
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 

 الزىار: حماس ال تتدخل بالشأن الداخمي المصري

 لرئاسة تنفيذية منظمة التحرير الفمسطينية حماس تنفي ترشيح مشعل
  "دون قيادةبغزة قاعدة بفتح و"ك شبابي لتغيير واقع الحركة غزة: حراب فتحفي مسؤول عسكري 
 تحسبا لرد من حزب اهلل عمى "قصف قافمة األسمحة" السورية "إسرائيل"تأىب في شمال 

 ضبط عضو بالك بموك يحمل مخطًطا إسرائيمًيا لتدمير شركات بترولمصر: 

جمسسسسس حاسسسسو  اتنسسسسسان التسسسسابع ل مسسسسم م
المتحسسسسسدة: المسسسسسستوطنات فسسسسسي األراضسسسسسي 
الفمسسسسطينية ترقسسسى لسسسس"جرائم حسسسرب" ويجسسسب 

 إخالئيا
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جمسسس حاسسو  اتنسسسان التسسابع ل مسسم المتحسسدة: المسسستوطنات فسسي األراضسسي الفمسسسطينية ترقسسى م 1
 الس"جرائم حرب" ويجب إخالئي

دعااا ريرياار لاماام المرحاادةل إسااراقيلل إلاا  وسااط الروساا  ا سااريطاني فااي : كفاااح زبااون - رام اهلل
اضاااي الفمساااطينيةل وساااحب كااال المساااروطنين اليياااود مااان الضااافة ال ربياااة المحرماااةل باعرباااار األر 

وسال الريرير الذي صدر عان محيياين فاي «. جراقم الحرب»بياقيم عم  أراض محرمة يرس  إل  
عما  إساراقيل وساط »مجمس حيوق اإلنساانل أماسل وسادراو الياضاية الفرنساية كريسارين شاانيت: 

ماان ارفاسيااة جنيااط الرابعااةل كمااا يرعااين  49نية دون شااروط امرالااا  لممااادة كاال األنشااطة ا سااريطا
 «.عمييا البدء فورا في سحب كل المسروطنين من األراضي الفمسطينية المحرمة

إن »ولمااال الريريااار إلااا  إمكانياااة محاكماااة إساااراقيل فاااي محكماااة الجناياااات الدولياااةل وجااااء فياااو: 
الرااي رحظاار نياال سااكان ماادنيين إلاا   1949المسااروطنات ررعااارض ماا  معاىاادات جنيااط لعااام 

أراض محرماااةل وىاااو ماااا يمكااان أن يرسااا  إلااا  جاااراقم حااارب ريااا  فاااي نطااااق ا رصااااص المحكماااة 
 «.الجناقية الدولية

محيياين مان  3وجاء الريرير بعد رحييق انطمق في نوفمبر )رشرين الالاني( الماضايل ساام  هلاو 
ردنل رحادالوا عان الضارر والرعاب الاذي رساببو شاىدا في األ 50األمم المرحدة بميابمة أكالر من 

 عمميات ا سريهء عم  أراضييم أو مياجمريم فييا.



 
 
 

 

 

           5ص                                    2757العدد:                1/2/2013الجمعة  التاريخ:

ولاام ررعاااون إسااراقيل ماا  ال بااراءل منااذ اإلعااهن عاان رشااكيل المجنااة فااي مااارس ) ذار( الماضاايل 
وماان المياارر أن يرفاا  المجمااس  ورفضاات أي لياااء معياامل كمااا رفضاات الرحييااق وىاجمرااو أمااس.

 الداقمة العضوية.  47مارس الميبلل إل  الدول الا 18ي ريريره ىذا ف
المساروطنات أسيمات ويارم رطويرىاا حصاريا لمصامحة اليياودل وىاي »وجاء في الريرير أيضال أن 

رعرمد عم  نظاام فصال راام باين المساروطنين والساكان المييماين فاي األراضاي الفمساطينية. وىاذا 
إلاا  إجااراءات أمنيااة صااارمة عماا  حساااب  النظااام يحظاا  برسااييهت ودعاام عسااكري باإلضااافة

 «.الفمسطينيين
ووجو المحييون دعوة إلا  دول العاالم كافاة بعادم ا عراراط بياذه المساروطناتل ودعاوا الشاركات 
والمنظماااات ال اصاااة فاااي كااال مكاااان لمروساااط عااان أي رعااااون مااا  إساااراقيل وسطااا  العهساااات مااا  

 اليطاعات الري رساىم في عمميات ا سريطان.
 1/2/2013، وسط، لندنالشر  األ 

 
 الجاري الشير يدعو لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير لالجتماع بالااىرة في  عباس 

وجو الرقيس محمود عباس دعوات لمجنة العميا لرطوير ورفعيل منظمة الرحرير : رصر حمدان -رام اهلل 
 لهجرماع بالياىرة في الالامن من شباط الجاري.

المصالحة  إرمامماع سيبحث جممة من اليضايا المرربطة بالوض  السياسي و ليات ا جر إنوسال مسؤولون 
 اإلشراطبما في ذلك مناسشة سانون انر ابات المجمس الوطني ورشكيل لجنة انر ابات  ارج الوطن ررول  

في عم  ا نر ابات لممجمس  اإلشراطلجنة ا نر ابات المركزية  إل عم  انر ابات المجمس في حين يعيد 
 الوطن.

أمسل ألعضاء المجنة العميا لمنظمة الرحرير المكونة من األمناء العامين  عباسو مت الدعوة الري أرسميا 
لمفصاقل والمجنة الرنفيذية لممنظمة وسيادري حماس والجياد اإلسهمي والش صيات المسريمةل من بنود 

  اصة بجدول األعمال.
رحديد جدول األعمال  إن "الحياة الجديدة"سر وادية في حديث لاوسال رقيس رجم  الش صيات المسريمة د.يا

 ررك لرقيس المجمس الوطني ولمرقيس عباس حيث سيعمن م  بدء ا جرماع.
ىناك سضايا بال ة األىمية فيما ي ص رفعيل "رواجو ا جرماع سال وادية:  أنوحول الصعوبات الري يمكن 

 ."ه اليضايا رحراج لوست حر  رحييييامالل ىذ أنالمنظمة والبرنامج السياسي  اصة 
 أجواءوفيما يرعمق برضارب الرصريحات حول موسط حماس من حل الدولرين ومدى انعكاساريا عم  

انو ينظر بايجابية  إل ل مشيرا "ىذا األمر منوط بحركة حماس وليس ب يرىا"ا جرماع المرريب سال وادية: 
والنراقج ا يجابية الري نرجت عن ا جرماعات الري عيدريا رقاسة لمرطورات المرعمية بعمل لجنة ا نر اباتل 

المجنة م  أغمبية األطراط السياسية في سطاع غزة والرحضيرات لبدء عمميا في الحادي عشر من الشير 
 الجاري.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 فياض يؤكد التزام الحكومة بحماية الحاو  والحريات الناابية 
رقيس سهم فياض الرزام الحكومة بحماية الحيوق والحريات النيابيةل وفي ميدمريا الاأليام: أكد  -اهلل  رام

 الحماية من الفصل من العمل عم   مفية ا نرماء والنشاط النيابي.
ة جاءت أسوال فياض  هل لياقو في مكربو برام اهللل أمسل وفدًا من سيادة ا رحاد العام لمنيابات العمالي

 .المسريمةل والعاممين في جمعية اإلغاالة الطبية
بار اذ اإلجراءات الهزمة ومرابعة األمر م  كل جيات ا  رصاص من أجل إسرار سانون  فياضووعد 

النياباتل ورطبيق نظام الحد األدن  لاجور في كافة اليطاعاتل بما فييا سطاع العامهت في رياض 
 األطفال.

 //األيام، رام اهلل، 
 
 تخالء كافة المستوطنات "إسرائيل" "مجمس حاو  اتنسان"بدعوة السمطة الفمسطينية ترحب  

 لاممالراب   اإلنسانرحب الفمسطينيون ال ميس بالدعوة الري وجييا مجمس حيوق : وليد عوض -رام اهلل 
 .الفمسطينية المحرل عام  األراضيمسروطناريا من  بإ هء إلسراقيلالمرحدة 

 إل وجود رمك المسروطنات يؤدي " أنال ميس في جنيط  أصدرهفي ريرير  أكد اإلنسانوكان مجمس حيوق 
 ."انرياك عدد كبير من حيوق الفمسطينيين بطرق م رمفة

رحبت الرقاسة الفمسطينية ال ميسل بالريرير الصادر عن مجمس حيوق اإلنسانل معربرة في بيان ليال و 
سانونية روالق كافة ا نرياكات نريجة ا سريطان الذي ييوم بو ا حرهل اإلسراقيمي  الريرير األممي بأنو واليية

 عم  أراضي دولة فمسطينل لمحيوق السياسية والمدنية وا سرصادية وا جرماعية والاليافية لمشعب الفمسطيني.
لمرحدة يعيق ا األمماسرمرار ا سريطان ووجوده عم  أرض دولة فمسطين المعررط بيا في  إل وأشارت 

سامة الدولة الفمسطينية المسريمة عم  حدود عام  وعاصمريا  إمكانية الروصل إل  حل الدولرينل وا 
 الياضي برف  مكانة دولة فمسطين في األمم المرحدة. األ يراليدسل وفق سرار الجمعية العامة 

يشّ ص "نان عشراوي ال ميس: ومن جيريا سالت عضو المجنة الرنفيذية لمنظمة الرحرير الفمسطينية د.ح
غير اليانونية بدون أية مواربةل وييدم اسر هصات واسرنراجاتل وما  اإلسراقيميةىذا الريرير الممارسات 

لزاميةيرطمبو ذلك من  طوات عممية  باعربارىا )جراقم حرب(  اإلسراقيمي. فيو يض  كل أنواع ا سريطان وا 
من ارفاسية جنيطل مما يض   ة  نرياكيا ميالاق رومال والبند ويدرجيا في سياق محكمة الجنايات الدولي

 ."إسراقيل رحت طاقمة المهحية اليضاقية. كما ويطالب بالبدء بسحب المسروطنين فورًا وبدون أي شروط
 //الادس العربي، لندن، 

 الفمسطينيةتارير دولي حول الفساد يثير غضب أجيزة أمن السمطة  
 الار ريرير أعدرو منظمة "الشفافية الدولية"ل حول دور الحكومات في مكافحة الفساد في  :جمال غيث - غزة

سطاع األمنل والذي رأى أن الوض  في فمسطين " طير" في ىذا الجانبل غضب األجيزة األمنية في 
 الضفة ال ربية.

دنان الضميريل إل  اريامو ودف  الريرير الدولي الذي يصدر سنويًال الناطق باسم األجيزة األمنية بالضفة ع
 بأنو غير موضوعي و  يرريي إل  مسروى المصداسية والمينية.
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وأرج  الريرير انرشار الفساد لدى األجيزة األمنية بالضفةل إل  رعطيل دور المجمس الرشريعي الرسابيل 
اعمة عم  عمل واسرمرار ا حرهلل الذي أالر سمًبا عم  نزاىة سطاع األمنل وأضعط منظومة الرسابة الف

 المؤسسات األمنية.
 //فمسطين أون الين، 

 
 تسعى لتأجيج الصراع الديني في المنطاة "إسرائيل" :أبو يوسفواصل  

حّذر عضو المجنة الرنفيذية لمنظمة الرحرير الفمسطينيةل واصل أبو يوسطل من محاو ت ا حرهل : رام اهلل
نطية من  هل انرياكارو المرصاعدة بحق المسجد األسص  اإلسراقيمي رأجيج الصراع الديني في الم

 المبارك.
ل "إن الفيديو الذي نشررو وزارة /اّصة لا"سدس برس" أدل  بيا ال ميس  وسال أبو يوسط في رصريحات 

ال ارجية اإلسراقيمية ويظير ىدم سبة الص رة وبناء الييكل المزعوم عم  أنياضيال يشّكل  طرًا كبيرًا يرماّلل 
نما األمة  برأجيج الصراع الديني في المنطية؛ ذلك أن المسجد األسص    ي ّص الشعب الفمسطيني وحده وا 

 العربية واإلسهمية بأكمميا".
 //قدس برس، 

 
 بالضفة فرض رقابة مالية عمى األجيزة األمنيةيدعو لالنائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي  

الالاني لرقيس المجمس الرشريعي الفمسطيني حسن  ريشةل أن غياب الناقب  : أكدجمال غيث - غزة
المجمس الرشريعي وعدم إطهعو عم  الموازنة ال اصة باألجيزة األمنية أو اسراره ليال من األسباب الرقيسية 

 الري دعت منظمة الشفافية الدولية لمحديث عن دور الحكومات في مكافحة الفساد في سطاع األمن.
لا"فمسطين" أن رعدد الجيات الداعمة لاجيزة األمنية يعمل عم   مق حالة من اإلرباك والفساد وبين  ريشة 

في العملل إل  جانب ا نيسام السياسي بين الضفة ال ربية وسطاع غزةل والذي فرض معطيات جديدة عم  
صادرت المال العام  األمن جراء حمهت ا عريا ت ومصادرة المال العامل وغيرىال مضيًفا: "الجيات الري

 غير واضحة وغير معمومة ولم روالق ما صادرو".
 ألط منرسب من بينيم  وأشار إل  وجود رض م في أعداد منرسبي األجيزة األمنيةل وصل إل  نحو 

 ألط في سطاع غزةل مشدًدا عم  ضرورة فرض رسابة مالية عم  األجيزة األمنية.
سي المسرمر بين الضفة وسطاع غزةل "لم يفرل المجال لمراسبة أداء وأشار إل  أنو في ظل ا نيسام السيا

ل حيث شكمت عم  وموازنة المجمس الرشريعي لمحكومةل حيث راسب المجمس الموازنة نياية عام 
إالرىا لجنة لهجرماع م  جياز الم ابرات لرحديد موازنرول ومن بعدىا لم أسم  عن رسابة أو المساىمة في 

 نة من سبل األجيزة األمنية".إعداد المواز 
طهق يد مؤسسات المجرم  المدني  ودعا  ريشةل إل  مكافحة الفساد ورحييق الرسابة عم  المؤسساتل وا 

 ومراسبريا "ألن بعًضا منيا يرمي  دعميا من ال ارج ويسرشري فييا الفساد".
 //فمسطين أون الين، 

 
 بغزة وحميا بشكل نيائي وقاطع تفريغات اليباش: عباس أمر لجنة خاصة بدراسة قضية  



 
 
 

 

 

           8ص                                    2757العدد:                1/2/2013الجمعة  التاريخ:

رقيس دولة  أنأكد محمود اليباش وزير األوساط والشؤون الدينية في الحكومة الفمسطينية  :سما -رام اهلل 
من محافظات سطاع غزة لحميا  فمسطين محمود عباس أمر لجنة  اصة بدراسة سضية رفري ات عام 

 بشكل نياقي وساط .
 الش صية عم  موس  الرواصل ا جرماعي  وي رصريحات نشرىا عم  صفحروسال اليباش ف

  أوضاعيا بكل عناية ب)..( مبينًا انو يرا الرقيس عباس واىرمامغزة وأىميا رحرل مساحة من وست  إن
 الصابرين ألىمياويعطي روجييارو لجمي  مراكز المسؤولية في الحكومة لريديم أسص  ما يمكن من ال دمات 

 في اليطاع المحاصر بين مطرسة ا حرهل وسندان ا نيسام.
 .يمالل الشبان الذين د موا سمك األجيزة األمنية بيطاع غزة عام  ومصطمل رفري ات 

 //وكالة سما اتخبارية، 
 
 رئيس بمدية الخميل يطمع وفدًا فرنسيًا عمى انتياكات االحتالل 

بمدية ال ميل داود الزعرريل أمسل وفدا فرنسيا ضم عددًا من الش صيات األيام: اطم  رقيس  -ال ميل 
الدبموماسية وا سرصادية والصحافية من عدة مدن فرنسيةل عم  أوضاع المواطنين في المدينة جراء 

 انرياكات ا حرهل واعرداءات المسروطنين.
ل والمعاناة الري و ل  سسمين واسرعرض الزعرري الواس  الذي رعيشو مدينة ال ميل في ظل ريسيميا إ

يواجييا سكان المنطية الجنوبية من المدينةل وعدم روفر اليدرة الكاممة لعمل طواسم البمدية في المنطية بسبب 
 اإلجراءات الري رفرضيا سمطات ا حرهل.

 //األيام، رام اهلل، 
  
 اجرين بأرواح المواطنينإلى إيااع أقصى العاوبات بالمتوزير االقتصاد بالضفة تدعو  

رام اهلل: جدد وزير ا سرصاد الوطني د. جواد ناجيل أمسل دعورو لميضاء بار اذ أسص  العيوبات ضد 
المراجرين بأرواح وصحة وسهمة المواطنينل الذين يركضون وراء رحييق مكاسب وأرباح ماديةل ضاربين 

 ال والييم والمبادئ الوطنية.بعرض الحاقط األنظمة واليوانين الفمسطينية المعمول بي
وطالب الناجي اليضاء بنشر أسماء الم الفين الذين سبق وسامت وزارة ا سرصاد برزويد أسماقيم لمنيابة 

من كشط طواسميا وبالرعاون م   أمسالعامةل م  ممط يوضل فيو اليضية برمريال كما حدث أول من 
فة ومنريية الصهحية من إنراج المسروطناتل معبرا طن مكسرات رال الضابطة الجمركية عممية رزوير لا

 عن اعرزازه باليضاء الفمسطيني وسدررو الكبيرة والحاسمة في محاسبة ومحاكمة ىؤ ء الم الفين.
 //األيام، رام اهلل، 

 
 غزة: الشموع وليس ماسًا كيربائيًا كان سبب حري  عائمة بأكمميا بحي الشجاعية" بداخمية"ال 

كشط الناطق باسم دا مية غزة إسهم شيوان عن نراقج الرحييق الذي فرحرو شرطريا لمبحث  :اسم -غزة 
في مهبسات الحريق الذي وس  في منزل عاقمة ظيير في الشجاعية شرق مدينة غزة وأودى بحياة عاقمة 

 كاممة مكونة من سرة من المواطنين.
رت أن الشموع ىي المرسبب في اند ع الحريق م أن الرحيييات أالب//وأكد شيوان مساء ال ميس 

 في المنزلل في حين اسربعدت فرضية أن رماسًا كيرباقيًا ىو الذي رسبب بالحريق.
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وسال:" الكيرباء كانت ميطوعة عن المنزل بسبب عطل في ال ط الم ذي لمحي الذي يرواجد فيو منزل عاقمة 
 اند ع الحريق كما أشي ".ظيير وبذلك   يمكن أن ركون المدفأة ىي السبب في 

وحول ا ريامات الري راليرىا بعض وساقل اإلعهم عن رأ ر وصول طواسم الدفاع المدني أوضل شيوان أنو 
رم اسر راج سجل ا رصا ت ال اصة بجياز الدف  المدني ليربين أن أول ارصال بّمغ عن الحريق كان في 

ت الطواسم في رمام الساعة الالالالة ورس  عشرة دسيية أي بعد رمام الساعة الالالالة وأرب  عشرة دسيية فيما وصم
  مس دساقق فيط.

 //وكالة سما اتخبارية، 
 

 لرئاسة تنفيذية منظمة التحرير الفمسطينية مشعل ترشيححماس تنفي  20
الييادي في حركة ل أن أحمد المبابيدينيًه عن مراسميا  غزةمن  2/0/0222، فمسطين أون الين ذكرت
اس" الناقب صهح البردويلل أكد أن ا  بار المرداولة عن رسمية رقيس مكربيا السياسي  الد مشعل "حم

لرقاسة المجنة الرنفيذيو لمنظمة الرحرير "أمرًا عاريًا من الصحة"ل مشيرًا أن المجمس الوطني المنر بل ىو 
 الذي سينر ب رقيس المجنة الرنفيذية من بين أعضاقو وليس حركة "حماس".

وأوضل البردويل أن ال بر الذي رناسمرو وساقل اعهم محمية وعربية والمرعمق بررشيل "حماس" مشعل لرقاسة 
 المنظمة " برًا عاريًا من الصحة رمامًا"ل منوىًا إل  أن ذلك شأنًا دا ميًا لم يرم ردارسو بعد.

رشيل من رراه مناسب وأضاط أن من حق أي فصيل فمسطيني سواء كان "حماس" أو غيرىا من الفصاقل ر
لييادة الشعب نحو الرحرير ورمكينو من اسرعادة حيوسو المسموبة من سبل ا حرهل اإلسراقيميل مشددًا عم  

 أن الشعب وحده من سي رار سيادرو في حال رم إجراء انر ابات المجمس الوطني في منظمة الرحرير.
"حماس" لررشيل مشعل لمنصب رقاسة منظمة ونف  البردويل أن ركون دوً  عربية مارست ض وطًا عم  

الرحريرل ألن ذلك ليس من حق أحد سوى سيادة الحركةل مشيرًا إل  أن سرارات "حماس" نابعة من شورريا 
 ولم رررين يومًا ألي طرط كان.

