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حمـاس ال تنسـى مـن دعميـا لكنيـا و مشعل: آن األوان أن نقمب طاولة المفاوضات عمى من أرادونا عبيـًدا  0
 ال تساوم عمى دماء أمتيا

أكد خالد مشعؿ، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أف حركتو ال تنسى مف دعميا ووقؼ إلى : ةالقاىر 
جانبيا، "لكنيا ال يمكف أف تساوـ عمى دماء أمتيا"، وذلؾ في إشارة إلى موقؼ الحركة مف ثورة الشعب 

 السوري.
دس عمى يد القائد اإلسالمي وقاؿ مشعؿ، في كممة لو خالؿ فعاليات االحتفالية الكبرى بذكرى تحرير الق

صالح الديف األيوبي، تحت عنواف "عمى خطى صالح الديف": "ال يمكف إال أف نكوف مع تطمعات الشعوب 
لمحرية وال يمكف أف نساـو عمى دماء أمتنا"، متابًعا حديثو بالقوؿ: "أفضؿ حماية لممقاومة ىو إعطاء 

 الشعوب حقوقيا".
ني، قاؿ فييا "إف حماس حركة مقاومة لف تغير ولف تبدؿ ولو اجتمع ووجو رسالة إلى االحتالؿ الصييو 

العالـ عمييا، فيي كانت مقاومة وستستمر في المقاومة"، وأضاؼ: "عمى الكياف الصييوني أف يحسب ألؼ 
 حساب لألمة في عيدىا الجديد".
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وؿ ثورات التغيير وأكد مشعؿ عمى ضرورة التحضير لمشروع تحرير القدس، وقاؿ موجًيا خطابو لزعماء د
العربية: "بعد الربيع العربي يجب أف نبدأ التحضير لمشروع تحرير القدس ومقدساتيا، فالدور الفمسطيني ال 

 يغني عف الدور العربي".
ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إلى إنياء المفاوضات مع االحتالؿ، وقاؿ: "آف األواف أف 

أرادونا عبيًدا"، محّذًرا مف أف االحتالؿ الصييوني "يريد أف يصنع واقًعا  نقمب طاولة المفاوضات عمى مف
 جديدا في القدس كما فعؿ في المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ".

كما دعا مشعؿ في الوقت ذاتو إلى إنياء االنقساـ الفمسطيني، وشدد عمى ضرورة أف تقوـ القيادة الفمسطينية 
تماـ المصالحة.بكافة أطيافيا لمبدء بخطوة كبير   ة نحو إنياء االنقساـ وا 

لى مصر في عيدىا الجديد قيادة وشعبا توجو القائد الفمسطيني بقولو: وصيتي لمصر مف موقع المحبة  وا 
لمقيادة والشعب أف توحد صفيا الوطني بكؿ مقوماتو، واف تتجاوز ىذه المرحمة وتنطمؽ لتحفظ أمنيا وتعيد 

 لكبرى، ودعاىا إلى أف تحمؿ ىمـو األمة جنبا إلى جنب مع ىموميا.ازدىارىا لتكوف في مصاؼ الدوؿ ا
 3/10/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 لألمم المتحدة دولة تؤيد التوجو الفمسطيني 170زكي: عباس  

لمرئيس  اإلسرائيميةالتيديدات  أفأكد عباس زكي، عضو المجنة المركزية لحركة فتح،  :خاص – بيت لحـ
عمى الصعيد الدولي، واالصطفاؼ الدولي  إسرائيؿ، جاء ردا عمى محاصرة أحمؽف موقؼ عباس تعبر ع

 .لألمـ المتحدةدولة تؤيد التوجو الفمسطيني   أفحوؿ المشروع الفمسطيني باعتبار 
حصوؿ الفمسطينييف عمى دولة ال يمر عبر الفيتو أثار  إف" ،وقاؿ زكي في حديث لغرفة تحرير وكالة معا

تيديدات ليبرماف  أفمازف"، مؤكدا  أبويفكروف بحممة دعائية لعزؿ الرئيس  اآلفوىـ  اإلسرائيمييفد مشكمة عن
 .اإلسرائيميةتؤخذ عمى محمؿ الجد كونو يمثؿ الحكومة  أفيجب 

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 
 : ال جديد باألزمة المالية وما زلنا ندرس قرارات تقميص الصرفقسيسنبيل  

ال جديد في المعنى العاـ فيما يخص األزمة المالية، وحتى "قاؿ وزير المالية نبيؿ قسيس إنو  :راـ اهلل
المحظة ال يوجد موعد محدد لصرؼ رواتب الموظفيف، وال إذا ما كاف سيتـ صرؼ كامؿ الراتب أو دفعات 

 ."منو
ؿ نوع العالوة اإلشرافية ونفى أف تكوف وزارة المالية اتخذت أي قرارات تقشفية لتقميص المصروفات، مث

ومواصالت غزة وغيرىا، موضحا أف ىناؾ جممة مف إجراءات التقشؼ يتـ دراستيا بصورة تفصيمية ومتأنية، 
ألف التفاصيؿ ميمة في ىذه الحالة وقد تصيب أشخاصا لدييـ مبررات، سيتـ عرضيا عمى مجمس الوزراء 

 التخاذ قرار بشأنيا بعد االنتياء مف الدراسة.
 //األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(،  وكالة
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استنكرت وزارة العدؿ بالحكومة الفمسطينية بغزة ما ورد في تقرير مؤسسة "ىيوماف رايتس ووتش"، عادة : غزة
عػف النزاىػػة والشػفافية، مطالبػػة مؤسسػات حقػػوؽ  أنػو تقريػر سياسػػي بامتيػاز لمجافاتػػو الحقيقػة والواقػػع وابتعػاده

 اإلنساف بزيارة مراكز التوقيؼ والسجوف لمتأكد مف مغالطات التقرير.
وقاؿ مدير عاـ التخطيط والتطوير واإلعالـ بوزارة العدؿ إيياب كحيػؿ فػي مػؤتمر صػحفي عقػده بمدينػة غػزة 

لػى شػػيادات  مسػاء األربعػاء: إف "التقريػر اسػتند إلػى بعػض تقػارير المؤسسػات التػي ال تػرى إال بعػيف واحػدة وا 
مف محامييف وصؿ عػددىـ إلػى سػت محػاميف نصػفيـ تػـ اتخػاذ إجػراءات تأديبيػة بحقيػـ مػف نقابػة المحػاميف 

 وىي نقابة مستقمة ال تتبع الحكومة الفمسطينية في غزة".
شػػخص ممػػا  04إلػػى بعػػض الشػػيادات التػػي لػػـ تتجػػاوز  -حسػػب كحيػػؿ-كمػػا اسػػتندت المؤسسػػة فػػي تقريرىػػا 

يعكػػس واقعػػا حقيقيػػا عػػف ضػػعؼ ىػػذا التقريػػر، وأنػػو ال يمكػػف األخػػذ بػػو كمؤشػػر أو مقيػػاس لمممارسػػات الػػذي 
 يذكرىا التقرير.

وأكد أف وزارة العدؿ تعمؿ وفؽ ىػدؼ سػاـ وىػو تعزيػز سػيادة القػانوف وأف الجميػع سواسػية أمامػو وىػي تراقػب 
راكػػز الشػػرطة والسػػجوف والنيابػػػة والمحػػاكـ عبػػر لجانيػػػا عػػف كثػػب سػػير اإلجػػػراءات القانونيػػة التػػي تػػتـ فػػػي م

 المتعددة لمتأكد مف مدى تطبيؽ القانوف وعدـ امتياف كرامة اإلنساف التي تحرص عميو أشد الحرص.
واستغربت الوزارة "طمب المنظمػة مػف نشػر أسػماء مػف أسػمتيـ المتػورطيف مػف األجيػزة األمنيػة بالتعػذيب كمػا 

 فيو نشر أسماء الذيف أدلو بشيادتيـ أماـ المنظمة العتبارات أمنية". تدعي في الوقت الذي ترفض
ورفػػػض كحيػػػؿ الطريقػػػة التػػػي تعامػػػؿ بيػػػا التقريػػػر مػػػف حيػػػث إنكػػػار الصػػػفة الرسػػػمية عػػػف الحكومػػػة فػػػي غػػػزة 

 وحصرىا بحكومة حماس، وقاؿ: "إف الحكومة ىي الحكومة الشرعية وفقا لمقانوف األساسي الفمسطيني".
 2/01/1101الفمسطينية )صفا(، وكالة الصحافة 

 
 تقرير ىيومن رايتس "سياسي بامتياز وغير متوازن": وزارة الداخمية في غزة 

بياف صحفي صادر عف وزارة الداخمية واألمف الوطني تعقيبًا عمى التقرير الصادر عف منظمة "ىيومف قاؿ 
ؤكد عمى دعميا الكامؿ لميمة منظمات إف وزارة الداخمية واألمف الوطني لت، رايتس" الدولية لحقوؽ اإلنساف

حقوؽ اإلنساف السامية بعيدًا عف االنحياز السياسي والتأثير عمييا مف قبؿ جيات خارجية مختمفة، وتشيد 
 بالدور المنوط بيا في الحفاظ عمى حقوؽ اإلنساف.

ش" الدولية لحقوؽ وتنظر وزارة الداخمية إلى التقرير الصادر اليوـ عف منظمة عف منظمة "ىيومف رايتس ووت
الحكومة الفمسطينية ووزارة الداخمية المتعمقة  -كما يسمونيا-اإلنساف والمتعمؽ بالحديث عف "تجاوزات " 

 ولالطالع عمى نص البياف: بعمميات االعتقاؿ والتوقيؼ أنو تقرير سياسي بامتياز.
http://www.moi.gov.ps/news/35220اإلوسان-لحقوق-رايتس-هيومه-مىظمت-تقرير-على-تعقيبا  -الداخليت-وزارة-/بيان 

 //وزارة الداخمية الفمسطينية، 
 
 
 
 

 العمالء  بمالحقة% من الجميور تؤيد أداءنا حماد: فتحي  

http://www.moi.gov.ps/news/35220/بيان-وزارة-الداخلية-تعقيباً-على-تقرير-منظمة-هيومن-رايتس-لحقوق-الإنسان
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% مف قاؿ وزير الداخمية واألمف الوطني بغزة إف استطالعا أعدتو وزارتو كشؼ عف رضا : صفا - غزة
% عف رضاىـ الجميور الفمسطيني عف أداء الوزارة وأجيزتيا األمنية في مالحقة العمالء، فيما أعرب 

 عف حالة األمف واالستقرار التي تسود قطاع غزة.
ي نظمتو الوزارة مساء الثالثاء والتقت فيو شريحة األطباء إلى أف "األمف وأشار حماد خالؿ لقاء النخبة الذ

% مف كافة شرائح المجتمع أبدوا  حاز عمى استطالعات رأي كبيرة ضمف مرحمة متقدمة"، مؤكًدا أف 
 تأييدىـ ألداء الشرطة الفمسطينية بشكؿ عاـ.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 اتفاقية في عدة مجاالت  األولى باألحرفواألردن توقعان طينية السمطة الفمس 

وكانت  اتفاقية في عدة مجاالت. وقعت فمسطيف واألردف أمس باألحرؼ األولى  :ىاني بياتنة - راـ اهلل
الفمسطينية المشتركة افتتحت أمس، ومف المنتظر أف تتكمؿ  -أعماؿ الدورة الثالثة لمجنة العميا األردنية 

مذكرة تفاىـ واتفاقية تغطي العديد مف القطاعات، إضافة إلى محضر  لتوقيع ىنا، بشكؿ نيائي عمى با
 خاص بأعماؿ ىذه الدورة ونتائجيا مف قبؿ رئيس الوزراء د. سالـ فياض، ونظيره األردني د. فايز الطراونة.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 تثبيت مسؤولية األردن عمى باب المغاربةالرويضي: تنسيق أردني فمسطيني ل 

كشؼ مستشار ديواف الرئاسة الفمسطينية لشؤوف القدس أحمد الرويضي عف : نادية سعد الديف -عماف 
فمسطيني ييدؼ إلى تثبيت مسؤولية األردف عمى باب المغاربة، بما يشمؿ  -تنسيؽ إلطالؽ تحرؾ أردني

 ّؼ يد االحتالؿ عف انتياكو، بحسب مسؤوؿ فمسطيني.أعماؿ الترميـ، ومطالبة المجتمع الدولي بك
وقاؿ لػ"الغد" مف األراضي المحتمة، إف الطرفيف عقدا مؤخرًا سمسمة اجتماعات لتنسيؽ التحرؾ، والتحدث 

 بصوت واحد وآلية عمؿ واحدة، وذلؾ عشية اجتماع منظمة )اليونسكو( المقرر عقده يـو االثنيف المقبؿ.
 //الغد، عمان، 

 
 بؤر استيطانية جديدة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياتوحكومة فياض: إقامة  

قالت الناطقة الرسمية باسـ الحكومة الفمسطينية نور عودة، إف السمطة الفمسطينية تعتبر  د ب أ: -نابمس 
ف أي إضافة جديدة تعتبر غير شرعية أيضا، وال يمكف أف يعت رؼ بيا االستيطاف غير شرعي بشكؿ عاـ، وا 

وأكدت أف إقامة بؤر  أي طرؼ محمي أو دولي، بؿ ىو ازدراء وعدـ احتراـ لمقانوف الدولي مف قبؿ إسرائيؿ.
استيطانية جديدة تضع المجتمع الدولي أماـ مسؤولياتو، مف أجؿ وقؼ االستيطاف والوصوؿ إلى حؿ عادؿ 

 لضماف مسيرة السالـ.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 
 المقاومين الفمسطينيين معتقمون لدى االحتالل بسبب السمطة عشرات: قبياوصفي  

دعا وزير األسرى الفمسطيني األسبؽ، وصفي قبيا، الفصائؿ الفمسطينية إلى اتخاذ موقؼ وطنٍي : راـ اهلل
عّبر و  واضٍح وحازـٍ إزاء ما وصفيا بػ "حالة التغوؿ األمني" عمى الحريات العاّمة في الضفة الغربية المحتمة.
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قبيا عف استيائو الشديد مف ممارسات السمطة الفمسطينية وأجيزتيا األمنية التي تستيدؼ العشرات مف 
 أنصار ونشطاء حركة حماس في إطار "التنسيؽ األمني" مع سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي.

ـّ تسريبو مف سجف "ىداريـ" اإلسرائيمي حيث يقبع قبيا، "التنسيؽ األم ني الفمسطينية وأضاؼ في تصريح ت
اإلسرائيمي كالمنشار الذي يقطع في جسد الشعب الفمسطيني، حيث بات االعتقاؿ لدى أجيزة السمطة بمثابة 
ممر إجباري لالعتقاؿ مف قبؿ االحتالؿ"، مؤكدًا أف العشرات مف المقاوميف الفمسطينييف يرزحوف في 

 األجيزة األمنية الفمسطينية. المعتقالت اإلسرائيمية بسبب اعتقاليـ والتحقيؽ معيـ مف قبؿ
 //قدس برس، 

 
 تدىور صحة النائب حسن يوسف في سجون االحتالل 

أعربت عائمة النائب حسف يوسؼ، المعتقؿ في سجوف االحتالؿ منذ أحد عشر شيًرا، عف قمقيا : غزة
 ؿ في التوازف".وخوفيا الشديديف لحالة التدىور في وضعو الصحي، "والذي أصبح يعاني مف دوراف واختال

" واإلصالحوقالت "أـ مصعب" زوجة النائب يوسؼ في اتصاؿ ىاتفي بالدائرة اإلعالمية لكتمة "التغيير 
: "تـ نقؿ زوجي بيف فترة وأخرى لمستشفى ىداسا لتمقي / األربعاءالبرلمانية التابعة لحركة حماس 

لتو الصحية، ونقؿ ألكثر مف ثالث مرات العالج دوف تشخيص األسباب الرئيسية التي أدت لتدىور في حا
 لمستشفى ىداسا".

 //قدس برس، 
 
 الرمحي: نقابة الصحفيين بالضفة ال تتدخل لوقف اعتقال زمالئيمالنائب  

انتقد محمود الرمحي، أميف سر المجمس التشريعي الفمسطيني، تقصير نقابة الصحفييف في الضفة : راـ اهلل
تي يتعرض ليا الصحفيوف المنتموف ليا مف قبؿ أجيزة األمف التابعة لمسمطة إزاء عمميات االعتقاؿ ال

وأوضح في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف "نقابة الصحفييف بالضفة تقيـ الدنيا وال تقعدىا  الفمسطينية.
ؿ إذا ما استدعي صحفي بغزة، فيما لـ تحرؾ ساكنا لمدفاع عف الصحفييف المعتقميف بالضفة، ومنيـ مراس

وكالة "قدس برس" في نابمس محمد منى، ألنيا نقابة غير شرعية وتشكؿ ذراًعا مف أذرع السمطة واألجيزة 
 األمنية بالضفة".

