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 تسقط طائرة من دون طيار دخمت مجاليا الجوي وتضارب حول الجية التي أرسمتيا "إسرائيل" 0
، صػال  النعػامي، و كفػاح زبػوفعػف مراسػمي ا  غػزةو  راـ اهللمف  ،6/01/1101، الشرق األوسط، لندنذكرت 

إسرائيؿ قالت إن ا أسقطت، أمػس، طػائرة مػف دوف طيػار دممػت مجال ػا الجػوة مػف ج ػ، بحػر غػزة، دوف أف 
أف تحدد الج ، التي أرسمت ا. وقاؿ الناطؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي إف سالح الجو اعترض طػائرة مػف دوف 

إف وحػدة المراقبػ، الجويػ، رصػدت »ي منطقػ، جبػؿ المميػؿ قريبػا مػف بيػت لحػـ. وأ ػاؼ  طيار قبػؿ الظ ػر  ػ
صباحا طائرة  وؽ البحر  ي منطق، قطاع غػزة، حمقػت قػرقا باتجػار إسػرائيؿ،  تقػرر إسػقاط  01نحو الساع، 

وبحسػػبف  قػػد  رعػػت طػػائرات مقاتمػػ، مػػف سػػالح الجػػو وقامػػت «. الطػػائرة لػػدو وصػػول ا منطقػػ، غيػػر م  ولػػ،
« 05إؼ »طػػائرات  3بػػيف بيػػت لحػػـ والمميػػؿ. وعمػػـ أف « بتيػػر»را قت ػػا حتػػت اعترا ػػ ا  ػػي منطقػػ، جبػػؿ بم

اعتر ػػت الطػػائرة وأسػػقطت ا بعػػد مراقبت ػػا. وتكػػتـ الجػػيش اإلسػػرائيمي بدايػػ، عمػػت مبػػر امتػػراؽ الطػػائرة مجالػػف 
أف تبػدأ وسػائؿ إعػالـ الجوة، ومف ثـ إسقاط ا، وكاف ثم، مماوؼ جدي، مف أف تكوف الطػائرة مفممػ،، قبػؿ 

 إسرائيمي، و مسطيني،، نقال عف ق ود عياف، تتناقؿ مبر إسقاط طائرة وسماع دوة انفجار. 
اإلسرائيمي، إف الطائرة حمقت نحو نصؼ ساع، قبؿ إسػقاط ا، ولػـ تكػف « يديعوت أحرونوت»وقالت صحيف، 

الج ػػ، أو الدولػػ، التػػي أرسػػمت تحمػػؿ عمػػت متن ػػا أة مػػواد متفجػػرة. وبحسػػب مصػػادر عسػػكري،   نػػف لػػـ تحػػدد 
الطائرة. ور ض الناطؽ بمساف الجيش اإلدالء بػ ة تفاصػيؿ حػوؿ ذلػؾ، واكتفػت بػالقوؿ إف التحقيقػات األوليػ، 

الطػائرة وصػمت مػف اتجػار البحػر  ػي نحػو »تدؿ عمت أن ا كانت  ي م م، استمباري،. وقاؿ نػاطؽ عسػكرة  
ال ػػدؼ كػػاف »وأ ػػاؼ  «. ائؽ عػػدة  ػػوؽ حػػدود إسػػرائيؿالسػػاع، العاقػػرة، وتجػػاوزت قطػػاع غػػزة، وطػػارت لػػدق

وقػػػكر وزيػػػر الػػػػد اع «. ال نػػػرج  أن ػػػػا جػػػاءت مػػػف غػػػػزة»وتػػػابم  «. تصػػػوير أو جمػػػم معمومػػػات اسػػػػتمباري،
اإلسػػرائيمي إي ػػود بػػاراؾ، قائػػد سػػالح الجػػو اإلسػػرائيمي، وأقػػاد بالعمميػػ، الناجحػػ، العتػػراض الطػػائرة، وقػػاؿ إف 

 «.سنحقؽ وسنرو كيؼ نرد  ي وقت الحؽ»ول، انت اؾ مجال ا، وأردؼ  إسرائيؿ تنظر بمطورة إلت محا
مػػف ناحيػػ، ثانيػػ،، قالػػت مصػػادر عسػػكري، إسػػرائيمي، إن ػػا تنظػػر بقمػػؽ قػػديد لممطػػاب الػػذة ألقػػار األمػػيف العػػاـ 
لحركػ، الج ػاد اإلسػالمي رم ػػاف قػم ، والػذة  ػػدد  يػف ب ن ػاء الت دئػػ، عمػت حػدود قطػػاع غػزة، حيػث طالػػب 

ونقمت اإلذاع، العبريػ، عػف المصػادر «. الت دئ، المجاني، المعطاة لالحتالؿ مف دوف مقابؿ»ار بػبوقؼ ما سم
ال يتحػػػدث إلر ػػػػاء جم ػػػورر، بػػػػؿ تكمػػػف ت ديداتػػػػف  ػػػمف رؤيػػػػ، لتفجيػػػػر »قول ػػػا إف التجربػػػػ، تؤكػػػد أف قػػػػم  

بمػا  ي ػا حركػ، األو اع  ي المنطق، وتمريب ال دوء السائد عمت جب ، غزة والذة تستفيد منف كػؿ األطػراؼ 
 «.حماس وسكاف بمدات جنوب إسرائيؿ

صػحيف، ييػديعوت أحرونػوتي قالػػت ، أف القػدس المحتمػػ،مػف  ،6/01/1101، وكالاة ساما اإلخباريااة وأ ػا ت
 ػػي موقع ػػا عمػػت القػػبك،، اليػػـو األحػػد، إف السػػمطات األمنيػػ، اإلسػػرائيمي، ال تػػزاؿ تحقػػؽ  ػػي مصػػدر الطػػائرة 

لمجاؿ الجوة اإلسػرائيمي وتػـ إسػقاط ا  ػي منطقػ، المميػؿ. وتفحػص األج ػزة بدوف طيار التي امترقت أمس ا
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حػػػد اتجا ػػػات التحقيقػػػات  ػػػ ف إسػػػرائيؿ أوبحسػػػب  ،اإلسػػػرائيمي، الوج ػػػ، التػػػي كانػػػت الطػػػائرة المػػػذكورة تقصػػػد ا
تفحػػص مػػا إذا كانػػت وج ػػ، الطػػائرة المنقػػةت اإلسػػرائيمي،  ػػي ديمونػػا، أو ربمػػا أف يكػػوف إرسػػاؿ  ػػذر الطريقػػ، 

جرد امتبار إلمكاني، استعماؿ طائرات بدوف طيار لقصؼ و رب منقةت استراتيجي، إسرائيمي،  ي مواج ، م
وذكػػر الموقػػم أف التقػػديرات األكثػػر ترجيحػػا تفيػػد بػػ ف الطػػائرة انطمقػػت مػػف لبنػػاف  مسػػتقبمي،  ػػي حػػاؿ انػػد اع ا.

 ي.عمت ما يبدو  ي م م، لجمم المعمومات االستمباري، و حص الرد اإلسرائيم
وبحسب ييديعوت أحرونوتي   نػف حتػت لػو كانػت  ػذر المحاولػ، جػاءت مػف إيػراف وحػزب اهلل، قػد نجحػت  ػي 
 ػػد  ا  ػػ ف  نػػاؾ قػػكوؾ بمػػدو قػػدرت ا عمػػت إلحػػاؽ أ ػػرار ممموسػػ، بالمنقػػةت اإلسػػرائيمي،  ػػي ديمونػػا، لكن ػػا 

 كانت ستمن  نقط، نصر نوعي، لمحرب النفسي، التي يقود ا حزب اهلل. 
موقػػم إلػػت أف إسػػرائيؿ ال زالػػت تتمػػبط  ػػي كيفيػػ، الػػرد عمػػت  ػػذا الحػػادث،  قػػد تقػػرر إسػػرائيؿ  ػػبط وأقػػار ال

النفس وعدـ الرد، استنادا إلت نجاح ػا  ػي إسػقاط الطػائرة المػذكورة وبسػبب األو ػاع الحساسػ،  ػي المنطقػ،. 
ات التكنولوجيػ، إليػراف وقاؿ مصدر  ي ج از األمف اإلسرائيمي ليديعوت أحرونوت  ي إف إسرائيؿ تػدرؾ القػدر 

وحزب اهلل، والنقاش الدائر  ي إسرائيؿ حاليا  و كيفي، التعامؿ مم تسمؿ  ذا النوع مف الطائرات، و ػؿ يجػب 
اعتبارر مساو لعمميات إطالؽ صواريخ أو قذائؼ صارومي، مف لبناف، والتي ترد عمي ا إسرائيؿ عادة بقصؼ 

  ورة أل داؼ  ي الجنوب المبناني.
قػػػم ييػػػديعوت أحرونػػػوتي  قػػػد رصػػػدت األج ػػػزة اإلسػػػرائيمي، امتػػػراؽ الطػػػائرة ل را ػػػي اإلسػػػرائيمي، وبحسػػػب مو 

ووج ػػػت ل ػػػا مقػػػاتمتيف حػػػربيتيف وقواعػػػد الػػػد اعات األر ػػػي، إلسػػػقاط ا.  قػػػد تبػػػيف أف الطػػػائرة انطمقػػػت مػػػف 
ؽ سػػاحؿ غػػزة األرا ػػي المبنانيػػ، إلػػت عمػػؽ البحػػر ومػػف ثػػـ تػػـ توجي  ػػا لالرتػػداد إلػػت دامػػؿ إسػػرائيؿ مػػف  ػػو 

وكقػػػؼ الموقػػػم اف سػػػمطات الجػػػيش  لالنػػػد اع باتجػػػار منقػػػةت ديمونػػػا عمػػػت مػػػا يبػػػدو إلػػػت أف تػػػـ إسػػػقاط ا.
اإلسػػرائيمي تعكػػؼ حاليػػا عمػػت تعزيػػز قػػدرات الرصػػد والمراقبػػ، وذلػػؾ عمػػت  ػػوء التقييػػرات الجاريػػ،  ػػي القػػرؽ 

  األوسط وتحسيف قوات وقدرت الدوؿ األعداء.
بثت  ي القناة اإليراني، باالنجميزي،، مم المواء المبناني المتقاعػد،  قػاـ جػابر، أعػرب ولفت الموقم إلت مقابم، 

 ي ا عف تقديراتف أف  ػذر الطػائرة  ػي أصػال مػف صػنم أمريكػي. كمػا لفػت الجنػراؿ جػابر إلػت حساسػي، تسػمؿ 
األسػػمح، طػػائرة بػػدوف طيػػار إلػػت منطقػػ، النقػػب بسػػبب وجػػود المفاعػػؿ الػػذرة  ػػي ديمونػػف الػػذة يقػػكؿ يممػػزف 

وقاؿ الجنراؿ المبنػاني إنػف إذا التزمػت إسػرائيؿ ، بعػد التحقيػؽ الصػمت، وأغمقػت التحقيػؽ  الذري،  ي إسرائيؿي.
   ذا يعني أف الطائرة وصمت مف طرؼ صديؽ وليس مف مصمح، إسرائيؿ الموض  ي المؼ عند ا.

ة، وقػاؿ ان ػػا الحادثػػ،  ػػي جػػزء وعبػر الجػػيش االسػػرائيمي عػػف غ ػػبف لحادثػ، امتػػراؽ الطػػائرة لدولػػ، ذات سػػياد
ووسط الترحيب باسقاط ا مف قبؿ 'باراؾ' و'بيني  مف التصعيد مف قبؿ المنظمانات االر ابي، عمت حد تعبيرر.

 غانتس'، صرحا ب ف الحاؽ ال رر  ي المجاؿ الجوة االسرائيمي  و محاول، كبيرة إللحاؽ ال رر ب سرائيؿ.
نفػػت لػػػ ،  ػػي غػػزة« الج ػػاد»مصػػادر قياديػػ،  ػػي حركػػ، ، أف زةغػػمػػف  ،6/01/1101، الحياااة، لناادن ونقمػػت

اف تكػػػوف « الج ػػػاد»اة عالقػػػ، لمحركػػػ، بحػػػادث الطػػػائرة،  ػػػي حػػػيف لػػػـ يسػػػتبعد مصػػػدر مقػػػرب مػػػف « الحيػػػاة»
المقاوم، الفمسطيني، تمتمؾ  ذا النوع مػف الطػائرات وتقػـو بتجربتػف السػتمدامف،  ػي اطػار الػد اع عػف الػنفس، 

مم اسرائيؿ، مصوصًا  ي ظؿ الت ديدات االسرائيمي، المتزايدة  د قطاع غزة اميػرا.   ي أة مواج ، محتمم،
 ػػي التػػي أطمقػػت الطػػائرة، واف التصػػريحات االسػػرائيمي، « حمػػاس»ورجػػ  مصػػدر  مسػػطيني مسػػتقؿ اف تكػػوف 

 .وقّم  تبرير لتوجيف  ربات الت الحرك،« الج اد» د 
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 ة القدامى والمرضى: أولويتنا اإلفراج عن كافة األسرى خاصعباس 
راـ اهلل  قاؿ الرئيس محمود عباس، إف أولوي، القيادة الفمسطيني،  ي اإل راج عف كا ، األسرو والمعتقميف 

 ، واألسرو المر ت.مف سجوف االحتالؿ، ماص، األسرو القدامت الذيف اعتقموا قبؿ عاـ
هلل، ظ ر امس، عددًا مف أ الي األسرو جاء أقواؿ الرئيس مالؿ استقبالف بمقر الرئاس،  ي مدين، راـ ا

القدامت المعتقميف قبؿ اتفاؽ أوسمو، واألسرو الم ربيف عف الطعاـ، واألسرو المر ت، بح ور وزير 
قؤوف األسرو والمحرريف عيست قراقم، ورئيس نادة األسير قدورة  ارس، ورئيس ديواف الرئاس، حسيف 

 األعرج.
ي، األسرو الم ربيف عف الطعاـ  ي سجوف االحتالؿ، وأف مطالب ـ وأكد الرئيس أنف يتابم باستمرار ق 

 إنساني،، يجب العمؿ  ورا عمت تحقيق ا.
وأقار إلت أف الجانب اإلسرائيمي يستقؿ معاناة األسرو، وأ مي، ق يت ـ  ي المجتمم الفمسطيني، البتزاز 

 األسرو القدامت، وعمت د عات. القيادة الفمسطيني،، مف مالؿ الموا ق، عمت اإل راج عف عدد محدود مف
بدور ـ ثمف أ الي األسرو، مواقؼ الرئيس وا تمامف بق ي، أبنائ ـ  ي سجوف االحتالؿ، وعممف الدؤوب  ي 

 التمفيؼ مف معانات ـ ومعاناة أ الي ـ.
وأعربوا عف أمم ـ بنجاح ج ودر  ي اإل راج عف كا ، األسرو والمعتقميف، ومف  من ـ األسرو القدامت 

مر ي دامؿ سجوف االحتالؿ، مؤكديف دعم ـ لسياستف  ي الحفاظ عمت الحقوؽ المقروع، لمقعب وال
قام، دولتف المستقم،.  الفمسطيني وا 

 //، األيام، رام اهلل
 
 "األقصى"جتماع عاجل لبحث اليجمة الشرسة عمى إيطالب التعاون اإلسالمي بعقد  عباس 

العا ؿ المقربي الممؾ محمد السادس، رئيس لجن، القدس، عقد طمب الرئيس محمود عباس مف   راـ اهلل
اجتماع لمجن، التابع، لمنظم، التعاوف اإلسالمي، لبحث األو اع المتفجرة  ي مدين، القدس القريؼ واتماذ 
القرارات واإلجراءات الكفيم، بوقف ا. و ي برقي، وج  ا الرئيس عباس لمعا ؿ المقربي، امس قاؿ ين مؿ مف 

طمب عقد اجتماع لمجن، القدس، وذلؾ لمناقق،  ذا الو م المتفجر واتماذ القرارات واإلجراءات  جاللتكـ
 الكفيم، بوقف ا، وحماي، األماكف المقدس، اإلسالمي،، وعمت رأس ا المسجد األقصت والمرا ؽ التابع، لفي.

ماص، ل جم، قرس، وأ اؼ يكما تعمموف جاللتكـ تتعرض مدين، القدس عام، والمسجد األقصت المبارؾ 
مف قبؿ المستوطنيف اإلسرائيمييف بحماي، جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، إ ا ، إلت تواصؿ عمميات الحفر 
أسفؿ المسجد األقصت، والتي ت دد بان يارر، والسعي الحثيث إلت ت ويد القدس وجعؿ الح ور الي ودة أمرا 

 واقعا بقوة االحتالؿي.
المطر المحدؽ باألماكف المقدس، اإلسالمي، والمسيحي،  ي مدين، القدس وتابم الرئيس، أنف ينتيج، ل ذا 

و ي االطار ذاتف،  اتؼ الرئيس عباس،  القريؼ،   ف الو م ينذر بتفجر أعماؿ عنؼ عمت نطاؽ واسمي.
امس، األميف العاـ لمنظم، التعاوف اإلسالمي أكمؿ الديف إحساف أوغمي، طالبا منف الطمب بقكؿ جدة 

لمنظم، عقد اجتماع وعمت أعمت مستوو لبحث ال جم، اإلسرائيمي، القرس، التي يتعرض ل ا وعاجؿ مف ا
 المسجد األقصت المبارؾ.
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ودعا الرئيس، مالؿ اتصالف، إلت وقؼ ال جم،  د األقصت عمت يد الجيش والمستوطنيف، ماص، االعتداء 
والذة أدو إلت إصاب، العديد مف الذة قاموا بف أمس عمت المصميف  ي باحات المسجد بعد صالة الجمع، 

 المواطنيف واعتقاؿ بع  ـ. 
 //، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
   السمطة تجاه غزة التزاماتفياض يرفض وقف  

أعمف رئيس حكوم، تسيير األعماؿ الفمسطيني،، د .سالـ  ياض، أمس، عف ر ض السمط،  راـ اهلل 
تزاـ المالي لمسمط، الفمسطيني، تجار قطاع غزة، مقددًا عمت أف الفمسطيني، أة مقترحات ب رورة وقؼ االل

السمط، لـ تتمؿ عف التزامات ا ومسؤوليات ا تجار أ الي القطاع كون ـ مواطنيف يم عوف لواليت ا القانوني، 
 والدستوري، .

المدني  وقاؿ  ياض  ي كممتف أماـ المئات مف القمصيات االقتصادي، والسياسي، وممثمي مؤسسات المجتمم
لف نتممت عف ي  يدعـ الحقوؽ االقتصادي، واالجتماعي،ي ي ا تتاح  عاليات المؤتمر الفمسطيني األوؿ بعنواف 

قطاع غزة ألف  ذا جزء أصيؿ مف مسؤولياتنا الوطني، تجار قعبنا، وأي، مقترحات ب ذا المصوص ستكوف 
 .يمر و ، مسبقًا مف قبمنا، ولف تكوف مقبول، ب ة حاؿ مف األحواؿ

 ي غزة » حماس«و ي الوقت الذة قدد  ياض ر  ف تممي السمط، الفمسطيني، انتقد بقدة ما تمارسف حرك، 
عمت المستوو المالي واالقتصادة الذة يؤدة إلت حرماف المزين، العام، الفمسطيني، مف إيرادات مالي، كبيرة 

 االستيطاف والمستوطنات.تبقت محقورة  ي مزين، حكوم، االحتالؿ التي بدور ا تستمدم ا لدعـ 
 //، الخميج، الشارقة

 
 النونو: المقاومة طريق االنتصار التاريخي عمى االحتالل 4

أكد المتحدث باسـ الحكوم،، طا ر النونو، أف المقاوم، والنكاي،  ي العدو  ي الطريؽ الحقيقي لتحقيؽ   غزة
 االنتصار التاريمي المنقود عمت االحتالؿ.

 ي تصريٍ  عمت صفحتف عمت يالفيسبوؾي، إف يطريؽ الق ادة  و المفتاح لر ع، األم، وريادت ػا قاؿ النونو، و 
وقػدد عمػت أف  مف جديد ل ذا العالـ بمداديف أول ما مداد العقيدة واإليمػاف والثػاني مػداد الػدماء مػف القػ داءي.

يس الصػػػ يوني المسػػػتمر المقاومػػػ، و ػػػي قمػػػب القػػػدس يجػػػب أف تكػػػوف الػػػرد الطبيعػػػي عمػػػت االنت اكػػػات والتػػػدن
ورأو أف األزمػػػ، الحقيقيػػػ، لمقػػػعب الفمسػػطيني  ػػػي وقػػػؼ المقاومػػػ، واالتجػػػار نحػػػو  لممسػػجد األقصػػػت المبػػػارؾ.

الفعؿ السياسي وحدر، مقددًا عمت أف يسن، التعامؿ مم االحتالؿ  ي مقاومتف حتت دحرر   لؼ ألؼ كممػ، ال 
 تساوة رصاص، واحدة تقض م اجم المحتؿي.

