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اب المغاربـة يضـم كنيسـا ومركـز شـرطة إلـى جانـب العديـد مـن "مؤسسة األقصى": مخطط إسرائيمي عنـد بـ 1
 المشاريع التيويدية

مؤتمرا صحفنا، كشفت خالله بالخرائط  10/2/2013يظمت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث النـو األحد 
والونثائؽ المخطط التهوندي الذي نيوي االحتالؿ تيفنذه عيد باب المغاربة والذي نضـ كينسا نهودنا ضخما 

مركز شرطة متقدـ إلى جايب العدند مف المشارنع التهوندنة، وذلؾ بعد اف هدمت جرافات االحتالؿ و 
 واجهات لمباف تارنخنة عرنقة في المكاف المذكور.

في الداخؿ  اإلسالمنةوشارؾ في المؤتمر الصحفي كؿ مف فضنمة الشنخ رائد صالح، رئنس الحركة 
جايب االستاذ  إلىالعمنا في القدس،  اإلسالمنةنس الهنئة الفمسطنيي، وفضنمة الشنخ عكرمة صبري رئ

مدنر  –محمد زنداف رئنس لجية المتابعة العمنا لمجماهنر العربنة في الداخؿ، والمهيدس امنر خطنب 
والشخصنات المقدسنة باإلضافة  اإلسالمنة، كما حضر المؤتمر عدد مف قنادات الحركة األقصىمؤسسة 

 العربنة واألجيبنة. عالـاإللعدد كبنر مف وسائؿ 
في الداخؿ  اإلسالمنةوتولى عرافة وادارة المؤتمر المحامي زاهي يجندات الياطؽ الرسمي باسـ الحركة 

وما نجري في ميطقة المغاربة  ،واألقصىالفمسطنيي الذي قاؿ اف االحتالؿ مستمر في جرائمه بحؽ القدس 
وبعد ذلؾ تـ  هياؾ. إسالمنةوما تبقى مف مباف وقفنة القبمتنف  أوليدلنؿ واضح عمى ينته الخبننثة تجاه 

نشرح حقنقة الوضع الراهف في باب المغاربة  األقصىفي مؤسسة  اإلعالميعرض فنمـ قصنر أعده الطاقـ 
هياؾ، كما تخمؿ الفنمـ صورا لباب  اإلسرائنميونجسد حجـ االيتهاكات التي نقوـ بها وما زاؿ االحتالؿ 

مقارية بالوضع الحالي لمحي والتغنرات الجذرنة التي أجراها  1967لقدس عاـ المغاربة بعد احتالؿ ا
 االحتالؿ عمنه .

، نثـ 1967وتحدث مدنر مؤسسة األقصى المهيدس أمنر الخطنب عف حي المغاربة الذي هدـ في عاـ 
 الذي سنكوف عيد السور الغربي” بياء بنت شتراوس”إستعرض مف خالؿ الخرائط المخطط اإلسرائنمي 

مترا هوائنا عيه، والخطورة في هذا المبيى أف التخطنط العاـ له سنصؿ  50لممسجد األقصى وال نبعد سوى 
 متر ويصؼ عف مستوى الساحة ونصبح نطؿ عمى أيحاء المسجد األقصى. 15 الرتفاع
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اينة، أقواسه المبيى نتكوف مف حقب تارنخنة ميها نعود لمفترة األنوبنة والممموكنة والعنثم”وقاؿ المهيدس أمنر
 “.اإلسالمنةالخارجنة حدندنة ولكف البياء خمؼ المدخؿ عبارة عف مباف أنثرنة قدنمة جدا تعود معظمها لمفترة 

أف المخطط هو توسنع الطابؽ لنكوف مدخؿ لألروقة التي تؤدي لأليفاؽ تحت المسجد األقصى الى شار أو 
وحدة  94زنادة عدد وحدة الحمامات لتصؿ  أف الالفت لاليتباه”وأضاؼ  وعمى إمتداد الحائط الغربي.

” حمامات لمرجاؿ واليساء عمى حساب جدراف أعمدة تارنخنة تعود لمفترة اإلسالمنة، وفي الطابؽ النثايي 
الرحمة ” هياؾ مخطط لبياء قاعة كبنرة جدا هدفها عرض أفالـ فندنو تزونرنة تسمى ” الطابؽ األوؿ 

 “.مركز شرطة كبنر جدا لقنادة العممناتومكاتب ، باالضافة إلى ” ألورشالنـ 
في الطابؽ النثايي هياؾ كينس كبنر جدا مع مدرسة تعمنمنة ومطاهر لمنهود المتدنينف ومكاتب لمراب ” وتابع 

النهودي، وفي الطابؽ الرابع واألخنر مكاتب لمحاخامات والراب النهودي تطؿ عمى مساحات كبنرة مف 
 “.المسجد األقصى
مر كايت كممة لمشنخ عكرمة صبري، استهمها بالترحنب بالحضور والضنوؼ ووسائؿ وفي بدانة المؤت

كما شكر مؤسسة األقصى عمى تيظنمها المؤتمر وجهدها الكبنر في كشؼ وفضح مخططات  االعالـ،
 االحتالؿ تجاه القدس واألقصى.

ألقصى والمسممنف الف اف االعتداء عمى الوقؼ االسالمي في باب المغاربة هو اعتداء عمى ا“وقاؿ صبري 
الوقؼ هو لكؿ المسممنف واف الهدـ االخنر في ساحة البراؽ هو اعتداء عمى االنثار اإلسالمنة وهو طمس 

 ”.لها وهو ادى إلى زواؿ وتدمنر انثار كبنرة لممسممنف وأنضا هو اعتداء عمى حؽ مف حقوؽ المسممنف
لذلؾ سنعمؿ االحتالؿ جاهدا عمى اظهار كينس ال نوجد انثار لمنهود في هذه الميطقة “وتابع الشنخ صبري 

له ومباف تخصه حتى ندعي ممكنته لها وهذا بحد ذاته تدلنس واضح لمتارنخ والحقائؽ وال نوجد أي كيس 
 “.نهودنة قرب األقصى وكؿ حدنث حوؿ ذلؾ هو محض افتراء

ضاربا عرض الحائط  وختـ الشنخ عكرمة صبري اف االحتالؿ نفرط في ايتهاكاته لممسجد األقصى ومحنطه
القنـ االخالقنة واألعراؼ الدولنة التي تحظر المَس بالمقدسات والمبايي التارنخنة العرنقة الوقفنة الواقعة 

 تحت االحتالؿ.
حنث رحب في  واختتـ المؤتمر بكممة لمشنخ رائد صالح رئنس الحركة اإلسالمنة في الداخؿ الفمسطنيي،

االعالـ، وأكد اف المؤتمر عبارة عف يداء استغانثة عاجؿ وصرخة مستهمها بالضنوؼ والحضور ووسائؿ 
 تحذنر ويذنر لكؿ مسمـ وعربي في العالـ.

مف قبؿ مجموعة مف المستوطينف وقاموا  لألقصىفي هذا النوـ كاف هياؾ اقتحاـ “وتابع الشنخ صالح 
نتحقؽ اف شاء اهلل. وهدا بمحاولة تصونر فنمـ نتحدث عف الهنكؿ المزعوـ الذي حولوه إلى حمـ اسود ولف 

الفنمـ ناتي بعد فنمـ آخر ظهر فنه يائب وزنر الخارجنة اإلسرائنمي دايي انالوف وهو نتحدث عف هدـ 
األقصى واقامة الهنكؿ المزعوـ مكايه، لكف اقوؿ لدايي انالوف ال تستعجؿ فسنأتي النـو الذي ستصور به 

 “.فنمـ زواؿ االحتالؿ اإلسرائنمي
ركة اإلسالمنة اف المؤتمر نتزامف مع أجواء مشحوية في القدس واألقصى ومع مواصمة وقاؿ رئنس الح

 لألقصى مف قبؿ مخابراته وشرطتة ومستوطينه.” المجيوية“االحتالؿ اقتحاماته 
ألف ”بنت شتراوس ”إف اسـ هذا المشروع هو إحتاللي مرفوض سمفا، نسموه مشروع ”وقاؿ الشنخ صالح 

آنثاره هذا المشروع تمت مصادرته بعد سقوط المسجد األقصى تحت حراب  المبيى الذي سنقوـ عمى
 .1967االحتالؿ اإلسرائنمي عاـ 
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وحذر الشنخ أف نتـ ربط مبيى ما نسمى شتراوس مع المسجد األقصى ونصبح كأيه إمتداد لساحات المسجد 
 سجد األقصى.األقصى الداخمنة، ونتـ ربط الطابؽ األرضي مع شبكة األيفاؽ الموجوده تحت الم

وأعمف الشنخ صالح أيه ستقاـ خنمة إعتصاـ أناـ الخمنس والجمعة والسبت مف يهانة االسبوع الجري 
 بالقدس ، متواصمة مع أهميا بالقدس حناؿ كؿ ما نتعرضوف له مف ونالت.

 ودعا الشنخ صالح االمة اإلسالمنة إلى االيتباه لجرائـ االحتالؿ التي تستهدؼ صمب المسجد األقصى
المقاـ عمى ارض وقفنة في باب المغاربة والذي كمفته ” ببنت شتراوس“خاصة المشروع الجدند الذي نعرؼ 

ممنوف دوالر. واشار الشنخ رائد صالح إلى اف الشركات التي تقـو ببياء المشارنع في ساحة المغاربة  20
فتا إلى وجود اجماع هي شركات مرتبطة بشكؿ مباشر بمكتب رئنس الحكومة وهذا امر خطنر جدا ، ال

 اسرائنمي سناسي ضد القدس والمسجد األقصى.
 10/2/2013، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 نفي عالقة زيارة الرئيس األميركي بتعطيل المصالحةي عريقات 2

 يفى عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر، صائب عرنقات، بشدة أف نكوف هياؾ: صالح اليعامي - غزة
آذار المقبؿ وتعطنؿ / عالقة بنف زنارة الرئنس األمنركي باراؾ أوباما المرتقبة لمياطؽ السمطة في مارس

صباح أمس، قاؿ عرنقات، إف  "صوت فمسطنف"ممؼ المصالحة الوطينة. وفي تصرنحات إلذاعة 
لمميطقة. وكايت  المصالحة الوطينة لف تؤجؿ لحنف إتماـ زنارة الرئنس أوباما أو وزنر خارجنته جوف كنري

مصادر مقربة مف حركة حماس قد اتهمت حركة فتح بتعمد تأجنؿ إيجاز المصالحة لحنف قناـ أوباما بزنارته 
سرائنؿ.   لمياطؽ السمطة وا 

أمنركا قد ال ترند مصالحة وهذا موقفها، لكف موقؼ الرئنس عباس أف المصالحة مصمحة "وأردؼ عرنقات: 
يقوؿ إف النوـ غنر األمس ". وأكد أيه بعد قبوؿ فمسطنف في األمـ المتحدة: "اعمنا واليقطة األولى في تحركي

سرائنؿ شروطا  والتفكنر الفمسطنيي نجب أف نيطمؽ إلى أفاؽ جدندة لمواكبة ذلؾ، اإلنحاء بوضع واشيطف وا 
أصر ". وأوضح أف الرئنس الفمسطنيي محمود عباس "وفنتو عمى المصالحة كالـ عنب ونجب أف يمفظه

أف نعمف تشكنؿ حكومة مف الكفاءات برئاسته في النوـ الذي نعمف فنه مرسوـ إجراء االيتخابات وأف  عمى
 . "نوما تجري هذه االيتخابات خالؿ 

ودافع عرنقات عف موقؼ حركة فتح الداعي لمتبكنر بإجراء االيتخابات، رافضا الحجة التي تقدمها حركة 
 نجب أف نسبقه توفنر المياخات الصحنة لذلؾ. حماس والتي تؤكد أف إجراء االيتخابات 

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 العالمي عمى غزة يخنق الحصار االنفتاحغازي حمد:  

، أمس، عف الزنارات الرسمنة والشعبنة لوفود عربنة إلى قطاع في غزةحكومة الدافع مسؤوؿ في : د ب أ
في  غزة. وقاؿ غازي حمد وكنؿ وزارة الخارجنة في حكومة غزة، يافنًا أف تكوف تكرنسًا لاليقساـ الداخمي

نضع الحصار السناسي واالقتصادي "العربي واإلسالمي والدولي عمى غزة  "االيفتاح"تصرنح صحفي، إف 
الحالة ". واعتبر حمد أف هذه الزنارات تتـ بفضؿ ايتقاؿ حالة التضامف مع قطاع غزة مف "في الزاونة ونخيقه
 ."سمنةالشعبنة إلى الر 
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ورفض حمد تفسنر الزنارات الشعبنة والرسمنة لمقطاع بأيها محاولة لالستقالؿ وااليفصاؿ، مشنرًا إلى أيه ال 
غزة جزء عزنز مف فمسطنف "نجب إقحاـ هذه الزنارات في دائرة الخالؼ الفمسطنيي الداخمي. وتابع قائاًل إف 

 .      "ة فمسطنف إلى الصدارةواستقباؿ الوفود المتضامية عمى ترابها نوحي بعودة قضن
 //الخميج، الشارقة، 

 
 سوريا يفاقم مأساوية مخيمات لبنان  الجئيرضوان: نزوح  

"إف يزوح الالجئنف  ،قاؿ وزنر األوقاؼ والشئوف الدنينة في غزة إسماعنؿ رضواف السبت: رشا بركة -غزة 
ذه المخنمات، التي تعنش كارنثة نقابمها تيصؿ مف الفمسطنيننف مف سورنا إلى مخنمات لبياف فاقـ مأساونة ه

 الجهات المسئولة تجاهها".
وأكد رضواف في حدنث لوكالة "صفا" عقب عودته ووفد حكومي مف لبياف أف اليازحنف والالجئنف عمى حد 

ت سواء نفتقروف لمحقوؽ التي تحفظ كرامة اإليساف، وأف عددًا مف األسر اليازحة تبات في الشوارع والطرقا
 العامة وتفتقر إلى أماكف لإلنواء وهي مميوعة مف إقامة مخنمات لها.

وأضاؼ "الوكالة تخمت عف مسئولناتها تجاه هؤالء الالجئنف والحكومة المبياينة لـ تقـ بواجباتها تجاههـ، 
الوكالة إضافة إلى ميظمة التحرنر الفمسطنينة أنضًا لـ تقدـ لهـ شنئًا"، مضنفًا أيه التقى "مع ممنثمنف عف 
 لبحث دورها تجاه اليازحنف مف إلى لبياف، فنما اّدعت أيها تتعامؿ مع الالجئنف في مخنماتهـ بسورنا".

وأكد أف وكالة الغوث رفضت يقؿ المساعدات إلى مخنمات الالجئنف في سورنا رغـ ادعاءها بأيها تتعامؿ 
رورة أف تقوـ بواجباتها التي أقنمت معهـ هياؾ، عادًا أف هذا التصرؼ نتعارض مع مسئولنات الوكالة وض

 مف أجمها، ونتيافى مع أديى مبادئ اإليساينة، وندخؿ في إطار تسننس هذه القضنة.
ولفت إلى أف المخنمات جمنعها تخضع لحالة أمينة مشددة، وأف الالجئنف محروموف مف وجود عمالة وأيهـ 

 إلى عدـ السماح لالجئنف بترمنـ بنوتهـ.نعمموف في مهف ذات طبنعة ممتهية ومتدينة لمغانة، مشنرًا 
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 االنتخابات المركزية من الوصول إلى غزةمجنة من الطواقم الفنية ل ثالثةاالحتالل يمنع  

وصؿ رئنس لجية االيتخابات المركزنة الفمسطنينة حيا ياصر إلى قطاع غزة، أمس، لالطالع عمى : أ ؼ ب
نثالنثة مف الطواقـ الفينة مف الوصوؿ  "إسرائنؿ"لتحضنرات لتحدنث سجؿ الياخبنف الفمسطنيننف، فنما ميعت ا

إلى غزة. وقاؿ مسؤوؿ في المجية إف ياصر سنزور غزة لنومنف بهدؼ الوقوؼ عف كنثب عمى آخر 
ات الضفة الغربنة التحضنرات التي تجرنها الطواقـ الفينة اليطالؽ عممنة التسجنؿ النوـ في جمنع محافظ

والقدس وقطاع غزة. وقالت المجية في بناف إف سمطات االحتالؿ رفضت ميح نثالنثة مف المسؤولنف الفيننف 
وقالت المجية إف عممنة تحدنث السجؿ االيتخابي ستبدأ النـو  في المجية التصارنح الالزمة لزنارة القطاع. 

ألؼ مواطف مف قطاع  يه مف المتوقع تسجنؿ مف الشهر الحالي. وحسب المجية فإ وتستمر لغانة 
 مركزًا في القطاع. موظفًا ومشرفًا موزعنف عمى  غزة، وسنشرؼ عمى عممنة التسجنؿ 

 //الخميج، الشارقة، 
 

  الناخبيناستعداداتيا لتامي سير عممية تسجيل  تتمغزة: وزارة الداخمية  
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يي في غزة، إيها أيهت استعداداتها لتأمنف سنر عممنة تسجنؿ الياخبنف قالت وزارة الداخمنة واألمف الوط: غزة
 (./في محافظات قطاع غزة والتي ستبدأ صباح االنثينف )

األمف الفمسطنينة في قطاع غزة  أجهزةوأوضح وكنؿ الوزارة كامؿ أبو ماضي في تصرنح مكتوب له أف 
تخصنصها لتحدنث سجؿ الياخبنف في محافظات مركزًا تـ  سُتؤمف سنر عممنة التسجنؿ في أكنثر مف

 القطاع.
وزارة الداخمنة ستقؼ عيد مسئولناتها لتأمنف ضبط وتيظنـ حركة أبياء الشعب الفمسطنيي عمى  أفوشدد عمى 

 المفارؽ الحنونة وفي مراكز التسجنؿ التي ستُقاـ معظمها داخؿ المدارس.
ي محافظات الوطف إلى االلتزاـ بروح اليظاـ وعدـ ودعا المسئوؿ الفمسطنيي أبياء الشعب الفمسطنيي ف

 تجاوز القايوف إليجاح المسنرة الوطينة.
ولفت إلى خطوة وزارة الداخمنة بتسمنـ البنايات األساسنة لمسجؿ المديي لمجية االيتخابات المركزنة في إطار 

المصالحة الوطينة  جهود الحكومة الفمسطنينة لتسهنؿ مهاـ لجية االيتخابات المركزنة دعما لجهود
 الفمسطنينة.

 //قدس برس، 
 
 : محاولة أمن السمطة برام اهلل اعتقال النساء يعرقل المصالحة منصورالنائب منى  

قالت عضو المجمس التشرنعي الفمسطنيي عف محافظة يابمس، ميى ميصور، إف استمرار : يابمس
ألمينة التابعة لمسمطة )جياح الضفة الغربنة( "وضع مف قبؿ األجهزة ا واالستدعاءاتاالعتقاالت السناسنة 

 لمعصي في الدوالنب وعرقمة لجهود المصالحة".
وأضافت اليائب ميى ميصور، في تصرنحات خاصة لػ"قدس برس": "ما يسمعه بخصوص المصالحة ووقؼ 

ا يراه عمى مظاهر وتداعنات االيقساـ الداخمي، وعمى رأسها وقؼ االعتقاؿ السناسي واالستدعاء، عكس م
 حتى نوميا هذا". أرض الواقع، فالحاؿ في الضفة الغربنة عمى ما هو لـ نتغنر أبدًا ميذ العاـ 

وعمقت اليائب ميصور عمى محاولة اعتقاؿ األمف الوقائي الفمسطنيي بمدنية راـ اهلل ليساء مف قرنة قراوة 
نر وايتهاؾ لكافة الحقوؽ وخارج عف عادات بيي زند، شماؿ راـ اهلل، بالقوؿ: "إف اعتقاؿ اليساء أمر خط

 وتقالند شعبيا الفمسطنيي وتأزنـ لموضع الحالي ونيـ عف يوانا غنر صادقة حوؿ المصالحة والوحدة الداخمنة".
 //قدس برس، 

 
سالمية مستعدة لتدريب كوادر الييئات المحمية محمد الفرا:   دول عربية وا 

سالمنة تدرنب عدد أعمف وزنر الحك: جماؿ غنث - غزة ـ المحمي محمد الفرا، استعداد عدة دوؿ عربنة وا 
مف كوادر الهنئات المحمنة في قطاع غزة لدنها مف مختمؼ المجاالت، بهدؼ االرتقاء بقدرات العاممنف 

 الفمسطنيننف.
 موظفًا مف مختمؼ التخصصات لمتدرنب في تركنا يهانة وأوضح الفرا لػ"فمسطنف" أيه سنتـ ابتعاث 
 الشهر الجاري لمدة تقارب مف النثالنثة أسابنع.

وبنف أف وزارة الحكـ المحمي تعمؿ عمى توسنع عالقاتها مع دوؿ العربنة واإلسالمنة؛ لالستفادة مف خبراتها 
 ويقمها إلى الهنئات المحمنة العاممة في قطاع غزة.
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عمؿ عمى اعتماد ميهج العمؿ وأشار إلى أف الوزارة تسعى إلى التغمب عمى العقبات التي تواجهها، وت
االلكترويي في الهنئات المحمنة مف أجؿ تسرنع معامالت المواطينف والوقوؼ عمى إشكالنات التباطؤ لدى 

 الموظفنف.
تقننـ أداء البمدنات،  وأشار الفرا إلى أف وزارة الحكـ المحمي تهدؼ مف خالؿ خطتها لمعاـ الحالي 

يهاء مشكمة مناه غرب مدنية غز  ة، إلى جايب تحسنف خدمة اليظافة وتوفنر اآللنات الالزمة لجمع وترحنؿ وا 
 اليفانات، وغنرها.

وقاؿ: "نوجد عدد مف بمدنات القطاع لـ تيجز مخططاتها المستقبمنة األمر الذي نيذر بخطر عمى مستقبؿ 
 ات".المدف"، مبنًيا وجود خطة إليجاز المخططات التفصنمنة لممدف قبؿ أف تتحوؿ إلى عشوائن

ودعا وزنر الحكـ المحمي، مواطيي القطاع لممحافظة عمى البنئة يظنفة، ووضع اليفانات في أماكيها 
 المياسبة والتقند بالتعمنمات الصادرة عف الوزارة والهنئات المحمنة في القطاع.

 //فمسطين أون الين، 
 
  ير خالفًا لتصريحات نائب ىنيةأن السمطة الفمسطينية تنفق عمى غزة كث يؤكدونتقرير: مسؤولون  

حصائناتكشفت بنايات  :ميتصر حمداف -راـ اهلل  رسمنة عف أف رفع ند السمطة الوطينة عف قطاع غزة  وا 
مؤسساته الرسمنة ونشكؿ ضربة قاضنة القتصاده المتعنثر، بعكس ما نتحدث عيه  ايهنار إلىسنؤدي 

 نعنشه القطاع.عف اكتفاء ذاتي في غزة حكومة المسؤولوف رسمنوف في 
قنادة السمطة عمى هذه  إقداـووفقا لمسؤولنف رسمننف في السمطة الوطينة فاف أسباب عدندة تحوؿ دوف 

الخطوة التي تسهـ في تعزنز ايفصاؿ القطاع يهائنا عف الضفة وتمحؽ ضررا بالغا بالوضع االقتصادي 
 لممواطينف في القطاع.

 األمواؿحماس تتبجح بوجود اكتفاء ذاتي في غزة أليها تجمع ": "الحناة الجدندة"وقاؿ مسؤوؿ فمسطنيي لػ
عمى المؤسسات الرسمنة وتدفع رواتب  باإليفاؽعمى عياصرها ومؤسساتها في حنف تقـو السمطة  وتيفقها

 ."الموظفنف وفواتنر الكهرباء وغنرها مف االحتناجات ما نساهـ في بقاء االقتصاد متماسكا في القطاع
في وزارة المالنة، محمد حمداف:  األخرى واإلنراداتوالرسوـ  واألرباحالعامة لمميح  دارةاإلوقاؿ مدنر عاـ 

امتياع حكومة حماس عف جمع فواتنر المقاصة نكبد الخزنية العامة لمسمطة خسائر مالنة فادحة، ونخدـ "
 ."في دعـ خزنيتها أموالياالتي تستخدـ  إسرائنؿ
كايت غزة تساهـ  أفلـ تصؿ اغورة واحدة لخزنية السمطة بعد  ميذ وقوع االيقالب عاـ ":  وأضاؼ

 ."العامة لمسمطة اإلنرادات% مف حجـ بما يسبته 
% مف موازيتها العامة لتسدند احتناجات السكاف والمؤسسات السمطة تخصص ما يسبته "وتابع حمداف: 

مؤسسات الرسمنة، ورواتب بما ال نقؿ في غزة بما في ذلؾ دفع تكالنؼ الكهرباء وتكمفة الوقود وتشغنؿ ال
 % مف موظفي السمطة في القطاع.عف 

هينة، د. زناد الظاظا، في بنايات السمطة  إسماعنؿونأتي ذلؾ في وقت شكؾ فنه يائب رئنس الوزراء 
% مف موازية السمطة  الوطينة وتأكندات الحكومة برئاسة د.سالـ فناض، عف تخصنص ما نزند عف 

الحكومة في راـ اهلل تأخذ " إفكالـ لنس له أساس مف الصحة، وقوله "وصفه تمؾ التأكندات بػلقطاع غزة و 
 ."مف غزة
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السمطة  أفالرسمنة والخبراء المختصنف في السمطة تبنف  واإلحصائنات واألرقاـالبنايات  إلىوعيد الرجوع 
 واألدونة، كما ندفع ميها ممنوف شنقؿ لقطاع غزة شهرنا لتغطنة رواتب الموظفنف والوقود  تدفع 

 أف إلى أشارتممنويا لمرواتب، وذلؾ وفقا لدراسة أعدها المجمس االقتصادي الفمسطنيي )بكدار(، حنث 
حماس تجيي شهرنا قرابة  إففواتنر الكهرباء والمناه، في حنف  أوعوائد مف ضرائب  أنةالسمطة ال تسترد 

والتبرعات التي تصمها مف الخارج  اإليفاؽت ممنوف شنقؿ مف ضرائب ورسوـ ال تشمؿ مدخال 
 والجمارؾ.

