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 نياء االنقساموا  شراكة وطنية  ونريدن يقصينا أسمد أحد نال و حدا أقصي نال خالد مشعل:  2
في لقاء خاص بػ: "القدس" "أنه صرح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعؿ : خاص -القاهرة 

اذا كانت ادارة اوباما الجديدة جادة في تغيير المشهد الراهف، وايقاؼ شالؿ الدـ في المنطقة ورفع الظمـ عف 
الشعب الفمسطيني لتصنع سالما حقيقيا، فنذكرها بأف السالـ الحقيقي يقوـ عمى العدؿ واالنصاؼ واعادة 

 الحقوؽ المغتصبة الصحابها.
منظمة التحرير الفمسطينية ودخوؿ حماس اليها قاؿ :"نحف ال نزاحـ احدا وال ننافس أحدا عمى كرسي وبشأف 

نهاء االنقساـ  او مقعد، وال نريد أف نقصي أحدا، كما ال نسمح ألحد بأف يقصينا. نحف نريد شراكة وطنية وا 
عادة وحدة الوطف .  وا 

حة رزمة واحدة وبمسارات متوازية ، فحماس واضاؼ مشعؿ، بأف الحركة أكدت ضرورة أف تكوف المصال
نجاح المصالحة وتنفيذها عمى االرض وتعزيز الوحدة الوطنية الفمسطينية حتى يتـ  تريد إنهاء االنقساـ، وا 
التفرغ بعد ذلؾ بصؼ وطني موحد وفؽ استراتيجية فمسطينية قوية فاعمة مف اجؿ اف ننتزع حقوقنا وننتهى 
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الوطني باالمر الواقع دوف أف نستجدي أحدا أو ننتظر احدا، منتقدًأ مف االحتالؿ وننجز مشروعنا 
االضطراب في بعض المواقؼ الدولية التي تعتبر االنقساـ الفمسطيني معطال لجهود السالـ، ألنه ال يوجد 
شريؾ فمسطيني، فيما أخرى تعتبر المصالحة بمشاركة حركة "حماس" يعطؿ جهودهـ لتحقيؽ السالـ 

 ات عمى حماس كشروط الرباعية الدولية .ويضعوف اشتراط
إف أهـ ما تـ بحثه خالؿ اجتماع االطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفمسطينية في القاهرة مشعؿ وقاؿ 

هو أواًل بحث النظاـ االنتخابي لممجمس الوطني الفمسطيني حيث عرض االخ سميـ الزعنوف )أبو االديب( 
دتها المجنة المشكمة لهذا الغرض، الفتا إلى أف هذا النظاـ سيصؿ الى رئيس المجمس المسودة التي اع

صورته النهائية، وخالؿ االياـ القادمة ستحسـ كافة القضايا العالقة وصوال إلى نظاـ انتخابي معتمد ليتـ 
 مرسوـ به. إلصدارمازف  ابو لألخرفعه 

زمة في هذ  المرحمة لمممفات الخمسة وأضاؼ:" االمر الثاني هو التأكيد عمى استكماؿ التحضيرات الال
ضمف ما اتفؽ عميه مف تطبيؽ المصالحة كرزمة واحدة وفي مسارات متوازية حيث أنه خالؿ الفترة القادمة 
سيكوف هناؾ استكماؿ لسجؿ الناخبيف في غزة والضفة، واستكماؿ التحضيرات الخاصة بإنتخابات المجمس 

، وتشكيؿ لجنة خاصة بانتخابات المجمس الوطني في الخارج، الوطني مف خالؿ اقرار نظاـ االنتخابات
الى المتابعة الحثيثة لكؿ  باإلضافةفضال عف استئناؼ المشاورات الخاصة بتشكيؿ حكومة توافؽ وطني، 

 ممفات الحريات العامة في الضفة والقطاع مف خالؿ متابعة واشراؼ االخوة المصرييف".
فعيؿ وانتظاـ لقاءات االطار القيادي لمنظمة التحرير في هذ  المرحمة "باالضافة الى ت وتابع مشعؿ يقوؿ:

االنتقالية إلى حيف انتخاب المجمس الوطني الفمسطيني والمجنة التنفيذية، وما يتعمؽ بمجنة المصالحة 
المجتمعية". مشددا عمى اف هذ  فترة استكماؿ كؿ التحضيرات حيث جرى االتفاؽ عمى انه عقب االنتهاء 

هذ  التحضيرات وتهيئة االجواء والظروؼ لتكريس وضع المصالحة، عند ذلؾ يجري التوافؽ عمى  مف كؿ
موعد االنتخابات، وتشكيؿ الحكومة مؤكدًا اف حركة حماس مع توافؽ الجميع عمى ضرورة االحتكاـ الى 

 نتائج صناديؽ االقتراع سواء في اطار السمطة و منظمة التحرير الفمسطينية.
انه تـ بحث الموقؼ السياسي واالستراتيجية الفمسطينية المطموبة لتحقيؽ برنامج القواسـ واضاؼ مشعؿ 

المشتركة المتفؽ عميه فمسطينيا وبما يساهـ في حشد كؿ الجهود الفمسطينية، ومف خمفها الجهود العربية 
د الحقوؽ الوطنية االسالمية واالصدقاء في العالـ لتحقيؽ المشروع الوطني الفمسطيني والعمؿ عمى استردا

 الفمسطينية .
نقاذ القدس  دعم الحركة االسيرة.. وا 

واضاؼ مشعؿ، انه جرى أيضا مناقشة ممؼ االسرى خاصة في ظؿ اضراب االسرى عف الطعاـ، وما 
يعانوف مف إجراءات تعسفية وانتهاكات لحقوقهـ في السجوف والمعتقالت االسرائيمية، وكيفية العمؿ عمى 

ني في الداخؿ والخارج لصالح ممؼ االسرى، جرى بحث قضية القدس وما تتعرض له تكثيؼ الجهد الوط
مف تهويد وتكثيؼ لالستيطاف وتهجير المواطنيف الفمسطينييف واستهداؼ لممسجد االقصى المبارؾ ومحاولة 
العمؿ عمى تقسيمه كما حدث لممسجد االبراهيمي في الخميؿ وضرورة تكثيؼ الجهود كقيادة فمسطينية 

 لشعب الفمسطيني واالمة النقاذ القدس، وغيرها مف الموضوعات الفمسطينية.وا
 ال نتدخل في الشؤون الداخمية للشقاء العرب

وردا عمى ما أثير مؤخرا في وسائؿ االعالـ بأف دولة قطر اعطت حركة حماس امواال لدعـ النظاـ 
باالفتراءات واالكاذيب واالقاويؿ المصري، أكد مشعؿ اف حركة حماس نفت ذلؾ، واصفا تمؾ التصريحات 
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الممفقة التي ال اصؿ لها اال التشويش ومحاولة التشويه، مشددا عمى اف هذا لـ يحدث عمى االطالؽ حيث 
اف حماس ال تتدخؿ في الشأف المصري الداخمي وال في أي شأف عربي اخر. واضاؼ: نحف معنيوف بهمنا 

 المي اواى بمد اخر في العالـ.الفمسطينية ونحتـر خصوصية كؿ بمد عربي اواس
 نرحب بزيارة أي مسؤول لغزة ونعتبرىا كسرا لمحصار

وعف اهمية الزيارات التي يقـو بها الرؤساء والمسؤولوف ووزراء الخارجية لقطاع غزة قاؿ مشعؿ: نحف نرحب 
ؼ الى جانبه، بكؿ مف يزور قطاع غزة بإعتبار ذلؾ يمثؿ تعبيرا عمميا عف مساندة الشعب الفمسطيني والوقو 
 وتعزيز الخطوات نحو كسر الحصار بشكؿ نهائي عف قطاع غزة وهذا موضع تقديرنا وشكرنا.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الجميع فى الساحة الفمسطينية اف يتعامموا بهذ  الروحية مع هذ  
بيرا عف وقوؼ االمة الى جانب الزيارات باعتبارها مصمحة فمسطينية وتعزيزا لصمود الشعب الفمسطيني، وتع

القضية الفمسطينية الى جانب مساندة االمة ووقوفها معنا في كؿ ممفاتنا الوطنية، وليس فقط في غزة، وعدـ 
 القمؽ مف أي بعد سياسي.

 نريد رئاسة واحدة ومرجعية واحدة
حف كما يتابع نحف ال نسعى مطمقا الي تكريس البتعاد غزة عف الضفة او العكس، بؿ ن واضاؼ قائال:

الجميع جادوف، ونبذؿ قصارى جهدنا مف اجؿ انهاء االنقساـ الفمسطيني وتعزيز المصالحة واستكماؿ 
ممفاتها. فنحف شعب واحد وارض واحدة وقضية واحدة، وبالتالي مف الطبيعي اف نكوف في ظؿ نظاـ سياسي 

ر الفمسطينية يشارؾ فيها الجميع وتبنى واحد له رئاسة واحدة ومرجعية وطنية واحدة متمثمة في منظمة التحري
 عمى اسس ديمقراطية ومجمس تشريعي واحد وحكومة واحدة.

 المصالحة ضرورة وطنية وال ترتبط بأي زيارة
وبخصوص التحميالت التي تقوؿ انه تـ تأجيؿ تشكيؿ الحكومة لما بعد زيارة الرئيس االميركي براؾ اوباما 

قاؿ مشعؿ هذا سؤاؿ يوجه إلى االدارة االمريكية، ولكف ما يمكف اف  ووزير خارجيته جوف كيري لممنطقة ،
نقوله نحف اف المصالحة الفمسطينية ضرورة وطنية وحؽ طبيعي لمشعب الفمسطيني وقوا  الوطنية وال يحؽ 
الحد في العالـ اف يتدخؿ في هذا الممؼ حيث اف هذا شأف وطني فمسطيني غير مسموح الحد التدخؿ فيه، 

ما يقوـ بوضع عراقيؿ و عقبات واشتراطات أمامه، مشيرا الي انه تـ التوافؽ خالؿ االجتماع فضال عف 
االطار القيادي لمنظمة التحرير عمي ضرورة المضي في انجاز خطوات المصالحة وعدـ التأثر بأي مقوالت 

مفاوضات، مف هذا النوع، أو ربط ذلؾ بزيارات هنا وهناؾ، او ربطها بجهود أي طرؼ في استئناؼ ال
موضحا اف هناؾ اضطرابا في بعض المواقؼ الدولية. فمرة يعتبروف االنقساـ الفمسطيني معطال لجهود 
السالـ النه ال يوجد شريؾ فمسطيني، واخري يقولوف اف المصالحة الفمسطينية بمشاركة حماس يعطؿ 

طراب الرؤية والموقؼ جهودهـ ويضعوف اشتراطات عمى حماس كشروط الرباعية وغيرها، مما يدؿ عمى اض
وهو امر مرفوض حيث أنه ليس مف حؽ احد أف يعطؿ مصالح الشعب الفمسطيني وضرورياته الوطنية 
خاصة ترتيب البيت الفمسطيني مف الداخؿ وانهاء االنقساـ مف اجؿ مبادرات سياسية اعتادت المنطقة عميها 

 دوف اف يكوف مف ورائها طائؿ.
 لشعب الفمسطينيترحيب بالجيود الدولية لدعم ا

ورحب مشعؿ باى جهد امريكي او اوروبي او دولي يسعي لتمكيف الشعب الفمسطيني مف نيؿ حقوقه 
 وتحقيؽ مشروعه الوطني وقياـ دولته الفمسطينية الحقيقية عمى األرض
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نهاء االحتالؿ االسرائيمي البغيض عف ارضنا، ووقؼ العربدة االسرائيمية المتمثمة في  بسيادة حقيقية وا 
 العدواف والقتؿ واالعتقاؿ واالستيطاف والتهويد .

واكد أنه اذا كانت ادارة اوباما الجديدة جادة في كونها ستقوـ برفع الظمـ عف الشعب الفمسطيني، وتغيير 
المشهد الراهف، وايقاؼ شالؿ الدـ في المنطقة لتصنع سالما حقيقيا فنذكرها بأف السالـ الحقيقي يقوـ عمى 

عادة الحقوؽ المغتصبة الصحابها .العدؿ واالنصا  ؼ وا 
 الضغط عمى الجانب االسرائيمي

وقاؿ مشعؿ:" إف نقطة البدء لتحقيؽ ذلؾ هي الضغط عمى الجانب االسرائيمي، النه هو المتعنت، مشيرا 
الى اف المشكمة ليست في الطرؼ الفمسطيني سواء كاف في فتح أو حماس، وليست في الجانب العربي أما 

هي في الجانب االسرائيمي، وبالتالي كؿ مف يريد تغيير المشهد الراهف عميه أف يمارس ضغطا المشكمة ف
حقيقيا عمى الجانب االسرائيمي، خاصة في ظؿ نتائج االنتخابات االسرائيمية التي عززت مف موقؼ اليميف 

 نظاـ.وتياراته في النظاـ السياسي االسرائيمي حتى واف تراجعت مكانة نتانياهو في هذا ال
 جيود إسرائيمية إلجياض المصالحة

واكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اف هناؾ عقبات لتحقيؽ المصالحة، وجزء اساسي مف هذ  
العقبات جاء نتيجة التدخالت الخارجية والسمبية وعمى رأسها الجهود االسرائيمية الجهاض المصالحة 

في المجمس التشريعي في الضفة الغربية خالؿ االياـ الماضية واعتقاالتهـ المتالحقة لقيادات حماس ونوابها 
دليؿ عمى ذلؾ، إضافة إلى االشتراطات الدولية والفيتو أو الضغط عمى السمطة بقطع المساعدات اذا ذهبت 

 لممصالحة كؿ هذ  تمثؿ عقبات أماـ انجاز المصالحة.
االوضاع السمبية التى ترتبت عميه، مشددا كما اف هناؾ عقبات فمسطينية نتيجة طوؿ االمد عمى االنقساـ و 

عمى أف كؿ ذلؾ لف يثنينا عف انجاز المصالحة. نعـ هناؾ عقبات ، ولكف االرادة الفمسطينية قوية وجادة 
خاصة في ظؿ المناخات االيجابية التي تحققت في االسابيع الماضية منذ انتصار المقاومة في غزة عمى 

لقطاع حيث انتصرت المقاومة بشروطها، فضال عف خطوة االخ ابومازف العدو االسرائيمي في حربه عمى ا
في االمـ المتحدة، وخطوات التقارب بيف فتح وحماس في الضفة والقطاع، اضافة الى الثقؿ المصري الكريـ 

 الذي يقؼ خمؼ المصالحة ممثال بالرئيس محمد مرسي، واالخوة في المخابرات المصرية.
 ة وبمسارات متساويةنريد المصالحة رزمة واحد

وبالنسبة لحركة حماس، اكد اف الحركة تريد المصالحة بكؿ ممفاتها، الفتا الى أف حركته هى التي أكدت 
عمى ضرورة أف تكوف المصالحة رزمة واحدة وبمسارات متوازية، فحماس تريد إنهاء االنقساـ وانجاح 

سطينية حتى يتـ التفرغ بعد ذلؾ بصؼ وطني المصالحة وتنفيذها عمى االرض وتعزيز الوحدة الوطنية الفم
موحد وفؽ استراتيجية فمسطينية قوية فاعمة مف أجؿ أف ننتزع حقوقنا، وننتهى مف االحتالؿ، وننجز 

 مشروعنا الوطني باألمر الواقع دوف أف نستجدي أحدا أو ننتظر أحدا .
أف حماس مع  ،بو الوليد (وحوؿ ما نشر عف سعي حماس وخالد مشعؿ لرئاسة منطمة التحرير أوضح )ا

نما حقوؽ وطنية وضرورات فمسطينية. فنحف نريد أف  المصالحة بكؿ ممفاتها، والمنظمة ليست مغانـ، وا 
نحتكـ النتخابات نزيهة وبظروؼ عمى االرض تسمح بإجرائها ويشارؾ فيها الجميع بحرية. ونريد تشكيؿ 

عادة بناء منظمة التحرير الفمسطي نية وفؽ أسس ديمقراطية مف خالؿ انتخاب المجمس حكومة توافؽ وطني وا 
الوطني الفمسطيني والمجنة التنفيذية لممنظمة يشارؾ فيها الجميع ، باالضافة الى إنهاء الممارسات األمنية 
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عمى االرض التى تعكر الوحدة الوطنية، وانشاء حالة فمسطينية طبيعية في الضفة والقطاع وتسوية كؿ ما 
 مف مشكالت مف خالؿ لجنة المصالحة المجتمعية .ترتب عمى االنقساـ 

 عمى العالم أن يحاسبنا عمى ما نفعل ال عمى ما نتيم بو
وقاؿ :" نحف نريد التعامؿ مع كؿ هذ  القضايا ونؤدي واجباتنا ونمارس حقوقنا فهذا هو العدؿ والمنطؽ 

ال ننافس احدا عمى كرسي أو الوطني في التعامؿ مع ممؼ المصالحة الفمسطينية. نحف ال نزاحـ احدا، و 
نهاء االنقساـ"،  مقعد وال نريد أف نقصي احدا، كما ال نسمح ألحد أف يقصينا. نحف نريد شراكة وطنية، وا 
مؤكدًا عمى انجاز المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفمسطيني عمى أسس ديمقراطية. 

سمطة والمنظمة ومؤسسات القرار الفمسطيني جنبا الي واضاؼ مشعؿ نحف نريد أف نكوف شركاء معنا في ال
جنب مع االخريف، وهذ  هى فمسفة حماس ورؤيتها والعالـ عميه اف يحاسب حماس عمى ما تفعؿ وليس 

 عمى ما تتهـ به الحركة مف هنا او هناؾ .
)ابو  قاؿ ،وردًا عمى سؤاؿ هؿ تغير الوضع وتـ قبولكـ كحماس جزء مف المكوف والمشهد الفمسطيني

أنا ال أريد االجابة نيابة عف أحد ، أنا اتحدث عما تـ االتفاؽ عميه بصفتي عمى رأس حركة حماس  ،الوليد(
وبصفتي الوطنية وبالمنطؽ الوطني:" لقد اتفقنا عمى فمسفة الشراكة الذي تـ االتفاؽ عميه خالؿ االجتماعات 

ي الفمسطيني، وأوؿ خطوة لتحقيؽ ذلؾ هي ونمارس الشراكة معا ونتعامؿ معا في انجاز المشروع الوطن
 إنهاء االنقساـ وانجاز المصالحة عمى االرض".

 الحوار مع الواليات المتحدة
وردًا عمى سؤاؿ حوؿ الحوار مع الواليات المتحدة، وما تردد عف رسالة مف حماس الى أوباما عبر العاهؿ 

الممؾ عبد اهلل العاهؿ االردني كاف بناء عمى دعوة االردني الممؾ عبد اهلل الثاني قاؿ مشعؿ :" إف لقاء  مع 
كريمة منه لمتشاور حوؿ مجمؿ ما يجرى في المنطقة، وفي مستقبؿ الوضع الفمسطيني والمصالحة، 
ولإلستماع لرؤية حماس لموضع الراهف، ولمستقبؿ القضية الفمسطينية وهذا ما نفعمه مع كثير مف زعماء 

 المنطقة.
 ال نقبل أي اشتراطات

أكد اف الحركة ال تقبؿ بأى اشتراطات عميها ،الفتا الى انه ال يصح ألي أحد اف يتعامؿ مع المنطقة و 
العربية واالسالمية مف خالؿ االشتراطات والضغوط. واضاؼ قائال:حماس التقبؿ هذا المدخؿ او هذا 

بته الوطنية وفي المنطؽ عمى االطالؽ فنحف اصحاب حؽ ولنا قضية عادلة ومنحازوف لمصالح شعبنا وثوا
نفس الوقت عقولنا مفتوحة ومستعدوف لمحوار مع اى دولة في العالـ غير المحتؿ االسرائيمي مف اجؿ انجاز 

 حقوقنا الوطنية، أما االشتراطات فهي مدخؿ مرفوض .
واكد مشعؿ أف الشعب الفمسطيني هو الذي لديه مطالب مشروعة ومحددة، وهو الذي يبحث عف أمنه 

حريته وتخمصه مف االحتالؿ وأف يكوف مسؤوال عف دولته وتقرير مصير  وانجاز مشروعه واستقالله و 
. فالشعب الفمسطيني ما زاؿ يعاني ويعيش بعيدا عف  الوطني. وقاؿ " هذا هو النقص في المنطقة اليـو

العدؿ أرضه، وبالتالي مف يريد أف يغير مشهد المنطقة وتحقيؽ سالـ عادؿ وحقيقي، عميه أف يكوف مدخمه 
واالنصاؼ ورفع الظمـ عف الشعب الفمسطيني ومقاومة المحتؿ الذي عربد في المنطقة بما فيه الكفاية ، وهو 

 الذي عطؿ الجهود الدولية التي كانت تريد احداث شيء في مسار السالـ في المنطقة .
 حكومة الوحدة الوطنية
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 2013ومة وطنية منتصؼ العاـ الجاري وعف مدى تفاؤله بإنجاز ممؼ المصالحة الفمسطينية وتشكيؿ حك
بعيدا عف مسألة التوقيت هناؾ جدية حقيقية ونحف قادة معنا، وبمجموعنا نصنع االنجاز بما  قاؿ مشعؿ:

يتطمع اليه شعبنا، وفي ضوء كؿ العوائؽ واالشكاليات السابقة ال شؾ أف النجاح في تنفيذ الخطوات عمى 
ـز واالصرار حتي نحقؽ االنجازات ونصنع مصالحة حقيقة األرض يحتاج لبعض الوقت وكثير مف الع

ونطوي صفحة االنقساـ دوف رجعة. وتابع يقوؿ :" الننا أماـ مشروع بناء ومشروع تجاوز لعقبة كبيرة اسمها 
االنقساـ، وهذا كما قمت يحتاج لبعض الوقت وكثير مف الجدية، اعتقد اننا جادوف في ذلؾ ، وقد توافقنا بأننا 

ألي تدخالت أو ضغوط او اشتراطات أف تؤثر عمى مسار المصالحة. وعف االنتخابات الداخمية لف نسمح 
 لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس قاؿ ابو الوليد :" هذا الموضوع ال أريد مناقشته في اإلعالـ ". 

 12/2/2013القدس، القدس، 
 
 تنيار القاىرة لم تحدث االختراق المأمول ولكنيا لم حواراتىنية:  

أكد رئيس الحكومة إسماعيؿ هنية، أف حوارات القاهرة لـ تنهار، لكنها لـ تحدث : أحمد المصري - غزة
 االختراؽ المأموؿ.

وقاؿ هنية في تصريح مقتضب وزعه مكتب رئاسة الوزراء بغزة: "حوارات القاهرة لـ تحدث االختراؽ المأموؿ 
 حة عمى أصولها خدمة لشعبنا وقضيتنا".ولكنها لـ تنهار. ونحف متمسكوف بإنجاز المصال

 ةمف جانب ثاف؛ حذر هنية مف إقداـ سمطات االحتالؿ عمى بناء كنيس يهودي ومركز شرطة بمحاذا
المسجد األقصى وحائط البراؽ، وسعيها لتغيير مالمح المدينة المقدسة والمسجد األقصى، مؤكًدا عمى 

 هما كمؼ ذلؾ مف ثمف".ضرورة "إسقاط السياسات اإلسرائيمية في القدس م
لإلفتاء الشيخ حسيف حالوة:  األوروبيوقاؿ هنية خالؿ استقباله وفًدا إيرلنديا برئاسة األميف العاـ لممجمس 

 "نخشى أف يجعموا هذا المشروع متصال بباحات األقصى وكأف ساحات المسجد امتداد لهذا المشروع".
ات ومتمسؾ بأرضه كؿ أرضه وأنه لف يفرط بالقدس وأضاؼ: "إف شعبنا الفمسطيني لف يسمـ بهذ  السياس

واألقصى".وأشار إلى "الدور الكبير الممقى عمى األمة والشعب الفمسطيني بخصوص القضية الفمسطينية 
 خاصة القدس التي تتعرض ألخطر هجمة صهيونية منذ احتاللها".

يمس األقصى بأذى مهما وتابع: "نحف مصمموف عمى إسقاط السياسات الصهيونية ولف نسمح ألحد أف 
كمؼ ذلؾ مف جهد ودماء وبأي ثمف"، محماًل األمة وعمماءها ومفكريها "مسؤولية النهوض مف أجؿ حماية 
عالمي،  القدس واألقصى والدفاع عف ميراث األمة في فمسطيف، مف خالؿ فعؿ سياسي ودبموماسي وا 

 وتوعية أجياؿ األمة بقضية القدس واألقصى وما تمثمه".
نية أف المؤامرة التي حاولت سمخ فمسطيف عف بعدها اإلسالمي وجعمها عربية ومف ثـ سمخها عف وأوضح ه

البعد العربي وجعمها قضية فمسطينية تخص مف يعيش في فمسطيف فقط فشمت، وذلؾ مع الوعي الذي تحيا  
 األمة، وعودة األمة إلى دينها وتفاعمها مع القضية الفمسطينية".

أف خطوة تحديث سجؿ الناخبيف بداية الطريؽ إلنجاز المصالحة. جاء ذلؾ خالؿ  هنيةإلى ذلؾ؛ اعتبر 
 لقائه رئيس وأعضاء لجنة االنتخابات المركزية في مقر  بمدينة غزة.