 6/01/1101، سطيني لإلعالمالمركز الفم
 
 تعتزم ىدم المسجد األقصى "إسرائيل"بركات الفرا:  

ندد السفير بركات الفرا مندوب  مسطيف لدو الجامع، العربي،، وسفير ا  ي القا رة بالتصعيد   قنا –القا رة 
سالم ي لف    ذر اإلسرائيمي المطير  ي المسجد األقصت والقياـ باقتحاـ باحاتف، مطالبا بتحرؾ عربي وا 

 الممارسات ومطالب، المجتمم الدولي بردع سمط، االحتالؿ.
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وقاؿ الفرا  ي تصري  لف اليـو السبت، انف منذ أياـ، حاوؿ متطر وف ي ود عمؿ طقوس تممودي،  ي باحات 
المسجد األقصت، وباألمس تـ اقتحامف عمت مق د ومسمم العالـ أجمم و ي مقدمتف الواليات المتحدة 

وأي ا األمتيف العربي، واإلسالمي،، ونبف إلت أف  ذا األمر العدواني الص يوني المدبر ي دؼ إلت  األمريكي،
أمريف  ما، التم يد لالستيالء عمت باحات المسجد األقصت لمعبث والم و  ي ا، واألمر الثاني  و  دـ 

 المسجد األقصت العتزاـ إسرائيؿ بناء ال يكؿ المزعـو مكانف.
 //، الشرق، الدوحة

 
 تسعى لخمق وضع غير مستقر وفرض أجواء من العنف "إسرائيل"عشراوي: حنان  

وصفت ع و المجن، التنفيذي، لمنظم، التحرير حناف عقراوة الممارسات االحتاللي، واست داؼ   راـ اهلل
، المقدسات المسيحي، واإلسالمي، بقكؿ متواصؿ ومتعمد مف قبؿ قوات االحتالؿ ومستوطنيف، وبماص

المسجد األقصت، واالعتداء ال مجي عمت المصميف والصحا ييف العّزؿ، ب ن ا مؤقر عمت أف حكوم، 
االحتالؿ تسعت  مف مط، مدروس، تصعيدي، لممؽ و م غير مستقر، و رض أجواء مف العنؼ، ستطاؿ 

 نتائج ا المنطق، برمت ا.
ناصر المتطر ، التي تعمؿ عمت بناء وقالت،  ي بياف أصدرتف، امس، يإف تواطؤ حكوم، االحتالؿ مم الع

ال يكؿ الثالث، وتعامم ا بتسا ؿ ودعـ مبطف ل ـ يؤكد عمت أن ا قد اتمذت قرارًا سياسيًا بتحويؿ الصراع إلت 
 صراع دينيي.

 //، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
  بالتزكية وتأجيل  فوز االنتخابات و  تخوضىيئة  حنا ناصر:  

 يئ، محمي، بال ف، القربي،  أعمف رئيس لجن، االنتمابات المركزي، حنا ناصر، أف  ب يوسؼ القاي
 مقعدًا. قائم، انتمابي، عمت  ستجرة االنتمابات  ي العقريف مف الق ر الجارة، بتنا س 

 يئ، محمي، لف تجرة  ي ا  وقاؿ ناصر  ي مؤتمر صحا ي عقدر بمدين، راـ اهلل، أمس، إف 
 يئ، أمرو، التي لـ  مابات؛ بسبب ترق  قائم، واحدة  قط بالتالي  ازت بالتزكي،، بينما سيتـ ت جيؿ االنت

تقريف الثاني المقبؿ طبقا لقرار  يتـ اعتماد أة قائم،  ي ا، لمرحم، االنتمابات التكميمي، المقررة  ي 
 الثاء المقبؿ، لقاي، مساء يوـ مجمس الوزراء، وأ اؼ  إف باب الترق  لممرحم، التكميمي، يفتت  الث

 الجارة.
وأقار ناصر إلت أف العدد اإلجمالي لمنامبيف الذيف سيدلوف ب صوات ـ  ي العقريف مف الق ر الجارة ما 

% مف أصحاب حؽ االقتراع  ي ال ف، القربي،، وموزعيف ألؼ نامب يمثموف حوالي  يزيد عمت 
مركزا لرجاؿ األمف  ي مراكز المدف الرئيسي،،  امبيف، من ا مركزا لمن محط، اقتراع  ي  عمت 

 مبينا أف رجاؿ األمف سيدلوف ب صوات ـ مالؿ  ترة االقتراع المبكر  ي الثامف عقر مف الق ر الجارة.
% مف العدد اإلجمالي مرقح،، ما يمثؿ حوالي  وأو   أف عدد المرقحات وصؿ إلت 

 قح،.مرقحا ومر  لممرقحيف و و 
 //، األيام، رام اهلل

 
 الطيراوي: ضريح عرفات لن يفتح إال مرة والفريقان الفرنسي والسويسري يصالن معًا  
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، رئيس لجن، « ت »كقؼ المواء تو يؽ الطيراوة ع و المجن، المركزي، لحرك،   محمد يونس –راـ اهلل 
يس الراحؿ لف يفت  سوو مرة واحدة، وأف التحقيؽ  ي و اة الرئيس الراحؿ ياسر عر ات، أف  ري  الرئ

 الفريقيف الفرنسي والسويسرة سيصالف إلت راـ اهلل  ي وقت واحد ألمذ العينات مف ر اتف معًا لفحص ا.
إف الفريؽ الفرنسي سي تي ألمذ العينات لمفحص  مف عممي، التحقيؽ الرسمي، « الحياة»وقاؿ الطيراوة لػ 

مف أرمم، المرحوـ س ت عر ات وبموا ق، السمط، الفمسطيني،،  ي حيف  الجاري، مف الق اء الفرنسي بطمب
اتصمنا مم الممتبر السويسرة الذة »أف الفريؽ السويسرة سي تي بطمب مف القيادة الفمسطيني،. وأ اؼ  

أجرو الفحص لصال  قناة الجزيرة وعثر عمت نسب مف البولونيوـ  ي مالبس الرئيس الراحؿ، وعميف طمبنا 
ور ض الكقؼ عف موعد قدـو «. اؿ  ريؽ ألمذ عينات و حص ا لموصوؿ إلت نتيج، ن ائي،منف إرس

 الفريقيف، مؤكدًا أف الموعد سيظؿ سريًا، وأف  ت  ال ري  سيكوف بعيدًا عف وسائؿ اإلعالـ.
 //، الحياة، لندن

 
  العدالة : المخيمات لن تكون مالذًا أو مقرًا لمفارين منلبنانالقنصل الفمسطيني في  

منصب التذكارة لحديق، عند مدمؿ مميـ الجمعي، يناقطي الثقا ي، االجتماعي،    أ تتحترأ ت نعيـ -صيدا 
الذة اقيـ  ي اطار المرحم، االولت مف  أل تتاحح ر حفؿ ا. و عيف الحموة تحت اسـ وقكؿ يسفين، العودةي

لبناف اقرؼ دبور، ممثؿ دبور القنصؿ  مقروع يبيئ، أنظؼ.. مميـ اجمؿي وبرعاي، سفير دول،  مسطيف  ي
 محمود األسدة وممثموف عف القوو واالحزاب المبناني، والفمسطيني، والمجاف القعبي، وقمصيات.

است ؿ الحفؿ بالنقيديف الفمسطيني والمبناني ثـ بعرض  يمـ عف مراحؿ انقاء السفين، وتنظيؼ وتجميؿ 
سطيني، تحدث بعد ا اسام، زيداف، صاحب  كرة وتصميـ مدمؿ المميـ، وعروض  ولكموري، مف التراث الفم

السفين،، تالر األسدة  قاؿ  ياف القعب الفمسطيني اذا اراد اف يفرح  فرحف وج تف  مسطيف وحيف اراد اف 
يبني حديق، سما ا سفين، العودة، الف بوصم، الفمسطيني اينما كاف  ي  مسطيف و د ف العودة الت  مسطيف 

 ي المميمات الفمسطيني،  ي لبناف اف مميماتنا لـ ولف تكوف مالذا او مقرا لمفاريف  وبامتصار نقوؿ نحف
مف العدال، ولف تكوف اال واح، اماف وسالـ ومحب،، ولف تكوف مقرا او ممرا لممجرميف..  ذر المميمات كما 

ما عميف بعض تروف تزيؿ المتاريس لتبني التواصؿ ولكف الفمسطيني حتت يعيش حياتف لديف بعض الحقوؽ ك
الواجبات. مف واجباتنا اننا تحت سقؼ القانوف والسيادة المبناني، ولكف لدينا حقوؽ اجتماعي، ومدني، وانساني، 

 وسياسي، يجب اف تعطت لنا لنتمكف مف الصمود واالستمرار حتت العودة الت  مسطيفي.
 //، المستقبل، بيروت

 
  لمناقشة المشروع القطري بغزة سرائيمي بمعبر بيت حانونإلقاء فمسطيني  

كقفت مصادر  مسطيني، عف لقاء عقد  ي وقت سابؽ بيف مسؤوؿ وزارة القؤوف المدني، بقزة مميؿ   غزة
بيت  - رج مم مسؤوؿ االقتصاد  ي الجانب االسرائيمي آ ي قاليؼ بناء عمت طمب مف األمير بمعبر ايريز

يف وممثميف عف قطاع البنوؾ والمواصالت عف الجانب و ـ المقاء اتحاد المقاوليف الفمسطيني حانوف.
 الفمسطيني والجنراؿ تاؿ روسو قائد المنطق، الجنوبي، ونائبف البريقادير يوسي بحر عف الجانب االسرائيمي.

وطالب الو د الفمسطيني بمعامم، المقروع القطرة العادة اعمار غزة أسوة بمقاريم المؤسسات الدولي،. و و 
جنراؿ تارؿ روسو ب نف عمت السمط، تقديـ طمب رسمي لمجانب االسرائيمي وأن ـ سيدرسوف ما رد عميف ال

 األمر بايجابي، وو ؽ آليات يتفؽ عمي ا إلدماؿ المواد والمعدات الالزم، لف.
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وي تي  ذا المقاء  ي اطار حراؾ واسم لتقديـ المزيد مف التس يالت عمت المعابر ويمعب اتحاد المقاوليف 
يف دورا محوريًا  ي التنسيؽ بيف كا ، األطراؼ بقزة وراـ اهلل ومم الجانب االسرائيمي ل ماف تو ير الفمسطيني

 ظروؼ جيدة لتنفيذ المقروع القطرة بقزة.
وطمب مميؿ  رج مسؤوؿ القؤوف المدني،  ي محا ظات غزة مف الجانب االسرائيمي بالعمؿ عمت تس يؿ 

اؾ العديد مف العائالت الفمسطيني، تتوزع ما بيف غزة وال ف، الدموؿ لمحاالت االجتماعي، ماص، وأف  ن
سرائيؿ.. وكذلؾ طالب بعمؿ تصاري  لطالب الجامعات بقزة الذيف يدرسوف  ي جامعات ال ف، القربي،..  وا 
والمزيد مف التصاري  الماص، بالتجار وتس يؿ تنقم ـ بيف الحواجز التي تفصؿ أرا ي السمط، الوطني، عف 

 اسرائيؿ.
جانبف دعا أسام، جبر كحيؿ رئيس اتحاد المقاوليف  ي  مسطيف الجانب االسرائيمي بالعمؿ عمي إدماؿ  مف

مواد البناء األساسي، كاإلسمنت والحديد والحصم، وغير ا باإل ا ، لممعدات الالزم، لتنفيذ مقاريم االعمار 
 بقزة وعدـ اقتصار ذلؾ عمي المقاريم التابع، لممؤسسات الدولي،.

ب رئيس اتحاد المقاوليف ب رورة إدماؿ المعدات واألدوات التي تتعمؽ بالبني، التحتي، الف عدـ معالج، وطال
ميار ومممفات الصرؼ الصحي ال يؤثر  قط عمت الفمسطينييف بؿ يؤثر اي ا عمت االسرائيمييف الف التموث 

 التي يمقي  ي ا دوف معالج،.البيئي ال يعرؼ حدود وال يمكف حصار التيارات ال وائي، وال ميار البحر 
الجنراؿ تاؿ روسو تحدث  ي المقاء مؤكدًا تف مف لكؿ تمؾ المطالب و رورة العمؿ عمت تنفيذ ما يمكف من ا 
وذلؾ لمتس يؿ والتمفيؼ عف المواطنيف وبما ال يتعارض مم ياألمفي مو حًا ب ف  ناؾ تحسف ممحوظ  ي 

ب ن ـ سيدرسوف جميم المطالب المقدم، مف الجانب الفمسطيني  اداء المعابر والذة يتطور باستمرار.. واعداً 
و حص ا بعناي،.. مؤكدًا ان ـ سيبذلوف ج دًا كبيرًا مف أجؿ تو ير حياة طبيعي، لممواطنيف وسيدرسوف كيفي، 
ترجم،  ذا ال دؼ عمت أرض الواقم ماص، وأن ـ بصدد إعادة النظر  ي الكثير مف الق ايا التي تفر  ا 

 المتقيرات  ي المنطق،.أحيانًا 
 //، وكالة سما اإلخبارية

 
 ميدانية بمشاركة كافة أجيزتيا األمنية مناورةتنفذ  وزارة الداخمية بغزة 

(  ي |غزة  بدأت وزارة الداممي، واألمف الوطني  ي غزة، منذ الساعات األولت لصباح اليوـ السبت )
 ت ا األمني، والقرطي،  ي كا ، محا ظات قطاع غزة.تنفيذ مناورة ميداني،، بمقارك، كا ، أج ز 

أف المناورة الميداني، عبارة عف  وأكدت وزارة الداممي،  ي تصري  مكتوب ل ا، تمقت يقدس برسي نسم، عنف
يتدريبات طبيعي، لعناصر ومنتسبي الوزارة وأج زت ا األمني،، وت تي  ي ظؿ حفاظ الوزارة عمت حال، األمف 

 اع غزةي.واالستقرار  ي قط
وأو حت أف المناورة عبارة عف تدريب ميداني لجميم مكونات وزارة الداممي، كقوة ميداني، واحدة لر م 

 مستوو التنسيؽ والسيطرة بيف األج زة األمني، الممتمف،.
ستقوـ بتقديـ المدمات الالزم، لممواطنيف حسب االمتصاص  ي  وأكدت وزارة الداممي، أف أج زت ا األمني،

 ود إقكالي، أو حال، طارئ، .حاؿ وج
وكانت وزارة الداممي، قد نفذت مطمم ايموؿ )سبتمبر( الما ي مسيرًا عسكريًا مقتركًا لكا ، أج زت ا األمني، 

 والقرطي، جاب قوارع ومفترقات رئيس، بمدين، غزة وجنوب ا وقمال ا.
 //قدس برس، 
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 لفقيرة في الضفة وغزةمميون شيقل عمى األسر ا رام اهلل: بدء توزيع  

راـ اهلل  أعمنت وزيرة القؤوف االجتماعي، ماجدة المصرة اليـو السبت، عف بدء توزيم المساعدات النقدي، 
ألؼ  التي تو ر ا الوزارة لصال  الفئات المست د ،، وأو حت أف قيم، المساعدات بمقت مميوف و

%(  ي ال ف، القربي،. جاء اع غزة، و)%(  ي قطقيقؿ، ستوزع عمت األسر المستفيدة بنسب، )
إعالف الوزيرة  ذا مالؿ مؤتمر صحا ي لالعالف عف برنامج التحويالت الق ري، لد ع، ق ر أيموؿ 
، والذة عقد  ي مركز االعالـ الحكومي بمدين، راـ اهلل، بح ور مدير عاـ مركز االعالـ نور 

 عودة.
%(،  يما بمقت مسا م، وطني، مف  ذر الد ع، بمقت )وأكدت المصرة أف نسب، مسا م، السمط، ال

%(، مؤكدة عمت أف األزم، المالي، %(، أما مسا م، البنؾ الدولي  بمقت )االتحاد األوروبي )
المانق، التي تعاني من ا السمط، الفمسطيني، لـ تؤثر عمت المساعدات ولف تؤثر عمي ا، كوف الحكوم، معني، 

 يرة والم مق، ألف دعم ا يقم عمت كا ؿ السمط، والحكوم،.بدعـ األسر الفق
%( ألؼ أسرة، من ا ) وقالت المصرة إف عدد األسر المستفيدة مف  ذر الد ع، مف المساعدات بمغ 

( ألؼ  رد، %(  ي قطاع غزة،  يما بمغ مجموع األ راد  ي الد ع، حوالي ) ي ال ف، القربي، و)
 %(  ي قطاع غزة.و) %(  ي ال ف،،بمعدؿ )

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 

 حماس: لن نعترف بشرعية االنتخابات المحمية بالضفة 03
أكػدت حركػ، المقاومػ، اإلسػالمي، يحمػاسي أن ػا لػف تعتػرؼ بقػرعي، االنتمابػات البمديػ،   أد ػـ القػريؼ - غػزة

وجػػاء ت كيػػد حمػػاس ردًا عمػػت إعػػالف  أكتػػوبر/ تقػػريف أوؿ الجػػارة. 11التػػي سػػتجرة  ػػي ال ػػف، القربيػػ،  ػػي 
  لجن، االنتمابات المركزي، الفمسطيني،، أمس، عف انطالؽ الدعاي، االنتمابي، لالنتمابات البمدي،  ي ال ف،.
 وأعمف رئيس لجن، االنتمابات حنا ناصر  ي مؤتمر صحفي أف ياالنتمابات ستجرة  ي موعد ا المقرري.

حماسي د. صالح البردويؿ، أف إجػراء  ػذر االنتمابػات يتكػريس لالنقسػاـ  ي المقابؿ، عدَّ القيادة  ي حرك، ي
ورأو البردويػػؿ  ػػي تصػػري  لػػػي مسطيفي  الفمسػػطينيي،  يمػػا رأو أف السػػمط، تعػػيش يحالػػ، تمػػبطي حسػػب رأيػػف.

وجود يأولويات كثيرة عمت إجراء االنتمابات البمدي،  ي ال ف، من ػا بحػث الو ػم الفمسػطيني وحالػ، التػد ور 
وقػاؿ  ي ػي ظػؿ  ػذا التقػػوؿ  ي أوصػمتنا إلي ػا اتفاقيػ، )أوسػمو( وال سػيما بعػد و ػػوح  قػؿ عمميػ، التسػوي،ي.التػ

الصػ يوني عمػت القػػدس والمقدسػات أعتقػػد أف مػف المعيػب تقػػديـ أمػر غيػػر متفػؽ عميػف )انتمابػػات البمديػ،  ػػي 
لبردويػػؿ  يلػػف نعتػػرؼ واسػػتدرؾ ا ال ػػف،( عمػػت ق ػػي، وطنيػػ، متفػػؽ عمي ػػا و ػػي ق ػػي، القػػدس والمقدسػػاتي.

 بقرعي،  ذر االنتمابات التي تجرة ب ذا المنطؽ و ي  ذا التوقيت وب ذا القكؿي.
 6/01/1101، فمسطين أون الين

 
 أنباء عن استعداد ىنية لخالفة مشعل في زعامة حماس: الرأي، عّمان 04

، بقػػػزة، أف رئػػػيس كقػػػفت مصػػػادر مطمعػػػ،  ػػػي الحكومػػػ، المقالػػػ  وكػػػاالت –كامػػػؿ ابػػػرا يـ  -القػػػدس المحتمػػػ، 
الػػوزراء المقػػاؿ إسػػماعيؿ  نيػػ، كمػػؼ نائبػػف الجديػػد زيػػاد الظاظػػا بكا ػػ، الم ػػاـ الرسػػمي، لمحكومػػ، بمػػا  ػػي ذلػػؾ 
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تػرؤس االجتماعػات االسػػبوعي، التػي تعقػػد ا الحكومػ، بمقػر مجمػػس الػوزراء، وذلػػؾ  ػي مطػوة تقػػير الػت نيتػػف 
 متف التنظيمي، الجديدة.والتفرغ لم « حماس»دموؿ م مار المنا س، لمظفر بزعام، 

وأو ػػحت المصػػادر أف  نيػػ، أجػػرو التعػػديؿ الػػوزارة األميػػر، ا ػػا ، الػػت اجػػراء حركػػ، تػػنقالت واسػػع،  ػػي 
االطػػر القياديػػ، لم يئػػات الحكوميػػ، الممتمفػػ، مػػف أجػػؿ التفػػرغ لمعمػػؿ التنظيمػػي، وذلػػؾ عقػػب  ػػوزر السػػاحؽ  ػػي 

ب، عالي، مف األصوات  ي االنتمابات الدامميػ،  ي قطاع غزة وكذلؾ حصولف عمت نس« حماس»تمثيؿ قيادة 
 .1101لمجمس القورو والتي مف المتوقم أف تنت ي  ي كا ، األقاليـ منتصؼ الق ر القادـ 

وأكػػدت المصػػادر أف المؤقػػرات االوليػػ، لنتػػائج االنتمابػػات تتػػي  ل نيػػ، التنػػا س عمػػت رئاسػػ، المكتػػب السياسػػي 
الظاظا م اـ واسع، جدًا عمت صعيد ادارة اعماؿ الحكوم، تقير  لمحرك، ممفا لمالد مقعؿ، مو ح، اف من 

الػػت إمكانيػػ، أف ت ػػم االنتمابػػات التػػي بػػدأت تظ ػػر بعػػض نتائج ػػا  ػػي إقمػػيـ المػػارج  نيػػ، عمػػت قمػػ، ال ػػـر 
 السياسي لحماس.

ت آب الما ي، لـ يعد يواظػب عمػ 15وأقارت ذات المصادر إلت أف  ني، ومنذ التعديؿ الوزارة االمير  ي 
الح ػػور الػػت مكتبػػف  ػػي مقػػر رئاسػػ، مجمػػس الػػوزراء بقػػزة، وأنػػف لػػـ يح ػػر سػػوو عػػدة مػػرات السػػتقباؿ و ػػود 
مارجي،  قط، وانف يقوـ بالتوقيم عمت القرارات ال ام،  ػي منزلػف الكػائف بممػيـ القػاط  غػرب غػزة، وأف نائبػف 

 بداًل منف.الجديد  و الذة بات يواظب عمت الدواـ  ي مكتبف والقياـ بكا ، الم اـ 
 ػػي القػػا رة إف نائػػب رئػػيس المكتػػب السياسػػي لمحركػػ، د. موسػػت أبػػو مػػرزوؽ  ػػو « حمػػاس»وتقػػوؿ مصػػادر 

االو ر حظا لمال ، مقعؿ، إال أف مصادر  ي غزة تقوؿ إف المنا س، ستكوف بيف أبػو مػرزوؽ و نيػ، لتحديػد 
 الزعيـ الجديد لمحرك،.