 //قدس برس، 
 
 جرار: اعتقال الصحفيين بالضفة مدان وغير مبرر خالدةالنائب  

أجيزة األمف التابعة لمسمطة  أدانت خالدة جرار، عضو المجمس التشريعي الفمسطيني، استمرار: راـ اهلل
الفمسطينية )جناح الضفة الغربية( اعتقاؿ الصحفييف، مف بينيـ الزميؿ محمد منى مراسؿ "قدس برس" 

 بنابمس، معتبرة أف "ىذا اإلجراء غير قانوني ويتناقض مع حرية الرأي والتعبير".
 //قدس برس، 

 
 مطة التنفيذية بعد محاولتيا الييمنة عميو لقضاء الفمسطيني ينتفض في وجو السا :رام اهلل 

جزئيا لمقضاء الفمسطيني تصديا  إضراباالفمسطينية الخميس  األراضيتشيد : وليد عوض -راـ اهلل 
 لمحاوالت السمطة التنفيذية ممثمة بالحكومة مف خالؿ وزارة العدؿ بالييمنة عمى جياز القضاء.
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الخميس  إضرابباف  األربعاء "القدس العربي"ة الفمسطينييف لػعمرو رئيس نادي القضا إبراىيـالقاضي  وأكد
 إمكانية إلىصباحا'، منوىا  حتى الػ  نعـ ىناؾ تعميؽ عمؿ مف الساعة "سيكوف جزئيا، وقاؿ 

لـ يستجاب لمطالب القضاة باالستقاللية التامة وعدـ التدخؿ في شأنيـ  إذاتصاعد الفعاليات االحتجاجية 
 .جية كانت أيةمف 

الذي يعتبر بمثابة الدستور لمفمسطينييف ضمف لجياز القضاء حقو  األساسيالقانوف  أف إلىعمرو  وأشار
 /  المادة  وأيضا، واألنديةمف الدستور كفمت لنا حؽ تشكيؿ النقابات  المادة "، وقاؿ اإلضرابفي 

 .باإلضراب"كفمت لنا الحؽ  األساسيفي القانوف 
ىو تعارض توجيات الحكومة وسعييا لتغيير بعض القوانيف  لإلضرابدعا القضاة  وحوؿ الترويج بأف الذي

كانت مطالبة القاضي بحصانتو واستقاللو في ممفو ىي مصمحة  "إذامع مصالحيـ الشخصية، قاؿ عمرو 
كانت المصمحة الشخصية  "إذا، متابعا "ىذه المصمحة الشخصية وأقدسشخصية لمقاضي فانا اقدر 

 ."صة لمقاضي ىي مطالبتو وقتالو عف استقاللو وحصانتو في ممفو، فمتكفوالمصمحة الخا
 //القدس العربي، لندن، 

 
 البندك: رؤساء الكنائس الكاثوليكية طفح كيميم تجاه الييود المتطرفين 

لالذع أكد مستشار الرئيس الفمسطيني لشؤوف العالقات المسيحية زياد البندؾ أف النقد ا :التحادا –راـ اهلل 
الذي وجيو رؤساء الكنائس الكاثوليكية لمييود المتطرفيف، عمى خمفية االعتداء عمى دير تابع لمرىباف 
الفرانسيسكاف أمس األوؿ، يدؿ عمى أنو قد طفح كيميـ بعد االعتداءات المتكررة عمى المقدسات المسيحية 

مف الممكف استغالؿ ىذه المواقؼ "ؾ إنو . وقاؿ البند"دفع الثمف"واإلسالمية واستمرار ممارسات ما يسمى بػ
الكنسية في توجيو الموـ لممتسبب األساسي في االعتداءات، وبالتالي ضرورة إنياء االحتالؿ عف طريؽ 

 ."مطالبة جميع دوؿ العالـ بالضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 ون السوري الرسمي عمى مشعلعن أسفيا الشديد حول ىجوم التمفزي تعبرحماس  11

عبرت حركة حماس عف أسفيا الشديد عمى ما بثو التمفزيوف السوري الرسمي مف ىجوـ عمى رئيس المكتب 
 السياسي لمحركة خالد مشعؿ، وعمى حركة حماس.

(:" إننا في حركة حماس نعبر 3/10وقالت الحركة في بياف رسمي صدر عف مكتبيا اإلعالمي األربعاء )
الشديد لما أورده التمفزيوف السوري الرسمي مف ىجوـ وشتائـ عمى األخ خالد مشعؿ رئيس  عف األسؼ

 الحركة وعمى الحركة نفسيا".
 

وأضافت الحركة في بيانيا:" إفَّ حركة حماس الممتصقة بشعبيا ومقاومتو وحقوقو إذ تنأى بنفسيا عف 
بية واإلسالمية، وتطمعات شعوبيا في الحرية الدخوؿ في أية مياترات إعالمية؛ فإنيا ستبقى مع أمتيا العر 

 والكرامة والديمقراطية".
 3/10/2012المكتب اإلعالمي لحركة حماس، 

 
 فتح: التصريحات المتعاقبة من حكومة اإلحتالل ضد عباس ىدفيا نزع الشرعية عنو 17
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المتعاقبة مف حكومة تنظر ببالغ الخطورة إلى التصريحات "قالت حركة فتح أمس، إنيا : كفاح زبوف -راـ اهلل
االحتالؿ اإلسرائيمي ضد الرئيس أبو مازف، والتصريحات حوؿ نية حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي بالبدء في 
تنظيـ حممة إعالمية دولية ىدفيا نزع الشرعية عف الرئيس، قبيؿ التصويت عمى مشروع القرار الفمسطيني 

 ."في األمـ المتحدة
ية الرئيس تستمد مف شعبو أوال ومف مواقفو الوطنية الرافضة لإلمالءات شرع"وأضافت الحركة في بياف أف 

. وطالب المتحدث باسـ الحركة أسامة "والشروط اإلسرائيمية، التي تعبر عف آماؿ شعبنا بالحرية واالستقالؿ
دقة بضرورة إنجاز الوحدة الوطنية، وتفعيؿ الدور العربي واإلسالمي في مجابية األخطار المح"القواسمي، 

 ."بالقضية الفمسطينية
4/10/2012الشرق األوسط، لندن،   

 
 كادرًا ترشحوا لالنتخابات المحمية في قوائم منفصمة 11فتح تفصل  11

كادرًا وعضوًا مف الحركة جراء رفضيـ االلتزاـ بقرارىا بشأف  11قررت حركة فتح، أمس، فصؿ : راـ اهلل
ار قوائـ الحركة، في حيف أكد أميف سر المجمس الثوري المشاركة في االنتخابات البمدية بقوائـ خارج إط

لحركة فتح أميف مقبوؿ، أف الحركة أعطت بعض األعضاء فرصة االنسحاب مف االنتخابات قبؿ سرياف 
  قرار الحركة بفصميـ.

 4/10/2012الخميج، الشارقة، 
 

 حماس ستمرار زعامة مشعل لـإفتح مع : شعثنبيل  11
حركة "فتح" نبيؿ شعث، اف لدى حركتو رغبة قوية ببقاء خالد مشعؿ عمى رأس أعمف عضو المجنة المركزية ل

 حركة "حماس"، لػ"أف وجوده حسب المعتقد "الفتحاوي"، ركيزة ميمة وقوية لتحقيؽ المصالحة".
يذكر اف شعث ومشعؿ التقيا عمى ىامش حضورىما المؤتمر الرابع لػ"حزب العدالة والتنمية" التركي الذي 

 لو يـو االثنيف الماضي في أنقرة.افتتح اعما
 4/10/2012المستقبل، بيروت، 

 
 الشير الماضي وقياداتيا الحركة تقرير لحماس: أمن السمطة صعد حممتو ضد كوادر 20

راـ اهلل: قالت حركة "حماس" إف أجيزة أمف السمطة في الضفة الغربية المحتمة صّعدت حممة اعتقاالتيا ضد 
 ير أيموؿ )سبتمبر( الماضي.الحركة خالؿ ش أنصار وكوادر

( تمقتو "قدس برس"، اعتقاؿ 10|3ورصد تقرير صادر عف المكتب اإلعالمي لمحركة اليوـ االربعاء )
( مواطنًا فمسطينيًا مّمف عرفت أسماؤىـ، وأغمبيـ مف األسرى المحّرريف والمعتقميف السَّابقيف والطمبة 111)

ف الشباب في الحراؾ الشعبي ضد اتفاقية أوسمو ومظاىر الجامعييف وأئمة المساجد وخطبائيا والناشطي
 الفساد والغالء في الضفة المحتمة.

 3/10/2012قدس برس، 
 

 يرد: عندما نريد أي شيء نمجأ إلى اإلدارة األميركيةواألخير نتنياىو يطمق حممة ضد باراك  10
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حممة تحريض غير مسبوقة عمى أطمؽ رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، : نظير مجمي - تؿ أبيب
وزيػر دفاعػو، إييػود بػػاراؾ، يتيمػو فييػا بالتػومر مػػع أوسػاط فػي اإلدارة األميركيػة ضػػده. وقػد رد بػاراؾ، أمػػس، 

التػي خربتيػا أوسػاط سياسػية غيػر مسػؤولة "بنفي االتيامات. وقاؿ إنو يسعى لتحسيف العالقات مع واشنطف، 
 ."في إسرائيؿ

ا لخالفػػات عمنيػػػة بػػيف نتنيػػاىو وبػػػاراؾ حػػوؿ توجيػػو ضػػػربة عسػػكرية إسػػػرائيمية تتويجػػ "المعركػػػة"وجػػاءت ىػػذه 
إليػراف، ولكػف سػببيا الحقيقػي ىػو محاولػة كػؿ منيمػا تحسػيف وضػعو الشخصػي فػي السياسػة اإلسػرائيمية، مػع 

 اقتراب موعد االنتخابات العامة. 
يػرة فػي أوسػاط اليمػيف، ألف اليمػيف فرئيس الحكومة نتنياىو يعرؼ أف وجود باراؾ إلى جانبو يفقػده أصػواتا كث

والمسػػتوطنيف فػػي الضػػفة الغربيػػة يتيمػػوف بػػاراؾ بتقييػػد نشػػاط االسػػتيطاف. وبػػاراؾ كػػاف يأمػػؿ فػػي االتفػػاؽ مػػع 
نتنيػػاىو عمػػى ضػػمو إلػػى الئحػػة الميكػػود االنتخابيػػة، وقػػد فقػػد ىػػذا األمػػؿ ألف نتنيػػاىو لػػـ يسػػتطع إقنػػاع حزبػػو 

ي تجػاوز نسػبة الحسػـ إذا خػاض االنتخابػات القادمػة عمػى رأس حػزب بخطوة كيذه، وبات يفقد األمؿ حتى فػ
 مستقؿ.

 3/01/1101، الشرق األوسط، لندن
 

 إلى الرباعية الدولية ليست األولى بخصوص عباس رسالة ليبرمان: موقع "ولال" 11
بػأمر مػف كشفت إذاعة الجيش اإلسرائيمي عف أف وزارة الخارجية اإلسرائيمية و : القدس المحتمة ػ حسف مواسي

وزيػػر الخارجيػػة افيغػػدور ليبرمػػاف، تعػػد لشػػف حممػػة إعالميػػة ضػػخمة ضػػد الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس 
 بيدؼ نزع الشرعية عنو، وذلؾ كما فعمت بالرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات.

ة ضػد عبػاس ميبرماف التي طالب فييا القياـ بخطػوات رسػميلذكر موقع "ولال" اإلخباري أف الرسالة الرسمية و 
ليسػػت المػػرة األولػػى التػػي يخػػرج بيػػا ضػػده، مشػػيرًا إلػػى الرسػػالة التػػي بعػػث بيػػا ليبرمػػاف إلػػى الرباعيػػة الدوليػػة، 
ادعػػػػى ليبرمػػػػاف فييػػػػا أف عبػػػػاس ال يقػػػػـو بأعمػػػػاؿ إرىابيػػػػة أو يرغػػػػب بيػػػػا، لكنػػػػو يعمػػػػؿ ضػػػػد إسػػػػرائيؿ بطػػػػرؽ 

 دبموماسية وقانونية".
فمسػػطينية حكومػػة اسػػتبدادية وفاسػػدة، إذ إف أداءىػػا أفضػػى إلػػى ضػػاؼ فػػي رسػػالتو أنػػو "توجػػد فػػي السػػمطة الأو 

انتقػػادات حتػػى فػػي صػػفوؼ جميػػور منتخبييػػا، وذلػػؾ بسػػبب مكانػػة عبػػاس الضػػعيفة وبفعػػؿ سياسػػتو الرافضػػة 
الستئناؼ المفاوضات، مػا يجعميػا عقبػة أمػاـ السػالـ، وقػد آف األواف لدراسػة حػؿ خػالؽ لمخػروج مػف الوضػع 

 ة الفمسطينية الجديدة مف خالؿ انتخابات عامة".القائـ، وتقوية القياد
ولفت الموقع إلػى إف الكثيػر مػف الجيػات اإلسػرائيمية رأت برسػالة ليبرمػاف "ذروة الحممػة بيػدؼ تحويػؿ عبػاس 
إلػػى رئػػيس غيػػر شػػرعي، وىػػي المػػرة األولػػى التػػي يقتػػرح فييػػا ليبرمػػاف خطػػوة عينيػػة محػػددة لإلطاحػػة بػػرئيس 

 جراء انتخابات عامة".السمطة الفمسطينية، مثؿ إ
وأشار الموقع إلى أف الكتاب ىو خالصة لحممة بدأىا ليبرماف ضد عبػاس، لنػزع الشػرعية عنػو، وأف ليبرمػاف 

 يتيـ عباس بتوطيد عالقاتو مع كؿ مف يعارض إسرائيؿ ويعمؿ ضدىا بالوسائؿ الديبموماسية والقانونية.
سػػػفيرًا  11اإلسػػػرائيمية إف ليبرمػػػاف التقػػػى مػػػؤخرا الػػػى ذلػػػؾ، وفػػػي السػػػياؽ نفسػػػو، قػػػاؿ مصػػػدر فػػػي الخارجيػػػة 

إسرائيميًا وابمغيـ أنو قػرر إرسػاؿ الرسػائؿ إلػى وزراء خارجيػة الرباعيػة الدوليػة الرباعيػة ألنػو يشػعر أف رسػائمو 
 بالشأف الفمسطيني ال تصؿ كما يجب إلى وزراء خارجية الدوؿ الغربية.

 3/01/1101، المستقبل، بيروت
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 : مستوطناتنا لألبد وسنطور وجودنا فييا"عتصيون" يعالون لمستوطني 12

قالػػػت قنػػػاة المسػػػتوطنيف السػػػابعة االسػػػرائيمية مسػػػاء االربعػػػاء اف الػػػوزير االسػػػرائيمي 'موشػػػيو : القػػػدس المحتمػػػة
وقػاؿ يعػالوف خػالؿ  يعالوف' زار مستوطنة غوش عتصيوف جنوبي بيت لحـ، والحػـر االبراىيمػي فػي الخميػؿ.

لمقامػػػة عمػػػى اراضػػػي بيػػػت لحػػػـ، 'سػػػوؼ نسػػػتمر فػػػي رؤيتنػػػا بتطػػػوير المسػػػتوطنات ونػػػرى الزيػػػارة لممسػػػتوطنة ا
ازدىارىا، غوش عتصيوف تثبت بالتأكيد مػا ثبػت مػف رواد الصػييونية، وبنػاء الػوطف وىػذا مػا نقػوـ بػو نتيجػة 

ميػؿ نػو ينظػر فػي تطػوير االسػتيطاف الييػودي فػي الخميػؿ، واشػار اف وجودنػا فػي الخأشار يعموف أو  لسياستنا.
 ليس مؤقتا ولكف لألبد، ونحف نعمؿ عمى تطوير وجودنا ىنا.

 2/01/1101، وكالة سما اإلخبارية
 

 تمميح نتنياىو الى احتمال تقديم االنتخابات يثير ردود فعل حزبية واسعة"إسرائيل":  13
تقػديـ موعػد  مػس تممػيح رئػيس الػوزراء االسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو الػى احتمػاؿأثار : أمحمد ىواش -راـ اهلل 

االنتخابات العامة المقبمة في سياؽ لقاءات عقدىا الثمثاء مع عدد مف أركاف االئتالؼ الحكومي وبحث معيـ 
 ، ردود فعؿ مختمفة في الساحة الحزبية االسرائيمية.1102في مشروع الموازنة المقترحة لسنة 

زراء أف حزبػػو غيػػر معنػػي بتقػػديـ وصػػرح رئػػيس حػػزب شػػاس وزيػػر الداخميػػة إيمػػي يشػػائي بانػػو ابمػػغ رئػػيس الػػو 
االنتخابات، بؿ يؤيد المساعي القرار مشروع الموازنة العامة، مما يتيح اسػتمرار واليػة الحكومػة الحاليػة حتػى 

 نياية السنة المقبمة".
وقاؿ رئيس حزب "كاديما" المعارض شاووؿ موفاز "إف حزبو  جاىز لالنتخابػات، ويشػكؿ البػديؿ الوحيػد عػف 

ىو"، مػػع العمػػـ اف اسػػتطالعات الػػراي تعطػػػي "كاديمػػا" صػػورة حػػزب يتػػداعى. وانتقػػد موفػػاز مػػػا حكومػػة نتنيػػا
وصفو بػ"التدىور الحاصػؿ اقتصػاديًا وسياسػيًا بسػبب تراجػع العالقػات مػع الواليػات المتحػدة"، الفتػًا ايضػًا الػى 

 اإليراني.خطورة اىماؿ الحكومة الحالية القضية الفمسطينية التي اعتبرىا اخطر مف التيديد 
ورأى عضو الكنيست العمالي المعارض يتسحاؽ ىرتسوغ "أف رئيس الوزراء لػـ يعدػد قػادرًا عمػى قيػادة االجنػدة 

 الوطنية، واف حكومتو التي تنزؼ دما بصورة متواصمة آلت إلى نياية طريقيا". 
لػػى النيػػؿ مػػف مكانػػة واتيػػـ وزيػػر المواصػػالت الميكػػودي يسػػرائيؿ كػػاتس وزيػػر الػػدفاع اييػػود بػػاراؾ بػػػ"السعي ا

نتنيػػػاىو وااليقػػػاع بينػػػو وبػػػيف االدارة االميركيػػػة، مػػػف خػػػالؿ تقػػػديـ نفسػػػو عمػػػى انػػػو محػػػاو ر اكثػػػر مالءمػػػًة مػػػع 
 واشنطف". 

