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           2ص                                    2817العدد:                2/4/2013الثالثاء  التاريخ:

  السمطة:
 5 عمى أمن واستقرار المنطقة "حقيقياً  خطراً "االحتالل يمثل : عريقات  

 5 : لقطر محاوالت سابقة لشرخ التمثيل الفمسطينيواصل أبو يوسف  

 5 في المسجد األقصىأبو ردينة: اتفاقية حماية المقدسات جاءت إثر تصاعد االعتداءات   

 6 المدينة ومقدساتيا إلنقاذوزير شؤون القدس: "اتفاقية القدس" خطوة باالتجاه الصحيح   

 6 الوالية السياسية لمسمطة عمى القدسحاتم عبد القادر: اتفاقية حماية المقدسات ال تتناقض مع   

 6 الضميري يرد عمى ما نشرتو صحيفة بريطانية حول مزاعم التعذيب في دوائر األمن  

 7 إلى المستشفىسالم فياض نقل   

 7  األقصىماضية في تغيير الواقع في  "إسرائيل": "القدس العربي"اليباش لا  

 7 الفمسطيني "أم الولد"مصر ىي النائب يحيى موسى:   

 8 تحذِّر من حمالت إسرائيمية مضادة لحممة التخابرفي غزة "الداخمية"   

  
  المقاومة:

 8  باً لممكتب السياسي لحماس وىنية نائ مشعل رئيساً : األناضولوكالة   

 9 المقترح القطري لعقد قمة مصالحة فمسطينية حماس تستيجن "حممة فتح" ضد    

 9 أمام المصالحة تعجيزيةالجياد: عباس يضع شروط   

 9 ومشينأبو زىري: إساءة "شبيبة فتح" لقطر وأميرىا عمل مخزي   

 10 فتح: سنقاتل من أجل وحدة التمثيل الفمسطيني  

 10 ومبعدي كنسية الميد األسرىشعث يقُر بتقصير القيادة الفمسطينية في ممفي نبيل   

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 10 : رئيس األركان اإلسرائيمي أراد ضربة استباقية   فمنعو ديان1973حرب  بروتوكوالت  

 11 حماية حقول الغاز ية تستعد لميمة جديدة  سرائيمالبحرية اإل  

 12   ة مع لبنانفي الحرب المقبم يوميا عمى "إسرائيل"تسقط سصاروخ  1200: في الجيش اإلسرائيميقائد   

 13 نائب وزير الخارجية اإلسرائيمية: العالقات مع تركيا لن تعود إلى سابق عيدىا  

 13  " التحقت بصفوفومصرية يتباىى بقصة "ييودية يالجيش اإلسرائيم  

 13 تفتح أبوابيا ليجرة أقباط مصر "إسرائيل"رتس: آى المجوء   عائمة طمبت حق   237  

 14 نظومة الدفاع اإلسرائيمي لن تحمي المدنيينمقائد الجبية الداخمية:   

  
  األرض، الشعب:

 14 ةامرأ 249و طفالً  179بينيم  1341يرفع عدد الشيداء إلى فمسطينيين  تسعةاستشياد ة: سوري  

 16 الوادية يمتقي شيخ األزىر في القاىرة ويؤكد أن المصالحة فريضة شرعية  

 16 الفعاليات اإلسالمية والمسيحية في القدس ترحب باتفاقية حماية المقدسات  

 17 ميسرة أبو حمدية في سجون االحتالل األسيراستشياد   

 17 المقدسيون أصبحوا أقميةو     % من مساحة القدس صودرت لممصمحة العامة35خميل التفكجي:   



 
 
 

 

 

           3ص                                    2817العدد:                2/4/2013الثالثاء  التاريخ:

 18 ستفاقم معاناة بدو القد اإلسرائيميةالمياه العادمة   

 18 عن قرى شمال غرب القدس هالسمطات اإلسرائيمية تقطع الميا  

 18 خالل آذار/ مارس استيدفت مدينة القدس اعتداء 97تقرير:   

 18 ود" إسرائيميين في األقصىاالحتالل يتيم ثالثة مقدسيين بمحاولة "إحراق جن  

 19 وقتًا الشير الماضي 65 اإلبراىيمياالحتالل يمنع األذان في الحرم   

 19 طفالً  234   بينيم 2013منذ بداية  اً فمسطيني 1070رابة ققوات االحتالل تعتقل فروانة:   

 19  / مارسًا خالل آذارطالب أربعينصبيًا و  35االحتالل يعتقل   

 20 / مارسفي آذارآخرين  15صحفيين ويعتقل  أربعةاالحتالل يصيب   

 20 أسيرًا فمسطينيًا مصابون بالسرطان 25  

 20 يتواجدون بشكل دائم في عيادة سجن الرممة اً أسير  18نادي األسير الفمسطيني:   

 20 من سن التاسعة القطاعوزارة التعميم تقرر فصل البنين عن البنات بمدارس غزة:   

 21 معبر كرم أبو سالم لتعويض أيام اإلغالقغزة: دعوة لتمديد ساعات العمل في   

 21 الغزاويون يتحدون الحصار   بالفحم!  

 22 عمى وقف برنامجي الطوارئ والبطالة لألونروا احتجاجاً  غزة: الجئون يغمقون مقراً   

  

  عربي، إسالمي:

 22 شاحنة مواد بناء قطرية إلى قطاع غزة 57مصر: إدخال   

 22 بفضل ثباتيا "إسرائيل"أردوغان: تركيا استطاعت الحصول عمى حقوقيا من   

 22 لفمسطين تغيير الواقع الديموغرافيلإلجراءات اإلسرائيمية الرامية ارفض تالسعودية   

 23 توزع ماكينات خياطة عمى نساء غزة "قطر الخيرية"  

 23 "الجيادو"حماس و قمنا بدعم حزب اهلل : مساعد وزير الخارجية اإليراني  

  

  دولي:

 23 القتمة ألنيم ناإلسرائيميي نمع الالعبي مصانال أتبادل الق رونالدو: كريستيانو  

  
  مختارات:

 23 ماليين شاب عربي لم يكمموا مرحمة التعميم االبتدائي عشرةتقرير:   

 24 بمتر واحد من الوقود كم" ألف"طالب إماراتيون يصممون سيارة تقطع   

  
  :تقارير
 24 في خريطة الشرق األوسط؟ "إسرائيل"ىل يعيد الغاز تموضع   

  
  حوارات ومقاالت:

 26 عمي بدواف    اليسار اإلسرائيمي وحكومة نتنياىو الجديدة  

 28 عريب الرنتاوي    مسطينيةعن القمة المصغرة لممصالحة الف  
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 29 نواؼ الزرو    تحول في البيئة االستراتيجية إلسرائيل  ؟  

 31 ىاني المصري    انتخابات المكتب الس ياسي  لا"حماس"  

  
 33 :كاريكاتير

*** 
 
 عالقة لممفاوضات باتفاقية المقدسات مع األردن   وال جديدةجراءات حة ال تحتاج إلالمصال عباس: 

الرئيس محمود عباس حسـ الموقؼ  ، أفالقدسو  راـ اهللمف  1/4/2013القدس، القدس، نشرت 
د حأبالمشاركة في القمة المصغرة في القاىرة لتنفيذ اتفاؽ المصالحة حاؿ االنتياء مف تشكيميا، معتبرا دعوة 

 "موقؼ سخيؼ". المسؤوليف في حركة حماس لمقمة العربية إلعادة النظر في التمثيؿ الفمسطيني بأنو
وقاؿ عباس: نحف أعمنا في كممتنا أماـ القمة العربية في الدوحة، أننا سنذىب عندما ندعى وبالتالي ننتظر 

ثؿ شعبنا ىناؾ ونقوؿ كممتنا، الدعوة وعند االنتياء مف تشكيؿ القمة المصغرة التي يريدونيا سنذىب ونم
 مشددا عمى أنو: إذا تمت دعوتنا ألي قمة سنذىب ألننا نمثؿ الشعب الفمسطيني وال يوجد دعوة ألحد غيرنا.

عمى إف المصالحة الفمسطينية ال تحتاج إلى إجراءات جديدة أو الذىاب في ممرات وعرة  عباسوأكد 
ا كممثؿ لكؿ الشعب الفمسطيني، لكف مف حيث المبدأ ال لتحقيقيا وسنذىب إلى القمة العربية عند دعوتن

توجد بيننا خالفات تحتاج إلى كؿ ىذه الجيود ألننا في األساس متفقوف عمى نقطتيف منذ اتفاؽ الدوحة 
واتفاؽ القاىرة، النقطة األولى ىي الحكومة االنتقالية والثانية ىي االنتخابات وىما يسيراف جنبا إلى جنب 

 تجري االنتخابات.أشير  3وخالؿ 
وقاؿ: لجنة االنتخابات أنيت عمميا تقريبا وبالتالي ليس ىناؾ ضرورة لمتعطيؿ أو إجراءات جديدة أو 
الذىاب في ممرات وعرة حتى تتـ المصالحة ومف أراد تحقيؽ المصالحة فآلياتيا معروفة والحكومة ستكوف 

 جاىزة في ذات اليـو الذي نعمف فيو مرسـو االنتخابات.
اؼ خالؿ غرسو شجرة زيتوف في المتنزه الوطني في مدينة البيرة في ذكرى يوـ األرض: الحكومة وأض

 واالنتخابات أمراف متالزماف، فتشكيؿ الحكومة واالنتخابات ستعمناف في يـو واحد.
يؿ حد المسؤوليف في حركة "حماس" القمة العربية إلعادة النظر في التمثأدعوة  عباس عد  مف جية ثانية فقد 

وقاؿ : لكف ال استطيع أف احممو لحماس الف الذي قالو ىو أحد أفراد  الفمسطيني بأنو"موقؼ سخيؼ"
حماس، مضيفا: لكف عندما يقوؿ احدىـ ىذا الكالـ فانو يبي ت في نفسو أمورا أخرى لألسؼ الشديد، و نحف 

 نسعى لممصالحة وىـ يسعوف إلى التخريب، ىذا إف صدؽ ما نقؿ عف احدىـ.
فيما يتعمؽ بتوقيع االتفاؽ نقال عف مراسميا، مف راـ اهلل محمد يونس، ، 2/4/2013الحياة، لندن، ت وذكر 

عالقة بزيارة "تكوف لالتفاقية  أف عباس نفىاألردني حوؿ رعاية المقدسات في القدس أمس  -الفمسطيني
، 2988عاـ "هلل أمس: ، وقاؿ لمصحافييف في راـ ا"الرئيس باراؾ أوباما ىنا أو الحديث عف المفاوضات

عندما ُأعمف فؾ االرتباط، تحدثنا مع المرحوـ الممؾ الحسيف بف طالؿ عف ىذا األمر وكيفية متابعتو، واتفقنا 
عمى أف مسؤولية األوقاؼ اإلسالمية تتبع األردف، وىي في األصؿ كذلؾ، وأف األردف سيستمر في تحمؿ 

 . "مسؤولياتو، وىو مستمر في ذلؾ إلى اآلف
، 2987نحف واألردف ننسؽ مواقفنا معًا في ما يتعمؽ باألوقاؼ، واالتفاقية ىي تجديد لما تـ عاـ "ؼ: وأضا

 ."والسيادة لنا عمى كامؿ األرض الفمسطينية، وىذا ال نقاش فيو
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 عمى أمن واستقرار المنطقة "حقيقياً  خطراً "االحتالل يمثل : عريقات 

المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أمس أف  صائب عريقات عضو د.أشرؼ اليور: أكد  -غزة 
وقاؿ عريقات في تصريح  الخطر الحقيقي الذي ييدد أمف واستقرار وسالـ المنطقة ىو االحتالؿ اإلسرائيمي.

يتمثؿ بإنياء االحتالؿ "صحافي أف الطريؽ اآلمف والسالـ واالستقرار والديمقراطية في منطقة الشرؽ األوسط 
قامة دولة فمسطيف المستقمة بعاصمتيا القدس الشرقية عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ  اإلسرائيمي وا 

وشدد عريقات في التصريح الذي جاء عقب لقائو بوفد برلماني مف جنوب إفريقيا، وآخر مف وزارة  ."2967
حقيقي الذي ييدد الخارجية الرومانية والقنصؿ األمريكي العاـ مايكؿ راتني كؿ عمى حدة، عمى أف الخطر ال

أمف واستقرار وسالـ المنطقة يتمثؿ باستمرار االحتالؿ اإلسرائيمي وممارساتو االستيطانية ومحاوالت فرض 
 الحقائؽ عمى األرض وتحديدا في مدينة القدس الشرقية المحتمة وما حوليا.

 2/4/2013القدس العربي، لندن، 
 
 ل الفمسطينيمحاوالت سابقة لشرخ التمثي لقطر: واصل أبو يوسف 

أكد واصؿ أبو يوسؼ، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، أف دعوة أمير قطر لعقد : راـ اهلل
قمة عربية لممصالحة في القاىرة بحضور وفد مف حماس "شابيا المبس ولـ تحمؿ أي آليات، ولـ تخرج عف 

يحات خاصة لػ"قدس برس" إلى أف "الجامعة وأشار أبو يوسؼ في تصر  مشاورات. إلىإطار "دعوة " بحاجة 
العربية تجري مشاورات لترتيب عقد القمة العربية التي سيحضرىا القادة العرب والرئيس الفمسطيني، فمف 
غير المقبوؿ أف تحضر أطراؼ فمسطينية بجانب الرئيس بحضور رؤساء آخريف، ألف التمثيؿ الفمسطيني 

نتباه إلى أنو "سبؽ لقطر محاوالت لشرخ التمثيؿ الفمسطيني خالؿ ولفت اال خط أحمر وال يمكف تجاوزه".
ودعوة فصائؿ فمسطينية بدمشؽ لحضور القمة، في حيف رفض الرئيس  2008/2009الحرب عمى غزة 

عباس وفصائؿ منظمة التحرير الحضور، ألنو التمثيؿ الفمسطيني محصور في رئاسة منظمة التحرير وال 
 يمكف السماح بالمس بو".

 1/4/2013دس برس، ق
 
 أبو ردينة: اتفاقية حماية المقدسات جاءت إثر تصاعد االعتداءات في المسجد األقصى 

قاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة الفمسطينية نبيؿ أبو ردينة إف االتفاقية التي وقعيا الرئيس محمود : سما - راـ اهلل
مقدسات اإلسالمية في مدينة القدس المحتمة، اهلل الثاني في شأف حماية ال عباس والعاىؿ األردني الممؾ عبد

اثر تصاعد االعتداءات التي تقوـ بيا جماعات ييودية متطرفة عمى المسجد األقصى ومحاولتيا  تجاء
فرض سيطرتيا عمى باحاتو، مضيفًا أنيا ستعرض عمى قيادة منظمة التحرير الفمسطينية لمتصديؽ عمييا. 

لحفاظ عمى المقدسات اإلسالمية في القدس التي تتعرض أخيرًا االتفاقية جاءت في إطار ا"وأوضح أف 
 ."ليجمة استيطانية شرسة غير مسبوقة

ىي استمرار لمجيود األردنية لحماية ورعاية األماكف المقدسة التي تـ التعامؿ معيا عبر السنوات "وتابع: 
 . "نية كافةالطويمة الماضية، وبموافقة منظمة التحرير الفمسطينية والمؤسسات الفمسطي

الحاجة إلى "ستقاـ فقط بعد إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة، وقاؿ إف  ةالكونفدراليوجدد التأكيد عمى أف 
االتفاقية جاءت عقب نيؿ فمسطيف مكانة الدولة في األمـ المتحدة، وما ترتب عمى ذلؾ مف نتائج سياسية 
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المية المقدسة في القدس لكي تتمكف المممكة األردنية وقانونية حتمت تجديد الرعاية األردنية لألماكف اإلس
 ."الياشمية ودولة فمسطيف مف العمؿ معًا مف أجؿ حمايتيا والحفاظ عمييا

 2/4/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 
 المدينة ومقدساتيا إلنقاذالقدس: "اتفاقية القدس" خطوة باالتجاه الصحيح  شؤونوزير   

فػي تصػػريح خػاص لصػػحيفة  القػػدس ومحافظيػا المينػػدس عػدناف الحسػػيني ثمػف وزيػػر شػؤوف: عمػاد السػػعايدة
الفمسطيني لحماية مدينة القدس، مبينا انػو خطػوة باالتجػاه الصػحيح ويػأتي فػي  األردني"العرب اليوـ" االتفاؽ 

 والمسيحية ومجمؿ أراضي المدينة المقدسة وما حوليا. اإلسالميةعمى المقدسات  األخطاروقت تشتد فيو 
ىػػذه االتفاقيػػة جػػاءت  أفكنعػػاف  عبػػد اهلللشػػؤوف القػػدس  األردنيػػة عػػاـ المجنػػة الممكيػػة أمػػيفنبػػو اعتبػػر مػػف جا

 أنيػا إلػى إضػافةوالفمسػطيني فػي دعػـ القػدس والمقدسػات والػدفاع عنيػا،  األردنػيلمتأكيد عمػى وحػدة الشػعبيف 
فػي دوره الػذي يقػوـ بػو  األردف والمجتمع الػدولي لػدعـ واإلسالميالعالميف العربي  إلىجاءت كرسالة موجية 

 لممحافظة عمى ىذه المقدسات.
2/4/2013العرب اليوم، عمان،   

 
 الوالية السياسية لمسمطة عمى القدسحاتم عبد القادر: اتفاقية حماية المقدسات ال تتناقض مع  

، في كشؼ حاتـ عبد القادر مسؤوؿ ممؼ القدس في حركة فتح، ووزير القدس األسبؽ :خاص معا -القدس 
اهلل  االتفاؽ الفمسطيني األردني الذي وقعو الرئيس محمود عباس، والممؾ األردني عبد أفحديث لوكالة معا 

بنية سمطات االحتالؿ فرض أمر واقع جديد في شير أيموؿ القادـ  إسرائيميةالثاني، جاءت بعد تسريبات 
قادر االتفاقية جاءت خطوة استراتيجية واعتبر عبد ال عف المسجد األقصى. األردنيةبمحاولة نزع الوصاية 

 لمدفاع عف عروبة القدس وحماية المسجد األقصى المبارؾ.
ىذا االتفاؽ ال يتناقض مع الوالية السياسية لمسمطة الفمسطينية عمى القدس المحتمة  أفوأضاؼ عبد القادر 

 حرير المدينة المقدسة.ستبقى عمى األقصى حتى ت األردنيةالوصاية  أف إالبما فييا المسجد األقصى، 
 1/4/2013وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 الضميري يرد عمى ما نشرتو صحيفة بريطانية حول مزاعم التعذيب في دوائر األمن 

رد الناطؽ باسـ المؤسسة األمنية المواء عدناف الضميري عمى ما نشرتو صحيفة : وفا –راـ اهلل 
ي دوائر األمف الفمسطيني باالعتماد عمى رواية ما سمتو قائدا البريطانية حوؿ مزاعـ التعذيب ف 

الصحفي كاتب التقرير لـ يتقدـ لنا بأي استفسار أو طمب  إفسابقا في األمف الفمسطيني، وقاؿ الضميري 
: إف كافة تقارير منظمة حقوؽ وأضاؼ لمتأكد مف المعمومات التي ينشرىا بصورة تحريضية أحادية الجانب.