شادته بجهود لجنة االنتخابات المركزية التي يبذلونها في إطار عممية تسجيؿ الناخبيف  وعبر عف تقدير  وا 
بالمهنية المطموبة.وجدد ثقته بمجنة االنتخابات وقاؿ:"إنكـ تخوضوف العممية وحرصهـ عمى إتماـ العممية 

 بالشكؿ المطموب"، مبدًيا سعادته وارتياحه لإلجراءات التي بذلتها حتى اآلف.
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وأكد عمى التعاوف والتنسيؽ الكامؿ بيف حكومته والمجنة وصوال إلتماـ عممية تسجيؿ الناخبيف، مضيًفا:"نريد 
لخطوة فاتحة خير إلنهاء االنقساـ، وخطوة في إطار تنفيذ ما اتفؽ عميه مف اتفاؽ المصالحة أف نجعؿ هذ  ا

 كرزمة واحدة متوازية الخطوات".
بدور  أثنى رئيس المجنة د. حنا ناصر عمى دور رئيس الوزراء هنية، وحكومته عمى الجهود المبذولة في 

 لناخبيف في قطاع غزة.تقديـ المساعدات والتسهيالت لبدء عممية تحديث سجؿ ا
 //فمسطين أون الين، 

 
 بوضع العقبات أمام استئناف المفاوضات "إسرائيل" تتيم الفمسطينية السمطة 

اتهمت الرئاسة الفمسطينية إسرائيؿ الثنيف بوضع العقبات أماـ استئناؼ مفاوضات : وليد عوض -راـ اهلل 
 وباما المتوقعة لممنطقة الشهر المقبؿ.السالـ بخططها لمبناء االستيطاني قبؿ زيارة أ

، إف عمى الحكومة اإلسرائيمية الحالية "وفا"وقاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، في بياف نشرته وكالة 
فاالستيطاف هو العقبة الرئيسية أماـ استئناؼ "والحكومة المقبمة تغيير سياساتها تجا  عممية السالـ 

 ."سالـ حقيقيالمفاوضات والعودة إلى 
وحدة استيطانية جديدة في األراضي الفمسطينية،  وأضاؼ أبو ردينة، في تعقيبه عمى قرار إسرائيؿ ببناء 

 أف هذا القرار بمثابة رسالة إلى الرئيس أوباما قبيؿ وصوله إلى المنطقة.
لها اإلدارة األمريكية وضع العقبات أماـ أي جهود يمكف أف تبذ"واعتبر أف هدؼ االستيطاف الجديد إلسرائيؿ 

 ."سواء مف خالؿ زيارة وزير الخارجية األمريكي جوف كيري أو مف خالؿ الزيارة المتوقعة ألوباما
 //القدس العربي، لندن، 

 
 تحديث سجل الناخبين في الضفة وغزة تبدألجنة االنتخابات  

صر التسهيالت التي قدمتها الحكومة فتحي صباح: وصؼ رئيس لجنة االنتخابات المركزية د. حنا نا -غزة 
فاقت كؿ توقع، وعبرت عف جدية حقيقية لدى الحكومة في غزة إلنجاز هذ  »في غزة لعمؿ المجنة بأنها 

 «.العممية بالشكؿ المطموب
مركز لمتسجيؿ في القطاع والضفة الغربية والقدس المحتمة في مدارس  وافتتحت المجنة أمس أكثر مف 

 وكالة )أونروا( والجامعات الفمسطينية وأماكف أخرى."لفمسطينية و تابعة لمسمطة ا
وقاؿ ناصر في مؤتمر صحافي عقد  في غزة أمس إف عدد المسجميف في الضفة والقطاع مميوف ونصؼ 

ألفًا في الضفة،  في المئة ممف يحؽ لهـ االقتراع، مف بينهـ مميوف و المميوف مواطف، بما يعادؿ 
القطاع. وأضاؼ أف نسبة المسجميف بيف الضفة وغزة تتفاوت بشكؿ ممحوظ، اذ تصؿ في  ألفًا في و

في المئة بعدما كانت نسبة التسجيؿ فيه نحو  في المئة، بينما لـ تتجاوز في القطاع  الضفة إلى 
في المئة بسبب عدـ تمكف المجنة مف تحديث  انخفضت نسب المسجميف  إذ، في المئة عاـ  

 السجؿ منذ ست سنوات.
ألؼ مواطف غير مسجميف عمى  وأشار ناصر إلى أنه طبقًا لتقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء، فإف 

ألفًا في القطاع. ولفت إلى أف المجنة ستستغرؽ ما بيف  ألفًا في الضفة، و مستوى الوطف، بينهـ 
ذلؾ سيكوف السجؿ جاهزًا لخدمة أي عممية بيانات المسجميف الجدد، وبعد  إلدخاؿأسابيع  إلى  
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انتخابات تتـ الدعوة إليها مف القيادة الفمسطينية، مشيرًا إلى أف المجنة ستسمـ نسخًا مف السجؿ عمى 
 اسطوانات مدمجة لمفصائؿ السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

شرة، وكذلؾ المواطنيف غير وتستهدؼ عممية التسجيؿ في شكؿ أساسي األفراد الذيف بمغوا سف السابعة ع
المسجميف في السابؽ ويرغبوف بالتسجيؿ حاليًا، عالوة عمى عممية تحديث بيانات المواطنيف المسجميف في 

 السجؿ االنتخابي والذيف غيروا أماكف إقامتهـ.
وكانت المجنة أطمقت خالؿ األياـ الماضية حممة إعالمية لحض الفمسطينييف عمى المشاركة في التسجيؿ 
وشرح شروطه والوثائؽ الالزمة لذلؾ. وقالت في بياف أمس أنها اعتمدت أكثر مف ستة آالؼ مراقب محمي، 

صحافيًا لمتابعة عمؿ مراكز التسجيؿ التي ستفتح  وعددًا مف المراقبيف الدولييف، إضافة إلى أكثر مف 
 أبوابها مدة ثمانية أياـ اعتبارًا مف أمس.

 //الحياة، لندن، 
 
 ال تتقّدم رغم بدء تسجيل الناخبين في غزة والضفة  المصالحةأبو ردينة:  

االمتحاف المقبؿ لمخروج "شددت الرئاسة الفمسطينية، أمس، عمى أف تحديد موعد لالنتخابات هو : وكاالت
عة . ووصؼ المتحدث باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة اجتماعات القاهرة الجم"مف األزمة الفمسطينية الداخمية

نحف اآلف بانتظار عممية التنفيذ وعند إنهاء عممية تسجيؿ الناخبيف نرى "والسبت الماضييف باإليجابية. وقاؿ 
. واعتبر بدء عممية تسجيؿ "مدى جدية إمكاف الوصوؿ إلى تشكيؿ الحكومة وتحديد موعد االنتخابات

 ."تجا  الصحيحخطوة في اال" الناخبيف في قطاع غزة ألوؿ مرة منذ االنقساـ عاـ 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 غزة تبحث مع نشطاء أوربيين تفعيل قضية اأسرى فيوزارة اأسرى  

بحثت وزارة األسرى والمحرريف في الحكومة في قطاع غزة، مع نشطاء أوروبييف، تفعيؿ  الخميج: -غزة 
خصوصًا في ظؿ الخطر الذي قضية األسرى في سجوف االحتالؿ عمى الساحة األوروبية، وسبؿ دعمهـ، 

 يتهدد حياة المضربيف عف الطعاـ منذ بضعة أشهر.
وأكد مدير عاـ العالقات العامة واإلعالـ في وزارة األسرى والمحرريف أشرؼ حسيف، أهمية تنشيط الساحة 

 األوروبية عبر فعاليات تضامنية لدعـ األسرى ونفؿ معاناتهـ والتعريؼ بقضيتهـ اإلنسانية.
 //الشارقة، الخميج، 

 
 اأسرى المحك الحقيقي أية مفاوضات مقبمة سراحقراقع: إطالق  

الرئيس أبو مازف يعتبر اإلفراج عف  إفاألياـ: قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع:  -جنيف 
ح األسرى األسرى هو أساس أي عودة إلى المفاوضات أو المقاءات مع الجانب اإلسرائيمي، وأف إطالؽ سرا

هي مف المطالب المركزية والرئيسية لمقيادة كمقدمة لمعودة لممفاوضات عمى أساس الشرعية الدولية ووقؼ 
 االستيطاف.

ما الحالة الصحية لألسرى المضربيف عف الطعاـ سامر وأشار قراقع إلى خطورة الوضع في السجوف ال سيّ 
والى الهجمة المسعورة التي تشف عمى حقوؽ  العيساوي وأيمف شراونة وجعفر عز الديف وطارؽ قعداف،

 األسرى وبقرار سياسي إسرائيمي.
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وقاؿ: الوضع المتفجر في السجوف قد يقود إلى إضراب وعصياف في شهر نيساف القادـ حسب ما أعمف 
ذا لـ يتـ وضع حد لهذ  الهجمة الكبيرة التي تشف عمى كرامتهـ وحقوقهـ اإلنسانية. جاءت  عنه األسرى، وا 

، مع وفد وزارة األسرى، واألسرى المحرريف لألسير المحرر الشيخ بساـ أمساؿ قراقع خالؿ زيارته، أقو 
 السعدي في مخيـ جنيف، والذي قضى عدة سنوات في االعتقاؿ اإلداري.

 //اأيام، رام اهلل، 
 
 الدولي بالتدخل إلنقاذ حياة اأسرى  المجتمععريقات يطالب  

عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية وكبير المفاوضيف الفمسطينييف دعا  :االتحاد –غزة 
المجتمع الدولي إلى التدخؿ إلنقاذ حياة األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف  أمسصائب عريقات 

 االحتالؿ اإلسرائيمي.
متحدة روبرت سيري مكتبه خالؿ لقائه مبعوث السكرتير العاـ لألمـ ال أصدر وشدد عريقات في بياف 

والقنصؿ األميركي العاـ مايكؿ راتني كال عمى حدة عمى أهمية أف يكوف هذا التدخؿ فوريا إلنقاذ حياة هؤالء 
وحمؿ  الشراونة وطارؽ قعداف وجعفر عز الديف. وأيمفاألسرى المضربيف وعمى رأسهـ سامر العيساوي 

 اة جميع األسرى الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية.عريقات الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف حي
أف استمرار إسرائيؿ في اعتقاؿ األسير سامر العيساوي  أمسمف جانبها، اعتبرت وزارة اإلعالـ الفمسطينية 

هو تنفيذ لحكـ إعداـ عمى دفعات في دولة االحتالؿ التي تدعي احترامها لمقوانيف الدولية وتدعي عدـ 
 وع مف األحكاـ.تطبيقها لهذا الن

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 
 الفمسطينية: العالقات مع الفاتيكان كانت جيدة في عيد بينديكتوس السمطة 

العالقات مع الفاتيكاف كانت جيدة ومتطورة  إفردينة االثنيف " أبوالناطؽ باسـ الرئاسة الفمسطينية نبيؿ  أكد
اريخيا عالقات وثيقة"، مضيفًا أف "قداسته زار فمسطيف في عهد البابا بينيديكتوس السادس عشر، وهي ت

المقدسة وعمى السالـ في  األماكفوالتقى الرئيس محمود عباس وكانت زيارته تاريخية لمحفاظ عمى 
 المنطقة".

دولة  أف" إلىوتابع "الرئيس عباس التقا  عدة مرات حيث زار الفاتيكاف وكانت المقاءات ايجابية"، مشيرًا 
 المتحدة". األمـلفاتيكاف يجمعهما كذلؾ كونهما عضويف مراقبيف في فمسطيف وا

 //النيار، بيروت، 
 
 ممتمكات منظمة التحرير في سوريةمن ما زالت تستولي عمى قسم  "االنتفاضةفتد "حنا عميرة:  

لتحرير خارج القيادية الفمسطينية تجهؿ حجـ ممتمكات منظمة ا األطروليد عوض: فيما ال تزاؿ  -راـ اهلل 
، وتواصؿ السعي لحصر تمؾ الممتمكات التي تقدر أشخاص بأسماءكانت مسجمة  وأنهافمسطيف خاصة 

حنا عميرة عضو المجنة التنفيذية  أكدبالمالييف مف الدوالرات واستعادتها لصالح الماؿ العاـ الفمسطيني 
د قرار مف المجنة ببيع ممتمكات المنظمة في االثنيف بأنه ال يوج "القدس العربي"لمنظمة التحرير الفمسطينية لػ

 .أخرىدولة  أيةفي  أوسورية أو لبناف 
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وجاء تصريح عميرة في ظؿ وجود حديث في دوائر فمسطينية مغمقة باف هناؾ قرارا ببيع ممتمكات المنظمة 
قرار مف  أيتخذ لـ ي"الذي نفا  عميرة االثنيف، وقاؿ  األمرالتي تقدر بمالييف الدوالرات في سورية ولبناف، 

 ."المجنة التنفيذية ببيع ممتمكات المنظمة
عميرة بأف الذي يجري حاليا والمتواصؿ منذ سنوات تقريبا هو استعادة ممتمكات المنظمة وخاصة في  وأشار

تركوا مسؤولياتهـ  أوتوفاهـ اهلل  أشخاص بأسماءقسـ مف تمؾ الممتمكات مسجمة  إلىلبناف وسورية، منوها 
يوجد قرار مف المجنة التنفيذية ببيع الممتمكات، وما يجري حاليا هو حصر "منذ فترة، ومضيفا  في المنظمة

 ."الممتمكات، وليس بيعها
 "أبوما هناؾ تعاوف سوري ولبناني مع السمطة الفمسطينية الستعادة ممتمكات المنظمة قاؿ عميرة  إذاوبشأف 

وكاف هناؾ تجاوب ولكف بقيت مشكمة فيما يتعمؽ  هذا الموضوع، أثارمازف عندما زار سورية منذ زماف 
ال يوجد قرار "، متابعا "، وهذا الموضوع لـ يحؿبالممتمكات التي سيطرت عميها فتح االنتفاضة في 

ببيع ممتمكات منظمة التحرير خارج فمسطيف وما يجري هو استعادة الممتمكات وفتح االنتفاضة ما زالت 
 ."يةتستولي عمى قسـ منها في سور 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 ألف دوالر لمرياضة في رفد  مئةىنية يقّدم  

ألؼ دوالر أمريكي دعما  قّدـ رئيس الحكومة بغزة إسماعيؿ هنية منحة مالية قدرها : صفا - غزة
لمقطاع الرياضي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وذلؾ بهدؼ إضاءة ممعب البمدية المعشب، ولنادي 

 لقادسية الرياضي.ا
ألؼ دوالر بهدؼ  وأوضح مكتب الحكومة في بياف وصؿ )صفا( مساء االثنيف أنه تـ منح بمدية رفح 

ألؼ  إضاءة ممعب رفح البمدي، والذي يعتبر أهـ المالعب الرياضية في محافظة رفح، كما تـ تقديـ 
 دوالر أمريكي لصالح نادي القادسية الرياضي.

طمؽ حرصنا ومسئوليتنا في الوقوؼ إلى جانب الحركة الرياضية خاصة في رفح التي "مف من وقاؿ هنية:
تقدـ الشيء الكثير عمى المستوى الرياضي، نعمؿ عمى توفير بنية تحتية مالئمة لما تقدمه"، متمنيا أف تسهـ 

 ما تقدمه الحكومة مف دعـ مادي ومعنوي عمى االرتقاء بالمستوى الرياضي.
الحكومة بدعـ الرياضة والرياضييف الفمسطينييف، مشيدا أيضا بالجهات التي تساند الشعب وأكد هنية التزاـ 

 واضحة في هذا الخصوص. إسهاماتالفمسطيني مف خالؿ بوابة الرياضة، مشيرا إلى دولة قطر التي لها 
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 حتالل ُمَسْيَطٌر عمييا: ظاىرة التخابر مع االفي غزة اأمن الداخمي 

كشؼ جهاز األمف الداخمي في غزة عف وجود إنجازات عمى صعيد المواجهة المستمرة بيف األجهزة األمنية 
 الفمسطينية ومخابرات االحتالؿ في ممؼ مالحقة العمالء والقضاء عمى ظاهرة التخابر.

شرته وكالة نوفوستي الروسية حوؿ وقاؿ المسؤوؿ في جهاز األمف الداخمي العقيد محمد الفي في تقرير ن
صراع األدمغة المتواصؿ بيف األجهزة األمنية ومخابرات االحتالؿ "هناؾ دائمًا تجديد في األدوات مف قبؿ 
المخابرات ولكف األجهزة األمنية تستوعب هذ  األدوات الجديدة وتفككها وغزة باتت مجااًل ضيقًا جدًا ألدوات 

 التخابر".
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ع الكياف بات "ظاهرة بسيطة وقميمة مسيطٌر عميها بشكؿ كبير جدًا، وأنها تخرج عمى وأكد أف التخابر م
 المأل، عندما تقـو األجهزة األمنية بإجراءاتها".

وأوضح أف كثير مف العمالء الذيف تـ رصدهـ أو ضبطهـ ُطمب منهـ تغيير أماكف االلتقاء بهـ في بالد 
 .بعيدة، ولكف رغـ ذلؾ يتـ كشفهـ ومتابعتهـ"

 //فمسطين أون الين، 
 
 تمارس كافة صنوف العنصرية واالبارتيايد النائب مصطفى البرغوثي: "إسرائيل" 

العاـ لحركة المبادرة الوطنية  األميفقاؿ النائب الدكتور مصطفى البرغوثي : وليد عوض -راـ اهلل 
لفرض  وأرضهف حربا عمى شعبنا تمارس كافة صنوؼ العنصرية واالبارتهايد وتش إسرائيؿ "إفالفمسطينية 

 ."واقع يحوؿ دوف قياـ دولة فمسطينية كاممة السيادة عمى حدود الرابع مف حزيراف
شعبنا  أبناءقرب راـ اهلل وتشريد  أيؿوحدة استيطانية في مستوطنة بيت  عـز االحتالؿ بناء  "أف وأضاؼ

ظومة الفصؿ العنصري التي كرسها من إطاريندرج في  واألغوارعبر سياسة هدـ المنازؿ في القدس 
 األرض".االحتالؿ عمى 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 : غياب الموقف العربي والدولي ساىم في تصاعد استيداف اأقصى الخضريالنائب  

حذر النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني جماؿ الخضري مف أف االحتالؿ اإٍلسرائيمي يسارع في : غزة
 لقدس المحتمة والمسجد األقصى "دوف وجود حراؾ في مواجهته".استهداؼ ا

وشدد في تصريح مكتوب له، تمقت "قدس برس" نسخة عنه عمى أف "استهداؼ القدس المحتمة بدأ في الفترة 
 وقاؿ: "إف التهويد كاف تحت  األخيرة يأخذ منحى مختمؼ باالقتراب أكثر مف المسجد األقصى".

 
آلف أصبح فوؽ األرض وفي العمف وهو ما يعني أف االحتالؿ تشجع بفعؿ غياب األرض وفي السر، لكنه ا

 الموقؼ العربي والدولي المناهض والرافض لذلؾ".
 //قدس برس، 

 
 : أجيزة أمن السمطة تعمل عمى بث اليأس من أجواء المصالحة زيدان نائبال 

الرحمف زيداف أجهزة األمف التابعة لمسمطة اتهـ النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عبد : راـ اهلل
الفمسطينية )جناح الضفة الغربية( بالعمؿ عمى بث روح اليأس مف المصالحة الفمسطينية، وذلؾ عبر تصعيد 

 حمالت الدهـ و االعتقاالت السياسية.
يعطؿ اإلجابة عمى سؤاؿ حوؿ مف  وقاؿ زيداف، في تصريحات لقناة تمفزيونية محمية: "لـ يعد ضرورياً 

 المصالحة"، متسائاًل "لمصمحة مف يستهدؼ األسرى المحرروف والنساء؟".
وأضاؼ أف حممة المداهمات التي شنتها أجهزة السمطة في بمدات بدرس ورنتيس وقراوة بني زيد قرب راـ 
اهلل، مساء أمس االثنيف، وما تخممها مف تحقيؽ مع النساء "تأتي لبث اليأس في صفوؼ الفمسطينييف مف 

 جواء المصالحة".أ
 //قدس برس، 
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 أبو مرزوق: أطروحة حل الدولتين غائبة عن فكر اأحزاب الفائزة باالنتخابات اإلسرائيمية اأخيرة 11

موسى أبو مرزوؽ، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إف أطروحة  قاؿ د. :وكاالت -القاهرة 
 االنتخابات اإلسرائيمية األخيرة".حؿ الدولتيف "غائبة عف األحزاب الفائزة ب

التركية بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء  -وأضاؼ أبو مرزوؽ، في ندوة نّظمها مركز العالقات العربية 
اإلثنيف، أف "إسرائيؿ وضعت عدة شروط لدفع "الحكومة" بغزة لالستجابة لشروطها إلنهاء الحصار وهي 

مع الكياف الصهيوني ونبذ المقاومة المسمحة، وهو ما رفضته حماس  االعتراؼ بإسرائيؿ واالتفاقيات المبرمة
 جممة وتفصياًل".

وفي معرض تعميقه عمى االنتخابات اإلسرائيمية األخيرة، قاؿ إف "الحكومة الصهيونية القادمة سوؼ يترأسها 
لف تخرج  حزب الميكود بمشاركة أحزاب أخري بما يؤهمه مف تشكيؿ الحكومة، وسوؼ تكوف حكومة تآلفية

وجود مفاوضات مع الكياف  ىبأي برنامج سياسي فعاؿ مبشر في المنطقة وبالتالي مف كاف يراهف عم
ولفت إلى أف "أطروحة حؿ الدولتيف  الصهيوني أو أطروحات جديدة متعمقة بالمفاوضات فقد خسر الرهاف".

 غابت بمجممها عف فكر األحزاب الفائزة في انتخابات الكنيست".
مرزوؽ، أف "اجتماعات المصالحة التي أجريت منذ أياـ بيف الفصائؿ الفمسطينية وحماس )في وذكر ابو 

 11القاهرة( تـ االتفاؽ فيها عمي االعتراؼ بمحمود عباس رئيًسا لمدولة والحكومة وتشكيؿ الحكومة مف 
 أشهر". 6أف تكوف مدتها  ىوزيًرا مف التكنوقراط عم

"العمؿ مف أجؿ عدة مهاـ أساسية أبرزها إتماـ المصالحة وتهيئة وتابع أف مهاـ تمؾ الحكومة ستكوف 
عادة إعمار غزة وفؾ الحصار عنها، وتوحيد المؤسسات بيف غزة والضفة الغربية"،  األجواء لالنتخابات وا 

 مشيًرا إلى أف "الجانب المصري الذي رعى المفاوضات تكفؿ بالجانب األمني".
كيؿ لجنة مركزية لتعداد السكاف بغزة ورفعه لمرئيس قبؿ إجراء وأوضح أنه "تـ االتفاؽ كذلؾ عمى تش

فرًدا فقط معتقميف  20وجود  ىاالنتخابات التشريعية، كما بدأت لجنة الحريات بحصر االعتقاالت ووصمت إل
في الضفة وأقؿ مف ذلؾ بغزة حتي يناير/كانوف الثاني الماضي، لكننا فوجئنا بتنصؿ عباس مف تمؾ 

 ف إبداء أسباب مما تسبب في فشؿ المصالحة".االتفاقيات بدو 
ورًدا عمى سؤاؿ بخصوص الخالفات المحتدمة بيف فتح وحماس والتي وصمت إلسالة الدماء، أوضح أبو 
مرزوؽ أف هناؾ لجنة لممصالحة الداخمية "المجتمعية" وتـ تحديد ميزانية لتعويض مف فقد منزله أو شخص 

 مف ذويه أو أصيب جسد .
رزوؽ إلى أف حماس لف تتنازؿ عف المسار التفاوضي إلنهاء حالة االنقساـ مف أجؿ الوحدة وأشار أبو م
 الفمسطينية.

 12/2/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 
 

 التحريرحق الترشد لرئاسة منظمة  لمشعلحماس:  11
طوير اإلطار القيادي لتفعيؿ وتأف  ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة : قاؿنادية سعد الديف –عماف

منظمة التحرير الفمسطينية، في اجتماعه األخير بالقاهرة، شكؿ لجنة إعداد قانوف انتخاب المجمس الوطني 
 قبؿ منتصؼ الشهر المقبؿ، لحؿ القضايا الخالفية التي تسببت في فّضه بدوف نتائج ممموسة.
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ـ "لمتابعة تنفيذ االتفاقيات فيما تستعد مصر إلرساؿ وفد أمني لمضفة الغربية وقطاع غزة المحتميف خالؿ أيا
 عمى أرض الواقع، السيما عمؿ لجاف االنتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات"،

وقاؿ بركة، لػ"الغد" مف بيروت، "إذا تـ تشكيؿ الحكومة في آذار )مارس( المقبؿ ومف ثـ إجراء االنتخابات 
(، حيث تتراوح مدة 2012اط/ فبراير في الخريؼ المقبؿ، عمى أبعد تقدير، بموجب اتفاؽ الدوحة )شب

أشهر، فإف حماس ستكوف منضوية في إطار منظمة التحرير قبؿ نهاية العاـ  6 – 3الحكومة المؤقتة مف 
 الجاري".

وأضاؼ إف "حماس ستشارؾ في االنتخابات، وستصبح جزءًا مف المجنة التنفيذية التي تنتخب مف المجمس 
وأكد أف "مف حؽ رئيس المكتب  امج سياسي معتمد مف قبؿ األخير".الوطني الجديد، بما يتطمب وضع برن

السياسي لحماس خالد مشعؿ الترشح لرئاسة منظمة التحرير، ولكف المسألة تخضع لالنتخابات، فالمجمس 
 الوطني الجديد ينتخب لجنة تنفيذية تقـو بدورها بانتخاب رئيس مف بيف أعضائها، وال تتـ المسألة بالتعييف".

 12/2/2013عمان،  الغد،
 

 لد"السبيل": إنجاز المصالحة مرتبط بإنياء ممف االعتقال السياسي الحيةخميل  11
أكد الدكتور خميؿ الحية القيادي البارز في حركة "حماس" أف إنجاز المصالحة : حبيب أبو محفوظ

خاص لػ"السبيؿ" إلى الفمسطينية مرتبط بإنهاء ممؼ االعتقاؿ السياسي في الضفة الغربية، وأشار في تصريٍح 
أنه قد "تـ االتفاؽ عمى أف تسير خطوات تطبيؽ المصالحة قدمًا نحو األماـ، وأف يتـ إنجاز جميع الممفات 

 عف طريؽ تهيئة األجواء المناسبة لالنتخابات وخاصة ما يتعمؽ بممؼ الحريات في الضفة الغربية".
 12/2/2013السبيل، عمان، 

 
 السمطة إلبطاء أو عرقمة سير عجمة المصالحةو يادات حركة فتد من بعض ق محاوالت"السبيل":  11

بحسب المعمومات التي حصمت عميها "السبيؿ" مف داخؿ لجاف المصالحة الفمسطينية : حبيب أبو محفوظ
المجتمعة في القاهرة، فإف هناؾ محاوالت مف بعض قيادات حركة فتح، وبعض رموز السمطة الفمسطينية 

عجمة المصالحة، وبأف هناؾ عدـ رضا عما تـ التوصؿ إليه مف اتفاؽ مبدئي مع إلبطاء أو عرقمة سير 
حركة حماس، ومف أكثر المعترضيف هو ياسر عبد ربه، الذي اتصؿ برئيس السمطة محمود عباس 

 مستوضحًا عف بعض النقاط التي تـ االتفاؽ عميها مع حماس.
 12/2/2013السبيل، عمان، 

 
 
 

 المصالحة لقاء شكالياتعن إ "معا"لد  يتحدثصخر بسيسو  20
كشؼ صخر بسيسو عضو المجنة المركزية لحركة فتح، عضو لجنة الحوار عف  :زهير الشاعر -بيت لحـ 

 الشهر الجاري. 11فتح في القاهرة اف لقاء سيعقد بيف حركتي فتح وحماس برعاية مصرية يـو 
اف تنهي لجنة االنتخابات عممها يـو  وقاؿ بسيسو في حديث لغرفة تحرير وكالة معا أف االتفاؽ جرى عمى

الشهر المقبؿ، وفي اليوـ الثاني ستجتمع الحركتيف في القاهرة برعاية مصرية، لمتشاور في نقاط  11
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الخالؼ، مؤكدا اف السير في المصالحة لالماـ يتطمب مزيدا مف النضوج والوعي لدى القيادات الفمسطينية 
 اـ.بضرورة انجاح المصالحة وانهاء االنقس

 اشكاليات وقضايا المقاء االخير:
وقاؿ بسيسو اف المقاء االخير الذي تـ لتفعيؿ االطار القيادي لمنظمة التحرير جاء نتاجا الجتماع عقد بيف 

 فتح وحماس وأحيؿ اليه عقدة قضايا ابرزها :
لمجمس الوطني اعادة مناقشة قانوف انتخابات المجمس الوطني الُمحاؿ لهـ والذي اعدته لجنة في ا -أوال

 وناقشته القوى والفصائؿ الفمسطينية .
% عندما جرى الحديث عف تزامف االنتخابات 100واضاؼ انه عندما اقر قانوف االنتخابات بالنسبة الكاممة 

تساءؿ المجتمعوف حوؿ طبيعة العالقة بيف المجمس الوطني والمجمس التشريعي، وهناؾ انقسموا الى قسميف 
اف يكوف المجمس الوطني هو االساس، واف الجميع يدخؿ تحت هذا االطار )المجمس االوؿ يرى انه يجب 

 التشريعي جزء مف المجمس الوطني( ، والثاني يرى العكس وهي )حماس(.
واكد بسيسو اف عدة قضايا طرحت خالؿ المقاء بهذا الخصوص منها: هؿ يجوز اف يصبح عضو المجمس 

ال اف حماس عندها اجابة مختمفة اف المجمس التشريعي ليس التشريعي عضوا في المجمس الوطني؟ قائ
 جزءا مف المجمس الوطني .

