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الحديث عن قبول حماس بدولة ذات حـدود مؤقتـة افتـراء.. وغادرنـا سـورية حتـى ال نشـكل غطـاء  مشعل: .2
 لمنظام

شعل، أن الحديث عن قبول حركتو لدولة أعمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد م6 )يو بي آي(
 ذات حدود مؤقتة ىو افتراء، وأكد أن ما تشيده سوريا ىو ربيع وليس مؤامرة.
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وقال مشعل في حديث بثو التمفزيون الرسمي األردني، السبت، إن الحديث عن أن حماس في لحظة واحدة 
عن فمسطين رغم اعتزازنا باألراضي ستقبل دولة ذات حدود مؤقتة ىو افتراء.. وال يمكن أن نقبل بديال 

 العربية.
ووصف زيارتو األخيرة لمعاصمة األردنية عمان بأنيا عززت الثقة المبنية عمى الشفافية وعمى الفيم المتبادل 

 مع القيادة األردنية.
ة وأضاف6 "قمنا نحن )حماس( بخطوات ايجابية، والقيادة األردنية عمى رأسيا الممك عبداهلل الثاني، وبقي

المسؤولين، خطوا خطوات ايجابية وتقاربنا وتعززت الثقة المبنية عمى الشفافية وعمى التفيم المتبادل وعمى 
بحث المسائل بطريقة معمقة، وتوصمنا إلى قدرة عمى فيم اآلخر والبحث عن القواسم المشتركة التي يمكن 

 أن نعمل فييا معًا".
تطورات تراكمية في العالقة األردنية ـ الفمسطينية، وبحثنا وتابع مشعل6 "مجمل لقاءاتي في األردن شيدت 

نياء اإلنقسام والصراع العربي  اإلسرائيمي واآلفاق  -المصالحة الفمسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية وا 
 واالحتماالت في ضوء االنتخابات اإلسرائيمية واألميركية".

األردني"، مشيرا إلى أن األردن حريص عمى وقال6 "ىذه ىي أجواء محادثاتنا من طرفنا أو من الطرف 
وحدة الصف الفمسطيني.. "وىذا ما لمسناه في كل لقاءاتنا، وأعتقد أن العرب بمجمميم مع المصالحة 

 الفمسطينية".
ووصف مشعل االنقسام الفمسطيني بأنو شّكل عبئًا عمى العرب جميعًا، مرحبًا بأي دور أردني في 

 لقطري في ىذا المجال.المصالحة، مشيرا إلى الدور ا
وأضاف أن مصر تبقى ىي الراعية األساسية، مشيرا إلى أن النظام المصري يقف عمى مسافة واحدة من 

 حماس وفتح.
أنو ال يمكن لحماس الوقوف إلى جانب النظام السوري في خياره  مشعلوحول األحداث في سوريا، أكد 

 العسكري ضد شعبو.
لمخيمات الفمسطينية )في سوريا(.. ولكن مع األيام ومن دون الدخول وأضاف6 "بذلنا جيودًا لتحييد ا

 بالتفاصيل أقحمت المخيمات".
قبل اندالع الربيع السوري بشير  2011وتابع6 "تحدثت مع القيادة السورية في شباط / فبراير عام 

 ىذه مطالب شعبكم".ونصحناىم ولكن اختاروا ىم الحل العسكري.. قمنا لمنظام في سوريا ىذه ليست مؤامرة، 
 وقال6 "ال يمكن لحماس أن تشكل غطاء عسكريا لمنظام السوري.. وافترقنا وغادرنا".

 2/2/2013السبيل، عمان، 
 
 : انعكاسات االنتخابات اإلسرائيمية عمى تشكيل الحكومة وسياساتيالـ"الزيتونة" ستراتيجياتقدير  .2

قديره االستراتيجي الثالث والخمسين بعنوان "انعكاسات أصدر مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ت6 بيروت
االنتخابات اإلسرائيمية عمى تشكيل الحكومة وسياساتيا". وقدم المركز عميق شكره لمدكتور جوني منصور 

 لمساىمتو في كتابة النص األساسي الذي اعتمد عميو ىذا التقدير.
 ممخص التقرير6
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وذ التيارات اليمينية والدينية في الكنيست اإلسرائيمي، إال أن النتائج بالرغم من التوقعات الواسعة بازدياد نف
جاءت مخيبة آلماليا. إذ عبَّرت عن حالة من االرتباك وفقدان االتجاه، وعدم الثقة بالرموز السياسية، لدى 

 المجتمع اإلسرائيمي.
و مع حزب "يوجد مستقبل" من المتوقع أن يسعى نتنياىو لتشكيل حكومة موسعة، تستند أساسًا عمى تحالف

وحزب "البيت الييودي"، مع السعي لضم أحزاب شاس وييدوت ىاتوراه وكاديما. غير أنو من المرجح أال 
تتمتع ىذه الحكومة باالستقرار والتناغم. وعمى مكوناتيا أن تتوافق عمى قضايا مرتبطة بمسائل التجنيد 

 لوسطى.اإلجباري، وعممنة الدولة، والمحافظة عمى الطبقة ا
من المرجح أن يكون ىناك توافق لدى الحكومة فيما يتعمق بالجوانب األمنية، واالستمرار في إدارة عممية 
طالتيا وليس حميا، مع فرض الحقائق االستيطانية والتيويدية عمى األرض؛ باإلضافة إلى  التسوية السممية وا 

 لخط األخضر.استمرار السياسات العنصرية تجاه الفمسطينيين العرب داخل ا
 مقدمة6

يبدو لموىمة األولى أن نتائج االنتخابات لمكنيست الصييوني تحمل مؤثرًا أو أكثر لتغيير معين في المشيدين 
مقعدًا،  13بيتنا بـ -الحزبي والسياسي في "إسرائيل". تمخصت نتائج االنتخابات في فوز تحالف الميكود

مقعدًا،  31مقعدًا، والبيت الييودي بـ  31زب العمل بـ مقعدًا، وح 35وحزب يش عتيد )يوجد مستقبل( بـ 
مقعدًا، وييدوت ىتوراة بسبعة مقاعد، وحزب الحركة بستة مقاعد، وحركة ميرتس بستة مقاعد،  33وشاس بـ 

العربية لمتغيير بأربعة مقاعد، والجبية الديموقراطية لمسالم  -وحزب كديما بمقعدين، والقائمة الموحدة 
 بعة مقاعد، والتجمع الوطني الديموقراطي بثالثة مقاعد.والمساواة بأر 

مقعدًا  84مقعدًا، مقابل  13وبدت النتائج مخيبة لتوقعات التيارات اليمينية والدينية التي حصمت عمى 
مقعدًا لألحزاب العربية. لكن حقيقة األمر أن شيئا جوىريًا لم يتغير، وأن  33ألحزاب الوسط واليسار، و

 ات القادمة ستكون مشابية لما ىو قائم، مع بعض التحوالت الشكمية.سياسات الحكوم
 أواًل: التحديات الداخمية الماثمة أمام حكومة جديدة:

االجتماعية في مقدمة  –طرحت األحزاب والقوائم السياسية خالل حممتيا االنتخابية األجندة االقتصادية 
آلت إليو الحالة االقتصادية في "إسرائيل" من ارتفاع في دعاياتيا. وكان السبب الرئيسي ليذه االنتخابات ما 

 األسعار وغالء المعيشة، واتساع رقعة البطالة، وانييار متسارع لمطبقة الوسطى...
في إحداث تغيير جوىري، َمّيد لنجاح بعض  1133إن فشل حركات االحتجاج االجتماعي في صيف 

االجتماعية، وبالتالي حصد عددًا وافرًا من مقاعد  األحزاب الجديدة والقديمة في ركوب موجة المطالب
الكنيست. فالحمول المطروحة ىي توزيع العبء؛ أي مشاركة المتدينين المتزمتين )الحريديم( والعرب في 
حداث إصالحات في بنية الحكم. والنقاش واسع في  "إسرائيل" باالنخراط في الخدمة العسكرية أو المدنية، وا 

 ىذا األمر.
أخرى أظيرت ىذه االنتخابات إجماعًا إسرائيميًا بخصوص شرعية االستيطان، وأن االستيطان ىو من جية 

عبارة عن حالة طبيعية، وىي ضمان لبقاء "إسرائيل". وىناك تعاطف قوي مع المستوطنين حتى من ِقبل 
، رافض حزب العمل المصنف تاريخيًا "يسار/ مركز"، في حين أن "إسرائيل" تتعرض لضغط عربي ودولي

خراجو من أولويات التفاوض مع الطرف الفمسطيني.  لشرعنة االستيطان وا 
 ثانيًا: تشكيل حكومة جديدة:
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تّم في ىذه االنتخابات تسديد ضربة لحزب الميكود، دون سقوط نتنياىو. فقد كان تحالفو مع حزب "إسرائيل 
سة الداخمية والخارجية وتقميص دوره. من بيتنا" ىو في أساسو إلخراج ىذا الحزب من دائرة التأثير عمى السيا

جية أخرى فإن نتنياىو ىو الوحيد القادر عمى تشكيل حكومة، وىذا أمر سبق نتائج االنتخابات، فحزب 
مقعدًا( يريد نتنياىو ُمشِكاًل لمحكومة وفقًا لمقاييسو )مقاييس البيت  31البيت الييودي بقيادة بانت )

مقعدًا( يريد نتنياىو عمى مقاسو  35حزب يوجد مستقبل بقيادة يائير لبيد )الييودي(، أي اليمين المتطرف؛ و 
 باتجاه "المركز/ اليمين".

إًذا، الحزبان متعاطفان مع نتنياىو. والمفارقة أن نتنياىو، الضعيف ألول وىمة، سيتدبر أمره مع ىذين 
نتنياىو يميل بشكل كبير إلى أن  الحزبين بتجاذبيما بين المركز واليمين؛ لذلك فإن االئتالف الذي سيشكمو

مقعدًا(، ويوجد مستقبل، والبيت الييودي. ولكن ائتالفًا كيذا لن  13إسرائيل بيتنا ) -يتكون من6 الميكود 
يتمتع باالستقرار، وسيتعرض إلى احتماالت التفكك سريعًا في أقل خالف قد يحصل؛ ليذا ستنضم غالبًا 

 مقعدًا. 31مقعدًا. عندىا سيكون حصيمة االئتالف  33يين( وليا لالئتالف حركة شاس )المتدينين الشرق
مقعدًا. وىذا ائتالف  31وطبعا قد ينضم حزب كديما بقيادة موفاز ولو مقعدان فقط، فيصبح المجموع 

 مستقر، ولو إلى حين.
إن انضمام شاس ىو انضمام محسوب، ألنيا كحركة ال تستطيع البقاء طوياًل في المعارضة أو خارج 
االئتالف، لوجود مصالح مادية ووظيفية ليا في عدد من الوزارات الحكومية ودوائرىا، اعتادت عمى تبوئيا؛ 
يجاد طريقة تكون  ليذا أظير قياديو شاس منذ المحظة األولى استعدادىم لمحوار بخصوص توزيع العبء وا 

ف شاس لدخول أي ائتالف مقبولة عمى جميع األطراف. وىذا التوجو ىو عبارة عن موافقة أولية من طر 
 يشكمو نتنياىو، سواء مع يوجد مستقبل أم مع البيت الييودي.

وىذا يعني بقاء اليسار/ المركز )حزبا العمل والحركة بقيادة ليفني( واليسار الصييوني )ميرتس( واألحزاب 
 خاذ القرارات.العربية خارج المعبة الحكومية، أي في صفوف المعارضة وبعيدًا عن التأثير عمى صنع وات

 ثالثًا: القضايا المركزية التي ستقف في مواجية الحكومة الجديدة:
( محاولة الحفاظ عمى الطبقة الوسطى اآلخذة بالتآكل واالنحسار، من خالل تمسك حزب يوجد مستقبل 3

بأجندتو االجتماعية التي خاض عمى أساسيا االنتخابات وحقق انجازاتو. ومطالب يوجد مستقبل توفير 
أماكن عمل، وتحسين ظروف السكن، وتسييل امتالك مساكن لألزواج الشابة، ورفع مستوى المعيشة. 
فحكومة نتنياىو التي وفرت ىدوءًا نسبيًا خالل دورتيا األخيرة لم تضمن لنفسيا حصادًا موفقًا في المقاعد 

 البرلمانية، لذا عمى يائير لبيد تعمم الدروس جيدًا من ىذا الواقع.
جماع في ىذا الجانب، وىو توفير حماية لـ"إسرائيل" وسط براكين ثائرة في ( أمن 1 "إسرائيل"6 ىناك توافق وا 

يناير، واتساع رقعة المواجيات  11منطقة الشرق األوسط بما في ذلك6 عدم االستقرار في مصر بعد ثورة 
ىابية" )حزب اهلل أو الدامية في سوريا، وذريعة الخوف من وقوع السالح الكيماوي بأيدي منظمات "إر 

القاعدة... كما تّدعي(، وبرميل انفجار في العراق، واألىم بين كّل الممفات ىو النووي اإليراني. ومعنى ذلك 
استمرار توجيو ميزانيات لمتسمح، وترشيد أذرع الجيش الصييوني، وترقب مستمر وحذر لمحالة السائدة في 

 راني.الشرق األوسط، والتمويح الدائم بالخطر اإلي
وبالرغم من االنقسام الظاىر بين المستويين السياسي )متمثاًل بنتنياىو( والعسكري )متمثاًل بقيادة الجيش(، 
فاألول يريد تسديد ضربة إليران، والثاني يرفض القيام بيا إال في الوقت المناسب. وستواصل الحكومة 

وما يزال نتنياىو يقدم نفسو عمى أساس أن الجديدة السعي الحثيث لمنع حصول إيران عمى السالح النووي. 
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ميمتو ىي إنقاذ العالم الحّر والديموقراطي من ما يسميو "الشيطان اإليراني". ولقد أوىم الصييونيين أن 
 بقاءىم منوط بالخالص من ىذا الخطر.

