
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 ة االستيطان في الضفة الغربيةننتنياىو يسعى العتماد "تقرير ليفي" لشرع
 .. وحّددت السعرات الحرارية بالحد األدنى لمفردنفذت مخططا لتجويع غزة "إسرائيل"وثيقة: 

 االتفاق مع األسرى "سرائيل"إسعدات يطالب الراعي المصري بالتدخل لضمان تنفيذ 
 لمرئيس اإلسرائيمي الرئيس المصري مرسيإسرائيمية تنشر صورة خطاب وجيو  جريدة

  واد بعد اعتماد أحد أبنائيا سفيرًا لدى "إسرائيل"قرى عشيرة العبيدات األردنية تتشح بالس

القسااام: أي صاافقة قادمااة لتبااادل 
ماان  تحرياارلاان تماار دون  األساارى

  رفض االحتالل اإلفراج عنيم
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 اج عنيمرفض االحتالل اإلفر  من تحريرلن تمر دون  القسام: أي صفقة قادمة لتبادل األسرى 8
أكد أبك عبيدة الناطؽ باسـ كتائب الشييد عػز الػديف الاسػاـ الحنػاح اليسػكرم لحركػ  حمػاس أف  4 صفا -غزة

أم صػػفا  دادمػػ  لتبػػادؿ اعسػػػرل مػػس ائحػػتلؿ امسػػػرائيمر لػػف تمػػر دكف امفػػراج عػػػف اعسػػرل الػػذيف رفػػػض 
 ائحتلؿ امفراج عنيـ فر صفا  "كفاء اعحرار".
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ر مؤتمر صحفر لو الخميس، فر الذكرل السنكي  اعكلى منحاز صفا  "كفاء اعحرار" مػس كداؿ أبك عبيدة ف
ائحػتلؿ امسػرائيمر، مػف أمػاـ ميبػر رفػ 4 "إف بكابػات السػحكف التػر فتحػت فػر كفػاء اعحػرار لػف ت مػؽ بيػػد 

ف اعسرل عمى رأس سمـ أكلكيات كتائب الاساـ".  ذلؾ، كا 
ؿ كأثنػاء كبيػد عمميػ  الػكىـ المتبػدد التػر زلزلػت كيػاف ائحػتلؿ، كأربكػت كأضاؼ "مف فضؿ اهلل أف أعاننا دبػ

كأكػػد  كػػؿ حسػػاباتو، لػػو الحمػػد كالشػػكر أف كتػػب لنػػا صػػناع  التػػاريي كالمشػػارك  فػػر تحريػػر اعرض كامنسػػاف".
زالػػت  عمػى أف "ديػادة كتائػب الاسػاـ كانطلدػػا مػف مسػئكلياتيا الكبػرل كاعمانػ  اليظيمػػ  التػر تامػدتيا كانػت كئ

 كستباى تحمؿ ىمكـ أمتيا الكبرل، كعمى رأسيا دضي  اعسرل فر سحكف ائحتلؿ".
كداؿ4 "ئ نحمؿ ىذه الاضي  شيارا كخطابا دكليا فحسب، بؿ إف كتائب الاساـ ميرت ىذا اليدؼ بدماء خيرة 

متبػدد كمػا تبييػا كتابس أف "عممي  الػكىـ ال دادتيا كتحممت مس شيبيا كؿ الصياب فر سبيؿ تحرير امنساف".
مف مخاض عسير كصكئ منحاز صفا  كفاء اعحرار كانت علم  فارد  فر تاريي المااكم  ضد ائحتلؿ، 
كحمػػاس ككتائػػب الاسػػاـ دػػدمت خػػلؿ التفػػاكض نمكذحػػا لممفػػاكض الماتػػدر الػػذم يضػػس اليػػـ الػػكطنر نصػػب 