وتابع: عندما يكوف المجمس التشريعي جزءا مف المجمس الوطني هذا يعطي بعدا سياسيا اف المجمس 
الوطني هو صاحب الرؤية، خاصة في القضايا السياسية وستدخؿ حماس تحت هذا السياؽ، وهـ ال يريدوف 

 يصبحوا تحت هذ  النظرية، وبذلؾ فاف الخالؼ له عالقة بالبرنامج السياسي. اف
% لمدوائر .. وبذلؾ انتقمت 27% لمقوائـ و57وتابع بسيسو :"حماس تريد انتخابات لممجمس الوطني بنسبة 

مف صراع ضد السمطة الى صراع عمى السمطة، ومف صراع ضد المنظمة الى صراع  2007منذ العاـ 
 مة، ولو كاف شعارهـ هو المشاركة في السمطة والمنظمة الختمؼ الموضوع.عمى المنظ

 عمى انتخابات المجمس الوطني. لإلشراؼبعد اقرار قانوف االنتخابات يجب تشكيؿ لجنة  -ثانيا
اجراء انتخابات في مواقع الالجئيف الفمسطينييف في الشتات الفمسطيني المحيط وفي الدوؿ االوروبية.  -ثالثا 
 االمور جميعها احيمت لمجنة التنفيذية لمناقشتها.هذ  

وقاؿ بسيسيو :"حتى المحظة لـ يتوفر النضوج الكامؿ في حركة حماس باتجا  شراكة سياسية مع المؤسسات 
القائمة عمى برنامج وطني.. وانه اذا بقينا نناقش المصالحة بنفس الطريقة لف نصؿ الى نتائج بعد سنوات 

 في التفاصيؿ ونحمها".طويمة،، يجب اف ندخؿ 
 12/2/2013وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 
 

 عباس زكي: "إسرائيل" ممعنة في عدوانيا ضد الشعب الفمسطيني وأرضو 21
وليد عوض: قاؿ عباس زكي عضو المجنة المركزية لحركة فتح المفوض العاـ لمعالقات العربية  -راـ اهلل

الشعب الفمسطيني وارضه واف موافقة حكومة نتنياهو  والصيف الشعبية اف اسرائيؿ ممعنة في عدوانها ضد
وحدة استيطانية في مستوطنة 'بيت ايؿ' قرب راـ اهلل هو تأكيد اخر عمى انها التريد السالـ  10عمى بناء 

 بؿ تنتهج سياسة المراوغة والتضميؿ.
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يارة الرئيس واضاؼ زكي اف االعالف عف بناء تمؾ الوحدات االستيطانية عمى مدخؿ راـ اهلل قبيؿ ز 
االمريكي باراؾ اوباما الى المنطقة هو تحد لمعالـ بشكؿ عاـ ولالدارة االمريكية بشكؿ خاص مما يشير الى 

 اف اسرائيؿ ال تكترث ال بالقانوف الدولي وال بالمواقؼ المنددة باالستيطاف.
12/2/2013القدس العربي، لندن،   

 
 فشمت الجيود السياسية إذارية أحمد جبريل: سنحرر مخيم اليرموك بالقوة العسك 22

أعمف األميف العاـ لمجبهة الشعبية لتحرير فمسطيف القيادة العامة أحمد جبريؿ انه "سيتـ تحرير مخيـ 
اليرموؾ مف المجموعات المسمحة التي تسيطر عميه بالقوة العسكرية إذا فشمت الجهود السياسية في تحقيؽ 

 ذلؾ".
ر"، عمى هامش احتفاالت السفارة اإليرانية في دمشؽ في ذكرى الثورة وقاؿ جبريؿ في تصريح لقناة "المنا

اإليرانية، انه "إذا فشمت الفصائؿ المجتمعة في القاهرة في التوصؿ إلى حؿ سياسي ألزمة مخيـ اليرموؾ، 
 بما يؤدي إلى انسحاب المسمحيف منه، فإننا سنحرر المخيـ بالوسائؿ العسكرية".

 12/2/2013السفير، بيروت، 
 

يران تقترب من "الخط اأحمر".. و أؤمن بحل الدولتين زلت نتنياىو: ما 13  ا 
أنػػه ال يػػزاؿ مؤمنػػا  ]أمػػس  )د ب أ(: أعمػػف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاهو يػػـو االثنػػيف -تػػؿ أبيػػب

 هودية.بحؿ الدولتيف لشعبيف لمصراع في الشرؽ االوسط، دولة فمسطينية منزوعة السالح تعترؼ بالدولة الي
وقػػاؿ نتنيػػاهو خػػالؿ كممػػة فػػي مػػؤتمر رؤسػػاء المنظمػػات اليهوديػػة األمريكيػػة الكبػػرى الػػذي يعقػػد فػػي إسػػرائيؿ: 
"مازلت أؤمف بما أعمنته في جامعة بار إيالف فيما يتعمؽ بدولتيف لشعبيف ولكف يتعيف عمينا إجراء مفاوضات 

 رائيمية في موقعها اإللكتروني.بدوف شروط مسبقة" حسبما ذكرت صحيفة )يديعوت أحرونوت( اإلس
واضاؼ "اؤمف بأف اطارا لمسالـ )مع الفمسطينييف( هو ما اعمنت خطوطه العريضة في خطابي بجامعة بػار 

 دولتاف لشعبيف: دولة فمسطينية منزوعة السالح تعترؼ بالدولة اليهودية". -ايالف 
متمػؾ "االسػمحة االكثػر تطػورا فػي العػالـ وحوؿ الوضع فػي سػورية، قػاؿ رئػيس الػوزراء االسػرائيمي إف دمشػؽ ت

التػي يمكػف اف تغيػر ميػػزاف القػوى فػي الشػػرؽ االوسػط. اسػرائيؿ لػػف تقػؼ مكتوفػة االيػػدي وتسػمح بسػقوط هػػذ  
 االسمحة في ايدي االرهابييف".

وفيما يتعمؽ بالقضية اإليرانية، قاؿ نتنياهو إف طهراف لـ تتجاوز بعد الخط االحمر الذي عرضػه فػي خطابػه 
 االمـ المتحدة العاـ الماضي غير أنها تتحرؾ لالقتراب منه.ب

يػػراف المسػػمحة نوويػػا  وطالػػب باسػػتخداـ الضػػغط العسػػكري "حيػػث أرى أنػػه لػػف يحقػػؽ أي شػػيء آخػػر أهػػدافنا وا 
 تصبح بسرعة حقيقة واقعة".

 21/1/1823، القدس العربي، لندن
 

 يت إيل" بالضفة الغربيةفي مستوطنة "بوحدة استيطانية  تسعينبناء  تقرّ  "إسرائيل" 14
وحػػدة اسػػتيطانية  00منحػػت وزارة الػػدفاع اإلسػػرائيمية موافقتهػػا النهائيػػة عمػػى بنػػاء : أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 

 في مستوطنة "بيت إيؿ" قرب راـ اهلل في الضفة الغربية.



 
 

 

 

 

           29ص                                    1768العدد:                21/1/1823الثالثاء  التاريخ:

لػة "فػرانس وقالت مسؤولة ممؼ االسػتيطاف فػي حركػة "سػالـ اآلف" المناهضػة لالسػتيطاف هاغيػت أوفػراف لوكا
 برس"، إف "هذ  الخطوة األخيرة في عممية" الموافقة نهائيًا عمى بناء الوحدات االستيطانية.

وأضػػػػافت: "عمػػػػى رغػػػػـ أف الحكومػػػػة الجديػػػػدة لػػػػـ تتشػػػػكؿ بعػػػػد، لكػػػػنهـ مػػػػا زالػػػػوا يسػػػػمحوف بمواصػػػػمة عمميػػػػات 
 الجديدة". االستيطاف بداًل مف وضعها قيد االنتظار، ما يشكؿ عالمة دالة عمى هذ  الحكومة

وأكد ناطؽ باسـ الوزارة منح الموافقة النهائية. وقالت اإلذاعة العسكرية إف البنػاء قػد يبػدأ "فػي األيػاـ المقبمػة"، 
لكنها أشارت إلى أف هذا اإلعالف في "بيت إيػؿ" قػد يكػوف أكثػر "إشػكالية" لمواليػات المتحػدة كػوف الموقػع يقػع 

 ي إسرائيؿ االحتفاظ بها حتى بعد اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف.خارج الكتؿ االستيطانية الكبرى التي تنو 
ونشرت وزارة الدفاع اإلعالف القانوني في صحيفة "مػاكور ريشػوف" اليمينيػة، فػي خطػوة سػتثير التػوترات قبيػؿ 

 زيارة مقررة لمرئيس األميركي لممنطقة.
 21/1/1823، الحياة، لندن

 
 مع الفمسطينيين واأردنيين بيريز متفائل إزاء احتمال استئناف الحوار 15

فػي كممػة أمػاـ  ]أمػس  )د ب أ(: قاؿ الرئيس اإلسرائيمي شيموف بيريز في وقػت سػابؽ يػـو اإلثنػيف -تؿ أبيب
 إف إيراف ستكوف في صمب مباحثات الرئيس األمريكي باراؾ أوباما خالؿ زيارته إلسرائيؿ. المؤتمر

ي تصػػػميمه عمػػػى الحيمولػػػة دوف السػػػماح لدولػػػة إيػػػراف وأعػػػرب بيريػػػز عػػػف اعتقػػػاد  مجػػػددا بػػػأف أوبامػػػا جػػػاد فػػػ
المسػػػمحة نوويػػػا أف تصػػػبح حقيقػػػة واقعػػػة، مضػػػيفا أنػػػه مػػػف خػػػالؿ منػػػع إيػػػراف مػػػف أف تصػػػبح قػػػوة نوويػػػة، فػػػإف 

 الواليات المتحدة ال تتصرؼ نيابة عف إسرائيؿ فحسب، "ولكف مف أجؿ األمف في زماننا".
مػػػاؿ اسػػػتئناؼ الحػػػوار بػػػيف إسػػػرائيؿ والفمسػػػطينييف مػػػف جهػػػة وأعػػػرب الػػػرئيس اإلسػػػرائيمي عػػػف تفاؤلػػػه إزاء احت
سرائيؿ والفمسطينييف واألردنييف مف جهة أخرى.  وا 

 21/1/1823، القدس العربي، لندن
 

 يومياً  أنفاق غزة: حماس تجني مميون دوالر كضرائب من "إسرائيل" 16
ومػػة حمػػاس تػػدير وتسػػيطر قػػاؿ مػػا يسػػمى "مسػػؤوؿ تنسػػيؽ العمميػػات فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي"، بػػأف حك : غػػزة

عمى كافة عمميات التهريب مف خالؿ األنفاؽ مع مصػر، وانهػا انشػأت لجانػًا فنيػة تراقػب عمػؿ تمػؾ األنفػاؽ، 
 لجني الضرائب التي "تصؿ يوميًا إلى نحو مميوف دوالر".

لتػػػي ونقمػػت اإلذاعػػة العبريػػػة "ريشػػت بيػػػت"، عػػف المسػػػؤوؿ فػػي الجػػػيش االسػػرائيمي قولػػػه بػػأف مئػػػات األنفػػاؽ ا
تسػيطر عميهػا حكومػػة حمػاس وتػػديرها يػتـ مػػف خاللهػا "تهريػػب األسػمحة، والػػذخائر القادمػة مػػف إيػراف وليبيػػا"، 

 باإلضافة لسيطرتها عمى أنفاؽ خاصة لتهريب المواد الغذائية والسمع والسيارات.
ية واألدويػة، ومػواد شاحنة مف المواد الغذائ 300وحسب المسؤوؿ اإلسرائيمي فإف إسرائيؿ "تقوـ يوميًا بإدخاؿ 

 البناء إلى قطاع غزة".

 21/1/1823، القدس، القدس

 
 في القدس المحتمة  البراقتوقيف عشر ييوديات لصالتين عند حائط  17

أوقفت الشرطة اإلسرائيمية أمس عشر نساء يهوديات قمف بالصػالة عنػد : أ ؼ ب، رويترز -القدس المحتمة 
س وهػػف يرتػديف شػػاالت الصػالة الػػذي يقتصػػر ارتػداؤ  عمػػى الرجػػاؿ. حػائط المبكػػى فػي البمػػدة القديمػػة فػي القػػد
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وأعمنػػت الناطقػػة باسػػـ الشػػرطة لوبػػا سػػمري: "جػػاءت مئػػػات النسػػاء إلػػى حػػائط المبكػػى وهػػف يرتػػديف شػػػاالت 
 الصالة المحفوظة لمرجاؿ، وهو ما حظرته المحكمة العميا. وفي نهاية الصالة احتجزت عشر منهف".

قسػامات بػيف التيػارات األكثػر انفتاحػًا فػي اليهوديػة والجماعػات األرثوذكسػية التػي عػادة وتبرز هذ  الواقعة االن
ما تفرض قيودًا عمى دور المرأة في الصالة. يذكر أف القانوف الديني يعاقب عمى هذ  الجريمػة بالسػجف سػتة 

ص عمػى أف وجػود قػرارًا نػ 1003آالؼ دوالر. وكانت المحكمة العميا أصدرت عػاـ  3أشهر وبغرامة مقدارها 
هؤالء النساء وصالتهف عند حائط المبكى قد يسبب إخالاًل بالنظاـ العاـ. وتؤكد النساء أنهف ضحايا التمييز 
الجنسػػي، لكػػف الرجػػاؿ المتػػدينيف يعتبػػروف ذلػػؾ "اسػػتفزازًا" إذ ُيعػػد ارتػػداء الشػػاالت مخصصػػًا لمرجػػاؿ، وكػػذلؾ 

 اخامات أف هتافات النساء قد تثير شهوة الرجاؿ.حمؿ مخطوطات التوراة واألناشيد، إذ يرى بعض الح
 21/1/1823، الحياة، لندن

 
 أشير أربعةوزير الدفاع اإلسرائيمي إلى واشنطن لممرة الرابعة خالل  18

توجه وزير الدفاع اإلسرائيمي، إيهود باراؾ، إلى واشػنطف، الميمػة قبػؿ الماضػية، فػي : نظير مجمي - تؿ أبيب
التي يقـو بها خالؿ أربعة شهور، وتشير التقديرات إلى أف الزيارة جػاءت عمػى إثػر  زيارة مفاجئة، هي الرابعة

معمومػػات وصػػمت إلػػى تػػؿ أبيػػب، تفيػػد بػػأف الػػرئيس األميركػػي، بػػاراؾ أوبامػػا، ينػػوي الطمػػب عمنػػا مػػف القيػػادة 
 اإلسرائيمية ترؾ معالجة الموضوع اإليراني لمواليات المتحدة.

ث الواسػػػع فػػػي الصػػػحافة اإلسػػػرائيمية، أمػػػس، عػػػف "رسػػػائؿ أميركيػػػة مبطنػػػة" ترافقػػػت زيػػػارة بػػػاراؾ، مػػػع الحػػػديو 
بخصوص مواضيع البحث التي ستطرح في لقاءات أوباما مع نتنياهو، فاألميركيوف يصادقوف عمى ما يقوله 
 –اإلسػػػرائيميوف، مػػػف أف هنػػػاؾ ثالثػػػة مواضػػػيع كبػػػرى، أولهػػػا الموضػػػوع اإليرانػػػي، وثانيهػػػا الموضػػػوع السػػػوري 

، وثالثها الموضػوع الفمسػطيني واسػتئناؼ المفاوضػات السػممية، لكػف هنػاؾ نقاشػا آخػر حػوؿ مضػموف المبناني
البحػػث فػػي كػػؿ واحػػد مػػف المواضػػيع الثالثػػة، ومػػا ينشػػر حولهػػا ال يبػػدو مريحػػا لمحكومػػة اإلسػػرائيمية، فػػالرئيس 

يرانػػي لمعالجػػة أوبامػػا يعػػارض بشػػكؿ قػػاطع أف تقػػـو إسػػرائيؿ بضػػرب إيػػراف، ويصػػر عمػػى بقػػاء الموضػػوع اإل
التصعيد العسكري ضد إيػراف، ووفقػا  مف أجؿالواليات المتحدة وحمفائها األوروبييف. ويرفض أوباما الضغوط 

 لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فهو يعتقد أف ثمة مجاال لكي تؤتي العقوبات الغربية عمى إيراف ثمارها.
 21/1/1823، الشرق اأوسط، لندن

 
 1821في  اإلسرائيميجنسي داخل الجيش  شكوى تحرش 588: يديعوت 19

كشفت صػحيفة "يػديعوت احرنػوت" االسػرائيمية اليػـو االثنػيف،  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كـو  -راـ اهلل 
، تعود 1021شكوى تحرشات واعتداءات جنسية داخؿ الجيش االسرائيمي في عاـ  000عف وجود ما يقارب 

 % منها لمجنود الذكور.20
قت أمس االحػد، حممػة بقيػادة هيئػة االركػاف العامػة لمجػيش االسػرائيمي تهػدؼ الػى متابعػة هػذ  وكانت قد انطم

 الظاهرة والحد منها.
وأشارت الصحيفة إلى تزايد حالت االغتصػاب والتحرشػات الجنسػية داخػؿ صػفوؼ الجػيش االسػرائيمي، حيػث 

 ح العديد مف التحقيقات.تـ تسجيؿ حاالت قاـ فيها ضباط باالعتداء عمى مجندات، ما ادى الى فت
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وذكرت "يديعوت احرنوت" أف االعتداء والتحرش ال يتقصر عمى الرجاؿ، فهناؾ حاالت تكوف المجندات هف 
المبػػادرات فيهػػا، ويوجػػد حػػاالت كثيػػرة مشػػابهة لػػـ تشػػممها المعطيػػات بسػػب عػػدـ تقػػديـ شػػكاوى، وتػػـ التسػػتر 

 عميها.

 21/1/1823، القدس، القدس
 

 برص بتفسير قرارىا رفع مستوى التمثيل الفمسطيني إلى سفارةتطالب ق "إسرائيل" 38
ػ يو بي آي: طالب نائب مدير عاـ وزارة الخارجية اإلسرائيمية لشؤوف أوروبا، رافػي شػوتس، السػفير  تؿ أبيب

القبرصي في تؿ أبيب، ديمتريوس حاجيارغيرو، خالؿ لقػاء بينهمػا، االثنػيف، بتفسػير حػوؿ قػرار قبػرص برفػع 
 تمثيؿ الفمسطيني لديها إلى مستوى سفارة.مستوى ال

وذكرت وسائؿ إعالـ إسرائيمية اف القرار القبرصي فاجأ إسرائيؿ، وأف وزارة الخارجية اإلسرائيمية طمبت أجوبة 
 رسمية مف قبرص حوؿ القرار.

ائػب ونقؿ الموقػع االلكترونػي لصػحيفة 'معػاريؼ' عػف السػفير القبرصػي فػي تػؿ أبيػب، قولػه خػالؿ لقائػه مػع ن
مدير عاـ وزارة الخارجية اإلسرائيمية، إف القرار بشأف رفع مستوى التمثيؿ الدبموماسػي الفمسػطيني فػي الجزيػرة 
ينسػػجـ مػػع قػػرارات دوؿ أوروبيػػة اعترفػػت بدولػػة فمسػػطيف بعػػد أف أعمػػف عػػف ذلػػؾ الػػرئيس الفمسػػطيني الراحػػؿ 

 .2077ياسر عرفات في العاـ 
رصػػي 'لػػيس مقنعػػا'، وأف هػذ  الخطػػوة القبرصػػية 'لػف تسػػاهـ فػػي تحفيػػز واعتبػر شػػوتس، أف تفسػػير السػفير القب

 الفمسطينييف لمعودة إلى طاولة المفاوضات' مع إسرائيؿ.
وعبػر شػوتس عػف خيبػة أمػؿ إسػرائيؿ مػف أف 'قبػرص لػػـ تجػد مػف الصػواب أف تفعػؿ مػا هػو متوقػع مػف دولػػة 

بالغ إسرائيؿ بالخطوة المقررة' قبؿ اإلعالف عنها رس  ميا.صديقة وا 
 21/1/1823، القدس العربي، لندن

 
 مفاوضات تشكيل الحكومة المقبمة: نتنياىو يواجو صعوبات 32

تؿ أبيب: بعد ثالثة أسابيع فقط مف االنتخابات اإلسرائيمية، وجد رئيس الػوزراء اإلسػرائيمي، بنيػاميف نتنيػاهو، 
تفاوض معه حوؿ احتمػاالت انضػماـ الوقت لمقاء زعيـ حزب المستوطنيف )البيت اليهودي(، نفتالي بينيت، لم

حزبه لالئتالؼ الحكومي. ومع أف الطرفيف حرصا عمى إبقاء نتائج االجتماع سرية، فػإف مقػربيف مػف كميهمػا 
 أكدا أف جوا إيجابيا خيـ عمى المقاء، مما يعني أف احتماالت التحالؼ بينهما باتت واقعية.

المتطرؼ، لكف نتنياهو لـ يدع رئيسه لمتفاوض بسبب  والمعروؼ أف "البيت اليهودي" يعتبر في صؼ اليميف
خػػالؼ قػػديـ بػػيف بينيػػت وزوجػػة نتنيػػاهو. وقػػد فهػػـ بينيػػت أف المقػػاء مػػع رئػػيس الػػوزراء لػػف يػػتـ إذا لػػـ يعتػػذر 
لمزوجة عف اإلساءة خالؿ تصريحات صحافية. واعتذر بينيت فعال، وصرح بأنه يحتـر سارة نتنياهو، وبهػذ  

 لحكومة.الطريقة دعا  رئيس ا
يذكر أف نتنياهو يواجه صعوبات جمة في الطريػؽ إلػى تشػكيؿ حكومتػه. فهػو ال يريػد حكومػة يمػيف متطػرؼ 

نائبػػػا، لػػذلؾ يحػػاوؿ توسػػيع قاعػػدتها. لكػػف هػػذ  المحاولػػػة  62ضػػيقة تعتمػػد عمػػى قاعػػدة برلمانيػػة ضػػيقة مػػف 
الكنيسػػػػػت )البرلمػػػػػاف  تصػػػػػطدـ بعقبػػػػػات كبيػػػػػرة. فحػػػػػزب "يوجػػػػػد مسػػػػػتقبؿ" الجديػػػػػد، ثػػػػػاني أكبػػػػػر األحػػػػػزاب فػػػػػي

اإلسرائيمي(، يصر عمى بنود عدة، يعتبرها صعبة: أولها مطمب المسػاواة فػي عػبء الخدمػة العسػكرية، الػذي 
يعارضػه الحزبػػاف الػدينياف المتحالفػػاف مػػع "الميكػود" دائمػػا. فهػذاف الحزبػػاف مسػػتعداف لفػرض الخدمػػة العسػػكرية 

، بػؿ بالمسػاواة بالتػدريج وفقػط إلػى حػد معػيف، بحيػث يظػؿ عمى الشباب المتديف، ولكف لػيس بالمسػاواة التامػة
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الشػػاب الػػذي يريػػد تكػػريس حياتػػه لدراسػػة الػػديف، يسػػتطيع ذلػػؾ بػػال عرقمػػة. وهػػذا مػػا يعتػػرض عميػػه حزبػػا لبيػػد 
 وبينيت، واتفقا عمى أف يقاوما  معا.

ـ مػػػػع كمػػػػا أف هنػػػػاؾ خالفػػػػات حػػػػوؿ التسػػػػوية السياسػػػػية، حيػػػػث إف بينيػػػػت ال يوافػػػػؽ عمػػػػى مفاوضػػػػات سػػػػال
وزيػػرا  27الفمسػػطينييف. وهنػػاؾ خػػالؼ حػػوؿ حجػػـ الحكومػػة، حيػػث يطالػػب لبيػػد بػػأال يزيػػد عػػدد الػػوزراء عػػف 

وزيرا في حكومة نتنيػاهو(. وهػذا يولػد مشػكمة جديػة لنتنيػاهو داخػؿ حزبػه "الميكػود"، إذ يطالػب كػؿ  30)يوجد 
 وزرائه الحالييف بوزارة، وعددهـ عشرة وزراء.

ت جانبيػػة مػػع حػػزبيف آخػػريف، همػػا حػػزب "كػػديما" برئاسػػة شػػاؤوؿ موفػػاز )ولػػه مقعػػداف ويػػدير نتنيػػاهو محادثػػا
مقاعػػد(، لكػػف هػػذيف الحػػزبيف يضػػعاف موضػػوع  6اثنػػاف فقػػط(، وحػػزب "هتنوعػػا " برئاسػػة تسػػيبي ليفنػػي، )ولػػه 

نػي، التسوية مع الفمسطينييف عمى رأس اهتمامهما، وهما ال يكفياف لتشكيؿ ائتالؼ باألكثريػة. قػد صػرحت ليف
أمس، خالؿ أوؿ لقاء لكتمتها البرلمانية، بأف زيارة الػرئيس أوبامػا إلسػرائيؿ أنشػأت وضػعا جديػدا فػي المنطقػة 

 ورفعت درجة أهمية التسوية إلى أعمى الدرجات.
 21/1/1823، الشرق اأوسط، لندن

 
 خالل أسبوع واحد الكنيستمشروع قانون طرحت عمى جدول أعمال  888"إسرائيل":    31

الجديػد أعمالػه، أمػس، وتبػيف أنػه منػذ أداء القسػـ قػدـ النػواب مػا ال يقػؿ  اإلسػرائيمييب: باشػر الكنيسػت تؿ أب
مشػػػروع قػػػدمها النائػػب دوؼ حنػػػيف )مػػػف كتمػػػة  000مشػػػروع قػػػانوف جديػػد لجػػػدوؿ األعمػػػاؿ، بينهػػا  700عػػف 

ا فػي الكنيسػت السػابؽ ولكػف "الجبهة الديمقراطية لمسالـ والمساواة"(. وقد فسر ذلؾ قائال: "هذ  مشاريع قػدمته
األكثرية أسقطتها، ولدي أمؿ أف تكوف االنتخابات قد جاءت إلينا بالتغيير". وكاف الكنيسػت السػابؽ قػد بحػث 

مشػػروع قػػانوف بمبػػادرة أعضػاء الكنيسػػت، عممػػا بػػأف غالبيػػة القػػوانيف التػػي تمػػر  3003طيمػة أربػػع سػػنوات فػػي 
 تطرح عمى الكنيست باسـ الحكومة.