محمية والدولية تؤكد عمى التطور الكبير الذي طرأ عمى أداء مؤسسة األمف الفمسطينية في كافة اإلنساف ال
 المناحي حيث تقوـ ىذه المنظمات بزيارة مراكز التوقيؼ بشكؿ دائـ ودوري وأحيانًا مفاجئ.

التي مقرىا لندف التقرير المذكور أخذ شكال قانونيا كما تفعؿ المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف و  أف إلى وأشار
ف أصدرت تقريرًا  وىي منظمة سياسية وليست حقوقية أوقفت الحكومة البريطانية عمميا لعدـ موضوعيتيا وا 
قبؿ أياـ يحمؿ ذات العناويف واألىداؼ وقد نفتو كؿ الحقائؽ الصادرة عف الجيات األمنية والقضائية 

 طفاؿ.والحقوقية في دولة فمسطيف حوؿ ما سمتو اعتقاؿ وتعذيب األ
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وقاؿ الضميري: نستغرب ما ورد عمى لساف الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف وما أشير إليو في التقرير عمى 
لسانيا بأف ىنالؾ زيادة في حاالت التعذيب، ونؤكد أف ما أوردتو يتعارض مع تقارير الييئة التي أكدت في 

تزاميا في مبادئ حقوؽ اإلنساف وخضوعيا السنوات األخيرة التطور الكبير في أداء المؤسسة األمنية وال
 لمرقابة، ونحف نتابع بجدية ما أشار إليو التقرير.

: إف المؤسسة األمنية الفمسطينية عمى استعداد تاـ لمتحقيؽ في أي تجاوز لمقانوف واتخاذ اإلجراءات وأضاؼ
 الضرورية الالزمة لمحفاظ عمى حقوؽ المواطف وسيادة القانوف.

 2/4/2013رام اهلل، الحياة الجديدة، 
 
 إلى المستشفىسالم فياض نقل  

أفاد مصدر طبي في راـ اهلل أنو تـ نقؿ رئيس الوزراء الفمسطيني سالـ فياض إلى : أ ؼ ب -راـ اهلل 
فرانس ػ"وقاؿ طبيب في مستشفى راـ اهلل العاـ، حيث يرقد فياض، ل المستشفى إثر إصابتو بآالـ في معدتو.

وأوضح  يعاني التيابًا عاديًا في المعدة، ويتمقى العالج بواسطة المضادات الحيوية". إف "رئيس الوزراء "برس
 الطبيب أف "فياض قد يمضي ليمتو في المستشفى لمخمود إلى الراحة والبقاء تحت إشراؼ طبي".
 2/4/2013الحياة، لندن، 

 
  األقصىماضية في تغيير الواقع في  "إسرائيل": "القدس العربي"اليباش لا 

بأف  "القدس العربي"الفمسطيني الدكتور محمود اليباش االثنيف لػ األوقاؼوزير  أكدوليد عوض:  -راـ اهلل 
العربية  األمةبيدؼ تقسيمو بيف الييود والمسمميف، محذرا  األقصىتنفذ مخططا خطيرا تجاه المسجد  إسرائيؿ

 األردفتفاقية الدفاع عف المقدسات مع توقيع ا أف إلى، ومشيرا اإلسرائيميمف خطورة المخطط  واإلسالمية
 .اإلسرائيميةالسياسية  األروقةلف تكوف كافية لوحدىا لحماية الحـر القدسي مف خطورة ما يحاؾ ضده داخؿ 

 أفكبير وخطير، يبدو  إسرائيميىناؾ كرة ثمج تتدحرج وتكبر باستمرار تعبر عف مخطط "اليباش  وأضاؼ
وفرض وجود  إسرائيميوفرض وجود  األقصىلواقع في المسجد ماضية وعازمة عمى تغيير ا إسرائيؿ

 .المبارؾ األقصىاستيطاني داخؿ المسجد 
 2/4/2013القدس العربي، لندن، 

 
 الفمسطيني "أم الولد"مصر ىي النائب يحيى موسى:  

أكد النائب في المجمس التشريعي عف حركة حماس يحيى موسى، ترحيب حركتو : وليد عوض - راـ اهلل
الجيود العربية مف أجؿ إحداث الوحدة الوطنية في الساحة الفمسطينية لكف عمى أرضية التحرؾ بكؿ 

 أف مصر ىي الراعي األكبر ليذا الممؼ. باعتبارالمصري 
التفاؽ المصالحة الوطنية الموقع في  إشارةالفمسطيني في  "أـ الولد"ويسود اعتقاد فمسطيني بأف مصر ىي 

الدوحة والذي كاف مخرجا لعقدة  بإعالفلقطر لتحريكو حيث نتج عنو ما يعرؼ القاىرة والذي دخمت عميو 
يكوف عباس رئيسا لموزراء بصفتو رئيسا  أفرئيس وزراء حكومة المستقميف حيث كاف االقتراح القطري 

 الذي رفضتو حماس غزة وعطمت في حينو تنفيذ ذلؾ االتفاؽ. األمرلمفمسطينييف 
 2/4/2013القدس العربي، لندن، 
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 تحذِّر من حمالت إسرائيمية مضادة لحممة التخابرفي غزة "الداخمية"  
حذَّر مدير عاـ اإلدارة العامة لمشؤوف السياسية في وزارة الداخمية واألمف الوطني العقيد بشير حماد، مف 

منتصؼ تنفيذ االحتالؿ اإلسرائيمي حمالت مضادة لمحممة الوطنية لمواجية التخابر التي أطمقتيا وزارتو 
. وقاؿ حماد في تصريح مكتوب وصؿ "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو، اليوـ االثنيف: "قد  مارس المنصـر

يشف االحتالؿ خالؿ حممتو المضادة حربًا نفسية عمى العمالء لمنع إعادتيـ إلى صفوؼ أبناء الشعب 
 الفمسطيني".
بعنواف "كابوس"، يتحدث عف آفة التخابر مع  أنتجت وزارة الداخمية واألمف الوطني فيمًما تمثيمًياإلى ذلؾ 

االحتالؿ اإلسرائيمي، مف إخراج "بالؿ فمفؿ"، وذلؾ ضمف فعاليات الحممة الوطنية لمواجية التخابر مع 
دقائؽ  8وقاؿ فمفؿ في تصريح لموقع وزارة الداخمية: "إف الفيمـ الدرامي القصير الذي بمغت مدتو  االحتالؿ.

 ابريف مع االحتالؿ".ُيقدـ عدة رسائؿ لممتخ
 1/4/2013فمسطين أون الين، 

 
 اً لممكتب السياسي لحماس وىنية نائب مشعل رئيساً : األناضولوكالة  

، أف إيماف نصار ، نقاًل عف مراسمتياالقاىرةمف  2/4/2013لألنباء، أنقرة،  األناضولوكالة ذكرت 
أعادوا انتخاب خالد مشعؿ  مصادر مطمعة داخؿ حركة حماس كشفت أف أعضاء مجمس شورى الحركة

وفي تصريحات لػ"األناضوؿ"، مضت ىذه المصادر،  لوالية خامسة عمى رأس المكتب السياسي لحماس.
المطمعة عمى عممية االنتخاب، قائمة إف المجمس انتخب أيًضا رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة 

 .االثنيفالعاصمة المصرية القاىرة اليـو إسماعيؿ ىنية كأحد ثالثة نواب لمشعؿ وذلؾ في اجتماع مغمؽ ب
وأضافت المصادر أف المداوالت مازالت مستمرة النتخاب نائبيف آخريف إلى جانب ىنية وأف الحركة في 
الغالب لف تكشؼ عف أسمائيـ بشكؿ رسمي، ويأتي ذلؾ بخالؼ ما ذكرتو نفس المصادر في وقت سابؽ 

كنائب لمشعؿ قبؿ أف تتراجع قائمة إنو لـ يستطع الحصوؿ  مف أف موسى أبو مرزوؽ تـ اختياره ىو اآلخر
 حتى عمى أكثرية األصوات الالزمة.

وبحسب المصادر فإف التيار المؤيد لينية صرؼ النظر عف تشريحو لرئاسة المكتب السياسي؛ "احتراًما 
انتخاب ىنية نائبا لمشعؿ" الذي تراجع عف رفضو الترشح لوالية خامسة، ومف ثـ اقترح التيار المؤيد لمشعؿ 

 لو؛ "مراعاة لقادة حماس في الداخؿ" أي داخؿ األراضي الفمسطينية.
كما تـ اليوـ انتخاب أعضاء إضافييف لممكتب السياسي مف بيف أعضاء مجمس شوري حماس، ليضافوا إلى 

 الخارج(.-الضفة-أعضاء المكتب الذيف فازوا مف خالؿ انتخابات المناطؽ )غزة
يعقد عضو المكتب السياسي لمحركة، عزت الرشؽ، مؤتمًرا صحفًيا في وقت الحؽ  ورجحت المصادر أف

 اليـو بالقاىرة لمكشؼ عف نتائج االنتخابات، وحيثيات تراجع مشعؿ عف عدـ الترشح لوالية جديدة.
فد وقد أجريت ىذه االنتخابات في مكاف سري اختارتو المخابرات العامة المصرية؛ فيما تبدو محاولة إلبعاد و 

 حماس عف بعض وسائؿ اإلعالـ المصرية التي تقوؿ الحركة إنيا تشف حممة عمييا منذ أسابيع.
، نقال عف مصادر مطمعة داخؿ الحركة، أف رئيس مكتبيا السياسي  وكشفت "األناضوؿ"، صباح اليـو

 )مشعؿ( تراجع عف قراره برفض إعادة انتخابو.
جيا، وخاصة مف جماعة اإلخواف المسمميف، والرئاسة ووفقا لمصادر، فإف ضغوًطا مف داخؿ حماس وخار 

 المصرية، ودولة قطر، مورست عمى مشعؿ ليتراجع عف قراره.
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القيادي في حركة ، أف جيياف الحسينينقاًل عف مراسمتيا  ،القاىرةمف  2/4/2013الحياة، لندن، وأضافت 
ترشيح نفسو رئيسًا لمحركة في حاؿ أسامة حمداف لـ يستبعد أف يتراجع مشعؿ عف قراره األخير عدـ حماس 

مصالح الحركة ومتطمباتيا ىي التي ستممي عمى مشعؿ الموقؼ الذي ": "الحياة"طمب منو ذلؾ. وقاؿ لػ
، الفتًا إلى أنو قد يتراجع عف عدـ رغبتو في رئاسة المكتب السياسي لمحركة إذا تطمبت مصمحة "سيتخذه

 ذلؾ إعالء لمصالحيا. الحركة ذلؾ، وطمب منو مف األخوة في الحركة
 
 المقترح القطري لعقد قمة مصالحة فمسطينية حماس تستيجن "حممة فتح" ضد   

ما وصفتيا بػ"الحممة الشعواء" التي تشنيا بعض قيادات حركة فتح ضد المقترح ، استيجنت حركة حماس
في بياف مكتوب: سامي أبو زىري  د.وقاؿ الناطؽ باسـ حركة حماس  القطري لعقد قمة مصالحة فمسطينية.

"إف ىذه التصريحات إساءة لعالقات شعبنا الخارجية وزج بشعبنا في خالفات مصطنعة، كما أف رفض 
 حركة فتح قمة المصالحة أو وضعيا اشتراطات جديدة يحمميا المسؤولية عف تعطيؿ المصالحة".

ؽ المصالحة عمى األرض مف وأضاؼ أبو زىري: "إذا كانت فتح ال تريد قمة المصالحة فمتبدأ في تنفيذ اتفا
خالؿ التحضير النتخابات المجمس الوطني مثمما التزمت حماس بإعداد سجؿ الناخبيف في قطاع غزة 

وشدد عمى أف "استمرار رفض فتح االلتزاـ بتنفيذ بنود اتفاؽ  لمتحضير النتخابات المجمس التشريعي".
لمضغوط واالبتزاز األمريكي وتقديميا المفاوضات المصالحة وتعامميا بانتقائية مع االتفاؽ يؤكد خضوع فتح 

 مع االحتالؿ عمى المصالحة مع شعبنا الفمسطيني".
1/4/2013فمسطين أون الين،   

 
 شروط تعجيزية أمام المصالحة يضعالجياد: عباس  

انتقدت حركة الجياد اإلسالمي، موقؼ رئيس السمطة محمود عباس، الرافض : محمد جاسر - غزة
 قمة العربية المصغرة في القاىرة إلتماـ المصالحة الفمسطينية، بوجود ممثميف عف حركة حماس.لممشاركة بال

، إف عباس يضع 2/4 وقاؿ القيادي في الحركة خضر حبيب في حديث لػ"فمسطيف أوف اليف"، يوـ اإلثنيف
الحة في حاؿ العصي في الدواليب، عبر وضع شروط تعجيزية، مشيرًا إلى عدـ إمكانية تطبيؽ اتفاؽ المص

 غياب أي طرؼ فمسطيني عف القمة العربية المرتقبة.
 1/4/2013فمسطين أون الين، 

 
 ساءة "شبيبة فتح" لقطر وأميرىا عمل مخزي ومشينإأبو زىري:  

وصؼ الدكتور سامي أبو زىري، الناطؽ باسـ حركة "حماس" إساءة : المركز الفمسطيني لإلعالـ -غزة 
فمسطيف التقنية بطولكـر "خضوري"، إلى دولة قطر وأميرىا، بأنو "عمؿ مخزي  طمبة حركة "فتح"، في جامعة

( لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ": "إف إساءة 2/4وقاؿ أبو زىري في تصريٍح خاٍص مساء االثنيف ) ومشيف".
طمبة فتح مسيئة لسمعة شعبنا الفمسطيني وتقحمو في خالفات وصراعات مع أطراؼ عربية بدوف أي 

 .مبرر"
وأضاؼ "نحف في حماس نديف ىذا التصرؼ الالأخالقي ونعتبر أف أي وجيات نظر سياسية ينبغي أف يعبر 

 عنيا بطريقة الئقة ومحترمة وليست بيذه التصرفات الالمسئولة".
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وكانت كتمة "الشبيبة الفتحاوية"، الذراع الطالبي لحركة "فتح" قد أقدمت في مشيد أثار استفزاز الطمبة عمى 
مشيد إلعداـ أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني وذلؾ في حفؿ اختتاـ الدعاية االنتخابية قبؿ  تمثيؿ

 يـو الثالثاء.الانتخابات مجمس الطمبة المقرة 
 1/4/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 فتح: سنقاتل من أجل وحدة التمثيل الفمسطيني 

ؿ الفمسطيني مف خالؿ منظمة التحرير الفمسطينية تعني وحدة قالت حركة "فتح" إف وحدانية التمثي: راـ اهلل
األرض والشعب والنظاـ السياسي، مشيرة إلى أف "وحدانية التمثيؿ خط أحمر، لف نسمح العبث فيو أو 

وأكد المتحدث باسـ "فتح" أسامة القواسمي، في تصريح صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة  االقتراب منو".
: "إف فتح ستقاتؿ مف أجؿ 2/4رتو وكالة األنباء الرسمية التابعة لمسمطة مساء االثنيف لمحركة وأعادت نش

 .وحدة التمثيؿ واألرض والشعب"
وطالب القواسمي حركة حماس بالتوقؼ الفوري عما أسماه "الميث وراء سراب تحت ما تسميو "اختراقات 

فمسطيني"، وقاؿ: "إف ما تسعى حماس إليو دولية" ولقاءات جانبية تيدؼ إلى تكريس نفسيا ممثؿ لمشعب ال
 238تـ إنجازه مف قبؿ منظمة التحرير بفصائميا قبؿ أربعيف عاًما وتـ تتويج ىذه الجيود المستمرة باعتراؼ 

دولة في العالـ بالدولة الفمسطينية في األمـ المتحدة، وأف عمى حماس أف تدرؾ بأف الطريؽ الوحيد إلى 
 .يكمف مف خالؿ عدـ تعطيميا لممصالحة منظمة التحرير الفمسطينية

 1/4/2013قدس برس، 
 
 ومبعدي كنسية الميد األسرىالقيادة الفمسطينية في ممفي  بتقصيرشعث يقُر نبيل  

قر الدكتور نبيؿ شعث، عضو المجنة المركزية لحركة فتح بتقصير القيادة الفمسطينية في ممفي أ :بيت لحـ
تقوـ بو مف جيود جبارة لتحريؾ الممؼ عمى المستوى الدولي وتحقيؽ  االسرى ومبعدي كنيسة الميد رغـ ما

وقاؿ شعث "اننا مقصروف ميما قدمنا وعممنا مف اجؿ االسرى والمبعديف لما  .إسرائيؿضغط دولي عمى 
يمثموه مف اىمية لمشعب الفمسطيني وقيادتو، واننا مصمموف عمى المضي بكافؿ السبؿ لتحقيؽ االفراج عف 

غاـ اسرائيؿ لمعدوؿ عف تجاوزاتيا لمتفاىمات واالتفاقيات المبرمة والوفاء بالتزاماتيا واالستحقاقات االسرى وار 
 المتعمقة بعودة مبعدي كنيسة الميد الى بيوتيـ و مسقط رأسيـ".