 3/01/1101، النيار، بيروت
 

 تحرك "إسرائيمي" عمى خط اختراع "الالجئين الييود" 14
عمػى اعتػراؼ دولػي بمػا تسػمى قضػية  عمى نحو متسػارع لمحصػوؿ "إسرائيؿ"تعمؿ  حناف البدري: -واشنطف 

الالجئػػػيف الييػػػود مػػػف العػػػالـ العربػػػي، ولػػػـ تكتػػػؼ بالحصػػػوؿ عمػػػى دعػػػـ مبػػػدئي مػػػف العديػػػد مػػػف دوؿ العػػػالـ، 
وبخاصة دعـ غربي مطمؽ، بؿ أطمقت حمػالت إعالميػة وفّعمػت مشػاريع ضػخت فييػا أمػوااًل طائمػة بػالتوازي 

 - 0837الؾ ييػػود تػػزعـ طػػردىـ مػػف الػػدوؿ العربيػػة بػػيف مػػع حممػػة لجمػػع التبرعػػات لتوثيػػؽ مػػا تػػزعـ أنيػػا أمػػ
حػوؿ ييػود الػدوؿ العربيػة الػذيف خرجػوا طوعػًا، أو  "إسػرائيؿ"مع عمؿ ما يمـز قانونيػًا لتكػريس مػزاعـ  0861،

تحت وطأة أعماؿ إرىابية نفذتيا الحركة الصييونية. أيضًا وأكبت ىذه التحركات في نيويورؾ حممة مسكوت 
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وؿ العربية بما فييا مصر لتنشيط ودعـ ييود حامميف لجنسيات أوروبية وأمريكية يعيشوف عنيا في بعض الد
في تمؾ البمداف لتشػجيعيـ عمػى الظيػور والمطالبػة بمػا تسػمى حقػوؽ مدنيػة فػي ىػذه البمػداف عمػى نسػؽ ييػود 

طالؽ الدعوة لعودة ييود الشرؽ الى بمدانيـ التي انحدر أىالييـ منيا ال سيما   مصر والعراؽ.المغرب، وا 
وخػػػالؿ المػػػؤتمر الػػػذي عقػػػد بػػػاألمـ المتحػػػدة األسػػػبوع الماضػػػي طمػػػب سػػػفير الكيػػػاف بتسػػػميط الضػػػوء عمػػػى مػػػا 

إنشػاء مركػز لموثػائؽ لتوثيػؽ قصػص مػا قػاؿ "، ودعا األمـ المتحػدة إلػى "محنة ييود العرب الالجئيف"وصفيا 
 ألؼ الجئ ييودي مف الدوؿ العربية. 741إنيـ 

خػػالؿ المػػؤتمر بقػػانونييف بػػارزيف معػػروؼ عنيمػػا دعميمػػا ليػػا، وىمػػا آالف  "إسػػرائيؿ"نة وفيمػػا لوحظػػت اسػػتعا
 "إسػػرائيؿ"ديرشػػوفيتز أسػػتاذ القػػانوف فػػي جامعػػة ىارفػػارد ووزيػػر العػػدؿ الكنػػدي السػػابؽ ايػػرويف كػػوتمر، عػػادت 

حمػؿ المنظمػة لتفعؿ أسموبيا المعتػاد فػي الشػكوى والضػغط مطالبػة عمػى لسػاف سػفيرىا بػاألمـ المتحػدة بػأف تت
بالخطػأ التػاريخي فػي حػؽ الالجئػيف الييػود مػف العػالـ العربػي. وقوبػؿ  "إسػرائيؿ"الدولية المسؤولية عمػا سػمتو 

 باىتماـ وترحيب مريب مف متابعيف لممؤتمر. "اإلسرائيمي"التوجو 
 3/01/1101، الخميج، الشارقة

 
 فصائل غزةلم تعد منطمقا لو : سيناء مقر لشبكة جيادية مستقمة "إسرائيل" 15

خمص تقرير نشرتو "ىورتس" اليوـ إلػى أف االسػتخبارات اإلسػرائيمية لػـ تعػد تعتبػر : عوض الرجوب - راـ اهلل
سػػػيناء "السػػػاحة الخمفيػػػة" لمفصػػػائؿ فػػػي غػػػزة بػػػؿ تراىػػػا بمثابػػػة سػػػاحة عمػػػؿ لمشػػػبكة الجياديػػػة المصػػػرية التػػػي  

 تتجاوز سيناء ومصر إلى دوؿ عربية أخرى.
رائيمية إنػو مػع وجػود صػمة معينػة مػع منظمػات فػي قطػاع غػزة إال أف ىػذه الصػمة آخػذة وتقوؿ الصحيفة اإلسػ

سػػػرائيؿ تواصػػػالف بعػػػض التنسػػػيؽ األمنػػػي "بػػػؿ إف مصػػػر تعمػػػؿ ضػػػد  فػػػي الضػػػعؼ، مشػػػيرة إلػػػى أف مصػػػر وا 
اسػػػػػتنادا إلػػػػػى تقػػػػػدير لالسػػػػػتخبارات -وتضػػػػػيؼ  المتطػػػػػرفيف فػػػػػي سػػػػػيناء ولكػػػػػف نتػػػػػائج الجيػػػػػد محػػػػػدودة جػػػػػدا".

ف شبكة واحدة، تجمع في داخميػا نشػطاء إسػالمييف متطػرفيف يتمػاثموف مػع أفكػار القاعػدة، ىػي أ -اإلسرائيمية
وأكػػػدت  المسػػػؤولة عػػػف معظػػػـ العمميػػػات التػػػي وقعػػػت فػػػي السػػػنة األخيػػػرة عمػػػى الحػػػدود المصػػػرية اإلسػػػرائيمية.

 ىورتس أف قسما ىاما مف النشطاء ىـ مواطنوف مصريوف وليسوا مف سكاف سيناء باألصؿ.
إلى الصحافة المصرية أف اثنيف مػف منفػذي العمميػة األخيػرة، كانػا طػالبيف سػابقيف مػف سػكاف منطقػة ونسبت 

الدلتا بمصر وليسا بدوييف مف سيناء، وىما ربا عػائمتيف مػف الطبقػة الميسػورة نسػبيا غػادرا منزلييمػا قبػؿ نحػو 
 ة.شير مف العممية واعتقدت العائمتاف أنيما سافرا لمساعدة المعارضة السوري

طػػالؽ النػػار والقػػذائؼ  -تضػػيؼ الصػػحيفة-وخالفػػا لػػبعض التقػػديرات بالماضػػي  فػػإف تحميػػؿ عمميػػات القتػػؿ وا 
الصػػاروخية وتفجيػػر خػػط الغػػاز التػػي شػػيدتيا السػػػنة األخيػػرة "تظيػػر قاسػػما مشػػتركا واسػػعا نسػػبيا واالنطبػػػاع 

ف كػاف مركزىػا فػي سػيناء المتراكـ، خالفا لبعض التقديرات في الماضي، ىو أف ىذه الشبكة الجيادية ال تي وا 
 إال أنيا تجند في صفوفيا أيضا متطوعيف مف دوؿ عربية أخرى".

 2/01/1101، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بيريز يأمل باختفاء نجاد 16
الػرئيس اإليرانػي محمػود أحمػدي نجػاد،  "باختفػاء"شػيموف بيريػز، أمػس، عػف أممػو  "اإلسػرائيمي"أعرب الػرئيس 

أصػمي ألف ". ونقؿ بياف صادر عف مكتب بيريز باإلنجميزيػة قولػو:  1102ية في عاـ الذي ينيي واليتو الثان
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وأف يختفػػي أولئػػؾ الػػذيف ييػػددوننا مثػػؿ أحمػػدي نجػػاد .  "إسػػرائيؿ"تكػػوف السػػنة المقبمػػة أعظػػـ سػػنة فػػي تػػاريخ 
 ."سننتصر عمييـ

 3/01/1101، الخميج، الشارقة
 

 فة وغزة وارتفاعو بالقدسالشاباك: تراجع عدد اليجمات عمى االحتالل بالض 17
ذكر تقريػر أصػدره مايسػمى بػػ جيػاز االمػف العػاـ االسػرائيمي 'الشػاباؾ' تقريػرا حػوؿ مػا : القدس المحتمة / سما

 سماه االعتداءات عمى جيش االحتالؿ ومستوطنيو في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.أ
ليس بالضػرورة وقػوع ىػذه االحػداث، وتبقػى مجػرد  صدره ما يسمى بػ'الشاباؾ' لذلؾأيشار الى اف ىذا التقرير 

 ادعاءات.
تراجػع عمػى عػدد االعتػداءات مقارنػة بالشػير  1101وبحسػب تقريػر الشػاباؾ 'طػرأ خػالؿ شػير أغسػطس آب 

فػػي يوليػػو تمػػوز. ولػػوحظ التراجػػع تحديػػدًا فػػي الضػػفة الغربيػػة  53اعتػػداء مقابػػؿ  40الػػذي سػػبقو ليبمػػغ إجمػػااًل 
فػي يوليػػو تمػوز وكػػذلؾ فػي االعتػػداءات المنطمقػة مػػف قطػاع غػػزة التػي بمػػغ  21ابػػؿ اعتػداء مق 08حيػث وقػػع 

في يوليو تموز'. 'بالمقابؿ طرأ ارتفػاع عمػى عػدد االعتػداءات  17اعتداء في أغسطس آب مقابؿ  10عددىا 
 في يوليو تموز الذي سبقو'. 5اعتداءات في أغسطس آب مقابؿ  8في القدس ليبمغ 

مي توزيع ايضا ما وصفو ب'االعتداءات' شيريًا بناًء عمى شكميا ومنطقة وقوعيا خالؿ ونشر الموقع االسرائي
 .شير أغسطس آب موزَّعة حسب مناطؽ وقوعيا

 2/01/1101، وكالة سما اإلخبارية
 

 دانون يطالب بمنع زعبي من الترشح لمكنيست 18
مجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة، طالًبػػا توجػػو عضػػو الكنيسػػت اإلسػػرائيمي دانػػي دانػػوف )الميكػػود(، اليػػـو األربعػػاء، ل

إلييا منع عضوة الكنيست حنيف الزعبي )التجمع الوطني الديموقراطي( مف المشاركة في االنتخابات القادمة، 
 قائال إف "مكانيا ىو السجف" عمى حد تعبيره.

قتػؿ جنػود  وادعى دانوف بػأف زعبػي اسػتخدمت حصػانتيا البرلمانيػة لػدعـ مػا وصػفو بػػ "اإلرىػاب" الػذي حػاوؿ
إسرائيمييف، في إشارة منو إلى مشاركة زعبي في "أسطوؿ الحريػة" لكسػر الحصػار عمػى غػزة فػي أيػار / مػايو 

1101. 
لنضػاؿ عنيػؼ عمػى شػاكمة االنتفاضػة، وأنيػا  1100وادعى دانوف بأف زعبػي دعػت فػي نيسػاف / أبريػؿ عػاـ 

وقػاؿ أيًضػا إف   ضد مواطني إسػرائيؿ الييػود. أبدت تأييًدا الستخداـ "اإلرىاب" 1101في شباط / فبراير عاـ 
زعبي" مخربة في غطػاء عضػوة كنيسػت. لقػد حػاف الوقػت لوضػع حػد ليػذه السػخافة ومنػع زعبػي مػف التواجػد 
فػي الكنيسػت، فباإلضػػافة إلػى كػػؿ أنشػطتيا، فإنيػػا احتفمػت مػػع مخػربيف حػػرروا ضػمف صػػفقة شػاليط، ودعػػت 

 ش في غزة."إلى استمرار النضاؿ السخيؼ ضد جنود الجي
 2/01/1101، 37عرب 

 
 من توجو أوروبي لوضع شارة عمى منتجات المستوطنات "قمقة جداً " "إسرائيل" :ىآرتس 21

مػػف مبػػادرة وزيػػر الخارجيػػة  "قمقػػة جػػداً "اإلسػػرائيمية أف إسػػرائيؿ  "ىػػورتس"أفػػادت صػػحيفة : "الحيػػاة" –الناصػػرة 
بروكسػػيؿ الراميػػة إلػػى وضػػع أنظمػػة واضػػحة تمػػـز الػػدنماركي ويمػػي سػػونداؿ فػػي أروقػػة االتحػػاد األوروبػػي فػػي 
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شػػبكات التسػػويؽ والحوانيػػت فػػي أنحػػاء اوروبػػا وضػػع شػػارة خاصػػة عمػػى منتجػػات مصػػدرىا المسػػتوطنات فػػي 
. وأضػافت أف القمػؽ نػاجـ حيػاؿ دعػـ فرنسػا وبريطانيػا وغيرىمػا مػف 0856األراضي الفمسطينية المحتمة عػاـ 
 دوؿ االتحاد المبادرة الدنماركية.

اف وزيػػػر الخارجيػػػة اإلسػػػرائيمي أفيغػػػدور ليبرمػػػاف طػػػرح ىػػػذا الموضػػػوع فػػػي لقائػػػو األسػػػبوع الماضػػػي نظيػػػره وكػػػ
الفرنسي لورف فػابيوس ووزراء خارجيػة آخػريف مػف دوؿ االتحػاد عمػى ىػامش أعمػاؿ الجمعيػة العموميػة لألمػـ 

ناجمػػة عػػف عػػدـ "وطنات المتحػػدة. وأضػػافت أف ليبرمػػاف قػػاؿ لنظرائػػو إف مبػػادرة مقاطعػػة المنتجػػات مػػف المسػػت
فيػػـ الواقػػع عمػػى األرض، فضػػاًل عػػف أنيػػا تزعػػزع أكثػػر العالقػػات بػػيف إسػػرائيؿ والسػػمطة الفمسػػطينية، وتمػػس 

 ."بالعماؿ الفمسطينييف الذيف يعتاشوف مف العمؿ في تصنيع المنتجات في المستوطنات
 3/01/1101، الحياة، لندن

 
 في الشأن اإليراني" "إسرائيل"تحدة و"تقارب في الموقف بين الواليات المأيالون:  20

سػرائيؿ  قالت اإلذاعة اإلسرائيمية، صباح اليوـ الخميس، إف ىناؾ تقاربػا فػي المواقػؼ بػيف الواليػات المتحػدة وا 
فػػي الشػػأف اإليرانػػي، وذلػػؾ بفعػػؿ محادثػػات متواصػػمة بػػيف الطػػرفيف بػػالرغـ مػػف التػػوتر العمنػػي والخػػالؼ بػػيف 

دارة أوبامػػا. وأشػػا رت اإلذاعػػة إلػػى أف الطػػرفيف يقتربػػاف مػػف بمػػورة موقػػؼ مشػػترؾ بخصػػوص الممػػؼ نتنيػػاىو وا 
 اإليراني وسبؿ مواجيتو، دوف أف ترشح أية أنباء أو تسريبات عف ىذه االتصاالت.

ونقمػت اإلذاعػة اإلسػػرائيمية عػف نائػب وزيػػر الخارجيػة اإلسػرائيمية دانػػي أيػالوف قولػو، فػػي السػياؽ اإليرانػػي، إف 
ادية والضغوط العالمية عمى إيراف تػؤتي ثمارىػا وأف مػف شػأنيا أف تخضػع النظػاـ فػي إيػراف العقوبات االقتص

 وتردعو مف مواصمة تطوير مشروعو الذري.
 2/01/1101، 37عرب 

 
 فمسطيني مشترك -مبادرة صييونية إلنشاء برلمان "إسرائيمي"  21

رائيمية" مػف أجػؿ إنشػاء اتحػاد "كونفػدرالي" أفادت صحيفة "التايمز" أنو تـ في اآلونة األخيرة إطالؽ مبادرة "إس
وبرلمػػػاف مشػػػترؾ بػػػيف "اإلسػػػرائيمييف" والفمسػػػطينييف بيػػػدؼ رأب الصػػػدع بػػػيف الطػػػرفيف، موضػػػحًة أّف المبػػػادرة 
جاءت مف قبؿ المحامي الصييوني "جوزيؼ أمنيسار"، فيما صادؽ عمييا وزير الخارجية الصػييوني السػابؽ 

يني وعضو المجمس الوطني في منظمة التحرير الفمسطينية "حنا سنيورة". "شمومو بف عامي" والناشط الفمسط
وأشػارت الصػػحيفة إلػى أّف االنتخابػػات الختيػار أعضػػاء البرلمػاف المشػػترؾ سػتعقد فػػي الثػاني عشػػر مػف شػػير 

ييف كانوف األوؿ/ ديسمبر المقبػؿ، الفتػًة إلػى أّف الموقػع االلكترونػي لإلتحػاد سيسػمح "لإلسػرائيمييف" والفمسػطين
 مرشح مف قبؿ الجانبيف.  211إلى تقديـ طمبات ترشحيـ لمبرلماف، حيث سيشمؿ البرلماف  10ما فوؽ سف 

ونقمت الصحيفة عف منظمي المبادرة قوليـ إّنو "ليس المقصود مف البرلماف المشػترؾ أف يحػؿ محػؿ الييئػات 
نمػػا لممسػػاعدة فػػي سػػد  الفجػػوات بػػيف الجػػانبيف وتقريػػب وجيػػات التشػػريعية "اإلسػػرائيمية" والفمسػػطينية القائمػػة وا 

النظر، مضيفة أّف دستور البرلماف يمنع تمرير التشريع إال بموافقة الطرفيف الفمسػطيني و"اإلسػرائيمي"، مشػيرًة 
 إلى أّف مجمس اإلدارة سيكوف في الواليات المتحدة.

 1/01/1101، موقع عكا أون الين
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رجػػػاًل سػػػوريًا مػػػف بيػػػنيـ مسػػػمحوف  41ذكػػػر جػػػيش االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي أمػػػس، أف حػػػوالي : ، أ ب("رالسػػػفي")
اقتربػػوا مػػػف الحػػػدود مػػػع الجػػػوالف المحتػػػؿ، واسػػػتبعد الجػػيش اإلسػػػرائيمي أف يحػػػاوؿ ىػػػؤالء تخطػػػي الحػػػدود مػػػف 

مف منطقػة جبػؿ  الجانب السوري، ولكنو أرسؿ قوة إضافية لمراقبتيـ، في وقت تـ إخالء مجموعة مف السياح
 الشيخ المحتمة.

 3/01/1101، السفير، بيروت
 

 يعمنون االضراب واحتجاب الصحيفة االسرائيمية صحافيو ىآرتس 23
صوت صحافيو صحيفة ىورتس االسرائيمية لصالح تنفيذ اضراب احتجاجي عمػى عمميػات : ا ؼ ب -القدس

ادار بريمػور رئػيس قسػـ االخبػار وقػاؿ . صرؼ حوالى ثمثيـ، كما ستحتجب الصػحيفة عػف الصػدور الخمػيس
معارضػػػا.  61صػػػحافيا مؤيػػػدا مقابػػػؿ  011الدوليػػػة فػػػي ىػػػورتس اف "االضػػػراب تػػػـ التصػػػويت عميػػػو بأكثريػػػة 

 الصحيفة لف تصدر غدا لكف عدد نياية االسبوع سيكوف جاىزا لمصدور".
 3/01/1101، الحياة، لندن

 
 بوزارة األديان اإلسرائيمية وإللحاق ربع مساحة "األقصى" ميدد باالنييار وترتيباتحسن خاطر:  

قاؿ أميف عاـ الييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حسف خاطر، : نادية سعد الديف –عماف 
 األقصى".المسجد إف اليجمة اإلسرائيمية تشمؿ "كؿ شيء في 

كبيرًا مف اآلبار الموجودة وأضاؼ خاطر إلى "الغد"، أثناء وجوده في عماف أمس، إف االحتالؿ أغمؽ عددًا 
 بئرًا، لمتستر عمى عمميات الحفريات التي ينفذىا أسفؿ المسجد. في ساحة األقصى، وعددىا اإلجمالي 

مترًا تحت األقصى، بينما بات   – وأوضح أف الحفريات بمغت أعماؽ تمؾ اآلبار، التي تصؿ مف 
ألؼ متر مربع، والممتدة مف الزاوية  ، البالغة قسمًا كبيرًا مف المساحة اإلجمالية لممسجد األقصى

 الجنوبية الشرقية لساحة المسجد بخط مستقيـ إلى باب السمسمة، ميددًا باالنييار في أية لحظة.
وتشمؿ تمؾ المساحة، بحسبو، المسجد األقصى، والمصمى المرواني، والمتحؼ اإلسالمي، والقباب 

ف اآلبار التي أغمقيا االحتالؿ، بما يتجمى في التصدعات والساحات والتسويات األرضية، وجزءا م
 والتشققات التي تعتمي المباني القائمة فييا، والتي يجعميا عرضة لالنييار.