وأشار إل  أن المصالحة رسير دون المسروى المطموب نريجة لبعض الرصرفات الهمسقولة الري رصدر عن 
" في الضفة ال ربية سواء كانت رمك الرصرفات رصريحات إعهمية أو أفعال واسعية ربرىن بعدم "البعض

 جدية بعض األطراط بإرمام المصالحة.
ونوه إل  أن بعض سيادات السمطة يرعمدون اسرفزاز سيادة "حماس" من  هل بعض الرصريحات ا سرفزازية 

إلرمام المصالحة غير المرفق عمييا في الياىرةل مؤكدًا أن والري ررعمق بالمياومة أو بوض  ررريبات جديدة 
حركرو ررعامل م  رمك الرصرفات بسياسة ضبط النفس من أجل الوصول إل  مطمب الشعب الفمسطيني 

 المرعمق بإنياء ا نيسام السياسي إل  األبد. 
ررشيل  ن أنالييادي في حركة "حماس" أحمد يوسط أعمأن  2/0/0222المستابل، بيروت،  وأضافت

وأضاط يوسط أمس  مشعل لرقاسة المجنة الرنفيذية لمنظمة الرحرير الفمسطينية ىو بيد الحركة نفسيا.
ال ميس أنو "إذا رأت الحركة أن الظروط السياسية والدولية رسمل بررشيل مشعلل ووجدت أنو شيء مناسب 

 ومراحل سريرر أجيزة الحركة ررشيحو من عدمو".
"لم رناسش ىذا الموضوع حر  المحظةل وذلك لعدم حدوث أي رطور حول منظمة  وأكد يوسط أن حركرو

الرحريرل ولم يرم إنجاز أي ريدم حول اليضايا الري سررم مناسشريال ومن أىميا انضمام حركة "حماس" 
 و"الجياد اإلسهمي" إل  المنظمة.
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 الزىار: حماس ال تتدخل بالشأن الداخمي المصري 22

من الدكرور محمود الزىار عضو المكرب السياسي لحركة حماس في رصريحات أشرط اليور: أع -غزة
 اصة لا"اليدس العربي" ان حركرو   رميل ألي طرط مصري عم  حساب طرط   رل في ال هفات 

ماليا واريم رجال عمموا سابيا م  النظام المصري السابق برمويل وساقل إعهم مصرية " الناشبة ىناكل
 مة لرشويو حماسل بارياميا بإرسال ناشطييا لمساندة حركة اإل وان المسممين."ل لشن حمومعانيا

وسال الييادي البارز في حماس أن النظام السابق كان يحارب المشروع اإلسهمي سواء في السودان أو في 
ن غزةل كونو كان ي ش  أن ينريل األمر إل  مصرل وأنو بعد نجاح الالورة وسيوط النظام السابق الذي كا

يرزعمو حسني مباركل "شرع أنصار الفمول باسر هل وساقل إعهم بدعميا ماليا لرشويو صورة الحركة 
 اإلسهمية".

ويشير الزىار إل  أن ىدط اريامات بعض وساقل اإلعهم المصرية لحركة حماس بالمشاركة في عمميات 
ي لصالل الرقيس محمد مرسيل سرل المرظاىرينل ىو بيان أن "حماس حركة إرىابية وريرل الشعب المصر 

وأن المجرمون في غزة يرعاونون م  المجرمين في مصرل لميول في نياية األمر أن الرقيس مرسي مرآمر 
 عم  المصريين".

وشدد في سياق حديالو عم  أن حركة حماس   ريط في صط رنظيم اإل وان المسممينل و  في صط 
أن الحركة ليا مبدأ الابت بعدم الرد ل في أي شأن  الرقيس مرسيل في وجو  صوميم السياسيينل كون

عربي دا ميل وسال ان ىذا موسفيا كان منذ بداية األزمة العراسية اإليرانيةل واحرهل الكويت وما يحدث في 
 سورية اآلن.

لكنو في ذات الوست سال انو عندما يساء إل  الحركة   بد أن ررد ل"ل وسال ان األنسب أن ررجو إل  
 ل لمياضاة ىؤ ء اإلعهميين الذين يشوىون صورريا دون دليل أمام اليضاء المصري.اليضاء

 وراب  "مجرد أن ررف  سضية ورصبل مياضاةل سيروسط باسي الكذابين".
وفرق الزىار بين من يشنون حرب إعهمية ضد حماس في مصرل وبين اليوى الالورية المصرية "ال ير 

مواسط مشرفة م  الشعب الفمسطينيل وأنيا   رعير اريامات الحركة أي  إسهمية"ل وسال ان ىذه اليوى ليا
 اىرمامل كونيا غير حيييية.

وسألت "اليدس العربي" الييادي في حماس عن اريام سنوات فضاقية مصرية اسرنادا إل  ريارير إ بارية ريول 
سم  المرظاىرين امام   ط من أنصارىا من غزة إل  مصرل لممشاركة في  2777ان حركة حماس ارسمت 

سصر ا رحاديةل مير سيادة الرقيس المصريل فرد بنفي رمك األنباء جممة ورفصيهل وسال انيا   رسرند إل  
 أي دليل.

لكنو  وأكد الزىار أن رمك األنباء "  رسرند إل  أي مصدر رسمي مصريل وأريم من نيميا بأنيم "كذابون".
ىناك من الشعب المصري من يصدق ما ورد في ىذه اليناة "دون في ذات الوست عبر عن أسفو لكون أن 

 أن يفحص رمك األنباء".
وضرب الدكرور الزىار مالهل وسال ان "الحركة رفعت سضية عم  ش ص )لم يذكر اسمو( نشر في وست 

 سابق أ بار مزيفة ورسئ لحركة حماسل دون أن ييدم حياقق".
جيات إعهمية مصرية إل  اريام الفمسطينيين وحركة  ورطرق  هل الحديث إل  سضايا سابية سارعت

جنديا مصريا في  ب )أغسطس(  61حماس بارركابيال فور حدواليا دون أي دليلل من بينيا سضية ميرل الا 



 
 
 

 

 

           11ص                                    2757العدد:                1/2/2013الجمعة  التاريخ:

من العام الماضي سرب الحدودل والري ارضل فيما بعد أن ىناك جية مصرية مرطرفة ريط وراء اليجومل 
م  الحدودل إذ سال ان ريرير طبي أالبت أن العيار الناري الذي أصابو كان وكذلك ميرل الجندي المصري ع

من الناحية المصريةل إضافة إل  حادالة رفجير "كنيسة اليديسين" في اإلسكندريةل وسبل فررة حادالة ا عرداء 
 عم  المسرشار الزند.

جنسية مصريةل وأن من وأضاط الزىار أن حادالة الزند الري اريمت فييا حماسل ربين أن الشاب يحمل 
 كان م  الزند ىم من اعردوا عميو".

ورطرق كذلك إل  ا ريامات الري سييت ضد حماس  هل الالورةل بأنيا ىي من سامت بمداىمة السجون 
 إلطهق سراح المسجونينل مجددا نفي الحركة ليذه ا ريامات.

 ل ورشويو صورة الشعب الفمسطيني".وأكد الزىار أن اليدط من وراء ىذه ا ريامات "شيطنة حركة حماس
 2/0/0222الادس العربي، لندن، 

 
 األقصىالمسجد تمعب بالنار والفمسطينيون سينتفضون لحماية  "إسرائيل"فتح:  14

اعربر أحمد عساط الناطق الرسمي باسم حركة "فرل" أن نشر وزارة ال ارجية اإلسراقيمية فيمًما : رام اهلل
"رعبير حيييي عن النوايا اإلسراقيمية المبيرة رجاه المسجد األسص   يظير ىدم سبة الص رة المشرفة

 والميدسات اإلسهمية والمسيحية في اليدس وباسي مدن الضفة".
وشدد عساط في رصريحات  اصة لا"سدس برس" أن نشر ىذا الرسجيل "يدلل عم  أن إسراقيل ررجو نحو 

رجمب سوى العنط والرورر في المنطية ولن رحيق مزيد من العنصرية والفاشيةل وأن ىذه الممارسات لن 
 السهمل ألنيا لن رجد الفمسطيني الذي ييبل أي من ىذه الجراقم الري ررركبيا إسراقيل".

ووصط ما يجري من سبل ا حرهل بأنو "لعب بالنار"ل  فًرا النظر إل  أن "عدم رحرك المسممين والمجرم  
 ننا ميبمون عم  مرحمة  طيرة"ل حسب سولوالدولي لمجم إسراقيل عن م ططاريا؛ فإ

وأضاط عساط "نحن في حركة "فرل" سنرصدى لكل ىذه الم ططات اإلسراقيميةل وسنمنعيا ميما كان 
الالمنل ألن اليدس جزء من العييدة والالوابت وىذا الم طط مؤشر حول الطبيعة اإلسراقيمية  هل الفررة 

 الميبمة".
سدموا   ط الشيداء في انرفاضة األسص  عندما سام رقيس الوزراء األسبق  ولفت النظر إل  أن الفمسطينيين

ل كما وسدموا سبميا بالهالة أعوام مقات الشيداء في ىبة 0777 راقيل شارون باسرحام المسجد األسص  عام 
ن النفق والري جاءت بعد حفر ا حرهل لنفق رحت المسجد األسص ل وىم ذاريم الفمسطينيون الذين سينرفضو 

 وييدمون أرواحيم لحماية المسجد األسص ".
وأكد الناطق باسم "فرل" أن نشر ىذا الفيديو ليدم سبة الص رة المشرفة "يض  العرب والمسممين أمام 
مسؤولياريم رجاه اليدس وما رمالمو من مكانة بعييدة المسممينل و اصة رمك الييادات العربية الري جاءت بعد 

 نبض الشعوبل بأن رنرفض في وجو إسراقيل  وروسط م ططاريا". الربي  العربي مرماشية م 
أما عم  الصعيد الدولي؛ فشدد عساط عم  أن "المجرم  الدولي يجب أن يفيم أن م ططات إسراقيل لعب 
بالنار و  يمكن الرنبؤ إل  أي مسروى رجرنا إسراقيل إليول ولن يكون أحًدا رابًحا من المعركة بما فيو الشعب 

 يمي"ل عم  حد رعبيره.اإلسراق
 22/2/0222قدس برس، 
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 الدولة الفمسطينية إقامة إلىتاود  أن: قواعد الصراع تغيرت وأي مفاوضات يجب فتحمركزية  21
سالت المجنة المركزية لحركة فرل إن سواعد الصراع سد ر يرتل وأن اي مفاوضات م  الجانب  :رام اهلل

الفمسطينية وعاصمريا اليدس الشريط عم  حدود الراب  من ا سراقيمي يجب ان ريود ال  اسامة الدولة 
 .6612حزيران عام 

وصرح الناطق الرسمي باسم حركة فرل وعضو مركزيريا نبيل ابو ردينة في  رام اجرماع المجنة المركزية 
ي  لمحركة برقاسة الرقيس محمود عباس في رام اهلل اليوم ال ميسل إن المجنة المركزية اكدت رفضيا لممشار 

المشبوىة اليادفة ال  رصفية اليضية الفمسطينية من  هل الدولة المؤسرةل او اية حمول ا رى رنريص من 
 حق شعبنا في ريرير مصيره.

وأضاط أكدت المجنة المركزية أىمية المضي سدما في  طوات المصالحةل ورنفيذ كل ما ارفق عميو إلغهق 
 مة ألرضنا وشعبنا.فصل ا نيسام المدمرل واعادة الوحدة والمح

 22/2/0222، (وفا) الفمسطينية والمعمومات األنباء وكالة
 

 " دون قيادةبغزة قاعدة بفتح و"غزة: حراك شبابي لتغيير واقع الحركة ب فتحفي مسؤول عسكري  21
سال مسؤول في سيادة األجنحة العسكرية لحركة فرل في سطاع غزة إن حراكا واسعا : رام اهلل: كفاح زبون

سيادات شبابية فرحاوية لر يير واس  الحركة في اليطاعل بما يضمن رعيين سيادة جديدة رنيي حالة  بدأرو
الميصود الذي ررعرض لو الحركة في غزة. وأضاط سالم الابتل أحد أبرز « الريميش»و« الررىل الرنظيمي»

جماىير الحركة »ن سادة الجياز العسكري لفرل في اليطاعل وىو معروط عم  نطاق واس  دا ل الحركةل أ
 «.ىذه المرة مصممة عم  أن رنرزع حيوسيا كاممة وسنأري بييادة روازي حجم الرحديات

وجاء موسط الابت و  رين بعد سميل فيط من رعيين سيادة جديدة لفرل في اليطاعل غير أن الابت يبرر عدم 
مرة أ رى. وأضاط في إعطاقيا فرصة كافية بأنيا سيادة أ ذت فرصريا سابيال و  نريد أن نجربيم 

نحن نرفض منطق فرض األمر الواس  وردوير حجارة الشطرنج في «: »الشرق األوسط»رصريحات لا
ما حصل من ر ييرات أ يرة   يمبي طموحنا. أعريد أنو اآلن لم يبق أمام الييادة إ  »وأوضل أن «. اليطاع

ما الروجو فورا إل   يارانل فإما أن رشكل ىيقة سيادية بالروافق والرشاور وجميعي ا من الجيل الشاب وا 
فراز سيادة جديدة منر بة   ركون عم  شاكمة ما رم في المؤرمر السادس حيث يحصل  المؤرمر الساب  وا 
عضو المؤرمر عم  عضويرو من  هل ا نر ابات وليس من  هل لجنة رييم في األردن ورعطي  بار بدر 

ما ييول عن شريحة كبيرة من الشباب في فرل في سطاع غزة رشعر ويعبر الابت ك«. لمن نزلوا عن جبال أحد
 «.الريميش»با

اإل وة في المجنة المركزية مطالبون بأن يأروا ويشاىدوا واس  الحركة في اليطاعل فالحركة »وسال الابت إن 
جبار سيادة فرل في غز «أمانة في أعناسيم والراريخ لن يرحم أحدا ة عم  الرحيل ل ميددا بالمجوء إل  الشارع وا 

الفرصة ما زالت »إذا لم رسرم  لصوت الشبابل غير أنو سال إن ذلك سيكون  يارا أ يرا. وأضاط أن 
موجودة ولكنيا لن ردوم إل  األبدل فسياسة الرسويط والمعب عم  عامل الوست لن ر دم أحدا وسي سر كل 

 «.من يراىن عم  صبر الفرحاويين
ىذا كان واضحا في الميرجان األ يرل »وراب  اليول «. من دون سيادةفرل في غزة ساعدة »وسال الابت إن 

ل لكنو «كان الر طيط سيقا واألمن أسوأ و  يوجد نظام»ومض  ييول «. نجحت الجماىير وفشمت الييادة
 .نف  أن ركون جيات في فرل رعمدت ر ريب الميرجان. وسال إن األمر مرعمق بسوء اإلدارة   أكالر
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روس  اريامات جديدة في ىذا الصددل غير أنو سال إن عهسارو جدية م  كل األطراط وىذا وسال الابت إنو ي
رعود البعض في فرل عم  إلصاق ريمة رنفيذ أجندة  ارجية لكل من »  ينفي عنو فرحاويرو. وأضاط: 

ي  جيدة نحن الذين نشكل فرل وعهسرنا بالجم»واسرطرد ساقه: «. ينريدىمل وىذه أضعط حجة رسر دم اليوم
 «.وممرازة وسربي  ىكذا

وردا عم  سؤال حول مصير مشروع روحيد األجنحة العسكرية في فرلل سال إن المشروع ما زال يمي  
معارضة البعض في المسروى السياسي الذي يرفض ربني أجنحة فرل العسكرية.. غير أنو أكد أن غالبية 

 ركزية واحدة وررب  رعميماريا.األجنحة عم  م رمط أسماقيا في اليطاع ر ض  لييادة م
 2/0/0222الشر  األوسط، لندن، 

 
 عضوًا في خمية لحماس في الخميل  02عتال ي "شين بيت"جياز  21

فمسطينيًا  02أعمن جياز األمن الدا مي اإلسراقيمي )شين بيت( امس اعريال : أ ط ب -اليدس المحرمة 
في مدينة ال ميل جنوب الضفة ال ربية « حماس»سال انيم اعضاء في  مية رابعة لمجناح العسكري لحركة 

اعريل عشرون ناشطًال غالبيرو اعضاء معرفااون في »في بيان: « شين بيت»وسال  في ا شير ا  يرة.
وسضوا عيوبات في السجون ا سراقيمية بسبب انشطريم العسكريةل في ا شير ا  يرة في « حماس»

أكالر من عشرين سطعة سهح من انواع م رمفة كانت   هل الرحييقل عالر عم »وأضاط: «. ال ميل
 «.سرسر دم في انشطة ارىابية

منظمة ارىابية رابعة لمجناح العسكري لحماس  نشاء مركز سيادة »وراب  ان المشربو بيم  ططوا إلسامة 
 محمي لرعزيز ا نشطة العسكرية المنظمة في منطية ال ميلل بما في ذلك ىجمات وعمميات  طط لرأمين

 «.ا فراج عن ا سرى الفمسطينيين
 2/0/0222الحياة، لندن، 

 
 من جرائم الحصارحاياية : كارثة حري  حي الشجاعية بمثابة جريمة فمسطينيةفصائل  21

راح ضحيريا أب الجريمة الري فايز أبو عيطة أن « فرل»اعربر الناطق باسم حركة : فرحي صّباح -غزة 
في منزليما في حي الشجاعية )شرق( نريجة شمعة مشرعمة بديًه من وأم وأطفاليما األربعة في حريق شب 

 الريار الكيرباقي الميطوع.
ضرورة »وشدد عم  «. بمالابة جريمة حيييية من الجراقم البشعة لمحصار اإلسراقيمي لشعبنا في سطاع غزة "

نياء ا نيسامل لما لذلك من أىمية لمواجية الحصار وا حرهل ل مناشدًا الجيات «إنجاز المصالحة وا 
 «.الوسوط إل  جانب ذوي الضحايا وريديم كل الدعم والمساعدة لمر فيط من مصابيم الجمل»المسؤولة 

ىذا الحادث األليم ينكأ جرح الحصار المفروح الذي رسبب بمعاناة »إن « الجياد اإلسهمي»وسالت حركة 
رصاص الم رمفةل الييام بمسؤولياريم وواجبيم مسردامة لشعبنا وأىمنال ويحرم عم  المسؤولين في دواقر ا  

 «.لضمان عدم ركرار مالل ىذه المآسي المفجعة
عدم »الدكرور ذو الفيار سويرجو المسؤولين با « الجبية الشعبية»وطالب عضو المجنة المركزية الفرعية لا 
مرة بدف  الفارورة  بالهالة أشكال:»وسال إن المواطن يدف  الالمن «. رعميق كل مآسينا عم  شماعة الحصار

لشركة الكيرباءل ومرة بدف  المن ديزل المولدات الري يسر دميا المواطنونل والالالة بدف  أرواحنا المنًا ليذا 
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من م بة ال ضب الشعبي الذي سد يسببو اسرمرار ىذه »ل محذرًا «الممط الذي لم يرم حمو حر  اآلن
 «.الحوادث

 2/0/0222الحياة، لندن، 

 
 ي شييدىا الاائد الميداني حازم محمود ضييرسرايا الادس تنع 21

شييدىا الياقد الميداني » اإلسهمينعت سرايا اليدس الجناح العسكري لحركة الجياد : حسن دوحان -غزة 
واشار «. حازم محمود ضيير الذي ارري  وزوجرو وأطفالو في حريق عرضي بمنزلو في حي الشجاعية

 «.من الميام الجياديةشارك في عدد »البيان ال  ان ضيير كان 

 2/0/0222الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 وقف سياسة التنسي  األمني مع االحتالللدعو السمطة ت كتائب الشييد عبد الاادر الحسيني 02
طالبت "كراقب الشييد عبد اليادر الحسيني" أحد األجنحة العسكرية الرابعة لحركة "فرل"ل السمطة : غزة

 لرنسيق األمني م  سمطات ا حرهل اإلسراقيمية.الفمسطينية بوسط سياسة ا
(ل عم  ضرورة وسط جمي  6|16وأّكدت الكراقب في بيان ليا رمّيت "سدس برس" نس ة عنو اليوم ال ميس )

أشكال ا رصا ت والمفاوضات وسط  عهسات الرنسيق األمني م  سمطات ا حرهلل   سّيما عيب الفيمم 
و وزارة ال ارجية اإلسراقيمية ويظير ىدم سبة الص رة المشرفة في المسجد الررويجي الجديد الذي أنرجر

سامة الييكل المزعوم عم  أنياضيا.  األسص  وا 
واعربرت الكراقب أن الفيمم اإلسراقيمي "يماّلل حمية في سمسمة المؤامرات المسرمرة عم  المسجد األسص  

سطاع غزةل شركات اإلنراج الفنية الفمسطينية  ودعا الجناح العسكري الراب  لحركة "فرل" في المبارك".
 والعربية واإلسهمية إل  إبراز سضية اليدس والمسجد األسص  ومعاناة المواطنين الميدسيين في أعماليا. 

 22/2/0222قدس برس، 
 

 طمبنا شمول المساعدات النازحين السوريين والفمسطينيينأبو العردات:  02
الممالل   هل اسريبالو قل منظمة الرحرير في لبنان فرحي ابو العرداتأكد امين سر حركة فرل وفصا: صيدا

 عم  الش صي لهمين العام لهمم المرحدة في لبنانل ديريك بهمبميل في زياررو األول  لم يم عين الحموة
عاقمة. ونؤكد عم  سضايا رم  6077"اىمية مساعدة النازحين في عين الحموة والذين بمغ عددىم اكالر من 

رفاىم عمييا م  الدولة المبنانية وىي المعايير الموحدة في الرعاطي م  موضوع النازحين وكذلك الوجود ال
المؤست لمنازحين من سوريال وعم  رحييد الم يمات عن اي رجاذبات او عمميات او  هفات او صراعات 

الكويت بشكل شفاط  ساقمة. ونؤكد اىمية ان رصل المساعدات الري اسرت في مؤرمر الدول المانحة في
 وبسرعة لمفمسطينيين النازحين.

