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 "قدس نت": دول عربية نصحت عباس بتحديد موعد إلجراء االنتخابات لمخروج من المأزق الراىن 3
اهلل: فت مصادر فمسطينية عميمة، الجمعة، عف ضغوطات عربية مورست عمى الرئيس الفمسطيني راـ 

محمود عباس مف أجؿ اإلعالف بشكؿ رسمي عف موعد إجراء االنتخابات العامة )الرئاسية والتشريعية( 
 بانقساـنة، الوضع الفمسطيني عمى الحالة الراى استمرمعممة ذلؾ "أنو لف يكوف ىناؾ وقفة عربية في حاؿ 

 بيف الضفة الغربية وقطاع غزة". 
أف عدة دوؿ عربية تقدمت بنصائح  ،وقالت المصادر في تصريحات خصت بيا وكالة قدس نت لألنباء

كمخرج وحيد مف الوضع الراىف،  ؛لمرئيس أبو مازف بتحديد موعد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية
س أبو مازف بأنيا لف تحوؿ أي مبمغ مالي في حاؿ استمر الوضع مضيفة "بأف دواًل عربية ىددت الرئي

الراىف". وأضافت المصادر "أف القيادة الفمسطينية تعيش اآلف في منعزؿ عف الدوؿ العربية الكبرى ودوؿ 
العربي باألوضاع الداخمية  االنشغاؿ إلىالمتحدة، باإلضافة  األمـ إلىالقيادة بالتوجو  النشغاؿخميجية نظرًا 

 ي سوريا". ف
ورجحت المصادر "أف يصدر الرئيس الفمسطيني محمود عباس "قرارًا بتحديد موعد إلجراء االنتخابات العامة 
في غضوف الستة أشير القادمة، لمخروج مف المأزؽ الراىف، قائمة "أنو في حاؿ فشؿ التوجو الفمسطيني مرة 

االنتخابات كمخرج وحيد مف أجؿ الخروج مف  لىإالمتحدة، فإنو ال خيار آخر سوى التوجو  األمـأخرى لدى 
 الوضع الراىف.

، ومع تبكير موعد إجراء يةسرائيماإلاألفؽ السياسي بيف السمطة الفمسطينية والحكومة  انسدادوفي ظؿ 
ية جديدة إسرائيم، فإف الوضع السياسي سيبقى مجمدًا لحيف قدـو حكومة إسرائيؿاالنتخابات البرلمانية في 

 أمؿ الفمسطينيوف أف تأت بجديد عمى كافة األصعدة ال سيما ممؼ المفاوضات بيف الجانبيف".والتي ال ي
 31/31/1131نت، .وكالة قدس

 
 ية ستكون سمبية عمى الفمسطينيينسرائيماإل االنتخاباترزقة: تداعيات يوسف  1

تأثيرات تبكير  أف ،يوسؼ رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة .د اعتبر :غزة
لف تكوف مباشر عمى الحالة الفمسطينية، وأف ىذه التأثيرات ستكوف سمبية وليست  يةسرائيماإلاالنتخابات 

تطرًفا  أكثر، ال بؿ قؿ تطرفاً ألف يأت بحكومة "نتنياىو في حاؿ فوز وقاؿ رزقة لوكالة قدس برس:  ايجابية.
 مف حكومتو الحالية".

مكانية تصاعده في حاؿ بدأت الدعاية االنتخابيةوحوؿ التمويح بالتصعيد العس قاؿ: "أجواء  ،كري ضد غزة وا 
 إعالميةالتصعيد العسكري ضد غزة ليا قرابة ثالثة شيور. دعوات رسمية مف قادة ومسؤوليف، ودعوات 

 يعتدوا عمى غزة ىي أفرغبتيـ في  ييفسرائيماإل أفعممية عسكرية في غزة؛ واعتقد  إلىومف متطرفيف يدعو 
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و استباؽ الخصـ وحرمانو مف أمنذ سنوات، وىـ يسمونيا الحرب االستباقية  موجودة باستمرار ودائماً 
 أف، ولذلؾ المقاومة الفمسطينية تحاوؿ األمرغزة حذرة مف ىذا  إفوتابع: " مصادر قوتو بشكؿ متجدد".

في غزة ومنطقة  األوضاع مف نتائجيا توتير يةسرائيماإلتعمؿ مف خالؿ عمؿ مشترؾ ما يواجو ىذه الحالة 
 الخميج العربي واالستعداد لمتغيرات في الحالة السورية".

وتوقعاتو نتنياىو بفوز ميت  روميني  األمريكيةوأضاؼ: "نتنياىو أراد ىذا التوقيت عمى قاعدة االنتخابات 
ميني ىو يمثؿ مرشح الحزب الجميوري لمرئاسة األمريكية، وبالتالي ىو يريد حكومة تكوف في سياؽ فوز رو 

 في الواليات المتحدة". األصولياليميف 
 31/31/1131قدس برس، 

 
 وزارة الداخمية في قطاع غزة: ال مانع من تأسيس األحزاب السياسية 1

ماداـ ذلؾ  سياسيحزب  أي، إنيا ال تمانع تأسيس 31/31 ، يوـ الجمعةفي قطاع غزةقالت وزارة الداخمية 
حددىا القانوف، مؤكدة أنيا تقؼ مع الحريات العامة  التيب اإلجراءات وحس الفمسطينيإطار القانوف  في

وقاؿ إسالـ  بمد يدعـ الحريات. يأ في السياسيوتدعـ تأسيس األحزاب والجمعيات كظاىرة صحية لمتعدد 
عمى ما أعمنو سمفيوف أف أجيزة أمف الحكومة  رداً  ،تصريح لو فيالناطؽ باسـ وزارة الداخمية  ،شيواف
واعتقمت قادتيـ، إف وزارتو طمبت مف القائميف عمى  السياسيينية عرقمت إعالف تأسيس حزبيـ الفمسط

وأضاؼ: "جمسنا  لذلؾ. رسميإتباع اإلجراءات القانونية حسب القانوف والتقدـ بطمب  السمفيتأسيس الحزب 
طالعيـ عمى اإلجراءات القانونية الفمسطيني السمفيمع القائميف عمى تأسيس الحزب  حزب  أيلتأسيس  وا 

األحزاب  وتأسيسي الرأيأف حرية التعبير عف  "، مضيفاً الفمسطينيقبؿ اإلعالف عنو حسب القانوف 
وتابع شيواف: "نقدر تفيـ أفراد الحزب بعد اطالعيـ عمى اإلجراءات المتبعة  والجمعيات حؽ مكفوؿ لمجميع.

 ت قميمة".تأسيس األحزاب والجمعيات ولـ يزد االجتماع بيـ عمى ساعا في
 31/31/1131موقع فمسطين أون الين، 

 
 في سجن "شطة" األسرىاالعتداء الذي تعرض لو  تستنكر األسرىغزة: وزارة  4

االعتداء الوحشي الذي تعرض لو األسرى في سجف  في قطاع غزة استنكرت وزارة األسرى والمحرريف :غزة
، وقياـ قوة مف وحدات حرس 31/31معة "شطة" الصييوني الواقع شماؿ فمسطيف المحتمة صباح يوـ الج

" داخؿ السجف واالعتداء عمى األسرى والتنكيؿ بيـ وعزؿ ثالثة 0شرطيًا باقتحاـ قسـ " 01السجوف  وقواميا 
في بياف تمقى المركز الفمسطيني لإلعالـ نسخًة منو،  ،وحذرت الوزارة منيـ أثناء خروجيـ إلى ساحة "الفورة".

لمتكررة والمتالحقة عمى األسرى التي مف شأنيا أف تزيد حدة التوتر داخؿ السجوف مف استمرار االعتداءات ا
وتدفع األسرى التخاذ سمسمة مف الخطوات التصعيدية باستخداـ أساليب وأدوات جديدة تكوف أشد وأقسى مف 

 اإلضراب عف الطعاـ في حاؿ استمرت مصمحة السجوف في االعتداء عمييـ وعدـ االستجابة لمطالبيـ.
 31/31/1131المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 
 

 برشمونة تعرض لضغوط بشأن شاليطنادي : الرجوبجبريل  5
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أكد أميف عاـ المجمس األعمى لمشباب والرياضة لدى السمطة الفمسطينية، : دار اإلعالـ العربية -لقاىرة ا
ي جمعاد شاليط، سرائيمي اإلالمواء جبريؿ الرجوب، أف كؿ ما أثير عف دعوة نادي برشمونة الرياضي لمجند

في مباراة الكالسيكو بالدوري اإلسباني لكرة القدـ، عار مف الصحة. وكشؼ أف إدارة النادي تعرضت 
دارة النادي رفضت. إجالسلضغط مف اجؿ  وتحدث في تصريحات  شاليط في مقاعد الشخصيات اليامة وا 

مورست عمى إدارة النادي كي  ىناؾ ضغوطاً لبيانعف إفصاح رئيس النادي الكتالوني لو أف  جريدةخاصة ل
، وقد تـ رفضيا، وأف شاليط حضر بجنسيتو الفرنسية وليس "كبار الشخصيات"يجمس شاليط في مقاعد 

وأوضح أف إدارة  ية كمشجع عادي، في حيف تـ تكريـ اتحاد الكرة الفمسطيني وتسميمو ىدية.سرائيماإل
رة الفمسطيني والسفير وذىبنا بالفعؿ واستقبمنا رئيس النادي وأكد استعدادىا لدعوة اتحاد الك"برشمونة، أبدت 

 ."لنا أنو لـ ندع شاليط وليس لنا عالقة بحضوره الممعب
 31/31/1131البيان، دبي، 

 
 : موقف حماس من المصالحة لن يتغير بغض النظر عن قيادتيا الجديدةمرزوقأبو  6

الحياة جريدة حماس موسى أبو مرزوؽ لالسياسي لحركة أكد نائب رئيس المكتب : جيياف الحسيني –القاىرة 
إف موقؼ الحركة مف المصالحة مف المستحيؿ أف يتغير بغض النظر عف القيادة السياسية الجديػدة لمحركػة، 

إنجاز المصالحة ىو ىدؼ ومطمب تسعى الحركػة بكػؿ قياداتيػا وكوادرىػا إلػى تحقيقػو، لػذلؾ "مشددًا عمى أف 
نجاز المصالحةندعـ كؿ الخطوات وكؿ   ."ما مف شأنو أف يسرع في إنياء االنقساـ وا 

 31/31/1131، الحياة، لندف

 
 ممف المصالحة سيظل مجمدًا حتى انتخاب قيادة سياسية جديدة لحماس :التحريرجبية  7

قػػاؿ نائػػب األمػػيف العػػاـ لجبيػػة التحريػػر الفمسػػطينية، عضػػو المجنػػة السياسػػية فػػي : جييػػاف الحسػػيني –القػػاىرة 
في القاىرة أوؿ مف امس،  ،مس الوطني بالؿ قاسـ عقب محادثاتو التي أجراىا مع المسؤوليف المصرييفالمج

ومػػا سػػتفرزه مػػف قيػػادة جديػػدة لمعرفػػة  حمػػاسإف مصػػر سػػتنتظر مػػا تسػػفر عنػػو النتػػائج الداخميػػة النتخابػػات 
الحة وقطاع غػزة. ولفػت إلػى الموقؼ السياسي لمقيادة الجديدة إزاء القضايا المختمفة، وعمى رأسيا ممفي المص

انتخابػات إقمػيـ الخػارج التػي سػتعقد قريبػًا ىػي »أف ىناؾ خالفات داخمية بيف صفوؼ قيادات الحركػة، وقػاؿ: 
، مشػيرًا إلػى أف المرشػحْيف األبػرز ىمػا «التي ستحسـ الشخصية التي ستشػغؿ موقػع رئاسػة المكتػب السياسػي

لػذلؾ، فػإف ممػؼ المصػالحة سػيظؿ مجمػدًا حتػى »يػة. وزاد: أبو مرزوؽ ورئيس الحكومػة المقالػة إسػماعيؿ ىن
 «.انتخاب قيادة سياسية جديدة لحماس

، فػػي إشػػارة الػػى بعػػض «كػػأنيـ ىػػـ الػػذيف فػػازوا فػػي مصػػر»وانتقػػد موقػػؼ الحكومػػة المقالػػة فػػي غػػزة، وقػػاؿ: 
يف ... الػػرئيس المصػػري رئػػيس لمدولػػة المصػػرية ولػػيس لإلخػػواف المسػػمم»فػػي غػػزة. وأكػػد أف  حمػػاسقيػػادات 

، «ومصػػر ليػػا عالقاتيػػا وتاريخيػػا وأمنيػػا وقضػػاياىا التػػي تولييػػا اىتماميػػا، وعمػػى رأسػػيا حمايػػة أمنيػػا القػػومي
 «.معربًا عف تقديره لدور مصر الذي ال يعترؼ إال بشرعية واحدة ىي شرعية الرئيس محمود عباس

 31/31/1131، الحياة، لندن
 
 

 "رخيصة" أبو إيادباني بحق تصريحات الرح ":لقدس العربيلـ"ا الطيراوي 8
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وليػػػد عػػػػوض: نػػػػددت المجنػػػة المركزيػػػػة لحركػػػػة فػػػتح مسػػػػاء الجمعػػػػة فػػػي تصػػػػريح لػػػػػ القدس العربػػػػي   -راـ اهلل 
بالتصػريحات الصػػادرة عػػف زيػػاد الرحبػػاني بحػػؽ القائػػد الفتحػػاوي صػػالح خمػػؼ )ابػػو ايػػاد(، واصػػفة تصػػريحاتو 

 بأنيا  رخيصة .
ادة الثػورة الفمسػطينية ابػاف الحػرب االىميػو فػي لبنػاف بالمشػاركة فػي مجػزرة وكاف الرحباني اتيـ ابو اياد احد ق

تؿ الزعتر مف خالؿ نقؿ معمومات عف مخازف االسمحة والذخيرة الفمسطينية لمسورييف لينقموىا بدورىـ لمقوات 
 المبنانية لتدميرىا في تمؾ المجزرة االمر الذي كذبتو مركزية فتح.

ي عضو المجنة المركزيػة لفػتح انتقػادات الذعػة لمرحبػاني، وقػاؿ انػو  اخػر مػف يعمػـ ووجو المواء توفيؽ الطيراو 
 بتاريخ ابو اياد .

وقاؿ الطيراوي لػ القدس العربي  اف تصريحات الرحبػاني لفضػائية الميػاديف بشػأف ابػو ايػاد  سػخيفة  وتػأتي فػي 
مسػػطينية عنػػدما كانػػت مسػػتيدفة لحظػػة حرجػػة الظيػػار بأنػػو كػػاف عمػػى عمػػـ بتفاصػػيؿ تحركػػات قيػػادة الثػػورة الف

 قتال واعتقاال مف قبؿ نظاـ الرئيس السوري السابؽ حافظ االسد.
 31/31/1131، القدس العربي، لندن

 
 جباية األموال دون رقابةو رباح مينا: حماس تتفنن في القمع  9

عمػػى إف حركػػة حمػػاس التػػي تسػػيطر  ،قػػاؿ ربػػاح مينػػا عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة الشػػعبية حسػػف جبػػر:
وأكػػد مينػا فػي تصػريح لػػػ"األياـ" أف  قطػاع غػزة تتفػنف فػػي جبايػة األمػواؿ مػف النػػاس دوف رقابػة مػف أي جيػة.

األمػػواؿ التػػي تػػتـ جبايتيػػا مػػف النػػاس ال تخضػػع ألي نػػوع مػػف الرقابػػة سػػواء كانػػت مػػف المجمػػس التشػػريعي أو 
و ال أحػد يعػرؼ أيػف يػتـ إنفػاؽ األمػواؿ وأشػار إلػى أنػ السمطة القضائية أو التنفيذية التي تػتحكـ بيػا فػي غػزة.

ف كانػػت  تنفقيػػػا عمػػػى الشػػػعب أـ عمػػػى نفسػػػيا مؤكػػدًا أف ال أحػػػد يعػػػرؼ أيػػػف تػػػذىب األمػػػواؿ وأوجػػػو  حمػػػاسوا 
 صرفيا.

وقاؿ: ال اشعر كمواطف بأف الخدمات المقدمة لمناس تتناسب مػع االمػواؿ التػي تػتـ جبايتيػا بشػكؿ مبػالغ فيػو 
وأكػد اف مواصػمة عمميػات الجبايػة المبػالغ  مػف مختمػؼ مجػاالت الحيػاة. تجبي االمػواؿ حماسحتى اصبحت 

 فييا قد يؤدي الى انفجار شعبي كبير مع تواصؿ االنقساـ وانسداد االفؽ السياسي.
وقػػاؿ: ىػػذا خطػػأ قاتػػؿ تمارسػػػو حمػػاس الػػى جانػػب خطػػػأ اخػػر يتمثػػؿ فػػي حجػػػـ المبالغػػة فػػي قمػػع الجمػػػاىير 

أشػػار مينػػا الػػى اف الجبيػػة الشػػعبية طالبػػت حمػػاس خػػالؿ لقػػاء جمعيمػػا و  واسػػتعماؿ االمػػف بشػػكؿ مبػػالغ فيػػو.
 بالتوقؼ عف ىذه الممارسات )الجباية المرتفعة والقمع( الفتا الى انيـ وعدوا ببحث المسألتيف.

 31/31/1131، األيام، رام اهلل
 

 حماس تينئ المقاومة اإلسالمية في لبنان عمى إنجاز "طائرة أيوب" 31
التينئػػة لقيػػادة المقاومػػة اإلسػػالمية فػػي لبنػػاف عمػػى  ،حركػػة حمػػاس فػػي  لبنػػاف عمػػي بركػػةوّجػػو ممثػػؿ : بيػػروت

إنجاز طائرة "أيوب" بدوف طيار، التي حمقػت فػوؽ فمسػطيف المحتمػة ووصػمت إلػى بئػر السػبع وجبػاؿ الخميػؿ، 
وقػاؿ  ّصػييوني"."مما شكؿ اختراقًا كبيرا لإلجراءات األمنية الّصييونية ونصرًا عمى منظومػة الػدفاع الجػوي ال

بركة في تصريح صحفي مكتوب أرسػؿ نسػخة منػو لػػ "قػدس بػرس": "إننػا إذ نحيػي جيػود المقاومػة اإلسػالمية 
فػػػي تعزيػػػز قػػػدراتيا العسػػػكرية فػػػي مواجيػػػة العػػػدو الّصػػػييوني، نػػػدعو إلػػػى توحيػػػد جيػػػود أبنػػػاء أمتنػػػا العربيػػػة 

 لصييوني العدوانية".واإلسالمية المؤمنيف بخيار المقاومة لمواجية مشاريع العدو ا
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ماضية عمى طريؽ الجياد والمقاومة "حتى تحقيؽ أىداؼ شعبنا الفمسطيني  حماسوأكد بركة عمى أف حركة 
 بالتحرير والعودة واستعادة الحقوؽ والمقدسات كافة"، عمى حد تعبيره.