 2/4/2013وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 و ديان: رئيس األركان اإلسرائيمي أراد ضربة استباقية   فمنع1973حرب  بروتوكوالت 
سػػمحت قيػػادة الجػػيش اإلسػػرائيمي بنشػػر بروتوكػػوالت سػػرية جديػػدة لحػػرب أكتػػوبر : نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أبيػػب

، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف رئػػػيس األركػػػػاف فػػػي حينػػػو، ديفيػػػد العػػػزار، كػػػاف قػػػد اقتنػػػػع 2973)تشػػػريف األوؿ( سػػػنة 
ت، زود إسػػرائيؿ بيػػا، بالمعمومػات التػػي زعػػـ أف أشػػرؼ مػرواف مستشػػار الػػرئيس المصػػري الراحػؿ أنػػور السػػادا

وفييا يؤكد أف ىجوما مشتركا مف سوريا ومصػر سػينفذ فػي المسػاء. فطمػب العػزار دعػوة كػؿ جػيش االحتيػاط 
اإلسرائيمي وتوجيو ضربة استباقية إلى مصػر. لكػف وزيػر الػدفاع يوميػا، موشػيو ديػاف، رفػض االقتػراح، وقػاؿ 

رت دعػوة تجنيػد جزئػي لالحتيػاط، وتمكنػت مصػر إف الواليات المتحدة لػف توافػؽ عمػى حػرب كيػذه. ولػذلؾ جػ
 وسوريا مف توجيو الضربة األولى المفاجئة، التي غيرت وجو الشرؽ األوسط في ذلؾ الوقت.
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، أي يػـو نشػوب 2973والبروتوكوالت الجديدة تتناوؿ ما جرى صبيحة يـو السبت السادس مف شير أكتوبر 
أشػػرؼ مػػرواف تقػػوؿ إف سػػوريا ومصػػر تخططػػاف لحػػرب الحػػرب نفسػػو. فقػػد كانػػت إسػػرائيؿ تمقػػت معمومػػة مػػف 

، وحػدد موعػدا ليػا السػاعة السادسػة مسػاء مػف ذلػؾ اليػوـ، 2967مشتركة لتحرير األراضي المحتمة منذ عاـ 
، الػػذي يصػـو فيػػو الييػود وال يقػػدموف عمػى أيػػة حركػة. واعتبػػر اختيػار ىػػذا «يػػوـ الغفػراف»وىػو الػذي يعػػرؼ بػػ

 إذ إف العرب يستغموف فيو شمؿ الحياة في إسرائيؿ ويداىمونيا بيجوـ سيربكيا.اليـو بالذات، خطوة حكيمة؛ 
لكف البروتوكوالت التي تكشؼ ىذه األياـ توضح أف جميع القادة اإلسرائيمييف تعامموا مع بالغ أشرؼ مػرواف 

مػػا أكتػػوبر وباشػػروا البحػػث فػػي  5عمػػى أنػػو صػػادؽ. وتركػػوا عطمػػتيـ حػػاؿ وصػػوؿ الػػبالغ مسػػاء يػػـو الجمعػػة 
يمكػػف عممػػو. ودعػػا وزيػػر الػػدفاع فػػي حينػػو، موشػػيو ديػػاف، إلػػى جمسػػة عاجمػػة لقػػادة األجيػػزة األمنيػػة كميػػا فػػي 

أكتػػوبر. وخػػالؿ االجتمػػاع، طمػػب العػػزار دعػػوة كػػؿ قػػوات االحتيػػاط  6السػػاعة السادسػػة مػػف صػػبيحة السػػبت، 
قية لمقػوات المصػرية المرابطػة عمػى اإلسرائيمية )أربعة ألوية برية وسالحا الجو والبحرية( وتوجيو ضػربة اسػتبا

لػػى القػػوات السػػرية المرابطػػة فػػي الجػػوالف، بالطريقػػة نفسػػيا التػػي اسػػتخدمتيا إسػػرائيؿ فػػي  طػػوؿ قنػػاة السػػويس وا 
 .2967حرب األياـ الستة في يونيو )حزيراف( 

ف توافػؽ لكف دياف رفض الفكػرة، قػائال إف توجيػو ضػربة اسػتباقية لسػوريا ومصػر أمػر مسػتحيؿ؛ ألف أميركػا لػ
عميو. ووافؽ عمى تجنيد لواءيف مف جيش االحتياط، واحد في الجوالف واآلخر في سيناء، وتجنيد كؿ وحدات 

ألؼ عنصر مف جيش االحتياط فػي الميػداف، وىػذا يكفػي  50سالح الجو. وقاؿ إف ىذا التجنيد يعني وضع 
 اؾ، غولدا مائير، لتحسـ األمر.لصد أي ىجمات عربية. وقاؿ إنو مستعد لمتوجو إلى رئيسة الحكومة آنذ

يذكر أف مائير حسمت األمر باتجاه الحؿ الوسط، وأضافت لواء ثالثا مف جيش االحتياط في منطقة الوسط، 
 تجاوبا مع العزار ورفضت شف حرب استباقية، تجاوبا مع دياف.

 2/4/2013، الشرق األوسط، لندن
 

 حقول الغازحماية  ية تستعد لميمة جديدة  سرائيمالبحرية اإل 
 .تمثػؿ مػوارد الغػاز البحريػة الضػخمة التػي اكتشػفتيا إسػرائيؿ حػديثا ىػدفا واضػحا ألعػدائيا: رويتػرز –اسدود 

وتضػػع عمػػى عػػاتؽ بحريتيػػا التػػي طغػػت عمييػػا االفػػرع االخػػرى لمقػػوات المسػػمحة لفتػػرات طويمػػة ميمػػة كبػػرى 
 تستمـز انفاقا اضافيا.

مغػاز فػي ميػاه البحػر المتوسػط المتالطمػة األمػواج اسػتعرض وعمى متف زورؽ دورية يطػوؼ حػوؿ منصػتيف ل
الكػػابتف إيػػالف الفػػي صػػور التيديػػدات المحتممػػة مثػػؿ الػػزوارؽ الممغومػػة والطػػائرات بػػدوف طيػػار والغواصػػات 

 وقاؿ الفي الذي يرأس ادارة التخطيط بالبحرية "يتعيف عمينا اف نبني غطاء دفاعيا جديدا تمامػا". والصواريخ.
يتحػدث بدرايػة عػف االوجػو الماليػة لصػناعة الغػاز مثػؿ درايتػو بػاالمف " لكػف ال يمكػف اف يكػوف واضاؼ وىو 

 لديؾ نظاما دفاعيا يتكمؼ بناؤه اكثر مف الغاز نفسو".
مميػػوف دوالر سػػنويا لصػػيانتو.  200مميػػوف دوالر وسػػيحتاج  700وقػػاؿ الفػػي اف بنػػاء نظػػاـ دفػػاعي سػػيتكمؼ 

ي بمد يواجو تخفيضات حادة في االنفاؽ وزيادة في الضرائب بعدما اسرفت لكنو سمـ بصعوبة الترويج لذلؾ ف
. واضػػاؼ "يمكننػا فعػػؿ ذلػػؾ بػػأمواؿ اقػػؿ لكنػو يعنػػي اف النظػػاـ سػػيكوف اقػػؿ 2022الحكومػة فػػي االنفػػاؽ عػػاـ 

 كفاءة".
سػػفف  وقػاؿ قائػد كبيػػر فػي البحريػة طالبػػا عػدـ نشػر اسػػمو اف حراسػة المنطقػة تسػػتمـز مػف إسػرائيؿ تػػوفير اربػع

وانيا عمى اتصاؿ بالفعؿ مع ثماني او تسػع شػركات اجنبيػة. وقػاؿ آميػت امػور المػدير التنفيػذي لشػركة ايكػو 



 
 
 

 

 

           12ص                                    2817العدد:                2/4/2013الثالثاء  التاريخ:

انرجي والمستشار السابؽ في البنؾ الدولي اف إسرائيؿ يمكنيا التعمـ مف الدروس المستفادة في مناطؽ اخرى 
 يمي.مثؿ نيجيريا وبحر الشماؿ مع ادخاؿ تعديالت حسب الوضع اإلسرائ

كيمػػػومترا مػػػف السػػػاحؿ. ويمكػػػف  24وتقػػػع منصػػػتا الغػػػاز المتػػػاف توجػػػو الييمػػػا قػػػارب دوريػػػة الفػػػي عمػػػى مسػػػافة 
رؤيتيما في االياـ الصافية مف قطاع غزة. وتقع المنصتاف في نطاؽ ىػذه صػواريخ التػي تطمػؽ مػف القطػاع، 

 رغـ انيا ليست دقيقة جدا.
 2/4/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
  في الحرب المقبمة مع لبنان يومياً عمى "إسرائيل" تسقط سصاروخ  1200: اإلسرائيميي الجيش فقائد  

قائػػد شػػعبة التكنولوجيػػا والموجسػػتيؾ التابعػػة لألركػػاف العامػػة فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي، المػػواء  : قػػاؿيحيػػى دبػػوؽ
، فػػػي حػػػاؿ انػػػدلعت األرض سػػػتتزلزؿ فػػػي إسػػػرائيؿ جػػػراء سػػػقوط صػػػواريخ حػػػزب اهلل عمييػػػا»إف  كػػوبي بػػػاراؾ،

« تسػػػاليـ»أمػػػاـ دورة أغػػػرار أنيػػػت تػػػدريباتيا أخيػػػرًا فػػػي قاعػػػدة جػػػاء ذلػػػؾ «.  الحػػػرب عمػػػى الجبيػػػة المبنانيػػػة
 العسكرية، جنوب تؿ أبيب.

اإلخباري العبري عمى اإلنترنت، دعوتو الجنود اإلسرائيمييف « والال»وعرض المواء باراؾ، كما نقؿ عنو موقع 
أي انتشػار »ر بالواقع، في كؿ ما يتعمؽ بالحرب المقبمة مع حػزب اهلل، مشػيرًا الػى أف الجدد الى االرتباط أكث

غيػػر صػػحيح ميػػدانيًا سػػيؤدي الػػى قتمػػى وجرحػػى فػػي صػػفوؼ الجػػيش اإلسػػرائيمي، األمػػر الػػذي يفػػرض عمينػػا 
ال فسػػػنتمقى الضػػػربات عمػػػى ضػػػباط الغػػػد أف يػػػدركوا »وأضػػػاؼ أف «. االسػػػتعداد واالنتشػػػار بصػػػورة أفضػػػؿ، وا 

صػاروخ تسػقط  2200سبقًا أف الحرب الحقيقية سػتبدأ فػي الجبيػة الداخميػة. فالمؤسسػة األمنيػة تتحػدث عػف م
 «.يوميًا عمى إسرائيؿ، في حاؿ اندلعت المواجية مع حزب اهلل

السػػاحة المبنانيػػة ىػػي األكثػػر عرضػػة لالنفجػػار، األمػػر الػػذي يفػػرض االسػػتعداد »وأشػػار المػػواء بػػاراؾ الػػى أف 
اليػػـو »، مضػػيفًا أف «الت سػػيقدـ عمييػػا حػػزب اهلل لتقمػػيص قػػدرة الجػػيش عمػػى التحػػرؾ والمنػػاورةمسػػبقًا لمحػػاو 

االوؿ لمحػػرب المقبمػػة سيشػػيد إطػػالؽ صػػميات ثقيمػػة مػػف الصػػواريخ الدقيقػػة ضػػد المراكػػز االساسػػية لمجػػيش، 
 «.تيؾالموجودة بشكؿ أساسي في مناطؽ التجمع العسكرية ومخازف الطوارئ وقواعد اإلمداد والموجس

فػي شػعبة التكنولوجيػا والموجسػتيؾ « المعنيػيف»وبحسب مراسؿ الموقع لمشؤوف العسكرية، أمير بوخبوط، فػإف 
 كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا ىػػػػػػػو موجػػػػػػػود عمػػػػػػػى الخريطػػػػػػػة سػػػػػػػيجري اسػػػػػػػتيدافو مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ حػػػػػػػزب اهلل، وعمػػػػػػػى »يقػػػػػػػد روف أف 

 
مػف القواعػد، وتقمػيص ىذا األساس فإف الغاية مف التدريبات ىي تمكػيف القػوات العسػكرية مػف الخػروج سػريعًا 

 «.اإلصابات في صفوفيا، وأيضًا تقميص استيداؼ مخازف ومستودعات الذخيرة والعتاد العسكري
 2/4/2013، ، بيروتاألخبار

 
 اإلسرائيمية: العالقات مع تركيا لن تعود إلى سابق عيدىا الخارجيةنائب وزير  

ائيؿ"، صػػباح اليػوـ الثالثػاء، قػػاؿ نائػب وزيػػر فػػي حديثػو مػػع اإلذاعػة اإلسػرائيمية "صػػوت إسػر : القػدس المحتمػة
الخارجية اإلسرائيمية نزئيؼ الكيف إف تحسيف العالقات مع تركيا ىو أحد المواضػيع القائمػة عمػى رأس جػدوؿ 

 أعماؿ الحكومة الحالية.
وبحسبو فإف الطػرفيف سيناقشػاف خػالؿ األسػبوعيف القػادميف قضػية التعويضػات لعػائالت القتمػى الػذيف سػقطوا 

وبحسػػب الكػػيف فإنػػو لػػف يكػػوف باإلمكػػاف العػػودة إلػػى العالقػػات  عمػػى سػػفينة مرمػػرة، إلػػى جانػػب قضػػايا أخػػرى.
نمػػا  التػػي كانػػت فػػي الماضػػي مػػع تركيػػا، مضػػيفا أف ذلػػؾ لػػيس لػػو عالقػػة بمػػا حصػػؿ عمػػى سػػفينة مرمػػرة، وا 
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لمصػالحة مػع تركيػا وأضاؼ أف "ا بالطموحات الذاتية السياسية لرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغاف.
يخدـ مصالح إسرائيؿ بسبب األزمة في سورية، وبسبب البرنامج النووي اإليراني وأىمية التعاوف بيف إسػرائيؿ 

 وحمؼ شماؿ األطمسي".
أما في الشأف الفمسطيني، فقد قاؿ نائػب وزيػر الخارجيػة إف الحكومػة اإلسػرائيمية معنيػة بالمفاوضػات، ولكنيػا 

كمػػا شػػدد الكػػيف عمػػى مػػا أسػػماه "حػػؽ إسػػرائيؿ" فػػي البنػػاء  ثمػػف بمجػػرد تجديػػدىا. ليسػػت عمػػى اسػػتعداد لػػدفع
 "، الواقعة بيف القدس المحتمة وبيف مستوطنة "معاليو أدوميـ".2االستيطاني في المنطقة "إيو 

 2/4/2013، وكالة سما اإلخبارية
 
 بقصة "ييودية مصرية" التحقت بصفوفو  يتباىىالجيش اإلسرائيمي  

 يلمجػػيش اإلسػػرائيمي، قصػػة مثيػػرة عػػف حيػػاة ييوديػػة مػػف أصػػؿ مصػػر  ينشػػر الموقػػع الرسػػم: حتمػػةالقػػدس الم
، تدعى "دينا عبد اهلل" التحقت بالجيش اإلسرائيمي، عقب ىجرتيا مف مدينة اإلسكندرية لمدينة القدس المحتمة

، يالػػدين رحيميػػا عػػف مصػػر االضػػطياد يفػػ ي"دينػػا عوفػػديا"، حيػػث ادعػػت أف السػػبب الرئيسػػتػػدعى  صػػارتو 
 وأسرتيا عمى يد عدد مف "السمفييف" ىناؾ. يتعرضت لو ى يالذ

وجػدت ضػالتيا بعػد ىجرتيػا  يووصؼ موقع الجيش اإلسرائيمي، أف قصة دينا تشػبو قصػص "السػندريال" والتػ
 يإلسػرائيؿ، بعػػد أف عاشػػت طفولتيػا معذبػػة داخػػؿ مصػػر وسػط مجتمػػع مسػػمـ مػارس ضػػدىا االضػػطياد الػػدين

موسػى"، بعػد  يعيػد "النبػ يديانة، مضيفا أف حياة دينا تشبو قصة رحيؿ الييػود مػف مصػر فػكونيا ييودية ال
 ذلؾ الوقت. يتعرضيـ لالضطياد عمى يد فرعوف مصر ف

 2/4/2013، وكالة سما اإلخبارية
 
 تفتح أبوابيا ليجرة أقباط مصر "إسرائيل"رتس: آى المجوء   حقعائمة طمبت  237 

، حػوؿ ]أمػس األوؿ  "ىآرتس" اإلسرائيمية ما نشرتو "اليـو السػابع" أمػس األحػدأكدت صحيفة : القدس المحتمة
فػػتح إسػػرائيؿ ألبوابيػػا أمػػاـ ىجػػرة أقبػػاط مصػػر إلييػػا، والتقػػدـ بطمبػػات لمحصػػوؿ عمػػى اإلقامػػة بشػػكؿ رسػػمى 

 237وأضافت الصحيفة العبرية خالؿ تقرير ليا اليوـ، االثنيف، أنو قػد وصػؿ حتػى اآلف أكثػر مػف  ومباشر.
عائمػػػة قبطيػػػة لتػػػؿ أبيػػػب لتقػػػديـ أوراقيػػػـ بػػػالمجوء مػػػف خػػػالؿ محاضػػػر وأوراؽ رسػػػمية بحجػػػة تعرضػػػيـ لمخطػػػر 

 واالضطياد داخؿ مصر بعد الثورة.
ألػؼ ميػاجر ضػمف  32وضع اإلقامة الدائمة لػ يوأوضحت الصحيفة العبرية أف إسرائيؿ منحت العاـ الماض

 ألؼ مياجر جديد إلسرائيؿ. 57فئة العمالة الماىرة ورجاؿ األعماؿ مف أصؿ 
 1/4/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
 نظومة الدفاع اإلسرائيمي لن تحمي المدنيين: مالداخميةقائد الجبية  

نسبت صحيفة غاردياف إلى قائد الجبيػة الداخميػة فػي إسػرائيؿ القػوؿ إف نظػاـ الػدفاع الصػاروخي ربمػا يجعػؿ 
لصاروخية في حاؿ انػدالع حػرب ألف طريقػة نشػره تركػز عمػى السكاف المدنييف معرضيف لوابؿ مف القذائؼ ا

 حماية المواقع اإلستراتيجية والعسكرية.
وذكػػرت الصػػحيفة أف الوحػػدات الخمػػس التػػي يتػػألؼ منيػػا نظػػاـ الػػدفاع الصػػاروخي حاليػػا ليسػػت كافيػػة لتػػوفير 

لحديديػػػة المضػػػادة الحمايػػػة مػػػف نيػػػراف حػػػزب اهلل فػػػي لبنػػػاف، "وذلػػػؾ عمػػػى الػػػرغـ مػػػف نجػػػاح بطاريػػػات القبػػػة ا
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لمصػػػواريخ فػػػي اعتػػػراض القػػػذائؼ الصػػػاروخية التػػػي ُأطمقػػػت مػػػف قطػػػاع غػػػزة" إبػػػاف حػػػرب األيػػػاـ الثمانيػػػة فػػػي 
 نوفمبر/تشريف الثاني.

ونقمت عف قائد الجبية الداخمية المواء إياؿ آيزنبيرغ قولو لصحيفة ىآرتس اإلسػرائيمية إف إسػرائيؿ بحاجػة إلػى 
 لحماية السكاف المدنييف في المناطؽ المستيدفة.أكثر مف عشر بطاريات صواريخ 

 1/4/2013، نت، الدوحة الجزيرة
 

 ةامرأ 249و طفالً  179بينيم  1341يرفع عدد الشيداء إلى فمسطينيين  تسعةاستشياد ة: سوري 
االثنيف، جراء استمرار القصؼ واليجمات عمى مخيمات الالجئيف  أمسفمسطينييف،  9استشيد  :غزة

 2342في سورية، ليرتفع بذلؾ عدد الشيداء الفمسطينييف منذ "اندالع الثورة السورية" إلى الفمسطينييف 
 شييدًا.
أف عدد الشيداء  2/4في وقت سابؽ يوـ اإلثنيف كشفت " قد القدس دوت كوـلػ" إحصائية خاصة وكانت

 فمسطينيًا. 2332ىناؾ وصمت  األحداثالفمسطينييف الذيف سقطوا في سورية منذ بداية 
، عمييا منذ بمساعدة عدد مف الالجئيف الفمسطينييف في  وتبيف اإلحصائية التي عمؿ طاقـ القدس دوت كـو

)في الشير  األحداثمف الشيداء الفمسطينييف سقطوا منذ بداية  المخيمات الفمسطينية بسورية، أف عدداً 
ية لـ يكف مممة بحقيقة ما طاؿ األوؿ(، وأف اإلعالـ الفمسطيني المحمي، وكذلؾ الجيات السياسية والفصائم

الالجئيف الفمسطينييف، إال بعد بدء االستيداؼ الواضح لبعض المخيمات الكبيرة الواقعة جنوب دمشؽ، بعد 
 مف عاـ عمى اندالع المواجيات في سورية. أكثر

ىو وساـ الغوؿ،  األحداثووفقًا ليذه اإلحصائية فإف أوؿ شييد فمسطيني سقط في سورية خالؿ ىذه 
واستشيد أثناء محاولتو إسعاؼ جرحى في قصؼ تعرضت لو مناطؽ قريبة مف مخيـ درعا، بتاريخ 

 أي بعد ثمانية أياـ مف اندالع "الشرارة األولى لمثورة". 23/3/2022
 أسفر، ما وأخرىشيداء فمسطينييف في درعا، تصاعد بيف فترة  6، سقوط 2022وشيد شير نيساف/ أبريؿ 
بمغ و  فمسطينيًا في درعا منذ بداية األحداث وحتى تاريخ ىذه اإلحصائيًة. 224 عف استشياد ما مجموعو

شييدًا، وىو أقؿ  26في سورية  واألحداثعدد الشيداء في مخيـ الرمؿ بالالذقية منذ بدء المواجيات 
 المخيمات التي شيدت سقوط شيداء فمسطينييف.