، عف استغرابها "الحناة الجدندة"عودة، في حدنث لػ مف ياحنتها عبرت الياطقة الرسمنة باسـ الحكومة، يور
 غزة واف السمطة هي التي تستفند ميها. إلىمف اتهامات الظاظا بخصوص جمارؾ السمع التي تدخؿ 

 //هلل، الحياة الجديدة، رام ا
 

 مع مرسوم إجراء االنتخابات إصدار مرسوم التشكيل الوزاري متزامناً  ىاالتفاق عم أبو مرزوق: تم   10
قاؿ د. موسى أبو مرزوؽ يائب رئنس المكتب السناسي لحركة حماس في تصرنح يشر عمى صفحته في 

ه الميٌظمة باعتبارها اإلطار ايتهت لقاءات فتح وحماس وكذلؾ لحي ،موقع التواصؿ االجتماعي "فنس بوؾ"
إصدار مرسوـ التشكنؿ الوزاري متزاميا مع مرسـو  ىالقنادي المؤقت وأبرز ما تـ االتفاؽ عمنه االتفاؽ عم

 إجراء االيتخابات".
إقرار  ىوأشار إلى أيه تـ االتفاؽ عمى اصدار المرسومنف بعد تهنئه ظروؼ إجراء االيتخابات باإلضافة ال

 لممجمس الوطيي الفمسطنيي. قايوف االيتخابات
 10/2/2013صفحة أبو مرزوق الرسمية عمى فيس بوك، 

 
 فتح طمبت تأجيل الحكومة ووافقناىا حركة الرشق: المصالحة لم ولن ُتعطل لكنيا بطيئة و  11

عزت الرشؽ، إف إيجازات مهمة « حماس»قاؿ عضو المكتب السناسي لحركة : جنهاف الحسنيي -القاهرة 
اإلطار القنادي لميظمة التحرنر الفمسطنينة، رافضًا ما نردده البعض بأف االجتماع فشؿ تمت في اجتماع 

 ولـ نحقؽ اليتنجة المرجوة التي كاف نتطمع إلنها الجمنع.
العكس صحنح، يعتبر أف هذه الجولة مف االجتماعات كايت إنجابنة، «: »الحناة»واوضح في تصرنحات لػ 

ف لـ تحقؽ التقدـ الذي كيا يأ ، مشنرًا إلى إيجازات مهمة تحققت، أهمها مياقشة يظاـ ايتخابات «ممه ميهاوا 
يجاز معظمه، وقاؿ:  الترتنبات والتحضنرات اليتخابات المجمس الوطيي الفمسطنيي »المجمس الوطيي وا 

عادة بياء ميظمة التحرنر عمى أسس صحنحة وسمنمة أصبحت قاب قوسنف بعد أف كايت معطمة ميذ عاـ  وا 
 «.بعد أف وضعت عمى الطرنؽ الصحنح... 5002

بأيها تقؼ وراء تعطنؿ تشكنؿ الحكومة بسبب موقفها المخالؼ « حماس»ورفض االتهامات التي وجهت إلى 
القضانا كافة التي تـ التوصؿ إلنها جرت بالتوافؽ... »لما أجمعت عمنه الفصائؿ والقوى الفمسطنينة، وقاؿ: 

 «.لمعالجتها داخؿ اإلطار القناديوالقضانا التي لـ تيجز رفعت لميقاش 
كيا جاهزنف تمامًا لممباشرة في »وعمى صعند اليقاط الخالفنة، وعمى رأسها الحكومة وااليتخابات، أجاب: 

، الفتًا إلى أف تأجنؿ التشاور في تشكنؿ الحكومة جاء «تشكنؿ الحكومة وفؽ األسس التي تـ التوافؽ عمنها
 «.ويحف تفهمياها وتجاوبيا مع طمبهـ هذا»سباب فينة تتعمؽ بهـ، أل« فتح»بطمب مف اإلخوة في حركة 
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صرار  في  52عمى التمنثنؿ اليسبي بيسبة « حماس»وعف الخالؼ المتعمؽ بايتخابات المجمس التشرنعي وا 
اتفقيا في لقائيا المشترؾ األخنر الشهر الماضي مع )الرئنس محمود »في المئة، قاؿ:  52المئة دوائر و
بو مازف، أييا لسيا في حاجة إلى اتفاقات جدندة، وأف ما بنف أندنيا مف اتفاقات )اتفاقي القاهرة عباس( األخ أ

اتفقيا عمى عدـ فتح االتفاقات مجددًا، ألف فتحها وتياولها »وتابع: «. والدوحة( كاؼ تمامًا إليجاز المصالحة
 «.سنعنديا إلى يقطة الصفر

عالف موعد االيتخابات )والذي تتمسؾ به ولفت الرشؽ إلى أف مسألة التزامف بنف إع الف تشكنؿ الحكومة وا 
فتح( أمر لـ نتفؽ عمنه مسبقًا، موضحًا أف التزامف المتفؽ عمنه هو التزامف في عقد ايتخابات المجمس 
الوطيي والمجمس التشرنعي وااليتخابات الرئاسنة، مشددًا عمى أف تشكنؿ الحكومة غنر مرتبط بااليتخابات، 

حف )في حماس( يرى ضرورة االستعجاؿ في إيجاز ممؼ الحكومة والتحرؾ قدمًا في تشكنمها أليها ي»وقاؿ: 
، «أهـ مظهر مف مظاهر إيهاء االيقساـ، وعمى رأس مهامها إزالة آنثار االيقساـ وتكرنس الحرنات العامة

تحدند »ورأى أف  الفتًا إلى أف التحضنر لاليتخابات واإلشراؼ عمنها هو أحد مهامها ولنس كؿ مهامها.
سقؼ زميي لمحكومة بنثالنثة اشهر أمر غنر ميطقي أليها ال تكفي لتوفنر المياخات اإلنجابنة المياسبة وال 

 «.لمتحضنر لاليتخابات... إضافة إلى أف هذا أمر لـ نتفؽ عمنه
ؿ: بمجية ايتخابات عمنا خاصة بايتخابات المجمس الوطيي في الخارج، قا« حماس»وعمى صعند مطالبة 

البعض طالب بأف تكوف لجية االيتخابات المركزنة الخاصة بالداخؿ وبالسمطة هي ذاتها لجية االيتخابات »
التي ستشرؼ عمى ايتخابات المجمس الوطيي في الخارج، وهذا أمر غنر ميطقي أليه ال نجوز رهف 

ايتخابات المجمس  الميظمة بمؤسسات السمطة... بؿ نجب أف تكوف هياؾ لجية ايتخابات عمنا تشرؼ عمى
قميا إف لجية االيتخابات المركزنة نتـ تفونضها بمتابعة ايتخابات أعضاء »وزاد: «. الوطيي في الخارج

، الفتًا إلى أف التحضنرات اليتخابات المجمس الوطيي في الخارج أمر لنس «المجمس الوطيي داخؿ الوطف
ماء وتسجنمها، إلى االتفاؽ مع حكومات هذه سهاًل، ونشوبه الكنثنر مف التعقندات، بدءًا مف حصر األس

معظـ االقتراحات التي قدمتها حماس »الدوؿ التخاذ اإلجراءات التي تتطمبها العممنة االيتخابنة. وقاؿ: 
 «.خالؿ االجتماعات والميوطة بتعدنؿ اليظاـ األساسي لمميظمة، القى ترحنبًا مف الجمنع

لمميطقة ألقت بظاللها السمبنة عمى االجتماعات فمـ تأت اليتنجة  وعما إذا كايت زنارة الرئنس باراؾ أوباما
يعمـ تمامًا أف هياؾ جهات خارجنة تسعى إلى تعطنؿ المصالحة ووضع العراقنؿ »بالدرجة المرجوة، أجاب: 

 «.لها، لكييا يعتقد أف األخ أبو مازف حرنص عمى إيجازها
، «نعكر أجواء المصالحة ونشوش عمنها»وقاؿ إيه  وايتقد تبادؿ االتهامات بنف الحركتنف )فتح وحماس(،

أقوؿ بوضوح »وزاد: «. حتى لو كايت المصالحة تسنر ببطء، فيحف معينوف بأف تكمؿ مسنرتها»مضنفًا: 
تاـ إف هذه الفترة هي فترة استكماؿ التحضنرات المتعمقة بممؼ االيتخابات وبمجيتي المصالحة المجتمعنة 

إيجاز »إلى ضرورة الحفاظ عمى األجواء اإلنجابنة وعدـ إفسادها. واكد أف ، داعنًا «والحرنات العامة
 «.المصالحة هو الهدؼ الذي نيشده الجمنع... وكميا حرنص عمى تحقنقه

 11/2/2013الحياة، لندن، 
 

 حمدان: عباس ُيصر عمى مخالفة بنود اتفاق المصالحةأسامة  12
ي حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس"، أسامة حمداف، أّف أعمف مسؤوؿ العالقات الدولنة ف: يبنؿ سيويو -غزة

إصرار رئنس السمطة محمود عباس عمى تحدند موعد االيتخابات وتشكنؿ حكومة الكفاءات الوطينة في آٍف 
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واحد، خالًفا التفاؽ القاهرة الموقع، أدى إلى عدـ حدوث اختراؽ يوعي في اجتماعات اإلطار القنادي 
 لميظمة التحرنر.

حمداف في تصرنح خاص بػ"فمسطنف": "إف عباس نصر عمى أف نشّكؿ الحكومة ونحدد موعد وقاؿ 
 االيتخابات في ذات الوقت، بما ال نكفي أف تقـو لجية االيتخابات والحكومة الجدندة بدورنهما".

 وأوضح حمداف أف اتفاؽ القاهرة نيص عمى تشكنؿ حكومة كفاءات وطينة ومف نثـ االتفاؽ عمى تحدند موعد
يجاز ممؼ المصالحة  لاليتخابات بالتوافؽ، بعد أف تقـو الحكومة الجدندة باإلعداد الالـز لاليتخابات، وا 

طالؽ عممنة إعمار غزة.  المجتمعنة، وا 
واعتبر مسؤوؿ العالقات الدولنة في "حماس"، أّف تشكنؿ الحكومة الجدندة نمنثؿ أبرز مؤشر عمى إيهاء 

امؿ حركته بموضوعنة مع إصرار عباس لكاف مف الممكف أف نتفجر كؿ االيقساـ، مضنفًا أيه "لو لـ تتع
 شيء".

وأكمؿ قائاًل: "جرى التفاهـ عمى تأجنؿ تشكنؿ الحكومة، بضعة أناـ، والتأكند عمى أف إجراء االيتخابات 
سنكوف بالتوافؽ"، لكيه أوضح أف حركته "ال ترى مبرًرا لتأجنؿ تشكنؿ الحكومة وربطها بتحدند موعد 

 يتخابات".لال
وتابع: "تفاهميا عمى إقرار معظـ قايوف االيتخابات ولكف بقي يقطتاف تتعمؽ بالخالؼ حوؿ اعتبار الخارج 
دائرة واحدة أـ عدة دوائر والنثاينة تتعمؽ بشكؿ القوائـ وشروطها"، مؤكًدا أف ما نتعمؽ بالشروط السناسنة التي 

 ينة "تـ تجاوزه".نمكف أف تفرض عمى القوائـ كأف تكوف ذات أهداؼ وط
وفي ذات الوقت؛ أوضح حمداف أّف اتفاؽ المصالحة نيص عمى أف نكوف يظاـ االيتخاب في المجمس 

% لمقوائـ الفردنة، مشنرًا إلى وجود محاوالت لمخالفة بيود 52% لمقوائـ اليسبنة، و52التشرنعي بيسبة 
 االتفاؽ باستبداؿ ذلؾ باليظاـ اليسبي الكامؿ.

تقد حمداف توجنه البعض االتهامات لػ"حماس" بتعطنؿ المصالحة، مؤكًدا أف حركته مف جهة أخرى، اي
تيازلت كنثنًرا مف أجؿ إتماـ المصالحة، خصوصا لدى تخمنها عف رئاسة الحكومة مع أيها تمتمؾ الحؽ في 

 .5002ذلؾ لفوزها في االيتخابات التشرنعنة عاـ 
يقاش رغـ كؿ التحوالت التي تجري في الميطقة اللتزامها وقاؿ: "إف حماس لـ تحاوؿ فتح اتفاؽ القاهرة لم

 بكؿ ما جاء في اتفاؽ المصالحة"، لكيه قاؿ:" تفاجأيا أف البعض نحاوؿ فتح االتفاؽ لميقاش".
وأشار إلى أف وفدًا أمينًا مصرنًا سنتوجه إلى قطاع غزة وراـ اهلل، خالؿ األناـ المقبمة، لمتابعة تيفنذ اتفاقنات 

 تهنئة األجواء الالزمة لذلؾ، لضماف إيهاء االيقساـ".المصالحة و 
 11/2/2013فمسطين أون الين، 

 
 لحماس بالضفة استمرار مالحقة السمطة العاروري: ال معنى لالنتخابات في ظل   13

أّكد صالح العاروري، عضو القنادة السناسنة لحركة "حماس"، عمى عدـ وجود أي معيى لمدعوة إلى : القاهرة
 في ظّؿ استمرار مالحقة الحركة في الضّفة الغربنة مف قبؿ أجهزة األمف الفمسطنينة. االيتخابات

وكشؼ العاروري في مقابمة مع فضائنة األقصى" مساء األحد عف "تصاعد حمالت االعتقاؿ واالستدعاء 
ر السناسي في الضفة ومع تجدد لقاءات المصالحة، وعف تونثنؽ واحد وتسعنف حالة اعتقاؿ سناسي أليصا

 حالة خالؿ األناـ العشرة األخنرة". 52حركة "حماس" ميذ بدانة العاـ، ميها 
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وأوضح القنادي في "حماس" أّف "معظـ االعتقاالت والمداهمات التي تشّيها أجهزة السمطة تستهدؼ مالحقة 
 ومصادرة مخصصات عائالت األسرى والشهداء في الضفة"، وعبر عف استغرابه مف "إصرار أجهزة السمطة
عمى مصادرة هذه األمواؿ وحرماف هذه العائالت مف المخصصات التي ُتعنيها عمى الحناة في ظّؿ غناب 

 المعنؿ"، حسب قوله. 
كما أكد العاروري عمى أف "المصالحة هي خنار لمحركة وأيها حرنصة عمى إيجاحها لكيها تتفاجأ بتجدد 

لى أف "حماس طالبت بتشكنؿ لجية مصرنة حمالت االعتقاؿ مع كؿ تجدد لمقاءات المصالحة"، مشنرا إ
 تزور الضفة وغزة لمتأكد مف توفنر األجواء والتزاـ الجمنع بتوفنر الحرنات ووقؼ االعتقاالت"، كما قاؿ.

نذكر بأّف حركة "حماس" اتهمت أجهزة أمف السمطة في الضفة بتصعند حمالت االعتقاؿ والمالحقة ضد 
رة، وكاف آخرها محاولة اعتقاؿ زوجة وبيات أسنر محرر مف قرنة قراوة أيصارها ويشطائها خالؿ األناـ األخن

 بيي زند معتقؿ لدى جهاز الوقائي في راـ اهلل.
 11/2/2013قدس برس، 

 
تمام المصالحة بالطريقة الراىنة 14  نبيل عمرو لـ "قدس برس": ال توجد فرصة إلنياء االنقسام وا 

ة عضو المجمس االستشاري لحركة "فتح" يبنؿ عمرو أف الرهاف راـ اهلل: أكد سفنر فمسطنف السابؽ في القاهر 
يهاء االيقساـ الفمسطنيي لـ نعد لها أي  عمى المشاورات الجارنة حالنا في القاهرة بشأف اتماـ المصالحة وا 

 مبرر، وأشار إلى أيه "لـ تعد هياؾ أي فرصة لممصالحة الفمسطنينة في الوقت الراهف".
صة لػ "قدس برس" تعمنقا عمى اجتماعات المصالحة الفمسطنينة في القاهرة: وقاؿ عمرو في تصرنحات خا

"ال توجد فرصة لممصالحة الفمسطنينة مف خالؿ الطرنقة التي تدار بها الحوارات في الوقت الراهف ومف 
خالؿ الحسابات المختمفة لألطراؼ المشاركة فنها، وعدـ وجود مصالحة نعيي عدـ القدرة عمى تطونر 

التحرنر الفمسطنينة، وعدـ وجود مصالحة نعيي عممنا عدـ وجود ايتخابات، وال أعتقد أف هياؾ ميظمة 
 فرصة جدندة إلتماـ المصالحة في المدى الميظور، ما هو موجود فقط هو محاولة إلدارة االيقساـ لنس إال".

 10/2/2013قدس برس، 
 

 تشكيل الحكومة واالنتخاباتلنقاط  خمسن عن اتفاق م"القدس العربي": لقاء المصالحة بالقاىرة أسفر  15
أشرؼ الهور: أعمف مصدر قنادي في حركة حماس، أف لقاء اإلطار القنادي الذي جرى في القاهرة،  -غزة

يقاط حوؿ تشكنؿ الحكومة وااليتخابات، مع بقاء بعض القضانا العالقة التي تحتاج  2أسفر عف اتفاؽ مف 
 إلى مزند مف المشاورات.

ر الذي طمب عدـ الكشؼ عف هونته، األحد، إيه جرى خالؿ لقاء القاهرة الجمعة الماضنة، وقاؿ المصد
االتفاؽ عمى 'إيجاز كؿ الممفات المتعمقة بالمصالحة عمى طرنؽ تهنئة األجواء لاليتخابات التشرنعنة 

 والرئاسنة والمجمس الوطيي في الداخؿ والخارج'.
جري تحدند موعد االيتخابات المتزامية في الداخؿ والخارج، وأضاؼ أف مما جرى االتفاؽ عمنه، هو أف ن

 وتشكنؿ الحكومة وتحدند مدتها، و'ذلؾ في حاؿ توفر األجواء والظروؼ المياسبة لاليتخابات'.
ولفت إلى أيه تـ االتفاؽ عمى استئياؼ المشاورات حوؿ تشكنؿ الحكومة مف دوف االتفاؽ عمى موعد محدد، 

لميظمة حاولت الضغط لتحدند موعد االيتخابات مف اآلف.. إال أف وفد حماس أصر ميوهًا إلى أف 'فصائؿ ا
 عمى توفنر أجواء الحرنات مسبقًا وذلؾ لضماف يزاهة االيتخابات وهو ما نيص عمنه اتفاؽ المصالحة'.
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 وقاؿ المصدر إيه تـ تكمنؼ لجية برئاسة رئنس المجمس الوطيي، سمنـ الزعيوف، إليجاز قايوف ايتخابات
الميظمة عمى أف نرفع هذا القايوف في صورته اليهائنة إلى )الرئنس الفمسطنيي( محمود عباس العتماده 

 مباشرة.
واضاؼ أف عباس، ورئنس المكتب السناسي لحماس، خالد مشعؿ، اتفقا عمى استمرار التواصؿ بنيهما 

 لمتشاور والتوافؽ عمى تشكنؿ المجية المشرفة عمى ايتخاب المجمس الوطيي.
وذكر المصدر أف فصائؿ الميظمة حاولت الضغط 'العتماد مبدأ التمنثنؿ اليسبي الكامؿ، لكف هذا نعتبر 

 بالمئة لممستقمنف'. 52بالمئة لممختمط و 52يقضًا التفاؽ المصالحة الذي نيص عمى 
ا لمميطقة، إلى ذلؾ، قاؿ مسؤولوف آخروف في حركة حماس اف الزنارة المرتقبة لمرئنس األمرنكي باراؾ أوبام

 وما نشاع حوؿ إمكاينة استئياؼ المفاوضات ستعطؿ المصالحة.
 11/2/2013القدس العربي، لندن، 

 
 في القاىرة يمتقي أبو مرزوق لتذليل العقبات "الشعبية"وفد  16

بحث وفد الجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف في القاهرة مع يائب رئنس المكتب السناسي  -دوت كـو -القدس
" موسى ابو مرزوؽ سبؿ الحفاظ عمى المصالحة ودفع عجمة تيفنذ اتفاؽ المصالحة واجراء لحركة "حماس

 االيتخابات وتوحند المؤسسات الفمسطنينة.
وقاؿ عضو المكتب السناسي لمجبهة د. ماهر الطاهر أف الوفد ياقش مع ابو مرزوؽ العقبات التي ظهرت 

األناـ الماضنة، وسبؿ تذلنمها بما نراكـ عمى االجواء خالؿ اجتماعات االطار القنادي لميظمة التحرنر في 
االنجابنة التي تولدت خالؿ الفترة االخنرة بتوافر اليوانا الحقنقنة اليهاء االيقساـ واستعادة وحدة شعبيا 

 ومؤسساته.
وأكد المجتمعوف عمى ضرورة إعالء مصالح شعبيا واالستجابة لتطمعاته والتفرغ لمواجهة التحدنات التي 

 تهدد المشروع الوطيي الفمسطنيي. ت
 11/2/2013القدس، القدس، 

 
 القاىرةبرفض حزبو لممصالحة والحوارات التي جرت  يعمن عالمي لحزب التحريرعضو المكتب اإل 17

أعمف عضو المكتب االعالمي لحزب التحرنر باهر صالح عف رفض حزبه  :تغرند سعادة - راـ اهلل
القاهرة، وقاؿ اف لمحزب موقفًا مف هذه الحوارات عمى الرغـ مف ايه مع لممصالحة والحوارات التي جرت في 

المصالحة ونباركها ولكيه نعتبر اف ما نجري خطوات في اتجاه االتفاؽ السناسي لموصوؿ الى سمطة موحدة 
 تعترؼ بشرعنة االحتالؿ والمضي قدما في عممنة السالـ.

الغانة مف االتفاؽ )في القاهرة( انجاد هنئة تضفي  اف« الحناة الجدندة»واضاؼ صالح في حدنث خاص مع 
ويفى اف تكوف «. عمنها الشرعنة ألجؿ السنر في حؿ الدولتنف واالعتراؼ باالحتالؿ وهذا نخالؼ االسالـ

اف موقفيا واضح لمجمنع بهذا الخصوص ويعتبرها »وجهت دعوة لحزب التحرنر لحضور االجتماع، واضاؼ 
 حؿ الدولتنف. في اشارة الى« جرنمة شرعنة

اف الحزب في مرحمته االخنرة وعمى ابواب »وفي معرض رده الى انف وصؿ الحزب في عممه، قاؿ صالح 
دولة واستقطب اصحاب اليفوذ ولـ  00الحزب هنأ اشخاصا قادرنف في اكنثر مف »استالـ الحكـ. واضاؼ 

 «.تبؽ اال لحظة الصفر
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 11/2/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

يران نتنياىو 18  السالم ستتصدر زيارة أوباما وعممية: سورية وا 

أعمػػف رئػػنس الػػوزراء اإلسػػرائنمي، بينػػامنف يتينػػاهو، أيػػه نحتػػاج إلػػى حكومػػة وحػػدة : يظنػػر مجمػػي - تػػؿ أبنػػب
وطينػػة، لمواجهػػة زنػػارة الػػرئنس بػػاراؾ أوبامػػا إلػػى الميطقػػة. ورحػػب يتينػػاهو بزنػػارة أوبامػػا، لكيػػه اعتبرهػػا سػػببا 

كومػػة موسػػعة تحػػت قنادتػػه، كمػػا لػػو أيهػػا واحػػدة مػػف تحػػدناتها األمينػػة. وأكػػد أف موضػػوع لضػػرورة تشػػكنؿ ح
الفمسػػػػطنيي سػػػػنكوف واحػػػػدا مػػػػف نثالنثػػػػة مواضػػػػنع أساسػػػػنة سػػػػتبحث مػػػػع أوبامػػػػا، أولهػػػػا  -الصػػػػراع اإلسػػػػرائنمي 

 الموضوع اإلنرايي ونثاينها الموضوع السوري.
مػػع الػرئنس )أوبامػػا( حػػوؿ هػػذه الزنػػارة، واتفقيػػا وقػاؿ يتينػػاهو فػػي مسػػتهؿ جمسػػة حكومتػه، أمػػس: "لقػػد تحػػدنثت 

عمى أييا سيبحث نثالنثة مواضنع رئنسنة وهي، المحاوالت اإلنراينة المتالؾ األسمحة اليوونة، واألوضاع غنر 
المستقرة فػي سػورنا وتػداعناتها عمػى أمػف الميطقػة، وطبعػا عمػى أمػف إسػرائنؿ والوالنػات المتحػدة، والمحػاوالت 

ـ بنييا وبنف الفمسطنيننف. هذه القضانا وقضانا أخرى سنتـ طرحها، تعتبر قضانا مهمة جدا لدفع عممنة السال
وهػػي تمػػـز التعامػػؿ األكنثػػر جدنػػة مػػف قبػػؿ إسػػرائنؿ. إييػػي أؤمػػف بأيهػػا تمػػـز أنضػػا وحػػدة وطينػػة موسػػعة بقػػدر 

 ة الجدندة".اإلمكاف واستقطاب القوى داخؿ دولة إسرائنؿ وهذا ما يسعى إلى تحقنقه في تشكنؿ الحكوم
 11/2/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 : سنقطع األموال عن السمطة الفمسطينية في حال تشكيل حكومة مع حماسشتاينتس 19

اعتبػػر وزنػػر المالنػػة اإلسػػرائنمي، نوفػػاؿ شػػتانيتس، زنػػارة الػػرئنس بػػاراؾ أوبامػػا إلػػى : يظنػػر مجمػػي - تػػؿ أبنػػب
نف ممتػػػػازة ولنسػػػػت كمػػػػا نصػػػػفها بعػػػػض الصػػػػحافننف الميطقػػػػة، خطػػػػوة مهمػػػػة تؤكػػػػد أف العالقػػػػات بػػػػنف البمػػػػد

اإلسػػرائنمننف متأزمػػة. وهػػدد بقطػػع األمػػواؿ عػػف السػػمطة الفمسػػطنينة مجػػددا، فػػي حػػاؿ إقػػدامها عمػػى خطػػوات 
أخرى أحادنة الجايب، منثؿ تشكنؿ حكومة وحدة وطينة مع حماس أو االيضماـ إلى المحكمػة الدولنػة لجػرائـ 

 الحرب.
 11/2/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 
 

 الصراع الخارجية ويعمن رفضو حل   وزارة ليبرمان يضمن: ""إسرائيل اليوم 20
أكػػدت مصػػادر إسػػرائنمنة أمػػس األحػػد، أف أفنغػػدور لنبرمػػاف ضػػمف ليفسػػه مجػػددا  :برهػػـو جرانسػػي - الياصػػرة

مة، فػي حػنف حقنبة الخارجنة في حكومة بينامنف يتيناهو المقبمة، رغـ عدـ إمكاينته تولنها فور تشكنؿ الحكو 
قاؿ لنبرماف فػي تصػرنحات إعالمنػة، إف الصػراع اإلسػرائنمي الفمسػطنيي غنػر قابػؿ لمحػؿ، وعمػى إسػرائنؿ أف 

 تدنر الصراع.
"، المقربة كمنا مف يتيناهو، إف رئنس الوزراء أبمغ المرشػح األكبػر لممشػاركة فػي "إسرائنؿ النوـوقالت صحنفة 

قبؿ( نائنر لبند، بأيه لف نسػيد لػه حقنبػة الخارجنػة، أليػه ضػميها االئتالؼ رئنس حزب "نش عتند" )نوجد مست
لمنبرمػػاف، الػػذي اضػػطر السػػتقالة مػػف ميصػػبه قبػػؿ يحػػو شػػهرنف، عمػػى خمفنػػة توجنػػه الئحػػة اتهػػاـ ضػػده فػػي 

 قضنة فساد.
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وكػػاف لنبرمػػاف ذاتػػه، قػػد صػػػّرح لمقيػػاة النثاينػػة لمتمفزنػػوف اإلسػػرائنمي مسػػػاء أوؿ مػػف أمػػس السػػبت، بػػأف حقنبػػػة 
لخارجنػػة سػػتبقى فػػي عهػػدة يتينػػاهو الػػى حػػنف البػػت فػػي محاكمتػػه، التػػي سػػتبدأ فػػي األسػػبوع المقبػػؿ، ولػػنس ا

واضحا الفترة التي ستمتد فنها المحاكمة، إال أف الطرؼ اآلخر في القضنة الموجهػة لمنبرمػاف قػد تمػت ادايتػه 
 في العاـ الماضي.