وأفاد خاطر باتخاذ االحتالؿ عدة إجراءات مؤخرًا لالستيالء عمى األقصى، منيا دراسة إلحاؽ المسجد بوزارة 
% مف مساحتو الكمية ساحات االحتالؿ بإعداد مخطط تفصيمي العتبار األدياف اإلسرائيمية، وقياـ بمدية 

 عامة.
واعتبر خاطر أف سمطات االحتالؿ تتصرؼ "وكأنيا صاحبة حقوؽ وممكية دينية وتاريخية في األقصى، 

 فيما تستيدؼ إجراءاتيا تييئة األجواء المناسبة لذلؾ".
ية دينية ووطنية لمنعيا مف دخوؿ األقصى المبارؾ، شخصية مقدس وأشار إلى قياميا بإعداد قائمة مف 

حكاـ طوؽ السيطرة حوؿ القدس المحتمة.  بيدؼ عزلو وا 
 //، الغد، عّمان

 
 عادة تسمية شوارع القدس إبمدية االحتالل تنفذ مشروع  
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بقيمة مميوف قررت لجنة المالية التابعة لبمدية االحتالؿ بالقدس المحتمة، تخصيص ميزانية أولية : وكاالت
عاما عمى احتالؿ المدينة  شيكؿ لتنفيذ مشروع تسمية الشوارع وترقيـ البيوت في القدس المحتمة بعد 

معانا في إظيار "السيادة" اإلسرائيمية، حسب صحيفة "معاريؼ" العبرية التي أوردت النبأ اليوـ األربعاء.  وا 
مف تنفيذىا نياية العاـ الجاري جميع البيوت والشوارع  وتشمؿ خطة التسمية والترقيـ التي مف المقرر االنتياء

واألزقة في المدينة المقدسة بما في ذلؾ البيوت غير المرخصة، وتستند الخطة عمى خرائط وصور جوية 
سيتـ معالجتيا حاسوبيا بحيث يقوـ الحاسوب باختيار األرقاـ وتحديد رقـ خاص بكؿ منزؿ ثـ صار إلى 

 ات التي تحمؿ تمؾ االرقاـ وأخرى تحمؿ أسماء الشوارع.تثبيت اآلالؼ مف اليافط
ووصفت الصحيفة مشروع الترقيـ والتسمية بأنو جزءا مف مشروع اكبر بادر اليو رئيس بمدية االحتالؿ نير 
بركات وييدؼ إلى الطمب مف المدراء الجماىيرييف في القدس اختيار األسماء المناسبة لمشوارع والتي 

اء الماكف معروفة لدى السكاف مثؿ اسـ "الخمة، الغرس، الحارة، الشرقية" فيما سيتـ ستكوف عبارة عف أسم
اختيار أسماء أخرى مف وحي القرآف الكريـ حسب تعبير البمدية مثؿ شارع الزىراء الذي سيصبح "شارع 

 فاطمة الزىراء" عمى اسـ ابنة النبي محمد عميو السالـ. 
 //، فمسطين أون الين

 
 عمى الفمسطينيين في "األقصى" والتضييقر االقتحامات استمرا 

سموف"، إف قوات االحتالؿ قامت أمس بحراسة  -قاؿ مركز المعمومات "وادي حموة: برىـو جرايسي -الناصرة
مستوطنا، في جوالت استفزازية تتزامف مع عيد "العدرش" العبري الذي  عصابة استيطانية تضـ نحو 

 المقبؿ.يستمر حتى يـو االثنيف 
وقالت "مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث، إف االحتالؿ منع مجموعة مف النساء مف طالبات مساطب العمـ 
مف دخوؿ المسجد االقصى، ولـ يسمح إال لعدد محدود بالدخوؿ، ومنع مف استطاعت الدخوؿ منيف مف 

لطالب مساطب العمـ فمنع  الجموس عند مسطبة أبي بكر الصديؽ الواقعة قبالة باب المغاربة، أما بالنسبة
وحسب تمؾ  طالبا منيـ مف دخوؿ االقصى، ولـ يسمح إال لكبار السف مف الدخوؿ إليو، االحتالؿ نحو 

عاما خارج المسجد األقصى،  التقارير، فقد أقدـ االحتالؿ أمس عمى إخراج كؿ مصؿ ممف ىو أقؿ مف 
، فقاـ االحتالؿ باالعتداء عمى اثنيف منيـ بعد أف تعالت أصوات التكبير في االقصى مف كبار السف

خراجيما مف المسجد األقصى.  وا 
 //، الغد، عّمان

 
 المستوطنات اإلسرائيمية بآالف عامل فمسطيني  ثالثة: "االتحاد العام لنقابات عمال فمسطين" 

ونشرت اليوـ األربعاء، بينت دراسة أعدىا 'االتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف' في أريحا واألغوار : أريح
أف ثالثة آالؼ عامؿ وعاممة مف أريحا واألغوار ومحافظة طوباس يعمموف في المستوطنات اإلسرائيمية 

آالؼ  بشكؿ دائـ وطواؿ العاـ في التحضير لمزراعة وقطؼ الخضراوات، بينما يرتفع عدد العامميف إلى 
 في أوقات قطؼ محصولي التمور والعنب.

الفمسطينييف الذيف أجبرتيـ الظروؼ وارتفاع نسب البطالة وشظؼ العيش عمى العمؿ في  واتضح أف العماؿ
المستوطنات اإلسرائيمية، يدركوف أف المستوطنات وجودىا غير شرعي ومقامة عمى أراض فمسطينية، وأف 

ع ال يمكف برامج وخططا أعمف عنيا الستيعاب العمالة الفمسطينية لـ تكتمؿ بعد، وأف عمميـ االضطراري واق
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مستوطنة في غور  إنكاره ولقمة عيشيـ ممزوجة باالبتزاز واالستعباد مف قبؿ المشغميف المستوطنيف في 
األردف والتي تنتج كافة أنواع المحاصيؿ الزراعية في األراضي المستولى عمييا، والتي تروى بالمياه 

في نير األردف باإلضافة إلى مياه  المصادرة مف مصادر المياه الفمسطينية، ومنيا حصة مياه فمسطيف
 الينابيع واآلبار االرتوازية.

 //، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 
   الف مواطن من غزة منذ عامفروانة: االحتالل اعتقل عبد الناصر  

ضو المجنة المكمفة بمتابعة قاؿ مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحرريف في السمطة الوطنية وعة: غز 
( شؤوف الوزارة بقطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي اعتقمت أكثر مف )

، وىي نسبة كبيرة قياسًا بمساحة القطاع وعدد سكانو، ألؼ مواطف منذ احتالليا لقطاع غزة عاـ 
( ألؼ العتقاؿ في فمسطيف والتي بمغت قرابة )%( مف إجمالي حاالت اوىؤالء يشكموف ما نسبتو )

 .حالة اعتقاؿ منذ العاـ 
وأوضح فروانة أف سمطات االحتالؿ حاولت خالؿ سنوات انتفاضة األقصى جعؿ قطاع غزة منفى ألسرى 

( مواطنا بشكؿ فردي أو جماعي إلى القطاع، بعضيـ ) ومواطني الضفة فأبعدت منذ العاـ 
ية محدودة وعاد جزء منيـ، والبعض اآلخر لفترات مفتوحة وما زالوا ينتظروف العودة، ومف بيف لفترات زمن

إسرائيمية لـ  -( مواطنًا كانوا قد احتموا داخؿ كنيسة الميد، وفقًا التفاقية فمسطينية ممف أبعدوا لمقطاع، )
دة لغاية اليوـ بالرغـ مف مرور يكشؼ عف تفاصيميا أو بنودىا لغاية المحظة، ولـ يدسمح ألي منيـ بالعو 

أكثر عشر سنوات عمى إبعادىـ، وفي تشريف االوؿ مف العاـ الماضي أبعدت سمطات االحتالؿ وبشكؿ 
( أسيرًا تحرروا في إطار صفقة تبادؿ األسرى األخيرة، ولـ تسمح ألي منيـ بالعودة حتى جماعي )
 المحظة.

ف أبناء القطاع )ال( يزالوا يقبعوف في " مقابر لألحياء " مقامة ( مواطنًا موأشار فروانة إلى أف ىناؾ )
( أسيرًا منيـ معتقموف منذ ما قبؿ خارج حدود القطاع، تدسمى السجوف والمعتقالت اإلسرائيمية، وأف )

 .اتفاؽ أوسمو وقياـ السمطة في الرابع مف ايار عاـ 
،  اضًا كبيرًا منذ منتصؼ العاـ وذكر فروانة أف االعتقاالت مف قطاع غزة شيدت انخف ولغاية اليـو

جراء عدـ التواجد المباشر لقوات االحتالؿ العسكرية في مدف ومخيمات القطاع، ومف ثـ انخفضت بشكؿ 
، وخالؿ السنوات األخيرة اقتصرت كبير جدًا بعد إعادة االنتشار العسكري لقوات االحتالؿ في ايموؿ 

ات سنويا، جرت عمى المعابر وتحديدا معبر بيت حانوف، أو اختطاؼ مف االعتقاالت عمى بضع عشر 
 المناطؽ الحدودية أو اعتقاؿ الصياديف مف عرض البحر.

( أسيرًا مف قطاع غزة كانوا قد استشيدوا جراء التعذيب أو وذكر أف قائمة شيداء الحركة األسيرة تضـ )
%( مف إجمالي ، وىؤالء يشكموف ما نسبتو )بسبب اإلىماؿ الطبي والقتؿ العمد منذ العاـ 

 ( شييد.شيداء الحركة األسيرة وعددىـ )
 //، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 تعيد اعتقال ثمانية من االسرى المفرج عنيم بمقتضى صفقة التبادل  "سرائيلقراقع: "إ 
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ية عيسى قراقع األربعاء إف إسرائيؿ أعادت راـ اهلل ػ د ب أ: قاؿ وزير شئوف األسرى في السمطة الفمسطين
اعتقاؿ ثمانية مف المفرج عنيـ في صفقة تبادؿ األسرى مع حركة حماس التي أبرمت قبؿ عاـ.وقاؿ قراقع، 

ه في راـ اهلل، إف وزارتو تنظر بقمؽ بالغ، وتتابع مع الجانب المصري وكافة في مؤتمر صحافي عقد
 األطراؼ قضية إعادة اعتقاؿ األسرى المفرج عنيـ في صفقة التبادؿ.

 //، القدس العربي، لندن
 
 تتحايل عمى الغزيين المتضررين من جرائميا بمنعيم من دخوليا "سرائيل"مركز عدالة": "إ 

كشؼ مركز "عدالة" الناشط في حقوؽ ومساواة الفمسطينييف، عف اساليب التحايؿ : ؿ شحادةآما -القدس 
التي تمارسيا وزارتا الدفاع والداخمية االسرائيمية، لمتنصؿ مف  دفع تعويضات لمفمسطينييف سكاف غزة، عمى 

قدـ بو المركز الى االضرار الجسدية التي لحقت بيـ جراء عممياتيا االجرامية في القطاع. وفي التماس ت
المحكمة االسرائيمية العميا تبيف اف اسرائيؿ تمنع الغزييف الذيف رفعوا دعاوى تعويضات مف دخوليا النياء 
االجراءات القضائية وبالتالي تمغى ىذه الدعاوى ويتـ تغريـ الفمسطيني تكاليؼ المحكمة. واعتبرت عدالة 

إلتماـ اإلجراءات القانونية، إنما ىو مس بالحقوؽ الدستورية منع دخوؿ المدعيف الغزييف  إلى داخؿ إسرائيؿ 
وطالب مركز "عدالة" المحكمة  وبحؽ الحصوؿ عمى عالج قانوني، والحؽ في الحياة وسالمة الجسد.

االسرائيمية تحديد معايير تنظـ دخوؿ فمسطينيي القطاع، الذيف لدييـ حاجة ضرورية النياء معامالت 
 ية داخؿ اسرائيؿ.واجراءات قانونية او طب

واما العقبة االكبر فيي المبالغ التي تطمبيا المحكمة كضماف في صندوقيا قبؿ بداية الجمسات. ففي حاؿ 
رفضت الدعاوى يمـز الفمسطيني، صاحب الدعوى، بدفع تكاليؼ المحكمة. ويتبيف اف احدى العائالت التي 

 كمة كضمانات.رفعت دعوى كانت ممزمة بايداع مميوف شيكؿ في خزينة المح
 //، الحياة، لندن

 
 ضابط إسرائيمي يسيء لمنبي محمد عبر مكبرات الصوت في جنين 

عبر أىالي قرية برطعة الشرقية جنوب جنيف بالضفة الغربية المحتمة عف سخطيـ مف قياـ : الضفة الغربية
والتيجـ عمى نساء القرية ضابط مخابرات إسرائيمي بسب النبي صمى اهلل عميو وسمـ عبر مكبرات الصوت، 

 خالؿ عممية اقتحاـ فجر األربعاء.
 //، السبيل، عّمان

 
 جديدة في شمال الضفة الغربية استيطانية مستوطنون يقيمون بؤرة 

نابمس ػ د ب أ: قاؿ مسؤوؿ ممؼ االستيطاف في شماؿ الضفة الغربية غساف دغمس إف مجموعة مف 
المتنقمة 'الكرفانات'، وأقاموا بنية تحتية لنواة استيطانية جديدة عمى  المستوطنيف نصبت عددا مف المنازؿ

وأشار دغمس إلى أف ىذه الخطوة جاءت بعد تجريؼ نحو مئتي  أراضي قرية عقربا شرؽ محافظة نابمس.
 دونـ في المنطقة قبؿ أياـ تمييدا إلقامة ىذه البؤرة.

 //، القدس العربي، لندن
 
 يدد باالعتصام أمام مقرات السمطة والدة ناشط معتقل ت 
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ىددت والدة الناشط الشبابي المعتقؿ في سجوف السمطة الفمسطينية بالضفة الغربية معتز الحرباوي 
 باالعتصاـ أماـ مقرات األجيزة األمنية في حاؿ استمر اعتقاؿ نجميا.

يًة أخرى ستعمف عنيا في وأكدت والدة الحرباوي في بياف صحفي أمس، أف عائمتو تفكر في خطواٍت احتجاج
 الوقت المناسب، في حاؿ استمرت أجيزة السمطة في اعتقالو.

واعتقمت األجيزة األمنية الحرباوي مف محافظة الخميؿ خالؿ الحممة األخيرة التي نفذتيا في الضفة بسبب 
 مشاركتو في االحتجاجات ضد الغالء، وال زاؿ رىف االعتقاؿ لدى جياز المخابرات العامة.

 //، سطين أون الينفم
 
 افتتاح معرض فمسطين الدولي لمكتاب بغزة 

( معرض فمسطيف الدولي الثاني لمكتاب، بغزة، تحت -افتتحت وزارة الثقافة مساء اليوـ األربعاء ) :غزة
 شعار "اقرأ نصرة لمنبي محمد" بمشاركة محمية وعربية واسعة.

د المدىوف، في كممة لو خالؿ حفؿ االفتتاح إف المعرض يحتوي وقاؿ وزير الشباب والرياضة والثقافة، محم
مكتبة  دار نشر عربية مف مصر ولبناف والكويت والسعودية، و ألؼ كتاب بمشاركة مف  عمى 

 مؤسسة تعميمية وثقافية بفمسطيف. وداًرا محمية في فمسطيف إضافة إلى 
ف لنصرة النبي محمد، مبيًنا أّف المعرض يحمؿ عنواف الصمود وأكّد أّف القراءة والكتابة أكثر وسيمتيف جادتي

 والثبات في مواجية االحتالؿ.
وقاؿ: "لف يزىر الربيع العربي إال بالعمـ والثقافة، ونحف مقبموف عمى ربيع القدس وتحرير فمسطيف كاممة"، 

 المعبر. معتبرًا أف المعرض الكتاب يحمؿ بشارة كسر الحصار الثقافي حيث جاءت الكتب عبر
 //، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 

 يدين اقتحام المستوطنين الييود ساحات المسجد األقصى األردن 35
 األربعػاءواسػتنكاره الشػديديف اقتحػاـ عشػرات المسػتوطنيف الييػود أمػس  إدانتػوعػف  األردفعبر : بترا –عماف 

واالتصػػػاؿ النػػػاطؽ الرسػػػمي باسػػػـ  عػػػالـاإلوقػػػاؿ وزيػػػر الدولػػػة لشػػػؤوف  سػػػاحات المسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ.
ىػذه االعتػداءات الخطيػرة تعػد انتياكػًا جسػيمًا لمقػرارات والمواثيػؽ  أفالحكومة سميح المعايطػة فػي بيػاف أمػس 
عػػدـ التعػػرض  إلػػى "إسػػرائيؿ"ودعػػا النػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ الحكومػػة،  الدوليػػة وخرقػػا واضػػحا لمقػػانوف الػػدولي.

كمػا دعػا المجتمػع الػدولي والمنظمػات الدوليػة إلػى ضػع حػد ليػذه ، ادة فييػاماكف العبادة وضػماف حريػة العبػأل
 االنتياكات.

3/01/1101، السبيل، عّمان  
 

 لممباني القديمة في المخيمات أشغال أذونتمنح  "الشؤون الفمسطينية: "األردن 36
رباوي خالؿ لقائو أكد مدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية الميندس محمود العق: حسنيف إسماعيؿ -الرصيفة 

الدائرة تعمؿ عمى مسػاعدة المػواطنيف فػي المخيمػات وتقػدـ ليػـ كػؿ  أفلجنة مخيـ حطيف والييئة االستشارية 
المينػدس العقربػاوي اف الػدائرة قامػت بتوجيػو مػدراء المكاتػب  وأشػار عوف ومساعدة لتسييؿ حياتيـ المعيشية.
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لمحصػػوؿ عمػػى  أشػػغاؿذونػػات أت فػػي الحصػػوؿ عمػػى فػػي المحافظػػات بالتسػػييؿ عمػػى المػػواطنيف فػػي المخيمػػا
 ساعات الكيرباء والمياه.