 6/01/1101، الرأي، عّمان
 
 

 يل قيادة موحدة لمشعب الفمسطينيتشك حماس تدعو إلى 05
دعت حرك، حماس إلت تقكيؿ  يئ، قيادي، جديدة لمقعب الفمسطيني،  ي أعقاب  قؿ مقػروع التسػوي،   غزة

الذة يقودر الرئيس الفمسطيني محمود عباس. وقمؿ مميؿ الحيػ،، ع ػو المكتػب السياسػي لمحركػ،، مػف قػ ف 
كان، ع ػو مراقػب  ػي الجمعيػ، العامػ،، عػادا  ػذا التحػرؾ قرار عباس التوجف ل مـ المتحدة لمحصوؿ عمت م

، داعيػا إيػار  ػي الوقػت ذاتػف لمعػودة إلػت «مطوة لمؿء الفراغ السياسي الناتج عف  قؿ عممي، التسػوي،»مجرد 
 «.المقروع الوطني»

، وسط قطاع غػزة، قػاؿ الحيػ، إف حركتػف ممتزمػ، بتطبيػؽ «البريج»و ي لقاء ألنصار حرك، حماس  ي مميـ 
بنػػود المصػػالح، كا ػػ،، مطالبػػا السػػمط، الفمسػػطيني، وحركػػ،  ػػت  ب حيػػاء منظمػػ، التحريػػر الفمسػػطيني، وممارسػػ، 

، مؤكػػػدا أف القػػػرار جػػػاء 1115م ام ػػػا. ودا ػػػم الحيػػػ، عػػػف قػػػرار حركتػػػف دمػػػوؿ االنتمابػػػات التقػػػريعي، عػػػاـ 
صػػالح البنيػػ، اإلداريػػ، لمقػػعب الفمسػػطيني والقائمػػ» ، عمػػت قاعػػدة إصػػالح منظمػػ، لحمايػػ، برنػػامج المقاومػػ،، وا 

 «.التحرير الفمسطيني
 6/01/1101، الشرق األوسط، لندن
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نػػددت حركػػ، حمػػاس امػػس بػػ دراج وزارة المزانػػ، األمريكيػػ، مؤسسػػ، القػػدس الدوليػػ،، ومؤسسػػ،   د ب أ -غػػزة 
قائمػػ، اإلر ػاب. وأكػػدت الحركػ،  ػػي بيػاف أنػػف ال عالقػ، ل ػػا بالمؤسسػػتيف وقػؼ رعايػػ، األسػرة الفمسػػطيني، عمػت 

 «.الجائر»المذكورتيف، وطالبت وزارة المزان، األمريكي، بالتراجم عف  ذا القرار 
يعمؽ معاناة القعب الفمسطيني المقػرد دامػؿ  مسػطيف ومارج ػا بفعػؿ »واعتبرت الحرك، أف القرار األمريكي 

الدوليػػ،، ويتسػػاوو مػػم أجنػػدة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي وممططاتػػف  ػػي محاربػػ، القػػعب  االحػػتالؿ وتواطػػؤ القػػوو
يعد ر وما ل قوط المػوبي اإلسػرائيمي وسػموكا »ورأت أنف «. الفمسطيني والمؤسسات الداعم، لحقوقف العادل،

ض يوميػا منحازا لالحتالؿ ويعبر عف ازدواجي، المعايير  ي التعامؿ مم ق ايا القعب الفمسطيني الػذة يتعػر 
 «.لجرائـ وانت اكات بفعؿ آل، الحرب اإلسرائيمي، ومجموعات ا المتطر ،

 6/01/1101، الدستور، عّمان
 

 حماس: شعبنا لن يصبر طوياًل عمى االحتالل وسينتفض مدافًعا عن األقصى 07
 حػػػّذرت حركػػػ، المقاومػػػ، اإلسػػػالمي، يحمػػػاسي االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي مػػػف اسػػػتمرار تصػػػعيدر  ػػػد المسػػػجد  غػػزة

وقالػت الحركػ،،  األقصت ورّوادر، مقيرة إلػت أف القػعب الفمسػطيني يسػينتفض مػدا عًا عػف أر ػف ومقدسػاتفي.
 ػػي بيػػاف صػػادر عن ػػا تعقيبػػًا عمػػت اقتحػػاـ المئػػات مػػف عناصػػر القػػرط، والجػػيش اإلسػػرائيمي باحػػات المسػػجد 

المطػػاطي  يإنَّنػػا  ػػي  األقصػػت بعػػد صػػالة الجمعػػ، أمػػس واالعتػػداء عمػػت المصػػميف بقنابػػؿ القػػاز والّرصػػاص
حركػػػ، حمػػػاس نحػػػّذر االحػػػتالؿ الصػػػ يوني مػػػف اسػػػتمرار تصػػػعيدر اإلجرامػػػي عمػػػت المسػػػجد األقصػػػت ورّوادر، 
ونحّممف المسؤولي، الكامم، عف تداعيات ذلؾ،  قعبنا الفمسطيني لػف يبقػت مكتػوؼ األيػدة، ولػف يطػوؿ صػبرر 

 دساتفي.عف تمؾ الجرائـ، بؿ سينتفض مدا عًا عف أقصار وأر ف ومق
 5/01/1101قدس برس، 

 
 

 فتح: مشاركتنا باالنتخابات لتكريس الديمقراطية 08
إف إصػػرار الحركػػ، عمػػت إجػػراء االنتمابػػات المحميػػ،  ،قػػاؿ المتحػػدث باسػػـ حركػػ، ي ػػت ي أحمػػد عسػػاؼ  راـ اهلل

دة الحػػرة والعمػػؿ عمػػت إنجاح ػػا، جػػاء لتكػػريس الممارسػػ، الديمقراطيػػ، والحفػػاظ عمػػت قدسػػيت ا ألن ػػا تمثػػؿ اإلرا
وأ ػػػاؼ عسػػػاؼ،  ػػي بيػػػاف صػػػادر عػػػف مفو ػػػي،  لممػػواطف الفمسػػػطيني الػػػذة نعتبػػػرر مصػػدر كػػػؿ السػػػمطات.

اإلعالـ والثقا ،، مساء السبت، أنف يآف األواف ألف يقعر المواطف الفمسطيني بالتقيير الحقيقػي عمػت األرض 
وأو ػػ  أف . ات المحميػػ،يمػػف مػػالؿ  ػػخ دمػػاء جديػػدة، ومػػف مػػالؿ نوعيػػ، المػػدمات المقدمػػ، لػػف عبػػر ال يئػػ

حركػػ، ي ػػت ي سػػتموض  ػػذر االنتمابػػات  ػػي قػػوائـ االسػػتقالؿ والتنميػػ، التػػي قػػكمت بعنايػػ، قػػديدة و ػػؽ معػػايير 
 . محددة، لتكوف قادرة عمت حمؿ األعباء الكبيرة الممقاة عمت عاتق ا مالؿ الفترة المقبم،

التحريػػر الفمسػػطيني،، ومػػم قمصػػيات وأقػػار إلػػت أف الحركػػ، تحالفػػت، كػػذلؾ، مػػم أحػػزاب و صػػائؿ منظمػػ، 
وأعػرب عسػاؼ عػف يأسػفف لحرمػاف أ منػا  ػي قطػاع  وطني، وكفاءات م ني،  ي العديد مف المواقم االنتمابي،.

غزة مف المقارك، ب ذا العرس الديمقراطي مف قبؿ حرك، حماس المسيطرة عمت قطاع غزة، التي مطفت مف 
 قاؿ.أ منا  ناؾ  ذر الفرح، بقوة السالحي. كما 

 5/01/1101، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
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 مميون دوالر من ميزانية جيش االحتالل 666نتنياىو يوافق عمى تقميص  11
اسػػػػتعداد حكومتػػػف لتبنػػػي جممػػػ، مػػػػف  ،أبػػػدو رئػػػيس الػػػػوزراء اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتنيػػػا و الناصػػػرة ) مسػػػطيف(

انيػػػ، العامػػػ، لمدولػػػ، العبريػػػ،، بمػػػا  ػػػي ذلػػػؾ تقمػػػيص اإلجػػػراءات التػػػي تعػػػّد ا وزارة الماليػػػ، لتقمػػػيص حجػػػـ الميز 
 الميزانيات العسكري، وتمؾ الممّصص، لوزارة الحرب.

وبحسػػب مػػا نقػػرتف وسػػائؿ إعالميػػ، عبريػػ،،  ػػ ف لقػػاء موّسػػعًا جمػػم وزيػػر الماليػػ، اإلسػػرائيمي يو ػػاؿ قػػتاينتس 
زارة الحػػرب لمعػػاـ القػػادـ بثالثػػ، بنتنيػػا و، الميمػػ، الما ػػي،، تمّمػػض عػػف موا قػػ، األميػػر عمػػت تقمػػيص ميزانيػػ، و 

مميػػوف دوالر أمريكػػي(، رغػػـ المعار ػػ، التػػي أبػػدا ا لػػذلؾ  ػػي الما ػػي  666مميػػارات قػػيكؿ )أة مػػا يعػػادؿ 
 مقي، المساس بالقدرات العسكري، لمجيش اإلسرائيمي.

لتفػادة  وأقارت إلػت أف موقػؼ رئػيس الحكومػ، اإلسػرائيمي، مػف تقمػيص موازنػ، وزارة الحػرب يػ تي  ػي محاولػ،
إعػػالف تبكيػػر موعػػد إجػػراء االنتمابػػات العامػػ، بسػػبب تعػػّذر حقػػد األغمبيػػ، المطموبػػ،  ػػي البرلمػػاف يالكنيسػػتي 

 لتمرير مقروع الميزاني، العام، قبؿ ن اي، العاـ الجارة.
وأ ػػا ت وسػػائؿ اإلعػػالـ العبريػػ، أف مػػف بػػيف اإلجػػراءات المنػػوة تنفيػػذ ا لتقمػػيص الميزانيػػ، العامػػ،، تمفػػيض 

الموازنات الممّصصػ، لكا ّػ، الػوزارات بع ػ ا بمعػدالت متراوحػ، بع ػ ا يصػؿ إلػت مميػارة قػيكؿ )أة  حجـ
قالػػ، ألفػػي إسػػرائيمي مػػف وظػػائف ـ  ػػي القطػػاع العػػاـ وتمفػػيض  مػػا يعػػادؿ ممسػػمائ، مميػػوف دوالر أمريكػػي(، وا 

 رواتب بقي، الموظفيف الحكومييف.
 5/01/1101، قدس برس

 
 مواقفو بواشنطننتنياىو يستوضح باراك عن  10

اسػػتدعت أمػػس السػػبت رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػا و وزيػػر د اعػػف إي ػػود بػػاراؾ لمناققػػ،   وكػػاالت
مزاعـ ب نف أ عؼ موقؼ رئيس الوزراء أثنػاء زياراتػف األميػرة إلػت الواليػات المتحػدة، و ػو مػا يثيػر مزيػدا مػف 

 التك نات بانتمابات مبكرة.
يػػػػا و إف األميػػػػر سػػػػيطمب مػػػػف بػػػػاراؾ أثنػػػػاء االجتمػػػػاع إي ػػػػاحات عػػػػف تصػػػػر اتف، وقػػػاؿ مسػػػػؤوؿ بمكتػػػػب نتن

وتوقػػم المسػػؤوؿ الػذة تحػػدث قػػرط عػػدـ الكقػػؼ  وسيو ػ  لػػف  ػػرورة أف يكػػوف  نػػاؾ تنسػيؽ كامػػؿ بين مػػا.
وقبػػؿ االجتمػػاع قػػاؿ  عػػف قمصػػيتف أف يطمػػب نتنيػػا و مػػف بػػاراؾ تع ػػدا بعػػدـ تكػػرار  ػػذر األقػػياء مػػرة أمػػرو.

اراؾ إف األميػػر ال ي مػػف سػػوو أمػػف إسػػرائيؿ، يوسيسػػتمر  ػػي التصػػرؼ  ػػي الػػدامؿ والمػػارج مسػػؤوؿ بمكتػػب بػػ
 و قا لمدركاتف وتقديراتفي.

وات ـ وزراء ينتموف لحزب الميكود اليميني )الذة يرأسف نتنيا و(، باراؾ الذة يتزعـ حزب االستقالؿ الوسطي 
وذكػػرت وسػػائؿ  عبػػر التػػرويج هرائػػف الماصػػ،.اليسػػارة، باإل ػػرار بػػرئيس الػػوزراء لػػدو مسػػؤوليف أميػػركييف 

اإلعػػالـ أف نتنيػػا و قػػاؿ لمقػػربيف منػػف ووزراء  ػػي اجتماعػػات مقمقػػ،، إنػػف مقتنػػم بػػ ف بػػاراؾ يتػػةمر عميػػف وأنػػف 
 ألحؽ  ررا كبيرا بالعالقات بيف إسرائيؿ واإلدارة األميركي،.

 6/01/1101، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اعتراف "شركة أبل" بالقدس عاصمة لياغاضبة من عدم  "سرائيل: "إمعاريف 11
ي 4 ػوف  ةج ػاز يآ يذكرت صحيف، يمعاريؼي اإلسػرائيمي،  ػي موقع ػا عمػت القػبك،، أف العديػد مػف مسػتمدم

 الجديػػػد  ػػػت )إسػػػرائيؿ( اقػػػتكوا مػػػف عػػػدـ اعتػػػراؼ مػػػرائط قػػػرك، يأبػػػؿي الجديػػػدة بالقػػػدس عاصػػػم، السػػػرائيؿ.
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وصؿ إلت )إسرائيؿ( مػؤمًرا اكتقػفوا أف الج ػاز ال يػذكر  ي الذو4 وف  ةيآ يوأ ا ت الصحيف، أف مستمدم
 القدس كعاصم، لمدول، العبري،، كما  و الحاؿ لدو ذكرر عواصـ الدوؿ األمرو.

وتظ ػػر المػػرائط التػػت اسػػتمدمت ا أبػػؿ لتكػػوف بػػديال لبرنػػامج مػػرائط يجوجػػؿي عواصػػـ الػػدوؿ عمػػت قػػكؿ نجمػػ، 
مػػػف المػػػدف سػػػواء تمػػػؾ التػػػت تتبػػػم السػػػمط، الفمسػػػطيني، أو  ةعمػػػت المريطػػػ،، وال تظ ػػػر إقػػػارة النجمػػػ، عمػػػت أ

إتاحػ، المسػتمدـ  ي ػوف الجديػد  ػ ةوأو حت معاريؼ أف إحدو الماصيات األمرو  ت ج از آ )إسرائيؿ(.
 يدرج ال اتؼ اسـ القدس دوف ربط ا بفمسطيف أو )إسرائيؿ(. يامتيار مدين، ل بط التوقيت الزمن

 5/01/1101، 37عرب 
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جدد نادة األسير الفمسطيني، السبت، مطالبتف لمقائميف عمت اتفاقي، صفق، يو اء األحرار التي تمت العاـ 
طالع الجميم عما ت منف مف بنود تس ـ  ي الد اع عف األسرو المحرريف الذيف  الما ي بنقر االتفاؽ وا 

 .الؿ اإلسرائيمي،أعيد اعتقال ـ مؤمرًا مف قبؿ سمطات االحت
وأكد النادة  ي بياف صحفي، أف سمطات االحتالؿ تواصؿ انت اك ا لالتفاقي، عبر مالحق، المحرريف 
واعتقاؿ بع  ـ واالستجواب إ ا ، إلت مدا م، العديد مف بيوت ـ وما زالت تحتجز  ي سجون ا ثماني، 

 .أسرو تنوة )إسرائيؿ( إعادت ـ ألحكام ـ السابق،
أف مطالبف بالكقؼ عف االتفاؽ لسببيف األوؿ  أف يق ي، األسرو  ي ق ي، عام، ت ـ كؿ وأو   النادة 

 مف حؽ   مسطيني وأف الصفق، استوقفت الجميم ورأينا  ي ا انجازا مقر ًا ولكون ا ق ي، وطني، عام،,
عسكرة  المواطف أف يطمم عمت نص االتفاؽ، والثاني أف )إسرائيؿ( تمكنت مالؿ تفاو  ا مف إعداد قانوف

جائر ) صؿ مصيصا( لمحررة الصفق، ولكوف اتفاقي، التبادؿ تعتبر سياسي، أقرت ا حكوم، االحتالؿ   ف 
 ."ل ا األولوي، عمت أة نص قانوني آمر كوف الحكوم، تحظت ب غمبي، برلماني،

 اء وأ اؼ أف ينقر االتفاقي، سيمكننا مف تحقيؽ أمريف م ميف، إبراز االتفاقي، أماـ ما يسمت بالق
اإلسرائيمي ألف إبراز وثيق، رسمي، موقع، مف ممثؿ رسمي لحكوم، االحتالؿ يمثؿ سندا قويا مصوصا إذا لـ 
تكف الوثيق، تت مف بنودا يمقيدةي كتمؾ التي تدعي ا )إسرائيؿ( وتستند إلي ا  ي محاكمت ا ومالحقت ا ل سرو 

 ."المحرريف
 6/10/2012، فمسطين أون الين
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أبدت منظم، أنصار األسرو قمق ا القديد والبالغ إزاء معاناة األسرو األطفاؿ  ي   نظير طف -القدس 
معتقالت االحتالؿ اإلسرائيمي، وحرمان ـ مف أبسط حقوق ـ اإلنساني،، بما يقكؿ تجاوزًا وا حًا لقواعد األمـ 

اي، األحداث المجرديف مف حريت ـ، وأف يتمتم األطفاؿ بحماي، ماص، حسب ما تنص المتحدة بق ف حم
 عميف المواثيؽ الدولي،.

، إف «األسرو األطفاؿ.. حرماف مطمؽ مف الحقوؽ»وأو حت المنظم،،  ي تقرير ل ا صدر أمس بعنواف  
مم، ال إنساني، تنت ؾ  ؤالء األطفاؿ يتعر وف لما يتعرض لف الكبار مف تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعا

 حقوق ـ األساسي،، ال ت، إلت أف مستقبم ـ م دد بال ياع، بما يمالؼ قواعد القانوف الدولي واتفاقي، الطفؿ.
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طفاًل وطفم،  ي معتقالت ا، يحتجز  180وأ ادت المنظم، ب ف سمطات االحتالؿ تحتجز ما يقارب مف 
الثامن، عقرة، و ي ظؿ معاناة مستمرة وتزايد  معظم ـ  ي قسـ األقباؿ بمعتقؿ  قاروف، معظم ـ دوف

كبير تتمثؿ  ي التمويؼ والتنكيؿ ب ـ واالعتداء عمي ـ بال رب مف قبؿ المعتقميف الجنائييف، ومحاوالت 
تمويف ـ وت ديد ـ بال رب،   اًل عف التحرش الجنسي ببع  ـ، وحرمان ـ مف زيارات األ الي ل ـ، وعدـ 

 ي، والعناي، الطبي، ل ـ.تو ر ألعاب الثقا ، والتسم
أف معظـ األطفاؿ المعتقميف  ـ مف الطالب، إال أف إدارة السجف تتجا ؿ « أنصار األسرو»وأو حت 

حق ـ  ي التعمـ، وال تو ر ل ـ اإلمكانيات وال الظروؼ المالئم، لدراست ـ بالرغـ مف أف التقريعات والقوانيف 
 اإلنساني، تحّرـ منم الطفؿ مف التعمـ.

 7/10/2012، ن، دبيالبيا
 

 اع عن دفع الغرامات المالية لمحاكم االحتاللنقراقع يطالب باالمت 25
طالب وزير قؤوف األسرو لدو السمط، الفمسطيني، عيست قراقم باتماذ موقؼ بر ض   حامد جاد -غزة 

رار لقراء سياس، د م القرامات المالي، محاكـ االحتالؿ العسكري، عمت األسرو داعيا المحاميف لعدـ االنج
 أحكاـ السجف مقابؿ د م الماؿ، لما يسببف ذلؾ مف عبء اقتصادة ومالي كبير عمت ذوة األسرو.

وكقؼ قراقم النقاب عف أف وزارتف تعمؿ بالتنسيؽ والتقاور مم األسرو  ي السجوف والمؤسسات والجمعيات 
التي تفر  ا محاكـ االحتالؿ  العامم، بق ي، األسرو تبحث إعادة النظر  ي سياس، د م القرامات المالي،

 عمت األسرو.
وأو   قراقم  ي تصري  صحفي أف سياس،  رض أحكاـ بد م غرامات مالي، عمت األسرو م ا ، إلت 
الحكـ الفعمي أصبحت من جا روتينيا وجزءا مف سياس، المحاكـ اإلسرائيمي،، و ي عقوب، اقتصادي، ومالي، 

 الفمسطيني،.با ظ، تتحمم ا عائالت األسرو والحكوم، 
نما  وقاؿ إف  ذر القرام، غير مستردة وال تستمدـ لصال  األسرو وتحسيف قروط حيات ـ  ي السجوف وا 
لمصمح، الج از اإلدارة واألمني اإلسرائيمي معتبرا أف عقوبات القرام، المالي، بمثاب، جباي، ون ب ل مواؿ 

 20ألؼ قيكؿ ي 100بع  ا إلت أكثر مف  تحت غطاء القانوف وأف  ذر القرامات مرتفع، جدا وتصؿ قيم،
 ألؼ ديناري عمت األسير الواحد.
مالييف ديناري تد م كقرامات مالي، سنويا لممحاكـ  3مميوف قيكؿ ي  16وأو   قراقم أف ما يقارب 

العسكري، اإلسرائيمي، بدوف أف يصدر أة انتقاد مف المؤسسات الدولي، الحقوقي، عمت  ذر السياس، والكقؼ 
 ير  ذر األمواؿ واستمدام ا.عف مص

 7/10/2012، الغد، عّمان
 

 من معاينة االسرى المضربين  طبيةاالحتالل يمنع لجنة  26
قالت مصادر إعالمي، عبري،، إف سمطات االحتالؿ منعت لجن، طبي، أجنبي، مف الوصوؿ إلت   وكاالت

 الفمسطينييف الم ربيف عف الطعاـ  ي سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.
لجن، األسير  ي بياف ل ا يوـ السبت، أف الفريؽ الطبي طمب الحصوؿ عمت إذف لزيارة األسرو وقالت 

الثالث، الم ربيف عف الطعاـ سامر البرؽ و حسف الصفدة وسامر العيساوة يـو الجمع، ولكف قوات 
ابف وأكدت المجن، مف أف االسير سامر العيساوة الذة م ت عمت ا ر  االحتالؿ ر  ت إعطائ ـ اإلذف.
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يوـ يعاني مف مقاكؿ صحي، مطيرة بما  ي ذلؾ عدـ قدرتف عمت المقي حيث  65عف الطعاـ أكثر مف 
وطالبت المجن، إيجاد حؿ سريم  تحتجزر قوات االحتالؿ  ي سجف نفح، الصحرواة  ي ظروؼ سيئ، جدا.