من قوتو، وأن  ويبدو أن لبيد وحزبو يميالن إلى عدم قبول وزارة الدفاع ألن إشكالياتيا كثيرة، مما قد يضعف
 طروحات حزبو ىي اجتماعية واقتصادية، وبالتالي عميو اإليفاء بيا لجميور مناصريو.

( ممف االستيطان6 أظيرت االنتخابات جنوح معظم األحزاب اليمينية والمركز وحتى ما يسمى "باليسار/ 1
عة، وأن أي تسوية مع المركز" إلى النظر لالستيطان والمستوطنات عمى أنو من حقوق "إسرائيل" المشرو 

الفمسطينيين لن تكون مشروطة بوقف االستيطان. وطبيعي أن يكون ىذا الممف ساخنًا أمام االتحاد 
األوروبي، وأيضًا أمام اإلدارة األمريكية، لكون االستمرار في االستيطان ُيضعف فرص إقامة دولتين. 

سيمة إزاء تبني األحزاب المكونة لالئتالف وستكون عممية إعادة مسار التفاوض مع الفمسطينيين ليست بال
 ىذا الممف أي دعميا لو.

( العرب الفمسطينيون في "إسرائيل"6 من المرجح أن تستمر الحكومة الجديدة في مواقفيا كسابقتيا تجاه 8
الفمسطينيين في "إسرائيل"؛ وذلك من منطمق تبني أسس اإلقصاء عن المشاركة الفعمية في إدارة وتصريف 

الدولة، وفقًا لمبدأ المواطنة الكاممة. ترفض "إسرائيل" االعتراف بالمواطنة الكاممة لكل مواطنييا بمن شؤون 
فييم الفمسطينيين، وتشترط ذلك باالعتراف بييودية الدولة. إضافة إلى تبنييا أسس التيميش والتجاىل 

خالل تبني مشاريع اقتالع واإلىمال وتضييق الخناق، ومن خالل مسمسل من التشريعات العنصرية، ومن 
لشرائح واسعة من المجتمع الفمسطيني في "إسرائيل"، وفي مقدمتيا العرب البدو في منطقة النقب. وبالتالي 
ستزداد اليوة وتتسع بين الشعبين الييودي والعربي، ما يؤكد ويثبت سعي سياسيي "إسرائيل" إلى تطبيق 

 الفصل العنصري في كافة المجاالت.
مف التفاوض مع الفمسطينيين6 سيسعى نتنياىو لدفع حزب يوجد مستقبل إلى قبول وزارة الخارجية ( إدارة م1

في حكومتو الجديدة، لمتخمص من إرث ليبرمان، وما سببو من إشكاالت وأزمات سياسية وديبموماسية. 
لبيد في أثناء وبالتالي قد يحاول جعل حزب يوجد مستقبل في مواجية التفاوض مع الفمسطينيين )عممًا أن 

حممتو الدعائية، قّمص فرص التفاوض مع الفمسطينيين، إال أن ما قبل االنتخابات ال يستوي مع ما بعدىا(، 
 ما سيؤدي إلى إخراج العممية التفاوضية من جمودىا.

ذا ما وافق لبيد عمى مقعد الخارجية فسيوجو نتنياىو مسار التفاوض مع الفمسطينيين، ليس بيدف التوصل  وا 
لى حّل دائم وتسوية شاممة مع الفمسطينيين بل في إطار ما يؤمن بو نتنياىو، أال وىو إدارة الصراع إ

والمفاوضات والركون إلى عامل الزمن، مع استمرار عممية تطبيق المشروع االستيطاني، ضاربًا بعرض 
 الحائط كّل التيديدات واإلنذارات من الداخل ومن الخارج.

ن نرى في المنظور القريب أي تطور سريع في مسار التفاوض. وقد تزداد المقاءات لذا ليس من المتوقع أ
المكوكية، وقد تتكثف محاوالت إرضاء اإلدارة األمريكية والدول األوروبية. ومن خالل إلقاء نتنياىو عبء 

تمكن من مسؤولية العالقات الخارجية عمى الحزب الجديد "يوجد مستقبل"، وتوجيو سياستو من بعيد، فقد ي
 امتصاص غضب الشارع الصييوني عميو، وقد يحّجم من شعبية الحزب وزعيمو لبيد الذي خطف األنظار.

 
 

 اقتراحات وتوصيات:
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( بات من الممزم عمى فمسطينيي الداخل إعادة تشكيل مشيدىم السياسي والحزبي بما ُيقّوي مصالحيم 3
قميميًا ودوليًا.العميا، وبشكل يكشف المشاريع الصييونية وخطورتيا مح  ميًا وا 

( عمى الفمسطينيين إعادة النظر من جديد في كّل ما لو صمة بالتفاوض مع "إسرائيل"، والعمل عمى وضع 1
استراتيجية جديدة لتحقيق مشروعيم الوطني؛ بما في ذلك تبني مختمف أساليب ومناىج مقاومة االحتالل 

 واالستيطان.
حالة االنقسام الفمسطيني، من خالل تبني مشروع المصالحة حااًل ( إن ىناك ضرورة ممحة لوضع نياية ل1

 ودون تأخير؛ وذلك الستعادة الوحدة الوطنية لمتمكن من الوقوف في وجو االحتالل الصييوني.
 7/2/2471، 08، وعرب 17/7/2471المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 فبراير 8عباس يدعو الفصائل لالجتماع في القاىرة في  .1

وجو رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، دعوات لمفصائل والقوى الوطنية 6 ادر الصفدين - غزة
والشخصيات المستقمة، لزيارة العاصمة المصرية القاىرة، الستكمال مناقشة وبحث باقي ممفات المصالحة 

 الداخمية.
طين أون الين" السبت6" وقال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د.حنا عميرة في تصريح خاص بـ"فمس

إن عباس قام بتوجيو الدعوات لمفصائل والقوى، لحضور اجتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير 
 الفمسطينية في القاىرة المقرر في الثامن من شير فبراير المقبل".

ل بحث ممفات باقي وأكد عميرة، أن الفصائل ستبدأ بالتوجو لمقاىرة بناًء عمى التاريخ المذكور، الستكما
ممفات المصالحة، وسيكون عمى رأسيا تشكيل الحكومة واالنتخابات المركزية، وعمل لجان المصالحة 

 وانتخابات المجمس الوطني وىيكميتو.
ولفت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن االجتماع المقبل في القاىرة، سيكون ىامًا، متوقعًا أن 

بية تضع حد الستمرار اإلنقسام والخالفات القائمة حول بعض الممفات التي من شأنيا أن يخرج بنتائج إيجا
 تعطل المصالحة.

وحول موعد المقاء المرتقب لحركتي "فتح وحماس" في القاىرة لبحث تشكيل الحكومة االنتقالية التي يترأسيا 
دأ فور بدء عمل لجنة رئيس السمطة محمود عباس، أكد عميرة، أن مشاورات تشكيل الحكومة ستب

 االنتخابات في قطاع غزة وتحديث السجل االنتخابي.
وأكد عميرة، أن كافة ممفات المصالحة وبما فييا الحكومة واالنتخابات متفق عمييا بين كافة الفصائل وعمى 
 رأسيم حركتي "فتح وحماس" مشيرًا إلى أن خروج أي عقبة جديدة، سيتم معالجتيا الستكمال باقي ممفات

 المصالحة.
وأشار عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن األيام المقبمة ستشيد تحركات مكوكية لعمل المجان، 

 وبحث ممفات المصالحة.
 2/2/2471فمسطين أون الين، 

 
 
 
 ريع يحذر من خطورة المشاريع اإلسرائيمية لتيويد منطقة حائط البراقق .0
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الفمسطينية، أمس، إقرار سمطات االحتالل اإلسرائيمي مشروعًا جديدًا  استنكرت القيادة 6الرحيم حسين عبد
 حائط المبكى، »لتيويد حائط البراق في القدس الشرقية، الذي يسميو الييود 

وتعميقًا عمى ذلك، قال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس فييا 
إنو يجب عمى إسرائيل وقف جرائميا المسعورة في القدس، وتحديدًا منطقة حائط أحمد قريع، اليوم السبت، 

البراق، قرب المسجد األقصى المبارك. وحمل سمطات االحتالل وأذرعيا التنفيذية مسؤولية االستمرار في 
نية مثل ىذه االنتياكات واإلجراءات أحادية الجانب لنيب األراضي، وتيويد القدس، وتغيير معالميا الدي

بين الفمسطينيين واإلسرائيميين بشكل « حل الدولتين»والثقافية والحضارية والتاريخية، وتدمير عممية السالم، و
 نيائي.

وحذر قريع من خطورة إصرار سمطات االحتالل عمى طرح المزيد من المناقصات والعطاءات لبناء بؤر 
 قدسات اإلسالمية الفمسطينية.ووحدات استيطانية، واالستيالء عمى األراضي، واستيداف الم

وحدة سكنية جديدة في مجمع  118واستيجن مصادقة وزير الدفاع اإلسرائيمي اييود باراك مؤخرًا عمى إقامة 
 جنوب بيت لحم.« جوش عتصيون»مستوطنات 

 1/2/2471االتحاد، أبو ظبي، 
 
 صالحةالدعوة النعقاد المجمس التشريعي تخمق مبررات لتعطيل المفيصل أبو شيال:  .5

رفضت حركة "فتح" إعادة تفعيل المجمس التشريعي المعطل منذ قيام حركة 6 أحمد رمضان -رام اهلل 
 .1113"حماس" بالسيطرة عمى السمطة الفمسطينية ومؤسساتيا بالقوة في قطاع غزة اواسط عام 

ق مبررات لتعطيل وقال القيادي في "فتح" فيصل أبو شيال امس، أن "الدعوة النعقاد المجمس التشريعي تخم
المصالحة"، مشددا عمى أن "اتفاق القاىرة الذي وقع بين الحركتين يقضي بتشكيل حكومة التوافق أوال، ومن 

 ثم يعقد المجمس التشريعي بعد شير".
وقال أبو شيال6 "ىناك اجماع عمى أىمية انعقاد المجمس التشريعي، ومن عطل عممو ىو االنقالب الذي 

ستجابة حركة "حماس" لمدورة الثانية التي دعا ليا الرئيس عباس في شير تموز حدث في غزة، وعدم ا
 الماضي".

وأكد أبو شيال أن "اتفاق القاىرة إلنياء االنقسام حدد لمجميع ممرًا إجباريًا عمى الطرفين "فتح" و"حماس" 
ا أن األحاديث التي تثار االلتزام بو، وىو تشكيل الحكومة، ومن ثم انعقاد المجمس التشريعي بعد شير، معتبر 

 حول عقد جمسة لمتشريعي "كممة حق يراد بيا باطل".
 1/2/2471المستقبل، بيروت، 

 
 : وفد فمسطيني يتوجو ىذا األسبوع إلى سورياعطااهلل خيري .7

اكد السفير الفمسطيني في عمان عطااهلل خيري ان القيادة الفمسطينية ترفض مغادرة 6 كمال زكارنة -عمان 
« الدستور«فمسطيني من الدولة التي يتواجد فييا الى اي جية كانت غير فمسطين. وقال خيري لـ اي الجىء

ان القيادة الفمسطينية تسعى جاىدة العادة جميع الالجئين الفمسطينيين الذين قدموا من سوريا الى المممكة 
الدكتور زكريا اآلغا مسؤول  الى المخيمات التي اتوا منيا، مبينا ان وفدا فمسطينيا رفيع المستوى برئاسة

ممف الالجئين في السمطة الوطنية الفمسطينية سيتوجو ىذا االسبوع الى سوريا لمقاء المسؤولين السوريين 
والطمب منيم تحييد المخيمات الفمسطينية والالجئين الفمسطينيين في سوريا عن االزمة الداخمية السورية 
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ينيين الذين غادروا الى االردن ولبنان الى المخيمات التي والعمل عمى تأمين عودة الالجئين الفمسط
 غادروىا.

 1/2/2471الدستور، عمان، 
 
 طاىر النونو: أزمة الكيرباء سببيا االحتالل ونسعى لمحل .1

أكد طاىر النونو، الناطق باسم الحكومة، أن االحتالل الصييوني يتحمل بالدرجة األولى المسؤولية 6 غزة
طاع غزة، مشددًا في نفس الوقت عمى مسئولية الحكومة بشكل كامل عن كل عن أزمة الكيرباء بق

 المواطنين.
قال الناطق باسم الحكومة طاىر النونو، في تصريٍح عمى صفحتو الشخصية عمى "فيسبوك" مساء السبت 

 ( إن "وفاة المواطنين جراء الحريق مأساة بل فاجعة نتألم ليا".1-1)
ؤولية ونسعى جاىدين بكل السبل إليجاد الحمول ألزمة الكيرباء"، مستغربًا وأضاف "ال نتخمى عن ىذه المس

 إصرار البعض عمى تبرئة االحتالل من الحصار وتحميمو لمحكومة.
ن كان من دورنا البحث عن حمول وبدائل ولكن ال يمكن أن  وأكد عمى أن أزمة الكيرباء سببيا االحتالل "وا 

كيرباء أو بالمال، وأن يصل األمر ببعض اإلذاعات التي تدعي يصل بنا أن نقبل مقايضة الحقوق بال
الوطنية وتقول ميمة الحكومة إحضار الكيرباء حتى لو باالتفاق مع إسرائيل تقصد طبعا التنازل لشروط 

 المحتل"، مضيفا "لن نبيع الوطن بالكيرباء".
 2/2/2471المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 استثناء األردن وسورية ولبنانانتخابات "الوطني الفمسطيني":  .8

قال عضو المجمس الوطني الفمسطيني خالد مسمار إن األردن وسورية ولبنان 6 نادية سعد الدين – عمان
سيستثنون من انتخابات المجمس المقبل، فيما يبدأ التسجيل الرسمي ليا عند اعتماد ما يتفق عميو في حوار 

 المصالحة المنتظر قريبًا بالقاىرة.
المواء السابق الحاج مسمار، لـ"الغد"، إن "ىناك موقفًا فمسطينيًا مجمع عميو من مختمف القوى  وأضاف

والفصائل بعدم إجراء االنتخابات في األردن، حيث يتم اختيار أعضاء المجمس الوطني )وعددىم الحالي 
 عضوًا( بالتوافق". 11يقارب 

تين السورية والمبنانية لتعذر إجراء االنتخابات فييما وأوضح بأن صيغة "التوافق" ستعتمد، أيضًا، في الساح
 بسبب الظروف القائمة، كما ستستثنى دول الخميج العربي من االنتخابات، لحساسية المسألة لدييا.

