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 "2"الرصاص المصبوب  يست د ل ممية اجتياح موس ة في غزة باسم اإلسرائيميجيش ال القناة الساب ة: 6

أكدت القناة السابعة اإلسرائيمية، أف جيش االحتالؿ يستعد لعممية اجتياح موسعة في  :سما -القدس المحتمة 
مى األنفاؽ بقطاع غزة عمى طريقة فيتناـ، مشيرة إلى أف " لمقضاء ع1غزة باسـ عممية "الرصاص المصبوب 

 إسرائيؿ تتحيف الفرصة اآلف لوقوع حادث أو عممية إلشعاؿ فتيؿ الحرب.
ونقمت القناة اإلسرائيمية عف قائد كتيبة مشاة إسرائيمي قوله "ربمػا تكػوف هػذل الفرصػة صػاروخ يضػرب روضػة 

 الية المستوى أو اختطاؼ جندي آخر".أطفاؿ أو يؤدي إلى قتؿ أحد أو عممية اختراؽ ع
وأضافت القناة الثانية أف جيش إسرائيؿ يدرؾ جيدًا الثمف الذي ستحصدل عممية أخرى في قطاع غزة، مؤكدة 

 ".6أف الثمف الذي ستدفعه غزة سيكوف أكبر بكثير مف عممية "الرصاص المصبوب 
ربػػا الماضػػية لعمميػػة االجتيػػاح وج ػػز خططػػا ولفتػػت القنػػاة إلػػى أف جػػيش االحػػتالؿ اسػػتعد طػػواؿ السػػنوات األ

عممياتية ما تحديث أسمحته ووسائمه القتالية، مؤكدة أف المنظمات الج ادية في غزة لف تسػتطيا كػبح جمػاح 
 الجيش اإلسرائيمي.
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وأضافت القناة أف سػؤاؿ المميػوف دوالر اآلف هػو متػى سػتنفذ إسػرائيؿ العمميػة وكيػؼ سػتنت يل مشػيرة إلػى أف 
يشػػتبكاف اآلف ويػػدرس كػػؿ من مػػا اآلخػػر إال أنػػه ال مجػػاؿ لمشػػؾ فػػي أف إسػػرائيؿ لػػف تسػػمح لنفسػػ ا  الجػػانبيف

 بترؾ المنظمات اإلرهابية تستمر في احتجاز مميوف نسمة، هـ سكاف غزة، كرهينة لدي ـ!!!
 65/61/2162، وكالة سما اإلخبارية

 
  األردنفي  : عباس التقى باراك سراً "شينخوا"وكالة أنباء  

بيف  ،عقد الخميس الماضي في عماف ،كشؼ مصدر فمسطيني االثنيف، عف لقاء سري :شينخوا –ـ اهلل را
 اهلل الثاني. بحضور العاهؿ األردني الممؾ عبد ،باراؾ أي ودالرئيس محمود عباس ووزير الدفاع اإلسرائيمي 

ة إلى استئناؼ المفاوضات الصينية، أف المقاء بحث الج ود الرامي "شينخوا"وأبمغ المصدر وكالة أنباء 
المباشرة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، وموضوع التوجه الفمسطيني إلى األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى صفة 

وذكر المصدر، أف المقاء الذي عقد بعيدا عف تغطية وسائؿ اإلعالـ، تناوؿ دعوة  دولة غير عضو في ا.
انتخابات برلمانية مبكرة في يناير المقبؿ وتوقعات المش د  رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياهو إلى

 السياسي القادـ في إسرائيؿ.
في زيارة  ،وكانت مصادر فمسطينية أعمنت أف عباس توجه الخميس الماضي إلى العاصمة األردنية عماف

 مفاجئة إلجراء بعض الفحوصات الطبية له ولمقاء عدد مف أفراد أسرته.
اليساري، عرض عمى عباس تفاصيؿ خطته الرامية إلى  "العمؿ"اؾ الذي يتزعـ حزب وقاؿ المصدر، إف بار 

 والتأثير المتوقا لتنفيذها عمى عممية السالـ بيف الجانبيف. ،انسحاب أحادي الجانب مف الضفة الغربية
وضرورة  ،وأضاؼ أف عباس أكد موقفه الرافض ألي طرح بخصوص إقامة دولة فمسطينية ذات حدود مؤقتة

 ف تستجيب إسرائيؿ اللتزامات عممية السالـ خاصة وقؼ االستيطاف واستئناؼ مفاوضات السالـ.أ
 //القدس، القدس، 

 
 بالدعم السياسي الذي تقدمو البرازيل ل ممية السالم  يشيد عباس 

رجية البرازيمي ، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، وزير الخااالثنيفاستقبؿ الرئيس محمود عباس،  :راـ اهلل
الوزير الضيؼ، عمى آخر مستجدات العممية السممية، والتوجه عباس وأطما  انتونيو دياغويار باتريوتاو.

الفمسطيني إلى األمـ المتحدة لنيؿ عضوية دولة غير كاممة العضوية بصفة مراقب الستكماؿ العمؿ مف 
قامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعا  .سنة صمت ا القدس الشرقية عمى حدود أجؿ إن اء االحتالؿ وا 

وأشاد بالدعـ السياسي الذي تقدمه البرازيؿ لعممية السالـ في الشرؽ األوسط، ودعـ حؽ الشعب الفمسطيني 
 في االستقالؿ والحرية.

 //وكالة األنباء والم مومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 اإلسرائيمي ىنية يبحث مع وزير المخابرات المصرية التص يد  

هنية مدير المخابرات المصرية  إسماعيؿفي بياف صحفي: "هاتؼ رئيس الوزراء في غزة قالت الحكومة 
هنية فيه عمى ضرورة كبح  وأكدرأفت شحاتة حيث جرى استعراض لمتصعيد الذي يتعرض له قطاع غزة 

ية أف "مصر تقوـ بدورها ب ذا وأوضح البياف أف مدير المخابرات العامة المصرية أكد ل ن جماح االحتالؿ".
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عمى قطاع  األخيرةواستنكر هنية "االعتداءات  الصدد" في إشارة ضمنية لتثبيت الت دئة الميدانية ال شة.
 .غزة"

 //فمسطين أون الين، 
 
 فياض يشيد باعتراف البرازيل بدولة فمسطين  

، وزير الخارجية البرازيمي االثنيفراء براـ اهلل، استقبؿ رئيس الوزراء سالـ فياض في مقر مجمس الوز  :راـ اهلل
بعمؽ العالقات التاريخية الُمميزة بيف فمسطيف والبرازيؿ، كما  فياضوأشاد  أنطونيو باتريوتا والوفد المرافؽ.

 .سنة أشاد باعتراؼ البرازيؿ بدولة فمسطيف عمى حدود 
 //وكالة األنباء والم مومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 لا"ىارتس": أمريكا سخرت نفسيا لخدمة االحتالل اإلسرائيمي عشراوي 

تعتمد  إسرائيؿشرعية  إفقالت عضو المجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي  :راـ اهلل
 ابإمكان  أف إسرائيؿظنت  إذا" اإلسرائيميةعمى التواجد الفمسطيني، مضيفة في حديث ما صحيفة "هآرتس" 

 ". أبداابتالع القضية الفمسطينية ف ذا لف يحصؿ 
وقالت: "لقد سخرت أميركا نفس ا مف أجؿ خدمة االحتالؿ اإلسرائيمي. لقد ضغطوا عمى كؿ تمؾ الدوؿ حتى 

المتحدة كاف خطوة  األمـ إلىال نحصؿ عمى تسعة أصوات )في مجمس األمف(، وتقوؿ إف الذهاب 
جراء تصحيحيا )عف فشؿ أ وسمو وتحركات إسرائيؿ أحادية الجانب(، لكف الخطأ كاف "فقداف صحيحة، وا 

 الزخـ" بعدها بسبب الضغوطات.
وتقوؿ إف الضغط األميركي يستمر اليوـ أيضا، حتى ال تطالب منظمة التحرير الجمعية العامة لألمـ 

دياف( عف المذكرة المتحدة اآلف بوضعية دولة مراقبة في المنظمة. وتساءلت: "ألـ تقرأ المقاؿ في )ذي غار 
ممثمي الدوؿ األوروبية باألمـ المتحدةل" ظ ر المقاؿ في األوؿ مف تشريف أوؿ  إلىاألميركية التي أرسمت 

 الجاري.
"شرير" هي الكممة التي استخدمت ا عشراوي لوصؼ الضغط األميركي الذي كشفت عنه هذل المذكرة. واآلف، 

مة بعد االنتخابات األميركية. لكف هناؾ بالطبا دوؿ تحت تصر منظمة التحرير عمى الذهاب لمجمعية العا
ستدعمنا في كؿ  إن االضغط، وقالت عشراوي: "ليست كم ا، هناؾ بعض الدوؿ األوروبية التي تقوؿ 

. ال يمكف األوقاتالظروؼ، لكف هناؾ دوال أوروبية م مة ال يمكن ا أف تغضب األميركييف، خاصة في هذل 
أردتنا أف ندعمؾ في األمـ المتحدة، عميؾ إذف أف تعد بأال تطالب بالمساءلة بأثر  أف تفعؿ هذل األمور، إف

رجعي )عف تصرفات الجيش اإلسرائيمي(، ونقوؿ لماذا، ليست هناؾ قوانيف لتحديد جرائـ الحرب، ويقولوف 
 .ال، عميكـ أف تعدوا بأنكـ لف تذهبوا إلى الهاي.."

 //القدس، القدس، 
 
 ألمم المتحدة بوقف الدعم إذا قبمت عضوية فمسطين ل كييالتيديد األمر  يؤكد عريقات 

صائب عريقات الت ديد األميركي، لإلذاعة الفمسطينية:  د.كبير المفاوضيف الفمسطينييف  : قاؿالحياة -لندف 
ي، إف لنا باف عندما التقال الرئيس أبو مازف في أيموؿ الماض تالواليات المتحدة قالت في الماضي، وقال"

الواليات المتحدة هددت إف صوتت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمى قرار عضوية فمسطيف كدولة غير 
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تستطيا الواليات المتحدة ذلؾ، وتستطيا ". وأضاؼ: "عضو، فإن ا ستمنا مخصصات ا عف األمـ المتحدة
دمه العالـ لمنح فمسطيف قطا المساعدات عنا، لكن ا ال تستطيا منا جمسة لمتصويت عمى مشروع قرار يق

. "وعاصمت ا القدس الشرقية، وهذا حاصؿ الش ر المقبؿ سنة مكانة دولة غير عضو عمى حدود 
األميف العاـ لألمـ المتحدة قاؿ إف احد األمور التي قد تنتج مف ذلؾ هو منا المخصصات "وتابا: 

 ."األميركية عف األمـ المتحدة، لكف الجمعية العامة سيدة نفس ا
 //الحياة، لندن، 

 
 نوفمبر تشرين ثاني/ بطرح طمب عضوية فمسطين في األمم المتحدة منتصف توق ات 

رجح مسؤوؿ فمسطيني أمس، طرح الطمب الفمسطيني لمحصوؿ عمى صفة : وكاالت - االتحاد -راـ اهلل
عضو المجنة التنفيذية  دولة غير عضو لدى الجمعية العامة لألمـ المتحدة منتصؼ نوفمبر المقبؿ. وقاؿ

لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ لوكالة األنباء األلمانية، إف الطمب الفمسطيني سيطرح 
لمتصويت بشكؿ مؤكد الش ر المقبؿ وعمى األغمب في منتصفه. ومف المقرر أف تنعقد جمسة لمجمعية العامة 

ر مف نوفمبر المقبؿ، وهو تاريخ يصادؼ يـو لبحث المستجدات في منطقة الشرؽ األوسط في الخامس عش
 إعالف االستقالؿ الفمسطيني. 

وقاؿ أبو يوسؼ إف المشاورات ستبقى مستمرة لصياغة مشروع القرار الفمسطيني حتى ذلؾ التاريخ ما 
مختمؼ الكتؿ السياسية في الجامعة العربية. وذكر أف لجنة خماسية عربية تضـ في عضويت ا فمسطيف، 

سرائيمية تعقد لقاء ات وتجري اتصاالت مكثفة ل ذا الغرض. لكف أبو يوسؼ تحدث عف ضغوط أميركية وا 
مكثفة لعرقمة الطمب الفمسطيني، بما في ذلؾ التمويح بوقؼ المساهمات المالية األميركية لألمـ المتحدة، 

 والضغط لمنا عقد جمسة لمتصويت لمجمعية العامة.
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 خريشة: األولى ب باس أن يمتقي نواب المجمس التشري ي بداًل من نواب الكنيست ئبالنا 

حسف خريشة، المقاء الذي عقد بيف  د.استنكر النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني : طولكـر
سرائيمي ( وأعضاء مف البرلماف اإل|رئيس السمطة الفمسطينية في راـ اهلل محمود عباس أمس األحد )

عالمية إسرائيمية، منتقدا توقيت هذا المقاء "في الوقت الذي يتعرض فيه  "كنيست" وشخصيات سياسية وا 
قطاع غزة لقصؼ أدى إلى استش اد وجرح عدد مف المواطنيف الفمسطينييف، واالقتحامات المتواصمة لممسجد 

 األقصى".
طالع ـ واعتبر خريشة إنه كاف األولى بالرئيس عباس "أف يدعو الم جمس التشريعي ونوابه لالجتماع معه، وا 

عمى آخر المستجدات التي تتعمؽ بالقضية الفمسطينية، ومناقشة مجمؿ القضايا التي يعيش ا الشعب 
الفمسطيني، وضرورة تفعيؿ هذا المجمس، بدال مف االجتماع بأعضاء الكنيست الذيف يقروف القوانيف 

سعى إلى ت ويد القدس واالستيالء عمى مزيد مف األرض العنصرية ضد الشعب الفمسطيني، والتي ت
الفمسطينية" مشددا في تصريحات لػ "قدس برس" عمى أف البرلماف اإلسرائيمي جزء مف النظاـ العنصري، 

 القائـ عمى األرض الفمسطينية.
 //قدس برس، 
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 ني: االنتخابات المحمية يجب أن تجري بإشراف حكومة توافق وطعطون النائب 
 أرباتنطمؽ االنتخابات المحمية في الضفة الغربية الخميس المقبؿ، بعد تأخير استمر  :رويترز - راـ اهلل
 "رويترزػ"وقاؿ احمد عطوف، النائب عف حركة حماس في المجمس التشريعي بالضفة الغربية، ل سنوات،

"كاف  وأضاؼ ."استجابة لدعوتنامقاطعة هذل االنتخابات، وستمثؿ نسبة المقاطعة  إلىاالثنيف "نحف دعونا 
 ."حكومة توافؽ وطني بإشراؼتكوف هذل االنتخابات ثمرة مف ثمار المصالحة، وتجري  أفيجب 

 //القدس، القدس، 
 
 فياض وعباس يقاتالن لتثبيت السمطة إسرائيمي:  محمل 

في الضفة الغربية قائال  االقتصادية األزمةتناوؿ المحمؿ االستراتيجي عيراف سيسوف : خاص - راـ اهلل
"عمى خمفية االضطرابات في الضفة والموج ة الغاضبة ضد السمطة الفمسطينية، تتعاظـ الضغوط عمى 

 بيف )إسرائيؿ( ومنظمة التحرير الفمسطينية". بروتوكوؿ باريس الموقا في  إللغاءقيادت ا 
الكامنة في تعديؿ أو تغيير الترتيبات وأوضح سيسوف عمى حكومة )إسرائيؿ( النظر في الفرصة السياسية 

 االقتصادية ما الفمسطينييف في ضوء في ضوء التآكؿ المتسارع لمبدأ حؿ الدولتيف لمشعبيف.
واستطرد قائال "يعد بروتوكوؿ باريس األساس لمعالقات االقتصادية بيف )إسرائيؿ( والسمطة حيث يقرر نظاما 

بػ)إسرائيؿ( أف تجبي الجمارؾ مف أجؿ الفمسطينييف واف تنقم ا  جمركيا موحدًا، فبحسب هذا االتفاؽ، يفترض
  ل ـ بعد خصـ عمولت ا".

هذل المعطيات تقرر حقيقة أف الضائقة االقتصادية لمسمطة هي أوال وقبؿ كؿ شيء تعبيرا عف السموؾ "الال 
الدولية  سرةاألالخاـ لمسمطة يأتي مف تبرعات  اإلنتاجاقتصادي" الذي أسس له فياض، أكثر مف نصؼ 

وليس كنتيجة لمنشاط االقتصادي، توزيا الميزانية في السمطة يتـ بمنطؽ سياسي ويموؿ ج ازا عاما مثقال 
 في الضفة الغربية، وقطاع غزة حيث تدفا الرواتب لغير المنتجيف.

في  بتعبير آخر، إف سالـ فياض وأبو مازف يستخدماف أمواؿ التبرعات لتثبيت حكم ـ، بحيث ال يستثمروف
 إنتاج بنى تحتية تؤسس القتصاد حقيقي قادر عمى دمج قطاعات الشعب في التنمية القائمة إف وجدت.

 //فمسطين أون الين، 
  

 لمحد من "البطالة" ُت ّد دراسة  في غزة ال مل وزارة 
دأبت عمى دراسة  أكد نائب رئيس الوزراء ووزير العمؿ والشئوف االجتماعية ـ. زياد الظاظا، أف وزارة العمؿ

ظاهرة البطالة في قطاع غزة، وبدأت بعمميات تحديد ألعداد العاطميف عف العمؿ وصواًل إلى الشرائح 
 المستحقة في هذا المجاؿ.

وأوضح الظاظا، أف وزارته وضعت سياسة واضحة في هذا الموضوع لمحد مف انتشار البطالة في المجتما 
عدة جوانب كالمساعدات النقدية العاجمة التي صرفت عمى عدة الفمسطيني، إذ تقوـ هذل السياسة عمى 

 مراحؿ، وبرنامج تمويؿ المشاريا الصغيرة بدعـ مف الحكومة، والتشغيؿ المؤقت كمساعدة إسعافية.
 
 
 



 
 
 

 

 

           9ص                                    2652ال دد:                66/61/2162الثاء الث التاريخ:

آالؼ دوالر دوف أرباح  وأشار إلى توفير برنامج تمويؿ المشاريا الصغيرة قروضًا لممواطنيف تصؿ إلى 
إذ يكوف سدادها عمى ثالث سنوات وذلؾ بعد مرور ثالثة ش ور مف استالـ القرض، مبيًنا  أو فوائد ش ريا،

 فرصة عمؿ لمدة ش ر. مشروًعا حتى تاريخه ووفرت أكثر مف  أف الحكومة مولت أكثر مف 
 //فمسطين أون الين، 

 
 لفتح القبر  الزائرين تمييداً  أمامضريح عرفات  إغالقت تزم الفمسطينية  السمطة 

ضريح الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات في راـ اهلل فترة  إغالؽوليد عوض: تعتـز السمطة  -راـ اهلل 
المحققيف  أماـالفمسطينية  باألراضيكبار رجاؿ الديف المسمميف  بإشراؼمف الزمف تم يدا لفتح القبر 

لغربية خالؿ الفترة القادمة لمشروع بالتحقيؽ في الفرنسييف والخبراء السويسرييف المنتظر وصول ـ لمضفة ا
 وفاته. أسباب

 //القدس ال ربي، لندن، 
 
  الفمسطينية تستمر في اعتقال مراسل "قدس برس" لميوم الا  السمطة 

تواصؿ أج زة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية )جناح الضفة الغربية( اعتقاؿ مراسؿ وكالة "قدس : نابمس
محمد أنور منى، وذلؾ لميوـ الثالث والعشريف عمى التوالي، حيث تـ اعتقاله يوـ الثالث والعشريف مف برس" 
 سبتمبر الماضي./ أيموؿ

 //قدس برس، 
 

 "دليل إفالسو السياسي" عّمان سرًا في حماس والجياد: لقاء عباس مع باراك 15
ي أف التقاء رئيس السمطة محمود عباس ما اعتبرت حركتا "حماس" والج اد اإلسالم: محمد جاسر -غزة

 وزير الجيش اإلسرائيمي اي ود باراؾ سرًا في العاصمة األردنية دليؿ عمى "إفالسه الساسي".
اإلسرائيمية ال تصب في خدمة مصالح الشعب –وشددت الحركتاف عمى أف المقاءات التفاوضية الفمسطينية 

نما في صالح االحتالؿ الذي يس تغؿ هذل المقاءات لمتغطية عمى جرائمه بحؽ الشعب الفمسطيني، وا 
 الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مف ج ته، قاؿ القيادي في حركة "حماس" يحيى موسى : إف الرئيس عباس لـ يتوقؼ يومًا مف األياـ عف 
"مفاوضات المفاوضات ما االحتالؿ سواء مف فوؽ الطاولة أو تحت ا، أو عبر المسميات المختمفة كالػ

 االستكشافية".
وشدد موسى في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، عمى أف "ن ج الرئيس عباس دمر القضية الفمسطينية، وقائـ 

 عمى االستسالـ والرضوخ لشروط دولة االحتالؿ اإلسرائيمي".
ى اإلعالف وأشار إلى أف عباس غير جدير بقيادة الشعب الفمسطيني وأخذل إلى بر األماف، داعيًا إيال إل

 صراحة أماـ الشعب الفمسطيني عف فشؿ ن ج أوسمو.
وطالب موسى الشعب الفمسطيني بالخروج في مظاهرات ورفا شعار "الشعب يريد إسقاط النظاـ"، رفضًا 
لمقاءات التفاوضية التي تجري ا السمطة الفمسطينية، مؤكدًا في الوقت ذاته، أف رئيس السمطة محمود عباس 

 مف خالؿ اتباع ن ج المفاوضات."مفمس سياسيًا" 
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بدورل، اعتبر القيادي في حركة الج اد اإلسالمي خضر حبيب أف المقاءات التفاوضية الفمسطينية اإلسرائيمية 
 ال تخدـ الشعب الفمسطيني، معتبرًا في الوقت ذاته أن ا مضيعة لموقت ورهاف عمى المج وؿ.

خيار المفاوضات عبثي وعقيـ، والعدو اإلسرائيمي يريد  وقاؿ حبيب في تصريحات لػ"فمسطيف أوف اليف": "إف
 استغالؿ المفاوضات ليس مف أجؿ السالـ، بؿ لمتغطية عمى جرائمه المستمرة بحؽ شعبنا الفمسطيني".

وأضاؼ إف إصرار عباس عمى المضي في المفاوضات يجمب المزيد مف الت ويد لممقدسات اإلسالمية في 
 نات عمى أراضي الضفة المحتمة.القدس المحتمة وبناء المستوط

وشدد عمى أف )إسرائيؿ( لف توقؼ االستيطاف مستقباًل في الضفة والقدس، معماًل ذلؾ بأنه جوهر المشروع 
الص يوني في فمسطيف، "ولف توقفه إال مرغمة عمى ذلؾ مف خالؿ تفعيؿ المقاومة الفمسطينية بالضفة ، 

 ومطاردة قطعاف المستوطنيف".
ئيس عباس إلى االهتماـ بالوضا الفمسطيني المحتاج لترتيب البيت الداخمي وليس الجري ودعا حبيب الر 

 وراء المفاوضات التي وصف ا بػ"العبثية".
 15/10/2012فمسطين أون الين، 

 
 تيدد "اسرائيل" بتوسيع ردودىا إذا استمرت الغارات عمى قطاع غزة القسامكتائب  16

اـ" الجناح العسكري لحركة حماس، اليـو االثنيف، بتصعيد ردودها هددت "كتائب القس: يو بي اي -فمسطيف 
 وتوسيع ا إذا استمرت الغارات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة.

وقاؿ الناطؽ باسـ كتائب القساـ، أبو عبيدة في تصريح ، نشرل موقا الجماعة عمى االنترنت إف "قصؼ 
حتالؿ الص يوني بأف المقاومة لف تسمح بمعادلة المقاومة لمواقا العدو صباح اليوـ ما هو إال رسالة لال

 العدواف مف طرؼ واحد مف قبؿ االحتالؿ تحت ذرائا واهية ".
وأضاؼ أف "هذل العممية المشتركة بيف كتائب القساـ وسرايا القدس تؤكد عمى تنسيؽ عالي المستوى بيف 

 فصائؿ المقاومة في إدارة المواج ة ما االحتالؿ الص يوني" .
أف التمادي في العدواف عمى قطاع غزة سيجمب ردًا أقوى وأوسا مف قبؿ المقاومة الفمسطينية" مؤكدًا  وحذر "

 أف "المقاومة جاهزة لمرد المباشر وفي أي وقت عمى أي عدواف ص يوني يست دؼ قطاع غزة" .
 16/10/2012الحياة، لندن، 

 
 "حماس تنفى تقريرًا عن عالقتيا بأحداث "ميدان التحرير حركة 17

وكاالت: نفت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أمس، وجود عالقة لعناصرها باالشتباكات التي  -القاهرة 
وقعت في ميداف التحرير يوـ الجمعة الماضي، مستنكرة في هذا الصدد تقريرًا لمنظمة حقوقية مصرية ذكر 

 أف "حماس" وراء تمؾ االشتباكات.
هوـ في تصريحات لوكالة أنباء الشرؽ األوسط، أف ذلؾ ي دؼ إلى واعتبر الناطؽ باسـ "حماس" فوزي بر 

تشويه حركته واست داؼ أي تقارب فمسطيني مصري ودور مصر الريادي في رعاية مصالح األمة العربية 
 واإلسالمية.