شيداء تمؾ  أوؿفظة حمب وأحيائيا، وكاف فمسطينيًا في مخيمي النيرب وحندرات في محا 65واستشيد 
فمسطينيا مف بينيـ جنود في  22، كما استشيد 6/20/2022المنطقة أحمد عصفور، الذي سقط بتاريخ 

 جيش التحرير الفمسطيني بمدينة أدلب الواقعة إلى الجنوب الغربي مف حمب.
ما في مدينة حماة أد السيد. شييدًا فمسطينيا، كاف أوليـ الشييد ولي 39وسجؿ في مخيمات حمص سقوط 

في ىجوـ استيدؼ مخيـ حماة وىما  شييداف سقطا معاً  أوليـفمسطينيًا، كاف  28ومخيماتيا فقد استشيد 
 .32/7/2022نادر قطاف، ونزار العبد اهلل، بتاريخ 

توف مختمؼ المحافظات السورية، بدأت دمشؽ وريفيا تدخؿ في آ إلىومع اتساع نطاؽ المواجيات وامتدادىا 
الصراع، وأصبحت المخيمات الفمسطينية الكبرى في بؤرة االستيداؼ المباشر مع منتصؼ حزيراف/ يونيو 

2022. 
، جراء عمميات إطالؽ نار وقصؼ 2022أف عددًا مف الالجئيف استشيدوا نياية عاـ  اإلحصائيةوتظير 

 ؼ دمشؽ.تعرضت لو مناطؽ سورية يقطف فييا بعض الفمسطينييف، مثؿ منطقة دوما بري
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وسجؿ في مخيمات دمشؽ وريفيا وأحيائيما، متمثمًة بمخيمات اليرموؾ، والحسينية، والسيدة زينب، والسبينة، 
ما  2023 آذاروجرمانا، وخاف الشيخ، وخاف دنوف، والقابوف، ودوما، والمعضمية، وغيرىما، حتى نياية 

 أف، عمما 2023مف العاـ الجاري  لىاألو الثالثة  األشيرسقطوا خالؿ  433منيـ  شييداً  2050مجموعو 
 األحدسقطوا في اليوـ األخير منو )يوـ  26مف بينيـ  فمسطينياً  شييداً  208 شير آذار وحده شيد سقوط

 أف . عمماً 2023في كانوف ثاني/ يناير  245في شير شباط/ فبراير، و  80(، فيما استشيد 32/3/2023
فمسطينيًا  22جئيف الفمسطينييف حيث سقط في يوـ واحد شيدت مجازر استيدفت تجمعات الال األياـبعض 

 في مخيـ الحسينية.
وقوع عمميات قتؿ جماعية ومجازر، بحؽ الفمسطينييف في مختمؼ المناطؽ،  إلى اإلحصاءاتوتشير 

 أفرادىامف  23وخاصًة في دمشؽ وريفيا، حيث قتمت عائالت بأكمميا )مثؿ عائمة المصري التي استشيد 
شييدًا في مجزرة مروعة بمخيـ  26في بمدة يمدا بريؼ دمشؽ(، وسقوط  2022/ سبتمبر موؿأيفي منتصؼ 

 القصؼ. وأعماؿسبينة، وغيرىا مف اليجمات 
 202وشابة، ونحو  امرأة 249طفاًل، باإلضافة إلى  249وبمغ عدد الشيداء األطفاؿ في مختمؼ المخيمات 

 فيا.مف المسنيف، غالبيتيـ سقطوا في مخيمات دمشؽ وري
مف مجمؿ الشيداء  34ف أ إلىوتشير المعطيات التي تمكنت القدس دوت كوـ مف الحصوؿ عمييا 
مجموع المعتقميف الفمسطينييف  أفالفمسطينييف سقطوا جراء عمميات تعذيب تعرضوا ليا بعد اعتقاليـ عمما 

أفرج عف العشرات منيـ شيور، وقد  4يومًا و  20تراوحت فترات اعتقاليـ ما بيف  426في سورية بمغ نحو 
 عف مصيرىـ. شيءزاؿ بعضيـ قيد االعتقاؿ وال يعرؼ  فيما ال
حالة نزوح واسعة، مف المخيمات والتجمعات  إلىعمميات القتؿ والقصؼ والمواجيات المتصاعدة  وأدت

% مف سكاف مخيمات دمشؽ 84الفمسطينية نتيجة القصؼ الذي كاف يستيدفيا، حيث غادر ما يقارب 
% منيـ فقط غادروا سورية إلى مناطؽ 6ألؼ إلى مناطؽ قريبة و 434,353البالغ عددىـ نحو وريفيا 

ألؼ،  9,939مختمفة كغزة ومخيمات لبناف، فيما وصمت نسبة النزوح مف مخيـ درعا الذي يبمغ عدد سكانو 
، و ألؼ 6.534عدد سكانو يبمغ  أف% فقط مف مخيـ الرمؿ بالالذقية عمما 4%، وما نسبتو 47نحو 
 24,399% مف مخيـ حمص )يقطنو 27ألفا، و 33,548% مف مخيمات حمب البالغ عدد سكانيا 29

 .8,236% مف سكاف مخيـ حماة البالغ عددىـ 9ألؼ نسمة(، و 
ولحقت بمنازؿ وممتمكات الالجئيف الفمسطينييف أضرار فادحة، نتيجة العمميات العسكرية وعمميات القصؼ، 

يف الدوالرات، فيما شيدت مخيمات اليرموؾ والحسينية وسبينة والنيرب استمر ما وقدرت تمؾ الخسائر بمالي
 أياـ، وأدى ذلؾ إلى نقص شديد في األدوية والمواد الطبية والمواد األساسية. 203-86بيف 

 2/4/2013، القدس، القدس
 

 في القاىرة ويؤكد أن المصالحة فريضة شرعية األزىرالوادية يمتقي شيخ  
 اإلماـمع فضيمة  ،ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة .اجتمع د :لديفىاني بدر ا

في القاىرة لمتابعة توحيد كؿ الجيود اإلسالمية والعربية لدعـ  ،شيخ األزىر الشريؼ ،أحمد الطيب .األكبر د
يؽ تحرير المسجد المصالحة الفمسطينية باعتبارىا فريضة شرعية وضرورة عربية ووطنية تدخمنا لطر 

 .االنقساـ أوالً  إنياءاألقصى بعد 
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ووصؼ الوادية أثناء ترؤسو لوفد مف الشخصيات الفمسطينية المستقمة االجتماع مع شيخ األزىر بااليجابي 
والمثمر لمناقشتو العديد مف القضايا التي تدعـ وحدة األشقاء المصرييف والفمسطينييف، مؤكدا أف مواقؼ 

حة في دعـ المصالحة الفمسطينية وضرورة استعادة وحدة الوطف الفمسطيني عبر استثمار فضيمة اإلماـ واض
كؿ النقاط المشتركة بيف جميع األطراؼ الفمسطينية وتقديميا لنصرة القضية الفمسطينية وكؿ المقدسات 

 اإلسالمية.
لحة التي تمثؿ باعتراؼ كافة وطالب الوادية بضرورة االستماع لتعاليـ اإلسالـ واستعادة الوحدة لتنفيذ المصا

عمماء المسمميف فريضة شرعية واجب تنفيذىا مف كؿ أصحاب القرار، مشددا عمى أف تسييؿ تنفيذ 
المصالحة الفمسطينية واجب عمى كؿ األطراؼ الفمسطينية لتعزيز صمود أىمنا ورفع بعضا مف المعاناة 

 ئيمي.اليومية التي يخمفيا االنقساـ الفمسطيني والحصار اإلسرا
 1/4/2013األىرام العربي، القاىرة، 

 
 اتفاقية حماية المقدساتبالفعاليات اإلسالمية والمسيحية في القدس ترحب  

الذي  ،األردني – عبد الرؤوؼ أرناؤوط: رحبت فعاليات إسالمية ومسيحية باالتفاؽ الفمسطيني - القدس
لثاني لحماية المقدسات في القدس، معتبرًة إياه وقعو الرئيس محمود عباس والعاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل ا

حماية ليذه المقدسات مف أي محاوالت إسرائيمية لفرض واقع جديد في المدينة وتحديدا في المسجد األقصى 
الوضع الذي نشأ عف  "إسرائيؿ"مسؤولوف فمسطينيوف أف االتفاؽ جاء لمنع استغالؿ  أكدوقد  المبارؾ.

 ة مراقب غير عضو في األمـ المتحدة.حصوؿ فمسطيف عمى مكانة دول
فقد اعتبرت الييئة اإلسالمية العميا ومجمس األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية في القدس في بياف مشترؾ ىذا 
االتفاؽ بأنو "خطوة مباركة عمى الطريؽ الصحيح" وقالت "االتفاؽ ىو قوة لنا جميعًا" وأضافت "لقد جاء 

 وذلؾ لألخطار المحدقة بمدينة القدس وبالمسجد األقصى المبارؾ". االتفاؽ في وقت أحوج ما نكوف إليو،
األردنية لمدفاع عف  –ومف ناحيتيا فقد رحبت بطريركية الروـ األرثوذكس المقدسية باالتفاقية الفمسطينية 

وأكد البطريرؾ ثيوفيموس الثالث، بطريرؾ القدس وسائر أعماؿ فمسطيف واألردف، عمى أف "االتفاقية  القدس.
ُتكر س ما ىو قائـ منذ عقود، وتكم ؿ مسارا تاريخيا صحيحا، وتُبش ر بتكثيؼ الجيود لحماية المقدسات 

 والحفاظ عمييا مف المخاطر التي تحدؽ بيا نتيجة األوضاع السياسية الراىنة".
 2/4/2013يام، رام اهلل، األ

 
 في سجون االحتالل حمديةميسرة أبو  األسيراستشياد  

ميسرة أبو حمدية في قسـ العناية المكثفة في  األسيرعيسى قراقع عف استشياد  األسرىوزير  أعمف :راـ اهلل
وقاؿ  بعد معاناتو مف مرض السرطاف نتيجة اإلىماؿ الطبي. 2/4الثالثاء  مستشفى سوروكا صباحا اليـو

اؿ الطبي ميسرة بسبب اإلىم األسيرجريمة بشعة وخطيرة عف سبؽ اإلصرار ارتكبت بحؽ  إنيا" :قراقع
وطالب قراقع بمجنة دولية عاجمة لمتحقيؽ في ظروؼ استشياده وتعرضو إلىماؿ  والتمكؤ باإلفراج عنو".

 طبي متعمد منذ سنوات، وحمؿ قراقع حكومة إسرائيؿ ومصمحة السجوف المسؤولية عف ىذه الجريمة.
 2/4/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 المقدسيون أصبحوا أقميةو     لممصمحة العامة % من مساحة القدس صودرت35خميل التفكجي:  
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% مف مساحة مدينة القدس 35أكد خبير االستيطاف خميؿ التفكجي أف  إبراىيـ:كامؿ  –القدس المحتمة 
مباشرة  68بدأت في العاـ  "إسرائيؿ"كيمو متر مربع، عمما بأف  24المحتمة صودرت لممصمحة العامة، أي 

 % فقط.23يتبؽ لمفمسطيني حتى ىذه المحظة سوى  بالمصادرة لممصمحة العامة، فمـ
ي في قضية أالر  جريدةمدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية التابعة لبيت الشرؽ ل ،وقاؿ التفكجي

%، وما 52الشوارع والمخططات الييكمية حوالي  كيمو متر مربع، وىناؾ أيضاً  24المصمحة العامة صودر 
 .9300الي % أي حو 23تبقى لنا ىو 

ألؼ مستوطف،  200، أما اليوـ فيناؾ أكثر مف كاف صفراً  67لى أف عدد المستوطنيف في العاـ إ وأشار
ألؼ مقدسي،  220ألؼ فمسطيني، لكف في قضية الجدار العنصري، تـ التخمص مف أكثر مف  300مقابؿ 

ألفا،  225ألفا، بينما أرقامنا تتحدث عف  90 ىآرتسألفا، ووفؽ جريدة  70وباعتراؼ رئيس بمدية االحتالؿ 
فنحف أصبحنا أقمية في داخؿ حدود بمدية االحتالؿ وىذا مخيؼ، ألنو إذا تـ تفعيؿ قانوف آخر، وىو قانوف 
أمالؾ الغائبيف، وباعتقادي سنصؿ إلى مرحمة لف يتبقى لنا أي شيء داخؿ البمدة القديمة، أو في داخؿ 

 الحدود البمدية.
دونما مف أراضي حارة  226، تـ مصادرة 68ستيطاف في البمدة القديمة قاؿ التفكجي منذ العاـ ف االأوبش

 الشرؼ والميداف، والجواعنو والبشيتية، والنمامرة.
% داخؿ البمدة القديمة ىي أمالؾ خاصة، دوف أف يدخؿ في ذلؾ أمالؾ 38ى إف أكثر مف إل وأشار

ذا فعمت األوقاؼ اإلسالمية والمسيحية، وال الوق ؼ الذري التي يستطيع أي إنساف أف يبيعيا دوف رادع، وا 
 قانوف أمالؾ الغائبيف، ستكوف الكارثة أكبر داخؿ البمدة القديمة. "إسرائيؿ"

أما حوؿ البمدة القديمة في القدس اضاؼ التفكجي، ىناؾ مجموعة مف العناصر حيث تستغؿ القضية 
وض الديني، كما استخدمت التنظيـ والبناء إلقامة الحديقة الدينية، فالحوض المقدس أو ما يسمونو الح
دونـ مف أراضي الصوانة،  300تـ مصادرة أكثر مف  2982القومية، وليس الحديقة التوراتية، وفي عاـ 

كما تستغؿ قانوف أمالؾ الييود، كما حدث في الشيخ جراح وكبانية أـ ىاروف، وىي لـ تأت بشيء، بؿ أتت 
 موجودا في الفترتيف العثمانية والبريطانية. في إطار قانوف كاف

 2/4/2013الرأي، عم ان، 
 

 تفاقم معاناة بدو القدس اإلسرائيميةالمياه العادمة  
قالت جمعية بادية القدس التعاونية: إف االنفجارات المتتالية لخطوط المياه العادمة  ي:منى القواسم - القدس

ت حياة سكاف التجمعات البدوية في عناتا والخاف األحمر، شماؿ التابعة لبمدية االحتالؿ في القدس، أحال
ف "تسرب المياه العادمة أ 2/4 جحيـ حقيقي. وأوضحت الجمعية في بياف ليا يوـ االثنيف إلىوشرؽ القدس 

عمى حد سواء، نتيجة شرب  وباألغناـ، وبالمراعي الطبيعية، األمطارألحؽ أذى بأحواض تجمع مياه 
اقتصادية جسيمة بأفراد التجمعات البدوية،  لمياه التي تمتمئ الحفر بيا، ما يمحؽ أضراراً مف ىذه ا األغناـ

 ".أساسيالذيف يعتمدوف عمى الثروة الحيوانية كمصدر دخؿ 
 2/4/2013، القدس، القدس

 
 عن قرى شمال غرب القدس هالمياالسمطات اإلسرائيمية تقطع  



 
 
 

 

 

           18ص                                    2817العدد:                2/4/2013الثالثاء  التاريخ:

عمى قطع المياه بشكؿ كامؿ عف قرى  أمسؿ اإلسرائيمي أقدمت سمطات االحتال :عالء المشيراوي -غزة 
شماؿ غرب القدس المحتمة ما تسبب بمشاكؿ كبيرة لممواطنيف في تمؾ المنطقة. وقاؿ رئيس مجمس 
الخدمات المشتركة يوسؼ الفقيو إف عشر قرى في شماؿ غرب القدس تعيش عمى كميات قميمة جدا مف 

  سمح بضخيا ولكف اليـو باتت بال ماء بعد التوقؼ عف ضخيا.المياه، التي كاف الجانب اإلسرائيمي ي
وأشار إلى أف مئات الطمبة في المدارس يعانوف بشكؿ كبير مف عدـ توافر المياه في مدارسيـ، األمر الذي 
يتطمب تدخال عاجال مف قبؿ الجيات المختصة لمضغط عمى االحتالؿ مف أجؿ إعادة ضخ المياه إلى تمؾ 

تصميا كميات قميمة أصال مف المياه. وأوضح أف المصدر الوحيد لمتزود بالمياه ىو  القرى التي كانت
 الصياريج الخاصة مف بيت إكسا، ولكف سمطات االحتالؿ منعت ذلؾ أيضا.

 2/4/2013االتحاد، أبو ظبي، 
 

 خالل آذار/ مارس مدينة القدس استيدفتاعتداء  97تقرير:  
لشيري الصادر عف مركز معمومات الجدار واالستيطاف التابع لممؼ رصد التقرير ا :عالء المشيراوي -غزة 

اعتداء جديدا نفذتيا قوات االحتالؿ  97الجدار واالستيطاف في الحكومة الفمسطينية لشير مارس الماضي 
 ومستوطنوه استيدفت مدينة القدس.

 2/4/2013االتحاد، أبو ظبي، 
 

 نود" إسرائيميين في األقصى"إحراق ج بمحاولةاالحتالل يتيم ثالثة مقدسيين  
 يـوقالت مركز معمومات وادي حموة في القدس المحتمة إف النيابة اإلسرائيمية العامة قدمت  :القدس المحتمة

، الئحة اتياـ ضد ثالثة شباف فمسطينييف مف سكاف القدس، تضمنت إلقاء زجاجات حارقة 32/3األحد 
 ئيمييف".داخؿ المسجد األقصى "ومحاولة إحراؽ جنود إسرا

 1/4/2013قدس برس، 
 

 وقتًا الشير الماضي 65 اإلبراىيمياالحتالل يمنع األذان في الحرم  
منعت رفع األذاف مف  اإلسرائيميةالسمطات  إف ،الخميؿ أوقاؼمدير مديرية  ،قاؿ زيد روبيف الجعبري :الخميؿ

 إزعاجستيف وقتًا بحجة الماضي خمسة و  / مارسالشريؼ خالؿ شير آذار اإلبراىيميعمى مآذف الحـر 
 الشريؼ. اإلبراىيميقطعاف المستوطنيف الموجوديف في القسـ المغتصب مف الحـر 

 2/4/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 طفالً  234   بينيم 2013منذ بداية  اً فمسطيني 1070رابة ققوات االحتالل تعتقل فروانة:  

 األطفاؿممة االعتقاالت في صفوؼ المواطنيف ال سيما مف العاـ الجاري تصاعد ح األوؿشيد الربع  :غزة
 أطفاؿبينيـ  مواطناً  2070فقد اعتقمت قوات االحتالؿ قرابة  مقارنة مع ذات الفترة مف العاـ الماضي.