قاؿ لنبرمػاف، اف "مػف نعتقػد ايػه نمكػف الوصػوؿ الػى عمى تصرنحات يائبه السابؽ دايي انالوف ،  قهوفي تعمن
ال نفهـ. فاالمر متعذر. ال نمكف الوصوؿ الى حؿ لميزاع. نجب  –حؿ سممي شامؿ سحري مع الفمسطنيننف 

ادارة اليزاع، ومهـ ادارته. نجب ادارة مفاوضات عمى تسونة ايتقالنة بعندة المدى". وادعى لنبرماف نثاينة، بأف 
 ي ممعب الرئنس أبو مازف واف اسرائنؿ مستعدة ألف تجري مفاوضات دوف شروط مسبقة.الكرة ما تزاؿ ف

وفػػي خبػػر يقػػنض لضػػماف حقنبػػة الخارجنػػة لمنبرمػػاف، تحػػدنثت صػػحؼ إسػػرائنمنة أمػػس مجػػددا، عػػف أف حػػزب 
ة "المنكود" معيي بضـ "الحركة" برئاسة تسنبي لنفيػي الػى الحكومػة الجدنػدة، وحتػى أف نسػيد لهػا يتينػاهو مهمػ

ادارة المفاوضػات مػع الجايػػب الفمسػطنيي، وهػػذا مػا كػػاف يتينػاهو قػد رفضػػه خػالؿ الحممػػة االيتخابنػة، كمػػا أف 
 تكمنفا كهذا، سنتضارب مع توجهات لنبرماف الموعود بحقنبة الخارجنة.

 11/2/2013، الغد، عم ان
 

 "إسرائيل"بمصالح  نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي: ليبرمان مس   21
ف يائب وزنر الخارجنة اإلسرائنمي المقاؿ، دايي أنموف، أمس، هجوما هو األعيؼ مف يوعه ضد تؿ أبنب: ش

قائده في حزب "إسرائنؿ بنتيا"، وزنر الخارجنة السابؽ، أفنغدور لنبرماف. وقاؿ أنموف "واجهت خػالؿ السػيوات 
دفاع عف لنبرماف عمى الرغـ األربع الماضنة تحدنا كبنرا في تمنثنؿ إسرائنؿ، وشعرت بأيه مف الواجب عمي ال

مف أف العالـ أجمع نيظػر إلنػه كشػخص أصػابه الجػذاـ". وأضػاؼ: "حرصػا ميػي عمػى كرامتػه لػف أصػرح بمػا 
قالوه لي عػف لنبرمػاف، فأيػا ال أرنػد المسػاس بػه. ولكػف هيػاؾ حقنقػة أف التصػرنحات والتفوهػات التػي صػدرت 

 كها الدبموماسنة".عف لنبرماف لـ تحقؽ أي فائدة لمصالح إسرائنؿ ومعار 
 11/2/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 
 

 بشأن الدولة ضريبة كالمية والحديثعضو كنيست: أي مفاوضات قادمة لن تجدي نفعًا  22
قاؿ عضػو الكينسػت اإلسػرائنمي عػف حػزب العمػاؿ يحمػاف شػاي: إف أي مفاوضػات سناسػنة قػد تجػري خػالؿ 

 تؤدي إلى حؿ سناسي.فترة والنة الحكومة القادمة لف تجدي يفعا ولف 
:" إذا مػا ايضػمت رئنسػة حػزب  وأضاؼ شاي في تصرنحات إذاعنة يشرتها اإلذاعػة اإلسػرائنمنة العامػة، النػـو
الحركة تسنبي لنفيي إلى االئتالؼ الحكومي فإيها ستكتشؼ أف شركاءها في االئتالؼ غنر معيننف في حؿ، 

 دولة فمسطنينة ال نعدو كويه ضرنبة كالمنة".وأف كالـ رئنس الوزراء بينامنف يتيناهو بشأف إقامة 
 10/2/2013، فمسطين أون الين

 
 كاره المتدينين وطمبة المدارس الدينية رعوفاديا يوسف: لن نذىب مع لبيد النذل الحقي 23
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االخبػػاري االسػػرائنمي امػػس، جػػزءا مػػف الحػػرب الكالمنػػة المتصػػاعدة بػػنف حػػزب  "واي يػػت"يقػػؿ موقػػع : راـ اهلل
لذي نرئسه نائنر لبند وحركػة "شػاس" النمنينػة الدنينػة. وذكػر الموقػع اف الػزعنـ الروحػي لػػ"شاس" ا "ننش عتند"

هايػػة مػػف  الحاخػاـ عوفادنػػا نوسػؼ خصػػص جػزءا كبنػػرا مػف درسػػه األسػػبوعي الػذي قدمػػه نػوـ السػػبت، لشػتـ وا 
اسػننف ونشػبعهـ وصفه بعدو المتدنينف نائنر لبند، دوف اف نيسى الحاخاـ أف نعػرج عمػى جمنػع خصػومه السن

 شتما واهاية.
وقاؿ نوسؼ في درسه "كاف ألحد المموؾ وزنرا نحبه كنثنرا وفي كؿ مرة نصؿ فنها الوزنر الى الممؾ نتحػدنثاف 
عػػف األمػػف واالئػػتالؼ الحكػػومي والمعارضػػة ونقػػدـ لمممػػؾ اليصػػائح حػػوؿ طرنقػػة التصػػرؼ المنثمػػى ونقػػدـ لػػه 

 ره المتدنينف وطمبة المدارس الدنينة".يصنحة تقوؿ ال تذهب مع لبند اليذؿ الحقنر كا
وخػػتـ نوسػػؼ درسػػه األسػػبوعي بػػػ"فتوى" دنينػػة قاطعػػة قػػائال "لػػف يػػذهب مػػع هػػذا اليػػذؿ الحقنػػر كػػاره المتػػدنينف 

 وطمبة المدارس الدنينة نائنر لبند".
 11/2/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 لى حكومة نتنياىوإليفني ستكون أول من ينضم  معاريف: 24

نسػػػة الحركػػػة تسػػػنبي لنفيػػػي سػػػتكوف أوؿ مػػػف نيضػػػـ الػػػى حكومػػػة يتينػػػاهو، هكػػػذا ادعػػػت أمػػػس محافػػػؿ فػػػي رئ
المنكػػود. وحسػػب هػػذه المحافػػؿ، نحتمػػؿ توقنػػع االتفػػاؽ االئتالفػػي فػػي االسػػبوع المقبػػؿ مػػع حزبهػػا. كمػػا أكػػدت 

هػػي أف تحصػػؿ محافػػؿ فػػي الحركػػة انضػػا اف االمػػور بالفعػػؿ قرنبػػة مػػف االتفػػاؽ، حنػػث اف احػػدى االمكاينػػات 
 لنفيي عمى ميصب كبنر في ادارة المفاوضات السناسنة بؿ ربما ميصب وزنرة في وزارة الخارجنة.

مػػػف هػػػو أقػػػؿ قربػػػا مػػػف الوصػػػوؿ الػػػى اتفػػػاؽ فػػػي هػػػذا السػػػناؽ فهػػػو البنػػػت النهػػػودي. فقػػػد روت محافػػػؿ رفنعػػػة 
ذه المحظة لػـ نيشػأ اتصػاؿ المستوى في حزبه أمس ايه رغـ ما يشر عف لقاء بنف يتيناهو وبنيت فإيه حتى ه

 بنف المكتبنف ولـ نتقرر منثؿ هذا المقاء.
 10/2/2013معاريف 
 11/2/2013السفير، بيروت، 

 
 
 

 ة ة الغربيسرائيمية المسافرة عبر طرق الضفتخصيص ميزانية لتحصين المركبات اإل 25
ممنػوف  2.5تخصنص مبمغ صادقت وزارة الجنش االسرائنمي وبالتعاوف مع وزارة المالنة عمى  :عكا أوف النف

شنكؿ لمواصمة تحصػنف المركبػات االسػرائنمنة الخاصػة التػي تسػافر فػي ميػاطؽ الضػفة الغربنػة ضػد الحجػارة 
وجػػاءت هػػذه الخطػػوة مػػف خػػالؿ ضػػغوط مارسػػها عضػػو الكينسػػت عػػف البنػػت النهػػودي  والزجاجػػات الحارقػػة.

 "أوري أرئنؿ" عمى كمتا الوزارتنف.
 10/2/2013، عكا اون الين

 
 أوباما بخطاب مباشر في تل أبيب يطالبونآالف اإلسرائيميين  26

توجػه ألػوؼ اإلسػرائنمننف برسػالة إلػى الػرئنس بػاراؾ أوبامػا، ندعويػه فنهػا إلػى لقػاء مػع مئػات ألػوؼ : تؿ أبنب
لقػػاء خطػػاب نفػػتح طاقػػة أمػػؿ لمشػػعب فػػي إسػػرائنؿ وشػػعوب  المػػواطينف فػػي منػػداف رابػػنف فػػي قمػػب تػػؿ أبنػػب، وا 
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وجػػػاءت هػػػذه الرسػػػالة بمبػػػادرة عػػػدد مػػػف المػػػدوينف الشػػػباب فػػػي شػػػبكة التواصػػػؿ  أجػػػؿ السػػػالـ.الميطقػػػة، مػػػف 
االجتماعي "تونتر"، الذنف نؤندوف عممنة سالـ بنف إسرائنؿ والقنادة الفمسطنينة، ومف نثػـ بػنف إسػرائنؿ والػدوؿ 

ينػػاهو ورفاقػػه فػػػي العربنػػة برمتهػػا. وكتبػػوا فػػي موقػػع خػػاص بهػػذه الحممػػة أيهػػـ ننثقػػوف بػػأف رئػػنس الحكومػػة يت
جهػػاض جهػػوده لصػػالح اسػػتئياؼ مفاوضػػات السػػالـ،  النمػػنف، سنسػػعوف بكػػؿ قػػوتهـ إلػػى إفشػػاؿ زنػػارة أوبامػػا وا 

بعاده عف الجمهور اإلسرائنمي المعجب بأوباما بغالبنته الساحقة.  وا 

 11/2/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 ىاألقصالمسجد عن "الييكل" المزعوم ب فيمماقناة عبرية تصور  27

قامت قياة تمفزنوينة عبرنة، أمس األحد، بتصونر فنمـ عف "الهنكؿ" المزعوـ في : السبنؿ –القدس المحتمة 
ساحات المسجد األقصى، حنث دخمت المسجد برفقة مجموعة مف المتطرفنف النهود في ساعات صباح 

. المسجد األقصى وذكر شهود عناف أف عشرات المتطرفنف النهود اقتحموا صباح األحد ساحات  النـو
المبارؾ، برفقة طاقـ قياة تمفزنوينة صهنوينة لتصونر فنمـ عف الهنكؿ المزعـو في باحات "األقصى" بتصرنح 

 وحمانة مف شرطة االحتالؿ.
بدورها أدايت مؤسسة "األقصى لموقؼ والتراث" اقتحاـ مجموعة مف المستوطينف النوـ األحد بزعامة مسؤوؿ 

نكود" النمنيي نهود كمنؾ، وقناـ القياة العبرنة بإعداد حمقة تمفزنوينة لمترونج ممؼ المستوطينف في حزب "ل
 لمهنكؿ المزعـو في ساحة المسجد االقصى بالقدس المحتمة.

وقاؿ محمود ابو عطا ميسؽ المؤسسة في حدنث صحفي إف "المتطرؼ كمنؾ، والذي نعتبر مف غالة 
ى لهدـ قبة الصخرة المشرفة وبياء الهنكؿ المزعوـ مكايها، المتطرفنف والداعننف لتوحند الميظمات التي تسع

 أقدـ عمى تصونر حمقة تمفزنوينة بحضور طاقـ مف القياة االسرائنمنة العاشرة".
 11/2/2013، السبيل، عم ان

 
  خالل أسبوع ثمانية عشر شييًدا فمسطينيًا سقطوا في سورية 28

ماينة عشر الجًئا فمسطنيًنا، خالؿ األسبوع الماضي نث  ونثؽ ياشطوف فمسطنينوف في سورنة، استشهاد: دمشؽ
 في الصراع المسمح الدائر هياؾ بنف النثوار السورننف وجنش اليظاـ.

وأوضحت "مجموع العمؿ مف أجؿ فمسطنيني سورنة" في تقرنر مونّثؽ صادؽ عيها، تمقت "قدس برس" يسخة 
ووجدت جنثته عمى طرنؽ الغزالينة في رنؼ عيه: إف شهنًدا فمسطنيًنا سقط نوـ النثايي مف الشهر الجاري، 

، نثالنثة ميهـ في مخنـ النرموؾ، وشهند في ميطقة عدرا، إضافة إلى  دمشؽ، وأربعة شهداء سقطوا بعد بنـو
شهند سقط في الخامس مف شباط )فبرانر( في مخنـ النرموؾ، وأحد عشر شهندًا سقطوا في الذي تاله، 

في حي جوبر في دمشؽ، وشهند في حماة، كما استشهدت سندة  نثماينة ميهـ في مخنـ النرموؾ، وشهنداف
 في السابع مف ا لشهر الجاري في مخنـ النرموؾ.

وذكرت المجموعة أف مخنمات الالجئنف الفمسطنيننف تشهد أوضاعًا معنشنة صعبة بسبب ما تتعّرض له مف 
ات، إضافة إلى اكتظاظها قصؼ مستمر، أدى إلى سقوط عدد كبنر مف الشهداء والجرحى مف أبياء المخنم

 وعدـ توفر مقومات الحناة بسبب الحصار الذي نفرضه الجنش اليظامي عمى المخنمات.
 10/2/2013قدس برس، 
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 السمطة لم تقدم شيًئا لممقدسيين والقدس خارج إطار برنامجياخميل التفكجي:  29
ت العربنة واإلسالمنة التي تعنش مدنية القدس كؿ عاـ عمى وقع المؤتمرا: محمد القنؽ -القدس المحتمة

ف كاف بعضها تحقؽ  فنه نقرر الدعـ المالي، وما إف تيتهي ِتمؾ القمـ حتى تتحوؿ الوعود إلى "سراب"، وا 
فهي دراهـ معدودة أماـ أمواؿ رجؿ األعماؿ النهودي )أرفنف موسكوفنتش( التي نضخها لتسرنع التهوند 

 وطرد الفمسطنيننف.
التفكجي: "حتى هذه المحظة نصرخ المقدسنوف دوف رد فعؿ، فأقواؿ العرب ال  ونقوؿ الخبنر المقدسي خمنؿ

تتبعها أفعاؿ، فهـ نقولوف أكنثر مما نفعموف، وحقنقة أصبحت الصرخة في واد عمنؽ، وكؿ العالـ العربي 
نقوؿ: "إف القدس أولى القبمتنف ونثالث الحرمنف الشرنفنف"، ومع ذلؾ ال نوجد دعـ لممدنية عمى الصعند 

 المادي والمعيوي".
ونضنؼ التفكجي لػ"فمسطنف": "السمطة لـ تقدـ شنًئا لممقدسننف والقدس خارج إطار بريامجها، ورغـ األزمة 
المالنة التي تمر بها مؤسسات القدس لـ تمتفت السمطة لذلؾ، إذ إف شركة كهرباء القدس ومستشفى المقاصد 

 ، وال تتحرؾ السمطة إليقاذها".ومؤسسات تعمنمنة وخدماتنة تعايي األزمة المالنة
 10وبشأف الدوؿ التي تتبرع _ولو بالقمنؿ_ نشنر التفكجي إلى أف المممكة المغربنة قدمت دعًما بقنمة 

ممنوف دوالر أخرى مف األردف في إطار  18مالننف دوالر لممؤسسات وترمنـ ميازؿ في القدس، وهياؾ 
 مدرسة في إطاره. 20منـ المدارس، وُرممت مشروع "مدرستي" الذي أطمقته الممكة راينة لتر 

وتعد مشكمة التعمنـ في القدس مف أبرز ما نعاينه المقدسنوف، وأنًضا يقص المساكف _خاصة لمشباب_ 
 توازي مشكمة التعمنـ، وكال األمرنف نشكؿ إسياًدا وصموًدا في وجه االحتالؿ.

 11/2/2013، فمسطين أون الين
 

 األقصى من باب المغاربةالمسجد جماعات ييودية تقتحم  30
اقتحمت مجموعات نهودنة متشددة األحد المسجد األقصى المبارؾ في البمدة القدنمة في مدنية  -السبنؿ 

 القدس المحتمة مف باب "المغاربة" بحراسات معززة ومشددة مف عياصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالؿ.
يذ ساعات الصباح عبر مجموعات صغنرة ومتتالنة وما وأفاد أحد حراس المسجد بأف عممنة االقتحاـ بدأت م

 تزاؿ تواصؿ ذلؾ حتى اآلف، وذلؾ بحمانة أمينة كبنرة.
وقاؿ إف "تركنز جوالت المستوطينف في الساحة بنف مسجد قبة الصخرة والجامع القبمي وسطح المصمى 

قتحمنف النهود أداء طقوس المروايي وميطقة )الُحرش( القرنبة مف باب األسباط"، فنما نسعى عدد مف الم
 تممودنة في باحات المسجد.

 11/2/2013، السبيل، عم ان
 

 األقصى تصعيد غير مسبوق صبري: انتياكات االحتالل ضد  عكرمة  31
قاؿ خطنب المسجد األقصى المبارؾ الشنخ عكرمة صبري إف ايتهاكات : يادنة سعد الدنف –عماف 

قصى تعّد تصعندًا غنر مسبوؽ، مطالبًا بموقؼ عربي موحد االحتالؿ اإلسرائنمي األخنرة ضد المسجد األ
وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطنف المحتمة، إف "المستوطينف اقتحموا أمس  لردعه عف مخططاته العدواينة.

 المسجد وهـ نحمموف مجسمًا "لمهنكؿ" المزعوـ، وبرفقة جنش االحتالؿ وبحراسته".
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لنس مف جايب الجماعات الدنينة الصهنوينة المتطرفة فقط، وأوضح بأف "االقتحامات أصبحت شبه نومنة، 
يما أنضًا مف حكومة االحتالؿ يفسها"، مستشهدا بما قامت به وزارة الخارجنة اإلسرائنمنة مؤخرًا مف إعداد  وا 

 فنمـ أظهرت فنه الهنكؿ المزعـو محؿ األقصى المبارؾ.
"حفرنات االحتالؿ في المياطؽ المحاذنة وحذر مف "تصاعد األخطار المحدقة باألقصى"، مشنرًا إلى 

لممسجد، وميها حفرنات في ساحة البراؽ، باإلضافة إلى هدـ ما تبقى مف حارة المغاربة، وهي آنثار تارنخنة 
وأشار إلى أف "موقؼ الحكومة اإلسرائنمنة واضح تجاه المسجد األقصى، وهو  تعود لعهد الممالنؾ واألتراؾ".

إلى أف "هدـ المسجد األقصى وبياء هنكؿ سمنماف محمه، كاف شعارًا بارزًا  ولفت. موقؼ عدوايي ومبّنت
مرفوعًا أنثياء الحممة االيتخابنة"، ميبهًا بأف "هدـ األقصى نعتبر هدفهـ البعند، الذنف نحاولوف استعجاله 

 باالقتحامات وااليتهاكات والممارسات العدواينة ضده".
 11/2/2013، الغد، عم ان

 
 قوات االحتالل تياجم األسرى في سجن بئر السبعجمعية واعد:  32

هاجمت قوات االحتالؿ اإلسرائنمي، المنمة قبؿ الماضنة، األسرى الفمسطنيننف في سجف بئر السبع،  :راـ اهلل
 ويقمت العدند ميهـ قسرًا إلى سجوف أخرى.

ف تسود أجواء أف حالة مف االحتقا»واعد لألسرى والمحررنف في بناف صحفي وزع أمس  وذكرت جمعنة
 «.السجف بعد حممة التيكنؿ والتيقالت القسرنة بحؽ األسرى

أف الطرنقة التي »وأوضح البناف أف هياؾ رسالة سربت مف داخؿ السجف، ووصمت إلى الجمعنة، توضح 
 «.نتـ مف خاللها إخالء األسرى أصبػحت همػػجنة وقاسػػنة لمغانة

رب واإلنذاء والعيؼ الجسدي، إضافة إلى مصادرة بعض األسرى نتعرضوف لمض»كما جاء في الرسالة أف 
 «.األدوات الكهربائنة الخاصة بهـ

 11/2/2013، االتحاد، أبو ظبي
 

 عدد األسيرات في سجون االحتالل يشيد ارتفاعاً مركز أحرار:  33
الؿ أفاد مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوؽ اإليساف، أف عدد األسنرات الفمسطنينات داخؿ سجوف االحت

 أسنرة. 14اإلسرائنمي ارتفع إلى 
مف جهته، أكد مدنر المركز فؤاد الخفش، أف االحتالؿ اإلسرائنمي نحتجز األسنرات في ظروؼ صعبة 

 لمغانة، دوف أديى مراعاة لمسف أو لموضع صحي أو حتى لموضع االجتماعي.
ي كنثنر مف األحناف، مما وأضاؼ الخفش، أف )إسرائنؿ( ترفض عالج األسنرات المرنضات داخؿ السجوف ف

نؤدي إلى تفاقـ أوضاعهف الصحنة داخؿ السجف، واضطرارهف ألخذ المسكيات التي تعطى لهف فقط، والتي 
 ال تغيي وال تسمف مف جوع.