 21/1/1823، وسط، لندنالشرق اأ 
 

 تحسبًا أي طارئة داخل سوري وضعت خريطة أىداف "إسرائيل": "موقع "ديبكا 33
أكدت مصادر امنيػة اسػرائيمية اف جػيش االحػتالؿ االسػرائيمي وضػع خريطػة أهػداؼ داخػؿ األراضػي السػورية 

 سيجري استهدافها في حاؿ وقوع طارئ.
اإلسػػرائيمية، إف "سػػالح الجػػو ووحػػدات مػػف الجػػيش اإلسػػرائيمي وقػػاؿ موقػػع "ديبكػػا"، المقػػرب مػػف االسػػتخبارات 

 باتت تراقب الحدود مع الجوالف عمى نحو دقيؽ، بسبب األوضاع المتدهورة في سوريا".
ونقػػؿ الموقػػع عػػف مصػػادر لػػـ يكشػػؼ عنهػػا، قولهػػا إف الجػػيش اإلسػػرائيمي قػػادر عمػػى التحػػرؾ فػػي حػػاؿ وقػػوع 

يف، مضػػيًفا إف سػػالح الجػػو "اتخػػذ خطػػوات عمميػػة بفػػرض مسػػاحة مخػػازف األسػػمحة الكيميائيػػة فػػي يػػد متطػػرف
 لمتحرؾ في الفضاء السوري"، مف دوف توضيح تمؾ الخطوات.

 21/1/1823، المستقبل، بيروت

 
 يعارضون بدائل الخدمة العسكرية  48 يفمسطيني% من شباب 78": مدى الكرمل" استطالع 34
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% مف شباب فمسطينيي المناطؽ المحتمة عاـ 80د أف كشؼ استطالع لمرأي جدي”:الخميج“ -القدس المحتمة 
يعارضػػػوف بػػػدائؿ الخدمػػػة العسػػػكرية فػػػي مؤسسػػػات االحػػػتالؿ، ويعتبرونهػػػا مػػػؤامرة لتجنيػػػدهـ فػػػي جػػػيش  37

 .”الخدمة المدنية“االحتالؿ بمسمى 
كشػػػفت نتائجػػػه فػػػي مػػػؤتمر ” مػػػدى الكرمػػػؿ“هػػػذا مػػػا أكػػػد  اسػػػتطالع لمركػػػز الدراسػػػات االجتماعيػػػة التطبيقيػػػة 

” الخدمػػة المدنيػػة“يعتقػػدوف أف  37% مػػف فمسػػطينيي اؿ 67. 3صػػحفي فػػي الناصػػرة. وأفػػاد االسػػتطالع أف 
 التي يحاوؿ الكياف فرضها بشكؿ متواصؿ ال تسهـ في نيؿ حقوؽ مدنية متساوية.

  21/1/1823الخميج، الشارقة، 
 

 زحالقة يدعو لتدويل قضية اأسرى المضربين عن الطعام 35
النائػػب "العربػػي" فػػي البرلمػػاف )اإلسػػرائيمي( الػػدكتور جمػػاؿ زحالقػػة إلػػى تػػدويؿ قضػػية دعػػا : فمسػػطيف -خػػاص

 األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ.
وقاؿ زحالقة في تصػريح خاصػة بػػ"فمسطيف": "بعثػت برسػالة مسػتعجمة إلػى عػدد مػف الشخصػيات والمنظمػات 

اة األسػػػرى ولمضػػػغط عمػػػى االحػػػتالؿ؛ إلطػػػالؽ سػػػراح الدوليػػػة، طالبػػػت فيهػػػا تػػػدخاًل سػػػريًعا لوضػػػع حػػػد لمعانػػػ
األسرى المضربيف عف الطعاـ، وخاصة سامر العيساوي، وأيمف الشراونة، وجعفر عػز الػديف وطػارؽ قعػداف، 

 الذيف تعرض حياتهـ لمخطر".
 22/1/1823، فمسطين أون الين

 
 شرقية الحدود ملدن ر نير اأ  لضم منطقة لونآتطبق خطة المتعاقبة بيب أدراسة:حكومات تل  36

ػ زهير اندراوس: قالت دراسة اسرائيمية صادرة عف المعهػد االورشػميمي لمشػؤوف العامػة والدولػة، الػذي  الناصرة
يتراسػػه د. دوري غولػػد، سػػفير تػػؿ ابيػػب االسػػبؽ فػػي االمػػـ المتحػػدة، والمقػػرب جػػًدا مػػف رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف 

غور االردف باي شكؿ مف االشػكاؿ وتصػر عمػى ابقػاء مف نتنياهو، اف الفرضيات القائمة تستبعد االنسحاب 
 قوات عسكرية فيه.

وقاؿ البروفيسور ارنوف سوفير، مف جامعة حيفا، والذي يعتبر مف كبار االختصاصػييف فػي شػؤوف الجغرافيػا 
السياسية البروفيسور اف غور االردف مهـ مػف الناحيػة االسػتراتيجية: فحػدود  مػع االردف تشػكؿ نقػاط تواصػؿ 

امػػة لمتجػػارة والسػػفر مػػع بقيػػة دوؿ المنطقػػة، واسػػتمرار السػػيطرة الصػػهيونية عمػػى قطاعػػات منػػه سػػتعني اف ه
 الضفة ستبقى مطوقة مف قبؿ الدولة العبرية، عمى حد تعبير .

، 2068ولفت سوفير، المعروؼ بمواقفه اليمينية المتطرفة الى انه مف منذ احتالؿ الضفة الغربية في عػدواف 
الحكومات االسرائيمية منطقة غور االردف بمثابة الحدود الشرقية السرائيؿ، وطمحت في ضمه اعتبرت جميع 

لمساحة الدولة، مشيرا الى انه مف اجؿ تعزيز واحكاـ سيطرتها عمى المنطقة، اقامت في االغوار، منذ مطمع 
ار السػنيف، تػػـ مسػػتوطف، وعمػى مػػد 8000مسػػتوطنة، التػي يعػػيش بهػا اليػػوـ حػوالي  16سػنوات السػبعينيات، 

االعػػالف عػػف الغالبيػػة العظمػػى مػػف اراضػػي غػػور االردف، عمػػى انهػػا اراض تابعػػة لمدولػػة، وجػػرى ضػػمها الػػى 
 مناطؽ النفوذ التابعة لممجالس االقميمية التي تعمؿ في اطارها معظـ المستوطنات في المنطقة.

ريحػا والمسػاحات التػي تحػيط بهػا، وفي اطار اتفاقية اوسمو، تـ تعريؼ هذ  المنطقة، عدا جيب يضػـ مدينػة ا
، التي تسيطر عميها اسرائيؿ سيطرة تامة، وقد صرح مقربػوف جػدا مػف نتنيػاهو بػاف غػور Cعمى انها مناطؽ 

 االردف سيبقى تحت السيطرة االسرائيمية في اي تسوية مستقبمية.
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ردف سياسػة مػف التقييػد ، تفػرض اسػرائيؿ فػي غػور اال1000وقاؿ البروفيسور االسرائيمي ايضا انه منذ العػاـ 
حػػواجز ثابتػػة، شػػدد  3عمػػى حركػػة وتنقػػؿ السػػكاف الفمسػػطينييف، كمػػا اقػػاـ االحػػتالؿ خػػالؿ السػػنوات االخيػػرة 

الجيش بصورة ممحوظة مف التقييدات المفروضة عميها، واتػاح المػرور فقػط لسػكاف غػور االردف عمػى اسػاس 
 لهوية هو احدى قرى الغور.بطاقة الهوية، بشرط اف يكوف العنواف المسجؿ ببطاقة ا

اما باقي سكاف الضفة الغربية، فُيطمب منهـ ابراز تصريح خاص يتـ اصدار  مف قبؿ االدارة المدنية، وبػدوف 
 التصريح، فاف الجيش يتيح المرور فقط في الحاالت االنسانية.

الضػػفة الغربيػػة،  وتبػػيف ايضػػا اف تػػؿ ابيػػب اف ال تػػرى فػػي االغػػوار وحػػدة جغرافيػػة واحػػدة، مػػع بػػاقي منػػاطؽ
وبالتالي، فاف الفمسطينييف الذيف يسكنوف خارج االغػوار، ويمتمكػوف اراض زراعيػة فػي مجالهػا، جػرى فصػمهـ 
عػػف اراضػػيهـ، وفقػػدوا مصػػادر رزقهػػـ، ومػػف هنػػا، فػػاف السياسػػة الصػػهيونية التػػي تطبقهػػا اسػػرائيؿ فػػي غػػور 

ضػػية، ترمػػز الػػى اف الػػدافع مػػف ورائهػػا االردف، بجانػػب تصػػريحات اصػػحاب المناصػػب الرفيعػػة حػػوؿ هػػذ  الق
ليس امنيا بحتا، بؿ سياسي بامتياز، ويتمثؿ في ضـ هػذ  المنطقػة مػف الناحيػة الفعميػة لمدولػة العبريػة، وذكػر 
سوفير اف رئيس الوزراء االسرائيمي االسػبؽ، يتسػحاؽ رابػيف، كػاف قػد كػرر فػي مناسػبات عديػدة بػاف مسػاعي 

كيػػػاف فمسػػػطيني شػػػاطئه يكػػػوف البحػػػر الميػػػت، ومنعػػػه مػػػف التمػػػاس  اسػػػرائيؿ يجػػػب اف تصػػػب فػػػي منػػػع قيػػػاـ
الجغرافػػي مػػع اي رقعػػة ارض عربيػػة، امػػا وزيػػر االمػػف االسػػبؽ، شػػاؤوؿ موفػػاز، فقػػد قػػاؿ مػػؤخرا اف الحػػدود 

 المستقبمية السرائيؿ ستشمؿ الكتؿ االستيطانية، اْي غوش عتصيوف، وغور االردف.
ية االمنية لغور االردف، اخذت الحكومات المتعاقبػة تتبنػى المقولػة واشارت الدراسة الى انه تحت شعار االهم

-التػػي اطمقهػػا يغػػاؿ الػػوف، والتػػي جػػاء فيهػػا انػػه لكػػي يتحقػػؽ الػػدمج بػػيف حمػػـ سػػالمة الػػبالد مػػف ناحيػػة جيػػو
استراتيجية مع ابقاء الدولة يهودية مػف ناحيػة ديمغرافيػة، يتطمػب هػذا فػرض نهػر االردف حػدودا شػرقية لمدولػة 

، متضػػمنة غػػور االردف عمػػى النحػػو 2068وديػػة، وهكػػذا صػػاغ الػػوف خطتػػه لمحػػؿ االقميمػػي بعػػد عػػدواف اليه
التالي: خمؽ وجود مدني، اضافة لموجود العسكري، بواسطة نقاط استيطانية، الوجود المدني والعسكري يشكؿ 

 تصحيحا لمحدود، وال تعتبر المستوطنات مشكمة اماـ الحموؿ السياسية، ُيشكؿ الغور 
 

تواصال جغرافًيا بيف بيساف وصحراء النقب، كما اف المنطقة ُتشػكؿ حزاًمػا واقًيػا لمقػدس مػف هجمػات عسػكرية 
 مف الناحية الشرقية.

 21/1/1823، القدس العربي، لندن
 

 بسبب وفرة المطاعم والبارات "إسرائيل"ارتفاع نسبة الطالق فى : "المحاكم الدينية" 37
دينية" فى إسرائيؿ تقريرها السنوى حوؿ حاالت الطالؽ فػى إسػرائيؿ، مشػيرة نشرت "المحاكـ ال: محمود محيى

 إلى أف هناؾ ارتفاعا ممحوظا فى نسبة الطالؽ خالؿ العاميف األخيريف.
وقالػػػت صػػػحيفة "هػػػاآرتس" اإلسػػػرائيمية التػػػى نشػػػرت التقريػػػر اليػػػـو االثنػػػيف، إنػػػه وفقػػػا لممعمومػػػات الػػػواردة فػػػى 

مػػف األزواج، فػػى حػػيف لػػـ ينفصػػؿ مػػف األزواج  209063قػػد انفصػػؿ حػػوالى  1021التقريػػر، فإنػػه خػػالؿ عػػاـ 
 % خالؿ العاميف األخيريف.0، أى بزيادة 0. 630سوى  1020خالؿ عاـ 

وتشكؿ مدينة تؿ أبيب النسػبة األكبػر فػى حػاالت الطػالؽ يميهػا مدينػة القػدس وحيفػا مقارنػة بالمقارنػة القرويػة 
تقريرها إلػى أف سػبب ذلػؾ هػو فػرص التمتػع بالحيػاة واالسػتجماـ، ووفػرة والمدف الصغيرة، وترجع المحاكـ فى 
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المطػػاعـ والمقػػاهى واألنديػػة والبػػارات الموجػػودة فػػى المػػدف الكبيػػرة، كمػػا تشػػير إلػػى وجػػود عالقػػة طرديػػة بػػيف 
 ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع حاالت الطالؽ.

توى تػديف األزواج، مثػػؿ مدينػة "بنػى بػػاراؾ"، وكشػؼ التقريػر، عػػف أنػه باإلضػافة إلػػى تػأثر نسػبة الطػػالؽ بمسػ
حالة طالؽ فى العاـ الماضى، أال أف عػدد حػاالت الطػالؽ فػى مػدف  238المأهولة بالمتدينيف والتى سجمت 

 غير متدينة قد تجاوزتها، وتأتى فى منتصؼ قائمة الطالؽ فى إسرائيؿ.
عممػػانييف اليهػود ويشػػكؿ فيهػا المتػػدينوف % مػف ال20وأوضػح التقريػر، أنػػه فػى مدينػػة القػدس التػػى يسػكف فيهػػا 

%( فقػػػد سػػػجمت انخفاضػػػا فػػػى عػػػدد حػػػاالت 20% ونسػػػبة اليهػػػود التقميػػػدييف 03األغمبيػػػة )نسػػػبة المتػػػدينيف 
حػاالت  800الطالؽ، وفى عدد الممفات التى عالجتهػا المحكمػة وتػأتى فػى المرتبػة الثانيػة بعػد تػؿ أبيػب مػع 

 .1021ؿ أبيب فى عاـ حالة طالؽ فى ت 822طالؽ بالمقارنة مع 
وأشارت هآرتس، إلى أف المحاكـ تنتهج سياسة أكثر شدة إزاء الرجاؿ الذيف يرفضوف منح الطالؽ لزوجاتهـ، 

قػػرارًا  60وجهػت إليهػا باالنحيػػاز لصػالح الرجػؿ، حيػث أصػػدرت المحػاكـ الدينيػة  خاصػة بعػد االنتقػادات التػػى
يمنػػع الرجػػػاؿ مػػػف مغػػػادرة الدولػػػة، وسػػػحب رخػػػص القيػػػادة وحجػػػز حسػػػاباتهـ فػػػى البنػػػوؾ إلػػػى جانػػػب خطػػػوات 

 أخرى.

 22/1/1823، اليوم السابع، مصر
 

 اإلسرائيمي االمتيازات المقدمة لمنواب في الكنيست 38
أولػػى جمسػػاتها االعتياديػػة،  ]أمػػس  تبػػدأ اليػػـو اإلثنػػيف، التػػي 20تمتػػع أعضػػاء الكنيسػػت الػػػ ي: عكػػا أوف اليػػف

دوالرًا، باإلضػػافة إلػػى سػػيارة خاصػػة وميزانيػػة سػػنوية  203330بامتيػػازات عديػػدة بمػػا فيهػػا راتػػب شػػهري يبمػػ  
التػي تعينػه عمػى  دوالر تدفع كأثاث لممكتب وشراء ألجهزة الحاسوب، باإلضافة إلػى الوسػائؿ 273370بمبم  

 التواصؿ مع فئات الجمهور المختمفة.
دوالر لشػػراء المالبػػس، ومبمػػ  مماثػػؿ مػػف أجػػؿ  23200كمػػا يمػػنح أعضػػاء الكنيسػػت مبمغػػًا مػػف المػػاؿ يقػػدر بػػػ 

تعمػػـ لغػػة أجنبيػػة جديػػدة، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ كمػػه يمػػنح عضػػو الكنيسػػت جهػػاز محمػػوؿ، باإلضػػافة إلػػى مبمػػ  
 مويؿ فواتير .دوالرا سنوًيا لت 83331

وال يتوقػػؼ األمػػر عنػػد هػػذا الحػػد، حيػػث يمػػنح عضػػو الكنيسػػت اشػػتراؾ فػػي صػػحيفتيف  باإلضػػافة إلػػى تركيػػب 
مكانية إرساؿ   ألؼ طرد بريدي سنويًا مجانًا.  20جهاز تميفوف في منزله، وا 

يسافروف في ويستطيع أعضاء الكنيست السفر إلى الخارج عند الحاجة وذلؾ بتمويؿ مف الكنيست إف  كانوا 
قامػة مػػف ميزانيػػة  مهمػة برلمانيػػة  أمػا إذا كػػانوا يسػافروف فػػي مهمػة إعالميػػة رسػمية، فيػػأتي تمويػؿ سػػفرياتهـ وا 

 وزارة الخارجية.
يوضػػع تحػػت تصػػرؼ كػػؿ عضػػو كنيسػػت مكتػػب يتػػألؼ مػػف غػػرفتيف فػػي مقػػّر الكنيسػػت، فػػي كػػؿ غرفػػة أثػػاث 

ى ثالجػة صػغيرة وتمفػاز، كمػا يخصػص لكػؿ عضػو وتحتوي عمى ثالثة حواسيب نقالػة وطابعػة، باإلضػافة إلػ
 كنيست مساعداف برلمانياف.

 22/1/1823، عكا اون الين
 

 1821 سنةمميون شيكل تمقتيا جمعيات إسرائيمية كتبرعات من الخارج  34 39
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تبرعػات مػف دوؿ  1021جمعية في "اسرائيؿ" السمطات المختصة بانها تمقت العػاـ الماضػي  30ابمغت نحو 
 مميوف شيكؿ.  33ت أخرى في العالـ يبم  حجمها االجمالي نحو اجنبية وجها

وقدِّمت هذ  البالغات بموجب القانوف الجديد الػذي يمػـز الجمعيػات بالكشػؼ عػف حصػولها عمػى تبرعػات مػف 
 جهات سياسية أجنبية. 

، وجمعيػة مالييف شػيكؿ 3ومف بيف هذ  الجمعيات منظمة "بتسيمـ" لحقوؽ اإلنساف التي تمقت تبرعات بمبم  
)حقوؽ المواطف( التي تمقت ثالثة مالييف ونصؼ مميوف شيكؿ، والمركز الفمسطيني لمدفاع عػف حقػوؽ الفػرد 

 الذي حصؿ عمى مبم  مماثؿ . 
وتتصػدر الئحػػة المتبػػرعيف مؤسسػات مػػف النػػرويج تميهػا منظمػػة مشػػتركة لمػدنمارؾ وهولنػػدا والسػػويد وسويسػػرا، 

ؿ العاـ الماضي نحو ويحتؿ االتحاد االوروبي المرتبة ا مالييف شيكؿ الى  3لثالثة في الالئحة، عمما بانه حوَّ
 منظمات يسارية ومنظمات لحقوؽ االنساف في "اسرائيؿ".

 6/1/1823، عكا اون الين
 

 ىآرتس: المستوطنون يدشنون أول مطار لمطائرات الخفيفة قرب نابمس  48
أنػه تػـ  النقػاب عػف( 1|21ا الصػادر الثالثػاء )كشػفت صػحيفة "هػآرتس" العبريػة فػي عػدده: نابمس )فمسطيف(

في البؤرة االستيطانية المسماة "الوموت" وهي واحدة مػف البػؤر  قبؿ أشهر افتتاح أوؿ مهبط لمطائرات الخفيفة
التػػي اقامهػػا المسػػتوطنوف قػػرب مسػػتوطنة "ايتمػػار" المقامػػة عمػػى أراضػػي بمػػدة بيػػت فوريػػؾ وقػػرى شػػرؽ نػػابمس 

 شماؿ الضفة الغربية.
شػػارت إلػػى أف أحػػد مؤسسػػي "بػػؤر الػػتالؿ" االسػػتيطانية فػػي الضػػفة الغربيػػة هو"يديػػديا مشػػمومي"، قػػرر فػػي وأ

األشػػهر األخيػػرة توسػػيع نشػػاطه فػػي هػػذ  البػػؤر، بافتتػػاح أوؿ مهػػبط لمطػػائرات، حيػػث تمػػت تسػػوية مكػػاف كػػي 
بإقامة مبنػى  لتوقػؼ يصبح صالحا لهبوط الطائرات الخفيفة عميه، في حيف ُبدء العمؿ في االسبوع الماضي 

 وتخزيف وصيانة الطائرات التي تستخدـ هذا المهبط"، حسب قولها.
الػؼ شػيكؿ  70وأضافت الصحيفة العبرية أف "مشمومي" اشترى طائرة مستعممة مف طراز "اولترااليػت" بقيمػة 

 ستيطانية".ألؼ دوالر(، واستخدمها أكثر مف مرة في الهبوط واإلقالع، مف هذ  البؤرة اال 11)ما يعادؿ 
ولفتت "هآرتس" النظر إلى أف "إنشاء أي مهبط لمطائرات في اسرائيؿ يحتػاج الػى تػرخيص رسػمي مػف سػمطة 

 ."المطارات االسرائيمية، إال اف قانوف الطيراف االسرائيمي ال يسري عمى مناطؽ الضفة الغربية
اكتفت في رد منها حوؿ إنشاء مطار في وذكرت بأف "اإلدارة المدنية" التابعة لمسمطات العسكرية اإلسرائيمية، 

 إحدى البؤر االستيطانية المقامة في الضفة الغربية، بالقوؿ "إف الموضوع قيد البحث".
 21/1/1823قدس برس، 

 
 سالح الصيانة  مسيحي فيعربي يعرض صورة أول ضابط  الجيش اإلسرائيمي 42

سػػرائيمي أفيحػػاي إدرعػػي صػػورة أوؿ عػػرض المتحػػدث الرسػػمي باسػػـ جػػيش االحػػتالؿ اإل(: الناصػػرة )فمسػػطيف
 ضابط عربي، وهو مسيحي الديانة، في سالح الصيانة بالجيش.

وقػػاؿ إدرعػػي فػػي صػػفحته عمػػى موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي "فيسػػبوؾ": تعرفػػوا عمػػى أوؿ ضػػابط مسػػيحي فػػي 
حيػػة لػػه قػػدوة ومثػػؿ لجميػػع أفػػراد المجتمػػع المسػػيحي فػػي إسػػرائي،  فت -سػػالح الصػػيانة، المػػالـز عيػػد طنػػوس 

 ولجميع جنود الجيش اإلسرائيمي.
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جدير بالذكر أف أدرعػي يعكػؼ ومنػذ فتػرة عمػى وضػع صػورة العسػكرييف العػرب فػي الجػيش اإلسػرائيمي سػواء 
 مف المسمميف أو المسيحييف عمى حد سواء.

  22/1/1823قدس برس، 
 

 ىكذا ستبدو الحرب المقبمة مع حزب اهلل يديعوت:  41
أمػس ، روف بػػف يشػػاي، سمسػػمة « يػػديعوت أحرونػػوت»وف العسػػكرية فػػي موقػع كتػػب محمػؿ الشػػؤ  :محمػد بػػدير

مف حمقتيف خصصها لشرح الوضع القائـ عمى الشػؽ المبنػاني مػف الجبهػة لجهػة وضػعية حػزب اهلل ومػا يعػّد  
 لمحرب المقبمة.

فمػوات مف ال 1006تطرؽ الكاتب في الحمقة األولى إلى نقؿ الحزب انتشار  العسكري في أعقاب حرب تموز 
وانتشػػػػار اليونيفيػػػػؿ فػػػػي منطقػػػػة جنػػػػوبي  2802واألوديػػػػة الجنوبيػػػػة إلػػػػى داخػػػػؿ القػػػػرى ربطػػػػًا بػػػػالقرار األممػػػػي 

، فػػي إشػػارة إلػػى الخطػػة العسػػكرية التػػي «خطػػة نصػػر اهلل»الميطػػاني، فيمػػا خصػػص الحمقػػة الثانيػػة لمػػا سػػما  
 أعدتها المقاومة لخوض الحرب المقبمة مع إسرائيؿ.