لػى عينيو".كعد أف مف "أىـ ما أثبتتو ىذه اليممي  أف نظري  الحندم ام سرائيمر امآمف كالمحصف دػد تبػددت كا 
اعبػػد، فحنػػكد اليػػدك يمكػػف أف يككنػػكا فػػر أم كدػػت دتمػػى أك حرحػػى أك ميتامػػيف أك ميػػاديف، كالمااكمػػ  تمتمػػؾ 

 المبادرة كتستطيس أف تحدد خياراتيا كحنكد ائحتلؿ عاحزكف أماـ حنكد اهلل".
دػاؿ4 "ئ نحتفػؿ اليػـك بامحػاد الماضػر، بػؿ إننػا عمػى كتكحو أبك عبيدة بالتحيػ  الحياديػ  لرسػرل كعىمػييـ، ك 

مكعػػػػد مػػػػس احتفػػػػائت خاصػػػػ  بالم ػػػػ  التػػػػر يفيميػػػػا عػػػػدكنا، كالتػػػػاريي ئ زاؿ بكسػػػػيو أف يسػػػػحؿ مزيػػػػدا مػػػػف 
ننػػػا ماضػػػكف فػػػر حيادنػػػا حتػػػى تحريػػػر كامػػػؿ التػػػراب الفمسػػػطينر مػػػف دنػػػس المحتػػػؿ، سػػػنباى  ائنتصػػػارات، كا 

 دابضيف عمى حمرة الحياد".
داء اعبػػرار الػػذيف "صػػنيكا بػػدمائيـ باػػدر اهلل ىػػذا ائنتصػػار التػػاريخر"، مكحيػػا كػػذلؾ التحيػػ  لحنػػكد كحيػا الشػػي

 كتائب الاساـ الذيف بذلكا ال الر كالنفيس، كخططكا كنفكا كصكئ ليذا امنحاز اليظيـ.
مػف كافػ  أسػير كأسػيرة،  8161عػف  -التػر رأل فييػا المرادبػكف صػفا  نكعيػ  كمميػزة-كأفرج بمكحب الصػفا  

 أطياؼ المكف السياسر الفمسطينر، كمف مناطؽ التكاحد الفمسطينر المختمف .
 88/81/1181، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 وكأنيا دولة فوق القانون "إسرائيل"فياض: آن األوان لوقف التعامل مع  1

بالتكدؼ  اعربياءالدكلر  سلـ فياض المحتمس د.طالب رئيس الكزراء الفمسطينر 4 كليد عكض - راـ اهلل
دكل  فكؽ الاانكف، فر حيف يكاصؿ مستكطنكىا حربيـ ضد الزيتكف  أنياعمى  إسرائيؿعف التيامؿ مس 

 كسرد  لممحصكؿ مف المزارعيف باكة السلح. لرشحارالفمسطينر تدميرا كادتلعا 
الاانكف، كلمتدخؿ الفاعؿ مف دبؿ لكدؼ التيامؿ مس إسرائيؿ ككانيا دكل  فكؽ  اعكافكأكد فياض عمى انو أف 

ل اء كاف  اليراديؿ كالُميياات  المحتمس الدكلر ملزاميا باكاعد الاانكف الدكلر، كالتصدم مرىاب مستكطنييا كا 
التر تحكؿ دكف كصكؿ المزارعيف عرضيـ كحنر محاصيميـ، كما آف اعكاف ملزاـ إسرائيؿ بإنياء ائحتلؿ 

دام  دكلتو المستام  عمى حدكد  كتمكيف الشيب الفمسطينر مف كعاصمتيا  سن  تارير مصيره كا 
 اعسبكعر.حاءت تصريحات فياض خلؿ الحديث امذاعر  الادس الشريؼ.

