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 منح إال تحت الضغط والمقاومةتعطي وال تال و"إسرائيل" ..ال أفق لمتفاوض الذي تنتهجه السمطةمشعل:  .1
قاؿ إف  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ أف 02/4/0252فمسطين أون الين،  ذكرت

 ، لكنو أكد2011صفقة "وفاء األحرار " التي أبرمت مع االحتبلؿ اإلسرائيمي نياية عاـ  ىناؾ ثغرات في
 عدـ وجود أخطاء فييا، مشددًا عمى أف جيد الحركة بدورتيا الجديدة سيضاعؼ لتحرير األسرى.

وشدد مشعؿ في لقاء مع فضائية "القدس" الجمعة عمى أف السقؼ الذي أنجزتو حماس في الصفقة غير 
ؽ، وأضاؼ "السقؼ الذي حققناه ممتاز ولكف دوف ما كنا نرغب، وأعطينا مدى زمني طويؿ لفحص مسبو 

 إمكانية مدى تحقيؽ اإلنجاز".
ورحب مشعؿ باإلفراج عف األسرى بجيد أي فصيؿ، مشيًرا إلى أنو ال أفؽ لمتفاوض الذي تنتيجو السمطة 

ئيمية الحالية، "فالمسار الوحيد لئلفراج عف الفمسطينية وال إنجاز حقيقي سيحدث في ظؿ الحكومة اإلسرا
وقاؿ: "شيد التفاوض في  األسرى ىو صفقات تبادؿ والحشد الوطني لتشكؿ ضغط حقيقي عمى االحتبلؿ".

صفقة وفاء األحرار محطاٍت عديدة منيا مصر وقطر وتركيا وألمانيا وأطراؼ دولية عديدة أخرى بذلت 
قصيًرا لقبمنا بإنجاز يصؿ لنصؼ ما تحقؽ، فقد كانت المعركة وتوسطت، ومررنا بمحطات لو كاف نفسنا 

وأضاؼ مشعؿ: "كاف يمثؿ الجندي شاليط رأس ماؿ حماس في التفاوض إلتماـ الصفقة التي طاؿ  قاسية".
تنفيذىا عمى األرض لموصوؿ إلى أعمى سقؼ كاف يمكف تحقيقو"، مشيًرا إلى أف البحث بأولويات عدد 

يـ ومناطؽ سكناىـ وسنوات االعتقاؿ والمرضى والمعزوليف منيـ كاف جاٍر طواؿ األسرى الذيف سيفرج عن
 لحظات التفاوض.

وبيف مشعؿ أف حركة حماس بدورتيا الجديدة ستضاعؼ جيدىا في ممؼ األسرى، مشدًدا عمى أف حماس 
إف  وقاؿ، تطمح لتحويؿ طاقة الغضب الشعبي إلى طاقة عمؿ عمى األرض حتى يتـ اإلفراج عف األسرى
وأكد أف رد  اىتماـ حركة حماس باألسرى ليس مجرد ممؼ، سُتسخر طاقة الحركة لتحقيؽ اإلفراج عنيـ.

 الفعؿ الفمسطيني عمى استشياد األسيريف ميسرة أبو حمدية وعرفات جرادات كاف عظيًما.
تزاع الحقوؽ، وأشار إلى أف االحتبلؿ اإلسرائيمي ال يعطي وال يمنح إال تحت الضغط والمقاومة وأسموب ان

"لكننا نحاوؿ تحقيؽ أقصى ما نممؾ"، مشيًرا إلى أنو ال يمكف لحماس إلزاـ الطرؼ المصري الستخداـ أوراقو 
 لصالح الممؼ الفمسطيني.

وعرج مشعؿ خبلؿ مقابمتو عمى االنحياز الدولي لصالح االحتبلؿ اإلسرائيمي في مفاوضات إتماـ الصفقة، 
 روبية طالبت باإلفراج عف شاليط دوف الحديث عف األسرى الفمسطينييف.الفًتا إلى أف كؿ الوفود األو 

ووجو رسالًة لؤلسرى قائبًل: "لف ييدأ بالنا وال فرحة حقيقية بقموبنا حتى ُيفرج عنكـ، وأىمكـ أىمنا ونرعاىـ 
ع غزة بغيابكـ، وطاقتنا سنضاعفيا خاصة مع الدورة القيادية الجديدة لحركة حماس، والمعركة ضارية وقطا

 تحمؿ ثمًنا باىظ مقابؿ اإلفراج عف األسرى، وأدعوكـ لمزيٍد مف الصبر".
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عمى أف "المسار الوحيد لئلفراج عف األسرى  شدد مشعؿ أف 20/4/2013القدس، القدس،  وأضافت
بإجبار االحتبلؿ عمى صفقة تبادؿ ومف خبلؿ التوحد الوطني واحتشاد األمة العربية واإلسبلمية لجعؿ 

وأعرب مشعؿ عف قمقو مف استمرار اعتقاؿ واستيداؼ  سرى تشغؿ العالـ لمضغط عمى االحتبلؿ".قضية األ
االحتبلؿ لمنواب والوزراء وخاصًة مف ىـ مف القدس، مشددًا عمى أىمية "إعادة االعتبار لؤلسرى النواب 

 والوزراء".
فمسطينية تحت االحتبلؿ دوف واعتبر مشعؿ اتفاقية أوسمو "خطأ تاريخي"، مرجعًا ذلؾ "لقياـ السمطة ال

نياء  إقامتيا عمى أرض محررة ذات سيادة حقيقية". معربًا عف أممو في أف يتـ تحرير األراضي الفمسطينية وا 
 االنقساـ والذىاب في انتخابات "نزيية وشريفة".

وعمى وأضاؼ "إسرائيؿ دولة احتبلؿ غير شرعي وىي تعتدي عمى شعبنا وواجبنا أف نقاوميا بكؿ األشكاؿ 
 رأسيا المقاومة المسمحة".

في ختاـ لقائو رسالة لؤلسرى قائبًل "أنتـ عقولنا وخدمتكـ مسئوليتنا أماـ اهلل والتاريخ ولف ييدأ  مشعؿ ووجو
لبنا باؿ إال باإلفراج عف عنكـ وقيادة حماس الجديدة ستضاعؼ طاقاتيا ليذه الطريؽ ولف ننساكـ ووعدنا 

 العيد". معكـ ىو الوعد وعيدنا معكـ ىو
 
 في القدس اإلسرائيميةالمجمس التشريعي يدعو إلى التصدي لممخططات  .0

دعا المجمس التشريعي الفمسطيني األمة العربية واإلسبلمية والشعب الفمسطيني إلى التصدي : غزة
وأكد الناطؽ اإلعبلمي باسـ  لممخططات الصييونية التي تستيدؼ المسجد األقصى ومدينة القدس المحتمة.

ة القدس واألقصى في المجمس التشريعي الفمسطيني والوزارات بغزة غساف الشامي في تصريح صحفي لجن
(، أف سمطات االحتبلؿ تواصؿ مخططاتيا التيويدية بحؽ مدينة القدس مستيدفة 4-91مكتوب لو الجمعة )

 األرض والحضارة واإلنساف في انتياؾ صارخ لكافة االتفاقات الدولية.
رحيؿ المقدسييف عف أراضييـ إلقامة المشاريع االستيطانية وبناء المزيد مف المستوطنات واستنكر سياسة ت

حاطتيا بجدراف أسمنتية، مما يؤثر عمى أراضي القدس المحتمة. وأعمف عف رفضو لسياسة التيديد  وا 
جبارىـ الرحيؿ عف أراضييـ.  المتواصمة مف قبؿ االحتبلؿ لممواطنيف المقدسييف وا 

قدسية كشفت أف وزير الحرب الصييوني سيوقع عمى مخطط جديد ييدؼ لترحيؿ البدو وكانت مصادر م
 مف منطقة الخاف األحمر شرقي مدينة القدس إلى منطقة النويعمة قرب أريحا.

 02/4/0252المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 : عباس يفضل حكومة كفاءات مع حماس عمى حكومة في الضفة"الشرق األوسط" .2

عمى الرغـ مف قبوؿ الرئيس الفمسطيني، محمود عباس، استقالة رئيس وزرائو سبلـ : فاح زبوفك - راـ اهلل
 فياض، قبؿ أكثر مف أسبوع، فإف تشكيؿ حكومة جديدة ال يبدو قريبا.

، إف الرئيس سينتظر كيؼ ستسير عميو المصالحة مع حماس أوال، قبؿ أف "لشرؽ األوسط"وقالت مصادر لػ
يفضؿ الرئيس االتفاؽ مع حماس وتشكيؿ حكومة كفاءات "ضافت المصادر: يشكؿ حكومة جديدة. وأ

برئاستو، عمى تشكيؿ حكومة جديدة في الضفة، قد تضطر لبلستقالة في أي لحظة لتشكيؿ حكومة كفاءات 
لكف إذا تعذر االتفاؽ مع حماس فإنو سيشكؿ حكومة ال ". وتابعت المصادر: "في حاؿ االتفاؽ مع حماس

ذا ما  5الرئيس نحو . ولدى "محاؿ أسابيع لتشكيؿ حكومة جديدة، حسب القانوف األساسي الفمسطيني. وا 
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وافؽ فياض عمى االستمرار أو طمب منو تشكيؿ حكومة، فقد تصبح الفترة أطوؿ، لكف رئيس الوزراء 
 المستقيؿ أكد أنو لف يستمر بأي حاؿ مف األحواؿ.
ذا ما تـ ذلؾ، فإف عباس وأكدت المصادر أف فتح ستدفع خبلؿ الفترة المقب مة نحو اتفاؽ مع حماس. وا 

 سيصدر فورا مرسوميف، واحدا لتشكيؿ الحكومة وآخر لتحديد موعد االنتخابات.
 02/4/0252الشرق األوسط، لندن، 

 
 يبحث في الجزائر سبل التعاون في ميادين الرعاية االجتماعية رام اهللوزير العمل في  .4

مف الوطني واألسرة وقضايا المرأة في الجزائر سعاد بف جاب اهلل وزير العمؿ استقبمت وزيرة التضا: الجزائر
في السمطة الفمسطينية أحمد مجدالني، في مكتبيا بالعاصمة الجزائرية، وبحثت معو سبؿ التعاوف بيف 

 البمديف في مياديف الرعاية االجتماعية.
(، أف الطرفيف تناوال في المقاء الذي جرى 91/4وأوضح بياف لموزارة نشرتو صحيفة الخبر الجزائرية الجمعة )

(، "سبؿ التعاوف في مياديف الرعاية االجتماعية السيما في مجاالت اإلدماج 91/4بينيما مساء الخميس )
 ".  اإلعاقاتاالجتماعي واالقتصادي لممرأة وذوي 

 إلىطيف لمقياـ بزيارة عمؿ وزيرة شؤوف المرأة بدولة فمس إلىكما وجيت بف جاب اهلل خبلؿ ىذا المقاء دعوة 
 الجزائر بغرض دراسة آفاؽ التعاوف بيف القطاعيف.

 02/4/0252قدس برس، 
 

 الرشق: ترحيل المقدسيين من المناطق األثرية في القدس مخطط خطير يجب التصّدي له .5
داف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشؽ اعتزاـ االحتبلؿ  تنفيذ  مخطط  ترحيؿ : بيروت

متجّمعات البدوية مف الخاف األحمر شرقي مدينة القدس المحتمة إلى منطقة النويعمة قرب أريحا في ل
: "إنَّنا في حركة "حماس" نستنكر ونرفض 11/4وقاؿ الرشؽ في تصريح صحفي لو ايوـ الجمعة  األغوار.

وتيويد أرضيا  لصالح بشدَّة ىذه المخططات الصييونية التي تستيدؼ مدينة القدس المحتمة وتيجير أىميا 
المشاريع االستيطانية، ونعدُّىا انتياكًا صارخًا لؤلعراؼ والمواثيؽ الدولية، ومحاولة يائسة لف تفمح في فرض 

 أمر واقع وطمس المعالـ التاريخية لمقدس، والخاف األحمر األثري واحد منيا".
 19/4/2013قدس برس، 

 
 اعاته في الدوحةالسياسي الجديد لحماس يعقد أول اجتم المكتب .6

بدأت مساًء في الدوحة اولى اجتماعات المكتب السياسي لحركة حماس بعد انتخابو : ا ؼ ب -الدوحة 
مؤخرا و ذلؾ بحضور كؿ مف رئيس المكتب السياسي خالد مشعؿ ونائبو اسماعيؿ ىنية لمتابعة ممؼ 

عف ىويتو اف وقاؿ مصدر فمسطيني فضؿ عدـ الكشؼ  المصالحة الوطنية عمى وجو الخصوص.
 "اجتماعات المكتب السياسي لحركة حماس بدات في الدوحة منذ مساء امس الخميس لتستمر حتى السبت".
واضاؼ اف االجتماعات يحضرىا "كؿ اعضاء المكتب المنتخبيف حديثا و في مقدمتيـ رئيس المكتب 

 السياسي خالد مشعؿ و نائبو اسماعيؿ ىنية" الذي وصؿ مساء امس الى الدوحة.
 وىذا االجتماع ىو االوؿ لممكتب السياسي لحركة حماس الذي انتخب في الرابع مف نيساف/ابريؿ.
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واضاؼ المصدر اف "عمى جدوؿ اعماؿ االجتماع خاصة ممؼ المصالحة الوطنية في ظؿ المبادرة القطرية 
 لة فياض".بعقد قمة عربية مصغرة في الموضوع و التطورات عمى الساحة الفمسطينية خاصة بعد استقا

وتابع اف المكتب السياسي لحماس "سيتدارس ايضا ممؼ االسرى في السجوف االسرائيمية و كيفية الضغط 
عمى سمطات االحتبلؿ لبلفراج عنيـ وخصوصا المضربيف منيـ عف الطعاـ باالضافة الى االوضاع في 

 المنطقة و انعكاساتيا عمى القضية الفمسطينية".
لحاضريف في اجتماع المكتب السياسي لمحركة باالضافة الى خالد مشعؿ واوضح المصدر ذاتو اف "ا

واسماعيؿ ىنية ىـ موسى ابو مرزوؽ وسامي خاطر وخميؿ الحية ومحمود الزىار و نزار عوض اهلل 
 وصالح العاروري وماىر عبيد و يحي السنوار و روحي مشتيى".

 20/4/2013الحياة، لندن، 
 

 اكبة التطورات الفمسطينية والعربية واإلقميمية : حماس تضع خطة عمل لمو السفير .7
باشرت حركة حماس بوضع خطة عمؿ لمواكبة التطورات الفمسطينية والعربية واالقميمية، عمى : قاسـ قصير

مع االستفادة مف كؿ الطاقات والعمؿ »أف تقترف بتعيينات تنظيمية داخمية عمى صعيد ادارة بعض الممفات 
، عمى حد تعبير مصدر قيادي «قادرة عمى تحقيؽ طموحات الشعب الفمسطينيمف اجؿ اف تكوف الحركة 

 في الحركة.
في لبناف واالستمرار بخيار المقاومة، يجدد رفض « حزب اهلل»عمى العبلقات الجيدة مع »واذ يؤكد المصدر 

بالتالي بؿ نحف سنحافظ عمى الثوابت الفمسطينية و « الحركة التدخؿ في أي شأف داخمي ألي دولة عربية
 نرفض الشروط التي وضعتيا الرباعية الدولية ولف نتنازؿ عف خيار عدـ االعتراؼ بالكياف الصييوني.