وسال عضو سيادة جبية الرحرير الفمسطينية صهح اليوسط "نطالبكم ان ررفعوا صورنا ال  ا مم المرحدة ان 
 ررحمموا مسؤولياركم رجاه احرياجات النازحين الفمسطينيين اليادمين من سوريا ال  لبنان".

 2/0/0222المستابل، بيروت، 
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 إستيطاني شمال الادسىدم مدرسة فمسطينية لبناء مجمع تعميمي ىآرتس:  00
ذكرت صحيفة "ىآررس" أن المجمس اإلسميمي لمسروطنات "بنيامين" أعمن عن : )"السفير"ل رويررزل أ ط ب(

نيرااو بناااء مدينااة رعميميااة ساارب مسااروطنة "كفااار أدوماايم" عماا  الطريااق الرقيسااي الواصاال بااين ماادينري الياادس 
دونمااًا ماان أراضااي سريااة عنارااا الرااي اساارولت  218وأوضااحت أن المشااروع ساايرم رنفيااذه عماا  مساااحة  .وأريحااا

 عمييا سمطات ا حرهل اإلسراقيمية سبل سنوات عّدة بموجب سانون "حراسة أمهك ال اقبين".
لبناااء الرااي وأفااادت الصااحيفة بااأن اإلدارة المدنيااة اإلسااراقيمية فااي الضاافة ال ربيااة صااادست مباادقيًا عماا   طااة ا

سيرم بموجبيا ىدم مدرسة عشواقية مبنية من األكواخ رعود ل"عرب الجيالين" فاي المنطياة. لكان الم طاط   
يزال سيد النظر اليضاقي بناًء عم  اعرراضاات ساّدميا مجماس ساروي عناراا وعادد مان ساكانيال بحساب ماا نيال 

 ".48موس  "فمسطينيو 
 1/2/2013، السفير، بيروت

 
 تاد دعوة "حاو  اتنسان" سحب المستوطنات من األراضي الفمسطينية"إسرائيل" تن 02

رام اهلل: انريااااادت وزارة ال ارجياااااة اإلساااااراقيمية ريريااااار"مجمس حياااااوق اإلنساااااان الاااااداعي إساااااراقيل إلااااا  ساااااحب 
 مسروطناريا من األراضي الفمسطينية المحرمة". ووصفرو بأنو "منحاز" ويعيق جيود السهم.

ارة ي ال بالمورل فاي بياان: "لاساط فاإن مجماس حياوق اإلنساان مّياز نفساو بمنيجياة وسال المرحدث باسم الوز 
 أحادية الجانب ومنحازة ضد إسراقيل. الريرير األ ير ىو رذكير مؤسط   ر بذلك".

وأضاط البيان اإلسراقيمي: إن "الطريية الوحيدة لحل كافة اليضايا العالية بين إسراقيل والفمساطينيين بماا فيياا 
 المسروطنات ىي عبر المفاوضات المباشرة دون شروط مسبية".سضية 

وبحسب البيانل فإن "اإلجراءات غير المفيدة  مالل الريريار أمامناا  ساريوم بعرسماة الجياود إليجااد حال مساردام 
 لمنزاع اإلسراقيمي الفمسطيني".

 1/2/2013، األيام، رام اهلل
 

 مف األسرى المضربين عن الطعام تعامل باستيتار مع مت الطيبي وصرصور: "إسرائيل" 02
باراىيم صرصاورل سامطات  رام اهلل  ساقد أباو فرحاة: اريام الناقباان فاي "الكنيسات" اإلساراقيمي أحماد الطيبايل وا 
ا حرهل بالرعامل باسريرار م  ممط األسرى المضربين عن الطعامل وحاذروا مان  طاورة وضاعيم الصاحيل 

جاااء ذلااك  ااهل مااؤرمر صااحافيل  إلنياااذ حياااة ىااؤ ء األساارى. داعااين المجرماا  الاادولي إلاا  الرحاارك العاجاال
 ل في مير مركز اإلعهم الحكومي في رام اهللل أمس.في السمطة الفمسطينية نظمرو وزارة شؤون األسرى

سضاية األسارى المضاربين مالاار اىرماام أعضااء "الكنيسات" العاربل وساال: "نحان سماون عما   إن الطيباي وسال
سعااادانل وجعفااار عاااز الااادين"ل ووصاااط  لياااة رعااااطي سااامطات ا حااارهل مااا  الحركاااة  حيااااة العيسااااويل وطاااارق

 األسيرة عموما ب "الفظ"ل و"ا نريامي"ل محمه إياىا المسؤولية الكاممة عن حياة األسرى المضربين.
أمااا صرصااورل فأكااد أنااو   ينب ااي الرعوياال كالياارا عماا  الحكومااة اإلسااراقيمية الميبمااةل سااواء فيمااا يرعمااق بممااط 

 األسرىل أو المفاوضاتل لكنو بين أن ىناك موسفا أوروبيا يدف  بارجاه اسرقناط المفاوضات.
 1/2/2013، األيام، رام اهلل

 
 تحسبا لرد من حزب اهلل عمى "قصف قافمة األسمحة" السورية "إسرائيل"تأىب في شمال  01



 
 
 

 

 

           16ص                                    2757العدد:                1/2/2013الجمعة  التاريخ:

إالار غاارة جوياة سالات مصاادر  أعمنت إسراقيل حالة الرأىب عم  حدودىا الشماليةل: نظير مجمي - رل أبيب
 ا ل األراضي السورية.م رمفة إن رل أبيب شنريا عم  سافمة أسمحة د

وعماا  الاارغم ماان ان فاااض ساايط الروسعااات بنشااوب حاارب انرياميااة ماان جانااب حاازب اهلل أو سااوريا ردا عماا  
طارياات مان سصط في األراضي السوريةل فإن سيادة الجيش اإلسراقيمي د مت في حالاة رأىابل ونيمات عادة ب

"اليبة الحديدية" إل  الشمال وعززت  لياريا المدرعة وكالفات الطياران فاوق الحادود الساورية والمبنانياة. وما  أن 
الجايش طماب مان المااواطنين أن يواصاموا حيااريم ا عرياديااةل لاوحظ ىما  فاي صاافوفيمل فرادفيوا بالمقاات عماا  

ازل  وفااا ماان اساار دام األساامحة الكيماويااة فااي الم ااازن العسااكرية لمحصااول عماا  الكمامااات الواسيااة ماان ال اا
 اليصط عم  إسراقيل.

وفي الجانب اإلسراقيمي سال العميد في ا حرياطل شيمعون شبيرال الذي يعمل باحالاا فاي مركاز اليادس لشاؤون 
المواطن والدولةل رعمييا عم  األحداث الحاليةل إن "حزب اهلل   يبحث عن سهح كيماويل فياذا ساهح معياد 

 اج إل   برات و ليات رركيبل وىي ليست مروفرة لدى حزب اهلل".يحر
وأضاااط شاابيرا أن حاازب اهلل يمرمااك عاادة أنااواع ماان األساامحة المرطااورةل الرااي رساامييا إسااراقيل "أساامحة ركساار 

 الروازن".
ع فاي فيد أعطرو إيران كل أنواع األسامحة الراي رمرمكياال باسارالناء األسامحة البالسارية. ولكان حازب اهلل   يسار 

المبااادرة إلاا  إطااهق الصااواريخل كمااا يفعاال رفاسااو فااي سطاااع غاازةل باال ينرظاار بصاابر طوياال الفرصااة السااانحة 
واألفضل. وىذا ىو ما طمبرو إيران منول ألنيا رريده سندا ومعينا في حال نشابت حارب كبارى ما  إساراقيل أو 

 دول ال رب.
 1/2/2013، الشر  األوسط، لندن

 
 ىدم "األقصى"اء تصديو لفيمم جر   ام" نائب عربي في الكنيستمنظمة ييودية تيدد "بإعد 01

فاي إساراقيل بيرال عضاو الكنيسات )البرلماان(  لرل أبيب: ىددت منظمة رسمي نفسيا "لمرسيه" ورعني اإلنياذ
يوم وجاء الريديد في رسالة وصمتل  مسعود غنايمل وذلك بدعوى أنو  اقن وييدم مساعدات ألعداء إسراقيل.

 .بمدية س نينل المدينة الري يسكنيا الناقب غنايمبريد  لأمس
والناقب غنايم ىو أحد نواب الحركة اإلسهمية. وبرز اسمو في األيام األ يرة في ا حرجاج عم  فيمم دعاقي 

سامة الييكل الييودي مكانيا.  أنرجرو وزارة ال ارجية اإلسراقيميةل يظير عممية ىدم ليبة الص رة وا 
 1/2/2013، الشر  األوسط، لندن

 
 : المناورة البحرية الروسية قبالة سواحل سورية ىدفت لردع الغرب "أبحاث األمن الاومي" 01

زىير أندراوس: سال الباحث اإلسراقيمي الم رص في الشؤون الروسيةل رسافي مااغينل إن المنااورة  -الناصرة 
عل سبالة الشواطئ السوريةل ىي أكبر الري أجراىا األسطول الروسيل والري انريت يوم الالهالاء من ىذا األسبو 

الباحاث اإلساراقيميل الاذي يعمال  بياًرا  أشاار مناورة بحرية ُرجرييا موسكو منذ انييار ا رحاد السوفييريل كماا
أن المناورة الروسية البحرية حممت عادة إل   كبيًرا في مركز أبحاث األمن اليوميل الراب  لجامعة لرل أبيبل 

يةل ومنيا يربين أن المناورة كانت بمالابة رساالة حازماة وجازماة لمادول ال ربياة لرحاذيرىا رساقل في غاية األىم
 من م بة الرد ل العسكري في سورية.

 1/2/2013، الادس العربي، لندن



 
 
 

 

 

           17ص                                    2757العدد:                1/2/2013الجمعة  التاريخ:

 
 الاائمة المشتركة تطيح بنائب رئيس بمدية "نتسيرت عيميت" 01

  كرااال أ اارى مااان المعارضااة وا قااارهط نجحاات الياقماااة المشاارركة فاااي بمديااة "نرسااايرت عيمياات" وبالرعااااون ماا
 باإلطاحة بناقب رقيس البمدية أليكس جدالكين من حزب "يسراقيل بيرينو".

وجاء أنو بعد بعد عمل مضن ومشاورات بمدية مرواصمة عم  مدى الشير األ يارل رمكنات الياقماة المشارركة 
اقد غطاسل وبالرعاون م  أعضاء في بمدية "نرسيرت عيميت"ل ممالمة بعضوي المجمس د.شكري عواودة ود. ر 

من كرل أ رى من ا قرهط والمعارضةل من انرزاع سارار رااري ي بعازل ممالال الحازب اليميناي المرطارط مان 
 منصبو كناقب لرقيس البمدية.

 1/2/2013، 48عرب 
 

 ةشاركت في غارتين جويتين عمى سوري إسرائيمية حربية ةطائر  20: "إسرائيل اليوم" 01
ذكرت وساقل إعهم إسراقيمية أن ميارهت إسراقيمية شنت فجر أمس ىجومين عم  األراضي : اليدس المحرمة

وسالااات صاااحيفة "إساااراقيل الياااوم" إن إساااراقيل ىاجمااات أماااس  الساااوريةل ولااايس ىجوماااا واحااادا كماااا راااردد أماااس.
 ا األراضي السورية مررين؛ حيث زعمت ان اليجوم ا ول اسريدط سافماة شااحنات ساورية كانات ريال صاواري

وأضااافت الصااحيفة أن اليجااوم الالاااني اسااريدط معياادا  مضااادة لمطاااقرات فااي طريييااا إلاا  حاازب اهلل المبناااني.
طاقرات حربية شاركت في العمميةل اسرنادا إلا  ماا  12ولفرت إل  أن  لابحاث باليرب من العاصمة دمشق.

 وصفرو با"مصادر غربية".
ية في ريرير ليا مساء الياوم عان أناواع األسامحة الراي رام رادميرىا من جانبيال رحدالت "اليناة العاشرة" اإلسراقيم

"ل وصااواريخ سااادرة عماا  17فااي العمميااةل  فرااو إلاا  أن ماان بينيااا: منظومااات دفاااع جااوي ماان طااراز "اط إي 
 إصابة طاقرات حربية.

 1/2/2013، وكالة سما اتخبارية
 

  عمى األراضي السورية الجوية "نيويورك تايمز": "إسرائيل" أبمغت واشنطن بالغارة  22
ل أمااسل عاان مسااؤولين أمااريكيين لاام ركشااط عاان أسااماقيم أن ”نيويااورك رااايمز“ذكاارت صااحيفة : )يااو بااي  ي(

أبم ت الو يات المرحدة بال ارة الجوية الري شنريا في األراضي السوريةل وأشارت إل  أنو يعرياد أن ” إسراقيل“
وسال مسؤول أمريكي إن  ية إل  حزب اهلل في لبنان.اليدط كان سافمة رحمل أسمحة في ضواحي دمشق موج

 ”. 17أي -أس“اليافمة المسريدفة يعريد أنيا كانت رحمل أسمحة مرطورة مضادة لمطاقرات من نوع 
ونيماات صااحيفة )وول ساارريت جورنااال( عاان مسااؤول أمريكاايل سولااو إن األنباااء عاان ال ااارة عماا  اليافمااة وعماا  

آل ار. وأشاار مساؤول إلا  أن اليافماة المساريدفة ربماا كانات موجاودة عما  الموس  العسكري   يم ي أحادىما ا
 ميربة من موس  عسكري.

 1/2/2013، الخميج، الشارقة
 

 "الادس الدولية": كذبة "المعبد" في فيمم الخارجية اتسرائيمية محاولة لتمرير رسائل تيويدية 22
ارجية اإلسراقيمية بإنراج فيمم يظير ىدم سبة اسرنكرت "مؤسسة اليدس الدولية" بشدة سيام وزارة ال  :بيروت

سامة الييكل المزعوم عم  أنياضيال معربرة أن "كذبة "المعبد" في  الص رة المشرفة في المسجد األسص  وا 
 الفيمم محاولة لرمرير رساقل ريويدية مبطنة".
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الفيمم "إجراء سدس برس: إن  وكالةوسال ىشام يعيوبل مدير اإلعهم بالمؤسسةل في رصريحات  اصة ل
يأري ضمن  طة ممنيجة ومسرمرة  سريداط الميدسات في مدينة اليدس المحرمة وعم  رأسيا المسجد 
األسص  المبارك"ل منبية إل  أن ذلك "يرزامن م  رزايد الحمهت الريويدية في اليدس ورصاعد الدعوات إل  

ورأى يعيوب أن " طورة الفيمم المذكور  السماح لمييود بالصهة في المسجد األسص  وردمير سبة الص رة".
   رنب  فيط من ا دعاءات الكاذبة بشأن وجود "المعبد" )الييكل المزعوم( سبل سبة الص رةل بل ررربط أيضاً 
بأن الجية الري أنرجرو ىي وزارة ال ارجية الري رحمل عم  عارييا ميمة الرواصل م  الدول في إطار حممة 

صورة إسراقيل في العالم" رمرر من  هليا رساقل واضحة المرامي حول  إعهمية ريدط إل  "رحسين
 األسص  والمعبد".

ولفت األنظار إل  أن "رصّدر وزارة ال ارجية اإلسراقيمية لمررويج لفكرة "المعبد" المزعومل وبالرالي رصدر 
ى السياسي والديني دولة ا حرهل عم  المسروى الرسمي ليذه الفكرة؛ يعكس الرطور الحاصل عم  المسرو 

واعربر أن  واليانوني لدى ا حرهل بارجاه ركريس ما يزعم أنو الحق الييودي في الصهة في جبل المعبد".
ىذا المنرج الرمفزيوني بمشاركة داني أيالون ناقب وزير ال ارجية اإلسراقيمي "يعكس مدى ا ىرمام اإلسراقيمي 

ييودي عم  أنياض الراريخ العربي واإلسهمي في اليدس"ل مؤكًدا بالررويج لاكاذيب ومحاولة ا رهق راريخ 
في الوست ذارو عم  ضرورة أن "رربن  الييادات والرموز العربية واإلسهمية سضية اليدس بما يؤدي إل  

 الرعبير عنيا في كل المحافل وبكل الوساقل بما يميق بمكانة اليدس".
 31/1/2013قدس برس، 

 
قامة الييكل" و األقصى"شروع الصييوني قائم عمى حمم احتالل الادس والم ":مؤسسة األقصى" 20  ا 

زىير أندراوس: سال المحامي زاىي نجيداتل الناطق الرسمي باسم الحركة اإلسهمية في الدا ل  -الناصرة 
ص رة وزارة ال ارجية اإلسراقيمية بإنراج فيمم والاقيي ُيبين عممية ىدم ليبة السيام الفمسطينيل رعييبًا عم  

سامة الييكل المزعوم مكانيال كما جاء في بيان أصدررو أمس مؤسسة األسص  لموسط والرراث إنو  ن  وا 
األوان لامة اإلسهمية والعالم العربي أن يررييا لمسروى الحدثل فال طب جمل والوست المينل ومن جيريا 

عم  أن المشروع الصييوني بحيييرو عيبت المؤسسة عم  ىذا ال بر بيوليا: أيا كان الفيمم المروجل فنؤكد 
ساقم عم  حمم وأسطورة احرهل اليدس والمسجد األسص  الم إسامة الييكل المزعوم عم  حساب المسجد 

:   سيمة إلسراقيل دون اليدسل و  سيمة لميدس دون جوريوناألسص ل وسد ساليا في الماضي دافيد بن 
لييكل المزعومل ولذلك نحن نرى بعين ال طورة ررويج الييكلل وىنالك إجماع صييوني عم  سضية بناء ا

ونشر مالل ىذه األفهمل  اصة من داقرة رسمية من دواقر المؤسسة اإلسراقيميةل فيذا الفيمم وغيره من اليراقن 
واألحداث رشير إل  أن ا حرهل يسع  لرحييق م طط ريسيم المسجد األسص ل ك طوة من  طوات العمل 

 سطوري المزعوم.عم  بناء الييكل األ
 1/2/2013، لندن، الادس العربي

 
 مستوطناً  22مع المسجد األقصى  ياتحم "الميكود بيتنا"كنيست من عضو  ":مؤسسة األقصى" 22

زىير أندراوس: ذكرت مؤسسة األسص  لموسط والرراث أن عضو الكنيست موشيو في مينل من  -الناصرة 
 .مسروطناً  30جد األسص  باإلضافة إل  نحو ساقمة الميكود بيرنال اسرحم ودنس اليوم المس

 1/2/2013، لندن، الادس العربي
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ٍٍ  211بينيم  2112تارير: ارتفاع عدد األسرى في سجون االحتالل إلى  22  طفاًل

يسردل من معطيات نشرريا داقرة اإلحصاء في وزارة األسرى والمحررين الرابعة لمحكومة الفمسطينية في  :غزة
سرى الذي رعريميم سمطات ا حرهل اإلسراقيمي في معريهريا سد اررف  م  نياية كانون رام اهلل أن أعداد األ

وأفاد الريرير  ل من كافة فقات وشراقل المجرم  الفمسطيني.أسيراً  4750يناير المنصرم ليصل إل   /الاني
اع غزةل % من سكان سط926% ىم من سكان الضفة ال ربيةل و8225الرسمي أن ال البية العظم  منيمل 

معريًه ومركز  17ل وىؤ ء موزعين عم  سرابة 1948والباسين من اليدس واألراضي الفمسطينية المحرمة عام 
 روسيط.

معريًه إداريا )دون ريمة أو محاكمة(ل واالني عشر أسيرة  186وأوضل أن من بين مجموع األسرى يوجد 
عريمة منذ أحد عشر سنةل وماقة والمانية ورسعين والم 1948أسدمين لينا الجربوني من المناطق المحرمة عام 

طفًه لم ررجاوز أعمارىم الالامنة عشرل  فًرا النظر إل  أن  مسة وعشرين من ىؤ ء األطفال ريل أعمارىم 
 .عن سرة عشر عاماً 

من المجمس الرشريعي الفمسطيني أسرى في سجون ا حرهل  كما أشار الريرير إل  وجود االني عشر ناقباً 
 سراقيميل باإلضافة إل  الهالة وزراء سابيينل وعشرات المعممين والييادات السياسية واألكاديمية والمينية.اإل

أسير يعانون من  1400ونّبو الريرير اإلحصاقي إل  "رزايد أعداد األسرى المرض ل حيث اررفعت إل  سرابة 
اقم في ما ُيسم  "مسرشف  الرممة"ل مييمين بشكل د وأشار إل  وجود المانية عشر أسيراً  أمراض م رمفة".

بعضيم غير سادر عم  الحركةل في ظل اسرمرار رجاىل معاناريم من سبل إدارة السجون وعدم ريديم الرعاية 
 الصحية والعهج الهزم ليم.