لهذ  الخطة بالحديث عف االهتماـ الواسع الذي يوليه األميف العاـ لحزب اهلل، السيد  واستهؿ بف يشاي شرحه
الػدافع الكبيػر لديػه لػتعمـ وفهػـ المنظومػة »حسف نصر اهلل، لمواكبة ما يحصؿ في إسرائيؿ بشكؿ وثيػؽ وعػف 

 «. السياسية في إسرائيؿ والقوى التي تحرؾ المجتمع اإلسرائيمي
أمضػػى جػػزءًا مهمػػًا مػػف عمػػر  فػػي دراسػػة حػػزب اهلل ومتابعتػػه بنحػػو »صػػدر أمنػػي حتػػى إف الكاتػػب نقػػؿ عػػف م

وعمػى األقػؿ هػو يقػرأ »، أف اهتمػاـ نصػر اهلل بالشػأف اإلسػرائيمي دفعػه إلػى تعمػـ المغػة العبريػة «حميمي تقريبػاً 
 «.بعض ما ُينشر في الصحافة اإلسرائيمية بمغته األصمية

شػػار بػػف يشػػاي إلػػى وجػػود عػػدد مػػف الخالصػػات التػػي بمورهػػا فػػي تفاصػػيؿ خطػػة الحػػرب الخاصػػة بػػالحزب، أ
نصر اهلل لممواجهة المقبمة مع إسرائيؿ، التي قاؿ إنه يمكف استنتاجها باالسػتناد إلػى تحميػؿ بعػض الخطابػات 

 التي ألقاها أخيرًا.
ه أف صػػػميات الصػػػواريخ عمػػػى الضػػػواحي ال تثيػػػر انطبػػػاع اإلسػػػرائيمييف، وأف توجيػػػ»وأولػػى هػػػذ  الخالصػػػات  

ضربة مدمرة إلى تؿ أبيػب وغػوش داف )منطقػة وسػط إسػرائيؿ( أو اسػتهداؼ منشػآت بنػى تحتيػة أساسػية مػف 
شػػػأنه أف ينػػػزؿ ضػػػربة معنويػػػة قاسػػػية عمػػػى الػػػرأي العػػػاـ اإلسػػػرائيمي والعػػػالمي وتمنحػػػه صػػػورة النصػػػر التػػػي 

 «.يريدها
ئر وسػػط الجنػػود المقػػاتميف عمػػى الجمهػػور اإلسػػرائيمي أكثػػر تحسسػػًا تجػػا  الخسػػا»والخالصػػة الثانيػػة هػػي أف  

الجبهة مف الخسائر في الجبهة الداخمية. وبناًء عمى ذلؾ، فإف تحقيؽ خسائر كبيرة في األرواح وسط القوات 
 «. المقاتمة ستمّس الحصانة الداخمية واستعداد الجمهور اإلسرائيمي لمقتاؿ

سػرائيمية سػتمنحه مظمػة تتػيح لػه اسػتهداؼ القػدرة عمػى إسػقاط طػائرات إ»أما الخالصة الثالثة، فتتمثؿ في أف 
العمػػؽ اإلسػػرائيمي بالحػػّد األقصػػى، وسػػتحقؽ لػػه أيضػػًا إنجػػازًا مهمػػًا عمػػى مسػػتوى الػػوعي وسػػط جمهػػور . ومػػف 

 «.شأف إغراؽ سفينة تابعة لمبحرية اإلسرائيمية أف يمنحه هذا األمر أيضاً 
بنػػى اسػػتراتيجيته التاليػػة: فػػي بدايػػة الحػػرب »وبنػػاًء عمػػى هػػذ  الخالصػػات وغيرهػػا، رأى الكاتػػب أف نصػػر اهلل 

المقبمػػة سػػيوجه ضػػربة صػػاروخية ثقيمػػة ودقيقػػة جػػدًا إلػػى إسػػرائيؿ، وسػػيطمؽ الصػػواريخ )بعضػػها مػػف طػػراز أـ 
حصػؿ عميهػا مػػف سػوريا مػزودة بأنظمػػة توجيػه( باتجػا  مػػدف غػوش داف ومنشػآت البنػػى التحتيػة، وربمػػا  600

ع والػػػزخـ األكبػػػر الػػػذي يمكػػػف أف يحققػػػه رجالػػػه. ضػػػربة البدايػػػة هػػػذ  باتجػػػا  أهػػػداؼ عسػػػكرية بػػػالوتيرة األسػػػر 
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ستستمر عدة ساعات، وربما أكثر، إلى أف يحقػؽ سػالح الجػو اإلسػرائيمي لنفسػه حريػة عمػؿ فػي سػماء لبنػاف 
 «.بنحو يمكنه مف استهداؼ كؿ منصة ُشخِّصت مسبقًا أو اكُتشفت خالؿ عممية اإلطالؽ

جية حػػزب اهلل، فيػػرى أنػػه يخطػػط، إضػػافة إلػػى اسػػتهداؼ عمػػؽ تػػؿ أبيػػب ويمضػػي بػػف يشػػاي فػػي شػػرح اسػػتراتي
إلنزاؿ خسائر بالجممة باألرواح وسط جنود الجيش الذيف سيدخموف إلى لبناف بهدؼ إسكات »والبنى التحتية، 

مصادر النيراف القصيرة المدى في الجنوب. وسيقوـ عناصر  بذلؾ بواسطة آالؼ الصواريخ الحديثة المضادة 
ع والعبػػوات الناسػػفة والراجمػػات الصػػاروخية التػػي نشػػرت فػػي داخػػؿ القػػرى لقتػػؿ وجػػرح مئػػات الجنػػود مػػف لمػػدرو 

القػػػوات اإلسػػػرائيمية المتوغمػػػة. وهػػػذ  الخسػػػائر، باإلضػػػافة إلػػػى عػػػدـ وجػػػود القػػػدرة لػػػدى الجػػػيش عمػػػى إسػػػكات 
ديػًا ومعنويػًا ال سػابؽ الصواريخ حتى المحظة األخيرة مػف الحػرب، مػف شػأنها أف تحقػؽ لنصػر اهلل انتصػارًا ما

 مف إسقاط طائرات أو إغراؽ سفف إسرائيمية.« في الطريؽ»له، فضاًل عف تمكف حزب اهلل 
، «قػػوات التػػدخؿ»يخطػػط إلرسػػاؿ »لهػػذ  االسػػتراتيجية؛ فنصػػر اهلل « مػػدماٍؾ إضػػافي»ويتحػػدث الكاتػػب عػػف 

ؿ األراضػػػي اإلسػػػرائيمية فػػػي وهػػػي الوحػػػدات الخاصػػػة لحػػػزب اهلل، لتنفيػػػذ عمميػػػات اقتحػػػاـ وسػػػيطرة وقتػػػؿ داخػػػ
البمػػدات ومحػػاور التنقػػؿ المحاذيػػة أو القريبػػة مػػف الحػػدود. وهػػو يػػرى أف عمميػػات كهػػذ  ستضػػطر إسػػرائيؿ إلػػى 
توزيػػع اهتمامهػػا وقواتهػػا وسػػتعوؽ حركػػة الجػػيش اإلسػػرائيمي البريػػة الراميػػة إلػػى إسػػكات مصػػادر النيػػراف داخػػؿ 

 «.ة المعنوية التي ستحققها هذ  العممياتاألراضي المبنانية. هذا باإلضافة إلى الضرب
اسػػػتراتيجية نصػػػر اهلل ويواكػػػب بنحػػػو يػػػومي ووثيػػػؽ »ويوضػػػح بػػػف يشػػػاي أف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي مّطمػػػع عمػػػى 

وينقؿ «. االستعدادات لتنفيذها، وهو يستعد في المقابؿ ويتدرب مف دوف توقؼ لمواجهة التهديد عندما يتحقؽ
إننػا سنضػطر إلػى العمػؿ بسػرعة وعدوانيػة منػذ البدايػة، وينبغػي أف : »عف مصدر أمني رفيع المسػتوى، قولػه

نقػػوؿ ألنفسػػنا ولمعػػالـ بنحػػو واضػػح ومسػػبؽ أال يتفاجػػأ أحػػد. لبنػػاف سيبصػػؽ النػػار عمينػػا مباشػػرة منػػذ المحظػػة 
األولػػى، وبقػػوة لػػـ نعهػػدها مػػف قبػػؿ. ونحػػف سنضػػطر إلػػى إسػػكات هػػذ  النػػار بأسػػرع مػػا يمكػػف وبكػػؿ الوسػػائؿ 

حيػػػث نسػػػتطيع، سػػػنأخذ فػػػي االعتبػػػار السػػػكاف المػػػدنييف، إال أننػػػا لػػػف نكػػػوف »ويضػػػيؼ المصػػػدر:  «.المتاحػػػة
قػػادريف عمػػى العمػػؿ بنحػػو انتقػػائي فػػي كػػؿ األمػػاكف. سػػيكوف هنػػاؾ دمػػار كبيػػر والكثيػػر مػػف اإلصػػابات. إف 
 نظريتنػػا تقػػـو عمػػى محاولػػة تفكيػػؾ التهديػػد مػػف دوف حػػرب، لكػػف عنػػدما تحصػػؿ الحػػرب، يجػػب أف نفعػػؿ مػػا

 «.نستطيع أف نفعمه
ويشير الكاتب إلى خالؼ ال يزاؿ قائمًا داخؿ الجيش بشأف طريقة التعامؿ مع حزب اهلل. وهذا الخالؼ يدور 

نقػػاش عنيػػد بػػيف مػػف يػػروف أف فػػي اإلمكػػاف حسػػـ المعركػػة مػػع حػػزب اهلل بواسػػطة كميػػات كبيػػرة مػػف »حػػوؿ 
ف هػو مقتنػع بأنػه مػف دوف منػاورة بريػة لػف يكػوف النيراف الدقيقة، وعمى رأس هؤالء يقؼ سالح الجو، وبػيف مػ

هنػػاؾ حسػػـ. ومعظػػـ الجنػػراالت، ومػػف ضػػمنهـ قػػادة ميػػدانيوف لوحػػدات بريػػة، مػػف قائػػد الػػذراع البريػػة ونػػزواًل، 
يؤيػػػدوف التوجػػػه الثػػػاني، رغػػػـ أنهػػػـ يػػػدركوف أيضػػػًا أف الػػػدخوؿ البػػػري إلػػػى لبنػػػاف سيسػػػبب إطالػػػة أمػػػد الحػػػرب 

 «.ف الخسائر البشريةوسيكوف مقترنًا بعدد كبير م
الػدخوؿ البػري ضػروري إلنجػاز الحسػـ »ويوضح المصدر األمني اإلسرائيمي المتخصص بالشأف المبناني أف 

، فالمقصػػود نتػػائج ماديػػة عمػػى األرض، أي مئػػات القتمػػى مػػف عناصػػر حػػزب «حسػػـ»الواضػػح. وعنػػدما يقػػاؿ 
ويػرى بػف يشػاي أنػه «. اريخ ومػا إلػى ذلػؾاهلل، بنى تحتية عممياتية مدمرة، سيطرة عمػى منػاطؽ إطػالؽ الصػو 

يمكف بالتأكيد أف نقّدر أف الجيش قادر اليوـ عمى تحقيؽ هذ  النتائج. أواًل، ألنه استخمص وطّبؽ العبر مف »
األخطاء التي ارتكبت في القتاؿ البري إباف حرب لبناف الثانية، بما في ذلؾ التزود بمنظومة حمائية لمدبابات 

التػػي تجعػػؿ الػػدبابات أقػػؿ عرضػػة لإلصػػابة بصػػاروخ مضػػاد لمػػدروع. وثانيػػًا، ألف « يحمعطػػؼ الػػر »مػػف طػػراز 
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الجػػيش طػػّور خػػالؿ العػػاميف األخيػػريف وسػػائؿ وأسػػاليب لجمػػع المعمومػػات االسػػتخبارية خػػالؿ سػػير المعػػارؾ 
ؿ ومعالجتها. إضافة إلى ذلؾ، لدى الجيش اليـو منظومػة قيػادة وسػيطرة محوسػبة وجوالػة يمكػف بواسػطتها نقػ

المعمومات االستخبارية لمقوات المقاتمة أثناء حركتها عمى األرض. المشكمة هي أنػه عمػى مػا يبػدو، لػيس كػؿ 
الضػػباط الميػػدانييف متمرسػػيف فػػي اسػػتخداـ هػػذ  المنظومػػات الثوريػػة، وسػػيتوجب عمػػى الجػػيش فعػػؿ شػػيء مػػا 

 «.حياؿ هذا األمر سريعاً 
الجػػػيش معروفػػػة ومشخصػػػة، مثػػػؿ حقيقػػػة أف نيػػػراف  مشػػػاكؿ أخػػػرى داخػػػؿ»وفػػػي السػػػياؽ، يشػػػير الكاتػػػب إلػػػى 

صاروخية بوتيرة كبيرة ستنزؿ عمى المطارات ومخازف الطوارئ التابعة لوحدات االحتياط وعمػى بيػوت الجنػود 
الػذيف هػػـ فػػي الجبهػػة وعمػػى الطرقػػات المؤديػػة إلػى الجبهػػة وعمػػى منػػاطؽ تجميػػع وحػػدات االحتيػػاط. وال يوجػػد 

مػػف تػػوفير حمايػػة جيػػدة لكػػؿ هػػذ  األمػػاكف ولمنشػػآت البنػػى التحتيػػة فػػي « فوالذيػػةالقبػػة ال»احتمػػاؿ بػػأف تػػتمكف 
 «.ألؼ صاروخ 60مقابؿ 

لػف يحػوؿ دوف الخسػائر »ويخمص بف يشاي إلى التشديد عمى أف كؿ ما طور  الجػيش اإلسػرئيمي حتػى اآلف 
نوضح ذلؾ لمجمهور  أف»ويؤكد، نقاًل عف المصدر األمني، ضرورة «. والدمار في العمؽ المدني والعسكري

خفاقػػػات. إال أننػػػا  اإلسػػػرائيمي مػػػف اآلف. فػػػالحرب ليسػػػت برنامجػػػًا فػػػي تمفزيػػػوف الواقػػػع. سػػػيكوف هنػػػاؾ قتمػػػى وا 
 «.سنحقؽ الهدؼ، وسنحسـ الحرب بنحو يعطؿ حزب اهلل ماديًا ويردعه ألعواـ طويمة

 21/1/1823، االخبار، بيروت
 

 المخيمات الفمسطينية في سوريةفمسطين الموحد" في  لواء": تشكيل "المستقبل" 43
في شريط مصور منشور عمى الشبكة العنكبوتية، يقرأ أحد الممثميف بالكوفية، بيانًا يعمف فيه، : هشاـ دبسي

تشكيؿ "لواء فمسطيف الموحد" مف خمسة كتائب معروفة بأسماء مثؿ كتيبة "مغاوير فمسطيف"، وكتيبة "شهداء 
ياسيف"، كما أف ثمة كتائب أخرى لها تشكيالتها، منها كتيبة "الشهيد  مخيـ اليرموؾ"، وكتيبة "الشيخ أحمد

ياسر عرفات" مثاًل. هذ  التشكيالت العسكرية تنتشر في معظـ المخيمات الفمسطينية في سوريا، حيث تشهد 
مخيمات "السبينة"، و"الست زينب" و"خاف دنوف" و"خاف الشيح" حركة تسميح متعاظمة، بعد أف تجاوز عدد 

هداء الفمسطينييف األلؼ شهيد وعدد المعتقميف والمفقوديف أكثر مف ثالثة آالؼ حتى اآلف. واألمر ذاته الش
 يحصؿ في مخيـ النيرب، المتاخـ لمطار النيرب العسكري جنوب شرقي حمب

هؤالء المقاتموف بأغمبيتهـ مف المستقميف، ومف جنود جيش التحرير الفمسطيني )الخدمة اإللزامية(، وبعض 
 لكوادر المنشقة عف تنظيماتها، أو المنسحبة انسحابًا فرديًا.ا

بالمحصمة لـ تعد ُأمرة هؤالء المقاتميف، خاضعة لمقيادة الفمسطينية المحمية أو المركزية، ال بؿ إف جزءًا منهـ 
 أعمف التنسيؽ الكامؿ مع قوى المعارضة ومع الجيش السوري الحر.

 21/1/1823، المستقبل، بيروت

 
 يصارعون الموت كل يوم وىم جثث ىامدة : اأسرى المرضى والمضربون الريخاوي اأسير 44

وصؼ األسير المحرر أكـر الريخاوي المراحؿ التي تعرض لها داخؿ سجف مستشفى الرممة،  :معا –غزة 
 والتي تنوعت بيف االـ الجوع وظمـ االطباء االسرائيمييف وصفها بانها كانت صعبة لمغاية.

"اف أصعب المراحؿ هي مرحمة اإلضراب وخوضي لمعركة األمعاء  في حديث خاص لػ معا: وقاؿ الريخاوي
يوما وحاالتي المرضية المتأزمة التي رأيت الموت خاللها عدة مرات  222الخاوية التي دامت ألكثر مف 
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ومدى األلـ وسوء األوضاع الطبية في المستشفي وتعرضي لظمـ االحتالؿ داخؿ السجوف االحتالؿ 
 سرائيمية وظمـ األطباء االسرائيمييف الذيف يدعوف أنهـ أطباء".اإل

وعف االوضاع الصحية لألسرى المرضى داخؿ سجف مستشفى الرممة واألسرى المضربيف عف الطعاـ قاؿ 
"انهـ يصارعوف الموت كؿ يوـ وما هـ إال جثث هامدة يستنشقوف األنفاس األخير مف حياتهـ، وأف 

ها ويعانوف مف أمراض مختمفة خاصة األمراض مستعصية العالج كسرطاف أوضاعهـ الصحية يرثى ل
 األمعاء وضمور العضالت" .
أسيرا يتعرضوف إلمراض مزمنة وهـ في غاية السوء "جئت ألتكمـ عف هذا  20وأضاؼ الريخاوي انه حوالي 

هـ الموضوع بشكؿ خاص وتعرضي لممرض واأللـ جعمني أتحدث عف مرضى السجوف واخص بذكر مف 
في سجف مستشفى الرممة فهـ جثث تصرخ بصمت حيث تتحمؿ أجسادنا ويزورنا الموت كؿ يـو مف شدت 
االلـ واإلهماؿ الطبي الذي نتعرض له مف قبؿ أدارت السجف يزيد مف تفاقـ المرض وتدهور وضع االسرى 

 داخؿ السجف".
مرضى وتتركهـ يصارعوف المرض وبيف الريخاوي أف إدارة سجوف االحتالؿ تتبع سياسة الموت لألسرى ال

"نعـ يقدموف لنا العالج ولكف بعد أف يتيقنوا أف المرض قد تفشى إلى جميع أنحاء جسد  وال أمؿ في أي 
 عالج ويصبح ال جدوى مف شفائهـ".

 21/1/1823، وكالة معًا اإلخبارية
 

 : مرحمة االنتصار عمى االحتالل في نياياتيامضربونالسرى اأ 45
أكد أسرى مضربوف عف الطعاـ استمرارهـ في اإلضراب حتى تحقيؽ مطالبهـ : السبيؿ -الضفة الغربية

العادلة رغـ حجـ الضغوطات التي يواجهونها مف قبؿ إدارة السجوف اإلسرائيمية إلجبارهـ عمى فكه والتي 
 تضاعفت مؤخًرا.

ي األسير أمس االثنيف وأكد األسرى سامر العيساوي وجعفر عزالديف وطارؽ قعداف خالؿ زيارة محامي ناد
لهـ في عيادة سجف الرممة استمرارهـ في اإلضراب عمى الرغـ مف أوضاعهـ الصحية الخطيرة التي 

 يواجهونها.
دارة عيادة سجف الرممة نقمهـ إلى المستشفى األمر  وبينوا أنه "منذ بداية الشهر الجاري يحاوؿ األطباء وا 

 اإلنجازات الحقيقية.الذي رفضو "، مؤكديف أف ذلؾ لف يحدث إال ب
يوـ "أنه مستمر في اإلضراب فإما النصر أو الشهادة، وقد  100وشدد العيساوي الذي تجاوز إضرابه 

ما نور الحرية أو نور الشهادة وليس هناؾ خيار ثالث".  وصمت إلى آخر النفؽ وا 
ـ تريد الخروج منه بأقؿ فيما قاؿ األسيراف عزالديف وقعداف إف "إدارة السجوف دخمت في مأزؽ حقيقي، واليو 

الخسائر، ونحف لف نمكنهـ منا ولف يروا منا تنازال ولو بأبسط األشياء، ولف يروا ضعفنا أو انهزامنا في 
 المواقؼ، وستنتزع منهـ كؿ الحقوؽ والحرية رغما عف أنوفهـ".

مى السيؼ والمحـ وأضافا أنه "قبؿ نهاية هذا الشهر ستنتصر اإلرادة وسينتصر الكؼ عمى المخرز، والدـ ع
 واألمعاء عمى جبروتهـ وعمى سيفهـ وعمى صمفهـ وجبروتهـ".

وأعرب األسرى المضربوف عف بال  شكرهـ وتقديرهـ مف أبناء شعبنا الفمسطيني وكافة األطراؼ واألطر 
 وأصحاب الضمائر الحية الذيف يواكبوف ويقوموف بمؤازرتنا وينتصروف لهذ  المعركة.

 21/1/1823، السبيل، عّمان
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 سير العيساوي يحتضرن اأأنباء التي ذكرت قراقع لد"القدس": ال صحة لل  46

نفى وزير شؤوف االسرى والمحرريف عيسى قراقع، ما تناقمته بعض وسائؿ االعالـ  :عمي سمودي -جنيف 
ة مساء اليوـ االثنيف بشأف الحالة الصحية لالسير المضرب عف الطعاـ سامر العيساوي، ووصوله إلى مرحم

 االحتضار.
أشهر "في  8وقاؿ قراقع في حديث لػدوت كوـ ، مساء اليوـ االثنيف بأف العيساوي المضرب عف الطعاـ منذ 

حالة صعبة جدا ويعاني مف انهيار صحي، ولكف حالته مستقرة، وقد زار  اليوـ المحامي فادي عبيدات". 
 لف يتراجع عف اضرابه". واضاؼ "العيساوي يتعرض لضغوط مف ادارة السجوف، لكنه اكد انه

 21/1/1823، القدس، القدس
 

 لدعم اأسرى "االعتصام المستمر"فعاليات  إطالقالبيرة:  47
أطمقت مؤسسات محمية ودولية تعنى بشؤوف األسرى، أمس، فعاليات  :صالح الديف إيماف -البيرة 

لى نضاؿ ومطالب الحركة إلظهار التضامف اليومي مع األسرى ولفت أنظار العالـ إ« االعتصاـ المستمر»
 الوطنية األسيرة في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.

وبادر الى الفعالية نادي األسير، والمجنة الشبابية العميا لنصرة األسرى، والشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ 
األسرى الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية، بغرض تعزيز الوعي المجتمعي ودعـ صمود االسرى 

لمضربيف والمرضى وكافة األسرى. وأطمقت الفعالية بحضور محافظة راـ اهلل والبيرة د. ليمى غناـ، ووزير ا
شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع، ورئيس نادي األسير قدورة فارس، ورئيس الحركة اإلسالمية مف 

يداف، ولفيؼ مف المسؤوليف محمد ز  37الشيخ رائد صالح، ورئيس لجنة المتابعة في أراضي الػ 37أراضي الػ
والحقوقييف ومئات مف اهالي األسرى واألسرى المحرريف وبدت ساحة الحرية مقابؿ بمدية البيرة اشبه بمخيـ 

 اعتقالي. 

 21/1/1823، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 مرة 24مسمم عودة اعتقل  المقدسيالطفل  48
( عامًا، بعد مداهمة 23لمقدسي مسمـ موسى عودة )اعتقمت قوات االحتالؿ، فجر اإلثنيف، الطفؿ ا :السبيؿ

 منزله في حي البستاف ببمدة سمواف في القدس المحتمة.
وذكر رئيس مركز البستاف الثقافي قتيبة عودة لوكالة ُهنا القدس، أف قوات االحتالؿ داهمت منزؿ عودة فجرا 

 عتقاالت التي تفوؽ عمر .(، مشيرا إلى أف مسمـ سجؿ عدد قياسيا في اال23واعتقمته لممرة الػ)
 21/1/1823، السبيل، عّمان

 
 اإلبراىيميمستوطن يدىس طفال فمسطينيا قرب الحرم  49

سنوات( بجروح، مساء اليوـ االثنيف، جراء تعرضه لمدهس  7أصيب الطفؿ بهاء جميؿ عرفات الفاخوري )
 مف قبؿ مستوطف قرب الحـر اإلبراهيمي في الخميؿ جنوب الضفة الغربية.

ر شهود عياف أف الطفؿ الفاخوري أصيب بجروح في قدميه وركبتيه ووجهه بعد دهسه مف قبؿ وذك
 المستوطف، وجرى نقمه بواسطة إسعاؼ الهالؿ األحمر الفمسطيني إلى مستشفى الخميؿ الحكومي .
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 22/1/1823، فمسطين أون الين
 فمسطينيًا خالل مواجيات مع قوات االحتالل قرب الخميل ثالثينإصابة  58

فمسطينيًا بحاالت اختناؽ جراء استنشاقهـ لمغاز المسيؿ لمدموع، خالؿ  30ُأصيب  -راـ اهلل )االتحاد( 
احتجاج عمى قياـ الجيش اإلسرائيمي بهدـ منزؿ وبئر ميا  في قرية بيت عوا جنوب غرب الخميؿ جنوب 

عوا، لالحتجاج عمى قياـ  الضفة الغربية. وأفاد شاهد عياف بأف عشرات الفمسطينييف قدموا إلى بمدة بيت
لقاء  الجيش اإلسرائيمي بهدـ منزؿ وبيت متنقؿ وبئر ميا ، حيث قاـ الجنود باالعتداء عميهـ بالضرب وا 

فمسطينيًا بحاالت  30كميات كبيرة مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع وقنابؿ الصوت، ما أدى إلصابة نحو 
 اختناؽ جراء استنشاقهـ لمغاز.

 21/1/1823، االتحاد ، ابوظبي
 

 دفعة جديدة من أىالي أسرى غزة تغادر لزيارة أبنائيا 52
غادرت فجر اليوـ االثنيف، دفعة جديدة مف أهالي األسرى في قطاع غزة لزيارة، : نادر الصفدي -غزة

 أبناءهـ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.
ر في قطاع غزة: "إف الدفعة الجديدة وقالت أروى مهنا، المسئولة اإلعالمية في المجنة الدولية لمصميب األحم

مف أهالي األسرى توجهت فجر اليوـ عبر معبر "إيرز" بيت حانوف شماؿ القطاع، لمالقاة ذويهـ داخؿ 
فمسطينيًا مف أهالي  06وأوضحت مهنا في تصريح خاص لػ"فمسطيف أوف اليف" االثنيف، أف  سجف نفحة".

 معتقاًل مف داخؿ سجف نفحة الصحراوي. 30األسرى توجهوا في الدفعة الجديدة، لزيارة 
 22/1/1823، فمسطين أون الين

 
 طمبة 4اعتداء لالحتالل عمى المدارس العام الماضي نتج عنيا استشياد  مئة: " برام اهللالتربية" 51

ر "األياـ": أظهر تقرير أصدرته وزارة التربية والتعميـ، أمس، حوؿ االنتهاكات اإلسرائيمية عمى مدا - راـ اهلل
مف معمميها وطمبتها إلى  300العاـ الماضي بحؽ المسيرة التعميمية والتربوية وأبنائها، تعرض ما يزيد عمى 

 اعتداءات مباشرة، أسفرت عف سقوط عدد مف الشهداء والجرحى وتعرض العشرات منهـ لالعتقاؿ.
تهاؾ واعتداءات مف قبؿ مدرسة ألكثر مف مائة اعتداء وان 30وأشار تقرير "التربية" إلى تعرض اكثر مف 

االحتالؿ ومستوطنيه، أدت الى تعريض المؤسسات التعميمية ألضرار مباشرة مف تكسير واقتحامات، وغيرها 
مف اإلضرار غير المادية، كالهدر التعميمي، التي أثرت بشكؿ سمبي عمى مجريات العممية التعميمية وحقوؽ 

 أبنائها في التعميـ.
، بينهـ 261ب الشهداء لمعاـ الماضي بم  أربعة شهداء، وأف عدد المعتقميف بم  وبيف التقرير أف عدد الطال
معمما لعدة ساعات مف قبؿ جنود  10طالبا و 06طالبًا، كما انه تـ احتجاز  203ثمانية معمميف ومعممة و

 االحتالؿ.
، حيث تنوعت طالباً  30معمميف وآذف و 3جريحًا مف ضمنهـ  33وقاؿ: أما بالنسبة لمجرحى فبم  عددهـ 

اإلصابات بيف رصاص حي، ورصاص مطاطي، والضرب المبرح، إضافة إلى استنشاؽ العشرات مف 
الطمبة لمغاز المسيؿ لمدموع، وبالنسبة الى سير المسيرة التعميمية فقد بم  عدد المدارس التي تعطؿ فيها 

طالبًا وطالبة مف  0072ميًا وحرماف يومًا تعمي 31مدرسة، وبم  مجموع اياـ التعطيؿ الكمي  18الدواـ كميًا 
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معمما ومعممة مف الوصوؿ الى مراكز عممهـ بسبب اقتحاـ االحتالؿ  637الوصوؿ إلى مدارسهـ، ومنع 
 تمؾ المدارس ومنع مواصمة التعميـ فيها.