 ل ؤالء السجناء الذيف يواج وف الموت البط   ي األسر. 
 6/10/2012، فمسطين أون الين

 
 جرحى  ستة عين الحموة بعد سقوط  الىعودة اليدوء  صيدا: 27

اد ال دوء الت مميـ عيف الحموة بعد أجواء توتر نجمت عف تبادؿ النار بيف عناصر   عأحمد منتش -صيدا 
مف حرك، ي ت ي وعناصر مف قوو اسالمي،، ادت الت إصاب، ست، اقماص بجروح ممتمف،، بين ـ المبناني 

 .عمؿ سائقًا باألجرة، وصودؼ وجودر  ي المميـ وحالتف مطيرةممدوح سميـ الذة ي
وأ ادت مصادر  مسطيني،  اف القيادة  ي ي ت  اإلسالـي زياد أبو النعاج تعرض إلطالؽ نار مف مالد 
مقعور أحِد عناصر ي ت ي قرب مسجد مالد بف الوليد  ي القارع التحتاني، بعد تالسٍف بين ما. ي وتداعت 

المنبثق، مف يالقوو الوطني،ي واإلسالمي،  ي المميـ، الت اجتماع طاروء لتدارس سبؿ تطويقف،  لجن، المتابع، 
 حوؿ الحادث. وأصدرت بيانا

 7/10/2012، النيار، بيروت
 

 البداوي لممطالبة بجامعة فمسطينية مخيماعتصام في طرابمس:  28
عتصاما اماـ مكتب االونروا  ي مميـ نفذ عدد مف الطالب الفمسطينييف واتحاد القباب الديموقراطييأقدي ا

وطالب المعتصموف بانقاء جامع،  مسطيني،  ي لبناف يالن ا الحؿ الوحيد لمقاكؿ الطالب  .البداوة
 ."الفمسطينييف

 7/10/2012، المستقبل، بيروت
 

 السمطة الفمسطينية باالفراج عن صحفيين يطالبونصحفيون وبرلمانيون  29
ونقابيوف ونواب عف كتم، حماس البرلماني،  ي التقريعي الفمسطيني طالب صحفيوف   حامد جاد -غزة 

السمط، الفمسطيني، بر م يد أج زت ا األمني، عف كا ، الصحفييف والمؤسسات اإلعالمي، العامم،  ي ال ف، 
 القربي، واإل راج الفورة عف الصحفييف المعتقميف  ي سجون ا.

حفييف  ي غزة ت امنا مم الصحفييف المعتقميف  ي ور م مقاركوف  ي اعتصاـ نظمتف أمس نقاب، الص
سجوف األج زة األمني،، وماص، الم ربيف عف الطعاـ من ـ، و ما وليد مالد ومحمد منت قعارات تدعو 
لر م أيدة األج زة األمني، عف مالحق، الصحفييف ووقؼ مالحقت ـ، وتعتبر اعتقال ـ جريم،، مطالبيف بتدمؿ 

 بحؽ زمالئ ـ بال ف،.دولي لوقؼ ممارسات األمف 
 7/10/2012، الغد، عّمان

 
 شجرة زيتون وعنب جنوب بيت لحم 120مستوطنون يحطمون  30

أقدـ مستوطنوف ي ود عمت تحطيـ وتمريب حوالي مائ، وعقريف قجرة زيتوف وعنب  ي بمدة   بيت لحـ
أحد   لسباح،  يالم ر الواقع، جنوب بيت لحـ جنوب بجنوب ال ف، القربي،، كما وقاموا باالغتساؿ وا

 آبار وعيوف الميار بالمنطق،.
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وأ اد أحمد صالح، منسؽ المجن، القعبي، لمقاوم، الجدار واالستيطاف  ي بمدة الم ر لمراسؿ يقدس برسي 
مائ، قجرة زيتوف تعود لممزارع عبد الحكيـ صالح، تـ زراعت ا مف قبؿ  أف مستوطنيف أقدموا عمت تحطيـ

 وأقدموا عمت تحطيـ حوالي عقريف قجرة عنب تعود لممواطف يونس حسف. جمعي، ميري، قبؿ عاميف، كما
مكاف قعار  العمـ اإلسرائيمي عمت ال ت، لمقروع زراعي  وأقار صالح إلت أف المستوطنيف أقدموا عمت رسـ

لجمعي، أوروبي،، كما عمد المستوطنوف إلت مدا م، أحد عيوف الميار بالم ر وأقاموا قعائر تممودي، 
 ، عبر االغتساؿ بالميار.بالمنطق

 6/10/2012قدس برس، 
 

 "منطقة التجارة الحرة"رئيس الغرفة التجارية في غزة: مصر لم ترفض أو توافق عمى  31
حسمت أطراؼ  مسطيني، ومصري، مسؤولي، حال، المقط التي أثارت ا، مؤمرا، العديد مف وسائؿ  :حامد جاد

رة الحرة عمت الحدود الفمسطيني، المصري، جنوب قطاع غزة، اإلعالـ المحمي، حوؿ مقروع إقام، منطق، التجا
 .و و ما تردد مالؿ األق ر الست، الما ي،

قاؿ رئيس القر ، التجاري، لمحا ظات غزة محمود اليازجي  ي حديث لػ ياألياـي إف مصر لـ تعط موا ق، أو 
ا ؽ  مسطيني حولف، والذة مف ر  ًا ولـ يتـ البت  ي  ذا المقروع الذة يتطمب بال رورة التوصؿ إلت تو 

المفترض أف تقارؾ  يف كا ، األطراؼ الحكومي، ذات العالق، بطبيع، النقاط المعموؿ بف  ي مناطؽ التجارة 
 .الحرة بيف الدوؿ الممتمف،

وأكد اليازجي أف إقام، منطق، تجاري، وصناعي، حرة تقت ي الحصوؿ عمت موا ق، كا ، ال يئات الحكومي، 
لمصري، ذات العالق،، ومن ا وزارات االقتصاد والداممي، والمالي، وال يئات الجمركي، واألمني،، الفمسطيني، وا

 .ال تا إلت أف  ذا المقروع لـ يطرح عمت تمؾ الج ات حتت اهف، وبالتالي   نف برمتف يعد مجمدا
موحدة تماطب  وتوقم أف تتفاعؿ مصر مم  ذا المقروع  ي حاؿ إن اء االنقساـ وتقكيؿ حكوم،  مسطيني،

مصر باسـ السمط، الفمسطيني،، منو ا إلت أف أطرا ا مصري، مسؤول، أبمقتف ب ف إن اء االنقساـ قرط أساس 
 .لمحديث عف المقروع

 6/10/2012األيام، رام اهلل، 
 

 في معرض "الموصياد" التركي  تشاركشركة  30قطاع غزة:  32
القر ، التجاري،  ي غزة د. ما ر الطباع، أف القر ،  أكد مدير العالقات العام،  ي  نرميف ساؽ اهلل -غزة

 14-11التجاري، الفمسطيني، ستقارؾ  ي معرض يالموصيادي الذة سيقاـ  ي تركيا  ي الفترة ما بيف 
 قرك، مف قطاع غزة.  30أكتوبر، مقيرًا إلت مقارك، عدد مف القركات  ي ال ف، القربي، وحوالي 

 6/10/2012، فمسطين أون الين
 
 

 يكّرمون الزيتون  الفمسطينيونلفنانون ا 33
يالزيتوف  ي الفف الفمسطينيي عنواف معرض  ني  ريد تحالؼ  يف ثماني، عقر  نانا   وديم عواودة -الناصرة 

 لمتعبير عف قدسي، وقيم، قجرة الزيتوف  ي المجتمم الفمسطيني.
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يقمؿ عقرات الموحات  48امؿ أرا ي المعرض الذة ا تت   ي عمارة السرايا التاريمي،  ي مدين، الناصرة د
 الفني، والصور الفوتوغرا ي، والمنحوتات واألعماؿ اليدوي،.

وتستحوذ قجرة الزيتوف عمت حواس الزائريف  ور دمول ـ لممعرض  يروف بالفيديو قطؼ الثمار ويتمتعوف 
 برسومات وصور  ني، ويستنققوف رائح، الزيت والزيتوف والصابوف والجفت المعرو ،.

تو   الباحث،  ي الثقا ، الفمسطيني، د. مميح، مسمماني أف معرض يالزيتوف  ي الفف الفمسطينيي يتمحور و 
حوؿ قجرة الزيتوف كدالّ، عمت  وي، اإلنساف واألرض وارتباطف المتيف ب ا لكون ا الق ي، األساسي،  ي 

 تنزؼ مف جذوع ا دما. الصراع، و ذا ما يرمز لف الفناف مميؿ رياف الذة جعؿ الزيتون،  ي لوحتف
 5/10/2012، الجزيرة نت، الدوحة

 
 وزير األوقاف: المسمم ال يقبل التفريط بذرة من تراب القدس 

ندد وزير األوقاؼ والقؤوف والمقدسات اإلسالمي، الدكتور عبدالسالـ العبادة باعتداءات سمطات   عماف
 االحتالؿ االسرائيمي عمت حرم، المسجد األقصت المبارؾ.

ؿ يال يمفت عمت أحد المكان، العظيم، التي تتبوأ ا مدين، القدس ودرت ا المسجد األقصت المبارؾ  ي وقا
قموب المسمميف جميعا، والذيف يقكؿ عدد ـ أكثر مف ربم سكاف العالـ،   ي مسرو نبي ـ الكريـ محمد 

حرميف القريفيف، وال يمكف صمت اهلل عميف وسمـ ومعراجف إلت السموات الُعمت، و ي أولت القبمتيف وثالث ال
يمانفي.  لممسمـ أف يقبؿ التفريط بذرة مف تراب ا الط ور،  ذلؾ جزء مف عقيدتف وا 

وا اؼ إف االعتداء عمت المسجد األقصت وتدنيس حرمتف مف قبؿ المتطر يف الي ود، بحراس، رجاؿ قرط، 
واقم جديد  ي المسجد، يقـو  االحتالؿ، عبارة عف حمق، مف حمقات المسمسؿ اإلجرامي الذة يست دؼ  رض

عمت تمصيص أماكف لصالة الي ود، ومف ثـ السعي إلت تقسيمف والعمؿ عمت إقام، ال يكؿ المزعوـ إلت 
 جوارري.

 //، الغد، عّمان
 

 سفير إسرائيمي سابق حاول عرقمة البرنامج النووي السممي:األردنيةرئيس ىيئة الطاقة الذرية  
إف جالل، الممؾ كاف ، الطاق، الذري، د. مالد طوقاف  ي حديث صحفي لف بالسمط قاؿ رئيس  يئ،  السمط

وا حا  ي بياف معار ، إسرائيؿ لمتقدـ  ي البرنامج النووة األردني، مو حا أف  ي التصريحات الرسمي، 
فاؼ لـ يكف  ناؾ ر ض لمبرنامج النووة مف الجانب اإلسرائيمي، لكف كانت  ناؾ بالمقابؿ محاوالت لاللت

عمت البرنامج وتعطيؿ مسيرتف، من ا محاوالت سفير إسرائيمي سابؽ  ي عماف زار عددا مف سفراء الدوؿ  ي 
عماف التي تتعاوف معنا  ي المو وع النووة، حيث زار سفيرا  رنسيا سابقا طالبا منف  سخ أة عالق، تعاوف 

ر اإلسرائيمي زارر وطمب منف بو وح نووة مم األردف، و و ما تحدث بف كذلؾ سفير صيني سابؽ ب ف السفي
عدـ االستثمار  ي المجاؿ النووة باألردف ألن ا دول،  قيرة اقتصاديًا ومائيا، كما انف يقم  مف منطق، 

وأ اؼ طوقاف أف السفير الكورة السابؽ أ اد ب ف الجانب االسرائيمي حاوؿ بقوة عدة مرات  سخ  زلزالي،.
ا بعد أف وقعت بالدر مم األردف اتفاقي، المفاعؿ النووة البحثي  ي العالقات النووي، مم األردف، مصوص

 جامع، العمـو والتكنولوجيا، إال اف إلماـ السفير الكورة بالبرنامج األردني جعمف قادرا لمرد عميف.
أف التقارير أقارت إلت أف رئيس وزراء اسرائيمي سابقا ومالؿ إحدو زياراتف إلت باريس اجتمم مم ›كما 

لمسؤوليف الفرنسييف ومسؤولي قرك، اريفا لالستفسار عف البرنامج النووة االردني، وكذلؾ االماراتي؛ بعض ا
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إسرائيؿ كانت تعارض أة »وقاؿ إف  ‹.حيث أبدو عدـ ارتياحف لتصدير المفاعالت النووي، ل ذيف البمديف
مف أة نقاط تقير إلت وجود برنامج نووة  ي العالـ العربي ما جعؿ مريط، المنطق، العربي، بي اء مالي، 

 ‹.مفاعالت نووي،  ي ا، وأف  ذا لـ ي ت مف قبيؿ الصدؼ
نج   ي محاوالت ا لثني االردف عف السير  ي مقروعف ألف وعبر طوقاف عف اعتقادر ب ف اسرائيؿ لف ت

العالـ العربي تقير، ولف تستمر محاوالت التحايؿ واالمتباء  ي وقت أصب   يف مو وع الطاق، ممحا ل ردف 
وأكد طوقاف أف ما  وكثير مف دوؿ العالـ، واف االردف لف يكوف مارجا عف اطار الطاق، النووي،  ي العالـ.

 مميوف دينار.  برنامج النووة مالؿ ممس، اعواـ لـ يتجاوز صرؼ عمت ال
 //، الدستور، عّمان

 لن يصبح حقيقيًا ما لم يسترد الفمسطينيون حقوقيم  العربيالرئيس المبناني: الربيع  
بي  ي أميركا الالتيني، مواقفف مف الربيم العر جولت ي  جدد الرئيس المبناني ميقاؿ سميماف مالؿ  بيروت

 والق ي، الفمسطيني،.
نساني،  ي العالـ ونسعت مف أجؿ »زيارة األوروغواة االلتقاء  مالؿ وأكد عمت دعـ ق ايا كبرو عادل، وا 

األ داؼ نفس ا ونقؼ إلت جانب الق ي، الفمسطيني، والحقوؽ المقروع، لمقعب الفمسطيني وعمت  رورة 
 «.بفإصالح النظاـ العالمي والمؤسسات الدولي، التي تعنت 

عمت  رورة استػػمرار السػػعي إليجاد حؿ عادؿ وقامؿ لق ي، القرؽ األوسط، عمت قاعدة »وقاؿ إنف ركز 
، قرارات القرعي، الدولي، ومرجعي، مؤتػػمر مدريد والمػػػبادرة العربي، لمسالـ التي أقرت  ي بيروت عاـ 

نييف  ي العودة إلت أر  ـ وديار ـ بعيدًا مف أة قكؿ بمػػػا  ي ذلؾ ما يتعػػػمؽ من ا بحػػػؽ الػػالجئيف الفمسطي
مف أقػػكاؿ التوطيف. وجرو التوا ؽ عمت أ مي، التوصؿ إلت مثؿ  ذا الحؿ لتعزيز  رص اإلصالح 
والديموقراطي، الناقئ،  ي العالـ العربي بعيدًا مف أة قكؿ مف أقكاؿ العنؼ. وأكدنا  ي مجاؿ إدان، 

 «.تعاوف الثنائي والدولي لمواج ،  ذر اه ، العالمي، األبعاداإلر اب، عمت  رورة تعزيز ال
وبعد زيارة النصب التذكارة لمجنراؿ موسيف جر اسيو ارتيقاس بطؿ االستقالؿ األوروغواني، حيث صا   
سميماف أطفااًل ومواطنيف تجمعوا  ي المكاف حامميف األعالـ المبناني،، بحث الرئيس المبناني مم نائب رئيس 

وري، دا يمو استورة  ي أوجف التعاوف القائم، بيف البمديف، واتفؽ عمت  رورة تفعيؿ العمؿ البرلماني الجم 
 -المقترؾ. وعقد  ي مقر السمط، التقريعي، اجتماعًا مم أع اء لجن، الصداق، البرلماني، األوروغػػػوانػػػيػ، 

 رورة تعزيز الروابط الثنائي،.المبػػنػانػػػيػػ، بح ور أع اء الو د الرسمي. وكاف ت كيد عمت  
أ مي، االنتماء إلت الوطف،   ناؾ »وتحدث سميماف عف أ مي، التواصؿ مم االغتراب المبناني، مقددًا عمت 

قعب بكاممف  ي القرؽ األوسط، قعب عربي  مسطيني  قد أر ف ولـ يحصؿ بعد عمت دول،. و ناؾ 
 «.ظم ا ب ماف وسالـ قعوب  ي الدوؿ العربي، تبحث عف ديموقراطي، تعيش  ي

سمعتـ بالربيم العربي  ي الدوؿ العربي،، و و لف يصب  حقيقيًا، ما لـ تفرض الديموقراطي، عمت »وقاؿ  
إسرائيؿ ويعاد الحؽ لمقعب الفمسطيني. وحتت الع وي،  ي األمـ المتحدة لـ تمن  لمفمسطينييف عمت رغـ 

لبناف البمد »، مجددًا القوؿ إف «قراطي، يتحدثوف؟دول، مف  من ا األوروغواة،  عف أة ديمو  ت ييد 
المتعدد لـ يحظ بال دوء واالستقرار بسبب عدـ إعطاء الالجئيف الفمسطينييف الحؽ بالعودة إلت األرض التي 

ف الق ي، الفمسطيني،  ي أساس اال طراب العالمي  «. جروا من ا، وا 
 //، الحياة، لندن
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 ندعم الفمسطينيين ولن ُنَقِصر مع غزة : مرسيالرئيس المصري محمد  26

مداد  أكد الرئيس المصرة محمد مرسي،  أحمد بديوة-القا رة عمت التزاـ بالدر بدعـ الق ي، الفمسطيني،، وا 
الفمسطينييف بالقذاء والدواء وتحسيف حرك، معبر ر   البرة، مقددًا عمت أف ذلؾ يتـ دوف المساس باألمف 

 المصرة القومي.
الؿ احتفاؿ المصرييف  ي ذكرو السادس مف أكتوبر  ي استاد ممعب القا رة مساء السبت،  وقاؿ مرسي م

يال يمكف أبدًا أف نقصر بحؽ الفمسطينييف،  نحف نقـو بواجبنا ب مداد ـ باإلعان، قدر ما نستطيم بالقذاء 
 والدواء وحرك، المعبر دوف أف يمس ولف يمس باألمف المصرة القوميي.

دائمًا بدعـ الق ي، الفمسطيني، وبدعـ غزة،  ـ منا ونحف من ـي، مقيرًا إلت أف أرض  وأ اؼ  يممتزموف
 سيناء ي ي أرض مصري،، ولف تذ ب حب، رمؿ من ا لدوف المصرييفي.

وتابم حديثف بالقوؿ  يإف الفمسطينييف يحبوف أر  ـ، ويريدوف أف يكبروا  ي اي، ال تًا إلت أف ما يثار مف 
 مسطينييف وسيناء يليس  ي محم، ويجب أف نتر م عنفي.قائعات تدور حوؿ الف

 5/01/1101، فمسطين أون الين
 

 والمقدسات "األقصى"يؤكد استمرار الجيود المصرية لمحفاظ عمى  المصري السفيرالقدس:  27
استمرار الج ود المصري، لمحفاظ  ،  أكد سفير مصر لدو السمط، الوطني، الفمسطيني، ياسر عثمافسالقد

جد األقصت المبارؾ والمقدسات اإلسالمي،  ي مدين، القدس، بالتنسيؽ مم القيادة الفمسطيني،، عمت المس
 وجامع، الدوؿ العربي،، ومنظم، التعاوف اإلسالمي.

جاء ذلؾ مالؿ الزيارة التفقدي، التي قاـ ب ا السفير عثماف، امس، لممسجد األقصت المبارؾ، بمقارك، عدد 
 .37والقعبي، الوطني، واإلسالمي،، مف مناطؽ القدس وأرا ي عاـ  مف ممثمي الفعاليات الرسمي،

وقاؿ السفير عثماف إف زيارتف لممسجد األقصت جاءت بتكميؼ مف القيادة المصري، لموقوؼ عمت األحداث 
 يف عقب اقتحامف مف قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي أمس، األمر الذة القت استياء قعبيا ورسميا، عربيا 

سالميا وأعرب عف استياء الحكوم، المصري، مف االستفزاز اليومي لممصميف  ي المسجد األقصت  .وا 
واقتحامف ومحاول، االحتالؿ تقيير األمر الواقم، مقددا عمت أ مي، المسجد األقصت لمصر كما  و لكؿ 

  مسطيني ومسمـ.
ومي،، التي تزيد مف مستوو واستمم السفير عثماف، مالؿ جولتف، لق ادات حوؿ الممارسات اإلسرائيمي، الي

التوتر  ي المنطق،، كما زار  ري  الق داء بمف  ي ـ  يصؿ وعبد القادر الحسيني، واطمم عمت ساح، 
 البراؽ والحفريات اإلسرائيمي، المجاورة لجسر باب المقارب،.

 6/01/1101، األيام، رام اهلل
 

 طرىا عمى األمن القوميإقامة منطقة تجارة حرة مع غزة لخ مصرشحاتة يبمغ مشعل رفض  28
وكاالت  استقبؿ الوزير رأ ت قحات، رئيس ج از الممابرات العام، المصري،، أمس  –دنيا الوطف  -غزة 

 األوؿ، و دا مف حرك، يحماسي برئاس، مالد مقعؿ.