ولفت الريرير النظر إل  أن عدد "األسرى اليدام "ل وىو مصطمل ُيطمق عم  األسرى المعريمين منذ ما سبل 
 /ل سد ان فض م  نياية شير كانون الاني1994مايو  /وسيام السمطة الفمسطينية في الراب  من أيار أوسمو

 25أسرى بعد رحرر األسير جياد عبيدي من اليدس بعد سضاء محكوميرو البال ة  107يناير الماضي إل  
 .ل وأحمد عارضة من عرابة بجنين بعد سضاء محكوميرو أيضا البال ة عشرين عاماً عاماً 

سد مض  عم  اعرياليم أكالر من عشرين سنة وىؤ ء  وأشار إل  أن من بين "اليدام " واحد وسبعون أسيراً 
ُيطمق عمييم مصطمل "عمداء األسرى"ل فيما "جنرا ت الصبر" وىو مصطمل ُيطميو الفمسطينيون عم  من 

فمسطينيًال وُيعربر األسير  مض  عم  اعرياليم أكالر من رب  سرن سد وصل عددىم إل  أربعة وعشرين أسيراً 
والمعريل منذ أكالر من الهالين عامًا ىو عميد  1948كريم يونس من سرية عرعرة في المناطق المحرمة عام 

 األسرى عمومًا.
 1/2/2013قدس برس، 

 
 خالل الشير الجاري 222فمسطينيين واعتال أكثر من  سبعةتارير: االحتالل قتل  21

ين واعريمت يمواطنين فمسطين 7سطينيل بأن سوات ا حرهل اإلسراقيمية سرمت أفاد ريرير حيوسي فم :رام اهلل
وذكرت مؤسسة الرضامن الدولي لحيوق  يناير المنيضي. /  رين  هل شير كانون الالاني 300أكالر من 

ل أن أربعة مواطنين فمسطينيين بينيم طفمين وامرأة 31/1اإلنسان في ريريرىا الشيري الصادر يوم ال ميس 
مواطنين   رين في سطاع  3ضوا بنيران ا حرهل اإلسراقيمي في الضفة ال ربية المحرمةل في حين اسرشيد س

 غزة بينيم طفل.
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فمسطيني من الضفة  300وفيما ي ّص ا عريا تل أشار الريرير إل  أن سوات ا حرهل اعريمت أكالر من 
أن ىذا العدد   يشمل أولقك المعريمين  هل سيداتل  فرًا إل   5طفًه و 60واليطاعل بينيم أكالر من 

المواجيات الري اندلعت إبان اسرحام ا حرهل ليرية باب الشمس الري أسيمت عم  األراضي المصادرة سرب 
 مدينة اليدس.

 31/1/2013قدس برس، 
 

 سرى فمسطينيين مضربين عن الطعام في سجون االحتاللأ ستةالموت يتيدد حياة  21
فمسطينيين مضربين  أسرى 6ن الموت ييدد حياة أمصادر حيوسية ال ميس ب أكدتعوض: وليد  -رام اهلل 

 اإلنسانوحيوق  األسيركد محامي مؤسسة الضمير لرعاية أو  عن الطعام في سجون ا حرهل اإلسراقيمي.
المعريمين المضربين عن الطعام عيب زياررو ليم في عيادة سجن الرممة وىم سامر  أوضاع طورة 
عم  أن حياريم بارت  مشدداً  ل طارق سعدانل وجعفر عز الدينل واأل وين أكرم وشادي الري اويلعيساوي

 في  طر شديد أكالر من أي وست مض .
ىذا ولم يرمكن محامي الضمير من ميابمة المعريل أيمن الشراونة جراء سيام مصمحة السجون بنيمو إل  جية 

أن رفيييما يوسط ياسين شعبان أوسط إضرابو في راريخ  لم يرسن الرأكد منيا. وأبمغ سعدان وعز الدين
 بعد ردىور حاد في صحرو ومعانارو من الحص  في الكم . ونيل أالر ذلك إل  سجن مجدو. 23/1/2013

 1/2/2013، لندن، الادس العربي
 

 األسرى المضربين عن الطعام خطير ومام  : وضعقراقع 21
والمحررين الفمسطينيين عيس  سراس ل عن سميو لما يرعرض  وليد عوض: عبر وزير شؤون األسرى -رام اهلل 

 أعضاءوضعيم بال طير والميمقل فيما أكد  المضربين عن الطعام من سوء الرعاملل واصفاً  األسرىلو 
 كنيست عرب رواصميم م  سفراء وسناصل ومنظمات حيوق اإلنسان لدفعيم لمرحرك إلنياذ حياة األسرى.

ي عيد في مركز اإلعهم الحكومي الفمسطيني ال ميس برام اهللل بحضور وجاء ذلك  هل مؤرمر صحاف
براىيمسراس  وعضوي الكنيست العرب احمد الطيبيل  المضربين عن الطعامل  األسرىصرصورل وأىالي  وا 

بيدط رسميط الضوء عم  مأساوية الوض  الصحي لاسرى المضربين عن الطعام دا ل السجون 
 اإلسراقيمية.

 1/2/2013، لندن، يالادس العرب
 

 االحتالل يفرج عن أسيرْين أحدىما أضرب عن الطعام شيراً  21
 31/1سالت مؤسسة حيوسية فمسطينية إن سمطات ا حرهل اإلسراقيمية أفرجت صباح يوم ال ميس  :طوباس

عن أسيرين من مدينة طوباس بشمال الضفة ال ربيةل ىما سيادي في حماس وأسير أضرب عن الطعام لنحو 
سدس برس نس ة وكالة في بيان صحفي رميت  نلوأوضحت مؤسسة الرضامن الدولي لحيوق اإلنسا .شير

منو أن "ا حرهل أطمق سراح األسير عدي جياد محفوظ زيد بعد انرياء رمديده اإلداري األ يرل حيث كان 
ي ورم رجديد ( بعد اسرحام منزلو في طوباس وحّول إل  ا عريال اإلدار  4/4/2011سد اعريل براريخ )

 .عن الطعام اسرمر أكالر من الهالين يوماً  مفروحاً  اً اعريالو أرب  مراتل و اض إضراب
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وأضافت "الرضامن" أن سمطات ا حرهل أطميت كذلك سراح الييادي في حركة حماس فازع صوافطة بعد 
 اعريال إداري اسرمر عاًما كامًه.

 31/1/2013قدس برس، 
 

 مادسياً  22ويعتال  االحتالل ياتحم بمدة سموان 21
حممة  ال ميس -األربعاء شنت الشرطة اإلسراقيمية وسوات ما يسم  "حرس الحدود"ل ليمة  :اليدس المحرمة

اعريا ت واسعة في بمدة سموان الواسعة جنوب المسجد األسص  بمدينة اليدس المحرمةل طالت أحد عشر 
 مواطًنا ميدسيا بينيم أربعة  ساصرين.

هل أنو يشربو بالمعريمين المشاركة برشق الحجارة بارجاه سوات ا حرهل ودورياريا وزعمت شرطة ا حر
العسكرية  هل فررة األسابي  األ يرةل مشيرة إل  أنو "رم إحالة كافة المعريمين لمرحييق في مركز شرطة 

 ا حرهل في اليدس المحرمة".
الصمل" اإلسراقيمية أفرجت عن أحد حراس من جية أ رى؛ أفاد مركز معمومات وادي حموة أن المحكمة "
بعاده لعدة أسابي  عن األسص .  المسجد األسص  بكفالة مالية وا 

 31/1/2013قدس برس، 
 

 أطفال من عزبة الطبيب وتعتدي عمييم بالضرب المبرح ثالثةقوات االحتالل تختطف  22
ليه سرية عزبة الطبيبل في داىمت سوة احرهلية إسراقيمية مكونة من  مسة جيبات عسكرية : مراسل  اص

ل وأنس غالب (عاما 14)ىم عالمان بيان طبيب  أطفالمحافظة سمييمية بالضفة ال ربيةل و طفت الهالة 
وعمم أن سوات ا حرهل اعردت عمييم بالضربل الم  .(عاما 12)ل وحذيفة غالب طبيب (عاما 13)طبيب 

 ر معمومة.أ مت سبيل كل من أنس وحذيفةل واسرادت عالمان إل  جية غي
كما عمم أنو أالناء ا رطاط الطفل عالمان اعردت بالضرب عم  والدرو وشيييو الاقر مما أدى إل  إصابة 

 إل  مشف  سمييمية الحكومي لرمي  العهج. أالرىاشيييو بجروح  مط األذن نيل عم  
وكدمات في  وفي وست مرأ ر من الميل أ مت سبيل الطفل عالمانل وكان يعاني من جروح في الوجو والرأس

 م رمط أنحاء جسمو جراء رعرضو لمضرب المبرح.
كما جاء أن سمطات ا حرهل مارست ا برزاز عم  والده رقيس المجمس اليروي لوسط أنشطة المياومة 

 الشعبية في سرية عزبة الطبيب.
 31/1/2013، 48عرب 

 
 محكمة إسرائيمية تاضي بسجن طالبة جامعية فمسطينية ثالثة أشير 22

بالسجن لمدة الهالة أشير بحق أسيرة فمسطينية  ل حكماً 31/1أصدرت محكمة إسراقيميةل ال ميس  :طوباس
وأوضل مركز "أحرار لدارسات األسرى وحيوق  من بمدة طمون سرب مدينة طوباس شمال الضفة ال ربية.

ميس الحكم اإلنسان" في بيان رميت "سدس برس" نس ة منو بان " محكمة "سالم" العسكرية سررت اليوم ال 
عامًا( من بمدة طمون في محافظة طوباس بالسجن الهالة أشيرل ودف  غرامة  20عم  األسيرة بني عودة )

 دو ر(". 900شيكل )ما يعادل  3000مالية 
 1/2/2013قدس برس، 
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 األمم المتحدة لوقف المعاممة التفضيمية لس"إسرائيل" ودعتحاوقية فمسطينية  اتمؤسس 20

دعت فيو األمم المرحدة لوسط  مؤسسة حيوسية فمسطينية بياناً  15أصدرت : دقميرفت صا -رام اهلل 
الري عرسمت انعياد جمسة "ا سرعراض الدوري الشامل" بإعهنيا عدم  "إسراقيلا"المعاممة الرفضيمية ل

 الردسيق في انرياكاريا لميانون "إسراقيل"وسال البيان إن رفض المشاركة   يعني فيط رجنب  المشاركة.
وي الط المبادئ األساسية لهسرعراض الري  الدوليل بل إن امرناعيا عن الحضور أمر غير مسبوق عالمياً 
 رنص عم  وفاء كل دولة بالرزاماريا في مجال حيوق اإلنسان.

المسرمر لهعرراط بشرعية ارفاسية جنيط الرابعة عمييا كدولة احرهلل وذلك "في  "إسراقيل"وأشار إل  رفض 
ر ليرارات دولية عديدة وفروى المحكمة الدولية في  ىاي بشأن اآلالار اليانونية الناشقة عن رشييد رحد مباش

 الجدار في األراضي المحرمة".
 30/1/2013الجزيرة.نت، 

 
 الناابات المينية الفمسطينية ُتطالب بتبييض سجون السمطة من المعتامين السياسيين 22

الفمسطينية باإلفراج عن كافة المعريمين السياسيين من سجون السمطة  طالب رجم  النيابات المينية :رام اهلل
وسال الرجم  في بيان  بالضفة ال ربية المحرمةل وذلك لا "رمييد الطريق أمام مصالحة فمسطينية حييية".

ل إن سضية ا عريال السياسي الري رمارسيا 31/1سدس برس نس ة عنول يوم ال ميس وكالة  صحفي رمّيت
لسمطة الفمسطينية بحق الييادات الطهبية والنيابية والكراب والصحفيين في الضفة رشّكل عيبات أمام أجيزة ا

نياء حالة ا نيسام.  رنفيذ المصالحة وا 
 31/1/2013قدس برس، 

 
 
 

 مشيعون يياجمون مار شركة الكيرباءو  ...وفاة ستة مواطنين بحري غزة:  22
إنسانيةل عندما سض  أفراد عاقمة نحبيم في حريق نشب في غزة: اسرييظ سطاع غزة فجر أمس عم  كارالة 

 شيريم السكنية الميمة سبل الماضية. ورضاربت الريييمات حول السبب الذي أدى إل  حدوث الحريق.
وبعد أن سام المشيعون بدفن الضحايال ىاجم العشرات منيم مكارب ري  في الطابق األرضي من مير الشركة 

عم  انيطاع الريار الكيرباقي المرواصلل وساموا برحطيم األالاث  يني احرجاجاً الرقيسي في شارع الالهال
 المكربي وأجيزة الحاسوبل وريشيم زجاج سيارات الموظفين العاممين في الشركة.

 من ناحيرول أعمن مكرب الناقب العام في غزة عن فرل رحييق في حادث وفاة أفراد العاقمة.
 1/2/2013الشر  األوسط، لندن، 

 
 تالح  الباحثين والحاوقيين الفمسطينيين "إسرائيل" 21

لميوم الساب  منعت السمطات اإلسراقيمية الناشط في حممة مياومة الجدار : ميرفت صادق -رام اهلل 
وا سريطان الفمسطينية حسن كراجة من زيارة عاقمرو أو لياء محاميو بعد اعريالو في حادالة رؤشر عم  

وسد  ة لمباحالين والحيوسيين الفمسطينيين ولنشطاء العمل الشعبي السممي مؤ را.رصاعد المهحية اإلسراقيمي
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نزلو بيرية صفا غرب رام اهلل بالضفة ال ربية بعد أن يناير الجاري من م /كانون الالاني 23اعريل كراجة يوم 
صادرت سوات ا حرهل حاسوبو الش صي وىارفو النيال ووالاقق ررعمق بو وبعممو. ورفيد المصادر الحيوسية 
بأن جنود ا حرهل اعردوا عميو بالضرب المبرح بعد اعريالو وحر  وصولو  مركز رحييق الجممة شمال 

 الضفة ال ربية.
عاقمرو أن اعريالو جاء بسبب نشاطارو المرربطة بمياومة الجدار وا سريطان من  هل رواليق  وررجل

ا نرياكات ورنسيق الفعاليات السممية عم  مسروى محمي ودولي م  منظمات حيوسية عربية ودولية. وكراجة 
 سفير لمنظمة الشباب العربي بفمسطينل وىي أحد فروع جامعة الدول العربية.

حممة الشعبية لمياومة الجدار وا سريطانل فيد جاء اعريال كراجة بعد روليو مسؤولية ممط المجان وحسب ال
الشعبية الشبابية في الحممةل وىو أيضا صاحب مبادرة "رجوال" لمشباب الفمسطيني في األراضي المصنفة 

 "سي" الري رعربر  اضعة بصورة أمنية لمسيطرة اإلسراقيمية.
اسردعت سمطات ا حرهل اإلسراقيمية أمس الالهالاء الباحث في شؤون ا سريطان بمدينة وبالرزامن م  ذلكل 

اليدس أحمد صب لبن وأ ضعرو لمرحييق بمركز المسكوبية عم   مفية مشاركرو في رنظيم جولة لمسؤولين 
 بالسمطة الفمسطينية لهطهع عم  حجم ا سريطان بالمدينة األسبوع الماضي.

ميدانية العاممة م  مؤسسة حيوق اإلنسان اإلسراقيمية "برسيمم" ناريمان الرميمي حا ت وروالق الباحالة ال
 24اعريال مركررة لمناشطين في لجان المياومة الشعبية وأبرزىم زوجيا باسم الرميمي الذي اعريل يوم 

"رامي ليفي" أكروبر الماضي عم   مفية احرجاج نظمرو لجان المياومة الشعبية عم  مراجر  /رشرين األول
 ا سريطانية الميامة عم  أراضي اليدس المحرمة.

ويمفت المسؤول بمؤسسة الضمير لحيوق اإلنسان مراد جاد اهلل إل  رجربة اعريال الباحث بشؤون األسرى 
 أكروبر الماضي. /رشرين األول 15أيمن ناصر براريخ 

جمس مؤسسة الضمير لحيوق اإلنسان كما يمفت جاد اهلل لفرض ا حرهل اإلسامة الجبرية عم  رقيس م
 عدنان غيث باليدس المحرمة ومنعو من د ول الضفة ال ربية منذ أكالر من عام.

 30/1/2013الجزيرة.نت، 
 

 ويؤكد صعوبة أوضاع النازحين الفمسطينيين من سورية ر عين الحموةو ز ي بان كي مونممثل  21
اإلغاالية في م يم عين الحموة بإعهن  طة طالبت المجان الشعبية الفمسطينية والييقات : محمد صالل

إلغاالة النازحين الفمسطينيين من سوريا إل  لبنان ورأمين كل مسرمزمات الحياة الهقية ليم. وأكدت  طوارئ 
عاقمةل و"ىم  1450من  أن عدد العاقهت النازحة من م يم اليرموك إل  عين الحموة وصل إل  أكالر 

ردني  دمات األونروال  عين الحموة بحاجة أيضا إل  كل شيءل بسبب بحاجة إل  كل شيءل والم يم في 
  وريمص فرص العملل ووجود البطالة وانعدام المبادرات اإلنسانية". 

عين الحموة حيث  ىذا الكهم سمعو أمس ممالل األمين العام لامم المرحدة ديريك بهممي  هل زياررو م يم 
الّم عيد لياء م  ممالمين  و المديرة العامة لاونروا في لبنان  ن ديسمورل رفيد أوضاع النازحين من سوريا ررافي
وسال بهممي: "ليد رأيت الظروط في م يم عين الحموة حيث  .اإلغااليةعن الفصاقل الفمسطينية والييقات 

أضاط: "ريوم األونروا بالمساعدة ضمن اإلمكانات و  محنة الهجقين اليادمين من سوريا أمر محزن".
راحةل وسد رم إدراج احرياجات النازحين الفمسطينيين في النداءات الري نوسشت في المؤرمر الدولي الم

 لممانحين في الكويتل وىناك حاجة واضحة وممحة لممزيد من الدعم".
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ألط  جئ فمسطيني مسجل ومييم في الم يمل ىناك ريديرات عن وجود  53وأشار إل  أّنو "إضافة إل  نحو 
سبل فررة من أجل   جئ فمسطيني من سوريا يييمون في الم يم"ل مؤكدًا أّنو زار السعودية  4000أكالر من 

 الهزمة إلغاالة النازحين. األموالرأمين 
من جيرول سال أمين سر فصاقل "منظمة الرحرير الفمسطينية" في لبنان فرحي أبو العردات: "نحن مرفاقمون 

  طيني لجية عودرو إل  اليرموك". رطبيق اليرارات ال اصة بالشعب الفمس من 
أّما مسؤول الشؤون ا جرماعية لمجان الشعبية في صيدا فؤاد عالمان فحّمل األونروا مسؤولية الريصير بحق 

 النازحين الفمسطينيين من سوريا من  هل عدم رأمين المواد الهزمة ليم. 
إل   ت األونروا ردريجًا حر  وصمت وأشار ممالل اليوى اإلسهمية الشيخ جمال  طاب إل  رراج   دما 

 مرحمة صعبة رحت ذريعة العجز المالي في الموازنةل لذلك نطمب الرد ل لرأمين األموال الهزمة.
لم يم  إل  ذلكل عيد مسؤول سطاع صيدا في "حزب اهلل" الشيخ زيد ضاىر لياء م  وفد من المجنة الشعبية 

 دا ل م يم عين الحموة. والفمسطينيينلنازحين السوريين عين الحموة برقاسة محمود حجيرل لبحث ممط ا
بعض  ووعد ضاىر الوفد برأمين بعض الريديمات الصحية والمواد العينية لمعاقهت النازحةل ورأمين 

  ال دمات لاحياء دا ل الم يم.
 1/2/2013السفير، بيروت، 

 
 راثيم المنيوبالمطالبة بت إلىيدفع الفمسطينيين  "السرقة العظمى لمكتبفيمم " 21

ل في مركز  ميل السكاكيني بمدينة رام اهللل "السرسة العظم  لمكرب"أالار عرض فيمم  :بديعة زيدان -رام اهلل 
سبل أيامل ردود فعل ما بين األس  وال ضبل وصمت إل  درجة أن وزيرة الاليافة سيام البرغوالي وجدت أن 

ينية المنيوبة من سبل العصابات الصييونيةل والموجودة الوست بات مناسبًا لممطالبة باسررداد الكرب الفمسط
باآل طل وفق الفيممل في المكربة الوطنية اإلسراقيميةل بعد أن ا رفت من بيوت الفمسطينيين الميجرين عيب 
نكبة الفمسطينيينل واسرول  عمييا العاممون في ىذه المكربة بالدرجة األول ل وغيرىا من المكربات 

ل الري ريوم عم  سانون "أمهك ال اقبين"ي كرب ري  رحت مسؤولية مؤسسة ما يعرط بااإلسراقيميةل وى
عنصري لمصادرة أمهك الفمسطينيين ممن لجأوا إل  الضفة ال ربية وسطاع غزةل أو دول الجوارل وباروا 

 يعيشون في م يمات ررفاوت في مسرويات مأسوية العيش فييا.
ني برونر المييم في أمسرردامل وأنرجرو سناة الجزيرة الدوليةل يسمط الضوء والفيممل الذي أ رجو اإلسراقيمي بي

ل وأالار حفيظة اإلسراقيميين عند عرضو 1948عم  جانب لم يسبيو إليو أحد في السينمال ويرعمق بنكبة عام 
 في رل أبيبل سبل عرضو في رام اهلل.