 //القدس العربي، لندن، 
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 تنفي غسل أموال في بنوك إسرائيمية  سمطة النقد الفمسطينية 3
ارك  السمط  الفمسطيني  فر عمميات غسؿ أمكاؿ نفت سمط  الناد الفمسطيني ، أمس، مش4 يك بر آم

تطبؽ الميايير ". كدالت سمط  الناد فر بياف إنيا "إسرائيؿ"متخصص  داخؿ  "عصابات"بائشتراؾ مس 
دالت إف السمط  طمبت مؤخرنا رسميان  "يدييكت أحركنكت". ككانت صحيف  "الدكلي  لمكافح  غسؿ اعمكاؿ

مميكف دكئر(،  إلى مميارم شيكؿ ) "امسرائيمي "اعاتيا فر البنكؾ زيادة ححـ إيد "إسرائيؿ"مف بنؾ 
اعمر الذم دفس السمطات للشتباه فر مشارك  السمط  ليصابات فر تبييض اعمكاؿ. غير أف سمط  الناد 

 ."ىذا الخبر عار تماما عف الصح "نفت ذلؾ كأكدت أف 
ر السكؽ الفمسطيني ، تيكد لميديد مف اعسباب كداؿ محافظيا حياد خميؿ الكزير، إف سيكل  الشيكؿ ف

 كالمبررات المكضكعي  التر مف أىميا استمرار ارتفاع الكدائس فر الحياز المصرفر التر بم ت دراب  
 مميارات دكئر، كذلؾ نتيح  لمحرك  ائدتصادي  النشط  لدل الاطاع الخاص.

 //الخميج، الشارقة، 
 

 أشير ستةبت تأجيل التصويت باليونسكو المالكي: روسيا طمرياض  4
التصكيت عمى خمس  درارات تخص  إفداؿ كزير الشؤكف الخارحي  د. رياض المالكر  4خاص -بيت لحـ 

تاحؿ  اعربياءلممحمس التنفيذم لميكنسكك المنياد فر باريس، الذم كاف ماررا  فمسطيف فر الدكرة 
 أشيرركسيا طالبت تاحيؿ التصكيت لمدة ست   أفميا  كأضاؼ فر حديث ل رف  تحرير بطمب مف ركسيا.

 .اعربياءكتـ المكافا  عميو مف دبؿ اليكنسكك خلؿ احتماع 
فمسطيف كانت حاىزة لمتصكيت كلكف ركسيا تادمت بطمب التاحيؿ كتـ المكافا  عميو كئ  أفكشدد المالكر 

دعاء السفير الركسر الخميس لتكضي  كزارة الخارحي  طالبت باست أفنيمـ ىدؼ ركسيا خمؼ ذلؾ، ئفتا 
فرص   إسرائيؿدرار التاحيؿ ليس فر صال  فمسطيف بؿ سييطر  أفكأكد  دياـ بلده بطمب التاحيؿ. أسباب

 لميركب مف المسؤكلي  لما تاكـ بو مف اعتداءات كيمنحيا مزيدا مف الكدت محراءات ائحتلؿ.
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 ماسحتأجيل عودة المحررين المبعدين بناء عمى طمب  قراقع:عيسى  5

أسيرا مف المحرريف  عكدة  تاحيؿعيسى درادس "إنو تـ  اعسرلداؿ كزير  4دكت كـك الادس -راـ اهلل 
بناءن عمى طمب مف حرك  "حماس"، كر يتمكف  اعضحىما بيد عيد  إلىالمبيديف مف غزة إلى الضف ، 

ككاف مف المارر أف ييكد ىؤئء اعسرل إلى بيكتيـ فر  مس زكحاتيـ. المحرركف مف دضاء عطم  الييد
الحانب المصرم الراعر لػ"صفا   إفمساء اعربياء،  "الادس"الضف  غدا الخميس.كداؿ درادس فر حديث لػ

