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 46 :كاريكاتير
*** 
 

 لن ت ي ر سياستيا ولن تفاوض العدو الصييوني حماس: مرموسأبو  1
الدكتور موسى أبو مرزوؽ، نائب رئيس أف  ،القاىرةمف  20/2/2013المركم الفمسطيني لإلعالم،  ذكر

تيا ورفضيا المطمؽ لمتفاوض مع العدو، وعدـ المكتب السياسي لحركة "حماس" أكد تمسؾ حركتو بسياس
 اعترافيا بالكياف الصييوني.

وقاؿ أبو مرزوؽ، في تصريح لػ "المركز الفمسطيني لإلعالـ"، ردًا عمى ما يتردد مف وجود حوارات 
ومفاوضات بيف حركة "حماس" والكياف الصييوني: "إف حماس لف تغير مف سياستيا بعدـ االعتراؼ بػ 

 ولف تجمس معيا في مفاوضات تساوـ عمى حقوؽ الشعب الفمسطيني"."إسرائيؿ"، 
وتساءؿ أبو مرزوؽ: "ما الذي يريده الصياينة مف الحديث عف وجود مفاوضات غير مباشرة مع "حماس"؟ 
وماذا يريد آخر عندما يطالب "حماس" بكشؼ ما يسميو "الحقيقة" لمشعب الفمسطيني؟! ىؿ الصياينة يريدوف 

اس" واآلخر يخشى مف ذلؾ.. نحف نقوؿ لف يدفعنا ليذا ال رغبة األوؿ وضغوطو وال خشية الحوار مع "حم
اآلخر وحرصو عمى أف ال ينازعو أحد عمى كعكة التفاوض أو االعتراؼ بخشيتو تمؾ مف أف نغير سياستنا 

س بحاجة لمف بعدـ االعتراؼ بإسرائيؿ أو التفاوض معيا، شعبنا الفمسطيني يعمـ جيدًا ىذه السياسة وىو لي
 يذكره بعكسيا".

وأضاؼ القيادي البارز في "حماس": "يعمـ القاصي والداني بأف ىناؾ قضايا تيـ الشعب الفمسطيني، 
والشعب ىو المعنى األوؿ بيا، وتقوـ مصر مشكورة بدور بيف العدو الصييوني و"حماس"، كاف ذلؾ في 

، 2006الؽ النار في الحروب السابقة )صفقة تبادؿ األسرى )ممؼ شاليط( وكاف في عمميات وقؼ إط
(، أو في إجراءات التيدئة المتقطعة، وفي كؿ مرة يتـ اإلعالف عف ىذه المسائؿ 2012، 2009، 2008

 بوضوح شديد وبشفافية عالية ودوف أية أمور سرية".
زوؽ بالقوؿ: وعف الدور المصري الحالي بشأف الخروقات الصييونية التفاقية التيدئة األخيرة؛ أجاب أبو مر 

"الدور المصري حاوؿ الكثيروف القياـ بمثمو كالنرويجييف واأللماف والرئيس األمريكي األسبؽ كارتر وغيرىـ 
الكثير، وفي المقاءات األخيرة التي دارت بيف الجانب المصري والجانب الصييوني، "حماس" لـ تعمـ بما دار 

ر مف اإلخوة في المخابرات العامة المصرية أف يطمعونا ولـ تكف طرفًا ثالثًا في ىذه الحوارات، ونحف ننتظ
عمى فحوى ما يدور وأف ينقموا وجيات نظرنا في الموضوعات ذات االىتماـ ومنيا: مساحة الصيد في بحر 
غزة، المعابر واالنتقاؿ الحر لألفراد ولمبضائع، المعابر بيف الضفة وغزة، األسرى المضربوف عف الطعاـ، 

أسيرًا محررًا إلى الضفة الغربية،  18التزامات الصياينة في صفقة تبادؿ األسرى، عودة  عائالت المبعديف،
 وأخيرًا االعتداءات الصييونية عمى المواطنيف غرب خط اليدنة أو السمؾ الفاصؿ عمى الحدود".

ف أبو مرزوؽ، أعمف أف مشاورات تشكيؿ الحكومة القادمة بي أف 20/2/2013فمسطين أون ماين،  وأوردت
حركتو وحركة "فتح" ستبدأ في القاىرة نياية الشير الجاري، كاشفًا عف استجابة حركتو لمطمب رئيس السمطة 

 بتحديد فترة الحكومة بثالثة شيور، "حتى تستمر المصالحة دوف أية عراقيؿ قد تحوؿ دوف إنجازىا".
ىرة، اليوـ الخميس، أف مشاورات وأوضح أبو مرزوؽ خالؿ استقبالو وفد مف وزارة الخارجية المصرية في القا

الحكومة ستجري بعيدًا عف القضايا الخالفية، "وىي ال زالت موجودة ونحف نقوؿ ىذا حتى ال نخدع الناس"، 
 مبينًا أف الحكومة التي سيشكميا عباس ىي "حكومة ميمات محددة وليست حكومة سياسية".
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ي لمحكومة ثالثة شيور، "فثالثة شيور فترة غير وأعرب أبو مرزوؽ عف عدـ اقتناعو بأف يكوف السقؼ الزمن
 كافية كي تقـو الحكومة بمياميا المتوافؽ عمييا".

وتساءؿ أبو مرزوؽ "ىؿ فترة الثالثة شيور كافيػة لتييئػة األجػواء لخػوض االنتخابػات التػي يشػترط أبػو مػازف 
ييئػة األجػواء المناسػبة فػي أف تكوف مقترنة بتشكيؿ الحكومػة؟"، موضػحًا أف خػوض االنتخابػات يحتػاج إلػى ت

كػػػؿ مػػػف الضػػػفة الغربيػػػة وقطػػػاع غػػػزة لضػػػماف الحريػػػات السياسػػػية واإلعالميػػػة والدعائيػػػة وضػػػماف أف تكػػػوف 
 االنتخابات مكفولة لمجميع.

 
 المضربين األسرى معاناةمصر وعدت بإنياء  ىنية: 

س الوزراء الفمسطيني رئي، أف أحمد طمبةنقال عف مراسمو  //الرسالة نت، فمسطين،  نشر موقع
ىنية، كشؼ عف اتصاالت أجرتيا الحكومة الفمسطينية مساء األربعاء مع المخابرات المصرية في  إسماعيؿ

 .اإلسرائيميمحاولة جديدة إلنياء معاناة األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ 
ا اتصاالت ىاتفية مع مصر، بصفتيا وقاؿ ىنية في تصريح عمى ىامش زيارتو لموقع "الرسالة نت": "أجرين

سرائيؿ، المبـر بيف المقاومة الفمسطينية األحرارالراعي الرسمي التفاؽ وفاء  وأكد أف مصر أبدت  ".وا 
وشدد عمى متابعة الحكومة  استعدادىا لمتدخؿ مف أجؿ إنياء معاناة األسرى المضربيف عف الطعاـ.

وأشار إلى ضرورة وحدة الموقؼ العربي  خاصًة المضربيف.الفمسطينية لقضية األسرى في سجوف االحتالؿ، 
حوؿ قضية األسرى التي وصفيا بػ"العادلة"، في ظؿ الممارسات التي يتعرضوف ليا مف قبؿ إدارة السجوف 

 .اإلسرائيمية
، المنبثؽ عف مؤسسة اإلخباريوفي سياؽ منفصؿ, أشاد ىنية بجيود العامميف في موقع "الرسالة نت" 

وقاؿ: "صحيفة الرسالة مف  الذي يمعبو ويميز طاقمو الصحفي. اإلعالميعالـ، مثنيًا عمى الدور الرسالة لإل
 بواكير العمؿ اإلعالمي لحركة حماس، وعممت في ظروؼ ولحظات صعبة وحساسة".

بمكتبة بمدينة غزة األربعاء، األميف ف الرئيس ىنية استقبؿ أ //فمسطين أون ماين،  موقع وذكر
ورحب ىنية بزيارة الصالحي لقطاع غزة، وبحثا عددا مف  لحزب الشعب الفمسطيني بساـ الصالحي. العاـ

 القضايا الوطنية عمى رأسيا قضية األسرى والمصالحة واالستيطاف والخطر الذي يتيدد األقصى والقدس.
دا أف ذلؾ مصدر مف جانبو، الصالحي بانتصار المقاومة بغزة في العدواف األخير مف قبؿ االحتالؿ، مؤك

وجرى خالؿ  اعتزاز لكؿ الشعب الفمسطيني، مشيدا بموقؼ حركة حماس مف خطوة التوجو لألمـ المتحدة.
المقاء االتفاؽ عمى ضرورة االنطالؽ بتنفيذ بنود المصالحة بشكؿ متوازي وصوال إلنياء االنقساـ وبشكؿ 

 كامؿ.
 
 ضربينالمسؤولية عن حياة األسرى الم "إسرائي "  يحم  فياض  

سالـ فياض، أمس، حكومة إسرائيؿ المسؤولية الكاممة عف  د.حّمؿ رئيس الوزراء  :نائؿ موسى -البيرة 
حياة األسرى المضربيف عف الطعاـ، الذيف باتت حياتيـ معرضة لمخطر، بسبب إدارة إسرائيؿ الظير 

ولية والحقوقية بالتدخؿ الفوري وطالب القوى الدولية المؤثرة والمؤسسات الد لمطالبيـ العادلة واإلنسانية.
 إلنقاذ حياة األسرى المضربيف وضماف إطالؽ سراحيـ.
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إلسناد نضاؿ ومطالب األسرى  "االعتصاـ مستمر"وكاف فياض يتحدث خالؿ مشاركتو في فعاليات خيمة 
مي القوى المضربيف عف الطعاـ في ساحة الحرية بالبيرة، بمشاركة لفيؼ مف الوزراء والفعاليات الرسمية وممث

 والمؤسسات الناشطة في حقؿ الدفاع عف األسرى والحريات.
//الحياة الجديدة، رام ا هل، 

 
 تحترم حرية العم  النقابي والحس في اإلضرا  ولكن وفس القانون الحكومةفياض:  

اؿ الشعب سالـ فياض أف جوىَر العدواف اإلسرائيمّي عمى أمو  د.األياـ: أكد رئيس الوزراء  -راـ اهلل 
الفمسطيني "كاف وما زاؿ يستيدُؼ ابتزازنا، وذلؾ لتفريغ قرار األمـ المتحدة باحتضاف دولة فمسطيف ورفع 
ـُ لمخطر"، مشيرًا إلى أف القرصنة  مكانتيا مف مضمونو، وتعريض إنجازات شعبنا التي أقر بيا العال

لتي تطاؿ لقمَة عيش المواطنيف وحقَيـ في اإلسرائيمية عمى األمواؿ الفمسطينية مف العائدات الضريبية، وا
الحياة، وفي إطار ما ال ُيمكف إاّل أف يوصَؼ بعقاٍب جماعّي، أتت عمى خمفية ما كانت ُتعانيو الخزينُة 
الفمسطينية منذ فترٍة طويمة، مف أزمٍة حادٍة بسبب عدـ ورود ما يكفي مف المساعدات الُممتـز بيا، إضافة إلى 

 ماف المالّي العربية، التي سبَؽ أف ُأقرت في قمة بغداد.عدـ تفعيؿ شبكة األ
فياض، خالؿ حديثو اإلذاعي األسبوعي، عمى احتراـ الحكومة الكامؿ والُمطمؽ لحرية العمؿ النقابّي،  وأكد

وبما يشمُؿ الحَؽ في اإلضراب وفؽ أحكاـ القانوف، والتي تتطمُب مراعاة كافة النواحي اإلجرائية الُمتعمقة 
  .ت الدعوة إلى اإلضراببآليا

 //األيام، رام ا هل، 
 
 اتصامات فمسطينية إسرائيمية لح  قضية األسرى المضربينعريقات:  

قاؿ رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية صائب  :وكاالت -احمد رمضاف  -راـ اهلل 
ية األسرى المضربيف في السجوف اإلسرائيمية عريقات "إف ىناؾ اتصاالت فمسطينية إسرائيمية تجرى لحؿ قض

نافيا عقد أي لقاءات مباشرة حتى اآلف بشأف ىذا الموضوع"، مؤكدًا أف "ىناؾ مساعي تقودىا مصر 
وأطراؼ إقميمية ودولية لمضغط عمى إسرائيؿ مف أجؿ حؿ القضية، لكنيا لـ تسفر حتى اآلف عف نتائج 

إلبعاد األسرى المضربيف خارج األراضي الفمسطينية مقابؿ ونفى ما تردد عف صفقة محتممة  ممموسة".
 اإلفراج عنيـ، مؤكدا أف ىذا األمر لـ يطرح عمى الجانب الفمسطيني وىو مرفوض بشدة.

 //المستقب ، بيروت، 
 
 إسرائيمي عمى جيود مصر إلنياء ُمعاناة األسرى قراقع: ما رد  عيسى  

في حكومة راـ اهلل عيسى قراقع، أّف "الجيود المصرية متواصمة بكثافة أكد وزير األسرى : نبيؿ سنونو - غزة
إلنياء معاناة األسرى المضربيف عف الطعاـ"، مشيرًا في الوقت ذاتو إلى أف تمؾ الجيود "تصطدـ" بعقبات 

 إسرائيمية تتمثؿ في عدـ وجود رد واضح عمى المطالب المصرية والفمسطينية.
قراقع: "إف الوضع ال يزاؿ كما ىو عميو ألف اإلسرائيمييف ال يتقدموا ولو  وفي تصريحات لػ"فمسطيف" قاؿ

 لخطوة واحدة تجاه الجيود المبذولة"، واصفًا وضع األسرى بػ"الحساس والدقيؽ والخطير".
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وحوؿ إمكانية اإلفراج عف أسرى فمسطينييف مف سجوف االحتالؿ في إطار زيارة الرئيس األمريكي باراؾ 
عة قريبًا لممنطقة، أكد قراقع أنو "سمع مف رئيس السمطة محمود عباس أنو سيتـ طرح ممؼ أوباما المتوق

 المعتقميف بشكؿ رئيس خالؿ لقائو مع أوباما"، مقماًل مف أىمية الدور األمريكي في ىذه القضية.
نيساف/  مف جيٍة أخرى، قاؿ وزير األسرى في حكومة راـ اهلل: "إف األسرى يفكروف ببدء خطوة جماعية في

 بريؿ المقبؿ لممطالبة باالعتراؼ بيـ كأسرى حرية خاصة بعد االعتراؼ بفمسطيف كدولة مراقب إ
غير عضو في األمـ المتحدة لتجسيد مكانتيـ الوطنية ورفض التعاطي مع المفاىيـ اإلسرائيمية التي تعتبرىـ 

 مجرديف مف الحقوؽ الوطنية".
//فمسطين أون ماين، 

 
 العربي تجاه األسرى المضربين بو"المتخال " الموقفيصف  يةمستشار ىن 

األخير تمقى  أفىنية  إسماعيؿأكد عصاـ الدعاليس مستشار رئيس الوزراء الفمسطيني : محمد جاسر - غزة
المصرييف لمضغط عمى دولة االحتالؿ اإلسرائيمي إلنياء ممؼ أزمة األسرى  المسئوليفوعودات مف 

 المضربيف عف الطعاـ.
وصؼ الدعاليس في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف"، األربعاء، إف الموقؼ العربي الرسمي والشعبي و 

تجاه قضية األسرى المضربيف عف الطعاـ بػ"المتخاذؿ" وال يرقى لمستوى تضحيات األسرى في السجوف 
جة عدـ تحركيـ ألجؿ وحمؿ الدوؿ العربية واإلسالمية حياة األسرى المضربيف عف الطعاـ، نتي اإلسرائيمية.

 تمؾ القضية.
 //فمسطين أون ماين، 

 
 عشراوي: "إسرائي " تحاو  التأثير عمى قرارات أوباما كونو ما خطة واضحة لديو لتحريك السالم 

الرئيس األمريكي  زيارةلاالستباقي  اإلسرائيمياستشعر الجانب الفمسطيني التحرؾ : منتصر حمداف - راـ اهلل
مبعوثيف عنو لمواليات المتحدة ىما د.صائب  إيفادلممنطقة وقرر الرئيس محمود عباس،  اباراؾ أوبام

جوف كيري، لوضعو في صورة المواقؼ الفمسطينية  األميركيعريقات ود.محمد اشتية لمقاء وزير الخارجية 
 ومتطمبات تحريؾ عممية السالـ المتجمدة.

 أشتية
نجاح سياسي واضحة تماما وىي المواقؼ  أليواضحة والوصفة  مواقفنا"وقاؿ اشتية، قبيؿ سفره ألميركا: 

لممنطقة )..( ونستمع  أوباماسنشرح رؤيتنا قبؿ زيارة " :وأضاؼ ."التي عبر عنيا الرئيس محمود عباس مرارا
موضوع االستيطاف وآليات  إلىكونيا تيـ كؿ بيت فمسطيني، إضافة  األسرىلما لدييـ حوؿ مواضيع 

 ـ.تحريؾ عممية السال
 عشراوي

تكشؼ  اإلسرائيميةالتحضيرات "حناف عشراوي:  ، د.منظمة التحرير الفمسطينيةوقالت عضو المجنة التنفيذية ل
 أفتريد  فإسرائيؿ، كونو ال خطة واضحة لديو لتحريؾ عممية السالـ، أوباماعمى قرارات  محاولتيـ التأثير

 ."الزيارة المقبمة أساستجعؿ قضاياىا وعالقاتيا مع الواليات المتحدة ىي 
 رأفت
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صالح رأفت، ليس ىناؾ أي مؤشر عمى أف نتنياىو سيوافؽ  منظمة التحريروقاؿ عضو المجنة التنفيذية ل
ال ينتظر شيء مف الحكومة اإلسرائيمية " :وأضاؼ عمى وقؼ االستيطاف أو اإلفراج عف األسرى كما يشاع.

 ."الحالية أو المقبمة، وال مف زيارة أوباما
//الجديدة، رام ا هل، الحياة 

 
 تدخميا بالشؤون الداخمية اإلسرائيمية عدمتؤكد  الفمسطينية السمطة 

أنيا ال تتدخؿ بالشؤوف "في تصريح مقتضب في راـ اهلل،  أمسأعمنت الرئاسة الفمسطينية  :بترا –راـ اهلل 
وقالت  ."عضاء الذيف سيشاركوف فيياوطبيعتيا واأل اإلسرائيميةالداخمية اإلسرائيمية، وخاصة تشكيؿ الحكومة 

نيا تتعامؿ مع حكومة إسرائيمية تؤمف بالسالـ وحؿ الدولتيف ووقؼ  "إف ىذا وضع داخمي إسرائيمي، وا 
 ."االستيطاف

 //السبي ، عمان، 
 

 عديدة معنية بتوتير األوضاع في مخيمات الفمسطينيين بسورية  أطرافاآلغا: مكريا  
غا أف الوضع في سورية خطير الالجئيف زكريا اآل شؤوف دائرةالمجنو التنفيذية ورئيس أكد عضو : راـ اهلل

عديدة  أطرفاىناؾ  أفوصعب جدا، وأشار إلى أف المشكمة في مخيمات أبناء الشعب الفمسطيني بسورية 
 ىناؾ" دوف أف يذكرىا باالسـ. األوضاعقاؿ بأنيا "معنية بتوتير 

(: "بعد سمسمة مف االجتماعات مع القيادة /) األربعاءعف اآلغا قولو  موطني الفمسطينية إذاعةونقمت 
 إلىالشعب الفمسطيني النازحيف  أبناءالمخيمات مف السالح لكي يعود  إخالءانو يجب  أكدتالسورية 

"، المركزية أنو ما زاؿ يوجد عدد كبير مف المواطنيف غير ُمسجؿ أخذت وأماف بأمفالمخيمات ويعيشوف 
 بيذا التمديد، كما قاؿ.قرارا 

 //قدس برس، 
 

 يتفقد أوضاع فمسطينيي سورية في لبنان  المدىونالومير محمد  
محمد المدىوف وزير الشباب والرياضة والثقافة في الحكومة الفمسطينية بغزة أوضاع  د.تفقد : بيروت

 اف.النازحيف الفمسطينييف مف سورية في مخيـ الجميؿ في منطقة البقاع بمبن
ودعا المدىوف الالجئيف إلى الصمود وتحدي الظروؼ الصعبة التي يعيشونيا، مؤكًدا عمى أف الحكومة 

 الفمسطينية "لف تتأخر في دعـ الشعب الفمسطيني في الشتات"، كما قاؿ.
كما زار الوزير المدىوف ممعب "الفالوجة" ونادي صفد في مخيـ الجميؿ والتقى مع األندية الرياضية في 

خيـ حيث استمع لمشاكميـ واحتياجاتيـ، وذلؾ خالؿ الزيارة التي يقوـ بيا الوزير المدىوف إلى لبناف الم
 بدعوة رسمية مف وزير الرياضة المبناني فيصؿ كرامي.

 //قدس برس، 
 
  في غمة والضفة انتياء تسجي  الناخبينالمركمية تعمن لجنة امانتخابات  

حنا ناصر، رئيس لجنة االنتخابات المركزية، انتياء عممية تحديث سجؿ  د.أعمف  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
 في كافة محافظات الضفة )بما فييا القدس( وقطاع غزة. أمسالناخبيف 
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شباط، بمغ  العدد الكمي لطمبات التسجيؿ المقدمة خالؿ عممية التسجيؿ، التي بدأت يوـ  إفوقاؿ ناصر 
 ألفا في القطاع، عمما بأف العدد النيائي  طمب في الضفة و ألؼ ( ألؼ طمب منيا )

لممواطنيف الذيف تمت إضافتيـ إلى سجؿ الناخبيف )الُمَسّجميف الُجدد( سيتـ اإلعالف عنو فور االنتياء مف 
 عممية إدخاؿ البيانات ومعالجتيا.

 //الحياة الجديدة، رام ا هل، 
 

 ظيور قيادة جديدة  أمامف ىرم القيادات وغيا  امانتخابات عقبة المنظمة يكش بناء إعادةاجتماع  
أطمقت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي صرخة : محمد يونس –القاىرة 

أحد الفنادؽ الفاخرة في القاىرة  "لوبي"اندىاش وىي تشاىد عددًا مف كبار قادة المنظمة يتحرؾ بتثاقؿ في 
ـ قبؿ اجتماع خصص لبحث المصالحة. بعضيـ استعاف بعكاز عمى المشي، والبعض اآلخر قبؿ أيا

 استعاف بمرافؽ يدلو عمى الطريؽ.
يجب أف نعترؼ، نحف كبرنا في مواقعنا، ولـ نعد قادريف عمى أداء ميامنا، عمينا أف نخمي "وقالت عشراوي: 

، وأشعر بأنني كبرت، وانتـ أكبر مني كثيرًا، وقد ىذه المواقع لألجياؿ الجديدة، أنا شخصيًا تجاوزت الستيف
سنة(، وسميـ الزعنوف  سنة(، وزىدي النشاشيبي ) . استحسف الفكرة كؿ مف فاروؽ القدومي )"ىرمتـ

عشراوي التي تبدو في عمر أبناء بعضيـ، فقبمت  أماسنة( وغيرىـ، لكف آخريف لـ يظيروا أي موقؼ.  )
أعمف مف ىنا أنني أوؿ مف يقبؿ التنحي مف أجؿ مستقبؿ "ى قبولو، قائمة: التحدي والتنحي وحضتيـ عم

 ."الشعب الفمسطيني
ويعترؼ القائموف عمى منظمة التحرير بأف قيادة المنظمة ىرمت، ولـ يعد الكثيروف مف أعضائيا قادريف، 

المنظمة عمى مف  جسديًا وذىنيًا، عمى القياـ بمياميـ. وكثيرًا ما يتندر األعضاء األصغر في مؤسسات
ىرموا في مواقعيـ، ولـ يعد البعض منيـ قادرًا عمى السفر لحضور االجتماعات. لكف ىذا اإلقرار لـ يتحّوؿ 

 فعؿ سياسي تغييري. إلى
ولـ تشيد مؤسسات منظمة التحرير انتخابات حقيقية شاممة منذ تأسيسيا أواسط ستينات القرف الماضي، وما 

ي المجمس الوطني )البرلماف( يمثموف اتحاداتيـ رغـ تجاوزىـ السف القانوني زاؿ ممثمو بعض االتحادات ف
لذلؾ، مثؿ رئيس اتحاد الطالب الذي غزا الشيب رأسو منذ زمف طويؿ، ورئيس اتحاد العماؿ الذي ال عالقة 

 إلجراءلو بالطبقة العاممة، واتحاد الفالحيف الذي ال يعرؼ الفالحة وغيرىـ. وجرت محاوالت داخمية 
انتخابات لممجمس الوطني الفمسطيني الذي ينتخب بدوره القيادة السياسية لمشعب الفمسطيني )المجنة التنفيذية 

 لمنظمة التحرير(، لكف تمؾ المحاوالت لـ تظير جدية عالية.
واستبشر خيرًا الفمسطينيوف الذيف ال يخفوف عدـ رضاىـ عف عدـ تجديد المؤسسة السياسية وتفعيميا، لدى 

جراءبناء المنظمة،  إعادة، عمى "حماس"و "فتح"افؽ بيف قطبي السياسة الفمسطينية، حركتي التو   وا 
االنتخابات حيثما كاف ذلؾ ممكنًا. لكف سرعاف ما تبددت ىذه اآلماؿ عندما تعّمؽ االنقساـ، وتحولت 

 موضوع لممساومة، وحمت محميا لغة المحاصصة. إلىاالنتخابات 
استفادة النخب الحالية مف الوضع  إلىفي مؤسسات المنظمة  واإلصالحنتخابات ويعزو المراقبوف تعثر اال

 القائـ، وعدـ رغبتيا في فقداف مواقعيا لصالح أجياؿ وقوى أخرى ربما منافسة.
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مؤسسة تعنى بشؤوف الالجئيف الفمسطينييف  وأصدر االئتالؼ الفمسطيني العالمي لحؽ العودة الذي يضـ 
إجراء  إلىقبيؿ المقاءات األخيرة لمجنة تفعيؿ منظمة التحرير في القاىرة، دعا فيو حوؿ العالـ، بيانًا 

عادة تفعيؿ المنظمة التحرير بمشاركة الكؿ الفمسطيني.  انتخابات المجمس الوطني، وا 
وسورية وفي  واألردفودعا البياف الذي وقعتو المؤسسات الناشطة في المخيمات الفمسطينية في لبناف 

إبقاء المجمس التشريعي الفمسطيني  إلىالشمالية والجنوبية،  واألميركيتيفلفمسطينية في أوروبا الجاليات ا
شراؾ الكؿ  جزءًا مف المجمس الوطني الفمسطيني، وعدـ فصمو عنو لمحفاظ عمى وحدة التمثيؿ الفمسطيني، وا 

إلى قانوف انتخابي الفمسطيني مف فصائؿ وقوى وطنية ومجتمعية فمسطينية في الحوار الجاري لموصوؿ 
 يتناسب مع تطمعات الشعب الفمسطيني ومطالبو وظروفو.