 1/2/2013الحياة، لندن، 
 

 لماراءةكتاب في تاكسي.. مبادرة فمسطينية  21
بعد إطهق حممة "كراب في راكسي"ل لن يكون الوست الذي ييضيو المسافر بين : عاطط دغمس -نابمس 

و  مجرد وست انرظار لمحظة الوصولل فالمعرفة سركون الرفيق المسّمي برحول  مدن الضفة ال ربية ممهً 
م رمفة ومجهت وروايات  وساقل النيل دا ل الضفة ال ربية إل  فضاء لممطالعةل بعد رزويدىا بكرب

عادة ا عربار لمكراب.  وسصص لاطفالل في بادرة لرشجي  اليراءة وا 
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فيد أطمق شبان فمسطينيون ىذه الحممة لروفير مقات الكرب في وساقل النيل العمومية المرنيمة بين المدن 
 .ن ساعة وساعرين أحياناً الرقيسية مالل رام اهلل وجنين ونابمس وال ميلل والري يرراوح زمن الرحمة فييا بي

 أن يكون المجرم  الفمسطيني سارقاً  لكما ييول منسييا وقام اليريوري لوما يسع  لو الياقمون عم  الحممة
أالناء رنيهريم  عم  رالييط نفسو عبر مالل ىذه الوساقلل " اصة أن الركاب ييضون وسرا طويهً  وسادراً 

 ويشعرون بالممل أحيانا".
 24/1/2013الجزيرة.نت، 

 
 قضية الحرية بإبداعات المثافين الفمسطينيين.. جديد الكاتب المبناني كريم مرو ة 21

عن الدار العربية لمعموم )ناشرون( كعربون وفاء  يأري جديد الكارب  المبناني "كريم مرّوة" الصادر حديالاً 
بداعات المالي فين الفمسطينيين ومحبة وا  هص ليضية العرب األول  "فمسطين"ل من  هل غوصو في سير وا 

 في كرابو المعنون "فمسطين وسضية الحرية".
وألن فمسطين ىي اليضية الراري ية واإلنسانية واأل هسية لمعرب يسرحضر مروة إبداعات كوكبة من 
الفمسطينيين الكبارل الذين رأى في سيرىم وفي إبداعاريم وفي مواسفيم ما يؤكد انرماؤه كمبناني إل  اليضية 

إيمانا بأىمية الموس  األساسي الذي رحرمو فمسطين براري يا اليديم والحديث في حيارنا العربيةل  الفمسطينيةل
 وأىمية النظر إل  المسريبل الذي سرصنعو لفمسطين األجيال اليادمة.

ل من الرواد في الفكر واألدب والشعرل كان لكل منيم فمسطينياً  ماليفاً  13ويضيء الكراب عم  سيرة نضال 
بداعاريم في ركوين اليافة عربية راسية رشكل جزءا  إبداعات مرميزة وحافمة بالعطاءاتل وساىموا بسيرىم وا 

 المينا ومميزا من الاليافة العربية الحديالة.
 25/1/2013الجزيرة.نت، 

 
 
 

 دين العدوان اتسرائيمي عمى منشأة سوريةي لبنان 12
المبنانياة المسارنكرة لم اارة اإلساراقيمية الراي  والات الاردودل أناو ربياروتل مان 1/2/2013، الحيساة، لنسدنذكارت 

 لإسااراقيل رساار ل األوضاااع الياقمااة فااي سااورية»اساريدفت سااوريةل ورأى رقاايس الجميوريااة ميشااال سااميمان أن 
 «.لرنفذ سياسريا العدوانية غير  بية بالموااليق والمعاىدات واألعراط الدولية واإلنسانية

مياطعااة إسااراقيل جمسااة مجمااس حيااوق »ل  فرااًا إلاا  أن «ام العاادوذلااك لاايس غريبااًا عاان ذىنيااة حكاا»وسااال إن 
اإلنسان الراب  لامم المرحدة أمس )األول( لمردسيق في سجميا في مجال حيوق اإلنسانل دليل صارخ وسااط  

 «.عم  ازدراء العدو لكل ما لو عهسة باإلنسانية وحيوق اإلنسان
موسفنااا ماان الرطااورات فااي سااورية معااروطل ولكاان طاارأ »يورة: النيابيااة فااؤاد الساان« المسااريبل»وسااال رقاايس كرمااة 

باألمس رطور  طير رمالل في ا عرداء الجوي اإلسراقيمي عم  أراض ومواس  في سوريةل وىذا أمر   يمكن 
أن نيبااال باااول فياااو مسااارنكر ومااادان ومرفاااوضل و  نيبااال أن يااارم ا عراااداء عمااا  أي أرض عربياااة مااان العااادو 

 «.اإلسراقيمي
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أن ما سامت باو إساراقيل يشاكل عادوانًا ساافرًا يؤكاد حييياة مسامكيا الاذي »ال ارجية عدنان منصور وأكد وزير 
وحر  اليومل والعادوان يساردعي مناا كعارب أن يكاون لناا موساط حاازم  1948ررسم بو دولة اإلرىاب منذ عام 
 «.لمواجيرو بكل الوساقل الشرعية

اررو رقيس المجمس النيابي نبيو بري العدوانل معربرًا أناو واسرنكر وزير الشاب والرياضة فيصل كرامي بعد زي
 «.يندرج في إطار اسريداط دور سورية وسيادريا وشعبيا»

ال ااارة الصااييونية »الناقااب أسااعد حااردان فااي بيااانل أن « السااوري اليااومي ا جرماااعي»واعرباار رقاايس الحاازب 
رىااابي بامرياااز ي الشاايعي األعماا  الشاايخ عبااد األمياار ورأى ناقااب رقاايس المجمااس اإلسااهم«. عماال عاادواني وا 

أن أفضاال رد عماا  ىااذا العاادوانل احرضااان الشااعب السااوري لجيشااول فرمراازم المعارضااة الحااوار لحاال »ساابهنل 
 «.األزمة السياسية ورحصين مسيرة اإلصهح لرعود سورية مسريرة

ن راريخ المنطية عم  الد ول اإلسراقيمي في ىذه المحظة م»في بيانل « امل»ودان المكرب السياسي لحركة 
 « . ط المسألة السورية بيدط ر ريب كل فرصة ممكنة لحل ىذه المسألة

ل اإلسااراقيميةال ااارة دان رقاايس مجمااس الااوزراء نجيااب ميياااري ل أن 1/2/2013، المسسستابل، بيسسروتوأضااافت 
يق والياوانين الدولياةل وسال: "مرة جديدة يالبت العدو ا ساراقيمي نوايااه العدوانياةل ضااربًا عارض الحااقط باالمواال

 معرديًا عم  سيادة دولة عربية. إننال إذ ندين ىذا العدوان الجديدل ندعو اهلل أن يحمي سوريا وشعبيا".
الاارقيس سااميم الحااصل فااي رصااريلل الاا  ان ال ااارة ا سااراقيمية "مرماديااة فااي وساحريااا ورحاادييا". وسااال:  وأشااار

  رفيم ا  بم ة العنط واليوة". وسأل "مر  ركون لمعارب اليادرة "ليد أدرك العرب بعد طول رجربة ان اسراقيل 
 عم  الرد عم  مالل ىذه ا عرداءات ال اشمة بالردع المناسب؟".

 
 "إسرائيميين"  1عامًا لس 21المحكمة العسكرية المبنانية: السجن  12

د الزينل طمب في سال مصدر سضاقي لبناني إن ساضي الرحييق العسكري في لبنان عما: يو بي أي -لبنان 
 سااانة لسااارة لبناااانيين "د ماااوا الااا  باااهد  15الااا   3سااارارات اريامياااة إنااازال عيوباااة األشااا ال الشااااسة المؤسراااة مااان 

 
وأحال الياضي الزين المريماين السارة الا   العدو من دون إذن مسبقل واسرحصموا عم  الجنسية اإلسراقيمية".

 المحكمة العسكرية لمحاكمريم غيابيًا.
1/2/2013، ندنالحياة، ل  

 
 اهلل معمومات عن منزل نصر "إسرائيل"لعميل أعطى  اتعدامطمب  10

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الياضي صير صير  ادع سعد الياس:  - اليدس العربي -بيروت 
عطاقيااا معمومااات عاان  اإلعاادامعماا  الموسااوط طااهل  مياال سااندًا الاا  مااواد رصاال الاا   لرعاممااو ماا  اسااراقيل وا 

 اهلل ومراكز أمنية لممياومة. ل األمين العام لحزب اهلل السيد حسن نصرمنز 
1/2/2013، الادس العربي، لندن  

 
 مرسي يبرئ حماس من تيريبو من السجن أثناء الثورة 12

كشااط الاارقيس المصااريل محمااد مرساايل عاان رفاصاايل عمميااة  روجااو ماان السااجن أالناااء  :"ال ماايج" –الياااىرة 
رارددت حولياا الكاليار مان عهماات ا سارفيامل إذ أكاد أن أىاالي الساجناء ىام الاذين الالورةل وىي العممياة الراي 
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 ااهل لياقااو ممالمااي الجاليااة  ل نافيااالاسرحمااوا سااجن وادي النطاارون الااذي كااان مسااجونًا فيااو وىاام الااذين أ رجااوه
صاااحة ماااا راااردد عااان أن أفااارادًا مااان حمااااس ىااام الاااذين  ل30/102013 المصااارية فاااي ألمانياااا مسااااء األربعااااء

اسرحموا السجن لريريبو منول  فرًا إل  أن أىالي السجناء ظموا يحاولون رحطيم بوابات السجن ألربا  سااعات 
ق ال ااازات المساايمة لماادموع مرواصاامةل وأن السااجناء )وىااو معياام( رعرضااوا ل طاار المااوت بساابب كالافااة إطااه

 .حينيا
 1/2/2013الخميج، الشارقة،  

 
 ا إسرائيمًيا لتدمير شركات بترولضبط عضو بالك بموك يحمل مخططً مصر:  12

أعمنت النيابة العامة المصارية أنياا رجاري رحييياات موساعة فاي شاأن ضابط أحاد المريماين با نرمااء  :السبيل
لرنظاايم "بااهك بمااوك" دا اال أحااد العيااارات المطمااة عماا  مياادان الرحرياارل وبحوزرااو "م طااط إسااراقيمي يسااريدط 

رشااادات بإشااعال النيااران فااي بعااض األماااكن".. شااركات البراارول والمواساا  الحيويااةل و ر  يطااة بيااذه األماااكنل وا 
ورباشااار نياباااة أمااان الدولاااة العمياااا رحيييارياااا مااا  الماااريمل وار ااااذ  وذلاااك بحساااب ماااا ذكاااره بياااان لمنياباااة العاماااة.

 اإلجراءات اليانونية حيالو.
ن لاااو كاااود ساااري.. وذكااارت النياباااة العاماااة أن ىاااذا الشااا ص اعرااارط بأناااو عضاااو بمجموعاااة "باااهك بماااوك" وأ

وأضااافت النيابااة انااو راام أيضااا ضاابط أحااد األشاا اص بمدينااة المحمااة الكباارى بعااد أن طمااب إلاا  صاااحب أحااد 
مصان  المهبس أن ينرج لاو كمياة مان األسنعاة والمهباس المميازة لعناصار مجموعاة الابهك بماوك.. موضاحة 

 أنو صاحب المصن  سام باإلرشاد عن ىذا الش ص.
ماان طااهب الجامعااات رياادموا إلاا  النيابااة   مسااة رباشاار رحييياريااا ماا  المااريمل وأن ياااأن وأشااارت النيابااة إلاا 

لمشيادة عم  ىذا الش صل وجاء بشيادريم انو طمب منيم ا نضمام إلا  جماعاة الابهك بماوكل واناو يحااول 
دين رجنيااد بعااض األشاا اص  ررااداء المهبااس الممياازة لعناصاار رمااك الجماعااة وحاااليم عماا  الناازول إلاا  ميااا

 الياىرة.
 1/2/2013السبيل، عمان، 

 
  العربية ترحب بتارير المجنة األممية لرفضو كل أشكال االستيطانالجامعة  11

سااال ناقااب األمااين العااام لجامعااة الاادول العربيااة الساافير أحمااد باان حمااي ردا عمااي سااؤال : مااراد فرحااي -الياااىرة 
ذا الريريار يعربار ريريارا منصافا لمحاق الفمساطيني بشأن موسط الجامعة العربية من ريرير المجناة األممياة أن ىا

وواليية دولية دام ة ردين بكل وضوح ا حرهل اإلسراقيمي وروالق ممارسارو اإلجرامية المنافية لحيوق اإلنسان 
 الفمسطيني والعربي في األراضي المحرمة.

ورد فاي الريريار  جامعة ررحب أيضا بماالل أن 31/1/2013 وأضاط في رصريحات لمصحفيين يوم ال ميس
من  49لرفضو كل أشكال ا سريطان اإلسراقيمي في األراضي الفمسطينية والعربية المحرمة اسرنادا إلي المادة 

 ارفاسية جينيط الرابعة.
 1/2/2013الشر ، الدوحة، 

 
 تتمادى في عدوانيا" "إسرائيل"الجامعة العربية: صمت المجتمع الدولي "جعل  11
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معاااة العربياااة نبيااال العرباااي "المجرمااا  الااادولي برحمااال مساااقوليارو بوضااا  حاااد لرماااادي طالاااب األماااين العاااام لمجا
 "إساااراقيل"عااان سصاااط  الااادولي"صااامت المجرمااا   إنفاااي اعراااداءاريا عمااا  الااادول العربياااة"ل مضااايفًا  "إساااراقيل"

ردىور ل "إسراقيل"لمواس  سورية في الماضي شجعيا عم  رنفيذ العدوان الجديد"ل وىو ما اعربره "اسر ه  من 
 ".اإلجراميعمي ىذا العمل  لإلسدامالسياسية واألمنية في سوريا  األوضاع

دولااة عربيااة ولساايادريال بالم الفااة لميالاااق  ألراضاايالسااافر يعااد انرياكااا واضااحا  اإلسااراقيميوراااب : "ا عرااداء 
س األمان ذات الصامة"ل المرحدة وليواعد اليانون الدولي و رسا لهرفاسيات والموااليق الدولية وسرارات مجما األمم

كامل المسؤولية لنراقج عدوانيا"ل مؤكدا عم  "حق سوريا في الدفاع عن  إسراقيلمشددًا عم  "ضرورة رحميل 
أرضيا وسيادريا كذا حييا في طمب الرعويضاات الكامماة الناجماة عان ال سااقر المادياة والبشارية الراي رسابب 

 فييا ىذا العدوان".

 1/0/0212النيار، بيروت، 
 

 ادم بشكوى رسمية حول االعتداء اتسرائيميتت ةسوري 11
اساااردعت وزارة ال ارجياااة الساااورية ساقاااد ساااوات األمااام المرحااادة فاااي الجاااو ن وأبم راااو احرجاجياااا الرسااامي عمااا  

. وطالبت بار اذ ماا يمازم لوضا  األطاراط المعنياة فاي 1974ا نرياك اإلسراقيمي ارفاسية فض ا شرباك لعام 
 ة ىذا ا نرياك اإلسراقيمي ال طير والعمل لضمان عدم ركراره.األمم المرحدة بصور 

رساااالة وجيريااا إلااا  رقااايس اإلسااراقيمي بوكاناات ال ارجياااة السااورية ساااد رياادمت بشاااكوى رسااامية حااول ا عراااداء 
"ىاذا العادوان اإلساراقيمي ال اشام ياأري بعاد  إنمجمس األمن الدولي واألماين العاام لامام المرحادةل أكادت فيياا 

لمد ول وا ساريهء عما   أشيرمن المحاو ت الفاشمة الري سامت بيا المجموعات اإلرىابية عم  مدى العديد 
في الادا ل مان  أدوارياس رت إسراقيل بالرعاون م  الدول المعادية لمشعب السوري  إنالموس  المذكور" وبعد 

وياة وعسااكرية منرياااة فااي الدولااة  اهل سيااام "جبيااة النصاارة" المرربطاة ب "رنظاايم الياعاادة" باسااريداط مواساا  حي
إسراقيل ىي المحرك والمسرفيد لمكالير مما يجري في ساورية مان أعماال إرىابياة  أنالسورية األمر الذي يالبت 

 رسريدفيا وشعبيا".
"فشااال مجماااس األمااان با ضاااطهع بمساااؤوليارو فاااي ردع ىاااذه ا عراااداءات اإلسااااراقيمية  أنواعربااارت الرساااالة 

 ه الجمة عم  ا سريرار في منطية الشرق األوسط وعم  األمن والسمم الدوليين".ال طيرة سيكون لو م اطر 
 1/0/0212الادس العربي، لندن، 

 
 السفير السوري: سوريا سترد عمى اليجوم اتسرائيمي "باألسموب والمكان المناسبين" 11

ي الاارد عماا  اليجااوم عمااي عبااد الكااريم عمااي إن بااهده رممااك ساارار المفاجااأة فاا فااي لبنااان أعماان الساافير السااوري
اإلسراقيمي عم  مركز لمبحوث العممية في جمرايا بريط دمشقل وذلك "باألسموب والمكان المناسابين". وأشاار 
إن "اإلسااراقيمي و مفااو األميركااي والمرواطقااون معااو ماان األنظمااة العربيااة واإلسميميااةل ياادركون أن سااوريا الرااي 

رممك المفاجأةل في الرد عم  العدوان". وأضاط أن "اآلري ر وض دفاعا عن سيادريا وأرضيا رممك سرارىال و 
   أسرطي  الرنبؤ بول وىذا رىن بالجيات المعنية بصياغة الرد المناسب وا ريار األسموب والمكان".

 1/0/0212النيار، بيروت، 
 

 تشكل مؤشرًا عمى تدىور الوضع في سوريا اتسرائيميةتركيا: الغارة  11
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ال ارجية الرركياة سامجوق أوناال إناو لايس لادى رركياا معموماات رسامية حاول ال اارة  أعمن المرحدث باسم وزارة
اإلسااراقيمية األ ياارة عماا  سااوريال إّ  أنااو رأى أن ىااذا الرطااّور يشااكل مؤشاارًا عماا  راادىور الوضاا  فااي سااوريا 

ل ماا  وريديااده السااهم اإلسميمااي والاادولي. وأضاااط أن "ىااذا يشااير ماارة جدياادة إلاا  أن الوضاا  فااي سااوريا أصااب
 مرور الوستل أكالر رعييدًا وردىورًا وييّدد السهم اإلسميمي والدولي".

 1/0/0212النيار، بيروت، 
 

 عمى المركز العسكري في سوريا "عدوان عنيف" اتسرائيمية: الغارة إيران 12
 عماا  مركااز عسااكري فااي سااوريا واعربااره اإلسااراقيميةعمااي اكباار صااالحي ال ااارة  اإليراناايدان وزياار ال ارجيااة 

حجااب  إلاا ىااذا العاادوان يرماشاا  ماا  سياسااة ال اارب والصااياينة الراميااة  أن"عاادوانا عنيفااا"ل مضاايفًا "  شااك 
أن إساراقيل رساع  إلاا   إلاا وأشاار  لفاي الابهد واألمااننجاحاات شاعب وحكوماة سااوريا فاي اسارعادة ا ساريرار 

السااميم فااي بماادان  واإلدراكعي إالااارة الفرنااة بااين شااعوب المنطيااة والبماادان اإلسااهميةل مؤكاادا عماا  ضاارورة الااو 
المنطياةل لمحيمولاة دون وساوع ىجمااات مشاابية. وأوضال الاوزير اإليرانااي أن " الجماعاات المسامحة فاي سااوريا 

 عم  اليدطل الذي سصفرو الطاقرات اإلسراقيميةل إ  أنيا فشمت في ذلك". ا سريهءحاولت من سبل 
 1/2/2013النيار، بيروت، 

 
 "إسرائيل"األردن: حكومة حماس والسمطة الفمسطينية أسواٌر لحماية بادية منظِّر السمفية الجي 12

ساااال منظناار السااامفية الجيادياااة فاااي األردن عبااداليادر شاااحادةل الممياااب باااأبي محماااد : ساااامي محاسااانة –عمااان 
الطحااااويل إن ا ساااهم األردوغااااني واإل اااواني والصاااوفي إضاااافة إلااا  حركاااة حمااااس فاااي فمساااطين يحفظاااون 

 د األمريكيل و  ييفون ضد م ططاريم.مصالل السي
سبال اعريالاو بياومين: إن حركاة حمااس الراي رسايطر عما  سطااع « الشارق»وسال الطحاوي فاي ميابماة لاو ما  

ل وررمياااا  دعمااااًا ورضااااا سطريلااااا باإلضااااافة إلاااا  المااااال اليطااااريل وأن الو يااااات المرحاااادة «مرضاااايم عنيااااا»غاااازة 
راضاااية عااان الحركاااةل وررياااد إساااهمًا يحفاااظ مصاااالحيا « األمريكااايبالسااايد »ا مريكياااة الراااي وصااافيا مساااريزقًا 

 بالمنطية.
وكشااط الطحاااوي أن زعاايم رنظاايم فاارل اإلسااهم فااي لبنااان شاااكر العبسااي معرياال لاادى أجياازة األماان السااوريةل 

ام رافضًا أن يكون ىناك ىدنة بين رنظيم الجيادية السمفية والحكومة األردنية معربرًا أنيال باإلضافة إلا  النظا
 السوري والمبناني والمصري وحكومة حماس الميالة والسمطة الوطنية الفمسطينيةل أسواٌر لحماية إسراقيل.