وأكد الناطؽ حرص حركته "عمى عالقة مصرية فمسطينية قوية ومتطورة وعمى ضرورة استعادة مصر لدورها 
ية مصالح ا ومصالح األمة فيما شدد عمى ضرورة وقؼ هذل الحمالت"، معتبرًا أف هذا التقرير في رعا

 ي دؼ إلى توتير العالقات المصرية الفمسطينية ومحاولة جديدة لدؽ األسافيف بيف أبناء األمة الوحدة.
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ر فيه إلى أف وكانت بعض الصحؼ نشرت تقريرًا نقاًل عف منظمة )العدؿ والتنمية لحقوؽ اإلنساف( أشا
 أفرادًا مف ميميشيات مف "حماس" كانوا متواجديف داخؿ ميداف التحرير لممشاركة في قما التيارات الميبرالية.

 16/10/2012األيام، رام اهلل، 
 

 مرة 15الفمسطينية  اعتقمتو السمطة في حركة حماس ناشط 18
ي سجوف السمطة الفمسطينية، مشيرة مرة ف 15ذكرت حركة حماس االثنيف أف أحد نشطائ ا اعتقؿ : قمقيمية

إلى أف ذلؾ يؤهؿ المعتقؿ حساـ أبو لبدة لدخوؿ موسوعة "غينيس" لألرقاـ القياسية بعدد مرات االعتقاؿ 
 السياسي.

ليقضي خمس  2001عامًا(، اعتقؿ في عاـ  29وقالت الحركة في بياف وصؿ وكالة "صفا" إف أبو لبدة )
 مف استكماؿ دراساته الجامعية. سنوات في سجوف االحتالؿ، ما حرمه

بدأت رحمته ما االعتقاؿ السياسي، حسب بياف الحركة، وتبادؿ األدوار بيف  2006وما خروجه في عاـ 
مرة خالؿ ست سنوات، واجه أثناءها تعذيبًا شديدًا ومعاممة  15ج ازي األمف الوقائي والمخابرات ألكثر مف 

 سيئة لمغاية.
يومًا، بذريعة االنتماء  20لبدة ما يزاؿ يقبا في سجوف السمطة منذ أكثر مف وأشارت الحركة إلى أف أبو 

 لحركة حماس وات امه بإثارة "النعرات الطائفية".
 15/10/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 إسرائيمية: حماس تمتمك صواريخ مضادة لمطائرات إذاعة 19

صاروخا مضادا لمطائرات أطمؽ ألوؿ مرة، األسبوع  كشفت اإلذاعة اإلسرائيمية، عف أف: غزة ) أ.ش.أ(
ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية صباح اليـو  الماضى مف قطاع غزة باتجال طائرة مف سالح الجو اإلسرائيمى.

الثالثاء، عف مصادر عسكرية إسرائيمية، لـ تكشؼ عن ا، القوؿ بأف الصاروخ، وهو مف طراز "ستريال إس 
ت إلى أف معمومات استخبارية، أفادت منذ ست سنوات بأف حركة "حماس" فى وأشار  " أخطأ هدفه.7إيه 

 قطاع غزة تمتمؾ مثؿ هذل الصواريخ. 
 16/10/2012اليوم السابع، مصر، 

 
 حل نفسو.. ونتنياىو يتباىى بأنو لم تشن أي حرب في عيدهي كنيستالالمبكرة:  االنتخابات 21

هػػػـ مجمػػػوع  611عضػػػو مػػػف أصػػػؿ  611أف ، نضػػػاؿ محمػػػد وتػػػد، عػػػف 66/61/2162، 48عااارب ذكػػػرت 
قانوف تبكير موعد االنتخابات وتحديد الثاني والعشريف مف كانوف أعضاء الكنيست اإلسرائيمي، صادقوا عمى 

جمسة مداوالت  في وسبؽ التصويت عمى القانوف بالقراءات الثالث. ثاني/ يناير القادـ موعدا رسميا لالنتخابا
تخمم ػػػا خطػػػاب لكػػػؿ مػػػف رئػػػيس الحكومػػػة، بنيػػػاميف نتنيػػػاهو، وزعػػػيـ  امتػػػدت عمػػػى أكثػػػر مػػػف ثػػػالث سػػػاعات

المعارضػػة شػػاؤوؿ موفػػاز، ونحػػو ثالثػػيف عضػػوا مػػف أعضػػاء الكنيسػػت، فيمػػا لػػـ تتنػػازؿ كتػػؿ المعارضػػة عػػف 
عضػػو كنيسػػت  99طػرح اقتراحػػات لحجػب الثقػػة عػػف  الحكومػة أسػػقط ا االئػتالؼ الحكػػومي قبػػؿ أف يصػوت 

 ت.عمى اقتراح قانوف حؿ الكنيس
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صػوتا(  55فقد أسقط االئتالؼ الحكومي اقتراحات حجب الثقة المختمفة التي قدمت ا كؿ مػف كػديما )بأغمبيػة 
واقتػػراح حجػػب الثقػػة لحػػزب العمػػؿ بأغمبيػػة مشػػاب ة، فيمػػا أسػػقط االئػػتالؼ االقتػػراح المشػػترؾ لمقػػوائـ العربيػػة 

 عضو كنيست. 33صوتا ضد االقتراح الذي أيدل  51بأغمبية 
 يست رض "أنجازاتو"نتنياىو 

اسػػتغؿ رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمي، بنيػػاميف نتنيػػاهو، الخطػػاب التقميػػدي الػػذي يػػوفرل لػػه دسػػتور الكنيسػػت مػػا 
افتتػػاح كػػؿ دورة رسػػمية لمكنيسػػت بخطػػاب اسػػت مه بػػأف االنتخابػػات سػػتجري فػػي الثػػاني والعشػػريف مػػف كػػانوف 

واج ػػة أخطػػر التحػػديات األمنيػػة التػػي تواجػػه حيػػث سػػيقرر الشػػعب اإلسػػرائيمي مػػف الػػذي سػػيقودل فػػي م ،ثػػاني
 الدولة منذ قيام ا".

الػػذي سػػيتمحور فػػي السػػياؽ  ،ورسػػـ خطػػاب نتنيػػاهو مؤشػػرا إلػػى الخػػط الرئيسػػي لمدعايػػة االنتخابيػػة المرتقبػػة
األمني وربما تحديػدا فػي خػط نتنيػاهو لمترهيػب مػف الخطػر اإليرانػي، مػا اسػتعراض مػا اعتبػرل نتنيػاهو نجػاح 

مدعيا أف حكومته قمصت مف نسبة البطالة في إسػرائيؿ وأخرجػت الكثيػريف  ؛قتصادية واالجتماعيةسياسته اال
مف دائرة الفقر، ورفعت الحد األدنى لألجور، وأجور العػامميف االجتمػاعييف واألطبػاء، وطبقػت اليػـو الدراسػي 

 المطور، وقامت بمنح الضريبة السمبية.
القضػػػايا االجتماعيػػػة، جػػػاء بمثابػػػة خطػػػوة اسػػػتباقية لم جػػػـو الػػػذي  وبػػػدا واضػػػحا أف تركيػػػز نتنيػػػاهو عمػػػى هػػػذل

سػػيتعرض لػػه خػػالؿ االنتخابػػات مػػف اليسػػار والمركػػز وخاصػػة فػػي تجاهمػػه التػػاـ والمطمػػؽ لحركػػة االحتجػػاج 
 االجتماعية التي اجتاحت إسرائيؿ الصيؼ الماضي.

مػػا أسػػمال "إعػػادة األمػػف لممػػواطف لػػوح نتنيػػاهو ب ،وفػػي سػػياؽ اسػػتعراض إنجػػازات حكومتػػه األمنيػػة والسياسػػية
، ممػا أدى  اإلسػرائيمي، واتبػاع سياسػة متشػددة، وأيقػاؼ سياسػة عػدـ الػرد واتبػاع بػدال من ػا سياسػة الػرد الحػاـز
إلى انخفاض حاد في عدد ال جمات الصاروخية مف القطاع ضد إسرائيؿ وتراجا كبير في العمميات ضدها، 

 عمى حد قوله. 
أمػػس "الخطػػػر اإليرانػػػي" باعتبػػارل خطػػػر ال يسػػتحؽ، مػػػف يسػػت يف بػػػه أو يسػػػتخؼ وحػػدد نتنيػػػاهو فػػي خطابػػػه 

بخطورته، أف يتولى قيادة دفة الدولة ولو ليوـ واحد، زاعمػا أنػه تمكػف مػف فػرض موضػوع خطػر تحػوؿ إيػراف 
 إلى دولة ذرية عمى رأس األجندة العالمية، إذ يفرض المجتما الدولي عمػى إيػراف اليػـو عقوبػات اقتصػادية لػـ
يسبؽ ل ػا مثيػؿ، مضػيفا "إننػا نممػؾ اليػـو قػدرات لمواج ػة إيػراف والج ػات التابعػة ل ػا، لػـ تكػف متػوفرة لنػا فػي 

 السابؽ. وبطبيعة الحاؿ اعتبر نتنياهو إتماـ صفقة شاليط إنجازا لحكومته.
ل وسػػخر نتنيػػػاهو مػػػف حػػػزب كػػػديما ورئيسػػه السػػػابؽ، إي ػػػود أولمػػػرت، عنػػػدما قػػاؿ :" عمػػػى الػػػرغـ مػػػف كػػػؿ هػػػذ

اإلنجازات، واستعدادنا لمقياـ بخطوات لتحقيؽ السالـ إال أننا لـ نشف حروبا غير ضرورية ) في إشارة لحرب 
لبناف الثانية وحرب غزة(، فعمى مدار السنوات السبا التي أشغؿ فيه منصب رئيس الحكومة )السنوات األربا 

عمى اإلطالؽ، وكاف هناؾ انخفاض حاد (، لـ نشف حربا 6991-6995األخيرة، وسنوات واليته األولى بيف 
في العمميات وال جمات اإلرهابية، كانت يدنا مشدودة عمى الزناد لكننا لـ نشػف حربػا ألننػا أظ رنػا قوتنػا وهػذا 

 هو مفتاح السالـ، عمى حد زعمه".
الخطػػاب االنتخػػابي  ، أفتػػؿ أبيػػبمػػف  نظيػػر مجمػػي، عػػف 66/61/216 ،الشاارق األوسااط، لناادنوأضػػافت 

، الػػذي هػػاجـ نتنيػػاهو عمػػى تدخمػػه فػػي «كاديمػػا»لػػرئيس المعارضػػة، شػػاؤوؿ موفػػاز، قائػػد حػػزب  كػػاف الثػػاني
االنتخابات األميركية وعمى تسببه في جمود مفاوضات السالـ. وقاؿ إف إسرائيؿ بعد حكـ نتنيػاهو باتػت أقػؿ 

)يقصد خوفه مف الػرئيس  ي ودية وأقؿ ديمقراطية. وقاؿ إف تقديـ موعد االنتخابات جاء نتيجة لخوؼ نتنياهو
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األميركي باراؾ أوباما مف ج ػة، ومػف عػودة إي ػود أولمػرت إلػى الحيػاة السياسػية مػف ج ػة ثانيػة(، ولكن ػا قػد 
 تحمؿ مع ا أمال بتغيير األوضاع.

وسػػبؽ موفػػاز رئػػيس الدولػػة شػػيمعوف بيػػريس، الػػذي انتقػػد نتنيػػاهو بشػػكؿ غيػػر مباشػػر عنػػدما راح يتحػػدث عػػف 
لمتحػػػػدة بالنسػػػػبة إلسػػػػرائيؿ، وكون ػػػػا الػػػػداعـ األوؿ واألكبػػػػر ل ػػػػا، والتػػػػي ال يجػػػػوز المسػػػػاس أهميػػػػة الواليػػػػات ا
 بالصداقة مع ا.

بيريز قػاؿ، إف المعركػة االنتخابيػة مف غزة، أف  )أ.ش.أ(، عف 65/61/2162، اليوم السابع، مصرونشرت 
 قميمى والدولى عمى حػد سػواء.القادمة ستجرى فى الفترة التى تواجه في ا إسرائيؿ تحديات عمى الصعيديف اإل

وعمػػػى صػػػعيد األحػػػداث اإلسػػػرائيمية الفمسػػػطينية.. قػػػاؿ الػػػرئيس اإلسػػػرائيمى، "إف حػػػؿ القضػػػية يكمػػػف فػػػى حػػػؿ 
 الدولتيف ويجب عمينا أخذ زماـ المبادرة لضماف مستقبمنا، إضافة إلى هوية الدولة وطابع ا".

التحػػالؼ الػػدولى المضػػاد إليػػراف يقػػؼ بوجػػه ط ػػراف وفيمػػا يتعمػػؽ بالمشػػروع النػػووى اإليرانػػى، أكػػد بيريػػز أف 
ويجػػب أف تكػػوف جميػػا الخيػػارات مطروحػػة عمػػى الطاولػػة بمػػا فػػى ذلػػؾ الخيػػار العسػػكرى، مضػػيًفا أنػػه لػػيس 

 الخيار الموضوع فى مقدمة سمـ األولويات.
 

 شارك في أية حكومة تجري مفاوضات حول الجوالننلن : ليبرمان 26
، لف يشارؾ في »اسرائيؿ بيتنا«أفيغدور ليبرماف، إف حزبه » اإلسرائيمي«جية قاؿ وزير الخار : )يو .بي .آي(

عف ليبرماف، قوله خػالؿ » اإلسرائيمية«أية حكومة ستجري مفاوضات حوؿ هضبة الجوالف . ونقمت اإلذاعة 
 فػػي الكنيسػػت، إنػػه يصػػدؽ رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاهو الػػذي نفػػى أف تكػػوف» اسػػرائيؿ بيتنػػا«جمسػػة كتمػػة 

 وسوريا.» إسرائيؿ«مفاوضات مف هذا القبيؿ قد جرت بيف 
نشػػػرت األسػػػبوع الماضػػػي تقريػػػرًا قالػػػت فيػػػه، إف نتنيػػػاهو وافػػػؽ خػػػالؿ » يػػػديعوت أحرونػػػوت«وكانػػػت صػػػحيفة 

مفاوضات غير مباشرة ما الرئيس السوري بشار األسد عمى انسحاب كامؿ مف الجوالف المحتؿ مقابؿ سػالـ 
 انت ت بسبب اندالع األزمة السورية في بداية العاـ الماضي. كامؿ، لكف هذل المفاوضات 

 66/61/216، الخميج، الشارقة
 

 ألف أمر تجنيد لمييود الحريديم 65الجيش اإلسرائيمي يصدر : ىآرتس 22
قالػػت صػػحيفة "هػػآرتس"، اليػػـو االثنػػيف، إف الجػػيش اإلسػػرائيمي بػػدأ هػػذا األسػػبوع فػػي إجػػراءات لتجنيػػد الشػػباف 

دييف"، وذلػػؾ عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ توصػػؿ إلػػى حػػّؿ فػػي مسػػألة تجنيػػد "الحريػػديـ"، بعػػد انقضػػاء الي ػػود "الحريػػ
 سرياف "قانوف طاؿ".

ألػػؼ أوامػػر مثػػوؿ عسػػكرية لمشػػباف  65وقالػػت الصػػحيفة إف الجػػيش سػػيوجه فػػي األسػػابيا القادمػػة أكثػػر مػػف 
المقابالت األولية لتحديد طبيعة ووج ة "الحريديـ" لموصؿ إلى قواعد التجنيد التابعة لوزارة األمف، بغية إجراء 
 الخدمة العسكرية التي سيطمب مف كؿ واحد من ـ تأديت ا في الجيش.

نمػػا  وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف الجػػيش ال يعتػػـز فػػي المرحمػػة الحاليػػة تجنيػػد هػػؤالء الشػػباف بصػػورة مباشػػرة، وا 
لعسػػكرية، وهػػي عمميػػة قػػد تسػػتمر العمػػؿ عمػػى دمج ػػـ تػػدريجيا فػػي عمميػػات التصػػنيؼ تم يػػدا ألداء الخدمػػة ا

عامػػا كػػامال. ومػػا بطػػالف سػػرياف "قػػانوف طػػاؿ" فػػإف الجػػيش سػػيعمؿ، بحسػػب الصػػحيفة، عمػػى إقامػػة وتشػػكيؿ 
 كتائب وفرؽ عسكرية الستيعاب "الحريديـ" الذيف سيؤدوف خدمة عسكرية كاممة.
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ا خطط تجنيد جديدة تأخذ وقالت الصحيفة إف وزير األمف، إي ود باراؾ، أوعز لسمطات الجيش بإعداد ووض
بالحسباف قرار المحكمة العميا الذي ألغى قانوف طاؿ، ودعا إلى ضرورة اعتماد المساواة في العبء ومالءمة 
التجنيد العسكري لمشباف الحريديـ. وعميه سيتولى طاقـ مف الذكور في الجيش إجراء كافة الفحوصات الطبية 

 الالزمة ل ؤالء.
عامػا، إلػى  11-11، إنه قرر تأجيػؿ تجنيػد الشػباف الي ػود الحريػدييف، جيػؿ ]أمس[ نيفقاؿ باراؾ، اليوـ االثو 

 ما بعد االنتخابات، وذلؾ ردا عمى االدعاءات بأف الحديث عف خطوة سياسية.
وفي حديثه أمػاـ لجنػة الخارجيػة واألمػف التابعػة لمكنيسػت، قػاؿ بػاراؾ إنػه يمتنػا عػف تحديػد ثوابػت بشػأف هػذا 

 تف ـ أف الحديث عف فترة انتخابات."الجيؿ" بدافا 
عامػػا،  15-11ونقػؿ عنػه قولػػه إف االتجػال الصػػحيح هػو تغييػػر الوضػا القػائـ، وأف يمػػنح الشػباب، مػػف جيػؿ 

 الفرصة الختيار ما إذا كانوا سيتطوعوف لمخدمة العسكرية أو لخدمة طويمة في االحتياط.
؛ األوؿ فػػػي الميزانيػػػات حيػػػث أف تكمفػػػة تجنيػػػد وبحسػػػبه فػػػإف "تجنيػػػد الحريػػػدييف منػػػوط بقػػػراريف مػػػف الحكومػػػة

الحريػػدييف مكمفػػة أكثػػر بكثيػػر مػػف تجنيػػد العممػػانييف، والثػػاني هػػو أف التجنيػػد مشػػروط بقػػرار مػػف قبػػؿ الحكومػػة 
 يتيح استمرار توجيه الشباف الحريدييف الذيف يقرر الجيش عدـ تجنيدهـ إلى الخدمة المدنية".

 65/61/2162، 48عرب 
 

 مغموطة  اسرائيمية: التقارير حول المتمردين في سوريإرية استخبا مصادر 23
عرضػت مصػادر اسػتخبارية اسػرائيمية تقريػرا، تنػاقض معطياتػه موقػؼ رئػيس : آماؿ شػحادة -القدس المحتمة 

الحكومة االسرائيمية، بنياميف نتانياهو ووزير دفاعه، اي ود باراؾ واخريف في القيادة االسرائيمية الذيف يتوقعوف 
ط االسػػد خػػالؿ اشػػ ر. اذ بػػيف التقريػػر اف مػػا نشػػر عػػف قػػوة المتمػػرديف فػػي سػػورية واعػػدادهـ كػػاف مبالغػػا سػػقو 

ضػػعؼ الحقيقػػة اذ ال يتجػػاوز العػػدد الحقيقػػي خمسػػيف فػػي المئػػة مػػف العػػدد الػػذي طػػرح سػػابقا وتحػػدث عػػف اف 
 هناؾ سبعيف الؼ متمرد.

تػه الواليػات المتحػدة وفرنسػا واسػرائيؿ وج ػػات ونشػر موقػا "ديبكػا"، المقػرب مػف الموسػاد، معطيػات تقريػر بحث
دوليػػػة، تشػػػير الػػػى اف ثالثػػػة االؼ مػػػف المتمػػػرديف هػػػـ مػػػف تنظػػػيـ القاعػػػدة. وبحسػػػب الموقػػػا فػػػاف المعطيػػػات 
الجديدة ال تغير مػف موقػؼ الػرئيس االمريكػي، بػاراؾ اوبامػا، بعػدـ التػدخؿ العسػكري الغربػي والعربػي، مؤكػدة 

عمػػى رئػػيس الحكومػػة التركيػػة، طيػػب اردوغػػاف، لمتخفيػػؼ مػػف حػػدة التػػوتر  اف اوبامػػا مػػارس ضػػغوطات كبيػػرة
 ومنا وقوع مواج ات بيف الجيشيف السوري والتركي ومف ج ة اخرى طالب بوقؼ تزويد المتمرديف باالسمحة.
ونقػػؿ االسػػرائيميوف عػػف مصػػادر اجنبيػػة اف المعطيػػات الجديػػدة تشػػيرالى احتمػػاؿ عػػدـ صػػمود المتمػػرديف فػػي 

 يحصؿ عميه الجيش السوري مف دعـ روسي وايراني ومف حزب اهلل.مقابؿ ما 
 66/61/216، الحياة، لندن

 
 
 

 اإلسرائيمي يوقف عمل مقاتالتو بسبب تكرار أخطائيا الجوسالح  24
سػاعة،  15أمر قائد سالح الجػو اإلسػرائيمي، أميػر إيشػؿ، بوقػؼ أي نشػاط لطائراتػه المقاتمػة طيمػة  تؿ أبيب:

 ر األخطاء التي كادت تؤدي إلى صدامات في الجو بين ا.أمس، وذلؾ بعد تكرا
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وجاء هذا القرار بعد الكشؼ عف حادث وقا يػـو الخمػيس الماضػي، والػذي كػادت فيػه طائرتػاف مقاتمتػاف مػف 
 ، تصطدماف ببعض ما فوؽ إحدى القواعد الجوية شماؿ إسرائيؿ.«دي 61 –إؼ »طراز 

 66/61/216، الشرق األوسط، لندن
 

 : إيران تس ى لتحويل لبنان إلى "بؤرة لإلرىاب" "إسرائيل" 25
اعتبر سفير إسرائيؿ لدى األمـ المتحدة روف بروسور اف إيراف تػزود مقػاتمي حػزب : رويترز –األمـ المتحدة 

 اهلل بالتمويؿ والتدريب واألسمحة المتطورة في مسعى لتحويؿ لبناف إلى "بؤرة لإلرهاب" كما قاؿ
لمجمس األمف التابا لألمـ المتحدة حوؿ الوضا في الشرؽ األوسط "زودت إيراف  وقاؿ بروسور أثناء مناقشة

حػػػزب اهلل بػػػاألمواؿ والتػػػدريب واألسػػػمحة المتطػػػورة الالزمػػػة لمسػػػيطرة عمػػػى الدولػػػة المبنانيػػػة وتحويم ػػػا إلػػػى بػػػؤرة 
 لإلرهاب."

ف حػزب اهلل وكيػؿ دولة "ليست هناؾ حاجة إلى أي أدلػة أخػرى عمػى أ 65وأضاؼ أماـ المجمس المكوف مف 
 مباشر لمنظاـ اإليراني."

 وتابا "األعماؿ االستفزازية المتواصمة التي يقوـ ب ا حزب اهلل قد يكوف له عواقب مدمرة عمى المنطقة."
 66/61/2162الحياة، لندن، 

 
 عمى الحدود مع مصر وغزة   زز من تحصيناتوي اإلسرائيمي الجيش 26

الجنوبيػة فػي الجػيش اإلسػرائيمي الميجػػر جنػراؿ تػاؿ روسػو اسػػتعداد  غػزة ػ أشػرؼ ال ػور: أعمػف قائػد المنطقػػة
 جيشه لمتعامؿ ما أي تحد محتمؿ في الجب ة الجنوبية.

إلػػى ذلػػؾ عػػزز الجػػيش اإلسػػرائيمي مػػف وجػػود قواتػػه عمػػى طػػوؿ الحػػدود الفاصػػمة مػػا مصػػر، فػػي منطقػػة شػػبه 
الحػػدود المصػػرية اإلسػػرائيمية فػػي ظػػؿ  وعػػزز الجػػيش اإلسػػرائيمي اإلجػػراءات األمنيػػة عمػػى طػػوؿ جزيػرة سػػيناء.