 
 
 

 

 

           11ص                                    1532العدد:                6/01/1101األحد  التاريخ:

المصري، إف قحات، أبمغ مقعؿ ر ض السمطات المصري، إقام، منطق، « الوطف»وقالت مصادر لػصحيف، 
بيف مصر وقطاع غزة  ت سيناء، لمطورة  ذا األمر عمت األمف القومت المصرو، إ ا ، إلت تجارة حرة 

 أنف لف يكوف  ت صال  الفمسطينييف مستقبال.
قد انفردت بمبر مفاو ات إلقام، منطق، تجارة حرة بيف مصر وقطاع غزة عمت الحدود « الوطف»وكانت 

 المصري، الفمسطيني،.
ف المقاء تطرؽ أي ا إلت مناقق، التس يالت التت مف الممكف أف تقدم ا وكقفت مصادر ممابراتي، عف أ

مصر لقطاع غزة مقابؿ عدـ الموا ق، عمت مقروع المنطق، الحرة، التت تتمثؿ  ت تس يؿ أكثر لدموؿ 
المواطنيف، والسمم، إ ا ، إلت زيادة كميات الوقود والك رباء التت تصدر ا مصر إلت قطاع غزة، مقابؿ 

 رك، حماس لمسمطات المصري،  ت غمؽ األنفاؽ ن ائيا.معاون، ح
وقالت المصادر إف مقعؿ أكد حرص حركتف عمت تنفيذ بنود المصالح، الفمسطيني، عمت أرض الواقم 

إلت عمؿ لمدم، الق ي، الفمسطيني،، وأف مقعؿ أو   أف حركتف تمد يد ا « حبر عمت ورؽ»وتحويم ا مف 
تحرير األرض، وتوحيد الج ود. و و األمر الذو أيدر قحات،، حيث أكد  لكا ، الفصائؿ الفمسطيني، مف أجؿ

استعداد مصر عقد مائدة حوار بيف حركتت حماس و ت  وباقت الفصائؿ، مف أجؿ إزال، أو عراقيؿ تعيؽ 
 التنفيذ الفعمت لممؼ المصالح،.

 5/01/1101الوطن، مصر، 
 

 يصيب األمة في أحد مقدساتياى عمى المسجد األقص اإلعتداءمنظمة التعاون اإلسالمي:  31
دانت منظم، التعاوف اإلسالمي بقدة قياـ قوات االحتالؿ باقتحاـ المسجد األقصت، وقالت إف  ذا   عواصـ

 يصيب األم،  ي أحد مقدسات ا، ويستدعي الوقوؼ  ي وج ف ومنم تكرارر.» االعتداء«
اف أوغمي تحذيرر،  ي بياف، مف مطورة عف األميف العاـ لممنظم، أكمؿ الديف إحس يد  .ب  .أ«يونقمت 

تصاعد االقتحامات لممسجد وباحاتف مف جانب اإلر ابييف الي ود وقوات االحتالؿ  ي الوقت الذة يمنم 
مراج ـ منف واعتقال ـ واالعتداء عمي ـ، مقيرًا إلت أف ذلؾ  المسمموف مف دموؿ المسجد والصالة  يف، بؿ وا 

 ست دؼ الحـر القدسي.يعد تم يدا لتنفيذ ممططات مطرة ت
وأ اب أوغمي باألم، اإلسالمي، التنبف إلت ما يتعرض لف مسرو النبي محمد مف أذو واعتداءات لف تسكت 
األم، طوياًل عمت استمرار ا، داعيًا المنظمات الدولي، ومجمس األمف الدولي والدوؿ اإلسالمي، األع اء  يف 

 ؼ اعتداءات ا ومنع ا مف زيادة التوتر  ي المنطق،.عمت وق» إسرائيؿ«إلت تحمؿ مسؤوليات ـ  ي حمؿ 
 6/01/1101، الخميج، الشارقة

 
 من "الييود المتطرفين"  تحذر جامعة الدول العربية 30

حذَّرت جامع، الدوؿ العربي،، اليـو السبت، مف اندالع نزاع ديني يعاني العالـ أجمم مف   يو بي أة -مصر
 لمتطر يفي باقتحاـ المسجد األقصت أمس الجمع،.آثارر جراء قياـ مجموع، مف يالي ود ا

وندَّد األميف العاـ المساعد لقؤوف  مسطيف واألرا ي العربي، المحتم، السفير محمد صبي ،  ي تصري  لف، 
بقياـ المئات مف يالمتطر يف الي ودي باقتحاـ المسجد األقصت، محذرًا مف اندالع ما أسمار ينزاع ديني قد يزج 

 قبؿ مظمـ مف جّراء مثؿ  ذر الممارساتي.العالـ  ي مست
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وقاؿ صبي  يإف  ذا العدواف األمير عمت المسجد األقصت قكَّؿ مرحم، مطيرة لمقاي،ي، مقيرًا الت أف 
يالصمت واإلدان، مف  نا ومف  ناؾ أصب  ال معنت لفي، مقدِّدًا عمت ي رورة الرد الحاـز قبؿ أف يتحوؿ 

  ي مستقبؿ مظمـ أسود  ي منطق، عاقت ب ا األدياف  ي تسام ي. الصراع إلت نزاع ديني يزج العالـ
 5/01/1101، الحياة، لندن

 
 البرلمان العربي: المسجد األقصى خط أحمر ال يجوز المساس بو 31

حذر رئيس البرلماف العربي عمي الدقباسي االحتالؿ الص يوني مف المساس بالمسجد األقصت،   القا رة
 ال يجوز المساس بفي. واصًفا إيار ب نف يمط أحمر

وقاؿ الدقباسي،  ي تصري  صحفي مكتوب تعقيًبا عمت اقتحاـ قوات االحتالؿ لممسجد األقصت واالعتداء 
عمت المصميف  ييتعيف عمت الكياف الص يوني عدـ التعرض لمدين، القدس، بما  ي ا المسجد األقصت، ألي، 

، وأنف 0856ت أرا ي واقع، تحت االحتالؿ منذ عاـ تقيرات  ي طبيعت ا العربي، اإلسالمي،، ألن ا ما زال
ومبادئ  0814واتفاقي، ال اة عاـ  0838يجب حمايت ا والمحا ظ، عمي ا و قًا التفاقيات جنيؼ الرابع، لعاـ 

 وقواعد القانوف الدولي وو قًا لمقرارات الدولي، وبماص، قرارات مجمس األمف المتعمق، بالق ي، الفمسطيني،ي.
 5/01/1101، سطيني لإلعالمالمركز الفم

 
 وكامب ديفيد واليوم يتحدثون عن احترام المعاىدات  "إسرائيل"كانوا ضد العالقة مع  "اإلخوان": وياليمبا 32

 تحدث الدكتور كماؿ ال مباوة، الع و القيادة السابؽ  ي جماع، اإلمواف المسمميف،  حسني موا ي -لندف 
واجف حكـ الرئيس مرسي وعمت رأس ا العالق، مم أميركا واتفاؽ كامب التحديات التي ت  ي المقابم، اهتي، عف

 . و نا بعض ما جاء  ي  ذر المقابم، ديفيد مم إسرائيؿ
< اإلمواف حاليًا تحت ال وء و ـ  ي قم، السمط،، بع  ـ يقوؿ إن ـ م موموف بالسمط، وسيفقموف  ي 

 الن اي، ألن ـ قموليوف،  ماذا تقوؿ؟
ًا  ي قم، السمط،، ولذلؾ   ف األ واء مسّمط، عمي ـ أكثر مف ذة قبؿ، وأعداء األمس نعـ اإلمواف حالي -

، وسيكثر المنا قوف والمداحوف حول ـ كما كانوا حوؿ غير ـ مف قبؿ. وعمت  قد أصبحوا أصدقاء اليـو
السمط، المسؤوليف مف الثورييف والوطنييف مقابمت ـ والتعامؿ مع ـ ونقد األداء وتقويمف، إذ أف مف  ي 

األميركي،  ي  وء ال يمن،  -سيتعامؿ مم مسائؿ حساس، جدًا، وممفات سامن،، من ا العالق، المصري، 
األميركي،، والعالق، مم إسرائيؿ  ي  وء اتفاقي، كامب ديفيد المقؤوم،، والتي كنا  د ا بالكامؿ و د مف 

الـ يحتـر المواثيؽ واالتفاقات أبرم ا. ولكننا اليوـ أصبحنا نتكمـ بمق، أمرو، تتممص  ي أف اإلس
سرائيؿ  011والمعا دات، و ذا صحي    ي المئ،، ولكف اهلل تعالت ي مر بالعدؿ، وكامب ديفيد ظمـ وا  ، وا 

تحتؿ أرض المسمميف ومقدسات ـ التي ينبقي الد اع عن ا ومقاوم، االحتالؿ. اإلمواف ال يسعوف إلت الحكـ، 
جنودًا لف.  كذا تقوؿ التعاليـ، و كذا يقوؿ مقروع اإلماـ حسف البنا. ولو وجدوا مف يحكـ باإلسالـ كانوا 

،   ـ يعمموف  ي السياس، ق ن ـ ق ف اهمريف، «الحري، والعدال،»ولكف وقد أصب  لإلمواف المسمميف حزب 
وؿ والقارع يقبم ـ أكثر مف غير ـ حاليًا، ونتائج االنتمابات التقريعي، والرئاسي، تو   ذلؾ جيدًا. وتدا

السمط، اليوـ مف أساس الحياة الديموقراطي، التي صعد ب ا اإلمواف إلت السمط،. ولكف دواـ الحاؿ مف 
 المحاؿ ومصوصًا  ي السياس،.
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، االقتصاد والعالقات مم إسرائيؿ. ولقد كانت مذبح، ر    < تقمؿ التحديات التي تواجف حكـ اإلمواف اليـو
.  ؿ تظف أف الرئيس محمد مرسي يمكف أف ينج  بمساعدة الجيش  ي سيناء قنبم، موقوت، قابم، لالنفجار

  ي عالج  ذر الت ديدات الجديدة والمزمن،؟ كيؼ وصمنا إلت  ذر الحال،، حال، سيناء بال قانوف؟
كؿ ما ورد  ي السؤاؿ صحي  مف ناحي، التحديات، بؿ أ يؼ إلت ذلؾ ما أسميف الممفات السامن،  -

امن، الداممي، معرو ، ومن ا االقتصاد، واألمف واالستقرار، واالن باط  ي المارجي،، ألف الممفات الس
القارع، ومواج ، حالتي االستقطاب والسيول،،   اًل عف تحقيؽ متطمبات وأ داؼ الثورة األربع، و ي 

نجاز الوعود التي قطع ا الرئيس عمت نفسف  قبؿ العيش والحريات والعدال، االجتماعي، والكرام، اإلنساني،، وا 
انتمابات اإلعادة. أما الممفات السامن، المارجي،  من ا كما قمتـ العالقات مم إسرائيؿ، وأ يؼ إلت ذلؾ 
الموقؼ مف ال يمن، القربي، بقيادة أميركا، ومن ا الموقؼ مف إيراف والحصار حول ا، وكيفي، الق اء عمت 

تكب بع نا حماق، المساعدة  ي العدواف  تن، السن، والقيع، لمتعاوف والتكامؿ  ي المستقبؿ، وحتت ال ير 
المتوقم عمت إيراف ب ة قكؿ أو صيق، مف الصيغ. لقد كانت مذبح، ر   قنبم، موقوت، وقد انفجرت  عاًل، 
و جرت كثيرًا مف التساؤالت، حوؿ تصريحات المواء مراد موا ي  ي ق ف اإلبالغ المبكر إلت المسؤوليف عف 

وـ والمذبح،، ومف  ـ  ؤالء المسؤولوف؟ ولماذا لـ يكف مم المذبوحيف المعمومات التي توا رت قبؿ ال ج
سالح يدا عوف بف عف أنفس ـ؟ ولماذا جمسوا جميعًا ي كموف  ي مكاف واحد ووقت واحد، عمت رغـ أف ذلؾ 
ممالؼ ل مف والتعميمات األمني،؟ وثارت أي ًا تساؤالت عف دور إسرائيؿ وتحذير ـ المبكر  ي ق ف ال جـو 

ر ابي وكذلؾ العالق، مم حماس وغزة و دـ األنفاؽ أو رؤوس األنفاؽ، كما نتج مف  ذر المذبح، قتؿ اإل
وتقريد مف يسموف باإلر ابييف  ي سيناء، واهلل أعمـ بحاؿ كؿ واحد من ـ. نحف ورثنا ترك، ثقيم، مف أياـ 

رة  ي ا وكؿ ذلؾ يحتاج إلت عالج الفساد والديكتاتوري،، ومن ا مقكم، سيناء بكؿ مقكالت ا والتحديات المطي
 ناج  وطويؿ وب سرع ما يمكف.

 6/01/1101، الحياة، لندن
 
 

 «االونروا»مميون يورو لا 00با  تتبرع المفوضية األوروبية 33
أعمنت دائػرة المسػاعدات اإلنسػاني، والحمايػ، المدنيػ، التابعػ، لممفو ػي، األوروبيػ، )إيكػو( عػف تقػديم ا   عماف

لبػػرامج اإلغاثػػ، اإلنسػػاني،  ػػي وكالػػ، )األونػػروا(. وسػػيعمؿ  ػػذا التبػػرع  مميػػوف يػػورو 00عػػف تبرعػػا بقيمػػ، تزيػػد 
عمػػػت تعزيػػػز عمػػػؿ الوكالػػػ،  ػػػي مسػػػاعدة األقػػػماص األقػػػد عر ػػػ، لمممػػػاطر  ػػػي سػػػوري، ولبنػػػاف واألرا ػػػي 

 الفمسطيني، المحتم،.
ائػرة المسػاعدات اإلنسػاني، قػد د»صػدرتف الوكالػ، أف أ ػي بيػاف «  يميبوغرانػدة»وقاؿ المفوض العػاـ)ل ونروا( 

وت تي  ذر  «.كانت عمت الدواـ داعما قويا لممساعدة اإلنساني، لالجئي  مسطيف منذ أكثر مف عقد مف الزماف
مميػػوف  7764التبرعػػات األميػػرة مػػف )إيكػػو(  ػػي أعقػػاب مسػػاعدات تػػـ تقػػديم ا  ػػي وقػػت مبكػػر ل ونػػروا بقيمػػ، 

مميػوف يػورومف  07104ي األرا ي الفمسػطيني، المحتمػ، إلػت جانػب يورومف أجؿ عمميات اإلغاث، اإلنساني،  
 أجؿ عمؿ الوكال،  ي لبناف. ويعد االتحاد األوروبي المان  المتعدد األكبر )ل ونروا(.

 6/01/1101، الدستور، عّمان
 

 إلى غزة لكسر الحصار نابوليتغادر  "استيل"لسفينة ا 34
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ا دعػاة سػالـ مػف دوؿ عػدة نػابولي، أمػس، إلػت قطػاع غػزة غادرت سفين، سػويدي، عمػت متن ػ  )ا  .ؼ  .ب( 
 24التػي يبمػغ طول ػا » اسػتيؿ«عمػت القطػاع. والسػفين، » إسػرائيؿ« ي محاولػ، لكسػر الحصػار الػذة تفر ػف 

الػػذة يحػػاوؿ » اسػػطوؿ الحريػػ،«متػػرًا والتػػي رحػػب بمقادرت ػػا مناصػػروف  ػػي مر ػػ  نػػابولي، انطمقػػت  ػػي إطػػار 
 حصار عمت غزة.عبثا منذ سنوات عدة كسر ال

نعتقػػد أنػػف يمزمنػػا أسػػبوعيف لموصػػوؿ إلػػت غػػزة، «أعمػػف قبػػؿ يػػوميف  ،وكػػاف المتحػػدث باسػػـ المنظمػػيف آف ايقػػي
التػي اسػت جر ا تحػالؼ دولػي مػواٍؿ » اسػتيؿ«والسػفين، ». لكف ذلؾ سيتوقؼ اي ًا عمت األحواؿ الجويػ، حتمػاً 

قمصًا مف دوؿ عدة )طاقـ وركػاب(  60اؿ،   ف لمفمسطينييف، ستنقؿ تج يزات إنساني، إلت غزة. و ي اإلجم
 سيكونوف عمت متن ا. وبيف الركاب النائب الكندة السابؽ جيـ مانمي.

 6/01/1101، الخميج، الشارقة
 

 لميونيسيف سفيراً / آذار المقبل زين الدين زيدان يزور غزة في مارس 35
الػنجـ السػابؽ لمنتمػب  رنسػا لكػرة  الجنػوب إ ريقيػ، أف« صػنداة إندبنػدنت»أكػدت صػحيف،   الوكاالت –غزة 

المسػاعي الحثيثػ، »القدـ زيف الديف زيداف تـ تعيينف سفيرًا لمنظم، األمـ المتحدة لمطفول، )اليونيسيؼ(  ػمف 
 «.إلحالؿ السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف

تسػعت إلرسػاؿ « يونيسػيؼ»وذكرت الصحيف، أف زيداف سيزور قطاع غػزة  ػي مػارس المقبػؿ، مقػيرة إلػت أف 
مػػػف الػػػوطف الفمسػػػطيني، مو ػػػح، أف العػػػرض لقػػػي ترحيبػػػًا كبيػػػرًا مػػػف زيػػػداف، « القػػػطر الجػػػري »زيػػػداف إلػػػت 
 «.سعيد ب ذر الدعوة وأنف سيسعت لرسـ البسم، عمت قفار سكاف غزة»وأكدت أنف 

 6/01/1101، البيان، دبي
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أطمؽ رئيس الحكوم، االسػرائيمي،، بنيػاميف نتانيػا و القػرارة األولػت  ػي مسػيرة   أماؿ قحادة -م، القدس المحت
تقريب موعد االنتمابات البرلماني،، مم أنف غير مقتنم تمامًا بالفكرة.   و يجرة حسابات كثيػرة ومػػعقدة حػوؿ 

« اسػرائيػػؿ بيتػػنا»ؼ، مثػؿ حػزب المو ػوع ويدمػؿ  ي نقػاقات حادة وصػراعات مم بعض حمفائف  ي االئػتال
برئاسػػ، « االسػػتقالؿ»برئاسػػ، وزيػػر المارجيػػ،، أ يقػػدور ليػػػبرماف، الػػذة ال يػػرو  ػػرورة لالنتػػػمابات، وحػػزب 

وزيػر الد ػاع، ايػ ود بػاراؾ، الذة يمقت أف يمتفي مف الػحيػاة السػياسيػ،. ومػط  نتػانػيا ػو أنػف ربط بيف تبكير 
، والتػػي تت ػػمف تقميصػػًا كبيػػرًا  ػػي موازنػػات الػػوزارات  1102ادق، عمػػت موازنػػ، عػػاـ موعػػد االنتمابػػات والمصػػ

 الممتمف، وتمس  ي قكؿ مطير بالمواطنيف.
ت ديػػػدات نتانيػػػا و ال تسػػػت دؼ مو ػػػوع الموازنػػػ،.  قػػػد جػػػرت العػػػادة أف تػػػدور نقاقػػػات حػػػادة قبػػػؿ كػػػؿ موعػػػد 

أحػزاب االئػتالؼ وكػذلؾ مػم المعار ػ،، اذ  تصويت عمت الموازن،، وأف تت جج المال ات والصػراعات، دامػؿ
إف  ذر الفتػرة تكػوف موسػمًا لمػروج الػوزراء والنػواب إلػت الصػحا ،، كػؿ يػدا م كػؿا عػف حصػ، وزارتػف ووزارات 
حزبػػف، أو يحػػتج عمػػت التقميصػػات التػػي تفػػرض عمػػت بعػػض الػػوزارات، بماصػػ، الر ػػار االجتمػػاعي والصػػح،. 