شاليط" أبم و أف حرك  حماس طمبت مساء اليكـ تاحيؿ تنفيذ درار اليكدة حتى انحاز الترتيبات اللزم  
 كليتمكف المحرريف الذيف تزكحكا مف مكاطنات مف غزة مف دضاء فترة الييد مس زكحاتيـ كعائلتيـ. لمسفر،
ئستاباؿ المحرريف بما  آخرالكزارة ستتابس التنسيؽ مف خلؿ الحانب المصرم لتحديد مكعد  أفعمى  كأكد

 يميؽ بيـ لدل عكدتيـ لبيكتيـ.
 //القدس، القدس، 

 
 قامة المشروعات في غزة يعد اختراقًا لمحصار اإلسرائيمي الخضري: إالنائب  6
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اعتبر النائب حماؿ الخضرم، رئيس المحن  الشيبي  لمكاحي  الحصار إدام  المشاريس فر دطاع غزة 4 غزة
 اخترادان لمحصار امسرائيمر كبابان لتيزيز صمكد الشيب الفمسطينر.

عمار إامآف بمشركعات حيكي  كنكعي  فر إعادة  كشكر الخضرم فر تصري  مكتكب لو الدكؿ التر تباشر
كدعا الدكؿ التر تييدت بالمن  فر المؤتمرات  عمار.غزة، داعيان إلى مزيد مف مشركعات البنى التحتي  كام
 التر عادت بيد الحرب عمى غزة بالكفاء بالتزاماتيا.

 //قدس برس، 
 

 وتعتدي عمى القانون األساسي النائب زيدان: السمطة تضيق عمى النواب في الضفة 7
داؿ النائب فر المحمس التشريير الفمسطينر عبد الرحمف زيداف، إف استمرار 4 عبد اهلل التركمانر - غزة

ائعتااؿ السياسر أك عمى خمفي  ائنتماء الحزبر فر الضف  ال ربي ، "أمر مرفكض كحريم  بحؽ الحريات، 
 عمر باعتااؿ صحفر".كتزيد ىذه الحريم  كحشي ن عندما يتيمؽ ا

كعف دكر نكاب المحمس التشريير فر الضف  فر مكاحي  ائعتااؿ السياسر كاعتااؿ الصحافييف ئنتماءاتيـ 
السياسي ، أكد زيداف أف اعصؿ فر ذلؾ أف نكاب التشريير ىـ المدافيكف عف الاانكف كالمحاسبكف أيضان، 

ي ػ عف السمط  تضيؽ عمى النكاب كتمنس عاد "كلكف الكضس أصب  أكبر مف تحمؿ التشريير المسئكل
 حمسات المحمس، كتيتدم عمى الاانكف اعساسر كئ تحتـر حصان  النائب أك دكره".

 //فمسطين أون الين، 
 

 تعيد جنديين إسرائيميين دخال طولكرم يةاألمناألجيزة  8
دييف إسرائيمييف كانا دد دخل إلى مدين  أعادة الشرط  الفمسطيني  مساء اليكـ اعربياء، حن 4عكا أكف ئيف

 طكلكـر "بالخطا"، بحسب ما ذكره مكدس "كالل" امخبارم امسرائيمر.
كأكض  المكدس أف دكات مف الشرط  الفمسطيني  اعتامت الحندييف امسرائيمييف، عمى أحد الحكاحز اليسكري  

، كأدعى الحندياف أثناء التحايؽ مييما أنيم ا دخل مدين  طكلكـر عف طريؽ الخطا، بيد فر مدين  طكلكـر
 أف حاكئ اختصار الطريؽ المؤدي  لمااعدة اليسكري  التر يتبياف ليا.

كأشار المكدس إلى أف دائد التنسيؽ كائرتباط فر امدارة المدني  بالضف  ال ربي ، طمب مف الشرط  
 الفمسطيني ، إعادة الحندياف عمى الفكر دكف التحايؽ مييما.