% عف نفس الفترة المستعرضة مف العاـ 8,4عمى عدد حاالت االعتقاؿ بنسبة  ممحوظاً  مسجمة ارتفاعاً 
 الماضي.

حممة االعتقاالت  إف، ابؽ والمتابع لشؤوف األسرى عبد الناصر فروانة في بياف وصؿ معاً وقاؿ األسير الس
، طفالً  234فقد اعتقمت خالليا  األطفاؿ،الثالث الماضية ال سيما في صفوؼ  األشيرتصاعدت خالؿ 
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مقمقة  ورأى فروانة أف تمؾ األرقاـ طفؿ. 200فيما كانت قد اعتقمت خالؿ نفس الفترة مف العاـ الماضي 
خالؿ العاـ الجاري وبزيادة كبيرة  االعتقاؿارتفاع حاالت  إلىتؤشر  ،فيما لو استمرت ،وأف نسبة الزيادات
بشكؿ عاـ واعتقاؿ األطفاؿ  االعتقاؿوالذي شيد زيادة ممحوظة في عدد حاالت  2022عف العاـ الماضي 

 .2022بشكؿ خاص عف العاـ الذي سبقو 
 2/4/2013وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 / مارسًا خالل آذارطالب أربعينو صبيًا  35االحتالل يعتقل  

أفاد مدير نادي األسير في الضفة الغربية، أمجد النجار، أف قوات االحتالؿ شنت : ميسرة شعباف -غزة 
الماضي أوسع حمالت االعتقاؿ، والتي زادت وتيرتيا مع فعاليات التضامف مع  / مارسخالؿ شير آذار
وأفاد  يف عف الطعاـ، لتطاؿ طالبًا وأطفااًل ومرضى وكبار سف وأسرى محرريف وصحافييف.األسرى المضرب

صبيًا تراوح أعمارىـ بيف  35النجار أف عدد المعتقميف دوف سف الرشد ارتفع بشكؿ ممحوظ ليصؿ إلى 
 ؿ التعميمية.طالبًا مف كؿ المراح 40عامًا، مشيرًا إلى أف قوات االحتالؿ اعتقمت خالؿ ىذه الفترة  27و23

أسيرًا إلى مراكز التحقيؽ الرئيسية "عسقالف" و"المسكوبية" و"بتح تكفا"  30وأحاؿ االحتالؿ أكثر مف 
 و"الجممة" حيث تعرض معظميـ لمتنكيؿ خالؿ االعتقاؿ.

وتطرؽ النادي إلى سياسة سرقة أمواؿ األسرى مف خالؿ فرض الغرامات المالية، إضافة إلى األحكاـ 
 آالؼ شيقؿ. 6ي بحقيـ حيث تراوح الغرامات ما بيف ألفًا وكإجراء عقاب

وأوضح النادي أف الحممة قد طالت المرأة كباقي األشير، حيث اعتقمت قوات االحتالؿ نييؿ طالؿ رضواف 
 أبو عيشة، وتـ تقييدىا ووضع رباط عمى عينييا واقتيادىا إلى جية مجيولة.

 
سيرًا مريضًا مف دوف مراعاة ظروفيـ الصحية، ومعاممتيـ أ 22وأكد نادى األسير أف االحتالؿ اعتقؿ 

 معاممة ميينة، ومساومتيـ في مراكز التحقيؽ عمى االعتراؼ أو العالج.
 2/4/2013، بيروت، المستقبل

 
 / مارسفي آذارآخرين  15ويعتقل  صحفيين أربعةاالحتالل يصيب  

 25واعتقؿ  أصيبواصحفييف  4 إف، طاع غزةالفمسطينية في ققاؿ المكتب اإلعالمي التابع لمحكومة  :غزة
وبحسب اإلحصائية التي أصدرىا قسـ  الماضي. / مارسآخروف مف قبؿ قوات االحتالؿ خالؿ شير آذار

المتابعة والرصد بالمكتب، فإف آذار شيد تصعيدًا خطيرًا مف قبؿ قوات االحتالؿ بحؽ الصحافييف في 
صحفييف باقتحاـ منازليـ وضربيـ وتدمير أدواتيـ  4عتداء عمى كما تـ اال الضفة الغربية والقدس المحتمة.

 الصحفية.
 2/4/2013، القدس، القدس

 
 أسيرًا فمسطينيًا مصابون بالسرطان 25 

 أسيرًا يعانوف مف أمراض السرطاف المختمفة. 25أعمنت وزارة شؤوف األسرى الفمسطينية أمس أف  :راـ اهلل
ابة باألمراض الخبيثة بيف األسرى الفمسطينييف تزايدت في شكؿ وأوضحت في تقرير ليا أف معدالت اإلص

ممحوظ في السنوات األخيرة نتيجة اإلىماؿ الطبي، والظروؼ غير الصحية ألماكف االعتقاؿ، والقير النفسي 
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نتيجة اإلىماؿ في  ةالذي يتعرض لو األسرى. وقالت إف ما يفاقـ خطورة ىذه األمراض أنيا تكتشؼ متأخر 
 ـ توافر الرعاية الطبية.الفحص وعد

 واستعرض تقرير الوزارة أسماء عدد مف األسرى المصابيف بأمراض السرطاف.
 2/4/2013الحياة، لندن، 

 
 يتواجدون بشكل دائم في عيادة سجن الرممة اً أسير  18: الفمسطينينادي األسير  

مارس / التي بدأت في شير آذاررجح نادي األسير الفمسطيني اتساع دائرة اإلضرابات االحتجاجية  :راـ اهلل
، في سجف "إيشؿ" اإلسرائيمي عقب تدىور الحالة الصحية لألسير ميسرة أبو حمدية واستمرار  المنصـر

أياـ، وكشؼ  20عف الطعاـ سيستمر لمدة  يخوضوف إضراباً  أسيراً  22وأوضح البياف أف  اإلىماؿ الطبي.
 ؿ دائـ في عيادة سجف الرممة.بشك أسيراً  28نادي األسير عف وجود ما يقارب الػ 

 1/4/2013قدس برس، 
 
 من سن التاسعة القطاعالبنين عن البنات بمدارس  فصلوزارة التعميم تقرر غزة:  

غزة لوائح جديدة تمنع الرجاؿ مف التدريس في مدارس  قطاع أصدرت وزارة التعميـ في: رويترز –غزة 
 التاسعة.البنات وتخصص فصواًل لمبنات وأخرى لمبنيف مف سف 

وسيسري القانوف اعتبارًا مف العاـ الدراسي المقبؿ وسيطبؽ في شتى أنحاء القطاع الساحمي، بما في ذلؾ 
 المدارس الخاصة والمدارس التي يديرىا مسيحيوف ومدارس األمـ المتحدة.

جتمع"، تحاوؿ فرض فكرىا عمى الم ]أي حماس  واعتبر منتقدو اإلجراءات الجديدة أف "الحركة اإلسالمية
 فيما اعتبر مؤيدوه أنيـ "ال يريدوف سوى نظـ القيـ الفمسطينية المحافظة في قوانيف".

وقاؿ المستشار القانوني لوزارة التعميـ وليد مزىر لرويترز "نحف شعب مسمـ ال نحتاج ألف نجعؿ الناس 
 مسمميف. نحف نعمؿ عمى خدمة شعبنا والحفاظ عمى ثقافتيـ".

حقوؽ المرأة زينب الغنيمي إف "القانوف الجديد جزء مف مشروع حماس لفرض  وقالت الناشطة في مجاؿ
ورأت الغنيمي، التي تعمؿ مديرة لمركز األبحاث واالستشارات القانونية لممرأة  قيميا عمى سكاف غزة".

يقولوا إنيـ الفمسطينية، في حديث إلى اإلذاعة الفمسطينية، أف "القوؿ إف القانوف السابؽ لـ يحتـر التقاليد وأف 
وتساءلت "لماذا ال يقولوا إنيـ حركة إسالمية ويريدوف أف  يريدوف إصالح الناس ىذه إىانة لممجتمع".

 يؤسمموا المجتمع بداًل مف المؼ والدوراف حوليا واالختباء حوؿ مبررات مثؿ التقاليد".
ؿ سنة لكف المدارس لـ تفعؿ وأكدت وزارة التعميـ في غزة أنيا "دعت المدارس الخاصة لمناقشة التشريع قب

 ذلؾ".
 2/4/2013الحياة، لندن، 

 
 غزة: دعوة لتمديد ساعات العمل في معبر كرم أبو سالم لتعويض أيام اإلغالق 

دعت المجنة الشعبية لمواجية الحصار بغزة إلى تمديد ساعات العمؿ في معبر كـر أبو سالـ، وزيادة  :غزة
ض فترة اإلغالؽ السابقة التي استمرت أحد عشر يومًا متتالييف، عدد الشاحنات المسموح بدخوليا؛ لتعوي

وأكدت وحدة متابعة عمؿ المعابر بالمجنة  تخمميما فتحو ليوـ واحد فقط تحت حجج أمنية وبمناسبة األعياد.
، أف استمرار عمؿ المعبر عمى وضعو 4/2الشعبية، في بياف تمقت "قدس برس" نسخة عنو، يوـ االثنيف 
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حيث عدد الساعات والشاحنات المسموح بدخوليا بشكؿ يومي، لف يحؿ األزمة القائمة في السابؽ مف 
 أسواؽ القطاع.

وقالت المجنة الشعبية لمواجية الحصار إنيا رصدت إغالؽ المعبر منذ بداية العاـ الجاري، ثمانية وثالثيف 
 مختمفة.يومًا، مف ضمنيا اإلغالؽ بمناسبة األعياد والحجج والذرائع األمنية ال

 1/4/2013قدس برس، 
 
    بالفحم!الحصارالغزاويون يتحدون  

تحت وطأة سنوات الحصار الطويمة، يبدع الغزاويوف في تحدي القيود المفروضة. ومف بيف ىذه : ب( )أ
عادة الحياة إلى األشياء المستعممة. ويتضمف األمر  اإلبداعات تحوليـ إلى خبراء في عممية التدوير، وا 

الخشب إلى فحـ نباتي ُيستخدـ في الشواء، وفي قنوات المياه المتدفقة إلى المطاعـ المحمية تحويؿ قطع 
.)  واالستراحات العامة )يعالج مياه الشرب ويمتص السمـو

وفيما ال يوجد خشب بكثرة في القطاع، بدأ الفمسطيني فايز أبو جبيف، باستخداـ أخشاب األشجار التي 
بة إلى يقطعيا جيش االحتالؿ اإلسرائ يمي في المناطؽ الريفية لمنع الغطاء عف صواريخ غزة المصو 

 ."إسرائيؿ"
ومنذ ذلؾ الوقت، تعم ـ أبو جبيف وغيره مف مصن عي الفحـ أف يتأقمموا مع الظروؼ السياسية المتغي رة. ففي 

الخشب ومصر الحصار عمى القطاع، استخدـ مصن عو الفحـ  "إسرائيؿ"، عندما ضي قت كؿ مف 2007العاـ 
 المير ب إلى غزة مف مصر عبر األنفاؽ. ويقوؿ أبو جبيف إف ورشتو يمكنيا إنتاج أربع أطناف 

 
سنتًا مع كؿ كيموغراـ، يبيعو بسعر دوالريف.  50مف الفحـ النباتي أسبوعيًا، ويحقؽ في ذلؾ ربحًا بقيمة 

 ويشير في النياية إلى أف ىناؾ ثماني ورش لتصنيع الفحـ النباتي في غزة.
 2/4/2013السفير، بيروت، 

 
 عمى وقف برنامجي الطوارئ والبطالة لألونروا احتجاجاً  مقراً غزة: الجئون يغمقون  

لوكالة األونروا في جنوب قطاع غزة،  تابعاً  تموينياً  ، مقراً 2/4أغمؽ الجئوف فمسطينيوف، يوـ االثنيف  :غزة
واعتصـ  الة الذي يستفيد منو أالؼ الالجئيف.احتجاجًا عمى تقميصات مالية ووقؼ برنامجي الطوارئ والبط

العشرات مف الالجئيف أماـ مقر تمويف "بير ىاوس" التابع لموكالة األممية، وبعضيـ قاموا بإغالؽ البوابة 
 الرئيسة لممركز.

 1/4/2013قدس برس، 
 

 مواد بناء قطرية إلى قطاع غزة شاحنة 57مصر: إدخال  
شاحنة مػواد  57، إنو تـ إدخاؿ 2/4/2023االثنيف ي ميناء رفح البري قاؿ مصدر ف: أيمف قناوي -القاىرة 

بناء إلى قطاع غػزة عػف طريػؽ المينػاء، وذلػؾ ضػمف المنحػة القطريػة لتػوفير مػواد البنػاء الالزمػة لمشػروعات 
أمتػار مكعبػة مػف  2405طنػا مػف األسػمنت و 520وأضاؼ المصدر أف الشاحنات أقمت  إعادة إعمار غزة.

 لط الصغير" لتمبية احتياجات مشروعات إعادة اإلعمار.الحصمة "الز 
 2/4/2013الشرق، الدوحة، 
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 بفضل ثباتيا "إسرائيل"عمى حقوقيا من  الحصولأردوغان: تركيا استطاعت  

إف  قاؿ رئيس الوزراء التركي رجب طيػب أردوغػاف فػي تصػريح نشػرتو وسػائؿ اإلعػالـ التركيػة الرسػمية: أنقرة
ا مػػف الجانػػب اإلسػػرائيمي، بعػػد أف ظنػػت تػػؿ أبيػػب أف أنقػػرة سػػتكؼ عػػف المطالػػب بػػالده حصػػمت عمػػى حقوقيػػ

تحصػػؿ عمػػى اعتػػذار رسػػمي فضػػاًل  تركيػػا ىػػا ىػػيمضػػيفا "بحقيػػا بعػػد االعتػػداء عمػػى سػػفينة "مرمػػرة الزرقػػاء"، 
 ألسر ضحايا "أسطوؿ الحرية"، ورفع الحصار عف الفمسطينييف".  "إسرائيؿ"عف التعويضات التي ستدفعيا 

 1/4/2013، برس قدس
 
 لفمسطينتغيير الواقع الديموغرافي لاإلسرائيمية الرامية  إلجراءاتارفض تالسعودية  

دعػػت السػػعودية المجتمػػع الػػدولي لمتصػػدي لمممارسػػات اإلسػػرائيمية غيػػر الشػػرعية ضػػد أبنػػاء الشػػعب : د ب أ
نيػػ العمػػػؿ عمػػى وقػػػؼ جميػػع إجػػػراءات التيويػػد اإلسػػػرائيميةو  الفمسػػطيني اء الحصػػػار االقتصػػػادي فػػي القػػػدس وا 

بػػف محيػػػي الػػػديف خوجػػة، فػػػي بيػػاف، عقػػػب الجمسػػػة  زعبػػد العزيػػػ د.والعسػػكري. وقػػػاؿ وزيػػر الثقافػػػة واإلعػػػالـ 
العزيػز، إف المجمػس  األسبوعية التي عقدىا مجمس الوزراء، أمس، برئاسة ولػي العيػد األميػر سػمماف بػف عبػد

دانتيػػا لإلجػػراءات اإلسػػرائيمية أح" اديػػة الجانػػب اليادفػػة إلػػى تغييػػر الواقػػع الػػديموغرافي جػػدد رفػػض المممكػػة وا 
إعػػػالف دولػػػة  "إسػػػرائيؿ"لألراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة بمػػػا فييػػػا القػػػدس وفػػػرض واقػػػع جديػػػد يعبػػػر عػػػف نوايػػػا 

 ."ييودية
 2/4/2013الخميج، الشارقة، 

 
 ماكينات خياطة عمى نساء غزة توزع "قطر الخيرية" 

اكينات خياطة وتطريز عمى عدد مػف األسػر الفقيػرة فػي غػزة وذلػؾ فػي تواصؿ قطر الخيرية توزيع م: الدوحة
 إطار مشاريعيا المدرة لمدخؿ في القطاع التي استفاد منيا عشرات األسر.