ولفت إلى أن "التسجيل الرسمي لالنتخابات خارج األراضي المحتمة، كما داخميا، لم يبدأ بعد، بانتظار نتائج 
 يل وتطوير منظمة التحرير المقرر عقده قريبًا في القاىرة".اجتماع لجنة تفع

وزاد "في ضوء ما سيتفق عميو في حوار القاىرة، سيتم تحديد الخطوات المقبمة بشأن االستعداد إلجراء 
 انتخابات المجمس الوطني داخل األراضي المحتمة، وفي الخارج حيثما أمكن ذلك".

عباس، أمناء الفصائل، بمشاركة حركتي حماس والجياد ويضم االجتماع، بحضور الرئيس محمود 
 اإلسالمي، والمجنة التنفيذية لممنظمة ورئاسة المجمس الوطني وشخصيات وطنية مستقمة.

وأشار مسمار إلى أن "المجمس المركزي الفمسطيني سيعقد اجتماعًا بعد ختام لقاء القاىرة، من أجل اعتماد 
 انتخابات المجمسين "الوطني" و"التشريعي" والرئاسة". ما تم االتفاق عميو وتحديد مواعيد
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ونوه إلى أن "اإلعالن عن التسجيل الرسمي لالنتخابات يعتبر من صالحيات المجمس الوطني، حيث يتم 
ذلك بالتواصل مع السفارات والبعثات الفمسطينية في الخارج ضمن آليات معينة، وال عمم لو عن أية جية 

 طينيين خارج األراضي المحتمة".تقوم بحصر أسماء الفمس
 % من مجموع الشعب الفمسطيني. 31وتعود مساحة المشاركة األكبر إلى فمسطينيي الخارج الذين يمثمون 

ماليين الجئ  3 – 1إال أن صيغة "التوافق" البديمة "لالنتخاب"، تستبعد عن المشاركة الفعمية "حوالي 
 811مميون و 1سجيميم لدى وكالة الغوث الدولية )األونروا( وماليين تم ت 1فمسطيني في تمك الدول، منيم 

ألف غير مسجمين، غالبيتيم العظمى في األردن"، بحسب عضو المجمس الوطني سممان أبو ستة في 
 تصريح سابق لـ"الغد".
ألفا غير مسجمين، يحمل  111مميون الجئ فمسطيني مسجمين لدى األونروا، وقرابة  1ويوجد في األردن 

 يتيم الجنسية األردنية، مقابل زىاء مميون فمسطيني مقيمين في المممكة بال رقم وطني.غالب
% من الفمسطينيين المقيمين في أوروبا وأميركا، بما ال يتجاوز  31 – 1بينما سيتم االكتفاء "بمشاركة 

ن % في الضفة الغربية، م 34% في قطاع غزة و 31عددىم نحو نصف مميون فمسطيني، إضافة إلى 
 مميون فمسطيني في العالم"، عمى حّد قول أبو ستة. 33إجمالي 

 181ألفا في مصر، و 11ألفا في سوريا، و 118ألف الجئ فمسطيني في لبنان، و 811ويوجد "حوالي 
 ألفا في العراق وليبيا"، وذلك وفق آخر األرقام المتوفرة. 51ألفا في دول الخميج العربي، و
انتخاب المجمس الوطني، خالل جمساتيا في عمان العام الماضي، مسودة  وقد أقرت لجنة اعداد قانون

 111القانون الذي يتيح ألول مّرة ضّم ممثمين من حماس والجياد اإلسالمي، واالنتخاب المباشر، الختيار 
عضو يمثمون الفمسطينيين في مناطق  111عضوًا يمثمون داخل األراضي المحتمة، و 311عضوًا، منيم 

 جوء والشتات.ودول الم
ولكنيا لم تحسم قضايا خالفية تتصل بالعالقة مع "التشريعي" والنظام االنتخابي ونسبة الحسم، ليتم حميا من 

 جانب "تنفيذية المنظمة" واإلطار القيادي المؤقت لممنظمة المنتظر اجتماعو قريبًا.
، و"الفصل" أو "الوصل" بين ويدور النقاش حول توحيد النظام االنتخابي وفق التمثيل النسبي الكامل

 1المجمسين "الوطني والتشريعي"، باإلضافة إلى نسبة الحسم، التي تركت لمتوافق أو إجراؤىا وفق قاعدة 
 % لمنع تشرذم التمثيل فيو. 8% أو  1%، كشرط لدخولو، مقابل المطالبة بإلغائيا أو رفعيا إلى 

 1/2/2471الغد، عمان، 
 

 ية لمعاقبة االحتالل عمى جرائمويدعو إلى خطوات عمم الّرشق .1
ثّمن عزَّت الّرشق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" التقرير األممي الذي دان بشكل صريح 6 بيروت

 وواضح االستيطان الصييوني عمى األراضي الفمسطينية.
ل خطوة في وأكَّد الرشق في تصريح صحفي اليوم أنَّ التقرير الصادر عن مجمس حقوق اإلنسان الدولي يشكّ 

 االتجاه الصحيح لمضغط عمى االحتالل الصييوني لوقف التغّول االستيطاني  في الضفة الغربية المحتمة.
وقال6 "إنَّنا نرّحب بكل الجيود السياسية والحقوقية الدولية التي تصّب في اتجاه وقف المشاريع االستيطانية 

خالئيا من الصييونية وتفكيك المستوطنات المقامة عمى األراضي ال فمسطينية في الضفة الغربية والقدس وا 
 المستوطنين".
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ودعا الّرشق إلى اتخاذ خطوات عممية وتفعيل العقوبات الدولية ضد سياسة االحتالل االستيطانية وجرائمو 
 ضد شعبنا الفمسطيني وأرضو ومقدساتو.

قامة وفي سياق آخر، وصف القيادي في حركة حماس الفيمم الصييوني الذي يظير ىد م قبة الصخرة وا 
 الييكل المزعوم بأنو "جريمة صييونية تضاف إلى سمسمة جرائمو".

وأكَّد أّنو ليس سوى "حمم صييوني سيتحّطم عمى صخرة قدسية األقصى وتمسك شعبنا وأمتنا بو كجزء من 
 عقيدتيم".

خط أحمر، وستبذل وشدَّد عمى أنَّ المساس بأي جزء من المسجد األقصى المبارك والمعالم اإلسالمية 
 جماىير شعبنا الفمسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية الدماء واألرواح لحمايتو والذود عنو. 

 2/2/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 حماس تدين االعتداء عمى قرية "باب الحرية" .10
ة قرية "باب أدانت حركة "حماس" بشدة اقتحام قوات االحتالل ومجموعة من المغتصبين الصياين6 غزة

 الحرية" التي أقاميا نشطاء فمسطينيون في قرية بورين احتجاجًا عمى االستيطان.
الحركة في بيان صادر عنيا6 "إنَّنا في حركة حماس ندين بشدَّة االعتداءات اليمجية المستمرة ضد  توقال

ا جّراء التغّول االستيطاني، الناشطين الفمسطينيين المدافعين عن القرى الفمسطينية الميّددة بمصادرة أراضيي
ونعّدىا انتياكًا صارخًا لمقوانين الدولية والقرارات األممية التي دعت إلى وقف االستيطان وتفكيك 

خالء المستوطنين منيا".  المستوطنات وا 
وأكدت "حماس" أنَّ جرائم االحتالل ومخططاتو "لن تزيد جماىير شعبنا الفمسطيني إال إصرارًا وصمودًا 

 ًا بأرضو، ولن تفمح في ثنيو عن مواصمة نضالو بكافة الوسائل حتى تحرير األرض والمقدسات".وتمسك
وتابعت6 "إنَّنا في الوقت الذي نرّحب فيو بكل المواقف الدولية الضاغطة عمى االحتالل من أجل وقف 

ى اإلرىاب والعنصرية جرائمو االستيطانية، فإنَّنا نحّيي جيود الناشطين ضد السياسة الصييونية القائمة عم
والجريمة الممنيجة، ونثّمن حراكيم في إقامة القرى الفمسطينية والتي كان آخرىا قرية "باب الحرية" التي 

 تعّري الوجو الحقيقي لالحتالل وتفضح جرائمو ضد شعبنا الفمسطيني وأرضو". 
 2/2/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 الممك استقبال فمسطينيي سوريا حماس تنفي طمب مشعل من"الدستور":  .11

ان يكون رئيس المكتب السياسي « حماس»نفت مصادر في حركة 6 كمال زكارنة - حمدان الحاج - عمان
لمحركة خالد مشعل قد طمب من جاللة الممك عبداهلل الثاني استقبال الالجئين الفمسطينيين المقيمين في 

ان الموضوع لم يكن  "الدستور"المصادر في تصريح لـمخيم اليرموك في سوريا او اي مخيم آخر. وقالت 
مطروحا عمى بساط البحث عمى االطالق، وان مشعل لم يعرض ولم يطمب ولم يكن في ذىنو الحديث حول 
ىذا الموضوع، وان جاللة الممك يتحدث عن الشأن الفمسطيني بخصوصية كبيرة اال ان موضوع الالجئين 

يا لم يكن موضوع بحث ال من قريب وال من بعيد، وان من يتحدث حول الفمسطينيين في سوريا او غير سور 
مثل ىذه الموضوعات انما يختمقيا من بنات افكاره ىو، وليست في وارد اي مسؤول فمسطيني ال من حماس 

 وال من غيرىا.
 3/2/2013الدستور، عمان، 
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 لسياسي لحركة حماسالمكتب ارىن بانتخاب رئيس وأعضاء  الفمسطينية المصالحةالمستقبل": " .12

اعربت مصادر فمسطينية وثيقة الصمة بحوارات المصالحة، عن عدم تفاؤليا 6 أحمد رمضان - رام اهلل
بامكان احداث اختراق والتوصل الى اتفاق في االجتماع المقبل لإلطار القيادي لممنظمة حول الجدول 

 الشير الجاري. الزمني وآليات تطبيق اتفاق القاىرة المقرر عقده في التاسع من
وكشفت ىذه المصادر لصحيفة "المستقبل" عن ان حركة "حماس" اقترحت في االجتماع الذي ضم كاًل من 
رئيس وفدىا، نائب رئيس المكتب السياسي لمحركة موسى ابو مرزوق، ورئيس وفد حركة "فتح" عزام االحمد 

سنة كاممة، لكنيا تستعجل انتخابات مطمع الشير الماضي، تأجيل انتخابات المجمس التشريعي والرئاسة 
المجمس الوطني بمن حضر لتحقيق ىدفين6 االول6 دخول بيت الشرعية الفمسطينية الرسمي، والثاني6 
اعتقادىا أن شعبيتيا في الشتات، مرتفعة وقد تؤىميا لحيازة اغمبية مقاعد المجمس الوطني، وبالتالي قيادة 

 اضي الفمسطينية ال سيما في قطاع غزة.المنظمة، مقابل تراجع شعبيتيا في االر 
عمى  84وقد دلت المشاركة الشعبية غير المسبوقة في ميرجان حركة "فتح" بمناسبة ذكرى انطالقتيا الـ

انحسار شعبية الحركة االسالمية التي تسيطر عمى القطاع، حيث ُقدرت اعداد المشاركين في ىذا الميرجان 
 بنحو مميون شخص.
سيا عن اعتقادىا بـ"ان حركة "حماس" لن تنفذ اتفاق المصالحة قبل انتخاب مكتبيا واعربت المصادر نف

السياسي ومعرفة ىوية رئيسو"، مشيرة الى ان "الصراع بين الرئيس الحالي لممكتب السياسي خالد مشعل 
خير ما ونائبو ابو مرزوق ما زال عمى اشده، باالضافة الى ان معظم قيادات "حماس" في غزة التي تدعم األ

 زالت عمى موقفيا المناىض لممصالحة".
وتابعت المصادر "قبل ان يتبين الخيط االبيض من االسود وُيحسم موضوع انتخاب اعضاء ورئيس المكتب 
السياسي لمحركة، فإن المصالحة ستبقى تراوح مكانيا"، مشيرة الى ان "دخول عدد من االطراف الحزبية 

في قمة ىرم داخل "حماس"، سيصّعب من امكانية تجاوز محطة  واالقميمية عمى خط الصراع الدائر
 انتخابات قيادة الحركة".