في لبناف عمى صعيد دعـ الوحدة االسبلمية ومنع الفتنة « حماس»ويشرح المصدر الدور الذي لعبتو قيادة 
لبناني ويقوؿ إف وفودا مف الحركة المذىبية ورفض ادخاؿ الفمسطينييف في آتوف اي صراع داخمي لبناني ػ 

تيار »و« ىيئة العمماء المسمميف»و« الجماعة االسبلمية»و« حزب اهلل»و« امؿ»زارت كبل مف حركة 
ومدير عاـ األمف العاـ المبناني المواء عباس ابراىيـ ومسؤوؿ مخابرات الجيش المبناني في « المستقبؿ

يري وقيادات وقوى اسبلمية وأمنية وسياسية والفصائؿ الجنوب العميد عمي شحرور والنائبة بيية الحر 
الفمسطينية وذلؾ بيدؼ التأكيد عمى المحافظة عمى االستقرار المبناني ػ الفمسطيني ورفض الفتنة ودعـ 
الجيود المبنانية لحماية الوحدة ورفض زج الفمسطينييف بأي صراع، وكاف الجميع متجاوبا واستطعنا تحقيؽ 

 ذا المجاؿ.انجازات ميمة في ى
إف االنتخابات القيادية األخيرة في الحركة والتي ادت لمتجديد لخالد مشعؿ « حماس»ويقوؿ المصدر في 

شكمت محطة ميمة في المسار السياسي والتنظيمي لمحركة وفتحت »عمى رأس المكتب السياسي لمحركة 
العمؿ الفمسطيني في مختمؼ الباب اماـ حراؾ داخمي وخارجي ستبدأ الحركة القياـ بو مف اجؿ تفعيؿ 

 «.االتجاىات
ىذه االنتخابات كاف ينبغي اف تتـ قبؿ حوالي السنة تقريبا لكف الظروؼ السياسية واالمنية »ويضيؼ 

والتنظيمية حالت دوف اجرائيا في موعدىا، لكف حصوليا في ىذه المرحمة ادى الى اكتماؿ الييكؿ القيادي 
مسؤولي المكاتب السياسية عمى مستوى المناطؽ واختيار المسؤوليف لمحركة بعد اف تـ سابقا انتخاب كؿ 

واوضح  «.االساسييف في كؿ الساحات، ومنيا لبناف، ولـ يعد ينقص سوى اكتماؿ الرأس القيادي لمحركة
تمت في اجواء ديموقراطية شفافة وقد رشح مجمس الشورى ثبلثة مرشحيف ىـ خالد »المصدر اف االنتخابات 
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بو مرزوؽ واسماعيؿ ىنية ولـ يفز اي منيـ في الجولة االولى وعندما حصمت جولة مشعؿ وموسى ا
االعادة، فاز مشعؿ واختير ىنية نائبا لو وقد دخؿ الى قيادة المكتب السياسي وجوه جديدة وخصوصا مف 

 «.قيادة الداخؿ وسيكوف ليؤالء دور اساسي في قيادة الحركة الى جانب مشعؿ في المرحمة المقبمة
وؿ رؤية الحركة ومواقفيا مف التطورات العربية، يشير المصدر الى رفض قيادة الحركة اي تدخؿ في وح

الشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية وخصوصا مصر وسوريا، ويؤكد انو ال صحة لبلنباء التي اشارت لوجود 
ا يجري في ليس ليا عبلقة بم»، فالحركة «الجيش السوري الحر»كوادر مف الحركة تدرب عناصر مف 

سوريا وىي مع ما يريده الشعب السوري وىي تعطي االولوية لشؤونيا التنظيمية ولتحقيؽ المصالحة 
الفمسطينية وتعزيز دور المقاومة في غزة ودعـ االنتفاضة الشعبية في الضفة الغربية، كما انيا ستعزز 

ينية واوضاع الشتات ال سيما في ظؿ االىتماـ بشؤوف االسرى والبلجئيف واعادة بناء منظمة التحرير الفمسط
 «.ما يجري مف حراؾ تاريخي غير مسبوؽ في العالـ العربي

وينفي المصدر ارتباط الحركة بأي محور عربي او اقميمي ويؤكد انيا فقط مع محور المقاومة والوحدة وقد 
ارة طيراف وتـ االتفاؽ عمى تـ تعزيز العبلقات مع الجميورية االسبلمية االيرانية وقامت عدة وفود قيادية بزي

استمرار التعاوف والتنسيؽ لدعـ المقاومة بغض النظر عف الخبلؼ في مقاربة الممؼ السوري او اي قضية 
 اخرى.

 20/4/2013السفير، بيروت، 
 

 البداويمخيم  مسيرة مسمحة فيلبنان: "القيادة العامة" تنظم  .8
في الشماؿ، عمى تغميب الطابع العسكري عمى « امةالجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ػ القيادة الع»حرصت 

النطبلقتيا، رغـ محاوالت  44المدني في مسيرتيا التي نظمتيا في مخيـ البداوي أمس، لمناسبة الذكرى الػ
مف خبلؿ إشراؾ الفرؽ الكشفية والرياضية، وعدـ إظيار أسمحة ثقيمة كما جرت العادة سنويا، في « تمطيفيا»

 تيا بعدـ تشكيؿ أي عامؿ استفزاز داخميًا أو في المحيط المبناني في ىذه الظروؼ.مؤشر عمى رغبة قياد
، وعدـ  والقى مسؤوؿ الجبية في المخيـ أبو البراء قاسـ كممة أكد فييا استمرار الجبية في مشروعيا المقاـو

رض ليا القضية التخمي عف الدفاع عف فمسطيف، داعيًا إلى توحيد البندقية في مواجية المؤامرة التي تتع
 المركزية.

 20/4/2013السفير، بيروت، 
 

 المنتجات القادمة من المستوطنات مبادرة تمييزية األوروبية لتمييزمساعي ": الإسرائيل" .6
المنتجات القادمة  لتمييزوضع بطاقة التعريؼ  اعتبر المتحدث باسـ وزارة الخارجية اإلسرائيمية، يغاؿ بالمور

أف القانوف الدولي ال يعترؼ بشرعية المستوطنات اإلسرائيمية في عممًا ييزية. مبادرة تم مف المستوطنات
فإف السمع والمواد المنتجة في ىذه وعميو ، "إسرائيؿ"الضفة الغربية المحتمة والقدس المحتمة التي ضمتيا 

 المستوطنات ال ينبغي أف تستفيد مف االمتيازات الضريبية التي يمنحيا االتحاد األوروبي.
 46/1/1143، 15ب عر 

 
 ألف بدوي في النقب ثالثينتطرح اقتراح قانون لتشريع تهجير أكثر من  "إسرائيل" .41
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تطرح الحكومة اإلسرائيمية غدًا األحد عمى طاولة الكنيست، اقتراح قانوف تحت عنواف "قانوف تسوية توطيف 
مف المواطنيف البدو مف أراضييـ البدو في النقب ػ قانوف برافر بيغف"، سيتـ بموجبو اقتبلع عشرات اآلالؼ 

وىدـ العديد مف القرى. ويشكؿ القانوف أداة بيد الحكومة القتبلع المواطنيف العرب البدو مف قراىـ وتركيزىـ 
في مجمعات سكنية، بيدؼ استغبلؿ أراضييـ، ولوضع اكبر عدد مف العرب بأقؿ ما يكوف مف األراضي. 

ي قرى سيتـ االعتراؼ ألقرى غير المعترؼ بيا، ولكف لـ يقرر ويذكر أف القانوف المقترح يعترؼ ببعض ا
قاؿ مركز "مساواة" إف "منطمؽ المجاف المختمفة التي حددت المسار الذي يشكؿ أساس ىذا . مف جيتو، بيا

القانوف ىو أف سكاف القرى غير المعترؼ بيا متواجدوف عمى األرض مف دوف وجو حؽ ومف دوف أف 
 فيستوجب طردىـ منيا". يكونوا أصحابيا، وعميو

 11/1/1143، المستقبل، بيروت
 

 في سيناء قمق إسرائيمي من تحركات الجيش المصري .44
اإلسرائيمي، المقّرب مف المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية، أف حالة مف القمؽ والغضب تنتاب  "واال"كشؼ موقع 

العسكرية في  "التحركات المصرية"ه بػاإلسرائيمييف، بسبب ما وصفو  عددًا كبيرًا مف المسؤوليف العسكرييف
 سيناء.

 11/1/1143، البيان
 

 "إسرائيل"ـأمريكي جديد ل عسكريدعم  .41
كشفت مصادر إسرائيمية عف دعـ أمريكي عسكري سخي لمكياف، في إطار صفقة سيتـ توقيعيا : )وكاالت(

ارة "إسرائيؿ" قريبًا، وقالت بيف وزير الحرب موشي يعالوف ووزير الدفاع األمريكي تشاؾ ىاغؿ، الذي ينوي زي
" إنو بفضؿ الصفقة الوشيكة بات بإمكاف سبلح الجو في جيش االحتبلؿ، وفي احرونوتصحيفة "يديعوت 

إطار االستعدادات ضد إيراف، امتبلؾ طائرات تزود بالوقود ورادارات لمطائرات القتالية وصواريخ مضادة 
، القادرة عمى نقؿ قوات كطائرة، وعمى التحميؽ واليبوط "00"أوسبري في  لمرادارات و"الطائرة المروحية"

 كمروحية.
 11/1/1143، الخميج، الشارقة

 
 التفاوض مع الفمسطينيين أينتظر نتنياهو... إذا بد "صيف ساخن" .43

كشفت تصريحات اثنيف مف شركاء رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو في  :أسعد تمحمي –الناصرة 
رئيس لجنة  "إسرائيؿ بيتنا"ي قائدي الحزبيف اليمينييف األكثر تطرفًا في الكنيست، زعيـ حزب ائتبلفو الحكوم

وزير االقتصاد نفتالي بينيت أف  "البيت الييودي"الخارجية واألمف البرلمانية أفيغدور ليبرماف، وزعيـ حزب 
لفمسطينية. وبينما أعمف ليبرماف، ينتظر نتنياىو في حاؿ حرؾ العممية التفاوضية مع السمطة ا "صيفًا ساخناً "

أف العممية السممية لف تحرز أي تقدـ طالما بقي محمود عباس )أبو مازف( عمى رأس السمطة الفمسطينية، 
لقاء استئناؼ المفاوضات مضيفًا أنو يعكؼ  "أي مقابؿ"كرر بينيت موقؼ حزبو الرافض منح الفمسطينييف 

 ."تيفحؿ الدول"عمى بمورة خطة جديدة بديمة لػ
 11/1/1143، الحياة، لندن
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 : نشاط أجهزة االستخبارات اإلسرائيمية توسع بعد ثورات الربيع العربييديعوت .41
صحيفة يديعوت ، أف الخميؿمراسمو في  عوض الرجوبعف  46/1/1143، الجزيرة نت، الدوحةنشر موقع 
توسع بعد ثورات الربيع  - موسادوعمى رأسيا ال -قالت إف نشاط أجيزة االستخبارات اإلسرائيمية  احرونوت
أكبر مف  وتحدثت عف تجنيد أعداد كبيرة مف الجواسيس. وأضافت أف تمؾ األجيزة باتت تمعب دوراً  ،العربي

 أي وقت مضى.
جياز االستخبارات ، أف القدس المحتمةمراسمتيا في  اماؿ شحادةعف  11/1/1143، الحياة، لندنوذكرت 

نات، عبر مواقع التواصؿ االجتماعي، يدعو فييا الى تجنيد عمبلء لو في اعبلنشر اإلسرائيمي )الموساد( 
الدوؿ العربية. ويشير بخاصة إلى أىمية التجنيد لمعمؿ في "دبي". ويشدد في اعبلناتو عمى ضرورة اف 
 يتحدث مقدمو طمب العمؿ بالمغتيف العربية والفارسية، ويحمموف شيادات تعميـ االنكميزية وتكنولوجيا عميا

 .وكيمياء ومختبرات ومصمميف فنييف ومحاميف وعمماء نفس
 

 الداد: الشريف حسين لم يكن له أي منزلة في القدس أيام االنتداب ليورثها ألحد أرييه .42
عمى  "إسرائيؿ"مف  انتقد أرييو إلداد الكاتب في صحيفة ىآرتس ما اعتبره سكوتاً : عوض الرجوب -الخميؿ 

والذي ييدؼ إلى  ،األردف عبد اهلل الثاني والرئيس الفمسطيني محمود عباس ممؾ االتفاؽ الذي وقعو مؤخراً 
وفي مقدمتيا المسجد األقصى. ووصؼ إلداد االتفاؽ بأنو "تقاسـ  ،حماية المقدسات في القدس المحتمة

كما اعتبره صفقة قامت عمى "تواصؿ والية األسرة المالكة الياشمية لممسجد  ،لمسمطة" في القدس المحتمة
فإنو لـ يكف لمشريؼ حسيف أي منزلة في  ،". وحسب قولو2904ألقصى منذ أياـ الشريؼ حسيف عاـ ا

وليذا لـ يكف يستطيع "أف يورث" ىذه المنزلة ألحد، وبالتالي فإف غير  ،القدس أياـ االنتداب البريطاني
وف المسجد األقصى وما المالؾ "يعترؼ بحؽ" ممؾ أجنبي في القدس و"جبؿ الييكؿ" الذي يعني بو اإلسرائيمي

 يقع حولو مف مساجد ومصميات. 
 46/1/1143، الجزيرة نت، الدوحة

 
 وقطاع غزة حتى خالل الهجوم األخير "إسرائيل"قفزة كبيرة في التعاون بين إسرائيمي: هناك  تقرير .43

، تؿ أبيب تؿ أبيب: كشؼ تقرير إسرائيمي صادر عف الحكومة اإلسرائيمية وموجو إلى السفارات األجنبية في
أف التعاوف مع قطاع غزة قفز بنسبة عالية في السنة الماضية عف السنة التي سبقتيا. وعمى الرغـ مما يبدو 

والقطاع زادت  "إسرائيؿ"في الظاىر مف عداء وتبادؿ إطبلؽ الصواريخ والغارات، فإف حركة التنقؿ بيف 
ومنحت  .0220في العاـ  62ألفا إلى  49ف والقطاع م "إسرائيؿ"ارتفع عدد العابريف بيف %،إذ 05بنسبة 

عف السنة السابقة. كما حصؿ ارتفاع في % 42بنسبة تزيد عمى  48فمسطينيي لتصاريح زيارة  "إسرائيؿ"
 338إلى  0222في سنة  مشروعاً  035عدد المشاريع التي نفذت في قطاع غزة أو بوشر العمؿ بيا، مف 

شاحنة تحمؿ مواد  25859. وقد دخمت "إسرائيؿ"ناء األخرى مف ، تـ تزويدىا باإلسمنت ومواد البمشروعاً 
. وارتفعت 0222شاحنة في سنة  22350عمى القطاع في السنة األخيرة، في حيف دخمو  "إسرائيؿ"بناء مف 

. وتـ مد خط مياه مف %05أيضا بنسبة  "إسرائيؿ"كمية الصادرات مف قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر 
مميوف لتر مف  32بإدخاؿ  "إسرائيؿ"مبلييف متر مكعب. وسمحت  5قطاع يزيد كمية المياه بػإلى ال "إسرائيؿ"

سيارات شحف محممة بحاويات غاز لمطبخ واالستعماؿ البيتي،  9الوقود القطري إلى القطاع. وتـ تمرير 
األخير، تـ  % مف حاجتو إلى الكيرباء. وفي يوـ األربعاء63تزود قطاع غزة بنحو  "إسرائيؿ"بأف  عمماً 
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، وىي شاحنات تحمؿ بضائع مقبمة مف تركيا 3شاحنة مف إسرائيؿ إلى القطاع، برزت بينيا  422إدخاؿ 
 وبالتنسيؽ معيا. "إسرائيؿ"التي ترسؿ فييا تركيا لقطاع غزة مساعدة مدنية، عف طريؽ  المرة األولى

 11/1/1143، الشرق األوسط، لندن
 

 البناء االستيطاني خمف الخط األخضر في القدس  جمدت بشكل عممي "إسرائيلهآرتس: " .44
ذكرت صحيفة ىآرتس أف الحكومة اإلسرائيمية جمدت بشكؿ عممي البناء : عوض الرجوب -الخميؿ 

االستيطاني خمؼ الخط األخضر في القدس، موضحة أف الحكومة جعمت تجميد البناء في القدس "سياسة". 
يؿ مف حزب البيت الييودي تأكيده ذلؾ، مضيفة أف الوزير يحاوؿ ونقمت عف وزير البناء واإلسكاف أوري أرئ

تحرير مخططات بناء في أحياء عديدة في القدس توجد خارج الخط األخضر، لكف ذلؾ لـ يتـ العتبارات 
الرسمية في ىذه المرحمة تبقى  "إسرائيؿ"إف سياسة  احرونوتقالت صحيفة يديعوت  ،سياسية. مف جيتيا
" الواقعة بيف مدينة القدس المحتمة غربا ومستوطنة معاليو أدوميـ 2نطقة المسماة "إيعدـ البناء في الم

 شرقا.
 46/1/1143، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : الكيماوي استخدم في سورية.. وقواعد المعبة ستتغيرإسرائيميمصدر  .45

الرئيس بشار األسد  كية التحقيؽ في مزاعـ استخداـ نظاـيبقرار اإلدارة األمر  "إسرائيؿ"تؿ أبيب: رحبت 
وقاؿ مصدر سياسي في تؿ أبيب إف التحقيؽ  .ألسمحة كيماوية في حربو ضد المعارضة المطالبة بإسقاطو

، حتى يعرؼ مصير ىذه األسمحة وىوية الجية التي تستخدميا. وأضاؼ في ىذه المسألة بات ضرورياً 
ا االستخداـ سيغير قواعد المعب في التحقيؽ في ىذا الموضع ينبغي أف يكوف جديا ألف ىذ"المصدر، أف 

 ."المنطقة وييدد بأخطار كبيرة تتعدى الحدود السورية
 11/1/1143، الشرق األوسط، لندن

 
 تستغل أزمة كوريا بمواجهة إيران "إسرائيل" .46

متابعتيا لموضع المتوتر في شبو الجزيرة الكورية، عمى خمفية القمؽ  "إسرائيؿ"تواصؿ : وديع عواودة -حيفا 
متزايد مف البرنامج النووي لبيونغ يانغ وانعكاسات ذلؾ عمى المواجية مع إيراف، والعبلقة الوطيدة بيف ال

طيراف وبيونغ يانغ. وفي ىذا السياؽ، يعتبر معمؽ الشؤوف االستخباراتية يوسي ميمماف أف "كوريا الشمالية 
ر الصواريخ، والسبلح النووي منذ ىي االختبار الحقيقي إليراف، التي بدأت تتعاوف معيا في مجاؿ تطوي

، يرى الخبير اإلسرائيمي بشرؽ آسيا البروفسور بف عامي شيموني أف واشنطف وفي السياؽ ذاتوعقديف". 
 أف رداً إذ تضيع فرصة اصطياد عصفوريف بحجر واحد، في حاؿ بقيت مترددة بتعامميا مع كوريا الشمالية. 