 10/2/2013، فمسطين أون الين
 

 "إسرائيل"الريخاوي: اإلضراب عن الطعام يزعج األسير المحرر أكرم  34
خاوي إلى ايتفاضة أمعاء خاونة جماعنة في سجوف االحتالؿ رفضًا لممارسات دعا األسنر المحرر أكـر الرن

 وايتهاكات االحتالؿ بحؽ األسرى.
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، أف االحتالؿ  وأكد الرنخاوي الذي أطمؽ سراحه الخمنس الماضي بعد إضرابه عف الطعاـ أكنثر مف مائة نـو
خطوة لتحقنؽ مطالب األسرى نيزعج جدًا مف األسرى المضربنف عف الطعاـ، وهذا نعيي جدوى هذه ال

  العادلة.
 10/2/2013، فمسطين أون الين

 
  الشراونة مضرب عن الطعام حتى "النصر أو الشيادة" األسير أيمن  35

معيوناتي “ أفاألسنر الفمسطنيي أنمف الشراوية المضرب عف الطعاـ ميذ أكنثر مف ستة شهور، قاؿ غزة:
ف استشهدت فدمي  تعايؽ عياف السماء، وأقسـ باهلل العظنـ إيي لف أفؾ إضرابي حتى أعود لبنتي وأهمي، وا 

 ”.سنبقى لعية عمى الصهانية تطاردهـ في كؿ مكاف
أيا أودع أجزاء جسدي شنئا فشنئا، وياشد “، ”أسرى فمسطنف لمدراسات“وقاؿ الشراوية، في رسالة يقمها مركز 

ر العنساوي وغنره مف إخوايي داخؿ إف كيت سأرحؿ، فسام“، وقاؿ ”أصحاب اليخوة والمروءة“مف أسماهـ 
وأوضح  ”.األسر بحاجة إلى يصرتكـ وهـ أماية في أعياقكـ، فأنف أيتـ، ورجاؿ في األصفاد تستصرخكـ

ميذ نوـ الجمعة األوؿ مف الشهر الحالي، دخؿ إضراًبا مفتوًحا عف الماء والسوائؿ ورفض “الشراوية أيه 
 37حبة دواء و 22، مشنًرا إلى أيه كاف نتمقى نومنا ”الخضوع ألي فحص طبي مف قبؿ سمطات السجوف

ف لـ نكف لقاؤه في البنت “وودع في رسالته زوجته وأبياءه وعائمته وأوصاهـ بالدعاء له إذا استشهد،  .إبرة وا 
 ”.فسنكوف في الجية

 11/2/2013، الخميج، الشارقة
 

  ل"جمعية "واعد": نقل األسير الشراونة لقسم الجنائيين في سجن "ايش 36
أشهر  أنمف الشراوية المضرب عف الطعاـ ميذ سبع األسنر الفمسطنيي يقمت إدارة السجوف اإلسرائنمنةغزة: 

 إلى قسـ المساجنف الجيائننف اإلسرائنمننف في سجف "انشؿ".
لوكالة "قدس برس": "أيه  وقالت عبد اهلل قيدنؿ، الياطؽ اإلعالمي باسـ جمعنة "واعد" لألسرى والمحررنف 

تطور خطنر، وضمف سناسة قتؿ وتصفنة األسنر أنمف الشراوية المضرب عف الطعاـ ميذ سبعة أشهر وفي 
خضاعه لفؾ اإلضراب".  فإيه تـ يقؿ الشراوية ألكنثر مف مكاف بهدؼ تركنعه وا 

وأضاؼ: "أيه كاف آخر ما القاه األسنر الشراوية رفض مدنر سجف إنشؿ استقباله تحت ذرنعة أيه ال نمكف 
 ؤولنة حناة الشراوية، إال أيه وافؽ بعد ذلؾ ويقمه إلى قسـ الجيائننف اإلسرائنمننف في السجف".تحممه مس

 11/2/2013قدس برس، 
 

  العيساوي يواصل أطول إضراب مفتوح عن الطعام في التاريخ األسير سامر 37
 202لمنـو الػ المضرب عف الطعاـ  القدس المحتمة: دخؿ األسنر المقدسي في سجوف االحتالؿ اإلسرائنمي،

 عمى التوالي، سامر طارؽ العنساوي، التارنخ كصاحب أطوؿ إضراب مفتوح عف الطعاـ، ومازاؿ متواصاًل.
وقالت عائمة األسنر العنساوي إف ابيهـ أصبح كومة عظاـ ونتهدده الموت في أنة لحظة، مشددنف عمى أف 

 "إرادته تواصؿ قهر السجاف حتى ينؿ مطالبه وحقه بالحرنة".
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ي هذا الشأف؛ قالت وزارة إعالـ الضفة الغربنة، في بناف وصؿ "قدس برس" يسخة عيه "إف استمرار وف
اعتقاؿ العنساوي تيفنذَا لحكـ إعداـ عمى دفعات، في دولة احتالؿ تدعي احترامها لمقواينف الدولنة وتتفاخر 

 بعدـ تطبنقها لهذا اليوع مف األحكاـ".
كامؿ المسؤولنة عف حناة العنساوي، مطالبة مجالس حقوؽ اإليساف  وأكدت الوزارة أف االحتالؿ نتحمؿ

 ، األممنة ومجمس األمف الدولي واألطر الحقوقنة إلى التوقؼ عف الصمت المتواصؿ ميذ أكنثر مف مائتي نـو
يقاذ حناة األسنر العنساوي.  مشددة أف الوقت قد حاف لقناـ تمؾ المؤسسات بواجبها وا 

 11/2/2013قدس برس، 
 

 % من دور الحضانة غير مرخصة62و نتياكات شديدة لحقوق العامالت في غزة سة: ادرا 38
% مف 1003اظهرت دراسة لمركز شؤوف المرأة )بريامج األبحاث والمعمومات(، اف  :محمود ابو عواد -غزة

اليساء العامالت نتعرضف الشكاؿ مف العيؼ في محنط عممهف تتراوح ما بنف العيؼ االقتصادي والجسدي، 
 493فضال عف عممنات االستغالؿ التي تيعكس في تقاضي رواتب زهندة نبمغ متوسط األجر اليقدي لهف 

 % ميهف نعممف بدوف عقود عمؿ مكتوبة.60شنكؿ(، عوضا عف اف  1500 -200شنكؿ )تتراوح ما بنف 
ه الظروؼ وحسب الدراسة، التي يشرت النوـ األحد، فقد تعددت األسباب التي دفعتهف لمعمؿ في منثؿ هذ

%(، ويتنجة 25% ميهف(، و لممساهمة في دخؿ اسرهف )28وتبانيت ما بنف توفنر احتناجاتهف الخاصة ) 
%( وهذا ما نوضح زنادة عدد الجامعنات المواتي نعممف في رناض األطفاؿ، 22لعدـ وجود فرص بدنمة )

 .%23.5%، بنيما بمغت يسبة مف ايهنف التعمنـ النثايوي 69حنث بمغت يسبتهف 
ونقوؿ المحامي والباحث القايويي، كاـر يشواف، الذي أعد هذه الدراسة "أف هيالؾ مجموعة مف األسباب 
تجعؿ استغالؿ المرأة الفمسطنينة في سوؽ العمؿ أشد وأعيؼ مف المجتمعات األخرى، ولعؿ أبرز هذه 

قايوف، ايتشار نثقافة التمننز العوامؿ، ارتفاع معدالت البطالة والفقر، حدانثة تجربة السمطة، غناب سنادة ال
 ضد المرأة في المجتمع الفمسطنيي بوجه عاـ وفي سوؽ العمؿ بوجه خاص".

وأضاؼ "إذا كاف االستغالؿ االقتصادي سمة تالحؽ المرأة في المجتمع الفمسطنيي، بصرؼ اليظر عف 
ودور الحضاية هي يوعنة القطاع االقتصادي الذي تعمؿ به، إال أف المرأة العاممة في رناض األطفاؿ 

 األكنثر عرضة لالستغالؿ الفاحش".
( تزاوؿ أعمالها، 31( ميها )85وحسب الدراسة فقد بمغ عدد دور الحضاية المرخصة في قطاع غزة )

( متوقفة عف العمؿ ألسباب خاصة بأصحابها. وتتوزع دور الحضاية المرخصة العاممة عمى 54و)
( حضاية ، 3( حضاية ، الوسطى )24( حضاية، غزه )2اؿ )محافظات قطاع غزة عمى اليحو التالي: الشم

 ( حضاية.2خاينويس )
( حضاية غنر ُمرخصة، لنصبح العدد اإلجمالي لدور 50ونتضح مف الدراسة أيه نوجد في قطاع غزة قرابة )

( حضاية غنر مرخصة، وعمنه 50( مرخصة وما نزند عمى )31( ميها )81الحضاية العاممة في القطاع )
(% فقط مف اجمالى عدد دور الحضاية العاممة، فنما دور 3803سبة دور الحضاية المرخصة )تبمغ ي

 (% مف إجمالي دور الحضاية العاممة في قطاع غزة.6107الحضاية غنر الُمرخصة تبمغ يسبتها )
( ُمربنة، وال تتوفر أي معمومات عف عدد 193ونبمغ عدد العامالت في دور الحضاية الُمرخصة فقط )

( روضة، 353امالت في دور الحضاية غنر الُمرخصة. بنيما بمغ عدد رناض األطفاؿ الُمرخصة )الع
 ( ُمدنرة.353( ُمعممة ميهف )1615( طفؿ، ونعمؿ في الرناض المرخصة يحو )34000نستفند ميها قرابة )
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ص، فنما % مف خدمات دور الحضاية نقدمها القطاع األهمي والقطاع الخا9507ولفتت الدراسة إلى أف 
( حضاية العاممة، وبذلؾ تصبح يسبة 81( دور حضاية حكومنة فقط مف أصؿ )4تشرؼ السمطة عمى )

(% فقط. بنيما نقدـ القطاع الخاص والقطاع األهمي 4093مساهمة الحكومة في تقدنـ خدمة دور الحضاية )
 روضة. 353%، وال نوجد سوى روضتنف حكومنتنف مف أصؿ 100خدمات لرناض األطفاؿ بيسبة 

% مف العامالت ال نعممف بمهاـ واضحة ومحددة، ومف أكنثر المهاـ االضافنة تكرارا كايت 704ونتبنف أف 
العمؿ ساعات اضافنة، والمشاركة في المخنمات الصنفنة والدورات والتدرنس في الروضة باليسبة لمعامالت 

نعممف بساعات  1602الروضة، وأف في الحضاية واالهتماـ باألطفاؿ في الحضاية باليسبة لممعممات في 
 % مف العامالت بساعات عمؿ إضافنة ال نحصمف عمى أجر بدؿ العمؿ اضافي.3802إضافنة و 

% ال نحصمف عمى عالوات 55.8% ميهف ال نحصمف عمى بدؿ لممواصالت، و 5808واظهرت اف 
ال نحصمف % 4206% ال نحصمف عمى حوافز تشجنعنة، و 54.4% ال نحصمف عمى بدالت و89.72و

(% ال نحصمف عمى 704% ال نحصمف عمى إجازات سيونة، و)3503عمى إجازات سيونة مدفوعة األجر، و 
 (% ال نحصمف عمى إجازة أمومة مدفوعة األجر.51إجازة االعناد مدفوعة األجر، و)

هف (% ال عمـ ل808% أكدف عمى عدـ قناـ وجود تأمنف ضد إصابات العمؿ، و)7605وحسب الدراسة، فإف 
% مف العامالت تعرضف 705إذا كاف صاحب العمؿ قد أمف عمنهف ضد إصابات العمؿ، مبنيًة أف 

% لـ نتكفؿ  2006% حاالت عجز مؤقت عف العمؿ و509إلصابات عمؿ. وترتب عمى هذه االصابات 
% لـ نتـ تعونضهف عف إصاباتهف مف اصحاب العمؿ او 2709صاحب العمؿ بعالجهف أو تعونضهف، و 

 كات التأمنف.مف شر 
% مف العامالت باف مفتش العمؿ لـ نقـ بأي زنارات لألماكف التي نعممف فنها، وقالت 4701وافادت 

% مف العامالت بايهف لـ نتوجهف بالشكاوى لمفتش العمؿ عمى ما نواجهيه مف ايتهاكات في أماكف 9506
 العمؿ".

قط مف اجمالي العامالت، وما نقارب (% ف2605وبنيت الدراسة أف يسبة العضوات في اليقابة بمغت )
(% مف العامالت ال نتـ إشراكهف في أيشطة اليقابة، فنما بمغت يسبة األيشطة والفعالنات المطمبنة 40)

 % مف العامالت أف اليقابة لـ تحقؽ لهف أنة إيجازات. 6003(% فقط. وقالت 701لميقابة )

 11/2/2013، القدس، القدس
 

  إلى المزيد من التأزيمتتجو  إلى مخيمات صيداة من سوري يينالنازحين الفمسطينأوضاع 39
تتجه أوضاع اليازحنف الفمسطنيننف مف مخنمات سورنا إلى مخنمات صندا إلى المزند مف : محمد صالح

التأزنـ، عمى الرغـ مف تيوع المؤسسات والجهات التي تقدـ مساعدات جزئنة، لكيها ال تسد إال جزءا بسنطًا 
لمتزاندة نومًا بعد نوـ في الميطقة، حنث ياهز عدد اليازحنف الفمسطنيننف والسورننف في صندا مف الحاجات ا

 عائمة. 3400وجوارها ومخنماتها 
ال نحؽ ألحد المّس »بنايا أمس، أكد أيه « تجمع المهجرنف الفمسطنيننف الوافدنف مف سورنا»وقد أصدر 

مى غرار ما نحدث في بعض الجمعنات والمؤسسات بكرامة هذا الشعب أو استغالؿ أوضاعه المعنشنة، ع
ف كايت اإلهاية بطرنقة غنر مباشرة بحنث تستغؿ بعض الجمعنات طوابنر  التي تقوـ بإهاية هذا الشعب، وا 
الذؿ المصطفة عمى أبوابها إلبراز دورها إعالمنًا، وهذا عار عمى هذه الجمعنات ألف ما تقوـ به هو أبسط 
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األهـ مف ذلؾ هو اإلهايات التي تقـو »ولفت البناف إلى أف «. ايي أو أخالقيمف أف نقاؿ عيه واجب إيس
 «.بها بعض الجمعنات عمدًا، بهدؼ التقمنؿ مف شأف اهميا اليازحنف مف سورنا

أف األمور »مف جهته، حذر أمنف سر القوى اإلسالمنة في مخنـ عنف الحموة الشنخ جماؿ خطاب مف 
وصمت إلى مستوى الخطر، وتيذر بتفجر األوضاع في المخنـ في ظؿ المتعمقة بمساعدة اليازحنف قد 

نواء، نقابمها تباطؤ شدند مف الدوؿ المايحة في  حاجات اليازحنف المتزاندة، مف مواد غذائنة وطبنة وا 
 «.االستجابة لتمؾ الحاجات، وفي ظؿ تقاعس تمؾ الدوؿ عف تحّمؿ مسؤولناتها بشكؿ جدي

المواء مينر المقدح قاؿ إيه في غضوف األناـ القمنمة المقبمة سنتـ « كتائب شهداء األقصى»نذكر أف قائد 
االيتهاء مف وضع الممسات األخنرة عمى مركز إلنواء اليازحنف الفمسطنيننف الوافدنف مف سورنا في الجيوب، 

ونتـ العمؿ «. ر النثقافنة االجتماعنةجمعنة بد»حنث سنتـ إنواء نثماينة عائالت في الطابؽ األرضي لمركز 
عائمة. وكشؼ المقدح عف يقص حاد في الدواء في  90كذلؾ عمى تجهنز الطابؽ األوؿ فنه، ونتسع لػ 

، التابع لمجمعنة، والذي نستقبؿ المرضى مف اليازحنف، حنث قدـ األطباء جهدهـ مف «مستشفى األقصى»
 دوف أي مقابؿ.
، مشددًا عمى «ء والدواء كبنرة وباهظة، وال نمكف لجهة واحدة أف تغطنهاأعباء االستشفا»وقاؿ المقدح: 

 ضرورة تأمنف الدواء والمواد الطبنة الطارئة لممستشفنات والمراكز الطبنة في المخنمات.
بتوزنع « المجاف الشعبنة الفمسطنينة»في لبياف، بالتيسنؽ مع « الهالؿ األحمر الفمسطنيي»إلى ذلؾ، قاـ 
في طمعة المنة ومنة، شممت « مستشفى الهمشري»اليازحنف الفمسطنيننف مف سورنا، في  مساعدات عمى

حصة. وحصمت كؿ عائمة ضمف عنف الحموة عمى حصة، بعد تسجنؿ اسمها وتونثنؽ  1600المساعدات 
 استالمها لممساعدة، عمى أف نتـ استكماؿ التوزنع لباقي مدنية صندا والمنة ومنة في وقت الحؽ بسبب 

 
 
 
التيظنـ الشعبي »إنماف سعد، ووفد مف « الهنئة اليسائنة الشعبنة»دـ كفانة الحصص. وقد شاركت رئنسة ع

، بتوزنع عشرات المدافئ عمى اليازحنف السورننف والفمسطنيننف مف سورنا في إحدى مدارس مخنـ «الياصري
 الطوارئ في عنف الحموة. 

 11/2/2013، السفير، بيروت
 

 سامر العيساويتقود معركة حرية شقيقيا األسير  ساويشيرين العيمحامية ال 40
بشجاعة يادرة، تقود المحامنة الفمسطنينة الشابة شنرنف العنساوي، معركة ضارنة، : بدنعة زنداف –راـ اهلل 

وعمى أكنثر مف صعند، ضد االحتالؿ اإلسرائنمي وسمطاته العيصرنة، يصرة لشقنقها األسنر سامر العنساوي 
، وهو مضرب عف  200بًا أسطورنًا عف الطعاـ، فاؽ المئتي نوـ... يعـ أكنثر مف الذي نخوض إضرا نـو

الطعاـ، وأخنرًا عف الماء، ما قد نجعؿ أنامه، ووفؽ العدند مف األطباء، معدودة، ما لـ تستجنب سمطات 
 السجوف اإلسرائنمنة لمطالبه، هي التي أجمت اليظر في قضنته إلى الشهر المقبؿ.

ؿ يشاط العنساوي األخت، مشاركتها في الجمسة األخنرة لمحاكمة شقنقها، فعمى رغـ وكاف آخر فصو 
تشدندها، ومف ياحنة قايوينة، عمى قرار األطباء عدـ قدرة سامر، بسبب تدهور حالته الصحنة، عمى المنثوؿ 

شنرنف أماـ المحكمة، إال أف سمطات االحتالؿ أصرت عمى حضوره في سنارة إسعاؼ، وهو ما أنثار حفنظة 
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التي هاجمت سمطات االحتالؿ في قاعة المحكمة، واتهمتها باستهداؼ حناة شقنقها، والضغط عمنه إليهاء 
إضرابه بأي شكؿ مف األشكاؿ والذي جاء عقب اعتقاله بشكؿ مخالؼ التفاقنة صفقة التبادؿ التي خرج 

 «.ضرالذي نحت»عمى إنثرها، واصفة هذه السناسة بالقتؿ البطيء والمميهج لسامر 
، وميذ اعتقاله لـ نسمح ليا بالتواصؿ 7/7آخر مرة شاهديا فنها سامر كايت نـو اعتقاله في »وقالت شنرنف: 

معه، لكيي أراه في جمسات المحاكـ، وأعمؿ ما بوسعي لتبقى قضنته حاضرة في أذهاف الفمسطنيننف أواًل، 
واطف األجيبي العادي في أمنركا ومف نثـ مواطيي الدوؿ العربنة، ولو استطعت إنصاؿ قضنته إلى الم

وأوروبا وغنرها سأقوـ بذلؾ... اآلف هياؾ العدند مف الحراكات الشبابنة في القدس والضفة الغربنة وفي 
ليصرة سامر، وآخر تحرؾ كاف توجه مف نستطنع ميهـ إلى مستشفى سجف  1948األراضي المحتمة عاـ 

 «.محاولة إلنصاؿ رسالة له بأيه لنس وحده الرممة الذي يقؿ إلنه، قبؿ أناـ، وكيت معهـ، في
وكايت سمطات االحتالؿ فرضت عمى المحامنة الشابة اإلقامة الجبرنة في ميزؿ أسرتها في القدس، في 

االعتداء عمى أمف محكمة »ساعة بتهمة  24الشهر األخنر مف العاـ الماضي، بعد احتجازها لمدة 
شنكؿ )قرابة  2500لعشرة أناـ مع فرض كفالة مالنة بقنمة  ، حنث تـ فرض اإلقامة الجبرنة عمنها«الصمح
دوالر أمنركي(، إضافة إلى ميعها مف حضور جمسات محاكمة أشقائها في محكمة الصمح لمدة ستة  700

هذا جزء مف حرب كاممة عمى العائمة، وعمى بمدة العنسونة، فميذ اعتقاؿ سامر وحممة »أشهر... وقالت: 
هياؾ اقتحامات شبه نومنة لميزليا وميازؿ البمدة، اعتقؿ خاللها المئات، وتـ هدـ التضامف الكبنرة معه، 

خنمة التضامف معه قرابة عشرنف مرة. ال نرندوف فعالنات تضامينة معه... تـ اعتقاؿ شقنقي فراس، وميعه 
امر وتصؼ العنساوي الحراؾ الشعبي ليصرة س«. لتسعنف نومًا مف المشاركة في أنة فعالنات تضامينة

 «.ال نرقى إلى مستوى تضحنات األسرى»واألسرى بالجند، لكيه 
 11/2/2013، الحياة، لندن

 
  االحتالل يفرج عن الناشط في المقاومة الشعبية باسم التميمي 41

أفرجت قوات االحتالؿ، مساء النوـ األحد، عف الياشط في المقاومة الشعبنة، باسـ التمنمي، مف  :راـ اهلل
 شماؿ راـ اهلل، بعد اعتقاؿ داـ أربعة أشهر. قرنة اليبي صالح،

وأشارت حركة المقاومة الشعبنة الفمسطنينة في القرنة، في بناف لها، أف التمنمي كاف اعتقؿ أنثياء مشاركته 
سمسمة التسونؽ اإلسرائنمي"رامي لنفي"، مف أجؿ مقاطعة ميتجات االحتالؿ،  تفي فعالنة مف أماـ محاال

 ة" في حنيها.حنث "تعرض لمضرب بوحشن
وأوضحت أف التمنمي مف مؤسسي الحركة ومف الياشطنف في المقاومة الشعبنة في قرنة اليبي صالح، وايه 

 اعتقؿ لمدة سية وأربعة أشهر بتهمة تيظنـ مسنرات وفعالنات المقاومة الشعبنة في القرنة. 

 11/2/2013، القدس، القدس
 

 احتجاجًا عمى قرار إخالء منزل عائمة شماسنة خيمة اعتصام جديدة في حي الشيخ جراح بالقدس 42
( خنمة اعتصاـ جدندة 2-8يصب عشرات المواطينف المقدسننف والمتضامينف األجايب أمس الجمعة )

احتجاجا عمى قرار سمطات االحتالؿ إخالء ميزؿ عائمة شماسية المقدسنة لصالح المستوطينف في حي 
الالفتات وأطمقوا الهتافات التي تطالب بإلغاء القرار الذي  ورفع المشاركوف الشنخ جراح بالقدس المحتمة.

 نمس أحقنة عنش الفمسطنيننف داخؿ ميازلهـ بأمف واستقرار، مجددنف رفضهـ لالستنطاف.
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 9/2/2013، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 باتألف شاب في غزة غير مسجمين لالنتخا 360: معيد العالم العربي لمبحوث والتنمية 43
عشنة عممنة البدء في عممنة التسجنؿ تشنر تقدنرات معهد العالـ العربي لمبحوث والتيمنة )أوراد( : القدس

، 2006، لـ نكويوا قد تسجموا لاليتخابات عاـ 26و  17ألؼ شاب/ة في الفئة العمرنة بنف  890هياؾ يحو 
لاليتخابات، وخصوصا في قطاع غزة ولـ نتح لمكنثنر ميهـ وحتى األف فرصة فعمنة لممشاركة في التسجنؿ 

ألؼ( فهـ في  530، أما الباقي )2006ألؼ شاب لـ نتح لهـ أي فرصة لمتسجنؿ ميذ عاـ  360حنث يحو 
% حسب تصرنحاتهـ التي ظهرت ضمف يتائج 50الضفة الغربنة وال تتجاوز يسبة التسجنؿ بنيهـ عف 

 استطالع حدنث أجراه أوراد.
مف هؤالء الشباب نشعروف بأف مشاركتهـ في االيتخابات لنست ذات مغزى وأيها ومف المقمؽ أف يسبة كبنرة 

% لنست مهمة كنثنرا(، مما نستدعي، وحسب أوراد، العمؿ الجاد مع 34% لنست مهمة و27غنر مهمة )
 والمؤسسات التمنثنمنة. االيتخابنةفئة الشباب لرفع يسبة نثقتهـ بالعممنة 
لجية االيتخابات المركزنة الفمسطننة مف فتح باب التسجنؿ هو فرصة ومف الجدنر بالذكر أف ما تقوـ به 

تارنخنة لردـ هذه الهوة بنف األجناؿ، ولكف ضعؼ النثقة عيد الشباب تجاه األحزاب السناسنة المتواجدة عمى 
% مف الشباب بأيهـ ال ننثقوف بأي 55الساحة قد نؤدي لضعؼ في التسجنؿ بنف الشباب، حنث صرح يحو 

% مف الشباب بأف لدنهـ قياعة أف الشباب 48وحسب استطالع أوراد، صرح  ألحزاب الحالنة.حزب مف ا
% ميهـ بأف لمشباب هذه القدرة ولكف بشكؿ محدود، وال 40لدنهـ القدرات لمقنادة، في الوقت الذي صرح 

 % بقدرة الشباب عمى القنادة أبدا.11نؤمف 
 11/2/2013، القدس، القدس

 
 لممطالبة بإنياء االنقسام اعتصام في رام اهلل 44

راـ اهلل: دعا ممنثموف عف فصائؿ ومؤسسات، إلى طي صفحة االيقساـ إلى غنر رجعة، وذلؾ خالؿ 
ورفع  اعتصاـ يظـ عيد "دوار الميارة" وسط راـ اهلل، أمس، تمبنة لدعوة مف "الحممة الشعبنة إليهاء االيقساـ".

رددوا هتافات تطالب قنادتي حركتي فتح وحماس بترسنخ المشاركوف في االعتصاـ األعالـ الفمسطنينة، و 
 الوحدة، وتجاوز كافة العقبات أماـ إيجاز المصالحة.