 31/31/1131، قدس برس
 

 جيادي جديدإضافة نوعية لممقاومة وزخم  "طائرة أيوب" :"كتائب المجاىدين" 33
 أشػادت "كتائػػب المجاىػػديف" بنجػػاح "عمميػػة أيػػوب"، وأكػػدت أنيػػا إضػػافة نوعيػػة لممقاومػػة وزخػػـ جيػػادي جديػػد.
وقالت الكتائب في بياف تمقت "فمسطيف" نسخة عنو: "جاءت عممية أيوب النوعيػة التػي أعمػف عنيػا حػزب اهلل 

, وتترؾ أجيزتو االستخبارية حائرة عف ىويػة المبناني لتضيؼ عمال نوعيا في وجو العدو وطموحاتو العدوانية
وأكػػػدت أف العمميػػػة كشػػػفت عمػػػا أسػػػمتيا بػػػػ" الفضػػػيحة األمنيػػػة ألجيػػػزة العػػػدو فػػػي عػػػدـ  مطمػػػؽ ىػػػذه الطػػػائرة".

اكتشػػاؼ الطػػائرة ومنػػػع وصػػوليا ألمػػاكف اسػػػتراتيجية ومنشػػ(ت ميمػػػة فػػي )دولػػة( الكيػػػاف"، مضػػيفة: "إف ىػػػذا 
خمػػا لمقاومتنػػا الفمسػػطينية ويعطينػػا دافعػػا قويػػا فػػي االسػػتمرار فػػي نيجنػػا التطػػور لممقاومػػة المبنانيػػة يضػػيؼ ز 

 الجيادي فعصر اليزائـ قد ولى".
ي خػػالؿ بيانيػػا سػػرائيموأرسػػمت "كتائػػب المجاىػػديف الجنػػاح العسػػكري لحركػػة المجاىػػديف" رسػػالة لالحػػتالؿ اإل

نػػو بػػالرغـ مػػف الحجػػـ الكبيػػر مػػف التػػ(مر عمػػى  قالػػت فيػػو: "إف المعادلػػة اختمفػػت اآلف فعيػػد التراجػػع قػػد ولػػى وا 
المقاومة والمجاىديف إال أنيـ يثبتوف دائما أنيـ أىؿ المرحمة وىـ ماضوف في مشروعيـ الجيػادي نحػو دحػر 

 العدو مف كؿ أرضنا بإذف اهلل".
 31/31/1131، فمسطين أون الين

 
 "ائيلإسر "داللة عمى قدرات الحزب في مواجية  "حزب اهلل"طائرة : عبد الستار قاسم 31

طائرة مػف دوف طيػار فػوؽ أراضػي إرساؿ اعتبر األكاديمي الفمسطيني عبد الستار قاسـ، أف تبني حزب اهلل، 
وقػاؿ أسػتاذ الفكػر السياسػي فػي  ».إسػرائيؿ«العدو، داللػة عمػى قػدرات الحػزب العسػكرية والتقنيػة فػي مواجيػة 
» يةسرائيماإل«قادر عمى ضرب المنش(ت « جامعة النجاح الوطنية، إف عممية الطائرة تدلؿ عمى أف حزب اهلل

إذا «وأضاؼ ». في البحر وعمى رأسيا منصات استخراج الغاز، وفي البر وعمى رأسيا مفاعؿ ديمونا النووي
كانت الطائرة قادرة عمى الطيراف مئات الكيمػومترات عبػر البحػر األبػيض المتوسػط، فيػي قػادرة بػذات التكتيػؾ 

البػػر الفمسػػطيني. أي أف تيديػػد المنشػػ(ت الصػػييونية لػػـ يعػػد مقتصػػرًا عمػػى  أف تطيػػر مئػػات الكيمػػومترات فػػوؽ
نما يشمؿ اآلف التيديد بالطيراف  ».التيديد الصاروخي وا 

 31/31/1131، الخميج، الشارقة
 

 ال يجوز التنازل عنو اً المنطقة ذخر  ويعد  لالنسحاب من الجوالن  استعدادهنتنياىو ينفي  31
، اف يكػػوف قػػد اعمػػف عػػف نتنيػػاىوية، بنيػػاميف سػػرائيمنكػػر رئػػيس الحكومػػة اإلأ :آمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 

وسػػػورية، انتيػػػت مػػػع انػػػدالع  إسػػػرائيؿاسػػػتعداده لالنسػػػحاب مػػػف الجػػػوالف خػػػالؿ مفاوضػػػات سػػػالـ سػػػرية بػػػيف 
 المواجيات واالضطرابات التي تشيدىا سورية.

نشػرتو صػحيفة "يػديعوت احرونػوت"  موقؼ رئيس الحكومة، في اعقػاب مػا نتنياىوونقؿ متحدث باسـ مكتب 
. وشػدد المتحػدث اف رئػيس الحكومػة يعتبػر منطقػة الجػوالف المحتمػة ذخػرا نتنياىوعف مفاوضات سرية ادارىا 

ية قديمة واحدة مف بػيف أمريكال يجوز التنازؿ عنيا. واف الحديث يدور حوؿ مبادرة  سرائيؿاستراتيجيا ىاما إل
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يا في اية مرحمة مف المراحؿ. واعتبر نشر تفاصيميا في ىػذا الوقػت بالػذات لـ تقبم إسرائيؿعدة مبادرات واف 
 نابع عف دوافع سياسية.

مػػف جيتػػو قػػاؿ رئػػيس المعارضػػة، النائػػب شػػؤوؿ موفػػاز، انػػو يتوجػػب عمػػى رئػػيس الحكومػػة اف يطمػػع اعضػػاء 
معتبرا اف ما قػاـ  السوري لجنة الخارجية واالمف البرلمانية فورا عمى تفاصيؿ التنازالت التي وافؽ عمى تقديميا

 يشكؿ مخادعة الجميور.  نتنياىوبو 
بػػدوره قػػاؿ الػػوزير ميخائيػػؿ ايتػػاف انػػو توجػػد ىنػػاؾ دائمػػا جيػػات معنيػػة بنقػػؿ الرسػػائؿ او بالتوسػػط بػػيف بمػػديف 
متخاصميف بعيدا عف انظار الجميور وفي معظـ االحياف تنتيي ىػذه االتصػاالت مػف دوف ايػة نتيجػة. واكػد 

 ونظاـ بشار االسد. إسرائيؿاف انو ليس ىناؾ حاليا اي اتصاالت بيف الوزير ايت
ووزيػػر الػػدفاع اييػػود بػػراؾ وافقػػا خػػالؿ المفاوضػػات عمػػى  نتنيػػاىوية قػػد نشػػرت اف سػػرائيموكانػػت الصػػحيفة اإل

مقابػؿ توقيػع معاىػدة  3690الكامؿ مف ىضبة الجوالف حتػى خػط الرابػع مػف يونيػو حزيػراف  إسرائيؿانسحاب 
ي مريكػمؿ بػيف البمػديف واقامػة عالقػات دبموماسػية بينيمػا. واشػارت الصػحيفة الػى اف الدبموماسػي األسالـ شػا

فريػػد ىػػوؼ قػػاـ بعمميػػة التوسػػط فػػي ىػػذه المفاوضػػات اال انيػػا انقطعػػت مػػع انػػدالع المواجيػػات مطمػػع العػػاـ 
1133. 

 31/31/1131، الحياة، لندن
 

 إلى إغالق حدودنا نسعى: جولة تفقدية عمى الحدود المصرية أثناء نتنياىو 34
انػو يسػعى إلػى سػد الحػدود كافػة، وذلػؾ  نتنيػاىواعمػف : ، رويتػرز، ا ؼ ب«الحيػاة» -القدس المحتمة، لنػدف 

الجمعة قاـ بيا في إطار حممتػو االنتخابيػة بعػد  -أثناء جولة تفقدية لو عمى الحدود المصرية مساء الخميس 
 كانوف الثاني )يناير( المقبؿ. 11في  قراره اإلعالف عف موعد االنتخابات المقبمة

قولو بعد وصولو إلى منطقػة الحػدود:  نتنياىوي عف سرائيمونقؿ الموقع اإللكتروني لمقناة العاشرة لمتمفزيوف اإل
لػػػو لػػػـ نقػػػـ السػػػياج األمنػػػي عمػػػى الحػػػدود المصػػػرية، لكػػػاف مػػػف الممكػػػف أف يكػػػوف قػػػاتاًل لنػػػا كدولػػػة ييوديػػػة »

طروف لمػػدفاع عػػف حػػدودنا بػػيف البػػر والجػػو، كمػػا رأينػػا األسػػبوع الماضػػي، فػػي مضػػ»، مضػػيفًا: «وديموقراطيػػة
ننوي : »إسرائيؿوأضاؼ في حديثو عف الجدار الذي تبنيو «. محاولة حزب اهلل إرساؿ الطائرة مف دوف طيار

كاف ىناؾ شعور بأننا نفقد دولتنا، وقمنا بعمؿ مف أجؿ ضماف عػدـ دخػوؿ أي »وتابع:  «.سد جميع حدودنا
في األماكف التي  إسرائيؿ، في إشارة إلى المتسمميف األفارقة الذيف ينجحوف بالدخوؿ إلى «إسرائيؿتسمؿ إلى م

 «.سيرونيـ»لـ تستكمؿ بعد، والذيف يتـ اعتقاليـ واقتيادىـ إلى منطقة 
 31/31/1131، الحياة، لندن

 
 في السيطرة عمى بيوت الفمسطينيينباراك يدعم المستوطنين  35

ي، اييػود بػاراؾ، الػى االدارة المدنيػة بالعمػؿ عمػى سػرائيموعز وزير الدفاع اإل: أآماؿ شحادة -تمة القدس المح
تسميـ بيت فمسطيني في الخميؿ لجمعية استيطانية، ادعت اف البيت ممؾ ليا وباف المسػتوطنيف قػاموا بشػرائو 

قد توصؿ اليو المستشػار القضػائي وقاؿ باراؾ اف قراره عبارة عف تنفيذ لموقؼ قانوني كاف  مف الفمسطينييف.
لقيػػادة الجػػيش وقائػػد المنطقػػة الوسػػطى، فػػي الضػػفة الغربيػػة، وفيػػو حػػؽ لممسػػتوطنيف فػػي الحصػػوؿ عمػػى ىػػذا 

 البيت.
 31/31/1131، الحياة، لندن
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 67لمجنود المصريين خالل حرب  "إسرائيل"يكشف تعذيب  يإسرائيمموقع  36

ويظيػر  3690ي مقطػع فيػديو يعػود لفتػرة حػرب سػرائيمخبػاري اإلبػث موقػع "والػاله" اإل :القدس المحتمة / سما
سػاءتيـ العاممػة لألسػرى المصػرييف بػدوف سػرائيمفيو ما أسماه "فضائح قاـ بيا جنود الشرطة العسػكرية اإل ية وا 

بالعبريػة ىػذا مػا رأينػا  -سبب". وقاؿ الموقع إف الفيمـ الوثائقي الذي يكشؼ تمػؾ الفضػائح اسػمو "كػاخ رأينػو" 
ي اريػػؾ برنشػػتايف والمخػػرج اليػػاؼ لػػيمط ويعػػرض لممػػرة األولػػى مػػواد سػػرائيموىػػو مشػػروع قػػاـ بػػو المنػػتج اإل  -

وثائقية نادرة مف فترة الحرب"، وذكر الموقع أنو سيقوـ أسبوعيا بعرض وبث قطع مف الفيمـ الذي يسجؿ ماذا 
 وسجمتو عدسات المصوريف. إسرائيؿفعمتو دولة 

كجندي احتياط بتوثيؽ صور مف تمؾ الحرب،  90يف سيمع، والذي شارؾ في حرب وقاـ بتصوير الفيمـ رؤوب
وىي الصور التي قاؿ الموقع إنيا يكشؼ عف "واقع القسوة الػذي يػدعو لمخجػؿ والػذي لػف يحػاوؿ أحػد تخميػده 

ػ  ويظير مف خالؿ مقطع الفيديو ػ الذي يتحدث فيو المصور نفسو عمػا قػاـ بػو ي".سرائيمفي كتب التاريخ اإل
عمميػة نقػػؿ األسػػرى فػػي سػػيارة كبيػرة وخمػػع مالبسػػيـ الخارجيػػة ليبقػػوا بػالمالبس الداخميػػة فقػػط، والتعػػدي عمػػييـ 

 لمشاىد الفيديو يرجى الضغط عمى الرابط التالي:و  بالضرب أثناء إنزاليـ.
http://e.walla.co.il/?w=/214/2574499 

 31/31/1131، وكالة سما اإلخبارية
 

 ية: استطالعات الرأي تمنح أغمبية واضحة لميمين المتشددئيمسرااالنتخابات اإل 37
" العبريػػػة أمػػػس الجمعػػػة،  :برىػػػـو جرايسػػػي -الناصػػػرة  أظيػػػر اسػػػتطالع لمػػػرأي نشػػػرتو صػػػحيفة "يسػػػرائيؿ ىيػػػـو

أغمبية واضحة لالئتالؼ الحاكـ بقيادة بنياميف نتنياىو، وىي النتيجة عينيا التي أظيرتيا استطالعات أخرى 
األسبوع الماضي، في أعقاب قرار نتنياىو التوجو إلػى انتخابػات برلمانيػة مبكػرة، قػد تجػرى فػي صدرت نياية 

 أواخر الشير األوؿ مف العاـ المقبؿ.
مقعػػدا اليػػوـ، مػػف  10مقعػػدا، بػػدال مػػف  16وحسػػب االسػػتطالع المػػذكور، فػػإف حػػزب الميكػػود سيحصػػؿ عمػػى 

مقعػػدا، بػػدال مػػف ثمانيػػة مقاعػػد  11صػػؿ عمػػى مقعػػدا، ويميػػو حػػزب "العمػػؿ" المعػػارض الػػذي سيح 311أصػػؿ 
 مقعدا في االنتخابات األخيرة. 31اليـو بعد االنشقاؽ فيو، و

، فإف حزب "يسرائيؿ بيتينو" سيحافظ عمى 16أما عمى مستوى االئتالؼ الحاكـ، فإلى جانب مقاعد الميكود الػ
األصػػولي محافظػػا عمػػى مقاعػػده مقعػػدا، وكػػذا األمػػر بالنسػػبة لحػػزب "شػػاس"  31عػػدد مقاعػػده الحاليػػة وىػػي 

 9، ومثمو الكتمة األصولية الثانية التي ليا خمسة مقاعد، وستحصؿ كتمتا المستوطنيف مجتمعتػيف عمػى 33الػ
مقاعػػد بػػدال مػػف سػػبعة اليػػوـ، وفػػي المقابػػؿ، فػػإف ىػػذا االسػػتطالع كغيػػره، توقػػع أف يختفػػي عػػف السػػاحة حػػزب 

 99المنشػؽ عػف حػزب "العمػؿ"، وبػذلؾ يكػوف ليػذا االئػتالؼ  "ىعتسمؤوت" برئاسة وزير الحرب إييود باراؾ،
 مقعدا في االنتخابات المقابؿ. 91مقعدا بدال مف 

أما بيف األحزاب التي ىي خارج االئتالؼ، فإف االستطالع كغيره، ُيظير حالة التفسخ فيو، ففي حيف حصؿ 
مقعػدا، فػإف ىػذا االسػتطالع  12ت، حزب "كديما" في االنتخابات السابقة، عمى أكبػر عػدد مقاعػد فػي الكنيسػ

مقعػدا، وبفػارؽ كبيػر  11مقاعد فقط، في حيف يحصؿ حزب "العمؿ" وكما ذكػر عمػى  0يتوقع حصولو عمى 
 عف حزب الميكود.
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% إنػػو ال يػػروف أيػػا مػػف جميػػع  12وتطػرؽ االسػػتطالع إلػػى سػػؤاؿ، مػػف ىػػو األفضػػؿ لرئاسػة الحكومػػة، وقػػاؿ 
%، وحصػػمت رئيسػػة حػػزب  14نصػػب، بينمػػا حصػػؿ نتنيػػاىو عمػػى نسػػبة األسػػماء المطروحػػة مناسػػبا ليػػذا الم

%، ثػػـ  2%، يمييػػا الصػػحفي يػػائير لبيػػد بحصػػولو عمػػى نسػػبة  6,1"العمػػؿ" شػػيمي يحيمػػوفيتش عمػػى نسػػبة 
 %. 1%، وشاؤوؿ موفاز عمى  2افيغدور ليبرماف بأقؿ مف 

 31/31/1131، الغد، عم ان
 

 ام األسطول السادس خالل الكوارثتكشف تفاىمات مع واشنطن الستخد "إسرائيل" 38
والواليػػػات المتحػػػدة عمػػػى  إسػػػرائيؿية وجػػػود تفاىمػػػات بػػػيف سػػػرائيمكشػػػفت وزارة الصػػػحة اإل: «الحيػػػاة» -لنػػػدف 

ية الموجودة في المنطقة في نقؿ مصابيف الى اوروبا فػي حػاؿ وقػوع مريكاستخداـ سفف االسطوؿ السادس األ
 ية وجود خطة طوارئ مف ىذا القبيؿ.سرائيمالجبية الداخمية اإل كوارث طبيعية او حرب شاممة. وأكدت وزارة

ية امس عف مصادر فػي وزارة الصػحة اف احػد السػيناريوات المتوقعػة فػي سرائيماإل« معاريؼ»ونقمت صحيفة 
حاؿ وقوع كوارث، نقؿ المصابيف الى مستشفيات اوروبيػة فػي ايطاليػا والمانيػا وفرنسػا وبريطانيػا، إضػافة الػى 

ي الموجود في المنطقة، والتػي سػتخرج مػف مريكليوناف بواسطة سفف تعود الى األسطوؿ السادس األقبرص وا
ية. وأضافت انو ال اتفاؽ مكتوبًا بيذا الصدد بيف الطرفيف بؿ تفاىمات تـ التوصؿ الييا بيف سرائيمالموانئ اإل

يف فقػػط، بػػؿ سػػيتـ نقػػؿ المرضػػى والواليػػات المتحػػدة. وأشػػارت إلػػى اف عمميػػة النقػػؿ لػػف تشػػمؿ المصػػاب إسػػرائيؿ
 الذيف ُيعالجوف في المستشفيات خوفًا مف تضررىـ.