إعادة تفعيؿ منظمة التحرير، وضرورة إجراء انتخابات لممجمس الوطني وفؽ نظاـ التمثيؿ النسبي "وطالب بػ
الكامؿ يشارؾ بيا كؿ مف تنطبؽ عميو شروط الترشح واالقتراع مف أبناء شعبنا الفمسطيني في الداخؿ 

 . كما طالب بضرورة ضماف حؽ االقتراع لمفمسطينييف كافة وفي أماكف وجودىـ مف "لخارجوا
سنة يمتمؾ حؽ  إقصاء أي مف التجمعات الفمسطينية. )مشاركة كؿ فمسطيني بمغ سف  أودوف استثناء 

 االقتراع(.
 //الحياة، لندن، 

 
 حقيس غايات الشع  الفمسطينيإلى عدم نبل أي وسيمة نضالية من أج  ت يدعو رمضان شمح 14

امتنع األميف العاـ لحركة الجياد اإلسالمي رمضاف عبد اهلل شمح عف رفع سقؼ التفاؤؿ المفرط : القاىرة
بشأف خطة المصالحة بيف فتح وحماس، وقاؿ بتحفظ إف األمر يسير نحو برنامجيف مختمفيف يصعب الجمع 

 بينيما.
مف أجؿ تحقيؽ غايات الشعب الفمسطيني، فال المفاوضات تكفي  ودعا شمح إلى عدـ نبذ أي وسيمة نضالية

 .وال العمميات وحدىا تكفي
 وامتدح شمح الجيؿ الفمسطيني الجديد ،و قدرتو اليائمة عمى االبتكار والصمود والتمسؾ باألرض. 

في يذكر أف تصريحات شمح جاءت خالؿ حوار مطوؿ أجراه معو رئيس تحرير وكالة معا د. ناصر المحاـ 
 القاىرة، وسيتـ بث ىذا المقاء الخاص الميمة العاشرة مساء عمى فضائية معا.

 21/2/2013، وكالة معًا اإلخبارية
 

 منظمة التحريرشأنا من شؤون  تعد المفاوضات بين حماس و"إسرائي "فتح  15
ث باسـ المتحد، أف كفاح زبوف نقاًل عف مراسميا راـ اهلل مف 21/2/2013، الشرس األوسط، لندن ذكرت

لقد أقرت حماس بوجود مفاوضات مع إسرائيؿ ونسأليا اليـو »، أسامة القواسمي، قاؿ في بياف حركة فتح
كيؼ تفيـ المفاوضات مع إسرائيؿ، وماذا عف مواقفيا التاريخية واتياماتيا المستمرة لممفاوضات والتنسيؽ 

 ؟.«األمني
ىؿ »بإثارتو مخاوؼ حوؿ االنفصاؿ، وقاؿ متسائال:  وذىب القيادي في حركة فتح، عبد اهلل عبد اهلل، بعيدا

الذي يتفاوض لوقؼ األعماؿ العدائية ال يتكمـ »وأضاؼ: «. ىذه مقدمة إلنياء االنقساـ أـ تمييد لالنفصاؿ
 «.بالمقاومة. المفاوضات مف شأف منظمة التحرير
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ىؿ تمتمؾ حماس »متسائال: « فيس بوؾ»وكتب أحمد عساؼ الناطؽ باسـ الحركة عمى صفحتو عمى 
شرعية تمثيؿ الشعب الفمسطيني والتفاوض مع إسرائيؿ حوؿ قضاياه المصيرية؟ أيف منظمة التحرير 
الفمسطينية وبقية الفصائؿ والشعب الفمسطيني مف ىذه المفاوضات؟ ىؿ وضعت حماس نفسيا فوؽ الكؿ 

ممـز بنتائج ىذه ىؿ الشعب الفمسطيني »وأضاؼ: «. الفمسطيني لتنفرد بالتفاوض مع إسرائيؿ؟
المفاوضات؟.. ما عالقة ىذه المفاوضات بما تسربو إسرائيؿ مف مشاريع تصفوية لمقضية الفمسطينية ليا 
عالقة بدويمة غزة والدولة ذات الحدود المؤقتة في الضفة؟.. وما تأثير ىذه المفاوضات الحمساوية 

المفاوضات الحالية اآلف طمبت حماس  اإلسرائيمية عمى عممية المصالحة الفمسطينية؟.. وىؿ بسبب ىذه
 «.تأجيؿ المقاء؟
أليست ىذه المرة األولى التي تنجح فييا إسرائيؿ وبمشاركة حماس بجعؿ الشعب الفمسطيني »وتابع القوؿ: 

برأسيف مفاوضيف لشعب واحد؟.. أال تفتح مفاوضات حماس مع إسرائيؿ الباب أماـ احتماؿ قياـ أي فصيؿ 
 «.جموعة بالتفاوض منفردة مع إسرائيؿ بمعزؿ عف الكؿ الفمسطيني؟أو حركة أو حزب أو م

حركة ل عضو المجنة المركزية أف ب .أ(.د) نقاًل عف وكالة، 21/2/2013، الخميج، الشارقةوأضافت 
ألنو ال يوجد حزب يفاوض حكومة ميما كانت “جماؿ محيسف قاؿ إف ىذه المحادثات مرفوضة ” فتح“

ف يجب عمى مصر أف تجري تمؾ المحادثات عبر منظمة التحرير الفمسطينية واعتبر أنو كا” . الظروؼ
 الفمسطيني".الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب “
 

 متسويةلويضع نياية حتمية  برىوم: تكميف ليفني إلحداث سالم مع السمطة يحدد معالم المرحمة المقبمة 16
، أف تكميؼ رئ: غزة يس الوزراء الصييوني بنياميف نتنياىو أكد الناطؽ باسـ حركة "حماس" فوزي برىـو

مجـر الحرب، لمجرمة الحرب تسيبي ليفني، والمطموبة دوليا عمى جرائميا بحؽ الشعب الفمسطيني إلحداث 
 سالـ مع السمطة الفمسطينية يحدد معالـ المرحمة المقبمة ويضع نياية حتمية لمسيرة التسوية.

(: "ىذا تأكيد عمى 2-20مى "الفيس بوؾ" األربعاء )وقاؿ برىوـ في تصريح صحفي نشره عمى صفحتو ع
فشؿ خيار المفاوضات وتقرير لمصيرىا المحتوـ"، مؤكًدا أف ىذا بحاجة بالفعؿ إلى إنياء أي رىاف عمييا 
والشروع في حوار وطني فمسطيني شامؿ إلعادة االعتبار لممشروع الوطني وبرنامج المقاومة وحماية الثوابت 

 ة مف عزؿ االحتالؿ ورفع الشرعية عنو. وتدشيف مرحمة جديد
 20/2/2013المركم الفمسطيني لإلعالم، 

 
 صالح البردوي : ما يمكن امالتمام بوقف تيري  األسمحة إلى غمة 17

في غزة صالح البردويؿ أف حركتو ال يمكنيا االلتزاـ بوقؼ  حماس أكد عضو المكتب السياسي لحركة
 تيريب األسمحة مف مصر إلى قطاع غزة.

قاؿ البردويؿ لوكالة أنباء "شينخوا"، إنو "ال معنى لحرماف شعب يعيش تحت االحتالؿ مف توفير آليات و 
 مواجية االحتالؿ بكافة الوسائؿ التي تمكنو مف ذلؾ".

وكاف البردويؿ يرد عمى تقارير إسرائيمية تحدثت عف بوادر اتفاؽ بيف حركة حماس و)إسرائيؿ( بوساطة 
اع غزة كميا مقابؿ وقؼ تيريب األسمحة إلى القطاع خالفا لما ذكرت وسائؿ مصرية إلنياء حصار قط

 إعالـ إسرائيمية.
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واعتبر البردويؿ، أف الحديث عف وقؼ تيريب األسمحة "تجاىؿ لمحقيقة مف قبؿ )إسرائيؿ( واألطراؼ الدولية 
الحتالؿ أف تبحث بكؿ قوة التي تنادي بذلؾ، مضيفا أف القوانيف الدولية "تبيح لكؿ الشعوب التي تقع تحت ا

 عف سالحيا لمقاومة ىذا االحتالؿ".
وكانت مصادر إسرائيمية تحدثت عف مالمح اتفاؽ يتبمور بيف حركة حماس و)إسرائيؿ( يتـ عبرىا التزاـ 
الدولة العبرية برفع الحصار بصورة شاممة عف قطاع غزة مقابؿ وقؼ تزويد الفصائؿ في غزة بالسالح 

 ري في ىذا اإلطار، حسب ادعائيا.وزيادة الجيد المص
وقاؿ البردويؿ، إف المحادثات التي تجرييا مصر بيف )إسرائيؿ( وحركتو حاليا ال ترقى إلى مفاوضات غير 
المباشرة "كونيا ال تتـ بيف طرفيف يجمساف في وقت متزامف لتبادؿ األفكار والمباحثات بؿ ىي محادثات 

 منفصمة يتوالىا الوسيط المصري".
 20/2/2013ن أون ماين، فمسطي

 
 باألقوا ما  باألفعا أبو عبيدة :التنكي  باألسرى يجع  دعمنا ليم  18

توعدت كتائب الشييد عز الديف القساـ الجناح العسكري لحركة المقاومة االسالمية حماس، العدو : السبيؿ
 الصييوني بحساب عسير في حاؿ استمراره في التنكيؿ باألسرى في السجوف الصييونية.

وقاؿ أبو عبيدة الناطؽ باسـ القساـ في تغيرده لو عبر حسابو الشخصي عمى موقع تويتر:" أف كتائب 
 القساـ بذلت مف أجؿ قضية األسرى كؿ جيد، وستبقى عمى العيد ودعمنا ليـ سيظؿ باألفعاؿ ال باألقواؿ".

اناتيـ سيجعؿ حسابو عسيرًا وأكد ابو عبيدة أف استمرار العدو الصييوني في التنكيؿ باألسرى، وتجاىؿ مع
 مع المقاومة ".

 21/2/2013السبي ، عمان، 
 

 كيياألمر  "بيت الطاعة"جما  محيسن ينفي ما نس  إليو من أقوا  تمس بالرئيس المصري بدخو   19
عضو المجنة المركزية لحركة 'فتح' جماؿ محيسف، نفى أف  ،راـ اهللمف  20/2/2013، وكالة )وفا( ذكرت

 أقواؿ تمس بالرئيس المصري محمد مرسي. ما نسب إليو مف
إننا في حركة 'فتح' نقدر لمصر دورىا التاريخي الداعـ "وقاؿ محيسف في تصريح صحفي اليـو األربعاء، 

ونحتـر إرادة الشعب المصري وخياراتو الديمقراطية، وسياستنا ثابتة بعدـ  لمشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة،
 ."دوؿ العربيةالتدخؿ بالشؤوف الداخمية لم

الدكتور جماؿ « فتح»عضو المجنة المركزية لحركة أف  ،غزةمف  21/2/2013، اماتحاد، ابوظبي وأوردت
سرائيمييف بوساطة مصر لتثبيت « حماس»محيسف أكد أمس رفض حركتو لالتصاالت الجارية بيف حركة  وا 

مي، متيمًا الرئيس المصري محمد اليدنة بيف الفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة وجيش االحتالؿ اإلسرائي
والحركات اإلسالمية وضرب منظمة التحرير « حماس»بيت الطاعة األميركي لترويض »مرسي بدخوؿ 

 الفمسطينية.
منذ بداية »وأضاؼ محيسف في تصريح نشرتيا مواقع إلكترونية موالية لحركة فتح عمى شبكة اإلنترنت 

ف الرئيس المصري ليس لو تجارب سياسية تقوده إلى ىذا المفاوضات، أكدنا أنو عمؿ غير مبرر لمصر أل
 «.الدور الذي يؤديو حاليًا وىو محاولة ترويض حماس والحركات اإلسالمية لمفاوضة إسرائيؿ
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 في انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني حا  إجرائيا ما تستبعد التحالف مع حماس "الجياد" 20
، «حماس»الشيخ نافذ عزاـ أمس، تحالفيا مع حركة « اإلسالمي الجياد»لـ يستبعد القيادي في حركة  :غزة

 فيما جدد رفضيا لبرنامج منظمة التحرير الفمسطينية السياسي واالتفاقيات الموقعة بينيا وبيف إسرائيؿ.
في انتخابات « حماس»ورحب عزاـ، في تصريح صحفي في غزة، بتنظيـ قوائـ مشتركة بيف حركتو و

وبشأف «. كؿ شيء وارد لمتوافؽ واالتفاؽ بيف الحركتيف»ني حاؿ إجرائيا، قائاًل المجمس الوطني الفمسطي
إننا سنتوافؽ مع جميع القوى »تفعيؿ وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية وانضماـ الحركتيف إلييا، قاؿ عزاـ 

 «. يعزز وجودهالوطنية واإلسالمية لمعمؿ عمى تغيير قواعد المنظمة السياسية، بما يحفظ منيج المقاومة و 
 21/2/2013اماتحاد، أبوظبي، 

 
 "إسرائي "كا وأوروبا الض وط عمى يإما في حا  ممارسة أمر  بالمفاوضات نبي  شعث: ما أم  21

أكد د. نبيؿ شعث، عضو المجنة المركزية لحركة فتح، لػ"األياـ" أف "ال احتماؿ إطالقَا  عبد الرؤوؼ ارناؤوط:
ئج عممية إال في حاؿ مارست الواليات المتحدة األميركية واالتحاد ألف تأتي أي عممية قادمة بأي نتا

األوروبي الضغوط عمى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو لتبني مسار حقيقي يؤدي إلى حؿ الدولتيف 
وذلؾ بوقؼ االستيطاف والقبوؿ بحؿ الدولتيف عمى أساس دولة فمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف 

 يا القدس الشرقية".وعاصمت
ورأى د.شعث أف "الحديث عما يسمى إجراءات بناء الثقة سوؼ لف تأتي بنتيجة" وقاؿ، "ال جدوى مف 
مفاوضات ال تمتـز الحكومة اإلسرائيمية القادمة فييا بوقؼ االستيطاف وبمرجعية واضحة أساسيا دولة 

و المطموب حتى نقمع في مفاوضات فمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف وعاصمتيا القدس ..ىذا ى
 تؤدي إلى نتيجة".

 21/2/2013األيام، رام ا هل، 
 

 محمود العالو : قضية األسرى تتفاع  دوليًا وسيتم بحثيا مع أوباما 22
"األياـ": كشؼ عضو المجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيـ محمود العالوؿ: أف  -راـ اهلل 

أىـ القضايا التي ستطرح أماـ الرئيس اوباما في زيارتو القادمة لممنطقة، وأف قضية األسرى ستكوف أحد 
 المقاومة الشعبية ىي أىـ نقاط إستراتيجيتنا لعزؿ السياسة اإلسرائيمية القائمة عمى االحتالؿ واالستيطاف.

 جاء ذلؾ خالؿ لقاء مع الييئة الوطنية لممتقاعديف العسكرييف في راـ اهلل امس.
قضية األسرى تتفاعؿ عمى المستوى الدولي وأف أي حراؾ سياسي جديد لف يكوف مجديا ما لـ يمب واكد "أف 

 مطالب الشعب الفمسطيني الوطنية".
 21/2/2013األيام، رام ا هل، 

 
  دراج حم  ا هل في قائمة اإلرىا  إلالرافضة األوروبية  الدو "إسرائي " تنتقد  53

آفػي ديختػر ىػذا األسػبوع النقػاش حػوؿ مػا ” اإلسػرائيمي“الداخميػة وصؼ وزير ما تسمى الجبية : )أ .ؼ .ب(
، متيمػػا الػػدوؿ األوروبيػػة الرافضػػة إدراجػػو عمػػى الالئحػػة ”ميزلػػة“اذا كػػاف حػػزب اهلل المبنػػاني إرىابيػػًا أـ ال بأنػػو 

عمػا  إف التسػاؤؿ“وقاؿ ديختر ساخرًا في لقاء مع صحافييف في بػاريس الثالثػاء ”. بالبعد عف الواقع“السوداء 
لػػيس ىنػػاؾ مػػف “وشػػدد عمػػى أنػػو ”. إذا كػػاف حػػزب اهلل منظمػػة إرىابيػػة كالتسػػاؤؿ إف كانػػت بػػاريس فػػي فرنسػػا
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وحميػؼ ” إسػرائيؿ”معددًا اليجمات التي جرت في العقود الفائتة ونسبت إلى حػزب اهلل، العػدو المػدود ؿ” جداؿ
يراف.   سوريا وا 

األوروبيػوف؟ مػا يثيػر اسػتيائي أكثػر مػف أي شػيء آخػر  بعيػدوف عػف الواقػع، أـ” اإلسرائيميوف“ىؿ “وتساءؿ: 
وتػػابع الػػرئيس السػػابؽ ”. ىػػو تفريػػؽ الػػبعض بػػيف الجنػػاحيف السياسػػي والعسػػكري )فػػي حػػزب اهلل(. إنيػػا ميزلػػة

إف الحػػديث عػػف )أمػػيف عػػاـ حػػزب اهلل( حسػػف نصػػر اهلل “)شػػيف بيػػت(: ” اإلسػػرائيمي“لجيػػاز األمػػف الػػداخمي 
           ”.كشخصية سياسية أمر سخيؼ

 52/5/5023، الخميج، الشارقة
 

 تعيد بمفاوضات جادة مع الفمسطينيينألنو نتنياىو  وافقت عمى التحالف مع ليفني: 54
تسػػيبي ليفنػػي، زعيمػػة  ، أفتػػؿ أبيػػبمػػف نظيػػر مجمػػي ، عػػف 52/5/5023، ، الشوورس األوسووط، لنوودنذكػػرت 

سػػػاس عمػػػى قاعػػػدة تحريػػػؾ مفاوضػػػات إنيػػػا خاضػػػت معركػػػة االنتخابػػػات باأل :قالػػػت حػػػزب الحركػػػة "ىتنوعػػػاة"
ف نتنياىو وعدىا بإجراء مفاوضات جادة مف أجؿ التوصؿ إلى تسوية سممية.  السالـ مع الفمسطينييف. وا 

وقالت ليفني، في لقاء عمني مع أعضاء كتمتيا البرلمانية، أمس، إنيا وافقت عمى التحالؼ مع نتنياىو بعدما 
مفاوضػػة مػػع الفمسػػطينييف وأف ال يكػػوف مسػػار مفاوضػػات غيػػر المسػػار اتفقػػا عمػػى أف تكػػوف الػػوزيرة الوحيػػدة ال

ف ىػػػذه فرصػػػة لتغييػػػر سياسػػػة الحكومػػػة الحاليػػػة تغييػػػرا جػػػذريا باتجػػػاه التسػػػوية: "فالصػػػراع مػػػع  الػػػذي تػػػديره. وا 
ف لـ يبرز في الشعارات االنتخابية الماضية إال في خطابنا  الفمسطينييف موجود في حياة كؿ إسرائيمي حتى وا 

 اسي، وقد تسممنا صالحية إجراء محاولة حقيقية سوية مع حمفائنا في الغرب لمتوصؿ إلى اتفاؽ".السي

ليفنػػػي أطمعػػػت ( مػػػف القػػػدس،  أف ا.ؼ.ب، عػػػف وكالػػػة )52/5/5023، الحيووواة الجديووودة، رام ا هلوأضػػػافت 
إف نتنيػاىو، أعضػاء حزبيػا "الحركػة"، امػس، عمػى طبيعػة اتفاقيػا لالنضػماـ إلػى االئػتالؼ الحكػومي. وقالػت 

أعػرب عػف "التزامػػو بكافػة الشػروط التػػي قػدمتيا لػو خػػالؿ المفاوضػات إلقامػة التحػػالؼ"، مضػيفة أف "المسػػألة 
 الرئيسية بالنسبة لنا ستكوف عممية السالـ مع الفمسطينييف".

 
 موشيو يعمون: نتنياىو سيقود المفاوضات مع الفمسطينيين 55

قػػػاؿ وزيػػػر الشػػػؤوف االسػػػتراتيجية فػػػي الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية،   :ا.ؼ.ب -الحيػػػاة الجديػػػدة  -القػػػدس المحتمػػػة 
موشيو يعموف، إف رئػيس الػوزراء، بنيػاميف نتنيػاىو، سػيتولى قيػادة المفاوضػات السياسػية مػع الفمسػطينييف فػي 

 المرحمة المقبمة.
سػباؽ فػي وقاؿ يعموف إف حزب "الميكود" الذي يرأسو نتنياىو كػاف يسػعى ألف يكػوف حػزب "البيػت الييػودي" ال

االنضماـ إلى االئتالؼ الحكومي، إال أف رئيسو لـ يرد عمى االقتراحات المقدمة لو، موضحا أف الميكػود" لػف 
 يقبؿ مطمب حزب "ىناؾ مستقبؿ" الذي يرأسو يائير لبيد، باستبعاد األحزاب الدينية المتزمتة عف الحكومة.

منضػميف إلػى االئػتالؼ الحػاكـ، إف االنتقػادات التػي مف جانبيا قالت ليفني، التي بات حزبيا "الحركة" أوؿ ال
وجيتيػػا فػػي حينػػو إلػػى سياسػػة حكومػػة نتنيػػاىو "لػػـ تتغيػػر"، مشػػيرة إلػػى أنيػػا معنيػػة رغػػـ ذلػػؾ بػػػ "دفػػع العمميػػة 

 السممية بناء عمى مبدأ الدولتيف لمشعبيف".
 52/5/5023، الحياة الجديدة، رام ا هل

 
 المقبمةنياىو ليفني ورقة تين لحكومة نت: حم  ميرتس 56
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تسػػيبي ” الحركػػة“الصػػييوني زىافػػا غػالئوف عمػػى رئيسػػة حػزب ” ميػرتس“حممػت رئيسػػة حػػزب  القػدس المحتمػػة:
 ليفني إلعالنيا االنضماـ لحكومة بنياميف نتنياىو، وقالت إف ما قامت بو ليس سوى بحث عف مقعد وزاري.