المعركػػ، كػػي ال تمبػػي الحكومػػ، مطمػػب وزارة الماليػػ، تمفػػيض الموازنػػ،  ويمعػػب الجػػيش ووزيػػرر دورًا أساسػػيًا  ػػي
 ػػرورة تعزيػػز القػػدرات عمػػت »العسػػكري،، والجػػيش يطمػػب  ػػي كػػؿ سػػن، زيػػادة الموازنػػ، العسػػكري، تحػػت قػػعار 

 «.مواج ، التحديات األمني، المحدق، ب سرائيؿ
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وازنػ، بسػالـ. بػؿ إف حكومػ، نتانيػا و كانت الحكوم، تنج   ي التوصػؿ إلػت تفا مػات بػيف أحزاب ػا وتعبػر الم
نجحػػػت  ػػػي إقػػػرار موازنػػػ، سػػػنتيف معػػػًا. وبكممػػػات أمػػػرو،  ػػػ ف الموازنػػػ، مػػػا  ػػػي إال حجػػػ، يتػػػذرعوف ب ػػػا  ػػػي 
المعرك،.  رئيس الحكوم، يطرح ق ي، الموازنػ،، لكػي يبػرر إسػقاط حكومتػف والػذ اب إلػت االنتمابػات المبكػرة 

، األمر الذة يجعؿ السؤاؿ اكثر 1102ي تقريف األوؿ )أكتوبر( وعدـ االنتظار حتت يحؿ موعد ا المقرر  
 إلحاحًا  لماذا يريد زعيـ الميكود انتمابات مبكرة؟

نتانيا و لـ يتمذ قرارًا بعد  ي  ذا الق ف. والمقربوف منف يؤكدوف أنف يتنازؿ عف الفكرة  ػي كػؿ وقػت، مػم أف 
 جواء االسػرائيػمي، ولػـ يعد س اًل التراجم.الوقت يدا مف، إذ إف  كرة االنتمابات سيطرت عمت األ

مف ج ،، يمقػت نتانيػا و مػف إدارة معركػ، انتمابػات لمػدة سػن، كاممػ، سػتتمكف مالل ػا األحػزاب المنا سػ، لػف 
مف كؿ صوب مف أف تنتظـ جيدًا لمواج تف والترويج النتقاد سياستف... واالنتقادات كػثيػرة.   ناؾ مقػكم،  ي 

. و نػػػاؾ 1100ي، االجتماعيػػػ،، ظ ػػػرت بو ػػػوح  ػػػي  ّبػػػ، االحتجػػػاج الكبػػػرو  ػػػي صػػػيؼ سػػػػياستف االقتػػػػصاد
انتقػادات لسياسػػتف  ػػي المو ػوع االيرانػػي، اذ يقػػؼ  ػػي معار ػتف غالبيػػ، وزرائػػف وجميػم قػػادة األج ػػزة األمنيػػ، 

يس السػػػػابقيف والحػػػػالييف، ودوؿ العػػػػالـ. و نػػػػاؾ انتقػػػػادات قػػػػديدة لػػػػف بسػػػػبب تػػػػد ور العالقػػػػات مػػػػم إدارة الػػػػرئ
 األميركي، باراؾ أوباما.
 تدىور شعبية نتانياىو

استطالعات الرأة االسرائيمي، تؤكد اف قعبي، نتانيا و تػد ورت. وتقػير إلػت وجػود أزمػ، قيػادة أي ػًا.  عنػدما 
ُيس ؿ المستطمعوف عف آرائ ـ عف أي، قمصي، يرون ا مناسب، لرئاسػ، الحكومػ،، يتقمػب نتانيػا و عمػت جميػم 

السػبب أنػف ال يوجػد منػا س جػدة لػف. والمنػا س الجػدة الوحيػد لػف،  ػو اي ػود أولمػرت، الػذة قادة األحزاب، و 
ينػوة العػودة إلػت الحمبػ، السياسػي، بعػدما بّرأتػف المحكمػػ، مػف ت ػـ الفسػاد التػي كانػت أدت إلػت سػقوط حكومتػػف 

ميػرة، حتػت يعمػف ومروجف مف الحمب، السياسي،. وينتظر أولمرت بعض الق ايا اإلجرائي،  ي محاكمػ،  سػاد أ
عودتػػف. و ػػذا يميػػؼ نتانيػػا و ويد عػػف إلػػت تبكيػػر موعػػد االنتمابػػات إلػػت آذار وحتػػت قػػباط ) برايػػر( المقبػػؿ، 

 حتت ال يتمكف أولمرت مف االستعداد.
سبب آمر لموؼ نتانيا و، يتعمؽ بالرئيس أوباما.  ميس سرًا أف أوباما غا ب مف نتانيا و، ألنف تدمؿ  ػي 

ابػات األميركيػ،، ووقػؼ لمصػمح، المرقػ  الجم ػورة ميػت رومنػي. ويمقػت نتانيػا و مػف قكؿ  ظ  ي االنتم
أف يفوز أوباما  ي االنتمابات  ي الق ر المقبػؿ، وينػتقـ منػف. ل ػذا يميػؿ إلػت تبكيػر موعػد االنتمابػات، لكنػف 

واألحػزاب  يدمؿ  ي صراع مػم نفسػف  ػي االتجػار اهمػر.   نػاؾ أحػزاب حميفػ، لػف ليسػت معنيػ، باالنتمابػات.
المعني، باالنتمابات، تبني مواقف ا عمت ر ض اإلجراءات لتقميص الموازن،، وتظ ػر نفسػ ا عمػت أن ػا ر  ػت 
الموازنػػػػ، ألن ػػػػا تػػػػر ض إلقػػػػاء أعبػػػػاء عمػػػػت المػػػػواطنيف. وعمميػػػػًا التصػػػػقت بنتانيػػػػا و ت مػػػػ، توجيػػػػف ال ػػػػربات 

أف تسػػػقط  ػػػي المسػػػتقبؿ حكومػػػات  االقتصػػػادي، الػػػت المػػػواطنيف. و ػػػذر ت مػػػ، ُأسػػػقطت  ػػػي الما ػػػي ويمكن ػػػا
 اسرائيمي،.

 تقميص الموازنة
بميػوف  04 – 01وو ؽ ما ظ ػر مػف مقػروع الموازنػ،،  ػ ف وزارة الماليػ، تطمػب تقميصػ ا بمبمػغ  ائػؿ يقػدر بػػ 

قيكؿ. وأة باب يتـ التقميص منػف سػيواجف بحممػ، كبيػرة  ػي صػفوؼ المػواطنيف أو ج ػاز التعمػيـ أو الجػيش. 
تمرير  ذر الموازن،،   ف وصمت ا التصقت برئيس الحكوم،، ووزير ماليتػف، يو ػاؿ قػتاينتس.  وحتت لو لـ يتـ

وكال مػػػا مػػػف حػػػزب الميكػػػود. ور اق مػػػا  ػػػي الحػػػزب بػػػدأوا يسػػػمعوف أصػػػوات التػػػذمر. و ػػػذا بحػػػد ذاتػػػف، أدمػػػؿ 
 ذا الو ػم ، «العمؿ»و « كاديما»اسرائيؿ  ي اجواء انتمابي،. واستقمت احزاب المعار ، أي ًا، مصوصًا 



 
 
 

 

 

           16ص                                    1532العدد:                6/01/1101األحد  التاريخ:

لالنطالؽ  ي المعركػ،. والتصػريحات التػي يطمق ػا زعيمػا الحػزبيف، قػيمي يحيمػو تش وقػاؤوؿ مو ػاز، تتركػز 
 حوؿ الق ايا االجتماعي، مف ج ، وحوؿ األزم، التي ا تعم ا نتانيا و مم الرئيس اوباما.

لمعركػ،. ابرز ػا اف يمػوض ومف السيناريوات التي تطرح  ي  ذا النقاش بدأت ُترسـ صور اولي، لقػكؿ  ػذر ا
اي ػود اولمػرت االنتمابػات، وكػذلؾ الزعيمػػ، السػابق، لحزبػف، تسػيبي ليفنػي، التػػي قػررت  ػي أي ػًا العػودة الػػت 
الحمبػػ، السياسػػي،. وال يسػػتبعد سياسػػيوف اف يقػػكؿ اولمػػرت وليفنػػي ومو ػػاز ومع ػػـ االعالمػػي يئيػػر لبيػػد كتمػػ، 

اي ػػًا اف يػػدمؿ العبػػوف جػػدد الػػت السػػاح، يقيػػروف قواعػػد  مركػػز كبيػػرة بصػػورة مقػػترك،. ومػػف غيػػر المسػػتبعد
 المعب،  ي معرك، االنتمابات.

وال يسػػقط بع ػػ ـ مػػف توقعاتػػػف اف يفػػاج  اي ػػود بػػػاراؾ الجميػػم ب ػػرب، غيػػر متوقعػػػ، سياسػػيًا، بماصػػ، بعػػػد 
 احتداـ المالؼ بينف وبيف نتانيا و ور ض االمير اف يمنحف وعدًا ب بقائف وزيرًا لمد اع.

 ة وبراغماتيةواقعي
حتػػت المحظػػ،، وعمػػت رغػػـ اف نتانيػػا و سيحسػػـ قػػرارر حػػوؿ تبكيػػر موعػػد االنتمابػػات قبػػؿ المػػامس عقػػر مػػف 
القػػ ر الجػػارة، موعػػد ا تتػػاح الػػدورة القػػتوي، لمكنيسػػت، إال اف القمصػػيات السياسػػي، التػػي تػػرو نفسػػ ا بديمػػ، 

ادي، لرئيس الحكوم،. ومم اف األنظار تتجف بدأت تسيطر عمت اإلعالـ االسرائيمي بتصريحات ا ومواقف ا المع
نحػػػػو اي ػػػػود اولمػػػػرت بانتظػػػػار قػػػػرارر  ػػػػي مػػػػوض المعركػػػػ، االنتمابيػػػػ،، إال اف زعيمػػػػ، حػػػػزب العمػػػػؿ، قػػػػيمي 

 يحيمو تش، تتفوؽ عمت غير ا.
،  كػذا «النجم، األعمت  ي السياس، االسػرائيمي، القػادرة عمػت تجسػيد احتمػاؿ التحػوؿ»و « واقعي، وبراغماتي،»

 ا البعض.  قد استبقت يحيمو تش غير ا  ي دعوة نتانيا و الت االعالف عف االنتمابػات المبكػرة وعػدـ وصف
مواصػػػم، حػػػاؿ عػػػدـ اليقػػػيف  ػػػي قػػػ ف االنتمابػػػات، واالتفػػػاؽ مػػػم بػػػاقي األحػػػزاب عمػػػت موعػػػد محػػػدد إلجػػػراء 

، «عدـ وجود موازنػ، ألف ذلؾ سي م حدًا لقياب الحكـ الفعمي الذة يميز الحكوم، اليوـ بسبب»االنتمابات 
كما تقػوؿ يحيمػو تش. وظ ػور  ػذر النائبػ، العماليػ، اسػتدعت الػبعض لمفػت نظػر مػف يجػد نفسػف قائػدًا سياسػيًا 
ومرقػػػحًا قويػػػًا امػػػاـ نتانيػػػا و، الػػػت ا ميػػػ، عػػػدـ تجا م ػػػا بػػػؿ التعامػػػؿ مع ػػػا كمرقػػػح، قويػػػ، قػػػادرة عمػػػت قيػػػادة 

 السياس، االسرائيمي،.
« السياسػػػييف ال ػػػاليف»ارييػػػف قػػػبيط،  اجػػػ  بعػػػض  ػػػؤالء عنػػػدما وصػػػف ـ بػػػػ  المبيػػػر  ػػػي القػػػؤوف السياسػػػي،،

« كاديمػا»ودعا ـ الت  حػص امكانيػ، التحػالؼ مػم يحيمػو تش. اذ يػرو اف و ػعيت ا تسػتدعي زعيمػ، حػزب 
السابق،، تسيبي ليفني وزعيـ الحزب الحالي، قاؤوؿ مو از، وحاييـ راموف وغير ـ الت التحػالؼ مع ػا. وو ػؽ 

و ػػػػػم يحيمػػػػو يتش الجديػػػػػد يسػػػػتدعي ليفنػػػػي ورامػػػػػوف وكػػػػديما اف يتفحصػػػػػوا ن ج ػػػػـ.  عقػػػػػي، »ف قػػػػبيط،  ػػػػ 
االنتمابػػات السػػابق، طمبػػت كػػديما برئاسػػ، ليفنػػي وقيػػادة رامػػوف مػػف اليسػػار اف ينتحػػر كػػي تتقمػػب تسػػيبي عمػػت 

زب العمؿ بيبي )بنياميف نتانيا و(. ولـ تتقمب تسيبي عمت بيبي  ي الحقيق،، لكف اليسار انتحر اذ  عؼ ح
اذا كػاف ليفنػي »، كما يرو قػبيط ويقػوؿ  «جدًا وكاد ميرتس اف ُيمحت. وانقمبت االمور اهف رأسا عمت عقب

ورامػػوف وكػػديما ممتػػزميف حقػػًا بتبػػديؿ نتانيػػا و،  عمػػي ـ اف يفعمػػوا اهف مػػا طمبػػوا مػػف اهمػػريف  عمػػف قبػػؿ ثػػالث 
سابق،(،  عمي ـ اف ين موا الت يحيمػو يتش أو أال سنوات ونصؼ سن، )مالؿ معرك، االنتمابات البرلماني، ال

 «.يقفوا  ي طريق ا عمت األقؿ
اذا اجتمم النواب ال ػالوف مػف المركػز  ػي منظومػ، سياسػي، جديػدة برئاسػ، »وأصحاب  ذر الدعوة يروف انف 

 «.العمؿ  ستصب  إلسرائيؿ كتم، سياسي، مستنيرة كبيرة تستطيم العودة الت قيادة الحكوم،
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أكثػػر أصػػحاب »انمػػا تقػػمؿ اي ػػًا رجػػاؿ االعمػػاؿ، اذ يػػرو قػػبيط اف « ال ػػاليف»لػػـ تقتصػػر عمػػت  والػػدعوة
االمواؿ  ي اسرائيؿ يكر وف يحيمو يتش،   ـ يرون ا غوغائي، مطيرة ال تف ـ قيئًا  ي االقتصاد. و ـ يرون ا 

انػػػف يتوجػػػب عمػػػت اقػػػتراكي، حمػػػراء سػػػتدّمر االقتصػػػاد وتحػػػوؿ اسػػػرائيؿ لتصػػػب  مثػػػؿ اليونػػػاف. لكػػػف الصػػػحي  
أصحاب العمؿ االسرائيمييف اف يف موا اف يحيمو يتش تعبر اليـو عف توؽ الجم ور االسرائيمي العريض الػت 
االصػالح الػداممي. وتمثػؿ يحيمػػو يتش الطمػوح  ػي اعػادة اسػػرائيؿ الػت القػيـ والػت العػػدؿ والتقػدـ. وعمػت ذلػػؾ 

 «.لزعيم، المقاتم، واقعي، وبراغماتي،يجب محاورت ا بدؿ مقاجرت ا. وسُيفاج  كثيروف كـ أف ا
 6/01/1101، الحياة، لندن
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 ماجد كيالي
ثم، حال، ترّقب تسود  ي الساح، الفمسطيني،، ال سيما  ي ال ف، والقطاع، بق ف طبيع، الميارات التي يمكف 

ود المػػزمف  ػػي عمميػػ، التسػػوي،، وانسػػداد األ ػػؽ أمػػاـ إمكػػاف قيػػاـ لمقيػػادة الفمسػػطيني، اتماذ ػػا، عمػػت  ػػوء الجمػػ
دول، مستقّم، لمفمسطينييف، لكنني عمت مالؼ ذلؾ ال أعتقػد بػ ف  ػذر القيػادة تممػؾ القػدرة عمػت اتمػاذ ميػارات 

 بديم،، أو مقايرة، لممسار السياسي الذة سارت عميف منذ عقديف مف الزمف.
س طػػػرح مػػػؤّمرًا عمػػػت قيػػػادات الكيانػػػات السياسػػػي، )المنظمػػػ، والسػػػمط، وكػػػاف الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػا

والفصائؿ(،  ي اجتماعات تـ عقد ا مّصيصًا ل ذا القػرض، تعػّذر إمكػاف االسػتمرار عمػت  ػذر الحػاؿ، عمػت 
 وء المصاعب واألزمات السياسي، واالقتصادي، التي باتت تواج  ا السمط،، والفجوة التي باتت تتوّسم بين ا 

قعب ا، نتيج، استمرار عالقات االحتالؿ، واستمرار االرت اف لقيود اتفػاؽ أوسػمو، طارحػًا عمػي ـ مناققػ،  وبيف
ميػػارات عػػّدة،  ػػمن ا  التوّجػػف نحػػو إلقػػاء اتفػػاؽ أوسػػمو، وكػػؿ مػػا تفػػرع عنػػف مػػف اتفاقػػات أمنيػػ، واقتصػػادي،، 

لقطػاع  ػي الجمعيػ، العامػ، ل مػـ وبحث إمكاف الذ اب نحو طرح االعتراؼ بالدولػ، الفمسػطيني،  ػي ال ػف، وا
المتحدة، ولو بال ػّد مػف اإلرادة األميركيػ،، وتنظػيـ انتمابػات عامػ، تقػريعي، ورئاسػي،  ػي األرا ػي المحتمػ،. 
مكػاف التحػّوؿ نحػػو  وطبعػًا ثمػ، ميػارات أمػػرو تطػرح  ػي ممفيػػ، كػؿ تمػؾ الميػارات، مػػف بين ػا حػّؿ السػػمط،، وا 

 ، دول، واحدة يثنائي، القومي،ي.تبّني رؤي، سياسي، تت ّسس عمت إقام
معمػػـو أف تمػػؾ ليسػػت  ػػي المػػرة األولػػت التػػي تػػدرؾ  ي ػػا القيػػادة الفمسػػطيني، ب ن ػػا محقػػورة  ػػي مػػ زؽ، وأن ػػا 

 م طّرة لطرح بدائؿ أمرو مقايرة، بداًل مف االستمرار  ي المعب، التفاو ي،.
مػرو بديمػ، عػف ميػار المفاو ػات، كػرّد  قبؿ نحو عاميف كػاف الػرئيس محمػود عبػاس لػّوح باعتمػاد ميػارات أ

 عمت إصرار إسرائيؿ عمت مواصم، أنقطت ا االستيطاني،،  ي األرا ي المحتم،، وتالعب ا بعممي، التسوي،.
حين ا طرح الػرئيس سػت، أو سػبع، ميػارات،  ػمن ا وقػؼ المفاو ػات، أو طػرح الق ػي، عمػت مجمػس األمػف 

المتحدة، أو التوجف بطمب إلػت األمػـ المتحػدة لفػرض الوصػاي،  الدولي لنيؿ ع وي، كامم، لفمسطيف  ي األمـ
عمػػت األرا ػػي المحتمػػ،، أو طمػػب الع ػػوي، المراقبػػ، مػػف الجمعيػػ، العامػػ، ل مػػـ المتحػػدة، أو دعػػـ استصػػدار 
قػػرار يفيػػد بػػدعـ إعػػالف قيػػاـ دولػػ،  مسػػطيني، مسػػتقم،  ػػي ال ػػف، والقطػػاع، أو حػػؿ السػػمط،، أو الػػذ اب نحػػو 

 ي،.المقاوم، القعب
وطبعػػًا،  قػػد كػػاف  ػػمف  ػػذر الميػػارات تقػػديـ الػػرئيس السػػتقالتف وذ ابػػف إلػػت البيػػت، أو التوجػػف إلػػت انتمابػػات 
جديدة، وعدـ ترقيحف نفسف؛ و ي ميارات   مت حين ا باعتبار ا مجرد تعبير عف ابتزاز، أو محاول،  قط، 

 أو ي ّق، ممؽي.
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ميػػػار، أو غيػػػرر، يتمثػػػؿ  ػػػي مػػػا سػػػمي اسػػػتحقاؽ أيمػػػوؿ ولمتػػػذكير  قػػػد كػػػاف الفيصػػػؿ حين ػػػا  ػػػي اعتمػػػاد  ػػػذا ال
(، و ػػػو موعػػػد ذ ػػػاب أبػػػو مػػػازف إلػػػت نيويػػػورؾ إللقػػػاء مطابػػػف أمػػػاـ الجمعيػػػ، العامػػػ، ل مػػػـ 1100)سػػػبتمبر/

 المتحدة، لكف  ذا االستحقاؽ جرو تجاوزر بكؿ بساط،، ب عذار وا ي،، ومف دوف طرح أي، مّط، بديم،.
قاقػات الػدائرة حاليػًا، لػف يكػوف أ  ػؿ مػف تمػؾ التػي جػرت قبػؿ عػاميف، القصد مف ذلؾ القوؿ ب ف مصير الن

أة أف  ػػذر النقاقػػات ستصػػؿ بػػدور ا إلػػت طريػػؽ مسػػدود، ولػػف يجػػرةا الحسػػـ بقػػ ن ا،  ػػذا بقػػّض النظػػر عػػف 
رغب، القيادة الفمسطيني،، أو جّديت ا، مف عدـ ذلؾ،  الحديث  نا يدور عػف القػدرة عمػت اتمػاذ القػرارات، وعػف 

 اإلمكانيات الالزم، لو ع ا  ي حّيز التطبيؽ، مف دوف التقميؿ مف أ مي، الرغب، والجّدي،. توّ ر
 ي حقيق، األمر  قد  ات الوقت الذة يمكف  يػف ل ػذر القيػادة أف تقّيػر ميارات ػا، أو السياسػات التػي تنت ج ػا، 

لمعمميػػػػ،  -وبامتيازات ػػػػاأة بقػػػػرعيت ا ومكانت ػػػػا السػػػػمطوي، -لسػػػػبب بسػػػػيط و ػػػػو أن ػػػػا باتػػػػت مرت نػػػػ، بوجود ػػػػا 
 التفاو ي، الجاري، مم إسرائيؿ، أة لمنظوم، العالقات الناقئ، عف اتفاؽ أوسمو )الموقم قبؿ عقديف تقريبًا(.

و ػذا التقػػدير ال ينطػػوة عمػت نفػػي وجػػود رغبػػ، لمقيػادة الفمسػػطيني، بانت ػػاج ميػارات وطنيػػ، بديمػػ،، ومقػػايرة، وال 
نمػا  ػو يت سػس عمػت المعطيػات والظػروؼ عمت التقػكيؾ بجػّديت ا  ػي  ػذا األمػر ،   ػذا قػ ف حػديث أمػر، وا 

 واالرت انات التي باتت تقتقؿ  ي إطار ا  ذر السمط،.
وعندة   ف  ذر القيادة، بو ع ا الرا ف، ال تمتمؾ ال القدرة وال اإلمكانيػات، عمػت انت ػاج سياسػات بديمػ،، أو 

الفمسػطيني،  ػي ال ػف، والقطػاع مػف طػرؼ واحػد، أو  صنم ميارات مقايرة، مف مثؿ اإلعالف عف قياـ الدولػ،
 الذ اب نحو احت اف أقكاؿ المقاوم، القعبي،، أو حؿ السمط،، ل سباب التالي، 

سػػػيادة حػػػاؿ الترّ ػػػؿ  ػػػي الكيانػػػات السياسػػػي، الفمسػػػطيني، السػػػائدة )المنظمػػػ، والسػػػمط، والفصػػػائؿ(، وتةكػػػؿ  ،أوالً 
ر ا  ي مواج ، عدو ا، وعدـ قدرت ا عمت تجديد ذات ا، عمت صعيد مكانت ا التمثيمي،  ي المجتمم، وتراجم دو 
 المفا يـ والبنت والعالقات وأقكاؿ العمؿ.