واشارت ىذه المصادر الى ان "قيادة التنظيم العالمي لجماعة "االخوان المسممين" واخوان مصر وامير قطر 
غمبية قيادات الشيخ حمد بن خميفة" يدعمون اعادة انتخاب مشعل، فيما يستقوي ابو مرزوق بدعم ومساندة ا

 وكوادر قطاع غزة".
واضافت المصادر ان "مشعل نفسو ومؤيديو ال يستعجمون موضوع اجراء انتخاب المكتب السياسي ورئيسو، 
بانتظار تحقيق المزيد من المكاسب نتيجة الضغط الذي تمارسو االطراف سالفة الذكر، عمى امل اواًل ان 

لساحقة، وثانيًا6 االحتفاظ بجميع صالحياتو التي طالبت مؤتمرات ُيعاد انتخابو إما باالجماع او بالغمبية ا
الحركة وخصوصًا مؤتمر غزة بتقميصيا وتجريده من حق التقرير في أي موضوع يخص مصير الوضع في 
االراضي الفمسطينية وخصوصًا في قطاع غزة، حيث تحتفظ حماس بكامل السمطة عميو، من دون موافقة 

في غزة او الضفة الغربية او السجون، وىي ثالث ساحات من اصل اربعة، إضافة القيادات المعنية سواء 
 الى الخارج، تشكل مجموع ساحات عمل الحركة.

ولفتت المصادر الى مصير اعالن الدوحة الذي ُجمد إثر اعالن قيادات "حماس" في غزة رفضيا لو، وبدا 
 د عباس تجميد تنفيذه .مشعل أمام ىذا الرفض عاجزًا، وطمب انذاك من الرئيس محمو 

 3/1/2013المستقبل، بيروت، 
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 بيريز يكمف نتانياىو تشكيل الحكومة االسرائيمية الجديدة .13

كمف الرئيس االسرائيمي شمعون بيريس امس رئيس الوزراء اليميني المنتيية واليتو بنيامين نتنياىو الذي 
ة، تشكيل غالبية وتأليف الحكومة حصمت الئحتو عمى اكبر نسبة من االصوات في االنتخابات االخير 

 المقبمة.
وقال بيريس في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياىو في مقره الرسمي في القدس6 "قررت ان اكمف بنيامين 

 نتنياىو تأليف الحكومة".
 كانون الثاني تكميف نتنياىو. 22في البرلمان الجديد المنبثق من انتخابات  120نائبا من اصل  42وايد 

يريس6 "آمل في ان تنجز ىذه الميمة قريبا. اسرائيل تحتاج الى استقرار سياسي واقتصادي لتتمكن واضاف ب
 من اتخاذ القرارات الضرورية حول موضوعات جدية آنية. ان ىذه التحديات كثيرة وجدية وممحة".

مى ىذا العنوان أما نتنياىو فكرر ان اولوية حكومتو ستكون "منع ايران من حيازة سالح نووي" بعدما ركز ع
 في حممتو االنتخابية.

واذ جدد دعوتو الى تأليف "اوسع حكومة ممكنة"، حض االحزاب التي تبنت موقفا معارضا عمى االنضمام 
 الى ىذه الحكومة التي ستبدا اليوم المشاورات الرسمية لتأليفيا.

الوسطي الذي شكل مفاجأة  وقد يسند نتنياىو وزارة الخارجية او المال الى رئيس كتمة حزب "يش عتيد"
االنتخابات، يئير البيد الذي بات العبا ال يمكن االلتفاف عميو بعد سنة بالكاد عمى تأسيس حزبو، طارحا 

 نفسو مدافعا عن الطبقات الوسطى ومطالبا بمزيد من المساواة االجتماعية.
 3/2/2013النيار، بيروت، 

 
 عمى سوريةباليجوم  "إسرائيل"أول اعتراف غير مباشر من  .14

)د ب أ( 6 اعترف مسؤول بارز سابق بجياز األمن اإلسرائيمي ألول مرة باليجوم الذي شنو -تل أبيب 
 سالح الجو اإلسرائيمي عمى أىداف في سورية.

ونقمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" امس عن مستشار األمن القومي اإلسرائيمي السابق )بين عامي 
لمحال لمتقاعد جيورا إيالند، قولو إن إسرائيل قامت بيذا اليجوم "ألسباب ( , الميجور جنرال ا2008-2002
 وجيية".

وامتدح إيالند في كممة لو بكفر سابا امس الحكومة اإلسرائيمية مؤكدًا أن اليجوم الجوي "كان القرار الصحيح 
 رغم المخاطر".

بعيدة المدى وذات قوة تفجيرية  وقال أيالند إن إسرائيل ترغب في منع حزب اهلل من الحصول عمى صواريخ
 أكبر، أوعمى صواريخ لمدفاع الجوي أحدث صنعا، أو عمى أسمحة كيماوية من سورية.

 3/2/2013األيام، رام اهلل، 
 

 كتمة التجمع لبيرس: "ال مرشح يدعم السالم العادل والمساواة التامة"نواب  .15
رئيس الدولة اإلسرائيمي، شمعون بيريس، التقى نواب التجمع، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، 

يوم أمس الخميس، وذلك في إطار المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة، وشارك في المقاء مدير 
 كتمة التجمع البرلمانية، موسى ذياب.
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لتجمع وردًّا عمى سؤال بيرس بشأن التوصية بالمرشح لرئاسة الوزراء، رد النائب جمال زحالقة، رئيس كتمة ا
البرلمانية، بأن برنامج التجمع يستند إلى سالم عادل وفق قرارات األمم المتحدة، ومساواة قومية ومدنية في 
إطار دولة لكل المواطنين، وحكم ذاتي ثقافي، وبأن "ال أحد من المرشحين لرئاسة الوزراء يقترب من ىذه 

 حد منيم يدعم السالم العادل والمساواة التامة."المواقف، لذا ال توصي كتمة التجمع بأي من المرشحين، فال أ
 مطالبة رئيس الدولة بالعمل عمى لجم االنفالت العنصري، ومعالجة قضايا المجتمع العربي الحارقة

وخالل المقاء، توجو نواب التجمع لشمعون بيرس وطالبوه بالتدخل واستغالل وزنو السياسي لمنع المس 
بادرات وخطوات باتجاه المساواة في قضايا مثل6 وقف التشريعات بحقوق المواطنين العرب، وبدعم م

العنصرية ولجم االنفالت العنصري في المالعب وفي األماكن العامة، والقيام بخطوات عممية لمحد من تفاقم 
الجريمة والعنف في البمدات العربية، وتفعيل مشاريع لرفع نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، 

يجاد حمول عممية واستراتيجية ووقف  ىدم البيوت والشروع بالتفاوض لحل مشكمة البيوت غير المرخصة، وا 
يجاد حمول عممية لمعجز المالي  لضائقة السكن التي يعاني منيا المجتمع العربي والتي تتفاقم باستمرار، وا 

لدعم الحكومي في مجاالت المزمن الذي تعاني منو السمطات المحمية العربية، وبالتحديد إعادة توزيع ا
التعميم والرفاه االجتماعي، وتطوير البنى التحتية، بحيث يزيد دعم السمطات المحمية الفقيرة، والعربية منيا 
عادة صياغة مشاريع التأمين الوطني في دعم الفئات الفقيرة، بحيث تكون ىذه المشاريع  بشكل خاص،  وا 

ودعم المبادرات االقتصادية في البمدات العربية، وربط البيوت  أداة لتقميص الفجوات ال لتوسيعيا، وتحفيز
 غير المرخصة بالكيرباء، وغير ذلك من القضايا والمواضيع.

طالق  ووجو نواب التجمع طمبا إلى شمعون بيريس لمتدخل إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام وا 
ياتو لمخطر، موضحين أنن اعتقاليم انتقامي سراحيم فورا، وخاصة األسير سامر العيساوي، الذي تتعرض ح

وبال تيم عينية، كما دعا النواب إلى تحديد محكومية بقية أسرى الداخل، الذين لم تحدد مدة سجنيم حتى 
 اآلن.

وخالل مداخمتو في الجمسة، قال النائب باسل غطاس،، إنو كعضو كنيست جديد، ينوي صب جل اىتمامو 
البالد، مشيًرا إلى "أننا مجتمع مستيمك، ونحن نريد أن نتحول إلى مجتمع  في تطوير االقتصاد العربي في

منتج، وىذا بحاجة إلى استثمارات ضخمة وتسييالت حكومية، وىذا أمر ممكن إذا توفرت النوايا الجدية 
  لتحقيق ىذا اليدف."

ي صرح بأنو ليس وتطرق النائب جمال زحالقة إلى تصريحات رئيس حزب "يوجد مستقبل"، يئير لبيد، الذ
مستعًدا لتشكيل كتمة معطمة مع "حنين زعبيز"، قائاًل6 "لسنا بحاجة الكتساب شرعية من السيد لبيد، فنحن 
نشعر بأننا شرعيون أكثر منو ألننا نمثل الديمقراطية الحقة، والقيم اإلنسانية الكونية، في حين أن لبيد يسير 

 كان ىذا التيار عنصريًّا". عمى درب التيار المركزي في إسرائيل، حتى لو
 
وقالت النائبة حنين زعبي6 "لم أفاجأ بما قالو لبيد ألني لم أنتظر منو أي شيء. ىو فضح نفسو بنفسو،   

 وحدد مكانو في موقع وموقف عنصري واضح."
 1/2/2013، 44عرب 

 
 في بورين "ناطير"قرية باب الم يياجمون والمستوطنوناالحتالل  .77



 
 
 

 

 

           26ص                                    2759العدد:                3/2/2023األحد  التاريخ:

اطمقت قوات االحتالل امس الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز  6وكاالت –ديدة الحياة الج -بورين 
« براخا»لمنع نشطاء فمسطينيين من اقامة قرية من الخيام عمى جبل يبعد مئات األمتار عن مستوطنة 

 المقامة عمى اراضي قرية بورين.
اخترنا قرية بورين ىذه »تيطان لرويترز وقال عاىد الخواجا الناشط في المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالس

استخدم » واضاف «. المرة إلقامة قرية جديدة عمى اراضييا لمواجية الزحف االستيطاني الذي تتعرض لو
جنود االحتالل كل وسائل العنف من اطالق لمرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز ورش وجوه 

 .«المتظاىرين بالفمفل إلجبارىم عمى مغادرة المكان
واطمق النشطاء عمى قريتيم )باب المناطير( )نسبة الى الناطور الذي كان يحرس األرض( التي حاولوا 
اقامتيا بعد أيام من صدور تحقيق لألمم المتحدة يطالب اسرائيل بسحب المستوطنين الييود من الضفة 

 الغربية.
بالتأكيد حصمنا عمى دفعة قوية من تقرير األمم المتحدة ولكن التقارير وحدىا ال تكفي »واوضح الخواجا 

 «.يجب ان نواصل العمل عمى األرض
كميومترات الى الجنوب من مدينة نابمس نموذجا لمصراع الدائر عمى األرض  4وتمثل قربة بورين التي تبعد 

بعاد النشطاء عن المكان الذي تم اختياره إلقامة قرية بين الفمسطينيين والمستوطنين الذين شاركوا امس في ا
 جديدة عميو.

وشيدت اطراف القرية اشتباكات بالحجارة بين عشرات المستوطنين الممثمين وسكان القرية الذين وجو الييم 
نداء عبر مكبرات صوت أحد المساجد بالتوجو الى المكان لمدفاع عن احد منازليا الذي يتعرض ليجوم من 

 توطنين.المس
وحضرت قوات كبيرة من جيش االحتالل وبدأت باطالق قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين الذي احتشدوا 

 في الجية المقابمة لممستوطنين.
واصيب العديد من الناشطين الذين فشموا ىذه المرة باقامة قريتيم عمى اراض ييددىا االستيطان بعد ان 

باب الشمس والكرامة عمى اراضي في منطقة القدس لعدة ايام قبل ان  نجحوا في مرات سابقة باقامة قريتي
 تتم زالتيا.

وعمل افراد جيش اإلحتالل ومعيم المستوطنون عمى ازالة الخيام وبيوت صغيرة من الصفيح سعى النشطاء 
 بالتعاون مع سكان قرية بورين إلقامتيا عمى اراضي القرية الميددة بالمصادرة.

سرائيمية انو تم اعتقال سبعة فمسطينيين ومستوطن، وقالت متحدثة باسم الشرطة ان وأوضحت الشرطة اال
 مستوطنا اصيب في رأسو.

 
 311نحو »، مضيفا ان «حصمت تظاىرة غير قانونية وعنيفة قرب بورين»وقال متحدث عسكري اسرائيمي 

 ، حسب تعبيره.«شغبفمسطينيا تجمعوا ورشقوا الجنود بالحجارة فرد ىؤالء مستخدمين وسائل منع ال
 1/2/2471الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 فمسطينًيا في سورية األسبوع الماضي 71 استشيادتقرير:  .71
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كشف تقرير متخصص، عن أن مجموعات تابعة لمنظام السوري قامت خالل األسبوع الماضي، 6 دمشق
ن أجل الضغط عمى مقاتمين فمسطينيا من مخيم "خان الشيخ" كانوا في حافمة ركاب، وذلك م 38باختطاف 

 من الجيش الحر، قاموا باختطاف عقيد من الجيش النظامي.
وأصدرت "مجموعة العمل الوطني من أجل فمسطينيي سورية" تقريرا حول أوضاع الفمسطينيين في سوريا 

 شباط )فبراير( الجاري، استعرضت فيو أوضاع 3كانون ثاني )يناير( المنتيي وحتى  11خالل الفترة من 
 الفمسطينيين ىناك، في ظل الصراع المسمح المندلع منذ أكثر من عامين.