بيػؿ االنتخابػػات ليسػػت سػوى شػػعارات فارغػػة، وقالػت لمقنػػاة الصػييونية الثانيػػة إف أحاديػػث ليفنػي عػػف السػػالـ ق
اختػػػارت ليفنػػػي التحػػػالؼ مػػػع نتنيػػػاىو والمشػػػاركة فػػػي حكومػػػة شػػػمؿ وجمػػػود سياسػػػي بذريعػػػة خدمػػػة “وتابعػػػت 
 ”.السالـ

وشددت غالئوف عمى أنو مف المؤكد أف تراوح حكومة نتنياىو الثالثة مكانيا وربما تشرع في مفاوضات لكنيا 
 ”.ذا ستكوف ليفني ورقة تيف لمحكومة المقبمةل“لف تصنع السالـ، وتابعت 

 52/5/5023، الخميج، الشارقة
 

 "عوفر" منطقة عسكرية م مقة محيط معتق  عمنت "إسرائي " 57
أعمنػت سػػمطات االحػتالؿ اإلسػرائيمي أمػػس محػيط معتقػؿ "عػػوفر" منطقػة عسػكرية مغمقػػة، : األراضػي المحتمػة

 تقؿ لتنفيذ عممية. بعد مزاعـ بنجاح خمسة أشخاص بالتسمؿ إلى المع
 52/5/5023، البيان، دبي

 
 ماي ر بتيمة اإلىما  في انتحار عمي  الموساد إسرائيميين انينسج   أربعةتحاكم  "إسرائي " 58

قػػررت النيابػػة العامػػة اإلسػػرائيمية تقػػديـ أربعػػة ضػػباط فػػي إدارة السػػجوف لممحاكمػػة : نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أبيػػب
نتحػػػػار السػػػػجيف عميػػػػؿ جيػػػػاز المخػػػػابرات اإلسػػػػرائيمية الخارجيػػػػة وذلػػػػؾ بتيمػػػػة اإلىمػػػػاؿ، الػػػػذي تسػػػػبب فػػػػي ا

)الموسػاد(، بػػف زايغييػػر فػػي مرحػػاض زنزانتػو قبػػؿ أكثػػر مػػف سػػنتيف لكػف القضػػاء اإلسػػرائيمي وافػػؽ عمػػى إبقائػػو 
 طي الكتماف.

وقالت مصػادر فػي القضػاء اإلسػرائيمي إف زايغييػر تمكػف مػف خػداع السػجناء الػذيف يحرسػونو، إذ رتػب سػريره 
ريقػػة يظيػػر منيػػا أف شخصػػا نػػاـ عميػػو، واسػػتغؿ ذلػػؾ بالتوجػػو السػػريع، وىػػو يحمػػؿ مػػالءة السػػرير، فبمميػػا بط

 بالماء وربطيا بقضباف الزنزانة وشنؽ نفسو فييا.
بطمػػب عائمػػة زايغػػر التػػي طالبػػت بالكشػػؼ عػػف الحقيقػػة كاممػػة حػػوؿ عمميػػة فػػي المقابػػؿ فػػوجا اإلسػػرائيميوف 

عػػرؼ كػػؿ التفاصػػيؿ وقػػد تػػـ التوصػػؿ معيػػا إلػػى صػػفقة قبػػؿ سػػنتيف بػػأف تصػػمت ، قػػائميف إف "العائمػػة تانتحػػاره
 صحيفة يديعوت أحرونوت. مقابؿ بضعة مالييف مف الدوالرات"، وفقا لمصدر تحدث مع 

 52/5/5023، الشرس األوسط، لندن
 
 

 يطاليا بسب  اعترافات العمي  ماي رإالموساد أل ى عممية كبيرة في ": أي بي سي"شبكة  59
أوردت شػػػػبكة "أي بػػػػي سػػػػي" أمػػػػس أف بػػػػف زايغييػػػػر قػػػػد اسػػػػتدعي لمتحقيػػػػؽ لػػػػدى  :نظيػػػػر مجمػػػػي - بتػػػػؿ أبيػػػػ

المخابرات األسترالية عندما باشػر تعميمػو الجػامعي ىنػاؾ. ومػع أف التحقيػؽ معػو تركػز عمػى سػبب تقربػو مػف 
عنػدىا تطػور طمبة إيرانييف ولبنانييف، لكنو فسر ىذا التقارب عمى أنو ضػمف عممػو السػري كعميػؿ لمموسػاد. و 

التحقيؽ معػو إلػى موضػوع المشػاركة فػي عمميػة اغتيػاؿ القائػد الحماسػي محمػود المبحػوح فػي دبػي فػي مطمػع 
. وراح يثرثر في أمور طمبت منو أو لـ تطمب، حتى يعرؼ كؿ مػف اقتػرب إليػو أنػو ثرثػار. فػزود 1020سنة 

مموسػػاد فػػي العػػالـ، منيػػا مخططػػات المحققػػيف األسػػترالييف أيضػػا بتفاصػػيؿ كاممػػة عػػف عمميػػات غيػػر معروفػػة ل
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لميمػة سػػرية جػػدا فػي إيطاليػػا اسػػتغرؽ اإلعػداد لتنفيػػذىا عػػدة سػنوات. األمػػر الػػذي أغػاظ مشػػغميو اإلسػػرائيمييف 
 جدا واضطرىـ إلى إلغاء عدد مف ىذه العمميات.

 52/5/5023، الشرس األوسط، لندن
 

  "إسرائي "بيع مع محم  إسرائيمي: مبارك است   الفمسطينيين كوسيمة لمنع التط 30
ػ زىير أندراوس: قاؿ محمؿ شػؤوف الشػرؽ األوسػط فػي إذاعػة الجػيش اإلسػرائيمي، جػاكي حػوغي، إف  الناصرة

مػػػف شػػػير شػػػباط )فبرايػػػر( الجػػػاري، ومنيػػػا  22اليتافػػػات التػػػي أسػػػمعيا المتظػػػاىروف فػػػي ميػػػداف التحريػػػر فػػػي 
المتظػاىريف، تؤمػد لمػؿ مػف فػي رأسػو عينػاف فميسقط الرئيس مرسي، وطالبوا أيضا بتقديمو لمقضاء عمى قتؿ 

عمى أف الشػعب المصػري اكتشػؼ أف الثػورة ال ُيمكػف أْف ُتصػنع فػي يػوـ واحػد، محاربػة الفسػاد، الوعػد بتقػديـ 
كبػار المسػػؤوليف لممحاكمػة بػػتيـ قتػؿ المتظػػاىريف والتوقعػػات بمسػتقبؿ اقتصػػادي زاىػٍر فػػي بػالد النيػػؿ تبخػػرت 

، أض اؼ حوغي، ال يختمؼ البتة عما كػاف عميػو قبيػؿ اإلطاحػة بػالرئيس حسػني جميعيا، ووضع مصر اليـو
 مبارؾ، إْف لـ يكف أسوأ مف ذلؾ، عمى حد تعبيره. 

وتابع المحمؿ حوغي قػائاًل إنػو مػف ناحيػة اإلسػرائيمييف، الػذيف ُيتػابعوف بقمػؽ شػديد مظػاىر التػوتر عنػد الجػارة 
عمى خطأ، ذلؾ أنو مف ناحية رؤية مبارؾ، المبرالي، لمسالـ مصر، رأوا بالرئيس مبارؾ صديًقا، ولكنيـ كانوا 

ال تختمػػؼ بػػالمرة عػػف رؤيػػة الػػرئيس الحػػالي، محمػػد مرسػػي، ولفػػت إلػػى أنػػو مػػف الممكػػف أف السػػالـ البػػارد مػػع 
إسرائيؿ خالؿ فترة مبارؾ منح الرئيس البائػد نقاًطػا، ولكنػو بالمقابػؿ، منػع مػف األجيػاؿ الصػاعدة التربػي عمػى 

 سالـ وحب الجار.ثقافة ال
وبػرأي المحمػػؿ، أف األمػر األكثػػر حزًنػا يتمثػػؿ فػػي أف مبػارؾ لػػـ ُيقػدـ أي شػػيء لمفمسػطينييف، الػػذيف اسػػتعمميـ 
كوسػػيمة النتياجػػو سياسػػة السػػالـ البػػارد مػػع الدولػػة العبريػػة، وفػػي بعػػض األحيػػاف، قػػاـ نظػػاـ مبػػارؾ، بحسػػب 

جدا، وأبعد االعتقاد لدى الكثيريف بأف الرئيس المصري حوغي، بالتنكيؿ بالفمسطينييف، حتى بدا األمر غريبا 
 ُيريد بحؽ وحقيقة أف ُيساعد الشعب الفمسطيني، وأنػو انػتيج سياسػة عػدـ التطبيػع مػف مػع إسػرائيؿ مػف أجمػو،

 عمى حد تعبيره.
اـ وتابع المحمؿ قائاًل إف الرئيس محمد مرسي أعمف مرارا وتكػرارا، منػذ انتخابػو لرئاسػة مصػر، فػي صػيؼ العػ

، أف بػػالده سػػتحتـر جميػػع االتفاقيػػات الدوليػػة والمواثيػػؽ التػػي وقػػع عمييػػا النظػػاـ البائػػد، ومػػع ذلػػؾ فػػإف 1021
مرسي، الػذي قػدـ مػف الجماعػات اإلسػالمية يستصػعب النطػؽ بكممػة إسػرائيؿ، فػي حػيف أف مبػارؾ لػـ ُيعػاني 

قيػاـ بزيػارة إلػى الدولػة العبريػة، ذلػؾ أف مف ىذه المشكمة بالمرة، ولكنو بالمقابؿ طيمة فتػرة حكمػو امتنػع عػف ال
الرأي العػاـ فػي مصػر، زعػـ مبػارؾ، ال ُيوافػؽ عمػى قيػاـ رئػيس أكبػر دولػة عربيػة بزيػارة القػدس، فػي حػيف أف 
احتالؿ األراضي العربية مف قبؿ إسػرائيؿ مػا زاؿ قائًمػا، واليػوـ بتنػا نعػرؼ، قػاؿ المحمػؿ اإلسػرائيمي، أف عػدـ 

مبػػارؾ كانػػت بمثابػػة شػػماعة الحتياجاتػػو التمسػػؾ بالسػػمطة فػػي القػػاىرة، ولفػػت حػػوعي زيػػارة إسػػرائيؿ مػػف قبػػؿ 
أيضا إلى أف مبارؾ تمقى مػف الػرئيس األسػبؽ، أنػور السػادات، إرثًػا مػف ثقافػة السػالـ، مشػيرا إلػى أف الػرئيس 

شػؼ النقػاب الخامس لمدولة العبرية، يتسحاؽ نافوف، كشؼ النقاب في مقابمة مع إذاعة الجيش اإلسػرائيمي، ك
عػػف أف الػػرئيس السػػادات عػػرض عميػػو قبػػؿ اغتيالػػو بػػأف تقػػـو مصػػر بتحويػػؿ الميػػاه إلػػى منطقػػة النقػػب لكػػي 

 يتحوؿ مف منطقة قاحمة إلى منطقة زراعية تعود بالفائدة الكبيرة عمى إسرائيؿ.
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تػراح، يقطػع الشػؾ وقاؿ المحمؿ أيضا إنو عمػى الػرغـ مػف أف االقتػراح لػـ ُيتػرجـ إلػى األفعػاؿ، ولكنػو، أْي االق
باليقيف، بأف رؤية السادات كانت بحػؽ وحقيقػة نحػو السػالـ مػع إسػرائيؿ، كمػا كشػؼ نػافوف عػف أف السػادات 

 قاؿ لو في المقاء عينو إنو يتحتـ عمينا أْف ُنربي أوالدنا لكي ُيحبوا الجيراف، عمى حد تعبيره.
مػور تغيػرت، فػالرئيس المصػري طػور عالقاتػو وساؽ المحمؿ قائاًل إنو عندما وصؿ مبارؾ إلى الحكـ فػإف األ

 .مع القادة السياسييف واألمنييف اإلسرائيمييف، ولكنو بالمقابؿ أبعد الشعبيف المصري واإلسرائيمي عف السالـ

 52/5/5023، القدس العربي، لندن
 

 سقاط طائرة بدون طيار عمى حدود لبنانإالجيش اماسرائيمي يمتنع عن التعقي  عمى أنباء  32
ت وسػػائؿ اعػػالـ اسػػرائيمية مػػا تناقمػػو  االعػػالـ الممبنػػاني والسػػوري عػػف اسػػقط طػػائرة اسػػرائيمية بػػدوف طيػػار أورد

عمػػػى حػػػدود اسػػػرائيؿ مػػػع البمػػػدينف، أمػػػس االربعػػػاء، وامتنػػػع الجػػػيش االسػػػرائيمي مػػػف اصػػػدار أي تعقيػػػب عمػػػى 
ف، أف مضػادات الجػػيش الموضػوع حتػى االف، فػػي حػيف، نقمػػت مواقػع اخباريػػة سػورية اسػتنادا الػػى شػيود عيػػا

 السوري أسقطت طائرة اسرائيمية بدوف طيار عمى الحدود السورية المبنانية اليـو )األربعاء(.
 52/5/5023، 48عر  

 
  اإلسرائيمي الجيش في الجنسيوالتحرش  اماغتصا ارتفاع حامات  35

رية، أنو خػالؿ عػاـ كشؼ تقرير صادر عف مستشارة رئيس األركاف اإلسرائيمى لمشئوف العسك: محمود محيى
ارتفع عدد ممفات التحقيؽ بقضايا االغتصاب والتحرش الجنسى داخؿ الجيش اإلسرائيمى، مشػيرًا إلػى  1021

 .1022ممفا فى عاـ  32ممؼ تحقيؽ، مقابؿ  64فتح ما يقارب 
 ة وفى السياؽ نفسو، قالت صحيفة "ىاآرتس" اإلسرائيمية إف الجيش اإلسرائيمى مازاؿ يبقى ضابطا برتب

عقيد فى منصبو، عمى الرغـ مف تقديـ شػكوى ضػده بممارسػة تحرشػات جنسػية ضػد ضػابطة تعمػؿ معػو فػى 
 الجيش.

 50/5/5023، اليوم السابع، مصر
 

 قتي  بت  أبي  فى حا  إطالس قنبمة نووية عمييا 6000تقرير يتوقع سقوط "إسرائي ":  33
قريرا صادرا عػف المركػز األكػاديمى اإلسػرائيمى نقمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية ت: محمود محيى

قتيؿ، أما  4000أنو فى حاؿ سقوط القنبمة النووية فإف عدد القتمى سيكوف فى مدينة تؿ أبيب وحدىا حوالى 
، وفػػى 0000، بينمػػا فػػى حيفػػا فسػػيبمغ عػػدد القتمػػى نحػػو 2000فػػى مدينػػة القػػدس فسػػيبمغ عػػدد القتمػػى نحػػو 

 عدد إلى عشرات اآلالؼ.منطقة "بنى باراؾ" قد يصؿ ال
وأشار المركز األكاديمى اإلسرائيمى إلى أف اليدؼ مف نشر ىػذه المعطيػات ىػو التنويػو لخطػر امػتالؾ إيػراف 
قنبمػػة نوويػػة، باإلضػػافة إلػػى دفػػع السػػمطات المحميػػة اإلسػػرائيمية إلػػى االسػػتعداد إلػػى السػػيناريوىات التػػى تعقػػب 

 امتالؾ إيراف لمقنبمة النووية.
رير اإلسرائيمى إلى أف قيادة الجبية الداخمية اإلسرائيمية لـ تقـ بأى إجراء عممى لوقت امتالؾ إيراف ولفت التق

القنبمػػة النوويػػة، حيػػث إنيػػا لػػـ تقػػـ ببنػػاء مالجػػا محصػػنة ضػػد القنابػػؿ النوويػػة جديػػدة أو حتػػى إعػػادة تػػرميـ 
 المالجا الحالية.

 50/5/5023، اليوم السابع، مصر
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 : الجيش اإلسرائيمي يبدأ بإمالة األل ام من محيط إيالت2968ألو  مرة منل  34

بػدأت وزارة الجػػيش اإلسػػرائيمية، اليػػـو األربعػػاء، بإزالػػة حقػػوؿ األلغػػاـ فػػي مدينػػة إيػػالت ومحيطيػػا، وذلػػؾ لممػػرة 
وقالػػت المصػػادر اإلسػػرائيمية إف الحػػديث يػػدور عػػف ألغػػاـ زرعيػػا الجيشػػاف المصػػري  .2641األولػى منػػذ عػػاـ 

 سرائيمي، ولـ تعد ذات جدوى لألمف اإلسرائيمي.والجيش اإل
 50/5/5023، 48عر  

 
 وتدفس الما  يثبت التيدئة  5023لسنة  جيروماليم بوست: غمة تمقت مساعدات بمميار دومار 35

قػػاؿ مصػػدر عسػػكري إسػػرائيمي، رفػػض الكشػػؼ عػػف ىويتػػو، أف تحسػػف الوضػػع االقتصػػادي وتػػدفؽ  :تػػؿ أبيػػب
ورًا ىامػًا فػي الحفػاظ عمػى اليػدوء القػائـ وفقػًا التفػاؽ وقػؼ اطػالؽ النػار الػذي االمواؿ الى قطػاع غػزة يمعػب د

 .1021سنة طة مصرية اابـر بيف "اسرائيؿ" وحركة حماس بوس
وقػػػاؿ المصػػػدر اليػػػوـ االربعػػػاء، فػػػي لقػػػاء مػػػع صػػػحيفة الجيػػػروزاليـ بوسػػػت: "أف العامػػػؿ الػػػذي يمعػػػب دورًا فػػػي 

ي لػػـ يسػػبؽ لػػو مثيػػؿ مػػع غػػزة ىػػو االقتصػػاد، الػػى جانػػب الػػردع الحفػػاظ عمػػى اليػػدوء عمػػى طػػوؿ الحػػدود والػػذ
اإلسرائيمي بعد عممية عامود السحاب، وعمى الرغـ مف ذلؾ، تواصؿ حماس تجديد ترسانتيا الصػاروخية مػف 

 جديد".
وأضػػاؼ: "ىػػذا الشػػير أصػػدرت مناقصػػة مػػف قبػػؿ حكومػػة حمػػاس لمشػػروع تحسػػيف شػػارع صػػالح الػػديف الػػذي 

مميوف دوالر، ومف جيػة نظػر إسػرائيؿ، فػإف ىػذه تطػورات إيجابيػة، وىػي  40ا بتكمفة يربط شماؿ غزة بجنوبي
جنبػػًا إلػػى جنػػب مػػع الػػردع اإلسػػرائيمي ألنيػػا قػػد تقنػػع حمػػاس بالحفػػاظ عمػػى اليدنػػة، عمػػى األقػػؿ فػػي الوقػػت 

 الراىف".
وتػابع: "حتػى وقاؿ المصدر العسكري: "ىذا ىو االختبار وىؿ سيتعاوف الجناح العسكري لحماس مع ذلؾ؟"، 

اآلف، ىنػػػاؾ إلتػػػزاـ مػػػف جانػػػب إسػػػرائيؿ باليػػػدوء، وكػػػذلؾ فػػػي قػػػدرة حمػػػاس عمػػػى فػػػرض تطبيػػػؽ اليػػػدوء عمػػػى 
 الفصائؿ األخرى في القطاع".

واوضح المصدر أف الماؿ القطري ليس وحده يتدفؽ إلى القطاع، فقد تمقت غزة ما مجموعو مميار دوالر مػف 
ىذا العاـ، ولذلؾ قامت "إسرائيؿ" مف جانبيا بتخفيؼ القيود األمنية  مشروعاً  130المساعدات المالية لتمويؿ 

 المفروضة عمى القطاع، وتسمح اآلف بدخوؿ مواد البناء والشاحنات والحافالت إلى غزة.
 50/5/5023موقع أمد لإلعالم، 

 
 

 يالتفي إمؤتمر في ردنية يشاركان يديعوت: مدير عام الشرطة الفمسطينية واأل  36
فت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، النقاب عف أف المدير العاـ لمشػرطة الفمسػطينية فػي راـ تؿ أبيب: كش

اهلل والمدير العاـ لمشرطة األردنية قد حضرا مؤتمرًا اقميميًا عقد في مدينة إيالت، مشيرة إلى أف المؤتمر كػاف 
 برعاية أمريكية.

سػػػبوع الحػػػالي فقػػػد التقػػػى المفػػػتش العػػػاـ لمشػػػرطة ووفقػػػًا لمصػػػحيفة وعمػػػى ىػػػامش المػػػؤتمر الػػػذي عقػػػد بدايػػػة األ
 60اإلسػػرائيمية "يوحنػػاف دانينػػو" المفػػتش العػػاـ لمشػػرطة األردنيػػة والفمسػػطينية كػػؿ عمػػى حػػدا، كمػػا وقػػد التقػػى 

 مسئوؿ شرطي مف ممثمي دوؿ المنطقة الذيف حضروا المؤتمر.
 52/5/5023موقع أمد لإلعالم، 
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 مار من الميمانية السنوية لشراء "آيس كريم"دو  5700يديعوت: نتنياىو طم  تخصيص  37

ذكػػر تقريػػر إخبػػاري أف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتانيػػاىو، حصػػؿ، بنػػاء عمػػى : د ب أ -تػػؿ أبيػػب 
طمبو، عمى مخصصات في الميزانية لشراء اآليس كريـ المفضؿ لديو مف متجػر ميتػوديال بقيمػة عشػرة آالؼ 

لت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيمية، في موقعيا اإللكتروني أمس، إف دوالر( سنويًا، وقا 1700شيكؿ )
ف ىػػذا ىػػو السػػبب وراء طمػػب أسػػرة نتانيػػاىو لميزانيػػة سػػنوية  نتانيػػاىو، كمػػا يبػػدو، مػػف عشػػاؽ اآليػػس كػػريـ، وا 

 دوالر( لشراء اآليس كريـ. 1700خاصة بقيمة عشرة آالؼ شيكؿ )
قتصػػادية اإلسػػرائيمية، أنػػو رغػػـ أف البػػاب الخػػاص بصػػيانة مقػػر وأضػػافت، نقػػاًل عػػف صػػحيفة "كالكاليسػػت" اال

رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي فػػػي ميزانيػػػة الدولػػػة ال يشػػػمؿ بنػػػدًا بشػػػأف اآليػػػس كػػػريـ، تمكػػػف مكتػػػب نتانيػػػاىو مػػػف 
الحصػػػوؿ عمػػػى موافقػػػة نائػػػب المػػػدير العػػػاـ لممكتػػػب راف يشػػػاي، عمػػػى تخصػػػيص عشػػػرة آالؼ شػػػيكؿ ليػػػذا 

دوالرًا، مػا يعنػى  24يمو الواحد مف اآليس كريـ الذي تفضمو عائمة نتانياىو، يبمػغ الغرض، وتابعت، سعر الك
 كيمو شيرياً  26أف العائمة تستيمؾ 

 52/5/5023، البيان، دبي

 
 واستمرار حصار المخيماتة فمسطينيين في سوري خمسةاستشياد  38

سة اطفاؿ وحامؿ بطفميا ، بينيـ أـ لخموافمسطينييف استشيد 5أف ، 21/2/2013، القدس، القدس ذكرت
السادس، اليوـ األربعاء، جراء استمرار عمميات القصؼ، التي تستيدؼ مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في 

، بأف  سوريا. مف الشيداء سقطوا في مخيـ اليرموؾ لالجئيف،  3وقالت مصادر خاصة ؿ "القدس" دوت كـو
مف خارج المخيـ، وسقط في منطقة دوار  جنوب العاصمة السورية دمشؽ، جراء صاروخ "جراد" أطمؽ

صابة   آخريف بعضيـ بحاؿ الخطر الشديد. 15فمسطيف، ما تسبب باستشياد ثالثة وا 
وحسب المصادر، فإف شيداء عممية القصؼ ىذه، ىـ: الشاباف محمد عزيمة، و بساـ حميدي، ويسرى 

أف القصؼ تسبب بإحداث أضرار واشارت إلى  السقاؿ، وىي أـٌ لخمسة أطفاؿ، وحامؿ في طفميا السادس.
 مادية كبيرة في عددًا مف المباني واندالع حرائؽ.

واستشيد اليوـ ايضا، الشاب الفمسطيني، محمود حمد، مف سكاف حي جوبر في دمشؽ، جراء تعرض الحي 
لعمميات قصؼ، كما استشيد الشاب رياض مطر، جراء إصابتو بعدة طمقات نارية في مخيـ العائديف 

 بحمص.
"مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" قالت ، أف 21/2/2013، المركم الفمسطيني لإلعالمضاؼ وأ

أف حركة نزوح كبيرة شيدتيا تمؾ المنطقة بعد سقوط الصاروخيف، الجدير ذكره بأف تمؾ المنطقة مأىولة 
لـ يجدوا مأوى ليـ بعدد كبير مف سكاف المخيـ الذيف عادوا مؤخرًا إليو بعد أف ضاقت بيـ سبؿ الحياة و 

 خارج المخيـ.
عمى  66وحوؿ الجانب اإلنساني فال يزاؿ الجيش النظامي يفرض حصارًا خانقًا عمى مخيـ اليرموؾ لميوـ 

التوالي نجـ عنو نقص حاد باألدوية في المشافي والصيدليات ونقص في أدوية األطفاؿ واألمراض المزمنة 
دـ توفر الكادر الطبي والمعدات والمستمزمات الطبية الالزمة، ما تسبب بوفاة العديد مف األشخاص جراء ع

كما يعاني سكاف المخيـ مف استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو، وشح المواد الغذائية 
 والمحروقات ما اضطر األىالي لمجوء إلى إحراؽ بعضا مف أثاث منازليـ مف أجؿ طيي الطعاـ ألوالدىـ.
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سينية حالة مف اليدوء النسبي، إال أف سكاف المخيـ ما زالوا يعانوف مف استمرار الحصار وشيد مخيـ الح
عمى التوالي عمى المخيـ، والذي يمنع مف خاللو إدخاؿ المواد  86 الذي يفرضو الجيش النظامي لميـو

 الت عف المخيـ.الغذائية والتدفئة إليو، كما يشتكي السكاف مف استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصا
 

 ترفض التماسًا بمنع إعادة اعتقا  أسرى محررين اإلسرائيميةالمحكمة العميا  39
رفضت المحكمة العميا اإلسرائيمية امس، التماسا تقدـ بو محامي نادي االسير : برىوـ جرايسي -الناصرة 

ي مف الذيف تـ تحريرىـ الفمسطيني إللغاء أمر عسكري يخوؿ القائد العسكري العاـ اعتقاؿ اي اسير فمسطين
 في اطار صفقة الجندي جمعاد شاليط دوف الكشؼ عف التيـ الموجية إليو.