 تزايد الت ديدات اإلرهابية في شبه جزيرة سيناء المصرية ، حسبما ذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'.
وأضػػافت الصػػحيفة االثنػػيف أف الجػػيش اإلسػػرائيمي بصػػدد نشػػر نظػػاـ متقػػدـ لالستشػػعار ونظػػاـ لإلنػػذار بطػػوؿ 

 ما مصر.السياج اإلسرائيمي الجديد عمى طوؿ الحدود 
وذكػػرت تقػػارير إسػػرائيمية أف قػػوات مػػف الجػػيش شػػرعت بأعمػػاؿ تمشػػيط واسػػعة النطػػاؽ عمػػى طػػوؿ الحػػدود، 
استخدمت في ا العربات العسكرية والكالب البوليسية، وأن ا تقـو في ساعات الميؿ بػإطالؽ قنابػؿ مضػيئة فػي 

 سماء المنطقة.
و مػػف طمعاتػػه الجويػػة، فػػوؽ الحػػدود، مسػػتخدمًا ومػػف ضػػمف اإلجػػراءات األمنيػػة اإلسػػرائيمية كثػػؼ سػػالح الجػػ

 كذلؾ الطائرات االستطالعية.
 66/61/216، القدس ال ربي، لندن

 
 
 

 الستي اب الجئين  اسرائيمي قام بتييئة منطقة بالقرب من الحدود مع سورياإل الجيش 27
اـ بت يئػػة منطقػػة الناصػػرة ػ زهيػػر أنػػدراوس: ذكػػرت تقػػارير صػػحافية عبريػػة االثنػػيف أف الجػػيش االسػػرائيمي قػػ

 بالقرب مف الحدود ما سورية الستيعاب الجئيف سورييف في ا في حاؿ فروا الى اسرائيؿ بسبب أزمة انسانية.
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وأكػد مصػػدر عسػػكري انػػه تػػـ ت يئػػة األراضػػي بالتنسػيؽ مػػا األمػػـ المتحػػدة حسػػب المعػػايير االنسػػانية الدوليػػة، 
ية الى داخؿ اسرائيؿ، وقالت االذاعة العبريػة العامػة موضحا ما ذلؾ أف ال دؼ هو منا انزالؽ األزمة السور 

والرسمية )ريشيت بيت( اف الجيش االسرائيمي قاـ أيضا بتوسيا وتعميؽ السياج األمني الفاصؿ بػيف اسػرائيؿ 
 وسورية، خاصة في منطقة مجدؿ شمس، الواقعة في هضبة الجوالف العربية السورية المحتمة.

يػػة أخػػرى، قالػػت مصػػادر عسػػكرية وصػػفت ا بأن ػػا رفيعػػة المسػػتوى اف رقعػػة ولفتػػت االذاعػػة الػػى أنػػه مػػف ناح
المواج ػػػات بػػػيف القػػػوات النظاميػػػة السػػػورية وقػػػوات المعارضػػػة تتسػػػا تػػػدريجيا الػػػى المنطقػػػة المحاذيػػػة لمسػػػياج 

 األمني الحدودي. 
 66/61/216، القدس ال ربي، لندن

 
 د سقوط النظام جم اد: أتوقع استمرار المواجيات في سوريا حتى ب  عاموس 28

الناصػػرة ػ زهيػػر أنػػدراوس: أفػػاد موقػػا القنػػاة الثانيػػة فػػي التمفزيػػوف االسػػرائيمي أمػػس االثنػػيف أف رئػػيس ال يئػػة 
السياسػػػية واألمنيػػػة فػػػي وزارة األمػػػػف االسػػػرائيمية، الجنػػػراؿ فػػػي االحتيػػػػاط، عػػػاموس غمعػػػاد، توقػػػا أف تسػػػػتمر 

 الي، بقيادة الرئيس السوري بشار األسد.المواج ات في سورية، حتى بعد سقوط نظاـ الحكـ الح
وأضاؼ غمعاد خالؿ خطاب له في ورشة عمؿ ضمت خبراء دولييف باألزمة في منطقة الشػرؽ األوسػط: أنػا 
ال أتوقا أف ينشئ نظاـ حكـ ديمقراطي في سورية بعد زواؿ نظاـ األسد، وأنػا أعتقػد أف سػورية سػتتحوؿ الػى 

 حد تعبيرل. دولة فوضوية دوف قائد أو حاكـ، عمى
عالوة عمى ذلؾ، أوضح الجنراؿ االسرائيمي أف نظاـ الرئيس األسد ما زاؿ يسيطر األسمحة الكيماويػة، معرًبػا 

 عف سعادته لوجود حدود تمنا استخداـ النظاـ السوري لألسمحة الكيماوية.
عمى اسرائيؿ أف تتعاوف مػا وأشار الموقا الى أف الجنراؿ غمعاد تطرؽ لمقضية النووية االيرانية قائاًل: يتحتـ 

المجتما الدولي لمنا ايراف مف الحصػوؿ عمػى قنبمػة نوويػة، مشػيًرا الػى أف ايػراف تسػعى المػتالؾ قنبمػة نوويػة 
واحػػدة، وال تسػػعى المػػتالؾ أسػػمحة نوويػػػة. وتحػػت عنػػواف الحػػدود الشػػمالية تػػػزداد سػػخونة، ذكػػر موقػػا القنػػػاة 

رائيمي األسػبؽ، الجنػراؿ فػي االحتيػاط، دانػى يػاتوـ، قػاؿ فػي حػديث الثانية االسرائيمية أف رئػيس الموسػاد االسػ
صػػحافي لشػػبكة )سػػكاي( البريطانيػػة اف اسػػرائيؿ تسػػتعد لعمػػؿ عسػػكري فػػي سػػورية فػػي حالػػة تسػػرب أسػػمحة 
كيميائية الى المنظمات االرهابية في المنطقة، وتحديًدا لمنظمة حزب اهلل المبنانية، وتػابا الجنػراؿ يػاتوـ قػائاًل 

الدولػػػة العبريػػػة قمقػػػة مػػػف أف يقػػػـو الػػػرئيس السػػػوري بشػػػار األسػػػد بنقػػػؿ أسػػػمحة كيميائيػػػة لحػػػزب اهلل أو أي اف 
 منظمات ارهابية أخرى، وأشار الى أنه في حالة حدوث هذا السيناريو سوؼ تندلا حرب شاممة في المنطقة.

ى منػػػا تسػػػرب األسػػػمحة وطبقػػػًا ألقػػػواؿ يػػػاتوـ فػػػاف اسػػػرائيؿ لػػػف تسػػػمح بحػػػدوث ذلػػػؾ السػػػيناريو، وسػػػتعمؿ عمػػػ
الكيميائيػػػة حتػػػى ولػػػو أدى ذلػػػؾ الػػػى عمػػػؿ عسػػػكري مباشػػػر. ولفػػػت الموقػػػا االسػػػرائيمي الػػػى أنػػػه وفقًػػػا لتقػػػارير 
استخباراتية حصمت عمي ا الشبكة البريطانية )سكاي( فاف سورية لدي ا أكبػر مخػزوف لألسػمحة الكيميائيػة فػي 

ات االرهابيػػة المختمفػػة التػػي تنشػػط فػػي سػػورية، ومػػف الشػػرؽ األوسػػط، ومػػا يثيػػر القمػػؽ هػػو أف تسػػتغؿ المنظمػػ
 بين ـ تنظيـ القاعدة، تفاقـ األزمة السورية ويتـ تسميح ـ بيولوجًيا.

 66/61/216، القدس ال ربي، لندن
 

 المتوسطالنفط والغاز في البحر األبيض ت زز نشاطيا في حقول  "إسرائيل" 29
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والغازية في عرض البحر المتوسػط فػي ظػؿ إشػكاالت تواصؿ إسرائيؿ تطوير الحقوؿ النفطية : حممي موسى
أمنيػػة وهندسػػية وتمويميػػة متزايػػدة. وُأعمػػف عػػف إدخػػاؿ عناصػػر جديػػدة فػػي حمايػػة تمػػؾ الحقػػوؿ عبػػر اسػػػتخداـ 

فػػي تفعيػػؿ « حػػزب اهلل»طػػائرات متطػػورة مػػف دوف طيػػػار وأج ػػػزة رادار حديػػػثة، فػػي نػػوع مػػف الػػرد عمػػى نجػػاح 
 مف دوف طيار.« أيوب»طائرة 

في عرض البحر المتوسط أمػس، اتفاقيػة التوريػد الثانيػة لمغػاز المسػتخرج مػا « تمار»ووقا الشركاء في حقؿ 
عامػًا، وهػي  65مميػارات دوالر عمػى مػدى   5 الخاصة إلنتاج الك رباء. وبمغت قيمػة الصػفقة« دوراد»شركة 

مميػار  11سػرائيمية بقيمػة تصػؿ إلػى الصفقة المركزية الثانية بعػد إبػراـ الصػفقة األولػى مػا شػركة الك ربػاء اإل
 دوالر.

مميػػػار متػػػر مكعػػػب مػػػف الغػػػاز.  17,5بكميػػػة سػػػنوية تبمػػػغ « دوراد»وتقضػػػي الصػػػفقة الجديػػػدة بتزويػػػد شػػػركة 
قد أبرمػت أيضػًا « تمار»وبحسب االتفاؽ فإف توريد الغاز ل ذل الشركة يبدأ ن اية العاـ المقبؿ. وكانت شركة 

 ومصانا كبيرة ومتوسطة.« داليا إنرجيوت»ية خاصة منتجة لمك رباء مثؿ عقودًا أصغر ما شركات إسرائيم
أمػس األوؿ، عػف معطيػات جديػدة حػوؿ توقعات ػا « تمػار»الشػريؾ األكبػر فػي « نوبؿ إنرجػي»وكشفت شركة 

وقالت إن ا سػتبدأ العػاـ المقبػؿ حفريات ػا فػي الحقػؿ لمتنقيػب عػف «. لفيتاف»بشأف احتماؿ وجود نفط في حقؿ 
 175فػػي المئػػة والعمػػؽ الن ػػائي لمحفػػر المخطػػط لػػه هػػو  15الػػذي تُػػؤمف بػػأف احتمػػاؿ وجػػودل يزيػػد عػػف الػػنفط 

أشػػار كػػذلؾ إلػػى خفػػض التوقعػػات بشػػأف كميػػة الػػنفط الموجػػودة فػػي « نوبػػؿ إنرجػػي»كيمػػومترات. ولكػػف إعػػالف 
ألػؼ  611الي حو  1161مميوف برميؿ، وأن ا ستنتج منه في العاـ  6591إلى  161ذلؾ الحقؿ حيث قدرته بػ

 برميؿ يوميًا.
 66/61/216، السفير، بيروت

 
 الرئيس اإلسرائيمي السابق يطالب ب فو رئاسي 31

تقػػػدـ الػػػرئيس اإلسػػػرائيمي السػػػابؽ موشػػػيه كتسػػػاب أمػػػس، بطمػػػب لمحصػػػوؿ عمػػػى عفػػػو رئاسػػػي، بعػػػد : الناصػػػرة
رش سػػػنوات فرضػػػت عميػػػه بعػػػد ادانتػػػه بجػػػـر االغتصػػػاب والتحػػػ ,أشػػػ ر فػػػي سػػػجنه مػػػف أصػػػؿ  61مضػػػي 

 الجنسي. وقاؿ مراقبوف "إف فرص العفو عف كتساب ضئيمة ألنه لـ يعترؼ ولـ يعبر عف ندمه".
 66/61/216، الغد، عّمان

 
 "إسرائيل"تقرير إسرائيمي رسمي ي ترف بتزايد ىجرة الييود من  36

ه منػػػذ قػػػاؿ تقريػػػر لػػػدائرة االحصػػػاء المركزيػػػة اإلسػػػرائيمية صػػػدر أمػػػس االثنػػػيف، إنػػػ: برهػػػـو جرايسػػػي -الناصػػػرة
ألػؼ شػخص، فػي حػيف  65هاجر مف إسرائيؿ أكثػر مػف  1166وحتى منتصؼ العاـ  1111منتصؼ العاـ 

ألفػػػا خػػػالؿ عػػػاميف  11زعمػػػت وزارة االسػػػتيعاب اإلسػػػرائيمية أف برنامج ػػػا السػػػتقداـ الم ػػػاجريف حقػػػؽ عػػػودة 
 ونصؼ العاـ.

تحفيػػز اإلسػػرائيمييف الم ػػاجريف  وقػػاؿ بيػػاف صػػدر أمػػس عػػف وزارة ال جػػرة واالسػػتيعاب اإلسػػرائيمية، إف خطػػة
، "حققت نجاحا" بػأف عػاد منػذ 1161لمعودة إلى إسرائيؿ، التي وضعت ا الحكومة في ش ر أيار )مايو( العاـ 

ألفػػا، معظم ػػـ مػػف الواليػػات  11ذلػػؾ الحػػيف وحتػػى اليػػوـ، أي خػػالؿ عػػاميف ونصػػؼ العػػاـ، أكثػػر بقميػػؿ مػػف 
 ألزمة االقتصادية.المتحدة األميركية، وكما يبدو عمى خمفية ا

 وتشمؿ الخطة محفزات مالية وضريبية كبيرة، وتس يالت في ايجاد اماكف عمؿ ودور سكف، بشروط مس مة.
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وفػػي المقابػػؿ، نشػػرت أمػػس، معطيػػات جديػػدة لػػدائرة االحصػػاء المركزيػػة، تبػػيف في ػػا أف أعػػداد الم ػػاجريف مػػف 
هػاجر مػػف إسػػرائيؿ أكثػػر مػػف  1166صػػؼ وحتػػى منت 1161إسػرائيؿ فػػي تزايػػد مسػػتمر، فمنػذ منتصػػؼ العػػاـ 

 الفا. 65
وقالت إذاعة جيش االحتالؿ، إف معطيات الدائرة تثبت أف ال جرة ما تزاؿ متواصمة، وبأعداد أكبر بكثير مف 
العائديف بعد غياب طويػؿ، فحسػب مػا ذكرتػه وزارة ال جػرة واالسػتيعاب فػإف المعػدؿ السػنوي لمعائػديف هػو فػي 

 الفا هاجروا مف إسرائيؿ. 65ؿ آالؼ عائد، مقاب 1حدود 
ويذكر هنا أف إسرائيؿ قمقة أيضا مف اسػتمرار انخفػاض معػدالت ال جػرة الي وديػة الي ػا، بالػذات فػي السػنوات 

ألػؼ م ػاجر سػنويا، فػي حػيف أف هػذا المعػدؿ كػاف  61ألفػا إلػى  63الست األخيرة، إذ يتراوح المعدؿ ما بػيف 
ألؼ م اجر سنويا، وانخفض في سنوات االلفيف االولى إلى حوالي  في سنوات التسعيف الماضية حوالي مائة

%  91ألفػػا، واسػػتمر فػػي االنخفػػاض حتػػى الفتػػرة الحاليػػة، وسػػط مؤشػػرات إلػػى اسػػتمرار انخفاضػػه، لكػػوف  31
مف الي ود في العالـ يعيشوف في أوطاف مستوى المعيشة في ا أعمى مف إسرائيؿ، وهذا وفؽ ما تقر به تقارير 

 الص يونية. -لي وديةلموكالة ا
 66/61/216، الغد، عّمان

 
 "62": ديمبسي سيزور تل أبيب لممشاركة في مناورات "التحدي القاسي م اريف" 32

ذكرت صحيفة "معاريؼ" امس أنه مف المتوقا أف يصؿ رئيس أركاف الجيوش المشػتركة فػي : القدس المحتمة
يػػؿ ن ايػة المنػػاورة العسػكرية الكبيػػرة المشػتركة بػػيف الجػيش األميركػي الجنػػراؿ مػارتيف ديمبسػػي إلػى تػػؿ أبيػب قب

( والتػي ستسػتمر حػوالي 61اسرائيؿ والواليات المتحدة التػي سػتبدأ األسػبوع المقبػؿ، والمسػماة )التحػدي القاسػي
 أسبوعيف.

ونقمػػت "معػػاريؼ" عػػف مصػػادر إسػػرائيمية أف زيارتػػه ليسػػت ن ائيػػة لكػػف التقػػدير أف ديمبسػػي سػػيزور إسػػرائيؿ 
وب ػػػذا سينضػػػـ ديمبسػػػي إلػػػى قائػػػد قػػػوات النػػػاتو والقيػػػادة األوروبيػػػة فػػػي الجػػػيش األميركػػػي األدميػػػراؿ بالفعػػػؿ. 

 جايمس ستافريديس الذي سيأتي هو أيضا مف أجؿ المناورة.
وأشار مصدر إسرائيمي الى أف الجنػراؿ ديمبسػي سػيأتي لػيس فقػط مػف أجػؿ إجمػاؿ المنػاورة المشػتركة بػؿ إف 

 لزيارته دالالت سياسية. 
 66/61/216، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 

 " تطمق حممة لتحسين صورة المستوطنين في ال المإسرائيل" 33
شرعت وزارة اإلعالـ في "إسرائيؿ" بحممة ت ػدؼ إلػى تحسػيف صػورة المسػتوطنيف فػي العػالـ، : القدس المحتمة

ضفاء طابا الشرعية عمى االستيطاف في الضفة الغربية المحتمة بشكؿ خاص  .وا 
التػػي يرأسػػ ا الػػوزير -ذكػػرت صػػحيفة "يػػديعوت أحرنػػوت" عمػػى موقع ػػا االلكترونػػي أمػػس االثنػػيف أف  الحممػػة و 

سػػػػتكوف عمػػػػى هيئػػػػة أنشػػػػطة إعالميػػػػة موج ػػػػة وغيػػػػر موج ػػػػة،  -المقػػػػرب مػػػػف المسػػػػتوطنيف يػػػػولي ادلشػػػػتايف
 وستست دؼ الشبكات االجتماعية أيضا، ويقودها متخصصوف.



 
 
 

 

 

           69ص                                    2652ال دد:                66/61/2162الثاء الث التاريخ:

سرائيمية أف  هذل الحممة تعد مشروعا مف أجؿ كشؼ الحقيقة اإلسرائيمية لكافػة بدورها، ادعت وزارة اإلعالـ اإل
أصػػحاب الػػرأي فػػي العػػالـ، ورأي الجاليػػات الي وديػػة فػػي الخػػارج، والمسػػاعدة فػػي تحسػػيف صػػورة "إسػػرائيؿ" فػػي 

 العالـ.
 66/61/216، السبيل، عّمان

 
 تست رض طائرة بدون طيار ب د تطويرىا  "إسرائيل": يدي وت 34

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية، إف الصناعات الجوية اإلسرائيمية قامت، أمػس األحػد، بعػرض 
طػػائرة بػػدوف طيػػار مػػف طػػراز "شػػوفاؿ"، والتػػى تسػػتخدـ فػػى سػػالح الجػػو وسػػالح البحريػػة منػػذ سػػنوات، وتعمػػؿ 

رفػا مػف قػدرات ا بشػكؿ عمى تمشيط مساحات سطح البحر، وأدخمت عمي ا فى الش ور األخيرة عػدة تقنيػات، ت
 ممموس.
أف مػػػف ضػػػمف التطػػػوير الػػػذى تػػػـ إدخالػػػه عمػػػى الطػػػائرة اإلسػػػرائيمية، تزويػػػدها بػػػأربا آالت  الصػػػحيفةوذكػػػرت 

تصوير، خاصة لجما المعمومات، بدال مف آلة تصوير واحدة فى السابؽ، مما يتيح لسالح البحرية، الكشؼ 
ذلػػؾ كشػػؼ مسػػاحات أكبػػر بكثيػػر، ممػػا كػػاف فػػى عػػف وتشػػخيص األهػػداؼ، بصػػورة نوعيػػة وسػػريعة، ويضػػمف 

 السابؽ، ومف عدة زوايا ممكنة.
كمػػا جػػاء أنػػه، خػػالؿ عػػرض الطػػائرة، حمقػػت "شػػوفاؿ" باتجػػال البحػػر، وتمكنػػت مػػف تشػػخيص سػػفينة تجاريػػة، 

 تبحر فى البحر المتوسط، وبصور ذات جودة عالية، عمى بعد عشرات الكيمومترات مف الشاطئ.
 65/61/2162، فمسطين أون الين

 
 يرانية لم ي ثر عمييا سابقااإلجزاء جديدة من الطائرة أال ثور عمى  فشل جديد لمجيش االسرائيمي.. 35

قالت القناة العاشرة االسرائيمية في تقرير حصػري ل ػا اف قضػية الطػائرة بػدوف طيػار االيرانيػة : القدس المحتمة
تتصدر االخبار خصوصا بعد اف تـ العثور عمػى التي ارسم ا حزب اهلل المبناني قبؿ اسبوع ونصؼ ما زالت 

 اجزاء جديدة من ا لـ يكف الجيش قد عثر عمي ا خالؿ عمميات التمشيط االسبوع الماضي.
ونقمػػت القنػػاة عمػػى موقع ػػا االلكترونػػي اف مجموعػػة مػػف البػػدو وجػػدوا المزيػػد مػػف حطػػاـ الطػػائرة التػػي لػػـ تكػػف 

شال جديدا له بعد فشؿ اسقاط ا مف اوؿ مرة ودخوؿ الطػائرة موجودة بحوزة الجيش االسرائيمي الذي يضيؼ ف
 وطيران ا في اجواء اسرائيؿ اكثر مف عشريف دقيقة .

واوضحت القناة اف الفشؿ تمثؿ في ان اء الجيش االسرائيمي عمميات البحث عند دخوؿ الميؿ في اليـو االوؿ 
 السقاط الطائرة وبقاء اجزاء من ا بحوزة البدو .

اة اف البػػػدو وجػػػدوا جػػػزء كبيػػػر مػػػف اجنحػػػة الطػػػائرة وجسػػػم ا وهػػػو االمػػػر الػػػذي سػػػيفيد الجػػػيش واضػػػافت القنػػػ
 االسرائيمي في التحقيقات التي يجري ا لمعرفة ما صورته الطائرة بالتفاصيؿ.

واشػػارت القنػػاة الػػى اف طمػػب الجػػيش االسػػرائيمي حجػػب صػػور اجػػزاء الطػػائرة التػػي تػػـ اكتشػػاف ا اليػػـو لػػف وال 
 البحث عن ا والوصوؿ الي ا قبؿ المواطنييف البدو .يمغي فشمه في 

كمػػا اشػػارت القنػػاة اف االجػػزاء التػػي تػػـ تسػػميم ا لمشػػرطة لتقػػـو بتسػػميم ا الػػى الجػػيش يػػوـ غػػد تعتبػػر نصػػؼ 
 الطائرة بدوف طيار وعمي ا احرؼ بالمغة الفارسية يعتقد ان ا اسـ الطائرة وارقاـ مختمفة.