 اتخوان والنيضة والييود
وروضيحًا لموسط الريار من دعوات عصام العريانل الييادي في جماعة اإل اوان المساممين فاي مصارل الراي 

ودة إل  مصر وطنيمل وسماح زعيم حزب النيضة الرونسي راشد رحكم البهدل بالسماح لمييود المصريين بالع
  أوافييام عما  ماواسفيمل »ال نوشي بزيارة الييود لجزيرة جربا في رونس ورأمين الحماية ليامل ساال الطحااوي: 

صاام  اهلل  –و  يجااوز بااالطب  إعااادة الييااود إلاا  بهدنااال و  أن ييااال لياام ىااذا وطاانيمل فيااد أ اارجيم الرسااول 
 «.من الجزيرة العربية كمنَيا –وسمم عميو 

وفي بيان الموسط من الييود العرب الذين ىاجروا بإرادريم إل  فمسطين وأصبحوا جزءًا من دولة إسراقيل سال 
ىااؤ ء يجااب محاااربُريم وميااارمُريم؛ فيااؤ ء كفواااٌر محاااربون لنااا وم رصاابون لفمسااطينل   يجااوز أن »الطحاااوي: 
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ن دل ىااذا الموسااط ماان العريااان وغيااره فإنومااا ياادلك عماا  أنوياام يحكمااون ب ياار مااا أناازَل نسااردعَييم إلاا  بهدنااال و  ا 
 «.اهلل

 31/1/2013، الشر ، الدمام
 

 موسكو تعرب عن قمايا تجاه الغارة اتسرائيمية عمى سوريا 10
الحيااقق أعربت موسكو عن سمييا رجاه ال ارةل وسالت وزارة ال ارجية الروسية في بياان إنياا رريصا  موسكو: 

حول المعمومات حول وسوع غارة ضد مواسا  ساورية عما  ميرباة مان العاصامة دمشاق. وأشاار بياان ال ارجياة 
فااي حاال البااوت صااحة مااا رااوارد مان معمومااات حااول ىااذا الشاأن فااإن موسااكو سااركون أمااام »الروساية إلاا  أنااو 

الااق األمام المرحادةل ميماا ىجمات غير مبررة عما  أراضاي دولاة ذات سايادةل ماا يعاد انرياكاا غيار ميباول لمي
 «.كانت المبررات

«. سرعمل من أجل ار ااذ اإلجاراءات الساريعة لروضايل الوضا  بمجمال رفاصايمو»وأضاط البيان أن موسكو 
رادعو مجاددا إلا  وساط أي شاكل مان أشاكال العناط فاي ساوريا وعادم الراد ل »وأشاار البياان إلا  أن موساكو 

يونيو )حزياران( مان العاام  30أساس ارفاسات جنيط الموسعة في ال ارجي وبدء الحوار الوطني السوري عم  
 «.الماضي

 1/2/2013الشر  األوسط، لندن، 
 
 
 
 

 حاياة موقف اتخوان المسممين من الييودية والصييونية 12
 د. صفوت حسين
ن مان أىام ا نرياادات الراي روجاو لرؤياة اإل اوان لميضاية الفمساطينية ىاو الياول باعرباارىم الصاراع فاي فمساطي

صراع بين الييودية واإلسهمل وأنيم لام يادركوا الفارق باين الييودياة كادين والصاييونية كحركاة سياسايةل وأنيام 
اعربروا كل ييودي صييوني. إن ىذه اآلراء وا نريادات الري روجو لإل وان يبدو في كالير منيا ال مط وعادم 

اسيا اإل وان لربرير بعض  راقيام وبصافة رحديد المعاني بصورة واضحةل فضًه عن رجاىل المبررات الري س
  اصة فيما يرعمق بعدم الرفريق بين الييودي والصييوني.

ففيما يرعمق باعربارىم الصراع في فمسطين بأنو صراع بين الييودية واإلسهمل فنجد حسن البنا ييرر بوضوح 
ميعًا من وحيو وأن المؤمنين جميعا 'أن األنبياء جميعًا مبم ون عن اهلل ربارك ورعال ل وأن الكرب السماوية ج

في أية أمة كانوا ىم عباده الصادسون الفاقزون في الدنيا واآل رةل وأن الفرسة في الدين وال صومة باسمو إالام 
 يرناف  م  أصولو وسواعده'.

 إن ىذه اليول وغيره لحسن البنا يوضل بجهء أن اإل وان المسممين لم ينظروا لمصراع في فمسطين عم  أنو
صااراع بااين الييوديااة واإلسااهم كمااا أن الكرابااات الم رمفااة لإل ااوان روضاال أنياام أدركااوا الفاارق بااين الييوديااة 
والصييونيةل وسد أوضل ذلك حسان البناا بوضاوح  اهل حديالاو أماام لجناة الرحيياق البريطانياة األمريكياة عاام 

ل ساااوة اليجااارة الييودياااة حياااث ذكااار 'أن  صاااومرنا لميياااود ليسااات دينياااة...' ونحااان حاااين نعاااارض بكااا 1946
نعارضيال ألنيا رنطوي عم   طر سياساي اسرصااديل وحيناا أن ركاون فمساطين عربياة'. وساد عارط اإل اوان 
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الصااييونية الييوديااة بأنيااا حركااة سياسااية اساارعمارية غايريااا طاارد العاارب ماان ديااارىم باساارعمار أرضاايم وىاادم 
ذا كااان  موسااط اإل ااوان يرساام بيااذا الوضااوح فمماااذا ارساام وحاادريم ورأساايس ممااك لمييااود فااوق أطااهل ممكياام. وا 

مااوسفيم بالعااداء نحااو الييااود فااي مصاار والااذي وصاال إلاا  حااد اساار دام العنااط ضااد المصااالل الييوديااة عااام 
 ؟.1948

إن اإلجابة عم  ىذا السؤال ررطمب اإللماام بوضا  اليياود فاي مصار وماوسفيم مان الحركاة الصاييونيةل حرا  
نياا لام رنطماق مان  صاومة دينياة كماا ساد يظان الابعض لياد رمرا   ررضل حييياة دوافا  اإل اوان مان اليياودل وا 

ل وسااد اسارطاعوا الارحكم فاي روجياو ا سرصاااد 1952اليياود فاي مصار بوضا  مرمياز  ااهل فرارة ماا سبال الاورة 
' مان رجاال البورصاة فاي 98المصري ورشاير اإلحصااءات لسايطرة اليياود عما  ا سرصااد المصاري فياد كاان 

شركة مصرية من مجماوع شاركات مصار الباالغ عاددىا  103د باإلضافة إل  سيطرريم عم  مصر من الييو 
شااركة إلاا  جانااب مساااىمريم غياار المباشاارة فااي بييااة الشااركات المصاارية وباإلضااافة إلاا  ساايطرة الييااود  308

عم  م رمط مجا ت النواحي ا سرصاديةل فيد امردت سيطرريم عم  مجال الصحط فيد أصدروا العديد من 
الصحط الم رمفاةل إ  أن األىام مان صاحفيم ىاو الارحكم فاي الصاحط األ ارىل ومحاولاة الراأالير عميياا مان 
 ااهل ساايطرة الييااود عماا  مجااال اإلعهنااات ماان  ااهل شااركة اإلعهنااات الشاارسية الرااي كاناات رساارولي عماا  

 معظم اإلعهنات.
 1924الاذي راول  وزارة المالياة عاام وفي المجال السياسي فيد عرفت مصر وزيرًا ييودياًا ىاو يوساط فطااوي 

كما احرل عدد من كبار الييود مياعد في مجمس النواب والشيوخ. ومن المهحظ أن ىذا النفوذ الكبير لميياود 
في رمك الفررة لم يكن مرناسبًا بأي حال من األحوال م  نسبريم العددية فطبيًا لإلحصاءات الرسمية فإن عدد 

ألفال  63بمغ  1937ألفال وفي عام  64بمغ  1927ألفال وفي عام  59ل 1917الييود ف  مصر بمغ في عام 
ألفا وىو أكبر رسم وصل إليو الييود في رمك الفررة وم  ذلك فإن ىذا العدد   يمالل  66بمغ  1947وفي عام 

ألاط نسامة كماا كانات  967مميونًا و 18ل 1947نسبة رذكر من مجموع سكان مصر الذي كان يبمغ في عام
أول فارع لممنظماة الصاييونية العالمياة  1917مركزا ىاما وباؤرة لمنشااط الصاييوني حياث أسساس عاام  مصر

رحت اسم 'منظمة الصييونيين بمصر' ورم افرراح العديد من الفروع ليذه المنظمة في المدن المصرية بيادط 
سااومي لمييااود فااي  نشاار المبااادئ الصااييونية بااين الجماااىير الييوديااة فااي مصاارل والمساااعدة فااي إسامااة وطاان

فمسطين وسد اسريبل الييود في مصر رصريل بمفور بابريااج وفارح شاديدل وأسااموا ا حرفاا ت فاي اإلساكندرية 
 وطنطا والري حضرىا العديد من ييود مصر.

و هل الحرب العالمية الالانية رصااعد النشااط الصاييوني فاي مصار نريجاة رواجاد جياوش الحمفااء فاي مصار 
الييود الذين مات األفكار الصييونية المرعصبة عيوليم ولياد رميفاريم المنظماة الصاييونية والري كانت رعج ب

فااي مصاار ويساارت لياام ساابل ا لرياااء بالطاقفااة الييوديااة لرساام ال طااط ماان أجاال الرعاااون ورحييااق األىااداط 
رساال حصايمرو أو  باأول إلا   فمساطين الصييونية. ولام يراوان زعمااء الصاياينة فاي مصار عان جما  الماال وا 

وسارب سياام الكياان الصاييوني ازداد حمااس يياود مصار وأ اذوا  1947وم  صدور سارار الريسايم فاي ناوفمبر 
يعبرون عن ذلك مطالبين اإلنجميز بسرعة الجهء إلرمام سيام دولريم ورسييل ىجرة ييود مصار والعاالم إليياا 

نيل كماا أن إنشااء النظاام ال ااص ليد كان اإل وان عم  وعي رام ب طر الييود في مصر ونشاطيم الصييو 
فااي الجماعااة والااذي كااان يحرااوي عماا  سساام لمم ااابرات أراااح لمجماعااة فرصااة الوسااوط عماا  نشاااط الييااود فااي 
مصاار ماان  ااهل ررباا  ومراسبااة ىااذا النشاااطل ليااد كااان الموسااط العااداقي لمييااود فااي مصاار ودعمياام لممشااروع 

عااداقي ماانيم وسااد أ ااذ اإل ااوان يحااذرون ماان  طاار  الصااييوني بكافااة الوساااقل دافعااا لإل ااوان  ر اااذ موسااط
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الييود في مصر فنشرت مجمة النذير سمسمة من الميا ت رحت عناوان ' طار اليياود فاي مصار' حاذرت فياو 
من سيطرة الييود ا سرصادية عم  الذىب والفنادق الكبارى والعياارات واألماهكل ونبيات لمادور ال طيار الاذي 

يةل من  اهل رحكمياا فاي اإلعهنااتل وسيامياا بمانل ومنا  اإلعهناات حساب ريوم بو شركة اإلعهنات الشرس
ارجاه الصحط وموسفيا من الييود 'ومن الظواىر الدالة عم  ذلك ماا نشااىد مان إحجاام الصاحط عان نصارة 

 الحق اإلسهمي مادام يرعارض م  مصمحة الييود'.
يين فاي مااوسفيم مان سضاية فمساطينل وروضاال لياد دعاا اإل اوان اليياود لمشاااركة ماواطنييم المساممين والمسايح

 كرابات اإل وان الري رناولت موسط الييود حييية موسفيم من ييود مصر.
بعنوان 'الييود في مصر وموسفيم من سضية فمسطين' رحادث  1938ففي ميالة مطولة لصالل عشماوي عام 

ط سااد الاااروا وعياادوا ا جرماعااات فيااو عاان ييااود مصاار الااذين ينعمااون بااالالروة والر اااءل وأن المسااممين واألسبااا
والمااؤرمرات ماان أجاال فمسااطين بينمااا لاام يرحاارك الييااود 'أرونااي ييوديااًا حضاار اجرماعااًا أو ساااىم فااي مااؤرمر 
فمسااطين ودلاااوني عمااا  يياااودي ساااار فاااي مظااااىرة أو أرسااال احرجاجاااًا عمااا  األعماااال اإلجرامياااة فاااي فمساااطين 

العارب فاي فمساطين'. وفاي نياياة المياال يطماب مان اليياود واذكروا لي ييوديًا جم  مااً  أو ربرعاا لممجاىادين 
رحديد موسفيم بوضوح وأن ير ذوا موسفا واضحا وصريحا لرأييد الفمسطينيين '  ياا ساادة   نرياد عبالاا ونفاساال 
  نريد  داعا ورموييا. نرياد مان زعمااء اليياود دينياين ومادنيين ومان رؤسااء العشااقر مانيم أن يعمنوىاا كمماة 

رنصاامون فييااا ماان الصااييونيةل ويعمنااون انضااماميم إلاا  المصااريين فااي المطالبااة بإنصاااط العاارب صااريحة ي
وحااال اليضاااية الفمساااطينية عمااا  الوجاااو الاااذي يرضاااييمل وأن ينشاااروا ىاااذا اإلعاااهن عمااا  صااافحات جراقااادىم 

لمجمعيات الييودية في مصر فضه عن الجراقد األ رى وأن يبم وا الحكومة اإلنجميزية وال  المركز الرقيسي 
الصييونية.. ويطالبيم بريديم دليل عممي بالربرع بما يرناسب م  الروريم ... وبيذا وحده ربارأ ذماة اليياود فاي 
مصر فإذا لم يفعموا كان لنا الحق أن نعريد في أنيم صاييونيون يؤيادون اإلنجمياز فاي فظااقعيم فاي فمساطين' 

ويطااالبيم بالمبااادرة بااإعهن مااوسفيم وا   'فساانياوم  الاام يرحاادث بعااد ذلااك عاان إرسااال الييااود الربرعااات لمصااياينة
 ا نجميز والييود في مصر وفي فمسطين'.

إن ىااذا الميااال يوضاال بجااهء موسااط اإل ااوان ماان الييااود فااي مصاارل والعواماال الرااي جعمااريم يأ ااذون موسفااا 
 عداقيا منيم.

الييود في البهد العربية أن يؤكد فيو اإل وان عم  نفس المعاني وأنو يجب عم   1945وفي ميال   ر عام 
يرنصموا من الصييونية ويسرنكروىا باألفعال   باألسوال حر  يرضل إذا كانوا صييونيين أم عربال ألنو كمماا 
اشردت األزمة رظيار أصاوات  افراة مكبوراة مان باين اليياود راذكر أنيام مصاريون و  شاأن ليام بالصاييونيةل 

يرسل حسن البنا  طابا إل   1947مؤازرة في المممات وفي أوا ر عام بينما الواس  يؤكد أنيم   ييدمون أي 
حا اام وكبااار الطاقفاة اإلسااراقيمية ونظاارا ألىمياة ىااذا ال طاابل ورعبيااره عاان موساط اإل ااوان مان ييااود مصاار 

'فيد سرأت بجريد )أ بار اليوم( وجريادة )الزماان( أماس أن الحكوماة المصارية فياد ار اذت  -ننيل نصو كامه:
 بير الهزمة لحماية ممرمكات الييود ومراجرىم ومساكنيم..... الخ.الردا

فأحببت أن أنرياز ىاذه الفرصاة ألساول أن الرابطاة الوطنياة الراي راربط باين الماواطنين المصاريين جميعاا عما  
ا اارهط أديااانيم فااي غناا  عاان الراادبيرات الحكوميااة والحمايااات البوليسااية ولكاان نحاان اآلن أمااام مااؤامرة دوليااة 

مة األطراط ر ذييا الصييونية  سرهع فمساطين مان جسام األماة العربياة وىاي سمبياا الناابض. وأماام ىاذه محك
الفورة ال اامرة مان الشاعور المارحمس فاي مصار وغيار مصار مان باهد العروباة واإلساهمل   نارى بادا مان أن 

يااة وأفضاال وسايااة أن ررياادموا نصااارح ساايادركم وأبناااء الطاقفااة اإلسااراقيمية ماان مواطنينااا األعاازاء بااأن  ياار حما
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ساايادركم ومعكاام وجياااء الطاقفااة فرعمنااوا عماا  رؤوس األشااياد مشاااركركم لمااواطنيكم ماان أبناااء األمااة المصاارية 
إلنياااذ فمسااطينل وان ربرسااوا ساايادركم  -مسااممين ومساايحيين  -ماديااا وأدبيااا فااي كفاااحيم اليااومي الااذين ار ااذوه 

لوكالاة الييودياة ولكال المنظماات والييقاات الدولياة والصاييونية الراي سبل فوات الفرصة لييقة األمام المرحادة وا
ييميا األمر بيذا المعن  وبأن المواطنين اإلسراقيميين في مصر سايكونون فاي ميدماة مان يحمال عمام الكفااح 
إلنياااذ عروبااة فمسااطين.يا صاااحب الساايادة: بااذلك ركونااون سااد أدياارم واجاابكم اليااومي كااامه وأزلاارم أي ظاال ماان 

يريد أن يمييو الم رضون حول موساط الماواطنين اإلساراقيميين فاي مصار وواسايرم األماة كمياا والشاعوب  الشك
 اإلسهمية في أعظم محنة رواجييا في راري يا الحديث ولن ينس  لكم الوطن والراريخ ىذا الموسط المجيد'.

ني ليياود مصار وأن موساط إن ىذه الكرابات روضل بجاهء أن اإل اوان كاانوا عما  وعاي راام بالادور الصاييو 
ييااود مصاار سااد ارساام بااال موض والمراوغااة ماان الناحيااة الرساامية فماام ير ااذوا موسفااًا واضااحًا ولااو ظاىريااًا مؤياادًا 
لعرب فمسطين وأن اإل وان سد حرصوا عم  دعوة اليياود لمشااركة أبنااء األماة المصارية جميعاا فاي جياودىم 

ذه الناداءاتل وىاو األماار الاذي رساخ الشااكوك الراي انراباات إلنيااذ فمساطين. ولكاان يياود مصار لاام يسارجيبوا لياا
الاارأي العااام فااي مصاار حااول حيييااة مااوسفيم ورأيياادىم لمصااييونية وبااد  ماان أن ير ااذ الييااود  طااوت واضااحة 
إلالباات انرمااقيم وو قيام لااوطنيم لجاأوا باد  ماان ذلاك إلا  رفاا  شاعار الرفرساة بااين الصاييونية كحركاة سياسااية 

 والييودية كدين.
بعض الكرابات لإل وان الراي ررحادث عان اعرباار كال يياودي صاييوني وكال صاييوني يياودي يجاب أن  إن

ينظر إلييا في سياق النشاطات الصييونية لييود مصر ويمكن اليول بأن اإل وان المسممين ساد عرفاوا الفارق 
حية النظريةل ولكنيم بين الييودي كصاحب دينل والييودي الصييوني المنرمي ليذه الحركة السياسية من النا

لم يجدوا فرسا بين ا النين من الناحياة العممياة لصاعوبة وجاود فواصال واضاحة باين اليياودي والصاييوني كماا 
وضل ذلك من  هل موسط ييود مصر المساند لمصييونيةل ويبدو أن الرعميم الذي وس  فيو بعض اإل اوان 

مصر وليذا جاء موسفيم نابعاا مان اعرباار عمماي  باعربار كل ييودي صييوني كان مرأالرا بموسط الييود في
 أكالر منو اعربار فكري بدليل كرابات حسن البنا الري روضل بجهء الفرق بين الييودية والصييونية.

 1/2/2013، الادس العربي، لندن
 

 ما بعد االنتخابات: سياسيًا وعسكرياً  "إسرائيل"الفمسطينيون و 12
 عدنان أبو عامر

ل وسروضا  ممفااات دساامة الييمااة العيااار عماا  أجناادة 2013إلسااراقيمية الراسااعة عشاارة لمعااام انريات ا نر ابااات ا
الحكومااة اليادمااةل لكاان الصااراع الااداقر ماا  الفمسااطينيين يباادو األكالاار ساا ونة فااي ظاال انسااداد أفااق الرسااوية 

 بصورة غير مسبوسة.
واساط مان سضاايا السااعة المطروحاةل وسد شيدت برامج األحزاب اإلسراقيمية المرنافسةل ريارباًا ممحوظاًا فاي الم

رغاام مااا طاارح ماان شااعارات مرباينااة كااان  بااد منيااا ل اارض "الرمااايز" المطمااوب بنظاار النااا بينل وىااو مااا ياادف  
لميول أن ىذا الريارب في المواسط في موضوع الصراع م  الفمسطينيينل يعاود لعادد مان األسابابل فمساطينية 

سراقيميةل أىميا:  وا 
اث المرهحياة الراي رشايدىا السااحة الفمساطينيةل وفاجاأت األوسااط اإلساراقيميةل بعاد انريااء ميدانيًا: األحد -1

جولااة المواجيااة العسااكرية األ ياارة ضااد حركااة حماااس فااي سطاااع غاازةل ورحوليااا إلاا  عاادو حيييااي راارى فييااا 
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ذه إسااراقيل  طاارًا عماا  مشااروعيا السياسااي فااي المنطيااةل ممااا عماال عماا  رضااييق مساااحات الفروسااات بااين ىاا
 األحزاب منيا.

رفاوضاايًا: اسرااراب الطاارفين ماان النياااط األكالاار إشااكاً  وجاادً ل  ساايما فيمااا يرعمااق بالحاادود الداقمااة والكراال  -2
ا سريطانيةل وبالرالي انزواء اليضايا "الركريكية"ل ووصول الطرفين ليضايا الحل الداقمل وىنا ييرارب الفااقزون 

ث ررشابو رصوراريم الميررحة من الحمول المفررضة م  الفمساطينيينل في برامجيم السياسية من بعضيمل بحي
 بيرنال يوجد مسريبلل والعمل". -والحديث يدور حول األحزاب الكبرى الالهالة: "الميكود

 محاورة حماس •
بالنسااابة لمموضاااوع األولل لااام يعاااد سااارًا أن الرعامااال مااا  المسااارجد الفمساااطيني األكالااار سااا ونة عمااا  السااااحة 

ية شكل الياسم المشررك األكبر بين األحزاب المرنافسة سابيًال والفاقزة  حيًال وبارز ذلاك فاي دعايرياا اإلسراقيم
ا نر ابياااةل  سااايما حااازب "الميكاااود" الاااذي أ اااذ يزاياااد عمااا  غريماااو ال اسااار "كاديماااا"ل وارياماااو بالرسااااىل مااا  

 حماس.
ذا ما سدر لميمين أن يشكل الحكومة اليادماة بااقرهط يبادأ باا" بيرناال ويمار باا"شاس"ل وينرياي باا"البيت -الميكودوا 

الييودي"ل فإنو يارفض فكارة "رارويض" حمااسل ودفعياا نحاو ا عرادالل أساوة بماا ىاو عمياو الحاال ما  أحازاب 
 "العملل يوجد مسريبلل ميررس".