وبين التقرير، أنو خالل الفترة المذكورة استمرت محاصرة مخيم اليرموك وسط دمشق، فيما استمرت عمميات 
القصف عمى المخيم إضافة إلى مخيمات الالجئين في درعا. في الوقت الذي واصل فيو سكان المخيمات 

 تيم الداعية إلى تحييد المخيمات عن الصراع الدائر في البالد.فعاليا
القيادة العامة" في اعتقال فمسطيني واحد عمى  -وبحسب التقرير، فقد تورط نشطاء من "الجبية الشعبية 

األقل وتسميمو لقوات الجيش النظامي، ضمن حالة مثيرة لمجدل فمسطينيا، تخص عالقة تنظيم "القيادة 
 لنظام السوري.العامة" مع ا

شييدا فمسطينيا خالل الفترة التي يغطييا التقرير، ثمانية منيم سقطوا يوم األحد  33وسجل التقرير سقوط 
طالق النار عمى الحواجز  13) كانون ثاني/يناير(، وكانت أسباب االستشياد تتوزع بين القصف والقنص وا 

 العسكرية.
اف من المخيمات، إضافة إلى تردي الوضع الصحي عمميات اعتقال واختط 4وتحدث التقرير عن نحو 

 والمعيشي خصوصا في مخيم اليرموك.
 2/2/2471المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 من مصابي العدوان عمى غزة بتمويل تركي 400بدء تشغيل  .78

أعمن عضو المجمس التشريعي الفمسطيني ورئيس مجمس أمناء الجامعة اإلسالمية في غزة  6غزة )االتحاد(
من مصابي العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة وذوي احتياجات  811ال الخضري أمس، بدء تشغيل جم

المموَّل من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وقال لصحفيين في « إرادة»خاصة، ضمن مشروع 
م الدع»غزة إن منتسبي المشروع يعممون في مؤسسات مختمفة، وفق برنامج خاص لتوظيفيم. وأضاف 

التركي في مجاالت التعميم والصحة والبنى التحتية، لو دور كبير في تطوير العقل الفمسطيني وىو موضع 
 تقدير أبناء الشعب الفمسطيني.

 1/2/2471االتحاد، أبو ظبي، 
 
 

 ييّددون باالنتفاض في وجو مخططات تيجير بدو النقب  الداخلفمسطينيو  .71
خطواتيم االحتجاجية ردًا عمى قرار الحكومة اإلسرائيمية تنفيذ ىّدد فمسطينيو الداخل بتصعيد 6 الناصرة

توصيات ما ُتعرف بـ "وثيقة بيغن" حول تنظيم سكن المواطنين الفمسطينيين في القرى البدوية جنوب 
 .3584األراضي المحتمة عام 

تصريحات  وقال رئيس المجمس اإلقميمي لمقرى البدوية غير المعترف بيا في النقب، عطية األعسم، في
خاّصة لـ "قدس برس"، "االحتالل يدعي أن مقترحات بيغن ىي تسوية لوضع األراضي في النقب، وىذا ليس 
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في المائة من أراضي النقب،  1صحيحًا، إنما ىي خطة لمصادرة أراضي العرب التي ال تتجاوز نسبتيا 
ز عمى ىدم منازل بدو النقب وىي نسخة معدلة عن مخطط برافر الذي بدأ تنفيذه قبل فترة طويمة ويركّ 

حالة ممكيتيا إلى دائرة أراضي إسرائيل"، وفق قولو.  ومصادرة أراضييم وا 
 2/2/2471قدس برس، 

 
  يصّعد ضد أسرى سجن النقب الصحراوي  االحتالل .24

صّعدت سمطات االحتالل في اآلونة األخيرة ىجمتيا عمى األسرى في معتقل النقب  رائد الفي6 -غزة 
لذي اقتحمتو خمس مرات في األيام العشرة األخيرة، آخرىا، أول أمس، حيث اقتحمت السجن الصحراوي، ا

وعاثت فيو فسادًا. وأوضح مدير مركز أسرى فمسطين لمدراسات رياض األشقر في بيان، أمس، أن الوحدات 
الخاصة اقتحمت السجن محدثة دمارًا كبيرًا في غرف األسرى، وصادرت أغراضيم الشخصية، خاصة 

 األدوات الكيربائية، لفرض مزيد من التضييق والتنكيد عمييم.
في السجن، أول  4اقتحمت قسم ” كيتر“المعروفة باسم ” اإلسرائيمية“وذكر األشقر أن الوحدات الخاصة 

أمس، وبعد خمود األسرى لمنوم، أجبرتيم عمى الخروج إلى الساحة في ظل البرد القارص، وعاثت تفتيشًا 
األسرى وأغراضيم الشخصية، ودمرت الكثير من محتويات الغرف، وصادرت أدوات  وفسادًا في غرف

أغمقت القسم وعزلتو عن بقية األقسام في سجن ” اإلسرائيمية“كيربائية. وأشار األشقر إلى أن الوحدات 
 عاما( 13النقب، ومنعت األسرى فيو من الخروج لمفورة )الفسحة اليومية(، وعزلت األسير شادي شحادة )

 أيام في العزل االنفرادي تحت حجج واىية. 1من بيت لحم، وىو معتقل إدارى، لمدة 
 1/2/2471الخميج، الشارقة، 

 
 : سقوط ثامن ضحية في أزمة الكيرباءغزة .27

توالى سقوط ضحايا أزمة الكيرباء التي يعاني منيا أىالي قطاع غزة حيث لقي فجر 6 حامد جاد -غزة 
ية في األربعينيات من عمره مصرعو بحريق اندلع في بيت جاره بعد أن أمس مواطن يدعى رائد أبو لح

حاول إنقاذ األطفال من داخل منزل جيرانو عائمة أبو صافي في حي الصفطاوي شمال غزة حيث تعرض 
 84ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحرائق الناجمة عن أزمة الكيرباء خالل  لمحرق ما أدى إلى وفاتو عمى الفور.

 مواطنا. 11الى  1131أشخاص بينما يقدر إجمالي عدد ضحايا األزمة ذاتيا منذ العام  4ساعة الى 
 1/2/2471الغد، عمان، 

 
 

 شابان يحاوالن إحراق نفسييما احتجاجا عمى إزالة البسطاترام اهلل:  .22
وسط رام  حاول بائعان متجوالن إحراق نفسييما عمى ميدان المنارة 6نائل موسى -الحياة الجديدة  -رام اهلل 

اهلل، أمس، احتجاجًا عمى إقدام الشرطة عمى إزالة البسطات عن األرصفة والشوارع، تنفيذا لقرار بمديات مدن 
 رام اهلل والبيرة وبيتونيا.

وسكب الشابان طارق جبارين، ورامي العاروري البنزين عمى جسدييما وحاوال إشعال النار قبل أن يتمكن 
إفشال المحاولة والتحفظ عمى الشابين في مقر شرطة المدينة. وفاجأ الشابان زمالء ليما ورجال الشرطة من 
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المارة بمحاولة إحراق أنفسيما خالل تظاىرة نظميا الباعة احتجاجا عمى قرار اإلخالء، ولحث الجيات 
 المعنية عمى التعاون مع ممثمييم لتنظيم العمل، بدل قطع االرزاق.

 1/2/2471الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

ضراب العيساوي عن الطعام يدخل شيره السابع.. محمد طو صحة األسير تدىور .21  وا 
أن إدارة سجن النقب الصحراوي نقمت األسير ىاشم « مركز أسرى فمسطين لمدراسات»أعمن 6 الحياة -غزة 

عامًا( من مدينة الخميل إلى مستشفى بئر السبع، إثر تدىور طرأ عمى صحتو، في وقت  11محمد طو )
 ل إضراب األسير سامر العيساوي المفتوح عن الطعام شيره السابع.دخ

 1/2/2471الحياة، لندن، 
 

 قاصر لمضرب المبرح وفقدان الوعي أسيرعن تعرض  الكشف .20
كشفت حقوقية فمسطينية ان قاصًرا فمسطينًيا تعرض لالعتداء بالضرب المبرح حين اعتقالو قبل ستة 6 غزة

 شيور من اطراف قطاع غزة.
 33دت محامية وزارة األسرى في الضفة ىبة مصالحة أن األسير القاصر إسالم رأفت محمد عياد )وأفا

قد تعرض لمضرب والتعذيب العنيف خالل  38/3/1131عاما( سكان غزة الذي والذي اعتقل بتاريخ 
 اعتقالو واستجوابو حتى نزف الدماء وفقد الوعي.

 2/2/2471قدس برس، 
 

 مائة فمسطيني من السفر خالل األسبوع الماضي بحجج أمنيةاالحتالل منع رام اهلل:  .25
أوضحت مصادر في الشرطة الفمسطينية أن أكثر من سبعة وتسعين ألف مواطن ومواطنة وزائر 6 رام اهلل

تنقموا عبر معبر "الكرامة" الفاصل بين األراضي الفمسطينية واألردنية خالل شير كانون الثاني )يناير( 
 الماضي.

( تمقت "قدس برس" نسخة منو أن 1|1إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة السبت ) وذكر بيان
 مواطنين فمسطينيين خالل األسبوع الماضي بحجة األسباب األمنية". 318"سمطات االحتالل أعاد 

 2/2/2471قدس برس، 
 
 
 
 

 " شبابي فمسطيني يعمن عن برنامج "اليوم العالمي لمتضامن مع الخميل تجمع .27
أعمن تجمع شبابي فمسطيني عن برنامج فعاليات الحممة الدولية الرابعة الُمطالبة بإعادة فتح "شارع 6 الخميل

 الشيداء" والمحالت التجارية واألسواق والمنازل المغمقة وسط مدينة الخميل جنوب الضفة الغربية المحتمة.
(، إنو 1|1رس" نسخة عنو، السبت )وقال تجمع "شباب ضد االستيطان" في بيان صحفي تمّقت "قدس ب

لمجزرة الحرم  35شباط )فبراير( الجاري والذي يصادف الذكرى السنوية الـ  11اختار يوم الجمعة الموافق 
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اإلبراىيمي الشريف، كيوم عالمي لمتضامن مع مدينة الخميل والمطالبة بإعادة الحياة الطبيعية ألسواقيا 
 .3558المجزرة عام  وشوارعيا التي اغمقيا االحتالل عقب

 2/2/2471قدس برس، 
 

 "أثر المتغيرات في سوريا عمى فمسطينيي سوريا"كتاب:  عرض .21
( اول 1131اصدر المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية ـ مسارات )رام اهلل ـ يناير 

و6 "اثر المتغيرات في سوريا عمى كتاب ضمن سمسمة الدراسات االستراتيجية التي يعتزم المركز اصدارىا، وى
فمسطينيي سوريا وكياناتيم السياسية" لمكاتب الفمسطيني ماجد كيالي. وقد تمحور الكتاب/الدراسة حول 

 القضايا التالية6
 أواًل، نظرة تاريخية الى حيثيات العالقات الفمسطينية ـ السورية، من الناحيتين القانونية والسياسية.

ريا في خضم العاصفة، تضمن مواقف الكيانات السياسية الفمسطينية من الثورة السورية، ثانيًا، فمسطينيو سو 
 وتأثير ىذه الثورة عمى الفمسطينيين وتفاعالتيم معيا.

ثالثًا، الثورة السورية في أبعادىا وتأثيراتيا االقميمية، وال سيما تأثيراتيا عمى اسرائيل وعمى القضية 
 الفمسطينية.
ات السورية عمى الحالة الفمسطينية، عمى المديين القريب والبعيد، وعمى الخريطة السياسية رابعًا، التأثير 

 الفمسطينية، مع تصورات حول الموقف الفمسطيني بشأن ما يجري في سوريا.
يقول الكاتب6 ليس ثمة سيناريو غير متوقع في سوريا اليوم، فكل االحتماالت قائمة، وكميا تتمتع بقدر من 

ة والواقعية، ويزداد ذلك مع ازدياد حدة المواجية بين النظام والشعب، كما يمكن ان يزداد اكثر مع االحتمالي
احتمال تعرض سوريا لنوع من تدخالت خارجية، قد تفتح باب الصراع االىمي عمى مصراعيو، االمر الذي 

 ي بأنفسيم عنيا.سيجد فيو الفمسطينيون انفسيم في دوامة ال يمكن ليم ادارة الظير ليا، أو النأ
تم اعداد الكتاب/الدراسة لمنشر في تموز، لذلك فيي لم تتضمن التطورات االخيرة في الثورة السورية بعالقتيا 

 مع الفمسطينيين ومخيماتيم.
 1/2/2471المستقبل، بيروت، 

 
 أردني تضامنًا مع األسير العيساوي اعتصام .28

ن اإلطار التقميدي، نظم المئات من نشطاء خطوة احتجاجية نوعية خرجت ع 6 غادة الشيخ-عّمان 
الحراكات الشعبية والشبابية والطالبية أمس سمسمة بشرية عمى امتداد شارع الجامعة األردنية في عمان 
احتجاجا عمى الصمت الدولي عمى قضية إضراب األسير الفمسطيني سامر العيساوي، المعتقل في السجون 

 اإلسرائيمية، عن الطعام.
 .351سمسمة من الفتات حممت أرقام أيام إضراب العيساوي عن الطعام وصوال إلى الرقم وتشكمت ال

واعتبر األسير المحرر مراون المالحي أن ىذه الوقفة أقل ما يمكن تقديمو لمتضامن مع األسرى ومع 
العيساوي بشكل خاص، ولاللتفاف الجماىيري الذي ينم عن شعور األردني بأن األسير جزء أساسي من 

 حياتو.
 1/2/2471الغد، عمان، 
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 اإلسرائيميتقصي الحقائق" حول االستيطان "ترحب بتقرير  القاىرة .21
أعرب المستشار نزيو النجاري نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن ترحيب 6 أ( ب. )د.