3/01/1101، الدستور، عّمان  
 

 أردني ومساعدات بقيمة نصف مميون دينار بأدويةغزة  إلىتتوجو  "2أنصار "قافمة  37
المتوجيػة الػى قطػاع غػزة فػي اطػار  2تنطمؽ صباح بعد غد السػبت قافمػة االنصػار : مجاىد إيياب -عماف 

 لمسػػػاعي التػػػي تبػػػذليا لجنػػػة شػػػرياف الحيػػػاة االردنيػػػة لمتخفيػػػؼ مػػػف اثػػػار الحصػػػار المفػػػروض عمػػػى القطػػػاع.ا
وسػػتحمؿ القافمػػة التػػي ستمضػػي اسػػبوعا فػػي القطػػاع ادويػػة ومسػػاعدات وقػػروض بقيمػػة نصػػؼ مميػػوف دينػػار 

 االعمار. إعادةمشروعا تنمويا يساىـ في جيود  21تشمؿ دعـ لػ
3/01/1101، الدستور، عّمان  

 
 الفمسطينية تجتمع في رام اهلل-األردنيةالتحضيرية  المجنة 38

الفمسػػطينية المشػػتركة أمػػس فػػي راـ اهلل  – األردنيػػةعقػػدت اجتماعػػات الػػدورة التحضػػيرية لمجنػػة العميػػا   :عمػػاف
برئاسػػة وزيػػر الصػػناعة والتجػػارة د. شػػبيب عمػػاري  ووزيػػر االقتصػػاد الفمسػػطيني و د. جػػواد نػػاجي، ومشػػاركة  

 الزراعة، والتنمية االجتماعية في البمديف.وزراء 
سبؿ تعزيز وتطوير العالقات االقتصادية بيف البمديف وتوصمت المجنة إلى عدد  االجتماعات بحثوتـ خالؿ 

وخاصػة مف التوصيات العممية لمعالجة مختمؼ المواضيع التي كانت مدرجة عمػى جػدوؿ أعمػاؿ ىػذه الػدورة 
 .واالستثماري التعاوف االقتصادي والتجاري في

3/01/1101، الرأي، عّمان  
 
 
 

 "إسرائيل"سالح المقاومة سيبقى في وجو  ...: ميما عال الصراخقاسم نعيم  41
مػػف يصػػوبوف عمػػى سػػالح المقاومػػة ال "أف  "الشػػيخ نعػػيـ قاسػػـ "حػػزب اهلل"أكػػد نائػػب األمػػيف العػػاـ لػػػ : بيػػروت

يؿ أف تبقػى وىػذا ىػو المشػروع الػذي يريػد لمسػالح يريدوف المقاومة وىـ يصوبوف عمى رؤيتيا ويريدوف إلسرائ
القػرآف الكػريـ "خػالؿ افتتػاح مػؤتمر حػوؿ  أكػدو  ."أف يسقط لتبقى إسرائيؿ ويبقػى النفػوذ األميركػي فػي المنطقػة

االسػتعدادات والتجييػزات لمواجيػة أي حػرب مقبمػة سػتبقى مسػتمرة ميمػا "، أف "في بناء نيضة األمة ووحدتيا
 ."كانت التطورات

3/01/1101، حياة، لندنال  

 
 بحق المقدسات االحتالل اإلسرائيمييدعو لوقف انتياكات  أوغموإحسان  40

أداف األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي، البروفيسور البروفيسور أكمؿ الديف إحساف أوغمو، بشدة ما 
تابة شعارات عنصرية عمى قاـ بو متطرفوف إسرائيميوف مف اقتحاـ لباحات المسجد األقصى المبارؾ، كذلؾ ك

 جدراف لدير الفرنسيسكاف في القدس.
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واعتبر اوغمو في بياف صحافي ىذه االعتداءات التي تطاؿ أماكف العبادة اإلسالمية والمسيحية عمى حد 
سواء في إطار سياسة منيجية تقوـ الجماعات االستيطانية المتطرفة بيا ضد الفمسطينييف وممتمكاتيـ 

ووصؼ ىذه االعتداءات باإلرىاب  تنفيذىا تحت حماية قوات االحتالؿ اإلسرائيمي. ومقدساتيـ، ويجري
المنظـ الذي يمارسو المستوطنوف اإلسرائيميوف ضد الشعب الفمسطيني ومقدساتو وممتمكاتو، محماًل االحتالؿ 

لتي تعد انتياكًا اإلسرائيمي المسؤولية الكاممة عف تبعات استمرار مثؿ ىذه االعتداءات اإلجرامية الخطيرة ا
ودعا مجمس األمف الدولي واليونسكو والمجتمع الدولي إلى التحرؾ مف  جسيمًا لمقرارات والمواثيؽ الدولية.

أجؿ وضع حد ليذه االنتياكات وتوفير الحماية لممقدسات، ومنع تكرار ىذه الجرائـ اإلسرائيمية التي تغذي 
 العنؼ والتوتر في المنطقة. 

 2/01/1101ين، موقع فمسطين أون ال
 

 أشرف قائد في أشرف حركة مشعلالغنوشي:  41
اإليراني عمى  -بشدة اليجوـ السوري  ،الشيخ راشد الغنوشي ،انتقد رئيس حركة النيضة التونسية :تونس

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ، بسبب دعمو لمطالب الشعب السوري في الحرية 
في تصريحات خاصة  ،ورأى الغنوشي ى مشعؿ "ال تخدـ إال أعداء األمة".والكرامة، وأكد أف اإلساءة إل

أف وقوؼ مشعؿ إلى جانب الثورة السورية خطوة سميمة، وقاؿ: "خالد مشعؿ قائد أشرؼ  ،قدس برس وكالةل
ثورة وأشرؼ حركة وطنية في العالـ، وىو يقود القضية المركزية لألمة، وىو عمى رأس قيادة أشرؼ قضية 

 ، واليجـو عميو ال يخدـ إال أعداء األمة".وأعدليا
وأضاؼ: "لـ نعمـ أف خالد مشعؿ أنكر جميال أدسدي إليو، فيو لـ ينكر فضؿ النظاـ السوري وال فضؿ 

 النظاـ اإليراني عميو، لكف مف واجب كؿ مف يقود ثورة أف ينتصر لثورة أخرى".
 
 
 

ي عمى خالد مشعؿ عمى المقاومة الفمسطينية، وقاؿ: وقمؿ الغنوشي مف أىمية تأثير اليجـو اإليراني والسور 
"المقاومة تمقت أكبر دعـ ليا في اندالع الربيع العربي، وىذا سبب حالة الرعب التي يعيشيا الكياف 
اإلسرائيمي. الثورة الفمسطينية ثورة عريقة وعميقة وممتدة في األمة وطويمة النفس، ولطالما تعرضت ليزات 

 وى منيا، ولذلؾ فستنتصر بإذف اهلل".ومحف ولكنيا كانت أق
 2/01/1101قدس برس، 

 
 سوار الذىب: وقوف مشعل إلى جانب الشعب السوري "خطوة سميمة" 42

رأى الرئيس السوداني السابؽ المشير سوار الذىب أف وقوؼ رئيس المكتب السياسي لحركة  :الخرطوـ
وقؼ سفؾ دمو، "خطوة في االتجاه إلى جانب مطالب الشعب السوري، ومطالبتو ب ،خالد مشعؿ ،حماس

قدس برس أف يكوف في موقؼ مشعؿ المناصر  وكالةالسميـ"، ونفى سوار الذىب في تصريحات خاصة ل
لمشعب السوري أي شكؿ مف أشكاؿ "الجحود أو الخيانة"، كما وصفو التمفزيوف السوري الرسمي في ىجومو 

خوانو في حركة حماس و  باقي فصائؿ المقاومة ال ينكروف أفضاؿ النظاـ عمى مشعؿ، وقاؿ: "خالد مشعؿ وا 
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السوري عمييـ، وىذا معمـو لمجميع، لكف في تغير الموقؼ السوري بعد اندالع الثورة في سورية وأنيار 
 الدماء التي سالت وال تزاؿ، تدعو الجميع إلى المطالبة بوقؼ ىذا النزيؼ والجموس إلى حؿ سياسي".

 2/01/1101قدس برس، 
 

 وقوفو إلى جانب الشعب السوري ينسجم مع العقل والمنطق مشعلد" الجزائرية: إعالن حركة "رشا 43
وصؼ العضو المؤسس في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الدبموماسي السابؽ محمد العربي  :لندف

 زيتوت كؿ مف يقؼ مع النظاـ السوري في مواجية الثورة الشعبية ضده بأنو "عدو لألمة ال يختمؼ في شيء
  عف إسرائيؿ"، في إشارة إلى الموقؼ الرسمي في طيراف والجزائر حياؿ األزمة في سورية.

قدس برس أف "إعالف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقوفو  وكالةوأكد زيتوت في تصريحات خاصة ل
عؿ عف إلى جانب مطالب الشعب السوري الثائر ينسجـ مع العقؿ والمنطؽ والشرع"، وقاؿ: "ما أعمنو مش

مساندتو لمطالب الشعب السوري يتوافؽ مع العمؽ الفمسطيني، وأعتقد أف مشعؿ ربما تأخر في إعالف ىذا 
الموقؼ، فقد كاف واضحا منذ البداية أف الشعب السوري ثائر ضد الطغياف. أما الذيف يياجموف مشعؿ 

ة والدينية فيـ أعداء لألمة ويقارنونو بعرفات ومحمود عباس بغض النظر عف خمفياتيـ السياسية والفكري
 ولتطمعاتيا في الحرية والكرامة".

 2/01/1101قدس برس، 
 

 سورية ضد الالجئين الفمسطينيين -إيرانية  : ال أستبعد حرباً "الشورى السعودي"عضو السابق في  44
 محمد عبد اهلل الزلفة مف أف دمشؽ وطيراف .حذر العضو السابؽ في مجمس الشورى السعودي د :الرياض

عمى انحياز رئيس المكتب السياسي  عنيفة عمى المخيمات الفمسطينية في سورية ولبناف رداً  قد تشناف حرباً 
  لحركة حماس خالد مشعؿ إلى مطالب الشعب السوري.

قدس برس أف اليجوـ الذي تعرض لو مشعؿ في وسائؿ اإلعالـ  وكالةفي تصريحات خاصة ل ،ورأى الزلفة
شادتو بأداء ىذا الحزب ووقوفو إلى  السورية واإليرانية بسبب حضوره مؤتمر العدالة والتنمية في تركيا وا 

  جانب مطالب الشعب السوري، ىو تعبير عف موقؼ إيراني.
وقاؿ: "أعتقد أف مشعؿ جامؿ اإليرانييف كثيرا، لكف اآلف عميو أف يدفع ثمف مواقفو، وقد تتجو إيراف إلى 

دما يشتد المأزؽ بإيراف فإنيا ستمد يدىا إلى إسرائيؿ. وسيكوف تقتيؿ الفمسطينييف أينما كانوا، وعن
الفمسطينيوف ىـ مف يدفع الثمف، كما كاف األمر لالجئيف الفمسطينييف في العراؽ حينما دخمت القوات 
األمريكية واإليرانية أوؿ ما تـ فعمو تيجير الفمسطينييف في العراؽ والتنكيؿ بيـ. وخالد مشعؿ ذكي والناس ال 

غوف ذاكرتيـ والفمسطينيوف في طميعة ذلؾ، وقد يتكرر ما حدث لمفمسطينييف في لبناف في ثمانينيات القرف يم
وأضاؼ: "النظاـ اإليراني والنظاـ السوري لف يتورعا في شف حرب  الماضي، الذي كانت سورية جزءا منو".

ليـ ووقوؼ إلى جانب الشعب  عمى الالجئيف الفمسطينييف في لبناف وسورية ردا عمى ما يعتبرونو خيانة
 السوري".

 2/01/1101قدس برس، 
 

 "إسرائيل"ساعة لتدمير  13طيران بحاجة إلى  :ممثل خامنئي 45
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قاؿ ممثؿ الزعيـ األعمى لمجميورية اإلسالمية إيراف آية اهلل عمي خامنئي "إف إيراف  :وكاالتال -طيراف 
ع إسرائيؿ"، مشيرًا إلى أف طيراف تحتاج إلى مستعدة لمحرب الخاطفة ولحرب االستنزاؼ عمى حد سواء م

 ساعة مف أجؿ تدمير "إسرائيؿ" بيجـو انتقامي. 13
 2/01/1101وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مستفيدًا في مخيمات األردن وسوريا وفمسطين 6241اإلماراتي": اليالل "مشروع أضاحي  46

مة األضاحي التي تنفذىا سنويًا عمى أطمقت ىيئة اليالؿ األحمر فعاليات حم :بدرية الكسار - أبوظبي
 مالييف درىـ عف العاـ الماضي. 2، بزيادة مميوف درىـ تقريباً  02 إلىمستوى الدولة بتكمفة تقديرية تصؿ 

، ويبمغ عدد المستفيديف مف المشروع في مخيمات شخصاً  470ألفًا و 141ويستفيد مف مشروع األضاحي 
 مستفيد. 0411، وفي األردف مستفيداً  1041خيمات الفمسطينييف مستفيد، وفي م 2611الالجئيف السورييف 

 3/01/1101االتحاد، أبو ظبي، 
 

 والمنطقة )ج( شرقي القدس مميون دوالر لتحسين المعيشة في 0235: األمم المتحدة 47
 وقع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع وزارة التخطيط الفمسطينية، مع: أمينة خيري -القاىرة 

 (ج)مرونة وتنمية المجتمع في المنطقة "مميوف دوالر لمساندة برنامج  0235حكومة السويد اتفاقًا قيمتو 
 ."والقدس الشرقية

وأوضح الممثؿ الخاص لممدير العاـ لبرنامج مساعدة الشعب الفمسطيني في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 
المشروع  إفزيارة خاطفة إلى القاىرة أوؿ مف أمس،  الحياة، أثناء إلى جريدةفروديو مورينغ في تصريح 

مف التعامؿ مع التيديدات التي  "القدس الشرقية"و (ج)ييدؼ إلى تمكيف السكاف الفمسطينييف في المنطقة 
تواجو رزقيـ ومعيشتيـ، عبر التعاوف مع الشركاء المتمثميف في الجيات الحكومية الفمسطينية ومنظمات 

، ييدؼ إلى تنمية "شعب متمكف وأمة صامدة"الذي يحمؿ اسـ  ،أف المشروع إلىر وأشا المجتمع المدني.
بما يضمف تحسيف الظروؼ المعيشية لسكانيا، وضخ رأس الماؿ التنموي  "القدس الشرقية"و (ج)المنطقة 

 الضروري لتحقيؽ التنمية المستدامة، وىو يرتكز عمى أربعة محاور ىي: البنية التحتية، وحماية الموارد
 الطبيعية، وتنمية الدخؿ، والتعريؼ بحقوؽ اإلنساف.

 3/01/1101الحياة، لندن، 
 

 قمة الدول العربية وأميركا الجنوبية تؤيد الحقوق الفمسطينية: "إعالن ليما" 48
إعالف "القمة الثالثة لرؤساء وحكومات الدوؿ العربية وأميركا الجنوبية في ختاـ أعماليا في  تأكد :واـ وكالة
ورة التوصؿ لسالـ عادؿ وشامؿ ودائـ في الشرؽ األوسط عمى أساس مبدأ األرض مقابؿ السالـ ضر  "ليما

طار مدريد ومبادرة السالـ العربية.227و 131والقرارات األخرى ذات الصمة لمجمس األمف ) واتفؽ  ( وا 
ة إلعادة الحقوؽ قادة عمى أىمية التنفيذ الكامؿ لخريطة طريؽ المجنة الرباعية الدولية لمسالـ والحاجال

الوطنية لمشعب الفمسطيني بما فييا حقو في تقرير المصير وحؽ العودة وتنفيذ قرارات األمـ المتحدة خاصة 
وعاصمتيا  0856والوصوؿ إلقامة دولة فمسطينية مستقمة عمى أساس حدود  0404قرار مجمس األمف 

في ظؿ حدود آمنة معترؼ بيا. وطالب  "ؿإسرائي"إلى جنب في سالـ وأمف مع  تعيش جنباً  "القدس الشرقية"
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بما فييا الجوالف السوري  0856باالنسحاب فورا مف األراضي العربية المحتمة عاـ  "إسرائيؿ" "إعالف ليما"
زالة المستوطنات ووقؼ االستيطاف.   واألراضي المبنانية وا 

 3/01/1101االتحاد، أبو ظبي، 
 

 الثاني ستقام مناقشة دولية لمقضية الفمسطينيةفي تشرين  لألمم المتحدة: الجمعية العامة 51
إنو مف  ،2/01 يوـ األربعاء ،رئيس الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،قاؿ فوؾ جيريميؾ :محمد عبد العاؿ

المحتمؿ أف تعقد األمـ المتحدة مناقشة لمسألة ىؿ ينبغي رفع وضع الفمسطينييف في األمـ المتحدة إلى دولة 
: وقاؿ جيريميؾ نوفمبر أي بعد انتخابات الرئاسة األمريكية. /نوفمبر تشريف الثانيذات سيادة في منتصؼ 

"، وأضاؼ، في منتصؼ نوفمبر/تشريف الثاني ستقاـ مناقشة دولية لمقضية الفمسطينية في الجمعية العامة"
ثير مف أنحاء "ىناؾ أحداث انتخابية وسياسية في ك :في إشارة غير مباشرة إلى انتخابات الرئاسة األمريكية

قيادة السمطة الفمسطينية ستدخؿ في مناقشات موسعة... لتصؿ  أف"ما أفيمو ىو  :الً ائق وأضاؼ ."العالـ
 ."نوفمبر /إلى قرار بشأف ما يريدوف أف يفعموه في وقت ما في تشريف الثاني

 3/01/1101وكالة رويترز، 
 

 عادلةالمحاكمات غير بالال التعسفي و االعتقبغزة بالتعذيب و " بمن"األ"ىيومن رايتس ووتش" تتيم  50
إف الفمسطينييف يواجيوف انتياكات جسيمة  2/01األربعاء  قالت ىيومف رايتس ووتش في تقرير نشرتو يوـ

، تشمؿ التوقيؼ  التعسفي، والحبس )حكومة ىنية في قطاع غزة( في نظاـ العدالة الجنائية التابع لحماس
والمحاكمات غير العادلة. قامت حماس، منذ سيطرتيا عمى غزة في  بمعزؿ عف العالـ الخارجي، والتعذيب،

 ، بإعداـ ثالثة رجاؿ عمى أساس "اعترافات" منتزعة تحت التعذيب عمى ما يبدو.1116
صفحة، "نظاـ لالنتياكات: العدالة الجنائية في غزة"، انتياكات واسعة النطاؽ  32يوّثؽ التقرير المكوف مف 
منية، تشمؿ االعتقاؿ بدوف تصريح، واالمتناع عف إبالغ العائالت سريعًا بمكاف ترتكبيا أجيزة حماس األ