 31/31/1131، الحياة، لندن
 

 يينسرائيمىآرتس تكشف عن مصادر تمويل السياسيين اإل 39
ية امػػس عػػف مصػػػادر التمويػػؿ المػػالي لمسياسػػييف فػػػي سػػرائيماإل” ىػػػ(رتس“كشػػفت صػػحيفة  :راـ اهلل )االتحػػاد(

، والػػذي قػػد يكػػوف لػػو الػػدور الحاسػػـ فػػي إسػػرائيؿتي فػػي اغمبػػو مػػف رأسػػمالييف ال يقيمػػوف فػػي والػػذي يػػأ إسػػرائيؿ
% مف األمواؿ التي وصػمت لمسياسػييف فػي 11وقاؿ تقرير نشرتو الصحيفة إف  ية.سرائيمنتائج االنتخابات اإل

المػالي لمعديػد مػف ، ويػتـ تقػديـ الػدعـ إسػرائيؿخالؿ السنتيف الماضػيتيف جػاءت مػف رأسػمالييف خػارج  إسرائيؿ
 ية لخوض االنتخابات الداخمية في ىذه األحزاب باإلضافة إلى االنتخابات العامة.سرائيمقادة في األحزاب اإل

 31/31/1131، االتحاد، أبو ظبي
 

 : نفوذ محدود في ظل سيطرة الخطاب اليميني"إسرائيل"عشية انتخابات  "الصوت العربي" 11
في المئة مف سػكاف الدولػة  11يشكموف  إسرائيؿمواطنيف الفمسطينييف في رغـ أف ال: أسعد تمحمي –الناصرة 

 32فػػػي المئػػػة )نحػػػو نصػػػؼ العػػػرب دوف سػػػف  34العبريػػػة، إال أف نسػػػبة أصػػػحاب حػػػؽ االقتػػػراع ال تتعػػػدى 
عامًا(، أي أنو لو صبت أصواتيـ جميعيػا لألحػزاب العربيػة الوطنيػة واإلسػالمية، لكػاف ممكنػًا أف تتمثػؿ ىػذه 

مقعػػدًا برلمانيػػًا. لكػػف عػػدد المقاعػػد التػػي حصػػدتيا القػػوائـ العربيػػة الػػثالث لػػـ يتعػػد فػػي أحسػػف  30بػػػ األحػػزاب 
فػي  11-11مقعدًا، وأسباب ذلؾ كثيرة أبرزىا تػدني نسػبة تصػويت المػواطنيف العػرب لمكنيسػت ) 33األحواؿ 

 المئة( وذىاب نحو ربع أألصوات إلى قوائـ صييونية.
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صػػػدر أصػػػوات لتوحيػػػد صػػػفوؼ القػػػوائـ الرئيسػػػية الػػػثالث، إال أنيػػػا تبقػػػى مجػػػرد وكمػػػا عشػػػية كػػػؿ انتخابػػػات، ت
، مف دوف أف تكوف وراءىا نيات حقيقية حياؿ التنافس الشديد «لرفع العتب»صرخة في واد يطمقيا أصحابيا 

 .إسرائيؿوالشرس في أحياف كثيرة عمى تزعـ الجماىير العربية داخؿ 
لعػػػرب لألحػػػزاب الصػػػييونية فػػػي شػػػكؿ الفػػػت. ويتمثػػػؿ العػػػرب فػػػي ومنػػػذ أكثػػػر مػػػف عقػػػديف، تراجػػػع تصػػػويت ا

« الشػؽ الجنػوبي–الحركػة اإلسػالمية»التػي تضػـ « القائمة العربية الموحػدة»نواب عف  4الكنيست الحالية بػ: 
)أحمد « الحركة العربية لمتغيير»)طمب الصانع(، و « الحزب العربي»)إبراىيـ صرصور ومسعود غنايـ(، و 

ي وىػػػو سػػػرائيموفػػي مركزىػػػا الحػػػزب الشػػػيوعي اإل« الجبيػػػة الديموقراطيػػػة لمسػػػالـ والمسػػػاواة»عػػػف  4طيبػػي(، و
نػواب عػف  1حزب عربي ييودي )محمد بركػة وحنػا سػويد وعفػو أغباريػة والشػيوعي الييػودي دوؼ حنػيف(. و

)جمػػاؿ زحالقػػة وحنػػيف زعبػػي وسػػعيد نفػػاع الػػذي فصػػؿ عػػف الحػػزب « التجمػػع الػػوطني الػػديموقراطي»الحػػزب 
 قي في الكنيست كتمًة مستقمة(.وب

وباإلضػػافة إلػػى النػػواب العػػرب العشػػرة المػػذكوريف أعػػاله، مثّػػؿ نائبػػاف عربيػػاف حػػزبْيف صػػييونيْيف ىمػػا غالػػب 
مجادلػػة )العمػػؿ( وأحمػػد ذبػػاح )كػػديما(. كػػذلؾ مثّػػؿ الطائفػػة الدرزيػػة أربعػػة نػػواب آخػػروف )إضػػافة إلػػى نفػػاع( 

المتطػرؼ بزعامػة أفيغػدور ليبرمػاف، « بيتنػا إسػرائيؿ»عػف حػزب  ينتموف إلى أحزاب صييونية ىـ حمد عمػار
 «.كديما»، ومجمي وىبة وأكـر حسوف عف «ليكود»وأيوب القرا عف المعسكر المتطرؼ في 

عامػػػًا نحػػػو اليمػػػيف والتطػػػرؼ، انحسػػػر تػػػأثير ممثمػػػي األحػػػزاب  39ي منػػػذ سػػػرائيموفػػػي ظػػػؿ انزيػػػاح الشػػػارع اإل
ىو نفوذ ضئيؿ في األصؿ، إذ إف رؤساء الحكومػات المتعاقبػة لػـ يأخػذوا الوطنية واإلسالمية في الكنيست، و 

في حساباتيـ ذات مرة ضـ حزب عربي وطني أو إسالمي إلى حكوماتيـ، في الوقػت الػذي تػرفض األحػزاب 
ذاتيػػػا المشػػػاركة فػػػي حكومػػػات تعتبرىػػػا متطرفػػػة تصػػػرؼ جػػػؿ موازنتيػػػا عمػػػى األمػػػف والحػػػروب، وتميػػػز ضػػػد 

 نتيج سياسة احتالؿ لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.المواطنيف العرب، وت
« المعبػة الديموقراطيػة»وحياؿ ىذا الواقع، وباإلضافة إلى رفض أوساط أخرى مف عرب الداخؿ المشاركة في 

الشؽ الشمالي بزعامة الشيخ رائد صالح، وحركػة أبنػاء البمػد وغيرىػا(،  –وتبني المقاطعة )الحركة اإلسالمية 
تتػػدنى نسػػبة التصػػويت فػػي االنتخابػػات البرلمانيػػة لػػدى العػػرب، فيمػػا يقػػاطع بعضػػيـ االنتخابػػات بػػداعي أف ال 

 تأثير لمنائب العربي في الكنيست عمى جدوؿ أعمالو.
كػػانوف الثػػاني ينػػاير المقبػػؿ(، ال يبػػدو أف القػػوى الرئيسػػة  11يومػػًا عمػػى االنتخابػػات )سػػتجري فػػي  311وقبػػؿ 

تشػػكيؿ قائمػػة موحػػدة يطالػػب بيػػا كثيػػروف، أو أف تحصػػؿ اصػػطفافات جديػػدة تبقػػي عمػػى الػػثالث سػػتتفؽ عمػػى 
 الساحة تحالفْيف ال أكثر.

عمػى خمسػة « القائمػة العربيػة الموحػدة»وطبقًا آلخر االستطالعات، فإنو لو جرت االنتخابات اليوـ لحصمت 
يتػػأرجح « التجمػػع»اـ تعنػػي أف عمػػى مقعػػديف، لكػػف ىػػذه األرقػػ« التجمػػع»عمػػى أربعػػة، و « الجبيػػة»مقاعػػد، و 

حوؿ نسبة الحسـ، وثمة مخاوؼ مف أف ال ينجح فػي اجتيازىػا، وىػو مػا يسػتبعده قػادة الحػزب الػواثقيف، عبػر 
تصريحاتيـ، بأف الحزب سيحافظ عمى مقاعده الثالثػة، مػذّكريف بػأف اسػتطالعات الػرأي عشػية كػؿ انتخابػات 

 لحسـ.أخطأت في توقعاتيا بأاّل يجتاز الحزب نسبة ا
 31/31/1131، الحياة، لندن

 
 غير جاىزة لمواجية النظام األردنيةبعمان: المعارضة  األسبقبيب أسفير تل  13



 
 
 

 

 

           31ص                                    1649العدد:                31/31/1131السبت  التاريخ:

زىيػػر انػػدراوس: قػػاؿ سػػفير تػػؿ ابيػػب االسػػبؽ فػػي عمػػاف، عوديػػد عيػػراف، فػػي دراسػػة جديػػدة نشػػرىا  -الناصػػرة 
المعارضػة فػػي المممكػة لػػـ تػػتمكف  مركػز ابحػػاث االمػف القػػومي، اف العاىػػؿ االردنػي قػػد يكػوف مسػػرورا مػػف اف

يػػوـ الجمعػػة، الخػػامس مػػف الشػػير الجػػاري، مػػف جمػػع خمسػػيف الػػؼ متظػػاىر فػػي المظػػاىرة التػػي ُنظمػػت فػػي 
العاصػػػمة عمػػػاف، ولكػػػف فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو، اكػػػد عيػػػراف عمػػػى انػػػو فػػػي المسػػػتقبؿ القريػػػب سيضػػػطر الممػػػؾ الػػػى 

مب الرئيسي لممتظاىريف، تحويػؿ المممكػة الػى مواجية معارضة اسالمية متزمتة ومنظمة، محذرا مف اف المط
 مممكة دستورية، ىو الذي يقض مضاجع العاىؿ االردني.

وتابع قائال اف احدى االمكانيات الماثمة اماـ العاىؿ االردنػي ىػي مواصػمة خطتػو لمحاربػة الفسػاد المستشػري 
سػػتورية، مثػػؿ زيػػادة محاربػػػة فػػي المممكػػة، وبعػػد اف قػػرر حػػؿ البرلمػػاف واسػػػتقالة الحكومػػة، وتعيػػيف محكمػػة د

الفسػػاد، ولكػػف عيػػراف اشػػار الػػى انػػو اذا قػػاـ االخػػواف المسػػمموف وقػػوى المعارضػػة االخػػرى بمواصػػمة مقاطعػػة 
االنتخابات، فاف النظاـ الحاكـ في عماف سُيواجو خطورة كبيرة، اذ انو مف غير المستبعد اف ُتعمف المعارضة 

الي سػػيؤدي ىػػذا االعػػالف الػػى فقدانػػو الشػػرعية حتػػى قبػػؿ اف يعقػػد عػػف البرلمػػاف بانػػو )برلمػػاف الػػدمى(، وبالتػػ
اجتماعػػو االوؿ بعػػد االنتخابػػات، وفػػي ىػػذه الحالػػة، فػػاف الطػػرفيف، القصػػر الممكػػي والمعارضػػة سيخشػػياف مػػف 
فقػػػداف الشػػػرعية فػػػي الشػػػارع االردنػػػي، االمػػػر الػػػذي سػػػُيحتـ عمييمػػػا المجػػػوء الػػػى مواصػػػمة المفاوضػػػات بينيمػػػا 

 وسط، عمى حد تعبيره. لمتوصؿ الى حؿ
ولفتت الدراسػة الػى اف العاىػؿ االردنػي، الممػؾ عبػد اهلل الثػاني، تمكػف مػف اقنػاع البنػؾ الػدولي برفػع الضػماف 

مميار دوالر، وىي خطوة نادرة جدا، كما قاؿ البنؾ الدولي نفسو في بياف رسمي، الف االردف  1لالردف بقيمة 
كمػػا اف دوؿ الخمػػيج التػػي اقامػػت صػػندوؽ الخمػػيج قػػررت  ادي.وصػػؿ الػػى مرحمػػة خطيػػرة مػػف التراجػػع االقتصػػ

منح المممكة الياشمية ميزانية بقيمة خمسػة مميػارات دوالر عمػى مػدار خمسػة اعػواـ، القامػة مشػاريع التطػوير 
 الحيوية في االردف.

 31/31/1131، القدس العربي، لندن
 

 يال والحديقةىآرتس: المستوطنون يسرقون التراب الفمسطيني لتحقيق حمم الف 11
ي فػي الضػفة الغربيػة المحتمػة سػرائيمكشؼ متخصصوف فػي شػؤوف االسػتيطاف اإل :برىـو جرايسي -الناصرة 

أمس الجمعة، عف أف عصابات المستوطنيف باتت تسرؽ التراب الفمسطيني ألغراض الزراعة وتحسيف التربة 
 ية.ية الجاثمة عمى األرض الفمسطينسرائيمالزراعية في المستعمرات اإل

ية، إف سػػكاف مسػػتوطنة عػػوفرا قػػرب مدينػػة بيػػت لحػػـ، اسػػتعانوا سػػرائيموقػػاؿ تقريػػر نشػػرتو صػػحيفة "ىػػ(رتس" اإل
 بأحد المستوطنيف اإلرىابييف، في سرقة التربة الخصبة مف قريتي سمودا ودير دبواف.

رض ويبػػػيف فحػػػص أجرتػػػو "ىػػػ(رتس" أف عمػػػى األقػػػؿ فػػػي عشػػػرة أمػػػاكف يسػػػتغؿ المسػػػتوطنوف الجيػػػوب مػػػف األ
الفمسػػطينية الخاصػػة داخػػؿ المسػػتوطنات ويسػػرقوف التػػراب، بػػدوف أف تتػػدخؿ سػػمطات االحػػتالؿ، وتنتشػػر ىػػذه 

 األماكف بشكؿ خاص في محيط القدس وراـ اهلل والخميؿ.
عمػػػى مػػدى عقػػػود فعمػػػت  إسػػػرائيؿوقػػاؿ درور أتكػػػس، الخبيػػر فػػػي شػػػؤوف االسػػتيطاف، لػػػػ"ى(رتس" إف "حكومػػة 

ا كػػػػي تسػػػػمح لممسػػػػتوطنيف بتحقيػػػػؽ حمػػػػـ الفػػػػيال والحديقػػػػة الخاصػػػػة فػػػػي وتواصػػػػؿ فعػػػػؿ كػػػػؿ مػػػػا فػػػػي وسػػػػعي
 المستوطنات.

 31/31/1131، الغد، عم ان
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 يسرائيمإضراب يعرقل حركة النقل في الجيش اإل 11
ي" موشو فريدماف أنو وبسبب سرائيمأعمف رئيس لجنة عماؿ "المدنيف العامميف في الجيش اإل :الغد –الناصرة 

يتيف لػـ يبػَؽ أمػاـ المجنػة سػوى اتخػاذ خطػوات تنظيميػة سػرائيمرتػي الماليػة والجػيش اإلفشؿ المفاوضات مع وزا
 وذلؾ ألوؿ مرة.

ي تسميـ سرائيموفي سياؽ الخطوات المذكورة طمبت المجنة مف "المدنييف" العامميف في كافة وحدات الجيش اإل
رج نطػاؽ تخصصػيـ مثػؿ قيػادة رخص القيادة العسكرية التي بحوزتيـ في حاؿ طمب مػنيـ القيػاـ بإعمػاؿ خػا

السيارات العسكرية، ما سيؤدي إلى نقص كبير في القوى البشرية وسػيمس بالنشػاطات العسػكرية بشػكؿ كبيػر 
مثػؿ لجنػة المػدنييف العػامميف فػي صػفوؼ  وفقا لموقع "نيوز وف" اإللكتروني النػاطؽ بالعبريػة الػذي أورد النبػأ.

ألػؼ مػدني يعممػوف لػدى الجػيش ويشػغموف منظومػة  11ثػر مػف الجيش الجسػـ النقػابي الػذي يمثػؿ مصػالح أك
 واسعة مف الوظائؼ والميف داخؿ جميع الوحدات العسكرية.

 31/31/1131، الغد، عم ان
 

 من تكنولوجيتنا ومن صنع إيراني "حزب اهلل": طائرة "إسرائيل" 14
مف دوف طيار التػي اخترقػت االجػواء  ية أف التحقيقات التي تناولت الطائرةسرائيمدت القناة الثانية اإلفاا: لندف
ية، فػي حػيف أف إنتاجيػا كػاف مػف إسػرائيمية أخيرًا، أظيرت أف أنظمة الطائرة مؤسسة عمى تكنولوجيا سرائيماإل

صنع إيراني مف طريػؽ قطػع غيػار قػدمت إلػى إيػراف مػف طريػؽ ألمانيػا بواسػطة شػركة وىميػة إيرانيػة موجػودة 
 في فرنسا.

، دخػػػؿ إلػػى العمميػػػات التنفيذيػػػة قبػػػؿ إسػػػرائيؿلنمػػوذج اإليرانػػػي الػػػذي حمػػػؽ فػػي سػػػماء وأشػػارت القنػػػاة إلػػػى أف ا
عاميف فقط، وأف الحرس الجميوري استعممو فػي أمػاكف مختمفػة، مػف بينيػا العػراؽ والسػوداف وسػورية ولبنػاف. 

مػػف مػػف إنتػػاج ألمػػاني تػػـ شػػراؤه « سػػمندر 4»وأوضػػحت أف عالمػػة الطػػائرة التجاريػػة المركزيػػة ىػػي محػػرؾ ذو 
ألمانيا مف طريؽ شركة وىمية إيرانية مركزىا فرنسا. وأضافت انو مف خالؿ الفحص، تبيف أف الطائرة مزودة 
تكنولوجيػػا تسػػمح بنقػػؿ صػػور فيػػديو بشػػكؿ مباشػػر واالستكشػػاؼ أثنػػاء طيرانيػػا فػػي المنطقػػة بواسػػطة منظومػػة 

 «.غوغؿ ايرث»تنسيؽ مشابية لتمؾ التي تستعمؿ في خدمة 
 31/31/1131، الحياة، لندن

 
 وزوجتو بتيمة غسل األموال مع حاخام ييوديتحقق ية سرائيمالشرطة اإل 15

ية بػػػالتحقيؽ مػػػع حاخػػػاـ ييػػػودي وزوجتػػػو بتيمتػػػي غسػػػؿ األمػػػواؿ وعػػػرض رشػػػوى سػػػرائيمشػػػرعت الشػػػرطة اإل
وبحسػػب مػػا أوردتػػو اإلذاعػػة العبريػػة، الجمعػػة، فػػإف الشػػرطة  ي.إسػػرائيملمحصػػوؿ عمػػى معمومػػات مػػف ضػػابط 

الحاخػػاـ يوشػػياىو بينتػػو وزوجتػػو تحػػت طائمػػة التحػػذير لالشػػتباه فييمػػا بعػػرض رشػػوى عمػػى ضػػابط  حققػػت مػػع
 كبير في الشرطة مقابؿ الحصوؿ عمى معمومات تتعمؽ بممؼ تحقيؽ آخر، كما يشػتبو فييمػا بغسػؿ األمػواؿ.

ـ بعالقاتػو مػع ية مساء أمس، عػف االثنػيف بشػروط مقّيػدة. فػي حػيف ُيشػتير الحاخػاسرائيموأفرجت المحكمة اإل
 عدد مف أبرز رجاؿ األعماؿ في الدولة العبرية الذيف يستشيرونو في شؤوف أعماليـ.