 11/2/2013، األيام، رام اهلل
 

  48سنة في كفر قاسم وسط فمسطين المحتمة  منزال 15إخطارات بيدم  45
تعود لمواطينف فمسطنيننف  وجهت سمطات االحتالؿ اإلسرائنمي إخطارات بهدـ خمسة عشر ميزاًل : الياصرة

(، بحجة البياء بدوف ترخنص. 1948في بمدة كفر قاسـ في المنثمث الجيوبي )وسط األراضي المحتمة عاـ 
وقالت قالت مصادر محمنة إف ما نسمى بػ "دائرة أراضي إسرائنؿ" الحكومنة، وجهت إخطارات بهدـ عدد مف 

سـ، بادعاء البياء بدوف ترخنص في أراض تابعة لػ "دائرة الميازؿ تعود لمواطينف فمسطنيننف في بمدة كفر قا
 نوًما. 30أراضي إسرائنؿ"، كما طالبت هذه اإلخطارات أصحاب هذه الميازؿ بإخالئها وهدمها في غضوف 
 11/2/2013قدس برس، 
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 يزُعم انييار قبة الصخرة إسرائيمياً  تدين فيمماً  "األوقاف" في األردن 46
الفػػػػنمـ الػػػػذي يشػػػػرته وزارة الخارجنػػػػة  اإلسػػػػالمنةوالشػػػػؤوف والمقدسػػػػات  األوقػػػػاؼ يػػػػت وزارةاأد: بتػػػػرا –عمػػػػاف 

االسرائنمنة عمى القيوات الفضائنة والذي نظهر فنه اف قبة الصخرة المشرفة تيهار عمى يفسها ونظهػر بعػدها 
 صورة الهنكؿ المزعـو مكاف القبة.

هػػػػذه  أف األحػػػػد أمػػػػسصػػػػحفنة مسػػػػاء العبػػػػادي فػػػػي تصػػػػرنحات  ـعبػػػػد السػػػػالالػػػػدكتور  األوقػػػػاؼوقػػػػاؿ وزنػػػػر 
هػػذه  إف وأضػػاؼ األقصػى.الممارسػات تعػػد مػف جممػػة تجػاوزات خطنػػرة متالحقػػة وغنػر مسػػبوقة ضػد المسػػجد 

والسػمـ  لألمػفتهدنػدها  إلػى باإلضػافةالتجاوزات باتت تتكرر بشػكؿ مسػتفز وال مبػاؿ بمشػاعر المسػممنف كافػة 
 العالمننف.

11/2/2013، الدستور، عم ان  
 

 االعتداء اإلسرائيمي عمى سوريا يدين مكتب السياسي لمجماعة اإلسالمية رئيس ال 47
عمػػى  اإلسػػرائنميعػػزاـ األنػػوبي االعتػػداء  اإلسػػالمنة"الجماعة لمػػػ" مكتػػب السناسػػيالرئػػنس  : أدافغسػػاف رنفػػي

ع نرى األنوبي أف ما حصؿ هو اعتداء عمػى األراضػي السػورنة العربنػة، ويحػف ال نمكػف إال أف يػدافو  .سورنا
عػػف هػػذه األرض، لكػػف الالفػػت لميظػػر أف اليظػػاـ الػػذي نسػػتخدـ طائراتػػه لضػػرب شػػعبه، واألسػػمحة المضػػادة 

مػع أيهػا لنسػت المػرة  اإلسػرائنميلمطنراف إلسقاط طائرات تركنة، لػـ نسػتخدـ هػذه األسػمحة فػي مواجهػة العػدو 
 األولى، فأنف هي المقاومة والممايعة؟

11/2/2013، السفير، بيروت  

 
  "إسرائيل"ة اإلسرائيمية: حركة أمل المبنانية تسعى مستقباًل لعالقة جيدة مع اإلذاع 48

رسػمنة،  إسػرائنمنةيقػاًل عػف مصػادر  اإلخبػاري اإلسػرائنميكشؼ موقع "والػال" : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
 سػرائنؿ""إ إلػىاف "شخصنات مسؤولة ورفنعة المستوى مف قوى الرابع عشػر مػف آذار فػي لبيػاف يقمػت رسػائؿ 

 تصعند بنف البمدنف". أيفنها رغبتها في ميع  أكدت
فػي رسػائمها اهتمامهػا بتحسػنف العالقػات  أكػدتبأف الشخصنات المبياينػة  اإلسرائنمنة اإلذاعةمف جهتها يقمت 

الػػذي  األمػػررسػػائؿ ممانثمػػة،  "إسػػرائنؿ"يقمػػت الػػى  األخػػرىالشػػنعنة هػػي  أمػػؿحركػػة  أفمسػػتقباًل. كمػػا ادعػػت 
 كبنرة يظرًا لتحالؼ الحركة مع حزب اهلل. مفاجأة سرائنؿ""إاعتبرته 

11/2/2013، الحياة، لندن  
 

 بالمياه قطاع غزة معوكالة "صفا": األمن المصري يغرق األنفاق الحدودية  49
شددت قوات األمف المصػرنة وقػوات الجػنش وحػرس الحػدود مػف إجراءاتهػا األمينػة عمػى  :خاص صفا -رفح 

قطػػاع غػػزة واألراضػػي المصػػرنة جيػػوب قطػػاع غػػزة، مػػف خػػالؿ إقامػػة الحػػواجز وضػػبط األيفػػاؽ الحدودنػػة بػػنف 
 الشاحيات المحممة بالبضائع، إلى جايب ضخ كمنات هائمة مف المناه بداخمها.

وأكد عدد مف ُمالؾ األيفاؽ في أحادنث ميفصمة لوكالة "صفا" األحد، أف الجايب المصري نقوـ ُميذ مػا نزنػد 
به نػػػومي، بػػػإغراؽ األيفػػػاؽ التػػػي ُتسػػػتخدـ إلدخػػػاؿ السػػػمع ومػػػواد البيػػػاء لمقطػػػاع مػػػف عػػػف عشػػػرة أنػػػاـ بشػػػكٍؿ شػػػ

وبنيػوا أف القػوات المصػرنة حفػرت  األراضي المصرنة، خاصة بميطقة حػي السػالـ وحػي البرازنػؿ شػرؽ رفػح.
بئػػػًرا لممنػػػاه بػػػالقرب مػػػف الحػػػدود مػػػع غػػػزة، مقابػػػؿ ميطقػػػة "الصرصػػػورنة"، وتػػػـ تمدنػػػد خطػػػوط منػػػاه مطاطنػػػة 
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الستنكنة عمى سطح األرض عمى طوؿ الميطقة الحدودنة خاصة مقابؿ الميطقتنف، بهػدؼ يقػؿ المنػاه مػف وب
 البئر إلى داخؿ األيفاؽ عبرها.

وأشاروا إلى أف ضػخ المنػاه نػتـ مباشػرة داخػؿ مػا ُتسػمى "عػنف اليفػؽ" أو الميطقػة التػي حفرتهػا الحفػارات قبػؿ 
ف فػي سػنياء، أو الميػاطؽ ذات التربػة الرخػوة، موضػحنف أف أشهر بعػد مقتػؿ جيػوٍد مصػرننف عمػى نػد مسػمحن

 ساعات في بعض األحناف. 4رجاؿ األمف نضخوف المناه داخؿ اليفؽ الواحد ألكنثر مف 
 10/2/2013وكالة الصحافة الفمسطينية "صفا"، 

 
 تخشى سيطرة حماس عمى المنظمة منظمة التحريرالدراوي: قيادات  50

ز الدراسػػات الفمسػػطنينة فػػي القػػاهرة إبػػراهنـ الػػدراوي أف قنػػادات ميظمػػة أكػػد رئػػنس مركػػ: محمػػد جاسػػر -غػػزة
 التحرنػػر الفمسػػطنينة أبػػدت خشػػنتها مػػف سػػنطرة حركػػة "حمػػاس" عمػػى الميظمػػة، وحصػػولها عمػػى أغمبنػػة أمػػاـ 

 القوى النسارنة التي وصفها بػ"الضعنفة" يتنجة عدـ تأنثنرها عمى الرأي العاـ لمشعب الفمسطنيي.
فػػػي تصػػػرنح خػػػاص بػػػػ"فمسطنف أوف النػػػف"، أف السػػػفارة األمرنكنػػػة فػػػي راـ اهلل شػػػددت عمػػػى  وكشػػػؼ الػػػدراوي

ال سػػنحكـ بالفشػػؿ إذا  ضػػرورة إعطػػاء فرصػػة لزنػػارة جػػوف تنػػري والػػرئنس األمرنكػػي بػػاراؾ أوبامػػا لمميطقػػة، وا 
 حصؿ تقارب بنف "حماس" و"فتح" قبؿ تمؾ الزنارة.

ح" والميظمة ال ترنػد ايتخابػات لممجمػس الػوطيي، قػائاًل:" صػدرت وبنف الدراوي أف هياؾ أصواتًا في حركة "فت
أصوات مف قنادات الميظمة وفػتح ال ترنػد االيتخابػات خوفػًا مػف سػنطرة "حمػاس" عمػى المجمػس الػوطيي كمػا 

 ".2005حصؿ في المجمس التشرنعي عاـ 
ئنؿ( والوالنػػػػات المتحػػػػدة وأكػػػػد الػػػػدراوي أف هيػػػػاؾ تػػػػدخاًل سػػػػافرًا فػػػػي إدارة الشػػػػأف الفمسػػػػطنيي مػػػػف قبػػػػؿ )إسػػػػرا

األمرنكنة، عبر شخصنات تحمؿ مسمى اإلطار الوطيي، مستيكرًا حالة التمازج بنف قػادة السػمطة الفمسػطنينة 
واإلسػػرائنمننف واألمػػرنكننف حػػوؿ عػػودة األولػػى إلػػى طاولػػة المفاوضػػات، فػػي ظػػؿ رفػػض واسػػع مػػف قبػػؿ القػػوى 

 اإلسالمنة المقاومة.
لفمسطنينة في القاهرة تراجع عباس عف المصالحة بنف حركتي "حماس" و"فتح" وتوقع رئنس مركز الدراسات ا

ؿ العربنػػة واإلسػػالمنة لقطػػاع بعػػد خطابػػه فػػي القمػػة اإلسػػالمنة حػػنف يػػدد بزنػػارة الشخصػػنات الرسػػمنة مػػف الػػدو 
وأكػػد أف الػػرئنس المصػػري محمػػد مرسػػي ال نسػػتطنع الضػػغط عمػػى عبػػاس؛ لعػػدـ اتهامػػه بااليحنػػاز إلػػى  غػػزة.

 عمى حساب طرؼ آخر.طرؼ 
 10/2/2013، فمسطين أون الين
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قػػدـ عضػػو مجمػػس األمػػة الكػػونتي فنصػػؿ الدونسػػاف أمػػس طمبػػًا السػػتجواب وزنػػر  :الكونػػت ػ حمػػد الجاسػػر
طػؤ مػع خطػر التجسػس الصػهنويي التوا"الداخمنة الشنخ أحمد الحمود فػي عػدد مػف القضػانا ميهػا مػا وصػفه بػػ

 ، عمى خمفنة تعاقد الوزارة مع شركة لتعزنز الرقابة األمينة عمى الحدود مع العراؽ."عمى الكونت
وأفاد الدونسػاف فػي يػص اسػتجوابه بػأف وفػدًا مػف وزارة الداخمنػة نبحػث فػي خنػارات التعاقػد مػع مشػروع تعزنػز 

( MAGALدا الممموكػػػػػة بالكامػػػػػؿ لشػػػػػركة ماغػػػػػاؿ )فػػػػػي كيػػػػػ senstarزار مقػػػػػر شػػػػػركة "الرقابػػػػػة الحدودنػػػػػة 
لسػػػية  21اإلسػػػرائنمنة )وترجمتهػػػا الميجػػػؿ( ومقرهػػػا الرئنسػػػي فػػػي تػػػؿ أبنػػػب فػػػي مخالفػػػة صػػػرنحة لمقػػػايوف رقػػػـ 

 ."المتعمؽ بمقاطعة إسرائنؿ 1964
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هػاز الجهؿ التاـ بهونة الشركة المصػيعة لمج"وعاب عمى وزنر الداخمنة بصفته مسؤواًل عف كؿ أعماؿ وزارته 
نؤكػػد قنػػاـ الشػػركة األـ "اإللكترويػػي  senstar، وأضػػاؼ إف موقػػع شػػركة "وأهػػدافها االسػػتخباراتنة والتجسسػػنة

فػػي المئػػة مػػف مقػػاوالت الجػػنش اإلسػػرائنمي وتفخػػر بتيفنػػذ الجػػدار العػػازؿ فػػي فمسػػطنف  80المػػذكورة بأعمػػاؿ 
 ."المحتمة )...( كما تضـ في مجمس إدارتها أميننف إسرائنمننف معروفنف

 11/2/2013الحياة، لندن، 
 

 مكثفة إلحياء عممية السالم في الشرق األوسط جيود :مصادر دبموماسية غربية 52
أكػػدت مصػػادر دبموماسػػنة غربنػػة وجػػود جهػػود مكنثفػػة إلحنػػاء : اـ اهلل، القػػدس المحتمػػة: عبػػدالرؤوؼ أريػػاؤوطر 

مسػارات رئنسػة، هػي أف تسػتيد  3عممنة السالـ فػي الشػرؽ األوسػط، مشػنرة إلػى أف هيػاؾ مقترحػات تتضػمف 
المفاوضات إلى مرجعنة واضحة تفضػي إلػى تطبنػؽ حػؿ الػدولتنف، واتخػاذ إجػراءات مػف شػأيها تعزنػز مكايػة 

فػػي  "جة "الحكومػػة الفمسػػطنينة منثػػؿ اإلفػػراج عػػف أسػػرى قػػدامى، وتمكنيهػػا مػػف تيمنػػة وبيػػاء الميطقػػة المصػػيف
خػػراج راـ اهلل مػػف أزمتهػػا المال نػػة بػػدعـ مػػف المػػايحنف. وأضػػافت أف اإلشػػكالنة الرئنسػػة أمػػاـ الضػػفة الغربنػػة، وا 

هػػذا التوجػػه تكمػػف فػػي مواصػػمة االسػػتنطاف وسػػط توجػػه لممارسػػة ضػػغوط عمػػى الحكومػػة اإلسػػرائنمنة لتجمنػػد 
األطػػرؼ الدولنػػة مشػػاورات تشػػكنؿ الحكومػػة اإلسػػرائنمنة الجدنػػدة، إذ  وتيتظػػرالبيػػاء خػػالؿ مػػدة المفاوضػػات. 

 .الت الدولنةتيطمؽ بعدها االتصا
 10/2/2013الوطن أون الين، 

 
 القتل واإلصابة التي يتعرض ليا الالجئون الفمسطينيون في سورية حاالتاألونروا: تزايد  35

 "األويػروا"حذرت وكالة األمـ المتحدة إلغانثػة وتشػغنؿ الجئػي فمسػطنف فػي الشػرؽ األديػى  :وكاالت –دمشؽ 
قتػػؿ واإلصػػابة التػػي نتعػػرض لهػػا الالجئػػوف الفمسػػطنينوف فػػي ، مػػف تزانػػد حػػاالت ال01/2/2105 النػػـو األحػػد

 سورنة.
تػػود الوكالػػة أف تمفػػت االيتبػػاه إلػػى العػػدد المتزانػػد مػػف حػػاالت القتػػؿ "وقالػػت الوكالػػة فػػي بنػػاف صػػحفي لهػػا:  

واإلصابة التي نتعرض لها الالجئوف الفمسطنينوف في سورنة، وتود أنضا أف تعنػد التأكنػد عمػى قمقهػا العمنػؽ 
 . "اؿ هذا الموضوعحن

الجئػا فمسػطنينا لمقتػؿ  02وفػؽ بنػاف األويػروا، أيػه فػي السػابع مػف شػباط الجػاري تعػرض  مونثقػةوتفند تقػارنر 
فنما أصنب العدنػد بجػروح فػي النرمػوؾ ، وذلػؾ فػي الوقػت الػذي ال نػزاؿ اليػزاع مسػتعرا هيػاؾ. وبحسػب تمػؾ 

؛ وأف العدنػػػد مػػػف اإلصػػػابات كػػػاف سػػػببها اسػػػتخداـ التقػػػارنر، فػػػإف خمسػػػة مػػػف القتمػػػى كػػػايوا مػػػف عائمػػػة واحػػػدة
 األسمحة النثقنمة.

وقالت: إف حاالت الوفاة هذه تختتـ أسبوعا مأساونا باليسػبة لالجئػنف الفمسػطنيننف عمػى وجػه الخصػوص فػي 
اسػتيكرت اليػزاع المسػمح المسػتعر كما شخصا.  51سورنة، حنث بمغ إجمالي عدد القتمى خالله ما مجموعه 

 المعاياة البالغة التي نتسبب بها لممديننف، بمف فنهـ الالجئنف الفمسطنيننف.في سورنة و 
: إف هذه التطورات قد تركت مجتمع الالجئنف الفمسطنيننف، إلى جايب جنػرايهـ السػورننف، فػي حالػة وأضافت

 صدمة شدندة وخوؼ عمى المستقبؿ.
إليسػايي الخطنػػر، طمبهػػا بػأف تتقنػػد كافػػة وكػررت، األويػػروا، مػػف أجػؿ المسػػاعدة فػػي االسػتجابة لهػػذا الوضػػع ا

األطػػراؼ بالتزاماتهػػا الميصػػوص عمنهػػا فػػي القػػايوف الػػدولي، وأف تبتعػػد عػػف إجػػراء اليػػزاع المسػػمح فػػي ميػػاطؽ 
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المديننف السكينة وأف تقوـ باتخاذ الخطوات الالزمة لضػماف حمانػة الالجئػنف الفمسػطنيننف والمػديننف اآلخػرنف 
ت مياشػدتها القونػة لكافػة أطػراؼ اليػزاع ببػذؿ جهػود صػادقة لحػؿ خالفاتهػا مػف في شتى أرجاء سورنة. وجػدد

 خالؿ الحوار السناسي.
 00/2/2105الدستور، عمان، 

 

 
 الجئ سوري في لبنان 265308الالجئين:  لشؤوناألمم المتحدة  مفوضية 54

ف سورنًا نتمقوف الجئن 265308أف أكنثر مف »إلى « مفوضنة األمـ المتحدة لشؤوف الالجئنف»لفت تقرنر 
الحمانة والمساعدة مف الحكومة المبياينة، واألمـ المتحدة، والميظمات غنر الحكومنة الشرنكة، مف بنف 

شخص في  90000شخص مسجمنف لدى المفوضنة، باإلضافة إلى ما نزند عف  174000هؤالء، يحو 
الجئ  9000نؿ أكنثر مف ايتظار حموؿ موعد تسجنمهـ. وميذ األسبوع الماضي، قامت المفوضنة بتسج

، بنروت 66601، البقاع: 84482سوري. نتوزع السكاف المسجموف حالنًا عمى الشكؿ التالي، شماؿ لبياف: 
 «.23379وجيوب لبياف: 

المفوضنة تقوـ حالنًا بتسجنؿ ما نقارب ألفي الجئ نومنًا مف خالؿ مراكز »وأضاؼ التقرنر إلى أف 
في المئة  250سائر أيحاء البالد، ازدادت القدرة عمى التسجنؿ بيسبة فاقت التسجنؿ األربعة التابعة لها في 

ـّ افتتاح مراكز تسجنؿ جدندة في البقاع وصور خالؿ الشهر الحالي. أما في 2012ميذ أنموؿ  ، حنث ت
بنروت، حنث فترات االيتظار هي األطوؿ بنف المياطؽ، فستعتمد المفوضنة دوامات تسجنؿ مسائنة وخالؿ 

 «.يهانة األسبوع رننثما نتـ تحدند موقع تسجنؿ إضافي في المدنيةعطمة 
ركزت الميظمات الشرنكة عمى تحدند ومساعدة األشخاص ذوي االحتناجات الخاصة، بما »وتابع التقرنر: 

في ذلؾ األطفاؿ غنر المصحوبنف بأهمهـ واألطفاؿ المعرضنف لخطر التسرب المدرسي واألشخاص ذوي 
حنث نقدـ مجمس الالجئنف الدايمركي خدمات مشورة في المراكز المجتمعنة في حمبا اإلعاقات الجسدنة، 

ـّ تعجنؿ عممنة تسجنؿ عشرة أطفاؿ غنر مصحوبنف بذونهـ وستة الجئنف أنتاـ كاف قد تـ  والعمانر. وقد ت
ـّ تزوندهـ بالمساعدة الفورنة، وال تزاؿ مسألة إصدار  ونثائؽ تحدندهـ مف قبؿ الشركاء في عكار، كما ت

الوالدة ألطفاؿ الالجئنف السورننف المولودنف حدننثًا تحظى باهتماـ بالغ مف المفوضنة. نتـ حالنًا توزنع 
مياشنر معمومات عف تسجنؿ الموالند عمى الالجئنف السورننف في لبياف. وذلؾ نأتي كجزء مف مبادرة أكبر 

 «.تقوـ بها المفوضنة لمكافحة ايعداـ الجيسنة
مرنضا استفادوا مف خدمات الرعانة  2044أف ما مجموعه »وع الصحي أوضح التقرنر وباليسبة لمموض

الصحنة األولنة خالؿ األسبوع الحالي، بما في ذلؾ المعانيات الطبنة والعالج واألدونة والتحالنؿ المخبرنة 
وامؿ واألطفاؿ التشخنصنة، وذلؾ مف خالؿ جهود الهنئة الطبنة الدولنة ومؤسسة عامؿ. وال تزاؿ اليساء الح

دوف سف الخامسة نستفندوف مف تغطنة بيسبة مئة في المئة مف خالؿ المفوضنة والهنئة الطبنة الدولنة. كما 
في المائة،  85نتـ توفنر الرعانة الصحنة النثايونة لالجئنف الذي نحتاجوف إلى الرعانة الطارئة بيسبة تغطنة 

نة. وتمت معالجة أوضاع الالجئنف السورننف غنر المسجمنف وذلؾ تماشنًا مع البريامج الوطيي لمرعانة الصح
 200الذنف نحتاجوف إلى رعانة طبنة عاجمة لمتعجنؿ بعممنة تسجنمهـ وتزوندهـ بالمساعدة الالزمة. مف بنف 

في المئة كايوا غنر  25الجئ تمقوا العالج الطبي في البقاع خالؿ األسبوع األوؿ مف شهر شباط، يحو 
 «.مسجمنف
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في أوساط الالجئنف في شماؿ لبياف، باشرت  Aتشخنص حاالت مف التهاب الكبد »التقرنر إلى  وأشار
الهنئة الطبنة الدولنة دورات توعنة صحنة حوؿ الوقانة مف األمراض وطرؽ ايتقالها. تشكؿ هذه الدورات 

يمط عنش أكنثر صحة جزءًا مف بريامج المفوضنة والهنئة الطبنة الدولنة لمتنثقنؼ الصحي الرامي إلى تعزنز 
 «.شخصا مف تمؾ الدورات خالؿ أسبوع 352بنف الالجئنف السورننف. واستفاد 

أف مسألة اإلنواء ال تزاؿ مف األولونات الممحة، خاصة مع »وباليسبة لموضوع اإلنواء لفت التقرنر إلى 
أف أسعار اإلنجار ارتفاع األسعار وتياقص المساكف المقبولة عمى يحو متزاند. وقد أفادت مؤسسة عامؿ 

تشهد بدورها ارتفاعا في جيوب لبياف كما في المياطؽ التي تشهد يسبة تجمع لالجئنف أديى بكنثنر مما هي 
دوالر أمنركي في الشهر  300إلى  200عمنه في شماؿ لبياف والبقاع، وأف األسر السورنة تدفع حالنا يحو 

يفذت المفوضنة بالتعاوف مع مجمس الالجئنف  عائالت. وقد 4ػ  3كبدؿ إنجار لشقة نتـ تقاسمها بنف 
ضافة أبواب ويوافذ عمى المساكف في البقاع، كما قامت  اليرونجي خالؿ األسبوع الماضي، حممة عزؿ وا 
بتحدند مالجئ جماعنة إضافنة إلعادة تأهنمها في الميطقة. وفي شماؿ لبياف، باشر المجمس أعماؿ إعادة 

عائمة أخرى اتفاقنات وستحصؿ عمى الدفعات  12نفة، في حنف وّقعت التأهنؿ لخمسة ميازؿ لعائالت مض
عادة التأهنؿ قرنبا  «.لبدء أعمؿ الترمنـ وا 

 11/2/2013، السفير، بيروت
 

  "كيف يغير اهلل عقمك" قراءة في كتاب :المتحدةصدر في الواليات  55
تحدة، وحوى عمى العجب عيواف هذا المقاؿ هو عيواف كتاب صدر في الوالنات الم: فداء ناسر الجيدي

العجاب مف الحقائؽ المدهشة المتعمقة بعقؿ اإليساف وجهازه العصبي، ومدى تأنثره الشدند باإلنماف باهلل، 
وتفاعمه مع اليشاطات الروحنة لإليساف. وسيحاوؿ أف يستعرض أهـ ما ورد فنه مف العجائب والحقائؽ 

 العممنة المذهمة.
هما البروفنسور أيدرو ينوبنرغ مف جامعة بيسمفاينا وهو مختص بالطب  الكتاب مف تألنؼ عالمنف أمنركننف

العصبي واليفسي، ومارؾ روبرت وولدماف وهو زمنؿ مشارؾ في مركز الدراسات الروحاينة والعقمنة بالجامعة 
 يفسها، وكالهما له العدند مف الكتب الميشورة.

مه إف كاف اهلل موجودًا أـ ال، )تعإلى اهلل عما األوؿ نقوؿ عف يفسه إيه مسنحي ولكيه غنر متدنف، وال نه
 نقولوف(، والنثايي ممحد ال نؤمف بوجود اهلل )المهـ نثبتيا(.