خضاع المحتجزيف لمتعذيب. كما يوثؽ أيضًا انتياؾ حقوؽ المحتجزيف مف قبؿ النيابة  المحتجزيف، وا 
تحـر  والمحاكـ. كثيرًا ما تقـو المحاكـ العسكرية بمحاكمة مدنييف، في مخالفة لمقانوف الدولي. وكثيرًا ما

النيابة المحتجزيف مف التواصؿ مع محاـ، كما أخفقت المحاكـ في تدعيـ حؽ المحتجزيف في إجراءات 
التقاضي السميمة في حاالت التوقيؼ بدوف تصريح واالستجواب المصحوب باإلساءة، كما اكتشفت ىيومف 

 رايتس ووتش.
مف رايتس ووتش: "بعد خمس سنوات قاؿ جو ستورؾ، نائب المدير التنفيذي لقسـ الشرؽ األوسط في ىيو 

مف حكـ حماس في غزة، تنبعث مف نظاـ العدالة الجنائية فييا رائحة الظمـ، كما أنو ينتيؾ حقوؽ 
المحتجزيف بشكؿ روتيني، ويمنح أجيزة األمف المسيئة حؽ اإلفالت مف العقاب. عمى حماس أف توقؼ 

 ـ في المنطقة بحياتيـ إلنيائيا".ضروب االنتياكات التي خاطر المصريوف والسوريوف وغيرى
قالت ىيومف رايتس ووتس إف سمطات حماس أخفقت في التحقيؽ مع المسؤوليف األمنييف المسيئيف 

 ومالحقتيـ جنائيًا، ومنحت بالممارسة حصانة مف المالحقة لمسؤولي جياز األمف الداخمي بوجو خاص.
نائية في غزة، إلنياء أعماؿ التوقيؼ التعسفية، عمى حماس أف تجري إصالحات عاجمة في نظاـ العدالة الج

نياء محاكمة المدنييف في محاكـ عسكرية، ومحاسبة  وضماف تواصؿ المحتجزيف سريعًا مع المحاميف، وا 
المسؤوليف األمنييف الذيف يرتكبوف المخالفات، كما قالت ىيومف رايتس ووتش. أما إعداـ األشخاص الذيف تـ 
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التعذيب فيو يمثؿ إشارة واضحة لمسمطات بضرورة فرض حظر فوري عمى  الحصوؿ عمى اعترافيـ تحت
عقوبة اإلعداـ، إف لـ يكف إلغاءىا. ينبغي عمى سمطات حماس أيضًا أف تحقؽ سريعًا، وبحياد وتدقيؽ، في 

 كافة المزاعـ القابمة لمتصديؽ الخاصة بالتعرض إلساءات أثناء االحتجاز.
ع ضحايا لالنتياكات وعائالتيـ، ومع محاميف وقضاة وبعض أجرت ىيومف رايتس ووتش مقابالت م

جمعيات حقوؽ اإلنساف في غزة، وراجعت ممفات القضايا وأحكاـ المحاكـ. وقد أفاد شيود بأف جياز األمف 
الداخمي، ووحدة المخدرات التابعة لقوة الشرطة المدنية، ومحققي الشرطة، كميـ يعذبوف المحتجزيف. وأفادت 

تقمة لحقوؽ اإلنساف"، وىي جمعية حقوقية فمسطينية غير تابعة ألحزاب، تقوـ أيضًا بمراقبة "الييئة المس
شكوى تعذيب عمى يد ىذه القوات  036انتياكات السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية، أفادت بتمقي 

 وحده. 1100الثالث التابعة لحماس في عاـ 
سبتمبر، قاؿ نائب مدير جياز األمف الداخمي، محمد  /أيموؿ 15في مقابمة مع ىيومف رايتس ووتش في 

 الفي، إف الجياز بو قسـ لمشكاوى يتعامؿ مع مزاعـ االنتياكات.
في الحاالت التي فحصتيا ىيومف رايتس ووتش، لـ يرفض القضاء العسكري أية قضية جنائية بحؽ 

خفؽ في التحقيؽ في مزاعـ المحتجزيف بسبب انتياؾ حقوؽ إجراءات التقاضي السميمة، كما تجاىؿ أو أ
 المحتجزيف بتعرضيـ لمتعذيب.

قاؿ ثالثة مف محاميي الجنايات لػ ىيومف رايتس ووتش إنيـ تعرضوا ىـ أنفسيـ لمتوقيؼ التعسفي عمى يد 
 أجيزة حماس األمنية، وقاؿ اثناف إنيما تعرضا لإلساءة والتعذيب في أثناء االحتجاز.

ت حقوقية فمسطينية بالدخوؿ خصيصًا إلى المحتجزيف في السجوف سمحت سمطات غزة لمدراء ثالث جمعيا
 وفي مقار احتجاز األمف الداخمي.

وعمى حماس أف تتبع ىذه الخطوة اإليجابية بالعمؿ عمى ضماف تواصؿ المحتجزيف العاجؿ مع محاميييـ، 
أيضًا أف ترفع وبتقنيف تواصؿ جمعيات حقوؽ اإلنساف مع المحتجزيف والتوسع فيو. ينبغي لسمطات غزة 

الحظر المفروض عمى تواصؿ المحتجزيف مع "الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف"، التي كانت سمطات حماس 
 قد حظرتيا بدعوى االنحياز.

يزعـ مسؤولو حماس أنيـ أخضعوا مئات األفراد مف األجيزة األمنية إلجراءات تأديبية عمى االنتياكات، منذ 
لكف حماس لـ تنشر أية تفاصيؿ عف المسؤوليف المعنييف أو في حاالت  ،1116وصوؿ الحركة لمسمطة في 

وحتى نياية  13كثيرة، أية معمومات عف االنتياكات والعقوبات المقصودة. في مقابالت تمت في غزة مف 
سبتمبر مع مسؤوليف مف وزارات الخارجية، والعدؿ، والداخمية، دعت ىيومف رايتس ووتش  /أيموؿ 15

 شر معمومات قابمة لمتحقؽ منيا عف المحاسبة عمى االنتياكات.السمطات إلى ن
عمى ما يبدو، كاف معظـ الخاضعيف لإلجراءات التأديبية مف قوة الشرطة المدنية. قاؿ المسؤولوف في غزة لػ 
ىيومف رايتس ووتش إف أفراد األمف الداخمي تعرضوا إلجراءات تأديبية في بضعة قضايا. قاؿ المسؤولوف 

نيـ لـ يسمعوا بأية مالحقة جنائية لمسؤوؿ في األمف الداخمي، رغـ المزاعـ المتكررة بانتياكات جميعًا إ
 جسيمة.

قاؿ محمد الفي، نائب مدير األمف الداخمي، إف أربعة مف ضباط األمف الداخمي خضعوا لخفض الرتبة 
فبراير  /ء االحتجاز في شباطبمقدار رتبة أو نصؼ رتبة ونقموا إلى أماكف أخرى بعد وفاة نياد الدبكي أثنا

1118. 
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تقوـ مناف سة حماس في الضفة الغربية، السمطة الفمسطينية التي تييمف عمييا منظمة فتح، باعتقاؿ 
ع المحتجزيف  الفمسطينييف واحتجازىـ تعسفيًا، بمف فييـ أعضاء حماس أو المتعاطفيف معيا، كما تخض 

لخصومة السياسية فيما بيف الفمسطينييف مف أىـ العوامؿ لمتعذيب واالنتياكات عمى نفس النحو. وتبقى ا
 المسؤولة عف انتياكات حماس لحقوؽ المحتجزيف في غزة، كما اكتشفت ىيومف رايتس ووتش.

قالت ىيومف رايتس ووتش إف الممارسات المسيئة التي ترتكبيا أجيزة حماس األمنية تتحدى معايير حقوؽ 
. كما أف ىذه الممارسات تخالؼ القانوف الفمسطيني الذي يمـز الشرطة اإلنساف التي تعيدت حماس بكفالتيا

 بالحصوؿ عمى أوامر توقيؼ وتفتيش قضائية، ويحظر التعذيب واستخداـ األدلة المنتزعة بالتعذيب.
نشأت حماس عف الجناح الفمسطيني لإلخواف المسمميف، وقالت ىيومف رايتس ووتش إف جماعة اإلخواف 

التي تقبض ذراعيا السياسية عمى رئاسة البالد، ينبغي أف تضغط عمى قادة حماس  المسمميف في مصر،
إلنياء تمؾ األنواع مف االنتياكات، بما فييا االحتجاز التعسفي والتعذيب، التي عانوا منيا ىـ أنفسيـ في 

 عيد الرئيس السابؽ حسني مبارؾ.
ية تعذب المحتجزيف وتفمت مف العقاب، وتحـر وقاؿ جو ستورؾ: "ثمة أدلة وفيرة عمى أف أجيزة حماس األمن

السجناء مف حقوقيـ. عمى سمطات غزة أف تكؼ عف تجاىؿ االنتياكات وتضمف احتراـ نظاـ العدالة لحقوؽ 
 الفمسطينييف".

 2/01/1101، منظمة ىيومان رايتس ووتشموقع 
 

 تواصل انتياك حقوق الفمسطينيين "إسرائيل""أوتشا":  51
 اإلسرائيميحكومة االحتالؿ  (وتشا)أـ مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية اتي: حامد جاد -غزة 

 إلىبمواصمة انتياؾ حقوؽ الفمسطينييف وىدـ منازؿ عدد مف المقيميف منيـ في المناطؽ الحدودية، مشيرة 
 / نوفمبرنيالعاصمة األردنية عماف في األوؿ مف تشريف الثا إلىأف لجنة تحقيؽ دولية المقرر أف تصؿ 

أف حكومة  وأكدت المنظمة  المقبؿ لجنة دولية لمتحقيؽ في قضية االستيطاف في الضفة الغربية والقدس.
 تواصؿ انتياؾ حقوؽ الفمسطينييف ومنعيـ مف الوصوؿ إلى الخدمات األساسية مؤكداً  اإلسرائيمياالحتالؿ 

تمت اندالع االنتفاضة وال زالت متواصمة  أف غالبية المعيقات والعوائؽ وضعت خالؿ السنوات األربع التي
 رغـ ما يشيده الوضع األمني في األراضي الفمسطينية مف تحسف كبير.

 3/01/1101الغد، عّمان، 
 

 تجو لتمييز بضائع المستوطنات الييوديةياالتحاد األوروبي  52
ارؾ تحث مؤسسات ، إف الدانماألربعاءقالت جريدة ىورتس اإلسرائيمية أمس : برىوـ جرايسي - الناصرة

االتحاد األوروبي، عمى بمورة أنظمة جديدة، لوضع عالمات عمى بضائع المستوطنات الييودية، لتنبيو 
مصدرىا، في موازاة إجراءات منع شموؿ ىذه البضائع بالتسييالت الجمركية التي تحظى  إلىالمستيمكيف 

 بيا البضائع اإلسرائيمية في األسواؽ األوروبية.
أمس، إف وزير الخارجية الدانماركي ويمي سوندوؿ، يقود المبادرة لحث المؤسسات األوروبية وقالت ىورتس 

ف ما يقمؽ  لبمورة تمؾ األنظمة التي تضع قيوداً  ىو اتساع التأييد بيف  "إسرائيؿ"عمى بضائع االستيطاف، وا 
رنسا، بريطانيا، وسمسمة الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي، ليذه الخطوة، ومف بينيا دوؿ مركزية مثؿ ف

 في االتحاد. األخرىمف الدوؿ 
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قولو، إف "المبادرة تقوـ عمى أساس قرار  اإلسرائيميةونقمت الجريدة عف مصدر مسؤوؿ في وزارة الخارجية 
وزير  16مايو. في ذاؾ القرار، الذي أقر بإجماع  /في شير أيار األوروبيمجمس وزراء خارجية االتحاد 

وأعضاءه ممتزموف بالتطبيؽ الكامؿ والناجع لمتشريع واالتفاؽ مع  األوروبيكيد أف االتحاد خارجية، جرى التأ
 إسرائيؿ بالنسبة لممنتجات مف المستوطنات".

 3/01/1101الغد، عّمان، 
 

 دور قيادة العمق الصييونية في السيطرة عمى "كيسمايو" الصومالية 53
سقوط مدينة "كيسمايو" الصومالية بيد القوات الكينيػة بترحيػب  استقبمت رئاسة األركاف العامة "اإلسرائيمية" نبأ

واسع. ىذا الترحيب يكمف وراءه أكثر مػف سػبب بحسػب الخبيػر العسػكري المتخصػص فػي الشػؤوف العسػكرية 
 مف الداخؿ الدكتور محمد حسيف.

يػا وتنشػر قػوات السبب األوؿ: أف "إسرائيؿ" كانت تخطط لمسيطرة عمى مواقع قريبة مف إيراف لتتموضػع في -
ذات طبيعػػػة خاصػػػة مثػػػؿ الوحػػػدات الخاصػػػة الكومانػػػدوس البحػػػري والكومانػػػدوس منقػػػوؿ جػػػوا )مجوقػػػؿ وحػػػدة 
شػمداج( ووحػدة خاصػػة تابعػة لألركػػاف العامػة باإلضػػافة إلػى قطػػع بحريػة تشػػمؿ غواصػات وفرقاطػػات وزوارؽ 

 دورية باإلضافة إلى طائرات مسيرة وطائرات استطالع.
" عكفوا عمى دراسة أىمية مدينة "كيسػمايو" التػي تقػع عمػى السػاحؿ الغربػي لممحػيط الينػدي خبراء "إسرائيميوف

نمػػا بشػػكؿ  فوجػػدوا أف ىػػذه المدينػػة ىػػي التػػي يجػػب أف تعمػػؿ "إسػػرائيؿ" لمسػػيطرة عمييػػا لػػيس بشػػكؿ مباشػػر وا 
 العمؽ.تموييي أي أف يكوف الدور الرئيسي لكينيا دور شكمي لكف الدور العممي ىو دور قيادة قوات 

مف  1100السبب الثاني: أف "إسرائيؿ" تحشد ومنذ زيارة رئيس وزراء كينيا إلى "إسرائيؿ" في شير نوفمبر  -
أجؿ التنسيؽ المشترؾ والتخطيط المشترؾ لمسيطرة عمػى ىػذه المدينػة بػدعـ عسػكري "إسػرائيمي" بحػري وجػوي 

بحريػػة رابطػػت فػػي قاعػػدة مومباسػػا  قػػوات خاصػػة معػػززة بطػػائرات بػػدوف طيػػار وحوامػػات باإلضػػافة إلػػى قطػػع
 وطائرات مقاتمة، قد استكممت عممية الحشد في شير آب/ أغسطس.

السػػبب الثالػػث: أف قائػػد قيػػادة العمػػؽ الجنػػراؿ شػػاي أفيطػػاي ىػػو الػػذي خطػػط لعمميػػة السػػيطرة عمػػى مدينػػة  -
نمػػا ليػػدؼ إسػتراتيجي أكبػػر و  أبعػػد مػػدى وىػػو كيسػمايو لػػيس بيػػدؼ القضػػاء عمػػى حركػة الشػػباب المجاىػػديف وا 

إحكػػػاـ السػػػيطرة عمػػػى ىػػػذه المدينػػػة اإلسػػػتراتيجية المتحكمػػػة بحركػػػة المػػػرور مػػػف المحػػػيط الينػػػدي إلػػػى منطقػػػة 
 الخميج.

السبب الرابع: أف ىػذه السػيطرة تمػت فػي ذروة وأوج االسػتعدادات اإلسػرائيمية لشػف حػرب عمػى إيػراف والتػي  -
اـ الحػالي، وىػو مػا كشػؼ عنػو رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي تشير بعض التقارير إلى أنيا قد تشف قبؿ نياية الع

بكؿ وضوح أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة دوف أف تعترض عميو الدوؿ الغربية وىو يمارس لعبة الخداع 
 والتضميؿ عندما عرض رسما لقنبمة نووية إيرانية.

سرائيؿ إلى مقايضة الواليات ا - لمتحػدة عمػى عمػـ مسػبؽ بيػا وتمػت السبب الخامس: توصؿ كؿ مف كينيا وا 
بموافقتيػػا أف تتموضػػع القػػوات اإلسػػرائيمية البريػػة والجويػػة فػػي ىػػذه المدينػػة وتنسػػحب مػػف قاعػػدة مومباسػػا لكػػي 

 تظؿ ىذه القاعدة حكرا عمى الواليات المتحدة تديرىا بنفسيا وبمفردىا دوف شريؾ حتى ولو كاف إسرائيؿ.
اتيجي "اإلسرائيمي" ال بد مف اإلشارة إلػى تعميػؽ صػدر عػف قائػد قيػادة ولكي ندرؾ دالالت ىذا اإلنجاز اإلستر 

العمػػػؽ الجنػػػراؿ شػػػاي أفيطػػػاي حػػػيف قػػػاؿ أصػػػبحت "إسػػػرائيؿ" بعػػػد السػػػيطرة عمػػػى مدينػػػة كيسػػػمايو تػػػتحكـ فػػػي 
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عصب المواصالت البحرية اإلستراتيجية لممحيط اليندي والبحر األحمر والخميج وبحر العرب باإلضافة إلػى 
 خميج عدف.

كما أكد العالقة بيف ىذه السيطرة وبيف االستعدادات "اإلسرائيمية" لشف حرب عمى إيػراف، ليػذا يتوقػع أف تقػدـ 
لييػػػا  إسػػػرائيؿ بعػػػد ىػػػذه السػػػيطرة عمػػػى إجػػػراءات انفراديػػػة أحاديػػػة مثػػػؿ اعتػػػراض السػػػفف المنطمقػػػة مػػػف إيػػػراف وا 

واليات المتحدة وفرنسػا وبريطانيػا ودوؿ وتفتيشيا في إطار فرض حصار بحري تبدؤه إسرائيؿ ثـ تمتحؽ بيا ال
 أخرى.