اعتداء مف قبؿ جنود  03مدرسة بواقع  10وأوضحت الوزارة اف عدد المدارس التي تعرضت العتداءات بم  
حتالؿ، ومف هذ  االعتداءات قياـ الجنود بإطالؽ القنابؿ المسيمة لمدموع والقنابؿ الصوتية، والرصاص اال

 باتجا  ساحات المدارس والغرؼ الصفية واالعتداء بالضرب المبرح عمى المعمميف والطمبة.
ية في اعتداء أسفرت عف الحاؽ خسائر ماد 13مدارس بواقع  7وبينت اف الخسائر المادية كانت في 

المدارس عف طريؽ تكسير زجاج النوافذ وخمع األبواب وتحطيـ األقفاؿ وايدي االبواب، وفتح الميا  العادمة 
 عمى ساحات المدارس والبوابات الرئيسة لممدارس، وكانت الحصة االكبر لمدارس مديرية نابمس.

 21/1/1823، اأيام، رام اهلل
 

  يبث دعاية رخيصة ضد المسيحيين: الجيش اإلسرائيمي تجّمع مسيحي فمسطيني 53
بيت لحـ: اتهـ تجّمع مسيحي فمسطيني جيش االحتالؿ اإلسرائيمي ببث دعاية وصفها بػ "الرخيصة" ضد 

، بعد نشر الناطؽ باسـ جيش االحتالؿ أفيحاي 2037المسيحييف في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
 لجيش االحتالؿ.إدرعي صورة لضابط مسيحي في سالح الصيانة التابع 

وأكد منسؽ المبادرة الفمسطينية المسيحية رفعت قسيس، في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" عمى "الموقؼ 
الثابت لممسيحييف برفض التجنيد في جيش االحتالؿ"، مشيًرا إلى أف المبادرة طالبت رؤساء الكنائس بتوعية 

ؾ الحقوؽ الفمسطينية مف خالؿ االنضماـ رعاياهـ "حتى ال يكونوا أدوات لدى جيش االحتالؿ النتها
 لصفوؼ الجيش اإلسرائيمي".

واعتبر قسيس أف الدعاية التي يحاوؿ الجيش اإلسرائيمي ترويجها بمشاركة عدد مف األشخاص دوف معرفة 
 خمفياتهـ "محاولة رخيصة لتقديـ األمر وكأنه اختراؽ لممجتمع العربي المسيحي".

  22/1/1823قدس برس، 
 

 : توتر في سجن "جمبوع" بعد قرارات استفزازية بحق اأسرى"أحرار" 54
اد مركز حقوقي فمسطيني بأف توترًا شديدا يشهد  سجف "جمبوع" اإلسرائيمي شماؿ فمسطيف المحتمة، نابمس: أف

بالغهـ أف عشرة إنجازات سيتـ سحبها منهـ  بعد اقتحاـ مدير السجف لألقساـ التي يحتجز بها األسرى وا 
 القادمة. خالؿ األياـ

وقاؿ فؤاد الخفش مدير مركز "أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف" في بياف صحفي تمقت "قدس برس"  
( بأف "مدير السجف أبم  قيادة األسرى في أنه قرر سحب غرفة المخزف 22/1نسخة عنه اليوـ االثنيف )

مف وضعها في غرفهـ الصغيرة  منهـ، وهي عبارة عف غرفة يقـو األسرى بوضع حاجياتهـ ومالبسهـ بدال
والضيقة، باإلضافة الى منع كبار السف والمرضى الخروج لمفورة )ساحة الفسحة لألسرى( بشكؿ استثنائي 
ولوقت أطوؿ، و تقميؿ عدد عماؿ السجف )المرداوف( وتقميص وقت الفورة وغيرها مف اإلجراءات. ونقؿ 

جميع هذ  اإلجراءات اإلستفزازية، وقاؿ القيادي المركز الحقوقي عف األسرى في سجف "جمبوع" رفضهـ 
محمد صبحة عضو الهيئة القيادية العميا في السجوف لمركز "أحرار" إنه "أبمغنا المدير رفضنا لهذ  القرارت 
وهددنا بدورنا بالتصعيد والمواجهة وعدـ السماح بسحب إنجازات حققت بعد معارؾ ضارية خاضتها الحركة 

 ، وفؽ ما ورد بالبياف.األسيرة الفمسطينية"
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 22/1/1823قدس برس، 
 

  النار صوب المزارعين الفمسطينيين شرق خان يونس تطمققوات االحتالل  55
(، نيراف أسمحتها الرشاشة تجا  1|21فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، صباح اليـو الثالثاء )خاف يونس: 

ونس، جنوب قطاع غزة، دوف أف يبم  عف وقوع أراضي المواطنيف الفمسطينييف في بمدة القرارة شرؽ خاف ي
 إصابات في األرواح.

ويضاؼ هذا الحادث إلى سمسة الخروقات اإلسرائيمية المتواصمة لمتهدئة التي أبرمت في الحادي والعشريف 
 بيف المقاومة الفمسطينية واالحتالؿ برعاية مصرية. تشريف ثاني )نوفمبر( الماضي مف

 21/1/1823قدس برس، 
 

  مخيم قمنديا ويعتقل أربعة مواطنين يقتحماهلل: االحتالل رام  56
(، مخيـ قمنديا الواقع في جنوب 1|21راـ اهلل: اقتحمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، فجر اليـو الثالثاء )

راـ اهلل بوسط الضفة الغربية، ودهمت عدة منازؿ تعود لعائمة مطير وقاـ بتفتيشها وتدمير بعضًا مف  مدينة
ودهـ عدة  تها. وقالت مصادر محمية في مخيـ قمنديا إف االحتالؿ اقتحـ المخيـ الميمة الماضيةمحتويا

منازؿ، بعد تفجير أبوابها الرئيسية وقاـ باعتقاؿ عددًا مف الشباف الفمسطينييف واقتادهـ لجهة مجهولة حتى 
 المحظة.

 21/1/1823قدس برس، 
 

  ير لتعزيز الثقة بين فتد وحماستجّمع الشخصيات المستقمة: جيود المصالحة تس 57

أكد تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة أف الجهود الحالية لتطبيؽ اتفاؽ المصالحة الوطنية : راـ اهلل
تهدؼ إلى "تعزيز الثقة بيف حركتي فتح وحماس لتدفع عجمة الوحدة الوطنية باتجا  إنهاء االنقساـ وتنفيذ 

 رة والدوحة".بنود ما تـ التوقيع عميه في القاه
ووصؼ الدكتور عبد المحسف عابدة عضو قيادة تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة في بياف صحفي 

( عممية بدء تحديث سجالت الناخبيف في الضفة الغربية 1|21تمقت "قدس برس" نسخة عنه اليوـ الثالثاء )
اؽ المصالحة الوطنية"، داعيا كؿ أبناء وقطاع غزة بأنها "خطوة في االتجا  الصحيح وتمثؿ تطبيقا لبنود اتف

الشعب الفمسطيني مف غير المدرجيف في كشوؼ الناخبيف بالتوجه لمراكز التسجيؿ في المحافظات ليحفظ 
 حقه في المشاركة في أي انتخابات قادمة.

لممكف وشدد التجمع عمى ضرورة االبتعاد عف التراشؽ اإلعالمي خالؿ األسابيع القادمة وتقديـ كؿ الدعـ ا
إلنجاح بنود المصالحة لموصوؿ نحو تشكيؿ حكومة اإلنقاذ الوطني وتمبية مطالب أبناء الشعب الفمسطيني 
واالستعداد لالنتخابات القادمة عبر تطبيؽ نماذج الشراكة الوطنية السياسية ومحو كؿ األخطاء الحزبية 

 الماضية التي مزقت جسد الوطف وأرهقت ساكنيه، كما قاؿ.
 21/1/1823قدس برس، 
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ػ "األياـ": نظمت القوى الوطنية في محافظة سمفيت، أمس، المؤتمر الوطني االوؿ لمقاطعة -سمفيت 
ة الحممة التي فمنقاطع منتجاتهـ" لمواجه اإلنسافويقتمعوف  األرضتحت شعار "يحتموف  اإلسرائيميةالمنتجات 

 بحؽ شعبنا ومقدراته. اإلسرائيمييشنها االحتالؿ 
وشارؾ في المؤتمر محمود العالوؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح، وتيسير خالد عضو المجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفمسطينية، ومحافظ سمفيت عصاـ ابو بكر، وعمر شحادة عضو المكتب السياسي لمجبهة 

خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفمسطيني ومنسؽ الحممة الشعبية لمقاطعة الشعبية، و 
 .اإلسرائيميةالبضائع 

يأتي في سياؽ رفض االحتالؿ ورفض  اإلسرائيميةعمى اف مقاطعة البضائع ، وأكد المتحدثوف في المؤتمر
اشكاؿ النضاؿ والمقاومة الشعبية هي شكؿ مف  اإلسرائيميةالتطبيع والتعايش معه، واف مقاطعة البضائع 

وممارساته واجراءاته الهادفة لمسيطرة عمى االرض وتدمير االقتصاد  اإلسرائيميالسممية ضد االحتالؿ 
 الفمسطيني والقضاء عمى المشروع الوطني الفمسطيني باقامة الدولة الفمسطينية المستقمة.

عوف لالقتصاد الفمسطيني ولمقطاعات المنتجة واوضح المتحدثوف اف حممة المقاطعة هي خطوة لمد يد ال
الفمسطينية في الصناعة والزراعة وغيرها ليساهـ هذا القطاع في حؿ مشكالت البطالة والفقر ويشارؾ في 

 عممية التنمية الحقيقية في فمسطيف.
جعمنا سوقا  وأشاروا الى اف السوؽ المحمية تمثؿ السوؽ الثانية لمبضائع االسرائيمية، وعمينا اف نتوقؼ عف

استهالكية لمبضائع االسرائيمية، ما يتطمب منا جميعا ضرورة التعبئة الشعبية وخمؽ ثقافة ونمط حياة في 
 التعامؿ مع هذ  المنتجات ومقاطعتها باعتبار اف المقاطعة هي جزء ال يتجزأ مف المقاومة الشعبية، 

 
ؿ عف ارضنا، مستشهديف بتجربة غاندي في لمضغط عمى االقتصاد االسرائيمي واجبار االحتالؿ عمى الرحي

 الهند وتجربة جنوب افريقيا.
 21/1/1823، اأيام، رام اهلل

 
 الرسم بالقيوة فن جديد في غزة ... يحاكي الحرية  59

سنة( التعبير عف مشاعرها تجا  المجتمع المحافظ في  13تحاوؿ الشابة سموى السباخي ): أ ؼ ب -غزة 
تنوعة ترسمها باستخداـ مادة القهوة، وهي تظهر جماؿ المرأة الغزية. وتبدأ قطاع غزة، مف خالؿ لوحات م

سموى يومها في ساعة مبكرة بإعداد كوب كبير مف القهوة التي تتمتع باحتسائها صباحًا، ومف ثـ تستخدـ ما 
 تبقى منه في رسـ لوحات مف أحجاـ مختمفة، لبيعها في زاوية مف محؿ لبيع الهدايا والديكور.

وؿ الفنانة الشابة أف تنأى بموحاتها عف مشاهد الدـ والعنؼ التي تزدحـ بها األحداث المتوترة باستمرار وتحا
إبراز أنوثة المرأة الغزية »في غزة. وتشير إلى أنها تحرص عمى التعبير عف المرأة الفمسطينية كإنسانة و 

 «.الالجئيف والقدس واألرض وجمالها، إضافة إلى الجوانب اإلنسانية في القضية الفمسطينية مثؿ
 سنة( فترسـ لوحات مشابهة لكنها تبرع في الرسـ عمى األكواب الزجاجية وتحوؿ  13أما فداء النشار )

داخمي ذكريات وأحالـ أعبر عنها بريشتي بالرسـ عمى »الزجاجات المكسورة إلى أعماؿ فنية. وتقوؿ: 
عندما أرسـ أشعر »وتضيؼ: «. عندما أعرضها لمبيع األشياء الزجاجية المكسورة، وهي تجد إقبااًل جيداً 

 «.بالحرية بال قيود أو حدود
 21/1/1823، الحياة، لندن



 
 

 

 

 

           36ص                                    1768العدد:                21/1/1823الثالثاء  التاريخ:

 
 "اسرق أقل رجاء".. مقاربة فمسطينية لمفساد ..اإليطالي "فو"الكاتب مسرحية رام اهلل:  68

رجاء" يعالج المخرج  عبر مقاربة عربية لنص الكاتب اإليطالي داريو فو "اسرؽ أقؿ: ميرفت صادؽ -راـ اهلل
الفمسطيني فتحي عبد الرحمف في عرض مسرحي لفرقة المسرح الشعبي الفمسطيني براـ اهلل واقع الفساد 

 المالي والسياسي واالجتماعي في المجتمعات العربية ليسعى لفتح العيوف عمى اتساعها ورفض آفة الفساد.
قد السوري نبيؿ الحفار، إلى الكوميديا السوداء محفزًة وتنتمي المسرحية، التي ترجمها لمعربية الباحث والنا 

لى "تعرية التخمؼ االجتماعي وانهيار القيـ،  عمى قوؿ ال لمف يخدعوف ويضمموف ويستخفوف بشعوبهـ، وا 
وتحارب الفساد وضعؼ الحياة الديمقراطية"، لكنها في الوقت ذاته "تغرز األمؿ والحمـ بالعدالة والحرية"، وفقا 

 لممخرج.
 22/1/1823، لجزيرة نت، الدوحةا

  
 "أوراق فمسطينيةمن " العدد اأولإصدار  62

هذ  الفصمية الفػكرية )عف مؤسػسة ياسػر عرفػات( تصػدر عددها األوؿ، الذي يسمي يحيى يخمؼ لرئاسة 
 كمستشار لمتحرير.التحرير وغساف رقطاف إلدارة التحرير وفيصؿ دراج 

 
 

لفيصؿ حوراني، « عرفات في ذكرى رحيمه ما لنا وعميه وما عمينا»خمؼ ويضـ العدد افتتاحية بقمـ يحيى ي
لسمير عوض، « التوجه الفمسطيني إلى األمـ المتحدة»لفيصؿ دراج، و« تجميات الوطنية الفمسطينية»و
أثر القوى الدينية اإلسرائيمية عمى احتماالت التسوية »ألحمد الرويضي، و« القدس بيف التهويد والمواجهة»و

فتحوي مقاالت لكماؿ عبد المطيؼ وميشاؿ كيمو وفريدة « أوراؽ الربيع العربي»ألحمد عوض، أما « مميةالس
النقاش، وصقر أبو فخر، ومحسف بوعزيزي ونظير محمى، ثـ أوراقًا فكرية تحوي مقاالت لنزيه أبو نضاؿ 

مقاالت المتياز دياب، فاروؽ  ومحمد خالد األزعر ومحمد شاللو  وعبد الفتاح القمقيمي، وأوراقًا ثقافية حوت
وادى كريـ مروة، حممي النمنـ. فمراجعات النطواف زحالف وتودوروؼ وبريجنسكي وبهاء طاهر وآالف 

 باديو. نرحب بالزميمة الجديدة ونفسح لها في قموبنا وثقافتنا.

 21/1/1823، السفير، بيروت
 

 ار مصر مؤشرىا: المقاومة طريق تحرير فمسطين واستقر "معا"حمدين صباحي لد  61
حمػػديف صػػباحي المرشػػح السػػابؽ لالنتخابػػات الرئاسػػية المصػػرية، رئػػيس التيػػار الشػػعبي  أكػػد :معػػا –القػػاهرة 

المقاومػػػة ودعػػػـ الشػػػعب الفمسػػػطيني هػػػو الطريػػػؽ لتحريػػػر فمسػػػطيف، داعيػػػا لتحقيػػػؽ المصػػػالحة  أفالمصػػػري، 
نهاءالفمسطينية  فمسطينية بػدعـ  إستراتيجيةوافؽ الوطني عمى االنقساـ، تمهيدا لخمؽ حالة مف االلتفاؼ والت وا 

سالميعربي   "فمسطيف". واإلسالميةالعربية  األمتيفلقمب  وا 
تضػػحيات الشػػعب الفمسػػطيني كانػػت  إفوقػػاؿ حمػػديف خػػالؿ مقابمػػة تمفزيونيػػة مػػع فضػػائية معػػا فػػي القػػاهرة، 

ع فػػي مصػػر هػػو المؤشػػر اسػػتقرار الوضػػ أفمدرسػػة ونهجػػا يحتػػذى بػػه مػػف قبػػؿ ثػػّوار الربيػػع العربػػي، مشػػيرا 
نهاءالحقيقي والطريؽ لتحرير فمسطيف   االحتالؿ. وا 
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المسػػمميف فػػي  اإلخػػوافاالخػػتالؼ مػػع جماعػػة  أفواسػػتعرض حمػػديف عالقتػػه مػػع الثػػورة الفمسػػطينية، مشػػددا 
 دعمه كسر الحصار. أويمقي بظالله عمى موقفه اتجا  المقاومة الفمسطينية  أومصر لف يؤثر 

 21/1/1823ية، وكالة معا اإلخبار 
 

 الفمسطينية اأموال عن الكونجرس من أجل اإلفراجالخارجية اأمريكية تعمل مع  63
"فيكتوريػػا نوالنػػد"،  األمريكيػػة أكػػدت الناطقػػة باسػػـ وزارة الخارجيػػة :مػػف سػػعيد عريقػػات -دوت كػػوـ-واشػػنطف 

واؿ المقرة لدعـ السػمطة عصر االثنيف، أنها تعمؿ مع المجاف المختصة في الكونجرس، مف أجؿ اإلفراج األم
مميػػػوف،  100، البالغػػػة 1023مميػػػوف دوالر، ولمعػػػاـ المػػػالي  300، البالغػػػة 1021الفمسػػػطينية لمعػػػاـ المػػػالي 

 المصدؽ عميها، والتي يحتجزها الكونجرس األمريكي، بسبب مساعي الفمسطينييف في األمـ المتحدة.
االثنػػػيف، ردًا عمػػػػى سػػػػؤاؿ وجهتػػػػه الجمعػػػػة  وقالػػػت وزارة الخارجيػػػػة، فػػػػي بيػػػػاف وزعتػػػه عمػػػػى الصػػػػحافة عصػػػػر

الماضي، حوؿ ليونة موقؼ عضو الكونجرس "كاي غرينجر"، النائبػة الجمهوريػة مػف واليػة تكسػاس والعضػو 
فػػي لجنػػة المخصصػػات القويػػة، وتػػرأس المجنػػة الفرعيػػة لمعالقػػات الخارجيػػة، واسػػتعدادها لتيسػػير اإلفػػراج عػػف 

مميوف دوالر،  300اف دعـ الواليات المتحدة لمفمسطينييف، بما يشمؿ األمواؿ :"إننا نعمؿ مع الكونجرس لضم
مميػػوف دوالر وفقػػا لمعػػاـ  100، و1021الػػذي تمػػت المصػػادقة عميػػه فػػي إبريػػؿ/ نيسػػاف  1021لمعػػاـ المػػالي 

 األسبوع الماضي".الذي أدرجت مالحظته  1023المالي 
 فػػإفلصػػحفي اليػػومي، االثنػػيف "مػػف وجهػػة نظرنػػا ويوضػح البيػػاف الػػذي أعػػادت "نوالنػػد" قراءتػػه خػػالؿ إيجازهػا ا

المساعدات التي نقدمها لمشػعب الفمسػطيني، تشػكؿ جػزءًا مفصػميًا مػف التػزاـ الواليػات المتحػدة بحػؿ الػدولتيف، 
سػػرائيؿ عبػػر التفػػاوض". وتؤكػػد الخارجيػػة أف ذلػػؾ " لػػيس مػػف مصػػمحة الفمسػػطينييف فقػػط، بػػؿ مػػف  فمسػػطيف وا 

متحػػدة، كػػوف أف ذلػػؾ يعمػػؿ عمػػى ضػػماف اسػػتمرار الجهػػود لبنػػاء منطقػػة أكثػػر مصػػمحة إسػػرائيؿ والواليػػات ال
 ديمقراطية وأمنًا واستقرارًا".

 21/1/1823القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"يسعى لفرض عقوبات عمى  اأوروبياالتحاد  64
 أفذكػػػرت صػػػحيفة "يػػػديعوت احرونػػػوت" فػػػي عػػػددها الصػػػادر اليػػػـو  :ترجمػػػة خاصػػػة -دوت كػػػـو  -راـ اهلل 

 يبمػػػوروف فيمػػػا بيػػػنهـ خطػػػة لفػػػرض العقوبػػػات ضػػػد إسػػػرائيؿ إلجبارهػػػا  األوروبػػػياء خارجيػػػة دوؿ االتحػػػاد وزر 
 لممنطقة. أوباماباراؾ  األميركيعمى تجديد المفاوضات مع الفمسطينييف، وذلؾ قبؿ زيارة الرئيس 

 "إسػرائيؿ"عهػا بػيف ومف ضمف هذ  العقوبات التي يدور الحػديث عنهػا، تغييػر شػروط االتفاقيػات التػي تػـ توقي
جميػػع االمتيػػازات التػػي منحتهػػا هػػذ  االتفاقيػػات إلسػػرائيؿ عمػػى المنػػاطؽ الواقعػػة داخػػؿ  واقتصػػاروهػػذ  الػػدوؿ، 

 فقط. 2068حدود ما قبؿ العاـ 
مػف بػيف هػذ  العقوبػات، وضػع عالمػات مميػزة عمػى منتجػات المسػتوطنات المقامػة عمػى  إفوقالت الصحيفة 

مػف الحصػوؿ عمػى  اإلسػرائيمييفمة فػي الضػفة الغربيػة، وكػذلؾ التراجػع عػف إعفػاء الفمسطينية المحت األراضي
التفضػيؿ فػي المعاممػة الموقعػة مػع  اتفاقيػاتإلغػاء العديػد مػف  إلػى باإلضػافة، األوروبيػةتأشيرة الدخوؿ لمدوؿ 

 في السابؽ. "إسرائيؿ"
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"نتنيػػاهو  أفيعتقػػدوف  أنهػػـ وروبيػػةاألالتشػػّدد فػػي هػػذ  العقوبػػات مػػرّد  حسػػب الػػدوؿ  أف إلػػىوتشػػير الصػػحيفة 
ينظػػروف بخطػػورة  أنهػػـ إلػػى باإلضػػافةانػػه يعتػػـز تجديػػد المفاوضػػات مػػع الفمسػػطينييف،  ادعػػىخػػدعهـ عنػػدما 

 البناء في المستوطنات" . أعماؿبتوسيع  "إسرائيؿ"شديدة لقياـ 

 21/1/1823القدس، القدس، 
 

 ائيميةاليند تتخمى عن شراء منظومة "القبة الحديدية" اإلسر  65
القدس المحتمػة / سػما: قػاؿ رئػيس أركػاف سػالح الجػو الهنػدي "كومػار بػراوف" أف  وزارة الػدفاع الهنديػة تخمػت 
عػػف شػػراء منظومػػة "القبػػة الحديػػدة" اإلسػػرائيمية المضػػادة لمصػػواريخ. وأضػػاؼ "بػػراوف": "بعػػد عػػرض منظومػػة 

أقػػػيـ فػػػي بنغػػػالور، الحظنػػػا أف القبػػػة " الػػػذي 1023 –الػػػدرع الصػػػاروخية اإلسػػػرائيمية فػػػي معػػػرض أيػػػرو إنػػػديا 
الحديدية ال تتفؽ مع  شروط ومتطمبات الهند، عمما أننا نواجػه تحػديات كبيػرة تجعػؿ مػف الضػروري لمهنػد اف 

 تحمي اجزاء كبيرة مف اراضيها واجوائها وحدودها مف خطر هجـو الصواريخ".
الحديديػة". وباشػرت شػركة "رافائيػؿ"  عمػى الهنػد شػراء منظومػة "القبػة 1020وكانت إسرائيؿ قػد عرضػت عػاـ 

اإلسرائيمية في العاـ نفسه بإجراء محادثات مع وزارة الدفاع الهندية فػي موضػوع بيػع منظومػات "مقػالع داود" 
 المضادة لمصواريخ.

 21/1/1823وكالة سما اإلخبارية، 
 
 

 "إسرائيل"النائب البريطاني ديفيد وورد يمثل أمام حزبو ثانية النتقاده  66
الحزب الميبرالي الديمقراطي في بريطانيا النائػب البرلمػاني، ديفيػد وورد، مجػددا بشػأف حديثػه  مسئولوعى استد

وأكػػد الحػزب أنػػه سػيتخذ "قػػرارات أخػرى" ضػػد  ضػػد الفمسػطينييف. "إسػرائيؿ"عػف "فظػائع" يرتكبهػػا "اليهػود " فػػي 
 النائب، الذي يمثؿ دائرة شرؽ برادفورد.

بػػإجراءات"، خػػالؿ اجتمػػاعهـ مػػع قػػادة الحػػزب الميبرالػػي الػػديمقراطي، مػػف أجػػؿ يهػػود طػػالبوا " مسػػئولوفوكػػاف 
وقػد عاتػب رئػيس الحػزب "وورد" عمػى تصػريحاته، واعتػذر النائػب بػدور  عػف "أي إسػاءة غيػر  تهدئة األجواء.

 مقصودة".
تػػذار بػػػال ولكػػف مجمػػس النػػواب اليهػػود البريطػػػانييف، وهػػو أكبػػر مظمػػة لميهػػود فػػػي بريطانيػػا، أكػػد أف هػػذا االع

 مصداقية.
وكانت األزمة أثيرت بسبب أقواؿ نشرها "وورد" عمى صفحته اإللكترونية الشخصية، بعػد التوقيػع عمػى كتػاب 

 تذكاري صدر بمناسبة الذكرى السنوية لمهولوكوست.
يمكف تصور ، خالؿ الهولوكوست، يمارسوف،  وكتب وورد يقوؿ:"يحزنني أف اليهود، الذيف عانوا اضطهادا ال

 "إسػػرائيؿ"د سػػنوات قميمػػة مػػف تحػػررهـ مػػف معسػػكرات المػػوت، فظػػائع كبيػػرة عمػػى الفمسػػطينييف، فػػي دولػػة بعػػ
 الجديدة، ويواصموف فعؿ هذا بشكؿ يومي".

 9/1/1823"، بي بي سي، "ىيئة اإلذاعة البريطانية
 

 من إيرلندا يزور قطاع غزة وفداً  67
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 العػاـ لممجمػس األوروبػي لإلفتػاء الشػيخ سػيؼ حػالوة، برئاسػة األمػيف أيرلنػداوفدًا مف  : زارفمسطيف أوف اليف
أكد رئػيس الوفػد، أف الػذي يجمػع النػاس مػف  رئيس وزراء الحكومة الفمسطينية في غزة، إسماعيؿ هنية، حيث

مختمػػؼ األقطػػػار بعػػػد اإلسػػالـ هػػػو حػػػب فمسػػطيف، حػػػاماًل تحيػػػات كػػؿ الشػػػعوب التػػػي مػػر عميهػػػا فػػػي طريقػػػه 
 لفمسطيف.