 65/61/2162، وكالة سما اإلخبارية
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 « أكل الدىر عميو وشرب»أزمة اليسار اإلسرائيمي: الغالبية تراه م سكرًا  36
أكػػدت نتػػائج اسػػتطالعات الػػرأي العػػاـ فػػي إسػػرائيؿ والتػػي نشػػرت األسػػبوع الماضػػي : أسػػعد تمحمػػي –الناصػػرة 

( غػػػداة إعػػػالف رئػػػيس الحكومػػػة بنيػػػاميف نتانيػػػاهو تبكيػػػر موعػػػد االنتخابػػػات العامػػػة إلػػػى كػػػانوف الثػػػاني )ينػػػاير
واسػػػػتحالة أف ُيغػػػػري  1111المقبػػػػؿ، مػػػػف جديػػػػد عمػػػػؽ األزمػػػػة التػػػػي يعيشػػػػ ا اليسػػػػار اإلسػػػػرائيمي منػػػػذ عػػػػاـ 
الذي يعتبر إسرائيميًا « العمؿ»اإلسرائيمييف بأنه بديؿ لحكـ اليميف المتشدد بزعامة نتانياهو، إذ تبيف أف حزب 

مقعػدًا فػي الكنيسػت المقبمػة، وأف  11، سيحصؿ في أحسف األحػواؿ عمػى «قائد معسكر السالـ»أنه يساري و
مقاعػػد فقػػط، أي أف تكتػػؿ اليسػػار الصػػ يوني لػػف يحػػوز عمػػى أكثػػر  5-3اليسػػاري سػػيفوز بػػػ « ميػػرتس»حػػزب 
عمػى  611فػي المئػة مػف المقاعػد الػػ  55في المئة مف مقاعد الكنيست، بينما ستشػكؿ مقاعػد اليمػيف  11مف 

 ب العربية(.في المئة لألحزا 9في المئة لموسط، و 61األقؿ )
أيديولوجية تمثمت أساسًا في فشمه فػي إقنػاع اإلسػرائيمييف بأجندتػه الداعيػة إلػى « العمؿ»ويعتبر البعض أزمة 

وانػدالع االنتفاضػة الثانيػة التػػي  1111عػاـ « كمػب ديفيػد»، خصوصػًا بعػد فشػؿ مفاوضػات «حػؿ الػدولتيف»
مػػػف عػػػاميف عمػػػى واليتػػػه، وجػػػاءت بػػػزعيـ أسػػػدلت السػػػتار عمػػػى حكومػػػة زعػػػيـ الحػػػزب إي ػػػود بػػػاراؾ بعػػػد أقػػػؿ 

آريئػػؿ شػػاروف رئيسػػًا لمحكومػػة لخمػػس سػػنوات متتاليػػة. كمػػا سػػاهمت العمميػػات التفجيريػػة فػػي أنحػػاء « ليكػػود»
تباعػًا إلػػى « العمػػؿ»فػي تعزيػػز نفػوذ اليمػػيف اإلسػرائيمي وانحسػػار شػعبية  1113-1111إسػرائيؿ فػي العػػاميف 

مقعدًا( عمى رغـ تناوب خمس شخصيات عمى زعامته خالؿ أقػؿ  63أدنى تمثيؿ عرفه في تاريخ الكنيست )
، رئػػيس الحكومػػة السػػابؽ اسػػحؽ رابػػيف «العمػػؿ»مػػف عقػػد مػػف الػػزمف. وكػػاف اليسػػار اإلسػػرائيمي بزعامػػة زعػػيـ 

 في المئة. 19إلى  1119في المئة مف األصوات تراجعت عاـ  59نحو  6991حصد عاـ 
لحزب قبؿ أقؿ مف عاميف حيف تنازؿ عف زعامته له وانشػؽ عنػه وكاف باراؾ دؽ المسمار األخير في نعش ا

حفّػػار »مػػا ثمانيػػة مقاعػػد، فػػاعتبرل معمقػػوف « العمػػؿ»وتركػػوا « عتسػػمؤوت»وأربعػػة نػػواب آخػػريف شػػكموا حػػزب 
 «.القبر

مقعػػدًا فػػي  11وعمػػى رغػػـ أف اسػػتطالعات الػػرأي األخيػػرة تتنبػػأ باسػػتعادة الحػػزب بعػػض عافيتػػه وفػػوزل بنحػػو 
ت المقبمة، إال أف هذا االرتفاع يعود إلى سببيف: األوؿ تبنػي زعيمػة الحػزب شػيمي يحيمػوفتش أجنػدة االنتخابا

اإلسػػرائيمي، والثػػاني عػػودة نػػاخبي الحػػزب  –اقتصػػادية عمػػى حسػػاب ت مػػيش الممػػؼ الفمسػػطيني  –اجتماعيػػة 
 ، وليس عمى حساب اليميف.«كديما»الذيف انتقموا إلى 

، خيػػرًا لمسػػتقبؿ «مركػػز التجػػدد الػػديموقراطي»ليسػػار اإلسػػرائيمي نشػػرل أخيػػرًا وال تبشػػر نتػػائج بحػػث عػػف مػػآؿ ا
اليسار اإلسػرائيمي، إذ أظ ػرت أف الصػورة المرتسػمة لميسػار اإلسػرائيمي تفيػد أنػه يعػاني تػآكاًل كبيػرًا فػي الػرأي 

ومتعػػاؿ   ، وأنػػه لػػيس جػػديًا، وهػػو غيػػر موثػػوؽ«بػػؿ َكَمػػف أكػػؿ الػػدهر عميػػه وشػػرب»العػػاـ ومػػف صػػورة م ػػزوزة 
 ونخبوي ال يممؾ األجوبة عمى مسائؿ األمف القومي إلسرائيؿ.

ولعؿ المعطى األبرز الذي جاء به االستطالع الذي شمؿ ألؼ شخص مف األعمار المختمفة، أنه عمػى رغػـ 
فػي المئػػة  15فػي مقابػؿ « الدولػة حػػادت عػف طريق ػا الصػحيح»فػي المئػة مػف اإلسػرائيمييف يػروف أف  11أف 

في المئة يعتقدوف أف اليمػيف هػو القػادر عمػى تصػريؼ  53أن ا تسير في الدرب الصحيح، إاّل أف فقط يروف 
 أمور الدولة في شكؿ جيد في مقابؿ أقؿ مف الثمث منحوا اليسار هذل القدرات.

 وأفاد االستطالع أف المشكمة الرئيسة التي يعاني ا اليسار هي في أوساط الشباب، إذ أف ربع ـ فقط يممؾ رأياً 
إيجابيًا عنه فػي مقابػؿ ثمثػيف لػدي ـ نظػرة سػمبية عنػه. وعػزا بػاحثوف هػذل النتيجػة إلػى حقيقػة أف هػذل الشػريحة 

سػػنة( فتحػػت عيني ػػا عمػػى حكػػـ اليمػػيف مػػف دوف أف تقتنػػا بالخيػػار الػػذي يقتػػرح اليسػػار. لكػػف هػػذل  61-11)
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ليسػار حػيف ُيسػأؿ الشػباب عػف سػنة. ويسػوء وضػا ا 51-31األرقاـ ال تختمؼ كثيرًا في أوساط مػف هػـ بػيف 
فػػي المئػػة فقػػط أف اليسػػار يممػػؾ حمػػواًل جيػػدة لمتحػػديات األمنيػػة التػػي تواج  ػػا  11األوضػػاع األمنيػػة، إذ يعتقػػد 

 إسرائيؿ.
وفي قراءة لمنتائج، رأى باحثوف أف الجيؿ الحالي مف اإلسرائيمييف لـ يعد يولي االهتماـ لمقَيـ الجيدة التػي قػاـ 

التكافػػؿ والوحػػدة القوميػػة التػػي حمػػت محم ػػا االنفراديػػة والنفعيػػة وحػػب الػػذات واالنغػػالؽ » لػػػ عمي ػػا اليسػػار، وال
ورأى أحػػدهـ أف جػؿ مػا يقػوـ بػػه اليسػار اإلسػرائيمي هػو التوقيػػا عمػى عػرائض وتنظػػيـ «. والػبالدة تجػال الغيػر

وقػػد »الحقيقيػػة،  تظػػاهرات مػػف دوف أف يكػػوف لديػػه برنػػامج عممػػي لحػػؿ مشػػكالت المػػواطف اليوميػػة وتطمعاتػػه
فشػػؿ فشػػاًل ذريعػػًا فػػي بنػػاء واقػػا بػػديؿ لمحكػػـ المسػػيطر أو فػػي فػػرض إصػػالحات جوهريػػة عمػػى نظػػاـ الحكػػـ، 

 «.وطالما تمّرغ في وحؿ القيـ واأليديولوجيا فإنه لف تقوـ له قائمة
ييف وأضػػػاؼ أف االسػػػتطالع أظ ػػػر أف اإلسػػػرائيمييف بػػػاتوا يقسػػػموف الخريطػػػة السياسػػػية إلػػػى معسػػػكريف رئيسػػػ

يتمػػاثموف مػػا أحػػدهما، األوؿ يمثػػؿ روح الميبراليػػة والتنػػور والعصػػرنة ويعتبػػر الديموقراطيػػة منظومػػة قػػيـ تبمػػور 
الشخصية ويواجه الواقا بأفكار خالقة، بينما الثاني يضػـ كػؿ القػوى التػي تعتبػر الديموقراطيػة وسػيمة لتحقيػؽ 

ميػػػة متطرفػػػة ويواجػػػه الواقػػػا مػػػف خػػػالؿ التجمػػػي ذات أهػػػداؼ قبميػػػة ودينيػػػة ومسػػػيحانية وقو »غالبيػػػة القػػػرارات 
اقتصادية، إنمػا  –وأضاؼ أف مشكمة اليسار ليست في البحث عف أجندة سياسية أمنية واجتماعية «. اإلل ي

عنػػدما يػػتـ تحقيػػؽ ذلػػؾ، يمكػػف إيجػػاد األجوبػػة المالئمػػة لممشػػاكؿ »فػػي كيفيػػة بنػػاء مجتمػػا يحػػؿ المشػػاكؿ، و
 «.والمسائؿ التي تشغؿ بالنا

رغػـ ذلػؾ يسػتمد أصػحاب المركػز بعػض التفػاؤؿ مػف أرقػاـ أخػرى جػاء ب ػا االسػتطالع، فػي مقػػدم ا أف  عمػى
فػي المئػة  51في المئة يروف أف اليمػيف يعمػؿ لمصػالح خاصػة عمػى حسػاب غالبيػة اإلسػرائيمييف، وفقػط  51

 قالوا إف اليميف يممؾ حمواًل جيدة لممشاكؿ االقتصادية واالجتماعية.
قيف إلى القوؿ إف الجم ور اإلسػرائيمي لػـ يتحػرؾ نحػو اليمػيف، بػؿ األصػح القػوؿ إنػه هػرب وخمص أحد المعم

مػػف اليسػػار. ويضػػيؼ أف مصػػّوت اليمػػيف عمػػى أحزابػػه المختمفػػة، يعػػرؼ مسػػبقًا أنػػه يصػػوت لمعسػػكر سػػيقودل 
لناخػب أجنػدة نتانيػاهو بػؿ يمكنػه أف يتوقػا تشػكيمة الحكومػة المقبمػة وبرنامج ػا، بينمػا اليسػار ال يطػرح عمػى ا

واضػػػحة، وال تشػػػكؿ أحزابػػػه معسػػػكرًا سياسػػػيًا موحػػػدًا، بػػػؿ تػػػرفض االلتػػػزاـ مسػػػبقًا بأن ػػػا تكػػػوف فػػػي المعارضػػػة 
لنتانياهو، ما يعني أف هذل األحزاب تعطي عمميًا الشرعية لنتانياهو. وختـ قائاًل إف عودة اليسػار قػوًة مركزيػة 

البرنامج القائـ، إنما طرح سياسة موثوؽ ب ػا فػي المسػائؿ  في الشارع اإلسرائيمي تتطمب ليس فقط إعادة بمورة
 المركزية تتيح أف يصبح اليسار عاماًل حيويًا وأمينًا في الشارع اإلسرائيمي.

 66/61/2162، الحياة، لندن
 

 أوري أريئيل الكنيست بقيادة عضو "األقصى"مجموعات من المستوطنين تقتحم  ":االقصى مؤسسة" 37
االقصى لموقؼ والتراث" اف رئيس لجنة رقابة الدولة في الكنيست االسرائيمي عضو قالت "مؤسسة  :القدس

الكنيست أوري أريئيؿ اقتحـ اليوـ المسجد االقصى المبارؾ، برفقة الضابط موشيه برقات، أحد قيادات قوات 
ترتيب االحتالؿ االسرائيمي في القدس المحتمة باالضافة الى قيادات احتاللية أخرى تعمؿ عادة عمى 

 اقتحامات المستوطنيف والجماعات الي ودية لممسجد االقصى.
وحذرت "مؤسسة االقصى" مف هذا االقتحاـ وتبعاته، مرجحة أف يكوف له ارتباط في مخطط االحتالؿ لتقسيـ 
المسجد االقصى بيف المسمميف والي ود، ومحاولة فرض امر واقا جديد، حيث وج ت عدة رسائؿ مف قبؿ 
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الميكود مف بين ـ عضوة الكنيست تسيفي حوطبولي الى أوري أريئيؿ بصفته رئيس لجنة أعضاء في حزب 
رقابة الدولة في الكنيست االسرائيمي، تطالب بالتباحث بتأميف تأدية الشعائر الدينية الي ودية داخؿ المسجد 

ة التي يطمق ا االقصى، او ما أطمقت عميه تأميف "حرية العبادة لمي ود عمى جبؿ المعبد"، وهي التسمي
االحتالؿ باطاًل عمى المسجد االقصى المبارؾ، كما وطالبت بالتباحث في ممؼ "التضييؽ عمى الي ود خالؿ 

 تواجدهـ في جبؿ المعبد"، عمى حد قول ا.
 15/10/2012، القدس، القدس

 
 مئات المستوطنين الييود يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس 38

ي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتمة، وقاموا بأداء طقوس دينية اقتحـ مئات المستوطنيف ح: وكاالت
 في منازؿ عائمتي الغاوي وحنوف المصادرة.

وقاؿ ش ود عياف في الحي: "إف مئات المستوطنيف مف مختمؼ مستوطنات الضفة الغربية، اقتحموا الحي، 
ت لدعـ االستيطاف والمستوطنيف وتجم روا في منطقة ما يسمى بػ"شمعوف هتصديؽ"، محتفميف بجما التبرعا

وذكر الش ود أف شرطة االحتالؿ طّوقت الحي بالكامؿ، ونشرت ما  الذيف يحاولوف االستيالء عمى الحي.
 شرطيًا في المكاف. 250يزيد عمى 

وقاؿ ش ود "إف المقدسييف وأهالي الحي عمى استعداد لمتصدي لممستوطنيف، ومنع ـ مف االستيالء عميه، 
مف شأنه تحفيز الجميا عمى القياـ بدورهـ تجال القدس والمسجد األقصى، ويفشؿ المخططات األمر الذي 

 الص يونية بت ويد المعالـ العربية وتحويم ا لتراث تممودي إسرائيمي".
 15/10/2012، 48عرب 

 
 فقياء: صفقة "وفاء األحرار" بداية م ركة التحرير الكبرى المحرر مازن  األسير 39

اعتبر األسير المحرر إلى قطاع غزة مازف فق اء، نجاح المقاومة الفمسطينية في إتماـ : محمد عيد -غزة
صفقة "وفاء األحرار" بادرة أولية في طريؽ معركة التحرير التي تقودها المقاومة الفمسطينية لكامؿ تراب 

 ومقدسات فمسطيف، وأبنائ ا المعتقميف لدى االحتالؿ اإلسرائيمي.
ه لػ" فمسطيف"، أف إتماـ صفقة "وفاء األحرار" أعاد لممقاومة الفمسطينية دورها الكامؿ، وأكد فق اء خالؿ حديث

ووظؼ ل ا أهداف ا المرجوة، مف خالؿ تحريرها ألبنائ ا وعناصرها المقاوميف، والذيف اعتقم ـ االحتالؿ 
 اإلسرائيمي عمى خمفية مقاومته.

إال الفمسطينيوف عامة، ومقاومت ـ خاصة، ضاربًا المثؿ  وقاؿ: "صفقة األحرار، ل ا أبعاد ومدلوالت ال يعي ا
بػ: رفا روح المعنويات لدى عناصر المقاومة التي أصبحت تقاوـ االحتالؿ، وال تخشى االعتقاؿ أو الوقوع 
في األسر؛ ألف المقاومة الفمسطينية أصبحت تضا قضية أسر الجنود "الص اينة" عنوانًا لعمميات ا 

 البطولية".
إف عممية تحرير المقاومة الفمسطينية لعناصرها القدامى، زادت مف انخراط الشباب الفمسطيني في وأضاؼ: "

 صفوؼ المقاومة، والعمؿ بروح الجماعة والروح الوطنية".
 15/10/2012، فمسطين أون الين

 
 مولودًا في قطاع غزة يوميا 155: في وزارة الداخمية ال امة لألحوال المدنية اإلدارة 40
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أف  -الشؽ المدني  -رت إحصائية صادرة عف اإلدارة العامة لألحواؿ المدنية في وزارة الداخمية ذك: غزة
ألفًا  14ما يزيد عف  2012عدد المواليد الُجدد في قطاع غزة بمغ خالؿ الربا الثالث مف العاـ الجاري 

 مولودًا يوميًا. 155مولودًا جديدًا   بواقا  أكثر مف  280و
مف  7329مولودًا   14284األحواؿ المدنية بأف مف بيف المواليد الُجدد البالغ عددهـ وأفادت إحصائيات 

 %. 48.6مف اإلناث بنسبة   6955% و  51.3الذكور بنسبة 
وأشارت إلى أف محافظة غزة سجمت خالؿ الفترة الواقعة ما بيف األوؿ مف يوليو وحتى ن اية سبتمبر 

 مولودًا. 2443حافظة الشماؿ فسجمت مولودًا جديدًا، أما م 5223الماضي   
مولودًا، في  2928مولودًا، بينما سجمت محافظة خاف يونس  1933ولفت إلى تسجيؿ المحافظة الوسطى 

 مولودًا. 1757حيف سجمت محافظة رفح 
حالة  974وفيما يتعمؽ بعدد حاالت الوفيات في قطاع غزة خالؿ نفس الفترة فنوهت اإلحصائية إلى وفاة 

 %.46.3حالة وفاة بيف اإلناث بنسبة  451% و 53.6حالة بيف الذكور بنسبة  523بين ـ 
اة أما حالة وف  349حاالت وفاة يوميًا، حيث سجمت محافظة غزة   10وبينت أف قطاع غزة ش د أكثر مف 

 حالة.  173محافظة الشماؿ فسجمت 
حالة، فيما  185حالة، بينما سجمت محافظة خاف يونس   135ولفتت إلى تسجيؿ المحافظة الوسطى 

 حالة. 132سجمت محافظة رفح 
وبحسب إحصائيات األحواؿ المدنية فإف نسبة عدد المواليد مقابؿ الوفيات في محافظات قطاع غزة الخمس 

 .1إلى  15الث مف العاـ الجاري  هي خالؿ الربا الث
 15/10/2012، وزارة الداخمية الفمسطينية

 
 حماس تمنع انطالق الحزب بشكل رسمي  ":القدس ال ربي" لا النور السمفي في غزة حزب 41

اكد القائموف عمى تشكيؿ حزب النور السمفي في قطاع غزة االثنيف بأف حركة : وليد عوض - راـ اهلل
 الحزب بشكؿ رسمي بحجج امنية وقانونية. حماس تمنا انطالؽ

وأوضح الحزب في بياف ارسؿ لػ'القدس العربي' انه ال يوجد قانوف ينظـ عمؿ األحزاب السياسية في 
فمسطيف، مطالبًا الحكومة المقالة في غزة بتكميؼ لجنة حكومية غير أمنية لمجموس ما قيادة الحزب 

عمى تأسيس الحزب باف حماس تحوؿ دوف ظ ور الحزب  لمتفاوض لحؿ هذا الموضوع. وات ـ القائموف
 لمنور وذلؾ مف خالؿ تدخؿ ج ات أمنية في غزة لمحيمولة دوف تشكيؿ ذلؾ الحزب واالعالف عنه رسميا.

ومف ناحية ثانية نفى الحزب ما نقؿ عف موقا القناة السابعة اإلسرائيمية مف أف حزب النور المصري أرسؿ 
 موز الدعوة السمفية، لقطاع غزة لمتنسيؽ ما قيادات حزب النور الفمسطيني.وفدا مف قياداته أو مف ر 

 16/10/2012، القدس ال ربي، لندن
 

 رفع القيود المفروضة عمى تنقل الفمسطينيين في غور االردن  ":سرائيلإجم ية حقوق المواطن في " 42
الفمسطينييف بيف غور االردف  تع دت وزارة الدفاع االسرائيمية برفا القيود عف حركة : ا ؼ ب -القدس 

 وباقي الضفة الغربية المحتمة بحسب ما اعمنت منظمة حقوقية اسرائيمية
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باف هنالؾ  2007وذكرت جمعية حقوؽ المواطف في اسرائيؿ التي اثارت هذل القضية ما الوزارة منذ عاـ 
ة في بياف اف هذل القيود وقالت المنظمة الحقوقي اربعة حواجز عسكرية بيف الغور وباقي الضفة الغربية.

 "نغصت حياة عشرات االؼ الفمسطينييف خاصة سكاف غور االردف والقرى القريبة من ا".
وبحسب المنظمة فاف هذل القيود ادت الى "ارتفاع حاد في اسعار البضائا والخدمات الضرورية لمسكاف 

 الذيف يعيش معظم ـ في بمدات صغيرة تفتقر الى البنى التحتية".
ت الجمعية الى اف القيود ادت الى "اعاقة حركة البضائا بيف الضفة الغربية وغور االردف وبيف الضفة واشار 

 ما االردف".-الغربية ومعبر الحدود الدولي الوحيد
 16/10/2012، الحياة، لندن

 
           القديمة في الخميل تقدم ممًفا إلدراجيا ضمن "قائمة التراث ال المي" البمدة 43

تسممت وزارة الخارجية في الحكومة الفمسطينية براـ اهلل ممؼ ترشيح البمدة القديمة في مدينة الخميؿ الخميؿ: 
الواقعة بجنوب الضفة الغربية استعداًدا لتقديمه إلى منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة "يونسكو" في 

أجؿ تسجيؿ البمدة ضمف قائمة التراث  ن اية ش ر شباط )فبراير( القادـ، التي ستجتما في باريس، مف
 العالمي.

 15/10/2012قدس برس، 
 

  الموظفين في الضفة تص د احتجاجاتيا عمى تأخر صرف الرواتب نقابات 44
أبواب ا بعد الحصة   (،10|15أغمقت المدارس الحكومية في الضفة الغربية المحتمة، اليـو االثنيف ): نابمس

إلى منازل ـ، احتجاًجا عمى عدـ قياـ الحكومة الفمسطينية في راـ اهلل،  الثالثة، وعاد الطمبة والمدرسوف
 بصرؼ رواتب العامميف في ج از التعميـ الحكومي، وذلؾ بناء عمى دعوة مف اتحاد المعمميف الفمسطينييف.

(، سيكوف يوـ إضراب شامؿ، يمتنا فيه 10|16وقاؿ االتحاد في بياف صادر عنه: "إف غًدا الثالثاء )
 الب والمدرسوف والعامموف في مديريات التربية والتعميـ عف التوجه إلى مدارس ـ وأعمال ـ".الط

وفي السياؽ ذاته؛ دعا اتحاد الجامعات الفمسطينية إلى إضراب شامؿ غًدا الثالثاء في جميا الجامعات 
 الفمسطينية احتجاجا عمى تدهور أوضاع ـ االقتصادية.

رئيس نقابة العامميف في الوظيفة العمومية، أنه "في ظؿ عدـ صرؼ بدورل؛ أعمف معيف عنساوي نائب 
الرواتب لكافة الموظفيف، ونظرا لمظروؼ الصعبة التي يعاني من ا الموظؼ وعدـ تمكنه عمى الوصوؿ إلى 
أماكف العمؿ؛ قررت النقابة عقد اجتماع طارئ ل ا يـو غد الثالثاء إلقرار برنامج فعاليات ودواـ لمموظفيف، 

 ث يتناسب ما عدـ قدرة الموظؼ عمى االلتزاـ في دوامه اليومي".بحي
 15/10/2012قدس برس، 

 
  رغم ارتفاع األس ار والفقر 5.. سكان غزة يتيافتون عمى آي فون "إسرائيل"قبل  وصميا 45

الجديد، الذي تنتجه شركة آبؿ، مبيعات جيدة في قطاع غزة، رغـ  5يحقؽ هاتؼ آي فوف : رويترز –غزة 
ع أسعارل، بعد أف وصؿ إلى القطاع عبر أنفاؽ الت ريب، قبؿ أف يصؿ حتى إلى إسرائيؿ المجاورة أحد ارتفا

ويت افت سكاف القطاع عمى شراء ال اتؼ الذكي الجديد، بما يقرب مف ضعؼ  مراكز التكنولوجيا الحديثة.
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مباشر مف دبي، ليدخؿ  ثمنه في الواليات المتحدة، حيث رفا الوسطاء أسعارل أثناء نقمه عبر طريؽ غير
 القطاع المحاصر مف خالؿ أنفاؽ تربطه ما مصر.