2/4/2013الشرق، الدوحة،   
 

 "الجيادو"حماس و قمنا بدعم حزب اهلل : اإليراني الخارجيةمساعد وزير  
عبػػػد  أميػػػروشػػػماؿ أفريقيػػػا حسػػػيف  األوسػػػطة اإليرانػػػي لمشػػػرؽ د ب ا: أكػػػد مسػػػاعد وزيػػػر الخارجيػػػ -القػػػاىرة 

إف بػػالده تعتبػػر التطػػورات الفمسػػطينية أىػػـ قضػػية  االثنػػيف بالقػػاىرة، أمػػسالمييػػاف، فػػي مػػؤتمر صػػحافي عقػػده 
واإلسػالمي مطالػب بمتابعػة ىػذه القضػية لتحقيػؽ الحقػوؽ الكاممػة العادلػة  العربػيفي وقتنا الػراىف واف العػالـ "

الكيػػػاف الصػػػييوني فػػػي أسػػػوأ وضػػػع وىنػػػاؾ  أفالتطػػػورات اإليجابيػػػة بالمنطقػػػة تثبػػػت  أفيف كمػػػا لشػػػعب فمسػػػط
 ."إلنقاذه مف ىذا الوضع األطراؼمحاوالت يائسة مف بعض 

يتركػػػز فػػػي الصػػػداقة  واإلسػػػالميتجػػػاه دوؿ الجػػػوار والعػػػالميف العربػػػي  إيػػػراف إسػػػتراتيجية أسػػػاس أف وأضػػػاؼ
مػا يسػمى بػالخالؼ بػيف  األجنبيػة األطػراؼىناؾ مف يردد مػف  أفا إلى مع الجميع، مشير  األخويةوالعالقات 

ونحف كنموذج وعمى سبيؿ المثاؿ كما قمنا بدعـ "والشيعة والسنة وىؤالء لدييـ فكرة لتوسيع ىذه الفتنة، وقاؿ 
 ."حزب اهلل الشيعي في لبناف ندعـ حركة حماس السنية وحركة الجياد السنية بفمسطيف

2/4/2013دن، القدس العربي، لن  
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 القتمة ألنيم ناإلسرائيميي نمع الالعبي ال أتبادل القمصان :رونالدو كريستيانو 
عػػػػف المنتخػػػػب  أذربيجانيػػػػةلصػػػػحيفة  العػػػػب ر مدريػػػػد تصػػػػريح نػػػػاري مػػػػف كريسػػػػتيانو رونالػػػػدو أثػػػػار :مدريػػػػد

فيات األوروبيػػػة التقػػػوا فػػػي الجولػػػة الخامسػػػة مػػػف مباريػػػات المجموعػػػة السادسػػػة مػػػف التصػػػ أفبعػػػد  اإلسػػػرائيمي
فػي حيػاتي..  أطقػوجميػور لػـ  أكثػر" اإلسػرائيميالجميور  إفبالبرازيؿ، قاؿ فيو  2024لنيائيات كأس العالـ 

 أفلمصػػحيفة  رونالػػدو وأوضػػح .اإلسػػرائيمييف المسػػؤوليفالعديػػد مػػف  أزعػػججميػػور الكيػػاف الصػػييوني"،  ألنػػو
 أتبػادؿال  إنػيالتػي انتيػت بالتعػادؿ بػيف الفػريقيف "سبب عػدـ تبػادؿ القمصػاف مػع العبػييـ فػي نيايػة المبػاراة 

 ".القتمةالقمصاف مع 
 2/4/2013القدس العربي، لندن، 

 
 شاب عربي لم يكمموا مرحمة التعميم االبتدائي ماليين عشرةتقرير:  

العربية  أطمقت جامعة الدوؿ العربية ومنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة "يونسكو" النسخة :القاىرة
تحت عنواف "الشباب والميارات تسخير التعميـ  2022مف التقرير العالمي لرصد التعميـ لمجميع لعاـ 

 لمقتضيات العمؿ".
الحاجة الماسة إلى االستثمار في  2/4وبحسب التقرير الذي أعمف عف إطالقو في القاىرة يوـ االثنيف 

 مف عشرة مالييف شخص في الدوؿ العربية ممف  الميارات لدى الشباب، حيث أوضح التقرير وجود أكثر
 
 

لـ يكمموا حتى مرحمة التعميـ االبتدائي ويحتاجوف إلى مسارات بديمة  عاماً  24و 25تتراوح أعمارىـ بيف 
 لمعمؿ واالزدىار. األساسيةالكتساب الميارات 

 1/4/2013قدس برس، 
 

 الوقود بمتر واحد من م"ألف ك"طالب إماراتيون يصممون سيارة تقطع  
عمؿ فريؽ مف طالب اإلماراتييف مف معيد تكنولوجيا اليندسة في كميات التقنية العميا بدبي عمى تصميـ 

 كيمومتر بمتر واحد فقط مف الوقود. 2000سيارة يمكنيا قطع مسافة تصؿ إلى 
المقبميف، وىي السيارة الخفيفة الوزف ىي في مرحمتيا النيائية مف الصنع وسيبدأ اختبارىا خالؿ األسبوعيف 

 نتاج عمؿ سنتيف تقريبا.
" لالختبار في ماراثوف شيؿ البيئي 2ويستعد الطالب لعرض مشروعيـ الذي أطمقوا عميو اسـ "إيكو دبي 

 يوليو في كواال لمبور بماليزيا.تموز/  7إلى  4خالؿ الفترة ما بيف 
 2/4/2013البيان، دبي، 

 
 لشرق األوسط؟في خريطة ا "إسرائيل" تموضعىل يعيد الغاز  

مع بػدء ضػخ الغػاز الطبيعػي مػف بئػر "تامػار" اإلسػرائيمي، فػي عػرض البحػر : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
االبيض المتوسط، مطمع األسبوع، بدأت إسرائيؿ تفتش عف دور سياسي استراتيجي جديد في الشرؽ األوسط 

ة الطبيعية. فإلى جانب تأثير ىػذا االنجػاز فػي أبعد مف الجدوى االقتصادية اليائمة التي تجنييا مف ىذه الثرو 
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العالقػات مػع تركيػػا، يخطػط اإلسػػرائيميوف اليػـو لرفػػع مكػانتيـ السياسػية االقميميػػة وتوسػيع دورىػػـ وتػأثيرىـ فػػي 
 العالقات الدولية المحيطة، وأبعد مف ذلؾ أيضًا عمى صعيد القارة األوروبية.

ناء عف الغاز المصري الذي "لـ يعد مضمونًا لمزبائف وبات عنصر والخطة اإلسرائيمية مبنية أواًل عمى االستغ
تيديػػد لكػػؿ مػػف يشػػتريو"، وفػػؽ الخبيػػر االقتصػػادي نحميػػا شتسػػمر. فمػػع تفجيػػر األنابيػػب قػػرب العػػريش التػػي 
توصؿ الغاز إلى إسرائيؿ واألردف، في زمف الرئيس حسني مبارؾ بداية، وتكرار عمميات التفجيػر بعػد سػقوط 

اإلخػػػواف المسػػػمميف الحكػػػـ وطػػػرح "المطمػػػب الثػػػوري" بحرمػػػاف إسػػػرائيؿ الغػػػاز المصػػػري، باتػػػت  مبػػػارؾ وتػػػولي
إسرائيؿ مع اكتشاؼ حقوؿ الغاز الضػخمة دولػة ذات اكتفػاء ذاتػي مػف ىػذه المػادة الحيويػة، بػؿ ىػي تسػتطيع 

سػػابيع طويمػػة. تصػػدير الغػػاز إلػػى األردف الػػذي أدى تفجيػػر اآلبػػار المصػػرية إلػػى انقطػػاع الغػػاز عنػػو مػػرارًا وأل
والسمطة الفمسطينية أيضًا، التي تقيـ محطة توليد كيرباء في جنيف، تريد أف تستخدـ الغػاز بػداًل مػف الػديزؿ، 

 وىي معنية بشراء الغاز اإلسرائيمي ألنو سيكوف أدنى كمفة مف الديزؿ، والوصوؿ إليو أسيؿ.
تطمػح إلػى بمػوغ أسػواؽ أخػرى فػي أوروبػػا،  وكانػت إسػرائيؿ قػد تعاقػدت مػع اليونػاف عمػى بيعيػا الغػػاز، ولكنيػا

 خصوصًا بعد نشوب األزمة االقتصادية الخطيرة وخفض تصنيؼ اليوناف في سم ـ ضمانات القروض.
كما اف قبرص، المعنية بدورىا بالتعاوف مػع إسػرائيؿ فػي موضػوع الغػاز وحمايتػو، تريػد أف تتحػوؿ إلػى مركػز 

عػو مػف أراضػييا. وقػد كانػت أبرمػت اتفاقػًا مفاجئػًا مػع إسػرائيؿ، يستقطب صناعة الغاز اإلسرائيمية بيدؼ توزي
 يتيح لألخيرة أف تكوف شريكة في أعماؿ التنقيب عف الغاز والنفط مقابؿ سواحؿ قبرص.

 
 الدور التركي

وتعػػد إسػػرائيؿ لتركيػػا دورًا مميػػزًا فػػي ىػػذه الصػػفقة عمػػى مسػػتوى التوزيػػع فػػي دوؿ أوروبػػا الغربيػػة. ويتضػػح أف 
التركيػػة األخيػػرة لػػـ تػػأت فقػػط بػػدافع الضػػغوط األميركيػػة وال بػػدافع تقاسػػـ األدوار فػػي -اإلسػػرائيميةالمصػػالحة 

سػورية مػػا بعػد سػػقوط نظػاـ بشػػار األسػػد، بػؿ يتػػيح إبػراـ صػػفقة مػػع إسػرائيؿ لتركيػػا أف تػوزع الغػػاز اإلسػػرائيمي 
ىو إلػى االعتػذار لنظيػره التركػػي عبػر أراضػييا إلػى أوروبػا. وقػد سػارع رئػيس الػػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػا

رجػب طيػب أردوغػاف عمػا حػػدث لسػفينة "مرمػرة" )مقتػؿ تسػعة أتػػراؾ خػالؿ اليجػـو اإلسػرائيمي العػدواني عمػػى 
المشاركيف في "أسطوؿ الحرية"(، لكي يطوي ىذا الممؼ بسرعة. وما التجاوب التركي مػع ىػذه الخطػوة سػوى 

 دليؿ عمى الرغبة في أخذ دور في صفقة الغاز.
وتتوقع إسرائيؿ أف يؤدي الغاز إلى تحوؿ في السياسة التركية تجاىيا، أكاف ذلؾ في الموضوع الفمسطيني أـ 
فػػي الموضػػوع السػػوري أـ فػػي الموضػػوع االيرانػػي. وتأمػػؿ أف تحقػػؽ ليػػا ىػػذه الصػػفقة انطالقػػة نحػػو اتفاقػػات 

حيػػػػاء اتفاقػػػػات قديمػػػػة، بخاصػػػػة مػػػػف ناحيػػػػة الصػػػػفقات العسػػػػكرية واالسػػػػم حة والتػػػػدريبات العسػػػػكرية جديػػػػدة وا 
 المشتركة.

 
 تخفيف الضغوط األمنية

وتدرؾ إسرائيؿ أف تغيير العالقات مع تركيا في االتجاه االيجابي، سيخفؼ الضغوط األمنية عف آبار الغاز، 
فالمعروؼ أف إسرائيؿ، ومنذ اكتشاؼ حقمي الغاز "تامار" و "لفياتاف"، وضعت قوات كبيرة مف سالح البحرية 

الجػػػو ووحػػػدات الكومانػػػدو لحراسػػػتيا مػػػف عمميػػػات تفجيػػػر وىجمػػػات مسػػػمحة. وبػػػداًل مػػػف نقػػػؿ الغػػػاز وسػػػالح 
باألنابيب أو النقؿ البحري إلى أوروبا، وما ينطوي عميو ذلؾ مف عمميات حراسة ضخمة، تفضؿ إسرائيؿ مد 

 جدى اقتصاديًا.االنابيب في قاع البحر الى تركيا، كونيا الوسيمة االسيؿ واالرخص واألكثر أمانًا واأل
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وتركيا مف جيتيا وكذلؾ دوؿ أوروبا، تقع اليوـ تحت طائمة الغاز الروسي، وتعاني مف إمالء شروط روسػية 
عمييا، تتجاوز حدود "البائع المتحكـ بمصير زبائنو"، إذ إف دوؿ الغرب تحذر مف الػدخوؿ فػي صػدامات مػع 

موضوع االيراني. ومف ىنػا، يخػط  تحػوؿ إسػرائيؿ روسيا في قضايا سياسية شائكة، مثؿ الموضوع السوري وال
 إلى دولة مصدرة لمغاز معادالت جديدة، تضعؼ الموقؼ الروسي وتستبدلو في مواقع عدة بنفوذ إسرائيمي.

ومػػف عالمػػات ىػػذا النفػػوذ، أف دوؿ الغػػرب انفضػػت عػػػف لبنػػاف الػػذي يطالػػب بحصػػة فػػي اآلبػػار اإلسػػػرائيمية 
طقػة "الميػاه االقتصػادية" المبنانيػة. فقػد كػاف لبنػاف توجػو إلػى األمػـ المتحػدة باعتبار أف قسػمًا منيػا يقػع فػي من

بشػػكوى، وبػػدأ الغػػرب يبحػػث فػػي امكػػاف تشػػكيؿ لجنػػة تحكػػيـ بػػيف الطػػرفيف. ولكػػف، بعػػدما اصػػبح الغػػاز حقيقػػة 
واقعػػة، لػػوحظ تغييػػر فػػي مواقػػؼ الغػػرب. وتمقػػى لبنػػاف نصػػيحة بػػأف يتنػػازؿ عػػف الشػػكوى ويتجػػو إلػػى محاولػػة 

شػركة أجنبيػة، غالبيتيػا مػػف  52يػب السػتخراج الغػاز مػف المنػػاطؽ المبنانيػة المجػاورة. وتمقػى عروضػًا مػػف تنق
 الغرب، لمدخوؿ في مناقصة عمى ىذا المشروع.

، وركزتيا في بئريف 2009وكانت إسرائيؿ قد اكتشفت آبار الغاز في عمؽ البحر األبيض المتوسط منذ عاـ 
". وكثفت جيودىا إلنياء العمؿ ومباشرة ضخ الغاز، وخصصت موازنػات ىائمػة اثنتيف، ىما "تمار" و "لفيتاف

لػذلؾ، لفػػرض األمػػر الواقػػع ومنػع أي مسػػاءالت دوليػػة. وجعمػػت العمػؿ فػػي بئػػر "تمػػار" يػتـ عبػػر منصػػات فػػي 
اسدود، بعدما فشمت جيودىا في اقامة منصة الغاز قبالة شواطئ حيفا خشية تعرضيا العتداءات او اطالؽ 

 ، في حاؿ وقوع مواجيات عمى الجبية الشمالية.صواريخ
بميػػػوف متػػػر مكعػػػب مػػػف الغػػػاز الطبيعػػػي فيمػػػا تجػػػاوزت تكػػػاليؼ  280ويحتػػػوي حقػػػؿ "تامػػػار" عمػػػى اكثػػػر مػػػف 

 235التنقيػػب عػػف الغػػاز وسػػحبو ثالثػػة باليػػيف دوالر. أمػػا حقػػؿ "لفيتػػاف"، ويعنػػي الحػػوت، فيقػػع عمػػى مسػػافة 
بميػػوف متػػر مكعػػب مػػف الغػػاز، وىػػي كميػػات ضػػخمة  453حتػػوي عمػػى كيمػػومترًا شػػماؿ غربػػي مدينػػة حيفػػا، وي

 بميوف دوالر. 45تصؿ قيمتيا إلى نحو 
واعتبر اإلسرائيميوف أف النجاح في ضخ الغاز ىو بمثابة نقطة تحوؿ في تاريخيـ. اذ تصبح إسرائيؿ مستقمة 

زير الطاقػة والميػاه سػيموفاف شػالـو في كؿ ما يتعمؽ الغاز، ما يعني أنيا حققت انجازًا قوميًا كبيرًا، حتى اف و 
ذا كانت ستعتمد عمى ذاتيا في الغػاز  لـ يتردد في القوؿ اف "إسرائيؿ اصبحت بعد ىذا اليوـ مختمفة تمامًا، وا 

 مف حقؿ "تامار"، فإف مباشرة الضخ في حقؿ "لفيتاف" سيجعميا مصد رة غاز لمعالـ كمو".
 

 الموازنة العسكرية
لطائمػػػة مػػػف ضػػػخ الغػػػاز، ينتقػػػؿ ىػػػذا الممػػػؼ الػػػى طاولػػػة النقػػػاش حػػػوؿ الموازنػػػة ومػػػع الحػػػديث عػػػف االربػػػاح ا

العسػػكرية التػػي تشػػيد ىػػذه االيػػاـ خالفػػات بػػيف وزيػػر المػػاؿ يػػائير لبيػػد مػػف جيػػة ووزيػػر الػػدفاع موشػػيو يعػػالوف 
وقيػػادة الجػػيش مػػف جيػػة اخػػرى. فمبيػػد الػػذي صػػرح اف االوضػػاع فػػي المنطقػػة ال تتطمػػب االسػػتعدادات التػػي 

ا الجػػيش والموازنػػة التػػي يطالػػب بيػػا لضػػماف فعاليػػة ىػػذه االسػػتعدادات، سػػيواجو قػػرارًا لممؤسسػػة االمنيػػة يجرييػػ
يؤكد أىمية توفير الماؿ لضماف حماية حقوؿ اآلبار في البحر المتوسط، وىذا سيكوف ذريعة قوية تستخدميا 

بيػا زيػادة الموازنػة العسػكرية بميػوني القيادة العسكرية في معركتيا لمنع التقميصات في الموازنة، بؿ سػتؤكد طم
شػػػيكؿ. فقػػػد اقػػػرت المؤسسػػػة االمنيػػػة خطػػػة حمايػػػة لحقػػػوؿ الغػػػاز مػػػف عمميػػػات معاديػػػة، بخاصػػػة مػػػف لبنػػػاف، 
وتفجيرىا عبػر صػواريخ او سػفف مفخخػة. وفاقػت كمفػة الحراسػة وحمايػة منصػات التنقيػب وحقمئػي الغػاز مئتػي 

مراقبػػػة منصػػػات الغػػػاز مسػػػتخدمًا قػػػوارب غيػػػر مأىولػػػة مميػػػوف دوالر. ونشػػػر سػػػالح البحريػػػة وحػػػدة خاصػػػة ل
 وطائرات مف دوف طيار ووسائؿ اخرى متطورة.
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وتػأتي كػؿ ىػذه الحجػج فػي اطػار بحػث الجػػيش اإلسػرائيمي عػف مصػادر دخػؿ إضػافية تمنػع تقمػيص الموازنػػة 
ي واقعيػا األمنػي. العسكرية، مؤكدًا أف تحوؿ إسرائيؿ إلى دولة غاز يحتـ عمييػا إجػراء تغييػرات اسػتراتيجية فػ

فػػاآلف، يحتػػاج الحفػػاظ عمػػى ىػػذه اآلبػػار سػػميمة، إلػػى اقتراحػػات ومشػػاريع، فػػي صػػمبيا إجػػراء تعػػاوف أمنػػي مػػع 
تركيا وزيادة التدريبات وتوسيع ميمات القوات العاممة في جبيات بعيدة مف حدود الدولة المعترؼ بيا )حدود 

2967.) 
 2/4/2013الحياة، لندن، 

 
 وحكومة نتنياىو الجديدة مياإلسرائياليسار  

 عمي بدواف
ف ضػمت فػي إطػار ائتالفيػا قػوة ليبراليػة صػاعدة  تصطبغ الحكومة اإلسرائيمية الجديدة بموف يمينػي واضػح، وا 
محسوبة موزعػة بػيف يسػار الوسػط ويمػيف الوسػط، وىػي كتمػة حػزب "يػش عتيػد" )ىنػاؾ مسػتقبؿ( بقيػادة يػائير 

 بقيادة تسيبي ليفني التي تحظى بستة مقاعد في الكنيست.البيد، ومعيا مجموعة مف يسار الوسط 
حزب العمؿ بات خارج إطار الحكومة ليس ألسباب سياسية مباشرة بؿ ألسباب ليا عالقة برغبة نتنياىو في 
تفضيؿ التحالؼ مع آخريف إلبعاد عامػؿ اإلزعػاج والمشػاغبة واالبتػزاز عػف حكومتػو فػي حػاؿ مشػاركة حػزب 

عضػوًا، مػع العمػـ أف حػزب العمػؿ يتفػؽ  25ب الذي يممؾ كتمة في الكنيست مؤلفة مف العمؿ فييا وىو الحز 
فػي كثيػر مػف الخطػػوط العامػة العريضػة مػع حػػزب الميكػود بالنسػبة إلػى القضػػايا السياسػية وحتػى بالنسػبة إلػػى 

ة بعمميػة مسألة االستيطاف، عمى رغـ الخطػاب السياسػي النػاعـ نسػبيًا لقػادة حػزب العمػؿ فػي القضػايا المتعمقػ
 التسوية مع الفمسطينييف، لكنيا نعومة تخفي تحتيا موقفًا يكاد يكوف مطابقًا لمواقؼ نتنياىو والميكود.