ولػػػػنالحظ أف الفصػػػػائؿ المكونػػػػ، لمحركػػػػ، الوطنيػػػػ، الفمسػػػػطيني، باتػػػػت متما يػػػػ،، بقػػػػكؿ أو بػػػػةمر، مػػػػم النظػػػػاـ 
باتػػت غيػػر قػػادرة عمػػت توحيػػد  السياسػػي السػػائد )السػػمط،(، بمفا يمػػف وآليػػات عممػػف، وحتػػت أف  ػػذر الفصػػائؿ

 ذات ا، وتجديد مفا يم ا، وا  فاء الحيوي، عمت وجود ا،  ما بالؾ بتوليد بدائؿ  ي اإلطار الوطني العاـ.
بمعنت آمر، لقد انتقمت الكيانات السياسي،، ببنا ا ومفا يم ا وأقكاؿ عمم ا، مف كون ا حرك، تحػرر وطنػي، 

 سمط، مقّو ، ألن ا لـ تنجز مقروع االستقالؿ ولو لجزء مف الوطف.إلت كون ا سمط،، بمعنت الكمم،، لكن ا 
 كذا لـ يعػد ثمػ، مقاومػ،، ال مسػمح، وال سػممي،، ال  صػائمي، وال قػعبي،، ال  ػي ال ػف، وال  ػي غػزة  والمعنػت 

 أف الكيانات السياسي، الفمسطيني، تكّيفت مم واقع ا، ومم نمط وجود ا مالؿ العقديف الما ييف.
أف إسػػػرائيؿ اسػػػتطاعت تجويػػػؼ  ػػػذر الحركػػػ،، ونػػػزع طابع ػػػا كحركػػػ، تحػػػرر وطنػػػي، ويمقػػػت أف  و ػػػذا يعنػػػي

إسرائيؿ تطم  إلت تحويػؿ  ػذر الحركػ،، بعػد الم ػي  ػي إدمػاؿ تقييػرات عمػت قوا ػا المحركػ،، إلػت نػوع مػف 
 قبم،.وكيؿ لالحتالؿ؛ و و أمر مر وف بما تريدر، أو بما ستقررر القيادات الفمسطيني،  ي المرحم، الم

نما عف بنيػ، قياديػ،،  ػي   نا ينبقي أف ندرؾ ب ننا ال نتحدث عف بني، قيادة تت لؼ مف عقرات األقماص، وا 
المنظم، والسمط، والفصائؿ، ل ا قاعدة اجتماعي، تت لؼ مف حوالي ربم مميوف قمص، مف موظفي السػمط،، 

 يم ػػػػا وعالقات ػػػػا، ومصػػػػػالح ا، ومػػػػف العػػػػامميف والمتفػػػػػرغيف  ػػػػي أج ػػػػزة المنظمػػػػػ، والفصػػػػائؿ، بػػػػات ل ػػػػػا مفا
وامتيازات ا، بقكؿ يمتمؼ عف أحواؿ الفمسطينييف العػادييف،   ػؤالء يعممػوف  ػي دورة اقتصػادي، ممتمفػ،، و ػي 

 دائرة مفا يـ سياسي، مرتبط، تماما بواقم السمط، بما  ي عميف.



 
 
 

 

 

           21ص                                    1532العدد:                6/01/1101األحد  التاريخ:

تجػػد نفسػػ ا،  ػػي األغمػػب،  والحػػاؿ  ػػ ف  ػػذر الطبقػػ، السياسػػي،، التػػي تقػػكؿ العمػػود الفقػػرة لمسػػمط، والفصػػائؿ،
 غير معني، بانت اج ميارات بديم،، ألن ا ستت ّرر مف جراء ذلؾ،  ي مكانت ا، وامتيازات ا، ونمط عيق ا.

وتكمف مقكم،  ذر يالطبق،ي  ي حرص ا عمت حراس، واقم التكّمس  ي البنت والسياس،  ي الساح، الفمسطيني،، 
النحػػػػو الػػػػذة  ػػػػي عميػػػػف، و ػػػػي إصػػػػرار ا عمػػػػت اسػػػػتمرار  و ػػػػي سػػػػعي ا إلػػػػت ت بيػػػػد مكانػػػػ، السػػػػمط، ولػػػػو عمػػػػت

المفاو ات، رغـ تبّيف عدـ جدوا ا وا  رار ا بمصال  الفمسطينييف، و ي ممانعت ا ألة تطوير أو تجديد  ي 
 منظوم، الكيانات والميارات الوطني،، وكؿ ذلؾ  ي سبيؿ الحفاظ عمت مكانت ا وامتيازات ا ونفوذ ا.

مؿ ترّسػخ النظػاـ الفمسػطيني السػائد  ػو طبيعتػف يالريعيػ،ي، ألف  ػذا النظػاـ ال يعتمػد ثانيًا، ال قّؾ أف مف عوا
 ي ت ميف مواردر الذاتي، عمت قعبف، أو عمت إمكاناتػف االقتصػادي،، بقػدر مػا يعتمػد عمػت المػوارد المت تّيػ، مػف 

ارت انػػات سياسػػي، المػػارج، و ػػمن ا إسػػرائيؿ )االقتطاعػػات ال ػػريبي،( والػػدوؿ المانحػػ، بمػػا يقػػكمف ذلػػؾ مػػف 
 ووظيفي،، ت ر بالمقروع الوطني الفمسطيني، وبعادات الطبق، السياسي، القائدة.

 كػػذا،  مػػف ناحيػػ، المػػوارد الماليػػ،،  ػػ ف القيػػادة الفمسػػطيني، تجػػد نفسػػ ا  ػػي مواج ػػ، و ػػم ال تسػػتطيم تحمػػؿ 
ت انػات واإلمػالءات السياسػي، تبعاتف، ال سيما مم تعّذر وجود موارد مستقم، تتي  ل ػا التصػّرؼ مػف مػارج االر 

 الموج ، نحو ا.
ومما يفاقـ مف ذلؾ االحتياجات الكبيرة لمفمسطينييف  ي األرا ي المحتم،، عمت  وء أو اع ـ االقتصػادي، 

ألػؼ وا ػد جديػد عمػت سػوؽ العمػؿ سػنويًا، وثمػ، ت ػييقات ناجمػ، عػف وجػود االحػتالؿ،  31الصعب،، إذ ثمػ، 
ر، وعمت التجارة، وعمت استمدامات الفمسطينييف ل را ي والميار،   ال عف الذة ي م قيودا عمت االستثما

 تقطيعف التواصؿ بيف األرا ي الفمسطيني،.
مميونػػػا مػػػف  041ألػػػؼ موظّػػػؼ، تقػػػدر كتمػػػ، رواتػػػب ـ بحػػػوالي  044و ػػػوؽ كػػػؿ ذلػػػؾ ثمػػػ،  ػػػي السػػػمط، حػػػوالي 

 ف حجـ النفقات الجاري، لمسمط،.% م44الدوالرات ق ريا، أة حوالي مميارة دوالر سنويًا، و ذا يقكؿ 
والمعنػػػت مػػػف ذلػػػؾ أف السػػػمط، الفمسػػػطيني،،  ػػػي و ػػػع ا الػػػرا ف، غيػػػر قػػػادرة عمػػػت العػػػيش، وتقطيػػػ، نفقات ػػػا، 
ورواتػػب العػػامميف  ي ػػا، بػػدوف المػػوارد التػػي ينبقػػي أف تتػػد ؽ عمي ػػا مػػف المػػارج، و ػػي مػػوارد ال تػػ تي، عمػػت 

بػػػاإلمالءات السياسػػػي،، و ػػػمن ا البقػػػاء  ػػػي إطػػػار العمميػػػ، النحػػػو المطمػػػوب،  ػػػي حػػػاؿ عػػػدـ التػػػزاـ السػػػمط، 
 التفاو ي،.

وبدي ي أف  ذا الواقم ي م قطاعات مف الفمسطينييف، نظريًا وعمميػًا، أمػاـ إقػكاليتيف، سياسػي، وأمالقيػ،، ال 
 سيما  ي المفا م، بيف حقوق ـ القرعي، و وّيت ـ الوطني، مف ج ،، وأو اع ـ المعيقي، مف ج ، أمرو.

قًا،  في الظروؼ الصعب، والمعّقدة التي يعاني من ا الفمسطينيوف، باتت القطاعات المرتبط، بالسػمط، أمػاـ وح
و م يتطّمب من ا االمتيار بيف قبوؿ التعايش مم االحتالؿ والسكوت عف استمرارر والقبوؿ بالتنسيؽ األمنػي 

 ػػذا الواقػػم، واالنحيػػاز إلػػت مصػػال   معػػف، مػػم التقطّػػي بالعمميػػ، التفاو ػػي، ووجػػود كيػػاف السػػمط،، أو ر ػػض
عموـ القعب، وا  راز أقكاؿ مف المقاوم، المناسب،  د االحتالؿ، مما ي ّدد بفقدان ا مصػدر الػدمؿ، المتػ تي 

 مف استمرار السمط، بواقع ا الرا ف.
األ ػـ أنػف معموـ أف الميار األوؿ يعّمؽ أزم، الطبق، السياسي، السائدة وحاؿ االنقساـ  ػي نظام ػا السياسػي، و 

 ي ّدد با تراق ا عف الحراكات القعبي،، التي تّتجف نحو التنامي  ي مواج ، إسرائيؿ االستعماري، والعنصري،.
ن ػػاء االنقسػػاـ،   ػػي حػػيف يفػػت  الميػػار الثػػاني عمػػت اسػػتعادة الحركػػ، الوطنيػػ، طابع ػػا كحركػػ، تحػػّرر وطنػػي، وا 

عػػادة ت سػػيس كيانات ػػا عمػػت قواعػػد مؤّسسػػي، وتمثيمّيػػ،  وديمقراطيػػ،، واعتمػػاد ميػػارات وطنيػػ، تعيػػد االعتبػػار وا 
 لممطابق، بيف ق ي،  مسطيف وأرض  مسطيف وقعب  مسطيف وحركت ا الوطني،.
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ثالثًا، تقتقؿ القيادات السياسي، الفمسطيني، بمعزؿ عف قعب ا، حيث لػيس ثمػ، مراكػز صػنم قػرار، وال  يئػات 
مػػػػف  ػػػػذا وذاؾ أف المجتمػػػػم الفمسػػػػطيني ممػػػػزؽ،  تقػػػػريعي،، ال مجمػػػػس وطنػػػػي، وال مجمػػػػس تقػػػػريعي، واأل ػػػػـ

ويم م لسيادات متباين، وممتمف،، و ذر نقط،  عؼ بالنسب، لمفمسطينييف ولحركت ـ الوطنيػ،، ولكن ػا تعتبػر 
نقطػػ، قػػوة تعمػػؿ لصػػال  القيػػادات الفمسػػطيني، التػػي تجػػد نفسػػ ا متحػػررة  ػػي الميػػارات السياسػػي، التػػي تتمػػذ ا، 

 ال لمساءل، وال لمراجع،.  ي ال تم م ال لمراقب، و 
لكػػػف األمػػػر األكثػػػر أ ميػػػ،  ػػػي  ػػػذا المجػػػاؿ  ػػػو أف الكيانػػػات السياسػػػي، الفمسػػػطيني، باتػػػت تتركػػػز  ػػػي ال ػػػف، 
والقطػاع، أة أن ػا باتػت تقػتقؿ بمعػزؿ عػف االرتبػاط بتجمعػات الالجئػيف الفمسػطينييف، الػذيف تقػكؿ ق ػػيت ـ 

قد كاف مف نتائج كػؿ ذلػؾ تممػي القيػادة الفمسػطيني، عػف لّب الق ي، الفمسطيني،، وقمب مقروع ا التحررة. و 
أحد أ ـ مصادر قوت ا، و و المتمثػؿ ب ػذر الكتمػ، الكبيػرة مػف الفمسػطينييف الالجئػيف،   ػال عػف التممػي عػف 

 القوة األمالقي، التي تكمف  ي ق ي، حؽ العودة.
قيػػػادة السػػػائدة، إنمػػػا يكمػػػف  ػػػي  كػػػذا  ػػػ ف أحػػػد مصػػػادر  قػػػداف القػػػدرة عمػػػت اتمػػػاذ ميػػػارات بديمػػػ،، مػػػف قبػػػؿ ال

ت ميق ا لمصادر قوت ا، الكامن، أو الظا رة، وأكبر مثاؿ عمت ذلؾ يتمثؿ بتممي ا عف ورق، منظم، التحريػر، 
لصال  كياف السمط،، وكذا تممي ا عف ورق، الالجئيف، و ـ كتم، اجتماعيػ، واسػع،، كانػت  يمػا م ػت حاممػ، 

 مقروع الكفاح المسم  الفمسطيني.
 ي  -والحديث  نا يتعمؽ عف ميارات وطني،-ت مف كؿ ذلؾ أف انت اج ميارات سياسي، بديم،، ومقايرة المعن

مواج ػػ، إسػػرائيؿ االسػػتعماري، والعنصػػري،، إنمػػا يتطمػػب إحػػداث تقييػػرات  ػػي بينػػ، الطبقػػ، السياسػػي، المتحكمػػ، 
دة الفمسػػطيني،، تجديػػد قػػباب ا، بالكيانػػات السػػائدة )المنظمػػ، والسػػمط، والفصػػائؿ(، أة إنػػف يتطمػػب تجديػػد القيػػا

 ومفا يم ا، عمت أسس ن الي، وتمثيمي، وديمقراطي،.
 5/01/1101، الجزيرة نت، الدوحة
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 عبد الناصر النجار
ظريػ، يقترب موعد االنتمابات المحمي،  ي ال ف، القربي، بعد منم يحماسي إجراء ا  ي القطاع عمت قاعدة ين

 عود الثقابي، حيث يبدو أف االنتمابات قر يجب االبتعاد عنف قدر اإلمكاف عند سمط، يحماسي.
 ػػي ال ػػف، القربيػػ، وبعػػد ت جيػػؿ طويػػؿ أصػػب  االسػػتحقاؽ واجبػػًا، وال مجػػاؿ لمتراجػػم... و ػػي األيػػاـ األميػػرة 

 أصب  الحراؾ وا حًا، والكتؿ االنتمابي، بدأت توّزع برامج ا االنتمابي،.
مػػػت الػػػرغـ مػػػف أف  ػػػذر االنتمابػػػات ذات طبيعػػػ، مدميػػػ،،  ػػػ ف تسييسػػػ ا أصػػػب  أمػػػرًا واقعػػػًا، و ػػػي مجتمعنػػػا وع

الفمسػػطيني أصػػبحت االنتمابػػات ت مػػذ الطػػابم السياسػػي ابتػػداًء مػػف انتمابػػات مجػػالس الطمبػػ،  ػػي الجامعػػات 
 الجمعيات العائمي، الصقيرة. وانتمابات القرؼ التجاري، وانتمابات األندي، الريا ي،، وليس انت اء بانتمابات

المالحػػػظ أف حركػػػ، ي ػػػت ي واج ػػػت إقػػػكالي، وصػػػعوب، كبيػػػرة  ػػػي تقػػػكيؿ كتم ػػػا االنتمابيػػػ، سػػػواء بالوحػػػدة مػػػم 
  صائؿ منظم، التحرير أو حتت  ي امتيار الفتحاوييف المقاركيف  ي  ذر االنتمابات.

ؿ والمجمػػس التقػػريعي الثػػاني،  مػػـ تفمػػ  المقػػكم، السػػابق، نفسػػ ا وقعػػت  ػػي انتمابػػات المجمػػس التقػػريعي األو  
الحركػػ،  ػػي الحػػد مػػف قيػػاـ العديػػد مػػف أع ػػائ ا بمػػوض االنتمابػػات تحػػت قػػعار ياالسػػتقالؿي.. الحركػػ، مػػف 
ج ت ا كانت تحذر دائمًا را ع، قعار يمف استقؿ استقاؿي وتقوـ بعمميات الفصؿ ثـ تعيد األمور إلت طبيعت ا 

 بعد  ترة مف الزمف. 
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روح قبؿ أف يستقؿ كثير مف األع اء الذيف سينا سوف  ي  ذر االنتمابات   ؿ استمعت القيادة السؤاؿ المط
 إلي ـ و ؿ حاورت ـ و ؿ أقنعت ـ... أـ أف لدي ـ حج، أقوو.

 ػػي كثيػػػر مػػػف المواقػػم  نػػػاؾ نػػػوع مػػف يالتمممػػػؿي وعػػػدـ الر ػػا... وكػػػاف عمػػػت الحركػػ، أف تتنّبػػػف إلػػػت أف  ػػػذر 
لجم ػػور بكاممػػف وليسػػت مقتصػػرة عمػػت أبنػػاء الحركػػ،، وقػػد تكػػوف  نػػاؾ قمصػػي، االنتمابػػات سيقػػارؾ  ي ػػا ا

 حركي، قوي، دامؿ الحرك، ولكف ليس ل ا امتداد جما يرة،  ما العمؿ؟ 
 ي ثالث مدف  ناؾ إقكالي،  تحاوي، كبيرة، والمدف  ي  نابمس، جنيف، قمقيمي،، إ ا ، إلت عدد مف البمدات 

 الكبيرة ماص،  ي جنوب ال ف،.
بدو أف  ناؾ بعض القمصيات التي أصبحت مستقم، وربما  صمت مف الحركػ،،  ػي أقػوو، وربمػا سػتحقؽ ي

 تحاويػػ، عمػػت الػػرغـ مػػف  صػػؿ مػػف يصػػفوف أنفسػػ ـ  - ػػوزًا مػػا.. بمعنػػت آمػػر سػػتكوف  نػػا المنا سػػ،  تحاويػػ، 
 بالمستقميف  ي محاول، لاللتفاؼ عمت الحرك،.
دة النظر والبحث عف األسباب التػي تتكػّرر  ػي أف يمػرج الػبعض الو م الفتحاوة بحاج، مرة أمرو إلت إعا

 عف قرارات الحرك،، وال تستطيم الحرك، استيعاب انتقاد ـ أو الحوار المثمر والمجدة مع ـ.
ف  از المسػتقموف الػذيف ُأقيمػوا أو لػـ ُيقػالوا  ػ ف المعادلػ،  ػي ي ػت ي نا سػت ي ػت ي، ومػف  ػاز  عمت كؿ حاؿ، وا 

  و ي ت ي .
 5/01/1101، ة سما اإلخباريةوكال
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 سعد عبد الرحمفأد. 
 ػػػػي ال ػػػػف، القربيػػػػ، « االسػػػػتيطاف»مػػػػم تكثيػػػػؼ دولػػػػ، االحػػػػتالؿ الصػػػػ يوني عمميػػػػات الت ويػػػػد واالسػػػػتعمار/ 

تسػوي، سياسػي، و)القدس( بقكؿ غير مسبوؽ، قدـ زعيـ المعار ، االسػرائيمي، )قػاؤوؿ مو ػاز( مػؤمرا مطػ، ل
لحػاؽ القػدس القػرقي،، و« قبيح،» إلػت إسػرائيؿ، « ال ػف،»% مػف 31نابعػ، مػف كون ػا مطػ، توسػعي، ل ػـ وا 

سػػقاط حػػؽ العػػودة لالجئػػيف الفمسػػطينييف )والػػذة كػػاف قػػد نػػادو بػػف القػػرار الػػدولي  (   ػػال عػػف جعػػؿ 083وا 
 ػػي مطػػ، )مو ػػاز(  ػػي ت كيػػد ا أف القػػدس عاصػػم، أبديػػ، موحػػدة لدولػػ، االحػػتالؿ. وتجمػػت آمػػر الكػػالـ القبػػي  

الترتيبات األمني،  ي الحاكـ الفعمي لمعقمي، اإلسرائيمي،  دول،  مسطيني، منزوع، السػالح لػيس ل ػا جػيش ي ػدد 
 أمف إسرائيؿ   
حكوم، االحتالؿ )اي ود باراؾ( ليدلي بدلور ويؤكد يميني، السياسػ،  ػي إسػرائيؿ، « وزير د اع»اليوـ جاء دور 
تحػت حكومػ،  1114انفصاؿ جديدة )أحادي، الجانػب( عمػت غػرار مػا حػدث  ػي قطػاع غػزة  ػي مقترحا مط، 

المقامػػ، عمػػت أرا ػػي « المسػػتوطنات»)آرييػػؿ قػػاروف(. وبموجػػب المطػػ،، يػػتـ إمػػالء عػػدد مػػف المسػػتعمرات/ 
«. النقػػاط الحيويػػ،»الكبػػرو وبعػػض « االسػػتيطاني،»الفمسػػطينييف  ػػي ال ػػف،، بينمػػا يجػػرة االبقػػاء عمػػت الكتػػؿ 

بموجػػػب مطػػػ، االنفصػػػاؿ الجديػػػد  ػػػ ف الكتػػػؿ االسػػػتيطاني، غػػػوش عتسػػػيوف ومعاليػػػف أدومػػػيـ »وقػػػاؿ )بػػػاراؾ(  
% مػػػف المسػػػتوطنيف( سػػػتبقت تحػػػت السػػػيطرة اإلسػػػرائيمي،. والمطػػػ، تق ػػػي باحتفػػػاظ 81وأريئيػػػؿ )يسػػػكف  ي ػػػا 

إلسػػػرائيمي، إسػػػرائيؿ بالسػػػيطرة عمػػػت منػػػاطؽ  ػػػي ال ػػػف، تطػػػؿ عمػػػت وسػػػط إسػػػرائيؿ ومنػػػاطؽ  امػػػ، لمجػػػيش ا
المنػػػػاطؽ الدولػػػػ، « بقيػػػػ،»و ػػػػماف وجػػػػود عسػػػػكرة إسػػػػرائيمي عمػػػػت طػػػػوؿ غػػػػور األردف، عمػػػػت أف تقػػػػاـ  ػػػػي 

الػػذيف ال يرغبػػوف بمقػػادرة « المسػػتوطنوف»الفمسػػطيني، بعػػد إمػػالء عقػػرات المسػػتعمرات الصػػقيرة بحيػػث يبقػػت 
 «. ذر المستعمرات تحت حكـ  مسطيني   



 
 
 

 

 

           22ص                                    1532العدد:                6/01/1101األحد  التاريخ:

 مػػثال، قػػاؿ ع ػػو الكنيسػػت )دانػػي دانػػوف) مػػف «  الباراكيػػ،» ػػا لممطػػ، رد الفعػػؿ اإلسػػرائيمي العػػاـ جػػاء را 
 ػذر »أة إقالػ، )بػاراؾ(، وأف « االنفصاؿ الوحيد المطروح  و انفصػاؿ وزيػر الػد اع عػف منصػبف»الميكود إف 

كذلؾ اعتبر وزير اإلعالـ «. محاول، يائس، مف جانب باراؾ لعبور نسب، الحسـ  ي االنتمابات العام، المقبم،
يواصػػؿ ارتكػػاب أمطػػاء جنػػدة نفػػر. »يػػولي إدلقػػتايف( أف )بػػاراؾ( يطػػرح مطتػػف  ػػي سػػياؽ االنتمابػػات وأنػػف )