 31/31/1131، فمسطين أون الين

 
  ن في مخيمات المجوء السورية باتوا عرضة لمقتل واالستيدافوفمسطيني"ثابت": ال 26
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ف الالجئيف الفمسطينييف في المخيمات أكد المدير العاـ لمنظمة "ثابت" لحؽ العودة في لبناف عمي ىويدي، أ
السورية يعيشوف أوضاعا معيشية وأمنية صعبة، تتطمب وقفة جدية مف جميع المؤسسات والجيات المعنية 

 المحمية والدولية.
وقاؿ ىويدي في حديث عبر الياتؼ مع "فمسطيف"، إف الفمسطينييف في مخيمات المجوء السورية باتوا 

ألسباب متعمقة بنأي المخيمات بنفسيا عف األزمة الدائرة في سوريا، إلى جانب  عرضة لمقتؿ، واالستيداؼ،
 إيواء المخيمات لمكثير مف السوريف الياربيف مف أتوف الصراع.

وأضاؼ أف اإلفادات والتقارير اليومية تمفت إلى وجود استيداؼ لممخيمات والالجئيف القاطنيف فييا، وأف 
أيًضا مف عائمة  7الجًئا فمسطينًيا مف مخيـ درعا، و 17جعبتيما استشياد  اليوميف األخيريف فقط، حمال في

 واحدة في منطقة "قدسيا" بريؼ العاصمة السورية دمشؽ.
وتابع :"ىذه ليست المجزرة األولى التي ترتكب بحؽ الالجئيف في سوريا، وىي تأتي في سياؽ مجازر كثيرة 

ا عمى أف ذلؾ يتطمب تدخؿ المجتمع الدولي لحماية حصمت في السابؽ، ولدينا قمؽ أف تتكرر"، مشددً 
 الالجئيف، وتحييدىـ عف ما يجري مف أحداث.
، وذلؾ مف مختمؼ مناطؽ ومخيمات المجوء التي يقطنوف 506وذكر ىويدي أف عدد الشيداء الموثقيف ىـ 

إلى أف أرقاـ آالؼ الجئ مف سوريا إلى لبناف وألؼ إلى األردف، مشيًرا  10بيا في سوريا، فيما نزح 
 النازحيف ىي أرقاـ تقريبية.

أشخاص مفقوديف، بينما  5آالؼ شييد الجئ فمسطيني، و 6ولفت إلى أف بعض التقارير تشير إلى وجود 
تمفت إلى أف القصؼ واالستيداؼ قد طاؿ مقرات ومدارس األونروا إلى جانب البيوت اآلمنة التي تتواجد في 

 المخيمات والسيما مخيـ اليرموؾ.
وبيف أف مخيـ اليرموؾ يقع تحت حالة مف الضغط اإلنساني والتيديد، وأف اآلالؼ مف العائالت السورية 
والفمسطينية النازحة وصمت في وقت سابؽ إليو، األمر الذي فاقـ مف األزمة اإلنسانية، وخمؼ أعباء كبيرة 

 جدا.
اجبيا، بعد إطالقيا برنامج حماية ونوه إلى أف ىذه األوضاع تؤكد عمى ضرورة قياـ وكالة "أونروا" بو 

الالجئيف، وأف تترجـ ىذه الحماية عمى أرض الواقع، والعمؿ مف خالؿ الضغط عمى تحييد المخيمات 
 والالجئيف مما يجري.

وقاؿ إف األونروا قامت فعميا باالتصاؿ بالحكومة السورية وبعض األطراؼ ىناؾ، ودعت إلى أف يتـ تحييد 
عف االشتباكات الدائرة، غير أف الجميع يتطمع إلى تكثيؼ ىذه الجيود، ووقؼ شالؿ الالجئيف الفمسطينييف 

 الدـ الجاري مف الالجئيف دوف ذنب ليـ.
وأوضح ىويدي أف الوضع في سوريا يعج بالفوضى، حيث إف لقاءاتو مع كثير مف النازحيف تفيد بوجود 

مخطوفيف أوضاعيـ فقيرة ال يستطيعوف دفع حاالت اختطاؼ، وتيديد، وطمب فدية، وأف الكثير مف أىالي ال
 ما يطمب منيـ، فيما أف اآلالؼ مف الالجئيف يحاولوف بيع بيوتيـ لمخروج مف سوريا.

وفي السياؽ، دعا ىويدي إلى عدـ السكوت عمى الجرائـ المرتكبة بحؽ الالجئيف، وقياـ كافة الجيات 
ية أزمة لحماية الالجئيف، ومساندتيـ بكافة الطرؽ الفمسطينية وفصائؿ العمؿ الوطني واإلسالمي، بتشكيؿ خم

 وسد حاجاتيـ، مؤكدا عمى وجود "تعمد في قتؿ الفمسطينييف لدفعيـ إلى اليجرة".
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وفي شأف دور منظمات المجتمع المدني تجاه الالجئيف في سوريا، لفت ىويدي إلى أف دور المنظمات ىو 
وا"، بينما تقوـ "بجيد جبار" في لبناف تجاه النازحيف القادميف سد ألي ثغرة ال تقوـ بو الييئة الدولية "األونر 

 مف المخيمات السورية.
 12/10/2012، فمسطين أون الين

 
 بالضفةجريح وعشرات اإلصابات حصيمة قمع االحتالل لمسيرات الجمعة  27

جمت ىا قوات االحتالؿ ، أفنائؿ موسى، عف مراسميا 13/10/2012، الحياة الجديدة، رام اهللذكرت 
ففي بمعيف أصيب عشرات المتظاىريف المحمييف ، مسيرات الجمعة ضد االستيطاف والجدار العنصري

واألجانب، ومزارعوف بحاالت اختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع والمياه العادمة، أطمقيا جنود االحتالؿ لتفريؽ 
وشارؾ في المسيرة  اضييا.مسيرة القرية األسبوعية ضد االستيطاف وجدار الضـ والتوسع العنصري في أر 

التي نظمتيا المجنة الشعبية المحمية لمقاومة الجدار واالستيطاف وفد نرويجي، والعشرات مف المتضامنيف 
 يوف اضافة الى أىالي البمدة ونشطاء محمييف.إسرائيمالدولييف ونشطاء سالـ 

جانب، بحاالت اختناؽ شديد وفي البمدة الجارة غرب راـ اهلل أصيب عشرات المواطنيف والمتضامنيف األ
بالغاز المسيؿ لمدموع اثر قمع قوات االحتالؿ لممسيرة السممية االسبوعية ضد االستيطاف والجدار في بمدة 

 نعميف.
وشارؾ في المسيرة التي انطمقت بعد صالة الجمعة، باتجاه األراضي التي استولى عمييا االحتالؿ لصالح 

 ييف، إضافة الى اىالي البمدة.سرائيممتضامنيف والنشطاء الدولييف واإلجدار الفصؿ العنصري. عشرات مف ال
وشماؿ غرب راـ اهلل، ىاجمت قوات االحتالؿ مسيرة النبي صالح األسبوعية المناىضة لالحتالؿ 
صابة عشرات المتظاىريف المحمييف واألجانب وعدد  واالستيطاف في أراضي القرية ما أدى الى جرح طفؿ وا 

 والمواطنيف بحاالت اختناؽ. مف المزارعيف
تحت عنواف تضامنًا مع  -انتفاضة –وانطمقت المسيرة التي دعت الييا حركة المقاومة الشعبية الفمسطينية 

األسرى ودفاعًا عف األرض وعف شجرة الزيتوف المباركة والتي تتعرض لالقتالع والتخريب مف قبؿ جنود 
 االحتالؿ وقطعاف مستوطنيو.

قوات االحتالؿ اعتدت عمى المشاركيف في مسيرة المعصرة ، أف 13/10/2012، رام اهللاأليام، وأضافت 
األسبوعية، جنوب بيت لحـ، ومنعتيـ مف الوصوؿ الى منطقة جدار الفصؿ العنصري، واألراضي الميددة 

 بالمصادرة قرب مستوطنة "افرات" المقامة عمى أراضي بمدة الخضر وريؼ بيت لحـ الجنوبي.
 

 غارات عمى قطاع غزة ثالثيشن  االحتالل 28
( عمى أىداؼ متفرقة في 10-13شنت طائرات االحتالؿ الصييوني، ثالث غارات فجر اليوـ السبت ): غزة

وقالت مصادر محمية لمراسؿ "المركز الفمسطيني لإلعالـ"، إف طائرات االحتالؿ قصفت  قطاع غزة.
وأرضًا مماثمة قرب محطة توليد الكيرباء في  بصاروخ عمى األقؿ أرضًا خالية عمى مدخؿ مخيـ البريج،

وأضافت المصادر أف القصؼ  مخيـ النصيرات وسط قطاع غزة. كما قصفت أرضًا خالية شماؿ مدينة غزة.
 تسبب بوقوع أضرار مادية دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات.

 13/10/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 بعد يوم األقصى تزداد يوماً المسجد عكرمة صبري: األخطار المحدقة ب 29
أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى إف األخطار المحدقة بالمسجد المبارؾ مستمرة، : القدس

ف األقصى اآلف في خطر كبير.  وا 
( ما حصؿ يوـ الجمعة الماضي مف ىجـو قوات االحتالؿ 10-12واستنكر في خطبة صالة الجمعة اليوـ )

واستباحة ساحات األقصى التي ىي جزء ال يتجزأ مف األقصى، مشيًرا إلى أف ىذا  عمى المصميف المتعبديف
ورفض الشيخ صبري التصريحات المحمومة والعنصرية التي  اليجوـ العدواني ىو ىجوـ مبيت ومخطط لو.

صدرت عف مسؤوليف صياينة بحؽ األقصى، وقاؿ: ىي تصريحات مرفوضة جممة وتفصيال ولف نسمح 
 قا.بمناقشتيا مطم

وأكد أف األقصى أسمى مف أف يخضع لممساومات وال لممفاوضات ولف تنتازؿ عف ذرة تراب منو، مشددا 
عمى أف المصميف سيبقوف المرابطيف والمصميات المرابطات في المسجد االقصى عمى العيد في الدفاع عف 

 األقصى الذي ىو جزء مف العقيدة وىذا ىو واجبيـ نيابة عف األمة اإلسالمية.
 12/10/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 شطة" سجن خاصة تعتدي عمى أسرى " يةإسرائيمقوة  30

راـ اهلل: أصيب عدد مف األسرى في سجف شطة، فيما تـ عزؿ آخريف إثر اقتحاـ قوات االحتالؿ، أمس، 
 20و وقدرت مصادر مف داخؿ السجف عدد المصابيف والمعزوليف بنح في السجف بحجة التفتيش. 7لقسـ 
 أسيرًا.

في  7وأفاد وزير شؤوف األسرى عيسى قراقع بأف قوة مف وحدات حرس السجوف الخاصة اقتحمت قسـ 
سجف شطة بينما كاف األسرى في باحة السجف ساعة "الفورة"، وذلؾ بحجة التفتيش ما تسبب في وقوع 

راء تعرضيـ لمضرب مواجيات باأليدي وصدامات بيف الجنود واألسرى الذيف أصيب عدد منيـ برضوض ج
كما أسفرت المواجيات، بحسب قراقع، الى إلحاؽ أضرار بمحتويات ومتعمقات  باليراوات وأعقاب البنادؽ.

وقاؿ الوزير قراقع إف إدارة  األسرى داخؿ القسـ المستيدؼ، بينما تـ عزؿ ثالثة أسرى في زنازيف انفرادية.
صابة أحد الجنود الذيف شاركوا في اليجـو بدعوى إ 7سجف شطة ىددت بفرض عقوبات عمى أسرى قسـ 

 عمى األسرى.
 13/10/2012، األيام، رام اهلل

 
 السمطة تواصل اعتقال العشرات في سجونيا ألسباب سياسية  أجيزة 31

تواصؿ األجيزة األمنية لمسمطة الفمسطينية اعتقاليا لعدد مف المواطنيف عمى خمفية : صفاء عاشور -غزة
فة الغربية المحتمة، باإلضافة إلى تمديد فترات اعتقاليـ كؿ خمسة عشر يومًا سياسية في مدف وقرى الض

 دوف توجيو أي تيـ ليـ.
يأتي ذلؾ في وقت أكدت فيو مصادر مف سمفيت دخوؿ أسيريف سياسييف في سجوف السمطة يوميما السابع 

 صييب مرعي. عشر مف اإلضراب عف الطعاـ لممطالبة باإلفراج عنيما، ىما سعد مرعي وابف خالتو
يوما احتجاجًا عمى  17ويواصؿ المعتقالف لدى جياز األمف الوقائي في سمفيت إضرابيـ عف الطعاـ منذ 

 يومًا لممرة الثانية، دوف أف يتـ توجيو أي تيـ تبرر استمرار اعتقاليـ. 15تمديد اعتقاليـ لػ
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وكانت محكمتا الصمح والبداية في نابمس قد مددتا فترات اعتقاؿ التسعة مف المعتقميف السياسييف في سجوف 
ويقبع المعتقموف التسعة الذيف جرى تمديد اعتقاليـ في سجف الجنيد التابع  يومًا. 15أجيزة أمف السمطة لػ 

ي ضمف الحممة الواسعة التي طالت أكثر لجياز "األمف الوقائي"، وجميعيـ تـ اعتقاليـ أواسط أيموؿ الماض
 مف أبناء حركة "حماس" في مختمؼ محافظات الضفة الغربية. 120مف 

 12/10/2012، فمسطين أون الين
 

 شمال الخميل  في بمدة بيت أمر مستوطنون يقتحمون مقبرة إسالمية 11
مدينة الخميؿ جنوب الضفة  اقتحـ عشرات المستوطنيف، الجمعة، المقبرة اإلسالمية في بمدة بيت أمر شمالي

وقاؿ محمد عوض الناطؽ باسـ "المجنة الشعبية لمواجية االستيطاف" في بمدة بيت أمر: إف  الغربية المحتمة.
مجموعة كبيرة تقدر بالعشرات مف مستوطني "كرمي تسور" المقامة عمى األراضي الجنوبية لمبمدة ترافقيـ 

نفذوا جوالت استفزازية في منطقتي البويرة وجاال وصواًل إلى  ي،سرائيمقوات عسكرية مف جيش االحتالؿ اإل
 أحد المقامات اإلسالمية ليشرعوا بتأدية طقوس توراتية في المكاف ومف ثـ اقتحاـ المقبرة اإلسالمية.

 12/10/2012، فمسطين أون الين
 

 مستوطنون يياجمون مزارعين في كفر قدوم  11
عة، مجموعة مف المزارعيف في بمدة كفر قدوـ شرؽ قمقيمية ىاجـ عشرات المستوطنيف صباح اليـو الجم

 وقاموا بتحطيـ أشجار الزيتوف وسرقة المحصوؿ الذي قاـ المزارعوف بجمعو.
وأفاد مصادر محمية في البمدة، بأف المستوطنيف أقدموا عمى تكسير أشجار الزيتوف أيضا، وجرى إحصاء 

عود ممكيتيا لممواطنيف: نضاؿ احمد عقؿ، وعبد الرازؽ شجرة تعرضت لمتكسير مف قبؿ المستوطنيف، وت 45
محمود عامر، كما اف مجموعة أخرى مف المستوطنيف قامت بسرقة ثمار الزيتوف مف المواطف محمد فتحي 

، وعمى الطريؽ الرابط  عامر. وتقع ىذه االشجار في موقعي خاليؿ ابو مجيد، واودال جنوب شرؽ كفر قدـو
 بمس.بيف محافظتي قمقيمية ونا

 12/10/2012، فمسطين أون الين
 

 قدورة فارس يستنكر اعتداء الشرطة في قطاع غزة عمى األسير المحرر ىالل جرادات 14
استنكر رئيس نادي األسير قدورة فارس، اعتداء حماس عمى األسير جرادات، واعتبره انتياكًا خطيرًا : غزة

 ي.سرائيماالحتالؿ اإليشكؿ صفعة لمحركة األسيرة التي توحد األسرى داخؿ سجوف 
ونقمت وكالة األنباء الفمسطينية الرسمية عف األسير جرادات انو أوضح في اتصاؿ ىاتفي أف عددًا مف 
عناصر حركة حماس يرتدوف زيًا شرطيًا، أوقفوه قرب مدينة عرفات الشرطية، وطمبوا منو أوراؽ مركبتو 

الترجؿ مف المركبة، وعندما أخبرتيـ أنني أسير الثبوتية. وأضاؼ: قبؿ أف أعطييـ األوراؽ أرغموني عمى 
محرر مف الضفة، انيالوا عمي بالضرب المبرح مستخدميف اليراوات، وركموني بأقداميـ عمى جميع أنحاء 

 جسدي، قبؿ أف يقتادوني إلى أحد أقساـ الشرطة التابعة لحماس.
ما راح تشوؼ »دىـ قاؿ لو: استولوا عمى مركبتو، واف أح« حماس»وأشار األسير جرادات أف عناصر 

  «.سيارتؾ مرة ثانية
 13/10/2012، البيان، دبي
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 سنوات سبع لخال  بشأن قطع أشجار الزيتونشكوى  361تقديم  :يةسرائيماإل منظمة "يش دين" 15

بعد بدء موسـ قطاؼ الزيتوف، بينت معطيات أعدتيا منظمة "يش ديف"، نشرت يـو أمس الخميس، أنو في 
شكوى مف قبؿ فمسطينييف بشأف قطع أشجار الزيتوف، إال أنو لـ  162ألخيرة جرى تقديـ السنوات السبع ا

يتـ تقديـ سوى الئحة اتياـ واحدة. وتضمف التقرير انتقادات ألداء الشرطة بكؿ ما يتصؿ بفرض القانوف 
لقاء القبض عمى المعتديف.  وا 

أف اقتالع أو قطع أو سرقة أشجار حادث منفصؿ بش 162وجاء أف منظمة "يش ديف" تابعة التحقيؽ في 
زيتوف، أو التسبب بأضرار أخرى غالبيتيا طالت أشجار الزيتوف، مع العمـ أنو جرى فتح تحقيؽ في جرائـ 

 اعتداء عمى أشجار الموز والميموف وأشجار أخرى.
ممفا  124 وتبيف أف متاعبة ممفات الشكاوى والتحقيقات قد أسفرت عف تقديـ الئحة اتياـ واحدة. وتبيف أف

ممفا آخر بادعاء "عدـ كفاية األدلة"، وأغمؽ ممفاف بسبب  16أغمقت بادعاء أف "الفاعؿ مجيوؿ"، وأغمؽ 
ممفات أخرى، وادعت الشرطة أنيا  5"عدـ وجود تيمة جنائية"، في حيف لـ تتسمـ المنظمة أسباب إغالؽ 

 فقدت ممفيف ولـ يتـ التحقيؽ فييما بالنتيجة.
 12/10/2012، 48عرب 

 
 لمحج اهلل بن عبد العزيز الممك عبدمن مكرمة  استفادوافمسطيني  8451فروانة:  16

( فمسطيني 8450قاؿ مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحرريف عبد الناصر فروانة، بأف ) :غزة
في حاج استفادوا مف مكرمة الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ سعود، خالؿ األربع سنوات الماضية بواقع أل

 ( أسيرًا.450سنويًا، باإلضافة إلى الدفعة األولى مف محرري صفقة التبادؿ وعددىـ )
 12/10/2012، القدس، القدس

 
 ام اهلل: المطالبة بالعمل الجاد عمى إلغاء عقوبة اإلعدام في األراضي الفمسطينيةفي ر ندوة  17

شارؾ الشبابي بمدينة راـ اهلل، مساء أجمع المشاركوف في ندوة "الحياة حؽ" بمقر منتدى  يوسؼ الشايب:
أوؿ مف أمس، عمى أىمية العمؿ الجاد باتجاه إلغاء عقوبة اإلعداـ في األراضي الفمسطينية، ولمناسبة اليـو 

 العالمي لمناىضة عقوبة اإلعداـ.
ت وقاؿ يويس فاف وينكؿ، ممثاًل عف االتحاد األوروبي: جميع الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي ألغ

مف جانبو، أشار ناصر الريس، المستشار القانوني في مؤسسة الحؽ أنو بعض الدراسات  عقوبة اإلعداـ.
: اثناف في الضفة الغربية، 19حكمًا باإلعداـ في األراضي الفمسطينية، نفذ منيا  117تتحدث عف صدور 

 .2007في غزة، وجميا في فترة ما بعد االنقساـ في العاـ  17و
العقوبات سارية المفعوؿ في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقوانيف منظمة التحرير "العسكرية" وقاؿ: قوانيف 

تجيز الحكـ باإلعداـ في حاالت معينة، عمى رأسيا القتؿ العمد، لكف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني 
اضعًا لمنقاش، مع أف طالب بإسقاط عقوبة اإلعداـ واستبداليا بعقوبات سالبة لمحرية، لكف األمر ال يزاؿ خ

طمب الشراكة الفمسطينية في البرلماف األوروبي فرضت عمى الجانب الفمسطيني استحقاقًا بإلغاء عقوبة 
 اإلعداـ، وىو ما وافؽ عميو المجمس التشريعي الفمسطيني األوؿ.
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عمى أرواح وشدد الشيخ صالح المعطاف عمى أف الديف اإلسالمي يحتـر النفس البشرية، ويتشدد في الحفاظ 
وأضاؼ المعطاف: لست مع عقوبة  البشر، وقاؿ: اإلسالـ قبؿ أف يمجأ إلى الردع والعقوبة لجأ إلى الوقاية.