ان اإلسرائيمي عمى حقوق بالده بالنتائج التي توصل إلييا تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تأثير االستيط
الشعب الفمسطيني المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في األراضي الفمسطينية المحتمة عام 

1523. 
 03/02/2013، الخميج، الشارقة

 
 ؟"إسرائيل"متسائال: ىل ىناك اتفاق سري بين األسد و أوغمو .30

األخيرة  د أوغمو ما وصفو بتقاعس سوريا إزاء الغارة اإلسرائيميةانتقد وزير الخارجية التركي أحمد داو لندن6 
التركية عن أوغمو  "حرييت"، وحث الرئيس السوري بشار األسد عمى الرد. ونقمت صحيفة عمى دمشق

لماذا ال ترد الدبابات ونيران المدفعية عمى اليجوم "تساؤلو، أمس، أثناء مؤتمر ميونيخ لألمن الدولي6 
ولماذا ال يجرؤ بشار األسد الذي أعطى األمر بقصف حمب بصواريخ )سكود(، عمى القيام اإلسرائيمي؟! 

ىل "ونظام األسد، وقال6  "إسرائيل"عن إمكانية وجود تعاون بين  أوغمو. وتساءل "بأي شيء ضد إسرائيل؟!
سرائيل؟.. بحيث تكون انتياكاتو ضد شعبو فقط؟!  "ىناك اتفاق سري بين األسد وا 
 03/02/2013، ط، لندنالشرق األوس

 
 يعترضون ندوة لمسفير اإلسرائيمي في تكساس مع القضية الفمسطينية متضامنون .31

واجو السفير اإلسرائيمي لدى الواليات المتحدة األمريكية مايكل أورين موجة من االعتراضات من وكاالت6 
شرق األوسط في جامعة قبل متضامنين مع القضية الفمسطينية، خالل ندوة تحدث فييا عن الوضع في ال

ناقش أورين موضوع المستوطنات التي قال6 "إنيا إستراتيجية إضافة قد "تكساس" جنوب الواليات المتحدة. و 
إلى كونيا أيديولوجية )عقدية( اليدف، وفي ذلك البناء في مختمف المناطق بالضفة والقدس المحتمة، ومنيا 

 (".1منطقة )إيو 
 02/02/2013، فمسطين أون الين

 
 ز القدرة التنافسية وتصدير منتجات فمسطينيعز ت األوروبي يشدد عمى االتحاد .32

جون غات راتر، أىمية تعزيز القدرة التنافسية  في القدس، 6 أكد ممثل االتحاد األوروبي"معا" –رام اهلل 
يدف زيادة وتنويع التجارة لممنتجات الفمسطينية من خالل مشروع االستراتيجية الوطنية لمتصدير، الذي يست

التصدير لمبضائع الفمسطينية، مما يؤدي إلى تنمية االقتصاد الوطني الفمسطيني الذي يأتي كأحد المشاريع 
المقدمة من خالل برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة لممنتجات الفمسطينية. وأشار راتر إلى أىمية 

عداد خطة لتنويع الصادرات عن طريق وضع السياسات والقوانين لتشجيع االبتكار وجذب اال ستثمار، وا 
نياء  إيجاد أسواق عالمية جديدة، وضمان تنافسية القطاعات اإلنتاجية عبر تخفيض تكاليف اإلنتاج وا 
البيروقراطية في إنجاز المعامالت، وخمق بيئة عمل مواتية وأكثر ديناميكية. وأوضح أن االتحاد األوروبي 

 رة مع الفمسطينيين مؤخرا، في إطار دعمو لتنمية الصادرات الفمسطينية.فّعل اتفاقية التجارة الح
 03/02/2013، الشرق األوسط، لندن
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 دراسة أمريكية: الكتب المدرسية الفمسطينية تتضمن مواد تحريضية ضد الييود .33
االثنين  قالت صحيفة ىآرتس في نسختيا اإللكترونية إن دراسة شاممة ستعمن رسميًا يوم6 الناصرة )فمسطين(

المقبل، تنتقد بشدة "المواد التحريضية المعادية لمييود وإلسرائيل" والواردة في الكتب المدرسية الفمسطينية، 
مشيرة إلى أن الدراسة أجراىا مجموعة من الباحثين األمريكيين واإلسرائيميين والفمسطينيين، بتمويل من وزارة 

المدرسية اإلسرائيمية "أكثر توازنًا من نظيراتيا الفمسطينية"،  وزعمت الصحيفة أن الكتب الخارجية األمريكية.
لكنيا ال تخمو من مواد تصور الفمسطينيين بشكل سمبي. إال أن الحكومة اإلسرائيمية كانت قد قررت عدم 

أن كما  التعاون مع الدراسة، بسبب أن مراجعة الخبراء المختصين ليا أثبتت عدم حرفيتيا وموضوعيتيا.
األمريكية قررت عدم تبني نتائج الدراسة رسمًيا، "خشية كونيا غير بناءة، وتؤدي إلى تبادل اإلدارة 

 االتيامات، وزيادة المشيد اإلسرائيمي الفمسطيني تعقيدًا".
 02/03/2013، قدس برس

 
 " في غزة11متضامنًا من "قافمة أميال من االبتسامات  155 .34

" عبر معبر 15من أعضاء "قافمة أميال من االبتسامات متضامنا  111وصل مساء السبت إلى قطاع غزة 
بحث األوضاع الحالية في و  تقديم مساعدات رفح البري، وذلك فى زيارة تضامنية لقطاع غزة من أجل

 القطاع واحتياجاتو في ظل الحصار اإلسرائيمي المفروض عميو منذ ستة سنوات.
 02/02/2013، فمسطين أون الين

 
 مميون شخص يمقون حتفيم بالسرطان سنوًيا 1.7": العالمية"الصحة  .15

كشفت إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن نحو سبعة ماليين وستمائة ألف شخص 6 نيويورك
 يمقون حتفيم بسبب السرطان في العالم كل سنة.

قرب قال المسؤول بقسم األمراض غير السارية بالمنظمة الدولية أندرياس أوليخ في مؤتمر صحفي، مع 
إحياء اليوم العالمي لمتوعية بمرض السرطان الذي يصادف يوم االثنين المقبل، أن أكثر من نصف دول 
العالم تواجو تحديات في منع وقوع اإلصابات بمرض السرطان وتوفير الرعاية المناسبة طويمة األمد 

 لممرضى.
ي مكان بالعالم، ألن ىناك كثيًرا وأضاف أوليخ "أن ذلك المرض يجب أال يصبح بمثابة حكم باإلعدام في أ

 من الطرق التي ثبتت فعاليتيا في الوقاية من السرطان وعالجو"، عمى حد تعبيره.
وأوضح أن ما يصل إلى ثمث الوفيات الناجمة عن السرطان يمكن تجنبيا من خالل تعديل مخاطر اإلصابة 

االلتيابات في بعض المناطق بالعالم يمكن  مثل استخدام التبغ والكحوليات والخمول البدني"، مشيًرا إلى أن
أن تسبب اإلصابة بالسرطان، والتي باإلمكان تجنبيا من خالل المقاحات، مثل المقاح المضاد لفيروس 

 االلتياب الكبدي الوبائي.
 2/2/2471قدس برس، 

 
 الجديدة .. ألغام عمى الطريق..! نتنياىوحكومة  .17

 أكرم عطا اهلل
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ل الحكومات في إسرائيل تسمع أصوات من نوع" ال ييمنا أن نكون في المعارضة" ألول مرة في تاريخ تشكي
أو "نفضل أن نجمس في المعارضة عمى أال...." فقد درجت العادة في مثل ىذه األجواء أن تكون رغبة 
 األحزاب اإلسرائيمية مشاركة الحزب الفائز في االنتخابات كبيرة، فاألحزاب في إسرائيل تخسر كثيرا حين
تكون خارج الحكومة وىذا حصل مع أحزاب عديدة تراجعت فيما حافظت كتمة شاس عمى قوتيا في 

 .48الكنيست بفضل وجودىا في الحكومات المتعاقبة منذ تشكيميا العام
ربما أن ما يصدر عن البيد رئيس حزب "يوجد مستقبل" وىو السياسي الجديد ما يشير لطبيعة األلغام التي 

لقادمة التي سيرأسيا نتنياىو والتي تضع الجميع أمام مواجية مع جزء أو كل الجميور تنتظر الحكومة ا
اإلسرائيمي ويعكس حديثو بعدم استعداده لمتنازل عن مطمب المساواة في عبء الخدمة والذي يصطدم مع 

"يوجد لوبي المتدينين في إسرائيل والذين حصموا في االنتخابات عمى نسبة تساوي تقريبا ما حصل عميو 
 مستقبل" فقد حصمت األحزاب الدينية عمى ثمانية عشر مقعدا.

والحديث اآلخر عن عدم رغبة البيد في تولي وزارة المالية في ىذه الظروف يعكس أيضا القضية األخرى 
من أزمة مالية بدأت تضغط عمى إسرائيل وىي األولى من نوعيا، وخوف البيد ينبع من إدراكو أن الجزء 

لمواطنين اإلسرائيميين سيدفعون ثمن ىذه األزمة من جيوبيم وىذا يعيد لذىن أي وزير مالية في األكبر من ا
 في شوارع إسرائيل. 1133الحكومة القادمة تظاىرات آب 

تحديات أخرى كثيرة تواجو الحكومة القادمة وىذا ما يشي بو فتور األحزاب في التسابق نحو حجز مقاعدىا 
 ز ىي أزمة قانون تال وأزمة الموازنة.فييا ولكن التحديات األبر 

فقانون تال ىو القانون الذي تم إقراره في عيد حكومة باراك في تسعينات القرن الماضي ويقضي بإعفاء 
طالب المعاىد الدينية من التجنيد وأداء الخدمة العسكرية، وأكثر من ذلك فقد تمكنت األحزاب الدينية من 

و قانون العائالت كثيرة األوالد، أي كمما زاد عدد األوالد في األسرة زادت سن قانون يدعم قانون اإلعفاء وى
المساعدات المالية من الدولة، وبيذا أصبح طالب المعاىد الدينية منشغمين بالتعميم واإلنجاب والدولة تمول 

إلى مشكمة ذلك، وفي ىذا مس ليس فقط بالمساواة أو ابتزاز الدولة، بل عمى الزمن البعيد فإن ذلك تحول 
اقتصادية مع الزيادة الديموغرافية لتمك العائالت وزيادة عدد طالب المعاىد يزيد عدد المعالين والذين ال 
يشاركون في أي نشاط اقتصادي ويعيشون كحالة طفيمية عمى حساب االقتصاد اإلسرائيمي، وقد تأسست 

ي أقيمت عمييا والتي وضعت الجميع أمام الدولة ونجحت في سنواتيا األولى بفصل المفاىيم االشتراكية الت
استحقاق العمل، باستثناء ما سمح بو غوريون بالسماح باعفاء أربعمائة طالب، فقط ولكن عندما تحول الرقم 

 إلى آالف كثيرة فإن ذلك وضع الدولة أمام أزمة كبيرة.
ثمن بجموسو في من الواضح أن حزب البيد ليس مستعدا لمتنازل عن ىذه المسألة حتى ولن دفع ال

المعارضة، ىكذا قالت أصوات من كتمتو وىو مدعوم في ذلك بالعديد من اآلراء في الشارع اإلسرائيمي وحتى 
من بعض األحزاب اإلسرائيمية، ويتوقف مستقبل حزب "يوجد مستقبل" ورئيسو عمى ىذه المسألة باعتبارىا 

 مصداقية ىذا الحزب.الوعد القاطع في الدعاية االنتخابية فيذه القضية ستحدد 
في مواجية البيد يقف الحزبان المتدينان وىما حزب شاس وييدوت ىتوراة، وبالنسبة لألخير فيو حزب غير 
مكمف في مشاركتو الحكومية، حيث يرفض تولي منصب وزير ألسباب دينية ولكن يقبل بنائب وزير 

حزب شاس فيو حزب انتيازي ال يحتمل وبرئاسة لجنة برلمانية، وىو مريح بالنسبة لرئيس الحكومة، أما 
الحياة خارج الحكومات، حيث كان مشاركًا في جميعيا باستثناء فترة قصيرة في حكومة ارئيل شارون حين 
حاول ابتزازه فأقال وزراء شاس، وألن شاس تمتمك شبكة تعميمية كبيرة وىي شبكة "ىمعيان" وىي دفيئة 
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يا إال من خالل مشاركة شاس في الحكومات، فيل ستقدم شاس التنظيم التي تضمن بقاءه وال يمكن تمويم
 تنازال في ىذه القضية؟

في شير تموز الماضي كانت الحكومة أمام أزمة نياية قانون تال وكانت تنيار بسبب تناقض الموقف 
بداخميا حيث كان حزب "إسرائيل بيتنا" يحمل موقف ورؤية "يوجد مستقبل" تجاه القانون، بينما كانت 

حزاب الدينية تقف ضد وبقوة ألن ذلك يفقدىا إحدى أىم مؤسسات التفريخ الدينية والحزبية وتم تجاوز األ
المسألة بصعوبة. لكن األمر ليس سيال ىذه المرة مع حكومة شاس جزء منيا، ولكن من الصعب تصورىا 

نت سببا في إسقاط دون يائير البيد ومن الواضح أن نتنياىو ال يرغب بتشكيل حكومة يمينية دينية كا
 حكومتو وتبكير االنتخابات ورغبتو بجر الجميع معو لمواجية األزمة المالية.