 16دوالرا( لمج از الذي يحتوي عمى ذاكرة سعت ا  1170شيقؿ إسرائيمي ) 4500وتراوحت األسعار مف 
 جيجابايت. 64دوالرا( لم اتؼ الذي تبمغ سعة ذاكرته  1480شيقؿ ) 5700جيجابايت إلى 

 16/10/2012، وكالة سما اإلخبارية
 

 المنشآت االقتصادية التي قامت بم امالت تجارية بطرق إلكترونية % نسبة11.2": اإلحصاء" 46
ذكر بياف أصدرل الج از المركزي لإلحصاء الفمسطيني اليوـ اإلثنيف أف ما يقارب نصؼ المنشآت  :راـ اهلل

إلى أف نسبة استعماؿ االقتصادية في األراضي الفمسطينية تستخدـ الحاسوب في أعمال ا، فيما أشار 
 %(.11الشركات لإلنترنت في معامالت ا التجارية منخفضة لمغاية، وبمغت نحو )

( أف 2011وأوضحت النتائج الرئيسية لمسح قطاع األعماؿ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لعاـ )
(، )بواقا 2011?( مف إجمالي المنشآت في األراضي الفمسطينية قد استخدمت الحاسوب في عاـ )47)

 % في قطاع غزة(، حسب البياف.40.8% في الضفة الغربية، و49.6
%( مف إجمالي المنشآت في 39.2وأشارت البيانات إلى أف نسبة المنشآت التي تستخدـ اإلنترنت )

 % في قطاع غزة(.34.0% في الضفة الغربية، و41.3، )بواقا 2011األراضي الفمسطينية في عاـ 
%( مف 11.2نشآت التي قامت بمعامالت تجارية بطرؽ إلكترونية، قد بمغت )وأوضحت أف نسبة الم

(، وبمغت نسبة المنشآت التي لدي ا موقا 2011إجمالي المنشآت في األراضي الفمسطينية في عاـ )
% في 5.2، )بواقا 2011%( مف إجمالي المنشآت في األراضي الفمسطينية في عاـ 4.8الكتروني ) 

 % في قطاع غزة(.3.7الضفة الغربية، و
( هاتؼ محموؿ لكؿ مئة عامؿ، في المنشآت في األراضي 40.2بمغ عدد أج زة ال اتؼ المحموؿ )

في قطاع  50.3هاتؼ محموؿ لممنشآت في الضفة الغربية، و 37.3، )بواقا 2011الفمسطينية في عاـ 
 غزة(.

%( مف إجمالي 2.5جيا )بمغت نسبة المنشآت التي قامت بدراسات بحث وتطوير في مجاؿ التكنولو 
% في 5.0% لممنشآت في الضفة الغربية، و1.5، )بواقا 2011المنشآت في األراضي الفمسطينية في عاـ 

 قطاع غزة(. 
 15/10/2012، القدس، القدس

 
 

 الفمسطينية بالنسبة لألردن قضية مركزية  القضية: األردن 47
فػي مكتبػه صػباح أمػس لقائػه  خػالؿ ناصػر جػودة األردنػي وزير الخارجية : أكدبترا -عمر محارمة  –عماف 

الدولػػػػة  إقامػػػػة أف مػػػػف الثابػػػػت األردفرؤسػػػػاء لجػػػػاف الخػػػػدمات فػػػػي مخيمػػػػات الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف موقػػػػؼ 
 ،وذات السػػيادة ,691الفمسػػطينية المسػػتقمة وعاصػػمت ا القػػدس الشػػرقية عمػػى خطػػوط الرابػػا مػػف حزيػػراف عػػاـ

المخيمات حق ـ الدستوري  أبناءعف تقديرل لممارسة  وأعرب ة.عميا كما هي مصمحة فمسطيني أردنيةمصمحة 
 في التسجيؿ لالنتخابات النيابية انطالقا مف حس ـ الوطني العالي.
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اهلل النسػػور فػػي مكتبػػه مسػػاء أمػػس االثنػػيف وفػػدا مػػف  اسػػتقبؿ رئػػيس الػػوزراء الػػدكتور عبػػدعمػػى نحػػو مماثػػؿ 
سػػة رئػػيس التجمػػا منيػػب المصػػري الػػذي يػػزور المممكػػة التجمػػا الػػوطني الفمسػػطيني لمشخصػػيات المسػػتقمة برئا

ونحػف نتعامػؿ مع ػا بالقػدر الػذي يفرضػه »قضػية مركزيػة  لػألردفالقضية الفمسطينية بالنسػبة  أفوقاؿ  حاليا.
 .«واألخويعمينا واجبنا القومي 

66/61/2162، الدستور، عّمان  
 

 لبنان في : "إسرائيل" لم تتوقف عن تخريب المساحات الزراعّيةسميمان 48
أكػػد الػػرئيس المبنػػاني ميشػػاؿ سػػميماف، أمػػس، فػػي كممػػة ألقاهػػا خػػالؿ رعايتػػه افتتػػاح مػػؤتمر األغذيػػة  بيػػروت:

لػػـ تتوقػػؼ عػػف المجػػوء إلػػى العػػدواف عمػػى األراضػػي الزراعيػػة، واقػػتالع " إسػػرائيؿ"العالميػػة فػػي األونيسػػكو، أف 
لتوسػػػا، متسػػػائال: أو لػػػيس زرع القنابػػػؿ األشػػػجار وحػػػرؽ البسػػػاتيف، لت جيػػػر المػػػزارعيف أهػػػالي القػػػرى ب ػػػدؼ ا

 العنقودية في األراضي المبنانية شكاًل مف أشكاؿ االحتالؿ المقنال
66/61/2162، الخميج، الشارقة  

 
 من شأنو زج لبنان في الصراعات اإلقميمية "إسرائيل"طائرة "أيوب" فوق  ج جع: إرسال 49

"أيػػػوب" فػػػوؽ  االسػػػتطالعؿ "حػػػزب اهلل" طػػػائرة اعتبػػػر رئػػػيس حػػػزب "القػػػوات المبنانيػػػة" سػػػمير جعجػػػا أف إرسػػػا
والػدوؿ الغربيػة فػي سػياؽ شػد الحبػاؿش ومػف شػأنه زج لبنػاف فػي  "إسػرائيؿ"رسػالة إيرانيػة مباشػرة إلػى  "إسرائيؿ"

 الصراعات اإلقميمية.
66/61/2162، السياسة، الكويت  

 
 ولة مراقب غير عضوترقية وضع فمسطين إلى د يادعم من ت في األمم المتحدةال ربية  المجموعة 51

معتز  ،المتحدة األمـقاؿ سفير مصر لدى : عمر خميؿ ،حسف عمار، ميشيؿ نيكولز -المتحدة  األمـ
مسعى  مجمس األمف نيابة عف المجموعة العربية إف المجموعة تدعـ تماماً  أماـمتحدثا  ،أحمديف خميؿ

وأضاؼ أف المجموعة العربية  سيادة. المتحدة إلى دولة ذات األمـترقية وضع ا في لالسمطة الفمسطينية 
بترقية وضا فمسطيف إلى دولة مراقب غير عضو  تعتمد الجمعية العامة في دورت ا الحالية قراراً  أفتتوقا 

 كخطوة أولى نحو الوصوؿ إلى العضوية الكاممة.
 65/61/2162وكالة رويترز،   

 
 

 لمسجد األقصىوا ال ربية تطالب بمميونية وانتفاضة لنصرة القدس الجام ة 56
أكدت جامعة الدوؿ العربية أف العرب والمسمميف مقصروف في حؽ القدس، وطالبت ـ بحشد  القاهرة:

المميونيات الشعبية في جميا العواصـ انتفاضة لنصرة األقصى. وقاؿ األميف العاـ المساعد لقطاع فمسطيف 
يجب جما دوالر واحد مف كؿ "ه واألراضي العربية المحتمة محمد صبيح، في تصريحات صحفية أمس، إن

القدس تتعرض لعممية ت ويد سريعة بتغيير أسماء شوارع ا ". وأوضح أف "مسمـ وعربي إلنقاذ المدينة المقدسة
العربية واالعتداء عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية وتشويه المعالـ وتزويرها بوضا إشارات ي ودية 

هم ا وجني الضرائب ال ائمة مف المواطنيف المقدسييف حتى أصبح عمي ا، إضافة إلى هدـ البيوت وت جير أ
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 511بدفا  1161. وأعرب عف دهشته إزاء عدـ تنفيذ قرار قمة سرت عاـ "% مف هؤالء تحت خط الفقر11
 مميوف دوالر لدعـ المدينة المقدسة.

 66/61/2162الخميج، الشارقة، 
 

 وت مل عمى تثبيت التيدئة اليجمات ضد غزةاستمرار  يارفضت من القاىرة السفير ياسر عثمان:  52
أشرؼ ال ور: تقوـ الج ات األمنية المصرية في هذل األوقات بالتوسط بيف الفصائؿ الفمسطينية في  -غزة 
إلعادة تثبيت الت دئة التي كانت قائمة قبؿ اندالع موجة المواج ات األخيرة والتي كاف آخرها  "إسرائيؿ"غزة و

القاهرة  إفوقاؿ السفير المصري لدى السمطة ياسر عثماف  السمفية هشاـ السعيدني. اغتياؿ زعيـ الج ادية
 ترفض استمرار ال جمات اإلسرائيمية ضد غزة، كاشفًا عف قيام ا بإجراء عدة اتصاالت لوقؼ التصعيد.

عمى وقؼ هجمات ا ضد القطاع فورًا، وجاءت تصريحات عثماف هذل في  "إسرائيؿ"وحث السفير المصري 
عادة تثبيت الت دئة.ظ  ؿ تأكيد مصادر فمسطينية عمى وجود ج ود مصرية تبذؿ حاليا لوقؼ التصعيد وا 

تحسبا  "درجة االستعداد القصوى"ونقؿ عف مصادر أمنية مصرية تأكيدها بأف كؿ أج زت ا األمنية رفعت 
 لوقوع أية عمميات انتقامية عمى الحدود اإلسرائيمية خالؿ الساعات القادمة.
 66/61/2162، لندن، س ال ربيالقد

 
 إرىابيةباعتبار مؤسسة القدس منظمة  األمريكيقرار متطالب بالتصدي ل "ال مل الوطنية" :المغرب 53

مؤسسة القدس  أعضاءالرباط: دعت مجموعة العمؿ الوطنية المغربية لدعـ فمسطيف والعراؽ والمغاربة 
اسية من ا والنقابية والحقوقية والجمعوية لممساهمة في الدولية الشعب المغربي قاطبة وهيئاته ومنظماته، السي

القدس جريدة ل أرسؿ ،وقاؿ بياف .إرهابيةباعتبار مؤسسة القدس منظمة  األمريكية اإلدارةالتصدي لقرار 
ف اإلدارة األمريكية تصر عمى ركوب موجة دعـ اإلرهاب الص يوني العنصري المقيت، باتخاذ إ ،العربي

ريكية لمقرار الغريب والمداف بإدراج مؤسسة القدس الدولية ضمف قائمة المنظمات اإلرهابية وزارة الخزانة األم
ف مجموعة العمؿ البياف أ وأكد حسب التصنيؼ األمريكي، وبتجميد أموال ا وأصول ا داخؿ أمريكا وخارج ا.

يدينوف بشدة هذا الوطنية لمساندة العراؽ وفمسطيف وأعضاء مجمس أمناء مؤسسة القدس الدولية بالمغرب 
القرار األمريكي اإلرهابي والداعـ لإلرهاب والعنصرية الص يونية المقيتة، وتؤكد لمف أصدرول أف ال شيء 
يمكف أف يثني امتنا العربية واإلسالمية وأحرار العالـ عف التصدي لإلرهاب الص يوني بكافة أشكاله 

ود المقدسييف ولمحفاظ عمى القدس تراثا عالميا وأنواعه، وعف العمػؿ بمختػمؼ الوسائؿ المتاحة لدعـ صم
إنسانيا، إسالميا ومسيحيا، وعمى دعـ كؿ العامميف مف أجؿ هذل األهداؼ النبيمة وفي مقدم ـ مؤسسة 

 القدس الدولية.
 66/61/2162، لندن، القدس ال ربي

 
 "إسرائيل"احتجاجية في تونس لممطالبة بتجريم التطبيع مع  وقفة 54

وقفة  65/61مف األحزاب ومكونات المجتما المدني في تونس صباح يـو االثنيف نظمت عدد  :تونس
، وتضميف ذلؾ "إسرائيؿ"احتجاجية أماـ المجمس الوطني التأسيسي، لممطالبة بإدانة وتجريـ التطبيا ما 

وذكرت اإلذاعة التونسية التي نقمت الخبر أف الحاضريف رفعوا شعارات  ضمف فصوؿ الدستور الجديد.
كما نادى المحتجوف بشعارات مناهضة لحكومة الترويكا  رتنا ثورة كرامة" و"الشعب يريد تجريـ التطبيا"."ثو 
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وحركة "الن ضة" وذلؾ مساندة لنواب المجمس التأسيسي محمد براهمي وأحمد الخصخوصي الذيف دخموا في 
 ية سيدي بوزيد.إضراب جوع منذ أياـ، وذلؾ تعبيرا عف رفض ـ لممارسات الحكومة ضد أبناء وال

 65/61/2162قدس برس، 
 

 "الش ب يريد تحرير فمسطين"يزور غزة ويرفع ش ار  تونسيوفد  55
تحوؿ وفد يمثؿ ال يئة الوطنية لدعـ المقاومة العربية ومناهضة التطبيا والص يونية وال يئة  :تونس ،غزة

إلى قطاع غزة  ،أكتوبراألوؿ/ تشريف  1إلى  1مف  ،في مست ؿ الش ر الجاري التونسييف الوطنية لممحاميف
 النطالق ا. 36المحاصر لمشاركة حركة الج اد اإلسالمي االحتفاالت بالذكرى 

وكانت مشاركة الوفد التونسي في احتفاالت حركة الج اد اإلسالمي متميزة لمغاية حيث رفا أعضاء الوفد 
ذي قطعه التونسيوف عمى أنفس ـ في أعالـ تونس وفمسطيف والفتات وشعارات منادية بالتزاـ ميثاؽ الشرؼ ال

 ."الشعب يريد تحرير فمسطيف"ثورة الحرية والكرامة حيث نادوا بػ
 65/61/2162، تونس، الشروق

 
 "إسرائيل"ترفض لجوء السوريين إلى السورية  الم ارضة 56

يف أف معتبر  "إسرائيؿ"،فكرة تدفؽ الالجئيف السورييف ممف يفروف مف النظاـ إلى  ،رفض معارضوف سوريوف
اإلذاعة كانت و  إعالف الدولة العبرية ت يئة أراض قرب الحدود الستيعاب الجئيف بمثابة "أالعيب سياسية".

ذكرت أف "الجيش قاـ بالتنسيؽ ما األمـ المتحدة بت يئة أراض بالقرب مف الحدود ما سورية  قد اإلسرائيمية
 ".إسرائيؿالستيعاب الجئيف سورييف في ا في حاؿ فروا إلى 

لوكالة "األناضوؿ" التركية لألنباء إف "السورييف يرفضوف مطمقا المجوء  ،قاؿ المعارض السوري هيثـ المالحو 
أف ما نقمته اإلذاعة اإلسرائيمية "يندرج في خانة األالعيب السياسية التي لف توصؿ إلى  معتبراً  ،إلى إسرائيؿ"
 ،ضي الفمسطينية إلعطاء دروس في اإلنسانية"واستغرب المالح سعي "إسرائيؿ "المغتصبة لألرا أي مكاف".

 ".لمتسائاًل "هؿ يسمح اإلسرائيميوف لمسورييف بدخوؿ الجوالف والتي هي باألصؿ أرض سورية محتمة
كاف النظاـ السوري الذي ستنتجه الثورة في حاؿ نجاح ا بإسقاط نظاـ بشار األسد قد يقيـ أي  إذاوعما 

لكف استبعد  ،"هو قرار تتخذل سورية الديمقراطية بعد سقوط نظاـ األسد :قاؿ المالح "،إسرائيؿ"عالقات ما 
 أف نتجه لبناء عالقات ما دولة مغتصبة". كمياً 

ش موضحًا أف ،ما طروحات المالح ،بدورلش اتفؽ الناشط السياسي المعارض في مدينة درعا عادؿ العمري
 "أهالي المنطقة يرفضوف رفضا قاطعا المجوء إلى إسرائيؿ".

 66/61/2162، لسياسة، الكويتا
 

 يةسرائيماإلرعاية البسبب في النمسا موسيقياً  عرب يقاط ون ميرجاناً  فنانون 57
قرر عدد مف الفنانيف العرب مقاطعة الم رجاف الموسيقي "سالـ.اورينت" في النمسا المخصص  .(:ا.ؼ.ب)

االثنيف في  أمسالم رجاف مساء  منظمو أعمف، كما "إسرائيؿ"لمموسيقى الشرقية وذلؾ بسبب رعاية سفارة 
 بياف.

وقرر هؤالء الفنانوف العرب االستجابة لدعوة وج ت ا الحممة الفمسطينية لممقاطعة الجامعية والثقافية 
 في النمسا لمم رجاف. "إسرائيؿ"، وهي منظمة نددت برعاية سفارة لػ"إسرائيؿ"
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 66/61/2162الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ينحرف بشكل خطير... و ل الدولتين يتضاءلفيمتمان: ح جيفري 58
أف حؿ  ،65/61 االثنيفيوـ  ،جيفري فيمتماف ،أعمف مساعد األميف العاـ لألمـ المتحدة لمشؤوف السياسية

 ،وقاؿ دولة فمسطينية عف طريؽ المفاوضات يبتعد والوقت يضيؽ بالنسبة لمحفاظ عمى هذا الحؿ. إقامة
دولتيف عف طريؽ التفاوض..  إقامةف حؿ "إ :في مجمس األمف الدولي األوسطء مناقشة حوؿ الشرؽ أثنا

" عمى الرغـ مف التزاـ الطرفيف بمواصمة اإلقفاؿ،يجب أف يبقى أولوية لكننا نخشى أف يكوف الباب في صدد 
ر في اتجال ينبغي الفمسطيني ينحرؼ بشكؿ خطي اإلسرائيميأف "النزاع  :وتابا فيمتماف هذا الطريؽ.

 ".حؿ الدولتيف قد يضيؽ مف اآلف فصاعداً  إنقاذبناءة ب دؼ  إجراءاتتفاديه...، الوقت الممنوح التخاذ 
العمؿ  اإلسرائيميةمف الحكومة  بإلحاحالمتحدة لالستيطاف اإلسرائيمي و"طمب  األمـوجدد فيمتماف إدانة 

التي لحقت بسبعة آالؼ شجرة  األضراروخصوصا  بفعالية لتفادي" أعماؿ العنؼ التي ينفذها مستوطنوف
 زيتوف يممك ا فمسطينيوف منذ بداية العاـ.

لتخفيؼ القيود المفروضة عمى تنمية االقتصاد الفمسطيني،  "إسرائيؿ"وما االعتراؼ بالج ود التي تبذل ا 
ودعا  +سي+".بمدة فمسطينية في المنطقة  111لالستجابة لحاجات  إضافيتقدـ  بإحرازطالب فيمتماف "

"ضخ فوري" لمماؿ النقدي لتخفيؼ األعباء عف كاهؿ السمطة الفمسطينية التي  إلىفيمتماف الج ات المانحة 
 مميار دوالر في ن اية العاـ". 673 إلى"سيصؿ عجزها 

 65/61/2162فمسطين أون الين، 
 

 المتحدة ييدد عممية السالم األمم: المس ى الفمسطيني في سوزان رايس 59
إف  65/61 قالت الواليات المتحدة يوـ االثنيف: عمر خميؿ ،حسف عمار، ميشيؿ نيكولز -المتحدة  األمـ

المتحدة إلى دولة ذات سيادة ستعرض عممية السالـ ما  األمـمحاولة السمطة الفمسطينية ترقية وضع ا في 
وقالت السفيرة  يف.لمخطر وتجعؿ مف الصعب إعادة الجانبيف إلى المحادثات بشأف حؿ الدولت "إسرائيؿ"

المنفردة ومن ا المبادرات  اإلجراءات" :في مجمس األمف ،سوزاف رايس متحدثة ،المتحدة األمـاألمريكية في 
المتحدة ليس مف شأن ا سوى  األمـالرامية إلى منح الفمسطينييف وضا المراقب كدولة غير عضو في 

وقالت . ة الجانبيف إلى المفاوضات المباشرة"تعريض عممية السالـ لمخطر وتعقيد الج ود الرامية إلعاد
ج ود الستغالؿ المحافؿ الدولية الستباؽ المحادثات بشأف قضايا الوضا الن ائي التي ال يمكف  أي" :رايس

المعيشية اليومية لمفمسطينييف ولف تعزز الثقة  األوضاعحم ا إال بشكؿ مباشر مف قبؿ الجانبيف لف تحسف 
 .حو حؿ الدولتيف"تقدـ ن إلحرازالمطموبة 

 65/61/2162وكالة رويترز، 
 

 وليس بدياًل عنيا "إسرائيل"مع  المفاوضات يساعدالمتحدة  األمم: المس ى الفمسطيني في روسيا 61
فيتالي  ،المتحدة األمـقاؿ سفير روسيا لدى : عمر خميؿ ،حسف عمار، ميشيؿ نيكولز -المتحدة  األمـ

المبادرة الرامية لمحصوؿ عمى اعتراؼ  أف"نحف نعتقد  :65/61 يوـ االثنيف، في مجمس األمف ،تشوركيف
دولي واسا لدولة فمسطينية... تكمؿ الج ود المبذولة إليجاد حؿ مف خالؿ التفاوض لمصراع ما إسرائيؿ 
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وأضاؼ "يجب أال تستغم ا إسرائيؿ بأي حاؿ مف األحواؿ لتضييؽ الخناؽ عمى . عن ا" وليست بديالً 
 .عمى السمطة الفمسطينية" أخرىضغوط  أيممارسة  المحتمة أو األراضي

 65/61/2162وكالة رويترز، 
 

 تجدد دعميا لمدولة الفمسطينية البرازيل 66
أكد وزير خارجية البرازيؿ انتونيو دياجويار باتريوتاو، مواقؼ بالدل الداعمة لحقوؽ الشعب  :راـ اهلل

وزير الشؤوف الخارجية الفمسطيني رياض  أمسقائه لدى ل ،وأشاد باتريوتاو الفمسطيني في المحافؿ الدولية.
وأوضح أنه سيبدأ مجموعة لقاءات ما القيادة  بالعالقات التاريخية الفمسطينية البرازيمية. ،المالكي في راـ اهلل

 الفمسطينية لمناقشة الوضا ولدراسة ما يمكف عممه، مجددا دعـ بالدل لتوجه فمسطيف إلى األمـ المتحدة.
 66/61/2162و ظبي، االتحاد، أب

 
 تمغي برنامج المنح الدراسية لطالب غزة واشنطن 62

ألغى مسئولوف أمريكيوف برنامج المنح الدراسية الذي يقدـ عبر منظمة األمديست غير الربحية، لطالب 
وجاء في بياف القنصمية  قطاع غزة، والذي استمر لمدة عاميف، ويواجه البرنامج اآلف مستقباًل غامضًا.

ية في القدس بخصوص إلغاء البرنامج: "إنه تقرر عدـ إصدار منح دراسية هذا الصيؼ بعد أف قالت األمريك
إسرائيؿ بأن ا لف تسمح لمطالب بالسفر، ونظرًا لخطر فقداف التمويؿ سيتـ إصدار المنح الدراسية لمتقدميف 

 آخريف، ونأمؿ أف يشمؿ البرنامج طالب غزة في برامج مستقبمية".
 ،مديرة منظمة جيشا الحقوقية اإلسرائيمية لحقوؽ الفمسطينييف ،االسوشيتد برس عف ساري باشيونقمت وكالة 

قول ا: "إف استجابة الواليات المتحدة لمضغط اإلسرائيمي بقطا المنح الدراسية عف الطالب في غزة يعكس 
 عدـ رغبت ا في مواج ة حميؼ قوي ل ا في المنطقة".

 
 يمية العميا عف تأييدها لمقرار.هذا وقد عبرت المحكمة اإلسرائ

 65/61/2162فمسطين أون الين، 
 

 "اليولوكست" ب د قرار األونروا بتجميد تدريسو لطمبة المخيمات ي ود من جديدتدريس  63
في  (ال ولوكست)قررت وكالة األونروا إرجاع تدريس ما يسمى المحرقة الي ودية : نادية سعد الديف -عماف 

 وقالت مصادر مطمعة في لجنة معممي األونروا بعد تجميدل لفترة، برغـ نفي ا لذلؾ. سياؽ موادها اإلثرائية،
األردف إف هناؾ قرارًا لدى الوكالة لتدريس مادة إثرائية عف ال ولوكست، بعدما اضطرت سابقًا لتجميد  -

 العمؿ به، نتيجة الضجة العارمة التي مورست ضدها".
ألونروا تسعى إلى استغالؿ االنشغاؿ الداخمي باألوضاع الراهنة، ف "اأالغد جريدة  وأضافت المصادر إلى

إضافة إلى األجواء المصاحبة لممتغيرات المعتممة في المنطقة وااللتفات صوب ا، مف أجؿ تمرير أهداؼ 
 مشبوهة تضر بالقضية الفمسطينية".