 دور قيادة العمق الصييونية في السيطرة عمى مدينة كيسمايو
عمى ضوء ما تـ تداولو مف قبؿ قيادات عسكرية واستخباراتية "إسرائيمية" وحتى سياسية بشأف ما يسػمى بيػذا 

ور شكمي مظيري يمكف الربط بيف ما تحقؽ اإلنجاز اإلستراتيجي "اإلسرائيمي" الذي لـ يكف لكينيا فيو سوى د
وبيف ما يعرؼ بإستراتيجية الحػوت اإلسػرائيمية أي اإلسػتراتيجية البحريػة اإلسػرائيمية التػي تقػوـ عمػى االنتشػار 
في المحيطات والبحار أي في أعماؽ البحرية والتي تـ اعتمادىا في عيد قائػد سػالح البحريػة األسػبؽ يديػديا 

المحسػنة  4اإلسرائيمية تمتمؾ اآلف خمػس غواصػات وأكثػر مػف ثالثػيف فرقاطػة سػعار يعري حيث أف البحرية 
نمػػا ىػػو قػػائـ عمػػى مبػػدأ اليجػػوـ واإلسػػتراتيجية  وقرويطػػات صػػاروخية. ىػػذا االنتشػػار لػػيس غرضػػو دفػػاعي وا 

حر االستباقية فنشر نصؼ قوة البحرية اإلسرائيمية في منطقة المحيط اليندي والبحر األحمر وخميج عماف وب
 العرب ىو مكوف أساسي في اإلستراتيجية البحرية اليجومية 

 
 
 

اإلسرائيمية. لذا لػيس مػف المسػتبعد أف تعمػد إسػرائيؿ فػي المسػتقبؿ إلػى السػيطرة عمػى مواقػع أخػرى باإلضػافة 
إلػػى المواقػػع التػػي تسػػيطر عمييػػا فػػي المػػدخؿ الجنػػوبي لمبحػػر األحمػػر وىػػي عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف الجػػزر 

ية اليامػػة جػػزر صػػواع وحنػػيش وسػػتكوف لمثػػؿ ىػػذه السػػيطرة تػػداعيات خطيػػرة عمػػى الػػدوؿ العربيػػة اإلسػػتراتيج
 الواقعة عمى البحر األحمر ومنيا السوداف واليمف ومصر ودوؿ أخرى.

 المركز العربي لمدراسات والتوثيق المعموماتي 
 مركز الناطور لمدراسات واالبحاث، األردن

 2/01/1101اسرائيل، ،1527التقرير المعموماتي، ممحق 
 

 المكتب السياسي دون خالد مشعل 54
 عمي بدواف
انتيت قبؿ أياـ في العاصمة المصرية القاىرة وبعيػدًا عػف وسػائؿ اإلعػالـ، أعمػاؿ االجتمػاع المكثػؼ األخيػر 
لممكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس، وىػػو اجتمػػاع اسػػتثنائي بكػػؿ مػػا لمكممػػة مػػف معنػػى نظػػرًا لمقضػػايا التػػي تػػـ 

جػػدوؿ أعمالػػو، وفػػي مقػػدمتيا أوضػػاع الحركػػة فػػي الخػػارج بعػػد مغػػادرة معظػػـ قياداتيػػا لمسػػاحة  طرحيػػا عمػػى
السورية والتي باتت منتشػرة بػيف مصػر وقطػر األردف ولبنػاف، وممػؼ المصػالحة الوطنيػة الفمسػطينية، خاصػة 

ممػػؼ العالقػػة بػػيف  أف ىنػػاؾ اجتماعػػًا مرتقبػػًا بػػيف الفصػػائؿ الفمسػػطينية سػػيعقد بالقػػاىرة الشػػير المقبػػؿ. وكػػذلؾ
مصر وقطاع غزة، إضافة لوضع الممسػات األخيػرة عمػى آليػات إجػراء االنتخابػات الداخميػة لممكتػب السياسػي 

 في مرحمتيا النيائية.
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كما يكتسي االجتماع إياه أىمية استثنائية نظرًا النعقاده في القاىرة ىذه المرة بشكؿ متكامػؿ بحضػور قيػادات 
ف قطػاع غػزة وعمػـو الػداخؿ الفمسػطيني إضػافة لمشػتات، وىػو أوؿ اجتمػاع بيػذا الحركة والمكتػب السياسػي مػ

 .0876الحجـ لقيادات حركة حماس يدعقد في العاصمة المصرية منذ تأسيس الحركة عاـ 
وقػػد شػػّكؿ العنػػواف المتعمػػؽ باسػػتكماؿ االنتخابػػات الداخميػػة عنوانػػًا رئيسػػيًا عمػػى جػػدوؿ األعمػػاؿ، بمػػا فػػي ذلػػؾ 

فترضػػػة إلشػػػغاؿ موقػػػع رئػػػيس المكتػػػب السياسػػػي لمحركػػػة خػػػالؿ الػػػدورة القادمػػػة. فكيػػػؼ سػػػارت الترشػػػيحات الم
األمػػور المتعمقػػة بيػػذا األمػػر، وىػػؿ سػػيتـ التجديػػد لخالػػد مشػػعؿ أـ سػػيتـ األخػػذ برغبتػػو فػػي مغػػادرة الموقػػع )ال 

 الدور( في قيادة حركة حماس.
 تطور في العالقات المصرية الحمساوية

تطػػورًا ممحوظػًا ومرئيػػًا فػػي طبيعػػة العالقػػات التػي تػػربط بػػيف الجيػػات المصػػرية الرسػػمية نبػدأ القػػوؿ بػػأف ىنػػاؾ 
وحركػػة حمػػاس التػػػي افتتحػػت مكتبػػػًا ليػػا فػػػي القػػاىرة مػػؤخرًا بعػػػد طػػوؿ انتظػػػار. فقػػد بػػػات المنظػػور السياسػػػي 
المصػػػري يرصػػػد حركػػػة حمػػػاس ويتعػػػاطى معيػػػا بطريقػػػة مختمفػػػة عػػػف الطريقػػػة السػػػابقة التػػػي كانػػػت تمارسػػػيا 
الجيػػات المصػػرية مػػع مختمػػؼ األطػػراؼ الفمسػػطينية إبػػاف وجػػود نظػػاـ الػػرئيس المخمػػوع حسػػني مبػػارؾ، عبػػر 
ربطيا بمجنة تنسيؽ وترتيبات أمنية كاف يقودىا "المايسترو" الجنراؿ عمػر سػميماف الػرئيس السػابؽ لممخػابرات 

 الحربية المصرية.
بيعة العالقات المصرية مع حركة حماس، اسػتطاعت وانطالقًا مف التطور اإليجابي المشار إليو أعاله في ط

الحركػػػة أف تدعقػػػد اجتماعاتيػػػا القياديػػػة فػػػي القػػػاىرة بيػػػدوء واطمئنػػػاف وأريحيػػػة، وأف تنػػػاقش أيضػػػًا عمػػػى جػػػدوؿ 
أعماليا مسألة الحالة العامة في قطاع غزة والدور المصػري فػي ىػذا الجانػب بالنسػبة لممعػابر ولكػؿ العنػاويف 

ب التي تربط مصر بأبناء القطاع، الذيف ال ممر أماميـ سوى مصر لمخروج والدخوؿ مف المتعمقة في الجوان
لى قطاع غزة، حيث أكثر مف مميوف وسبعمائة وخمسيف ألؼ مواطف فمسطيني.  وا 

وبػػالطبع، فقػػد كػػاف لمجانػػب المتعمػػؽ بالوضػػع الػػداخمي لحركػػة حمػػاس نصػػيبو الكبيػػر فػػي اجتماعػػات قيػػادات 
ث تجػػري حركػػة حمػػاس منػػذ خمسػػة أشػػير وعمػػى نحػػو ىػػادئ اقتراعػػًا سػػريًا النتخػػاب الحركػػة فػػي القػػاىرة، حيػػ

مفاصػػػميا القياديػػػة عمػػػى المسػػػتويات العميػػػا فػػػي مختمػػػؼ مواقػػػع تواجػػػدىا فػػػي قطػػػاع غػػػزة وفػػػي الضػػػفة الغربيػػػة 
والقػػدس، والسػػػجوف وفػػي الشػػػتات، وقػػػد باتػػت مسػػػألة انتخػػػاب رئػػيس المكتػػػب السياسػػػي طاغيػػة فػػػي الحػػػوارات 

والنقاشات الداخمية، حيث ما زاؿ خالد مشعؿ مصرًا عمى عدـ ترشيح نفسو لفترة جديػدة مػع نيايػة  الحمساوية
الدورة التنظيمية الحالية انطالقًا مف قناعاتو ومف موقفو الداعي لبث روح التجديد في دماء الحركة في عمػوـ 

فساح المجاؿ لألجياؿ والدماء الجديدة لمصعود.  مواقعيا القيادية وا 
قػػػده فػػي العاصػػػمة  وكػػاف خالػػد مشػػػعؿ قػػد طػػػرح فػػي اجتمػػاع موسػػػع لمجمػػس شػػػورى الحركػػة قبػػؿ أشػػػير تػػـ عد

السودانية الخرطوـ، رغبتو في االعتذار عف ترشيحو لقيادة دورة جديدة لممكتب السياسي، إال أف طمبػو ردفػض 
 في حينيا بإجماع أعضاء مجمس الشورى.

 رغبة مشعل وتقديم النموذج
رغبة خالد مشعؿ تدعبر عف موقؼ تجديدي يدسجؿ ويدحسب لو، ويريد مف خاللو أف يدخدطد ومف نافؿ القوؿ أف 

 موقفًا مغايرًا في ظؿ زعامات عربية وفمسطينية اعتادت عمى االحتفاظ بمواقعيا مف الميد إلى المحد.
مي فػػػي الػػػوعي كمػػػا تدحمػػػؿ تمػػػؾ الرغبػػػة فػػػي طياتيػػػا موقفػػػًا أخالقيػػػًا ونبػػػياًل، وتدػػػددؿ عمػػػى تقػػػدـ ىائػػػؿ فػػػي التسػػػا

التنظيمػػػي، وعمػػػى سػػػموؾ حضػػػاري مدحتػػػـر يدحتػػػـر اآلخػػػريف، ويدقػػػّر عمميػػػًا بالتعدديػػػة وبأىميػػػة تبػػػادؿ المواقػػػع 
القيادية، ويسعى إلدامة الحياة الديمقراطية، وفوؽ كؿ ذلؾ ينحو نحو تقديـ نموذج يعمؿ عمى "كسر وتحطيـ 
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م"صػيف"،  دامػة األفػراد ووضػعيـ بمصػاؼ المدخد وينسػجـ مػع روح الربيػع العربػي المنشػود فمسػطينيًا الصنميات وا 
داخػػؿ عمػػـو القػػوى والفصػػائؿ وداخػػؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية التػػي تعػػيش فػػي سػػبات عميػػؽ منػػذ سػػنوات 

 طويمة. فخالد مشعؿ يريد تكريس رؤية ثقافية وممارسة ديمقراطية وعمى مستوى المؤسسات الحركية.
الحمساوية في القاىرة بالنسبة الختيار وانتخاب الرئيس الجديد لممكتب ولكف، كيؼ آلت األمور في النقاشات 

 السياسي؟
إف عممية انتخاب الرئيس الجديد لممكتب السياسي لحركة حماس تدحكدمدػود ضػوابط ونػواظـ تدفسػح المجػاؿ أمػاـ 

تنظػيـ كبيػر وجود أعداد وفيرة مف مرشحيف ومف يدمكف تدرشيحيـ مف قبؿ آخريف لقيادة المكتػب السياسػي فػي 
وواسػػػع فػػػي السػػػاحة الفمسػػػطينية، فينػػػاؾ عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ مػػػف يػػػرى ترشػػػيح إسػػػماعيؿ ىنيػػػة أو موسػػػى أبػػػو 

 مرزوؽ الذي قاد المكتب السياسي لمحركة في أوائؿ التسعينيات مف القرف الماضي وىكذا.
 لماذا خالد مشعل؟

عامػػًا )ونقػػوؿ مناخػػًا عامػػًا( داخػػؿ عمػػوـ  إف المصػػادر الفمسػػطينية الموثوقػػة والعميمػػة، تؤكػػد بػػأف ىنػػاؾ مناخػػاً 
أطػػر قيػػادات حركػػة حمػػاس فػػي الػػداخؿ والشػػتات يرغػػب بالتجديػػد لخالػػد مشػػعؿ لمفتػػرة التاليػػة لرئاسػػة المكتػػب 
السياسػػي لحركػػة حمػػاس انطالقػػًا مػػف حيثيػػات عػػدة، ال عالقػػة ليػػا برغبػػات أو اصػػطفافات داخػػؿ المؤسسػػات 

ار مػػا ليػػا عالقػػة بالمصػػمحة الوطنيػػة الفمسػػطينية أواًل، وبالمصػػالحة التنظيميػػة والسياسػػية لحركػػة حمػػاس بمقػػد
 السياسية والتنظيمية لحركة حماس ثانيًا. وتمؾ الحيثيات يمكف إيجازىا بالتالي:

يدشكؿ خالد مشعؿ الحالة األكثر تدمتُّعًا بحضور مدتميز داخؿ صفوؼ حركة حماس ومختمؼ مواقعيا، وىو • 
ط واتيا والتوفيؽ بيف عموـ مفاصميا فػي تنظػيـ كبيػر يتػوزع بػيف الػداخؿ والشػتات، األقدر عمى ضبط إيقاع خد

فيػػػو عمادىػػػا الرئيسػػػػي فػػػي الفتػػػػرات الحرجػػػة التػػػػي عاشػػػتيا الحركػػػة وسػػػػط األعاصػػػير الكبيػػػػرة التػػػي ضػػػػربت 
 الساحتيف الفمسطينية والعربية خالؿ السنوات المنصرمة، وما زالت تفعؿ فعميا حتى اآلف. وقػد اسػتطاع خالػد

 مشعؿ أف يوّحد الخطاب السياسي وحتى الفكري المؤسساتي لمحركة.
كمة خالد مشعؿ ووجوده عمى رأس المكتب السياسي خالؿ المرحمة التالية سيسيـ مػرة ثانيػة فػي كػبح •  إف ح 

مػػاح بعػػض الشػػطحات والتطػػايرات التػػي بدػػرزت لػػدى الػػبعض القميػػؿ مػػف قيػػادات حركػػة حمػػاس مػػف أعضػػاء  ج 
مػػف أعضػػاء المكتػػب السياسػػي خػػالؿ الفتػػرات السػػابؽ، خصوصػػًا مػػف قبػػؿ بعػػض قيػػادات مجمػػس الشػػورى أو 
 قطاع غزة المحمية.

يدتمتػػػع خالػػػد مشػػػعؿ بكاريزمػػػا عمميػػػة وبراغماتيػػػة مطموبػػػة، تدمكنػػػو مػػػف مواصػػػمة دوره فػػػي قيػػػادة الحركػػػة فػػػي • 
مف التحػوالت واالعتمػاالت بػؿ ظروؼ صعبة فمسطينيًا وعربيًا ودوليًا وفي بيئة إقميمية تشيد كؿ اليوـ المزيد 

 قد تشيد انفجارات ما.
إف تدجربة خالد مشعؿ الممموسة عمى األرض، يجب أف تدستثمر في قيادتو لممرحمػة التاليػة مػف عدمػر  حركػة • 

حماس. فتجربتو العممية أكسبتو خبرة وحذاقة مرصودة مع دىاء سياسي ال بد منػو بشػأف السياسػات اإلقميميػة 
 تو يمتمؾ خبرة أكثر واقعية مف البعيديف عف مضمار العالقات واالحتكاكات السياسية.والعالمية، وجعم

إف مف الضروري بمكاف أف يكوف مركز ومقر رئيس المكتب السياسي لمحركة خارج فمسطيف، وعمى األقػؿ • 
لػى حػيف، وذلػػؾ ألسػباب عػدة ليػػا عالقػة بالتواصػؿ مػػع العػالميف العربػي وا إلسػػالمي خػالؿ المرحمػة الحاليػػة وا 

والدولي ومع مراكز السياسات اإلقميمية والدولية. كما ليا عالقة بالمسألة األمنية حيث ما زالت حركة حماس 
وعمػػى األخػػص -حركػػة تحػػرر وطنػػي تقػػارع االحػػتالؿ، فيمػػا تضػػع أجيػػزة األمػػف "اإلسػػرائيمية" قيػػادات الحركػػة 

 في قائمة االستيداؼ األولى. -رئيس المكتب السياسي
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غبػػة عامػػة مػػف قبػػؿ كػػؿ الحريصػػيف عمػػى حركػػة حمػػاس وعمػػى تماسػػكيا وعمػػى دورىػػا؛ فػػي التجديػػد ىنػػاؾ ر • 
لخالػد مشػعؿ لفتػرة تاليػة لرئاسػة المكتػب السياسػػي. والحريصػوف ىػـ عمػـو فصػائؿ العمػؿ الػوطني الفمسػػطيني 

ى مػػف مػف أقصػػاىا إلػػى أقصػػاىا، إضػػافة لعمػػـو األحػػزاب فػػي منطقتنػػا وخاصػػة منيػػا األحػػزاب اإلسػػالمية وحتػػ
يجابيًا لخدمة الساحة الفمسطينية.  بعض الدوؿ العربية التي ترى بشخصية وحضور خالد مشعؿ أمرًا ىامًا وا 

 رئيس لمجمس الشورى
وباالستخالصات األخيرة، فإف المؤشرات ما زالت تذىب إلى اآلف باتجاه التأكيد عمى رغبة خالد مشعؿ بعدـ 

سياسػػي لحركػػة حمػػاس، إال أف مفاجػػوت المحظػػة األخيػػرة مػػا زالػػت ترشػػيح نفسػػو لػػدورة جديػػدة لقيػػادة المكتػػب ال
حاضرة وقائمة، حيث تسعى الغالبية مف أطػر حركػة حمػاس )ونقػوؿ الغالبيػة( نحػو تكميػؼ خالػد مشػعؿ عبػر 

لزامو بقيادة الدورة التالية مف المكتب السياسي لمحركة.  ترشيحو وا 
 
 
 
 

تػب السياسػي لػدورة تنظيميػة جديػدة، فػإف ىػذا لػف يقمػؿ عػف قيػادة المك -إف وقػع-ومع ىػذا فػإف تنحػي مشػعؿ 
مف تأثيره ودوره داخؿ أطر ومؤسسات حركػة حمػاس وفػي صػناعة قرارىػا وخطواتيػا السياسػية عمػى المسػتوى 

وقد يتـ اختياره رئيسًا لمجمس الشورى العاـ لمحركة المسؤوؿ عف وضع  اليومي وحتى اإلستراتيجي، التكتيكي
 حماس.  السياسة العامة لحركة

 3/01/1101، الجزيرة نت، الدوحة
 

 خائب بين نتنياىو وباراك "غرام" 55
 حممي موسى
انتيت أمس األوؿ رسميًا قصة الغراـ التي جمعت في العقد األخير رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو 