ياار وعباار عاان ذلااك بصااورة واضااحة أحااد رمااوز الميكااودل رقاايس لجنااة ال ارجيااة واألماان البرلمانيااة السااابقل ووز 
الماليااة الحااالي "يوفااال شااراينيرس"ل بيولااو: حماااس جاازء ماان حركااة اإل ااوان المسااممين العالميااةل وىااي كباااسي 
الحركااات اإلسااهميةل سااد رر ياار ركريكيااًا وبصااورة مؤسرااةل لكنيااا لاان رر ماا  أباادًا عاان األيديولوجيااة الكامنااة فااي 

انبيال ألنيا ساركون فاي رحاالط والياق صمب جوىرىال لذلك   يجوز إلسراقيل اليبول بدولة حماس مسمحة بج
ن أظياارت زعامريااا مرونااة براغماريااة فااي الطريااق لياادفيا النياااقي المرمالاال  ماا  أعااداقيا  ااارج الحاادودل حراا  وا 

 بردمير إسراقيل.
ولعل الموسط األكالر وضوحًا لحزب الميكود في الرعامل م  حماس عبر عنو  "بنيامين نرنياىو" زعيمو الفاقز 

روساا  وفيااًا لمنراااقج المعمنااةل حااين رأى أن صااعود الحركااة يشااكل  طاارًا عماا  الدولااةل ففااي غاازة بأساال ممااا كااان ي
ساماة  يرمالل ال طر بصعود "دويمة مسمحة" بييادريال وفي الضفة يرمالل ال طر بانيياار السامطة الفمساطينيةل وا 

 دولة أ رى لحماس أكبرل رربن  نموذج غزةل وريدد اليدس ورل أبيب.
لموسط واليسارل ي رماط عماا يربنااه  59صورًا ميابل  61ما يطرحو اليمينل الفاقز مجرمعًا با في الميابلل فإن

حزب العمل رحديادًال الاذي لام يعار انرباىاا كاليارا فاي ا ارهط اليياادة الفمساطينيةل ساواء كانات بزعاماة فارل أو 
عامااة فمسااطينية وىااي: حماااسل رغاام رفضاايمو لاولاا ل  عرياااده أن إسااراقيل أعمناات شااروطيا لمحااوار ماا  أي ز 

وسااط العنااطل رجريااد المنظمااات ماان سااهحيال ا لراازام بالرعياادات وا رفاسيااات الموسعااةل ا عرااراط بإسااراقيلل 
 وحذط البنود الداعية إلبادة إسراقيل الواردة في ميالاق حماس.

حماااسل ماا  وأباادى الحاازب عباار دعايااة رقيساارو الفاااقزة "شاايمي يحيمااوفيرش" مرونااة ممحوظااة بإمكانيااة محاااورة 
ذا ما أعمنت األ يرة الرزامًا بذلكل يؤكد الحزب المرشل لمد ول في اقارهط  الرزام األ يرة بالشروط السابيةل وا 
حكااومي مروساا ل أنااو لاان يبياا  ماان ساابب يمناا  اعربااار الحركااة أىااًه لمحااوار فااي إطااار مفاوضااات رجاارى فااي 

 المسريبل.
ر ماان مياعااد الكنيسااتل يعريااد جازمااًا بعااد أن  اااض بيرنااا" صاااحب النصاايب األكباا-ورغاام أن حاازب "الميكااود

حااارب غااازة األ يااارة ضاااد حمااااس أن إساااراقيل كسااابت معركاااةل لكنياااا  سااارت حرباااًا فاااي صاااراعيا الاااداقر مااا  
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الفمسطينيينل لكن عسكريين وأمنيين بارزين د موا المعبة ا نر ابية عم  م رمط اليواقم الحزبيةل ومن أبرزىم 
عل يعكااوط بيااريل عمياار بيااررس"ل وغياارىمل أالبرااوا ىااذه الحيييااة العممياريااة عباار "موشاايو يعمااونل عماارام ميرساانا

عيااد ميارنااة بااين حاارب إسااراقيل ضااد الفمساااطينيينل والحاارب األميركيااة ضااد رنظيمااات الياعاادةل عماا  النحاااو 
 الرالي:

ل مااان ركريكياااًا: جااااءت إنجاااازات إساااراقيل فاااي مجاااا ت ا سااار بارات والِدساااةل والحااادن مااان ال سااااقرل أفضااا -1
الو يات المرحدة وبريطانيا في أف انسرانل ونجحت بالوصاول لصاورة اسار بارات جيادة إزاء حمااسل بماا فيياا 
اغريال ورصفية سياداريا السياساية والعساكريةل و  ارىم أحماد الجعباريل ساقاد كراقاب اليساامل وىاو ماا ُمناي فياو 

 األميركيون بالفشل ضد الياعدةل باسرالناء "ابن  دن".
رراريجيًا:  ساارت الياعاادة سواعاادىا فااي أف انساارانل وفياادت ساادرريا عماا  الرجنياادل ورعبقااة وراادريب   ط إساا -2

الشبانل ورعرضت ركيزريا السياسية المرمالمة بنظام طالبان لإلزالةل فيما أسامات حمااس فاي سطااع غازة سواعاد 
رة شابو عمنياةل ورعاززت ردريب عمنية رادرب فيياا   ط المرطاوعينل وصاناعة صاواريخ ورطاوير أسامحة بصاو 

 مكانريا السياسية نريجة حربيا األ يرةل وظيورىا كا"منرصرة" أمام إسراقيل.
 مستابل المفاوضات •

عماااا  الصااااعيد السياسااااي ماااا  الساااامطة الفمسااااطينيةل فااااإن غياااااب حاااازب "كاديمااااا" ال اساااار األكباااار فااااي نراااااقج 
ا نفصاال األحاادي الجاناب مان سطااع غازة فاي ا نر ابات "المفاجقة"ل سد يعني رراجعًا لفكرة اسرنساخ رجرباة 

الضفة ال ربيةل أو بعض أجزاقيا عم  األسلل بعد ررديد مرشحو األبرز "شاؤول موفاز" في دعايرو ا نر ابية 
أن الميمااااة المركزيااااة أمااااام الحكومااااة اليادمااااة ركماااان فااااي رحديااااد  طااااوط حاااادود  منااااة ودفاعيااااة رااااوفر األماااان 

 لمواطنييا.
ناو "نرنياااىو" فااي اآلونااة األ يارة ماان عزمااو ا نسااحاب دا ال حاادود الضاافة ال ربيااة ماان وما  ذلااكل فااإن مااا أعم

طرط واحدل ودون ارفاق م  السمطةل لفرض وساق  عم  األرضل ررسام حادود الدولاة الفمساطينية اليادماةل ساد 
يلل واعربااره يصطدم بعيبة اقرهفو المروس ل  سيما إن كان يمينيًا صارفًال حياث يعربار الضافة جازًء مان إساراق

ررسااخ اعرياااد الفمسااطينيين بأنيااا ىااروب إسااراقيمي حرمااي رحاات ضااربات اليااوى  -إن رماات-أن ىااذه ال طااوة 
 المسمحة!

وم  انسداد أفاق المفاوضاات بصاورة مطبياةل فياد احرمات فرضاية اناد ع انرفاضاة الالالاة حيازًا كبيارًا فاي بارامج 
اياد عما  بعضايا فاي اريامياا لمحكوماات المرعاسباة بالفشال األحزاب والدعاية ا نر ابية اإلساراقيميةل وأ اذت رز 

 الذري  في وسط مّد انرفاضة األسص ل والرراج  المري  في إجراءاريا األمنية ضد المسمحين.
ولااذلك يعريااد زعماااء اليمااين اإلسااراقيمي الفاااقزين أن مواجيااة الجماعااات المساامحةل وعماا  رأساايا حماااسل رااأري 

طاااورة ومريدماااةل وكماااا أساااماىا "موفااااز" وزيااار الااادفاع األسااابقل فإنياااا "ساااباق ضااامن محارباااة مكالفاااة يومياااة ومر
ماراالوني طويلل وليس َعادوًا لمساافات سصايرة"ل وساد ر طات إساراقيل العواقاق الراي وضاعت فاي طرييياا ممان 
يرربصون بيال وبارت من الدول المرصدرة لمكفاح العالمي ضد رمك الجماعاتل لمدرجاة الراي دفعات "نرنيااىو" 

ًه ألن يبااااارك العمميااااة الفرنسااااية األ ياااارة فااااي ماااااليل باعربارىااااا امراااادادًا لمحاربرااااو حماااااس فااااي األراضااااي مااااال
 الفمسطينية!

وىنا ررزايد ا ريامات الموجية لمحكوماات المرعاسباة برقاساري "أولمارت ونرنيااىو" فاي إ فاسيماا عان الارد عما  
مساروطنات المجااورة ليطااع غازةل واإلشاارة إلا  أن المياومة الفمسطينيةل  سايما الصاواريخ المرسااسطة عما  ال
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ل ببنااء جادار مشاابو فاي 1994 طأىما رمالل بأنيماا لام ريوماانل بماوازاة بنااء الجادار األمناي حاول غازة عاام 
 الضفةل فيل يكون ىذا عم  رأس المشاري  المروسعة في الحكومة اليادمة؟

سعااة بعااد أن شاايد رراجعااًا مريعااًا فااي شااعبيرو  ااهل الااذي اساارفاق انر ابيااًا بصااورة غياار مرو -أمااا حاازب العماال 
فير ااذ لنفساو موسفااًا وساطًا باين ىااذه ا رياماات المربادلااة باين الساساة والعسااكرل ويارى بااأن  -السانوات األ يارة

النصر الميداني عم  الفمسطينيين   ُيياس باالمرات الراي احرال فيياا الجايش مادن رام اهلل وجناين وناابمسل أو 
ط الري سام بيا الشاباكل بل يرجو في ىاذا المحاور يساارًا نحاو مواساط "مياررس" معررفاًا بال طاأ عمميات اإلحبا

الجسااايم الاااذي ارركبراااو إساااراقيل فاااي السااانوات األ يااارةل ساااواًء بفيمياااا الم ماااوط لميااادط السياسااايل وا سااار دام 
 ال اطئ لميوة العسكرية.

دة العسااكرية الياقمااة: "ماان يسااَ  ليرمااكل سااارع فااي ذات الوسااتل رعريااد سطاعااات واسااعة فااي حاازب العماال بالياعاا
ليرمو"! لركون منطميًا بعمل الجيش ضد الجماعات الفمساطينية المسامحةل وفاي الوسات ذاراو رسارعيد م ططاات 
حااداث   باااء الحاازب األواقاال "إسااحق رابااين وشاامعون بيااريس" ماان حيااث اإلسااراع ببناااء الجاادار فااي الضاافةل وا 

رااادادهل وفااارل الجساااور والمعاااابر إلااا  األردن ومصااارل وا مرنااااع سااادر فصااال مااان  اااهل إساماااة معاااابر عمااا  ام
 اإلمكان عن إسامة حواجز ونياط مراسبة ورفريش بين الرجمعات الفمسطينية.

سميمياااًال ميابااال  أ يرًا..فاااإن بيااااء حمااااس مسااايطرة عمااا  سطااااع غااازةل وريويياااا أكالااار فاااأكالر عساااكريًا وسياسااايًا وا 
ةل مالياًا وسياسايًال ساد يجعال األحازاب اإلساراقيمية فاي حالاة ر ييار مروساا  الرراجا  المرواصال لمسامطة الفمساطيني

لمواسفيا المعمنة منيال إن بيي الحال عم  ما ىاو عمياول ومرىاون بطبيعاة ا قارهط المروسا  رشاكيمو األساابي  
 اليادمة.. لننرظر ونرى.

 24/1/2013المونيتور، 
 

 ااالنتخابات اتسرائيمية.. نتائجيا واستنتاجاتي 11
 ماجد كيالي

يناير/كاانون الالااني الجااريل  22شارك في ا نر اباات اإلساراقيمية لمكنيسات الراساعة عشارة الراي أجريات ياوم 
ساقمة منيا فياطل اسارطاعت أن رحصال عما   12في ا نر ابات السابية(ل لكن  33ساقمة حزبية )ميابل  31

 % من عدد النا بين.2مياعد في الكنيستل برجاوزىا نسبة الحسم الميررة وسدرىا 
نا بااال وبم اات نساابة الرصااويت فييااا  526562133وسااد بمااغ عاادد ماان لااو الحااق بااا سرراع فااي ىااذه ا نر ابااات 

% ماان النساابة الرااي سااجمت فااي ا نر ابااات السااابية 2نا بااال وىااي أعماا  بنحااو  328342136% أي 67279
(2009 .) 

عماا  األحاازاب الراليااة: "ليكااود بيرنااا" )رحااالط  120مياعااد الكنيساات الااا -بحسااب نريجااة ا نر ابااات-وروّزعاات 
سراقيل بيرنا(  ميعادًال و"شااس" لميياود الشارسيين  15ميعدًال و"العمل"  19ميعدًال و"يوجد مسريبل"  31ليكود وا 

ميعادًال و"الحركاة"  12مياعادل و"البيات اليياودي"  7ميعدًال و"ييوديت ىاارواره" لميياود ال اربيين المرادينين  11
ل والياقماة العربياة 4ميعادًا )الجبياة  11مياعدل و"كاديما" ميعدانل واألحازاب العربياة  6ل و"ميريرس" مياعد 6
 (.3ل والرجم  4

لمكنيسات الماضايل ضامنيم  23امارأة ميابال  27عضوا لممرة األولا ل وباات فياو  47وسد د ل إل  الكنيست 
مالل ورسايبي ليفناي زعيماة حازب "الحركاة" الهث نساء يرزعمن سواقم ىاّن: شايمي يحيماوفيرش زعيماة حازب الع

 بعدما رركت حزب "كاديما"ل وزىافا غمقون زعيمة حزب "ميريرس" اليساري.
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 الواقع الجديد
يمكااان مااان مهحظاااة روزيااا  مياعاااد الكنيسااات الاااذي يباااّين روجياااات الااارأي العاااام ورناساااب الياااوى السياساااية فاااي 

 المجرم  اإلسراقيميل رسجيل المهحظات الرالية:
اساااارمرار انيسااااام المجرماااا  اإلسااااراقيمي بااااين شاااارسيين وغااااربيينل ومراااادينين وعممااااانيينل ويسااااار ويمااااينل  -أو ً 

ومعردلين ومرطرفين في سضية الرساويةل وأن محصامة ا نيساام باين معساكر ا عرادال والرطاّرطل أو "اليساار" 
ل معسااكر اليماين اليااومي لصاال 61/59و"اليماين" )بحساب المصااطمحات اإلساراقيمية( مرساااوية ريريباًال بنساابة 

 .65/55والديني ميابل معسكر الوسط واليسارل بينما كانت النسبة في الكنيست السابق 
ال ريطااة السياسااية/الحزبية اإلسااراقيمية  ريطااة مرحّركااة ومرنااةل رعّباار عاان حيويااة الحياااة السياسااية ماان  -الانياااً 

رىل  ساايما لجيااة اسااريطابيا لصااالل حاازبين ناحيااةل و روجيااا عاان رياليااد السياسااة اإلسااراقيمية ماان ناحيااة أ اا
رقيسيين )العمل والميكود(ل فنحن إزاء رفّكك ىذه المعادلاة لصاالل ظياور أحازاب جديادةل مالال أحازاب "كاديماا" 
و"إسااراقيل بيرنااا"ل و"البيااات الييااودي" الراااي ظياارت فاااي ا نر ابااات السااابيةل وىاااو  ااط امراااد إلاا  ا نر اباااات 

 جد مسريبل" و"الحركة".الحاليةل م  ظيور حزبي "يو 
رمّ ضت ىذه ا نر ابات عن رهشي حزب "كاديما" ريريبًال وىو الذي كان الحزب األول في الكنيست  -الالالاً 

ساراقيل بيرناال فاي ميابال صامود حازب العمالل وصاعود حزباي  السابقل وعن انحسار فاي ساوة حزباي الميكاود وا 
 ينية عم  سوريا.ميريرس والبيت الييوديل بينما حافظت األحزاب الد

وشّكل حزب "يوجاد مساريبل" الاذي يرزعماو الصاحفي يااقير لبياد مفاجاأة كبيارةل حياث أصابل الااني أكبار حازب 
 في إسراقيل.

ميعااادا(ل ومعساااكر  43يراااألط معسااكر اليماااين اليااومي مااان أحاازاب "ليكاااود بيرنااا"ل و"البيااات الييااودي" ) -رابعاااً 
 61ميعدا(ل وبذلك رصبل سوة اليمين الديني واليومي  18) األحزاب الدينية من حزبي شاس وييوديت ىاروراه

ميعااادا(ل  42ميعااادًال بينماااا يراااألط معساااكر الوساااط مااان أحااازاب يوجاااد مساااريبلل والعمااالل والحركاااةل وكاديماااا )
مياعد(. وبالطب  فإنو يرم احرساب األحازاب العربياة عما   6وييرصر اليسار اإلسراقيمي عم  حزب ميريرس )

 معسكر "اليسار".
يساارنرج ماان ذلااك أن رركيبااة الكنيساات   رراايل حريااة الحركااة ألي حكومااة سادمااة فااي أي مجااال ماان  -امساااً  

المجا تل مما يفيد بأن أي أزمة سياسية أو أمنية أو اسرصادية أو اجرماعية سد رطيل باأي رشاكيل حكاوميل 
باًال وىاو ماا أكاده رقايس الكنيسات األمر الذي يؤكد ا عرياد بأن إسراقيل سرشيد   محالة انر اباات مبّكارة سري

 رؤوفين رفمين فور إعهن نريجة ا نر ابات.
ىذه ىي الحال الري رمّ ضات عنياا ا نر اباات اإلساراقيميةل والراي لّ صايا جادعون ليفاي بالعباارة اآلرياة "إن 
 إنسااانا غياار سياسااي عماا  نحااو سااافر ىااو الفاااقز األكباار فااي أكالاار انر ابااات غياار سياسااية عماا  نحااو سااافر

 عرفريا إسراقيل".
ويضيط "انريل صاحب عمود صحفي وميدم برامج رمفاز سابق لم يكد يكرب أو يرحدث في السياسة من سبل 
  في أعمدرو الصحفية العاقمية و  في برامجو الرمفزيونية.. انريل في طرفة عاين إلا  السياساة الراي لام ُيكالار 

لااو أمااس: نعاام نعاام لمشااابل ونعاام لمجدياادل ونعاام ل ياار  الحااديث فييااا عاان السياسااة أيضااًا. وسااد سالاات إسااراقيل
السياسي.. كن إسراقيميا فوق كل شيء.. سالت بوضوح وحزم ما رريادهل فياي ررياد   شايءل وأن يرركوىاا فاي 
ىاادوء فيااط.. إنيااا رريااد حياااة ىادقااة طيبااةل وبرجوازيااة وادعااةل ولرااذىب إلاا  الجحاايم مواجيااة كاال المشااكهت 

 (23/1كل ذلكل فيو أكبر نموذج ُمحرذى بو لمحمم اإلسراقيمي العام." )ىآررس: الصعبة. ولبيد ىو رجسيد 
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 تفسير النتائج
 لكن كيط حصل ذلك؟ وما المعطيات الري مّيدت ليذا المسار؟ ىذا ما يمكن ربّينو في اآلري:

ي الرسااعينيات المااة ر ّياار فااي الواساا  الااديم رافي اإلسااراقيميل فالمسااروطنون الجاادد الااروس الااذين ساادموا فاا -أو ً 
وشّكموا حزبًا كبيرًا ىاو "إساراقيل بيرناا" الاذي احرال مكاناة الحازب الالالاث فاي ا نر اباات الماضايةل وصال إلا  

في باسي األحزاب  -أو رماّلهريا-نياية طرييو كحزب إالني/ييوديل فه شّك أن ىذه الكرمة بارت رجد طريييا 
 اإلسراقيمية.

ط أيضاا برراجا  مكاناة حازب الميكاودل إذ لام يكان ي رماط عناول وبالرأكياد والمهحظ أن رراج  ىاذا الحازب ارراب
 فإن الفضاقل الري ارربطت بزعيمو والرصريحات المرطرفة الري كان يدلي بيال لعبت دورًا في ىذا ا رجاه.

 103 % فيط من النواب في الكنيست الحالي ولدوا  ارج إسراقيلل ميابل25ما ينب ي ا نرباه إليو أن  -الانياً 
ل أي أن الهالااة أرباااع النااواب اليااوم باااروا ماان مواليااد إسااراقيلل وىااو مااا يعكااس 1949فااي الكنيساات األول عااام 

% مان اليياود فاي إساراقيل مان مواليادىال أي مان 65أيضًا حييية الرحاّول الاديم رافي الحاصالل إذ باات نحاو 
ية ولاام يعيشااوا فااي منا اريااال )إذا الااذين لاايس لياام وطاان   اارل وماان الااذين لاام يشاايدوا حروبااا عربيااة إسااراقيم
 اسرالنينا الحروب اإلسراقيمية ضد لبنان وضد الفمسطينيين في الضفة وغزة(.