 اإلعداـ، إال وفؽ الشريعة اإلسالمية.
 13/10/2012، األيام، رام اهلل

 
 "المبنانية األميركية"و "األميركيةالجامعة "حمم فمسطيني يتحقق: طالب من المخيمات في  18

في بيروت، طالب لبنانيوف، وسوريوف، « المبنانية األميركية»و« األميركية»في الجامعتيف : ينة برجاويز 
وأردنيوف، وسعوديوف، وكويتيوف، ومصريوف، وأوروبيوف وأميركيوف. يحضر طالب مف الجنسيات كميا.. إال 

ف مف دوؿ النفط. إال أف الفمسطينييف، فقد اقتصر حضورىـ عمى قمة مف ميسوري الحاؿ، خصوصًا الوافدي
، فحقؽ الطالب الفمسطينيوف حمـ االنتساب إلى الجامعتيف 2010ػ2009األمور تغّيرت بعد العاـ الدراسي 

برئاسة السيدة ممؾ النمر، وساىمت في إدخاؿ « جمعية توحيد شبيبة لبناف»المذكورتيف، بمبادرة أطمقتيا 
، «األميركية»طالبًا فمسطينيًا في  41ذ تسجؿ ىذا العاـ عدد منيـ إلى الجامعتيف، مف خالؿ منح كاممة، إ

بالطالب الفمسطينييف  2010وتيتـ الجمعية منذ تأسيسيا في العاـ «. المبنانية األميركية»في  32و
 وخصوصًا المتخرجيف منيـ، الذيف يمتحقوف بعدد مف الجامعات في لبناف.

 13/10/2012، السفير، بيروت
 

  يشاركون في مسيرة بالذكرى السنوية االولى لصفقة التبادل غزة: آالف الفمسطينيين 19
( في 10|12خاف يونس: شارؾ االالؼ مف الفمسطينييف في خاف يونس جنوب قطاع غزة اليـو الجمعة )

مسيرة جماىيرية حاشدة في الذكرى السنوية االولى إلبراـ صفقة التبادؿ بيف المقاومة الفمسطينية ودولة 
 مؽ بموجبيا سراج اكثر مف الؼ اسير فمسطيني نصفيـ مف اصحاب االحكاـ العالية.االحتالؿ والتي اط

 12/10/2012قدس برس، 
 

 تثير المخاوف المستوطنون "بتسيمم" تحذر: اعتداءات 41
ية، عددا مف االعتداءات التي نفذىا المستوطنوف واستيدفت سرائيمرصدت منظمة "بتسيمـ" اإل: نائؿ موسى

 .10/10/2012و 7/10/2012توف في مختمؼ أرجاء الضفة في الفترة ما بيف المزارعيف وحقوؿ الزي
وقالت المنظمة في تقرير نشرتو أمس إف اعتداءات المستوطنيف المتصاعدة تثير المخاوؼ، وطالبت جيش 

 االحتالؿ بالتحرؾ مف أجؿ وضع حد ليذه االعتداءات.
  13/10/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 

 ية واقتصاديون يرونو تكريسًا لمتبعيةسرائيماإل األنابيبيراد النفط عبر تفاىمات الست 43
، وجود اتفاؽ مبدئي  :محمد عبد اهلل -راـ اهلل أكد مدير الييئة العامة لمبتروؿ فؤاد الشوبكي لػ دوت كـو

لذي سيعقد ية، وقاؿ "نحف اآلف بانتظار االجتماع اسرائيمالستيراد مشتقات البتروؿ، عبر شبكة األنابيب اإل
 ي لالتفاؽ النيائي عمى الموضوع."سرائيمغالبًا األسبوع القادـ، مع الجانب اإل
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، عمى أف استيراد البتروؿ عبر األنابيب  وشدد الشوبكي في حديث ىاتفي اجرتو معو " القدس" دوت كـو
ير عمى "موضوع في غاية األىمية، مف ناحية توفير مخزوف لممشتقات النفطية، يكفي السمطة لمدة ش

األقؿ". مضيفًا أف "االستيراد عبر األنابيب سيخفض مف األسعار، لكف ليس كما نطمح كييئة عامة 
ويرى اقتصاديوف اف المعادلة يجب اف ال ينظر ليا مف زاوية الحصوؿ عمى خفض طفيؼ في  لمبتروؿ".

 .سرائيؿسطينية إلاالسعار، وعزؿ ذلؾ عما تقود لو مثؿ ىذه الخطوة مف تكريس وتعميؽ لمتبعية الفم
عمى اتفاؽ الحؿ النيائي  إسرائيؿوقاؿ وزير االقتصاد السابؽ، والرئيس السابؽ لمجنة المشتركة لمتفاوض مع 

ي لدراسة الجانب سرائيمفي العالقة االقتصادية، ماىر المصري بأف الذىاب إلى المفاوضات مع الجانب اإل
رًا الى أنو يجب دراسة موضوع االستيراد مف كؿ الجوانب المالي فقط الستيراد البتروؿ ىو أمر خاطيء، مشي

 وبمشاركة كؿ األطراؼ.
 12/10/2012، القدس، القدس

 
 سميمان: طائرة االستطالع ُتظير حاجة لبنان الستراتيجية تنظم اإلفادة من قدرات المقاومة  41

ر فػػوؽ أراضػػي العػػدو أف عمميػػة إرسػػاؿ طػػائرة مػػف دوف طيػػا»رأى الػػرئيس المبنػػاني ميشػػاؿ سػػميماف : بيػػروت
ي تظير مػدى الحاجػة إلػى إقػرار إسػتراتيجية دفاعيػة تػنظـ مسػألة اإلفػادة مػف قػدرات المقاومػة لمػدفاع سرائيماإل

عف لبنػاف ووضػع آليػة إلصػدار القػرار باسػتعماؿ ىػذه القػدرة بمػا يػتالءـ مػع خطػط الجػيش وحاجاتػو الدفاعيػة 
ية اليوميػػة لمسػػيادة سػػرائيمع التأكيػػد أف الخػػروؽ اإلوالمصػػمحة الوطنيػػة حصػػرًا فػػي أي ظػػرؼ مػػف الظػػروؼ، مػػ

واألجػػواء المبنانيػػة ىػػي موضػػع شػػكاوى لبنػػاف الدائمػػة إلػػى مجمػػس األمػػف، والتػػي أصػػبح ممّحػػًا اليػػوـ وقفيػػا فػػورًا 
  «.وحفظًا لمسمـ واألمف في المنطقة 3013ووضع حد ليا تطبيقًا لمقرار 

( أمػسلمناطؽ المبنانية سقوط القػذائؼ، كمػا حصػؿ اليػوـ )ضرورة تجنيب ا»ونبو سميماف مف جية ثانية إلى 
فػػي عمػػؽ منطقػػة مشػػاريع القػػاع )البقاعيػػة(، حيػػث سػػقط عػػدد مػػف القػػذائؼ، بسػػبب األعمػػاؿ العسػػكرية الػػدائرة 

 «.عمى الجانب المتاخـ لمحدود المبنانية السورية
31/31/1131، الحياة، لندن  

 
 لرسوم البمديةإعفاء اليالل األحمر الفمسطيني من البنان:  41

الفمسػػطيني خمػػدوف الشػػريؼ، سػػفير فمسػػطيف أشػػرؼ دبػػور، القػػرار الػػذي  -أبمػػغ رئػػيس لجنػػة الحػػوار المبنػػاني 
اتخذه مجمس الوزراء في جمستو األخيرة، بإعفاء جمعية "اليالؿ األحمر الفمسػطيني" مػف كافػة الرسػـو البمديػة 

جية، والقانوف المبناني الػذي يعفػي المؤسسػات التػي ال  المترتبة عمييا، التزامًا بقرار وزراء الصحة العرب مف
 تبغي الربح مف جية أخرى.

31/31/1131، المستقبل، بيروت  
 
 

 األونرواأشرف دبور يمتقي نائب مدير  في لبنان سفير فمسطين 44
اسػػتقبؿ سػػفير فمسػػطيف أشػػرؼ دبػػور، نائػػب المػػدير العػػاـ لألونػػروا روجػػر ديفيػػز، وناقشػػا شػػؤوف الالجئػػيف فػػي 

وجػػرى خػػالؿ  يمػػات لبنػػاف والنػػازحيف الفمسػػطينييف القػػادميف مػػف سػػوريا وسػػبؿ تػػوفير الػػدعـ والمسػػاندة ليػػـ.مخ
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نيػاء ممػؼ اإلعمػار بشػكؿ  المقاء البحث في إزالة العراقيؿ لإلسراع في عممية إعادة إعمار مخيـ نير البارد وا 
 كامؿ.

31/31/1131، المستقبل، بيروت  
 

 د القطري لكيرباء غزةعمى إعادة ضخ الوقو  توافقمصر  45
إعادة ضخ كميات مف  إلىأشرؼ اليور: مف المقرر أف تعود مصر في منتصؼ األسبوع الجاري  -غزة 

وقاؿ  الوقود القطري المخصص لمحطة تشغيؿ الوقود في قطاع غزة، بعد انقطاع داـ أكثر مف شيريف.
وجبو عودة مصر لعممية نقؿ الوقود ىناؾ اتفاقًا جديدًا سيتـ بم إفمسؤولوف يعمموف في قطاع الوقود، 

ي، ومنو إلى معبر كـر أبو سالـ ليدخؿ إلى سرائيمالقطري الموجود في أحد موانئيا، إلى معبر العوجا اإل
 قطاع غزة مجددًا لتشغيؿ مولدات شركة الكيرباء.

 31/31/1131، لندن، القدس العربي
 

 ج الفمسطينيينتفتح معبر رفح في عطمة الجمعة الستقبال الحجا القاىرة 46
فتحت مصر أمس معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، بصفة خاصة، في عطمة المعبر الرسمية  :غزة

وصرح مسؤوؿ مصري، لوكالة  الستقباؿ باقي أفواج الحجاج الفمسطينييف، وذلؾ لميوـ الثالث عمى التوالي.
وقاؿ  جًا فمسطينيًا إلى مدينة جدة.حا 3111األنباء األلمانية، أنو قد غادر مطار العريش حتى اآلف 

رحالت أخيرة حتى  2حاجًا عمى  3411المسؤوؿ إنو مف المقرر استقباؿ باقي الحاج الفمسطينييف وعددىـ 
 رحمة. 30حاجًا في  1011غد األحد ليكتمؿ العدد إلى 

 31/31/1131البيان، دبي، 
 

 "ائيلإسر "تونس من إمكانية التراجع عن تجريم التطبيع مع  فيغضب  47
ردود فعؿ غاضبة أثارىا احتماؿ عدوؿ المجمس الوطني التأسيسي التونسي عف : خميس بف بريؾ -تونس 

. وكانت لجنة الحقوؽ والحريات، إحدى "إسرائيؿ"يجّرـ التطبيع مع  صريحاً  تضميف الدستور الجديد بنداً 
مبية أعضائيا عمى تجريـ التطبيع الّمجاف الست التي تعمؿ عمى مشاريع قوانيف الدستور الجديد، صادقت بأغ

لكف بعد إحالة المجنة لمشاريع قوانينيا إلى ىيئة الصياغة )التي تنسؽ الماّدة الدستورية( قّدرت  في الدستور.
 األخيرة أف تحيؿ الماّدة إلى المجنة التحضيرية لمدستور، المكمفة بصياغة المبادئ العاّمة.

، المجّرـ لمتطبيع، إلى 10 قاومة العربية عمى ترحيؿ مشروع البند الػواحتجت المنظمات التونسية الداعمة لمم
 المجنة التحضيرية خشية أف يقع التخّمي عف ىذا البند بالدستور.

ويقوؿ رئيس الييئة الوطنية لدعـ المقاومة العربية أحمد الكحالوي إّف ترحيؿ "البند" إلى المجنة التحضيرية 
 "إسرائيؿ"نت أّف تجريـ التطبيع مع .وأكد لمجزيرة ع مع الكياف الصييوني.فيو "تمييع" لمبدأ تجريـ التطبي

مطمب شعبي وىدؼ مف أىداؼ الثورة ال يقؿ أىمية عف تأميف الوظائؼ، مطالبا الفاعميف السياسييف بأف 
وعّبر عف خشيتو مف االكتفاء بإشارة فضفاضة لدعـ المقاومة الفمسطينية في  يتحمموا مسؤوليتيـ في ذلؾ.

 عف ضغوطات أجنبية عمى تونس لمعدوؿ عف تجريـ التطبيع. مقدمة الدستور، كاشفاً 
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"ال جداؿ فيو" لكنيا  "إسرائيؿ"أّف تجريـ التطبيع مع  ،فريدة العبيدي ،وترى رئيسة لجنة الحقوؽ والحريات
تجريـ التطبيع  نت أفّ .بأّف المسألة ال ترتقي إلى مستوى الدستور. وأوضحت لمجزيرة تقوؿ إّف ىناؾ تقديراً 

 يمكف أف ُيفرد بنص قانوني خاص.
نت إّف ترحيؿ المادة إلى المجنة التحضيرية جاء بعد تقدير ىيئة .ويقوؿ مقّرر الدستور حبيب خضر لمجزيرة

الصياغة والتنسيؽ بأّف تجريـ التطبيع ليس متصال بمجنة الحقوؽ والحريات. وأشار إلى أّف ىيئة الصياغة 
 طب المادة بؿ إحالتيا مف لجنة إلى أخرى.والتنسيؽ لـ تقرر ش

إلى أنو وصؼ المطالبيف  لرئيس المجمس التأسيسي مصطفى بف جعفر، مشيراً  الذعاً  في المقابؿ، وجو نقداً 
 "بأقمية متطرفة". "إسرائيؿ"بتجريـ التطبيع مع 

وشمؿ بعض  كبيراً  كاف "إسرائيؿ"في ىذا السياؽ، يؤكد الكحالوي أّف حجـ التطبيع بيف النظاـ السابؽ و
صير  ،وذّكر بأّف بمحسف الطرابمسي العالقات العامة والبرلمانية ومصالح رجاؿ أعماؿ وأكاديمييف وفنانيف.

كاف يدير خط طيراف بيف جزيرة جربة وتؿ أبيب لنقؿ الييود في أوقات حجيـ إلى معبد  ،الرئيس المخموع
 الغريبة وخارجو.