بينو وبيف  "تيييج النزاع"ووزير دفاعو إييود باراؾ. فقد أبمغ نتنياىو أعضاء مف حكومتو أف باراؾ عمؿ عمى 
الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا. ومػػف المؤكػػد أف مثػػؿ ىػػذا اإلعػػالف أقػػرب إلػػى إشػػيار خيانػػة منػػو إلػػى توجيػػو 
انتقاد. فالعالقة مع واشنطف كانت وال تزاؿ قضية حياة أو موت بالنسبة ألي سياسي إسرائيمي. وشّكؿ إعالف 

ت نحػػػو توجػػو إسػػػرائيؿ إلػػى انتخابػػػات مبكػػػرة فػػي ظػػػؿ أوضػػػاع نتنيػػاىو ضػػػد بػػاراؾ عالمػػػة فارقػػػة فػػي اإلشػػػارا
شكالية.  سياسية واقتصادية متأزمة وا 

وبالرغـ مف أف الغراـ بيف نتنيػاىو وبػاراؾ يعػود فػي بداياتػو إلػى خػدمتيما، مرؤوسػًا ورئيسػًا، فػي وحػدة النخبػة 
ي الحكومػػػة الحاليػػػة برئاسػػػة التابعػػػة لييئػػػة األركػػػاف فػػػي الجػػػيش اإلسػػػرائيمي، إال أنػػػو ترسػػػـ فػػػ "سػػػييرت متكػػػاؿ"

ييود باراؾ وزيرًا لمدفاع. وسبؽ لمرجميف أف تنافسا أحدىما ضػد اآلخػر مػرتيف فػي االنتخابػات حيػث  نتنياىو وا 
ىػػـز بػػاراؾ نتنيػػاىو فػػي المػػرة األولػػى، وحصػػؿ العكػػس فػػي الثانيػػة. غيػػر أف الفػػارؽ بػػيف االنتخابػػات األولػػى 

سمطة ومنافسا أوؿ عمى رئاسة الحكومة، لكنػو فػي الثانيػة كػاف  والثانية تمثمت في أف حزب العمؿ كاف حزب
 ."كديما"و "ليكود"مجرد حزب معارضة يقؼ خمؼ حزبي السمطة الػ

والحظ الجميع أف القاسـ المشترؾ األكبر بيف نتنياىو وبػاراؾ فػي الحكومػة الحاليػة كػاف المصػمحة مػف ناحيػة 
يػراف مػػف ناحيػة أخػػرى. وتمثمػػت المصػمحة أساسػػًا فػ ي بعػػديف أحػػدىما داخمػي واآلخػػر أميركػي تحديػػدًا. فضػػـ وا 
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إلػػى توحيػػد  "ليكػػود"نتنيػػاىو بػػاراؾ وحػػزب العمػػؿ إلػػى حكومتػػو كػػاف نوعػػًا مػػف رسػػالة داخميػػة تشػػير إلػػى ميػػؿ الػػػ
الجبيػػة الداخميػػة لمواجيػػة األخطػػار، والتشػػديد عمػػى الجانػػب األمنػػي الػػذي كػػاف بػػاراؾ أبػػرز رمػػوزه. لكنػػو عمػػى 

أشػػار إلػػى أف وجػػود بػػاراؾ وحػػزب العمػػؿ فػػي الحكومػػة كفيػػؿ بكػػبح الجمػػوح نحػػو التطػػرؼ الصػػعيد األميركػػي 
لػػى رغبػػة نتنيػػاىو فػػي إنشػػاء قنػػوات اتصػػاؿ موثوقػػة مػػع اإلدارة األميركيػػة  اليمينػػي فػػي السػػموؾ اإلسػػرائيمي، وا 

 الديموقراطية.
سرائيؿ لتوجيو ضربة عسكرية وجاء التطرؼ اإلسرائيمي في الموقؼ مف إيراف واإليحاءات المتكررة باستعداد إ

، وخصوصػًا "ليكػود"لممنشوت النوويػة اإليرانيػة ليظيػر غػراـ الػرجميف عمػى أنػو زواج كػاثوليكي. فغالبيػة قػادة الػػ
الجنػػراؿ موشػػي يعمػػوف، لػػـ يكونػػوا راضػػيف عػػف العالقػػة بػػيف الػػرجميف. فػػإف مػػنح نتنيػػاىو لبػػاراؾ وحػػزب العمػػؿ 

يعتبر أكثر مما يستحقاف. وعندما انشػؽ بػاراؾ عػف حػزب العمػؿ بقػي  مقاعد وزارية، وخصوصًا وزارة الدفاع،
عمػػػى رأس وزارة الػػػدفاع ومعػػػو مجموعػػػة مػػػف الػػػوزارات بمعػػػدؿ وزيػػػر أو نائػػػب وزيػػػر لكػػػؿ مػػػف بقػػػي فػػػي كتمػػػة 

 التي أنشأىا. "االستقالؿ"
ة األميركيػة غػدت ويبدو أف نتنياىو كاف عمى استعداد لمواصمة دفع ثمف ىذا الغػراـ مػع بػاراؾ لػوال أف المسػأل

أشػػػد عنػػػادًا وأكثػػػر إقالقػػػًا. فسياسػػػة الترىيػػػب التػػػي انتيجيػػػا نتنيػػػاىو ضػػػد الػػػرئيس األميركػػػي لدفعػػػو إمػػػا لتبنػػػي 
بشأف إيراف أو المجازفة بخسارة الصوت الييودي في االنتخابػات لػـ تدجػد نفعػًا. فقػد  "خطوط إسرائيؿ الحمراء"

ظيػار األخيػػر عمػى أنػػو يتػدخؿ فػػي أصػر أوبامػا عمػػى مواصػمة خطػػو فػي تأييػػد إسػرائيؿ  ومخاصػمة نتنيػػاىو وا 
الشػػؤوف الداخميػػة األميركيػػة. ومػػف البػػدييي أف يكػػوف نجػػاح أوبامػػا فػػي التمسػػؾ بموقفػػو عػػّرض عالقػػة حكومػػة 
نمػا أيضػا  إسرائيؿ مع إدارتو لمخطر، األمر الػذي خمػؽ مزيػدًا مػف القمػؽ لػيس فػي الحمبػة السياسػية فحسػب، وا 

 مي.لدى الجميور اإلسرائي
وواجو نتنياىو انتقادات شديدة في الحمبػة السياسػية واألمنيػة اإلسػرائيمية لكنػو صػمد فػي مواجيتيػا بقػوة عنػدما 

، يقػػؼ إلػػى جانبػػو. وتصػػادـ بػػاراؾ فعػػاًل مػػع عػػدد مػػف كبػػار "السػػيد أمػػف"كػػاف بػػاراؾ، الػػذي كثيػػرًا مػػا سػػمي بػػػ
 -رة العسػكرية ضػد إيػراف وىػي أيقونػة نتنيػاىو الجنراالت السابقيف والحػالييف وأظيػر أف حاجػة إسػرائيؿ لممبػاد

مبررة. وحافظ عمى ىػذا الموقػؼ إلػى أف بػدا فػي األفػؽ أمػراف: احتمػاؿ المواجيػة السياسػية مػع أميركػا، وعػدـ 
 ضماف نتنياىو لمستقبمو السياسي.

إطالؽ إشارات وىكذا بدأت نواة نتنياىو الصمبة في مواجيتو مع إدارة أوباما في التفتت حينما شرع باراؾ في 
حػوؿ حاجػة إسػرائيؿ ألميركػا فػػي أي مواجيػة مػع إيػراف. كمػػا بػدأ فػي البحػث عػػف بػدائؿ سياسػية لعالقاتػو مػػع 
نتنياىو فصار أشد وضوحًا فػي الموقػؼ مػف ضػرورة إحيػاء العمميػة التفاوضػية مػع الفمسػطينييف وأكثػر تشػددًا 

ذلػؾ محاولػة يائسػة مػف بػاراؾ لمعػودة إلػى مواقػؼ في عدـ توتير العالقة مع إدارة أوبامػا. ورأى الكثيػروف فػي 
 وبمػػا يبقػػيو طافيًا عمى سطح الحمبة السياسية. "االستقالؿ"يسار الوسط بقصد محاولة اكتساب شرعية لحزبو 

ولػػذلؾ، لػػـ يكػػف غريبػػًا أف يفجػػر نتنيػػاىو قنبمػػة اتيػػاـ بػػاراؾ بخيانػػة العالقػػة ومفاقمػػة النػػزاع بينػػو وبػػيف اإلدارة 
. كمػػػا لػػػـ يكػػػف غريبػػػًا أف يسػػػرب رجػػػاؿ نتنيػػػاىو لمقنػػػاتيف الثانيػػػة والعاشػػػرة فػػػي التمفزيػػػوف اإلسػػػرائيمي األميركيػػػة

قصصػػًا وحكايػػات عػػف انتيازيػػة بػػاراؾ وانتقالػػو إلػػى الصػػؼ األميركػػي فقػػط عنػػدما لػػـ يسػػتجب نتنيػػاىو لطمبػػو 
 بضماف بقائو وزيرا لمدفاع في الحكومة المقبمة.

 3/01/1101، السفير، بيروت
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 ماجد الّشيخ 
ألف إسػػرائيؿ استشػػعرت خطػػورة اىتػػزازات الوضػػع الفمسػػطيني، فقػػد ذىػػب قػػادة أجيػػزة االسػػتخبارات اإلسػػرائيمية 
لتحػػػذير الحكومػػػة ورئيسػػػيا بنيػػػاميف نتانيػػػاىو، مػػػف مواصػػػمة انتيػػػاج سياسػػػة عديمػػػة المسػػػؤولية تجػػػاه السػػػمطة 

بب في انييارىا جراء األزمة االقتصادية. ويرى ىؤالء فػي عػدـ اليػدوء االقتصػادي فػي الفمسطينية، ما قد يتس
أرضػػًا خصػػبة لنشػػاط حركػػة حمػػاس، التػػي وضػػعت لنفسػػيا ىػػدفًا واضػػحًا ىػػو السػػيطرة عمػػى "أراضػػي السػػمطة 

 ."الضفة، تمامًا كما فعمت في االنقالب اليادئ في القطاع
المؤسسػػػة األمنيػػػة ووزيػػػر الػػػدفاع إييػػػود بػػػاراؾ لحػػػض رئػػػيس  ولػػػـ تكتػػػؼ إسػػػرائيؿ بيػػػذه المواقػػػؼ، بػػػؿ ذىبػػػت

مميػػػػوف دوالر( إلػػػػى السػػػػمطة  011الحكومػػػػة ووزيػػػػر المػػػػاؿ عمػػػػى تحويػػػػؿ العائػػػػدات الضػػػػريبية الشػػػػيرية )نحػػػػو 
الفمسطينية في موعدىا مف دوف تأجيؿ، ليتاح لمسمطة صرؼ معاشات موظفييا في الوقت المحدد. وأضافت 

االسػػتخباراتية، حػػذرت المسػػتوى السياسػػي مػػف احتمػػاؿ أف يمجػػأ الػػرئيس محمػػود أف أوسػػاطًا أمنيػػة، خصوصػػًا 
عباس إلى حؿ السمطة )وىو ما أشار إليو الرئيس في اجتماع القيادة األخيػر قبػؿ أيػاـ( مػا يعنػي عػودة الكػرة 
إلػػػى الممعػػػب اإلسػػػرائيمي، وتحمػػػؿ مؤسسػػػات االحػػػػتالؿ مسػػػؤولياتيا القانونيػػػة واالقتصػػػادية لتصػػػريؼ شػػػػؤوف 

 لسكاف الفمسطينييف في الضفة.ا
وفي وقت بات يستشعر بعض المسؤوليف اإلسرائيمييف إمكانية تحػوؿ التظػاىرات والحػراؾ الشػعبي الفمسػطيني 

، فػػي ظػػؿ عػػدـ قػػدرة السػػمطة الفمسػػطينية عمػػى "انتفاضػػة ثالثػػة ضػػد إسػػرائيؿ"الػػداخمي فػػي الضػػفة الغربيػػة إلػػى 
 "واسػعو االطػالع"العبػري، عػف مسػؤوليف إسػرائيمييف وصػفوا بػأنيـ  "واال"مجابيتيا والسيطرة عمييا، نقؿ موقع 

خرجػت المسػيرات عػف السػيطرة، قػد تعمػؿ بعػض الجيػات لتوجيييػا ضػد إسػرائيؿ، ومػف "قوليـ، إنو فػي حػاؿ 
الصػػعب التقػػدير إلػػى أيػػف سػػيؤوؿ مصػػيرىا، لكػػف مػػف الواضػػح أنػػو إذا اسػػتمرت المسػػيرات، فسػػتعـ الفوضػػى، 

ى نقاط التفتيش وضػد المسػتوطنيف عمػى الطػرؽ وفػي مسػتوطناتيـ. ويقػدر مسػؤولوف وستتحوؿ لمواجيات عم
أمنيػػػوف اسػػػرائيميوف بػػػأف اسػػػتمرار االحتجاجػػػات وتصػػػعيدىا وزيػػػادة أعػػػداد المشػػػاركيف فييػػػا، قػػػد يػػػدفع السػػػمطة 
الفمسػػػطينية نفسػػػيا لمعمػػػؿ عمػػػى توجيػػػػو تمػػػؾ االحتجاجػػػات ضػػػد االحػػػػتالؿ، حتػػػى ال تتحمػػػؿ إسػػػرائيؿ أعبػػػػاء 

 ؤولية االقتصادية الصعبة لمفمسطينييف.المس
ليذا، ولتفادي انييار السمطة والػدفع بمواقػؼ ليػا تصػؿ إلػى حػد اإلعػالف عػف إلغػاء اتفػاؽ أوسػمو أو انييارىػا 

اإلخبػاري قبػؿ أيػاـ،  "ويػال"اقتصاديًا أو موتيا سياسيًا، وفي محاولة لتحسيف االقتصاد الفمسطيني، قػاؿ موقػع 
ية أقػػػرت رزمػػػة مسػػػاعدات جديػػػدة لمسػػػمطة الفمسػػػطينية، تشػػػمؿ مصػػػادقتيا عمػػػى تنفيػػػذ إف الحكومػػػة اإلسػػػرائيم

عشرات المشاريع بتمويؿ دولي لبناء المدارس والعيادات الطبية والبنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ة منذ العاـ وترميميا، وزيادة عدد تصاريح العمؿ لمعماؿ الفمسطينييف داخؿ الخط األخضر، والسماح ألوؿ مر 

 بتصدير منتجات النسيج واألثاث مف قطاع غزة إلى الضفة الغربية. 1116
عمى الشػبكة العنكبوتيػة، أف يصػؿ الغضػب الفمسػطيني إلػى إسػرائيؿ،  "ىورتس"رغـ ذلؾ، توقع موقع صحيفة 

ف بتقطع، ضد سياسات الحكومة الفمسطينية الت ي تشيد وذلؾ عمى خمفية تواصؿ االحتجاجات الفمسطينية، وا 
تحػػواًل كبيػػرًا فػػي ضػػوء السياسػػات اإلسػػرائيمية وتػػدىور األوضػػاع االقتصػػادية، حيػػث إف االحتجػػاج االجتمػػاعي 
ذا ما تفاقـ الوضع، فال شؾ في أف االحتجاجات  ف استمر ما يقارب األسبوع، فإنو لـ يختؼ، وا  الفمسطيني وا 

طيني مػػف الركػػود والضػػعؼ، وذلػػؾ سػػوؼ تتجػػو ضػػد االحػػتالؿ بشػػكؿ مباشػػر، حيػػث يعػػاني االقتصػػاد الفمسػػ
بسػػػبب سياسػػػة نتانيػػػاىو باالسػػػتمرار فػػػي بنػػػاء المسػػػتوطنات، وتجنػػػب المفاوضػػػات السياسػػػية، وأيضػػػًا تجاىػػػؿ 
اإلرىاب الييودي. ويمكػف الوضػع اليػادئ الػذي يسػود الضػفة الغربيػة أف ينفجػر بشػكؿ عنيػؼ السػنة المقبمػة، 
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القتصػػػادية، ومػػف الممكػػػف أف يكػػوف الغضػػػب أواًل ضػػػد فػػي ضػػػوء السياسػػات اإلسػػػرائيمية وتػػدىور األوضػػػاع ا
 السمطة الفمسطينية، لكف في نياية المطاؼ سيتوجو ضد إسرائيؿ.

كػؿ ىػػذا وال تػػزاؿ السػػمطة وحكومػػة نتانيػػاىو والواليػػات المتحػدة والجميػػع يراوحػػوف فػػي المواقػػؼ والمواقػػع إياىػػا، 
الػػػػذي يتػػػػردى فيػػػػو مػػػػأزؽ العمميػػػػة السياسػػػػية  التػػػي لػػػػـ تقػػػػد"ـ لمسػػػػمطة أو لغيرىػػػػا أي طػػػػوؽ نجػػػػاة، مػػػف الوضػػػػع

ومفاوضاتيا المغدورة، فال السمطة قادرة عمى زحزحة مواقفيا في اتجاه االلتقاء مع حكومة يمينية متطرفة، ال 
تنػػػوى التزحػػػزح أساسػػػا مػػػف بػػػؤر اسػػػتيطانية كبػػػرى باتػػػت تشػػػكؿ عمػػػاد بقػػػاء الحكومػػػة واسػػػتمرارىا، وفػػػؽ ذات 

ييػودا "تانيػاىو كحكومػة لمتطػرؼ واإلجمػاع القػومي عمػى البقػاء فػي مػا يسػمى التشكيمة التي ترّسمت حكومة ن
، فػػي الوقػػت ذاتػػو الػػذي لػػـ ولػػف تسػػتطيع إدارة الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا تقػػديـ أي وعػػد سػػوى "والسػػامرة

تبػػػادؿ المنػػػافع مػػػع إسػػػرائيؿ والمػػػوبي الصػػػييوني فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة، فػػػي فتػػػرة ىػػػي األحػػػرج عمػػػى أبػػػواب 
، وبعػض دعػـ "حافػة أوسػمو"نتخابات األميركية. أما السمطة، فميس ليا سوى الدعـ اإلسرائيمي لمبقػاء عمػى اال

اإلسػػػػالـ "عربػػػي يحمييػػػا مػػػف التفػػػريط بشػػػػرعيتيا التمثيميػػػة التػػػي بػػػات بعػػػض العػػػػرب، لألسػػػؼ، مػػػف أنصػػػار 
ال شػػػأف  "إمػػػارة خميفيػػػة"يغػػػامروف باإلقػػػداـ عمػػػى محػػػاوالت دؤوبػػػة لفرطيػػػا والتفػػػريط بيػػػا، لمصػػػمحة  "السياسػػػي

 لموطنية الفمسطينية بيا مف قريب أو مف بعيد.
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