"المعمومات الواردة مف وأفاد بياف صدر أمس عف المجنة التنفيذية لمعممي وكالة الغوث في األردف أف 
الرئاسة العامة لموكالة تشير إلى وجود قرار لدى إدارة التعميـ في األونروا لتدريس مادة إثرائية عف 

دانته ل ذا القرار، الذي يساوي بيف الجالد والضحية"، مطالبًا  ال ولوكست". وأعرب البياف عف "است جانه وا 
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وبخاصة حؽ العودة لالجئيف إلى ديارهـ وأراضي ـ التي "بتدريس مادة خاصة عف القضية الفمسطينية، 
وتابا متساءاًل عف "عدـ تنبه األونروا إلى المجازر التي  ".6951ُهّجروا من ا بفعؿ العدواف الص يوني العاـ 

عامًا مضت مف عمر نكبة فمسطيف". وأكد عمى  15ارتكبت بحؽ الشعب الفمسطيني، وتحدثت عن ا خالؿ 
رار مؤتمر العامميف في الوكالة الذي صدر في العاـ الماضي بعدـ السماح بتدريس أي مادة التزاـ المجنة بق

عف "ال ولوكست" في مدارس األونروا، تزامنًا ما المطالبة بمادة إثرائية خاصة لمطمبة تتحدث عف مجازر 
 .1111دير ياسيف وصبرا وشاتيال والعدواف عمى غزة عاـ 

ر "الفيديو كونفرنس" لمناطؽ عمميات الوكالة الخمس )األردف وسورية ودعا إلى "عقد اجتماع عاجؿ عب
 ولبناف والضفة الغربية وقطاع غزة( لمناقشة هذا الموضوع".

 66/61/2162الغد، عّمان، 
 

 بمياجمة إيران "إسرائيل"البرازيمي ُيبدي قمقة من تيديدات  الخارجيةوزير  64
صّرح وزير الخارجية البرازيمي أنتونيو باتريوتا بأف بالدل  :وفيتشاإلذاعة اإلسرائيمية الثانية، تقرير بني دودك

قمقة إزاء الت ديدات اإلسرائيمية بم اجمة إيراف. وحسب كالمه، فإف الت ديدات والنتائج الممكنة عف العمؿ 
العسكري مف شأن ا خرؽ االستقرار في الشرؽ األوسط. كما أكد وزير الخارجية البرازيمي عمى أهمية 

في  يزناؼ عممية السالـ. وجاءت تصريحات الوزير البرازيمي خالؿ لقائه الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بير استئ
 مسكنه في القدس.

 ،2217ال دد ، نشرة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني ال بري اليومية
 65/61/2162، مركز دراسات الشرق األوسط

 
 
 

 بسبب إيران "إسرائيل"السويد تستدعي سفير  65
استدعت السويد، أمس، سفير الكياف الص يوني في ستوك ولـ بعد تصريحات في الصحؼ : (.)أ.ؼ.ب

لمسؤوؿ إسرائيمي لـ يكشؼ عف اسمه قاؿ في ا، إف السويد تعارض تعزيز العقوبات عمى إيراف لحماية شركة 
لصحافة موضوع التصريحات في ا"وأكدت متحدثة باسـ الخارجية السويدية استدعاء السفير لبحث  سويدية.

 ."اإلسرائيمية،عمى ما نقؿ عف الخارجية اإلسرائيمية
 66/61/2162الخميج، الشارقة، 

 
 : حماس تطمب وساطة مصر في المصالحةمرزوقأبو  66

سألت الرجؿ الثػانى فػي حركػة حمػاس الػدكتور موسػى أبػو مػرزوؽ مػا إذا : حاورل في القاهرة أحمد سيد حسف
ال أحد يرشح نفسه في حركتنػا.. هنػاؾ سمسػمة »الحركة، فأجاب كاف سيرشح نفسه لمنصب الرجؿ األوؿ في 

مف الترشيحات تبدأ مف المستويات المختمفة. والذي يتولى أي موقا في حماس يصبح فػي دائػرة النػار، وتقػا 
 «. عميه مسؤولية شاقة أماـ الشعب الفمسطيني

 بيكو  -سايكس
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بيكو واتفاقيات أوسمو وباريس، بينما  -مرة سايكسكيؼ تستمر حدود مؤا»أبو مرزوؽ قاؿ لػ القبس، متسائال 
يػػدفا الشػػعب الفمسػػطيني الػػى اليػػـو ثمنػػا ل ػػذل المػػؤامرة االسػػتعمارية ولالتفاقيػػات الجػػائرة مػػف حصػػار وتجويػػا 

 «. وحروبل
 بيكو سيكوف عمى حساب مصر، أجاب: -وردا عمى سؤاؿ ما إذا كاف تدمير حدود سايكس

حتػػػػى يقبػػػػؿ، بحػػػػؿ القضػػػػية الفمسػػػػطينية عمػػػػى حسػػػػاب مصػػػػر. واإلخػػػػواف  ال يوجػػػػد فمسػػػػطيني واحػػػػد يريػػػػد، أو
، وحػيف اقػتحـ الفمسػطينيوف 6955والشيوعيوف الفمسطينوف أفشموا مشػروع تػوطيف فمسػطينييف فػي سػيناء عػاـ 

دخمػػوا لمحصػػوؿ عمػػى  1111بيكػػو فػػي أعقػػاب عػػدواف إسػػرائيؿ عمػػى غػػزة وتػػدميرها فػػي عػػاـ  -حػػدود سػػايكس
عػادوا أدراج ػـ. والمصػريوف تف مػوا ذلػؾ. فمػف الطبيعػي جػدا أف نمجػأ الػى مصػر عمػى احتياجات ـ المعيشية و 
 مختمؼ المستويات.

 ولكن األنفاق تخرب االقتصاد المصري؟ 
هناؾ نوعاف مف األنفاؽ الموجودة شرؽ معبر رفح تسيطر عمي ا إسرائيؿ التي مف خالل ا تنفذ الػى سػيناء  -

وغير ذلؾ. أمػا األنفػاؽ التػي تتػابا حمػاس عمم ػا مػف خالل ػا ف ػي  برجاؿ مخابرات تحت الفتة تجار وسياح
تعمػػؿ عمػػى تػػوفير االحتياجػػات األساسػػية وبقيمػػة ماليػػة محػػدودة وبأسػػعار عاليػػة، ألف هنػػاؾ تجػػارا يسػػتغموف 

ألػػؼ جنيػػه سػػنويا. والحركػػة تحصػػؿ قرابػػة خمسػػة ماليػػيف دوالر  311الموقػػؼ حيػػث تػػدخؿ بضػػائا بمميػػار و
قامة منطقة تجارة حرة ما مصر، وفتح معبر رفح أمػاـ  تصرؼ عمى الخدمات. ثـ إننا نريد إغالؽ األنفاؽ وا 

 البضائا. ويجب أال تتحوؿ المعابر الى جزء مف كامب ديفيد.
واألسمحة والمخدرات واإلرىابيون الذين يتدفقون الى مصار؟ وال ممياات ال ساكرية ضاد إسارائيل التاي تشان 

 من األراضى المصرية؟
األنفػػاؽ تعمػػؿ وتجاهمػػت وجودهػػا )مػػف أيػػاـ حسػػني مبػػارؾ( ألن ػػا تعػػرؼ مػػا الػػذي يػػدخؿ الػػى  مصػػر تركػػت -

أراضػػػػي ا. المشػػػػكمة فػػػػي سػػػػيناء التػػػػى امػػػػتألت بػػػػالتكفيرييف، وال يوجػػػػد فػػػػي غػػػػزة سػػػػوى أعػػػػداد محػػػػدودة مػػػػن ـ. 
الدرجة التكفيريوف خرجوا مف مصر، وقمت لإلخوة في المخابرات المصرية أف الحؿ ليس عسكريًا في سيناء ب

األولػػػػى، وتجػػػػب متابعػػػػة نشػػػػاط إسػػػػرائيؿ هنػػػػاؾ أمنيػػػػًا. ومػػػػف الغريػػػػب أف يػػػػتـ تبرئػػػػة إسػػػػرائيؿ وات ػػػػاـ حمػػػػاس 
 والمنظمات الفمسطينية وتصدر ات امات بإطالؽ نار مف غزة أثناء عممية رفح. 

 ستتوقف مثل تمك االتيامات ب د أن أصبحتم في رعاية اإلخوان وأمن أىل البيت! 
أصػعب عمينػا، والػدليؿ خطػاب الػرئيس محمػد مرسػي عػف الحكػـ الػذاتي لمفمسػطينييف، ثػـ  الوضا قػد يكػوف -

رفض مشروع المنطقة الحرة.. وأممنا أف تعود مصر ت تـ بالقضية الفمسطينية بعد مسارات فاشػمة مثػؿ مسػار 
عػف انعقػاد أوسمو. ومؤخرًا طمبنا أف تمارس مصر دورها إلتماـ المصالحة الفمسطينية بعد أف تنازلت حمػاس 

البرلماف رغػـ أنػه حػؽ ل ػا وطمبنػا حكومػة بػدوف مشػاركتنا تقػـو بإعمػار غػزة ودمػج األج ػزة األمنيػة والػوزارات 
بػػيف الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة وكسػػر الحصػػار، وت يئػػة األجػػواء لالنتخابػػات، وحريػػة العمػػؿ السياسػػي فػػي 

أمػػؿ أف تػػنجح مصػػر اآلف فػػي تحقيػػؽ الضػػفة والقطػػاع، وتشػػكيؿ لجنػػة قضػػائية تشػػرؼ عمػػى االنتخابػػات. ون
 المصالحة. 

لكن الرئيس محمود عباس ال يريد المقاومة المسامحة وياراىن عماى االعتاراف الادولي مان االمام المتحادة. 
 ىل اوقفتم انتم المقاومة المسمحة؟

ذا صارت أي حرب ستجد إسػرائيؿ أن ػا أمػاـ مقاومػة -  حركة حماس تعد جيشا مقاوما مسمحا بشكؿ قوي، وا 
مختمفة، ولف تستطيا احتالؿ غزة مرة ثانية. وقد فككت المستوطنات القريبة وأقرب مدينػة )أشػدود( تقػا عمػى 
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كمػػـ. وهنػػاؾ بعػػض المسػػتوطنات فػػي غػػالؼ غػػزة وأي صػػواريخ تطمػػؽ عمي ػػا اآلف لػػف تكػػوف فاعمػػة.  31بعػػد 
 د عمى أي عدواف.حماس اتفقت ما بقية الفصائؿ عمى إيقاؼ إطالؽ الصواريخ، ولكننا ال نمنا الر 

مميػوف دوالر  551أما حكاية االعتراؼ الدولي وطمب العضوية فتمؾ مناورة مف أبو مازف الذي لف يضػحي بػػ
يحصػػؿ عمي ػػا مػػف الواليػػات المتحػػدة. والػػدوؿ العربيػػة لػػف تػػؤمف لػػه هػػذا المبمػػغ. ول ػػذا لػػف يمضػػي عبػػاس فػػي 

 تحدي واشنطف. 
 لماذا خرجتم من سوريا؟

لما يحدث في سوريا. وال نوافؽ ال مف قريب وال مف بعيد عمى ما يحػدث، رغػـ أننػا عشػنا خرجنا وكمنا ألـ  -
هنػػاؾ فػػي ظػػؿ كػػـر بػػالغ واحتضػػاف لممقاومػػة الفمسػػطينية. نقػػر بأننػػا لػػـ نسػػتطا التوسػػط إليقػػاؼ المواج ػػات 

سػػرائيؿ تريػػداف إغػػرا ؽ إيػػراف فػػي المسػػمحة بػػيف الحكومػػة السػػورية والمعارضػػة، ونػػدرؾ أف الواليػػات المتحػػدة وا 
المرحمة المقبمة في الشأف السوري، عالوة عمى استنزاؼ سوريا نفس ا. وتركيا تخشى مف وصػوؿ األكػراد الػى 

طائفػػػة، والعمويػػػوف ليسػػػوا ضػػػعفاء،  13المشػػػاركة بقػػػوة فػػػي الحكػػػـ الجديػػػد. الوضػػػا فػػػي سػػػوريا معقػػػد: هنػػػاؾ 
، فػالرئيس بشػار األسػد أخػرج السػمفييف «عمػوييف -شػيعة -سػنة»والسمفيوف أخطأوا عندما حولػوا الصػراع الػى 

مػف السػػجوف وأفمػػت الشػػبيحة فػي المنػػاطؽ. مػػا يحػػدث فػي سػػوريا يػػؤثر فػػي القضػية الفمسػػطينية وعمػػى التػػوازف 
 ال ش فى لبناف والمنطقة. وأوؿ مف سيجني الثمار هو إسرائيؿ. 
 وأنا هنا أسأؿ الجميا لماذا تتجاهموف إسرائيؿ في كؿ ما يحدثل!

 62/61/2162، يتالقبس، الكو 
 
 
 
 

 في تجربة منظمة التحرير الفمسطينية نقديةقراءة  67
 محسف صالحد. 

م مػػا يكػػف تقيػػيـ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، فإن ػػا تظػػؿ إنجػػازًا وطنيػػًا، عب ػػر عػػف الػػروح الفمسػػطينية بضػػرورة 
طيف أو تضػييع ا تحمؿ المسؤولية والمبػادرة إليجػاد إطػار جػاما لمشػعب الفمسػطيني، يمنػا تػذويب قضػية فمسػ

فػػي أروقػػة ودهػػاليز السياسػػات الرسػػمية العربيػػة أو الدوليػػة، ويػػنظـ هػػذا الشػػعب ويوظػػؼ طاقاتػػه، فػػي مشػػروع 
 تحرير فمسطيف.

وذلؾ بغض النظر عف نوايا بعض األنظمة العربية في ضبط الحراؾ الشعبي والثوري الفمسطيني، واسػتيعابه 
 في أطر رسمية.

، إذ تعػػاني منظمػػة التحريػػر مػػف 1161عنػػدما نشػػأت، هػػي غيرهػػا سػػنة  6915غيػػر أف منظمػػة التحريػػر سػػنة 
خمػػس إشػػػكاليات أساسػػػية، تنػػتقص مػػػف مكانت ػػػا فػػػي تمثيػػؿ الشػػػعب الفمسػػػطيني، وتعػػوؽ قػػػدرت ا عمػػػى العمػػػؿ 

 واإلنجاز:
 أواًل: إشكالية التمثيل

يػتـ التعامػؿ مع ػا عربيػًا مف الناحية الرسمية فإف المنظمة هي "الممثؿ الشرعي الوحيد لمشػعب الفمسػطيني"، و 
ودوليػػًا عمػػى هػػذا األسػػاس. ولكػػف مػػف الناحيػػة العمميػػة فػػإف مف ػػوـ هػػذا الػػنص قػػد تآكػػؿ فػػي أوسػػاط الشػػعب 
الفمسطيني وفصائمه. فما بروز التيار اإلسالمي الفمسطيني )وخصوصًا حماس والج اد اإلسالمي( منذ أكثر 



 
 
 

 

 

           34ص                                    2652ال دد:                66/61/2162الثاء الث التاريخ:

د لنفسه تمثياًل في داخؿ المنظمة، حيث لـ تػدخؿ مف ربا قرف، وقطاع عريض مف الشعب الفمسطيني ال يج
 هاتاف الحركتاف حتى اآلف في عضوية المنظمة.

ظمػػت تسػػيطر حتػػى اآلف عمػػى كافػػة مفاصػػم ا وعمػػى صػػناعة  6911فػػتح التػػي سػػيطرت عمػػى المنظمػػة منػػذ 
زيراف ، ووثيقػػػة الوفػػػاؽ الػػػوطني فػػػي يونيػػػو/ح1115القػػػرار في ػػػا. وقػػػد نصػػػت اتفاقيػػػة القػػػاهرة فػػػي مػػػارس/آذار

، عمػػػى إعػػػادة بنػػػاء 1166، واتفػػػاؽ المصػػػالحة فػػػي مايو/أيػػػار ,111، واتفػػػاؽ مكػػػة فػػػي فبراير/شػػػباط 1111
 وتفعيؿ المنظمة...، لكف أيًا مف هذل االتفاقيات لـ تنفذ.

ولػػـ تقػػـ قيػػادة فػػتح بأيػػة ج ػػود حقيقيػػة السػػتيعاب بػػاقي مكونػػات الشػػعب الفمسػػطيني وفصػػائمه بمػػا يتوافػػؽ مػػا 
سػػية والشػػعبية؛ بينمػػا تضػػاءلت المنظمػػة وضػػمرت، لتصػػبح عمػػى مقػػاس فػػتح أكثػػر من ػػا عمػػى أحجام ػػا السيا

 مقاس الشعب الفمسطيني.
ويػػػرتبط ب ػػػذل اإلشػػػكالية أيضػػػًا أف المنظمػػػة لػػػـ تعػػػد تػػػوفر مظمػػػة تمثيميػػػة حقيقيػػػة ألبنػػػاء فمسػػػطيف فػػػي الػػػداخؿ 

عمػى صػمة ب ػا؛ كمػا لػـ تعػد مظمػة  والخارج، ولـ يعد الكثيروف من ـ يشعروف بأن ا تحمػي مصػالح ـ أو أن ػـ
 فاعمة أو داعمة الستيعاب الكفاءات واألدمغة والمستقميف، ومؤسسات المجتما المدني.

وقػػد ظ ػػرت هػػذل اإلشػػكالية أيضػػًا فػػي األسػػس والمعػػايير التػػي يػػتـ بنػػاًء عمي ػػا اختيػػار وتعيػػيف ممثمػػي الشػػعب 
 الفمسطيني. في عضوية المجمس الوطني -بمف في ـ المستقموف-الفمسطيني 

وبغض النظر عف عدـ مشاركة حماس والج اد اإلسالمي في المنظمة، فإف الطريقة التي تّمت عمى أساس ا 
 551، ليقفػز عػدد أعضػاء المجمػس مػف نحػو 6991عضػو جديػد إلػى المجمػس سػنة  511مػثاًل إضػافة نحػو 

نمػا بعػض ، كانت مثار استغراب واسػت جاف، لػيس فقػط الفصػائؿ المنضػوية 111إلى حوالي  فػي المنظمػة، وا 
 قيادات فتح بمف في ـ رئيس المجمس سميـ الزعنوف نفسه.

وكانػػت قيػػادة المنظمػػة فػػي ذلػػؾ الوقػػت بحاجػػة إلػػى أغمبيػػة تصػػوت عمػػى إلغػػاء معظػػـ بنػػود الميثػػاؽ الػػوطني 
شػػروط الفمسػػطيني، وبالتػػالي ُتوقلػػا عمػػى شػػ ادة الوفػػاة لألهػػداؼ التػػي قامػػت المنظمػػة ألجم ػػا؛ وذلػػؾ اسػػتجابة ل

 مشروع التسوية واتفاقية أوسمو.
 ثانيًا: إشكالية المؤسسات وال مل المؤسسي

، كمػػا لػػـ يػػتمكف مػػف 6996لػػـ يمػػارس المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني دورل الفعمػػي وال صػػالحياته الحقيقيػػة منػػذ 
 تجديد نفسه وفؽ نظـ وقوانيف المنظمة نفس ا منذ ذلؾ التاريخ، عمى أساس مرة كؿ ثالث سنوات.

إمػػا ميتػػة أو ظػػالؿ باهتػػة لمؤسسػػات فػػي  -التػػي ُتعػػد بمثابػػة الػػوزارات فػػي أي دولػػة-وائػػر منظمػػة التحريػػر ود
غرفة العناية المركػزة، وهػي غائبػة عػف سػاحة الفعػؿ والتفاعػؿ مػا الشػعب الفمسػطيني، وهػي دوائػر تفتقػر إلػى 

لى برامج عمؿ حقيقية تتناسب لى الكوادر المدربة الفاعمة، وا   ما شعب يناضؿ لتحرير أرضه. الميزانيات وا 
ومف الدوائر التي ال تكاد تسما ل ا همسًا دائرة شؤوف الوطف المحتؿ، ودائرة شػؤوف الالجئػيف، ودائػرة التربيػة 
والتعميـ، ودائرة العالقات القومية، ودائرة اإلعالـ والثقافة، ودائػرة التنظػيـ الشػعبي، والػدائرة العسػكرية، والػدائرة 

 االجتماعية.
مركز األبحاث التابا لمنظمة التحرير، والذي كاف أحػد مفػاخر الشػعب الفمسػطيني. أمػا مركػز التخطػيط مات 

أنجػػػز مركػػػز  69,1الفمسػػػطيني فقػػػد عػػػانى مػػػف اإلهمػػػاؿ والتجاهػػػؿ. وعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ؛ ففػػػي أوائػػػؿ سػػػنة 
تامػػة إلػػى القيػػادة فػػي  التخطػػيط "الخطػػة اإلسػػتراتيجية الشػػاممة لمثػػورة الفمسػػطينية" بج ػػد كبيػػر، وأرسػػم ا بسػػرية

 عّماف.
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ولمػػػا لػػػـ يتصػػػؿ بػػػه أحػػػد لمناقشػػػته فػػػي تفصػػػيالت الخطػػػة، سػػػافر مػػػدير المركػػػز يوسػػػؼ صػػػايغ إلػػػى عمػػػاف 
الستكشاؼ األمر، وهنػاؾ وجػد نسػخة مػف الخطػة "السػرية لمغايػة" عمػى طاولػة فػي مقػر القيػادة وعمػى غالف ػا 

ى بيػػروت. بعػػد أف وجػػد أف العمػػؿ المتواصػػؿ بقػػا مػػف بقايػػا السػػكر والشػػاي، فتحامػػؿ عمػػى نفسػػه ثػػـ عػػاد إلػػ
 لمجموعة مميزة مف الباحثيف تحوؿ إلى صينية لمشاي والق وة!

، وهػي قيػادة ُيفتػرض أف 6991يعود آخر انتخػاب فعمػي لمجنػة التنفيذيػة التػي تقػود منظمػة التحريػر إلػى سػنة 
 (.1161)سنة  مدة صالحيت ا انت ت بحسب لوائح المنظمة؛ لكن ا عمميًا مستمرة حتى اآلف

وقد واج ت قيادة المنظمة أزمة وفاة ستة مف أعضائ ا، وهو مػا هػدد نصػاب الثمثػيف الػالـز النعقادهػا، ألن ػا 
، دونمػا 15/1/1119عضوًا. وقػد اضػطرت قيػادة المنظمػة لعقػد مجمػس وطنػي فمسػطيني فػي  61مكونة مف 

 تجديد أو تغيير في عضويته القديمة.
عضػػو مػػا زالػػوا عمػػى قيػػد الحيػػاة مػػف أعضػػاء  11,مػػف أصػػؿ أكثػػر مػػف عضػػوًا  315وقػػد حضػػر المجمػػس 

 . وتـ انتخاب ستة أعضاء جدد لمجنة التنفيذية.6991مجمس 
وكػػاف مػػف الالفػػت لمنظػػر دخػػوؿ صػػالح رأفػػت ممػػثاًل لحركػػة فػػدا، بينمػػا كػػاف ياسػػر عبػػد ربػػه قػػد دخػػؿ المجنػػة 

 ك ا فيما بعد، لكنه بقي في التنفيذية.التنفيذية قبؿ ذلؾ بسنوات ممثاًل أيضًا لحركة فدا، التي تر 
مػػػا العمػػػـ بػػػأف فػػػدا وحػػػزبيف آخػػػريف همػػػا حػػػزب الشػػػعب والجب ػػػة الديمقراطيػػػة كػػػانوا قػػػد دخمػػػوا متحػػػالفيف فػػػي 

مقعػدًا،  631، ولـ يحصؿ تحالف ـ إال عمػى مقعػديف فقػط مػف أصػؿ 1111انتخابات المجمس التشريعي سنة 
ضاء؛ في الوقت الذي ال وجود لحماس إطالقًا وهي التػي حصػمت فػي بينما ل ـ في المجنة التنفيذية أربعة أع

% مػف 59-51مقعدًا )ما أربعة مقاعد أخرى لمستقميف أدخمػت ـ فػي قوائم ػا( أي  5,عمى  1111انتخابات 
 مقاعد المجمس.