 عيا عف االستفزاز، ويبعث برسالة ىامة إليراف.عمى كوريا الشمالية سيرد حاسماً  كياً يأمر 
استغبلؿ األزمة الكورية وتداعياتيا إلقناع العالـ بخطورة المشروع النووي  "إسرائيؿ"، فتواصؿ أما رسمياً 
يكشؼ أف االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية فشمت في إيجاد جسور  ميممافمع اإلشارة إلى أف اإليراني. 

 مالية قبؿ سنوات.تعاوف مع كوريا الش
 46/1/1143، الجزيرة نت، الدوحة

 



 
 
 

 

 

           41ص                                    1532العدد:                11/1/1143السبت  التاريخ:

 فمسطينيةالقضية بال اً الفمسطيني عمى سطح بيته في تل أبيب تذكير  العمميهودي يرفع  .11
تؿ أبيب: أثار ييودي حنؽ قوى اليميف اإلسرائيمية، عندما رفع العمـ الفمسطيني عمى شرفة بيتو في تؿ 

الذكرى الخامسة والستيف لقياميا. ويدعى اإلسرائيمي المذكور،  "ؿإسرائي"أبيب، في اليوـ الذي أحيت فيو 
شمالي مدينة تؿ أبيب، يقوـ عمى أرض فمسطينية كانت  "بيبؿ"غور مينتسر، ويسكف في حي ييودي يدعى 

واع تماما ليذه الحقيقة، بؿ إنو، كما قاؿ، أراد أف يذكر  ىو، عشيرة الجماسيف. و 2948تقطنيا قبؿ نكبة 
 بأنيـ يعيشوف فوؽ أرض لشعب افتقدىا. سكاف الحي

 11/1/1143، الشرق األوسط، لندن
 

 األقصى المسجد رفض فمسطيني واسع لمسماح لميهود بالصالة في .14
رفضت إدارة األوقاؼ اإلسبلمية والييئة اإلسبلمية العميا ومجمس األوقاؼ ما أعمنت عنو  :القدس المحتمة

مف الميكود، والتي انتخبت لرئاسة لجنة الداخمية في الكنيست، عف النائبة الصييونية المتطرفة ميري ريغؼ 
نيتيا اقتحاـ المسجد األقصى المبارؾ مع أعضاء المجنة لفحص إمكانية السماح بالصبلة في المكاف لمييود، 

 بزعـ أف مف حؽ الييود الصبلة في المسجد األقصى.
مراسؿ "المركز الفمسطيني لئلعبلـ "إف ىذه وقاؿ الشيخ عكرمة صبري رئيس الييئة اإلسبلمية العميا ل

التصريحات مرفوضة جممة وتفصيبًل، فالمسجد األقصى المبارؾ أكبر وأعز وأعظـ مف تمؾ النائبة ولجنتيا 
وأضاؼ الشيخ عكرمة إف مثؿ ىذه  االستيطانية، وىو مسجد رباني إسبلمي بقرار مف رب العالميف".

ـ المسجد مف قبؿ نواب وأعضاء في الكنيست الصييوني، "تكشؼ المحاوالت الصييونية المتكررة القتحا
حجـ المخاطر التي تتيدد قبمة المسمميف األولى ومسجدىـ المبارؾ في ظؿ الييمنة والتيويد والتغوؿ 

ودعا الشيخ صبري العالميف العربي واإلسبلمي الى التحرؾ وعدـ االكتفاء بالشجب والتنديد  الصييوني".
سمع أيضا"، وقاؿ "األقصى المبارؾ يمر بمرحمة حساسة وصعبة تستوجب تكاتؼ "الذي أصبح ال يُ 

 وتضامف الجميع وفي مقدمتيـ الفمسطينييف".
بدورىا نددت األوقاؼ اإلسبلمية في القدس بيذه التصريحات مؤكدة أف المسجد األقصى المبارؾ تحت 

 والرعاية واإلدارة لممسجد.، وىي وحدىا صاحبة الوالية 2967إدارتيا منذ احتبلؿ القدس عاـ 
واستنكر الشيخ عزاـ الخطيب المدير العاـ لؤلوقاؼ اإلسبلمية ىذه التصريحات الصييونية، معتبرا أنيا 
 "نشاز تأتي في سياؽ حممة االقتحامات واالنتياكات الصييونية اليومية لقدسية المسجد األقصى المبارؾ".

ات لمشاعر المسمميف وقاؿ "إف المسجد األقصى قبمة وحذر الشيخ الخطيب مف المزيد مف االستفزاز 
المسمميف األولى وتكرار المس بو قد يشعؿ نارًا لف يتنبأ بأثرىا وانعكاساتيا أحد وعمى الجانب اآلخر أف 

 يدرؾ ذلؾ وال يراىف كثيرًا عمى تعسفو ".
 46/1/1143المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 ل قمع االحتالل لممسيرات األسبوعيةإصابات واعتقاالت خال الضفة الغربية:  .11

أصيب، أمس، عشرات المواطنيف والمتضامنيف األجانب بالرصاص المطاطي  كتب مندوبو "األياـ"، "وفا":
وباالختناؽ الشديد جراء استنشاقيـ الغاز المسيؿ لمدموع الذي أطمقتو قوات االحتبلؿ لقمع المشاركيف في 

طاف وجدار الفصؿ العنصري في عدة مناطؽ بالضفة، فيما تـ اعتقاؿ المسيرات األسبوعية المناىضة لبلستي
 العديد مف الشباف.
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ب يصأشابًا بالرصاص المطاطي، كما  27ففي بمدة بيت أمر، شماؿ الخميؿ، أصيب بعد صبلة الجمعة 
تية الطفؿ موسى زواىرة في مسيرة المعصرة األسبوعية، وفي مخيـ الجمزوف، شماؿ راـ اهلل، أصيب ثبلثة ف

 واعتقؿ اثناف بينيـ أحد المصابيف. بجروح
وفي بمدة سمواد، شماؿ شرقي راـ اهلل، أصيب، أمس، خمسة مواطنيف، بينيـ مسنة، بالرصاص المعدني 

 آخروف. 22المغمؼ بالمطاط، والعشرات بحاالت اختناؽ، واعتقؿ 
وفي قرية النبي  تناؽ الشديد.وفي قرية بمعيف أصيب، أمس، عشرات المواطنيف والمتضامنيف األجانب باالخ

وفي قرية كفر قدوـ،  صالح اعتدت قوات االحتبلؿ، أمس، عمى ثبلثة ناشطيف وصحافييف بالضرب المبرح.
 شرؽ قمقيمية، أصيب، أمس، عشرات المواطنيف باالختناؽ.

 11/1/1143، رام اهلل، األيام
 

 الغربية مواجهات عقب اقتحام مستوطنين ديرا بالضفة .13
بعد  29/4 اندلعت مواجيات بيف فمسطينييف ومستوطنيف إسرائيمييف يوـ الجمعة: ميرفت صادؽ -راـ اهلل 

فقد وصؿ  .احتبلليـ ديرا لطائفة البلتيف في قرية الطيبة الفمسطينية شرؽ مدينة راـ اهلل بالضفة الغربية
طة بيا والمسماة "الكـر العشرات مف أىالي قرية الطيبة والقرى المجاورة إلى منطقة الدير والتبلؿ المحي

العتيؽ ووادي زرور"، وأشعموا إطارات مطاطية قبؿ أف يشتبكوا بالحجارة مع المستوطنيف المسانديف مف 
 الجيش اإلسرائيمي.

جاء ذلؾ بعد اقتحاـ مجموعة مف المستوطنيف الدير غير مكتمؿ البناء غرب القرية، حسب ما صرح بو 
وأوضح حنا أف الدير الذي احتمو  ي القرية نادر حنا لمجزيرة نت.الممثؿ عف اتحاد الكنائس العالمي ف

عاما ويدعى جاؾ فرير، لكنو لـ يكتمؿ مف الداخؿ  02المستوطنوف بناه راىب فرنسي يقطف القرية منذ 
 بعد، ويقـو الراىب بتنظيـ رحبلت سياحية مف أجؿ جمع التبرعات لتجييزه.

 46/1/1143الجزيرة.نت، 
 

 دير جريرأراضي قرية مستوطنين السترجاع و سطينيين اشتباكات بين فم .11
اشتباكات بالحجارة وقعت أمس  أفذكر مجمس قروي دير جرير : وكاالتوال ،الحياة الجديدة - محافظات

القرية. وقاؿ  أراضيمستوطنوف كرفانا عمى  أقاـبيف مستوطنيف مف مستوطنة عوفرة وسكاف القرية، بعدما 
"بدأنا بنشاطات ضد ىجمة استيطانية شرسة يقوـ بيا  إفالة فرانس برس رئيس المجمس عماد عموي لوك

عموي "ىناؾ اشتباكات عنيفة مع المستوطنيف الذيف يقـو الجيش  وأضاؼالمستوطنوف مف مستوطنة عوفرة". 
أحد المستوطنيف أصيب بحجر في رأسو  أفبحمايتيـ". وذكر شيود عياف ومصور وكالة فرانس  اإلسرائيمي
 واجيات.خبلؿ الم

 11/1/1143الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 1144-4634مقدسي خالل الفترة  ألف 41سحبت اإلقامة الدائمة من  "إسرائيل" .12
حنا عيسى إف آخر إحصائية صادرة عف سمطات  .زىير أندراوس: قاؿ أستاذ القانوف الدولي د -الناصرة 

 .0222-2967مقدسيا خبلؿ الفترة مف  24287سحبت اإلقامة الدائمة مف  "إسرائيؿ"االحتبلؿ بينت أف 
 11/1/1143، لندن، القدس العربي
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 كمدينة موحدة فمسطينيون يحاولون منع تصوير وثائقي يصور القدس ناشطون .13

المدينة  ألماني عف مدينة القدس ألنو "يصور - حاوؿ ناشطوف فمسطينيوف منع تصوير وثائقي فرنسي
ساعة" الذي يحاوؿ تصوير يـو  04ائقي الذي يحمؿ عنواف "القدس في واشتكى منتجو الوث كمدينة موحدة".

وقاؿ المنتج توماس كوفوس "نشعر باألسؼ  عمميـ تعرض لمضايقات مف فمسطينييف. أففي حياة المدينة 
 لما حصؿ، لكننا سنستمر في عممنا".

ـ، كما أف ناشطيف حاولوا وقاؿ أحد المنتجيف، إف زمبلءه قد تمقوا تيديدات عبر الياتؼ بإلحاؽ األذى بي
 منع مواطنيف عرب مف سكاف المدينة مف المشاركة بسرد حكاياتيـ.

الفيمـ يصوروف القدس عمى أنيا مدينة موحدة،  إنتاجويرى منتقدو الفيمـ مف الفمسطينييف أف القائميف عمى 
طوة أحادية الجانب في خ إلييابضمو  "إسرائيؿ"، ثـ قامت 2967بينما جزؤىا الشرقي احتؿ في خبلؿ حرب 

 واعتبار القدس عاصمتيا الموحدة، وىي خطوة لـ يعترؼ بيا المجتمع الدولي.
"ىذه ليست مدينة واحدة بؿ ىي  :المتحدث باسـ حركة فتح في شرقي القدس ،وقاؿ ديميتري ديمياني

 مدينتاف، واف قبوؿ االدعاء اإلسرائيمي بأنيا مدينة واحدة لو مضموف سياسي".
جوف إف بعض المصوريف والفنييف الفمسطينييف انسحبوا مف العمؿ، و"األنكى مف ذلؾ أف بعض وقاؿ المنت

 السكاف الذيف كاف يفترض أف يشاركوا في الفيمـ انسحبوا في المحظة األخيرة".
 واإلسرائيمييف في المدينة. فالفمسطينييوقاؿ كوفوس إف ما واجيوه خبلؿ التصوير يعكس التوتر بيف 

 46/1/1143ة البريطانية )بي بي سي(، هيئة اإلذاع
 

 األسير المحرر حسن عساف: المسجد األقصى يواجه عممية إنهاء وجود .14
المحرر حسف عساؼ إننا كشعب فمسطيني لنا إرادة األسير قاؿ العميد المناضؿ : احمد الحراوي – مادبا

ري تاريخي الحؽ غايتيا والحقيقة ونستمد إرادتنا مف اهلل ونحف حركة تاريخ وليا امتداد طبيعي جغرافي حضا
ضالتيا والقوة شريعتيا واف القوة ىي األصؿ والضعؼ ىو اليزائـ ومف كاف يريد اف يكوف قدسيا فميأخذ 
ال فبل شيادة لو سياسيا واجتماعيا وتاريخيا وحضاريا ألف مصدر بيت المقدس  شيادتو مف بيت المقدس وا 

خبلؿ المقاء  ،وأضاؼ عساؼ ا ىـ المرابطوف الثابتوف عمى الحؽ.ىو بوابة السماء وفييا تنزؿ القرآف وأىمي
 الحواري الذي أقيـ في نادي القدس بمخيـ مأدبا بمناسبة يـو األسير إف األسرى يمثموف إرادة التحدي.

يتـ بناء المسجد األقصى في  أفالمسجد األقصى يواجو عممية إنياء لوجوده وىناؾ اقتراحات  إفوقاؿ 
 مؤامرة تحاؾ ودعا لمتمسؾ بالقدس والدفاع عف األسرى. سيناء مف خبلؿ

 11/1/1143الدستور، عمان، 

 
 تحقن األسرى الفمسطينيين بفيروسات خطيرة "إسرائيل" :الروسية "برافدا"صحيفة  .15

الروسية النقاب عف قياـ السمطات اإلسرائيمية بحقف األسرى الفمسطينييف في  "برافدا"كشفت صحيفة 
صحيفة أف الوجاء في  وفؽ قوليا. ،تؤدي إلى الوفاة عمى المدى الطويؿ "وسات خطيرةفير "معتقبلتيا بػ

السمطات اإلسرائيمية تعمد إلى حقف األسرى الفمسطينييف قبيؿ اإلفراج عنيـ عقب انتياء محكومياتيـ، بمادة 
 تحتوي عمى فيروسات خطيرة تؤدي إلى وفاتيـ في مراحؿ متأخرة.
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ى فيروسات تؤدي إلى اإلصابة بسرطاف البروستاتا وسرطاف الكبد المزمف، وأوضحت أف الحقف تحتوي عم
 الذي يؤدي في أغمب األحياف إلى وفاة األسير بعد فترة مف إطبلؽ سراحو.