لاام رررّكااز ىااذه ا نر ابااات عماا  الموضااوعات السياسااية المرعميااة بالرسااوية أو بالفمسااطينيينل باال كاااد  -الالالاااً 
بّينات بارامج م رماط األحازاب اإلساراقيميةل إذا ىؤ ء أن يكونوا غاقبين عن المشيد السياساي اإلساراقيميل كماا 

اساارالنينا حاازب "ميااريرس" واألحاازاب العربيااة. ولعااّل ىااذا يفّساار بااروز حاازب "يوجااد مسااريبل" الااذي احراال مكانااة 
 الاني أكبر حزب في إسراقيل.

اوماة وفي الحييية فإن ىذا الرطّور ما ىو إ  رحصيل حاصل لواس  ا حرهل الماريل والماربلل بعاد وساط المي
 في الضفة أو في غزة. -سواء المسمحة أو الشعبية-ضد ا حرهل 

في ندوة نّظميا مؤ رًا معيد بروكن ز في واشنطنل  -وىو أسراذ بالجامعة العبرية-وىذا ما أكده ناران زاكس 
حجاار إذ ساال إن "اإلساراقيميين يرجااىمون ا حارهل والفمساطينيينل ما  العمام باأن الضافة ال ربياة عما  مرما  ال

والياادس )الشاارسية( رياا  وسااطيم.. الفمسااطينيون ىااادقونل لااو كااان ىناااك انرفاضااة الالالااة عارمااة لكااان رجاىاال 
الفمسااطينيين وضاارورة الروصاال إلاا  حاال سااهم معياام أماارًا صااعبًا". وىااذا مااا باادا ماان رصااريل لاارقيس الااوزراء 

سااع  إلسامااة اقاارهط حكااومي أكااد فيااو أنااو ي -الااذي رجاىاال أي سضااية سياسااية-اإلسااراقيمي بنيااامين نرنياااىو 
موس ل أسسو رعزيز المساواة باألعباء ا جرماعيةل ور فيض أسعار السكن في إسراقيلل ور يير نظام الحكام 

 المعرمد في إسراقيل.
  شك في أن الرجاذب بين أوباما ونرنياىو لعب دوره في الحّد من شعبية ىاذا األ يارل وفاي انحساار  -رابعاً 

يست. وىكذا المة اليوم رقيس أميركي )باراك أوباما( لم يزر إسراقيلل و  ي في ربّرمو من مكانة حزبو في الكن
سياسات رقيس حكومريا ويرى أنياا رضاّر بياا ورعرضايا لم طارل ورضافي عميياا مزيادا مان العزلاةل وضامنيا 

ا حراا  الو يااات سولاو "إذا غاادت إسااراقيل بمالابااة دولااة صاا يرة فااي سمااب منطياة معاديااةل دولااًة منبااوذة رُبعااد عنياا
 (.16/1المرحدة صدييريا الوفية األ يرةل فإنيا لن رعّمر طويًه" )الحياة: 

وسااااد اعرباااار البروفيسااااور أبراىااااام رساااافي ىااااذه الرصااااريحات "بمنزلااااة رصاصااااة الباااادء فااااي معركااااة الاااارأي العااااام 
 (.17/1يل اليوم: األميركي" لمعرفة منزلة مؤيدي إسراقيل في الجميور وفي مجمس النواب األميركيين )إسراق

من جيريال سالت المحممة اإلسراقيمية سيما كادمون "إن مان زعام أن أوباماا لان يارد عما  نرنيااىو بسابب رأيياده 
الفاضل لميت رومني في ا نر ابات األميركيةل ربّين لو.. أن الزعماء الكبار أيضا يسرمرعون بمرا  صا يرة. 
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لش صيل بل رغبة األميركيين في أن ُيبينوا لمجميور اإلسراقيمي لكن الشيء األكالر إسهسا ليس انريام أوباما ا
 (.24/1في أكالر المحظات حرجا ما ىي حال العهسات الحيييية بين إسراقيل وأميركا" )ىآررس: 

احرجاجاات كبيارة عما   مفياة موضاوعات اسرصاادية واجرماعياةل  2011شيدت إساراقيل فاي صايط  - امساً 
كبيااارة فاااي المااادن اإلساااراقيميةل وىاااي احرجاجاااات ساربااات حراكاااات "الربيااا  إذ نظمااات مظااااىرات واعرصاااامات 

العربي"ل وبدييي أن حكومة نرنياىو اسرطاعت الحاد مناول وا لرفااط عميياال لكان  الارىاا عما  ماا يبادو ظمات 
 رعمل.

 الشعور العام
البااذور سااد  وبحساب ناااحوم برنياااع "أصابل الشااعور العااام باأن ا حرجاااج مااات وُدفانل ولاايس ىااذا صاحيحا ألن

ُزرعت وانرظرت في األرض المطر الذي ُينبريا وسد جاء المطر.. الشعور بالنفور من سواعاد المعباة السياساية 
لم يمت بل ازداد حدة فيطل وسد  رج من صفحات الشبكة ا جرماعية ولم يؤالر في الشباب في المدن الكبيرة 

رم . ورمر  بأصوات النفور لبياد ويحيماوفيرش فيطل بل أيضا في ذوي أعمار   رين وطبيات أ رى من المج
 (.23/1وبينيت وغمقون. فا حرجاج ىو الفاقز الحيييي في يوم ا نر ابات )يديعوت أحرونوت: 

عاما(ل  65في راري يا ) 19عمومًا وب ض النظر عن كل ما ريدمل فيد أنجزت إسراقيل انر ابات الكنيست الا
الكاااد ررعااّرط عماا  ا نر اباااتل ماا  كاال مااا يشااوب ىااذه العمميااة ماان بينمااا باراات بعااض دول العااالم العربااي ب

 مشكهت ونواسص ورحديات.
ويفيد ذلك بأن إسراقيل   ررحّدى العاالم العرباي بيادراريا العساكرية ورطورىاا الريناي ومساروى رفاىياة مواطنيياا 

ل وفوق كل ذلاك باديميراطيريا فيطل بل ررحداه أيضًا بنظاميا الرعميمي وجامعاريا وصحافريا ومراكزىا البحالية
 وانر اباريا ورداول السمطة فييا.

 31/1/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 

 محطات فمسطينية 1 11
 عوني فرسخ

” المجناة الرنفيذياة”لحركاة فارلل و” المجناة المركزياة“يش ل محمود عباس أربعة مناصب رقاسيةل إذ إنو رقايس 
الدولاااااة “فاااااي الضاااافة ال ربيااااة المحرمااااةل ومااااؤ رًا رقاااايس ” ةالساااامطة الوطنياااا”لمنظمااااة الرحرياااار الفمسااااطينيةل و

وبالراالي فاإن ماا يصارح باو أو يساكت عناو فاي لياقاو ما  أجيازة ”. الفمسطينية غير العضاو فاي األمام المرحادة
اإلعااهم إنمااا ىااو رأيااو كمسااؤول فمسااطيني ماان المفراارض أنااو ممراازم بالالواباات الوطنيااة واليوميااة فااي الصااراع 

وعمياو فااإن مان حااق أي عرباي مناسشاارو إن رأى فاي مااا صارح بااو أو ساكت عنااو أدناا  الصااييوني.  -العرباي 
 مساس بالالوابت الوطنية واليومية في الصراع الراري ي م  ا مبريالية وأداريا الصييونية.

فاي األسابوع الماضاي ذكار أن الفصااقل ارفيات باجرمااع سياادي فاي اليااىرة ” فضااقية المياادين“وفي لياقو ما  
سضايا . حين ريرأ في ضوء معطيات واس  حركة المياومة العربية والكياان الصاييوني رعكاس  ماًه عم  أرب  

في رؤية الذين ارفياوا عميياا لواسا  طرفاي الصاراع فاي الازمن الاراىن باأكالر مماا كاان عمياو  مال الرؤياة عشاية 
ة أشاد  طاورة عما  الوابراو روسي  ارفاق أوسمول ما يرجل عندنا أن الشعب العربي الفمسطيني أمام أوسامو جدياد

. وذلاك ماا  1993سابرمبر/ أيماول  13الوطنية مما ألحيو بيا ا رفاق الاذي سابق لمحماود عبااس روسيعاو فاي 
 سنحاول إيضاحو فيما يمي:
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لم يرد في ما أعمن عان ارفااق اليااىرة باين الفصااقل أي ذكار لحاق عاودة مهياين الهجقاين إلا  دياارىمل  - 1
وىاو حاق ش صاي لهجائ وورالراو    1948لسانة ل  194سرار األمم المرحدة رسم  والرعويض عمييم  بموجب

رممك أي سمطة فمسطينية أو عربياة الرناازل عناو. ماا يادعو لمرسااؤل فاي ماا إذا كاان أسطااب ارفااق اليااىرة ساد 
ياةل مان أناو الالان” اإلساراقيمية“رعامموا م  حق العودة بمالل ما سبق لمحمود عباس أن سالو في لياقو م  اليناة 

رنااازً  كااامًه ماان الاارقيس الفمسااطيني عاان ” اإلسااراقيمية“لاايس لااو الحااق باإلسامااة فااي صاافدل مااا اعربررااو الاادواقر 
 حق العودةل وانو لم رعد ىناك حاجة لمرفاوض عميو.

 67دولة فمسطينية عما  حادود ل“نص البند األول لما ارفق عميو في اجرماع الياىرة الييادي عم  إسامة  - 2
وىااو نااص يعنااي رنااازل سااادة الفصاااقل المجرمعااة فااي ذلااك المياااء عاان حااق ” 67و رؤيااة الاادولرين عماا  حاادود أ

% ماان أرض فمسااطين الراري يااة. فضااًه عاان أن المشاااركين فااي ذلااك  78شااعب فمسااطين واألمااة العربيااة فااي 
ييونية بحيياام ا جرماااع لاام يأ ااذوا فااي حساابانيم مااا يرررااب عماا  إعهنياام ماان إساارار ضاامني با دعاااءات الصاا

 1949/  1948ل واريااااميم بالراااالي الياااوى العربياااة الراااي شااااركت فاااي حااارب ”أرض إساااراقيل“الرااااري ي فاااي 
الرطيير “وحيوسو المشروعة . وبالربعية ربرير اليول بأن اسرراط الصياينة ” شعب اهلل الم رار“بالعدوان عم  

المشاروع عان الانفس . فضاًه عماا فاي ذلاك بحق شاعب فمساطين حيناذاك إنماا كاان مان سبيال الادفاع ” العرسي
 ”.إسراقيل“من ريديد غاية في ال طورة لحيوق ومسريبل ا سمية العربية في 

. وكان حريًا 338و  242مطمبيم عم  سراري مجمس األمن رسمي  1967أسس دعاة الدولة عم  حدود  -3
لساانة  181حاادود ساارار الريساايم رساام  بياام وىاام يؤسسااون مطماابيم عماا  الياارارات الدوليااة أن يطااالبوا بدولااة عماا 

عشااية طاارح الراحاال  1988. وذلااك مااا كاناات سااد أوصاات بااو ش صاايات وطنيااة فمسااطينية فااي العااام  1947
 ياسر عرفات موضوع الدولة في دورة المجمس الوطني الفمسطيني الري عيدت في الجزاقر حينذاك.

فاي رجاىال ” من  هل المفاوضات“جممة  1967أضاط أبو مازن ومشاركوه لممطالبة بالدولة عند حدود -4
سااد صاادر بعااد مفاوضااات بااين ا دارة األمريكيااة وا رحاااد السااوفييريل مااا يعنااي أنااو واجااب  242لكااون الياارار 

الرنفيذ من دون حاجة لمفاوضات جديدة . أما أن يعيد ارفاق الياىرة األمر لممفاوضات فمعنااه الرميياد ليباول 
% ماان  40ة المحرمااة حيااث بااات ا سااريطان الصااييوني يشاا ل مااا يجاااوز الوضاا  الااراىن فااي الضاافة ال ربياا

 مساحريا.
فاي سطااع غازة رسااءل بشاكل اسارنكاري عماا حييراو ” األياام الالمانياة“في رناول محمود عباس نراقج حرب -5

مان المياومةل مرجاىًه أنو في كل الحا ت المماالمة عبر الراريخ يعربار فشال ساوى العادوان فاي رحيياق ال اياة 
نااو لماان الظماام لرااااريخ  عاادوانيا انرصااارًا ليااوى المياومااةل  اصااة وسااد اضااطرت العااادو لطمااب وسااط اليرااال. وا 
النضال الفمسطيني الرعاطي م  انرصار مواطني اليطاعل وليس مياوميو فحسبل عما  ىاذا النحاو . وحسابنا 

ا نساااحاب ورفكياااك الراااذكير باااأن المياوماااة فاااي سطااااع الممانعاااة والصااامود ىاااي الراااي فرضااات عمااا  شاااارون 
. ماا اعرباار  2012الاام حييات ردعااًا مرباادً  ماا   لاة الحارب الصااييونية فاي حاارب  2005المساروطنات سانة  

نصاارًا لممياومااة لاام ينكااره غااهة الصااياينة. وليرجاا  الساايد الاارقيس لصااحافة العاادو ليرأكااد ماان أنااو ظماام نفسااو إذ 
 ينكر عم  سوى المياومة في اليطاع انرصارىا.

يااول بااأن منظمااة الرحرياار الفمسااطينية الممالاال الشاارعي والوحيااد لمشااعب العربااي الفمسااطيني فادعاااء أمااا ال - 6
غير واسعاي . ذلاك ألن الميالااق فاي صاي رو الحالياة لام يعاد مضامونو اعرباار الكفااح سابيه لمرحريار والعاودةل 

نااو المااواد الرااي رحاات إشااراط الاارقيس األمريكااي كمينرااونل حيااث اسااربعدت م 1996بعااد أن جاارى رعديمااو عااام 
راانص عماا  رفااض كاال ماان: وعااد بمفااورل وصااك ا نراادابل وساارار الريساايم  ىاادارىا حااق شااعب فمسااطين فااي 
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ريرياار مصاايرهل مياباال إضاافاء المشااروعية عماا  ا ساارعمار ا سااريطاني الصااييونيل الاام إن المجمااس الااوطني 
  ركاااون المنظمااة ممالماااة شااكل سباال الهالاااين عامااًال وعمااا  أساااس المحاصصاااة الفصاااقمية . ماااا يعنااي أناااو حراا

عادة رشكيل المجمس الاوطني عما  أسااس  صادسة الرماليل لشعب فمسطين  بد من إعادة رصويب الميالاقل وا 
يجاد  لية لمشاركة المواطنين في األرض المحرماة سانة  والشارات العرباي  1948ا نر اب حيث ريسر ذلكل وا 

 والدولي.
طاني الصييوني بمالل ما كان عميو غداة روسي  ارفااق أوسامو لم يعد واس  شعب فمسطين والرجم  ا سري - 7

فاااي نظااار رعارياااال إذ لااام رعاااد رصااايدًا ” إساااراقيل“. وىاااذا ماااا يعكساااو واسااا  الصاااياينة الماااأزومل ورراجااا  مكاناااة 
اسرراريجيًا ليم بيدر ما غدت عبقاًا راري ياًا عماييم. وبعاد أن كانات ريادد األمان العرباي باات رعارياا مشا ولين 

فااي مواجيااة المياومااة العربيااة. فااي حااين ان ارفاااق الياااىرة المعماان عنااو   يعكااس ىااذه ” األماان“ليااا  بمااا يااوفر
الحييية بيدر ما يعكس مدى انركاس الفصاقل الري ارفق ممالموىا عميو. وبرغم بؤس ا رفاق المعمن عنو فاان 

لالوابااات الوطنياااة وأن سااايوط لناااا فاااي رااااريخ النضاااال الفمساااطيني ماااا يااادعونا لمياااول باسااارحالة رمريااار الرفاااريط با
 الييادات ليس نياية الراريخ.

 1/2/2013، الخميج، الشارقة
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 اليكس فيشمان
ىاجمت إساراقيلل كماا رازعم الصاحافة األجنبياةل فجار أماس )األول( سافماة ساهح الا  منظماة حازب اهلل عما  

وريال اسرمرارا لمرورر في المنطية الذي بدأ األسبوع الماضي. اذا وس  ىجوم حيا فانو يساأل حدود لبنان م  س
السااؤال اآلرااي: ىاال الحااديث عاان أول النااذر الااذي يبشاار باااسرراب مواجيااة عسااكرية واسااعة النطاااق فااي الجبيااة 

ة األركاان. الشمالية؟ يجب ان نبحث عن جواب ىذا السؤال سبل كال شايء فاي المطابخ العساكري لارقيس ىيقا
إن الفريق بني غانرس وناقبو غابي  يزنكوت ورقيس شعبة ا سر بارات العساكرية أفياط كو اافي ىام أنصاار 

ىكذا يمكان ان نفسار األنبااء  –بواسطة نشاط سري « سياسة المن »ما يسم  بالم ة العسكرية غير المنظمة 
 المنشورة عن اليجوم عم  سافمة السهح في الماضي في السودان.

اذا أمكن ماله من  وصول سهح من اياران الا  غازة باليضااء عمياو فاي الطرياق فماا أفضال ذلاك. اناو أفضال 
« سياساة المنا »وأصل من غزو بري موجو عم  الساهح حينماا يكاون ساد وصال الا  غازة أو لبناان. ورشامل 

ات فااي أبعااد فااي األساااس كاال إفشااال ىااادئ لرنظيمااات ونشاااطات معاديااةل والياادط ىااو اليضاااء عماا  الريديااد
مكان وفي مراحل الرنظايم اذا أمكان. أماا ال طار فياو الراورط فاي دول معادياةل الا  جاناب راورط محرمال ما  
دول صااديية ماا  رعااريض مصااالل سياسااية لم طاار. بيااد أن سياسااة المناا  رعماال مااا بيياات ساارية وىنااا ركماان 

ركات وراءك بصامرك فاناك رادعو النييصة الكبارى ففاي المحظاة الراي يكشاط فيياا النيااب عان العممياة أو اذا ر
الطاارط اآل اار الاا  الاارد. وفااي ىااذه النيطااة بالضاابط يمكاان ان رنشااب حاارب ربمااا لاام ركاان ررياادىا ولاايس ليااا 

 رسويغ من جية الكمفة الري سردفعيا.
أالناء السنة األ يرةل وكمما ضاست سيطرة رقيس سوريا بشار األسد نيل أجزاء كبيارة مان الساهح ا سارراريجي 

الاا  مناااطق كاناات ساايطررو عمييااا –كصااواريخ سااكاد عماا  ا رهفيااا ومااواد حربيااة كيمياقيااة  –رااو الااذي بحوز 
أفضاال. وأالااارت ىااذه الرحركااات رااأالرا شااديدا عنااد جيااات اساار بارية فااي ال ااربل ألنااو كااان الشااعور بااأن ىااذا 

الي كمماا السهح يوشك ان يصل ال  لبناان. بياد ان الرأىاب ا سار باري والعساكري يعماو ويان فض عما  الراو 
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وأكالرىاااا   يصااال ألبراااة الااا   –أ اااذ النظاااام العماااوي يضاااعطل وأ اااذت الفرااارات باااين اسااارعداد عساااكري و  ااار 
 أ ذت ريصر. –العناوين الصحفية 

حسب أنباء أجنبياة منشاورةل ىاجمات إساراقيل فاي الماضاي سوافال ساهح وم ازن ساهح فاي الساودان ودمارت 
ت ماان ليبيااا وأغرساات ساافن ميااربين فااي البحاار األحماارل صااواريخ بعياادة الماادى. وأصاايبت سوافاال سااهح  رجاا

لكان إساراقيل لام ريااجم فاي لبناان  –وانفجرت مسرودعات ذ اقر عم  ا رهفيا بين الفينة واأل رى في لبناان 
بعياادة الماادى وساااقر الصااواريخ « 600إم »رغاام أنيااا عمماات ان حاازب اهلل وصاامرو صااواريخ سااكاد وصااواريخ 

 مكيا الجيش السوري.واليذاقط الصارو ية الري يم
إن كل دولة رجري لنفسيا حسابا يجب ان رجريو إسراقيل لنفسيا ايضا من جية مبدقياة وىاو: أيان يحسان ان 
ر اطر ورياجم ألن احرمال نشوب حرب سميلل وأين يحسن ان رضبط نفسيا ألنيا ماا زالات   ررياد ان رادف  

 الالمن الميرون بنشوب مواجية عسكرية ظاىرة.
اقيل اليوم غير معنية بمواجية عسكرية شاممة في الجبية المبنانياةل اسارعد الجايش اإلساراقيمي فاي رغم ان إسر 

 ماديا لمواجية كيذه في مسروى ال طط والردريبات. –  سيما األشير األ يرة  –السنة األ يرة 
يااادة الجاايش وياارى الجاايش ان الجبيااة الشاامالية ىااي الجبيااة المفضاامة فااي جمياا  المجااا ت. لكنااو يوجااد فااي س

العميا اسرعداد مادي ونفساي  مكانياة ان رنشاب ىاذه المواجياة العساكرية وىاذا بمالاباة نباوءة ساد رحياق نفسايا. 
وليذا يجوز لنا ان نفررض ان إسراقيل الياوم أسارب الا  مواجياة عساكرية فاي الجبياة الشامالية مماا كانات فاي 

 كل وست منذ كانت حرب لبنان الالانية.
 31/1/2013، يديعوت

 1/2/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
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