وسبب اإلشارة إلى عقندة المؤلفنف أف الكتاب كمه ندور حوؿ اإلنماف باهلل تعإلى، وتأنثنر اإلنماف والحناة 
عقمنة. وقد أنثبت المؤلفاف حقائؽ إنماينة ال الروحنة عمى دماغ اإليساف وجهازه العصبي، وعمى يشاطاته ال

جداؿ فنها كما سيرى، نثـ قادهما شركهما إلى أف نتوها في تبرنرها، وهذا ال نهميا، فيحف سيأخذ ما في 
 عقولهـ مف عمـ، ويترؾ ما في يفوسهـ مف شرؾ.

العصبي لإليساف، وقبؿ أف يعرض لتفاصنؿ ما توصال إلنه، ال بد مف إلقاء يظرة خاطفة عمى بينة الجهاز 
 وعمى األسالنب العممنة التي اتبعها المؤلفاف في الوصوؿ إلى اليتائج التي ضّمياها في الكتاب.

نتألؼ دماغ اإليساف مف مائة ممنار خمنة عصبنة، وكمها مرصوصة في جمجمة اإليساف، فإذا عرفيا أف 
الدماغ نحتوي ما نزند عف ، فذلؾ نعيي أف كؿ ممنمتر مكعب مف 3سـ 1200متوسط حجـ الدماغ هو 

نثماينف ألؼ خمنة عصبنة! )سبحاف الخالؽ العظنـ(، وكؿ خمنة عصبنة نتفرع عيها ما نسمى باليهانات 
العصبنة، وعددها حوالي عشرة آالؼ يهانة عصبنة، وتتصؿ اليهانات العصبنة لكؿ خمنة بمنثنالتها في 
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ويات مف الوصالت العصبنة بنف الخالنا، تشكؿ عددًا الخالنا المجاورة، مكوية عددا نقدر بترنمنويات الترنمن
ال نكاد نحصى مف الدوائر الكهربائنة، وهذه الوصالت والدوائر هي التي تيقؿ اإلشارات واألوامر بنف 

 الخالنا الدماغنة، نثـ بنيها وبنف أعضاء جسـ اإليساف األخرى.
زة تقوـ بإجراء مسح كهربائي لمدماغ نيتج عيه أما األجهزة التي استخدمها العالماف في بحونثهما، فأهمها أجه

ما نشبه خارطة كهربائنة لمدماغ، تظهر عمنها األماكف اليشطة فنه واألماكف الخاممة، بياء عمى اليشاط 
الكهربي لموصالت العصبنة. وقد أجرنا هذا المسح لعدد كبنر جدًا مف األشخاص عمى مدى سيوات بحنثهما 

وأوضاعهـ اليفسنة والروحنة، فتوصال بعد سيوات طونمة مف البحث العممي الطونمة، في مختمؼ أحوالهـ 
والتجارب السرنرنة والمخبرنة، إلى يتائج عممنة قاطعة حوؿ تأنثر الجهاز العصبي لإليساف باليشاطات 

 الروحنة وبالصالة والعبادة والتأمؿ.
أفضؿ وأكنثر فاعمنة واستقرارًا  فقد نثبت لهذنف العالمنف أف الجهاز العصبي لإليساف مصمـ لنعمؿ بشكؿ

وأطوؿ عمرًا، إذا كاف صاحبه نؤمف بإله ودود محب رحنـ، نعبده ونفكر فنه ونتأمؿ في مخموقاته ونتوكؿ 
عمنه ونصمي له، وأف التفكر في هذا اإلله الرحنـ الودود نخفض القمؽ واإلحباط والضغط اليفسي، ونزند مف 

 الشعور باألمف واألماف.
 نؼ نغّنر اهلل عقمؾ"غالؼ كتاب "ك

 كيف يحدث ذلك؟
أنثبتت التجارب التي قاـ المؤلفاف بها "أف التفكر في اهلل بشكؿ عمنؽ مستمر نؤدي إلى أشناء عجنبة تحدث 
في الدماغ، حنث تتغنر اليشاطات العصبنة بشكؿ واضح، فتبدأ بعض الدارات العصبنة الخاممة باليشاط، 

لعمؿ، وتيشأ يهانات عصبنة جدندة، ونصبح الدماغ أكنثر تفاعاًل في حنف تتوقؼ دارات أخرى يشطة عف ا
ذا كاف اهلل نعيي شنئا باليسبة له )هذا  مع العالـ مف حوله، وتزداد بصنرته يفاذا، وتبدأ معتقداته بالتغنر. وا 

 كالمهما الحرفي( نصبح اهلل باليسبة له حقنقة ياصعة".
البحوث أف الدارات العصبنة التي تيشط وتقوى باليشاط  لنس هذا فحسب، بؿ إف مف العجائب التي أنثبتتها

الروحي، هي تمؾ المسؤولة عف تولند الشعور باألمف واألماف والرحمة والوعي االجتماعي، وأف الدارات 
العصبنة التي نتراجع يشاطها هي تمؾ المسؤولة عف االيفعاؿ والقمؽ والتوتر واإلحباط والضغط اليفسي وعف 

 نر، وأف اليشاط الروحي الميتظـ نخمد قابمنة العقؿ لردود الفعؿ الغاضبة.الرغبة في التدم
نا سبحاف اهلل، هؿ تمت كؿ هذه االكتشافات عمى ند ممحدْنف؟ يعـ، هو ذاؾ، لذلؾ فقد كاف جزء كبنر مف 
الكتاب المذكور نفنض بالتخبط في محاولة لتبرنر هذه االكتشافات بشكؿ مادي، ورغـ يجاحهما تماما في 
نثبات ما ذكرياه أعاله وغنره، فإيهما فشال تماما في التبرنر وفي محاولة البحث عف اهلل  الياحنة العممنة وا 
سبحايه، وهو أقرب إلنهما مف حبؿ الورند، وسبحاف مف قاؿ: "فإيها ال تعمى األبصار ولكف تعمى القموب 

 التي في الصدور(.
هياؾ الكنثنر غنرها، ولـ نتوقفا عيد شرح االكتشافات ولـ تتوقؼ اكتشافات العالمنف عيد ما ذكريا، بؿ 

نثباتها، بؿ تجاوزا ذلؾ إلى أبحاث يتجت عيها يصائح قنمة جدًا تساعد مف نتبعها عمى االستفادة مف تمؾ  وا 
 االكتشافات وتغننر حناته كمنًا.

سالمي ومياهج مف كتب الفقه اإل -دوف أف نشعرا-أما العجنب فهو أف يصائحهما تمؾ تكاد تكوف ميسوخة 
 التربنة الروحنة اإلسالمنة.. وهذا ما سيفنض القوؿ فنه في مقاؿ قادـ.

 10/2/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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بكة قاؿ مسؤولوف أمنركنوف وشرؽ أوسطننف إف انراف وحزب اهلل تشكالف حالنا ش: واشيطف بوست -وكاالت
 مف الممنشنات داخؿ سورنا لمحفاظ عمى مصالحهما وحمانتها إذا سقط يظاـ الرئنس بشار األسد.

ويقمت صحنفة واشيطف بوست عف مسؤوؿ عربي رفنػع أف إسػتراتنجنة إنػراف تقػـو عمػى مسػارنف: األوؿ دعػـ 
 ة ميفصمة.األسد، والنثايي تحضنر مسرح إذا ايهار اليظاـ وتفسخت سورنا إلى جنوب عرقنة وطائفن

ألػػؼ مقاتػػؿ  50وذكػرت الصػػحنفة يقػال عػػف مسػؤوؿ رفنػػع بػػاإلدارة األمنركنػة أف إنػػراف تسػايد ممنشػػنات قوامهػا 
داخؿ سورنا حالنا. وقاؿ المسؤوؿ "إف هذه عممنة كبنرة والينة المباشرة هي دعـ اليظػاـ السػوري إال أف األهػـ 

 وضع نثقة ونمكف االعتماد عمنها فنما نعد".باليسبة إلنراف هو الحصوؿ عمى قوة داخؿ سورنا تكوف م
وذكرت الصحنفة أف تفكؾ سورنا عمػى أسػاس دنيػي وقبمػي ننثنػر قمػؽ الحكومػات المجػاورة واإلدارة األمنركنػة، 
خاصة أف القتاؿ نقترب مف دخوؿ سيته النثالنثة وال مؤشر عمػى حػؿ سناسػي أو يصػر عسػكري لقػوات اليظػاـ 

 أو المعارضة.
عػػب داخػػؿ سػػورنا لدنػػه طػػرؼ خػػارجي ندعمػػه، وذكػػرت أف األكػػراد عمػػى سػػبنؿ المنثػػاؿ وأشػػارت إلػػى أف كػػؿ ال

لدنهـ مياطقهـ التي نسنطروف عمنها في شماؿ شرؽ الػبالد. لكػيهـ نهتمػوف بالحصػوؿ عمػى حكػـ ذاتػي أكنثػر 
 مف التحالؼ مع قوى أخرى.

وصػػػوؿ اإلسػػػالمننف  وأشػػارت الصػػػحنفة إلػػػى وضػػػع األقمنػػػات المسػػػنحنة التػػػي اختػػارت دعػػػـ األسػػػد خوفػػػا مػػػف
ألؼ مف الدروز. كما لفتت الصحنفة إلى أيه في سورنا المقسػمة سػنكوف حمفػاء  700لمسمطة، باإلضافة إلى 

 إنراف الطبنعننف هـ الشنعة والعمونوف الذنف نتمركزوف قرب الحدود السورنة المبياينة ومدنية الالذقنة.
أكنثػػر السػػنيارنوهات احتمػػااًل فػػإف مػػف نتبقػػى مػػف  ويقمػػت واشػػيطف بوسػػت عػػف عػػدد مػػف الخبػػراء قػػولهـ إيػػه فػػي

سػػنعمدوف إلػػى إيشػػاء مػػالذ سػػاحمي لهػػـ مػػرتبط  -سػػواء بقػػي الػػرئنس السػػوري فػػي الحكػػـ أو ال-يظػػاـ األسػػد 
بطهراف نعتمد عمػى اإلنػرايننف لمبقػاء، ونسػاعد إنػراف عمػى البقػاء عمػى اتصػاؿ مػع حػزب اهلل، فتحػافظ بالتػالي 

 عمى قوتها ضد إسرائنؿ.
حسب الصحنفة نرى الخبراء أف إنراف أقؿ اهتمامًا ببقاء األسد في الحكـ ميه بالحفاظ عمى يقاط قوة، ومف وب

 بنيهػػػػػا مراكػػػػػز يقػػػػػؿ فػػػػػي سػػػػػورنا. وذكػػػػػر الخبػػػػػراء أف سػػػػػنطرة طهػػػػػراف عمػػػػػى مطػػػػػار أو مرفػػػػػأ بحػػػػػري سػػػػػنمكيها 
 المبياينة. مف الحفاظ عمى طرنؽ لتزوند حزب اهلل باإلمدادات واالستمرار بالتالعب بالسناسة

واعتبر الخبراء أف أسوأ السنيارنوهات هي أف نتمركز اليظاـ السوري بكاممه في شماؿ غرب الػبالد وتبقػى لػه 
 وحدة مسمحة قونة داخؿ سورنا لدنها الكنثنر مف التركنبة الحالنة.

 11/2/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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 محسف صالحد. 

يا في مقاٍؿ سابؽ إلى وجود طموحات لدى أطػراؼ صػهنوينة وغربنػة لتفتنػت الميطقػة العربنػة واإلسػالمنة أشر 
مبرنالنة غربنة.  عمى أسس طائفنة وعرقنة، لكوف ذلؾ مصمحة إستراتنجنة صهنوينة وا 
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عػػػف االسػػػتقرار فػػػي الميطقػػػة، وعػػػف ايتػػػزاع األقمنػػػات  -كػػػذئب لػػػبس نثنػػػاب الػػػواعظنف-تتحػػػدث هػػػذه األطػػػراؼ 
رناتهػػػػا، وعػػػػف الحػػػػدود العادلػػػػة. لكيهػػػػا تتجاهػػػػؿ أف هػػػػذه الميطقػػػػة لػػػػـ تعػػػػرؼ الصػػػػراعات الطائفنػػػػة والعرقنػػػػة ح

 المكشوفة إال بعد قدـو االستعمار الغربي إلنها.
فالبرنطػػاينوف رعػػوا مشػػروعًا نهودنػػًا صػػهنوينًا محػػػددًا عمػػى حسػػاب مسػػممي ومسػػنحني فمسػػطنف، والفريسػػػنوف 

ات درزنة وعمونة وسينة، ووّسػعوا جبػؿ لبيػاف إلػى لبيػاف الكبنػر كجػزء مػف رعانػة حاولوا تقسنـ سورنا إلى كناي
 المسنحننف الموارية فنه، كما سعوا إلنثارة الفتية بنف العرب واألمازنغ في المغرب.. وغنرها.

إف النثابػػػت الوحنػػػد الػػػذي ال ُنمػػػس فػػػي طروحػػػات هػػػؤالء هػػػو بقػػػاء "إسػػػرائنؿ" وأميهػػػا، وبالتػػػالي تشػػػتنت الشػػػعب 
سػػػطنيي وتضػػػننع حقوقػػػه وتمزنػػػؽ يسػػػنجه االجتمػػػاعي. فالعػػػدؿ هيػػػا يسػػػبي وايتقػػػائي ال نيطبػػػؽ عمػػػى ابػػػف الفم

 الميطقة الفمسطنيي، سواء أكاف مسممًا سينًا أـ درزنًا أـ مسنحنًا.
بمػػدًا، والػػذي  90المهػػـ أف نوافػػؽ الجمنػػع عمػػى قػػدـو المسػػتوطف المسػػتعمر النهػػودي الػػذي جػػاء مػػف أكنثػػر مػػف 

لغػػة! ونتياسػػى الصػػهانية وحمفػػػاؤهـ أف جػػوهر حالػػة الالاسػػتقرار فػػي الميطقػػة مػػػرتبط  70 نتحػػدث بػػأكنثر مػػف
بيشوء الكناف الصهنويي فػي قمبهػا، وضػّد إرادة شػعوبها وأدنايهػا وطوائفهػا وأعراقهػا، وأف المشػروع الصػهنويي 

 نكاد نكوف النثابت الوحند الذي تجمع شعوب الميطقة عمى رفضه وعدائه.
فتنػػػت إيشػػػاء كنايػػػات هزنمػػػة متيػػػاحرة تابعػػػة، تسػػػتقوي عمػػػى بعضػػػها بالحمانػػػة الصػػػهنوينة إف جػػػوهر فكػػػرة الت

والغربنػػػة، وُتشػػػّكؿ أغمفػػػة واقنػػػة لمكنػػػاف اإلسػػػرائنمي، كمػػػا تعنػػػؽ أي مشػػػروع وحػػػدوي أو يهضػػػوي فػػػي الميطقػػػة 
العػػػّد  العربنػػػة واإلسػػػالمنة، ألف تحق ػػػؽ منثػػػؿ هػػػذا المشػػػروع سػػػنعيي تغننػػػر معادلػػػة الصػػػراع فػػػي الميطقػػػة وبػػػدء

 العكسي لممشروع الصهنويي.
هػػؿ هيػػاؾ مخػػاطر مػػف احتمػػاؿ يجػػاح مشػػارنع التفتنػػت؟ يعػػـ، فهيػػاؾ عوامػػؿ قػػد تػػدفع باتجػػاه إنجػػاد أرضػػنة 

 إليجاح هذه المشارنع أبرزها:
مع ظهور فكرة الدولة القومنة والدولػة الُقطرنػة فػي أوروبػا، وتشػكؿ الكنثنػر مػف الػدوؿ عمػى هػذا األسػاس،  -1

لعدوى" إلى ميطقتيا، حنث ظهرت القومنات العربنػة والتركنػة والفارسػنة.. رغبػت تنػارات تيتمػي إلػى وايتشار "ا
قومنات أخرى أف ُتعبِّر عف يفسها مف خالؿ دولة مستقمة كاألكراد منثاًل، الذنف لـ نجدوا ما ُنعبِّر عف هونتهـ 

 بعد إلغاء الرانة اإلسالمنة التي كايت تجمعهـ مع غنرهـ.
 بعض األيظمة البئنس والمسيء لفكرة القومنة العربنة، ونتجمى ذلؾ في:تطبنؽ  -2
تقػػدنـ العروبػػة بصػػورة مشػػوهة تراعػػي االيتمػػاء القػػومي العرقػػي، أكنثػػر ممػػا تراعػػي المغػػة والنثقافػػة وااليتمػػاء  -

 الحضاري، ودوف أف تجمع بشكؿ متياغـ بنف كّؿ مف نيطؽ بالضاد مف عرب ومتعربنف.
لػػى الحكػػـ العسػػكري الػػدكتاتوري المسػػتبد، الػػذي يكرػػؿ بػػالجمنع عربػػًا وكػػردًا وسػػية وشػػنعة اسػػتياد األيظمػػة إ - 

 وغنرهـ.
ركوب العدند مف الميتمنف لألقمنات موجات القومنة العربنة في بمدايها، وسنطرتها عمى مقالند األمور، مع  -

ؾ قػػد نعيػػي خسػػارة هػػؤالء رفػػض زعمائهػػا المسػػتمر ألي حكػػـ دنمقراطػػي حػػّر معبػػر عػػف إرادة الشػػعب، ألف ذلػػ
الزعمػػاء أو الطوائػػؼ التػػي نػػّدعوف تمنثنمهػػا لمقالنػػد األمػػور، مػػع التخونػػؼ المسػػتمر لهػػذه الطوائػػؼ مػػف عواقػػب 

 استالـ أبياء فئة أخرى لمحكـ.
الدعـ الصهنويي والغربي لمشارنع التفتنت والتقسنـ، وامتالكه وسائؿ تحرنض إعالمي ودعائي وسناسي  -3

حاضية وأدوات دعـ "غنر برنئة" بحجة حمانة األقمنات، والسعي المستمر لمضرب عمى أوتار هائمة، وتوفنره 
نثارة الرعب مف برامج األسممة أو التعرنب.  حساسة كمخاطر التهمنش والذوباف واالضطهاد، وا 
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اليجػػاح الغربػػي الػػذي تحقػػؽ بدرجػػة أو بػػأخرى فػػي العػػراؽ فػػي تػػأجنج المشػػاعر الطائفنػػة، وفشػػؿ األحػػزاب  -4
نغػػاؿ  -رغػػـ اسػػتياد معظمهػػا إلػػى األندولوجنػػة اإلسػػالمنة-الحاكمػػة  فػػي اسػػتنعاب مكويػػات الشػػعب العراقػػي، وا 

 بعضها في سناسات طائفنة مقنتة كرست حالة التمزؽ االجتماعي بداًل مف عالجه.
مػػػف تفػػػوؽ المحػػػّدد الطػػػائفي والعرقػػػي عمػػػى الهونػػػة الوطينػػػة أو العربنػػػة أو اإلسػػػالمنة الجامعػػػة فػػػي عػػػدد  -5

ف العراقػػػػي أو  األمػػػػاكف المرشػػػػحة لالشػػػػتعاؿ. ففػػػػي شػػػػماؿ العػػػػراؽ بػػػػرز االيتمػػػػاء الكػػػػردي متفوقػػػػًا عمػػػػى الُمكػػػػوِّ
-اإلسالمي العاـ أو السيي الخاص، حنث نجري التصػينؼ المتػداوؿ لألسػؼ فػي العػراؽ عمػى أسػاس شػنعي

كػأف الجمنػع ال نجمعهػـ اإلسػالـ كردي، وكأف األكراد لنسوا ُسيرة، أو كأف الشنعة لنسوا عربػًا، و -سيي وعربي
 العظنـ، وال العراؽ العرنؽ.

وفي لبياف نبرز البعد الطائفي كمحدد أساسي لمسناسة والحكـ رغـ ايتماء معظـ األحزاب الحاكمة التجاهػات 
عمماينػػة ولنبرالنػػة )عػػدا الطائفػػة الشػػنعنة(. ويػػرى التقوقػػع الطػػائفي الػػذي نأخػػذ غالفػػًا سناسػػنًا أنضػػًا فػػي سػػورنا 

 البحرنف والكونت.و 
تظهر األحداث عدـ صػعوبة جػّر اليػاس إلػى المسػتيقع الطػائفي، وخصوصػًا عيػد ظهػور جهػات متطرفػة  -6

مػػف كػػّؿ فئػػة، والمجػػوء إلػػى العيػػؼ، والقتػػؿ عمػػى الهونػػة، واسػػتهداؼ الرمػػوز واألمػػاكف الدنينػػة، كمػػا حػػدث فػػي 
ات اسػػتخباراتنة خارجنػػة لتػػأجنج التػػوترات العػػراؽ وباكسػػتاف وسػػورنا ولبيػػاف، وهػػو مػػا نمكػػف أف تيفػػذ ميػػه جهػػ

 وتفجنر األوضاع، لتتدحرج األمور بعد ذلؾ كحجارة الدومنيو التي نصعب وقفها.
حالػػػة الالاسػػػتقرار وضػػػعؼ األيظمػػػة المركزنػػػة ودخػػػوؿ بعضػػػها فػػػي مراحػػػؿ ايتقالنػػػة، ُتغػػػري بعػػػض القػػػوى  -7

ات والقػػوى المتطمعػػة إلػػى االيفصػػاؿ، أو تمػػؾ الخارجنػػة بالػػدفع باتجػػاه مشػػارنع التفتنػػت، خصوصػػًا لتمػػؾ التنػػار 
 التي نجري تخونفها مف البدنؿ اإلسالمي القادـ، أو تمؾ التي نجري إغراؤها بأف فرصتها التارنخنة قد حايت.

 ومف جهة أخرى، فإف هياؾ عددًا مف العياصر المايعة أو المنثبطة ألي عممنة تفتنت محتممة:
ي والعرقي ستبقى في إطار رغبات وأمايي القوى الصػهنوينة والغربنػة، مػا عممنة التفتنت وااليقساـ الطائف -1

 لـ تجد لها وكالء محمننف وبنئة طائفنة أو عرقنة داعمة.
وفي معظـ األحواؿ، فػإف مطالػب االيفصػاؿ لػـ تحصػؿ عمػى حػاالت إجمػاع فػي أوسػاط الجماعػات الطائفنػة 

شػػػكموا حػػػاالت ميعزلػػػة وميفصػػػمة عػػػف بنئتهػػػا العربنػػػة والعرقنػػػة، ومػػػا زاؿ الكنثنػػػروف مػػػف أبيائهػػػا نرفضػػػوف أف ن
واإلسالمنة، ونرفضوف أف نكويوا جزءًا مف كنايات هزنمة ال تستطنع الوقوؼ عمى أقػدامها سناسػنًا واقتصػادنًا 

 وعسكرنًا، إال إذا وضعت يفسها تحت الهنمية أو الحمانة الغربنة والصهنوينة.
شػػػركاء فػػاعمنف فػػػي المشػػروع اليهضػػػوي لألمػػة، بػػػداًل مػػػف أف  إف الكنثنػػر مػػػف هػػؤالء نػػػروف ضػػرورة أف نكويػػػوا

 ندخموا في حالة عداء مع باقي مكويات شعوب الميطقة.
اإلطار الشعبي األوسع في ميطقتيا العربنة واإلسالمنة ما زاؿ نتطمع إلى العػودة إلػى يموذجػه الحضػاري  -2

 والعرقي. الوحدوي الميفتح، ونيفر مف مشارنع التفتنت وااليغالؽ الطائفي
التنارات اإلسالمنة والوطينة والعروبنة الصاعدة في أجواء االيتفاضات والنثورات، تنارات تتمنز بالوسطنة  -3

طالؽ الحرنػات. وهػي تنػارات تػرفض االيغػالؽ  واالعتداؿ، وبالدعوة إلى استنعاب مكويات األمة وطوائفها، وا 
 ة تمزج بنف المكويات العربنة واإلسالمنة لألمة.والتقوقع والتفتنت، وتسعى لتقدنـ رؤى وحدونة ويهضون

أي طائفة أو فئة تسػعى لاليفصػاؿ سػتمقى صػعوبات عممنػة جمػة، ففضػاًل عػف المعارضػة التػي سػتجدها  -4
في أوساطها وفي محنطها العربي واإلسالمي، تجد يفسها فػي حالػة تػداخؿ دنمغرافػي وجغرافػي مػع محنطهػا، 

الجهػػػات، أو أيهػػػا ال تممػػػؾ مقومػػػات االسػػػتقالؿ، أو أف حػػػدودها ال بحنػػػث تصػػػبح كنايػػػات محاصػػػرة مػػػف كػػػؿ 
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تغطي كافة أتباعها، أو أف هياؾ أعدادا كبنرة ممف نقنـ فػي كناياتهػا هػـ مػف أتبػاع طوائػؼ وقومنػات أخػرى. 
ذا ما ركبت أي جهة رأسها، فقد نكوف هذا إنذايًا بحالة ال يهائنة مف يزؼ الدماء، نكوف الخاسر األوؿ فنها  وا 

 الجهة يفسها.
إذا كاف نثمة مف نػرى مػف القػوى الصػهنوينة والغربنػة مصػمحة فػي عممنػة التفتنػت الطػائفي والعرقػي، فػإف  -5

تػرى فػي ذلػؾ مخػاطر كبنػرة محتممػة، إذ إف  -خصوصػًا فػي العػالـ الغربػي-هياؾ تنػارات أساسػنة فػي الحكػـ 
السػػنطرة عمنهػػا، وهػػو مػػا قػػد نػػؤدي إلػػى  عممنػػة التفتنػػت سػػتؤدي غالبػػًا إلػػى حالػػة مػػف الفوضػػى التػػي ال نمكػػف

إلى سدة الحكـ، ومػف نثػـ إلػى ايكشػاؼ الحػدود مػع الكنػاف  -حسب رأنها-صعود القوى اإلسالمنة "المتطرفة" 
 اإلسرائنمي، وايطالؽ عممنات المقاومة ميها ضد االحتالؿ.