وفي السياؽ ذاتو، أشارت الصحيفة إلى وجود عدد كبير مف األسرى الفمسطينييف داخؿ المعتقبلت 
صية، أو إعاقات دائمة؛ نتيجة سياسة اإلىماؿ الطبي المتعّمد اإلسرائيمية مّمف يعانوف مف أمراض مستع

 بحقيـ، والتعذيب الذي يتعّرضوف لو مف قبؿ إدارة السجوف.
 11/1/1143السبيل، عّمان، 

 
 أسير فمسطيني يعاني صعوبة في النطق بعد حقنه بطريقة خاطئة .16

تبلؿ اإلسرائيمي، محكـو بالسجف في سجوف االح كشؼ تقرير فمسطيني رسمي النقاب عف أف أسيراً  :الخميؿ
 المؤبد، يمر في وضع صحي خطير بسبب حقنو مف قبؿ سجانيو بحقنتيف بطريقة خاطئة.
عامًا( مف مدينة  43وبينت وزارة شؤوف األسرى والمحرريف براـ اهلل أف األسير نعيـ يونس محمد الشوامرة )

ضع صحي خطير وصعب، حيث بدأ يعاني ، "يمر في و 2995الخميؿ، والمحكوـ بالسجف المؤبد منذ عاـ 
مف صعوبة في النطؽ وارتخاء في عضبلت المساف وضعؼ في القدميف واليديف وصعوبة في تناوؿ الطعاـ 

 وآالـ شديدة في الرأس، بسبب إعطائو إبرتي بنج بطريقة خاطئة".
 11/1/1143قدس برس، 

 
 الدولي"تمنع عدائي غزة من المشاركة في "ماراثون فمسطين  "إسرائيل" .31

عداًء وعداءة  06السماح بدخوؿ  اإلسرائيميرفض االحتبلؿ .(: ب.ؼ.أ) إبراىيـ،كامؿ  -القدس المحتمة 
الذي ينظمو اتحاد ألعاب  "ماراثوف فمسطيف الدولي"مف قطاع غزة ألراضي الضفة الغربية، لممشاركة في 

 نيساف الجاري. 02 األحدالقوى الفمسطيني بمدينة بيت لحـ، يـو 
ره استنكر نادر حبلوة رئيس اتحاد العاب القوى بقطاع غزة ىذا المنع، مشيرًا إلى محاربة االحتبلؿ بدو 

 اإلسرائيمي ألبناء الشعب الفمسطيني في كافة القطاعات وال سيما القطاع الرياضي.
 11/1/1143الرأي، عّمان، 

 
 شرف العائمةتحركات تطالب عباس بإصدار مرسوم رئاسي يجرم قتل النساء عمى خمفية  .34

 األراضيامرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة تشيد  24وليد عوض: فيما قتؿ العاـ الماضي  -راـ اهلل 
مرسوـ رئاسي يجـر قتؿ النساء  بإصدارالفمسطينية تحركات نسوية متواصمة تطالب الرئيس محمود عباس 

ض مواده التي يستفيد منيا القتمة عمى خمفية ما يسمى شرؼ العائمة وتشديد قانوف العقوبات وتعديؿ بع
 مخففة. أحكاـبالحصوؿ عمى 
مجموعة مف نشطاء الفيسبوؾ  أطمقتعباس مرسوما رئاسيا لتجريـ قتؿ النساء  إصداروفي ظؿ عدـ 

 .".. القتؿ مسموحففي فمسطي"عمييا اسـ  أطمؽومؤسسات نسوية وحقوقية مؤخرا حممة 
 11/1/1143، لندن، القدس العربي

 
 الغربية عالميين الفمسطينيين ُيدين اعتداء االحتالل عمى الصحافيين في الضفةمنتدى اإل .31
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استنكر منتدى اإلعبلمييف الفمسطينييف، بشدة اعتداء قوات االحتبلؿ الصييوني عمى اثنيف مف : غزة
ت ووفؽ المعموما الصحافييف إلى جانب عدد مف الناشطيف  خبلؿ تغطيتيـ مسيرة سممية في الضفة الغربية.
خبلؿ قمعيا  29/4التي توفرت لمنتدى اإلعبلمييف، فإف قوات االحتبلؿ الصييوني اعتدت الجمعة الموافؽ 

لمسيرة النبي صالح األسبوعية المناىضة لمجدار الفاصؿ في االعتداء عمى ثبلثة ناشطيف وصحفييف 
 بالضرب في مسيرة النبي صالح.

 46/1/1143المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 اإلسالمية تعمن خوضها انتخابات جامعة النجاحالكتمة  .33
لممرة األولى منذ ست سنوات، أعمنت الكتمة اإلسبلمية في جامعة النجاح الوطنية نيتيا خوض : نابمس

انتخابات مجمس إتحاد الطمبة ليذا العاـ، والمنوي إجراؤىا الثبلثاء القادـ، حيث جاء ىذا اإلعبلف في بياف 
الخميس، أعمنت فيو موقفيا مف االنتخابات، ودعت جماىير الطمبة ألوسع رسمي وزعتو الكتمة ظير 

وأّكدت الكتمة في بيانيا أّف قرار الكتمة استئنافيا العمؿ الطبلبي وخوض  مشاركة في االنتخابات القادمة.
قصاٍء قاسية، اعتقؿ وُعذب  االنتخابات يأتي بعد ست سنوات عجاؼ تعرضت خبلليا الكتمة لحمبلت قمٍع وا 

 خبلليا المئات مف أبنائيا وقياديييا.
 46/1/1143المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 حقوقية تطالب الحكومة اإلسرائيمية بعدم التصديق عمى قانون القتالع بدو النقب منظمات .31

رسالة إلى رئيس الحكومة اإلسرائيمية  "ائتبلؼ الجمعيات لممساواة والعدالة لمبدو"وجو أعضاء : الناصرة
المجنة "يف نتانياىو ووزيرة القضاء تسيبي ليفني والمستشار القضائي لمحكومة ييودا فاينشتايف وألعضاء بنيام

مذكرة القانوف "تطالب فييا بعدـ مصادقة الحكومة في جمستيا األسبوعية غدًا عمى  "الوزارية لشؤوف التشريع
 بصيغتيا الحالية. "لتنظيـ اإلسكاف البدوي في النقب

ات الفاعمة في االئتبلؼ، وىي منظمات حقوقية عربية وييودية، أف إجراءات التخطيط التي وذكرت المؤسس
ستجري بموجب اقتراح القانوف ستؤدي إلى اقتبلع وتيجير قسري لعشرات القرى وعشرات آالؼ السكاف 

الفقر  ما سيدفع بآالؼ العائبلت إلى مستقبؿ ممؤه"البدو وسمب أمبلكيـ وحقوقيـ التاريخية في األرض، 
 ."والبطالة وىدـ الحياة االجتماعية والنسيج االجتماعي

وأضافت المنظمات أف المحاوالت المستمرة مف جانب ممثمي السكاف في ىذه القرى لمشروع في حوار مع 
الحكومة حوؿ ىذه المخططات قوبمت بالرفض. وذكرت أف القانوف والسياسة المنبثقة عنو، مبنية عمى 

، ويتجاىؿ حقيقة أف غالبية القرى قائمة في مكانيا الحالي "غزاة"لسكاف العرب البدو افتراض خاطئ يرى با
قبؿ قياـ دولة إسرائيؿ، بينما قرى أخرى أقيمت بعد أف نقمت سمطات الحكـ العسكري السكاف إلييا مف قراىـ 

 األصمية.
قبؿ كؿ شيء االعتراؼ وشددت المنظمات عمى أف الحؿ العادؿ والقابؿ لمتطبيؽ عمى أرض الواقع يعني 

بأف العرب البدو في القرى غير المعترؼ بيا ىـ مواطنوف متساوو الحقوؽ، وأنو يجب االعتراؼ بالقرى غير 
المعترؼ بيا وتخطيطيا بموجب معايير تخطيط متساوية، كذلؾ االعتراؼ بحؽ الممكية الكاممة لممجتمع 

 البدوي عمى أراضيو.
 11/1/1143الحياة، لندن، 
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 تطوير قطاع التكنولوجيا الفمسطيني يهدف إلى إنعاش االقتصاد المتعثر :تحقيق .32

ظمت مدينة نابمس : تحرير نادية الجويمي ،إعداد عبد المنعـ درار لمنشرة العربية، مف نواه براوننج -نابمس 
سوقو في الواقعة في شماؿ الضفة الغربية آلالؼ السنيف مركزا ثقافيا وتجاريا فمسطينيا يجذب التجار إلى 

 قمب البمدة القديمة.
غير أف االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية والشمؿ الذي أصاب الساحة السياسية المحمية تسببا في عزؿ 

 بالمئة. 05االقتصاد الفمسطيني عف األسواؽ العالمية وارتفاع معدؿ البطالة إلى ما يقرب مف 
ف يكوف بوسعيا اآلف المساعدة عمى إنعاش االقتصاد لذا تأمؿ شركات التكنولوجيا الفمسطينية الناشئة أ

لتصبح الضفة الغربية أكثر قدرة عمى مقاومة القيود اإلسرائيمية المفروضة عمى األرض وحركة السمع 
 واألفراد وأقؿ اعتمادا عمى تدفقات المساعدات الخارجية المتقمبة.

 35وىي شركة لمتجارة اإللكترونية تضـ وأقر حساـ دويكات مدير عاـ شركة إسراء لمبرمجة والكمبيوتر 
موظفا ويقع مقرىا قرب المدينة القديمة "نحف بعيدوف كؿ البعد عف منطقة سيميكوف فالي" التي تقع في 
الواليات المتحدة وتضـ الكثير مف شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى ومف ثـ صارت رمزا لمتكنولوجيا 

أف نكوف قطاعا يمكنو تغيير مستقبؿ االقتصاد الفمسطيني رغـ تسبب  وأضاؼ "ال يزاؿ بمقدورنا الحديثة.
 االحتبلؿ اإلسرائيمي وحكومتنا في حرماننا مف الميارات واالنفتاح والبنية التحتية المناسبة."

بالمئة مف الناتج المحمي اإلجمالي الفمسطيني  6.2وساىـ قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات بنسبة 
 .0228بما يزيد عمى سبعة أمثاؿ نسبتو مقارنة بعاـ  0222في عاـ 

المرتفعة نسبيا مقارنة بالدوؿ العربية  -وتنطوي معدالت اإللماـ بميارات الكمبيوتر والمغة اإلنجميزية 
 عمى مزايا. -المجاورة 

قطاع تكنولوجيا ومف المفارقة أف الجوار الجغرافي مع إسرائيؿ كاف عامبل إيجابيا أيضا. فإسرائيؿ الرائدة في 
االتصاالت والمعمومات العالمي توفر لشركات التكنولوجيا الفمسطينية أعماؿ تعييد مع شركات متعددة 

وتستفيد تمؾ  كيمومترا فقط مف الضفة الغربية. 52الجنسيات ليا فروع في نتانيا وتؿ أبيب عمى مسافة 
ئيؿ والميارات المحمية القوية ىناؾ كما أنيا الشركات مف العمالة الرخيصة في الضفة الغربية مقارنة بإسرا
 تقوؿ إف المسؤولية االجتماعية سببا اضافيا لبلستثمار بالضفة.

وضخت شركة سيسكو سيستمز األمريكية كبرى شركات صناعة معدات الشبكات اإللكترونية في العالـ 
لتطوير القطاع منذ عاـ  مميوف دوالر 78وبعض شركات التكنولوجيا األخرى وبنؾ االستثمار األوروبي 

 مما رفع مكانة القطاع الفمسطيني في الخارج وزوده بمعرفة تقنية ثمينة. 0228
ورغـ ذلؾ ال يزاؿ أصحاب الشركات يتحدثوف عف محاوالت الستيراد مكونات الكمبيوتر بعيدا عف أعيف 

عمى األمف ويتحدثوف كذلؾ السمطات اإلسرائيمية التي تفرض قيودا صارمة عمى المواد التي تعتبرىا خطرا 
 عف مشكبلت في السفر تتسبب في عزوؼ العمبلء المحتمميف.

وقالت عبير حزبوف المدير التنفيذي التحاد شركات أنظمة المعمومات الفمسطينية )بيتا( التي تمثؿ أكثر مف 
وف )في شركة عاممة في مجاؿ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات "حاوؿ اليبوط في مطار بف جوري 222

ببلغ مسؤولي مراجعة جوازات السفر بأف لديؾ نشاطا تجاريا في فمسطيف وستجد أف األمور لف  تؿ أبيب( وا 
 تسير عمى ما يراـ."
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وتمنع إسرائيؿ الشركات الفمسطينية مف استخداـ تردد شبكة الجيؿ الثالث الميمة لبلبتكار في سوؽ تطبيقات 
 سرائيمية التي تخدـ المستوطنيف الييود باستخدامو.اليواتؼ المحمولة بينما تسمح لمشركات اإل

وقاؿ طارؽ معايعة مدير شركة اجزولت تكنولوجيز الفمسطينية "ثمة حاجة لطرح خطة. فالتمسؾ 
 بالبيروقراطية التي تراكمت بمرور الوقت يشكؿ حجر عثرة في طريؽ نمو القطاع الخاص." 

ير البرمجيات وتقنيات اليواتؼ المحمولة والتي وتعمؿ شركة إجزولت تكنولوجيز في مجاؿ بحث وتطو 
تستعيف بيا شركات مثؿ سيسكو وىيوليت باكارد والمجموعة الفرنسية األمريكية ألكاتيؿ لوسنت كما أنيا 

 واحدة مف أكبر الشركات العاممة في ىذا القطاع وأكثرىا تحقيقا لؤلرباح.
ورغـ ذلؾ ىناؾ كثيروف بيف الفمسطينييف المتخصصيف في عموـ الكمبيوتر الذيف يتخرجوف كؿ عاـ والبالغ 

 خريج ال يستطيعوف الحصوؿ عمى وظيفة ثابتة ويسعوف لمعمؿ في الخارج. 0522عددىـ 
إليرادات ويتـ توظيؼ ما يقرب مف ربع القوى العاممة الفمسطينية في القطاع العاـ غير أف عدـ استقرار ا

 الحكومية يتسبب في تأخر األجور.
وكثيرا ما أدى تراجع إيرادات الحكومة ونقص المساعدات مف الدوؿ العربية التي انشغمت باضطراباتيا 

 الداخمية إلى تأخر دفع رواتب موظفي القطاع العاـ مما أثار إضرابات واحتجاجات.
قـ العجز والديف الخارجي حيث بمغ كؿ منيما نحو وتسبب ذلؾ أيضا في معاناة السمطة الفمسطينية مف تفا

 بالمئة مف الناتج المحمي اإلجمالي. 02مميار دوالر أو ما يقرب مف 
وفي الوقت نفسو تعثر القطاع الخاص بسبب القيود التي تفرضيا إسرائيؿ عمى االراضي وموارد المياه 

ركات صغيرة تضـ نحو ثبلثة أو أربعة بالمئة مف العماؿ الفمسطينييف في ش 42واالنتقاؿ. ويعمؿ نحو 
 موظفيف وتصنع منتجات منخفضة التكمفة معظميا لمسوؽ المحمية.

الفمسطينييف حكما ذاتيا جزئيا حالت  2993ومنذ أف منحت اتفاقيات أوسمو لمسبلـ الموقعة عاـ 
 االضطرابات مرارا دوف التقدـ االقتصادي.

مومات الفمسطينية إف ذلؾ رسخ في أذىاف الفمسطينييف أنو ال وقالت حزبوف مديرة اتحاد شركات أنظمة المع
ثقة في إمكانية ازدىار االقتصاد. وأضافت "يمكف أف يساعد قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات في 

 مواجية ذلؾ بتأكيده عمى أىمية االبتكار واقتصاد المعرفة."
ء االنتفاضة الفمسطينية الثانية في الفترة بيف عامي وقوبمت موجة مف التفجيرات االنتحارية الفمسطينية أثنا

بعدة عمميات توغؿ إسرائيمية دمرت البنية التحتية. وتسبب خبلؼ عنيؼ بيف حركتي فتح  0225و 0222
 في إصابة المجمس التشريعي بالشمؿ والحيمولة دوف اإلصبلح االقتصادي. 0226وحماس عاـ 

ئيس الفمسطيني إف تطوير قطاع التكنولوجيا سيوفر فرصا وقاؿ صبري صيدـ المستشار االقتصادي لمر 
لكنو أضاؼ أف الفمسطينييف لف يقبموا أبدا بأف يكوف النمو  لمشباف البارعيف في األراضي الفمسطينية.

 االقتصادي بديبل عف حريتيـ.
في إسرائيؿ  وقالت معايعة مدير شركة إجزولت تكنولوجيز إف أعماؿ التعييد التي تجرييا الشركات الدولية

ما زالت تساىـ في مواجية عبلقة اقتصادية غير متكافئة تقع فييا السوؽ الفمسطينية أسيرة لمسمع 
بالمئة مف المنتجات  82وأضاؼ "اذىب إلى أحد متاجر السوبر ماركت ىنا وسترى أف  اإلسرائيمية.

 ميزاف االقتصادي."إسرائيمية. ومف خبلؿ التعييد نحف الذيف نبيع ليـ. ذلؾ يعزز كفتنا في ال
 45/1/1143وكالة رويترز لألنباء، 
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 تعكس هوية وثقافة الشعب الفمسطيني النادي الفمسطيني.. نافذة مجتمعيةدبي:  .33
في دبي ناديًا يحمؿ اسـ بمدىـ ليكوف نافذة  األميركيةخصص مجموعة مف الطمبة الفمسطينييف في الجامعة 

الخصائص التاريخية والتراثية التي تتميز بيا ىذه الدولة  تعكس ىوية وثقافة الشعب الفمسطيني، ولعرض
 بعيدًا عف اإلطار السياسي.

 11/1/1143البيان، دبي، 
 

 "بين الفكر اليهودي واإلسالمي مذهب النبوة عند ابن ميمون"الي يصدر الكيّ عبد الحميد  .34
مذىب النبوة عند ابف "كتاب  صدر حديثًا بالمغة الفرنسية عف الدار األوروبية لممنشورات الجامعية :عماف

صفحة،  068لمباحث األردني عبد الحميد الكيالي، ويقع الكتاب في  "ميموف بيف الفكر الييودي واإلسبلمي
 وىو مقّسـ عمى ثبلثة فصوؿ ويحوي فيارس أعبلـ ومصطمحات عربية وعبرية.