لغاء األمر،  وقاؿ المحامي جواد بولص "رفضت المحكمة التطرؽ والدخوؿ لمعالجة ىذا االمر العسكري وا 
وينص األمر العسكري  ".مدعية أف عمى الممتمسيف اف يستنفدوا المحاكـ والمجاف العسكرية، قبؿ المجوء إلييا

" عمى بقاء كؿ معتقؿ افرج عنو ضمف صفقة شاليط في منطقة سكنو مف دوف السماح لو 1677اإلسرائيمي "
ال سيعاد اعتقالو لسنوات طويمة.  بمغادرة المنطقة إال بإذف خاص، وا 

ف االستئناؼ وأضاؼ جواد بولص "نحف اعترضنا عمى قانونية ىذا األمر. وقد توجينا في الماضي إلى لجا
العسكرية التي قررت سابقا أنيا ال تممؾ صالحية دستورية قانونية لمنظر في األمر العسكري وقالت إنيا 

وتابع "لكف المحكمة قالت إف عمينا الحصوؿ عمى قرار  تعمؿ تحت سقؼ األمر العسكري وال تعمؿ فوقو".
 مف المجاف في فترة زمنية معقولة وبعدىا نعود إلييا".

عاما( الذي أعيد اعتقالو إداريا في كانوف  36بولص إلى العميا باسـ األسير المحرر ايمف شراونة )وتوجو 
 والمضرب عف الطعاـ منذ اشير. 2012الثاني )يناير( 

وأكد بولص "اف قرار المحكمة العميا اليوـ ىو عممية ىروب رخيصة. لـ تستطع ىذه المحكمة أف تكوف 
ف كاف ىذا الظمـ صارخا كالشمس".عنوانا لتظمـ فمسطيني لمرة و   احدة حتى وا 

 21/2/2013، ال د، عم ان
 

 يعمن عن تصعيد اإلضرا  وامامتناع عن تناو  الماء  العيساوي األسير  40
أكد األسير الفمسطيني سامر العيساوي أمس، استمراره في إضرابو عف الطعاـ، الذي بدأه منذ شير السفير: 

 صعيد اإلضراب واالمتناع عف تناوؿ الماء.آب الماضي، معمنًا عف قراره بت
تحية لجميع أبناء الشعب الفمسطيني وأحرار »وقاؿ العيساوي في رسالة، نقميا محاميو محمود أبو سنينو، 

العالـ الذيف يخوضوف المعركة مف أجؿ حرية األسرى.. كؿ األسرى، وعمى رأسيـ األبطاؿ المرضى 
. ىؤالء األبطاؿ الذيف قدموا أجسادىـ وسني حياتيـ فداء لفمسطيف المتواجديف في مختبر عيادة سجف الرممة

الشعب الفمسطيني أثبت لالحتالؿ أنو رغـ »، الفتًا إلى أف «يستحقوف منا أف نناضؿ مف أجؿ تحريرىـ
الظروؼ الصعبة التي يمّر بيا، إال أف اليـ الوطني وقضية األسرى ىي عمى سمـ أولويات كؿ فمسطيني. 

أف أصّعد مف إضرابي بأف أمتنع عف تناوؿ الماء مف أجؿ االلتحاؽ بيذه المعركة العظيمة ولكنني قررت 
أستمد صمودي ومعنوياتي منكـ »وتوّجو األسير لممعتصميف، قائاًل  «.التي تخوضونيا عمى أرض الواقع

 «.ومف نضالكـ، فعندما رأيتكـ أماـ مبنى المحكمة أصبحت حرًا، وأصبح سجاني ىو السجيف
 21/2/2013، ير، بيروتالسف
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 أبو سيسي ُتناشد الرئيس المصري التدخ  إلنقال حياتوضرار عائمة األسير  41
عائمة األسير ضرار أبو سيسي ، أف جماؿ غيث عف مراسميا، 20/2/2013، فمسطين أون ماينذكرت 

كافة المعزوؿ انفرادًيا في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، ناشدت الرئيس المصري د. محمد مرسي، و 
وأكدت العائمة  المؤسسات المعنية، بالتدخؿ الفوري والعاجؿ إلنقاذ حياتو في ظؿ تدىور حالتو الصحية.

خالؿ مؤتمر صحفي عقد في غزة، اليـو االربعاء، أف األسير يعاني مف عدة أمراض في القمب والكمي وآالـ 
 في الظير.

الدولة العبرية رفضت اكثر مف طمب ضرار ابو سيسي أكد، اف  أف، 20/2/2013وأضافت قدس برس، 
 لو بإخراجو مف العزؿ االنفرادي الذي يخضع لو منذ اعتقالو قبؿ عاميف بسبب ما اسمتو ب "الممؼ السري".

( 2|20وقاؿ أبو سيسي في افادتو لمحامي المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف الذي تمكف اليوـ األربعاء )
، حتى اآلف موجود في عزؿ 2011شباط )فبراير(  19عتقالو في مف زيارتو في سجف عسقالف، أنو منذ ا

تاـ، ال يتكمـ مع أحد، وال يشاىد إال القاضي اإلسرائيمي عند عرضو عميو، ومحاميو، وحتى المحظة ما زاؿ 
موقوفًا، وأنو تقدـ بالعديد مف االلتماسات مف أجؿ خروجو مف العزؿ التاـ، إال أف القاضي اإلسرائيمي رفض 

 االلتماسات، بإدعاء النيابة اإلسرائيمية عرضيا لممؼ سري لو".جميع 
 

  ساعات 10مركم "أسرى": وحدات إسرائيمية خاصة تقتحم سجن النق  لممرة الثانية خال   42
، وذلؾ بعد قياـ (2|20اليوـ األربعاء ) اسات" أف توترًا يسود سجف النقبلمدر  أكد مركز "أسرى فمسطيفغزة: 

" الخاصة ( بالسجف، وتجرى حممة تفتيش واسعة في القسـ، بعد إخراج 6قسـ رقـ ) باقتحاـ ،وحدة "درـو
الثاني في أقؿ مف عشر ساعات، حيث كانت وحدة "كيتر"  ىو االقتحاـ ف ىذاأ  وأوضح األسرى منو.

بالقسـ،  ( في سجف النقب، وأجرت حممة تفتيش واسعة في غرفة9الخاصة قد اقتحمت فجر اليوـ قسـ )
امت بإغالؽ الغرفة وتحويميا إلى غرفة عزؿ حتى إشعار اخر، وسحبت جميع األدوات الكيربائية ومف ثـ ق

وناشد المركز المؤسسات الدولية التدخؿ لحماية األسرى في سجف النقب مف جرائـ االحتالؿ والتي  منيا.
 .تصاعدت في اآلونة األخيرة

 20/2/2013قدس برس، 
 بيا إدارة السجون لألسرى في كافة المعتقالت ": تنقالت واسعة تقوماألسرى"شؤون  43

"األياـ": بيف تقرير صادر عف وزارة األسرى، امس، أف حممة تنقالت واسعة تقوـ بيا إدارة  -راـ اهلل 
مصمحة السجوف اإلسرائيمية لزعزعة استقرار األسرى والتنكيؿ بيـ وذلؾ تحت ذريعة استعداد األسرى لخوض 

لقادـ تحت شعار المطالبة باالعتراؼ بيـ كأسرى حرية وتطبيؽ اتفاقيات إضراب عاـ في شير نيساف ا
 جنيؼ الثالثة والرابعة عمييـ خاصة بعد االعتراؼ الدولي بفمسطيف كدولة مراقب في األمـ المتحدة.

 21/2/2013، األيام، رام ا هل
 

 يصعدون فعالياتيم نصرًة لألسرى 48فمسطينيو  44
مف أجؿ تصعيد فعالياتيا التضامنية مع األسرى  48ضي المحتمة عاـ تنادت القوى السياسية داخؿ أرا

 الفمسطينييف، خاصة المضربيف عف الطعاـ وعمى رأسيـ سامر العيساوي.
وبادرت لجنة الدفاع عف األسرى بقيادة الشيخ رائد صالح إلى بناء خيمة تكافؿ مع األسرى في قمب مدينة 

صحفيا بمشاركة ممثمي األحزاب، سبقتيا سمسمة مظاىرات الناصرة مساء الثالثاء، احتضنت مؤتمرا 
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وداخؿ الخيمة ثبتت صورًا لألسرى وشعارات التضامف معيـ مثؿ "نجوع ولكف  .48واعتصامات في مناطؽ 
 لف نركع" و"األسرى وجداف القضية الفمسطينية".

أف تضامف الشارع  وأوضح محمد زيداف رئيس لجنة المتابعة، أعمى ىيئة تمثيمية لفمسطينيي الداخؿ،
الفمسطيني عمى طرفي الخط األخضر ما زاؿ ضعيفا، رغـ بطولة األسرى وتضحياتيـ المشرفة مف أجؿ 

 شعبيـ وقضيتيـ الوطنية.
الشيخ رائد صالح إلى تكثيؼ العمؿ مف أجؿ قضية األسرى المقدسة، وحيا األسرى مؤكدا أف أمعاءىـ  دعاو 

ح صالح أف الفمسطينييف ينتصروف ألسراىـ، لكنيـ ال يطمبوف وفي كممتو، أوض أقوى مف سياط السجاف.
الرحمة مف أحد، مشيرًا إلى وجود خطة لمحاكمة كؿ مف يشارؾ في ارتكاب الجرائـ بحؽ األسرى وينتيؾ 

وأشار صالح إلى أف المظاىرات وبقية الفعاليات المساندة ستعـّ مناطؽ األرض المحتمة  القانوف الدولي.
ا ذلؾ اعتصامات مقابؿ السجوف، داعيا الفمسطينييف إلى االنتصار لقضيتيـ المتمثمة في يوميا بم 48عاـ 

 األسرى.
 21/2/2013، السبي ، عم ان

 
 عشرات الصحافيين يعتصمون أمام سجن "عوفر" تضامنًا مع ممالئيم األسرى 45

معركة مع جنود كادت الوقفة االحتجاجية التي شارؾ فييا عشرات الصحافييف تتحوؿ الى  نائمة خميؿ:
االحتالؿ أماـ معسكر "عوفر" الذيف رفضوا تنظيـ االحتجاج أماـ البوابة الرئيسة لممعسكر. وأماـ إصرار 
الصحافييف وىتافاتيـ لـ يجد الجنود خيارًا إال العودة إلى داخؿ المعسكر وترؾ الصحافييف يواصموف وقفتيـ 

ـ ومركز مدى نظموا، أمس، وقفة احتجاجية ضد اعتقاؿ وكانت نقابة الصحافييف ووزارة اإلعال االحتجاجية.
الصحافي عامر أبو عرفة ورساـ الكاريكتير محمد سباعنة، أماـ معسكر عوفر، حيث قامت المحكمة 
االحتاللية في عوفر بتمديد االعتقاؿ اإلداري ألبو عرفة لممرة الرابعة عمى التوالي دوف توجيو أي تيمة لو، 

 العسكرية في جنيف بتمديد اعتقاؿ سباعنة تسعة أياـ عمى ذمة التحقيؽ. بينما قامت محكمة سالـ
وقاؿ نقيب الصحافييف عبد الناصر النجار: "إف وتيرة االعتداء عمى الصحافييف والمصوريف في ازدياد 

 مستمر، حيث ال يخمو أسبوع مف خبر اعتداء أو ضرب أو اعتقاؿ صحافي".
 21/2/2013، األيام، رام ا هل

 
  ةآلية تعام  األمن العام المبناني الجديدة مع الالجئين الفمسطينيين القادمين من سوري": "شاىد 46

بعد تفاقـ أزمة الالجئيف الفمسطينييف في سوريا وتوافد عشرات اآلالؼ منيـ الى لبناف، وبعد استفسار 
عمى أف اإلجراءات الجديدة )شاىد( عف الوضع القانوني ليـ مف قبؿ مديرية األمف العاـ المبناني، تـ التأكيد 
 التي سوؼ تطبؽ بشأف تواجدىـ المؤقت في لبناف سوؼ تكوف عمى الشكؿ التالي:

 ؿ.ؿ. 25000يمنح الفمسطيني الالجا مف سوريا سمة مرور صالحة لمدة أسبوع ُيستوَفى منو رسـ 
 .أشير مجاناً  يـو يجب تحويؿ سمة المرور الى سمة إقامة لمدة ثالثة 15عندما تتعدى إقامتو ميمة 

ُيسمح لمفمسطينييف الالجئيف في سوريا وبسبب الظروؼ الراىنة والذيف دخموا لبناف وخالفوا نظاـ اإلقامة، 
بتسوية أوضاعيـ عند المغادرة لدى المراكز دوف تدريكيـ رسوـ إضافية شرط أف ال يتعدى ذلؾ السنة مف 

لذا عمى الالجئيف الفمسطينييف القادميف مف سوريا، مراجعة مراكز االمف العاـ المبناني في  تاريخ دخوليـ.
 أماكف تواجدىـ في لبناف لتسوية أوضاعيـ بيذا الخصوص.
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 20/2/2013، المؤسسة الفمسطينية لحقوس اإلنسان )شاىد(
 

 سجون اماحتال  .. جرائم تقترف بحس األطفا  األسرى  47
طفاؿ األسرى في سجوف العدو الصييوني، تحدث الباحث في شؤوف األسرى واألسير حوؿ معاناة األ: غزة

المحرر رياض األشقر لمراسؿ "المركز الفمسطيني لإلعالـ"، قائاًل: "إدارة سجوف العدو الصييوني تتعامؿ 
مع األسرى األشباؿ كاألعداء وال يتورعوف عف ضربيـ والصراخ عمييـ خالؿ تنقالتيـ ووجودىـ في 

زنازيف، كذلؾ يتعرضوف لالبتزاز والضغط مف قبؿ  مخابرات االحتالؿ لمتعامؿ والتخابر معيـ خالؿ فترة ال
 األسر وحتى بعد اإلفراج عنيـ".

وأشار، إلى أف حياة األشباؿ األسرى في سجوف العدو الصييوني سيئة لمغاية وخاصة سجف "ىشاروف"، 
رة مف كافة حقوقيـ اإلنسانية التي نصت عمييا المواثيؽ وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة وتحرميـ اإلدا

 الدولية، وتمنعيـ مف إكماؿ الدراسة، والتزاور بيف الغرؼ.
ويشار إلى الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ أكدت في تقاريرىا، عمى أف القاصريف الفمسطينييف في 

 عاممة، والتعذيب.سجوف االحتالؿ يتعرضوف منذ اعتقاليـ و بشكؿ منتظـ لسوء الم
وأشارت إلى أف الطفؿ تقيد يداه بشكؿ مؤلـ وتعصب عيناه، ويوضع في مؤخرة سيارة عسكرية مف دوف أف 

 يعرؼ السبب وال الوجية التي ينقؿ إلييا.
وبيف األشقر، أف األطفاؿ األسرى يعانوف مف نقص حاد في كميات األكؿ التي تقدـ ليـ ونوعيتو، وبعضيا 

 ات، حيث أف الجنائييف الييود ىـ مف يشرفوف عمى إعداده.يصؿ مميء بالحشر 
دارة السجوف تستفرد باألسرى األشباؿ في سجف "ىشاروف" وتمارس  وأكد، عمى أف سمطات االحتالؿ وا 
 بحقيـ كؿ أشكاؿ االنتياؾ والتضييؽ بعيدًا عف وسائؿ اإلعالـ، التي قمما تتطرؽ إلى معاناة ىؤالء األشباؿ.

% مف األشباؿ المختطفيف  في سجوف االحتالؿ  يتواجدوف في سجف "ىشاروف" سيء 20وأشار، إلى أف 
السمعة والذي ال يصمح لحياة البشر، ويتعرضوف لحممة تنكيؿ منظمة مف قبؿ اإلدارة، التي تخصص  ليـ  

 شرطة مف المتدينيف الييود والمعروفيف بعدائيـ الشديد وكراىيتيـ لألسرى الفمسطينييف.
ؽ باألحكاـ العالية بحؽ األطفاؿ األسرى، أكد مدير مركز أسرى فمسطيف األشقر، أنيا جريمة، وفيما يتعم

طفؿ  200والحكـ عمييـ ينـ عمى عقمية إجرامية وانتقامية ضد األطفاؿ الفمسطينييف، الذيف يزيد عددىـ عف 
 أسير في سجوف العدو الصييوني.

 20/2/2013، المركم الفمسطيني لإلعالم
 

 ويقتحمون المنام  ويحرقون السيارات جنو  نابمسيياجمون قرية قصرة  مستوطنون 48
تعرضت قرية قصرة الفمسطينية الى ىجـو مف قبؿ عشرات المستوطنيف المسمحيف الذيف قاموا، بعد : وكاالت

منتصؼ الميؿ، باقتحاـ  منازؿ المواطنيف في قرية قصره جنوبي مدينة نابمس وأضرموا النار في ست 
 بعة لمواطنيف في القرية.سيارات تا

ونقمت وكالة "معا" عف غساف دغمس مسؤوؿ ممؼ االستيطاف في شماؿ الضفة الغربية قولو، اف مستوطنيف 
نار كثيؼ وأضرموا النار بست  إطالؽمستوطنة  "ياش كوديش" المحاذية لمقرية ىاجموا القرية وسط  مف

 ادى الى اندالع مواجيات بيف الجانبيف. سيارات تعود ممكيتيا لممواطنيف في القرية االمر الذى
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وأضاؼ دغمس اف لجاف الحراسة تصدوا لممستوطنيف بعد اف تجمع كافة المواطنيف في الحارة الشرقية لمقرية 
 لمقرية. اإلسرائيميواجبروىـ عمى مغادرة القرية ودخوؿ قوات كبيرة مف جيش االحتالؿ 

اسفرت عف اصابة  اإلسرائيميالمواطنيف وقوات االحتالؿ وكانت مواجيات اندلعت يوـ امس في القرية بيف 
 مواطنيف بجروح. 8

 21/2/2013، 48عر  
 

 قوات اماحتال  تكثف انتشارىا العسكري في الخمي  49
كثفت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي اليوـ األربعاء، مف تواجدىا وانتشارىا العسكري في مواقع : قنا –الخميؿ 

أقامت العديد مف الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقمة عمى مفترقات الطرؽ، وفي مختمفة مف مدينة الخميؿ، و 
 الشوارع التي تربط بيف المدينة وبمدات وقرى المحافظة المختمفة، حيث تـ احتجاز عدد مف 

خضاعيـ لمتفتيش.  المواطنيف والمركبات الخاصة والعمومية وا 
 21/2/2013، الشرس، الدوحة

 
 حيثيات تخفيض األحكام عن قتمة "اريجوني" بإيضاحتطال   منظمات حقوقيةغمة:  50

طالبت مؤسسات حقوقية ومنظمات المجمتع المدني في قطاع غزة، مساء اليوـ األربعاء، بنشر  ة: غز 
حيثيات قرار المحكمة العسكرية العميا بغزة القاضي بتخفيض العقوبة عمى قتمة المتضامف اإليطالي مع 

يو اريجوني"، الذيُ قتؿ عمى ايدي مجموعة سمفية في قطاع غزة مف تشريف الثاني الشعب الفمسطيني "فيتور 
وشددت في بياف ليا عمى ضرورة عدـ "التساىؿ أو إسقاط الحؽ الخاص أو العاـ في التعامؿ  .2011عاـ 

 مع مرتكبي الجرائـ الخطرة والبشعة كتمؾ الجريمة".
كة المنظمات األىمية، باىتماـ كبير التطورات األخيرة وأضاؼ البياف "تتابع منظمات حقوؽ اإلنساف، وشب

المرتبطة بمحاكمة المتيميف بارتكاب جريمة القتؿ البشعة، التي راح ضحيتيا الناشط والمتضامف االيطالي 
فيتوريو اريجوني، وذلؾ في ضوء قرار المحكمة العسكرية العميا يوـ أمس، القاضي بتخفيض العقوبة بحؽ 

 ىذه الجريمة". المتيميف بارتكاب
 21/2/2013، القدس، القدس

 
 في مطار لوس انجمس  عماد برناط فمسطينيالمخرج الاحتجام  51

اعرب المخرج الفمسطيني عماد برناط امس االربعاء عف اسفو النو احتجز لمدة : ا ؼ ب -لوس انجمس 
ز االوسكار، ساعة في قسـ الجمارؾ في مطار لوس انجمس حيث كاف متوجيا لممشاركة في حفؿ جوائ

 مشبيا الحادث بما يتعرض لو مواطنوه في الضفة الغربية.
 21/2/2013، الحياة، لندن

 
 تأسيس تجمع األطباء الفمسطينيين بأوروبا 52

حصؿ تجمع األطباء الفمسطينييف في أوروبا عمى اعتماده الرسمي كمؤسسة طبية أوروبية تعمؿ : مالمو
تزامف ذلؾ مع عقد المجمس االستشاري لمتجمع لقاءه الخامس لفمسطيف في العاصمة البمجيكية بروكسؿ. و 

 في مدينة مالمو السويدية.
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وقاؿ الدكتور رياض مشارقة نائب رئيس التجمع في بريطانيا إف فكرة إنشائو طرحتيا مجموعة مف األطباء 
بضرورة  ، وذلؾ انطالقًا مف إيماف ىذه المجموعة2007الفمسطينييف المقيميف في أوروبا لتتحقؽ عاـ 

االستفادة مف الكفاءات الطبية الفمسطينية المنتشرة في القارة األوروبية بما ينعكس إيجابا عمى الفمسطينييف 
 في الداخؿ.

وأضاؼ مشارقة في حديثو لمجزيرة نت أف لمتجمع عدة فروع في مختمؼ الدوؿ األوروبية مثؿ فرنسا وبمجيكا 
ي سبانيا وبريطانيا، إضافة إلى عدد مف المكاتب التابعة لو والسويد والدانمارؾ والنرويج وألمانيا وا  طاليا وا 

 داخؿ فمسطيف، كما أف لو موقعا عمى اإلنترنت بعدة لغات عالمية.
 20/2/2013، الجميرة نت، الدوحة

 
  ألف دومار بتموي  قطري 700توميع مساعدات نقدية عمى صيادي غمة بقيمة  53

(، مساعدات نقدية عمى الصياديف الفمسطينييف، بقيمة 2|20األربعاء )غزة: وزعت وزارة الزراعة بغزة، اليوـ 
ألؼ دوالر، بتمويؿ مف قطر. ويأتي المشروع الطارئ لقطاع الصيد البحري والثروة السمكية بقطاع  700

غزة، ضمف برنامج تعزيز وحماية األمف الغذائي في فمسطيف "أماف"، وذلؾ بتنفيذ "قطر الخيرية" بالتعاوف 
صيادًا في غزة والشماؿ،  566ارة الزراعة. وتشمؿ المساعدات النقدية لمصياديف في المرحمة الحالية مع وز 

 دوالر. 2000-1000ويصؿ متوسط المبمغ الذي يستفيد منو الصياد ؿ 
صيادًا بغزة، وجرى خاللو توزيع  120وساىـ المشروع الطارئ لمصيد البحري في بناء غرؼ جديدة لزىاء 

 لنش، وأدوات أخرى. 40ماتور ونش سحب، ومعدات جر ؿ 135جي، وماتور خار  40
 

فمسطيني في قطاع غزة يعمموف في مجاؿ  3700وبحسب احصاءات نقابة الصياديف الفمسطينييف، فإف 
 ألؼ نسمة. 70الصيد ويعيموف نحو 

 20/2/2013قدس برس، 
 

  موديةنابمس: مواجيات بعد اقتحام مستوطنون ييود قبر يوسف ألداء طقوس تم 54
(، مدينة نابمس الواقعة بشماؿ الضفة 2|21نابمس: اقتحـ مئات المستوطنيف الييود، فجر اليوـ الخميس )

 الغربية بحماية مف جيش االحتالؿ، وأدوا طقوسا تممودية في مقاـ قبر يوسؼ شرؽ المدينة.
ف الييود اقتحمت منطقة وأفاد مراسؿ "قدس برس" أف حافالت وسيارات إسرائيمية تقؿ المئات مف المستوطني

بالطة البمدة شرؽ نابمس ترافقيا أعداد كبيرة مف اآلليات العسكرية اإلسرائيمية، حيث أدى المستوطنوف 
 طقوًسا تممودية في مقاـ قبر يوسؼ حتى ساعات الفجر باستخداـ مكبرات الصوت.