رب وحمػوؿ أيظمػة جدنػدة كما أف ايهنار بعض األيظمة وتفتتهػا قػد نػؤدي إلػى ايهنػار أيظمػة أخػرى حمنفػة لمغػ
مكايهػػا، سػػتكوف عمػػى األغمػػب ذات اتجاهػػات إسػػالمنة ووطينػػة قونػػة. كمػػا أف فكػػرة سػػقوط األيظمػػة الُقطرنػػة 
عػػػادة تشػػػكؿ الجغرافنػػػا والحػػػدود ال تخػػػدـ دائمػػػًا عممنػػػة التفتنػػػت، بػػػؿ قػػػد تسػػػّهؿ الطرنػػػؽ أمػػػاـ قػػػوى التغننػػػر  وا 

 الصاعدة في مشارنعها اليهضونة والوحدونة.
لعػػالـ العربػػي، نمكػػف لمهػػونتنف اإلسػػالمنة والعربنػػة أف تكويػػا إطػػارًا جامعػػًا مػػف خػػالؿ التركنػػز عمػػى فػػي ا -6

% شػػنعة، 30-27% سػػية، و30-27المشػترؾ الػػذي نجمػػع اليػػاس، إذ رغػػـ التعػػدد الطػػائفي مػػنثاًل فػػي لبيػػاف )
نف مػف أصػوؿ % مػف المبيػاين90% دروز، وأرنثػوذكس، وأرمػف، وعمونػوف...( فػإف أكنثػر مػف 7% موارية، 23

 عربنة.
% مػػػف السػػػكاف، وفػػػي العػػػراؽ نجمػػػع 90وفػػػي سػػػورنا نجمػػػع كػػػؿ مػػػف االيتمػػػاء العربػػػي واإلسػػػالمي أكنثػػػر مػػػف 

%. وكػػذلؾ فػػي المغػػرب العربػػي 75%، بنيمػػا نجمػػع االيتمػػاء العربػػي أكنثػػر مػػف 96االيتمػػاء اإلسػػالمي يحػػو 
% مف 99سبها، فإف اإلسالـ نجمع يحو المسمـ، فبغض اليظر عف األصوؿ العربنة واألمازنغنة المتداخمة ويِ 

 السكاف.
كما تجمػع العروبػة واإلسػالـ األغمبنػة السػاحقة ألبيػاء بمػداف الخمػنج ومصػر.. فػإذا مػا قُػدِّـ اإلسػالـ فػي إطػاره 
ذا ما ُقدِّمت العروبة بمحتواها المغوي والنثقافي الميفتح، فإف كنثنػرًا مػف مخػاطر  الحضاري الوسطي المعتدؿ، وا 

 كف تجاوزها.التفتنت نم
إف إمكاينة مواجهة مشارنع التفتنت والتقسنـ عالنة، خصوصًا إذا مػا تػـ عػالج موضػوع األقمنػات عمػى أسػس 
ف الشعوب واأليظمة السناسنة في الميطقة مدعوة إلػى القنػاـ ببريػامج  ، وا  مف العدالة والشراكة والحكمة والحـز

 ـ.عمؿ فاعؿ لتفونت الفرصة عمى أنة مشارنع تفتنت وتقسن
نػراف، أف نكػوف لهػا دور أساسػي فػي  ونمكف لمدوؿ الكبنرة فػي الميطقػة وخصوصػًا مصػر وتركنػا والسػعودنة وا 

 إيجاح هذا البريامج الذي نجب أف نستيد إلى أربع يقاط:
توفنر شبكة أماف لمعممنػة التيمونػة واليهػوض الحضػاري فػي الميطقػة، والتركنػز عمػى المصػالح المشػتركة  -1

 ة لألمة.والهونة الجامع
 توفنر شبكة أماف لميع أنة توترات أو ايقسامات طائفنة أو عرقنة في الميطقة، عمى قواعد: -2
 صناية الحرنات والحقوؽ الدنينة والسناسنة والنثقافنة واالجتماعنة لمجمنع.  -
 تعبنر األيظمة السناسنة عف اإلرادة الحرة لشعوبها.  -
في، وأنػػػة بػػػرامج تسػػػتهدؼ إلغػػػاء أو تهمػػػنش طائفػػػة أو قومنػػػة ميػػػع أي عممنػػػات تحػػػرنض أو اسػػػتحواذ طػػػائ -

 معنية.
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قطع الطرنؽ عمى أي تدخؿ غربي أو صهنويي في الميطقة، وعدـ االستعاية باألجيبي أو التحالؼ معه  -3
فػي إدارة أنػػة يزاعػػات، وحػؿ المشػػاكؿ المتعمقػػة بهػا فػػي إطػػار عربػي إسػػالمي ُنراعػػي مصػالح شػػعوب الميطقػػة 

 وأولوناتها.
توجنه طاقات األمة تجاه خدمة القضانا الكبرى وخصوصًا قضػنة فمسػطنف، واسػتيفاد الجهػود فػي تحرنػر  -4

األرض واالرتقاء باإليساف بداًل مف استيزاؼ الطاقات واإلمكايػات فػي صػراعات طائفنػة وعرقنػة، نخسػر فنهػا 
 الجمنع وال نربح ميها إال العدو.

  10/2/2013نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 
 
 
 

 العراق.. المأساة المضاعفة مسطينيوف 58
 هشاـ ميور
ال نختمؼ حاؿ فمسطنيني العراؽ عف حاؿ بقنة الفمسطنيننف في سورنا، سوى أيهػـ ال نزالػوف نعانشػوف مأسػاة 

واسػػػتهدافهـ عمػػػى أنػػػدي بعػػػض  2003اليػػػزوح والمجػػػوء المسػػػتمرة ميػػػذ خػػػروجهـ مػػػف العػػػراؽ بعػػػد غػػػزوه عػػػاـ 
 بسبب موقعهـ القايويي أناـ يظاـ الرئنس السابؽ صداـ حسنف.المجموعات الطائفنة والعيصرنة 

ورغـ أف حػاؿ هػؤالء الفمسػطنيننف عيػدما قػدموا إلػى سػورنا ظػؿ مضػطربًا بسػبب تقػاذؼ المسػؤولنة عػيهـ بػنف 
وكالة األويروا المسؤولة عف جمنع الفمسطنيننف، وبنف المفوضنة العمنا لشؤوف الالجئنف المسؤولة عف مجمؿ 

مف العراؽ، إال أف مسألة ايتهاء وضعهـ القايويي وعدـ التجدند لهـ، وصػعوبة السػفر والػدخوؿ إلػى الالجئنف 
الػػدوؿ المجػػاورة، وتػػأخر إجػػراءات إعػػادة تػػوطنيهـ فػػي بمػػد نثالػػث، جعمػػت مػػيهـ هػػدفًا سػػهاًل لمعيػػؼ الجػػاري فػػي 

 سورنا بوصفهـ حمقة ضعنفة ال نوجد مف ندافع عيها.
فػػي سػػورنا تتعػػرض اآلف لمتهجنػػر لممػػرة الخامسػػة أو السادسػػة، أليهػػـ إمػػا يزحػػوا معظػػـ العػػائالت الفمسػػطنينة 

سابقًا مف العراؽ نثـ عادوا نثـ رجعوا إلى سورنا، وميهـ مف تهجر لدوؿ أخرى عربنة وأجيبنة، وتعرضوا هياؾ 
ة لمضانقات أمينة ومعنشنة، فاضطروا لمعودة إلى سورنا مرة أخرى، كما حصؿ في قبرص عيدما عػادت عػد

 عائالت إلى سورنا بعد أف ضاقت بهـ السبؿ.
 2000وبحسػػب الباحػػث المتخصػػص فػػي شػػؤوف فمسػػطنيني العػػراؽ، أنمػػف الشػػعباف، فإيػػه نتواجػػد حالنػػا قرابػػة 

الجئ فمسطنيي مف العراؽ في سورنا، بعد مغادرة عدد آخر ميهـ ميذ بدانة األحداث الدامنة، إما عبر إعادة 
 أو طرؽ أخرى.التوطنف، أو الرجوع لمعراؽ، 

وكاف مخنـ النرموؾ نضـ معظـ هؤالء، إال أيه بعد األحداث المؤلمة لممخػنـ، اضػطر غػالبنتهـ إلػى مغادرتػه 
عائمػة تقرنبػا" نسػكيوف اآلف  138فمسطنيي مػا نعػادؿ " 600تحت ظروؼ قاسنة وصعبة لمغانة، فهياؾ قرابة 

ؽ، وظػروفهـ سػنئة لمغانػة إذ نسػكف مػف في مدرسة قرب مفوضنة الالجئنف في ميطقة كفر سوسة وسط دمشػ
 عائالت بغرفة أو صؼ دراسي. 8 -4
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فمسطنيي نعنشوف في مخنـ الهوؿ الصحراوي عيد المنثمػث السػوري التركػي العراقػي ضػمف  100وهيالؾ قرابة 
قرنػػة الهػػوؿ فػػي محافظػػة الحسػػكة، وأنضػػا نمػػروف بظػػروؼ مأسػػاونة كبنػػرة، وهػػـ شػػبه ميقطعػػنف عػػف العػػالـ 

 الخارجي.
ا بقنػػة األعػػداد، فقػػد توزعػػوا عمػػى عػػدة ميػػاطؽ مػػف العاصػػمة ورنفهػػا هػػي بحسػػب توقعػػاتهـ أكنثػػر أميػػًا؛ منثػػؿ أمػػ

جرمايا والزاهرة وقدسنا وضػاحنتها ودمػر وغنرهػا، كمػا نتواجػد أعػداد مػيهـ فػي حمػص وحمػب ودرعػا، وبعػض 
تحممهػػـ العػػنش فػػي العػػائالت نيػػاموف فػػي معامػػؿ ومصػػايع لعػػدـ قػػدرتهـ عمػػى اسػػتئجار أمػػاكف جدنػػدة وعػػدـ 

 المدرسة يتنجة لظروفهـ الصحنة، وهيالؾ عدد آخر فضؿ البقاء في مخنـ النرموؾ لذات األسباب.
تتيوع معػالـ المعايػاة لهػؤالء الالجئػنف بػنف ايعػداـ األمػاف بسػبب اضػطراب الوضػع القػايويي لهػـ، وعػدـ وجػود 

دخػػوؿ األردف ولبيػػاف، وتركنػػا دخولهػػا صػػعب خنػػارات وبػػدائؿ لاليتقػػاؿ ألمػػاكف أكنثػػر أميػػًا، فهػػـ ُنميعػػوف مػػف 
لمغانػػة، نثػػـ نحسػػبوف حسػػابات مسػػتقباًل فنمػػا لػػو وصػػؿ بعضػػهـ إلػػى تركنػػا مػػع مخػػاطرة الطرنػػؽ، ياهنػػؾ عػػف 
التصعند المستمر لحاالت القصؼ والقتؿ في البالد، فقد سقط لحد اآلف سبعة شهداء بإذف اهلل، وقرابة عشػرة 

ألضرار مادنة يتنجة القصؼ بمخنـ النرموؾ وغنره، كمػا تػـ اعتقػاؿ جرحى، وأكنثر مف عشرة بنوت تعرضت 
 قرابة نثماينة فمسطنيننف وبعضهـ مفقود لحد اآلف.

نضاؼ إلى ذلؾ صعوبة الحناة المعنشنة وقمة المعويات المقدمة لهػـ، وايعػداـ فػرص العمػؿ وارتفػاع األسػعار 
صػا بعػد أحػداث مخػنـ النرمػوؾ، واسػتغراب بشكؿ كبنر، كذلؾ المضانقات عيد يقاط وحواجز التفتنش، خصو 

عراقػػي( مػػع بعػػض اإلهايػػات أحنايػػًا، حتػػى ترتػػب عمػػى ذلػػؾ حالػػة مػػف  -العدنػػد مػػف الجيػػود لكممػػة )فمسػػطنيي
الخوؼ الشدند والخشنة مف االعتقاؿ عيد التيقؿ االضػطراري لحػاجتهـ لمراجعػة بعػض األمػاكف أو االسػتقرار 

 اليسبي بحنثا عف األمف واألماف.
ة فمسػطنيني العػػراؽ تػتـ بصػمت، وقػػد ال تجػد يػداءات االسػػتغانثة التػي نطمقويهػا عبػػر العدنػد مػف الميػػابر معايػا

اإلعالمنػة صػدى أو اسػتجابة فػي ظػؿ ايشػغاؿ وسػػائؿ اإلعػالـ بأزمػات ومػلس أكبػر )بػاليظر إلػى أعػػدادهـ(، 
الفمسػطنينة مأسػاتهـ التػي لكف الغرنب والمستهجف في الوقػت يفسػه، أف تتجاهػؿ القيػوات والوسػائؿ اإلعالمنػة 

تتضػػػاعؼ نومنػػػػًا فػػػي ظػػػػؿ تشػػػاغؿ بعضػػػػها بقضػػػػانا محمنػػػة )الرواتػػػػب( أو هامشػػػنة )المفاوضػػػػات( أو القنػػػػاـ 
بحمالت دعائنة لقضانا فردنة باتت ممجوجة وواضحة الخمفنات لمجرد التشاغؿ عف تغطنػة مأسػاة الالجئػنف 

رغبػة باليػأي بػاليفس عػف همػـو الشػعب الفمسػطنيي  الفمسطنيننف في الوقت الراهف، خوفػًا مػف رعانػة راع.. أو
 لصالح قضانا وأجيدات اآلخرنف..

 10/2/2013، فمسطين أون الين
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 بو السعودأنوسؼ 

المسػػار نثمػػة خطػػاب تتصػػاعد وتنرتػػه هػػذه األنػػاـ حػػوؿ أولونػػات المشػػروع الػػوطيي الفمسػػطنيي واهمنػػة مراجعػػة 
اليضالي، تبرز مف بنف هذه األولونات اهمنة االلتفات الى تمنثنؿ الفمسطنيننف في الخارج وتمكنيػنهـ اسػتعادة 

أف أكنثػػر مػػف عقػػدنف مػػف الزمػػاف كايػػت كفنمػػة بإبعػػاد  الػػدور والمشػػاركة فػػي صػػوغ مسػػتقبؿ العمػػؿ الػػوطيي، إذ
لوطيي، ولعميا هيػا اذ يتيػاوؿ شػرنحة مػف وتهمنش فمسطنيني الخارج عف قوؿ كممتهـ فنما نجري لمشروعهـ ا

، في ميطقة كايت عمى الدواـ العبػا  أساسػنا فػي ممفػات القضػنة، ولعوامػؿ  هؤالء تتزاند اعدادها نوما بعد نـو
متعػػددة، فمسػػنرة اليضػػاؿ الفمسػػطنيي بػػدأت بػػواكنر عممهػػا فػػي الخمػػنج وفػػي أحضػػاف الجالنػػات المقنمػػة هيػػاؾ. 
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خمنج في التأنثنر في مسارات القضنة؟ وما األدوار التي تيتظرهـ في التمنثنػؿ فكنؼ تقمصت ادوار فمسطنيي ال
 والدعـ واالسياد لمشروع التحرنر القادـ؟.

ألسػػباب تتعمػػؽ بتيػػوع  ال تتػػوفر إحصػػائنات رسػػمنة نمكػػف االسػػتياد النهػػا فػػي اعػػداد الفمسػػطنيننف فػػي الخمػػنج،
القتهـ بممنثمنػات الػدوؿ التػي نحممػوف ونثػائؽ سػفرها، اال الونثائؽ النثبوتنة التي نحممويها، وما نتبعه مف تيوع ع

أف مصادر عدندة تقدر العدد بما نتجاوز الممنوف يسػمة، نتركػز معظمهػـ فػي السػعودنة.. وهػـ بػذلؾ نشػكموف 
نزنػد عػدد الفمسػطنيننف او  التجمع النثايي لالجئنف مف حنث العدد بعد الجئي االردف. اذ في السعودنة وحػدها

 التي تتحدث عيها االويروالمفمسطنيننف في لبياف. نقارب االرقاـ
 

 بداية التشكل
ميػػذ اليكبػػة حمػػؿ بعػػض الفمسػػطنينوف وُجّمهػػـ مػػف السػػاحؿ الفمسػػطنيي وقطػػاع غػػزة، همػػومهـ ومعايػػاتهـ حػػنف 

وهػاجروا الػى تمػؾ االمػارات الخمنجنػة التػي كايػت تشػهد بدانػة  ضاقت بهـ سبؿ العنش تحت الحكـ المصري،
وتيمونة، عمؿ الكنثنر ميهـ في التدرنس وكايوا مف اوائؿ مف  شارؾ مع اخوايهـ المصرننف في  طفرة عمراينة

بيػػاء اسػػس اليظػػاـ التعمنمػػي واالداري فػػي معظػػـ دوؿ الخمػػنج. وال زاؿ عبػػؽ ذكرنػػاتهـ نفػػوح فػػي احادنػػث مػػف 
 عاصرهـ مف ابياء المجتمعات المحمنة.

، امػػا السػػواد االعظػػـ مػػيهـ فمػػـ نسػػعى النهػػا نقنيػػا وتوقػػا تحّصػػؿ محػػدود مػػيهـ عمػػى جيسػػنات الػػدوؿ الخمنجنػػة 
لمعودة الميشودة. نثـ مػا لبنثػت موجػة اخػرى تهػاجر الػى الخمػنج مػف اهػؿ فمسػطنف، كػاف اكنثػرهـ هػذه المػرة مػف 

، تعمـ الوافدوف الجدد الدرس ممػف سػبقهـ، 1967الضفة الغربنة والقطاع المذاف سنطر عمنهما االحتالؿ عاـ 
فػػي التجػػػارة والهيدسػػػة، وسػػػّطروا قصػػص يجػػػاح لشػػػركات واعمػػػاؿ نعجػػز المقػػػاـ هيػػػا عػػػف  فعمػػؿ بعػػػض مػػػيهـ

 سردها.
 

 العمل الوطني الفمسطيني في الخميج
شػػػكمت ميطقػػػة الخمػػػنج والكونػػػت عمػػػى وجػػػه الخصػػػوص حاضػػػية قػػػؿ يظنرهػػػا لمعمػػػؿ  الفمسػػػطنيي خػػػالؿ عقػػػد 

دانػػة ايطالقػػة العمػػؿ الػػوطيي الفمسػػطنيي السػػتنيات والسػػبعنيات، ولعميػػا  يػػورد هيػػا اف ميطقػػة الخمػػنج شػػهدت ب
يهانة الخمسنيات مف القرف الماضػي بتمػؾ الخمنػة التػي ضػمت كػؿ مػف ناسػر عرفػات وخمنػؿ الػوزنر وصػالح 
خمؼ وسمنماف الحمد وغنرهـ. نضاؼ الى ذلؾ  أف جايبػا مػف تأسػنس العمػؿ الفمسػطنيي بصػنغته االسػالمنة 

 ؾ الذي افرز ايطالقة حماس الحقا.قد يشأ انضا في الخمنج يهانة السبعنيات ذل
شػػكمت الػػروح االسػػالمنة والعروبنػػة لشػػعوب الخمػػنج وحّكامهػػا، انثػػرا  كبنػػرا فػػي الػػدعـ والػػدعـ المػػالي عمػػى وجػػه 
الخصوص، وبقي اليشاط الفمسطنيي مقتصرا عمى االمػداد واالسػياد لمشػروع المقاومػة فػي الػداخؿ، دوف بيػاء 

 وتيسؽ وتدعـ تواصمهـ وتكافمهـ مع بعضهـ البعض. مؤسساتهـ الذاتنة التي تحمي هونتهـ
لعبت المكاتب الشػعبنة لػدعـ القضػنة الفمسػطنينة دورا بػارزا وذراعػا قونػا لحركػة فػتح فػي تنثبنػت وجودهػا عمػى 

وموقػػػؼ قنػػػادة ميظمػػة التحرنرآيػػػذاؾ القػػػت  1990بػػنف فمسػػػطنيني الشػػػتات. اال اف حػػرب الخمػػػنج النثاينػػػة عػػاـ 
تشػػونش عمػػى واقػػع العالقػػة بػػنف  الفمسػػطنيننف والمجتمعػػات المحمنػػة، يػػاؿ فمسػػطنينو بظاللهػػا فػػي حالػػة مػػف ال

ف طرفا فمسػطنينا صػاعدا فػي الػداخؿ ونممػؾ أالكونت القسط األكبر مف تمؾ المعاياة. عيدها وجد الخمنجنوف 
ط والجزئػي بعدا وروحا اسالمنة تيسجـ وتتوائـ مع الموروث الشعبي المحمي، فبػدأت حالػة مػف االيفتػاح البسػن

 عمى قنادة حماس مع بقاء التمنثنؿ الرسمي لمميظمة والهناكؿ التي ايبنثقت عيها.
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 الجئون ام جاليات

لطالما اعتبر وجود الجالنات العربنة في ميطقة الخمنج  وجودا مؤقتا، نيحصر المبتغى ميه في العمؿ وزنادة 
قناسػػا بأصػػقاع اخػػرى. شػػّكؿ الفمسػػطنينوف فػػي  الػػدخؿ، وذلػػؾ العتبػػارات النثػػروة التػػي تتمتػػع بهػػا  هػػذه البمػػداف

الخمنج يوعا مف االسػتنثياء عػف هػذه القاعػدة، فقػد يظػروا الػى هػذه الػدوؿ باعتبارهػا بػالد لجػوء بعػد تشػرد، ولػـ 
تيطبؽ عمنهـ شروط الالجئ التي تيطبؽ عمػى يظػرائهـ فػي االردف وسػورنا ولبيػاف.  فغابػت المؤسسػات التػي 

نيطبػؽ  ئنف العتبارات تتعمؽ بيظرة الدوؿ الخمنجنة النهـ كجالنات جاءت لمعمػؿ،تمنثمهـ وترعي حقوقهـ كالج
 عمنهـ ما نيطبؽ عمى غنرهـ مف الجالنات األخرى،

وهيا تبرز المعاياة لألجناؿ المتعاقبة تمؾ التي تيشأ بعندة عف وطيها، وفػي ميػأى عػف معانشػة واقعػه النػومي 
لمدرسػػنة، فتيشػػأ اجنػػاؿ تتقاذفهػػا أولونػػات االيكفػػاء عمػػى الػػذات او دراسػػة تػػارنخ الصػػراع مػػف خػػالؿ الميػػاهج ا

 والهمـو النومنة، او االيدماج الكمي او الجزئي في النثقافة المحمنة لمدوؿ المضنفة.
 

 ترىل اليياكل وتش ُعب التمثيل
الػػى  نثمػة تعقنػد كبنػر فػي مسػالة تمنثنػؿ فمسػطنيني الخمػنج، شػػكمت السػيوات والػدوؿ التػي مػروا بهػا فػي رحمػتهـ

محطة المجوء هذه عػامال مهمػا فػي تمننعهػا واضػفاء قػدر ميػه مػف الضػبابنة عمنهػا. وهيػا نمكػف الحػدنث عػف 
 شرائح متعددة ميها:

وال زاؿ العدنػػػد مػػػيهـ  الفمسػػػطنينوف المػػػذنف هػػػاجروا مػػػف قطػػػاع غػػػزة او السػػػاحؿ الفمسػػػطنيي مػػػرورا بمصػػػر -1
جوازات مف السمطة الفمسطنينة التػي تمخضػت عػف  نحمموف ونثائؽ السفر المصرنة، وقمنؿ ميهـ حصموا عمى

 اتفاؽ اوسمو، وتشكؿ القيصمنات المصرنة وممنثمنات السمطة مرجعا رسمنا لهـ.
الفمسػػطنينوف الػػذنف نحممػػوف جػػوازات السػػفر االردينػػة سػػواء الدائمػػة ميهػػا  أو المؤقتػػة والػػذنف جػػاؤوا مػػرورا  -2

 عوف لمقيصمنات االردينة في معامالتهـ الرسمنة.باألردف، ومعظمهـ نعود النها مف حنف آلخر ونتب
 حممة الونثائؽ السورنة والمبياينة واعداد هؤالء قمنمنه جدا مقارية بغنرهـ. -3
ما اليوع االخنػر وهػو فػي تيػاـ مضػطرد فهػـ حممػة الجػوازات االوروبنػة واالمرنكنػة الػذنف حصػموا عمنهػا، أ -4

 بنئات اكنثر محافظة. وعادوا الى هذه الميطقة هروبا بأبيائهـ الى
وهيػػا ييػػوه اف الػػدوؿ الخمنجنػػة تيظػػر الػػى الفمسػػطنيي مػػف زاونػػة الونثنقػػة التػػي نحممهػػا، ممػػا نمقػػي بظاللػػه فػػي  

اولونات الدور والتمنثنؿ، وتشكؿ حالة الترهؿ التي تعتري ممنثمنػات الميظمػة فػي الخمػنج مػف قيصػمنات ولجػاف 
رسة االدوار المطموبػة فػي التواصػؿ والحفػاظ عمػى وجػودهـ شعبنة  بعدا آخر في إحجاـ الفمسطنيننف عف مما

ككتمػػة متماسػػكة غنػػر قابمػػة لمػػذوباف فػػي زحمػػة الحنػػاة المتسػػارعة فػػي الخمػػنج. فميػػذ اتفػػاؽ اوسػػمو تخمػػت هػػذه 
المكاتػػب عػػف ادورهػػا المطموبػػة فػػي تجمنػػع الجالنػػة وتحقنػػؽ حالػػة التكافػػؿ والتعاضػػد بنيهػػا. بػػؿ تركػػت مكايهػػا 

جولػػة او يشػػاطات تقػػـو بهػػا جهػػات خنرنػػة محمنػػة. ولعػػؿ حالػػة االيقسػػاـ الفصػػائمي قػػد القػػت لمبػػادرات فردنػػة خ
بظاللها عمى طرنقة تعامؿ هذه الممنثمنات مع افراد الجالنة مما أفرز حالػة مػف التػوجس واالحجػاـ بػنف عمػـو 

 ابياء الجالنة في التعاطي معها.
 