 31/31/1131موقع الجزيرة.نت، 
 

 بالشرق األوسطالسممية  رت سيري بين القاىرة واألردن لتحريك التسويةروب 48
القاىرة،  ،غادر المنسؽ الخاص لألمـ المتحدة لعممية السالـ بالشرؽ األوسط روبرت سيري: (.)د.ب.أ

أياـ التقى خالليا عددًا مف المسؤوليف المصرييف  4أمس، متوجيًا إلى عماف بعد زيارة لمصر استغرقت 
عمى وذكرت مصادر مطمعة كانت في وداع سيري بمطار القاىرة الدولي أنو  الجامعة العربية. ومسؤولي

مساء االثنيف الماضي، فقد قرر زيارة األردف لمقاء  ،عودة سيري مف األردف قبؿ زيارتو لمصرمف رغـ ال
تحريؾ عممية  المسؤوليف في الحكومة األردنية الجديدة لمواصمة جولتو في المنطقة مف أجؿ بحث كيفية

وأضافت المصادر أف . جانب بحث التطورات األخيرة في المنطقة ىإل ييفسرائيمالتسوية بيف الفمسطينييف واإل
مباحثات المسؤوؿ األممي في مصر تناولت آخر التطورات عمى صعيد عممية التسوية والجيود المبذولة 

 األطراؼ المعنية بالعممية. لدفعيا في إطار حرص األمـ المتحدة عمى استمرار التشاور مع
 31/31/1131الخميج، الشارقة، 
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اثناف وثالثوف خبيرًا استراتيجيًا أمريكيًا، مف مواقع عسكرية وديبموماسية ومالية وأمنية، : التقى الحاج أسيؿ
يات العسكرية والنتائج التي ستتمّخض عنيا، وقد خمصوا، بعد احتساب في حمقات نقاش، لتقويـ سير العمم

دقيؽ لسير العمميات العسكرية، ولمنتائج التي ستترّتب عنيا، إلى أف إعالف الحرب عمى إيراف شر، وعدـ 
إعالنيا شّر كذلؾ. فأّي الشّريف تختار أمريكا... فوجيات نظر وقرارات الخبراء، ليست موّحدة، ولكنيا 

الدراسة، بطريقة منطقية وموضوعية، مع التقّيد بمنسوب عاٍؿ مف المسؤولية.  وضة في ىذا التقرير/معر 
فالحرب ليست لعبة، وليست نزىة... وتحديدًا مع إيراف، الدولة التي أخضعت لحصار منذ ثالثة وثالثيف 

 اـ الخميني.عامًا، والتي استدرجت إلى حرب عظمى، ُبعيد والدة نظاميا الجديد، بقيادة اإلم



 
 
 

 

 

           14ص                                    1649العدد:                31/31/1131السبت  التاريخ:

عنواف الحرب نووي، اليدؼ المباشر ىو إنياء المشروع اإليراني، وال يتـ ذلؾ بالقصؼ الجوي والصاروخي، 
دخاؿ إيراف في منظومة  اإلقميمي، فتتجنب  "االعتداؿ"بؿ بإنزاؿ بّري، وحرب طويمة، تتوخى إسقاط النظاـ، وا 

 ية.سرائيملألقدار الدولية واإلرادة اإل، وتتخمى عف حزب اهلل وحماس، وتترؾ فمسطيف "إسرائيؿ"
 "إسرائيؿ"العنواف نووي والغايات... تطويع إيراف لتمتثؿ لإلرادة األمريكية مف خالؿ ىذه الدراسة، يتبيف أف 

لف تخوض حربًا عمى إيراف. أفدح ما يمكف أف تقوـ بو، ىو قصؼ بعض المنش(ت النووية، التي قد تؤخر 
ألكثر مف يوميف اثنيف، فيما  "حرباً "ف تخوض أ "إسرائيؿ"تيف فقط. وليس بمقدور البرنامج اإليراني لمدة سن

 عمى أمريكا، إذا كانت ستحقؽ بعض النتائج الحاسمة، أف تشّف ىجمات واسعة النطاؽ لفترة سنوات عديدة.
حرب عف تسفر ال أفاستبعدت  ،نيويورؾ فيغير الحكومية  "المشروع اإليراني" صادرة عف وكالةال ،الدراسة

تدمير البرنامج النووي اإليراني، حتى إذا نفذت أمريكا حربًا جوية دائمة، ونظمت ىجمات عبر االنترنت، 
الدراسة كما تؤكد  وقامت بعمميات سرية. وحتى إذا استخدمت آلتيا العسكرية بكامؿ عّدتيا )غير النووية(.

ى تدمير المنش(ت األمريكية في الخميج، أف أوراؽ إيراف الرابحة كثيرة: سالح صاروخي متطور، قادر عم
 ..."إسرائيؿ"وعمى إصابة حتى مفاعؿ ديمونا في 

 31/31/1131السفير، بيروت، 
 

 االتحاد األوروبي يفوز بجائزة نوبل لمسالم 50
فاز االتحاد األوروبي، أمس الجمعة، بجائزة نوبؿ لمسالـ عف جيوده في تعزيز السالـ والتصالح : )وكاالت(

ؽ اإلنساف في القارة األوروبية. ويأتي منح الجائزة لالتحاد وسط أزمة الديوف التي تعصؼ وتعزيز حقو 
عمى منحو جائزة السالـ، واعتبروا ذلؾ اعترافًا بالدوافع  طنوبم"بمنطقة اليورو، وشكر قادة االتحاد لجنة 

 السياسية العميقة وراء تأسيس االتحاد.
عقود في تعزيز السالـ والديمقراطية  6عاـ لالتحاد عف جيوده طواؿ ومنحت لجنة نوبؿ لمسالـ الجائزة ىذا ال

 والمصالحة وتعزيز حقوؽ اإلنساف في القارة األوروبية.
شرؼ كبير لمجمؿ «مف جيتو، قاؿ رئيس المفوضية األوروبية جوزيو مانويؿ باروسو إف جائزة نوبؿ لمسالـ 

الحرية والديمقراطية «ف االتحاد يدافع عف قيـ وأضاؼ أ» . مميوف 500االتحاد االوروبي ولمواطنيو اؿ
كؿ شعوب » تتطمع إلييا«، مشددًا عمى أف ىذه القيـ ىي تمؾ التي »ودولة القانوف واحتراـ حقوؽ االنساف

توجياف رسالة ميمة جدا لمقوؿ إف أوروبا شيء ثميف جدًا «العالـ. وتابع أف لجنة نوبؿ والمجموعة الدولية 
 ».ف أجؿ خير األوروبييف وكؿ العالـعمينا الحفاظ عميو م

ىذه الجائزة كانت غير «وقالت المفوضة األوروبية سيسيميا مالمستروـ المكمفة الشؤوف الداخمية واليجرة إف 
 » .متوقعة، لكنيا تذكر بأىمية التعاوف األوروبي

 الدوؿ. 
 13/10/2012، الخميج، الشارقة
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 العربي لقدسرأي ا
غابت قضية فمسطيف مف ادبيات ثورات الربيع العربي، التي انطمقت قبؿ عاميف تقريبا، ولػذلؾ كانػت مفاجػأة 
سػػارة لمكثيػػريف الػػذيف يؤمنػػوف بعدالػػة ىػػذه القضػػية وحجػػـ الظمػػـ الواقػػع عمػػى اىميػػا، عنػػدما قػػرأوا مػػا ورد فػػي 
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االخػواف المسػمميف التػي وجييػا الػى اعضػاء الحػزب  الرسالة االسبوعية لمسيد محمد بديع المرشد العاـ لحركة
 والمسمميف جميعا يوـ امس االوؿ.

ي، وعبػػر عػػف قناعتػػو بػػاف سػػرائيمالمرشػػد العػػاـ دعػػا الػػى الجيػػاد مػػف اجػػؿ تحريػػر القػػدس مػػف ايػػدي المحتػػؿ اإل
ال عبػػر  اسػػترداد المقدسػػات وصػػوف االعػػراض والػػدماء مػػف ايػػدي الييػػود لػػف يػػتـ عبػػر اروقػػة االمػػـ المتحػػدة، و 

 المفاوضات، الف الصياينة ال يعرفوف غير اسموب القوة ولف يرجعوا عف غييـ اال اذا اخذوا عمى ايدييـ .
مثػػؿ ىػػذه الػػدعوة الػػى الجيػػاد باتػػت عممػػة نػػادرة فػػي الػػوطف العربػػي ىػػذه االيػػاـ، بػػؿ انيػػا باتػػت مقترنػػة بػػتيـ 

وسيطرتيا عمى االعالـ الغربي، بؿ ومعظـ  ؿإسرائياالرىاب التي تطارد كؿ مف يطمقيا او يتبناىا بعد تغوؿ 
 االعالـ العربي تخويفا وترىيبا.

ولػػيس صػػدفة اف ىػػذه الػػدعوة الػػى الجيػػاد، التػػي وجييػػا المرشػػد االعمػػى لحركػػة االخػػواف، تتػػزامف مػػع حممػػة 
اعالنػػات مكثفػػة تنشػػر ممصػػقات فػػي محطػػات متػػرو انفػػاؽ نيويػػورؾ تعتبػػر الجيػػاد عمػػال ىمجيػػا، وتتػػزعـ ىػػذه 

 باعتبارىا قمعة الحضارة في المنطقة. إسرائيؿمة منظمة صييونية متطرفة تدعو الى تأييد الحم
اىمية دعوة السيد بديع ىذه تأتي مف كونيا تصدر عف مرجعية اسالمية سنية ليا وزنيا في مصر والعػالميف 

صػراهلل زعػيـ العربي واالسالمي، فمعظـ الدعوات المماثمػة صػدرت عػف مرجعيػات شػيعية، مثػؿ السػيد حسػف ن
حزب اهلل او المرشد االعمى لمثورة االيرانية عمي خامنئي، بينما ابتعدت عػف الػدعوة الػى الجيػاد، او اسػتخداـ 
القػوة لتحريػػر المقدسػات فػػي فمسػطيف معظػػـ المرجعيػات السػػنية، مثػؿ االزىػػر الشػريؼ، او ىيئػػة كبػار العممػػاء 

 في المممكة العربية السعودية، اال فيما ندر.
ات الى الجياد تتركز ىذه االياـ في معظميا عمى الجياد في سورية لتغيير النظاـ فييا، وقبػؿ ذلػؾ فػي الدعو 

ليبيػػا وافغانسػػتاف عنػػدما كانػػت تحػػت االحػػتالؿ السػػوفييتي، وفػػي العػػراؽ بعػػد غػػزوه واحتاللػػو مػػف قبػػؿ القػػوات 
 االمريكية والقادميف عمى ظيور دباباتيا.

يتربػػػع عمػػػى قمػػػة حركػػػة فػػػازت بأغمبيػػػة المقاعػػػد البرلمانيػػػة فػػػي االنتخابػػػات  المرشػػػد العػػػاـ لالخػػػواف المسػػػمميف
المصرية االخيرة التي جرى ابطاليا، ومرشح ىذه الحركػة الفػائز فػي انتخابػات الرئاسػة الػدكتور محمػد مرسػي 
ىػػو رئػػيس مصػػر حاليػػا والربػػع سػػنوات قادمػػة عمػػى االقػػؿ، وىػػو بيػػذه الػػدعوة لمجيػػاد، والتوعػػد باالنتقػػاـ مػػف 

لصػػياينة لكػػؿ قطػػرة دـ ازىقوىػػا فػػي مجػػازرىـ التػػي ارتكبوىػػا فػػي ديػػر ياسػػيف والحػػـر االبراىيمػػي، وقانػػا فػػي ا
جنوب لبناف، ودماء اسرى سيناء وىضبة الجوالف، وفي قطاع غزة والضفة الغربية، انما يرسـ سياسػة مصػر 

العقيػدة، بعػد اف جػرى حرفيػا في المرحمة المقبمة ويعيد تصػحيح مؤشػر بوصػمتيا نحػو العػدو الحقيقػي لالمػة و 
ييف والتطبيػع معيػـ، واسػتجداء سػرائيمطػواؿ السػنوات الماضػية عبػر سياسػات االستسػالـ والخضػوع والتػودد لإل

 السالـ معيـ مف خالؿ ما يسمى بمبادرة السالـ العربية.
لمعاديػػة مػػف المؤسػػؼ اف ىػػذه الرسػػالة القويػػة مػػف قبػػؿ المرشػػد قوبمػػت بالتشػػكيؾ مػػف بعػػض القػػوى المصػػرية ا

لحركػػػة االخػػػواف، باعتبارىػػػا كممػػػات دوف اي مضػػػموف حقيقػػػي، بػػػالنظر الػػػى موقػػػؼ الحركػػػة الػػػذي ال يطالػػػب 
بالغاء كامب ديفيد او تعديميا، وفي تقديرنا اف ىذا التشػكيؾ يبػدو متسػرعا، فتجربػة الػرئيس مرسػي فػي الحكػـ 

ال بالقضػػػايا المعقػػػدة مثػػػؿ االمػػػف ال يزيػػػد عمرىػػػا عػػػف مئػػػة يػػػـو فقػػػط، وىػػػو يواجػػػو سػػػمـ اولويػػػات داخميػػػة حػػػاف
واالقتصاد والبطالة والتعميـ والصحة، ومف المنطقي اعطاؤه فرصة كافية مف الوقت ثـ الحكـ عميو وادائو في 

 السمطة.
قضػػية فمسػػطيف واحػػتالؿ مقدسػػاتيا واضػػطياد شػػعبيا وحرمانػػو مػػف حقوقػػو المشػػروعة تظػػؿ القضػػية المركزيػػة 

ي عمػى المقدسػات ىػو سرائيممطمقا التقميؿ مف القضايا االخرى، فالعدواف اإل االسالمية االولى، وىذا ال يعني
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التحػػدي الحقيقػػي لالمتػػيف العربيػػة واالسػػالمية الػػذي يجػػب اف يواجػػو مػػف خػػالؿ الوحػػدة والتصػػميـ وحشػػد كػػؿ 
 اسباب القوة.

 31/31/1131، القدس العربي، لندن
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 فيمي ىويدي

مشػػعؿ كالمػػا ميمػػا عػػف اإلسػػالـ السياسػػي والديمقراطيػػة وعػػف تجربػػة حمػػاس فػػي غػػزة يسػػتحؽ أف قػػاؿ خالػػد 
، «اإلسػػالميوف ونظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي»يسػػتمع إليػػو، وكػػاف قػػد قػػدـ ورقػػة حػػوؿ ىػػذا الموضػػوع إلػػى مػػؤتمر 

ا أبػو الوليػد الذي عقد بالدوحة في األسبوع الماضػي، ونظمػو المركػز العربػي لألبحػاث، مػف النقػاط التػي أثارىػ
 ما يمي:

> إف تجربة األمة اإلسالمية والعربية قصيرة في الديمقراطية أو الشورى، إذ إنو بعػد مرحمػة الخمفػاء الراشػديف 
خضػػعت األمػػة لمممػػؾ العضػػود الػػذي وازنتػػو قػػوة المجتمػػع اإلسػػالمي، الػػذي ظػػؿ محتفظػػا بحيويتػػو وكػػاف قػػادرا 

ى مختمػػؼ القػػوى السياسػػية وبػػاألخص تمػػؾ التػػي تنتمػػي إلػػى عمػػى التقميػػؿ مػػف سػػمبيات السػػمطة. لػػذلؾ فػػإف عمػػ
 اإلسالـ السياسي أف تؤسس لنموذج معاصر لمديمقراطية.

> إف الديمقراطيػػة أصػػبحت مطمبػػا أساسػػيا لكػػؿ القػػوى اإلسػػػالمية التػػي اختػػارت المشػػاركة فػػي العمػػؿ العػػػاـ، 
وعيػا بأىميتيػا بمػا تكفمػو مػف تعدديػة  خصوصا أنيا كانت األكثر تضررا مف غيابيا، بالتالي فإنيا اآلف أكثػر

وحريػة وتػػداوؿ لمسػػمطة يحػػتكـ فيػػو إلػػى رأي الشػػعب. وطالمػػا أنيػػا انحػػازت إلػػى ذلػػؾ االختيػػار فعمييػػا أف تقبػػؿ 
 بكؿ نتائجو وأف تتحمؿ ثمنو.

> إف النموذج األوروبي الػذي يتحػوؿ فيػو صػاحب األغمبيػة إلػى السػمطة وصػاحب األقميػة إلػى المعارضػة أو 
نمػا أثبتػت التجربػة أننػا أحػوج مػا حكومة  الظػؿ ال يصػمح لمحالػة العربيػة حديثػة العيػد بالتجربػة الديمقراطيػة، وا 

نكوف إلى التوافؽ بيف القوى السياسػية. األمػر الػذي يعنػي أنػو ينبغػي تجنػب التفػرد بػالحكـ مػف جانػب أي قػوة 
نمػػػا يتعػػػيف أف تكػػػوف الشػػػرا كة ىػػػي القاعػػػدة التػػػي ينطمػػػؽ منيػػػا سياسػػػية ميمػػػا بمغػػػت األغمبيػػػة التػػػي تمثميػػػا. وا 

 الجميع.
> إف اإلسالمييف ميما بمغت قوتيـ العدديػة ال يسػتطيعوف إلغػاء اآلخػريف، ولػيس فػي مصػمحتيـ وال مصػمحة 
الػػوطف واألمػػػة أف يحػػػدث ذلػػػؾ، بالمقابػػػؿ فػػػإف القػػػوى األخػػػرى القوميػػػة والميبراليػػػة مطالبػػػة بػػػأف يكػػػوف حرصػػػيا 

 وات قطع الطريؽ عمى اإلسالمييف ومحاولة إفشاليـ.وسعييا إلى التوافؽ مقدما عمى دع
دارة  > عمػػى اإلسػػالمييف أف يػػدركوا أف الحكػػـ أعقػػد ممػػا يتصػػوروف، حيػػث إف الفػػرؽ كبيػػر بػػيف المعارضػػة وا 
الدولػػػة، وبػػػيف النقػػػد والممارسػػػة. وذلػػػؾ اختبػػػار صػػػعب لكػػػي يجتػػػازه صػػػاحب السػػػمطة فعميػػػو أف يكػػػوف مػػػدركا 

التػػي ال تكػػوف عػػادة بػػيف المصػػالح والمفاسػػد، لكنيػػا تكػػوف أيضػػا اختيػػارا بػػيف  لألولويػػات وواعيػػا بالموازنػػات،
 مفاسد أو أضرار صغرى وأخرى كبرى.

> اإلسػػػالميوف أيضػػػا مطػػػالبوف بالتواضػػػع مػػػع القػػػوى السياسػػػية األخػػػرى وبعػػػدـ إطػػػالؽ الوعػػػود بغيػػػر حسػػػاب 
 يدعوا ألنفسيـ امتالؾ الحقيقة. لمناس، ألنيـ ال يستطيعوف أف يؤدوا دورىـ دوف غيرىـ، وال يستطيعوف أف

 عن حركة حماس قال أبو الوليد ما يمي:
> إف الحركة ليست جزءا مف اإلسالـ السياسي ولكنيا جزء مف المقاومة باألساس، ونسبتيا أولػى إلػى حركػة 
التحػػرر الػػوطني، بػػذات القػػدر فإنػػو مػػف المبالغػػة القػػوؿ بػػأف ثمػػة حكمػػا إسػػالميا فػػي غػػزة، ولكػػف ىنػػاؾ تجربػػة 
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فرضت عمى حماس تحمؿ مسؤولية إدارة القطاع في ظروؼ غير عادية، ألف السمطة في الحالة الفمسػطينية 
ليسػت الحالػػة االعتياديػة، إذ ىػػي منقوصػة السػػيادة بػؿ ومعدومػػة السػيادة أيضػػا، كمػا أف عناصػػر الدولػة غيػػر 

 موجودة. فالشعب مجزأ ومشتت واألرض محتمة والسمطة ال تممؾ سمطة.
لزاوية فمف المبالغة الحديث عف حكـ لإلسالمييف في غزة، فحماس خاضت تجربة المشاركة فػي > مف ىذه ا

االنتخابات والحكومة مضطرة لمحػد مػف سػمبيات أوسػمو. وقػد ارتكبػت أخطػاء وتعممػت منيػا، وبالتػالي فػإف مػا 
نما ىو درس وعبرة بالدرجة األولى.  فعمتو ال يعد نموذجا وا 

السػمطة والمقاومػة، وتبػيف أف ذلػؾ مػف الصػعوبة بمكػاف، لكنيػا ظمػت منحػازة > حاولت حماس أف تجمع بيف 
إلػػى المقاومػػة التػػي ال تػػزاؿ مسػػتمرة فػػي غػػزة، رغػػـ صػػعوبة الوضػػع الجغرافػػي والحػػدود مػػع العػػدو الصػػييوني، 

 األمر الذي جعؿ الصواريخ ىي الوسيمة الوحيدة لممقاومة، وذلؾ ال يكوف ميسرا في كؿ األحواؿ.
مة الحقيقيػػة لمفمسػػطينييف فػػي الوقػػت الػػراىف لػػيس االنقسػػاـ فحسػػب، ولكػػف أف ياسػػر عرفػػات وافػػؽ > إف المشػػك

عػػالف الدولػػػة قبػػؿ تحريػػػر األرض، وذلػػؾ مػػػأزؽ لػػـ يػػػدرؾ أبػػو عمػػػار أبعػػاده إال قبػػػؿ  عمػػى تأسػػيس السػػػمطة وا 
 استشياده.