تالؿ القنابؿ الغازية وأضاؼ أف مواجيات اندلعت مف المواطنيف الفمسطينييف بعد إطالؽ جنود االح
الحجارة والزجاجات   والصوتية اتجاه منازليـ، فيما استخدـ الشباف الذيف أصيب عدد منيـ بحاالت اختناؽ

 الفارغة.
 21/2/2013قدس برس، 

 
 جنين: اماحتال  يقتحم برقين ويجرح فمسطينًيا ويعتق  آخرْين  55
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ة، قرية برقيف قرب مدينة جنيف بشماؿ الضفة جنيف: اقتحمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، الميمة الماضي
 الغربية المحتمة، واعتقمت فمسطينيْيف بينيـ أحد المطارديف.

وأوضحت مصادر مف المجمس القروي في برقيف لمراسؿ "قدس برس" أف قوة إسرائيمية اقتحمت الميمة 
المتواجديف بداخمو،  الماضية بشكؿ مفاجا القرية، وحاصرت أحد المنازؿ فييا وسط إطالؽ لمنار تجاه

 مشيرة إلى أف فمسطينًيا أصيب بعد إطالؽ جنود االحتالؿ النار اتجاىو ونقؿ لممستشفى لمعالج، كما قالت.
عاًما( نجؿ  18وأوضحت المصادر أف جنود االحتالؿ وبعد اقتحاميـ المنزؿ قاموا باعتقاؿ محمد السعدي )

عاًما( مف  22إلضافة العتقاؿ المطارد صامد أبو الييجا )األسيرة المحررة قاىرة السعدي مف مخيـ جنيف، با
 قرية الياموف القريبة، ونقمتيـ إلى جية مجيولة".

 21/2/2013قدس برس، 
 

 رحالت معتمري غمة من العريش  تستأنف الفمسطينيةالجوية الخطوط  
بيف مطار العريش  استأنفت الخطوط الجوية الفمسطينية، أمس، رحالتيا لنقؿ معتمري قطاع غزة: )د ب أ(

والسعودية بعد توقفيا عدة أياـ بسبب مشاكؿ أثارىا المسؤولوف في غزة حوؿ صالحية الطائرات. وصرحت 
مصادر مالحية في مطار العريش بأف خمس رحالت غادرت مطار العريش متوجية إلى جدة، فيما استقبؿ 

مف مصر لمطيراف لمقياـ بالرحالت  المطار سبع طائرات أخرى حيث استأجرت الخطوط الفمسطينية طائرات
 معتمرًا فمسطينيًا ذىابًا وعودة.             السابقة. وبمغ إجمالي المسافريف 

 //الخميج، الشارقة، 
 

 ثابتة غمة السومار الواردة لقطاع كمياتالييئة العامة لمبترو :  
الناصر مينا أف كميات السوالر الواردة إلى  أكد مدير عاـ الييئة العامة لمبتروؿ عبد: محمد جاسر - غزة

وطالب مينا في  قطاع غزة عبر األنفاؽ الواصمة بيف رفح جنوب قطاع غزة، واألراضي المصرية كما
وراء الشائعات التي تقوؿ  االنجرارتصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، األربعاء، سكاف القطاع بعدـ االفتعاؿ أو 

وبيف أف الييئة اتخذت تدابير  ت السوالر بغزة، نتيجة ىدـ مصر لألنفاؽ.بأف ىناؾ نقصًا حادًا في كميا
عممية لتجنيب القطاع أزمة نقص السوالر عبر نقاط محددة منيا، مطالبًا التجار بزيادة الكميات الداخمة مف 

 السوالر إلى غزة عبر منافذىـ.
 //فمسطين أون ماين، 

  
 يقيمون حفمة بعنوان "صوت اماحتجاج"ن يينيفمسط "را " ينفن اناألردن: ثالثة  58

شارؾ « صوت االحتجاج»بعنواف « راب»في عّماف إقامة حفمة « مسرح البمد»شيد : جماؿ عياد –عّماف 
ذاعة   األلمانية. wdrفييا ثالثة فنانيف فمسطينييف بدعـ مف معيد غوتو في عّماف وا 

ب في تناوؿ حاؿ الشعب الفمسطيني في أماكف لـ تخُؿ الحفمة مف الصخب ونبرة االحتجاج ومظاىر الغض
وجوده، وأحياىا الفنانوف الثالثة المقبموف مف فضاءات جغرافية متنوعة: األوؿ مف راـ اهلل ويْطمؽ عمى 

المقيـ في عّماف. وتضّمنت الحفمة « الفرعي»اآلتي مف حيفا، والثالث « والء»، والثاني «المقاطعة»نفسو: 
منيا نصؼ ساعة، قّدـ الفنانوف فييا رؤاىـ المنبثقة مف تجاربيـ الخاصة في المناطؽ  أقسامًا ثالثة، مدة كؿ  

 التي يقيموف فييا.
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 21/2/2013، الحياة، لندن
 

  وخوض مباريات عدة مع األندية الفمسطينية "قطاع غمة"يتمقى دعوة لميارة " النجمةلبنان: نادي " 59
ير الشباب والرياضة الفمسطيني في حكومة إسماعيؿ أنو تمقى دعوة رسمية مف وز « النجمة»أعمف نادي 

ىنية الدكتور محمد إبراىيـ المدىوف، لزيارة قطاع غزة وخوض مباريات عدة مع األندية الفمسطينية، وذلؾ 
 كسرًا لمحصار الرياضي المفروض عمى القطاع وتعزيزًا لمعالقة التاريخية التي تربط الشعبيف الشقيقيف.

 21/2/2013السفير، بيروت، 
 

 في السجون اإلسرائيمية "صمت القبور" حيا  معاناة األسرى تستيجن األردنيةأحما  المعارضة  60
طالبت لجنة التنسيؽ العميا ألحزاب المعارضة الحكومة األردنية بالتحرؾ واالتصاؿ مع المنظمات  :عماف

إرىاب العدو الصييوني  جؿ وقؼأالدولية المعنية بحقوؽ األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، "مف 
 مف جية، والدفع باتجاه تحريرىـ مف جية أخرى".

وأكدت األحزاب، في بياف صدر عنيا أمس، سعييا لمقياـ بكؿ ما مف شأنو اإلسياـ في رفع المعاناة عف 
الفمسطينييف والعرب في سجوف االحتالؿ بسبب األساليب  األسرىاألسرى، واعتبرت "التنسيقية" أف معاناة 

عالف بعضيـ وال عف الطعاـ عمى  اإلضرابممارسات الوحشية التي يمارسيا العدو الصييوني ضدىـ، وا 
مدار أشير، يأتي في ظؿ "تقاعس دوؿ عربية وتخاذؿ ما يسمى بالجامعة العربية التي تصمت صمت 

العربي  القبور عندما يتعمؽ األمر بالعدو وظممو وعدوانو وعندما يتعمؽ األمر بالدفاع عف حقوؽ الشعب
 الفمسطيني وأسراه المناضميف".

 52/5/5023ال د، عم ان، 
 

 استيراد ال ام اإلسرائيمي استيتار بمشاعر الشع  :األردنيةالمعارضة أحما   62
سرائيمييف الستيراد الغاز  :جماؿ إبراىيـ - افعمّ  أثارت قضية إجراء محادثات بيف مسؤوليف أردنييف وا 

في أوساط األحزاب السياسية في األردف، واعتبرتو  واسعاً  األردنية جدالً  اإلسرائيمي لتشغيؿ شركة البوتاس
. واعتبرت "قوى المعارضة استيتارا بمشاعر األردنييف وبوابة جديدة تفتح أماـ التطبيع مع الكياف المحتؿ"
طوة خ "إسرائيؿ"أف المحادثات بيف األردف و ،مف بينيا حركة اإلخواف وحزب الوحدة الشعبية ،معارضةال

 سياسية حساسة لالعتماد عمى االحتالؿ كمصدر لمغاز.
موقفنا الدائـ ىو رفض التطبيع "إف  :االتحادجريدة سعيد ذياب ل .د ،وقاؿ أميف عاـ حزب الوحدة الشعبية

 :. وقاؿ األميف العاـ لحزب جبية العمؿ اإلسالمي حمزة منصور لالتحاد"مع االحتالؿ بكؿ أشكالو وسبمو
كد أف الحكومة بعيدة عف اإلصالح السياسي واالقتصادي ،بؿ وتتجاىؿ مطالب الجماىير ما يحدث يؤ "إف 

لغاء معاىدة الخزي والعار  األردنية والقوى السياسية بضرورة قطع جميع العالقات مع العدو الصييوني وا 
 ."2666الموقعة معو عاـ 

 52/5/5023اماتحاد، أبو ظبي، 
 

 ماستيراد ال ام "إسرائي "وتاس التوقف عن اماتصامات مع الب شركةتناشد  األردنيةلنقابات ا 65



 
 

 

 

 

           59ص                                    5777العدد:                52/5/5023الخميس  التاريخ:

القائميف عمى شركة البوتاس وقؼ االتصاالت مع  األردنية ناشدت النقابات المينية :محمد محيسف -السبيؿ 
"مثؿ  إدارة الشركة: إلىفي رسالة  وقالت النقابات المينية الكياف الصييوني الستيراد الغاز الطبيعي منو.

 وة تعتبر انفراجًا ليذا الكياف الغاصب ومساىمة في فتح آفاؽ لو كاف يسعى ليا منذ زمف بعيد".ىذه الخط
 أيةعمى الوطف وحمايتو، بأف توقفوا  األكيد"نناشد فيكـ وطنيتكـ المشيودة ليا وحرصكـ  وتابعت الرسالة:

يحمؿ لمف  كياف الذي الأكبر حماية ليذا الوطف مف ىذا ال إيقافيااتصاالت مع الكياف الصييوني، ألف 
نتعاوف مع مف يقتؿ ويشّرد ويحتؿ كؿ ما تصؿ لو يده في  أفيمكف  اّل الحقد والخراب والدّمار، والإحولو 

 فمسطيف".
اتصاالت الستيراد الغاز مف دولة  بإجراءقياـ شركة البوتاس  األطباء األردنيمف جانبو داف مجمس نقابة 

رورة التوقؼ الفوري عف ىذه الممارسات التطبيعية، التي ال يراد منيا وطالب المجمس بض الكياف الصييوني.
 مزيد مف التنازالت. إلى األردفغطاء شرعي لالحتالؿ، واستدراج  إعطاءسوى 

 52/5/5023السبي ، عم ان، 
 

 أي اتصامات مع أي جية إسرائيمية تنفي العربيةشركة البوتاس األردن:  63
أي اتصاالت مع  ،جماؿ الصرايرة ،مجمس إدارة شركة البوتاس العربيةفى رئيس ن -جماؿ إبراىيـ )عماف( 

شركة البوتاس اإلسرائيمية أو أي جية إسرائيمية. وقاؿ الصرايرة إف اإلدارة التنفيذية التشغيمية )الشريؾ 
االستراتيجي( يبحث استيراد الغاز مف أي طرؼ لتخفيؼ عبء الكمفة اإلنتاجية لطف البوتاس إذ بمغت ىذه 

 دوالراً  13دوالرًا لمطف الواحد فيما تبمغ كمفة إنتاج طف البوتاس في روسيا أو روسيا البيضاء  160لكمفة ا
مباحثات شركة البوتاس مع شركة الفجر المصرية كانت قد وصمت  أفلمطف. وبيف رئيس مجمس اإلدارة 

ف الشريؾ االستراتيجي ألى إ شاروأال انو ولقمة الغاز المصري توقفت. إعواـ أ أربعةمراحؿ متقدمة قبؿ  إلى
 إلى اآلف، ولـ تتوصؿ حتى األولى، وىي في مراحميا األمريكيةالكندي يبحث موضوع الغاز مع شركة نوبؿ 

 ميناء آخر. أي أوطريقة التسميـ مف ميناء العقبة  أوالكمية  أونتائج ممموسة سواء مف حيث السعر 
 52/5/5023اماتحاد، أبو ظبي، 

 
 الشير الماضي "إسرائي "إلى  الخضاراع حجم تصدير ارتفاألردن:  64

الشير الماضي، ووصمت  "إسرائيؿ"ارتفعت أرقاـ تصدير الخضار األردنية إلى : عصاـ مبيضيف -السبيؿ
والخيار  ،201والبندورة  ،331والفمفؿ الحمو  ،طناً  267، وقد توزعت كالتالي: الباذنجاف طناً  1170 إلى

 1200قد وصمت في الشير األخير مف العاـ الماضي إلى  "إسرائيؿ"ات إلى ، بينما كانت الصادر 2000
 .طناً 

مع استمرار عبور عشرات الشاحنات لبعض المصدريف إلى ميناء  "إسرائيؿ"ويأتي ارتفاع أرقاـ التصدير إلى 
موعيا قد وصؿ مج اإلسرائيميفا، ثـ إلى مختمؼ دوؿ أوروبا، وكانت الكميات المصدرة عبر ميناء حيفا يح

 .طناً  3106
إلى ذلؾ بدأت المنتجات اإلسرائيمية مف الكاكا والكيوي واالفوكادو تغرؽ األسواؽ المحمية، إذ تظير 

 طناً  36مف الكاكا و طناً  241الكشوفات اإلحصائية الرسمية الزراعية أنو تـ خالؿ الشير الماضي استيراد 
 فوكادو.مف األ 34مف الكيوي و
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ارة الزراعة كانت قد أشارت إلى حدوث انخفاض ممحوظ في حجـ الصادرات يشار إلى أف بيانات وز 
اإلسرائيمية إلى األردف عما كانت عميو خالؿ السنوات الماضية، إذ بمغ حجـ واردات الخضار والفواكو مف 

 األردفواستورد  .1006عاـ  طناً  1741، و1001طف العاـ  6300، و1007ألؼ طف عاـ  22 "إسرائيؿ"
 40جانب كميات متفاوتة مف نحو إلى، اإلسرائيميةمف الفواكو  طناً  663مف الخضار و طناً  2770 نحو
 مف المنتجات الزراعية خالؿ العاـ الماضي. صنفاً 

 52/5/5023السبي ، عم ان، 
 

 تتمادى بعدوانيا عمى األراضي العربية "إسرائي " :ومير الخارجية المبناني 65
' "روسيا والجامعة العربية"مبناني عدناف منصور، األربعاء، أماـ منتدى : قاؿ وزير الخارجية ال.(آي.بي.يو)

، وقضـ االستيطانية'سياستيا "، مف خالؿ "تتمادى في عدوانيا بأشكاؿ متعددة" "إسرائيؿ"في موسكو، إف 
ية غرافيا في األراضي العربية المحتمة، والمتجاىمة لكؿ القرارات الدولو األراضي ومصادرتيا وتغيير الديم

يدفعنا جميعًا مف أجؿ العمؿ لمضغط عمييا، ووضع حد لمعدواف المستمر في "وأضاؼ أف ذلؾ  ."المعنية
 إلى'، مشيرًا "غزة والضفة الغربية والقدس والجوالف ولبناف، حيث تخرؽ إسرائيؿ سيادتو يوميًا برًا وبحرًا وجواً 

 ."غير عابئة بالقرارات الدولية"ية نشبكات التجّسس واإلرىاب عمى األراضي المبنا "إسرائيؿ"زرع 
مع التأكيد عمى التمييز بيف اإلرىاب وحؽ الشعوب في مقاومة  ...اإلرىاب يثير قمقنا"ف إقاؿ منصور و 
عمى السالـ في منطقة الشرؽ "وأبدى حرص لبناف  ."حتالؿ، وىو حؽ يريد البعض إلصاقو باإلرىاباال

 ."األوسط والعالـ، وسعينا الدؤوب إلى توفيره
 52/5/5023، لندن، القدس العربي

 
 إيجاد ح  عاد  وشام  لمقضية الفمسطينية أىميةيؤكد  الروسي العربيالمنتدى  66

 العربػػياالجتمػػاع األوؿ لمنتػػدى التعػػاوف  فػػيشػػارؾ وزيػػر الخارجيػػة محمػػد عمػػرو : كتبػػت أميػػرة عبػػد السػػالـ
، وقد تناوؿ االجتماع تطورات ا فيعقد  الذي الروسي لقضية الفمسطينية واألزمة السورية وممؼ موسكو اليـو

 إخالء الشرؽ األوسط مف األسمحة النووية.
وصػػدر بيػػاف مشػػترؾ عػػف االجتمػػاع أكػػد أىميػػة إيجػػاد حػػؿ عػػادؿ وشػػامؿ لمقضػػية الفمسػػطينية وضػػرورة إنيػػاء 

شػػػطة مػػػف أن "إسػػػرائيؿ"العربيػػػة، وأداف المجتمعػػػوف بشػػػدة مػػػا تقػػػوـ بػػػو  األراضػػػيلكافػػػة  اإلسػػػرائيمياالحػػػتالؿ 
دفػػػع العمميػػػة السػػػممية وتنفيػػػذ  فػػياسػػتيطانية. كمػػػا دار حػػػوار مطػػػوؿ بػػيف الػػػوزراء حػػػوؿ دور المجنػػػة الرباعيػػػة 

 قرارات مجمس األمف الخاصة بفمسطيف.
سبيؿ حؿ النػزاع  فيمداخمة حوؿ الرباعية، عمى أىمية تنشيط المجنة الرباعية  فيوأكد الوزير محمد عمرو، 

المحتمػػػة، ممػػػا يسػػػتدعى  األراضػػي فػػػيالممارسػػػات اإلسػػرائيمية غيػػػر الشػػػرعية  ووقػػػؼ اإلسػػػرائيمي -الفمسػػطيني
 .واستمراريتاعمؿ المجنة  فيإعادة النظر 

 50/5/5023اليوم السابع، مصر، 
 

 " في مصر: األنفاس باقية ما دامت غمة محاصرةاإلسالمية"الجماعة  67
الجماعػػػة "حػػػزب "البنػػػاء والتنميػػػة" صػػػّرح رئػػػيس المكتػػػب التنفيػػػذي ل: خدمػػػة قػػػدس بػػػرس -فمسػػػطيف  -القػػػاىرة 

في مصر، صفوت عبد الغني، أف األنفاؽ الممتدة أسفؿ الشريط الحدودي بيف مصر وقطاع غزة  "اإلسالمية
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"ال تشػػّكؿ أي خطػػٍر حقيقػػي عمػػى األمػػف القػػومي المصػػري"، قػػائاًل "إنيػػا سػػتبقى مػػا بقػػي حصػػار غػػزة"، وفػػؽ 
 تصريحاتو.

تمقّػػت "قػػدس بػػرس" نسػػخة عنيػػا، يػػوـ األربعػػاء، مػػا يتػػرّدد بشػػأف ورفػػض عبػػد الغنػػي فػػي تصػػريحات صػػحفية 
اسػتخداـ األنفػػاؽ الحدوديػة لتيريػػب أسػػمحة وأشػخاص مػػف الجانػب الفمسػػطيني إلػػى داخػؿ األراضػػي المصػػرية، 
معتبرًا أف المقاومة اإلسالمية الفمسػطينية معنيػة بالحفػاظ عمػى أمػف مصػر الشػتراكيـ فػي األيديولوجيػة والمغػة 

 عمى حد رأيو.واليوية، 
تسعى لضـ قطاع غزة إلى سيناء وتريػد أف تصػؿ  ""إسرائيؿ :وحّذر مف األطماع اإلسرائيمية في مصر، قائالً 

 إلى سيناء عف طريؽ عمالئيا، ويجب عمينا نحف أف نتنّبو لخطورة ىذا الموقؼ"، حسب تقديره. 
 50/5/5023قدس برس، 

 
 سجون اماحتال األسرى في  وضعاألمم المتحدة قمقة من تدىور  68

العاـ باف كي موف عػف قمقيػا العميػؽ لحالػة التػدىور  أمينياالمتحدة عمى لساف  األمـ أعربت :بترا -عواصـ 
السػػريع فػػي وضػػع المعتقمػػيف الفمسػػطينييف فػػي السػػجوف اإلسػػرائيمية، المضػػربيف عػػف الطعػػاـ، وخاصػػة الحالػػة 

 الصحية الحرجة لممعتقؿ سامر العيساوي.
فإف األميف العاـ يشعر بالقمؽ بشػكؿ خػاص بشػأف المعتقمػيف فػي "العاـ  األميفعف مكتب  ووفقا لبياف صادر

االحتجاز اإلداري بدوف توجيو اتيامات، ويؤكد ضرورة توجيو االتياـ إلػييـ ومحػاكمتيـ، مػع وجػود ضػمانات 
 ."قضائية، وفقا لممعايير الدولية، أو إطالؽ سراحيـ عمى الفور

صػػؿ إلػػى حػػؿ دوف تػػأخير مػػف أجػػؿ محنػػة األسػػرى والحفػػاظ عمػػى اليػػدوء وااللتػػزاـ وطالػػب األمػػيف العػػاـ التو 
فػػي ىػػذا الصػػدد، بمػػا فػػي ذلػػؾ  1021لعػػاـ  أيػػارالكامػػؿ مػػف جانػػب جميػػع األطػػراؼ باتفػػاؽ الرابػػع عشػػر مػػف 

تطبيػػػؽ حقػػػوؽ السػػػجناء فػػػي الزيػػػارات العائميػػػة، مشػػػددا عمػػػى ضػػػرورة أف تحظػػػى االلتزامػػػات الدوليػػػة الخاصػػػة 
 نساف تجاه جميع المعتقميف والسجناء الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية باالحتراـ الكامؿ.بحقوؽ اإل

 52/5/5023السبي ، عمان، 
 

 حكومة تشارك حماس في تشكيميا لن يقاطع األوروبياماتحاد  :دبموماسي أوروبي 69
عامػػػًا  1023لػػػى جعػػػؿ عػػػاـ قػػػاؿ دبموماسػػػي أوروبػػػي رفيػػػع أف فرنسػػػا وبريطانيػػػا تسػػػعياف إ": الحيػػػاة" –راـ اهلل 

لمسالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، مضيفًا أف االتحاد األوروبي لف يقاطع حكومة توافؽ وطنػي فمسػطيني 
تشارؾ حركة "حماس" في تشػكيميا، مشػيرًا إلػى أف المقاطعػة األوروبيػة التػي جػرت لمحكومػة الفمسػطينية التػي 

 لف تتكرر. 1004اـ شكمتيا "حماس" عقب فوزىا في االنتخابات ع
وفػػػي الممػػػؼ السياسػػػي، قػػػاؿ المسػػػئوؿ الػػػذي فضػػػؿ عػػػدـ ذكػػػر اسػػػمو، إف فرنسػػػا وبريطانيػػػا تنتظػػػراف التحػػػرؾ 
األميركػػي المقبػػؿ، وأنيمػػا سػػتدعماف ىػػذا التحػػرؾ فػػي حػػاؿ حدوثػػو، وسػػتقدماف مبادرتيمػػا الخاصػػة لمسػػالـ فػػي 

 حاؿ عدـ حدوثو.
عتمد عمى إعادة إطالؽ عمميػة السػالـ "عمػى أسػس جديػدة ومػف البريطانية ست -وأوضح أف المبادرة الفرنسية 

 دوف شروط مسبقة". وقاؿ إف مالمح ىذه المبادرة لـ تكتمؿ بعد، وأف الحوار في شأنيا ما زاؿ جاريًا.
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لكنو قاؿ إف أي مبادرة تقتضي مػف الفمسػطينييف توحيػد مػوقفيـ، مضػيفًا: "لػف تكػوف ىنػاؾ مبػادرة سػالـ لجػزء 
مػػػف دوف اآلخػػػر"، مضػػػيفًا: "العػػػالـ يتحػػػرؾ، وعمػػػى الفمسػػػطينييف تشػػػكيؿ حكومػػػة واحػػػدة فػػػي  مػػػف الفمسػػػطينييف

 الضفة وغزة لتكوف عنوانًا ليـ في المرحمة المقبمة".
وتػػابع: "يوجػػد اليػػـو إجمػػاع دولػػي عمػػى ضػػرورة إقامػػة دولػػة فمسػػطينية، وعمػػى الفمسػػطينييف التوحػػد لجعػػؿ ذلػػؾ 

ظمػػة التحريػر عمػػى أسػػاس ميثػػاؽ المنظمػػة". وأضػػاؼ: "مػػف دوف ممكنػًا، ونحػػف نرحػػب بػػدخوؿ حمػػاس إلػػى من
 وحدة الفمسطينييف لف يكوف التحرؾ ممكنًا".