صػػمود وكرامػػة الشػػعب الفمسػػطيني، معتبػػرًا الشػػعب الفمسػػطيني بصػػمود  ومقاومتػػه بػػات وأشػػاد الشػػيخ حػػالوة ب
نموذجًا يحتذى به في كؿ العالـ، مؤكدًا العمػؿ عمػى توعيػة األمػة مػف أجػؿ اإلعػداد لتحريػر فمسػطيف والقػدس 

 وحماية موروثات األمة.
 22/1/1823، فمسطين أون الين

 
 واإلقتصادية اإلستراتيجيةيل" وأبعادىا المتحدة و"إسرائ الوالياتالعالقات بين  68

ممخػػص لحمقػػة نقػػاش جػػرت مػػؤخرًا وضػػمت خبػػراء المعهػػد مايكػػؿ آيزنشػػتات وديفيػػد بولػػوؾ، بمشػػاركة غريػػ  
سػػميتر مػػف شػػركة إنتػػؿ والػػدكتور سػػتيفف فيميػػبس مػػف "المعاهػػد الوطنيػػة لمصػػحة"، عمػػى السػػبؿ الواسػػعة التػػي 

 لفها مع "إسرائيؿ."تستفيد بواسطتها الواليات المتحدة مف تحا
 مايكل آيزنشتات

حيػث تتػولى واشػنطف  --عمى الرغـ مف أف العالقات بيف الواليات المتحدة و"إسرائيؿ" ال تقـو عمػى التماثػؿ 
إال أنهػا تحقػؽ الفائػدة لمطػرفيف، حيػث تحمػؿ فػي  --توفير الدعـ الدبموماسي والعسكري واالقتصادي الواسػع 

 يات المتحدة عمى عدة مستويات.طياتها العديد مف المنافع لموال
"إسػػرائيؿ" هػػي الحميػػؼ الشػػرؽ أوسػػطي الػػذي تتطػػابؽ مصػػالحه بشػػدة مػػع مصػػالح الواليػػات المتحػػدة،  أواًل، -

سػػػػواء مػػػػف حيػػػػث تعزيػػػػز االسػػػػتقرار اإلقميمػػػػي ومكافحػػػػة الحركػػػػات المتطرفػػػػة العنيفػػػػة )حمػػػػاس و"حػػػػزب اهلل"( 
يراف(، أو فيما يتعمؽ بمنع ا  لمزيد مف االنتشار النووي في المنطقة.واألنظمة )سوريا وا 

قػػدمت "إسػػرائيؿ" إسػػهامات عديػػدة تحّسػػف قػػدرة واشػػنطف عمػػى مواجهػػة التحػػديات األمنيػػة "الخشػػنة"  ثانيددًا، -
)العسػػكرية( منهػػػا و"المينػػػة" )غيػػػر العسػػػكرية(. وتشػػػمؿ اإلسػػػهامات "الخشػػػنة" تبػػػادؿ المعمومػػػات االسػػػتخباراتية 

ودفػػػػاع الصػػػػواريخ/القذائؼ واألمػػػػف الػػػػداخمي والتعػػػػاوف فػػػػي مجػػػػالي الػػػػدفاع  والتعػػػػاوف فػػػػي مكافحػػػػة "اإلرهػػػػاب"
والصػػػناعة. عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ، تعممػػػت الواليػػػات المتحػػػدة دروسػػػًا فنيػػػة عسػػػكرية هامػػػة مػػػف جهػػػود "إسػػػرائيؿ" 
لمواجهػػة تحػػديات القػػذائؼ والصػػواريخ. وعمػػى نحػػو مماثػػؿ، لعبػػت التجػػارب العسػػكرية "اإلسػػرائيمية" منػػذ فتػػرة 

دورًا هامًا في تشكيؿ "أسموب أمريكا في الحرب" )عمى سبيؿ المثاؿ مف خالؿ صياغة مفهوـ المعركة  طويمة
الجوية في السبعينيات؛ ومنهج الواليات المتحدة في إخماد الػدفاع الجػوي فػي الثمانينيػات، ومنهجهػا  - البرية

 أيموؿ/سبتمبر في مكافحة الجماعات المتطرفة العنيفة(. 22عقب أحداث 
رغػػـ ذلػػؾ يجػػب عمػػى "إسػػرائيؿ" أف تتعامػػؿ مػػع تحػػديات هائمػػة ألمنهػػا ورفاههػػا االقتصػػادي ومكانتهػػا الدوليػػة و 

عمػػػى المػػػدى الطويػػػؿ لػػػو شػػػاءت أف تحػػػتفظ بجاذبيتهػػػا كحميػػػؼ لمواليػػػات المتحػػػدة. ويشػػػمؿ ذلػػػؾ األزمػػػة مػػػع 
والقضايا الديموغرافية ونزع  الفمسطينييف والتوترات مع واشنطف والفجوات االقتصادية وأوجه القصور التعميمية

 الشرعية والبرنامج النووي اإليراني.
 ديفيد بولوك

تقدـ "إسرائيؿ" إسهامات أمنية "لينة" كثيرة لمواليات المتحدة، وذلؾ مف خالؿ العديد مف الشراكات االقتصادية 
ندرؾ أف "إسػرائيؿ" لػـ  والتكنولوجية التي تحافظ عمى التكامؿ الحقيقي لمعالقة. ومف المهـ في هذا الصدد أف
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تعد دولػة "صػغيرة تكػافح مػف أجػؿ البقػاء"، بػؿ أصػبحت اقتصػادًا متقػدمًا بتعػداد سػكاني ينػاهز ثمانيػة ماليػيف 
نسػػمة وتأهمػػت مػػؤخرًا لالنضػػماـ إلػػى "منظمػػة التعػػاوف االقتصػػادي والتنميػػة". وقػػد وفّػػرت عمػػى مػػدار السػػنوات 

ورغػـ أنهػا ال  --اوز حجمػه سػوؽ المممكػة العربيػة السػعودية السػبع الماضػية سػوقًا لمصػادرات األمريكيػة يتجػ
فػػػػي المائػػػػة مػػػػف جميػػػػع  10فػػػػي المائػػػػة مػػػػف سػػػػكاف المنطقػػػػة، إال أف "إسػػػػرائيؿ" تشػػػػّكؿ نحػػػػو   3تضػػػػـ سػػػػوى 

الصادرات األمريكية إلى الشرؽ األوسط. كما أنها مف بيف أكبر عشريف مسػتثمر أجنبػي مباشػر فػي الواليػات 
مميػػػار دوالر مػػػف المعونػػػات األمريكيػػػة  1910. وفضػػػاًل عػػػف ذلػػػؾ، تعػػػود 1000عػػػاـ  المتحػػػدة األمريكيػػػة منػػػذ

وهذا ال يمثؿ  --مميارات دوالر مف خالؿ مشتريات إسرائيمية لممعدات العسكرية األمريكية  3السنوية البالغة 
 في المائة مف إجمالي التجارة الثنائية كؿ عاـ. 0سوى 

ى مجػػاالت بػػارزة تمثػػؿ أهميػػة بالنسػػبة لألمػػف "المػػيف". وتشػػمؿ هػػذ  ويغمػػب أف تركػػز إسػػهامات "إسػػرائيؿ" عمػػ
تكنولوجيػػة األمػػف السػػيبراني المتقدمػػة، وخاصػػة فػػي مجػػاؿ حمايػػة البنيػػة التحتيػػة الحيويػػة. عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، 
استحوذت شركة الحاسوب األمريكيػة العمالقػة "سيسػكو" عمػى شػركة إسػرائيمية تػوفر الكثيػر مػف بػرامج تشػفير 

و التجاريػػة المسػػتخدمة فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ. وهنػػاؾ مجػػاالت هامػػة أخػػرى مػػف بينهػػا تنويػػع مصػػادر الفيػػدي
 الطاقة والمرونة االجتماعية واألمف المائي/الغذائي.

كما أف دور "إسرائيؿ" كأمة "صاعدة" بال  القيمة واألهمية؛ فكؿ عاـ تزود "إسػرائيؿ" الواليػات المتحػدة بػآالؼ 
بمػا يعػادؿ نصػؼ   --ارات العالية ومئات براءات االختػراع المشػتركة والمنشػورات التقنيػة المهنييف ذوي المه

ما توفر  ألمانيا تقريبًا، مع الوضع في االعتبار أف األخيرة عمالؽ اقتصادي وتكنولوجي يتجاوز تعداد سكانه 
ؼ لعشػػرات اآلالؼ مػػف تعػداد سػػكاف إسػػرائيؿ عشػػر مػرات. كمػػا تػػوفر الشػػركات والمنتجػات "اإلسػػرائيمية" وظػػائ

 العماؿ في الواليات المتحدة.
وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، تُثمػػر الشػػراكات بػػيف الواليػػات المتحػػدة و"إسػػرائيؿ" فػػي الغالػػب ابتكػػارات تُفيػػد مبػػادرات 
التنمية العالمية في مجاالت مثؿ الغذاء والماء والطاقة والطب. عمى سبيؿ المثػاؿ، ُتسػتخدـ أسػاليب وتقنيػات 

غيف "اإلسػػرائيمية" عمػػى نطػػاؽ واسػػع فػػي أفريقيػػا حاليػػًا كتػػدبير وقػػائي ضػػد مػػرض اإليػػدز. ومػػف بػػيف ختػػاف البػػال
األمثمػػة األخػػرى مشػػاريع دوليػػة كبػػرى فػػي مجػػاالت التطعػػيـ والػػري بػػالتنقيط وتحميػػة الميػػا  والمػػزارع السػػمكية 

 والطاقة الشمسية وحتى صناعة األلباف.
 غريغ سميتر

سػػرائيؿ؛ فهػػذ  الػػبالد هػػي مقػػر لػػبعض منشػػآت التصػػنيع  هنػػاؾ عالقػػة مفيػػدة ومهمػػة جػػداً  بػػيف شػػركة "إنتػػؿ" وا 
 ومراكز التصميـ الرئيسية لشركة إنتؿ، وقد أدى هذا الترتيب إلى ظهور ابتكارات تكنولوجية هائمة.

، بمغػػت قيمػػة صػػادرات "إسػػرائيؿ" التػػي 1022كمػػا أف الشػػركة رائػػدة فػػي الصػػادرات مػػف "إسػػرائيؿ"؛ ففػػي عػػاـ 
مميار دوالر، وسوؼ تػزداد قيمػة هػذ  التجػارة مػع تحسػف التكنولوجيػا. ويبمػ  إجمػالي  191شركة إنتؿ  ُتصنعها

 مميار دوالر وسوؼ تستمر في االرتفاع. 093استثمارات إنتؿ حاليًا في البالد 
كنولوجيػا ويجدر بالذكر أف االبتكارات "اإلسرائيمية" في هذا المجػاؿ متميػزة وتمعػب دورًا جوهريػًا فػي تطػوير الت

العالمية. وهي تشمؿ تصنيع معالجػات "إنتػؿ" "آيفػي بريػدج" و"سػاندي بريػدج"، وهػي األكثػر تقػدمًا مػف نوعهػا 
فػي العػالـ. كمػػا سػبؽ أف قامػت شػػركة إنتػؿ "إسػػرائيؿ" بالتوصػؿ إلػى ابتكػػار شػّكؿ انفراجػة فػػي عػالـ الحواسػػب 

 ارية وجعمتها أقؿ ُسمكًا وأخؼ وزنًا.التي أطالت عمر البط 1003المحمولة أال وهو: تقنية معالجات 
وتشمؿ االبتكارات "اإلسرائيمية" األخرى تقنية "واي دي" )التي تتيح تشغيؿ مقاطع فيػديو مػف أجهػزة الحواسػب 
المحمولة عمػى أجهػزة التمفزيػوف( وتقنيػة "ثنػدربولت" )التػي تتػيح النقػؿ السػريع لكميػات ضػخمة مػف البيانػات(. 
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نتػػؿ حاليػػًا إلػػى تطػػوير البرمجيػػات التػػي تشػػمؿ االبتكػػارات اإلسػػرائيمية فػػي تقنيػػة وينتقػػؿ مهندسػػو تصػػميمات إ
 حماية الهوية.
 ستيفن فيميبس

يقوـ التعاوف بيف الواليػات المتحػدة و"إسػرائيؿ" فػي مجػاؿ الرعايػة الصػحية عمػى التبػادؿ حيػث تسػتقبؿ أمريكػا 
ذا كاف لنا أف نستشهد بأحػد المؤشػرات، فػإف "إسػرائيؿ" تحػؿ  معمومات مف إسرائيؿ تتجاوز ما توفر  األولى. وا 

 في المرتبة الرابعة عمى مستوى العالـ مف حيث عدد المنشورات في العمـو الطبية.
سرائيؿ فػي عػاـ  وهناؾ عدد مف االتفاقيات الثنائية الرسمية يدعـ هذ  الشراكة. فقد شرعت الواليات المتحدة وا 

لصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ووزارة الصحة اإلسرائيمية مف خالؿ مذكرة تفاهـ بيف وزارة ا -- 2070
فػػي زيػػادة تبػػادؿ المعمومػػات العمميػػة وبحػػوث الخػػدمات الصػػحية واألنشػػطة اإلداريػػة والتػػدريبات التعميميػػة،  --

وأكثر مف ذلؾ. عمى سبيؿ المثاؿ، حقؽ التعاوف المكثؼ مع "المركز القػومي اإلسػرائيمي ألبحػاث اإلصػابات 
 ة وطب الطوارئ" نتائج عممية هامة وفوائد عممية في هذا المجاؿ الذي تزداد أهميته.الرضي

وهنػػاؾ شػػريؾ عػػالمي آخػػر متميػػز لمعممػػاء األمػػريكييف هػػو المعهػػد "اإلسػػرائيمي" التخنيػػوف، الػػذي وفّػػر أبحاثػػًا 
جػػراءات ومنتجػػات طبيػػة وغيرهػػا مػػف األبحػػاث العمميػػة والهندسػػية المتميػػزة عمػػى مػػدى عقػػود.  وقػػد تأسسػػت وا 

لكي يػدرس فيهػا الطػالب األمػريكييف الػذيف يتػدربوف فػي  2080"كمية الطب األمريكية في التخنيوف" في عاـ 
 إسرائيؿ ثـ يعودوف إلى أمريكا لمممارسة.

وتعمػػػؿ الواليػػػات المتحػػػدة بشػػػكؿ وثيػػػؽ مػػػع الشػػػركات "اإلسػػػرائيمية" الرائػػػدة فػػػي مجػػػاؿ االسػػػتجابة فػػػي مشػػػاركة 
بما في ذلؾ القمـ الرقمي )الذي ينقػؿ المعمومػات حسػب ترتيػب األولويػات إلػى مستشػفيات  األدوات والتقنيات،

االستقباؿ( ورموز تعريؼ الترددات الالسمكية )التي تتبع المرضى أثناء نقمهـ إلى المستشفى( و"جهاز العثور 
هـ(. وتشػػمؿ عمػػى المفقػػوديف" )الػػذي ُينشػػو سػػجالت صػػور لمضػػحايا مػػف أجػػؿ التعػػرؼ عمػػيهـ وتحديػػد مػػواقع

اإلسهامات الهامة األخرى توفير التوجيهات لممستجيبيف والمستقبميف األوائؿ، بما في ذلؾ تقنيات إدارة المػواد 
اإللكترونيػػة. كمػػا تعمػػؿ الواليػػات المتحػػدة مػػع إسػػرائيؿ عػػف كثػػب مػػف  WebWISERالكيميائيػػة مثػػؿ مكتبػػة 

 أجؿ االستعداد لإلرهاب اإلشعاعي.
لنظػػػػاـ الرعايػػػػة الصػػػػحية الكمػػػػي "إلسػػػػرائيؿ" أف يػػػػوفر أفكػػػػارًا هامػػػػة لمممارسػػػػيف  وعمػػػػى نطػػػػاؽ أوسػػػػع، يمكػػػػف

األمػريكييف. ففػػي العديػػد مػػف المجػػاالت يػػوفر النظػػاـ اإلسػػرائيمي نتػائج أفضػػؿ بتكمفػػة أقػػؿ، وهػػو مػػا قػػد ينطػػوي 
 عمى دروس قيِّمة لمواليات المتحدة.

 مايكل آيزنشتان، ديفيد بولوك، غريغ سميتر، وستيف فيميبس
 عيد واشطن لسياسة الشرق اأدنى )بتصرف(م

 22/1/1823، 1731مركز دراسات وتحميل المعمومات، التقرير المعموماتي، ممحق 
 

 حماس حركةبراءة من  69
 د.فايز أبو شمالة 

، «إسػػرائيؿ«كنػػت سأضػػـ حركػػة حمػػاس إلػػى بػػاقي فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر التػػي نبػػذت المقاومػػة، واعترفػػت بػػػ
 ة ضمف حدود غزة والضفة الغربية.واكتفت بدولة فمسطيني
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وكنػػت سأسػػقط حركػػة حمػػاس مػػف حسػػابي، وأعمػػف البػػراءة مػػف التعػػاطؼ معهػػا، إلػػى أف قػػرأت اليػػـو مػػا نشػػرته 
وكالػػة فػػرانس بػػرس عػػف أهػػـ نقػػاط الخػػالؼ التػػي مػػا زالػػت تعيػػؽ المصػػالحة الفمسػػطينية، ودققػػت فػػي النقطػػة 

 روحه وجع عشرات السنيف مف الجوع والفقر والمجوء.الوحيدة التي تهمني كفمسطيني الجو، ما زاؿ يقبض 
 قرأت فقرة الخالؼ التي أشارت إليها الوكالة، ودققت في معانيها التي تقوؿ:

والفصائؿ األخرى أف المقاومة الشعبية السممية هي السبيؿ لتحقيؽ الحرية واالستقالؿ لمشعب « فتح»تعتبر »
فإنهػا توافػؽ عمػػى هػذا البرنػامج بمػػا ال يمغػي كافػة أشػػكاؿ « حمػػاس»، أمػا 2068الفمسػطيني عمػى حػػدود عػاـ 

 «.المقاومة األخرى، وأف دولة فمسطيف هي عمى جميع أراضي فمسطيف التاريخية
بمػا ال »طالما وافقػت حركػة حمػاس عمػى البرنػامج المرحمػي، فممػاذا تعتػرض الفصػائؿ الفمسػطينية عمػى فقػرة: 

ذا ك«يمغي كافة أشكاؿ المقاومة األخرى انػت فصػائؿ منظمػة التحريػر الفمسػطينية قػد ألغػت فكػرة المقاومػة ؟ وا 
 مف برامجها، وحرمت األجياؿ مف حقها في البقاء، فمماذا يريدوف فرض ذلؾ عمى كؿ الفمسطينييف؟

إننا مالييف الالجئيف الفمسطينييف في الوطف والشتات نولػد ونتجػدد مػع المقاومػة، وال نصػدؽ أف فمسػطينيًا قػد 
أب فمسطيني في مدينة يافا أو صفد أو حيفا أو المجدؿ، ينبذ المقاومة، ويرفض أف تقاـ دولػة  ولدته أمه مف

 فمسطينية عمى جميع أراضي فمسطيف التاريخية!
جممػػة أخيػػرة إلػػى حركػػة حمػػاس: مػػف أجػػؿ المصػػالحة الفمسػػطينية يجػػوز التنػػازؿ عػػف كػػؿ نقػػاط الخػػالؼ مػػع 

وعػػدـ التخمػػي عػػف جممػػة « كافػػة أشػػكاؿ المقاومػػة األخػػرى»فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر، شػػرط عػػدـ إلغػػاء فقػػرة 
 «.عمى جمع أراضي فمسطيف التاريخية»

لو فعمتها حركة حماس، ووافقػت عمػى مػا تطرحػه فصػائؿ منظمػة التحريػر، لػو وافقػت حركػة حمػاس عمػى مػا 
مبابهػا، يشترطوف، فإنها سػتكوف مثػؿ امػرأة تغطػي شػعرها بالطرحػة، وتحجػب وجههػا بالمنػديؿ، ولكنهػا تنػزع ج

لتكشػػؼ عػػف سػػاقيها، وهػػي تعػػرض صػػدرها الػػبض لمػػف أراد أف يبصػػبص عميػػه مػػف اليهػػود، ويػػتممظ بشػػفتيه، 
 تحقيقًا لمحمـ الموعود.

 21/1/1823، السبيل، عّمان
 

 : فشل أم نجاح؟المنظمةاجتماع  78
 هاني المصري

 كنا قبمه وأيف أصبحنا بعد ؟إذا أردنا معرفة نجاح أو فشؿ اجتماع لجنة تفعيؿ المنظمة عمينا أف نعرؼ أيف 
قػرار قػانوف انتخابػات المجمػس الػوطني،  قبؿ االجتماع تـ االتفاؽ عمى جدوؿ زمنػي تضػمف اسػتكماؿ بحػث وا 
والشػػػروع فػػػي تسػػػجيؿ النػػػاخبيف، وتشػػػكيؿ الحكومػػػة بػػػدًءا مػػػف الثالثػػػيف مػػػف الشػػػهر الماضػػػي، وتفعيػػػؿ لجنتػػػي 

ة وتقػػػديرات متفائمػػػة بػػػأف االجتمػػػاع سػػػينجح فػػػي حسػػػـ الحريػػػات والمصػػػالحة المجتمعّيػػػة، وسػػػط أجػػػواء إيجابّيػػػ
الموضػػػوعات المدرجػػػة عمػػػى جػػػدوؿ األعمػػػاؿ، خصوًصػػػا فيمػػػا يخػػػص تحديػػػد موعػػػد قريػػػب لتشػػػكيؿ الحكومػػػة 

 وموعد آخر إلجراء االنتخابات.
انتهػػى االجتمػػاع مػػف دوف أف يػػتمكف مػػف إنهػػاء أي نقطػػة مدرجػػة، إذ اسػػتمر الخػػالؼ حػػوؿ قػػانوف انتخابػػات 

تشريعي وعالقتػه بػالمجمس الػوطني، وتقسػيـ الػدوائر فػي انتخابػات المجمػس الػوطني، وعالقػة لجنػة المجمس ال
االنتخابػات المركزّيػة المعنّيػة بانتخابػات المجمػس التشػػريعي بالمجنػة التػي يجػب أف تشػكؿ النتخابػات المجمػػس 

 الوطني. 
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جػراء االنتخابػات، أما بالنسبة لمقضّية الحاسمة الذي كاف مف المتوقػع حسػمها وهػي موعػد ت شػكيؿ الحكومػة وا 
فقد تـ تأجيمها إلى نهاية الشهر المقبؿ، وذلؾ بسبب إصرار الرئيس "أبو مازف" عمى أف يكوف عمر الحكومة 
التي سيتـ تشكيمها برئاسته ثالثة أشهر فقط، وهذا أمر رفضته "حماس"، وطالبت بتشكيؿ الحكومػة أواًل عمػى 

 النتخابات وتحديد موعدها بعد ذلؾ.أف تقـو بتهيئة الظروؼ إلجراء ا
في ضوء هذ  النتائج، يكوف االجتمػاع قػد فشػؿ فشػاًل ذريًعػا، وال ينفػع لتغييػر ذلػؾ التصػريحات التػي اعتبػرت 
أف هناؾ تقدًما قد حصؿ، وهي تدؿ عمى حاجة كؿ األطراؼ الستمرار ما أسميته "عممّية المصػالحة"، ولكػف 

مصػػػالحة بمعنػػػى إنهػػػاء االنقسػػػاـ واسػػػتعادة الوحػػػدة عمػػػى أسػػػس وطنّيػػػة "عممّيػػػة المصػػػالحة" شػػػيء، وتحقيػػػؽ ال
وديمقراطّية وشراكة حقيقّية شػيء آخػر، ويبػدو واضػح أكثػر أنػه هػدؼ بعيػد المنػاؿ فػي ظػؿ تمسػؾ "جماعػات 

 مصالح االنقساـ" بمصالحها عمى حساب المصالح الوطنّية.
المسػؤولّية أمػاـ الشػعب عػف اسػتمرار االنقسػاـ، "فتح" و"حماس" تريػداف "عممّيػة المصػالحة" حتػى ال تػتحمالف 

وحتى يحاوؿ كؿ منهما تحقيؽ أهدافه التكتيكّيػة منهػا، "فػتح" بالحصػوؿ عمػى دعػـ جميػع الفصػائؿ لبرنامجهػا 
السياسي وقيادتها لمسمطة والمنظمة، و"حماس" باستخداـ المصالحة بوابة لمحصوؿ عمػى االعتػراؼ والشػرعّية 

 العربّية والدولّية.
ى لو نجح االجتماع في تشكيؿ الحكومة وتحديد موعد إلجراء االنتخابات؛ ستكوف حكومة فوقّية، وأقصى حت

دارة االنقسػاـ لػػيس  مػا يمكػف أف تحققػه فػي ظػػؿ تأجيػؿ معظػـ الممفػات المهمػة هػػو إدارة االنقسػاـ ال إنهػاء ، وا 
غطػػي عمػػى االنقسػػاـ وتسػػاعد أفضػػؿ شػػيء يمكػػف تحقيقػػه، بػػؿ يمكػػف أف تكػػوف أسػػوأ مػػا يمكػػف تحقيقػػه، ألنهػػا ت

 عمى استمرار ، وربما تعميقه.
"حماس" حممت "أبو مازف" المسؤولّية عف الفشؿ أو عف "التقدـ المحدود" الذي لـ يرتػؽ إلػى طموحػات شػعبنا 
مف االجتماع )كما صرح عدد مف المشاركيف في االجتماع(، َوَعَزت ذلؾ إلى اسػتمرار الفيتػو األميركػي عمػى 

هػػاف "أبػػو مػػازف" عمػػى زيػػارة بػػاراؾ أوبامػػا لممنطقػػة فػػي أواخػػر الشػػهر المقبػػؿ، أي عشػػّية انتهػػاء المصػػالحة، ور 
 المدة المعمنة لتشكيؿ الحومة وتحديد موعد االنتخابات.

و"فػػتح" حممػػت "حمػػاس" المسػػؤولّية عػػف الفشػػؿ، َوَعػػَزت ذلػػؾ إلػػى خالفػػات فػػي "حمػػاس"، وأنهػػا تريػػد أف تبقػػي 
وال تريد االحتكاـ إلى الشػعب بػإجراء االنتخابػات، وأضػيؼ إلػى مػا سػبؽ مػف عمى سيطرتها عمى قطاع غزة، 

عندي، إال عندما تضمف فوزها فيها، كما تريد أف تضمف كذلؾ احتراـ هذا الفوز ولػيس مصػادرته كمػا حػدث 
 بعد فوزها في االنتخابات السابقة.