فحزب العمؿ اإلسػرائيمي لػـ يكػف معارضػًا فػي األصػؿ السػتمرار عمميػات التيويػد واالسػتيطاف، بػؿ لػـ يصػدر 
 ذا المضمار.عف حزب العمؿ أي احتجاج أو حتى تأفؼ مف سياسات نتنياىو في ى

الحػػاؿ الداخميػػة لمػػا يسػػمى باليسػػار اإلسػػرائيمي يرثػػى ليػػا، فالتفكػػؾ والتبػػايف بػػيف أطرافػػو ذات المنابػػت الفكريػػة 
والحزبية المختمفة قائماف بقوة. فمثاًل ىناؾ تيار مؤثر داخؿ أحزاب اليسار يتماىى مع عتاة اليميف، وقد عبر 

حػػزب العمػػؿ رئػػيس الػػوزراء السػػابؽ إييػػود أولمػػرت مػػف عػػف قناعاتػػو بوضػػوح عمػػى سػػبيؿ المثػػؿ حػػيف شػػارؾ 
، حػػػيف كشػػػؼ العػػػدواف عمػػػى 2009وأوائػػػؿ  2008حػػػزب "كاديمػػػا" فػػػي عدوانػػػو عمػػػى قطػػػاع غػػػزة فػػػي أواخػػػر 

 القطاع سياسة النفاؽ التي دأبت أحزاب اليسار عمى ممارستيا، وخصوصًا حزب العمؿ.
تُنظ ر في كثير مف األوقات لسياسة القوة والغطرسػة  وعمينا أف نتذكر أف ما يسمى بأحزاب اليسار اإلسرائيمي

اإلسرائيمية، وقالت في أوقات سابقة إف نتنياىو ال يستطيع وحده أف يمسؾ بيده زماـ السمطة، فيو في حاجة 
إلى تأييد مف مركز الحمبة السياسية، حيث يقؼ الكثير مػف أحػزاب اليسػار المتنػاثرة إضػافة إلػى حػزب العمػؿ 

زيػػة لمسػػاعدة نتنيػػاىو فػػي مواقفػػو بصػػدد مواضػػيع االسػػتيطاف. فضػػاًل عػػف تبنػػي الشػػعار الػػذي فػي موقػػع الجاى
كاف يستخدمو رئيس الوزراء األسبؽ والقيادي التاريخي فػي حػزب العمػؿ الجنػراؿ إسػحاؽ رابػيف، والػذي يػدعو 

ال توجػػػػد  إلػػػػى إدارة المفاوضػػػػات ومواصػػػػمة االسػػػػتيطاف كأنػػػػو ال يوجػػػػد "إرىػػػػاب"، ومحاربػػػػة "اإلرىػػػػاب" كأنػػػػو
 مفاوضات.

إضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػإف رمػػوز التيػػار المػػذكور مػػف اليسػػار اإلسػػرائيمي تبنػػوا فػػي شػػكؿ كامػػؿ فػػي فتػػرات ماضػػية 
مقولػػػة كػػػاف قػػػد أطمقيػػػا آرييػػػؿ شػػػاروف قبػػػؿ رحيػػػؿ الػػػرئيس ياسػػػر عرفػػػات، والتػػػي تحػػػدثت عػػػف فقػػػداف الشػػػريؾ 
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ت فػي تػؿ أبيػب دعػت فييػا إلػى الػتخمص الفمسطيني، بؿ شارؾ الكثير مف أحػزاب اليسػار فػي حينيػا بتظػاىرا
 مف ياسر عرفات.

ومػػف المنطقػػي القػػوؿ إف تمػػاىي مػػا يسػػمى بػػػأحزاب اليسػػار ال يعنػػي أف التجمػػع االسػػتيطاني الييػػودي عمػػػى 
أرض فمسطيف التاريخية ىو عبارة عف كتمة ىامدة جامدة، ال تخضع لعممية التغيير ولو البطػيء مػع الػزمف. 

، وداخػػػػػؿ 2948اني داخػػػػؿ حػػػػدود الدولػػػػة العبريػػػػة فػػػػي فمسػػػػطيف المحتمػػػػة عػػػػاـ فػػػػالتجمع الييػػػػودي االسػػػػتيط
، يخضػػػع بالضػػػرورة لعوامػػػؿ التغييػػػر ومنطػػػؽ جدليػػػة 2967المسػػػتعمرات المقامػػػة فػػػوؽ األرض المحتمػػػة عػػػاـ 

الواقػع فػػي صػػيرورتو، ولمحػػراؾ اليػػومي فػي ظػػؿ تعقيػػدات الصػػراع فػػي الشػرؽ األوسػػط، واكتظػػاظ روافػػع الػػدفع 
لتفاصػػيؿ اليوميػػة، وتاليػػًا يمكػػف تفسػػير انطػػالؽ أصػػوات ودعػػوات الػػبعض القميػػؿ مػػف أطيػػاؼ واألحجػػاـ فػػي ا

اليسار اإلسرائيمي، وانبعاثيػا مػف داخػؿ الخريطػة السياسػية، وتبنييػا لحركػات السػالـ واالحتجػاج فػي إسػرائيؿ، 
تتػبفَّ موقفػًا واضػحًا يمتػـز عمى رغـ أنيا ما زالت إلى اآلف فاقدة الرؤيا البعيػدة، وتبقػى فاقػدة مصػدقيتيا مػا لػـ 

بػػالحقوؽ الوطنيػػة لمشػػعب الفمسػػطيني، وتمتػػـز بمبػػدأ إنيػػاء االحػػتالؿ. فػػالخالؼ والتنػػازع بػػيف القػػوى والحركػػات 
نمػػا  السياسػػية المنضػػوية تحػػت أعمػػدة الفكػػرة الصػػييونية ومنيػػا أحػػزاب اليسػػار ال يتعمػػؽ باألىػػداؼ العميػػا، وا 

يػػػات عمػػػى مراحػػػؿ تاريخيػػػة وأسػػػاليب مخاطبػػػة اآلخػػػريف وحػػػدود بنػػػاء بوسػػائؿ اجتػػػراح األىػػػداؼ وترتيػػػب األولو 
نسػػانية، وسػػموكو الحقػػوقي يميػػؿ إلػػى  التحالفػػات معيػػـ. فاليسػػار وكمػػا ُيعػػر ؼ نفسػػو يمتمػػؾ نزعػػة ديموقراطيػػة وا 
نصػػاؼ المظمػػوميف والغيػػرة عمػػى منظومػػة  االسػػتقامة والجنػػوح إلػػى السػػمـ والميػػؿ إلػػى قػػيـ العدالػػة والتسػػامح وا 

نساف واالعتراؼ بحقوؽ الشعوب في تقرير مصائرىا. فأيف الموصوفوف باليسارييف في إسرائيؿ مػف حقوؽ اإل
 ىذه المثؿ؟

والتػي تركػت  2992وعمى ىذا، فإف التحػوالت التػي جػرت وتجػري فػي المنطقػة منػذ بػدء عمميػة التسػوية عػاـ 
لػى تغييػر متواصػؿ فػي ترتيػب نسػؽ آثارىا داخؿ المجتمع اإلسرائيمي، وتحديدًا داخؿ التجمػع الييػودي، أدت إ

 االصطفافات واالئتالفات الحزبية اإلسرائيمية أكثر مف مرة عمى امتداد العقديف الماضييف.
وفي اإلجمػاؿ، ال يمكػف التعويػؿ عمػى دور نافػذ أو مػؤثر لمػا يسػمى قػوى اليسػار اإلسػرائيمي تجػاه القيػاـ بػأي 

 -السياسػػػػية التسػػػػووية عمػػػػى المسػػػػار الفمسػػػػطيني دور إيجػػػػابي عمػػػػى صػػػػعيد إعػػػػادة النظػػػػر بصػػػػيغة العمميػػػػة 
 اإلسرائيمي حتى لو شاركت في حكومة نتنياىو الجديدة.

فالتباينات كبيرة بيف صفوؼ اليسار وبيف أفراده تجاه قضايا التسػوية ومسػتقبؿ الحػؿ مػع الطػرؼ الفمسػطيني، 
ض بػػالمطمؽ حػػؽ الالجئػػيف فػػبعض ىػػذا اليسػػار يػػرفض عػػودة القػػدس الشػػرقية إلػػى السػػيادة الفمسػػطينية، ويػػرف

باعتبػػػاره "أساسػػػًا  242بػػػالعودة، فاليسػػػار اإلسػػػرائيمي ينظػػػر إلػػػى قػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة، وخصوصػػػًا القػػػرار 
 لمتفاوض وليس قرارًا لمتنفيذ. وأف الكياف الفمسطيني العتيد ينبغي أف يولد وفؽ مواصفات إسرائيمية".

 2/4/2013الحياة، لندن، 
 

 ممصالحة الفمسطينيةالمصغرة ل القمةعن  
 عريب الرنتاوي
تبنػػػػػت القمػػػػػة العربيػػػػػة فػػػػػي الدوحػػػػػة اقتراحػػػػػًا قطريػػػػػًا بعقػػػػػد قمػػػػػة عربيػػػػػة مصػػػػػغرة فػػػػػي القػػػػػاىرة، لتسػػػػػريع مسػػػػػار 
المصػػالحة..االقتراح حظػػي بترحيػػب حػػار مػػف حمػػاس وقبػػوؿ لفظػػي عمػػى األقػػؿ، مػػف السػػمطة..ولكؿ منيمػػا 

 بمف فييا العربية، تذىب في اتجاىات مغايرة.حساباتو وتصوراتو، لكف المواقؼ الفعمية لألطراؼ، 
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ليس لفتح أو حماس، أف تبدو في موقع مف يعطؿ قرارًا لمقمة بتسريع المصالحة..وليس مف مصػمحة أي مػف 
بجمػػػع عػػدد مػػػف الممػػوؾ والرؤسػػػاء واألمػػراء، فػػػي قمػػػة ” لمبػػادرة شػػػقيقة“الحػػركتيف أف تظيػػػر بمظيػػر الػػػرافض 
طيني الداخمي..ليذا لـ نكف نتوقع مف طرفي االنقساـ، أف يبديا اعتراضػًا مخصصة إلنياء آفة االنقساـ الفمس

 عمى المقترح القطري الغامض حتى المحظة.
ونقػػوؿ مقترحػػًا غامضػػًا، ألننػػا ال نعػػرؼ بالضػػبط جػػدوؿ أعمػػاؿ القمػػة المصػػغرة المقترحػػة، وال األطػػراؼ التػػي 

د ؟..ماذا عف ركاـ االتفاقات السابقة، ستدعى لحضورىا..ىؿ يبدأ البحث في موضوعات المصالحة مف جدي
بمػػا فييػػا اتفاقػػات القػػاىرة والدوحػػة ؟..ىػػؿ ستقتصػػر القمػػة عمػػى الػػرئيس مرسػػي والشػػيخ حمػػد، صػػديقا حمػػاس 
وحميفاىا؟..أيف التوازف في األمر، وماذا عف بقيػة القيػادات العربيػة، ىػؿ سػتكوف متحمسػة لحضػور القمػة، أـ 

 ف ما طاب ليما مف خطوات وتوجيات؟.أنيا ستترؾ األمر لمرجميف، يقررا
حماس بال شؾ، ىي األكثر حماسًا لمقمة المصغرة..الشيخ حمد رئيس القمة، يتحكـ منذ عػاميف عمػى األقػؿ، 
بمفاتيح العمؿ العربي المشترؾ والجامعة العربيػة، وىػو حميػؼ لحمػاس ومضػيؼ لمكتبيػا السياسػي وأوؿ زائػر 

لمحركػػػة والحكومػػػة..أما الػػػرئيس مرسػػػي، فيػػػو حميػػػؼ إيػػػديولوجي  لحكومتيػػػا فػػػي قطػػػاع غػػػزة والممػػػوؿ الػػػرئيس
، ينظػػػر لحمػػػاس بوصػػفيا فرعػػػًا مػػػف فػػػروع التنظػػيـ الػػػدولي، ولػػػيس مػػػف ”مرشػػد عػػػاـ”لحمػػاس، ومػػػف موقعػػػو كػػػػ

 المتوقع مف الرجؿ إال أف يكوف في موقع الداعـ القوي والمصمـ لمحركة.
، وعالقاتو ”الصالت القطرية“الرجؿ يتمتع ببعض بيف حمد ومرسي..صحيح أف ” أبو مازف“ما الذي سيفعمو 

، ”أبػو مػازف“عمى المستوى الشخصي طيبة باإلمارة الخميجية..لكف في السياسة، قطر ليسػت عمػى وفػاؽ مػع 
، بؿ ألنيا تبنت جماعػة اإلخػواف ”المقاومة والممانعة“ليس ألنيا ضد خيار المفاوضات وفي صدارة صفوؼ 

تػػدوير زوايػػا المواقػػػؼ “عػػنيـ بػػالمفرؽ، ثػػـ ىػػػي راكمػػت خبػػرات عظيمػػة فػػػي  المسػػمميف بالجممػػة، ولػػف تتخمػػػى
 لبعض الحركات والمنظمات، مف طالباف حتى حماس.” الثورية الحادة

ومػػف العبػػث انتظػػار موقػػؼ ”..فيزيػػاء“فييػػا وال ” كيميػػاء“أمػػا عالقػػة الػػرئيس الفمسػػطيني بنظيػػره المصػػري، فػػال 
وفػي غيػػاب سػوريا والعػػراؽ، ونفػػض ”..التنظػيـ الفػػرع“فػػي نػزاع مػػع ” الجماعػة األـ“مػػف رئػيس يمثػػؿ ” متػوازف“

السعودية يدىا مف الممؼ الفمسطيني وانشغاؿ المغرب والجزائػر بيمػـو أخػرى، فػإف الػرئيس الفمسػطيني يشػعر 
 بال شؾ، بأف القمة المنتظرة، ستكوف عميو وليس لو.

 
اهلل، بأف المطموب ليس عقد قمػـ لممصػالحة،  مف ىذا المنطمؽ، يمكننا فيـ تأكيدات أكثر مف مسؤوؿ في راـ

وال العودة لممربع األوؿ..ىناؾ اتفاقيات مبرمة آف أواف الشروع في تنفيذىا..ما يعني التقميؿ مػف أىميػة القمػة 
 وجدوى انعقادىا.

بيف فتح وحماس في القمة، ليعكس جانبًا آخر مف جوانب القمؽ والتحسػب ” الصراع عمى البروتوكوؿ“ويأتي 
مػػع رئػػيس ” البروتوكوليػة“راـ اهلل فػػالرئيس عبػػاس لػف يحضػػر قمػػة أيػًا كانػػت طبيعتيػػا، عمػى قػػدـ المسػػاواة  فػي

لمثنائيػػة ” شػػرعنة“المصػػري بدايػػة  –المكتػػب السياسػػي لحمػػاس، إذ تخشػػى السػػمطة أف يكػػوف الترتيػػب القطػػري 
بوابػة المصػالحة، وحػيف نتحػدث  إلى الساحة الفمسطينية مف” رياح الربيع العربي“الفمسطينية، توطئة إلدخاؿ 

 بشكؿ خاص.” صعود اإلسالمييف“ىنا، فإننا نقصد ” الربيع العربي“عف 
عمى أية حاؿ، الفمسػطينيوف ليسػوا بحاجػة لوسػطاء فيمػا بيػنيـ إلتمػاـ المصالحة..الفمسػطينييوف قػادروف عمػى 

وا بحاجػػة لقمػػة تػػرجح كفػػة فريػػؽ فعػػؿ ذلػػؾ بأنفسػػيـ، إف تػػوفرت ليػػـ اإلرادة السياسػػية لذلؾ..والمؤكػػد أنيػػـ ليسػػ
عربية لكفاحيـ مف أجؿ استرداد حقوقيـ الوطنية المشروعة..فيؿ ” شبكة دعـ وأماف”عمى آخر..ىـ بحاجة لػ
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ىػػذه ىػػي األجنػػدة المرسػػومة لمقمػػة المنتظػػرة، أـ أف وراء األكمػػة القطريػػة مػػا وراءىا؟..سػػؤاؿ برسػػـ المسػػتقبؿ 
 القريب.

 2/4/2013، الدستور، عم ان
 

 ول في البيئة االستراتيجية إلسرائيل  ؟تح 
 نواؼ الزرو

مؤسسػػػي الدولػػػة الصػػػييونية، أف يسػػػتيقظوا ذات  -وال يػػػزاؿ –كػػػاف الحمػػػـ الصػػػييوني التػػػاريخي الػػػذي دغػػػدغ 
المعاديػػة ليػػـ" وقػػػد اختفػػت، وحمػػت محميػػا "بيئػػػة -العربيػػة-صػػباح مػػف نػػوميـ ليجػػدوا أف "البيئػػػة االسػػتراتيجية

مثػػؿ بػػف غوريػػوف وبػػيغف ودايػػاف ومػػائير وشػػامير -القيػػادات الصػػييونية التاريخيػػة  صػػديقة آمنػػة ليػػـ"، فكانػػت
، تتمنػػى دائمػػا أف تسػػتيقظ لتػػرى فجػػرا جديػػدا وبيئػػة عربيػػة جديػػدة غيػػر معاديػػة تسػػتريح فييػػا -ورابػػيف وغيػػرىـ

العػرب "إسرائيؿ" لمدة أربعيف عاما أو أكثر، ولذلؾ حرصت تمؾ الدولػة عمػى مواصػمة حروبيػا العدوانيػة ضػد 
جبارىـ عمى التأقمـ مع اليزيمة ألطوؿ فترة مػف الػزمف،  مف أجؿ تكريس روح اليزيمة في وعييـ، وتدجينيـ وا 
فالمؤسسة الصييونية حرصت عمى مدى العقود الماضية عمى االدعاء بأف حروب "إسرائيؿ" مع العػرب ىػي 

المعتديػة، ولكنيػا كانػت تػزعـ عمػى حروب وجود وبقػاء، لػذلؾ كانػت "إسػرائيؿ" فػي كػؿ حروبيػا ىػي المبػادرة و 
الػدواـ أنيػا إنمػػا تشػف حػػروب "دفػاع عػػف الػنفس" أو حػػروب "حيػاة أو مػػوت فػي مواجيػػة اإلرىػاب" أو "حػػروب 

 استمرار لحرب االستقالؿ"...وغير ذلؾ الكثير مف االدعاءات...!
لصػػػييوني، فكػػػاف لػػػـ يخطػػػر ببػػػاؿ تمػػػؾ القيػػػادات عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ أف يحقػػػؽ العػػػرب بأيػػػدييـ ذلػػػؾ الحمػػػـ ا

االنقػػػالب الػػػذي قػػػاـ بػػػو السػػػادات عمػػػى العيػػػد الناصػػػري العروبػػػي المعػػػادي لمصػػػييونية واالسػػػتعمار، محطػػػة 
سػػاىمت فػػي تحػػوؿ البيئػػة االسػػتراتيجية المحيطػػة إلػػى بيئػػة ىادئػػة مدجنػػة بػػؿ وحاميػػة لموجػػود الصػػييوني، مػػا 