وقػػاؿ المصػػدر األوروبػػي أف فرنسػػا تجػػري اتصػػاالت لعقػػد مػػؤتمر لممػػانحيف لمسػػمطة الفمسػػطينية، وأف االتحػػاد 
ضػي. لكنػو قػاؿ أف االتحػاد األوروبػي األوروبي سيقدـ لمسمطة دعمًا ماليًا ممػاثاًل لمػدعـ الػذي قدمػو العػاـ الما

يتطمػع لمعػب دور سياسػػي، فػي حػػاؿ فشػؿ الػػدور األميركػي، وأف دور أوروبػػا ال يقتصػر عمػػى "الػدفع والصػػالة 
 فقط".

وأشار إلى أف االتحػاد األوروبػي يتجػو إلػى مقاطعػة منتجػات المسػتوطنات فػي الضػفة الغربيػة بسػبب الضػرر 
يػػة السػػالـ. وعػػف مػػدى تفاؤلػػو فػػي نجػػاح المسػػعى البريطػػاني والفرنسػػي، الفػػادح الػػذي تحدثػػو المسػػتوطنات لعمم
 قاؿ: "أنا متشائـ، لكف ما ىو البديؿ".

 52/5/5023الحياة، لندن، 
 

 لدعم الالجئين الفمسطينيين السوريين مميون يورو 5,5قيمة باألونروا  معاتفاقية  :اماتحاد األوروبي 70
"االتحاد قرر، وفي إطار برنػامج الػدعـ اإلقميمػي لمشػعوب المتػأثرة أعمنت بعثة االتحاد األوروبي في بياف أف 

باألزمة في سوريا، تعزيز عمؿ األونروا في مساعدة الالجئػيف الفمسػطينييف الػذيف فػروا مػف سػوريا إلػى لبنػاف. 
مميػوف يػورو، وسػيجري تخصػيص ىػذا الػدعـ  1,0وليذه الغاية، تـ توقيع اتفاقية مسػاىمة مػع األونػروا بقيمػة 

 توفير مساعدة طارئة لتأميف مأوى لالجئيف الفمسطينييف.ل
ولفت البياف إلى أف "ىذه الرزمة الجديدة لمبناف مساىمة ممموسة في األولويات المحػددة فػي خطػة االسػتجابة 

مميػػػوف يػػػورو قيمػػػة التمويػػػؿ الػػػذي  63,0، وترفػػػع إلػػػى 1021كػػػانوف األوؿ  3لمحكومػػػة المبنانيػػػة المقدمػػػة فػػػي 
 األوروبي لمبناف لتمبية احتياجات الالجئيف السورييف والجماعات المستضيفة المبنانية". يخصصو االتحاد

وتػابع :"عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، يخطػػط االتحػػاد األوروبػػي فػي الوقػػت الػػراىف مػػع الحكومػػة المبنانيػػة ووكػػاالت األمػػـ 
ة االسػػػتجابة المتحػػػدة لمسػػػاىمة إضػػػافية لمبنػػػاف. وسػػػوؼ يمبػػػي ىػػػذا التمويػػػؿ االحتياجػػػات المحػػػددة فػػػي خطػػػ

كػانوف األوؿ  26لمحكومة المبنانية وخطة االستجابة اإلقميمية لألمـ المتحدة التػي تػـ إطالقيػا فػي جنيػؼ فػي 
". وقالػػػػػت رئيسػػػػػة بعثػػػػػة االتحػػػػػاد األوروبػػػػػي فػػػػػي لبنػػػػػاف السػػػػػفيرة أنجمينػػػػػا إيخيورسػػػػػت إنػػػػػو "منػػػػػذ بدايػػػػػة 1021

انػػب السػػكاف المتػػأثريف باألزمػػة. ومػػف خػػالؿ االضػػطرابات المدنيػػة فػػي سػػوريا، وقػػؼ االتحػػاد األوروبػػي إلػػى ج
مسػػػاعدتنا، نحػػػف ال نرغػػػب فػػػي مسػػػاعدة األفػػػراد المتػػػأثريف فحسػػػب، بػػػؿ أيضػػػا الجماعػػػات التػػػي تستضػػػيفيـ 
والسمطات المبنانية، في ضوء نتائج األزمة عمى لبناف. كما يؤكد ىذا التدبير الجديد الدعـ الكامؿ الذي يوفره 

ويؤمف ليػا مػوارد إضػافية لمسػاعدة الالجئػيف الفمسػطينييف فػي لبنػاف الػذيف اقتمعػوا االتحاد األوروبي لألونروا، 
 مف جذورىـ مرتيف".

مميػػػوف يػػػورو لألونػػػروا لمسػػػاعدة  7,0وتشػػػكؿ المسػػػاىمة المخصصػػػة لمبنػػػاف جػػػزءا مػػػف مبمػػػغ إجمػػػالي قيمتػػػو 
لبنػػػاف. وسػػػوؼ يػػػتـ  الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف األكثػػػر ضػػػعفا فػػػي سػػػوريا والالجئػػػيف الػػػذيف فػػػروا مػػػف سػػػوريا إلػػػى

ماليػػيف يػػورو لمسػػاعدة األونػػروا فػػي سػػوريا عمػػى تقػػديـ طػػرؽ تعميميػػة بديمػػة لألطفػػاؿ المتػػأثريف  0تخصػػيص 
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بالنزاع والمحافظة عمى التمويؿ الصغير الشامؿ وتعزيز أمف موظفي الخطوط األمامية في األونػروا لتحسػيف 
 الجا. 10,000ف وسوريا إلى وسوؼ يصؿ عدد المستفيديف في لبنا الطوارئتقديـ خدمات 

إلى أنو "مع استمرار العنؼ والتيجير في التأثير عمى السكاف في مختمؼ أنحاء سوريا، تتدىور  البياف وأشار
شيرا مف االضطرابات المدنيػة والعنػؼ  11الظروؼ االقتصادية واالجتماعية وسط اشتداد وتيرة النزاع. فبعد 

 حػواليإلى البمداف المجاورة، وما زاؿ ىذا الػرقـ يسػجؿ ارتفاعػا. وفػر سوري  760,000المتزايد، فر أكثر مف 
عامػا. وفػي حػيف تمكػف  21% منيـ إلػى األردف ولبنػاف، عممػا بػأف أكثػر مػف نصػفيـ ىػـ مػا دوف سػف 4057

الالجئػػوف الفمسػػطينيوف بغػػالبيتيـ مػػف البقػػاء خػػارج دائػػرة النػػزاع، فػػإنيـ يقعػػوف أكثػػر فػػأكثر ضػػحية األطػػراؼ 
ة، وخصوصػػػا أف الجػػػزء األكبػػػر مػػػف النػػػزاع يػػػدور داخػػػؿ المخيمػػػات أو فػػػي جوارىػػػا". ولفػػػت إلػػػى أف المتحاربػػػ

الجػػا فمسػػطيني فػػي سػػوريا مػػف  300,000"تقػػديرات األونػػروا تشػػير إلػػى أنػػو منػػذ بػػدء النػػزاع، فػػإف أكثػػر مػػف 
الخاصػة االسػتجابة  إسػتراتيجية، يحتػاجوف إلػى مسػاعدة طارئػة. وتقضػي 000,000أصؿ عدد إجمػالي يبمػغ 

باألونروا ببناء مرونة الالجئيف ووضع استراتيجيات التكيػؼ بيػدؼ التخفيػؼ مػف التيديػدات لرفػاىيـ فػي ظػؿ 
 أزمة اقتصادية ونزاع عسكري واسع النطاؽ. وحتى تاريخو، 

 
بمغت القيمة اإلجمالية لألمواؿ التػي خصصػيا االتحػاد األوروبػي والػدوؿ األعضػاء لمواجيػة تػداعيات األزمػة 

 مميوف يورو". 600رية في سوريا وبمداف الجوار عمى السواء حوالى السو 
 52/5/5023المستقب ، بيروت، 
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ت اإلخبػػاري اإلسػػرائيمي المحطػػا "WALLA": اسػػتعرض موقػػع "القػػدس العربػػي"الناصػػرة ػ : زىيػػر أنػػدراوس
الرئيسية التي دارت في المػؤتمر السػنوي لرؤسػاء المنظمػات الييوديػة فػي أمريكػا، والػذي اختػتـ قبػؿ عػدة أيػاـ 
فػي القػػدس الغربيػػة، وشػػارؾ فيػػو أكثػر مػػف ألػػؼ شخصػػية، ولفػػت الموقػع إلػػى أف العديػػد مػػف المتحػػدثيف عبػػروا 

، مشػػدديف عمػػى ظػػاىرة ابتعػػاد أوسػػاط عػػف قمقيػػـ الجػػدي مػػف العالقػػات بػػيف الييػػود األمػػريكييف والدولػػة العبريػػة
واسعة مف الجيؿ الشاب مف ييود أمريكا عف الييودية، وبحسبيـ فػإف مػرد ذلػؾ يعػود إلػى اخػتالطيـ بػالزواج 

، الػذيف يبمػغ عػددىـ، مميػوف ييػودي "إسػرائيؿ"مف غير الييود، وضياع اليوية الييودية لمييود المياجريف مف 
 عمى أنقاض الشعب العربي الفمسطيني. 2661 منذ قياـ دولة االحتالؿ في العاـ

وأشػػار الموقػػع إلػػى أف المػػؤتمر ُكػػرس لألبحػػاث فػػي شػػؤوف الييػػود فػػي العػػالـ بشػػكؿ عػػاـ، والواليػػات المتحػػدة 
بشكؿ خاص، واسػتمع لعػدد كبيػر مػف الشخصػيات السياسػية واألمنيػة واألكاديميػة واالجتماعيػة لتتعػرؼ مػنيـ 

 لجتيا.عمى مشاكؿ إسرائيؿ، وكيفية معا
، حيػػث تبػػدي حكومػػة "إسػػرائيؿ"عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، ركػػز المػػؤتمر ىػػذا العػػاـ عمػػى مشػػكمة ييوديػػة الييػػود خػػارج 

بنيػػػاميف نتنيػػػاىو اىتماًمػػػا غيػػػر عػػػادي بيػػػا يمكػػػف اعتبػػػاره ثػػػورة، كمػػػا قػػػاؿ الموقػػػع العبػػػري. وحسػػػب معطيػػػات 
دة األمريكيػة الػذيف تزوجػوا مػف غيػر المؤتمر، بمغت نسبة الشباب الييودي مػف العممػانييف فػي الواليػات المتحػ

بالمئة، وىناؾ تراجع عف الشعور بالعالقة لمشػباب الييػودي األمريكػي بدولػة االحػتالؿ، كمػا أف  10ييوديات 
ىنػػػاؾ قسػػػما، ذكػػػر الموقػػػع، الػػػذي ىجػػػروا الدولػػػة العبريػػػة خػػػالؿ السػػػتيف عاًمػػػا األخيػػػرة، ولػػػـ يعػػػودوا يرتبطػػػوا 

ضػعؼ يصػيب المنظمػات الييوديػة ونشػاطيا. ولفػت الموقػع إلػى أف الباحػث  وال يزورونيا، وىنػاؾ "إسرائيؿػ"ب
في )معيد تخطيط سياسة الشعب الييودي( في تؿ أبيب، البروفسور دوؼ ميموف، أكد فػي كممػة ألقاىػا أمػاـ 
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المؤتمر عمى أف ىناؾ مظاىر مقمقة في عالقات الييود األمريكييف والييود اإلسرائيمييف، وخالفات كثيػرة فػي 
 ضايا كثيرة، وكمما جرى الحديث عف مجموعات جيؿ أصغر تتعمؽ أكثر ىذه الخالفات، عمى حد قولو.ق

 "إسػػرائيؿ"وتػػابع الموقػػع اإلخبػػاري قػػائاًل إف المػػؤتمر قػػد طػػرح مسػػألة اغتػػراب األجيػػاؿ الييوديػػة الناشػػئة عػػف 
لييوديػػة فػػي أوطػػاف الييػػود واألطػػر الييوديػػة والصػػييونية، ذلػػؾ أف االغتػػراب وعػػدـ االنخػػراط فػػي المؤسسػػات ا

، وألف ىذه الظػاىرة آخػذة بالتزايػد، فػإف "إسرائيؿػ"المختمفة، يقمالف إلى درجة كمية احتماالت أف يياجر ىؤالء ل
واألطػر الييوديػة، التػي  "إسرائيؿػ"القمؽ بات تجاه األجياؿ التي سػتأتي بعػد ىػؤالء، ممػف ال يشػعروف بانتمػاء لػ

امتيػا الوكالػة الييوديػة. باإلضػافة إلػى ذلػؾ، قػاؿ الموقػع إف المػؤتمر قػاـ بػالتركيز بغالبيتيا الساحقة تبػادر إلق
عمػػى مػػا أسػػماه الجانػػب اإلبػػداعي والثقػػافي ألبنػػاء الديانػػة الييوديػػة فػػي أوطػػانيـ، رغػػـ ظيػػور ليجػػة قمػػؽ مػػف 

ة االجتماعيػػة توجيػػات األمػػريكييف الييػػود، حيػػث أف لػػدى الكثيػػر مػػف القػػادة الشػػباب مػػنيـ، باتػػت أسػػئمة العدالػػ
 ثاقبة أكثر، بشكؿ خاص حينما ينتقد ىؤالء السياسة الصييونية.

قاؿ المختص الديمغرافي في الجامعة العبرية بالقدس الغربية، سيرجيو ديال فيرغوال، إف تراجع أعػداد الييػود و 
، ويتبػيف "إسػرائيؿ"في العالـ ينتقص بنسبة كبيرة مف الزيادة الوحيدة الحاصمة لمييود، وىي بطبيعة الحاؿ فػي 

أف نسبة تكاثرىـ في العالـ بالكاد تصؿ إلى نصؼ تزايد سػكاف العػالـ، ورغػـ ذلػؾ فػإف التوقعػات لعػدد الييػود 
 ، ارتفعت عف توقعات سابقة، عمى حد تعبيره.1010في العاـ 

ًا، وقػد مميونػ 23. 700وأضاؼ المختص اإلسرائيمي الصػييوني إف عػدد الييػود فػي العػالـ العػاـ الجػاري بمػغ 
بالمئػػة مػػف إجمػػالي الييػػود فػػي العػػالـ،  63لتكػػوف المركػػز األوؿ ليػػـ فػػي العػػالـ، ويشػػكموف  "إسػػرائيؿ"اسػػتمرت 

بالمئػػة، بعػػد أف كانػػت عمػػى مػػر عقػػود، بعػػد الحػػرب العالميػػة  36تمييػػا الواليػػات المتحػػدة، التػػي يتجمػػع فييػػا 
بالمئػػػة يعيشػػػوف فػػػي أوروبػػػا الغربيػػػة. وتوقػػػع  1الثانيػػػة، المركػػػز األوؿ لمييػػػود فػػػي العػػػالـ، وىنػػػاؾ أكثػػػر مػػػف 

بالمئة عما ىي  2. 0مميوف نسمة، بزيادة أقؿ مف  23. 61نحو  1010المختص أْف يصؿ عدد الييود عاـ 
بالمئة مف الييود خارجيا يعيشوف فػي أوطػاف  60، لكوف "إسرائيؿػ"الحاؿ اليوـ، مرجًحا مسألة تراجع اليجرة ل

 توى فييا، عمى حد قولو.مستوى معيشتيا أعمى مف المس
 52/5/5023، القدس العربي، لندن
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جماؿ المجايدة: قدرت مصادر  دفاعية  اجمالي حجـ االنفاؽ العسػكري واالمنػي العربػي  بػاكثر  –أبو ظبي 
ربية حافظت عمى مركزىػا كػاكبر مما يعني اف الدوؿ الع 1021و 1022مميار دوالر خالؿ عامي  300مف 

مجموعػة فػػي العػػالـ مػػف حيػػث االتفػػاؽ العسػػكري مقارنػػة مػػع ناتجيػػا االجمػػالي المحمػػي والحجػػـ الكمػػي النفاقيػػا 
 الجاري.

وقالػػت المصػػادر انيػػا بنػػت تقػػديراتيا عمػػى اسػػاس حجػػـ االنفػػاؽ الكمػػي واالنفػػاؽ الجػػاري لمػػدوؿ العربيػػة خػػالؿ 
مميػار دوالر  740جامعػة العربيػة اف تكػوف الػدوؿ االعضػاء قػد انفقػت نحػو ىذيف العاميف اذ تشير توقعػات ال

 .1021مميار دوالر عاـ  160و  1022عاـ 
ونقمػػت المصػػادر عػػف ىػػذه ا الحصػػائيات التػػي اوردتيػػا مؤسسػػتيف تػػابعتيف لمجامعػػة اف اجمػػالي حجػػـ االنفػػاؽ 

ة الػػى اف حجػػـ االتفػػاؽ الػػدفاعي مميػػار دوالر مشػػير  2100بالمئػػة اي مػػا يقػػارب مػػف  70الجػػاري بمػػغ حػػولي 
 مميار دوالر. 321بالمئة مف اجمالي االنفاؽ الجاري اي نحو  14شكؿ حوالي 
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 1020و  1001مميػار دوالر خػالؿ الفتػرة بػيف  410وكاف اجمالي االنفاؽ الدفاعي العربي قد قػد قػدر بنحػو 
ؿ كبيػػػر فػػػي العػػػاميف الماضػػػييف مميػػػار دوالر سػػػنويا مػػػا يعنػػػي اف حجػػػـ ىػػػذا االنفػػػاؽ زاد بشػػػك 70اي بمعػػػدؿ 

 مميار دوالر سنويا. 242بمعدؿ 
وارجعت المصادر ىذا االرتفاع الى عدة اسػباب اىميػا الزيػادة الكبيػرة فػي حجػـ االنفػاؽ الجػاري  خاصػة فػي 
دوؿ الخمػػيج  نتيجػػة ارتفػػاع اسػػعار الػػنفط باالضػػافة الػػى التوسػػع فػػي عػػدد افػػراد القػػوات المسػػمحة والقطاعػػات 

شراء اسمحة ومعدات عسكرية وامنيػة اخػرى حديثػة ورفػع رواتػب العسػكرييف وافػراد قػوات االمػف فػي االمنية و 
 عدد مف الدوؿ العربية وخصصوصا في دوؿ الخميج.

وجاء في التقديرات التي اوردىا صندوؽ النقد العربي والمؤسسة العربية لالستثمار اف االفاؽ الدفاعي العربي 
النػػاتج المحمػػي االجمػػالي فػػي معظػػـ الػػدوؿ العربيػػة  خػػالؿ السػػنوات العشػػر فػػي المئػػة مػػف  7شػػكؿ اكثػػر مػػف 

 الماضية وىي مف اعمى النسب في العالـ.
بالمئػػػػة مػػػػف اجمػػػػالي  60وحسػػػػب المصػػػػادر فػػػػاف دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػي التػػػػي تسػػػػيطر عمػػػػى نحػػػػو 
فػاؽ العسػكري واالمنػي اذ احتياطيات النفط العالمية برزت كاكبر مجموعػة فػي الػدوؿ العربيػة لجيػة حجػـ االن

شػػكمت اكثػػر مػػف ثمثػػي ىػػذ االنفػػاؽ وخصوصػػا المممكػػة العربيػػة السػػعودية واالمػػارات العربيػػة المتحػػدة. وقػػدرت 
و  1001مميػػػار دوالر خػػػالؿ الفتػػػرة بػػػيف  640المصػػػادر اجمػػػالي االنفػػػاؽ الػػػدفاعي فػػػي دوؿ المجمػػػس بنحػػػو 

 .1021و  1022مميار دوالر خالؿ عامي  100و اكثر مف  1020
وقد عانت دوؿ الخميج مػف عجػوزات ماليػة كبيػرة فػي اواخػر التسػعينات وبدايػة القػرف الحػالي بسػبب انخفػاض 
اسعار النفط وارتفاع االنفاؽ العسكري واالمني قبؿ اف تتحوؿ ىذه العجػوزات الػى فػوائض كبيػرة فػي السػنوات 

 االخيرة نتيجة االرتفاع الكبير في اسعار النفط.
فػػي حػػيف  1021مميػػار دوالر عػػاـ   21و  1022مميػػار دوالر فػػي االمػػارات عػػاـ   10  وقػػدر الفػػائض بنحػػو

و  مميػار دوالر فػي  1021مميػارات دوالر فػي  203و  1022مميار دوالر في السعودية عػاـ  01وصؿ الى 
 456و  1022مميػػػػػار دوالر فػػػػػي قطػػػػػر عػػػػػاـ  23و  1021مميػػػػػار دوالر عػػػػػاـ  61و  1022الكويػػػػػت عػػػػػاـ 
. 1021و سػتة مميػارات دوالر عػاـ  1022مميار دوالر في سمطنة عماف عاـ  753و  1021اـ ممياردوالر ع

و  1006مميػار دوالر عػاـ  10مميار دوالر تحوؿ الى فائض بمقػدار  07وبمغ العجز في الموازنات العربية  
 .1021مميار دوالر عاـ  40قبؿ اف يتراجع الى  1022مميار دوالر عاـ  70ارتفع الى 
تقديرات المؤسسة العربية لالستثمار فاف حجـ االنفاؽ االجمالي العربية يتوقع اف يكوف قد وصؿ الى وحسب 

مميػار  111مميار دوالر تستحوذ السعودية عمى حوالي الربػع بمقػدار  161وىو  1021اعمى مستوى لو عاـ 
 10دوالر في االمارات و مميار  14مميار دوالر في العراؽ و  204دوالر في حيف قدرت حجـ االنفاؽ بنحو 

مميػػار دوالر فػػي  00مميػػار دوالر فػػي الكويػػت و 70مميػػار دوالر فػػي الجزائػػر و 16ميػػار دوالر فػػي مصػػر و 
 مميار دوالر في المغرب. 31قطر و

وحسب تقديرات مركز الطاقة العالمي في لندف فاف ايرادات النفط لدوؿ الخميج ارتفعت بشكؿ حاد فػي االونػة 
حيػػث بمغػػت ايػػرادات  1022لزيػػادة فػػي االسػػعار واالنتػػاج اذ وصػػمت الػػى مسػػتوى قياسػػي عػػاـ االخيػرة بسػػبب ا
مميار   10مميار دوالر في االمارات و  16مميار دوالر في حيف بمغت االيرادات حوالي  160السعودية نحو 

 2661فتػرة بػيف مميار دوالر في قطر. كما قدرت االيرادات التراكميػة لمسػعودية فػي ال 17دوالر في الكويت و
مميػار دوالر فػي  463مميار دوالر في االمػارات و  461مميار دوالر فيما وصمت الى  1061بنحو  1021و

 مميار دوالر في قطر. 103الكويت و 
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 52/5/5023وكالة سما اإلخبارية، 
 

 : إطالس المحى يحمي من السرطانبريطانيةطبية  دراسة 73
ة النقاب عف الفوائد الطبية إلطالؽ المحى وتأثيره اإليجابي عمى كشفت دراسة طبية بريطانية حديث: البياف

صحة اإلنساف، خاصًة فيما يتعّمؽ بإبطاء عوامؿ التقدُّـ في السف والحماية مف أشعة الشمس الضاّرة المسّببة 
 لمسرطاف.

دـ حمايًة كبيرًة وحسب وكالة "أنباء الشرؽ األوسط"، قاؿ باحثوف بجامعة "كوينزالند الجنوبية": إف المحية تق
ضّد أضرار أشعة الشمس وارتباطيا بسرطاف الجمد، ووجدوا أف أجزاء الوجو التي تغطييا المحية والشوارب 
 كانت أقؿ تعرُّضًا لألشعة فوؽ البنفسجية الضارة، مقارنة بالمناطؽ الخالية مف الشعر بالوجو بمقدار الثمث.

الة والسالـ أنو قاؿ: )قصوا الشوارب، وأعفوا المحى وقد ثبت عف رسوؿ اهلل عميو وعمى آلو أفضؿ الص
خالفوا المشركيف( خرجو اإلماـ البخاري في صحيحو، وخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، وىو حديث صحيح 

عند أىؿ العمـ، ومعناه أنو يجب عمى المؤمف قص شاربو،  -صمى اهلل عميو وسمـ  -ثابت عف رسوؿ اهلل 
رخاء لحيتو إعفاؤىا، وعدـ  أخذىا ال حمقًا وال قصًا. وا 

واستخدـ الباحثوف تقنيات قياس الجرعات، التي تقيس كمية األشعة أو اإلشعاع الممتّصة، وأظيرت النتائج 
 % مف الحماية ضد الشمس، اعتمادًا عمى طوؿ الشعر.95و 90أف المحى تقدـ ما يراوح بيف 

تساعد عمى تقميؿ أعراض الربو الناتجة مف وأكد الدكتور روب ىيكس، بجامعة لندف، أف المحى والشوارب 
التعرُّض لحبوب المقاح والغبار، حيث إف الشوارب التي تصؿ إلى منطقة األنؼ تعمؿ عمى منع المواد 

 المثيرة لمحساسية مف الوصوؿ إلى األنؼ عف طريؽ االستنشاؽ مف ِقبؿ الرئتيف.
عناية بالجمد، أف المحية تعمؿ عمى إبطاء بدوره، أوضح الدكتور نيؾ لوي، أخصائي بشركة لمستحضرات ال

عممية التقدُّـ في السف وظيور عالمات الشيخوخة، وتعمؿ عمى إبقاء المياه عمى سطح الجمد وتركو في 
 حالٍة رطبة عف طريؽ حمايتو مف الرياح التي تعمؿ عمى جفافو.