ي، ونبػػو إلػػى األىميػػة أخيػػرا دعػػا رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس إلػػى التفاعػػؿ بػػيف دوؿ الربيػػع العربػػ
يػػراف وتركيػػػا. وحػػذر مػػػف االسػػتقطاب بػػػيف القػػوى السياسػػػية وبػػيف الشػػػيعة  اإلسػػتراتيجية لمتقػػػارب بػػيف مصػػػر وا 

 والسنة، باعتبار أف األوؿ خطر ييدد األوطاف والثاني ييدد األمة.
( خالصػة 31/6ي )أغمب الطف أف أبا الوليد أراد بكالمو أف يمخص لممؤتمر الذي اختتـ يوـ الثالثػاء الماضػ

خبرتو، كما أنو حرص عمى أف يوجو في الوقت ذاتو بعض الرسائؿ إلى القوى اإلسػالمية التػي أصػبحت فػي 
 قمب السمطة، خصوصا أنو كاف راجعا لتوه مف زيارة لمصر
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عػػػػالـ معسػػػػكري خػػػػالؿ األسػػػػابيع القميمػػػػ ة الفائتػػػػة، تعػػػػرض األخ خالػػػػد مشػػػػعؿ لحممػػػػة شػػػػعواء مػػػػف صػػػػحافة وا 
عمػػػى حػػػٍد سػػػواء...عف المعسػػػكر األوؿ؛ شػػػّف التمفزيػػػوف السػػػوري الرسػػػمي وصػػػحيفة ” االعتػػػداؿ”و” المقاومػػػة“
المبنانيػػة المقربػػة مػػف حػػزب اهلل، الحممػػة األعنػػؼ عمػػى الرجػػؿ، وصػػفتو ” األخبػػار“اإليرانيػػة وجريػػدة ” كييػػاف“
إلى غير ما ىنالؾ.  أما صػحيفة ”...وليد جنالط فمسطيف”قذع الصفات: المقاـو المتشرد...ناكر الجميؿ...بأ
، فقد قالػت فػي الرجػؿ كالمػًا شػبييا، وال يقػؿ قسػوة عػف ”االعتداؿ“السعودية، ممثمة لمعسكر ” الشرؽ ألوسط“

فيمػا يشػبو شػيادة االعػداـ ”...الفػرص نيّػاز”سابقتيا...وصفتو بالمتقمب الذي ال يؤمف جانبو، ناكػث العيػود و
وشػيطنتيـ، ” اإلخػواف“السياسي لمرجؿ، ساندتيا في ذلؾ، وسائؿ إعالمية خميجية، تخصصت بػاليجـو عمػى 

لـ يكف أفضؿ األعواـ في حياة رئيس المكتب  1131والخالصة، أف العاـ ”.  الربيع العربي“أقمو منذ اندالع 
وأحسػب أنػو بػات باإلمكػاف ”...ال مع سيدي بخير...وال مػع سػتي بخيػر“السياسي وتجربتو السياسية، فالرجؿ 

وزاد الطػيف ّبمػة، أف خيػارات الرجػؿ السياسػية والفكريػة، لػـ ”...ضػحايا األزمػة السػورية“إدراج الرجؿ في قائمة 
المؤلػؼ مػف تحػالؼ المتشػدديف ” تيػار غػزة“تعد تحظػى بقبػوؿ فػي أوسػاط الحركػة ذاتيػا، وخصوصػًا مػف قبػؿ 

” اتفػاؽ الدوحػة“، الػذيف نجحػوا فػي إحبػاط ”مميونيريػة األنفػاؽ”ولوجيًا وأصحاب الشيية المفتوحة لمسػمطة وإيدي
وعطمػػوا مسػػار المصػػالحة.  لكػػف الرجػػؿ مػػا زاؿ يحظػػى بػػدعـ أطػػراؼ إقميميػػة ودوليػػة فاعمػػة...رئيس الػػوزراء 
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المكتػػػب السياسػػػي التركػػػي رجػػػب طيػػػب أردوغػػػاف الػػػذي فػػػوجئ بخبػػػر خػػػروج مشػػػعؿ مػػػف السػػػباؽ عمػػػى رئاسػػػة 
عمػػى مػػؤتمر حػػزب العدالػػة والتنميػػة األخير...فيمػػا قطػػر كمػػا تقػػوؿ بعػػض ” ضػػيفًا رئاسػػياً “لمحركػػة، جعػػؿ منػػو 

المصػػادر اإلعالميػػة،فانيا تبحػػث لمشػػعؿ عػػف دور فػػي إطػػار التنظػػيـ العػػالمي لإلخػػواف، إف ىػػو فقػػد دوره فػػي 
ال ” ىوى مصري“مما ألىؿ غزة مف حماس، مث” ىوى غزيّ “، فإف ليـ ”الحاكموف“حماس...أما إخواف مصر 

فػػي قيػػادة حمػػاس باتػػت ” أبػػو الوليػػد“يخفػػى عمػػى أحػػد.  عمػػى أيػػة حػػاؿ، فػػإف أغمػػب التقػػديرات تؤكػػد أف أيػػاـ 
معدودة، ما لـ يطػرأ مػا لػيس فػي الحسػباف...فيما أغمػب الترجيحػات تميػؿ لترشػيح إسػماعيؿ ىنيػة أو الػدكتور 

الحركػة إلػى سػدة المكتػب ” صػقور“قػت الػذي سيصػعد فيػو عػدٌد مػف موسى أو مرزوؽ لخالفة مشعؿ، فػي الو 
السياسػػي ومجمػػس شػػورى الحركػػة الجديػػديف، فػػي ضػػوء نتػػائج اإلنتخابػػات األخيػػرة لمحركػػة.  ولكػػي ال يخػػتمط 
الحابؿ بالنابؿ، فإف خالفات الصقور والحمائـ في السياؽ الحمساوي الداخمي الراىف، لـ تعد تتصؿ بالموقؼ 

ي، بػػؿ بػػالموقؼ مػػف المصػػالحة الوطنيػػة الداخميػػة ومسػػتقبؿ سػػرائيماإل –الصػػراع الفمسػػطيني ”و” المقاومػػة“مػػف 
الػذي أطػاح ” التحػالؼ”الحركػة اليػوـ، و” حمػائـ“قطاع غزة، فالمؤيدوف لممصالحة وأنصار إنياء اإلنقساـ ىـ 

رنػا لخػروج مشػعؿ مػف وصػقورىا.  ليػذا السػبب بالػذات، نظ” تيػار غػزة”ىو العمود الفقري ؿ” اتفاؽ الدوحة”ب
بوصػػفو ضػػربة موجعػػة لممصػػالحة الوطنيػػة الفمسػػطينية، وأحسػػب أف ىػػذا الممػػؼ، قػػد طػػوي ” السػػباؽ الرئاسػػي“

مػا زالػت عمػى ” الوسػيط المصػري“حتى إشعار آخر.  ويزيد الطيف ّبمة، أف مشكمة المصالحة الفمسطينية مػع 
ؿ نظػػػاـ الػػػرئيس المخمػػػوع ينتيجػػػو فػػػي عالقاتػػػو حاليا....فاإلنحيػػػاز القػػػديـ لفػػػتح والسػػػمطة والرئاسػػػة الػػػذي ظػػػ

فػػي مصػػر، ولكػػف إلػػى جانػػب حمػػاس، حركػػة ” حكػػـ اإلخػػواف“الفمسػػطينية، انتيػػى إلػػى انحيػػاز آخػػر، يمارسػػو 
وحكومػػة ىػػذه المػػرة...كال اإلنحيػػازيف، لعبػػا دورًا مػػؤثرًا فػػي تعطيػػؿ مسػػارات اسػػتئناؼ الحػػوار واسػػتعادة الوحػػدة 

 الوطنية.
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، بعػد عقػود أربعػة مػف اليػدوء الػذي أعقػب توقيػع اتفػاقي سػرائيؿعادت سيناء لتشكؿ كابوسًا أمنيػًا وعسػكريًا إل

 سػرائيؿإينػاير شػرارة أمػؿ جديػد فػي بمػورة معطيػات جديػدة لػـ تعتػد عمييػا  11كامب ديفيد، حيث أطمقػت ثػورة 
في مواجيتيا العديػد مػف قػوى الجيػاد الػدولي، ومػف ضػمنيا المصػري، وبعػض القػوى الفمسػطينية. وقػد ذىبػت 

في أعقاب العممية األخيرة التي جرت في العشريف مػف أيمػوؿ )سػبتمبر( الماضػي، « نيويورؾ تايمز»صحيفة 
يػػدة فػػي المنطقػػة، األمػػر الػػذي لمقػػوؿ إف مصػػر باتػػت ال تسػػتطيع السػػيطرة عمػػى سػػيناء، وعمػػى الفوضػػى المتزا

 ية لمتفمت مف اتفاقات ممزمة لمجانبيف.إسرائيميحيي مخاوؼ ويثير المزيد مف القمؽ، وذلؾ في ظؿ محاوالت 
تعمػػد  إسػػرائيؿوفػػي اآلونػػة األخيػػرة، وعمػػى خمفيػػة العمميػػات المسػػمحة ضػػد جنودىػػا انطالقػػًا مػػف سػػيناء، بػػدأت 

جية ليا اتيامات بخػرؽ سػافر لمعاىػدة كامػب ديفيػد، ومطالبػة لشف ىجمات كالمية استفزازية ضد مصر، مو 
ية. فػي الوقػت الػذي سػرائيمإياىا بسحب قواتيا التي أدخمتيا إلى سيناء مف دوف تنسيؽ مسبؽ مع الحكومة اإل

عف ىذه االنتياكات، لحساسػية الموضػوع، وبسػبب رغبتيػا فػي أف تعمػؿ القػاىرة عمػى دحػر  إسرائيؿتتغاضى 
اء، موضػحة أنػو يجػب عمػى السػمطات المصػرية إخػراج ىػذه التعزيػزات العسػكرية مػف سػيناء اإلرىاب فػي سػين

 في ختاـ العممية التي تنفذىا ضد العناصر اإلرىابية.
 لمن السيادة في سيناء؟
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في ىذا الوقت، كشؼ محمد عصػمت سػيؼ الدولػة، المستشػار السياسػي لمػرئيس المصػري محمػد مرسػي، أف 
وأعمف «. يناير 11»ىددت باحتالليا ثالث مرات بعد ثورة  إسرائيؿالمصرية، وأف سيناء ليست تحت السيادة 

ربطػػت بػػيف  إسػػرائيؿنشػػر يػػـو الخػػامس مػػف الجػػاري، أف « األىػػراـ العربػػي»سػػيؼ الدولػػة فػػي حػػديث لمجمػػة 
 يػػاىونتني بنيػاميف سػػرائيمقضػية المنظمػات الممولػػة أمريكيػًا وبػػيف إعػادة احػػتالؿ سػيناء، وأف رئػػيس الػوزراء اإل

، وليسػت سػرائيؿطالب أمريكا بالسماح لو بأف يحتؿ سيناء مرة أخرى، وأف قػوات حفػظ السػالـ ىػي صػديقة إل
ي السػػػابؽ آفػػػي ديختػػػر. وأشػػػار المستشػػػار سػػػرائيمتابعػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة، بػػػاعتراؼ مستشػػػار األمػػػف القػػػومي اإل

عمى حرية مصر، وال بد مف تعديميا قبؿ تمثؿ قيدًا « كامب ديفيد»السياسي إلى أف المادة الرابعة مف اتفاقية 
ظؿ الوضع الحالي في سيناء مف حيث تقييد عدد القوات المصرية »أف تضيع سيناء لألبد، موضحًا انو في 

 3619وتسػػػميحيا، وخضػػػوع قػػػوات حفػػػظ السػػػالـ لمسػػػيطرة األمريكيػػػة، ىنػػػاؾ خػػػوؼ دائػػػـ مػػػف تكػػػرار عػػػدواف 
 «.3690و

، 1133تيددنا مرات عدة باحتالؿ سيناء. األولى في حزيراف مػف العػاـ  إسرائيؿفوجئنا ب»وقاؿ سيؼ الدولة: 
مصػػر منػػذ اآلف لػػف تكػػوف كنػػزًا »حيػػث كػػاف نبيػػؿ العربػػي يتػػولى وزارة الخارجيػػة. لكػػف العربػػي أكػػد يوميػػا اف 

 نتنيػػاىوي إال أف سػػرب لنػػا خبػػرًا يفيػػد بػػأف سػػرائيماإل« نيػػوز واف»، فمػػا كػػاف مػػف موقػػع «سػػرائيؿإسػػتراتيجيًا إل
لػػـ تعػػد تتحمػػؿ مػػا يجػػري فػػي مصػػر، وأف كػػؿ الخيػػارات أماميػػا باتػػت  إسػػرائيؿاتصػػؿ بأوبامػػا مؤكػػدًا لػػو أف 

 «.مفتوحة، بما فييا إعادة احتالؿ سيناء مرة أخرى
وفػػي أوؿ آب )أغسػػطس( مػػف العػػاـ نفسػػو، فػػوجئ المصػػريوف وىػػـ يحتفمػػوف بثػػورتيـ فػػي إحػػدى المميونيػػات، 

ية. أمػػا إسػػرائيمية عمػػى أيػػدي قػػوات سػػرائيماإل-يف عمػػى الحػػدود المصػػريةشػػيداء مػػف الجنػػود المصػػري 1بسػػقوط 
التيديد الثالث، فيتمثؿ بأزمة المتيميف األمريكييف وسفرىـ، حيث خرج أحد الخبراء المصرييف العسػكرييف فػي 

ا قد يكوف إذا لـ تفعمو »لقد اضطررنا لتسفيرىـ ألف الواليات المتحدة أبمغتنا أنو »إحدى القنوات آنذاؾ، وقاؿ: 
ي أفيغػػدور سػػرائيمورد سػػيؼ الدولػػة عمػػى رفػػض وزيػػر الخارجيػػة اإل«. ي فػػي سػػيناءإسػػرائيمىنػػاؾ عمػػؿ عقػػابي 

وكأنيػػا فػػوؽ « كامػػب ديفيػػد»ال تريػػدوف االقتػػراب مػػف »، قػػائاًل: «كامػػب ديفيػػد»ليبرمػػاف التػػاـ لتعػػديؿ اتفاقيػػة 
امػػة وطنيػػة، ونحػػف ُنِصػػر عمػػى تعػػديميا، وىنػػاؾ الدسػػتور والقػػرآف واإلنجيػػؿ، وىػػذا الكػػالـ ال يمكػػف أف تقبمػػو كر 

 «.بنود في المعاىدة تتيح لنا ىذا الحؽ
 حرب طويمة أم عمميات استباقية؟

: 1111إلػى  1111فػي مصػر مػف  إسػرائيؿالػذي شػغؿ منصػب سػفير « إيمي شاكيد»وفي السياؽ ذاتو، قاؿ 
ي سػػيناء لسػػنوات طويمػػة، تحتػػاج إلػػى إف السػػيطرة عمػػى اإلرىػػابييف والميػػربيف الػػذيف ظمػػوا يعممػػوف بحريػػة فػػ»

سػػرائيؿعمػػؿ جػػاد والتػػزاـ متواصػػؿ مػػع األطػػراؼ كافػػة، بمػػف فػػييـ غػػزة و  ، فيػػي حػػرب طويمػػة وليسػػت ضػػربة ا 
 «واحدة وتنتيي المشكمة.

تشعر بالقمؽ مػف الجبيػة المصػرية، مشػيرًا  إسرائيؿي اييود باراؾ، مف جانبو، اعتبر أف سرائيموزير الدفاع اإل
(: 11/6« )اليػوـ إسػرائيؿ»لت إلػى أكثػر الجبيػات نشػاطًا. وقػاؿ بػاراؾ، فػي مقابمػة مػع صػحيفة إلى أنيا تحو 

جنػديًا منػذ فتػرة قصػيرة،  39ال أعمـ إف كاف مػف الصػواب القػوؿ بػأف المصػرييف ال يفعمػوف شػيئًا، فقػد فقػدوا »
 «.وأدخموا قوات وتكفموا بيدـ بعض األنفاؽ

ناؾ ما يخسرونو مػف وضػع سػيناء كمنطقػة محّرمػة ونتوقػع مػنيـ أف لقد اتضح لممصرييف أف ى»وتابع باراؾ 
يفعمػػوا المزيػػد، فعمػػييـ أف يػػدخموا مزيػػدًا مػػف القػػوات، وأف يفرضػػوا النظػػاـ بػػيف القبائػػؿ البدويػػة، ولػػو أمكػػف فعػػؿ 

ووصػؼ الوضػع فػي مصػر بأنػو ال يشػبو «. ذلؾ مف دوف إدخػاؿ قػوات لكػاف أفضػؿ، لكػف ىػذا أمػر مسػتحيؿ
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لػدينا سػفير مصػري جديػد، وىػو ديبموماسػي ذو شػأف رفيػع، ولػدينا اتصػاالت »اضػي، مضػيفًا: الوضع في الم
عمى المسػتويات العسػكرية، ولكػف التطػورات التػي تحػدث داخػؿ الشػعب المصػري أكبػر منػا، ومثممػا ال يختػار 

رمػػػػوا المػػػػرء والديػػػػو، فػػػػإف الشػػػػعب أيضػػػػًا ال يختػػػػار جيرانػػػػو، ولكػػػػف ينبغػػػػي احتػػػػراـ ذلػػػػؾ ونطمػػػػب مػػػػنيـ أف يحت
ىػو خطػر اإلرىػاب القػادـ مػف سػيناء، الػذي  إسػرائيؿوأخيرًا نوه باراؾ بأف الخطػر الحقيقػي عمػى «. االتفاقيات

 أف تواجيو بالتعاوف مع مصر وليس التعاوف ضد المصرييف. إسرائيؿيجب عمى 
فػي تقريػر لػو ي، كاف قد أشػار سرائيماإلخباري اإل« واال»وعمى الرغـ مف تصريحات باراؾ ىذه، إال أف موقع 

لضػػػرب مػػػا « عمميػػػات اسػػػتباقية»، يفكػػػر جػػػديًا فػػػي القيػػػاـ ب نتنيػػػاىومػػػؤخرًا، إلػػػى أف رئػػػيس الػػػوزراء بنيػػػاميف 
، لكنػو يتخػوؼ مػف اإلقػداـ إسرائيؿفي سيناء، والتي تداوـ عمى شف اليجمات ضد « البؤر اإلرىابية»أسماىا 

صري محمد مرسي، الذي لف يسكت عمى ىذا عمى ىذه الخطوة خوفًا مف الدخوؿ في مواجية مع الرئيس الم
االنتياؾ، وسيسعى لمرد عميو، بخاصة أف مرسي طالما عّبر عػف امتعاضػو مػف السياسػات التػي كػاف النظػاـ 

، وىػي المواقػؼ التػي كانػت تعبػر عػف ضػػعؼ إسػرائيؿالسػابؽ بقيػادة الػرئيس مبػارؾ يتخػذىا ويتعامػؿ بيػا مػػع 
 سياسي وتبعية ال مبرر ليا.