 االدوار المنتظرة:
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طقػة الخمػنج  تبيػي وتعمػر، دوف اف تمقػى مػف نبػادر الػى تيسػنؽ جهودهػا نثمة كفاءات فمسطنينة تيتشر في مي
طر ومؤسسات تدعـ القضنة وتسهـ في القرار، والحدنث عف فمسطنيني الخمنج باعتبارهـ تبعا أوتوجنهها في 

لمػػدوؿ التػػي نحممػػوف ونثائقهػػا هػػو افػػراغ لميضػػاؿ والتػػارنخ الفمسػػطنيي مػػف معيػػاه، كمػػا اف  فرضػػنة اف الػػدوؿ 
وال نصػمح فنهػا العمػؿ الشػعبي، فنػه اجحػاؼ لهػذه  مواطف لمرزؽ وجمػع المػاؿ وااليكفػاء عمػى الػذات جنةالخمن

االوطػػاف التػػي احتضػػيت القضػػنة لسػػيوات. ولعػػؿ جممػػة مػػف االدوار والخطػػوات السػػرنعة نيبغػػي اليظػػر النهػػا 
 وتفعنمها: 

داف الخمنجنػة واعػادة بيائهػا بػروح وطينػة همنة اعادة الدور الرنادي لممنثمنػات الميظمػة والسػمطة فػي البمػأوال: أ
وترعػى مصػالحة وتحػافظ وتػدعـ   -كػَؿ فمسػطنيي -ال فصائمنة، واف تفتح ابوابها ليشاطات تخػدـ الفمسػطنيي

 ممارسة هونته الفمسطنينة باعتبارها هونة تعتز بفضائها العربي اإلسالمي.
بػراز الرمػوز والضػغط لتمنثنػؿ هػذه الجالنػات همنػة تشػكنؿ الكتمػة الصػمبة مػف جمنػع مكويػات الجالنػة أ ثانيا: وا 

في مؤسسات صػياعة القػرار الفمسػطنيي وفػي مقػدمتها المجمػس الػوطيي. وهيػا يشػنر الػى اف التعمػؿ بصػعوبة 
اجػػراء ايتخابػػات لممجمػػس الػػوطيي  فػػي الخمػػنج العتبػػارات تعػػود الػػى رفػػض الػػدوؿ الخمنجنػػة  نجػػافي الحقنقػػة 

 والواقع، العتبارنف رئنسنف: 
ف عػػػددا مػػػف الػػػدوؿ العربنػػػة اقامػػػت لهػػػا ايتخابػػػات بػػػنف الجالنػػػات ولنسػػػت الجالنػػػة المصػػػرنة اولهػػػا وال أ ول:اال 

اف االسػػػتياد الػػػى اف الفمسػػػطنيي هػػػو الػػػذي نحمػػػؿ الونثنقػػػة المصػػػرنة أو جػػػواز  امـــا االعتبـــار الثـــاني:اخرهػػػا، 
 ؽ اخرى.السمطة فنه اجحاؼ  لما نقارب اليصؼ مف ابياء الجالنة  الذنف نحمموف ونثائ
و النثػايي مػف موالنػد فمسػطنف فنػه أإف فتح باب التسجنؿ الطوعي لاليتخابات لجمنع مف ننثبػت اف جػده االوؿ 

مخرج لهذا االلتباسوتوسنع لهذه الشرنحة ومشاركتها في اختنار مف نمنثمها. يفتح قوسا هيا ليضنؼ ) إييػا لػف 
في المجمػس الػوطيي،اف تػوفرت االرادة الوطينػة  يعدـ الوسنمة المياسبة لتسجنؿ فمسطنيني الشتات ومشاركتهـ

 الحقنقنة لدى القنادات الفمسطنينة التي تتحاور هذه االناـ إليجاز اتفاؽ المصالحة(
اعادة احناء الروابط الترانثنة والمكاينة الفمسطنينة والحفاظ عمنها، وتيسنؽ الجهود إلقامة الفعالنات التي  ثالثا:

ة بػػنف االجنػػاؿ الياشػػئة. وتػػؤطر الوجػػود الفمسػػطنيي فػػي فعالنػػات دورنػػة تخػػدـ تحػػافظ عمػػى الهونػػة الفمسػػطنين
 التواصؿ وتعمؿ لمعودة والتحرنر.

استنثمار التحوالت الجارنة في الميطقة في الخروج مف حالة السمبنة وذهينة االيتظار، والسنر قػدما فػي  رابعا:
 لجمنع العمؿ ألجمها.تقدنـ القضنة الفمسطنينة باعتبارها قضنة عادلة تستوجب مف ا

اف شرطنة معاياة الفمسطنيي كسبنؿ لمعودة والتمسؾ بالحقوؽ، فنها ظمـ لمفمسػطنيي وظمػـ لفمسػطنف، ولطالمػا 
عمػػؿ االحػػتالؿ بكػػػؿ طاقتػػه لتػػػذونب الوجػػود الفمسػػػطنيي ككتمػػة واحدة،بغنػػػة إدماجػػه فػػػي المجتمعػػات المحمنػػػة  

شػػرطنة بعمػػؿ دؤوب ومبػػادرات عممنػػة، وفمسػػطنينو الخمػػنج فتتغنػػر قنمهوأولوناتػػه، وقػػد آف أواف ابطػػاؿ هػػذه ال
 لنسوا استنثياء مف القاعدة وبحبوحة العنش التي هـ فنها، ال بد اف تيعكس في خدمة قضنتهـ الكبرى.

بقي اف يقوؿ، إف خصوصنة القضنة الفمسطنينة باعتبارها قضنة مركزنة لمعرب ولدوؿ الخمنج خاصة، تحػتـ 
ش اكبػػر مػػف الػػدعـ لتمكػػنف  الجالنػػات الفمسػػطنينة التػػي تقػػنـ عمػػى اراضػػنها مػػف عمػػى هػػذه الػػدوؿ اعطػػاء هػػام

 ابراز ممنثمنها ورموزها وتسهنؿ حركتهـ ويشاطاتهـ، بما نخدـ القضنة ونحتـر ايظمة هذه الدوؿ المضنفة.
11/2/2013  
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 أمجد عرار
تػػػوؼ النػػػدنف وهػػػو نػػػرى المحتمػػػنف الصػػػهانية لػػػـ نػػػرؽ لمشػػػاب الفمسػػػطنيي خضػػػر النػػػاس التػػػرزي أف نبقػػػى مك

نبطشوف بأبياء شعبه، فالتحؽ بايتفاضة الحجارة األطوؿ في التارنخ . كاف هذا في منثػؿ هػذه األنػاـ قبػؿ ربػع 
وكايػػت ايتفاضػػة الحجػػارة فػػي النػػـو األخنػػر مػػف شػػهرها  1988قػػرف، وتحدنػػدًا فػػي التاسػػع مػػف فبرانر/شػػباط ،

مه عيػدما اعتقمػوه، ولػـ نفتحػوا بطاقػة هوّنتػه قبػؿ أف نيّكمػوا بػه ونربطػوه عمػى النثايي. لـ نكتػرث المحتمػوف السػ
القرنػب مػف غػزة، وكػاف فػي الرمػؽ األخنػػر، ” 2أيصػار “مقدمػة مػركبتهـ العسػكرنة إلػى أف وصػموا بػه لمعتقػؿ 

ضػائه ولـ نمبث أف استشهد في النوـ التالي، عف عشرنف ربنعًا. لـ نكتؼ المحتموف بقتمه بؿ سػرقوا بعػض أع
 تحت غطاء التشرنح.

خضر الناس الترزي لنس الحالة النتنمة التي تؤكد أف الشعب الفمسطنيي موّحد في مواجهة االحػتالؿ، منثممػا 
كػػاف موحػػدًا دائمػػًا فػػي مواجهػػة االسػػتعمار البرنطػػايي وكػػؿ الغػػزاة قبمػػه. مػػف نياضػػؿ ضػػد االحػػتالؿ ال نيظػػر 

ه وموقفػػه مػف قضػػانا وطيػه وأمتػػه . لػذلؾ نعػػنش الفمسػػطنينوف الصػهانية إلػػى دنايتػه أو طائفتػػه، بػؿ إلػػى موقعػ
المعايػػاة ذاتهػػا، قػػتاًل واعتقػػااًل وهػػدـ ميػػازؿ وسػػرقة أراض، ال فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػنف مسػػمـ أو مسػػنحي، مػػديي أو 
فالح، غّزي أو ضفاوي، الجئ أو مقنـ. المعنار الوحند في يظر االحتالؿ موقؼ الفمسطنيي ميػه، إف قاومػه 

ف تعػػاوف معػػه كعمنػػؿ مػػأجور أذاقػػه األمػػرّ  ف هػػادف أو اختػػار رصػػنؼ السػػمبنة أوهمػػه ” كافػػأه“نف، وا  بالُفتػػات، وا 
 بتركه وشأيه.

الفمسطنينوف لـ نفّرقوا في احترامهـ لقناداتهـ بنف ناسر عرفات وأحمد ناسػنف وجػورج حػبش وودنػع حػداد، ولػـ 
ي ميازلهـ كما نعمقوف صور الشهندة دالؿ نجد كنثنروف حرجًا في تعمنؽ صور المياضمة المبياينة سها بشارة ف

المغربػػي أو الشػػهندة لنيػػا اليابمسػػي. وهػػـ نتفػػاعموف بكػػؿ مشػػاعرهـ مػػع أغينػػات مارسػػنؿ خمنفػػة وسػػمنح شػػقنر 
الوطينة والوجداينة، وال نصّيفوف صوت فنروز طائفنًا وهي تيشػد لزهػرة المػدائف وشػوارع القػدس العتنقػة وحنفػا 

 وبنساف وجيوب لبياف.
طنينوف نيظروف بعنف االحتراـ ذاتها ألسنر مياضؿ منثؿ يادر السامري، ابػف الطائفػة السػامرنة الكرنمػة، الفمس

أصػػغر طائفػػة فػػي العػػالـ، التػػي تحمػػؿ معتقػػدات أقػػرب لمدنايػػة النهودنػػة، لكّيهػػا تعػػنش ميػػذ آالؼ السػػينف فػػي 
وكػػاف لهػػا يائػػب فػػي المجمػػس مدنيػػة يػػابمس كجػػزء أصػػنؿ مػػف أبيػػاء المدنيػػة وسػػائر أبيػػاء الشػػعب الفمسػػطنيي، 

التشػػرنعي هػػو الكػػاهف سػػّموـ. هػػذا المياضػػؿ السػػامري كػػاف أحػػد القػػادة الطالبنػػنف األكنثػػر يشػػاطًا فػػي جامعػػة 
اليجػػاح الوطينػػة، وكػػاف قنادنػػًا وقػػدوة لزمالئػػه الطمبػػة، قبػػؿ أف نمتحػػؽ بالعمػػؿ العسػػكري ونتحػػّوؿ إلػػى أحػػد أهػػـ 

. وبعػػد اعتقالػػه حكػػـ عمنػػه بالسػػجف المؤّبػػد سػػت مػػرات، وأمضػػى المطمػػوبنف لجػػنش االحػػتالؿ وأجهزتػػه األمينػػة
حتى اآلف عشر سيوات خمؼ القضباف، حنث نقضي وقته، كما نؤكد المختص باألسرى عبدالياصر فرواية، 

 في تنثقنؼ زمالئه األسرى الذنف نيهموف مف معنيه القومي العروبي وفكره التقدمي اليّنر.
لمصػػػنر، معركػػة التحرنػػر والحرنػػػة واالسػػتقالؿ، هػػو الػػػذي نحّصػػف القمعػػػة هػػذا االلتحػػاـ فػػػي معركػػة الوجػػود وا

الفمسطنينة عمى المدننف القصنر والطونؿ، وهو الذي نجعػؿ كػؿ صػوت فتيػوي تقسػنمي عيصػري وغبػي، بػال 
جواب أو صدى، بػؿ مجػرد عونػؿ ويبػاح بػال مجنػب . كػؿ مػف نفّكػر فػي العػزؼ عمػى أي وتػر يشػازًا ال نجػد 

 ة مرنضة، بعضها مف أدعناء النثقافة، مع األسؼ الشدند.مف نسمعه إال قمّ 
ذلػػػؾ أف االيقسػػػاـ عمػػػى أسػػػاس سناسػػػي لػػػه يهانػػػة حتمنػػػة، إف لػػػـ نحققهػػػا القػػػادة تحّققهػػػا التجربػػػة والظػػػروؼ 
الموضوعنة، أما االيقساـ عمى أساس طائفي فإيه إف بػدأ نتحػّوؿ إلػى سػرطاف نيخػر جسػد أعػرؽ أمػة ونػودي 

 بها إلى مهاوي الردى.
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عمػػػى األرجػػػح  –حسػػػب مصػػػادر أجيبنػػػة عممػػػت اسػػػرائنؿ ضػػػد قافمػػػة كايػػػت توشػػػؾ عمػػػى يقػػػؿ سػػػالح متطػػػور 
عػدة مسػائؿ مف سورنة الى لبياف. ونطرح هذا الهجػـو  - SA17جو مف طراز  –ميظومات صوارنخ ارض 

مهمة، سواء عمى المستوى المبدئي المتعمؽ بمفهـو االمف القومي االسرائنمي أـ في السناؽ الموضعي لتقػونـ 
 الوضع حناؿ تشكؿ تهدند ذي مغزى نعرض المصالح االمينة المهمة لدولة اسرائنؿ لمخطر.

مػػف الجػػنش المصػػري  –سػػبؽ السػػرائنؿ أف عممػػت فػػي الماضػػي حنػػاؿ طنػػؼ واسػػع مػػف التهدنػػدات المتشػػكمة 
بعػػػد الصػػػفقة التشػػػنكنة، وحنػػػاؿ الجػػػنش ذاتػػػه الػػػذي ايتشػػػر بشػػػكؿ مهػػػدد عمػػػى  1956الػػػذي تعػػػاظـ فػػػي العػػػاـ 

وفػػي سػػورنة، حسػػب مصػػادر  1981، وحنػػاؿ البػػرامج اليوونػػة فػػي العػػراؽ فػػي العػػاـ 1967حػػدودها فػػي انػػار 
السػػوداف وفػػي البحػػر االحمػػر، . وقػػد هوجمػػت سػػفف وقوافػػؿ سػػالح لمفمسػػطنيننف فػػي 2007أجيبنػػة، فػػي العػػاـ 

 وُأحبط قادة ميظمات ارهابنة بشكؿ مركز.
السػؤاؿ حػػوؿ مػا إذا كػػاف عمػػى اسػرائنؿ اف تعمػػؿ ضػد تعػػاظـ العػػدو وضػد تهدنػػدات محتممػة واف توقػػع عمػػنهـ 

 ضربة وقائنة عسكرنة لنس سؤااًل تافهًا. نوجد يهجاف متعارضاف مف هذا الموضوع:
ايػػػه ال توجػػػد قػػػدرة عمػػػى معالجػػػة كػػػؿ التهدنػػػدات المتشػػػكمة، فمػػػا بالػػػؾ أف  . المفهػػػـو السػػػمبي الػػػذي نػػػدعي1

معالجتها قد تصعب االمر الػى درجػة حػرب، بػؿ تزنػد دافػع العػدو لمعمػؿ عمػى بيػاء قوتػه. هػدؼ اسػرائنؿ هػو 
الحصوؿ عمى فترات هدوء طونمة المدى، وبالتالي لنس صحنحا العمؿ ضد التعاظـ وتقمنص فتػرات الهػدوء. 

قوة ردع، والتصػدي لقػدرات العػدو وشػؿ فعالتهػا ال نػتـ اال عيػدما نهػاجـ العػدو اسػرائنؿ. تبيػى هػذا  نجب بياء
ومػف لػـ نصػادؽ عمػى االعمػاؿ ضػد تعػاظـ  1981الفهـ مف عارض الهجـو عمى المفاعؿ العراقي في العاـ 

 .2006أو بعد حرب لبياف النثاينة في  2000"حزب اهلل" بعد االيسحاب مف لبياف في العاـ 
. الفهػػػـ الفاعػػػؿ الػػػذي نػػػدعي بػػػاف تجاهػػػؿ التهدنػػػدات المسػػػتقبمنة وبيػػػاء القػػػوة مػػػف شػػػأيه اف نجبػػػي مػػػف دولػػػة 2

العمػؿ عمػى ازالػة  –فػي الحػاالت ذات الصػمة  –اسرائنؿ نثميا باهظا، أو حتى أف نهدد وجودها، ما نسػتدعي 
 التهدند المحتمؿ حتى بنثمف احتماالت الرد والتصعند.

حنػاؿ "حػػزب  2006فػي  –أدارت اسػػرائنؿ نثػالث حمػالت كبػػرى ضػد ميظمػات "االرهػػاب" فػي العقػد الماضػي 
ضد "حماس" في قطاع غزة. في كؿ واحدة مف هذه المواجهات لـ تكػف  2012و  2009اهلل" في لبياف وفي 

هياؾ ينة لتحقنؽ يصر سػاحؽ )"ايهنػار حمػاس"(، وهػذه أنضػا لػـ تكػف أهػداؼ الحمػالت. فقػد اسػتهدفت هػذه 
ت تحقنؽ هدوء فػي الشػماؿ وفػي الجيػوب وتعزنػز الػردع اإلسػرائنمي. ومػع ذلػؾ، ففػي الحػاالت الػنثالث الحمال

كاف واضحا ايه نجب اف نعالج انضا التعاظـ المستقبمي لميظمات "االرهػاب" بعػد الوصػوؿ الػى وقػؼ اليػار. 
الػة "حػزب اهلل" عبػر فػي ح –آلنات معالجة التعاظـ كاف نفترض بها أف تكػوف جػزءا مػف اتفاقػات وقػؼ اليػار 

والتعهػد المصػري واالمنركػي. وقػد  1860، وفي حالة رصاص مصبوب عبر قرار 1701قرار االمـ المتحدة 
لػـ نكػػف هيػاؾ أي مظهػر خػارجي لوجػػود آلنػة لمعالجػة التعػػاظـ.  2012فشػمت اآللنتػاف بشػكؿ تػػاـ. فػي العػاـ 

 صحاب القرار في اسرائنؿ.وهكذا بقي الموضوع معضمة استراتنجنة وعممناتنة عمى طاولة ا
 توجد أربعة اعتبارات مركزية في نقاش من ىذا النوع:

 . وجود قدرة استخبارنة وعممناتنة لوقؼ التعاظـ. وبدوف هذه القدرة ال معيى لالعتبارات االخرى.1
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اط . تقػػونـ قػػنـ العمػػؿ الوقػػائي: مػػف الواضػػح اف ال معيػػى لممخػػاطرة بالتصػػعند وبػػرد العػػدو اذا لػػـ نكػػف احبػػ2
قػدرات غنػر تقمندنػة، ميظومػات دفػاع جػػوي  –التعػاظـ ذا قنمػة. ومػع ذلػؾ، فػاف تعاظمػا ذا مغػػزى اسػتراتنجي 

 هو هدؼ نستوجب اليظر باهتماـ شدند في امكاينة إحباطه. –متطورة، صوارنخ بعندة المدى 
قػػع، احتمػػاالت . الكمفػػة والمخػػاطر مػػف العممنػػة: هػػؿ المخػػاطر مػػف العممنػػة، وفػػي مركزهػػا رد الخصػػـ المتو 3

التصعند، الكشؼ عف مصادر االستخبارات والقدرات العممناتنة، تبرر العممنة الوقائنة؟ ما هو المنزاف بنيهمػا 
وبنف الكمفة والمخاطر في ظؿ عدـ اتخاذ عمؿ وقػائي واالمتيػاع عػف ضػرب تعػاظـ العػدو؟ مػف الواضػح أيػه 

 دلة تشنر الى نثمف أعمى لمسناسة السمبنة.مف أجؿ تبرنر العمؿ الوقائي نجب أف نظهر أف هذه المعا
. اعتبارات تتجاوز مسألة التعاظـ الموضعي واحباطه: موقؼ القوى العظمى، التأنثنر عمى ساحات اخػرى، 4

 المساهمة في الردع، ومسائؿ محنطة اخرى ذات صمة.
عمى السالح  -حسب مصادر اجيبنة -سأحاوؿ فحص قابمنة تطبنؽ هذه االعتبارات عمى الهجـو االسرائنمي

 المتطور الذي يقؿ الى "حزب اهلل".
. فػػي ضػػوء يتػػائج الهجػػـو المػػذكور أعػػاله مػػف الواضػػح أيػػه كػػاف لػػدى الميفػػذنف معمومػػات اسػػتخبارنة فائقػػة 1

.  وقدرة تيفنذنة منثنرة لاليطباع لتيفنذ الهجـو
وؽ الجوي االسرائنمي في . بشكؿ واضح: الهدؼ ميع يقؿ قدرة تيفنذنة متطورة، كايت كفنمة باف تتحدى التف2

مواجهة مستقبمنة في لبيػاف او يصػب كمػنف لطمعػات االسػتخبارات الضػرورنة لجمػع المعمومػات عػف بيػاء قػوة 
 وتعاظـ "حزب اهلل".

 . تقويم رد فعل الخصم:3
لنس ليظاـ االسد مصػمحة فػي الػرد الفػوري وبقػوة عمػى الهجػوـ. فاليظػاـ نوجػد فػي معركػة بقػاء وفػي  –سورنا 
حػػرب أهمنػػة. جػػنش االسػػد ميشػػغؿ اساسػػا فػػي هػػذا الصػػراع وقدراتػػه حنػػاؿ اسػػرائنؿ تلكمػػت. نسػػعى األسػػد ذروة 

الػػى ميػػع تػػدخؿ دولػػي نغنػػر منػػزاف القػػوى فػػي الصػػراع فػػي سػػورنة، ولهػػذا فمػػنس لػػه مصػػمحة فػػي فػػتح جبهػػة 
سػنده فػي خارجنة حنػاؿ قػوة مهمػة جػدا منثػؿ إسػرائنؿ. اعتبػار آخػر هػو الضػرر المحتمػؿ بعالقػات األسػد مػع 

موسػػكو. فيقػػؿ السػػالح الروسػػي الػػى "حػػزب اهلل" لػػنس شػػرعنًا ونشػػكؿ خرقػػا لوعػػود السػػورننف لروسػػنا، الحمنػػؼ 
الحنػػوي لسػػورنة، الػػذي نحمنهػػا فػػي مجمػػس االمػػف ونميػػع التػػدخؿ االجيبػػي فػػي المذبحػػة الجارنػػة فنهػػا. ولهػػذا 

ري ولػػنس ضػػد قافمػػة سػػالح. ال السػػبب سػػارعت سػػورنة الػػى اليشػػر بػػاف الهجػػـو يفػػذ ضػػد معهػػد لمبحػػث العسػػك
 نرغب االسد في أف نخاطر بتحالفه المهـ مع روسنا. ولهذا فسنمتيع عف التصعند.

لنس لمميظمة شرعنة في الرد عمى هذه العممنة؛ فهو لنس "حامي سورنة"، ولما كاف الهجـو تـ  –"حزب اهلل" 
تػػورط لبيػػاف فػػي قتػػاؿ حفاظػػا عمػػى  عمػػى االراضػػي السػػورنة فػػاف الشػػعب المبيػػايي لػػف نوافػػؽ عمػػى عممنػػة قػػد

باليسبة  1701سورنة. كما أف "حزب اهلل" نخرؽ بشكؿ ميتظـ ومستمر قرار مجمس االمف  -مصالح اجيبنة 
لميع يقؿ السالح الى لبياف. ونفترض بالميظمة أف تشػكؿ اساسػا أداة عسػكرنة انراينػة ضػد اسػرائنؿ فػي حالػة 

وبسػػبب كػػؿ هػػذا فػػاف شػػرعنة "حػػزب اهلل" فػػي الػػرد عمػػى الهجػػـو  تطػػور االزمػػة اليوونػػة الػػى مواجهػػة عسػػكرنة.
 متدينة داخؿ لبياف وخارجه.

 نقطتان ميمتان:
التػي كايػت فػي طرنقهػا الػى "حػزب اهلل"، مػا سػمح  SA17لـ تتحمؿ اسرائنؿ المسؤولنة عف ضرب بطارنات 

ذلؾ فمف المهـ االشارة الى  لمسورننف و"حزب اهلل" بمجاؿ اليفي. وبالفعؿ لـ نكف نثمة رد عسكري فوري. ومع



 
 
 

 

 

           45ص                                    2767العدد:                11/2/2013اإلثنين  التاريخ:

أيهمػػػا رغػػػـ عػػػدـ ردهمػػػا الفػػػوري وعػػػدـ تصػػػعند المواجهػػػة فايهمػػػا نحتفظػػػاف بامكاينػػػة الػػػرد الحقػػػا، دوف أخػػػذ 
 المسؤولنة عف هذا الرد أنضا.

سنستمر يقؿ السالح، وسنبقى تحدنه ألصحاب القرار في المستقبؿ انضا وستكوف اسرائنؿ مطالبة باف تيظر 
 خطر التصعند، الذي سنتزاند مف حدث الى آخر. باهتماـ شدند الى

 10/2/2013، عن "مباط عميا"
 11/2/2013، األيام، رام اهلل
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