البيئة الثقافية في حقبة تاريخية  وُيصّنؼ موضوع الكتاب في إطار التاريخ الثقافي، بمعنى أنو دراسة تتناوؿ
 وطريقة تعاطي النخب الفكرية مع عالـ األفكار ومدى انفتاحيا وتخّطييا لمحواجز الدينية أو الطائفية.
ويتناوؿ الكتاب بالتفصيؿ أصوؿ مذىب النبوة لدى ابف ميموف مف خبلؿ كتاباتو في المقاـ األوؿ، وثّمت 

ة في المقاـ الثاني، مف قبيؿ كتابات الفارابي وابف سينا وابف باجة. مقارنتيا مع مصادر الفمسفة اإلسبلمي
ويركز الفصؿ األوؿ عمى تعريؼ ابف ميموف لمنبوة، بينما يتناوؿ الفصؿ الثاني دور المخيمة في النبوة، 

 ويعرض الفصؿ الثالث لمدالالت السياسية لمنبوة.
قافات واألفكار في العصر اإلسبلمي الوسيط. ويخمص الكتاب إلى أف فكر ابف ميموف ىو نتاج تبادؿ لمث

، يرمز فكر ابف ميموف إلى االنفتاح الثقافي في عصره؛ الذي تجاوز حواجز الديف والطائفة،  وبيذا المفيـو
وىو ما يفرض سؤااًل وتحدّيًا ىاّمًا عمى عالمنا اليوـ لناحية انفتاح المجتمع وانغبلقو عمى ذاتو وقدرتو عمى 

وكذلؾ تكّيؼ المجتمع واندماجو مع المجتمعات األخرى مع حفاظو عمى خصائصو التي إنتاج فكر حّر، 
 تحدد ىويتو الثقافية.

وعمى الرغـ مف مرور أكثر مف ثمانية قروف عمى وفاة موسى بف ميموف، إال أف الكتاب ينّبو إلى أف فكر 
دؿ؛ فضبًل عف تأثيره في سياؽ ابف ميموف الديني والفمسفي ما زاؿ حتى اليوـ يشكؿ موضوعًا لمنقاش والج

 الييودية.
تجدر اإلشارة إلى أف الكتاب ُيمثؿ في أساسو أطروحة لمباحث األردني عبد الحميد الكيالي تقّدـ بيا العاـ 
الماضي لنيؿ درجة الدكتوراة مف جامعة إكس مرسيميا الفرنسية في تخصص دراسات العالـ العربي 

 ة بدرجة مشرؼ جّدًا.واإلسبلمي، وقد ناؿ الشيادة العممي
 11/1/1143الدستور، عمان، 

 
 
 

  عممية السالمإلى واشنطن لبحث  األردنيالعاهل  .23
الواليات المتحدة ليبحث مع  إلىالممؾ عبد اهلل الثاني الجمعة  األردنيتوجو العاىؿ : ا ؼ ب -عماف 

وبحسب بياف  والفمسطينييف. رائيؿإسالسورية" وجيود تحقيؽ السبلـ بيف  األزمة"تداعيات  أوباماالرئيس باراؾ 
 66الواليات المتحدة يعقد خبلليا في  إلىصادر عف الديواف الممكي، غادر الممؾ الجمعة "في زيارة عمؿ 
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وتتناوؿ المباحثات كذلؾ عممية  ".األميركيمع الرئيس  األبيضابريؿ الحالي لقاء قمة في البيت  نيساف/
 حؿ الدولتيف". إلىيود تحقيؽ السبلـ استنادا والفمسطينييف و"ج إسرائيؿالسبلـ بيف 

 02/4/0252الحياة، لندن، 
 

 يكرر زياراته إلى الكيان أردنينائب  .23
عّماف: كشفت وثائؽ رسمية زيارة نائب أردني إلى الكياف الصييوني مرات عدة خبلؿ األعواـ القميمة 

 قة بشراكتو مع أطراؼ "إسرائيمية".الماضية آخرىا قبؿ أياـ، وذلؾ ألسباب يرّجح أنيا تجارية وليا عبل
وأظيرت نسخ ورقية عف جواز سفر النائب محمد خميؿ محمد سبلمة )محمد العشا( حصولو عمى تصاريح 

 وحتى األسبوع الماضي حيث قصد األراضي الفمسطينية المحتمة. 6004دخوؿ منذ عاـ 
الوزاري، فيما أفادت مبلحظة  وتساءؿ نّواب حوؿ تكرار غياب العشا عف جمسات مناقشة بياف الحكومة

مكتوبة بخط اليد عمى طرؼ تصريح "إسرائيمي" أف دخولو جاء بيدؼ بحث التواصؿ مع وزير سابؽ لمكياف 
 حوؿ إنشاء بيوت ببلستكية لمزراعة عمى الحدود .

"المتصيينة"، ودعت إلى وضع حد ػووصفت لجنة اإلعبلـ الوطني لممتقاعديف العسكرييف زيارات النائب ب
 لجميع ممارسات التطبيع بذريعة اتفاقية "وادي عربة" التي نعتتيا ب"المسيئة" .

 02/4/0252الخميج، الشارقة، 
 

 ةسوري يمميون دوالر لفمسطيني 51تتبرع بـ الكويت .42
مميوف دوالر لمساعدة البلجئيف الفمسطينييف  95أعمنت األمـ المتحدة أف الكويت تبرعت بػ: الفرنسية

وقالت وكالة )اونروا( إف نصؼ البلجئيف الفمسطينييف في سورية نزحوا إلى الداخؿ  ة.النازحيف في سوري
 ألفا منيـ ىربوا إلى لبناف وسورية المجاورتيف. 45بسبب النزاع وأف 

مميوف دوالر لؤلمـ  000مميوف دوالر مف تعيدىا ب 95وبحسب األونروا فاف "الكويت قدمت لؤلونروا 
وأكد  في سورية". األزمةالممحة الناجمة عف  اإلنسانيةمى تمبية االحتياجات المتحدة لمساعدة المنظمة ع

المفوض العاـ لبلونروا فيميبو غراندي في بياف "ىذا واحد مف اكبر التبرعات التي تمقتيا االونروا لما نقوـ بو 
 اإلسكافحة مثؿ سنتمكف مف تقديـ المساعدة المم األمواؿوأضاؼ: "مع ىذه  في سورية والبمداف المجاورة".

 فمسطيني وسوري في بعض مدارسنا". آالؼلنحو ثمانية  الطارئ
 إلىالؼ الجىء فمسطيني بحاجة  400وقالت االونروا إف األحداث الجارية في سورية منذ عاميف جعمت 

 ألؼ 950وأضافت أف مخيـ اليرموؾ خارج دمشؽ الذي كاف "موطنا الكثر مف  .إنسانيةمساعدات 
وتـ  ف ساحة معركة )...( وأف مخيمات أخرى في منطقة دمشؽ غارقة في الصراع كذلؾ".فمسطيني ىو األ

 في وكالة الغوث في سورية منذ بدء النزاع. أعضاءعف اعتقاؿ أو فقداف ثمانية  اإلببلغ
 53/4/0252فمسطين أون الين، 

 
 " تدعم الممتقى الثقافي الفمسطيني السادس لمشباب في رام اهللااليسيسكو" .45

أعمنت المنظمة اإلسبلمية لمتربية والعموـ والثقافة "إيسيسكو" أنيا قدمت دعمًا ماديًا لمممتقى الثقافي : رباطال
أبريؿ / نيساف 65إلى  91الفمسطيني السادس لمشباب، الذي يعقد في مدينة راـ اهلل، خبلؿ الفترة مف 

قى ييدؼ إلى تدارس سبؿ النيوض أف ىذا الممت 91/4وذكر خبر صحفي لبليسيسكو يوـ الجمعة  الجاري.
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بالمشيد الثقافي الفمسطيني في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي، وربط الشباب الفمسطيني بالثقافة العربية اإلسبلمية 
والعالمية، والتعرؼ عمى الدور الثقافي والتربوي لممؤسسات الثقافية الفمسطينية، وما تتعرض لو مف 

 .اإلسرائيميمضايقات االحتبلؿ 
ـ عقد ندوة خاصة حوؿ دور المنظمات العربية واإلسبلمية الدولية: اليونسكو، واإليسيسكو، واأللكسو وسيت

في دعـ المؤسسات التربوية والثقافية والعممية في فمسطيف. وسيشارؾ في الممتقى عدد مف الفمسطينييف 
 متربية والثقافة والعموـ.البلجئيف خارج فمسطيف، إضافة إلى األمناء العاميف لمجاف الوطنية العربية ل

 02/4/0252قدس برس، 
 

 لجان عسكرية تنفي إطالق صاروخي "إيالت" من سيناءمصر:  .40
"الخميج": ذكرت مصادر عسكرية مسؤولة، أمس، أف التحقيقات التي بدأتيا لجنة عسكرية  -سيناء  ،القاىرة

سيناء عمى "إيبلت" قبؿ يوميف، رفيعة المستوى، لمتحقيؽ في مزاعـ "إسرائيمية" عف إطبلؽ صاروخيف مف 
ونقمت تقارير صحفية نشرت أمس، عمى لساف ما وصفتو مصدر  انتيت إلى عدـ صحة ىذه الواقعة.

عسكري مسؤوؿ، قولو إف أقواؿ الجنود المتمركزيف عمى الحدود، أكدت أنيـ لـ يشاىدوا أو يسمعوا إطبلؽ 
ات المسمحة شكمت لجنة إضافية، تضـ ممثميف لكؿ صواريخ مف سيناء باتجاه "إيبلت"، مشيرًا إلى أف القو 

أفرع وأسمحة الجيش لمواصمة التحقيؽ في الموضوع، رغـ أف التحقيقات المبدئية أكدت أف الصواريخ التي تـ 
 إطبلقيا لـ تخرج مف األراضي المصرية.

 02/4/0252الخميج، الشارقة، 
 

 إليران تكون هدفاً سوم عسكري ففي هج "إسرائيل"دولة في دعم  أيرغبت  حسن اصفاري: إذا .42
القومي والسياسة الخارجية بمجمس الشورى  األمفقاؿ محمد حسف اصفاري عضو لجنة  زىير اندراوس:

، إليراففي توجيو تيديدات عسكرية  أوفي ىجوـ عسكري  إسرائيؿدولة في دعـ  أيرغبت  "إذا اإليراني
وقالت الوكالة  .اإليرانية "مير"، بحسب وكالة اإلسبلمية اإليرانيةسوؼ تكوف ىدفا لمجميورية  بالتأكيد فإنيا
قرار اتخذتو لجنة العبلقات الخارجية بمجمس الشيوخ  إلى إشارةبيذه التصريحات في  أدلىاصفاري  إف

دبموماسيا واقتصاديا  إسرائيؿالواليات المتحدة سوؼ تساند  أف إلىالثبلثاء الماضي، يشير  األمريكي
 .إيرافمؿ عسكري ضد قامت بع إذاوعسكريا 

 02/4/0252القدس العربي، لندن، 
 

 خارجية دول االتحاد األوروبي يؤيدون "تمييز" منتجات المستوطنات وزراء .44
أبدى عدد كبير مف وزراء خارجية دوؿ االتحاد األوروبي استعدادىـ لدعـ مساعي وزيرة خارجية : )أ.ؼ.ب(

ة عمى منتجات المستوطنات "اإلسرائيمية"، وجاء في رسالة االتحاد كاثريف آشتوف لوضع بطاقة بيانات تعريفي
إبريؿ، إلى آشتوف "نحيي  96وزيرًا مف بينيـ البريطاني ولياـ ىيغ والفرنسي لوراف فابيوس في  90وجييا 

 بحرارة تصميمكـ عمى وضع قواعد أوروبية بشأف وضع بطاقة بيانات تعريفية عمى منتجات المستوطنات".
ة ميمة لضماف التطبيؽ السميـ والمنسؽ لتشريع االتحاد األوروبي بشأف حماية وأضافت "إنيا خطو 

المستيمكيف وبطاقة التعريؼ، وىو ما يتفؽ مع السياسة التي يتبعيا منذ وقت طويؿ حياؿ المستوطنات 
 "اإلسرائيمية" في األراضي الفمسطينية المحتمة"، وأكد الموقعوف "نحف عمى استعداد لمساعدتكـ" .
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وقعوف ىـ إضافة إلى وزيري فرنسا وبريطانيا وزراء خارجية النمسا وبمجيكا والدنمارؾ وأسبانيا وفنمندا والم
 ولوكسمبورغ ومالطا وىولندا والبرتغاؿ وجميورية إيرلندا وسموفينيا.

 02/4/0252الخميج، الشارقة، 
 

 الفمسطينية: منظمة التحرير يجب أن تكون أساس المصالحة موسكو .45
أعرب المتحدث باسـ وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، عف أمؿ ببلده : بي أي يو -موسكو 

بإعادة الوحدة السياسية الفمسطينية، عمى أساس منظمة التحرير، مؤكدًا أف موسكو تعتبر التغييرات في 
( عف الحكومة الفمسطينية شأنًا داخميًا لمفمسطينييف. أف  لوكاشيفيتش، قولو  ونقمت وكالة أنباء )روسيا اليـو

 .2002الجانب الروسي يثّمف عاليّا عمؿ سبلـ فياض في منصب رئيس الوزراء الفمسطيني منذ عاـ 
وأعرب لوكاشيفيتش عف أسفو الستحالة إكماؿ تشكيؿ المؤسسات الفمسطينية بسبب الطريؽ المسدود الخطر 

أف إعادة الوحدة الفمسطينية ىي عامؿ ميـ  الذي وصمت إليو عممية التسوية في الشرؽ األوسط، مشيرًا إلى
 إلنجاح المفاوضات وضماف تنفيذ االتفاقات النيائية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف. 

 02/4/0252الحياة، لندن، 
 

 اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( منحازة ضد "إسرائيل"% من يهود بريطانيا يعدون 80: استطالع .46
% مف ييود بريطانيا يعتبروف التغطية اإلخبارية 40ع جديد لمرأي، أمس، أف أظير استطبل: )يو .بي .آي(

وكشؼ االستطبلع، الذي نشرتو صحيفة  لييئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( منحازة ضد "إسرائيؿ" .
% مف الييود البريطانييف يعتقدوف أف )بي بي سي( منحازة بقوة 33"جويش كرونيكؿ" الصادرة مف لندف، أف 

% فقط مف الييود البريطانييف 3% بأنيا منحازة قميبًل ضد كياف االحتبلؿ . وبّيف أف 43د "إسرائيؿ"، وض
% منيـ أف تغطيتيا اإلخبارية 14يعتقدوف أف )بي بي سي( منحازة لمصمحة "إسرائيؿ"، في حيف يرى 

 متوازنة.
كبر مصدر لؤلخبار بالنسبة % مف الييود البريطانييف اعتبروا )بي بي سي( أ44ووجد االستطبلع أف 

% منيـ صحيفة "تايمز" وشقيقتيا األسبوعية "صندي تايمز" المصدر الرئيس لؤلخبار 43إلييـ، فيما اعتبر 
 .بالنسبة إلييـ

 02/4/0252الخميج، الشارقة، 
 

 يراني والكيماوي السوريممفي التسمح النووي اإل "إسرائيل"يبحث في  وزير الدفاع األميركي .47
يبحث وزير الدفاع األميركي، تشاؾ ىاغؿ، في زيارتو المتوقعة الى إسرائيؿ : اماؿ شحادة -حتمة القدس الم

االحد، ممفي التسمح النووي االيراني والكيماوي السوري والفوضى التي تشيدىا سورية واثرىا عمى إسرائيؿ. 
لقاء الطرفيف وسيتـ التوقيع عمى ويؤكد اإلسرائيميوف اف العبلقات االمنية بيف البمديف ستاخذ حيزا ىاما في 

 صفقة اسمحة لدعـ سبلح الجو اإلسرائيمي واستعداداتو لتوجيو ضربة ضد ايراف.
وسيمتقي ىاغؿ نظيره اإلسرائيمي، موشيو يعالوف، ورئيس اركاف الجيش، بيني غانتس، ورئيس الحكومة، 

ي جولة عمى طوؿ الحدود الشمالية بنياميف نتنياىو والرئيس شمعوف بيريز. وسيقيـ الجيش لمضيؼ األميرك
وتجاه االردف، الطبلعو عف كثب عمى التحديات االمنية التي تواجييا إسرائيؿ ودوافع االحتفاظ بقوات 

 الجيش اإلسرائيمي في غور االردف، في حاؿ توقيع اتفاقية سبلـ مع الفمسطينييف.
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امؿ مع المعارضة السورية بعدـ تسميحيا وبحسب اإلسرائيمييف، فإف ىاغؿ يتفؽ مع اإلسرائيمييف حوؿ التع
خشية وقوع االسمحة بأيدي عناصر "القاعدة" و"جبية النصرة". ويتفؽ الطرفاف عمى اىمية مراقبة االسمحة 
الكيماوية ومنعيا مف الوصوؿ الى حزب اهلل في لبناف والتنظيمات االسبلمية المتطرفة. كما يفضؿ ىاغؿ 