 15أما التحدي الثاني المالي وىو تحٍد ربما أكبر من باقي التحديات حيث بمغ عجز الموازنة في إسرائيل 
مميار شيكل  14ما كانت مميار شيكل في مطمع ىذا العام، وقد تدحرجت بشكل كبير في األشير األخيرة بين

في شير تموز الماضي، وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات تقشفية ورفعت قيمة الضريبة المضافة بيدف 
مميار شيكل، وبات من الواضح أن  33السيطرة عمى األزمة، لكنيا زادت في األشير الخمسة األخيرة بمبمغ 

تيرب من وزارة المالية وقد يكتفي بوزارة الدفاع األمور تسير إلى انحدار يصعب السيطرة عميو، فالبيد ي
لشاؤول موفاز بعد ضم كاديما لحزبو، وىي الميمة التي يقوم حاليا بتنفيذىا أييود أولمرت الزعيم السابق 

 لحزب كاديما.
االستقالة المفاجئة لستانمي فيشر محافظ بنك إسرائيل قبل انتياء واليتو بعامين ربما تشير إلى حجم األزمة 
مكانية استمرار تدحرجيا وصعوبة السيطرة عمييا بسبب السياسة التي يتبعيا بنيامين نتنياىو،  المالية وا 
وتشير بعض األوساط في إسرائيل إلى أن فيشر استقال وىو يعرف أنو سيتمقى عرضا بأن يكون وزير 

ا الجميع إلى الوزارة التي ييرب المالية، وبالتالي يمكن أن يفسر لنا تحول وزارة المالية من وزارة يقاتل عميي
مميار رقمًا ميمًا  15مميار شيكل، يشكل رقم العجز  111منيا الجميع في دولة مثل إسرائيل تبمغ موازنتيا 

، 1131مميار شيكل لمعام  31من الصعب التغمب عميو. فالحكومة في اجتماعيا االول ستبحث عن توفير 
نزين والضريبة وىي إجراءات اتخذت أكثر من مرة خالل العام وبدأ الحديث عن رفع أسعار السجائر والب

 الماضي وبات من الواضح أن إجراءات الحكومة لم تتمكن من تقميص الفجوة.
ىذان التحديان يبرزان عمى المستوى الداخمي يبدوان كحقمي ألغام أمام نتنياىو وحكومتو فيل سيتمكن من 

 ى مستقبل نتنياىو السياسي؟.السير بينيما دون انفجارات أم سيقضيان عم
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 ىاني حبيب
فوجئت األوساط السياسية العربية ـ الفمسطينية عمى وجو الخصوص، بتصريح األمين العام لمجامعة العربية 

لالتفاق عمى "إطار جديد" لتأكيد المرجعيات القائمة حول نبيل العربي قبل بضعة أسابيع، حول السعي 
مع وضع حد زمني ألي تفاوض  114و 181العممية السياسية مع الجانب اإلسرائيمي، خاصة القرارين 

زمني، وقد تم تفسير ىذا التصريح، إن الجامعة العربية قد تجاوزت وألغت المبادرة العربية التي وقعت عمييا 
، إذ إن العربي، تحدث عن إطار جديد ومرجعيات لمعممية 1111قمة بيروت عام  دولة عربية في 11
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التفاوضية من دون أي ذكر لممبادرة العربية ىذه، وعند إطالق ىذا التصريح لم يؤخذ عمى محمل الجد، 
غير أن األمر كان خالف ذلك، إذ أشارت مصادر الجامعة العربية قبل أيام أن وفدًا عربيًا سيتوجو إلى 
الواليات المتحدة قريبًا، يحمل معو تصورًا لتحريك العممية السممية بآليات جديدة وضمن إطار ومرجعية 
شارات إلى أن دور المجنة الرباعية الدولية قد يتغير كما تتغير ىيكميتيا، وفي إطار  محددة وزمن محدد، وا 

 زمني محدد لميماتيا الجديدة.
من مؤشرات واستطالعات الرأي في إسرائيل، أثناء الحممة ىذا التحرك العربي، توازى مع ما صدر 

االنتخابية بأن اليمين المتحالف مع اليمين الديني والمتطرف، سيقود إسرائيل في المرحمة القادمة بزعامة 
نتنياىو، من ىنا، تم فيم ىذا التحرك لتحميل الواليات المتحدة مسؤولياتيا، إزاء العممية التفاوضية التي لن 

ليا قائمة في ظل ىذا الوضع في إسرائيل، وقد توازى ىذا التحرك العربي ـ ما زال في إطار النوايا  يكون
حتى اآلن ـ مع تحرك أوروبي تقوده فرنسا وبريطانيا وبدعم من ألمانيا ييدف إلى طرح مبادرة الستئناف 

إلى عاصمتين، ليتم  وتقسيم القدس 3513العممية التفاوضية عمى أساس مبدأ دولتين لشعبين وبحدود 
فرضيا عمى الجانب اإلسرائيمي فور تشكيل الحكومة اإلسرائيمية الجديدة في آذار المقبل، التقرير الداخمي 
لوزارة الخارجية اإلسرائيمية الذي تم تسريبو إلى الصحافة اإلسرائيمية بيذا الخصوص، أشار إلى أن ىذه 

أثناء الحممة االنتخابية اإلسرائيمية، التي تمحورت حول  المبادرة كانت ستطرح من قبل االتحاد األوروبي
القضايا االقتصادية واالجتماعية الداخمية، لكي تعيد ىذه المبادرة الجميور اإلسرائيمي إلى أىمية الجانب 
 السياسي المتعمق بالعممية التفاوضية، إاّل أن االتحاد األوروبي، تمقى نصيحة من إدارة أوباما، باالنتظار إلى
حين تشكيل الحكومة اإلسرائيمية، عندىا يمكن لوزيرة خارجية االتحاد األوروبي، كاترين اشتون طرح ىذه 
المبادرة بدعم أميركي، يقول التقرير المشار إليو، أن ىذه المبادرة تم التشاور حوليا مع عدد من الدول 

ذا الشأن، األمر الذي يجعل من ىذه العربية التي منحتيا الدعم، إاّل أن أحدًا لم يتحدث مع إسرائيل بي
 المبادرة مجرد كمين في وجو حكومة نتنياىو المقبمة.

الحديث اإلسرائيمي عن كمين، لو ما يبرره من وجية نظر إسرائيل، إذ إن اجتماعًا ضم ممثمين عن المجنة 
بحيث تستكمل  الرباعية الدولية في عمان، ناقش المبادرة األوروبية ىذه والتي تتضمن جدواًل زمنياً 

المفاوضات حول كافة الممفات المتعمقة بالعممية التفاوضية خالل ىذا العام، وبحيث تطرح في إطار مؤتمر 
إقميمي تشارك فيو مصر واألردن ودول الخميج العربي إضافة إلى إسرائيل التي في حال رفضيا الحضور 

 إلى ىذا المؤتمر، سيتم اإلعالن عن أن إسرائيل ترفض السالم!
قبل ثالثة أسابيع، عقد مؤتمر سفراء إسرائيل في الخارج، أشار إلى أن ىناك تحركًا أوروبيًا محمومًا لفرض 
حل عمى األطراف المعنية بقضية السالم في الشرق األوسط خالل العام الجاري، األمر الذي يتطمب موقفًا 

بح موقفيا محرجًا في الساحة الدولية، ومن إسرائيميًا جادًا ومبكرًا، خشية أن توضع إسرائيل في الزاوية ويص
المقرر أن يرفع المؤتمر تقريره التفصيمي لوزير الخارجية في الحكومة اإلسرائيمية الجديدة، والذي يتضمن 
طبيعة التحرك األوروبي، ويشير إلى أن بيانات اإلدانة من قبل االتحاد األوروبي مؤخرًا، حول النشاط 

م تتضمن كما جرت العادة، أي إشارة إلى أن أي مفاوضات يجب أن تتم بين االستيطاني اإلسرائيمي، ل
الطرفين اإلسرائيمي والفمسطيني بشكل مباشر، ما يشير إلى أن االتحاد األوروبي، بات مقتنعًا بأن إسرائيل 

ىي غير معنية باستئناف مفاوضات مثمرة، وبالتالي، فإن طرح مبادرة أوروبية بدعم أميركي، يتم فرضيا، 
 الحل الذي ال حل غيره.
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كل ىذا الحراك، جرى مع ىاجس تسمم اليمين المتطرف مقاليد القرار في إسرائيل عمى ضوء استطالعات 
الرأي التي سبقت االنتخابات اإلسرائيمية، إاّل أن نتائج ىذه االنتخابات، قد تمنح ىذا التحرك دافعًا إضافيًا 

لمتوقع أن تمعب دورًا ميمًا في إطار حكومة نتنياىو الجديدة، ذلك لدعم قوى الوسط اإلسرائيمي، والتي من ا
أن ىذه القوى تدعم عممية تفاوضية مع الجانب الفمسطيني وكانت تنتقد حكومة نتنياىو التي وضعت 
العراقيل أمام استئنافيا، ىذه القوى ال تزال تجد في الرئيس أبو مازن الشريك األساسي في أية تسوية 

صل إلى اتفاق مع إسرائيل بيذا الصدد، عمى الرغم من تقوالت نتنياىو ووزير خارجيتو السابق والمؤىل لمتو 
 ليبرمان حول التشكيك بيذه الشراكة.

ومع تسمم جون كيري مقاليد الخارجية األميركية، فإن ليذا الحراك أن يجد زخمًا إضافيًا بالنظر إلى 
و منذ كان سيناتورًا جميوريًا، إضافة عمى معرفتو وتعمقو اىتمامات كيري المعروفة بالشرق األوسط ومشاكم

بيذه القضايا أكثر من أي وزير خارجية أميركي آخر، األمر الذي من شأنو أن تقع قضايا الشرق األوسط 
عمى أولويات أجندتو األساسية، ومن المتوقع أن ال يكتفي بدعم الحراك األوروبي، بل أكثر من ذلك من 

كيري إسرائيل والضفة الغربية في األيام القميمة القادمة، وربما بعد تشكيل الحكومة المتوقع أن يزور 
اإلسرائيمية الجديدة، في إشارة إلى أن إدارة أوباما الثانية ستظل معنية باالىتمام باستئناف العممية التفاوضية 

 عربي" عمى مصالحيا!!ولعب دور أساسي بيذا االتجاه عمى ضوء اىتمامات واشنطن بتداعيات "الربيع ال
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 د. يوسف رزقة

ليس فيمما؟ ما عرضتو وسائل اإلعالم الصييونية عن انييار قبة الصخرة في ساحة المسجد األقصى، 
وبروز الييكل المزعوم في مكانيا، ليس مجرد فيمم من نسج خيال مريض كما قد يتصور المدافعون عن 

 وعن حرية الخيال.الفن 

لى  الفن المجرد شيء، والفن حين يتمبس بواقع ممتبس شيء آخر، لقد وصل )الخيال والفن( إلى القمر وا 
غزو الفضاء قبل أن تصمو إليو وكالة )ناسا( وغيرىا من الوكاالت العممية المختصة، وكثيرة ىي السياسات 

جسدىا القادة عمى أرض الواقع. أن يسبق الفن والحمول والمشاريع التي تحدثت عنيا الروايات قبل أن ي
والخيال العالم قضية ال حرج فييا وال اعتراض عمييا. ما عرضتو وسائل اإلعالم الصييوني حول المسجد 
األقصى وقبة الصخرة ليس من ىذا النوع، إنو من نوع األفالم والرسوم المسيئة التي صنعتيا أوروبا ودافعت 

لحرية. ثمة استراتيجية صييونية ىي في ميدان المنافسة بين األحزاب الصييونية عن اآلثمين باسم الفن وا
حول استعادة الييكل المزعوم، وثمة عمميات تنقيب أثرية خطيرة تجري منذ عشرات السنين بزعم البحث عن 

 آثار الييكل المزعوم، واستعادة وجوده.

ي ىذا الميدان، ألنو ال وجود لمييكل أصال تحت لم تصل المنافسة بين أحزاب اليمين والمتدينين غايتيا ف
سطح المسجد األقصى أو ساحاتو التي بارك اهلل فييا وفيما حوليا. إن عدم وصول المنقبين عن اآلثار إلى 
الييكل ال يعني أن توقف التخطيط الصييوني عن إقامة الييكل وىدم المسجد األقصى وقبة الصخرة، وما 

تعبير عن ىذه الرؤية الصييونية وىذا التخطيط المستمر. التخطيط المستمر ال ظير في الفيمم األخير ىو 
يقف عند مجرد إتمام الرسوم اليندسية، أو توفير األموال الالزمة أو إقامة نماذج مصغرة لمييكل بحسب 
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بل ىذا أوصافو في التوراة المحرفة، بل يتعدى ذلك إلى تييئة األجواء النفسية والسياسية واالجتماعية لتق
 الحدث الكبير ذي التداعيات الكبيرة.

إن مقتضيات عمم النفس وعمم االجتماع، إضافة إلى عموم السياسة والرأي العام توجب عمى من يريد القيام 
قامة الييكل عمى أنقاضيا، أن يقوم بعمميات تييئة وترويض لمرأي  بعمل كبير وخطير، كيدم قبة الصخرة وا 

شاعر وغضب الرافضين، وعمميات قياس رأي وكشف عن المتوقع وعن غير العام وعمميات امتصاص لم
المتوقع من ردود األفعال. ما نشرتو وسائل اإلعالم الصييوني ثم سحبتو من التداول ليس مجرد فيمم يقوم 
نما ىو فيمم يجسد األىداف والخطط آنفة الذكر، ويبدو أن ساعة الصفر لموصول إلى  عمى الخيال، وا 

عنصرية الخبيثة قد اقتربت وأن فتور ردود األفعال العربية واإلسالمية والدولية عمى ما ظير في األىداف ال
قامة الييكل، لذا رأينا  الفيمم سيغري دعاة الييكل وزعماءه عمى المضي قدًما في مخطط ىدم قبة الصخرة وا 

لى ما ىو خمف ىذا  الفيمم المسيء لكي تتخذ أن ننبو القيادات الفمسطينية إلى أعماق ىذه المعركة، وا 
سالمًيا ودولًيا قبل فوات األوان. الميم فاشيد.  الخطوات المناسبة محمًيا وعربًيا وا 
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 حنين زعبي

ن كانت شراكتو يدخل الوسط إلى الكنيست بقوتين6 قوة مقاعده التي تجعمو شريكا ف ي حكومة نتانياىو، وا 
ىذه تعتمد عمى انسجام سياسي ليس أقل من اعتمادىا عمى عدد مقاعده، وقوة مقاعده التي دلت أن الناخب 
اإلسرائيمي يعود بفطرة الشارع إلى الصياغة السياسية األكثر توفيقا لممصالح الصييونية، ويعود بفطرة أيضا 

ني وبين الخطاب العمماني و"الميبرالي". ىذا الوفاق الذي ارتبك قميال خالل إلى الوفاق بين الخطاب الصييو 
 الحكومة األخيرة.