 ثالثًا: إشكالية صناعة القرار وآلياتو
داخم ػا، وكػاف الػرئيس ياسػر عرفػات فرضت شخصػية رئػيس المنظمػة نفسػ ا عمػى عمميػة صػناعة القػرار فػي 

بأنػػه يتفػػرد فػػي  -سػػواء مػػف زمالئػػه فػػي فػػتح نفسػػ ا أـ مػػف بػػاقي الفصػػائؿ والمسػػتقميف-محػػط انتقػػاد الكثيػػريف 
القرار ويمسؾ السمطات بيدل بقوة، وخصوصًا السياسية والعسكرية والماليػة، وكثيػرًا مػا كػاف يضػا زمػالءل فػي 

 المنظمة أماـ األمر الواقا.
افػػؽ مػػا ذلػػؾ أف المؤسسػػات الرقابيػػة والتشػػريعية لػػـ تكػػف تنعقػػد إال عمػػى فتػػرات متباعػػدة، ممػػا يضػػعؼ وقػػد تر 

آليات الرقابة والمحاسبة، ويفتح المجاؿ لمقيادة التنفيذية لتفعؿ ما تريدل. وعمى سبيؿ المثاؿ فقػد عقػد المجمػس 
، وعقػػد خمػػس دورات فػػي 69,3-6915دورة فػػي السػػنوات العشػػر األولػػى مػػف عمػػرل  66الػػوطني الفمسػػطيني 

(، ولػـ 6993-6915، وعقػد أربػا دورات فػي السػنوات العشػر الثالثػة )6913-69,5السنوات العشر الثانيػة 
ودورة  6991(، هػذا إذا سػممنا جػداًل أف دورة 1161-6995التاليػة ) 69يعقد سوى دورتيف خالؿ السػنوات الػػ

ت االسػتف اـ التػي رافقػت انعقادهمػا، سػواء بسػبب تستحقاف أف يطمػؽ عمي مػا اسػـ دورة، بسػبب عالمػا 1119
العضوية أـ بسبب الضرورات الخاصة بعقد كؿٍّ من مػا ليػوـ  واحػد إللغػاء بنػود الميثػاؽ الػوطني أو السػتكماؿ 

 أعضاء المجنة التنفيذية.
ولػػـ يكػػف أي مػػف الػػدورات األخػػرى يزيػػد عػػف بضػػعة أيػػاـ، فػػي أفضػػؿ األحػػواؿ. أمػػا قػػرارات المجمػػس الػػوطني 
الفمسطيني وطواؿ تاريخه فكانت تتخذ في معظـ األحياف بالتصفيؽ، ودونما حاجة لعػدل أصػوات المػوافقيف أو 

 المعترضيف.
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، كاف مف الواضػح أف صػناعة 1111وما تصاعد شعبية التيار اإلسالمي، وما فوز حماس في االنتخابات 
 ة في الساحة الفمسطينية.القرار في المنظمة تفتقر إلى وجود شركاء كبار وذوي شعبية واسع

عمػػػى إعػػػادة بنػػػاء وتفعيػػػؿ منظمػػػة  -1115بنػػػاء عمػػػى اتفػػػاؽ القػػػاهرة سػػػنة -لقػػػد كػػػاف هنػػػاؾ توافػػػؽ فمسػػػطيني 
عضػػو، وأف يكػػوف  311التحريػػر، وكػػاف هنػػاؾ شػػبه إجمػػاع عمػػى أف يكػػوف عػػدد أعضػػاء المجمػػس فػػي حػػدود 

الػػػداخؿ منتخبػػػًا، ومػػػف بيػػػن ـ أعضػػػاء التمثيػػػؿ مناصػػػفة بػػػيف الػػػداخؿ والخػػػارج، وأف يكػػػوف النصػػػؼ المتعمػػػؽ ب
 .631المجمس التشريعي الػ

مقعدًا لفتح( جعؿ قيادة فتح تعطلؿ مسيرة  55مقعدًا مقابؿ  5,غير أف فوز حماس المفاجئ في االنتخابات )
إصالح المنظمػة، وتمغػي األفكػار السػابقة المطروحػة. وهػو مػا يعنػي أيضػًا تعطيػؿ اإلمكانيػة العمميػة لصػناعة 

 ر الفمسطيني تحت مظمة واحدة جامعة هي المنظمة.القرا
 راب ًا: إشكالية تضاؤل الدور والتأثير

مػػػػا تراجػػػػا العمػػػػؿ المؤسسػػػػي لممنظمػػػػة، وتضػػػػاؤؿ أو انػػػػزواء دوائرهػػػػا وأدوات تأثيرهػػػػا وتفاعم ػػػػا مػػػػا الشػػػػعب 
شػعر بػه معظػـ الفمسطيني والعالـ الخارجي، وما تضخـ السمطة الفمسػطينية، أمسػت المنظمػة ظػاًل باهتػًا ال ي

 الفمسطينييف في الداخؿ والخارج.
أمػػا السػػمطة الفمسػػطينية التػػي أنشػػأت ا المنظمػػة والتػػي يفتػػرض أف تكػػوف إحػػدى أدوات ػػا النضػػالية، فقػػد اتسػػعت 
وكبػػرت لتوظػػؼ عشػػرات اآلالؼ مػػف المػػوظفيف، ولتػػدير شػػؤوف حيػػاة أكثػػر مػػف أربعػػة ماليػػيف فمسػػطيني فػػي 

كانت بعض دوائر المنظمة غير قادرة عمى توظيؼ بضعة أشخاص لدي ا.  الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما
 وقد بدا المظ ر سرياليًا، إذ أصبحت المنظمة وكأن ا دائرة مف دوائر السمطة أو أداة مف أدوات ا.

قيػػادة فػػتح احتفظػػت بمنظمػػة التحريػػر ألن ػػا مػػا زالػػت مػػف الناحيػػة الرسػػمية "الممثػػؿ الشػػرعي الوحيػػد" لمشػػعب 
 ، حيث يتـ عقد المفاوضات واالتفاقيات وبناء العالقات الدبموماسية باسم ا وتحت غطائ ا.الفمسطيني

وعمميًا بقيت منظمة التحرير في "غرفػة اإلنعػاش" أو "العنايػة المركػزة" بمػا يكفػي السػتمرارها فػي الحيػاة، وبمػا 
جراءات قيادت ا وقيادة السمطة.  يكفي ألخذ ختم ا وغطائ ا لقرارات وا 

 إشكالية الرؤية والمسار والمرج ية خامسًا:
ما هي المرجعية التي تحكػـ منظمػة التحريػر وتحػدد رؤيت ػا ومسػارها وخطوط ػا الحمػرل كمػا تحػدد برنامج ػا 
ـّ إنشػػػاؤها عمػػػى أساسػػػهل هػػػؿ هػػػو الميثػػػاؽ الػػػوطني  السياسػػػي الػػػذي يتوافػػػؽ مػػػا خط ػػػا اإلسػػػتراتيجي الػػػذي تػػػ

الف االسػتقالؿل أـ اتفاقيػة أوسػمول أـ المبػادرة العربيػةل أـ خريطػة الفمسطينيل أـ برنامج النقاط العشرل أـ إعػ
 الطريؽل

 -الذي عمى أساسػه دخمػت حركػة فػتح منظمػة التحريػر-تنّص المادة التاسعة مف الميثاؽ الوطني الفمسطيني 
عمػػى أف "تقسػػيـ فمسػػطيف  69عمػػى أف "الكفػػاح المسػػمح هػػو الطريػػؽ الوحيػػد لتحريػػر فمسػػطيف"، وتػػنّص المػػادة 

عمػى أف  16، وقياـ إسرائيؿ باطؿ مف أساسه م ما طاؿ عميه الػزمف"، وتػنّص المػادة ,695الذي جرى عاـ 
 "الشعب العربي الفمسطيني... يرفض كؿ الحموؿ البديمة عف تحرير فمسطيف تحريرًا كاماًل".

ة، ويسػمح ل ػا جاء برنامج النقػاط العشػر ليسػمح لممنظمػة بالعمػؿ المرحمػي، والحمػوؿ الجزئيػ 69,5وفي سنة 
 بإقامة "السمطة المقاتمة" عمى أي جزء يتـ تحريرل مف فمسطيف.

جػػاء إعػػالف االسػػتقالؿ، ليحمػػؿ فػػي طياتػػه اعترافػػًا بقػػرار تقسػػيـ فمسػػطيف، واعترافػػًا بقػػرارات  6911وفػػي سػػنة 
 الذي يتعامؿ ما قضية فمسطيف كقضية الجئيف. 151األمـ المتحدة بما في ا قرار 
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% مػػف أرض ,,فقػػد اعترفػػت فيػػه قيػػادة المنظمػػة بحػػؽ "إسػػرائيؿ" فػػي نحػػو  6993فػػي سػػنة أمػػا اتفػػاؽ أوسػػمو 
 فمسطيف التاريخية، والتزمت المنظمة بمسار التسوية السممية، وبالتخمي عف الكفاح المسمح.

وهكذا وجد الشعب الفمسطيني نفسه أماـ إشكالية حقيقية، فإذا كانت المرجعية الحقيقيػة التػي يجػب أف يحػتكـ 
وهػي فصػائؿ خػارج منظمػة -لي ا الشعب هي الميثاؽ الوطني الفمسطيني، فعند ذلؾ ستكوف حماس والج اد إ

 أقرب إلى المنظمة وأهداف ا مف الفصائؿ التي تقود المنظمة وتشارؾ في عضويت ا! -التحرير
انػت قيػادة المنظمػة أما اإلشكالية الثانية ف ي مرتبطة بالمعايير التي يتـ عمى أساس ا دخوؿ المنظمػة، فػإذا ك

ستسػػتجيب لشػػروط الرباعيػػة الدوليػػة، وستشػػترط عمػػى مػػف يػػدخؿ فػػي عضػػويت ا االلتػػزاـ بمػػا التزمػػت بػػه مػػف 
اتفاقيػات )خصوصػػًا أوسػػمو ومػػا تالهػػا(، فإن ػػا عنػػد ذلػؾ سػػتحدد عضػػويت ا بتمػػؾ الفصػػائؿ والشخصػػيات التػػي 

 تقبمه حماس والج اد اإلسالمي. تقبؿ بالتنازؿ عف معظـ فمسطيف وتعترؼ بػ"إسرائيؿ"، وهو ما لف
حتػػى تخػػرج منظمػػة التحريػػر مػػف أزمت ػػا، ال بػػّد مػػف أف تقػػوـ قيادت ػػا بفػػتح أبواب ػػا لكافػػة الكفػػاءات والفصػػائؿ 
الفمسطينية، بما في ا حماس والج اد اإلسالمي. وال بد مػف أف تأخػذ مبػادرة إصػالح منظمػة التحريػر وتفعيم ػا 

 بممؼ السمطة الفمسطينية. األولوية عمى الترتيبات المتعمقة
إف تفعيؿ منظمة التحرير أواًل سيعيدها إلى حجم ا ودورها الحقيقي في تمثيػؿ الشػعب الفمسػطيني فػي الػداخؿ 
والخػػارج، وبعيػػدًا عػػف االرت ػػاف لػػإلرادة الخارجيػػة، ويمكػػف أف يعيػػد السػػمطة الفمسػػطينية إلػػى حجم ػػا الطبيعػػي 

 هداؼ الوطنية.كإحدى أدوات منظمة التحرير في تحقيؽ األ
 65/61/2162، الجزيرة نت، الدوحة
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 باسؿ أميف عقؿ
فػػي مػػػا يمػػي ترجمػػػة حرفيػػة لوثيقػػػة أميركيػػة أرسػػػمت قبػػػؿ أيػػاـ قميمػػػة إلػػى جميػػػا دوؿ االتحػػاد األوروبػػػي تحمػػػؿ 

 ««.جمعية العامة لألمـ المتحدةالتنسيؽ بشأف إمكانية مبادرة وضا دولة فمسطيف مراقبًا في ال»عنواف: 
إف الواليات المتحدة وشركاءها في الرباعية ال يزالػوف يعممػوف مػف أجػؿ حػّؿ الػدولتيف الػذي سػتتمخض عنػه »

دولػػة إسػػرائيؿ الي وديػػة واآلمنػػة والديموقراطيػػة ودولػػة فمسػػطينية كػػوطف لمشػػعب الفمسػػطيني. وسػػنبقى مركلػػزيف 
 باشرة، واالتصاالت ال ادئة نحو هذا ال دؼ ال تزاؿ جارية.عمى عودة األطراؼ إلى المفاوضات الم

وفي الوقت عينػه، نحػف نسػتمر فػي حػّض كػال الطػرفيف عمػى تجنػب األعمػاؿ األحاديػة الجانػب، وهػذل تشػمؿ 
وضػا « فمسػطيف»الج ود مف قبؿ الفمسطينييف لمدفا مػف أجػؿ قػرار فػي الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة لمػنح 

 .دولة مراقب غير عضو
إف مثػػؿ هػػذا القػػرار سػػوؼ تكػػوف لػػه نتػػائج ذات دالالت سػػمبية عمػػى عمميػػة السػػالـ نفسػػ ا، وعمػػى نظػػاـ األمػػـ 
المتحدة، وكػذلؾ القػدرة عمػى الحفػاظ عمػى دعمنػا المػالي الكبيػر لمسػمطة الفمسػطينية. إف قػرارًا لمجمعيػة العامػة 

طينية كدولػة فػي المحافػؿ الدوليػة األخػرى، حوؿ وضا الدولة الفمسطينية قد يفتح الباب أيضًا لممشػاركة الفمسػ
بما في ذلؾ محكمة الجنايات الدولية، فضاًل عف مجموعة مف هيئات األمـ المتحدة المتخصصػة. إف وضػا 

 الدولة بالنسبة لمفمسطينييف يمكنه أف يتحقؽ عبر المفاوضات المباشرة ما اإلسرائيمييف فقط.
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بحث هنا، وهػي مثمنػا تريػد أف تتجنػب تصػادمًا فػي الجمعيػة العامػة إننا نعتقد أف حكوماتكـ تف ـ ما هو قيد ال
 القادمة لألمـ المتحدة.

ونحف نأمؿ في اسػتعدادكـ لػدعـ ج ودنػا، بمػا فػي ذلػؾ محادثػاتكـ مػا الحكومػات األخػرى، ومػا الفمسػطينييف 
يكوف إلػػى حػػدٍّ بصػورة مباشػػرة. التصػويت عمػػى الوضػا القػػانوني مباشػرة فػػي الجمعيػة العامػػة لألمػـ المتحػػدة سػ

 بعيد غير مفيد.
إننا نقدلر معرفة موقؼ حكوماتكـ مف هذل القضية، وسنكوف أيضًا م تميف بمعرفة ما إذا كاف قد تـ االتصاؿ 

 «.بكـ حوؿ هذل المسألة مف قبؿ الممثميف الفمسطينييف
 إف القراءة المتأنية ل ذل الوثيقة تكشؼ ما يمي:

دوؿ االتحػػاد األوروبػػي عمػػى معارضػػة المسػػعى الفمسػػطيني لمحصػػوؿ عمػػى  أواًل: أف اإلدارة األميركيػػة تحػػرض
 وضا دولة مراقب غير عضو.

–ثانيًا: أف اإلدارة األميركية، التػي تعمػـ أف التحػرؾ الفمسػطيني لػف يبػدأ إال بعػد انت ػاء االنتخابػات األميركيػة 
د أف التحػرؾ الفمسػطيني ضػار بعمميػة ، تعتقػ-تجنبًا ألي إحراج قػد يسػببه لػإلدارة األميركيػة فػي سػنة انتخابيػة

 السالـ وبنظاـ األمـ المتحدة، وعمؿ أحادي الجانب ال يراعي الضرورات السياسية األميركية واإلسرائيمية.
ثالثػػػًا: أف اإلدارة األميركيػػػة ت ػػػدد بوقػػػؼ الػػػدعـ المػػػالي لمسػػػمطة الفمسػػػطينية إذا توج ػػػت إلػػػى الجمعيػػػة العامػػػة 

 عضو.لمحصوؿ عمى دولة مراقب غير 
رابعًا: أف اإلدارة األميركية قمقة مف إمكاف نجاح المسعى الفمسػطيني، ألنػه سػيؤدي إلػى اعتبػار إسػرائيؿ دولػة 
محتمة، ويفتح المحافؿ الدولية األخرى أماـ الفمسطينييف، بما في ذلػؾ محكمػة الجنايػات الدوليػة، حيػث تمكػف 

طنات والقضػػػاء عمػػػى الطػػػابا العربػػػي لمقػػػدس محاكمػػػة إسػػػرائيؿ عمػػػى تصػػػرفات ا، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ إقامػػػة المسػػػتو 
 الشرقية.

خامسًا: أف اإلدارة األميركية لػـ تكتػؼ بتحػريض األوروبيػيف عمػى معارضػة التوجػه الفمسػطيني، ولكن ػا أيضػًا 
تحث ـ عمى تأليب الحكومات األخرى ضد الفمسطينييف والسعي لمتأثير عمى الفمسطينييف أنفس ـ حتى يغيػروا 

 رأي ـ.
اإلدارة األميركيػػة تطمػػب أيضػػًا مػػف األوروبيػػيف إبالغ ػػا مػػوقف ـ مػػف هػػذل القضػػية. إن ػػا ال تضػػغط  سادسػػًا: أف

 فقط ولكن ا تريد معرفة نتائج ضغط ا.
تتجسػػػس عمػػػى الشػػػعب الفمسػػػطيني وتحصػػػي  –وهػػػذا أنكػػػى مػػػف كػػػؿ مػػػا سػػػبؽ–سػػػابعًا: أف اإلدارة األميركيػػػة 

 ؿ ب ـ مف قبؿ الممثميف الفمسطينييف.خطواته وتريد مف األوروبييف إبالغ ا إذا تـ االتصا
، وهػػو مػػا درج «دولػػة إسػػرائيؿ الي وديػػة»ثامنػػًا: أف اإلدارة األميركيػػة تسػػتعمؿ فػػي معامالت ػػا الرسػػمية تعبيػػر 

عميه الرئيس أوباما في العاميف األخيريف، توددًا إلسرائيؿ ومحاباة ل ا وضمانًا لفترة رئاسة ثانية. وهذا تحػوؿ 
 ب إدارة أوباما )أبو حسيف(.ممفت لمنظر مف جان

لموهمة األولى، يظف الواحد منا أف تمػؾ وثيقػة إسػرائيمية، وهػي فعػاًل كػذلؾ. لقػد تسػربت محتويػات هػذل الوثيقػة 
قبؿ أياـ قميمة إلى الصحافة العالمية والعربية، التي نشػرت مقتطفػات من ػا. وانتظػر كاتػب هػذل األسػطر أيامػًا 

ه هذا، أماًل في ظ ور رد فعؿ عربي يستنكر هذا الموقػؼ األميركػي الموغػؿ فػي قبؿ أف ُيْقِدـ عمى كتابة مقال
عدائػػه المػػاني الشػػعب الفمسػػطيني ويشػػجبه. كانػػت التوقعػػات أف نػػرى موقفػػًا لمجامعػػة العربيػػة أو لجنػػة متابعػػة 

تنػػادي،  مبػػادرة السػػالـ العربيػػة أو وزراء الخارجيػػة العػػرب أو حتػػى رؤسػػاء الػػدوؿ العربيػػة. ولكػػف ال حيػػاة لمػػف
فحيف يكوف األمر متعمقًا بالواليات المتحدة يتصرؼ بعض المسػؤوليف العػرب، حتػى ال أقػوؿ جمػيع ـ، وكػأف 
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عمى رؤوس ـ الطير: انصياع كامؿ لإلرادة األميركيػة، مػف دوف أي اعتػراض، أو حتػى تن يػدة أو هم مػة أو 
ذاتػػػه، وانشػػػغمت هػػػذل الػػػدوؿ بأمورهػػػا نحنحػػػة. ومػػػا أحػػػداث الربيػػػا العربػػػي، انكفػػػأ معظػػػـ الػػػدوؿ العربيػػػة عمػػػى 

الداخميػػة، واألمنيػػة من ػػا خصوصػػًا، ففقػػدت القضػػية الفمسػػطينية نتيجػػة لػػذلؾ عمق ػػا العربػػي الػػذي ال غنػػى ل ػػا 
عنػػػه، وتُػػػرؾ الشػػػعب الفمسػػػطيني يواجػػػه أعتػػػى تحػػػالؼ فػػػي التػػػاريخ الحػػػديث )الصػػػ يوني األميركػػػي( وحػػػدل، 

ات الػػػدوؿ العربيػػػة، واسػػػتقرت فػػػي ذيػػػؿ القائمػػػة. وكمثػػػاؿ بسػػػيط وتراجعػػػت القضػػػية الفمسػػػطينية بالنسػػػبة ألولويػػػ
لمتدليؿ عمى قولنا، فإف جميا الػدوؿ العربيػة ال تػدفا المسػتحقات الماليػة المتوجبػة عمي ػا لمسػمطة الفمسػطينية، 

ألػػؼ موظػػؼ فمسػػطيني وعػػائالت ـ وأطفػػال ـ الجػػوع والفاقػػة  611باسػػتثناء المممكػػة العربيػػة السػػعودية، ويعػػاني 
 رماف.والح

أعػػػػود إلػػػػى الموقػػػػؼ األميركػػػػي فػػػػأقوؿ إف عػػػػداء اإلدارات األميركيػػػػة المتعاقبػػػػة لمشػػػػعب الفمسػػػػطيني وانحيازهػػػػا 
، واذا كانت بريطانيا 6951إلسرائيؿ أمر بدي ي، ومف الطقوس المالزمة لمصراع العربي اإلسرائيمي منذ عاـ 

لواليػػات المتحػػدة األميركيػػة منػػذ انتقػػاؿ قػػد أصػػدرت وعػػد بمفػػور وشػػجعت ال جػػرة الي وديػػة إلػػى فمسػػطيف، فػػإف ا
مركػػز الثقػػؿ الصػػ يوني مػػف لنػػدف إلػػى واشػػنطف بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة، رعػػت قيػػاـ إسػػرائيؿ وفرضػػت ا 
ودعمت ػػا وسػػمحت ا وكرسػػت ا، عمػػى مػػف أن ػػا كانػػت ومػػا زالػػت دولػػة معتديػػة ت ػػدد أمػػف المنطقػػة كم ػػا، فالعػػدو 

ت األميركية جميع ا قبؿ حكومات إسرائيؿ، والواليات المتحدة هي ظؿ الحقيقي لمشعب الفمسطيني هو اإلدارا
 إسرائيؿ والوجه اآلخر ل ا، فكيؼ يستقيـ الظؿ والعود أعوج.