فػي قطػاع غػزة عمػى سػيناء،  إسػرائيؿيرغب في تطبيؽ السياسة ذاتيػا التػي تتبعيػا  نتنياىوقع أف وأوضح المو 
بتصػػفية كبػػار قػػادة المقاومػػة والجماعػػات المسػػمحة فػػي غػػزة عنػػد كشػػفيا عػػف تخطػػيطيـ  إسػػرائيؿحيػػث تبػػادر 

إلػى غػزة بعػد  لمقياـ بعمميات عسػكرية ضػدىا، أو حتػى عقابػا ليػـ عمػى تنفيػذ أي مػف ىػذه العمميػات وىػروبيـ
ذلػػؾ. إال أف الموقػػع عػػاد وكػػرر أف ىػػػذه السياسػػة مػػف الممكػػف أف تكػػوف ليػػػا انعكاسػػات سػػمبية خطيػػرة عمػػػى 

ية، بخاصة أف مصر ترى أف حماية سيناء والتصدي ألي خطر ناجـ عنيػا ىػو سرائيماإل-العالقات المصرية
 مف صميـ عمؿ قواتيا، سواء القوات المسمحة أو الشرطة.

بشػكؿ قػاطع أف تكػوف ليػا أي خطػط لػدخوؿ منطقػة شػبة جزيػرة سػيناء لمالحقػة  إسرائيؿت، نفت في ىذا الوق
أفراد التنظيمات المتشددة، الذيف يشنوف بيف الحيف واآلخر ىجمات ضدىا، في الوقت الذي ىدد فيو مسػؤوؿ 

ي سػػرائيمالتػػي سػػتمتد لسػػيناء، فيمػػا أكػػد رئػػيس ىيئػػة أركػػاف الجػػيش اإل« قطػػع اليػػد»عسػػكري مصػػري كبيػػر ب 
مقابػػؿ أي محاولػػة الرتكػػاب أي عمميػػة ىجوميػػة، وأنػػو « سػػيجبي الػػثمف»الجنػػراؿ غػػابي أشػػكنازي، أف جيشػػو 

جػاء ىػذا الكػالـ فػي أعقػاب مػا قالػو عضػو فػي «. إبعاد األعػداء عػف حػدود الدولػة»سيعمؿ كؿ ما بوسعو ؿ 
ف المسػؤوليف المصػرييف يأخػذوف ية، حػوؿ أسرائيمالمجمس العسكري األعمى في مصر ردًا عمى التيديدات اإل

فػي تنفيػذ عمميػة عسػكرية بسػيناء  نتنيػاىوحوؿ رغبػة رئػيس الػوزراء بنيػاميف  إسرائيؿالتقارير التي تصدر مف 
 «.عمى محمؿ الجد»لتصفية بعض العناصر اإلرىابية 

 خطة عوز
خطػة »، مػا أسػمتو ة خػالؿ الشػير الماضػيسػرائيماإل« يسرائيؿ ديفيػنس»في ىذه األجواء نشرت مجمة الدفاع 

ي لممواجيػة العسػكرية مػع مصػر فػى حػاؿ نشػوبيا، مشػيرة إلػى سػرائيمتتضمف استعدادات الجػيش اإل« مفصمة
عامػػًا مػػف السػػالـ اليػػادئ، وأف لعبػػة  11أف العالقػػات بػػيف القػػاىرة وتػػؿ أبيػػب تسػػير فػػى شػػكؿ تصػػادمي بعػػد 

 كال الطرفيف.بينيما ستنتيى بخسائر كبيرة فى حاؿ إعالف الحرب مف « البوكر»
، إف الجػػػيش «يسػػػرائيؿ ديفيػػػنس»ية لمواجيػػػة مصػػػر، قالػػػت سػػػرائيموعػػػف تفاصػػػيؿ االسػػػتعدادات العسػػػكرية اإل

ى بدأ بالفعؿ فى تدريب عدد كبير مف قواتو عمى المواجية الحربية عمػى عػدة جبيػات، وأخػذ بتأىيػؿ سرائيماإل
ة العسػكرية عػف تفاصػيؿ خطػة الجػيش مقاتميو نفسيًا في مواجية مصػر، حػاؿ نشػوب الحػرب. وكشػفت المجمػ
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، والتي وافقػت عمييػا ىيئػة األركػاف «عوز»ى الجديدة متعددة السنوات، والتي أطمؽ عمييا اسـ خطة سرائيماإل
 العامة، مشيرة إلى أف تمؾ الخطة ستحدث تغيرًا جذريا في موازيف القوة خالؿ السنوات الخمس المقبمة.

نػػافس لمسػػيطرة عمػػى سػػيناء منػػذ اآلف وحتػػى المسػػتقبؿ القريػػب؛ ومػػف فيػػؿ يكػػوف ىنػػاؾ سػػباؽ، أو نػػوع مػػف الت
قػػد يػػؤدي أو يولػػد حربػػًا اسػػتباقية أو « التبػػاس السػػيطرة»يسػػيطر عمييػػا عمميػػا اآلفن أـ أف مػػا يمكػػف تسػػميتو 

ي، أو كمييما معػًا، ضػد طػرؼ ثالػث تشػكمو مػف تطمػؽ سرائيموقائية قد تطوؿ مف قبؿ الجانبيف، المصري واإل
عمػػػػى اخػػػػتالؼ أطيافيػػػػا ومسػػػػمياتيا « تنظيمػػػػات الجيػػػػاد العػػػػالمي»أو « التنظيمػػػػات الجياديػػػػة»ا عمػػػػى نفسػػػػي
 وجنسياتيان

 31/31/1131، الحياة، لندن
 

 النار القادمة من الجنوب 55
 عوفر شيمح
القوؿ إنو "ما كانت أي دولة لتحتمؿ نارا مستمرة لمصواريخ عمػى بمػدات المػدنييف" ىػو كميشػيو يعػود الػى عقػد 

تكوف الحجة االعالمية، ميما كانت محقة وصحيحة بحد ذاتيػا،  إسرائيؿاف، دليؿ آخر عمى انو في مف الزم
صػػاروخا عمػػى بمػػدات مدنيػػة فػػي  91بػػديال عػػف السياسػػة فػػي أحيػػاف كثيػػرة. فيػػا ىػػو اطمػػؽ ىػػذا االسػػبوع قرابػػة 

ية، ال يعػرض إسػرائيم. وىػذه النػار ترافقنػا منػذ أكثػر مػف عشػريف سػنة، وىػي حقيقػة حيػاة إسػرائيؿاراضي دولة 
 أحد ليا حؿ جدي، باستثناء اقتراحات احتالؿ غزة، التي تنطمؽ مف المسافة االمنة ممف ليس القرار في يده.

نجحػػت فػػي أف تقػػرر المعادلػػة، التػػي بموجبيػػا حريػػة  إسػػرائيؿالحقيقػػة ىػػي أف منظمػػات االرىػػاب التػػي تحػػيط ب
عمى المدنييف، وتنبػع منيػا بػالتوازي. النػار ىػذه االسػبوع  العمؿ لدينا خمؼ الحدود تنشأ عف حرية النار لدييـ

عمى بمدات النقب الغربي كانت ردا عمى ىجمات سػالح الجػو فػي غػزة: وحسػب نيػج منظمػات االرىػاب فػاف 
، بالطبع، اليجمات الجوية كانت أعماال وقائية. إسرائيؿي ىو الذي "بدأ" وىـ ردوا. في نظر سرائيمالجيش اإل

 ر، فاف الطرفيف يقيماف المعادلة دوف االعتراؼ فييا عمنا.ميما يكف مف ام
ىذه الوضع االساس في االمف الجاري بدأ في حدود لبناف في نياية السبعينيات وتعاظـ كمما أصبحت الدوؿ 

ضػػعيفة وال تػػؤدي دورىػػا والمنظمػػات شػػبو الدولػػة، التػػي تسػػيطر عمميػػا عمػػى االرض ولكنيػػا ال  إسػػرائيؿحػػوؿ 
الكاممػػة عمػى سػالمة سػػكانيا، تحولػت لتصػػبح عناصػر القػوة المقػػررة: ـ.ت.ؼ وبعػدىا حػػزب  تأخػذ المسػؤولية

اهلل في لبناف، حماس في غزة. ما يحركيا ىو ثمف الخسػارة المختمػؼ لمطػرفيف. الطػرؼ القػوي والمزدىػر، أي 
قػت ممكػف؛ ، ترغب في أف يبقى الوضع الراىف، وتعمؿ ليس لتحقيؽ حسـ بؿ لمعودة اليو في أقرب و إسرائيؿ

 اما الطرؼ الضعيؼ فمديو اقؿ بكثير مما يخسره، وليذا فكمما شعر بالضغط يخمؽ ىزة.
 ال دخول

لقػػد وصػػؼ اسػػحؽ رابػػيف سياسػػتو عمػػى الحػػدود المبنانيػػة فػػي التسػػعينيات بكممػػات بسػػيطة: إحرصػػوا عمػػى اال 
سػيؿ عمػى حػزب اهلل خمػؽ ي كػاف واضػحا بػاف مثػؿ ىػذه السياسػة تسػرائيمتكوف كاتيوشا. لو ولقػادة الجػيش اإل

"قواعػد لعػػب" مريحػة لػػو: النشػاط انحصػػر بالتصػػدي بػيف الجػػيش ومقػاتمي العصػػابات الشػيعة داخػػؿ االراضػػي 
في حزب اهلل أو في جػيش لبنػاف الجنػوبي، الػذي وجػو نحػوه أسػاس ضػغط  –المبنانية، وكمما نشأ وضع أزمة 

صػػعيد عػػودة الػػى الوضػػع الػػراىف. مػػف ناحيػػة ادخػػؿ سػػكاف الشػػماؿ فػػي دائػػرة النػػار كػػي يخمػػؽ الت –المنظمػػة 
حزب اهلل، فاف كؿ يوـ كيذا كاف انتصارا، وذلؾ الف الضػعيؼ يقػوي نفسػو فػي كػؿ لحظػة يػدعي فييػا القػوي 
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، 1111بانو سييزمو وال ينجح في ذلؾ. الحقيقة ىي أنو قبؿ وقت طويؿ مف االنسػحاب مػف لبنػاف فػي العػاـ 
 .كؼ القوي ببساطة عف محاولة االنتصار

توجػد منػذ االف  إسػرائيؿفي غزة كؿ شيء قريػب وفػوري أكثػر. ال توجػد منطقػة حػزاـ أمنػي، بمػدات كبػرى فػي 
فػػي مػػدى نػػار متزايػػد لمسػػالح الػػذي لػػدى الفمسػػطينييف. مػػف الجيػػة االخػػرى، حمػػاس ىػػي حكػػـ حقيقػػي بالنسػػبة 

مصػاعب السػكاف. وعمػى  وعزلة القطاع تسيؿ عمييا الػتممص مػف المسػؤولية عػف إسرائيؿلمغزييف، ولكف قوة 
نحػو مفعػـ بالمفارقػة، حتػى النجػػاح الالمػع لحممػة "قبػة حديديػة" يسػػمح لمطػرفيف بمواصػمة تثبيػت قواعػد المعػػب 

ي، كػاف بوسػع القيػادة فػي القػدس سػرائيمغير المكتوبػة ىػذه: كممػا قػؿ خطػر االصػابة بػاالرواح فػي الطػرؼ اإل
يمكف لمفمسطينييف مواصمة اطالؽ النػار: أحػد ال يحصػي  االمتناع عف خطوات ال تريد أف تنفذىا، وبالمقابؿ

حقا الضرر الذي ألحقتو الصواريخ ىػذا االسػبوع، باسػتثناء سػكاف النقػب الغربػي الػذيف يعيشػوف منػذ عقػد مػف 
 الزماف في ىذا الوقع مف االضطرابات.

ذي طرحػػو فػػي الماضػػي إذف مػػا العمػػؿن يخيػػؿ أنػػو نفػػدت االفكػػار او الػػدوافع لتطبيقيػػا. اقتراحػػات مثػػؿ ذاؾ الػػ
المواء احتيػاط عميػراـ لفػيف، لسياسػة عقػاب ثابتػة، واضػحة وغيػر متوازنػة فػي كػؿ حالػة مػف اطػالؽ النػار، لػـ 

ي ال يسػػارع الػػى الػدخوؿ الػػى غػػزة: سػرائيمتجػرب حقػػا أبػدا وتعتبػػر اليػػوـ تطرفػا غيػػر مرغػػوب فيػو. فػػالجيش اإل
ثػر، يػػوآؼ غالنػت كقائػػد لممنطقػة الجنوبيػػة مػػثال، حتػى مػػف اعتبػر فػػي الماضػي كمشػػجع لنشػاط شػػديد القػػوة اك

فعؿ ذلؾ مف الوضعية المريحة لمف يعرؼ باف القرار ليس في يده. انسحاب مف طػرؼ واحػد سػبؽ أف كػاف، 
حصار اقتصادي سبؽ أف جرب وىػو قػائـ بيػذا المسػتوى أو ذاؾ حتػى اليػوـ، العػزؿ عػف الضػفة يمػارس كػؿ 

 الوقت عمى االرض.
 يتحدثون في اليواء

خالفػػا لمػػػا حصػػػؿ فػػػي موضػػػوع لبنػػػاف فػػػي النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف التسػػػعينيات، وفػػػي غػػػزة أساسػػػا بعػػػد رصػػػاص 
مصػػبوب، ال تنشػػأ أصػػداء حقيقيػػة لجػػداؿ جمػػاىيري أو داخػػؿ المنظومػػة. فػػي لبنػػاف تجػػادؿ لفػػيف مػػع رئػػيس 

ر حتػػػػى "امػػػػاف" )شػػػػعبة االسػػػػتخبارات العسػػػػكرية( بػػػػوغي يعمػػػػوف، وبنيػػػػاميف نتنيػػػػاىو فػػػػي واليتػػػػو السػػػػابقة فكػػػػ
باالنسػػحاب ولكنػػو كعادتػػو لػػـ ينفػػذه. فػػي غػػزة، جسػػدت بالػػذات حممػػة رصػػاص مصػػبوب انعػػداـ الجػػدوى مػػف 

ي دخؿ الييا وكأنو تممكو الشػيطاف، وزيػر الػدفاع ورئػيس االركػاف ارادا فقػط سرائيم"الحممة الكبرى": الجيش اإل
والردع، الذي تخيمناه قبميا فقط اذا ما أف تنتيي، التخوؼ مف أف نحتؿ حقا غزة دفع نحو النياية بال ترتيب، 

 ضربنا العربي بقوة بما يكفي فانو سيفيـ، لـ يصمد وال حتى سنة.
"، الف الجػيش يسػتعد لكػؿ شػيء. عمميػا، يعػرؼ قادتػو بػاف 1ي يستعد ؿ "رصاص مصػبوب سرائيمالجيش اإل

ة، يتطمػػب التػػدخؿ خطػػر االشػػتعاؿ الحقيقػػي ىػػو فػػي الشػػماؿ، حيػػث يمكػػف أف ينشػػأ فػػي كػػؿ لحظػػة وضػػع أزمػػ
بقػػػػوات كبيػػػػرة والتػػػػزاـ كامػػػػؿ. انظػػػػروا الػػػػى القػػػػوات التػػػػي نفػػػػذت رصػػػػاص مصػػػػبوب: ىػػػػذه ذات ألويػػػػة المشػػػػاة 
والمدرعات التي قاتمػت فػي حػرب لبنػاف الثانيػة وسػتقاتؿ فػي الشػماؿ فػي حالػة التصػعيد. ال يوجػد جػيش آخػر 

 ليذه المياـ.
، تعػاني عمميػا كػؿ يػـو مػف إسػرائيؿتيا. توجد دولة، اسػميا وىكذا، فاف الجممة التي بدأنا بيا تصبح واقعا حيا

اطالؽ نار الصواريخ عمى المدنييف في اراضييا. وىذا يعتبػر فػي نظػر قادتيػا، اذا مػا حاكمنػا االمػور حسػب 
سموكيـ، أقؿ خطورة مف اختطاؼ جندي االمر الذي اذا ما حصؿ ال سمح اهلل فسيعني عمى نحو شبو مؤكد 

 ، مثمما كاف االمر بعد اختطاؼ جمعاد شاليط.حممة عسكرية كبيرة
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المسػػػألة ليسػػػت مسػػػألة حػػػؿ عسػػػكري بػػػؿ مسػػػألة وعػػػي وزعامػػػة. نػػػار الصػػػواريخ ىػػػي اسػػػتمرار لالرىػػػاب الػػػذي 
منػػذ الخمسػػػينيات: فػػي حينػػو كػػػاف الػػرد عمػػػى المتسػػمميف باعمػػاؿ انتقاميػػػة مضػػادة، فػػػي  إسػػػرائيؿيمػػارس ضػػد 

وش النظامية لمػدوؿ التػي مػف داخػؿ اراضػييا جػاء المتسػمموف. الغالب جرت ليس ضد المتسمميف بؿ ضد الجي
العمميػػػات الكبيػػػرة فػػػي بدايػػػة العقػػػد السػػػابؽ أدت الػػػى اعػػػادة احػػػتالؿ الضػػػفة الغربيػػػة فقػػػط بعػػػد أف وصػػػؿ عػػػدد 

ية تبث بافعاليا أنػو بالنسػبة ليػا النػار الحاليػة عمػى الجنػوب سرائيمالضحايا الى العديد مف المئات. فالقيادة اإل
مػػر يطػػاؽ وتشػػكؿ عمميػػا السػػور الػػواقي لمنشػػاط العسػػكري. فػػي تصػػريحاتيا تواصػػؿ ادعػػاء العكػػس. ىػػذا ىػػي أ

الفارؽ، بيف الواقع اليومي وبيف الحػاؿ الماضػي، بػيف القػوة الماديػة وبػيف انعػداـ القػدرة عمػى اسػتعماليا بشػكؿ 
النفسػػػي  أوالمػػػادي  يخمػػػؽ الحسػػػـ، ىػػػذا الفػػػارؽ ىػػػو الػػػذي يقضػػػـ مػػػف أمننػػػا القػػػومي، حتػػػى أكثػػػر مػػػف الضػػػرر

 لمصواريخ.
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