ف الشع ر الكثيؼ الذي ينمو تحت وقالت الباحثة كاروؿ ووكر "إف المحى تساعد عمى محاربة السعاؿ، وا 
ف الشعر بمنزلة  الذقف والرقبة يعمؿ عمى رفع درجة حرارة الرقبة ويساعد عمى الوقاية مف نزالت البرد، وا 
عازٍؿ يبقي اإلنساف دافئًا، حيث إف المحى الكاممة التي تبعد اليواء البارد وترفع درجة حرارة الرقبة ستكوف 

 د".ذات فائدٍة إضافيٍة عند الطقس البار 
 20/2/2013، البيان، دبي

 
 حو  مستقب  العالقة مع قطاع غمة في ظ  تحقس المصالحة صييونينقاش  74

تناولػػت أوسػػاط سياسػػية صػػييونية مسػػتقبؿ العالقػػة مػػع : ترجمػػة مركػػز دراسػػات وتحميػػؿ المعمومػػات الصػػحفية
ص مػدى المشػاكؿ قطاع غزة في ظؿ حالة اليدوء المشوب بالحذر عمى الحدود معػو، ألنػو مػف الضػرورة فحػ

الػػذي تقػػع فيػػو حكومػػة "بنيػػاميف نتنيػػاىو" الحاليػػة والقادمػػة، فػػي قطػػاع غػػزة، وكيػػؼ حػػدث أف رئػػيس السػػمطة 
الفمسػػػطينية محمػػػود عبػػػاس، يبػػػدأ بنفسػػػو محادثاتػػػو التصػػػالحية مػػػع حمػػػاس، فػػػي حػػػيف أنػػػو يػػػرفض المجػػػيء 

ضوف جممة ضغوط متواصمة عمى لممحادثات مع "إسرائيؿ"، معتبرة أف المصرييف، وأبو مازف، وحماس، يخو 
تؿ أبيب. وأضافت: رغػـ أف السياسػة الخارجيػة المصػرية تبػدو مقيػدة بفعػؿ عوامػؿ داخميػة وخارجيػة، إال أنيػا 
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تجري مفاوضات مع "إسرائيؿ" لموصوؿ إلى اتفاقية لوقؼ تسػميح حركػة حمػاس فػي غػزة، وقػد نجحػت القػاىرة 
 ة كمائف لـ تنقذ نفسيا منيا حتى اآلف، عمى النحو التالي:في ىذه المباحثات في "توريط" "تؿ أبيب" في عد

: مف خالؿ اسػتمرار التفػاوض، لػـ يكػف رئػيس وفػد التفػاوض األعمػى وزيػر الحػرب "إييػود الورطة األولى -2
بػػػاراؾ"، والمنسػػػؽ السياسػػػي لمػػػوزارة "عػػػاموس غمعػػػاد"، مضػػػطريف لمقبػػػوؿ باتفػػػاؽ القػػػاىرة وحمػػػاس، دوف وقػػػؼ 

 210ألسػػمحة مػػف خػػالؿ منطقػػة سػػيناء، السػػيما التسػػمح الػػذي تبديػػو عبػػر اقتنائيػػا لقػػذائؼ التيريػػب المتعػػاظـ ل
ممميمتر، واستعدادىا الفتتاح عيد جديد مف حرب االستنزاؼ عمى طوؿ الحدود مع منطقة غالؼ غزة، وىذه 

 المرة ضد التجمعات االستيطانية والكيبوتسات المتواجدة مقابؿ وسط وجنوب قطاع غزة.
ىنػػا باألىػداؼ المرشػػحة لمقػذائؼ الجديػػدة ىػـ سػػكاف وأنػاس مختمفػػوف عػف سػػكاف منػاطؽ سػػديروت، المقصػود 

الذيف ال وزف سياسي ليـ، بؿ إف سكاف ىػذه التجمعػات فييػا ممثمػوف ليػـ داخػؿ الكنيسػت، وتقػؼ مػف ورائيػـ 
 مؤسسات سياسية واقتصادية ذات وزف وتأثير في الدولة.

و رئيس الحكومة "نتنياىو"، مف موافقة نيائيػة عمػى وقػؼ إطػالؽ النػار، وحسب ما يقوؿ السكاف فإف ما قاـ ب
كانػت "تيدئػة" حسػب شػروط حمػاس، ولػيس شػروط "إسػرائيؿ"، بمعنػى أو بػآخر، أنػو طالمػا اسػتمرت عمميػات 
تيريب األسمحة حتى المحظة، فإف معدؿ إطالؽ الصواريخ اليومي عمى الكيبوتسات بمتوسط مػنخفض دوريػًا 

ضػػوء قناعػػة بػػدت تنتشػػر رويػػدا رويػػدا أف الوقػػؼ الكامػػؿ ليػػذه الصػػواريخ مػػف خػػالؿ السػػيطرة سيتواصػػؿ، فػػي 
 الميدانية عمى األرض لف يجدي نفعًا.

مقابؿ المفاوضات السياسية والعمميات التحضيرية لحماس مستمرة، فقد دفع المصريوف،  الورطة الثانية: -5
امة حكومة وحدة وطنية فمسطينية، وىمػا بانتظػار حركتي فتح وحماس لموصوؿ التفاؽ مصالحة يمكف مف إق

 فرصة إقميمية ودولية مناسبة لمبدء عمنيًا في إعالف ذلؾ أماـ الرأي العاـ، التي باتت قائمة اليوـ.
ىذه الفرصة أتت في أعقاب انفجار األزمة السياسية في "إسرائيؿ"، واالشنغاؿ باالنتخابات التشريعية المبكرة، 

حػد األثمػاف اإلسػػتراتيجية التػي اضػطرت "إسػرائيؿ" لػدفعيا مقابػػؿ بقػاء "نتنيػاىو" فػي السػػمطة، وىػذا بالمناسػبة أ
وفػػي إطػػار ىػػذا االتفػػاؽ الثنػػائي سػػتقاـ حكومػػة تكنػػوقراط فمسػػطينية، ستسػػتمـ مقاليػػد األمػػور، عمػػى أف تجػػرى 

 انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية لمسمطة.
 

 المواجية القادمة
وقع اف يتـ انتخاب رئيس جديد لمسمطة أواسط العاـ الحالي، وربما يكػوف أو ال يكػوف بكممات أخرى، مف المت

مرشحًا مػف قبػؿ حركػة حمػاس، ومػف أجػؿ تحقيػؽ ىػدؼ كيػذا، لػيس لحمػاس مشػكمة فػي التنػازؿ "شػكميًا" عػف 
عادتيػػا لمسػػمطة، عممػػا بػػأف انتشػػار قواتيػػا العسػػكرية فػػي قطػػاع غػػزة قػػائـ عمػػى  مؤسسػػات السػػمطة فػػي غػػزة، وا 
أسػػس ثابتػػة وغيػػر قابمػػة لمنقػػاش. وبالتػػالي فػػإف إعػػادة المؤسسػػات لمسػػمطة سػػيعني عمميػػًا تحميميػػا مػػف جديػػد 
مسئولية دفع رواتب المػوظفيف، تػوفير الحاجيػات األساسػية لمسػكاف، مػف غػذاء، وقػود، أدويػة، وقضػايا أخػرى 

صػورة عمميػة تمتفػت بكػؿ قواتيػا تبدو حماس غير معنية بيا كثيرا، وبالتالي فإف ىذا االتفاؽ سيجعؿ حماس ب
 وجيودىا لممواجية العسكرية مع "إسرائيؿ"، واستكماؿ سيطرتيا عمى الضفة الغربية.

لى  كما أف إعادة استالـ السمطة لمقارىا في غزة سيعني أيضًا إعادة تواجد قواتيا عمى المعابر المؤدية مف وا 
الصييوني فػي إبقػاء الحصػار مفروضػا عمػى غػزة، قطاع غزة، مع مصر و"إسرائيؿ"، وبالتالي سينتفي العذر 

 وستضطر مجبرة إلعادة افتتاح المعابر.
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: وىػػػي عسػػػكرية بامتيػػػاز، ألف إعػػػادة قطػػػاع غػػػزة، ولػػػو بصػػػورة شػػػكمية رمزيػػػة، لسػػػيطرة الورطوووة الثالثوووة -3
ا السمطة، فإف "إسرائيؿ" لػف تسػتطيع مياجمػة حمػاس فػي القطػاع، ألف أي ىجمػة عميػو سػتعتبر عمميػًا ىجومػ

عمػػػى سػػػمطة عبػػػاس، الػػػذي تريػػػد "إسػػػرائيؿ" إجػػػراء مفاوضػػػات سػػػالـ معػػػو، ألنيػػػا زعمػػػت دائمػػػا، أف أي اتفػػػاؽ 
 سياسي سيتـ إنجازه مع الفمسطينييف، يجب أف يشمؿ قطاع غزة، واليـو ستتمقى ما تريده.

 أخيرًا... فإّف أي ىجمة صييونية مباشرة عمى قطاع غزة، ستفسر مف قبؿ عباس وحماس عمى حد 
 

سػػواء، بأنيػػا محاولػػة صػػييونية لتػػدمير جيػػود الوفػػاؽ بػػيف فػػتح وحمػػاس، ممػػا سيضػػطره عمميػػا إلبقػػاء تعميػػؽ 
 المفاوضات معيا.

 معيد ىرتسيميا متعدد المجاالت
 29/5/5023مركم دراسات وتحمي  المعمومات الصحفية،  ،5739الترجمات العبرية 
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 ياسر الزعاترة
ندري ما إف كاف خبر تعييف تسيبي ليفني كبيػرة لمفاوضػي العػدو الصػييوني مػف قبػؿ نتنيػاىو سػينزؿ بػردا  ال

وسػػالما عمػػى قمػػوب جماعػػة السػػمطة، السػػيما كبيػػر مفاوضػػييـ )صػػائب عريقػػات( الػػذي حصػػؿ عمػػى مػػديح 
( 1023بعػػة اسػػتثنائي مػػف قبػػؿ رئيسػػيا )ألنػػو بػػات يعػػرؼ أكثػػر ممػػا ينبغػػي!!(، أـ سػػيحزنوف ألف ليفنػػي )ط

ييود أولمرت؟!” كاديما“تفاوض باسـ نتنياىو وتحالؼ )الميكود بيتنا(، وليس باسـ   وا 
أعادنا خبر تعييف ليفني كبيرة لمفاوضي الكياف الصييوني إلى وثائؽ التفاوض الشييرة التي نشرتيا الجزيرة، 

ىػػي بطمتيػػا بامتيػػاز، مقابػػؿ  وأنكرىػػا القػػـو لػػبعض الوقػػت قبػػؿ أف يعترفػػوا بصػػحتيا، السػػيما أف ليفنػػي كانػػت
 صائب عريقات وأحمد قريع.

ىنا سنفترض )فقط ألجؿ الجدؿ( أف ليفني لف تكوف مقّيدة بشروط نتينػاىو وليبرمػاف، بػؿ سػتأتي كمػا جػاءت 
مف قبؿ بقناعاتيا ىي، وذلؾ كي نرى ما الذي ستقدمو لمطرؼ الفمسطيني، ىي التي ُقدـ ليا الكثير مف دوف 

 لنسبة إلييا.أف يكوف كافيا با
ال حاجػػة ىنػػا لمكثيػػر مػػف التفصػػيؿ فيمػػا حوتػػو الوثػػائؽ، ألنيػػا تتػػوفر كاممػػة عمػػى موقػػع الجزيػػرة نػػت لمػػف شػػاء 
ف كانت صادمة أيضا، ليس لجية الغطرسة الصييونية التي نعرفيا، بؿ  العودة إلييا، وىي لألمانة مسمية، وا 

 ف، فضال عف بؤس ردودىما عمييا.لجية القابمية لمتنازؿ التي أبداىا المفاوضاف العتيدا
في سياؽ ممؼ القدس، ىؿ ثمة أكثر بالغة مف قػوؿ صػائب عريقػات لميفنػي، وتبعػا ليػا لعمػـو اإلسػرائيمييف، 

، بينمػػػػا يتبػػػػرع أحمػػػػد قريػػػػع بالتنػػػػازؿ عػػػػف جميػػػػع ”أورشػػػػاليـ فػػػػي التػػػػاريخ الييػػػػودي“إنػػػػو يعػػػػرض عمػػػػييـ أكبػػػػر 
يـ، إضافة إلى الحي الييودي وجزء مف الحي األرمني، مع مستوطنات المدينة ما عدا مستوطنة جبؿ أبو غن

 استعداد لمبادلة الشيخ جراح بمناطؽ أخرى؟!
وال قيمػة لمسػؤاؿ ىنػا عػف السػبب فػي عػػدـ قبػوؿ الطػرؼ اإلسػرائيمي لمعػرض، ألف الجػواب معػروؼ، فػػالطرؼ 

بػػالحوض المقػػدس  اإلسػػرائيمي يػػرفض تقػػديـ أي تنػػازؿ فػػي القػػدس الشػػرقية، بخاصػػة فيمػػا يتصػػؿ بمػػا يعػػرؼ
)حيث المسجد األقصػى وقبػة الصػخرة(، والػذي يػرى اإلسػرائيميوف أنػو يػأوي الييكػؿ الػذي يحظػى بإجمػاع فػي 
أوسػاطيـ، ويػػراه أكثػرىـ حمائميػػة )يوسػػي بيمػيف( أنػػو مثػؿ الكعبػػة بالنسػػبة لممسػمميف. كمػػا كانػت تسػػيبي ليفنػػي 

 غير خاضع لمنقاش. نفسيا أجابت عف السؤاؿ بقوليا: إف موضوع القدس الشرقية
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أما الجانب اآلخػر فيتمثػؿ فػي طمػوح اإلسػرائيمييف لمحصػوؿ عمػى المزيػد مػف التنػازالت، واألىػـ قبػوؿ السػمطة 
بالدولة المؤقتة التي تستثني ممؼ القدس، وتحيؿ النزاع بشأف المدينة وما تبقى مف األرض إلى نزاع حدودي 

غط تمكنيػػا مػػف فػػرض وقػػائع عمػػى الطػػرؼ اإلسػػرائيمي. وقػػد ال أكثػػر، السػػيما أف السػػمطة ال تممػػؾ أيػػة أداة ضػػ
الحظنا مؤخرا كيؼ بات الحػؿ االنتقػالي بعيػد المػدى )الدولػة المؤقتػة( ىػو الحػؿ الُمجمػع عميػو إسػرائيميا، مػف 
ليبرماف وحتػى يوسػي بيمػيف واليسػار اإلسػرائيمي، وبينيمػا نتنيػاىو وبػاراؾ، وىػو حػؿ يتحػرؾ منػذ سػنوات عمػى 

يرفضو قادة السمطة مف خػالؿ األقػواؿ والتصػريحات )بوسػعيـ أف يواصػموا رفضػو مػا داـ ذلػؾ األرض، بينما 
 لف يؤثر عمى اإلسرائيمييف(.

الجانػػب اآلخػػر يتعمػػؽ بػػالالجئيف، وىنػػا أيضػػا لػػـ تكػػف ثمػػة مفاجػػأة تػػذكر بالنسػػبة إلينػػا، إذ لطالمػػا سػػمعناىـ 
ب اإلسرائيميوف حينذاؾ أف أولمرت عرض عودة ، وقد سرّ 61يتنازلوف عف حؽ العودة لألراضي المحتمة عاـ 

 20ألؼ الجيء ضمف ما يعرؼ بمـ شمؿ العائالت، يعودوف خالؿ عشر سنوات، لكنو عاد وتراجع إلى  30
آالؼ فقط ال غير ضمف ذات المدة. أما ليفني فقالت ليػـ بحسػب الوثػائؽ، إف ذلػؾ رأي أولمػرت الشخصػي، 

 ”!!صفر“وأف الرقـ الذي سيعود ىو 
يتوقػػؼ التنػػازؿ عنػػد حػػدود حػػؽ عػػودة الالجئػػيف، بػػؿ تجػػاوزه إلػػى الموافقػػة الضػػمنية عمػػى تبػػادؿ األراضػػي  ولػػـ

إلى مناطؽ السمطة، واألىـ الموافقة غير المباشػرة عمػى ييوديػة الدولػة، وىػو مبػدأ  61بحيث ُيَضـ فمسطينيو 
 .61ييدد وجود جميع الفمسطينييف في األراضي المحتمة عاـ 

حقػػائؽ، كيػػؼ سػػتتعامؿ قيػػادة السػػمطة مػػع المرحمػػة الجديػػدة؟ األرجػػح أنيػػا سػػتقبؿ العػػودة إلػػى فػػي ضػػوء ىػػذه ال
التفػػاوض بصػػيغة مػػا إكرامػػا لزيػػارة أوبامػػا المقبمػػة الشػػير القػػادـ، والػػذي يػػرجح أف يتبنػػى خطػػة الحػػؿ االنتقػػالي 

 إياىا )دعاه يوسي بيميف إلى تبنييا(.
 و المقاومة الشاممة غير وارد في حساباتيا، وىي لف تقبؿ بو ستفعؿ ذلؾ ألف البديؿ الذي تعممو جيدا، وى

ما دامت تراه كارثيا عمى الشعب الفمسطيني، سواًء أكػاف ذلػؾ عػف قناعػة حقيقيػة، أـ تبريػرا لموقػؼ لػو أبعػاده 
 الشخصية والعائمية.

 52/5/5023، الدستور، عم ان
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 د. يوسؼ نور عوض

يكػػف كثيػػر مػػف الكتػػاب فػػي العػػالـ الغربػػي أو فػػي داخػػؿ إسػػرائيؿ يتسػػاءلوف حػػوؿ مسػػتقبؿ الدولػػة العبريػػة  لػػـ
والظروؼ التػي تحػيط بيػا، ذلػؾ أف الجميػع ألسػباب سياسػية كػانوا يركػزوف عمػى تقػديـ المسػاعدة ليػذه الدولػة 

كػػف األمػػر تغيػػر اآلف، بصػػرؼ النظػػر عمػػا ترتكبػػو مػػف جػػرائـ فػػي حػػؽ الفمسػػطينييف أىػػؿ األرض األصػػمييف، ل
وبدأ كثير مف الكتاب في داخؿ إسرائيؿ وخارجيا يثيروف الشكوؾ حوؿ مستقبؿ الدولة العبرية، ولعؿ مف أىـ 
الكتػػب التػػي صػػدرت فػػي ىػػذا الخصػػوص كتػػاب 'رتشػػارد لػػوب' و'أوليفػػر بورشػػوتش' بعنػػواف 'مسػػتقبؿ إسػػرائيؿ 

االستمرار كدولة خالؿ عقػد أو عقػديف مػف الزمػاف موضع شؾ'، ويركز ىذا الكتاب عمى إمكانية إسرائيؿ في 
دوف أف تجد حموال حقيقية لممشاكؿ التي تواجييا، وخاصة المشكمة الفمسطينية، وكما ىو معروؼ فإف: لوب' 
ىػػػو مستشػػػار اقتصػػػادي يقػػػيـ فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة بينمػػػا 'بوروشػػػوتش' ىػػػو صػػػحافي فرنسػػػي ولػػػو 

 إسيامات في مجاؿ الفمسفة.
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رى الكاتباف أف إسرائيؿ عمى حافة الياوية ألف الفكر الصييوني الذي كاف يحفػز عمػى الػذىاب والبقػاء فػي وي
دولػة إسػرائيؿ بػدأ يفقػد أرضػيتو الفمسػفية، ويفضػؿ معظػػـ الييػود فػي الػدوؿ الفقيػرة فػي الوقػت الحاضػر اليجػػرة 

 والبقاء في الواليات المتحدة أو ألمانيا بدال مف إسرائيؿ.
 كاتباف عمى سبعة مرتكزات أساسية يرياف أنيا تؤثر تأثيرا كبيرا عمى بقاء دولة إسرائيؿ،ويركز ال

أوال: تنػػامي الشػػعور ضػػد السػػامية، لػػيس فقػػط بسػػبب العوامػػؿ التاريخيػػة المعروفػػة بػػؿ أيضػػا بسػػبب تصػػرفات 
 إسرائيؿ التي توصؼ بأنيا تخمو مف المياقة والعواطؼ اإلنسانية.

لػػدوؿ العربيػػة واإلسػػالمية الػػذي يػػرى أف إسػػرائيؿ ىػػي وجػػو آخػػر مػػف وجػػوه االسػػتعمار ثانيػػا: تنػػامي المػػد فػػي ا
 الغربي.

ثالثا: ظيور موجات الربيع العربي في بعض الدوؿ العربية التي لف تكوف بػأي حػاؿ مػف األحػواؿ عمػى حالػة 
 وفاؽ مع الوجود اإلسرائيمي في منطقة الشرؽ األوسط.

تجعؿ الدوؿ العربية في غير خشية مػف ترسػانة إسػرائيؿ العسػكرية ألنػو مػف  رابعا: تطور التقنية الحديثة التي
 الممكف الوصوؿ إلى إسرائيؿ مف البعد ودوف تحريؾ الجيوش.

خامسا: تناقص التأييد في العالـ الغربي لدولة إسرائيؿ خاصػة مػع ظيػور الصػيف كدولػة كبػرى وحاجػة العػالـ 
 إسرائيؿ. الغربي لمطاقة التي ال تستطيع أف تمده بيا

وحرمػػاف  2647سادسػػا: عػػدـ قبػػوؿ العػػالـ السػػتمرار احػػتالؿ األراضػػي التػػي اسػػتولت عمييػػا إسػػرائيؿ فػػي عػػاـ 
 الشعب الفمسطيني مف حقوؽ المواطنة.

سابعا: العامؿ الجغرافي الذي يجعؿ مف الصعب استمرار إسرائيؿ في محيط عربي كبير معػاد ليػا، ألنػو فػي 
 لتقنية الحديثة فإف النتائج بالنسبة إلسرائيؿ ستكوف مدمرة.حاؿ وقوع حرب تستخدـ فييا ا

ونتابع في الوقت ذاتو الحوار الذي أجرتو 'نيو ستيتسماف' حوؿ مستقبؿ إسػرائيؿ، ونقػرأ فػي ىػذه التغطيػة رأي 
الكاتب في صحيفة 'الغاردياف' 'جوناثاف فريدالند' الذي يرى أف حػؿ الدولػة الواحػدة التػي يعػيش فييػا الشػعباف 
اإلسرائيمي والفمسطيني لػف يكػوف فػي صػالح أي مػف الطػرفيف. وىػو رأي يخػالؼ رأي الصػحفي األمريكػي مػف 
أصػػػؿ فمسػػػطيني عمػػػي أبونعمػػػة الػػػذي يػػػرى أف دولػػػة واحػػػدة يعػػػيش فييػػػا الفمسػػػطينيوف واإلسػػػرائيميوف ىػػػي أمػػػر 

 ممكف.
ذا تتبعنػػا معظػػـ المواقػػؼ اإلسػػرائيمية وجػػدنا أنيػػا ال تريػػد أف تتعػػايش مػػع و  اقػػع جديػػد، فيػػي إذا نظػػرت إلػػى وا 

الربيػػع العربػػي لػػـ تػػر فيػػو توجيػػا جديػػدا فػػي الػػرؤى العربيػػة بػػؿ رأت فيػػو فرصػػة كػػي يعيػػد العػػرب النظػػر فػػي 
ذا  عالقػػتيـ مػػع إسػػػرائيؿ دوف تحديػػد األسػػػاس الػػذي يصػػػمح أف يكػػوف أرضػػػية مِشػػتركة بينيػػػا وبػػيف العػػػرب، وا 

ة الشػػعبية فػػي ذلػػؾ البمػػد قػػد تقضػػي عمػػى حػػاكـ كػػاف نظػػرت إسػػرائيؿ إلػػى مػػا يجػػري فػػي سػػوريا رأت اف الثػػور 
يتعايش معيا عمى الرغـ مف احتالليا لمرتفعات الجوالف، ولكنيا في الوقت ذاتو قد تخمصيا الثورة مما تعتبره 
خطػرا إيرانيػا عمػى حػػدودىا، لكنيػا بكػؿ تأكيػد تشػػعر بقمػؽ مػف التحػوؿ فػػي ىػذا البمػد والػذي قػػد يعيػد كثيػرا مػػف 

يمػػة إلػػى السػػاحة مػػف جديػػد، أمػػا القضػػية األساسػػية التػػي تواجػػو إسػػرائيؿ والتػػي تتعمػػؽ بػػالحقوؽ المواجيػػات القد
الفمسطينية فيي ال تثير قمقيا ألنيا تعتقد أف رفع شعار المفاوضات قد يميي العالـ الغربي عنيا ويضعيا في 

ينييف الػػػذيف ربمػػػا المفاوضػػػيف الفمسػػػط -مػػػف وجيػػػة نظرىػػػا-خانػػػة الراغبػػػة فػػػي السػػػالـ، وىػػػو شػػػعار قػػػد يحيػػػد 
 يعتقدوف أنيـ قد يخرجوف بشىء مف استمرار المفاوضات مع الكياف الصييوني.