 ري بالطرؽ السممية.التوصؿ الى تفاىـ في الممؼ السو 
وفي الممؼ االيراني يقّدـ ىاغؿ استمرار المفاوضات السممية مع االيرانييف، عمى نظرة اإلسرائيمييف إلى عدـ 
اسقاط الحؿ العسكري عف طاولة المفاوضات وحسـ الموضوع خبلؿ فترة قصيرة، لزعميـ اف ايراف تستغؿ 

 نووية.الوقت لتخصيب اليورانيوـ وصوال الى صناعة قنبمة 
 02/4/0252الحياة، لندن، 

 
 نحو عالقة دفاعية استراتيجية بين الهند والكيان .15

 إعداد: عمر عدس
تشكؿ دولة الكياف الصييوني، ثاني أكبر مزودي اليند باألسمحة، بعد روسيا. فيؿ تبقى العبلقة "تكتيكية" 

 ، كما تحمـ دولة الكياف وتأمؿ؟محصورة في ىذا اإلطار الدفاعي، أـ تتحوؿ إلى عبلقة "استراتيجية" أوسع
(، أف "إسرائيؿ" تبدو جاىزة القتناص صفقة دفاعية كبرى 0223-4-22كتبت صحيفة "تايمز أوؼ انديا" )

بجيؿ ثالث مف صواريخ موجية  356أخرى، لتجييز جميع كتائب المشاة في الجيش اليندي، وعددىا،
في ىذا المجاؿ سوى روسيا، أف تتفادى تحّديًا قويًا مف مضادة لمدبابات. وتحاوؿ "إسرائيؿ"، التي ال يتقدميا 

 قبؿ الواليات المتحدة، لكي تبقى ثاني مزودي األسمحة لميند.
ألؼ ْكُرور روبية، )الْكُرور يساوي عشرة مبلييف(،  25وتقوؿ الصحيفة، إف ىذا المشروع الذي تبمغ تكمفتو 

مة لمدبابات" قابمة لمحمؿ مف قبؿ األفراد، ويبمغ سوؼ يشتمؿ عمى صفقة أولية مباشرة لشراء صواريخ "قات
كيمومتر، ويْتَبع ىذه الصفقة نقٌؿ لمتكنولوجيا إلى مؤسسة الصناعات الدفاعية اليندية، "براتا  5.0مداىا 

 دايَنميكس"، لئلنتاج المحمي عمى نطاؽ واسع.
مّقى طمب شراء الصواريخ وتقوؿ الصحيفة، إف مجمس المشتريات الدفاعية، الذي يرأسو أ. ؾ انتوني، ت

إبريؿ/ نيساف. ولكف المسألة ال تزاؿ  0"اإلسرائيمية" الموجية المضادة لمدبابات، مف طراز "سباْيؾ"، يوـ 
"معمقة" بعد أف أحيمت إلى "مسح تكنولوجي"، ألنيا "حالة بائع منفرد" مف دوف أي منافسة، كما ىو متبع في 

 مثؿ ىذه الحالة.
مميوف، يضغط بإلحاح إلتماـ المشروع "الحيوي" ألف  23.2جيش البالغ عدد أفراده وتضيؼ الصحيفة، إف ال
 ألفًا مف الصواريخ الموجية المضادة لمدبابات مف أنواع مختمفة. 44لديو نقصًا عظيمًا يبمغ 

 ويشكؿ ما ذكرتو الصحيفة، مثااًل واحدًا فقط عمى التعاوف الدفاعي اليندي "اإلسرائيمي".
(، كتب ريتشارد بيتزينجر )الزميؿ الرفيع المستوى في برنامج 0223-4-22اسيا ريفيو" )ففي موقع "يور 

التحوالت العسكرية، بكمية راجاراتناـ لمدراسات الدولية، في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة(، أف 
وىري في العبلقات بيف التعاوف الدفاعي بيف اليند و"إسرائيؿ"، يظّؿ عنصرًا خافت النبرة دائمًا، ولكنو ج

البمديف. وبينما يجري معظـ ىذا التعاوف بعيدًا عف رادار الشؤوف الدولية، فإنو يظؿ ذا أىمية حاسمة في 
 .2990توسيع الروابط بيف الدولتيف، منذ إقامة عبلقات دبموماسية ثنائية عاـ 

إذا كانت الروابط العسكرية  ىو ما -بالنسبة إلى "إسرائيؿ" عمى وجو الخصوص  -وما ىو مطروح لمنقاش 
 المتنامية، قادرة عمى ترسيخ "عبلقة استراتيجية" أوسع بيف "تؿ أبيب" ونيودليي.
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ويمضي الكاتب قائبًل، إف ُجّؿ ىذا التعاوف يأخذ شكؿ مبيعات أسمحة "إسرائيمية" لميند. فقد غدت "إسرائيؿ" 
في مجاالت معينة، المزود الرئيس لمجيش  ثاني أكبر مزوٍد لميند باألسمحة، بعد روسيا، وربما كانت،

اليندي، باألعتدة والتكنولوجيا العسكرية. ففي العقد األوؿ مف القرف الحادي والعشريف، نقمت "إسرائيؿ" إلى 
مميارات دوالر مف المعدات الحربية. وتتضمف ىذه الصفقة طائرات مف دوف طيار غير  22اليند ما قيمتو 

ريخ، وأنظمة تصويب. ومما يمفت النظر بوجو خاص، أف "إسرائيؿ" زّودت مسمحة، وأخرى مسمحة، وصوا
 اليند بأنظمة رادار لئلنذار المبكر المحموؿ جّوًا، ودفاع صاروخي.

ويضيؼ الكاتب، أف صادرات األسمحة "اإلسرائيمية" إلى اليند، تشكؿ عبلقة مفيدة لمطرفيف، تكاد أف تكوف 
ة" تسّد فجوات ميمة في النقص الذريع في قاعدة الصناعات الدفاعية في تكافمية. فالتكنولوجيا "اإلسرائيمي

عامًا مف بذؿ الجيود، ظمت الصناعة الدفاعية اليندية عاجزة عف إنتاج الحجـ  52اليند. فبعد أكثر مف 
اليائؿ مف المعدات العسكرية المتطورة التي يحتاجيا جيشيا، تاركة إياىا عالة عمى المزوديف الخارجييف. 
وفي الوقت ذاتو، تشكؿ اليند سوقًا ذات أىمية حاسمة، لصناعة األسمحة "اإلسرائيمية"، التي ىي في أمّس 

 الحاجة إلى التصدير لكي تظؿ عمى قيد الحياة.
% مف مبيعاتيا الدفاعية إلى مشتريف في ما وراء البحار. وتوفر تمؾ العائدات الدخؿ 75ؼ"إسرائيؿ" تصّدر 
األبحاث والتطوير العسكرية التي تساعد "إسرائيؿ" بدورىا في بناء دفاعاتيا، مثؿ نظاـ البلـز لتنفيذ برامج 

 -القبة الحديدية لمدفاع الصاروخي. وبينما تشكؿ مبيعات األسمحة نصيب األسد في التعاوف الدفاعي اليندي
وف معيا في "اإلسرائيمي"، ظيرت أشكاؿ أخرى مف التعاوف. فقد عرضت "إسرائيؿ" عمى اليند أف تتعا

جراء  محاربة اإلرىاب، "!"، بما في ذلؾ، تقاسـ المعمومات االستخبارية، والتدريب عمى مكافحة اإلرىاب، وا 
 تدريبات مشتركة.

وقد تبادؿ البمداف، كما يقوؿ الكاتب، زيارات عسكرية ضمف جيد لتوسيع الروابط بيف جيشْييما. وأخيرًا، فإف 
ونيما في الفضاء الخارجي، بقياـ اليند بإطبلؽ قمرْيف صناعييف "إسرائيميْيف" "إسرائيؿ" واليند، قد وّسعتا تعا

 لممراقبة.
 كما ُيحتمؿ أف يشترؾ البمداف في تطوير األقمار الصناعية الخاصة بالمراقبة األرضية.

أنيا في ويقوؿ الكاتب، إف بوسع المرء أف يفيـ العبلقة اليندية "اإلسرائيمية" الدفاعية بطريقتيف. األولى، 
الوقت الحالي، عبلقة بيف بائع ومشتٍر بالدرجة األولى، أي أنيا حالة بسيطة لعميؿ لديو دوافع )ىو الجيش 
اليندي(، وبائع لديو دوافع بدرجة مساوية )ىو الصناعة الدفاعية "اإلسرائيمية"(، مّما يوفر عبلقة ذات نفع 

بيع الينَد أسمحًة، وأف اليند تشترييا، ىذا كؿ ما في متبادؿ ولكنيا محدودة. وبكممات أخرى، أف "إسرائيؿ" ت
 األمر.

ممف يوّدوف البناء عمى عبلقة العرض  -في "إسرائيؿ" بخاصة  -ومف جية أخرى، ربما يوجد البعض 
والطمب ىذه، وتحويميا إلى شيء أكبر. فوجود "عبلقة استراتيجية" حقيقية بيف "تؿ أبيب" ونيودليي، ستجمب 

 وجو الخصوص، فوائد جمة. ؿ"إسرائيؿ" عمى
عمى سبيؿ  -فمثؿ ىذه العبلقة االستراتيجية، سوؼ تساعد "إسرائيؿ" بعدد مف الطرؽ. وقد تحفز نيودليي 

عمى استخداـ مكانتيا كبلعب قيادي ضمف حركة عدـ االنحياز، لتمطيؼ أو تخفيؼ سياسات  -المثاؿ 
 الحركة، المناوئة ؿ"إسرائيؿ".
رائيؿ" ربما تكوف راغبة في أف ترى اليند تعّيف حدود عبلقتيا بايراف، أو تخفؼ وأىـ مف كؿ ذلؾ، أف "إس

اليندية )وفي المجاؿ النووية -تمؾ العبلقة، ويضيؼ الكاتب، أف بّث الدؼء في العبلقات األمريكية 
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بخاصة(، يمكف أف يساعد "إسرائيؿ" عمى خمؽ نقطة ضغط أخرى، إلغراء نيودليي بعكس اتجاه موقفيا 
 والي لطيراف في كثير مف األحياف.الم

وباستثناء مبيعات األسمحة وبضعة مجاالت أخرى مف التعاوف الدفاعي، فميس  -يقوؿ الكاتب  -ومع ذلؾ 
إف استطاعت أف تحقؽ مثؿ  -مف المحتمؿ أف تحقؽ "إسرائيؿ" شراكة استراتيجية مع اليند في وقت قريب 

كوف شديدة األىمية بالنسبة إلى سياسة "إسرائيؿ" الخارجية تمؾ الشراكة أبدًا. ففي حيف أف اليند قد ت
واألمنية، فإف نيودليي ترى العبلقة في إطار أشّد محدوديًة مف ذلؾ بكثير. ففي اليند كثير مف القيود 

مثؿ سكانيا المسمميف البالغ عددىـ  -الداخمية، التي تمنعيا مف المبالغة في دؼء العبلقة مع "إسرائيؿ"
 ، ومثؿ اليسار المناوئ ؿ"إسرائيؿ" بشدة.مميوناً  262

ويقوؿ الكاتب، إف اليند تستطيع دائمًا العثور عمى مزودي أسمحة لكي تُبقي "اإلسرائيمييف" مواظبيف عمى 
ضافة إلى ذلؾ، مف المستبعد أف تتخمى نيودليي  عرض أنظمة أسمحة مف دوف صفقات سياسية أوسع. وا 

جوه مع ايراف، في مقابؿ عبلقات أوثؽ مع "إسرائيؿ"، قد تأتي بعائدات عف عبلقتيا القديمة والمتعددة الو 
 أكبر، وقد ال تأتي.

ويرى الكاتب في نياية المطاؼ، أف مبيعات األسمحة "اإلسرائيمية" لميند قد تكوف نافعة لمطرفيف، ولكنيا 
ما دامت نيودليي، محصورة بدرجة كبيرة بما ىي عميو: أي أنيا عبلقة اقتصادية وتكنولوجية عسكرية. و 

 تعتبر التعاوف اليندي "اإلسرائيمي" عبلقة تكتيكية، فإف مف المحتمؿ أف يظؿ كذلؾ.
ومف نماذج رّد فعؿ قطاع مف الشعب اليندي عمى تمؾ العبلقة، ما كتبتو، في صحيفة "ذي ىندو" 

ة قامت بيا إلى المناطؽ (، الصحافية المستقمة، والروائية غيتا ىاريياراـ، بعد زيار 0223-4-25)اليندية(، )
 الفمسطينية المحتمة، تزامنت مع زيارة أوباما األخيرة.

تصؼ الكاتبة جزءًا مف الواقع األليـ الذي يعانيو الشعب الفمسطيني عمى يد االحتبلؿ "اإلسرائيمي"، وتركز 
الفمسطينييف عمى وصؼ الجدار العنصري، الذي مزؽ نسيج الحياة الفمسطينية، وتعمف الكاتبة تضامنيا مع 

 في محنتيـ، ولكنيا ترى أف التضامف ينبغي أف يتجاوز اإلطار الشخصي، لكي يصبح فاعبًل.
تقوؿ: إّف تضامني المتواضع ال يعني شيئًا في حّد ذاتو، ولكنو يمكف أف يعني شيئًا إذا نما وأصبح تضامنًا 

ياء العبلقة "االستراتيجية" اآلخذة ىنديًا. ويمكف لمتضامف اليندي أف ُيترَجـ إلى ضغط عمى حكومتنا إلن
والتحالؼ الذي يعني شراء األسمحة مف "إسرائيؿ"، واالستثمار والمشاريع  -بالتعمؽ بيف اليند و"إسرائيؿ" 

الصناعية المشتركة، وبرامج األبحاث والتعميـ المشتركة، والتبادؿ الثقافي. إف "إسرائيؿ" التي تمارس 
عمى إنشاء "ماركة "إسرائيمية"" يمكف بيعيا في بمداف كبمدنا. وتضامننا مع االحتبلؿ، تنفؽ أموااًل طائمة 

فمسطيف المحتمة، لف تكوف لو قيمة ما لـ نضمْف عدـ مساىمة اليند في تمويؿ آلة الحرب االستعمارية 
 "اإلسرائيمية".

 11/1/1143الخميج، الشارقة، 
 

 كيري واالنتفاضة - أوباما .16
 منير شفيؽ

ر وزير الخارجية األميركية جوف كيري الكياف الصييوني وسمطة راـ اهلل ثبلث مّرات. خبلؿ شير واحد زا
وقد اعتبر الكثيروف ذلؾ دليبًل عمى تصميـ أميركي إليجاد حؿ ما بيف حكومة نتنياىو وسمطة راـ اهلل. 
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فراحت تنتشر تصريحات ومعمومات وتسريبات عف شروط وضعيا كؿ مف نتنياىو وعباس إلطبلؽ 
 وضات بينيما.المفا

كثرت التكينات عف اليدؼ األميركي مف وراء ىذا االىتماـ المفاجئ بإيجاد ذلؾ الحؿ. فقد اعتكفت إدارة 
عف مثؿ ىذا المسعى، وذلؾ بعد الفشؿ الذريع لممساعي التي بذليا الرئيس  0222أوباما منذ سبتمبر/أيموؿ 

ة ما، كانت في حينو عمى رأس أولويات األميركي باراؾ أوباما ومبعوثو جورج ميتشؿ إليجاد تسوي
 اإلستراتيجية األميركية في العيد األوؿ لوالية أوباما.

أكثر التحميبلت السياسية اتجيت إلى توقع إعطاء إدارة أوباما في عيده الثاني األولوية في إستراتيجيتيا 
، أو مؤقتًا، مع تخصيص الجديدة لممحيط اليادئ، كما سبؽ أف أعمنت قبؿ سنتيف. وقد تناقض ىذا نسبياً 

أوؿ زيارة لو خارج الواليات المتحدة، بعد نجاحو الثاني في االنتخابات الرئاسية، إلى الكياف الصييوني وراـ 
اهلل وبيت لحـ وعماف مستثنيًا مصر. ثـ تتالت زيارات وزير خارجيتو مع اإلعبلف عف اىتماـ خاص بإطبلؽ 

 مفاوضات التسوية مف جديد.
أف اليدؼ األميركي وراء ىذا االىتماـ بالموضوع الفمسطيني، إلى جانب استعادة العبلقات  البعض اعتبر

بيف أردوغاف ونتنياىو مف خبلؿ اعتذار األخير في أثناء زيارة أوباما، يرجع إلى األزمة السورية والصراع 
 .مع إيراف، أو بكممة أخرى لترتيب أوراؽ أميركا في المنطقة ضمف إستراتيجية جديدة

مشكمة ىذا التقدير لمموقؼ يرجع إلى تعداد عوامؿ تشغؿ اإلدارة األميركية في تفسير اليدؼ مف الزيارة. 
 ولكف دوف تحديد العامؿ األوؿ األكثر أىمية في المرحمة الراىنة. 