قالػت إف رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمي « كػوؿ إسػرائيؿ»ولعمه مف المناسب أف نذكر فػي هػذا المجػاؿ أف إذاعػة 
، وخػػػالؿ اجتمػػػاع لمجمػػػس 1116ريف األوؿ )أكتػػػوبر( تشػػػ 3السػػػابؽ أرييػػػؿ شػػػاروف قػػػاؿ لشػػػمعوف بيريػػػز فػػػي 

في كؿ مرة نقوـ بشيء مػا تقػوؿ لػي إف أميركػا سػترد ب ػذا وذاؾ. أريػد أف أقػوؿ شػيئًا واضػحًا جػدًا: »الوزراء: 
نػػتحكـ بأميركػػا، واألميركيػػوف  -أي الشػػعب اإلسػػرائيمي-ال تقمػػؽ مػػف الضػػغط األميركػػي عمػػى إسػػرائيؿ، فػػنحف 

ضيؼ أف السيناتور ويمياـ فولبرايت، رئيس لجنة الشؤوف الخارجية في مجمس الشيوخ ولعمي أ«. يدركوف ذلؾ
المشػػػكمة : »6919الصػػػادر عػػػاـ « ثمػػػف اإلمبراطوريػػػة»األميركػػػي لمػػػدة خمسػػػة عشػػػر عامػػػًا، قػػػاؿ فػػػي كتابػػػه 

األساسػػية هػػي أننػػا فقػػدنا حريػػة الحركػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط، وأصػػبحنا ممتػػزميف بسياسػػات ال تخػػدـ مصػػالحنا 
أصبحت تتحكـ بنظامنا االنتخابي، فتقرر « آيباؾ»لقومية وال قضية السالـ في الشرؽ األوسط، ألف منظمة ا

مػػف يسػػقط فػػي االنتخابػػات ومػػف يػػنجح... ومػػف بػػيف جميػػا شػػعوب الشػػرؽ األوسػػط، يقػػا الظمػػـ األكبػػر عمػػى 
األساسػية المطموبػػة الشػعب الفمسػطيني، وتصػػحيح هػذا الظمػـ إلػػى الدرجػة التػي يمكػػف تصػحيح ا هػو المسػػألة 

 «.في تمؾ المنطقة
ولمتدليؿ عمى العمى السياسي األميركػي حػيف يكػوف األمػر متعمقػًا بالشػعب الفمسػطيني، الػذي ترغػب واشػنطف 

اتصػػاالت »عمػػى مػػا يبػػدو فػػي دفنػػه حيػػًا، يالحػػظ القػػارئ أف الفقػػرة األولػػى مػػف المػػذكرة األميركيػػة تشػػير إلػػى 
مػػف أجػػؿ العػػودة إلػػى المفاوضػػات المباشػػرة التػػي ثبػػت عقم ػػا وعبثيت ػػا تجري ػػا واشػػنطف مػػا األطػػراؼ « هادئػػة

 بسبب اختالؿ جسيـ في ميزاف القوى ال يعطي الفمسطينييف سوى الفتات.
، استأذنت الرئيس أبو مازف في أف أنقؿ بعػض مػا قالػه لػي مػؤخرًا «االتصاالت ال ادئة»ومف أجؿ شرح تمؾ 

مًا ووافؽ. قاؿ الرئيس: قبؿ فترة ليست بعيدة، زارني موفد أميركػي في عماف خالؿ جمسة ثنائية، وقد كاف كري
وأبمغنػػي رسػػالة مفادهػػا أنػػه بػػالنظر إلػػى أف هػػذل سػػنة انتخابيػػة فػػي أميركػػا، وحتػػى ال يحػػدث مػػا يشػػوش عمػػى 
الرئيس حممته، فاف اإلدارة األميركية تطمب مني عدـ الذهاب إلى األمـ المتحػدة لتقػديـ طمػب عضػو مراقػب، 

لمضي في المصالحة الفمسطينية. ويكمؿ الرئيس: ولما سألت الموفد ماذا تريػدني اإلدارة األميركيػة أف وعدـ ا
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، أي توقػػؼ عػػف الحركػػة، وعنػػدها قمػػت لمموفػػد: إف المصػػالحة Take a pauseافعػػؿ إذًال أجػػاب الموفػػد 
ابػػات فػػي غػػزة عػػف الفمسػػطينية أمػػر داخمػػي وال شػػأف ألحػػد بػػه، وهػػي معطمػػة أصػػاًل بسػػبب توقيػػؼ لجنػػة االنتخ

عمم ا. أما الذهاب إلى الجمعية العامة، ف ذا قرار فمسطيني ال عودة عنه. ثـ أردؼ الرئيس قائاًل لمموفد: إذا 
كػػػاف األمػػػػر كػػػػذلؾ، وهػػػػو مرفػػػػوض مػػػػف جانبنػػػػا، ف ػػػػؿ يتوقػػػػؼ جارنػػػػا نتانيػػػػاهو عػػػػف الحركػػػػة ويوقػػػػؼ نشػػػػاطه 

 االستيطانيل
مف نوع ا، قػاؿ الػرئيس لكاتػب هػذل السػطور: إننػي أرى تمممػاًل وتعقيبًا عمى هذل الواقعة، وهي ليست األولى 

فػػي أوسػػاط جماهيرنػػا الفمسػػطينية سػػوؼ يتطػػور فػػي تقػػديري إلػػى حػػراؾ شػػعبي. ولسػػت أزعػػـ أننػػي قػػادر عمػػى 
السػػػيطرة عمػػػى هػػػذا الحػػػراؾ إذا تفػػػاقـ، وسػػػوؼ يتفػػػاقـ. إف اسػػػتمرار االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي، مقرونػػػًا باالنحيػػػاز 

، وصػػػؿ حػػػدًا مقمقػػػًا ومعقػػػدًا وخطيػػػرًا، واألخطػػػر منػػػه أف يسػػػتمر هػػػذا الوضػػػا القػػػائـ داخميػػػًا األميركػػػي األعمػػػى
قميميًا ودوليًا ما انسداد كؿ آفاؽ التسوية.  وا 

هػػذا كػػالـ لػػه مغػػزال ومعنػػال مػػف قائػػد فكػػر طػػوياًل وقػػرر بعقالنيتػػه وواقعيتػػه وجرأتػػه تغييػػر الػػن ج الفمسػػطيني 
واشنطف تحديدًا، إلى ن ج صديؽ ومساير لعؿ وعسى، فعمى مدى المسيرة السياسي المعادي تقميديًا لمغرب، و 

النضػػالية الفمسػػطينية بقيػػت القيػػادات السياسػػية التاريخيػػة الفمسػػطينية معاديػػة لمغػػرب، وذلػػؾ بػػدءًا بالحػػاج أمػػيف 
ضػ افة إلػى الحسيني ومرورًا بالشقيري وانت اء بياسػر عرفػات )تغيػر فػي سػنواته القميمػة األخيػرة بعػد أوسػمو(. وا 

ذلؾ، فقد عارض الرئيس أبو مازف االنتفاضة والمقاومػة المسػمحة وتمسػؾ بالمفاوضػات والسػالـ سػبياًل وهػدفًا 
إلػػى درجػػة الممػػؿ، فمػػاذا كانػػت النتيجػػةل لػػـ يػػتمكف الػػرئيس أبػػو مػػازف مػػف انتػػزاع موقػػؼ أميركػػي واحػػد يعػػزز 

تة خصػومه السياسػييف المتربصػيف بػه، فقػد ويبرر مسايرته ألميركا، التي أصبحت مأخذًا عميه ومصػدرًا لشػما
زارتػػه كونػػدوليزا رايػػس فػػي راـ اهلل أربعػػة عشػػر مػػرة مػػف دوف أف تحػػاوؿ رفػػا حػػاجز إسػػرائيمي واحػػد. واسػػتمر 
الفيتو األميركي مسمطًا عمى أعناؽ الفمسطينييف. وزاد الدعـ األميركي العسكري إلسػرائيؿ أضػعافًا مضػاعفة، 

س الشػػرقية، قمػػب الدولػػة الفمسػػطينية وعاصػػمت ا، والتػػي مػػف دون ػػا ال يمكػػف أف ت ويػػد القػػد -أو كػػاد-واكتمػػؿ 
، وارتفا عدد المستوطنيف في الضفة ثالثة أضعاؼ منذ ,1تقوـ دولة فمسطينية، واستُبعد الحديث عف حدود 

أوسػػمو ليصػػؿ إلػػى ثالثمائػػة ألػػؼ، بينمػػا وصػػؿ عػػددهـ فػػي القػػدس الشػػرقية إلػػى مػػائتي ألػػؼ، أي أف عػػددهـ 
إلػػػى نصػػػؼ مميػػػوف يسػػػيطروف عمػػػى أربعػػػيف بالمائػػػة مػػػف الضػػػفة الغربيػػػة مػػػف خػػػالؿ الجػػػدار العػػػازؿ  وصػػػؿ

والمستوطنات والطرؽ االلتفافية. وتعثرت المفاوضات وتوقفت، وتراجا الرئيس أوباما عػف موقفػه بشػأف وقػؼ 
فػػػي أدبيػػػات  االسػػػتيطاف، ولػػػـ يعػػػد يجػػػرؤ عمػػػى لفػػػظ كممػػػة االسػػػتيطاف. ودخػػػؿ تعبيػػػر الدولػػػة الي وديػػػة رسػػػمياً 

السياسة األميركية. وتالشت فرص حؿ الدولتيف، وسمحت أميركػا إرضػاء إلسػرائيؿ ورضػوخًا ل ػا بػأف يطغػى 
الشػػأف اإليرانػػي النػػووي عمػػى القضػػية الفمسػػطينية بحيػػث لػػـ تعػػد القضػػية المحوريػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط. وفػػوؽ 

وؿ بدولة ي ودية وتثير تارة أخرى أمالؾ الي ػود ذلؾ كمه، بدأ نتانياهو انت اج سياسة تعجيزية تشترط تارة القب
ضػاعة الوقػت إلقامػة المزيػد مػف الوحػدات االسػتيطانية  في الػبالد العربيػة، وذلػؾ مػف أجػؿ اإلربػاؾ والتمييػا وا 

 وابتالع اليسير المتبقي مف أراضي الضفة الغربية.
سػرائيؿ، اكتشػؼ الػرئيس أبػو مػازف ونتيجة ل ذل التراكمات الناتجة عػف الرضػوخ األميركػي الكامػؿ إلمػالءات إ

تحواًل جذريًا في المزاج السياسي الفمسطيني، الذي كاف جانحًا بأغمبيتػه وْهمػًا وسػذاجًة نحػو التسػوية والسػالـ، 
عمػػػى منبػػػر األمػػػـ المتحػػػدة وتحػػػدى الواليػػػات  1166فمػػػا إف وقػػػؼ الػػػرئيس الفمسػػػطيني فػػػي أيمػػػوؿ )سػػػبتمبر( 

لػػى مجمػػس األمػػف لطمػػب العضػػوية الكاممػػة، حتػػى بمغػػت شػػعبيته فػػي المتحػػدة وأعمػػف تصػػميمه عمػػى التوجػػه إ
أوسػػاط شػػعبه ذروت ػػا فػػي سػػابقة غيػػر مع ػػودة، وهػػذا يػػذكرني بكػػالـ سػػمعته مػػف رئػػيس دولػػة عربيػػة ناشػػطة 
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عمػى التوجػه إلػى مجمػس  1166لقد أثبت أبو مػازف أنػه أشػجا منػا، حػيف صػمـ فػي أيمػوؿ »وفاعمة، إذ قاؿ: 
« تػػػايـ»وتشػػػاء الظػػػروؼ أف تصػػػدر مجمػػػة «. يعػػػًا خطوتػػػه تمػػػؾ، وكػػػذلؾ أميركػػػااألمػػػف، رغػػػـ معارضػػػتنا جم

األميركية هذا األسبوع عمى غالف ا صورة لمرئيس الفمسطيني، ما عنواف يقوؿ: عمى رغـ االنتقادات مف كػؿ 
 جانب، فإف حممة محمود عباس ال ادئة والسممية مف أجؿ إقامة الدولة بدأت تعطي ثمارها.

مػزاج السياسػي الفمسػطيني لػـ يػأت مػف فػراغ، إنػه نتيجػة يػأس مػف السياسػات األميركيػة التػي إف التحوؿ في ال
فػػي  63/9/6993أخػذت عمػػى عاتق ػا رعايػػة قضػػية السػالـ فػػي الشػرؽ األوسػػط. الػػـ يتع ػد بيػػؿ كمينتػوف يػػـو 

بػف أوؿ مػف حديقة البيت األبيض، رعاية تنفيذ اتفاؽ اوسمو وضمانهل فأيف اوسمول ألػـ يكػف الػرئيس بػوش اال
حرفيػًا: عنػدما  1161نادى بحؿ الدولتيفل فأيف الػدولتافل ألػـ يقػؿ أوبامػا فػي خطابػه فػي األمػـ المتحػدة عػاـ 

نعػود ونمتقػي فػػي العػاـ المقبػؿ نأمػػؿ أف نوقّػا اتفاقيػة تػػؤدي إلػى دخػوؿ عضػػو جديػد فػي األمػػـ المتحػدة، دولػػة 
أيف تمؾ الدولة العضو في األمـ المتحدةل ألػـ يقػؿ فمسطيف المستقمة ذات السيادة، تعيش بسالـ ما إسرائيؿل 

ل «والفمسػطينيوف يسػتحقوف أف يعرفػوا حػدود أرض دولػت ـ: »1166أوباما في خطابه في األمـ المتحػدة عػاـ 
 أيف هي حدود دولت ـ وقد تالشت داخؿ غابة المستوطنات التي تقاـ بدعـ وموافقة أميركييفل

يعنػػي أنػػه حػػاف وقػػت الربيػػا الفمسػػطيني ضػػد االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي. مػػاذا يعنػػي كػػؿ مػػا سػػبؽل باختصػػار إنػػه 
وأغمب الظف أف بوادر الربيا الفمسطيني هي حالة التمممؿ التي يتحسس ا الرئيس أبو مازف، والتي ُينتظر أف 
تتحوؿ إلى حراؾ شعبي. إف الشعب الفمسطيني بحسه ونضاله وصمودل يوشػؾ أف يأخػذ زمػاـ األمػور بيديػه، 

مػػػػس زيػػػػؼ السياسػػػػة األميركيػػػػة وعقػػػػـ أوسػػػػمو وواي ريفػػػػر وخريطػػػػة الطريػػػػؽ والمفاوضػػػػات المباشػػػػرة بعػػػػد أف ل
 واالستكشافية وما إلى ذلؾ مف مسميات أهدرت الوقت وأضاعت األرض.

الربيا الفمسطيني ال يأتي بقرار رئاسي، ولكف تمميه إرادة الجماهير الفمسطينية. والربيا الفمسطيني ال يقتصػر 
ني ومقاومػػة شػػعبية سػػممية، بػػؿ يشػػمؿ أيضػػًا جميػػا الخيػػارات المتاحػػة لمشػػعب الفمسػػطيني، عمػػى عصػػياف مػػد

ومن ػا حػػؿ السػمطة ووقػػؼ التنسػيؽ األمنػػي مػا إسػػرائيؿ ووضػا األراضػػي الفمسػطينية تحػػت الوصػاية الدوليػػة، 
لمخػروج  وهذل خيارات ال تخمو مف مخاطر المزايدة واالنفػالت واالندسػاس، ولكػف ال مفػر مػف تحمػؿ المجازفػة

مػػف عنػػؽ الزجاجػػة، وهػػذا كمػػه يفتػػرض ويتطمػػب إن ػػاء حالػػة االنقسػػاـ الفمسػػطيني السياسػػي والجغرافػػي، والتػػي 
تشكؿ عارًا عمى جبال كؿ الفمسطينييف. ألـ يتفؽ أبو مازف وخالد مشعؿ عمى المقاومة الشعبية السممية خالؿ 

إف المصالحة الفمسػطينية أصػبحت قػدرًا ال بػد ل 1166لقاء المصالحة الذي تـ في القاهرة في نيساف )ابريؿ( 
اّل سيجرؼ الربيا الفمسطيني القادـ كالًّ مف فتح وحماس.  منه، وا 

عمى أنني أود أف أختـ هذل الخواطر ببعض المالحظات حوؿ إسرائيؿ، فيبدو أف هناؾ بػوادر ربيػا إسػرائيمي 
عمػى وجػػود إسػرائيؿ وأمن ػػا، وهػذل البػػوادر  يػرى فػػي اسػتمرار االحػػتالؿ اإلسػرائيمي لألراضػػي الفمسػطينية خطػػراً 

تتمثػػػؿ فػػػي ظ ػػػور تيػػػار صػػػ يوني إسػػػرائيمي يريػػػد إن ػػػاء االحػػػتالؿ حفاظػػػًا عمػػػى إسػػػرائيؿ، التػػػي يراهػػػا الكاتػػػب 
« أزمػػة الصػػػ يونية»وفػػي كتابػػه «. مػػف ناحيػػة أخالقيػػة، سػػفينًة عمػػى وشػػؾ الغػػرؽ»اإلسػػرائيمي بيتػػر بينػػارت 
Crisis of Zionismعػػاـ والػػذي أثػػار اهتمامػػًا عالميػػًا ضػػخمًا، يقػػوؿ بينػػارت إف غالبيػػة ، الصػػادر هػػذا ال

اإلسػػرائيمييف يؤيػػدوف قيػػاـ دولػػة فمسػػطينية. وبينػػارت يسػػعى إلػػى ذلػػؾ حمايػػة لمسػػتقبؿ إسػػرائيؿ ومسػػتقبؿ ي ػػود 
برغ، والكتػاب الثػاني لمكاتػب اإلسػرائيمي جيرشػوـ جػورين«. الميبرالية الص ونية اإلنسػانية»أميركا، وصونًا لمقيـ 

، وهػو أيضػًا مػف عتػاة الصػ يونييف، ويعتقػد The Unmaking of Israel« إعادة تكويف إسػرائيؿ»وعنوانه 
أف مف مصمحة إسرائيؿ االنسحاب مف األراضي الفمسطينية، ألن ا في رأيه بدأت تفقد األراضي التي احتمت ػا 

وجودهػػػا سػػػيحوؿ دوف تحقيػػػؽ  ، كمػػػا يػػػرى أف المسػػػتوطنات تضػػػر بمسػػػتقبؿ إسػػػرائيؿ وأمن ػػػا، وأف,691عػػػاـ 
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السالـ. وفي رأيه أف ال مفر مف أف تقـو إسرائيؿ بإعادة تكويف نفس ا عمى أسس جديدة حتػى تصػبح مقبولػة 
فػػي المنطقػػة. والكتػػاب الثالػػث الصػػادر هػػذا العػػاـ أيضػػًا، هػػو لمكاتػػب الي ػػودي نورمػػاف فينكمشػػتايف، وعنوانػػه 

دث عف تحوؿ ممموس في أوساط ي ود أميركا بالنسبة ، وفيه يتحKnowing Too Much« معرفة الكثير»
لسياسػات إسػرائيؿ االحتالليػة واالسػتيطانية، والتػي فػي رأيػه سػترتد عمي ػا سػمبًا إذا بقيػت كمػا هػي. وهػو يشػػير 
بصػػورة خاصػػة إلػػى االنشػػقاؽ الػػذي حػػدث داخػػؿ المػػوبي الصػػ يوني األميركػػي بظ ػػور تنظػػيـ شػػارع ج، الػػذي 

ثيػػرة مػػف تػػاريخ إسػػرائيؿ الحػػديث وسياسػػات ا، وفػػي رأيػػه أف هػػذا التنظػػيـ سػػينمو، يبػػدي اسػػتياءل مػػف جوانػػب ك
 وسيناؿ تدريجيًا مف قوة الموبي الص يوني.

وخالصة الكالـ، فإف هؤالء الكتاب، الذيف يعكسوف توج ًا سياسػيًا ناقػدًا وتيػارًا سياسػيًا جديػدًا يعػي المتغيػرات 
ذا العالمية، يريػدوف القػوؿ مػف منطمػؽ الحػرص عمػ ى إسػرائيؿ، إنػه إذا كػاف ثيػودور هرتػزؿ قػد حمػـ بالدولػة، وا 

ذا كاف دافيػد بػف غػوريف قػد خمػؽ الدولػة عمػى  كاف حاييـ وايزماف قد حوؿ الحمـ إلى وعد وسياسة ممموسة، وا 
األرض، فإنه لـ يبؽ لبنياميف نتانياهو ومف يأتي بعدل مػف رمػوز اليمػيف اإلسػرائيمي المتعصػب سػوى محاولػة 

عمػػػى بقػػػاء الدولػػػة مػػػف خػػػالؿ التخمػػػي عػػػف السياسػػػات الحاليػػػة التػػػي سػػػتؤدي فػػػي الن ايػػػة إلػػػى تػػػدمير الحفػػػاظ 
 إسرائيؿ.

إف إسرائيؿ الحالية ال تستطيا في القرف الحػادي والعشػريف أف تسػتمر فػي الػتحكـ بالشػعب الفمسػطيني بعقميػة 
مسػػػتقبؿ أمامنػػػا، واألرض لنػػػا، جابوتنسػػػكي، العائػػػدة إلػػػى القػػػرف التاسػػػا عشػػػر، ودواـ الحػػػاؿ مػػػف المحػػػاؿ، فال

واإلرادة متػػوافرة، والصػػمود قػػائـ، والحػػراؾ قػػادـ. وكمػػا قػػاؿ كاتػػب فمسػػطيني مرمػػوؽ بأنػػه إذا شػػاَءت إسػػرائيؿ 
فػػي المئػػة المتبقيػػة مػػف أرض  1,فػػي المئػػة ممػػا ارتضػػينال مػػف وطننػػا، فسػػننازع ا عمػػى الػػػ  11منازعتنػػا عمػػى 

 عممانية واحدة بحقوؽ متساوية لمجميا. فمسطيف التاريخية لنقيـ دولة ديموقراطية
ورحػػػـ اهلل القائػػػد ياسػػػر عرفػػػات الػػػذي كػػػاف يضػػػا فػػػوؽ رأسػػػه فػػػي مكتبػػػه شػػػطرًا مػػػف بيػػػت شػػػعر قػػػديـ يقػػػوؿ: 

وأصبر حتى يأذف اهلل »وبحثت عف الشطر الثاني فوجدته يقوؿ «. سأصبر حتى يعجز الصبر عف صبري»
 ، أما بيت الشعر الذي يميه فيقوؿ:«في أمري

 عمى شيء أمّر مف الصبر صبرت  ر حتى يعمـ الصبر أننيوأصب
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 ال تنسوا االردن ب د االضطرابات 69

 روف برايمر
اف اضػػطرابات السػػنة االخيػػرة فػػي العػػالـ العربػػي عامػػة والػػدوؿ الجػػارة السػػرائيؿ خاصػػة ستنشػػيء شػػرؽ اوسػػط 

بػالطبا بػؿ هػو واقعػي وم ػدد. ول ػذا ال ينبغػي السػرائيؿ اف جديدا ػ ال ذاؾ الحالـ الذي روج له مؤيدو اوسمو 
 تفاجئ ا التطورات التي تنتظرنا بعد.

يجب عمى اسرائيؿ اف تتابا الواقا في صيرورته عمى الحدود الجنوبية حيث النقػؿ المعػزز لوسػائؿ قتػاؿ الػى 
ؿ الػذي يػزداد بتجريػد سػيناء قطاع غزة، وتس يؿ طريؽ المتسمميف )'الالجئيف'( الى اسرائيؿ الضعاف ا واالخال

مػف السػالح )وهػو الثمػرة الوحيػدة الباقيػة مػف اتفػػاؽ السػالـ(. وعمي ػا اف تأخػذ فػي حسػاب ا واقعػا مختمفػا ايضػػا 
عمى الحدود الشمالية حيث ال هدوء بسبب انتقاض ُعرى النظاـ السوري أو ربما انتقػاض ُعػرى سػوريا نفسػ ا 

. وسيضطر مف دعا الى تسميـ الجوالف الى سوريا مقابؿ خروج ا مف ومحاولة الالجئيف الدخوؿ الى الجوالف
 محور الشر الى التحرر مف التصور الخطأ حينما يسقط نظاـ الطاغية مف دمشؽ 'المموح بالسالـ'.
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اذا كاف إضرار عدـ ال دوء فػي المنطقػة شػديدا بػنظـ قويػة كنظػاـ مبػارؾ واالسػد، فكيػؼ يكػوف بسػمطة الممػؾ 
ردف. ترى اسرائيؿ الرسمية ذلؾ خطرا لكف لما كانت غير قادرة عمى منا انتقاؿ االضػطرابات عبد اهلل في اال

مف مصر وسوريا الى االردف، فان ا تفضؿ اف تكوف متفاجئة حينمػا تبػدو عمػاف كالقػاهرة أو دمشػؽ. ويجػدر 
 كي ال يحدث هذا تحديث التصور العاـ الرائج الذي يسيطر عمى اسرائيؿ في عدة نقاط.

عمػػى مػػف يػػرى خطػػرا بوجػػود قػػوات تؤيػػدها ايػػراف 'عمػػى الجػػدار'، وراء الن ػػر اف يػػزف مػػرة اخػػرى الخطػػر  يجػػب
بوجود هذل القوات عمى جدار 'األمف'، في قمب ارض اسرائيؿ الغربية، اذا نشأت ال سمح اهلل هنا دولة لمعدو 

 في اطار 'مسيرة السالـ'.
فمسػػطينييف الػػذيف ليسػػت ل ػػـ دولػػة، اف يسػػتمر فػػي الػػزعـ ال يسػػتطيا مػػف تخمػػى عػػف السػػالـ لكنػػه يؤيػػد دولػػة لم

 الكاذب بعد اف تسيطر األكثرية الفمسطينية عمى عماف عاصمة االردف/ فمسطيف.
ومف فتح عينيه ورأى اف حممه تحقؽ وانػه أصػبحت توجػد دولػة فمسػطينية، فسيضػطر الػى اف يػزف مػف جديػد 

اب لعػػػرب ارض اسػػػرائيؿ الغربيػػػة لمجمػػػس النػػػواب حماقػػػة 'حػػػؿ الػػػدولتيف' غربػػػي االردف ويطمػػػب حػػػؽ االنتخػػػ
 الفمسطيني شرقي الن ر.

ومػػف تخمػػى عػػف السػػالـ وتضػػاءلت رغبتػػه كم ػػا الػػى طػػرد الي ػػود عػػف بيػػوت ـ فػػي بمػػدهـ لكػػون ـ ي ػػودا فقػػط، 
فسيضػطر الػى التخمػي عػف حمػـ الترحيػؿ، ألف الدولػة الفمسػطينية سػتكوف قائمػة. أنػا أرفػض طػرد أي انسػاف ػ 

 أو عربيا ػ مف بيته حتى في مقابؿ هذا السالـ أو ذاؾ. كاف ي وديا
وفي الن اية، فاف مف دعا الى انشاء دولة لمعدو غربي االردف كي ينشأ تحالؼ لمدوؿ العربية 'المعتدلة' عمػى 

 ايراف، فسيضطر الى الكؼ عف الضالؿ في أوهامه، ومن ـ الرئيس اوباما.
ش فػػي ظػػروؼ خطػػر ايضػػا اذا تعرفنػػا عمػػى األخطػػار مسػػبقا الشػػرؽ االوسػػط منطقػػة خطيػػرة، لكػػف يمكػػف العػػي

 وقدرنا معاني ا تقديرا صحيحا واستقر رأينا مسبقا عمى الوسائؿ الصحيحة لمضاءلت ا.
 65/61/2162اسرائيل اليوم 
 66/61/2162، القدس ال ربي، لندن

 
 كاريكاتير: 71

 

 



 
 
 

 

 

           44ص                                    2652ال دد:                66/61/2162الثاء الث التاريخ:

 66/61/2162الخميج، الشارقة، 