ركّية وأطراؼ المجنػة الرباعّيػة والػدوؿ العربّيػة إف نفي تأثير العوامؿ الخارجّية )إسرائيؿ والواليات المتحدة األمي
واإلقميمّية المؤثرة( ينطػوي عمػى تضػميؿ أو عػدـ معرفػة؛ ألف إسػرائيؿ بوصػفها الدولػة المحتمػة تػتحكـ بتشػكيؿ 
الحكومة الفمسطينّية وقدرتها عمى العمؿ إذا شكمت، وبإجراء االنتخابات أو عدـ إجرائها، وباحتراـ نتائجها أو 

وبعمػػػؿ األجهػػػزة األمنّيػػػة؛ أي تعتبػػػر إسػػػرائيؿ العًبػػػا رئيسػػػيصا، وال يمكػػػف إتمػػػاـ المصػػػالحة مػػػف دوف تعطيمهػػػا، 
موافقتها وااللتػزاـ باالتفاقػات وااللتزامػات السػابقة، أي مػف دوف أف تكػوف المصػالحة جػزًءا مػف عممّيػة سياسػّية 

لمفاوضػات وفػؽ شػروطها السػابقة، تفيد إسرائيؿ، سواء مف خػالؿ مجيئهػا بػالتزامف مػع اتفػاؽ عمػى اسػتئناؼ ا
أو بعػػػد تحسػػػيف طفيػػػؼ عميهػػػا، أو أف تكػػػوف المصػػػالحة منصػػػة إلجػػػراء االنتخابػػػات مػػػف دوف توافػػػؽ وطنػػػي 
فمسػػػطيني عمػػػى المرجعيػػػات واألهػػػداؼ وأشػػػكاؿ النضػػػاؿ؛ مػػػا يجعمهػػػا قفػػػزة فػػػي المجهػػػوؿ، مػػػف شػػػأنها تكػػػريس 

 ت في حدوث االنقساـ.االنقساـ وتعميقه، مثمما ساهمت االنتخابات السابقة وسرع
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إف االنتخابػػات ليسػػت هػػدًفا بحػػد ذاتػػه، وال عصػػا سػػحرّية، بحيػػث يػػتـ التصػػوير بأنهػػا ستحسػػـ الخػػالؼ وتنهػػي 
االنقسػػاـ وأنهػػا "مفتػػاح المصػػالحة"، بػػؿ إف االنتخابػػات مػػف دوف وحػػدة وتوافػػؽ وطنػػي عمػػى "ركػػائز المصػػمحة 

ي بدأ منذ توقيع اتفػاؽ أوسػمو وحتػى اآلف؛ اسػتمراٌر فػي الوطنّية العميا"، ومف دوف تغيير المسار السياسي الذ
الػػدوراف فػػي الحمقػػة الجهنمّيػػة المفرغػػة التػػي تػػدور فيهػػا منػػذ بػػدء مػػا يسػػمى "عممّيػػة السػػالـ" وحتػػى اآلف، التػػي 
جعمتنػػا نعػػيش فػػي كارثػػة عنوانهػػا تعميػػؽ االحػػتالؿ وتوسػػيع االسػػتيطاف وتقطيػػع األوصػػاؿ وتهمػػيش القضػػّية 

 ركائزها، وهي وحدة الشعب والقضّية واألرض. والفصؿ وضرب أهـ
إف تػػأثير العوامػػؿ الخارجّيػػة واضػػح جػػًدا، وخضػػع لهػػا طرفػػا االنقسػػاـ "فػػتح" و"حمػػاس" بمباركػػة بقّيػػة الفصػػائؿ 
والشخصيات المستقمة، بدليؿ االتفاؽ عمى االستمرار بػنفس المسػار السياسػي الػذي ثبػت لمجميػع فشػمه، وكمػا 

لمستقميف وليس حكومة وحدة وطنّية يشارؾ فيها المستقموف، واالتفاؽ عمى ترؤس يظهر بتشكيؿ حكومة مف ا
"أبػػو مػػازف" لمحكومػػة، بػػالرغـ مػػف أنػػه يجمػػع بػػيف رئاسػػة المنظمػػة والسػػمطة والدولػػة و"فػػتح"، وهػػذا وذاؾ جػػاء 

ي إذا شػػاركت اسػتجابة لشػػروط المجنػػة الرباعّيػػة، ومحاولػػة لتجنػػب المقاطعػػة الدولّيػػة لمحكومػػة والفيتػػو اإلسػػرائيم
 فيها "حماس".

إف هػػذا يوضػػح أف المصػػالحة غيػػر ممكنػػة إال إذا جػػاءت ضػػمف شػػروط معينػػة تجعمهػػا خطػػوة تسػػاعد عمػػى 
 إحياء ما يسمى "عممّية السالـ" واستئناؼ المفاوضات.

ه في هذا السياؽ يكوف تأجيؿ الحكومة وعدـ تحديد موعد االنتخابات إلى ما بعػد زيػارة أوبامػا مػف المفهػـو أنػ
يرجػػع فػػي أحػػد أسػػبابه إلػػى اسػػتمرار الػػوهـ الػػذي يظهػػر فػػي الرهػػاف عمػػى معرفػػة إلػػى أي مػػدى سػػتذهب اإلدارة 
األميركّية في فترة رئاسة أوباما الثانّية لمضغط عمى إسرائيؿ؟ فتشكيؿ الحكومة الفمسطينّية اآلف عشػّية الزيػارة 

اهـ في إفشالها، فإذا نجحت الزيػارة باسػتئناؼ يمكف أف تفسر  إدارة البيت األبيض كخطوة سمبّية يمكف أف تس
المفاوضػػػات تػػػأتي المصػػػالحة الفمسػػػطينّية إلعطػػػاء الشػػػرعّية مػػػف جديػػػد لهػػػذا المسػػػار، خصوًصػػػا أف "حمػػػاس" 
تبحث عف الشرعّية العربّية والدولّية وعػف االعتػراؼ بهػا، وتحتػاج إلػى الػدخوؿ إلػى المنظمػة وشػرعنة دخولهػا 

 لهدؼ.إلى السمطة حتى تحقؽ هذا ا
ذا فشمت الزيارة يكوف تشكيؿ حكومة وفاقّية أو عدـ تشكيمها ليس باألمر المهـ جًدا حينها.  وا 

مف الصحيح أيًضا أف "أبو مازف" و"فتح" يخشياف مف أف تشكيؿ حكومة مف دوف تحديد موعػد قريػب إلجػراء 
أف رئيس الحكومة سيتحمؿ االنتخابات، يمكف أف يؤدي إلى استمرارها حتى إشعار آخر، وما يعنيه ذلؾ مف 

المسػػؤولّية واألعبػػاء كافػػة حتػػى إشػػعار آخػػر مػػف دوف أف تكػػوف الحكومػػة قػػادرة عمػػى الحكػػـ فػػي قطػػاع غػػزة، 
عادة تشػكيؿ المنظمػة مػف  وذلؾ يظهر في تأجيؿ الممفات المهمة، مثؿ البرنامج السياسي، والممؼ األمني، وا 

مجمػػس الػػوطني، وعػػدـ االتفػػاؽ عمػػى كيفّيػػة معالجػػة خػػالؿ إطػػار قيػػادي مؤقػػت إلػػى حػػيف إجػػراء انتخابػػات ال
كتائب المقاومة المسمحة، وعمى عودة الموظفيف المفصوليف والمستنكفيف والمؤسسات المغمقة، وعػدـ التعامػؿ 
الجػػدي مػػع انتخابػػات المجمػػس الػػوطني، بػػدليؿ عػػدـ السػػعي لتسػػجيؿ النػػاخبيف فػػي الشػػتات، وعػػدـ االتصػػاؿ 

 ألخذ موافقتها عمى إجراء االنتخابات عمى أراضيها. بالدوؿ العربّية واألجنبّية
"حمػػاس" معهػػا حػػؽ فػػي الخشػػّية مػػف تشػػكيؿ حكومػػة وتأجيػػؿ إجػػراء االنتخابػػات مػػف دوف ضػػمانات بحريتهػػا 
ونزاهتها وتوفير أجواء لها وضماف احتراـ نتائجها، عمى األقؿ ضمانات فمسطينّية وعربّية، و"فتح" معها حػؽ 

كومة وتأجيؿ االنتخابات حتػى إشػعار آخػر، ولكػف ال "حمػاس" وال "فػتح" معهمػا أي في الخشّية مف تشكيؿ ح
حػؽ فػي تأجيػؿ الوحػدة تحػت تػأثير الرهػاف عمػػى المتغيػرات العربّيػة وصػعود اإلسػالـ السياسػي، والرهػاف عمػػى 

 نجاح الجهود الرامية إلى استئناؼ المفاوضات.
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وطها، تمكنها مف الشراكة أواًل والقيادة ثانًيػا، و"فػتح" تريػد إف هذا األمر يعني أف "حماس" تريد وحدة وفًقا لشر 
وحػػػدة تحػػػافظ عمػػػى اسػػػتمرار قيادتهػػػا لممنظمػػػة والسػػػمطة، بينمػػػا الوحػػػدة الحقيقّيػػػة ممكنػػػة إذا جػػػاءت اسػػػتجابة 
لممصمحة الوطنّية العميا، ولػيس لمصػمحة هػذا الفريػؽ أو ذاؾ. وهػي لػف تكػوف كػذلؾ إال إذا جػاءت جػزًءا مػف 

عػادة بنػاء المؤسسػة الجامعػة والقيػادة الواحػدة، التػي عميهػا إعادة اال حيػاء القضػّية وا  عتبار لممشروع الوطني وا 
أف تمثؿ قضايا ومصالح الشعب الفمسطيني أينما تواجد داخؿ الوطف المحتؿ وخارجه مف دوف تقزيـ القضّية 

ع، وتجاهػػؿ األبعػػاد األخػػرى لهػػا الفمسػػطينّية، عبػػر التعامػػؿ معهػػا كقضػػّية إقامػػة دولػػة فقػػط فػػي الضػػفة والقطػػا
النابعة مف كونها قضّية تحرر وطني ال يمكػف أف تتحقػؽ إال بتمكػيف الشػعب الفمسػطيني مػف ممارسػة حقوقػه 

 بالحرّية واالستقالؿ الوطني وتقرير المصير والعودة والمساواة والعيش الكريـ إلى أف يحقؽ أهدافه الوطنّية.
 21/1/1823، ث )بدائل(المركز الفمسطيني لالعالم واأبحا

 
 

 المشروع الصييوني انييارنتصار غزة المزدوج و بداية ا 72
 أ . د . عمي الهيؿ
المعيار الذي يتـ عمى أساسه تقيػيـ الحػروب الحديثػة هػو معيػار تحقػُؽ األهػداؼ. بمعنػى هػؿ اسػتطاع العػدو 

وحػرب الثمانيػة  1000يػة وبدا 1007تحقيؽ أهدافه التي مف أجمها دخؿ الحرب؟ في حالة حربػي غػزة نهايػة 
كاف هدفا 'إسرائيؿ' إيقاؼ الصواريخ و تحرير أسراها، وكػال  1006وفي حالة الحرب عمى لبناف  1021أياـ 

 الهدفيف لـ يتحققا. إذف معياريا 'إسرائيؿ' خسرت الحرب، وحركات المقاومة الفمسطينية والمبنانية كسبتها.
هػػػا تحػػػس بمػػػرارة الهزيمػػػة عسػػػكريا وسياسػػػيا. عسػػػكريا، عنػػػدما يمكػػػف القػػػوؿ: إف إسػػػرائيؿ ألوؿ مػػػرة فػػػي تاريخ

( المتطػػػػػورة أف تصػػؿ )تػػؿَّ أبيػػب(، و سياسػػيا، عنػػدما فُػػوض الػػرئيس المصػػري 0إسػػتطاعت صػػواريخ )فجػػر 
)محمد مرسي( كما يبدو أمريكيا، بالتوسط بيف الجػانبيف، ممكِّنػا )حمػاس( مػف فػرض شػروطها لوقػؼ إطػالؽ 

ليبرمػػاف بعػػد يػػـو واحػػد  -بػػاراؾ -شػػاهد المػػؤتمر الصػػحفي لمثالثػػي الحػػزيف نتنيػػاهو النػػار عمػػى إسػػرائيؿ. ومػػف
فقػط مػػف نهايػػة الحػػرب وخيبػػة األمػػؿ الواضػػحة عمػى وجػػوههـ الكالحػػة يػػدرؾ مػػدى فداحػػة الهػػزيمتيف العسػػكرية 

 والسياسية المتيِف ُمنوا بهما.
طػر بكسػر  أوال بزيارتػه وفػي معيتػه ما مف شؾ في أف الحصار الصهيوني عمى غزة قػد تػـ كسػر . بػدأ أميػر ق

تقريبػػا كػػؿ طػػاقـ حكومتػػه، وقػػد نظػػر إليػػه كثيػػروف عمػػى أنػػه ثػػورة شػػعبية جديػػدة أخػػرى، واإلحتفػػاء واإلحتفػػاؿ 
الرسػػػػمييف والشػػػػعبييف بالزيػػػػارة كػػػػاف جميػػػػا ومػػػػدويا، وكانػػػػت زيػػػػارة األميػػػػر مقرونػػػػة ليسػػػػت بػػػػالكالـ كمػػػػا تعػػػػود 

قرونػػة بعػػوف تجػػاوز األربعمائػػة والخمسػػيف مميػػوف دوالر، هديػػة الفمسػػطينيوف مػػف كثيػػرمف العػػرب بػػؿ كانػػت م
 متواضعة مف شعب قطر األبي المضياؼ عمى طوؿ تاريخه.

و طبعًا، أخذت مبادرات كسر الحصار تترى وتتوالى كأمطار الشتاء. وال شؾ في أف تغير الوضع السياسػي 
لحصػار. وال شػؾ أيضػًا فػي أفَّ ضػغوط والوطني في مصر العروبة أبػدًا قػد أسػهـ فػي إنهػاء مآسػي وكػوارث ا

الرئيس األمريكي )أوباما( ومعه قادة بريطانيا وفرنسا بالتحديد عمى القيادة الصػهيونية بوقػؼ الحػرب وبػأف ال 
تفكر في شف حرب برية السيما بعد نضوب ما يسمى )ببنػؾ األهػداؼ(، وبعػد ذلػؾ بانتقػادهـ لقػرار الحكومػة 

آالؼ مغتصػبة جديػدة فػي القػدس والضػفة، ردا عمػى الحػدث األضػخـ بقبػوؿ الصهيونية بنػاء أكثػر مػف ثالثػة 
فمسػػػطيف دولػػػة غيػػػر عضػػػو بصػػػفة مراقػػػب فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة، واصػػػطفاؼ مائػػػة وثالثػػػيف دولػػػة مػػػع القػػػرار، 
والصفعة التي شعرت بها كؿ مف أمريكا التي رفضت القرار مع دوؿ تابعة تعيش عمى فتاتها وبريطانيا التػي 
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لعادة عمى دمهػا( وامتنعػت عػف التصػويت، مػا كانػت كػؿ تمػؾ التطػورات غيػر المسػبوقة لتػتـ لػوال لـ )تستِح كا
تضحيات شػعوب الثػورات الشػعبية العربيػة خاصػة فػي تػونس ومصػرالذيف تخمصػوا مػف إثنػيف مػف كبػار حمػاة 

 األمف الصهيوني في العالـ العربي، أو الوطف العربي كما أصبحت مؤخرًا أؤمف به.
ف أفهػػـ وَلربمػػا فهمػػُت جزئيػػة فػػي خطػػاب )محمػػود عبػػاس فػػي راـ اهلل(، قبيػػؿ توجهػػه إلػػى األمػػـ لػػـ أسػػتطع أ

المتحدة، عندما تحدث عف صمود غزة و لـ يأِت عمى ذكػر اإلنتصػار المعيػاري الصػاخب الػذي تحقػؽ بػإذف 
اومػػة األخػػرى(، اهلل عمػى يػػد )حمػاس والجهػػاد وكتائػب األقصػػى والشػػعبية والديمقراطيػة واأللويػػة والفصػائؿ المق

وكأنػػه قػػد أخذتػػه العػػزُة بػػاإلثـ ألنػػه قػػد طالمػػا وصػػؼ صػػواريخ )حمػػاس( والمقاومػػة فػػي غػػزة بالتنػػؾ واأللعػػاب 
النارية والعبثية، حتى عندما المست حدود )تؿ أبيب(، ووضعت إسرائيؿ النووية )وهي التػي معهػا مػا ُيعػرؼ 

س ذلػػؾ كالمنػػا بػػؿ هػػو خالصػػة كػػػالـ بػػالمجتمع الػػدولي برمتػػه وبقضػػه وقضيضػػه، فػػي )حػػيص بػػيص(. لػػي
الصحؼ وباقي اإلعالـ الصهيوني. ما كنُت أود أف يفسد عمينا )محمود عباس( متعة اإلنتصػاريف العسػكري 
و السياسي، عمى يد خصومه في غزة، و كنت أتطمع إلػى قػرار جػريٍء يأخػذ  إلعػالف ذهابػه إلػى )نيويػورؾ( 

 ائها. َبْيَد أف )عباس( أبى إال وأف )ُيخرُب( عمينا فرحتنا.مف غزة هاشـ المنتصرة بإقرار ُمَدٍو مف أعد
َـّ لػػػوال انتصػػػار غػػػزة العسػػػكري المػػػدعوـ  خػػػاُؿ أف قبػػػوؿ فمسػػػطيف فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة مػػػا كػػػاف هػػػو اآلخػػػر ليػػػت وا 
خاُؿ أيضًا أفَّ لو أف غزة لـ تنتصر بالشكؿ الذي حدث و تحدثنا عنه َلكاف الوضع في )نيويورؾ(  سياسيًا. وا 

فا فمسػطينيا أو لنقػؿ عباسػيا. فمػا بػاُؿ أقػواـٍ مػف العػرب، لػـ يتجػاوزوا بعػُد عقميػة )داحػَس والغبػراء وحػرب مختم
ـُ( و َلربمػػػا أدري )وتمػػػَؾ مصػػػيبة(، لمػػػاذا يصػػػر  البسػػػوس( و)البسػػػوُس ال يسػػػوْس(. وال أدري )والمصػػػيبة أعظػػػ

، و 2003لمطمػؽ منػذ مدريػد وأوسػمو عباس عمى التفػػػػاوض مع إسرائيؿ وهو الذي لـ يثمر شػيئًا فػي مطمػؽ ا
لماذا يكػػػػافىء بريطانيا عمى عدـ تصويتها وهي التي هددته بأنها ستعترض مثؿ أمريكا وتابعاتها وهي طبعػا 
التابعػػة الكبػػرى إْف هػػو فكػػر بعػػد القبػػوؿ األممػػي بمقاضػػاة اإلرهػػابييف الصػػهاينة عمػػى جػػرائمهـ التػػي يقػػر بهػػا 

بريطػػػػانيوف وأمريكيػػػػوف وأوروبيػػػػػػػػوف أحػػػػرار معػػػػادوف لمعنصػػػػرية وحتمػػػػا  قضػػػػاة ومفكػػػػروف ومسػػػػؤولوف سػػػػابقوف
الصػػهيونية، وأف يعػػود إلػػى عبثيػػة المفاوضػػات، أي إلػػى المربػػع األوؿ. ونصػػيحتنا لعبػػاس: أنػػت يػػا أبػػا مػػازف، 
جربَت )عبثية المفاوضات( كما يقر بذلؾ )صائب عريقات( نفسه وآخروف في سمطتؾ، مثؿ )عزاـ األحمد(، 

ب )الصػػػواريخ العبثيػػػة( كمػػػا كنػػػَت تسػػػميها دائمػػػا فاتػػػاص فػػػي عضػػػد المقػػػاوميف رغػػػـ أنهػػػـ ظمػػػوا يقػػػاوموف فْمتجػػػر 
)بصواريخهـ العبثية( التي أقضت مضاجع الصهاينة وأنجزت قوة الردع بشهادة الصهاينة انفسهـ ومػف يػدور 

حػيف. فمػا بػاُؿ أقػواـ  في فمكهـ، وما تزاؿ تقض مضاجعهـ وهي في مخابئها وقد وضعِت الحرب أوزارها إلػى
 مف العرب ال يكادوف يفقهوف قوال؟.

 21/1/1823، القدس العربي، لندن
 

 الخارج إلىيا يئير أخرج  71
 ألوؼ بف
حػػداث تغييػػر. اذا انضػػػـ الػػى بنيػػػاميف  إف يئيػػر لبيػػد ممػػػزؽ بػػيف وعػػود  المتناقضػػػة بػػالجموس فػػي الحكومػػػة وا 

ويػػنقض الثػػاني. وسيصػػعب عمػػى لبيػػد اف يغيػػر مػػف  نتنيػػاهو، وال يهػػـ فػػي أي منصػػب، فسػػيفي بالوعػػد االوؿ
 داخؿ الحكومة ولف يستطيع اف يبني يوجد مستقبؿ بديال عف الميكود، ونفسه وارثا لنتنياهو.
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، ال أف يجػػؼ فػػي المعارضػػة. وتوجػػه رفاقػػه فػػي «أف يػػؤثر مػػف الػػداخؿ»الحيػػرة شػػديدة. فقػػد توقػػع نػػاخبو لبيػػد 
تنفيذيػة، الػى السياسػة كػي يصػبحوا وزراء فػي الحكومػة ورؤسػاء الحزب وبخاصة اولئؾ الذيف شغموا مناصب 

 لجاف في الكنيست ال لكي يسخنوا المقاعد الخمفية.
لكػػػػف الميكػػػػود ال يوجػػػػد مسػػػػتقبؿ فػػػػاز فػػػػي االنتخابػػػػات وال يريػػػػد نتنيػػػػاهو اف يغيػػػػر شػػػػيئا. فالنظػػػػاـ االجتمػػػػاعي 

مػف « شركائه الطبيعييف»ؿ خفض سعر والسياسي القائـ يريحه ويطيب له. وهو محتاج الى لبيد فقط مف اج
 االحزاب الحريدية والبيت اليهودي.

برغـ وجو  التشابه بينهما، فاف لبيد ليس الشريؾ الطبيعي لنتنيػاهو بػؿ هػو خصػمه الػذي يريػد اف يحػؿ محمػه 
 36في االنتخابات القادمة. وقد أنشيء يوجد مستقبؿ كي يغير ترتيػب األولويػات التػي أرسػاها اليمػيف فػي الػػ 

الحريديػة. ويريػد لبيػد اف يعيػد « مجموعػة الدارسػيف»سنة االخيرة وفي مقدمتها االستيطاف فػي الضػفة ورعايػة 
التيػػار العػػاـ العممػػاني الػػى قيػػادة الدولػػة واف يصػػرؼ المػػواد عػػف الػػتالؿ والمػػدارس الدينيػػة ويعيػػدها الػػى المػػدف 

يهـ اف لػػه أمػػال. فمػػع وجػػود قػػدر قميػػؿ آخػػر مػػف نائبػػا الػػذيف حصػػؿ عمػػ 20الكبيػػرة والدراسػػات العميػػا. ويػػدؿ الػػػ 
الجهد والحظ سيجذب يوجد مستقبؿ اليه مصوتي الحركة وكديما وينقض عمى الهوامش العممانية مف الميكػود 
بيتنا وعمى خائبي اآلماؿ مف العمؿ. والفرصة موضوعة عمى بابه لكف يجػب عمػى لبيػد كػي تتحقػؽ اف يبػدو 

 انه بديؿ ال خادـ لنتنياهو.
يستطيع لبيد في المحظػة التػي يػدخؿ الحكومػة فيهػا اف يخػرج وسػينكؿ نتنيػاهو بػه. فهػو سػيدفعه الػى وزارة  لف

المالية وبعد اف يستعممه عمى أنه عارض الشر لتقميص الميزانية ورفع الضرائب، سيضعضع سمطته ويتدخؿ 
ٍو مبمبؿ، وتعرض نتنيػاهو عمػى وزير المالية لبيد عمى انه ها« اسرائيؿ اليوـ»في قراراته. وستعرض صحيفة 

انه البال  الخبير الذي ينقذ االقتصاد مف االنهيار. وسيفرض عميه رئيس الوزراء االستمرار في االنفػاؽ عمػى 
وسػػػيئف لبيػػػد ويطيػػػع مػػػع « منػػػع شػػػقاؽ فػػػي الشػػػعب»المػػػدارس الدينيػػػة مػػػف غيػػػر الدراسػػػات الجوهريػػػة بػػػدعوى 

 تهديدات فارغة باالستقالة.
السػػمطة مػػف المعارضػػة ال مػػف الحكومػػة. فػػال يمكػػف الجمػػوس اربػػع سػػنوات الػػى جانػػب نتنيػػاهو يػػتـ االسػػتبداؿ ب

واف تكوف شػريكا كػامال فػي سياسػته ثػـ تقػوؿ لمجمهػور اف رئػيس الػوزراء سػيء ويجػب اف يمضػي. وال يمكػف 
ب العمػؿ ايضا االنضماـ الى ائتالؼ زمنا محددا ثـ الخروج والشتـ ألف هذا ال ينجح ببساطة. فقد حاوؿ حز 

سػػنيف اف يكػػػوف شػػريؾ الميكػػػود وخصػػمه معػػػا الػػى اف انتقضػػػت عػػرا  ودفػػػع الػػى الهػػػامش. ولػػف يكػػػوف ليوجػػػد 
 مستقبؿ حتى السجؿ الغني لمباي التاريخي يعتمد عميه. فهو سيتالشى مثؿ جميع احزاب الوسط السابقة.

منه انه ال يفهـ في السياسة، سيعاني لبيد اذا تخمى عف االغراءات التي يعرضها نتنياهو عميه. وسيسخروف 
وانػػػه تخمػػػى عػػػف احتمػػػاؿ اكتسػػػاب خبػػػرة وزاريػػػة واالضػػػرار بالحريػػػدييف. بػػػؿ انػػػه لػػػف يتمتػػػع حتػػػى بمقػػػب رئػػػيس 
المعارضة، مع السيارة المدرعػة والحػراس ولقػاء األجػالء مػف الخػارج، وهػي االشػياء التػي سػتكوف مػف نصػيب 

عتبار  بػديال عػف نتنيػاهو: فهػو ذو شػعبية وهػو يفهػـ ناخبيػه شيمي يحيموفيتش. لكف لمبيد ثالث مزايا عميها با
 جيدا وهو منيع مف العزؿ في حزبه.

سيضطر المعارض لبيد الى العمؿ الصعب كي يجعػؿ يوجػد مسػتقبؿ الحػزب الحػاكـ القػادـ. وعميػه اف يقتػرح 
قوف الحكومػة. واف اقتراح ميزانية مضادا، واف يناضؿ مف اجؿ تجنيد الحريدييف واف يعيف وزراء ظالؿ يضػاي

يتجوؿ في أنحاء البالد كما فعػؿ فػي الحممػة االنتخابيػة ويقػوؿ لمنػاس اف الحػاؿ هنػا يمكػف اف تكػوف مختمفػة. 
وانه يمكف التغيير لكنه يحتاج فقط الى قوة انتخابية أكبر. وكما تخمى عف مكانته االعالمية واألجػرة السػخية 
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الفولفػو وعػف المكتػب ليحشػد قػوة مػف اجػؿ تغييػر حقيقػي فػي كي يتجػه الػى السياسػة، يتخمػى اآلف عػف سػيارة 
 الدولة. برهف لبيد عمى انه يعرؼ كيؼ يقنع فهؿ يكوف عند  الصبر ايضا عمى حممة سياسية طويمة؟

 22/1/1823، ىآرتس
 21/1/1823، الحياة الجديدة، رام اهلل
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