صحيح أف ثمة مجموعة قضايا ستُبحث في ىذه الزيارات أو بكممات أخرى محاولة تحقيؽ أكثر مف ىدؼ. 
ينطبؽ عمى أغمب التحركات السياسية. ولكف ىذا المنيج ال يمتقط اليدؼ الرئيسي مف ىذه  وىذا ما

التحركات حيف يعّدد عّدة أىداؼ ويضعيا عمى قدـ المساواة مف األىمية. ذلؾ ألف في كؿ تحرؾ سياسي 
تُبَحث أو ُيصار إلى  ثمة ىدفًا أوؿ لو، ثـ تأتي، ثانيًا، وثالثًا، األىداؼ األخرى والتي ال بّد بدورىا مف أف

 التطّرؽ ليا. 
إف الدافع األوؿ لمحراؾ األميركي باتجاه الكياف الصييوني وسمطة راـ اهلل يكمف في الخشية مف اندالع 
انتفاضة في الضفة الغربية. فمؤشرات انفجار الوضع في الضفة الغربية باتجاه انتفاضة ثالثة راحت تتدافع 

ية أياـ، إذ راحت نواة انتفاضة تنمو في التضامف مع المقاومة في قطاع وال سيما ابتداء مف حرب الثمان
غزة. وقد أسيـ ذلؾ، إلى جانب عوامؿ أخرى، بطمب أوباما ونتنياىو وقؼ إطبلؽ النار طواؿ السبعة أياـ 

 التي تمت يوـ اغتياؿ الشييد القائد أحمد الجعبري وشّف غارات استيدفت مواقع صواريخ.
ردود الفعؿ الشعبية الغاضبة في الضفة الغربية تضامنًا مع إضرابات األمعاء الخاوية،  وكاف مف المؤشرات

ثـ مع استشياد عرفات جرادات تحت التعذيب، ثـ جاء المؤشر األشّد داللة بعد استشياد القائد الميداني 
مف أف ىذا المؤشر األسير ميسرة أبو حمدية أبو سنينة في السجف وىو مكّبؿ اليديف والقدميف. فعمى الرغـ 

حدث مؤخرًا فإنو جاء تأكيدًا عمى المخاوؼ الكثيرة التي عّبر عنيا عّدة كتاب وسياسييف صياينة مف 
 احتماؿ اندالع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية.

لـ يكف ببل مغزى إسراع إدارة أوباما لمضغط عمى نتنياىو لئلفراج عف أمواؿ الضرائب المحتجزة لدى حكومة 
اىو، مما فاقـ مف أزمة سمطة راـ اهلل، وراح يصّب الزيت في مصمحة المؤشرات المتجّية نحو نتني

 االنتفاضة.
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الوضع األميركي إلدارة أوباما والوضع الراىف لحكومة نتنياىو ال يسمحاف، بسبب ما َنشَأ مف ميزاف قوى 
سبلمي وعالمي، بمواجية انتفاضة ثالثة، كما كاف الحا ؿ بمواجية االنتفاضتيف األولى فمسطيني وعربي وا 

والثانية. فالوضع العالمي لمرأي العاـ العالمي أصبح اآلف حساسًا جدًا ضّد جرائـ الكياف الصييوني وفي 
دارة أوباما تعاني عمى المستوى الدولي منافسة روسية وصينية وفقدانًا لممبادرة  مصمحة الشعب الفمسطيني. وا 

لية الداخمية وبروز منافسيف اقتصادييف كبار كاليند والصيف والبرازيؿ ودوؿ والسيطرة، فضبًل عف األزمة الما
 أخرى.

دارة أوباما تعاني مف ارتباؾ عاـ في تحديد أولويات إستراتيجيتيا، بؿ ارتباؾ عمى مستوى كؿ قضية مف  وا 
 القضايا التي تواجييا.

وى العربي واإلقميمي بعد فشؿ إدارة باختصار، ميزاف القوى العالمي وما حدث مف متغّيرات في ميزاف الق
جورج بوش االبف أماـ المقاومة والممانعة في العشرية األولى مف القرف الحالي، وبعد انييار محور االعتداؿ 
العربي مف خبلؿ الثورات العربية، وأضؼ بروز عمالقة دولييف منافسيف ألميركا، كؿ ذلؾ ال يسمح إلدارة 

ي تعاني مف تصّمب الشراييف وفقداف العقبلنية( بأف يحتمبل انتفاضة مصّممة أوباما ولحكومة نتنياىو )الت
 حازمة ال تتوقؼ قبؿ تحقيؽ أىدافيا.

ولنتذكر أنيما لـ يحتمبل حربًا أكثر مف سبعة أياـ مما فرض عمييما الرضوخ لشروطيا التي أعمنيا خالد 
 مشعؿ ورمضاف شمح في مؤتمر صحفي مشترؾ.

ف اليدؼ األوؿ والرئيسي وراء االىتماـ األميركي الطارئ بالموضوع الفمسطيني ىو مف ىنا يمكف القطع بأ
الحؤوؿ دوف تدىور الصراع في الضفة الغربية باتجاه انتفاضة. وىذا ىدؼ مطموب لذاتو أكثر مما ىو 
مطموب لخدمة أىداؼ أميركية أخرى في المنطقة أو خارجيا. وذلؾ ألف االنتفاضة آخذة باستكماؿ شروط 

 اندالعيا، األمر الذي سيضع أميركا والكياف الصييوني أماـ مخنؽ ال ِقَبَؿ ليما عميو.
اّل لما انشغؿ أوباما وكيري في مسعى أقرب  فالحراؾ األميركي ىو في الدفاع في محاولة إلنقاذ الموقؼ. وا 

 ّر منو".لمفشؿ منو لمنجاح وقد انطبؽ عمييما المثؿ: "سألوه ما الذي يرضيؾ بالمر قاؿ اأَلمَ 
يجب أف ُيضاؼ عند التشديد عمى أف مف واجب الطرؼ اآلخر )الشعب الفمسطيني ابتداًء مف جماىير 
الضفة الغربية( أف يدرؾ أىمية السعي السريع إلى االنتفاضة وعدـ السماح بتمييع الوضع، فشروطيا متوفّرة 

ط إللغاء االتفاؽ األمني ووقؼ حراسة وقد زادت قّوة مع انقساـ رأَسْي السمطة في راـ اهلل وتعاظـ الضغو 
األجيزة األمنية لبلحتبلؿ والمستوطنيف حيف تقؼ حائبًل بيف شباب الضفة الغربية وشاباتيا ودحر االحتبلؿ 

 وتفكيؾ المستوطنات واستنقاذ القدس والمسجد األقصى واإلصرار عمى تحرير األسرى.
قميمية ورأي ع سبلمي وعربي بمثؿ ما يحدث اآلف مف لـ يسبؽ أف مّرت موازيف قوى دولية وا  اـ عالمي وا 

توفّر شروط انتصار انتفاضة شعبية بتحقيؽ أىدافيا ببضعة أشير أو أكثر قميبًل. وذلؾ إذا توفّر التصميـ 
 لجعميا طويمة األمد وغير قابمة لممساومة أو التفاوض.

صبحت خسائره المعنوية والسياسية فالعدو الصييوني ينسحب ببل قيد أو شرط إذا ما ُوِضَع في الزاوية وأ
أكبر مف عناده وصمفو، وفقد األمؿ في المناورة مف خبلؿ المفاوضات وتمييع المواقؼ، إذ يجب أف يتيقف 

 أف االنتفاضة ستكوف طويمة األمد، وعندئذ ستكوف دانية القطاؼ سريعة االنتصار.
ـ عالمي ضّده، مما يؤثر عمى الرأي إف مف أىـ عوامؿ الضغط عمى الكياف الصييوني أف يتشكؿ رأي عا

العاـ الييودي داخمو فيضغط عمى حكاـ الكياف الصييوني ليخمصيـ مف ضغط رأي عاـ يعيشوف بيف 
 ظيرانْيو.
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فعمى سبيؿ المثاؿ عندما حدثت ىذه المعادلة في االنتفاضة الثانية حيث أظير استطبلع لمرأي العاـ 
% مف الرأي العاـ األوروبي يعتبر إسرائيؿ أخطر دولة عمى السبلـ 59األوروبي أجراه االتحاد األوروبي أف 

العالمي. فالضغط جاء مف أنصار الكياف الصييوني فاضُطّر إلى االنسحاب مف قطاع غزة وتفكيؾ 
 المستوطنات ببل قيد أو شرط مف أجؿ إنياء االنتفاضة.

لمرحمة أكثر مؤاتاة في مصمحة الشعب موازيف القوى والمناخ العالمي والحالة العاّمة لمشعوب في ىذه ا
 الفمسطيني وأشّد اختبلاًل في غير مصمحة الكياف الصييوني.

ىذا ويمكف أف ُيضاؼ أف أميركا وأوروبا أصبحتا أكثر ىشاشة مف احتماؿ رأي عاـ فمسطيني وعربي 
سبلمي يقؼ إلى جانب انتفاضة فمسطينية ثالثة. وقد لعبت ىذه الظاىرة دورىا في حرب ا لثمانية أياـ في وا 

قطاع غزة وال سيما عندما اضطرت الجامعة العربية إلرساؿ وفد إلى قطاع غزة وىو تحت القصؼ تضامنًا 
 عمميًا مع المقاومة. فقد أصبح لمرأي العاـ العربي وزنو عمى حكامو وأيضا عمى الغرب.

حكاميا في وجو  غبلؽ األبواب وا  أية مساومة أو تفاوض، مع وبكممة، الدعوة إلى االنتفاضة الثالثة وا 
اإلعبلف الحاـز أنيا لف تتوقؼ قبؿ تحرير كؿ األسرى ودحر االحتبلؿ وتفكيؾ المستوطنات مف الضفة 

 الغربية وال سيما مف القدس.
ومف ثـ التأكيد: "لكؿ حادث حديث" ألف الموضوع الفمسطيني يجب أف يبقى مفتوحًا عمى حؽ العودة 

 النير إلى البحر ومف الناقورة إلى رفح. والتحرير الكامؿ لفمسطيف مف 
بمى، الميـ اآلف، تحقيؽ األىداؼ األربعة. ومف ثـ لكؿ حادث حديث. الميـ اآلف أف نذىب إلى انتفاضة 

 عض األصابع وسنرى مف سيصرخ أواًل. فخوفًا مف ىذا جاء كيري.
 46/1/1143الجزيرة.نت، 
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 مأموف كيواف
سب أرقاـ "إسرائيمية" رسمية أفضت ما تسمى "الكارثة" بالعبرية "شؤآة"، كممة بديمة لكممة "ىولوكوست"، ح

مبلييف ييودي"، ويمثؿ ىذا العدد مف القتمى ثمثي ييود أوروبا، وثمث ييود العالـ. ويوجد عمى  6إلى مقتؿ "
مف المحرقة، ونحو مئة ألؼ منيـ يعيشوف  ألفًا مف الناجيف 082قيد الحياة في الكياف الصييوني حاليًا نحو 

ألفا مرضى اجتماعيوف وفقًا ألرقاـ إحصائية "إسرائيمية". ولمساعدتيـ  46تحت خط الفقر، ومف بينيـ نحو 
مميوف شيكؿ،  272في المئة مف ميزانيتو، البالغة  96ُخصص "صندوؽ دعـ الناجيف مف المحرقة" نحو 

" حكومة "إسرائيؿ" بدفع تأتي مف لجاف االدعاء الييودية في  مبلييف شيكؿ، أي ما نسبتو  7ألمانيا، و"تتكـر
 في المئة فقط. 4

ويعني ىذا أف الناجيف مف المحرقة يتعرضوف إلىماؿ فاضح في دولة تزعـ أنيا المبلذ اآلمف لييود العالـ 
مت في الكياف الصييوني لتجنبيـ "ىولوكوست" جديدًا. بؿ وتقيـ سنويًا مراسـ إحياء ذكرى "المحرقة". فقد أقي

إبريؿ/ نيساف الجاري المراسـ التقميدية بحضور رئيس الكياف شمعوف بيريز ورئيس الحكومة بنياميف  7في 
نتنياىو ووزير الخارجية األمريكي جوف كيري. وعمى غرار أسبلفو أكد نتنياىو التزامو "ضماف رفاىية 

لوطنية". وقاؿ: "تحّوؿ حماة غيتو )وارسو( مف ضحايا الناجيف مف المحرقة". ووصفيـ بأنيـ "رمز النيضة ا
عاجزيف ال حيمة ليـ إلى مقاتميف شجعاف تمكنوا مف مقاومة الجيش األلماني عمى مدى شير تقريبًا. 
مجسديف بذلؾ حقيقة روح المكابييف. وبعد تمؾ الفترة بخمس سنوات تمكف جنود جيش الدفاع )وكاف منيـ 
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رقة( مستمديف ىذه الروح مف ىزيمة الجيوش العربية التي جاءت لمقضاء عمى الكثير مف الناجيف مف المح
 دولة "إسرائيؿ" الفتية بما في ذلؾ البقية الباقية مف المحرقة".

وبالتالي فإف النيضة الييودية مرتبطة بصميميا باستعداد وقدرة الييود عمى الكفاح بكؿ ما أوتوا بو مف قوة 
ـ. إف االستعداد والقدرة عمى الدفاع عف أنفسنا ىي التي أتاحت تحقيؽ ضد أولئؾ الساعيف إلى إبادتي

 المشروع الصييوني وىي التي تضمف استمرارية وجودنا ومستقبمنا".
وتفاخر نتنياىو بما أسماه "النصر الصييوني" المتمثؿ في أنو يقيـ في "إسرائيؿ" اآلف، وألوؿ مرة منذ قياميا، 

اؿ: "لقد صعدنا مف جحيـ المحرقة إلى قمة صييوف، مف الحضيض إلى أكثر مف ستة مبلييف ييودي. وق
القمة. ىذا ىو انتصارنا وىذا ما يعّزينا ويدعونا إالى الفخر واالعتزاز. إننا نفتخر بدولة "إسرائيؿ" بصفتيا 

نظر إلى منارًة مف التنوير والتقدـ والحرية وسط الظبلـ السائد في مناطؽ واسعة تحيط بنا. وال ينبغي إال ال
ما يدور حولنا حيث نشاىد شعوبًا تكافح مف أجؿ الحؽ في الحياة وحقوؽ اإلنساف األساسية. وتكفي ىذه 
ننا نعتّد باإلبداعات العظيمة التي  النظرة وحدىا إلدراؾ عظمة اإلنجاز الذي حققتو دولة "إسرائيؿ". وا 

ر المنبعث مف صييوف ليستضيء بو . ونتباىى بالنور الكبي65أنجزناىا عمى مدى سنوات استقبللنا اؿ
 شعب "إسرائيؿ" واألغيار )غير الييود( عمى حد سواء، وىو النور الموحي بالتقدـ واالزدىار".
المعسكر أو  -وعمى النقيض مف مزاعـ نتنياىو تتوافر مؤشرات تفيد أف "إسرائيؿ" في واقع األمر ىي الدولة 

"مسادا" جديدة. ومف تمؾ المؤشرات الرقمية، عمى سبيؿ  الممجأ إلى-دولة الجيش التي تحولت مف الدولة
المثاؿ إشارة تقارير "إسرائيمية" إلى أف عدد القتمى مف الجنود "اإلسرائيمييف" الذيف سقطوا في الحروب 

 90قتيبًل. وأنو خبلؿ العاـ الماضي ارتفع ىذا العدد ب، 03285والعمميات منذ قياـ "إسرائيؿ" وصؿ إلى 
مف الجنود المعاقيف الذيف توفوا. كما ارتفع  43مف قوات األمف )الشرطة(، و 20ديًا، وجن 37حيث سقط 

جنديًا. وتقدـ وزارة األمف مساعدات لنحو  555عدد الجنود "اإلسرائيمييف" الذي ال يعرؼ مكاف دفنيـ إلى 
عدد الكمي إلى عامًا(. ويصؿ ال 32يتيمًا )حتى جيؿ  0304أرممة، و 4964مف ذوي القتمى، بينيـ  22045
 شخصًا. 27533

بنحو سبعة آالؼ شييد وعشريف ألؼ  2939، 2936بالمقابؿ، تُقدر الخسائر البشرية الفمسطينية في الفترة 
فمسطيني، وأصيب  2622استشيد  2993، 2987جريح وخمسيف ألؼ معتقؿ، وفي االنتفاضة األولى 

ألفًا  40فمسطيني، وأصيب  3622استشيد  0222ألفًا بجروح، وفي أربعة أعواـ مف انتفاضة العاـ، 235
بجروح. ويضاؼ إلييـ عشرات آالؼ الشيداء الفمسطينييف الذيف سقطوا في مواجيات عسكرية ضد الجيش 

 2973و، 2967و، 2956و، 28الصييوني في األردف وسورية ولبناف. وراح ضحية الحروب الست، أعواـ،
ألؼ قتيؿ مف سوريا ولبناف  052سرائيمي" ما يزيد عمى التي شيدىا الصراع العربي "اإل 0226و 2980و

 ومصر واألردف والعراؽ ودوؿ عربية أخرى.
وبمقارنة رقمية سريعة يتبيف أنو ال يمكف إجراء أية مقارنة أو مقاربة بيف العنؼ العربي والفمسطيني المقاـو 

نية بالنازية لجية فمسفة العنؼ إزاء الييود الصياينة والعنؼ النازي ضد الييود، بؿ تصح مساواة الصييو 
 العنصري المشتركة ومرتكزاتيا المتمثمة في االستعبلء القومي وكراىية اآلخر.