( وعمػػؿ مػػف أجػػؿ 1111 بعػػد أف أيػػد كارثػػ، أوسػػمو ونظػػـ ال ػػروب مػػف لبنػػاف )عنػػدما كػػاف رئيسػػا لمػػوزراء  ػػي 
اهف ليقػػكؿ مطػػرا االنفصػػاؿ عػػف غػػزة التػػي أدممػػت صػػواريم ا مميػػوف إسػػرائيمي إلػػت المالجػػ ،   نػػف مسػػتعد 

وقػػػد عقػػػب ع ػػػو الكنيسػػػت )دا يػػػد روتػػػيـ( مػػػف حػػػزب «. عمػػػت ماليػػػيف أمػػػرو مػػػف أجػػػؿ عبػػػور نسػػػب، الحسػػػـ
الحكػػيـ يػػتعمـ مػػف أمطػػاء اهمػػريف والقبػػي ال يػػتعمـ حتػػت مػػف أمطػػاء »عمػػت المطػػ، قػػائال  « إسػػرائيؿ بيتنػػا»

« عتصػػماؤوت»مػػف حػػزب ارتكب ػػا بنفسػػف، ومطػػ، بػػاراؾ الم ووسػػ، تمثػػؿ بصػػعوب، ممسػػ، أع ػػاء كنيسػػت )
واقػػنطف »وأو ػػحت صػػحيف، «. الػػذة يتزعمػػف( ولػػذلؾ  ػػ ف عالقت ػػا مػػم الواقػػم مثػػؿ عالقػػ، حزبػػف مػػم الواقػػم

المسػػتوطنات اإلسػػرائيمي، الكبػػرو )التػػي اسػػتبقت ا مطػػ، بػػاراؾ( تفصػػؿ أرا ػػي ال ػػف، وتصػػادر »أف « بوسػػت
عزولػ، بػؿ  ػي مجتمعػات متصػم، تمػر عبػر أرا ي القدس القرقي،.  تمؾ البؤر االستيطاني، ال تمثؿ قعوبا م

 «. األرا ي الفمسطيني، وتق ي عمت التواصؿ الجقرا ي ألرا ي دول،  مسطيني، مستقم،
ومم عدـ تجا منػا رد  عػؿ السػمط، الفمسػطيني،، الػذة جػاء كالعػادة قػاجبا ومنػددا،  كثيػروف قػد دعو ػا لو ػم 

إف مػا يريػدر بػاراؾ  ػو  كرتػف الكارثيػ، »يػؿ قػعث(  استراتيجي،  مسطيني، لمواج ػ،  كػذا مطػط. وكمػا قػاؿ )نب
القديم،، و كرة قػاروف مػف قبمػف، كيػاف  مسػطيني  زيػؿ دوف القػدس وبيػت لحػـ و ػواحي ا ودوف ن ػر األردف 

% مػف 81كيمومترات دامؿ الحدود القربيػ، لم ػف، ودوف  01وحوض األردف )األغوار والبحر الميت( ودوف 
 «. ي الماء واألجواء وغير ذلؾ مف الق ايا الم م، الكتؿ االستيطاني، ودوف حقوؽ

ب قامػ، حكػـ ذاتػي  مسػطيني « حػال لمصػراع»وحقا، يعمـ الجميم أف إسػرائيؿ بموجػب مطط ػا  ػذر، إنمػا تريػد 
موسػػم ولكػػف بحػػدود أرض  مسػػطيني، أقػػؿ وسػػكاف  مسػػطينييف أقػػؿ .   ػػذر المطػػط، بقػػكم ا العػػاـ،  ػػي إعػػادة 

سرائيمي، جديدة لجر الفمسطينييف إلت مربػم المفاو ػات العقيمػ،، ومحاولػ، لثني ػا تعريؼ لالحتالؿ، ومحاول، إ
عف  كرة تقديـ طمب ع وي، دول،  مسطيف بالجمعي، العام، ل مػـ المتحػدة، أو  ػي تح ػير لمرحمػ، مػا بعػد 
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 ناحوـ برنياع
اف اي ود بػاراؾ ال يمكػف إ انتػف.  فػي جداالتػف مػم المصػوـ يمكنػف اف يكػوف دا يػ، ويمكنػف اف يكػوف منتقمػا، 

ياقِسػػـ  –و ػػـ يقولػػوف الكثيػػر  –لكنػػف لػػف يعتػػرؼ أبػػدا ب نػػف قػػعر باال انػػ،.  حينمػػا يقولػػوف كالمػػا ينػػددوف بػػف 
النصػػؼ اهمػػر الػت أعمػػت مكػػاف قمصػيتف  ػػورا   يبقػت نصػػفف  ػػي الميػداف ليحػػارب عمػػا لػف،  ػػي حػػيف يرتفػم 

العػػػرض ليقػػػرؼ مػػػف  نػػػاؾ عمػػػت الجمبػػػ،، وال يػػػنقّض بػػػاراؾ  ػػػي غ ػػػب عمػػػت مصػػػومف بػػػؿ يفسػػػر كالم ػػػـ 
ويػػتف م ـ ويسػػمر مػػف سػػما ت ـ؛ بػػؿ انػػف احيانػػا ُيطػػرة عمػػي ـ بطريقػػ، تجعم ػػـ عمػػت نحػػو مػػا أكثػػر تعر ػػا 

 لمسمري،. وكاف باراؾ يستطيم اف يكوف صاحب عمود صحا ي ممتازا.
المعرك، االنتمابي، التي بدأت اهف يؤدة بػاراؾ دورا لػـ يػؤدر قػط.   ػو ديػؾ غفػراف نتنيػا و. وعمػت ظ ػرر   ي

المواج ػػ، مػػػم ادارة اوبامػػا، والبئػػػر العميقػػ،  ػػػي  –سػػُتمقت جميػػم مطايػػػا الحكومػػ، الحاليػػػ،  ػػي نظػػػر النػػامبيف 
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الذرة. ولف يكػوف نتنيػا و ابػف النػور إذا  الميزاني،، وامالء يميقروفي وحي ياالولبان،ي، واستمرار مقروع ايراف
 لـ ُيعرض بازائف ابف الظالـ. باراؾ  و االسرائيمي الوحيد الذة يمكنف اف يؤدة الدور.

و و اي ا بطاق، دموؿ وزراء يالميكودي الت العقري، االولت. اف منتسبي يالميكودي يقومػوف عػف يمػيف وزرائ ػـ 
ـ لػػوزير يكتفػػي بػػال جـو عمػػت أبػػو مػػازف، بػػؿ يحتػػاجوف الػػت عػػدو بعيػػدا الػػت اليمػػيف، و ػػـ لػػف يعطػػوا اصػػوات 
 أقرب، ومحسوس أكثر، وباراؾ يقدـ السمع،.

ال ينبقي اف ُنمرج مف جمم، االمكانيات اف يكوف  ذا  ي ن اي، االمر مف مصمحتف.  ال جمات عميف ستمنم 
كثػػرت ال جمػػات عميػػف سػػيزيد د عػػف الػػت  ػػامش المعركػػ، االنتمابيػػ،،   ػػو سػػيكوف  نػػاؾ بكامػػؿ وزنػػف. وكممػػا 

احتماؿ أف يوجد  ػي المركػز واليسػار نػامبوف يكر ػوف يالميكػودي يزنػوف التصػويت لػف  نتنيػا و يعطيػف برنامجػا 
 سياسيا.

اف قيػػادة يقػػاسي مػػثال عمػػت يقػػيف ب نػػف ينػػوة اسػػتقالؿ واليتػػف لػػوزارة الػػد اع كػػي يصػػدر أوامػػر تجنيػػد جمػػاعي 
تجنيػػػد قػػػعار انتماباتػػػف واألداة التػػػي يتجػػػاوز ب ػػػا حػػػزب االسػػػتقالؿ نسػػػب، ألبنػػػاء المعا ػػػد الدينيػػػ،. وسػػػيكوف ال

الحسػػـ. ويتطػػرؽ بػػاراؾ الػػت الػػربط بػػيف التجنيػػد واالنتمابػػات بسػػمري،. آراؤر معرو ػػ،. لكػػف الصػػم، بػػيف موجػػ، 
 التجنيػػد القريػػب واالنتمابػػات المبكػػرة قػػد تجعػػؿ تجنيػػد اهبػػاء الصػػقار مػػف المتػػدينيف قػػ نا سػػامنا وأداة لجػػذب

 اصوات احزاب مف جانبي القوس السياسي،.
و كذا  ي ق ف ايراف.  في الجدؿ حوؿ عممي، عسكري، اسرائيمي، عمت ايراف ال يزاؿ نتنيا و وباراؾ  ي جب ػ، 
واحدة، أو يزعماف ذلؾ عمت األقؿ. وكال ما يد م باتجار عمػؿ عسػكرة أميركػي، واذا امتنػم األميركيػوف عػف 

، اسرائيمي،. كال مػا ُيسػمـ لمت جيػؿ الػت الربيػم أو الصػيؼ الػذة أقػار اليػف نتنيػا و العمؿ  يد عاف باتجار عممي
 ي مطبتف  ي الجمعي، العام،. والت جيؿ الػذة وصػؼ قبػؿ ذلػؾ ب نػف كارثػ، يوصػؼ اهف ب نػف قػرار صػحي . 

يػػـو الػػذة تػػـ يقػػوالف اف االيػػرانييف  ػػـ الػػذيف مّكنػػوا مػػف الت جيػػؿ حينمػػا اسػػتقر رأي ػػـ عمػػت نقػػؿ جػػزء مػػف اليوران
 ػػي المائػػ، الػػت ممتبػػر  ػػي ط ػػراف ينػػتج ايزوتوبػػات لقايػػات طبيػػ،. اف تحويػػؿ اليورانيػػـو  11تمصػػيبف بدرجػػ، 

 يؤجؿ أق را الموعد الذة سيكوف ل ـ  يف ما يكفي مف المادة العداد ممس قنابؿ ذري،.
ر مػػف مػرة، ممصصػػ، قبػؿ كػػؿ اف العمميػ، االسػػرائيمي، التػي د ػػم نتنيػا و وبػػاراؾ باتجا  ػا، كمػػا ُكتػب  نػػا أكثػ

قيء ألميركا ال اليػراف.  قػد اقتنػم بػاراؾ ونتنيػا و بػ ف أميركػا سػتعمؿ  قػط اذا اقتنعػت بػ ف اسػرائيؿ سػتعمؿ. 
مميػػػارات دوالر. ولػػػو أننػػػي كنػػػت أميركيػػػا  2نحػػػو  –مميػػػار قػػػيكؿ  00وقػػػد أنفقػػػا عمػػػت االعػػػداد لمعمميػػػ، نحػػػو 

تتمقػػػت مػػػف أميركػػػا مسػػػاعدة عسػػػكري، سػػػمي، وتنفق ػػػا عمػػػت السػػػتنتجت انػػػف توجػػػد سػػػمري، مػػػا  ػػػي الدولػػػ، التػػػي 
 استعماؿ ال قط عمت أميركا. اف قمصا ما قد يستنتج اف اسرائيؿ تعض اليد التي ُتطعم ا.

 مشتبو بو !
مػف  نػا يبػدأ القػقاؽ.  قػد دعػا بػاراؾ الػت تفػاوض  ػادئ مػم ادارة اوبامػا، وحػذر مػف مواج ػ، معمنػ،. وامتػار 

وحذر باراؾ مف تمطيط ُممـز لمطوط حمر تعر  ا االدارة األميركي، بحيث توصؼ نتنيا و مواج ، معمن،. 
ب ن ػػا مسػػتعبدة المػػالء اسػػرائيمي؛ وأصػػر نتنيػػا و عمػػت مػػط مطػػوط حمػػر؛ وآمػػف ب نػػف سي ػػقط عمػػت اوبامػػا 
بوسػػػاط، مجمػػػس النػػػواب، وكانػػػت النتيجػػػ، عكسػػػي، ألف كبػػػار الػػػديمقراطييف  ػػػي مجمػػػس النػػػواب مػػػف اصػػػدقاء 

 سموا الت نتنيا و رسائؿ غا ب،.اسرائيؿ أر 
وجاءت المطب،  ي االمـ المتحدة. وقد رآ ا نتنيا و ُدرة تاج الحمم، الدعائي، عمػت ايػراف، ورآ ػا بػاراؾ مطبػ، 
سياسي، موج ،  ي األساس الت احتياجات داممي،    ذا حدثت عمميػ، أميركيػ،  يسػتطيم نتنيػا و اف يػزعـ اف 
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عمميػػ،  يسػػتطيم اف يػػزعـ انػػف كػػاف الرجػػؿ الػػذة حػػذر العػػالـ؛ وم مػػا يكػػف  العمميػػ، تمػػت بف ػػمف؛ واذا لػػـ تكػػف
 االمر   ف الف ؿ سيعود اليف.

يسا ر باراؾ  ي  ذر الوالي، الت الواليات المتحدة مرة كؿ ثالث، اسابيم تقريبػا،  بػاراؾ يحػب السػفر. وقػد تقبػؿ 
دعا لف ولّينػف ووعػد بػ ف يتقيػر وغطػت عمػت نتنيا و أسفارر باعتبار ا حقيق،، واستممص من ا  ائدة ألف باراؾ 

أ عاؿ لـ تعجب االدارة )أدو بيريس دورا مقػاب ا الػت اف انتقػد مطػ، ال جػوـ عمػت ايػراف(؛ ولمػا كػاف ليبرمػاف 
غير موجود تقريبا  ي أميركا  قد أدو باراؾ  ناؾ  ي واقم االمر عمؿ وزير مارجي،،  ذا الػت كػوف رحػالت 

اء دورة تعميميػػ، تميػػز حكومػػات نتنيػػا و   كػػؿ وزيػػر يسػػا ر الػػت حيػػث يقػػاء بػػاراؾ كانػػت جػػزءا مػػف جػػو ان ػػ
 ويمتقي مف يقاء ويقوؿ ما يقاء.

كانػػت الحجػػ، لمسػػفر االميػػر  ػػي اجتمػػاع نػػاٍد جميػػؿ اسػػمف يغموبػػاؿ اينيقػػيتيؼي يترأسػػف بيػػؿ كمينتػػوف، وبػػاراؾ 
م راـ عمانوئيػؿ  ػي قػيكاغو ووزيػر ع و  يف. وقد اجتمم النادة  ي نيويورؾ واستقؿ باراؾ الزيارة ليمتقي مػ

الد اع بانيتا ومستقار االمف القػومي دونيمػوف. وكػاف المقػاء  ػي قػيكاغو معمومػا لػوزارة المارجيػ،،  قػد انتظػرر 
القنصؿ. وطمب نتنيا و أال يمتقي مػم صػحا ييف مقػي، اف ُيفسػد تػ ثير مطبتػف المقتربػ،  ػي الجمعيػ، العامػ،، 

 واستجاب باراؾ لذلؾ.
انيتا لمقاء مم دونيموف،  قد كاف عائدا مف الصيف. ولػـ يصػؿ اي ػا المػواء عميػدرور، رئػيس مجمػس لـ ي ت ب

االمف القومي الذة كاف يفترض اف يقارؾ. لـ يترتػب الجػدوؿ الزمنػي وأجػرو عميػدرور لقػاءر قبػؿ ذلػؾ بيػـو 
الػت المقػاء. وسػ ؿ بػاراؾ  وأبمغ باراؾ. وقد أمروا بػاراؾ مػف ديػواف رئػيس الػوزراء اف ي ػـ السػفير مايكػؿ أورف

دقيقػ،  11دونيموف  قاؿ ال أعارض. ومالؿ ذلؾ انتظر أورف ثـ م ت ثـ ُدعي الت العودة. وكانت قد مرت 
 الت اف عاد.

ال ُيبيف  ذا التسمسؿ مؤامرة غام ، مف باراؾ الثارة القحناء بػيف نتنيػا و واوبامػا، بػؿ ُيبػيف تقييػرا حػادا  ػي 
وكما كاف مجديا باعتبارر سفيرا مقربا وحميفا سيكوف مجديا باعتبارر مقتب ا بف، الت  مكان، باراؾ عند نتنيا و.

 االنتمابات.
 لممواجية قوانين خاصة

لػػيس لممواج ػػات التمفازيػػ، بػػيف مرقػػحي الرئاسػػ، أة تػػ ثير  ػػي التصػػويت  ػػي االنتمابػػات.  ػػذا  ػػو االسػػتنتاج 
لرئاسػػي،  ػي الواليػػات المتحػػدة مػف المواج ػػ، االولػػت القػاطم مػػف مئػػات األبحػاث التػػي ُأجريػػت  ػي المواج ػػات ا
الػػت اليػػوـ. ول ػا  ػػي األكثػػر تػػ ثير  ػػي مقػػدار  0851التاريميػ، بػػيف ريتقػػارد نيكسػػوف وجػػوف كنيػدة  ػػي العػػاـ 

حماسػػ، المقػػجعيف مػػف الحػػزبيف. تسػػتطيم الحماسػػ، اف تحسػػـ صػػراعات محميػػ، وانتمػػاب سػػناتور أو ع ػػو 
  ا وزف  ي انتمابات الرئاس،.مجمس نواب، لكف ال يكاد يكوف ل

رغـ ما تقوؿ األبحاث   ف المواج ات تجذب الي ا انتبا ا عظيما،   ػي الحقػؿ الػذة تجػرة  وقػف المعبػ، و ػي 
برنامج الرياليتي الوحيد.  ي المواج ، االولت بيف اوباما ورومني، التي تمت  ػي دنفػر  ػي كػوليرادو، انتصػر 

 ػػحا ومػػوجزا وُمركػػزا. وُأعطػػي المقػػا دوف  رصػػ، الموازنػػ، بينػػف وبػػيف رومنػػي بال ػػرب، القا ػػي،.  قػػد كػػاف وا
مصػػمف الػػذة بػػدا متعبػػا ومقػػتتا ويمتػػـز الػػد اع. وبػػدأ رومنػػي أكثػػر رئاسػػي، وأكثػػر صػػالحي،. وكانػػت الموازنػػ، 
مطموب، بيف الصورة التي نق ت لرومني  ي االسابيم االميرة وبيف عر ف.  قد كانت الصورة لمرق  قاحب 

الواقم يتعثر بيف زل، لساف الت امرو، لكنف  ي المواج ، أظ ر سيطرة عمت النفس وطراوة وقػدرة  مقطوع عف
 عمت االرتجاؿ.
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تمت  ي الػبالد ألوؿ  0885اف التوقعات المنمف ، احيانا  ي أ  ؿ قيء قد يطم  اليف مرق .  ي العاـ 
ف بيػػػريس، مرقػػػ  يالميكػػػودي، و ػػػو مػػػرة انتمابػػػات قمصػػػي، لرئاسػػػ، الػػػوزراء. وقػػػد واجػػػف رئػػػيس الػػػوزراء، قػػػمعو 

سياسػػي جديػػد نسػػبيا وغيػػر ذة تجربػػ، اسػػمف بنيػػاميف نتنيػػا و. كانػػت المواج ػػ، قػػد ُسػػجمت مسػػبقا  ػػي القاعػػ، 
الصػػػقيرة  ػػػي مقػػػر دعايػػػ، حػػػزب العمػػػؿ  ػػػي قػػػارع ي سػػػكمفي  ػػػي تػػػؿ ابيػػػب. ولػػػـ ُيػػػدعا جم ػػػور بػػػؿ قميػػػؿ مػػػف 

ء عالقات عامػ، مػف الحػزبيف لػـ يقمقػوا أ ػوا  ـ،  قػد الصحا ييف  قط،  جمسنا نراقب المواج ، محاطيف بمبرا
 ت ثر كؿ واحد من ـ بصوت ج ير ب داء مرقحف، وصدرت عنف صيحات استمفاؼ بالمرق  المقابؿ.

وحينمػػا انق ػػت المواج ػػ، طمبػػت مػػف متحدثػػ، مقػػر حػػزب العمػػؿ، ب يػػرر بردوغػػو، اف تعػػود لمقػػا دت ا عمػػت 
مػػت  جمسػػنا  ػػي  ػػدوء وقػػا دنا. وحينمػػا تػػـ العػػرض طمبػػت اف قاقػػ، التمفػػاز.   مػػذتني الػػت مكتػػب  ػػي األع

أقا در مرة ثاني، ثـ امرو. ومف مقا دة الت مقا دة ظ ر بيريس وسمم أسوأ،  قد كاف متعبا ومقتتا ويمتـز 
موقفا د اعيا. ونتنيا و مثؿ رومني أقمم الت أعمت مم برنامج توقعات منمف ،  كاف وا حا وموجزا وُمركزا 

 وزراء. وتحدث كرئيس
ي از نتنيػا و  ػي المواج ػ،ي، أبمقػت محػرر الصػحيف،، موقػيف  ػاردة،  ػي حماسػ،. وكنػت قػد أحببػت التجديػد 
والمفاجػػ ة. وطمػػب  ػػاردة مػػف مينػػا تسػػيم  أف ُتجػػرة اسػػتطالعا  اتفيػػا  ػػورا بعػػد العػػرض  ػػي الميػػؿ، وممصػػت 

مت االنتمابػػات التػػي ُأجريػػت  ػػي الػػت اسػػتنتاجات مقػػاب ،. ونقػػرت الصػػحيف، نتػػائج االسػػتطالع بػػابراز. وُحسػػ
ألػػؼ صػػوت. بعػػد ذلػػؾ زعػػـ بيػػريس اف العنػػواف الصػػحا ي جمػػب لنتنيػػا و النصػػر وكػػاف  ػػي  04القػػد بفػػرؽ 

كالمف قيء مف الصدؽ،  المواج ات ربما ال تقير التصويت تقييرا أساسيا، لكػف حينمػا يكػوف الفػرؽ صػقيرا 
 ي. واعتقػػد نتنيػػا و  ػػي البدايػػ، اف العنػػواف قػػد جػػدا يسػػتطيم كػػؿ عامػػؿ اف يحسػػـ حتػػت لػػو كػػاف عنػػواف صػػحا

حسـ االمػر و سػد عميػف رأيػف بعػد ذلػؾ حينمػا اعتقػد انػف  ػو وحػدر جمػب النصػر ولػـ يجمبػف رسػوؿ وال جػف وال 
 ماماؾ.
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