ويصدر)بكسر الدال( ىذا الوفاق، االرتباك إلى الساحات األخرى الفمسطينية والعربية والدولية. فحزب لبيد 
لحكومة نتانياىو، األمر سيعرف كيف يمكن إلسرائيل أن تعود لممفاوضات دون أن تتغير الخطوط العريضة 

ن "فرص السالم" عادت، وىي ال تعرف ماذا تغير فعال،  الذي يمكن كمينتون من أن تقول إنيا "متفائمة" وا 
 ولبيد حرص أن يتحيد األجندة السياسية برمتيا، معمنا بذلك أن ال شيء جديدا يقدمو في الموضوع.

لسمطة الفمسطينية، اآلن، ىو بالذات عممية االرتباك ىذه، والحقيقة أن أقصى ما تريده اإلدارة األمركية، كما ا
يوجد مفاوضات، ال يوجد مفاوضات، فاإلدارة األمريكية ال نية ليا بالضغط عمى إسرائيل، فيي تنتظر فقط 
ما تقرره إسرائيل في الموضوع، والثانية ال قرار سياسيا ليا بتفعيل إرادتيا السياسية، وبتفعيل مخزون 

 ي الذي يستطيع أن يممي شروطو عمى إسرائيل، كما تممي أي ثورة شروطيا.الغضب الشعب
عممية االرتباك ىذه، ىي ما يقدمو لبيد لمفمسطينيين، أو باألحرى لمسمطة، لكنيا مساىمتو األكثر أىمية 

عر إلسرائيل نفسيا، إذ سيمكنيا سيناريو المفاوضات لمعودة لتطبيق مقولة شائعة إسرائيميا "تسير مع، وتش
بدون"، أي تستمر باالحتالل، تسير مع االحتالل، وتشعر )بدون( أنك غير محتل. فالوقت الذي ينسى فيو 

 العالم أن إسرائيل ىي دولة محتمة، ىو أثناء المفاوضات. 
تيار الوسط العنصري ىذا، لم يحرص عمى معارضة حكومة نتانياىو سياسيا، حيث أن تمك الساسات ال 

و، بالمقابل كانت لو لديو مقولة سياسية واضحة ىي الخط األحمر الوحيد الذي صرح تعتبر خطا أحمر لدي
 بو6 موقفو فيما يتعمق من الحقوق السياسية لمفمسطينيين داخل إسرائيل6 "ال شراكة لو مع زعبيز".
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ذا لم يستطع، وال يوجد نية، لمعالم العربي وال لمسمطة الفمسطينية أن تكشف عن عنصرية ىذا الخط اب وا 
 "الوسطي" قبل أن يحصد ثماره عمى حساب حقوقنا، فعمى الداخل الفمسطيني أن يفعل.

ونحن ال نستطيع أن نفعل ذلك، إال من خالل مشروع وطني واضح المعالم وغير خاضع "لمتمايزات" التي 
 ال معنى ليا عندما يتعمق األمر بحقوقنا كشعب فمسطيني عمى جانبي الخط األخضر. 

ذا كنا لم  نستطع إمالء خطاب النكبة وفرض تعميم تاريخيا ومخططيا المستمر عمى مدارسنا، فمنفرضو وا 
 عمى وعينا العام، ولنتصرف نحن عمى األقل وفقا لذاك الخطاب وذاك الوعي.

عمى ىذا األساس، عمى أساس  -وليس فقط برنامجو االنتخابي -لقد بنى التجمع مشروعو وحركتو السياسية 
 ينيين مشروعا وطنيا نجيب بو عمى المشروع الصييوني كأصحاب وطن.أننا نحمل كفمسط

وبالضبط عمى ىذه النقطة يوجد خالف إستراتيجي بيننا وبين اآلخرين، أو باألحرى بيننا )التجمع الوطني 
الديمقراطي( وبين الحزب الشيوعي )الجبية الديمقراطية لمسالم والمساواة(، إذ ال يحمل التيار اإلسالمي 

 الكنيست أي مشروع سياسي. داخل
األول يسعى إلى تنظيم فمسطينيي الداخل قوميا، الثاني يسعى إلى حشر الفمسطينيين ضمن "تمايزات" 
لحاقيا فكريا وتنظيميا باليسار الصييوني )راجعوا الحممة االنتخابية لمجبية بالمغتين  الساحة اإلسرائيمية، وا 

نين بأنيم ضد "المتطرفين" من كال الطرفين(، من موقع حركة العربية والعبرية، راجعوا تصريحات دوف ح
وطنية فمسطينية تواجو مشروعا صييونيا. الثاني يسعى إلى مخاطبتيا كإحدى المركبات الداخمية العضوية 
لحركة اليسار اإلسرائيمي. األول يرى نفسو جزءا من الحركة الوطنية الفمسطينية، يحمل مشروعا نقيضا 

ني، ويخاطب الدولة واألحزاب الصييونية بكل إفرازاتيا من ىذا الموقع، ويريد أن يفتح لممشروع الصييو 
حوارا مع اليسار في إسرائيل. الثاني يرى نفسو جزءا من اليسار اإلسرائيمي، ويستمد شرعيتو من ىناك )وىو 

ويرى نفسو  حريص عمى ىذه الشرعية، فتتحول مرمرة إلى "مسخرة" في خطاب لمحمد بركة في الكنيست(،
في حوار مع "إخواننا" الفمسطينيين. الفرق ىو فرق في تعريف الذات، وليس فقط في المشروع السياسي الذي 

 نحممو.
ىذه ىي األسباب التي تدعو الحزب الشيوعي اإلسرائيمي إلى رفض الوحدة بين األحزاب العربية، فيو مبدئيا 

ستراتيجيا ضدىا، )ونحن من مصمحتنا توضيح الخال السياسي بيننا، لكننا في   -وليس فقط االختالف–ف وا 
نفس الوقت نصر عمى وحدة انتخابية، تقوينا كفمسطينيين، دون أن تمحو االختالفات بيننا(، وىي نفس 
األسباب الذي دعت الحزب الشيوعي إلى رفض إعادة بناء لجنة المتابعة6 رفضو لكل ما بوسعو أن ينظم 

 التالي مشروعيم القومي عمى حساب العالقة مع اليسار الصييوني.الفمسطينيين قوميا، ويقوي ب
بالطبع عمينا قراءة "التمايزات" بين األحزاب الصيوينية، وبين كتل أو تيارات تجمعيا قواسم مشتركة، سياسية 
أو اقتصادية، لكن ذلك ال يعني حشر أنفسنا ضمن تمك التمايزات، وعدم قراءة قدرتنا كأصحاب وطن عمى 

 قاموس سياسي وسموكيات احتجاج سياسي، من الطبيعي أال يقبميا "اليسار" الصييوني.فرض 
ستراتيجية نضال، عمييا أن تخضع حاليا لمدى قدرتنا  "التجمع الوطني الديمقراطي عميو أن يفرض آليات وا 

ليس فقط كتيار مركزي عمى مالمسة الشارع وتحفيزه، وليس لسقف لجنة المتابعة، حيث يضع البعض الفيتو 
عمى كل محاولة تطوير لوسائل احتجاجنا، بل حتى عمى وسائل احتجاج أساسية تعترف بيا كافة الشعوب 

 وىي اإلضراب العام، الذي يؤسس في وعي جماىيرنا وفي وعي الدولة، أننا ال نسمم بجوىر العالقة معيا.
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دني،  وتطوير حركة مقاطعة لمبرلمان التجمع الوطني الديمقراطي سيبدأ جديا بدراسة آليات مثل العصيان الم
حتى ونحن داخمو، مثل مقاطعة جمسات قد تمتد أليام أو حتى ألسابيع. بالموازاة سيعمل بقوة أكبر عمى 

 إعادة بناء لجنة المتابعة. 
فقط مشروع وطني كالتجمع، من حيث ىو مشروع في إعادة تنظيم أنفسنا )ووسائل نضالنا ومؤسساتنا( 

أن يستمر في إعادة صياغة قوانين المعبة السياسية، بيننا وبين الدولة، كما بيننا وبين قوميا، يستطيع 
 أنفسنا. وفقط بتعزيز كوادر وقوة التجمع ميدانيا، نستطيع ذلك، ومن ىنا ننطمق.

 2/2/2471، 08عرب
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 رشيد حسن

ة لجنة حقوق االنسان باالمم المتحدة لمعدو الصييوني ، بوقف لم يعد أمام القيادة الفمسطينية بعد مطالب
االستيطان وتفكيك المستوطنات ، اال حمل الممف الى المحكمة الجنائية الدولية، كونو يشكل اعتداء صارخا 

، ويمثل تطييرا عرقيا خطيرا ، تقوم بو اسرائيل ضد الشعب ”85“عمى معاىدة جنيف، وخاصة المادة 
 وجب مالحقة ومحاكمة المسؤولين االسرائيمين.الفمسطيني، يست

ان صدور ىذا القرار الميم من قبل ىذه المنظمة، وىي من منظمات االمم المتحدة الفاعمة والمؤثرة، يتزامن 
، ” دولة مراقب“مع الحممة الدولية ضد االستيطان، والتي بدأت تأخذ طابعا مختمفا بعد قبول فمسطين 

والقدس ” معاليو ادوميم“بين مستعمرة ” 3اي“ة االف وحدة سكنية في المنطقة واعالن نتنياىو اقامة عشر 
المحتمة، والتي شممت كافة االعضاء بمجمس االمن ما عدا واشنطن ،ودول االتحاد االوروبي ، وخاصة 

يحتم ، وأغمب دول دول العالم، ما يخمق مناخا مناىضا لمعدو؛ ما ”بريطانيا، المانيا، فرنسا“أصدقاء اسرائيل 
عمى القيادة الفمسطينية استغالل ىذه االجواء ، وعدم تفويت المحظة التاريخية التي بدأ فييا العدو مكشوفا 

 تماما أمام العالم كمو.
وفي ذات السياق ،ال نممك اال أن نحذر من مؤامرة بدأت تطل برأسيا، تيدف الى تبريد االجواء، وصرف 

م ، بالمجوء الى المحكمة الدولية، وتتمثل خيوط ىذه المؤامرة القيادة الفمسطينية عن اتخاذ قرار حاس
نتائج االنتخابات االسرائيمية تفتح الباب الستئناف “بتصريحات ىيالري كمينتون وزيرة خارجية أميركا 

ىناك ”اضافة الى ما تردد بان نتنياىو سيقوم بتشكيل حكومة موسعة، تضم زعيم حزب”.. المفاوضات
مقعدا بالكنيست، ويؤمن بالمفاوضات، وذلك من باب تخفيف ”35“سطي حاز عمى وىو حزب و ” مستقبل

 الضغوط عمى حكومتو.
ال لالنسحاب من القدس ، ال لعودة الالجئين، ال ”نتنياىو الذي أكد الءاتو الثالث خالل حممتو االنتخابية

وكافة ” لميكود“بادئ لن يتراجع عن قناعاتو، والتي تشكل م” .. لوقف االستيطان وتفكيك المستوطنات
، وليفتني ممثل حزب ” اسرائيل بيتننا“المتطرفين الصياينة، وفي مقدمتيم حميفو ليببرمان ،ممثل حزب 

 مقعدا في الكنيست.”31“المستوطنين ، ولو 
ىو كالم ” ىناك مستقبل”من ىنا فكل ما يتردد، عن احتمال انفراج في المفاوضات بعد ضم الحزب الوسطي

تيدف اجياض التوجيات الفمسطينية، التي أعمن عنيا صائب عريقات، والعودة بالقضية الى غير دقيق ،يس
 المربع االول.
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فكيف اذا كان ىذا المجرب ىو نتنياىو، وحكومة ” تجريب المجرب..نقصان في العقل“في االمثال الشعبية 
وان القدس الموحدة ىي المتطرفين الصياينة الذين يؤمنون بان الضفة الغربية ىي ييودا والسامرة، 

عاصمتيم الدينية ، ويعممون عمى ىدم االقصى واقامة الييكل المزعوم، ومن ىنا فالصورة التي سربتيا 
وسائل اعالم اسرائيمية مؤخرا، والتي يقف فييا نائب وزير خارجة العدو ووراءه الصخرة المشرفة ، ثم صورة 

تختصر كل الكالم، وتؤكد أىداف العدو بال لٍف أو أخرى وقد ىدمت الصخرة واستبدلت بصورة الييكل ، 
 دوران.

الجنائية “اال تحويل الممف الى ” حقوق االنسان“باختصار.... لم يعد أمام القيادة الفمسطينية بعد تقرير 
 لمالحقة ومحاكمة المسؤولين الصياينة ،بتيمة ارتكاب جرائم التطيير العرقي.” الدولية

 حظة التاريخية التي ال تتكرر.انيا الفرصة المناسبة والم
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