 11/1/1143الخميج، الشارقة، 
 

 الربيع العربي فصل جديد في تاريخ الموساد .24
 ناحوـ برنياع
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عبلف الى اثنيف ففصؿ في مطمع نيساف نشر الموساد في موقعو عمى االنترنت اعبلف "مطموبيف". وُقسـ اال
الجزء الثاني التقميدي مختمؼ الوظائؼ في مجاؿ االستخبارات، مف تقنية الحواسيب الى البحث 
االستراتيجي. أما الجزء االوؿ البارز فُأفرد الى ما يدعوه الموساد "وظائؼ خاصة". "عندؾ فرصة اف تنشئ 

ذا كانت عندؾ جرأة وحكمة وألمعية فانؾ تستطيع/ واقعا تؤدي/ تؤديف بو دورا مركزيا"، جاء في التفسير. "ا
تستطيعيف أف تؤثر وتحقؽ بعثة قومية وشخصية. واذا كنَت/ كنِت قادرا/ قادرة عمى الجذب واالغراء وتحريؾ 

 البشر فقد تكوف مخموقا مف المادة النوعية التي نبحث عنيا... انو العمؿ الذي سيغير حياتؾ".
. وليست الكمية مذىمة وكانت االستجابة لبلعبلف منق طعة النظير، فبمغ المعدؿ مئات المرشحيف كؿ يـو

وحدىا بؿ النوعية ايضا، ويوجد بيف المتوجييف غير قميؿ تنتظرىـ حياة مينية رائعة في اماكف اخرى في 
االكاديميا والقطاع المدني والجيش. صحيح اف سوؽ العمؿ اليوـ صعبة وغير مستقرة لكف أشؾ في اف 

 ىو الباعث الرئيس لمف يطمب العمؿ في منظمة سرية. يكوف ىذا
كانت قضية بف زغيير في ظاىر االمر، وىو رجؿ الموساد الذي اُتيـ بالخيانة وانتحر في السجف، كاف 
يجب اف تصد مرشحيف محتمميف. وُسئمت اسئمة صعبة تتعمؽ بمجرد تجنيد ىذا الشخص ومسار التصنيؼ 

و، وتأثيرات تجنيده في العبلقات باستراليا ومكانة الطائفة الييودية ىناؾ، الذي مر بو ومتابعتو في سني عمم
وكانت تتعمؽ في األساس باعتقالو في عزلة وحفظ حياتو في السجف. ويعد الموساد في موقعو بػ "عمؿ يغير 

 حياتؾ"، وال يعد بعمؿ ُيقصر حياتؾ وال سيما بيذه الطريقة.
ناس قرأوا االببلغات في وسائؿ االعبلـ بطريقتيـ الخاصة ال عف ويتبيف أنو ال صمة. فاما اف يكوف ال

ما اف الناس يقولوف ما  طريؽ مقاالت ندب لخطأ كانت نيايتو مأساوية بؿ قضية تجسس آسرة وجذابة وا 
يقولونو دائما: لف يحدث ىذا لي. إف قضية زغيير عمى كؿ حاؿ لـ تُقمؿ مف جاذبية الموساد ويمكف اف 

 لـ تضر بقوتو السياسية بازاء رئيس الوزراء ووزرائو.نقوؿ ايضا إنيا 
كاف رئيس الموساد السابؽ مئير دغاف تعيينا شخصيا مف اريئيؿ شاروف. وقد سار ىو وشاروف معا عشرات 
السنيف في الجيش والسياسة ايضا. وأجّؿ شاروف قدرة دغاف العممياتية وجوعو لعمميات سرية وشجاعتو. 

القرب مف رئيس الوزراء والعمر والِقدـ في المنصب تأثير دغاف في القيادة العميا وأحبو اولمرت. وقد عزز 
لجياز االمف. وقد تشكمت في القضية االيرانية وعدد مف القضايا االخرى طوؿ فترة واليتو جبية موحدة مف 

 رؤساء أذرع االستخبارات التي كاف ىو متحدثيا األبرز.
أنو أجمع عمى تعييف تمير فردو رئيسا لمموساد. واُتخذ ذلؾ القرار في  0222أعمف نتنياىو في تشريف الثاني 

مفاجأة كاممة ألف فردو لـ ُيحسب قط مف مقربي رئيس الوزراء. ولـ تتساوؽ المواقؼ التي عبر عنيا في 
 الشأف االيراني في الماضي حينما كاف نائب دغاف مع مواقؼ نتنياىو. وكاف الييود باراؾ "وزير الدفاع" في
فترة التعييف حساب آخر مع فردو بسبب قضية ىرباز. واستدعى نتنياىو اليو اربعة اشخاص عمى األقؿ: 
المواء )احتياط( شمومو يناي، المدير العاـ لػ "تيفع" في الماضي؛ والمواء )احتياط( اليعيزر شكدي، قائد 

ؿ مف الموساد قبؿ ذلؾ بسنة سبلح الجو في الماضي؛ ورئيس "الشاباؾ" يوفاؿ ديسكف؛ وفردو الذي استقا
ونصؼ. وكاف مف أجابوا بػ نعـ وآخروف أجابوا بػ ال. ويصعب اف نعمـ مف الذي أراده نتنياىو حقا. إف 
ديسكف عمى يقيف الى اليـو اف نتنياىو اقترح عميو المنصب وبعد اف حصؿ عمى موافقتو نكص عف ذلؾ 

 فجأة لنزوة ما. ولـ ينَس ديسكف ولـ يغفر.
إبف الستيف وىو خريج دورية ىيئة القيادة العامة وثبلثيف سنة خدمة في الموساد أكثرىا في عمميات  بدأ فردو

. وبعد ذلؾ في نفس الشير انيار حكـ إبف عمي في تونس بضغط 0222سرية، بدأ واليتو في كانوف الثاني 
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الوزراء أـ ال فانو وجد ىو  الجماىير وبدأت الموجة الثورية في العالـ العربي. وسواء كاف فردو صديؽ رئيس
والمنظمة التي يرأسيا أنفسيما في وسط الجبيتيف الرئيستيف المتيف تيدداف اسرائيؿ وىما ايراف مف جية، 

 وتأثيرات الربيع العربي مف جية ثانية. وبدأ فصؿ جديد في تاريخ الموساد.
الية شبتاي شبيط وافرايـ ىميفي يمكف اف نرى مقدمات ىذا المسار في تسعينيات القرف الماضي في فترة و 

رئيسي الموساد. كاف التصور االمني الى ذلؾ الحيف يرى اف التيديد الرئيس السرائيؿ يأتي مف الحدود 
وكاف الجيش االسرائيمي ىو الحؿ؛ وكاف الموساد أداة مساعدة في يده. وأنذرت ثبلثة أحداث بالتغيير وىي: 

ي لـ تكف صادقة( عف مخزونات سبلح االبادة الجماعية في العراؽ؛ المشروع الذري الميبي؛ واالشاعات )الت
. وأدرؾ رؤساء الموساد أنيـ ال 0220والعممية التفجيرية في السياح االسرائيمييف في مونباسا في كينيا في 

ىـ. يستطيعوف االكتفاء بالقاء المعمومات االستخبارية الى الجيش االسرائيمي ألف المسؤولية تبدأ وتنتيي عند
 ويقوؿ واحد مف قدماء المنظمة: "تحولنا مف مزود الى منتج".

ثّبت دغاف ىذا المسار بدعـ مف شاروف واولمرت. وكاف التأكيد عنده الستنفاد القوة عمى حساب مستقبؿ 
المنظمة احيانا. وتركت سنة واليتو االخيرة ندوبا. واحتاج فردو الى االستمرار في استنفاد القوة واف يعتني 

 مقابؿ ذلؾ ببنية القوة بالتركة التي سُيخمفيا وراءه. وزاد مقدار العمؿ كثيرا وزادت المسؤولية ايضا. في
في السنتيف ونصؼ السنة االخير تبدلت كؿ القيادة االمنية في الببلد رئيس ىيئة االركاف ورئيس الموساد 

الشاباؾ". وتعمؿ الجماعة الجديدة ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية ونائب رئيس ىيئة االركاف ورئيس "
في تعاوف وتفاىـ بينيا كالجماعة السابقة عمى األقؿ، جماعة اشكنازي ودغاف. وليذه الجماعة ايضا 

 كالجماعة تمؾ آراؤىا الخاصة في قضية ايراف التي ال تتساوؽ دائما مع ما يتوقع رئيس الوزراء سماعو.
ة ثـ تسعة ثـ عشرة التقارير في الحكومة السابقة. وكانت المقاءات أبمغوا وزراء السباعية الذيف أصبحوا ثماني

ُمخيبة لآلماؿ، فقد كانت الحمقة كبيرة جدا وكانت الجمسات طويمة جدا وفييا ثرثرة كثيرة وأكثر الوزراء مف 
الحديث عف موضوعات لـ يكونوا يعمموف عنيا شيئا. وُأنشيء في الحكومة الجديدة مجمس وزاري مصغر 

العمؿ فيو خمسة وزراء فقط )نتنياىو ويعموف ولبيد وليفني وأىارونوفيتش( ووزيراف مصاحباف آخراف  يتولى
)بينيت وأرداف(. وكانت المقاءات االولى مع اعضاء المجمس الوزاري المصغر ناجحة وجاء الوزراء 

التي كانت تُثقؿ عميو  لبلستماع. وفاجأ "وزير الدفاع" يعموف زمبلءه. يبدو أنو تحرر دفعة مف خيبات األمؿ
 حينما كاف يتولى وزارة شؤوف ال شيء في الحكومة السابقة، أما في "وزارة الدفاع" فيو في نماء.

 مف يخوف
نعود الى قضية بف زغيير. إف االستيضاحات الداخمية التي تمت في الموساد بعقب االنتحار تفضي الى 

 قريبا. يوجد أسى وال يوجد ندـ.استنتاج ُمخيب لؤلمؿ وىو انو ال يوجد ما ُيصمح ت
يعرؼ جياز التصنيؼ في الموساد اف يتنبأ، عمى التقريب، بمف سينجح ومتى. وال يستطيع اف يتنبأ بمف 
سيخوف. ويتحدث خبراء استخبارات عف ثبلثة أنواع خونة: خونة عقائدييف مف نوع أودي أديب، ويمكف 

مة الماؿ: ويمكف الكشؼ عنيـ بفحوصات مكررة بجياز الكشؼ عف ىؤالء في مسار التجنيد؛ وخونة في مقاب
الكشؼ عف الكذب؛ والنوع الثالث والكشؼ عنو ىو األصعب ولنسمو الخائف الفاسد. وُيعد زغيير بحسب 

 اعترافو في التحقيؽ معو مف ىذا النوع الثالث.
 أحرونوتيديعوت 

 11/1/1143الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 وماذا عن االتحادات اآلن؟ "جديدالشرق األوسط ال"َفِشَل  .21
 أوري ىايتنر
المضموف: ظير زيؼ رؤيا بيرس عف الشرؽ االوسط الجديد وكذلؾ دعوتو بعد ذلؾ الى تغميب الرؤيا 

 .المصدر –االقتصادية العولمية 
إف الشتاء االسبلمي الذي يغرؽ الشرؽ االوسط منذ أكثر مف سنتيف والذبح المتبادؿ بيف التطرؼ الشيعي 

لتطرؼ السني يجعبلف رؤيا الشرؽ االوسط الجديد عند شمعوف بيرس في ضوء اشكالي. وكذلؾ ليس وا
 القذائؼ الصاروخية عمى ايبلت، ليس تحققا لحممو بالضبط. بإطبلؽالتذكير الذي حصمنا عميو أمس 

لعربي بأنو ثورة في ىجوـ مقاببلتو الصحفية مع وسائؿ االعبلـ احتفاءا بيوـ االستقبلؿ، عّرؼ بيرس الربيع ا
الجيؿ الشاب عمى الجيؿ السابؽ. وفسر فشؿ رؤيا الشرؽ االوسط الجديد بأف اسحؽ شمير لـ يقبؿ اتفاؽ 
لندف، لكف مشكمة رؤيا الشرؽ االوسط الجديد لـ تكف عدـ واقعيتيا فقط بؿ كاف الفشؿ الرئيس كامنا في 

ا أي سوء، بالعكس. إف السبلـ ىو توؽ جوىر الرؤيا نفسيا. فقد تحدثت الرؤيا عف سبلـ وليس في ىذ
ويستحؽ السعي اليو والبحث عنو برغـ أف الواقع ال يعطينا اسبابا لنكوف متفائميف. لكف رؤيا بيرس تجاوزت 
السبلـ كثيرا، فقد تحدث عف الطمس عمى الحدود والطمس عمى الثقافات والطمس عمى اليويات، ولـ يكف 

حدود صارمة مسدودة...  إلىال  "لّينة"المرحمة االولى نحتاج الى حدود  ذلؾ دفعة واحدة لكنو بّيف أننا في
وال نحتاج الى االنطواء وراء أسوار كانت ترمي أصبل الى تقوية السيادة القومية لكؿ طرؼ... وال نحتاج 

 ."الى تدريع السيادة ونحف عمى مشارؼ القرف الواحد والعشريف بؿ الى تقوية الُبعد االنساني
« عالـ الغد"الرئيس بيرس تحويؿ بنية الدوؿ في الشرؽ االوسط الى اتحاد كونفدرالي. وفي فصمو واقترح 

لف يكوف المجموع القومي أو الطبقي ىو غاية االنتظاـ االجتماعي بؿ الفرد... إف "احتقر المجموع القومي: 
مصادرىا عالـ القيـ  الجيؿ القادـ سيكوف أكثر اعتمادا عمى الطراز اآلسيوي لمسياسة القومية التي

 ."االقتصادي
رفض العالـ العربي الرؤيا ورآىا مؤامرة صييونية لمسيطرة عمى الشرؽ االوسط. وكؿ ما حدث في الشرؽ 

الذي كتب عنو  "الغد"االوسط منذ ذلؾ الحيف الى اليوـ دحض كؿ توقعاتو. لكف اليوـ وقد أصبحنا في 
ماـ. فقد رّوج لرؤياه الجديدة المتعمقة بخفوت الدولة التي ال ، يتقدـ بيرس الى األ"الجيؿ القادـ"وأصبحنا 

تعرؼ كيؼ تعتني بحاجات العصر وتحدياتو، وقيادة االتحادات االعمالية الدولية لمعالـ الجديد وىي التي 
 ستحؿ محؿ الدوؿ القديمة.

الميبرالية في اوروبا في سنة االخيرة غير قميؿ مف الرؤى الكوسموبوليتية مف الرومانسية  022شيدنا في الػ 
نياية "القرف التاسع عشر، الى ثورة النازية والرؤيا الماركسية التي دعت عماؿ العالـ الى االتحاد ثـ الى 

مع سقوط االتحاد السوفييتي والكتمة السوفييتية. ولـ تصمد أية واحدة مف ىذه الرؤى المتحاف  "التاريخ
مف المثالية والحمـ بمجتمع أفضؿ، تقوـ عولمة االتحادات عمى التاريخ. لكف في حيف نبعت تمؾ االفكار 

 عمى الطمع واجبلؿ الثروة واألثرياء. –العجؿ الذىبي 
اعتاد بيرس قبؿ سنيف اف يكرر مرة بعد اخرى شعار اف الشباب في العالـ كمو يمبسوف سراويؿ الجينز نفسيا 

كف جعؿ القاسـ المشترؾ السطحي ليذه الصورة ويأكموف الماكدونالدز نفسو باعتبار ذلؾ رؤيا مباركة. ل
الخارجية رؤيا الغد لمبشرية قد يفضي الى محو ثقافات والى تسطيح البشر وتغميب الفموتوقراطية وسمطة 
األثرياء عمى العالـ كمو واستغبلؿ السكاف مف اجؿ طمع أرباب الماؿ الذيف يسيطروف عمى اتحادات 

 ى مواطنو اسرائيؿ بسحر العجؿ الذىبي العولمي البراؽ.الشركات. وينبغي اف نأمؿ أال ُيغر 
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 إسرائيل اليوم
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