اب تفجػػر الغضػػب الشػػعبي العربػػي فػػي أسػػعد وأراح الدولػػة الصػػييونية مػػف الحػػروب ألربعػػيف عامػػا، وفػػي أعقػػ
تونس ومصر، أخذت تمؾ الدولة تبكي عمى فقداف حميفيا االستراتيجي في مصر، وسيطرت عمييا اليػواجس 
الوجوديػػة مػػرة أخػػرى، مػػف أف تتغيػػر البيئػػة العربيػػة االسػػتراتيجية إلػػى بيئػػة معاديػػة، بػػؿ توقػػع عػػدد مػػف كبػػار 

يؿ" مف الوجود، إلى أف أخػذت "ثػورات الربيػع العربػي" تأكػؿ بعضػيا، الباحثيف اإلسرائيمييف حروبا تخمع "إسرائ
وتحولت إلى صراعات وحروب داخمية وأىمية ال تذر وال تبقي، بؿ وأخذت المؤسسة الصييونية تعتبر أف مػا 
يجػػػري فػػػي سػػػورية مػػػف حػػػرب داخميػػػة ومػػػف تػػػدخالت عسػػػكرية خارجيػػػة ستشػػػكؿ نقطػػػة تحػػػوؿ اسػػػتراتيجي فػػػي 

تعػػػد نظريػػػة أو افتراضػػػية أو إعالميػػػة لالسػػػتيالؾ العػػػاـ، بػػػؿ أخػػػذت تتحػػػوؿ إلػػػى واقػػػع  الصػػػراع، والمسػػػألة لػػػـ
مممػوس بفعػػؿ ىػػذا التكالػػب األمريكػػي اإلسػػرائيمي التركػػي العربػي عمػػى تػػدمير سػػورية، وتجزئتيػػا وتحويميػػا إلػػى 

، نقمػت دويالت طائفية ىزيمة ضعيفة، ال تخدـ في الحاصػؿ االسػتراتيجي سػوى الدولػة الصػييونية، وفػي ذلػؾ
أمػػػس األوؿ عػػػف مصػػػادر أمنيػػػة إسػػػرائيمية قوليػػػا :" إف تقسػػػيـ سػػػورية إلػػػى دويػػػالت  -إذاعػػػة جػػػيش االحػػػتالؿ

أصبح واقعا"، مشيرة إلى " أف التقييمات االستخبارية تؤكد إنشػاء كانتونػات كرديػة ودرزيػة وعمويػة وسػنية فػي 
السػنية ومنػاطؽ األقميػات األخػرى"،  سورية في ظؿ تناقص المسػاحة التػي يسػيطر عمييػا النظػاـ فػي المنػاطؽ

وأوضػػحت " أف األجيػػزة األمنيػػة فػػي إسػػرائيؿ تجػػري اتصػػاالت إقميميػػة عمػػى أعمػػى مسػػتوى، بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػع 
تركيا لضماف عدـ انفالت األوضػاع عمػى الحػدود فػي الجػوالف"، موضػحة " أف ال تيديػد جػديا سػيكوف خػالؿ 

بيػػة السػػورية وأف الجيػػود تتركػػز اآلف عمػػى تيديػػد حػػزب اهلل العشػػريف سػػنة القادمػػة عمػػى أمػػف إسػػرائيؿ مػػف الج
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فقط"، وبينت " أف رسائؿ متعددة وتطمينات وصمت تؿ أبيب مف أجنحة مختمفة في المعارضة السورية حوؿ 
 مستقبؿ التعاوف والتيديدات التي تشيدىا المنطقة وفؽ العالقات في المستقبؿ".

ليـ األسػبؽ موشػيو ديػاف :"إننػا/أي إسػرائيؿ/ قمػب مػزروع فػي ىػذه في ىذه المضاميف االسػتراتيجية، قػاؿ جنػرا
المنطقة غير أف األعضاء األخرى /ويقصد العرب/ ىنػاؾ تػرفض قبػوؿ ىػذا القمػب المػزروع، ولػذلؾ ال خيػار 
أمامنػػا سػػوى حقػػف ىػػذا القمػػب بالمزيػػد والمزيػػد مػػف الحقػػف المنشػػطة مػػف أجػػؿ التغمػػب عمػػى ىػػذا الػػرفض"، أي 

المناخات الفمسطينية العربيػة لتتػأقمـ مػع القمػب المػزروع، وثبػت ديػاف حقيقػة كبيػرة مؤكػدا :"  العمؿ عمى تييئة
لقػػد زرعنػػا أنفسػػنا ىنػػا عػػف وعػػي، وفعمنػػا ذلػػؾ مػػع عممنػػا بػػأف محيطنػػا ال يرغػػب بنػػا، ولكػػف األمػػر بالنسػػبة لنػػا 

ى أخػذ حمػـ ديػاف يتحقػؽ حتمية حياتية، ألف ىذا القمب ال يمكنو أف يعيش في أي مكاف آخر..."، فيؿ يػا تػر 
 بفضؿ ثورات "الربيع العربي"...؟

يستخمص تقرير استراتيجي صادر عف ىيئة األركاف العسكرية اإلسرائيمية بالتعاوف مع مجمس األمػف القػومي 
اإلسػرائيمي " أف سػػقوط النظػاـ السػػوري وتجزئػػة سػورية إلػػى دويػالت طائفيػػة ينيػػي الصػراع العربػػي اإلسػػرائيمي 

ألطوؿ فتػرة ممكنػة"، ويبقػى فػي ضػوء كػؿ ذلػؾ، أف يعيػد الكثيػروف حسػاباتيـ السػورية، وأف -إلى إشعار آخر
يعتبروا مما جرى في العراؽ، وأف تكوف فمسطيف والصراع مػع المشػروع الصػييوني، البوصػمة الحقيقيػة لتقيػيـ 

 األحداث والمواقؼ...؟!
 2/4/2013، العرب اليوم، عم ان

 
 "حماس"الس ياسي  لا المكتبانتخابات  

 ىاني المصري
مف المحتمؿ جًدا أف ُينشئرئ ىذا المقاؿ في وقت أصبح فيو مف المؤكد صػحة الخبػر عػف إعػادة انتخػاب خالػد 
مشعؿ، لممرة الرابعة، رئيًسػا لممكتػب السياسػي لػػ"حماس" بالتزكيػة. فبعػد تػأخير طػاؿ واسػتطاؿ حػوالي عػاـ تػـ 

 حسـ ىذا األمر.
فتػػرض أف ُيعقػػد اجتمػػاع لمجمػػس شػػورى "حمػػاس"، ولكنػػو لػػـ يعقػػد ألسػػباب فطػػواؿ العػػاـ الماضػػي كػػاف مػػف الم

مختمفػػػة تحػػػدث عنيػػػا النػػػاطقوف باسػػػميا، مثػػػؿ تعػػػذر إجػػػراء االنتخابػػػات فػػػي الضػػػفة الغربي ػػػة والمعػػػتقالت، أو 
صػعوبة إجرائيػا فػػي الخػارج، بعػػد خسػارة سػػوريا ومػا كانػػت تمثمػو مػػف قاعػدة آمنػػة تمتعػت فييػػا بحري ػة الحركػػة 

جتماعات متػى شػاءت. أمػا اآلف، فأكػد لػي أكثػر مػف قائػد فػي "حمػاس" أف عػدـ موافقػة أي بمػد عمػى وعقد اال
عقد االجتماع عمى أراضيو أو عدـ وجود مكاف آمف لعقد االجتماع ىو أحد األسباب التػي حالػت دوف عقػده 

 حتى اآلف.
ض عمػػى نتػػائج االنتخابػػات قضػػائًيا كمػػا أف التعقيػػدات بعػػد اسػػتحداث إجػػراءات انتخابي ػػة تتػػيح إمكاني ػػة االعتػػرا

سػػبب مػػف أسػػباب التػػأخير، حيػػث اعتػػرض العديػػد ممػػف لػػـ يحػػالفيـ الحػػظ فػػي االنتخابػػات وقبمػػت اعتراضػػات 
 العديد منيـ، ما أدى إلى إعادة االنتخابات في بعض المواقع.

خير. فإعالف خالد مشعؿ وعمى الرغـ مف أىمي ة األسباب المذكورة آنًفا، إال أنيا لوحدىا ال تفسر كؿ ىذا التأ
عف عدـ رغبتو بالترشح، ثـ عودتو عف ذلؾ؛ بسبب االستقباؿ الحػار لػو مػف "حمػاس" غػزة، ومػف الجمػاىير، 
ومف تدخالت جماعة اإلخواف المسمميف، وأطراؼ إقميمي ة وعربي ة )مصر وتركيػا وقطػر( يعػد مػف أىػـ أسػباب 

سماعيؿ ىني ة.التأخير، خصوًصا في ظؿ تقدـ أكثر مف مرشح معروؼ من  يـ موسى أبو مرزوؽ وا 
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قميمًيػػا  فخالػػد مشػػعؿ مطمػػوب إعػػادة انتخابػػو ألسػػباب فمسػػطيني ة ألنػػو منفػػتح عمػػى إنجػػاز المصػػالحة، وعربًيػػا وا 
ودولًيا ألنو يدعو إلى اعتداؿ "حماس" سياسًيا، وحمساوًيا ألف انتخاب أحد منافسيو يمكف أف يحو ؿ "حمػاس" 

 حيف أنيا تطمح إلى قيادة الفمسطينييف. إلى تنظيـ محاصر في غزة، في
ال يمكف إسقاط أف الخالفات التي ظيرت بصورة لػـ يسػبؽ ليػا مثيػؿ بعػد "إعػالف الدوحػة" الػذي وقعػو مشػعؿ 
مػػف دوف الرجػػوع إلػػى مؤسسػػات الحركػػة؛ لعػػب دوًرا ممموًسػػا فػػي التػػأخير، حيػػث عارضػػو عمًنػػا عػػدد مػػف قيػػادة 

 إلػى وضػع المكتػب السياسػي اسػتدراكات عمػى "إعػالف الدوحػة" أدت "حماس"، أبرزىـ محمػود الزىػار، وصػوال
إلػػى اسػػتحالة تطبيقػػو بػػالرغـ مػػف إحيائػػو مجػػدًدا فيمػػا بعػػد باالجتماعػػات التػػي عقػػدت فػػي شػػيري كػػانوف الثػػاني 

 وشباط الماضييف، حيث اتفقت "فتح" و"حماس" عمى جدوؿ زمني لتطبيؽ اتفاؽ المصالحة.
اس" مػػػػف دوف رؤيػػػػة تػػػػأثير الثػػػػورات العربي ػػػػة وصػػػػعود اإلسػػػػالـ السياسػػػػي ال يمكػػػػف فيػػػػـ مػػػػا يجػػػػري فػػػػي "حمػػػػ

والمتغيػػرات اإلقميمي ػػة والدولي ػػة، وفػػي ظػػؿ التراجػػع النسػػبي لػػدور الواليػػات المتحػػدة األميركي ػػة وتقػػدـ أدوار تركيػػا 
يراف وأوروبا.  وا 

ت أكثػػر مػا اسػتفادت منيػػا وفػي اعتقػادي، إف  المفارقػة تكمػػف فػي أف  "حمػاس" كانػػت ضػحي ة لمثػورات والمتغيػرا
لػػى حػػد مػػا إيػػراف وحػػزب اهلل ومػػا كػػاف  كمػػا كانػػت تتوقػػع، حتػػى اآلف عمػػى األقػػؿ، فػػػ"حماس" خسػػرت سػػوريا وا 

 يسمى محور الممانعة، وربحت قطر وتونس ومصر.
التي يحكميػا تنظػيـ تمثػؿ "حمػاس" امتػداًدا -مف سخرية القدر أف "حماس" تعاني اليـو في العالقة مع مصر 

عالمي ػػػة  -لػػػو  مػػػف صػػػعوبات غيػػػر مسػػػبوقة؛ تظيػػػر فػػػي تػػػدمير األنفػػػاؽ وتعػػػرض "حمػػػاس" لحممػػػة سياسػػػي ة وا 
مصري ة ضخمة إلػى حػد ال يكػاد يمضػي أسػبوع واحػد مػف دوف توجيػو اتيػاـ جديػد لػػ"حماس" حػوؿ مسػؤوليتيا 
عػػف اعتػػداءات أو جػػرائـ تصػػب فػػي سػػياؽ مسػػاعدة اإلخػػواف المسػػمميف فػػي مصػػر ضػػد نظػػاـ حسػػني مبػػارؾ 

لمجمس العسكري، وصوال إلى مساعدة الرئيس المصري الجديد وجماعتو. ىذه الحممة الظالمة واسػعة جػًدا، وا
ووصمت إلػى حػد رفػع قضػايا فػي المحػاكـ ضػد "حمػاس"، واحػدة منيػا تيػدؼ إلػى إصػدار حكػـ قضػائي لمنػع 

 أفراد وقيادات "حماس" مف زيارة مصر.
ػػؿ "حمػػاس" أوزا ر الحكػػـ الجديػػد فػػي مصػػر، ألنيػػا امتػػداد فمسػػطيني لجماعػػة إف بشػػاعة ىػػذه الحممػػة أنيػػا تحم 

اإلخػػػواف المسػػػمميف، وأنيػػػا ال تفػػػرؽ بػػػيف "حمػػػاس" والفمسػػػطينييف، وال بػػػيف الحقيقػػػة المتمثمػػػة بػػػأف وجػػػود حالػػػة 
لػػى  االنقسػػاـ الفمسػػطيني واألنفػػاؽ الضػػروري ة لغػػزة فػػي ظػػؿ الحصػػار يسػػاعد عمػػى التيريػػب بكػػؿ أنواعػػو مػػف وا 

تيريػػب السػػالح، األمػػر الػػذي يسػػاعد الجماعػػات السػػمفي ة الجيادي ػػة وكػػؿ مػػف يريػػد أف  قطػػاع غػػزة، خصوًصػػا
يعبػػث بػػأمف مصػػر فػػي ظػػؿ الوضػػع الحػػرج الػػذي تعيشػػو، والموجػػود فػػي سػػيناء وقطػػاع غػػزة؛ وبػػيف المبالغػػة 
المخم ػػة بػػالواقع التػػي تصػػور "حمػػاس" كتنظػػيـ أسػػطوري مسػػؤوؿ عػػف كػػؿ الشػػرور التػػي تتعػػرض ليػػا مصػػر، 

درتو الجبػارة عمػى مسػاعدة الػرئيس مرسػي وجماعػة اإلخػواف المسػمميف التػي تضػـ فػي صػفوفيا أكثػر وقادر بق
مف مميوف عضو، كما أشارت التقديرات في أواخر عيد حسني مبارؾ، فكيؼ اآلف بعد أف فازت بالحكـ عف 

 طريؽ صناديؽ االقتراع.
ات عمػػى "حمػػاس"، إذ أدت إلػػى نػػوع مػػف وال تكتمػػؿ الصػػورة مػػف دوف أف نشػػير إلػػى انعكػػاس الثػػورات والمتغيػػر 

عدـ التوازف لدييا، فانتقػاؿ مركػز قيػادة حمػاس مػف دمشػؽ إلػى قطػر ومصػر لػيس مجػرد انتقػاؿ جغرافػي، بػؿ 
ترتبت عميو أثماف سياسي ة باىظة، وىناؾ في "حماس" مف أدرؾ ذلؾ، ويستعد لػدفع الػثمف السياسػي المترتػب 

كـ في مصر وتونس وزيادة نفوذه في بقي ة بمداف المنطقػة العربي ػة عمى صعود اإلسالـ السياسي واستالمو الح
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التػػي شػػيدت ولػػـ تشػػيد ثػػورات، وحاجتػػو إلػػى دعػػـ الغػػرب، خاصػػة الواليػػات المتحػػدة األميركي ػػة لمفػػوز بػػالحكـ 
 والمحافظة عميو.

ميػو ىناؾ في "حماس" مف رأى ضرورة مساعدة اإلخواف المسمميف عمػى عقػد صػفقة مػع الغػرب ومػا يترتػب ع
مف اعتداؿ إضافي لػ"حماس"، عمى أمؿ أف يساعد ذلؾ عمى حصوليا عمى الشرعي ة العربي ة والدولي ة، وىناؾ 
فػػي "حمػػاس" مػػف يػػرى أف صػػعود اإلسػػالـ السياسػػي يتطمػػب تشػػددىا أكثػػر أو تمسػػكيا بموقفيػػا الحػػالي عمػػى 

 األقؿ.
عب رئيسي فمسطيني أو حتػى كقيػادة فالمطموب مف "حماس" أف تواصؿ بسرعة أكبر اعتداليا حتى تقبؿ كال

جديدة لمفمسطينييف، وىذا يعني قبوؿ شروط المجنة الرباعي ة وما تتضمنو مف اعتراؼ بإسرائيؿ ونبػذ المقاومػة 
ومحاربتيا وااللتزاـ باالتفاقيات الفمسطيني ة ػ اإلسرائيمي ة، وىذا إف حدث يعني أف "حماس" خرجت مػف جمػدىا، 

ة نيوضػػيا، وأصػػبحت "حمػػاس" جديػػدة، وفضػػمت السػػمطة والمنظمػػة والقيػػادة عمػػى وتخمػػت عػػف المقاومػػة، رافعػػ
األىداؼ والحقوؽ والمقاومة واأليديولوجيا مقابػؿ ال شػيء سػوى االعتػراؼ بيػا وبػدورىا، ألف المعػروض عمػى 

ت "حمػػاس" أف تقبػػؿ شػػريًكا فػػي المنظمػػة والسػػمطة، ويمكػػف أف تقبػػؿ فػػي المسػػتقبؿ كقيػػادة لمفمسػػطينييف إذا أثبتػػ
 جدارة أكبر مف جدارة فتح في االلتزاـ بتطبيؽ االتفاقيات.

أمػػا األىػػداؼ الوطني ػػة الفمسػػطيني ة فسػػتكوف مرىونػػة فػػي ىػػذه الحالػػة بالكامػػؿ بنجػػاح أو عػػدـ نجػػاح المحػػاوالت 
المبذولة إلحياء ما يسمى "عممي ة السالـ"، التي إذا عػادت إلػى الحيػاة لػف تحمػؿ معيػا سػوى اسػتمرار الوضػع 

 ف أو إحدى صيغ الحموؿ اإلسرائيمية.الراى
تأسيًسا عمى ما سبؽ، نستطيع أف نفيـ لماذا وافقت "حماس" عمى أف يكوف رئيس حكومة الوفاؽ الوطني في 
المرحمة االنتقالي ة ىو رئيس منافستيا "فتح"، بالرغـ مف أنو ممتـز باالتفاقيات وشروط المجنة الرباعي ػة ويػراىف 

 عمى إحياء المفاوضات.
نمػا صػراع إ ف مسألة انتخاب خالد مشعؿ أكبر مف مجرد التنافس بينو وبػيف "أبػو مػرزوؽ" وىني ػة وغيرىمػا، وا 

 وبحث عف موقع جديد لػ"حماس" في المرحمة الجديدة.
ال مخػػرج لػػػػ"حماس" مػػف مأزقيػػا، وال لػػػ"فتح" مػػف مأزقيػػا، وال مػػف المػػأزؽ الفمسػػطيني العػػاـ، إال بوحػػدة وطني ػػة 

 ج وطني وشراكة حقيقي ة.عمى أساس برنام
 2/4/2013، السفير، بيروت
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