وال شػػؾ أف مواقػػؼ إسػػرائيؿ التقميديػػة قػػد بػػدأت تثيػػر كثيػػرا مػػف الشػػكوؾ فػػي المجتمػػع الػػدولي بحسػػب مػػا كتبػػو 
بػػة عمػػى اإلدانػػات أف إسػػرائيؿ ليسػػت غري-يػػرى مػػف وجيػػة نظػػره  -'مايكػػؿ فريدسػػوف' فػػي 'ميػػديا اليػػف'، وىػػو 
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الدوليػػػة لػػػبعض تصػػػرفاتيا، لكنيػػػا معتػػػادة عمػػػى أف تعػػػود عالقاتيػػػا مػػػع العػػػالـ الغربػػػي دائمػػػا إلػػػى أوضػػػاعيا 
الطبيعيػة، لكنيػا بكػؿ تأكيػد تواجػو اآلف وضػعا جديػدا خاصػػة عنػدما تػرى وتقػرأ توجيػات جديػدة لػبعض الػػذيف 

 كانوا يحسبوف في الماضي مف أصدقائيا.
ي بنػػاء المسػػتوطنات مػػا يؤكػػد أنيػػا ال تسػػعى إلػػى السػػالـ أو أنيػػا تريػػد أف تجعػػؿ مػػف خاصػػة مػػع اسػػتمرارىا فػػ

محادثات السالـ ميمة شاقة. وىذا ىو ما يزيد حالة توتر العالقة بيف الواليات المتحدة وحكومة 'نتنياىو'، بؿ 
 ويزيد حالة التوتر الشخصي بيف الرئيس أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيمي.

تػػرة حكػػـ الػػرئيس أوبامػػا الثانيػػة وىػػي الفتػػرة التػػي سػػيكوف فييػػا أكثػػر حريػػة فػػي تنفيػػذ معتقداتػػو خاصػػة خػػالؿ ف
 وسياساتو الخاصة.

وال يقتصػػر األمػػر عمػػى العالقػػة األمريكيػػة اإلسػػرائيمية فحسػػب إذ تشػػيد العالقػػات اإلسػػرائيمية األوروبيػػة أيضػػا 
وروبيػػة أف ىنػػاؾ إجماعػػا لػػدى جميػػع الزعمػػاء تػػوترا، وقػػد جػػاء فػػي قػػوؿ 'جػػودي ديمبسػػي' فػػي االسػػتراتيجية األ

األوروبييف بضرورة تحقيؽ حؿ الدولتيف مف أجػؿ إنيػاء النػزاع الفمسػطيني اإلسػرائيمي خاصػة بعػد أف اعتػرؼ 
 المجتمع الدولي بفمسطيف عضوا في المنظمة الدولية.

إلسػرائيمييف الػذيف وميما يكف مف أمر فإف التحدي الذى أصبح واضػحا ىػو الشػعور بػالخطر عنػد كثيػر مػف ا
لػـ يعػػودوا يثقػػوف فػػي السياسػات القديمػػة واالسػػتراتيجيات الناقصػػة إذ ىػـ ال يرونيػػا صػػالحة لمسػػتقبؿ إسػػرائيؿ، 
لكف األمر لـ يعد يتوقؼ عند المواقؼ والسياسػات اإلسػرائيمية وحػدىا إذ يجػب أف تكػوف ىنػاؾ مواقػؼ عربيػة 

اجعػػت فػػي سػمـ األولويػػات العربيػػة مػع أف الوقػػت أصػػبح واضػحة تحػػدد كيفيػػة حػؿ القضػػية الفمسػػطينية التػي تر 
مناسبا كي تتخذ الدوؿ العربية مواقؼ يمكػف أف تصػب فػي خانػة المصػالح الفمسػطينية، ذلػؾ أف التغيػر الػذي 
حدث في الساحة الدولية يجعؿ مف الصػعب أف تعتمػد إسػرائيؿ عمػى ترسػانتيا العسػكرية أو النوويػة مػف أجػؿ 

جدى مف كؿ ذلؾ أف تسعى حثيثا إليجاد حؿ لمقضػية الفمسػطينية يكػوف مقبػوال لػدى الحفاظ عمى كيانيا، واأل
 الفمسطينييف ألف حؿ قضية الفمسطينييف لف يكوف إال عمى أرضيـ وذلؾ ما يجب أف تدركو إسرائيؿ.
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ة نحػػػػو تحقيػػػؽ ثالوثيػػػا المقػػػدس فػػػػي الخبػػػز والحريػػػة والعدالػػػة االجتماعيػػػػة منػػػذ أف تحركػػػت الجمػػػاىير العربيػػػ
والتوقعػػػات السياسػػػية ال تتوقػػػؼ عػػػف مػػػا سػػػيمي ذلػػػؾ الحػػػراؾ، أكثػػػر مػػػف عػػػاميف مػػػرا عمػػػى "شػػػرارة البػػػوعزيزي" 
التونسية وال زاؿ الحراؾ قائما، تختمؼ المشػاىد مػف بمػد آلخػرف لكنػو لػـ يصػؿ بعػد الػى اي مػف مالمػح يمكػف 

اد بيػػػا، وسػػػقطت كػػػؿ التوقعػػػات المسػػػبقة التػػػي رأت أف العقػػػد القػػػادـ سػػػيكوف "عقػػػدا لالسػػػالـ السياسػػػي" االعتػػػد
المتحػػػالؼ مػػػع أمريكػػػا أو المتعػػػاوف معيػػػا فػػػي قضػػػايا تػػػـ التوافػػػؽ عمييػػػا، وسػػػاعدىـ االسػػػتنتاج المبكػػػر حركػػػة 

المجيػوؿ دومػا ليػؤالء ىػو  "الصناديؽ" السريعة التي أنتجت "غالبية برلمانيػة" و"رئاسػية" فػي بمػد وآخػر، ولكػف
مػػا يمػػي حػػراؾ الشػػعب الػػذي ال زاؿ يكشػػؼ يومػػا بعػػد آخػػر كػػـ أصػػيبت الحركػػة السياسػػية المنظمػػة وكثيػػر مػػف 
"الكتبػػة" والمػػدعيف بػػأنيـ "مثقفػػيف"، بقػػوة التغييػػر الرئيسػػي فيمػػا بعػػد "الشػػرارة التونسػػية" بػػأف صػػندوؽ االنتخػػاب 

 ليس وحده في شارع التغيير العربي..
الحراؾ ليست متوافقة موضوعيا مع "حركػة األقػداـ" الشػعبية التػي ال تػزاؿ تتبمػور ولكنيػا لػـ تتنػازؿ عػف نتائج 

"ثالثوىػػا المقػػدس"، وتمكنػػت تمػػؾ الحركػػة أف تكشػػؼ كثيػػرا مػػف حقػػائؽ السياسػػة العربيػػة، بػػؿ وحاصػػرت مبكػػرا 
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"البػديؿ المنتظػر" بػؿ ولػيس ىػو  وقبؿ االنزالؽ نحو منحدر "الخديعة الكبرى" تيار االسالـ السياسي بأنو ليس
الحؿ ابدا، كونو تيار ال يممػؾ رؤيػة وال برنامجػا لمخػالص السياسػي واالقتصػادي والديمقراطيػة السياسػية التػي 
باتػػت شػػرطا ضػػروريا لمتقػػدـ االجتمػػاعي، وقػػد تػػرؾ ذلػػؾ "الفشػػؿ المبكػػر" ليػػذا التيػػار آثػػارا جانبيػػة عمػػى دوؿ 

سياسػية" بقػوة "االسػالـ السياسػي"، وكانػت األردف أحػد تمػؾ البمػداف  اعتقد الػبعض انيػا مرشػحة لفػرض "حمػوؿ
المرشػػحة لحػػراؾ يفػػرض ذاتػػو عمػػى النظػػاـ الجػػراء تغييػػر جػػوىري عمػػى بنيػػة الحكػػـ والدسػػتور النتػػاج "ممكيػػة 

 دستورية" يمعب بيا االخواف المسمميف الدور الناظـ لعالقات السمطة والحكـ..
بت انحػػراؼ دفػػة الحػػراؾ العربػػي نحػػو "مرسػػى"  االسػػالـ السياسػػي، وعجػػزه ولكػػف األحػػواؿ السياسػػية التػػي اصػػا

االجتمػاعي كمػا فعػؿ "الشػقيؽ  –المبكر عف تقديـ ما يمكف أف يكوف عنوانا لمخػالص، أو التقػدـ االقتصػادي 
د التركي"، نتيجة ساىمت في خمط األدوار وانتاج متغيرات لـ تتوافؽ مع االسػتنتاجات المبكػرة لممبشػريف بػػ"عق

االسالموييف"، واألردف اآلف مثاال، ومف يراقب التطورات السياسية األخيرة سيشيد أف ىناؾ جديد جوىري في 
عالـ "الدور السياسي"، بؿ اف المرتقب ىو إحداث "انقالب جوىري" في األدوار االقميمية لدوؿ عربيػة، ومنيػا 

 مصر واألردف..
يػات المتحػدة تحػدد مػا تريػده مػف مصػر عبػر "بوابػة امنيػة" منذ وصوؿ اإلخواف المسػمميف لرئاسػة مصػر والوال

لمعالقة مع اسرائيؿ سواء مف خالؿ احتراـ اتفاقية كمب ديفيد أو حماية الحدود مف سيناء وغزة، ومنع تيريب 
األسػػمحة بكػػؿ السػػبؿ الػػى قطػػاع غػػزة، والضػػغط عمػػى حمػػاس كػػي تمتػػـز اال تخػػرؽ اتفػػاؽ "األعمػػاؿ العدائيػػة" 

دور تريػػده واشػػنطف أف ينحصػػر فػػي "البوابػػة األمنيػػة" ال أكثػػر، وال يوجػػد بػػو أي بعػػد آخػػر فػػي الموقػػع بينيمػػا، 
القضػػية الفمسػػطينية حتػػى المصػػالحة الوطنيػػة لػػف تػػرى النػػور مػػا دامػػت مصػػر ىػػي راعيتيػػا وستكشػػؼ األيػػاـ 

شػػنطف مػػف المقبمػػة كػػـ أف المصػػالحة بعيػػدة عػػف اي امكانيػػة لمتنفيػػذ فػػي ظػػؿ المتغيػػر الػػراىف، فيمػػا نجحػػت وا
أبطػػػاؿ مفعػػػوؿ "مبػػػادرة مرسػػػي الرباعيػػػة" نحػػػو سػػػوريا، مبكػػػرا عبػػػر أكثػػػر مػػػف بوابػػػة اغمقػػػت فػػػي وجييػػػا بػػػدأت 
بالريػػاض فالدوحػػة فتػػوريط مرسػػي بخطابػػو فػػي طيراف..وقبػػؿ كػػؿ ذلػػؾ األزمػػات الداخميػػة المتالحقػػة التػػي لػػف 

 يمي..تجعمو تستقر بفعؿ فاعؿ وجيؿ مفعوؿ لتغييب الدور المصري مف اي بعد اقم
ومقابؿ ذلؾ نجد أف ىناؾ صعود لدور أردني بمالمح اقميمية، لقد جاءت زيارة الممؾ عبداهلل الػى راـ اهلل بعػد 
االعتػػراؼ بدولػػة فمسػػطيف خطػػوة سياسػػية بامتيػػاز أرسػػت حالػػة مػػف الطمأنػػة المبكػػرة لمشػػعب الفمسػػطيني بػػأف 

ة، بؿ حاضنا وعمقا ليا، مقابؿ ما اكدتو القيادة األردف لف يعود لخيار "االلحاؽ أو االذابة" لمقضية الفمسطيني
الفمسػػطينية بػػأف فمسػػطيف ىػػي "الػػوطف البػػديؿ لفمسػػطيف"، معادلػػة كػػاف كػػال الطػػرفيف بحاجػػة ليػػا، فتحػػت تمػػؾ 
المعادلة الجديدة أفقا نحو تحرؾ الممؾ األردنػي لجػس نػبض الزالػة "الحػواجز" مػف طريػؽ العمميػة التفاوضػية، 

لػؾ، ويبػدو انػو بػدأ يحصػد بعضػا ممػا اراد، بعػد اعػالف الػرئيس األمريكػي اوبامػا زيػارة وبدأ بالتحرؾ لتحقيػؽ ذ
الدوؿ الثالث، فمسطيف واسرائيؿ واالردف، مع تسريب معمومات عف "قمة رباعية" تعقد في العاصمة األردنيػة 

االعػالف عػف عماف، وليس مصادفة أف يتجاىؿ الرئيس اوباما زيارة مصر بؿ ولػـ يسػتقبؿ رئيسػيا بعػد، رغػـ 
موعػد لمزيػارة أكثػر مػف مػرة وتأجمػت دوف معرفػة موعػدىا،  وقػد يكػوف ذلػؾ تغييػرا جوىريػا فػي الػدور االقميمػػي 

 لألردف في قضية الصراع  والحؿ السياسي العربي االسرائيمي..
يػادة واالردف مع الممؾ يعمؿ منذ فترة عمى "ترطيب" العالقة مع حركة "حماس" دوف أف تمس العالقة مػع "الق

الشرعية" والمممثؿ الشرعي الوحيػد لمشػعب الفمسػطيني، لكنيػا عالقػة محسػوبة ضػمف الػدور األردنػي المنتظػر 
فػػي القضػػية الفمسػػطينية بكػػؿ ابعادىػػا ومكوناتيػػا، وقػػد يصػػبح ليػػا قريبػػا دورا مػػؤثرا فػػي جوانػػب تفػػوؽ مػػا ليػػا 

 اليوـ..
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مسػػألة السػػػورية التػػي اصػػبحت اقػػرب مػػا يكػػػوف ويتجػػو تعزيػػز ذلػػؾ "الػػدور اإلقميمػػػي المنتظػػر" لػػألردف، فػػي ال
األمنػي الػذي حػاوؿ طرفػا األزمػة السػير بػو طريقػا، وصػؿ الػى  –لفرض "حؿ سياسي" كبديؿ لمحػؿ العسػكري 

نيايتػػو، وفشػػؿ الخيػػار العسػػكري لػػيس "فشػػال مينيػػا" بػػؿ ىػػو فشػػؿ التجػػاه وقػػوى ودوؿ سػػاندتو، وخاصػػة قطػػر 
قبػوؿ فػي أي حػؿ سياسػي مقبػػؿ، كمػا ىػي ايػراف ايضػا، باعتبارىػػا والسػعودية وتركيػا، التػي بػات دورىػا غيػػر م

أطراؼ متورطة عسكريا، وىو ما تتميز بو األردف عف غيرىا ولػـ تتػورط بػاي مػف تمػؾ "النشػاطات"، لػذلؾ قػد 
تكػػوف عمػػاف بوابػػة "الحػػؿ السياسػػي" لألزمػػة السػػورية، وخاصػػة بعػػد مبػػادرة الخطيػػب والتجػػاوب الواسػػع معيػػا 

ودوليا، ورفض االخػواف وحمفػائيـ االقميميػيف ليػا.. الػدور األردنػي فػي "المسػألة السػورية" يتزايػد اقميميا وسوريا 
 بؿ وقد يشيد تعاظما أكبر بعد زيارة الممؾ عبداهلل لموسكو ولقاءه الرئيس بوتيف..

ف معتقػدا، مالمح لـ تعد خافية أف األدوار اإلقميمية العربية لف تبقى كما كانػت، وىنػاؾ متغيػرات تفػوؽ مػا كػا
الرابح الرئيسي منو األردف دولة وحكما، فيما الخاسر األكبر مصر دولة واخوانا.. تمؾ المسألة تؤشر الى أف 

 "العقد القادـ" لف يكوف حتما "إسالمويا" ولف يكوف "أمريكيا" ايضا!
لكػف يمكػف  مالحظة: ليفني أصبحت رئيسػة طػاقـ المفاوضػات االسػرائيمي، الجانػب الفمسػطيني لػـ يحػدد بعػد،

االسػػػتفادة مػػػف الخبػػػرة التاريخيػػػة لمقيػػػادي الحمسػػػاوي صػػػالح العػػػاروري.. الػػػيس ىػػػو "بطػػػؿ" النصػػػر التفاوضػػػي 
 التاريخي األخير!

تنويو خاص: كيري وزير خارجية أمريكا سيبدأ زيارة المنطقة مف "بوابة أنقرة"..مشعؿ ايضا كاف ىنػاؾ.. ىػؿ 
 ر مصادفات حماس ىاألياـ!مف "رسالة" يمكف قراءتيا أـ ىي صدفة.. كتي
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 سياسيةومادة  78
 سيما كدموف
ما كاف يمكف تصديؽ ىذه الصورة وىي صػورة نتنيػاىو وليفنػي يقفػاف عمػى المنصػة جنبػا الػى جنػب. وتظيػر 

يؼ التي الجدية عمى وجييا وىو يعود الى تيديدات ايراف وسوريا وحزب اهلل ويستعمؿ نفس استراتيجية التخو 
تحتقرىا ىي كثيرا. وينظر الييا وتنظر اليو مع بسمة صغيرة وىزة رأس بالموافقة ومصافحة. وابتسامة واسعة 

 اخرى منيا ومنو ليصبح عندنا بدء صداقة رائعة.
عندنا اذا كؿ التسويغ لجعؿ الشعور باالشمئزاز يعمو فػي حنجرتنػا، وىػو نفػس االشػمئزاز الػذي حاولػت ليفنػي 

بسياستيا النقية. ويجوز لنا اف نشػعر باالشػمئزاز. ألنػو اذا بػدت ليفنػي امػرأة المبػاديء أمػس كمػف اف تحاربو 
باعػػت مبادئيػػا ووعودىػػا وبرنػػامج عمميػػا مقابػػؿ وعػػٍد مشػػكوؾ فيػػو وىػػي متجيػػة الػػى اف تصػػبح بالضػػبط مػػا 

 شيء.فمف يفاجئنا أي  –أعمنت أنيا لف تصبح عميو وىو اف تصبح ورقة تيف في حكومة نتنياىو 
نائبا اف تػدخؿ الحكومػة  11إف ىذا ىاٍذ جدا وال ُيعقؿ جدا وىو أف مف رفضت قبؿ اربع سنيف مع حزب فيو 

نوابيػػا، ومػػف غيػػر خطػػوط أساسػػية ومػػف غيػػر اف تعمػػـ مػػف  4بػػزعـ أنيػػا لػػف تسػػتطيع التػػأثير وىػػي اليػػـو مػػع 
 الى األماـ. توحي بثقة كاممة بأنيا تستطيع اف تدفع باتفاؽ السالـ –سيكوف شركاؤىا 

، أعمنػػت ليفنػػي فػػي المػػؤتمر الصػػحفي. «إف االلتػػزاـ بالمسػػيرة السياسػػية ىػػو الػػذي أفضػػى الػػى ىػػذه الشػػراكة»
أبػػربكـ؟. ىػػؿ تػػؤمف حقػػا بأنػػو سػػيمكف اجػػراء مسػػيرة كيػػذه مػػع حكومػػة محتممػػة مػػف الميكػػود بيتنػػا والحريػػدييف 

 والبيت الييودي؟.
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المالئمػة لتكػوف مفاوضػة. فيػؿ تػؤمف مػف أعمػاؽ قمبيػا بػأف قالت انيا انضمت بعػد اف ُأعطيػت الصػالحيات 
ىذا ىو ما سيكوف؟ ألـ يعمف نتنيػاىو قبػؿ شػير ونصػؼ فقػط عمػى لسػانو وبواسػطة رئػيس مقػر اعالمػو، بػأف 
ليفني لف يكػوف ليػا أي مػوطيء قػدـ فػي الشػأف السياسػي. مػا الػذي تغيػر فػي الشػير األخيػر إف لػـ تكػف ىػذه 

 وزراء لبناء ائتالؼ واستغاللو لميفني كي يكسر الجمود.محاولة يائسة مف رئيس ال
؟ مػاذا يكػوف ىػذا «إنتقػدت»، اعترفت أمس أماـ وسائؿ االعالـ مع بسمة صػغيرة. «إنتقدت سموؾ الحكومة»

إف لػـ يكػف التيػار الغالػب فػي ىػذا القػرف. إف األرشػيؼ طػافح بكػالـ قالتػو اعتراضػا عمػى الحكومػة وعمػى مػػف 
 وقد قتمنا موفاز لشيء أقؿ كثيرا حينما انضـ الى حكومة نتنياىو بعد ما قالو عنو.يرأسيا في األساس. 

تحدثت ليفني سريعا ربما كي تنيي في أسرع وقت ممكف ىذا الشيء المقزز. وىي تعمـ اف ما تـ أمػس يبػدو 
السياسػة مثؿ عمؿ يائس لسياسية يائسة وال توجد طريقة اخرى لنصوغ ىذا. إف التي أعمنػت أنيػا عػادت الػى 

كي تسػقط ىػذه الحكومػة السػيئة، والتػي حاولػت قبػؿ االنتخابػات باسػبوعيف اف تػنظـ كتمػة حاسػمة مػف احػزاب 
 ستكوف أوؿ مف يميد لو الطريؽ النشاء حكومة. –الوسط كي ال ُتمّكف نتنياىو مف انشاء حكومة 

ف االلتزاـ لمناخب كػاف واحػد ا وىػو النضػاؿ مػف اجػؿ المسػيرة قالت لي ليفني أمس إنيا لـ تبع أية مباديء. وا 
اجػؿ، عػدت الػى السياسػة كػي أحػؿ محػؿ نتنيػاىو. ولػـ يتحقػؽ ذلػؾ السػباب كثيػرة. وفػي »السياسية. وتقػوؿ: 

الوضع الراىف اذا استطعت اف أبمغ بقوتي وبالثقة التي أعطػاني إياىػا المصػوتوف أبعػد مػدى فيجػب عمػي أف 
 «.أفعؿ ذلؾ

فقػد أمسػكت ىػي ونوابيػا السػتة بنتنيػاىو فػي أكثػر االوقػات حساسػية  وقػد بمغػت أبعػد مػدى، ال شػؾ فػي ذلػؾ.
ومف الموضع األكثر حساسية في حػيف ال يوجػد الػى اآلف ائػتالؼ فػي األفػؽ ويبػدو الحمػؼ بػيف لبيػد وبينيػت 
مصػػبوبا مػػف االسػػمنت. وحػػدث بػػذلؾ اف السػػيدة نظافػػة التػػي بحثػػت عػػف مبػػاديء وجػػدت حقيبػػة العػػدؿ وادارة 

فػي المطػبخ المصػغر مضػافا الييػا حقيبػة حمايػة البيئػة. وربمػا قػد حػاف الوقػت لمكػؼ عػف  التفاوض وعضوية
الحكػػـ عمػػى ليفنػػي باعتبارىػػا سياسػػية مختمفػػة. فيػػي سياسػػة ككػػؿ سياسػػي مػػع مصػػالح شخصػػية ومػػع حسػػد 

 وانتقاـ. فاذا حكمنا عمييا عمى ىذا النحو ال عمى أنيا امرأة المباديء فانيا قد نجحت نجاحا ىائال.
قد قطعت مسافة طويمة منذ أف ُأتيحت ليا فرصة لمرة واحدة النشاء حكومة فرفضتيا ألنيا لػـ تكػف مسػتعدة ل

لدفع رشػوة الػى الحريػدييف. وبعػد ذلػؾ رفضػت اقتراحػات نتنيػاىو المفرطػة وبقيػت فػي المعارضػة. وقػد عممتيػا 
اف تكوف في المعارضة. وقد قالت سنواتيا الشديدة ىناؾ عدة اشياء وفي األساس حقيقة أنيا غير قادرة عمى 

 «.جربت مف الخارج وسأحاوؿ مف الداخؿ اآلف»لي أمس ببساطة: 
اجػؿ أنػا أفضػؿ حكومػة »إنيا عالمة بأف وسائؿ االعالـ ستذبحيا. وتقوؿ إنيا ال ييميا ماذا ستقوؿ. وتقوؿ: 

 «.ُأجري التفاوضمختمفة، وال أعمـ ايضا اف أتحدث اآلف عف مبمغ صدؽ كالميـ عمى أنيـ سيدعونني 
 لكنيا تعمـ ايضا بأنيا اذا لـ تحاوؿ فمف تغفر لنفسيا. والسؤاؿ ىؿ يغفر ليا مصوتوىا.

 50/5/5023، يديعوت
 52/5/5023، الحياة الجديدة، رام ا هل
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