"الحندياف حاكئ اختصار الطريؽ المؤدي  إلى الااعدة اليسكري   ذات السياؽ داؿ مسئكؿ عسكرم إف4كفر 
التر يتبياف ليا، كدد اكتشؼ الحندياف أنيما فر منطا  تتبس لمسيطرة اعمني  الفمسطيني ، بيد أف رأكا عدد 

 مف الحنكد الفمسطينييف".
 //عكا أون الين، 

 
 رنسا توقعان اتفاقية لترميم سقف كنيسة الميدمنظمة التحرير وف 9

كديت منظم  التحرير الفمسطيني ، اعربياء اتفادي  مس الحككم  الفرنسي   4ا ؼ ب -الادس - راـ اهلل
 ألؼ يكرك. لممساىم  فر ترميـ ساؼ كنسي  الميد بايم  
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سي  المكمف  بامشراؼ عمى ترميـ ككدس ائتفادي  عف الحانب الفمسطينر، زياد البندؾ، رئيس المحن  الرئا
الكنيس ، كعف الحانب الفرنسر فريدريؾ ديزانيك، الانصؿ الفرنسر الياـ، فر حضكر حنا عميرة عضك 

 المحن  التنفيذي ، مندكبا عف منظم  التحرير، كرؤساء كممثمر الكنائس كالطكائؼ المسيحي  فر فمسطيف.
يؿ إعادة ترميـ ساؼ كنيس  الميد، كساىمت فيو بممبغ السمط  الفمسطيني  صندكدا خاصا، لتمك  كأنشات

 ألؼ دكئر. مميكف دكئر، فيما ساىـ الاطاع الخاص الفمسطينر بمبمغ 
 //القدس، القدس، 

 
 حول أرشيف حماس "معا" وكالة نفي خبرتبنابمس األجيزة األمنية  

كتنادمتو مكادس  أمسككال  ميا  أكردتوذم نفى مصدر أمنر مسؤكؿ فر مدين  نابمس الخبر ال 4ميا -نابمس
 حماس ككتائب عز الديف الاساـ فر الضف  ال ربي . عرشيؼالكدائر  اعمفعدة حكؿ ضبط 

محرد شطح  مف خياليـ  عنوحاء الصحافيكف بيذا الخبر،  أيفكداؿ المصدر لككال  ميا4 ئ نيرؼ مف 
دين  كضبطنا بيض الكتب كالمكاد كناـك بفحصيا كنحف كنا بصدد تفتيش ركتينر عمى شاؽ مشبكى  فر الم

. كاف ميمتنا ىر الحفاظ عمى امف المكاطف كفؽ ما أكثرلمتاكد مف أنيا غير مخالف  لمسلم  اليام  كليس 
 يمميو عمينا الاانكف.

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 
  السمطة الفمسطينية تستمر في اعتقال مراسل "قدس برس" لميوم الا  

تكاصؿ أحيزة اعمف التابي  لمسمط  الفمسطيني  )حناح الضف  ال ربي ( اعتااؿ مراسؿ ككال  "ددس 4 نابمس
برس" محمد أنكر منى، كذلؾ لميكـ الخامس كاليشريف عمى التكالر، حيث تـ اعتاالو يكـ الثالث كاليشريف 

 مف أيمكؿ سبتمبر الماضر.
 //قدس برس، 

 
 االتفاق مع األسرى "سرائيل"إالمصري بالتدخل لضمان تنفيذ سعدات يطالب الراعي  

اعسير أحمد سيدات اف السمطات ائسرائيمي  « الحبي  الشيبي  لتحرير فمسطيف»داؿ اعميف الياـ لػ 4 راـ اهلل
تتيمد عدـ تطبيؽ ائتفاؽ الذم تكصمت اليو مس اعسرل الفمسطينييف عاب امضراب عف الطياـ فر نيسػاف 

 ( الماضر، مطالبان بتدخؿ الراعر المصرم للتفاؽ لضماف تطبياو.)إبريؿ
كدػػاؿ سػػػيدات إف السػػػمطات ائسػػرائيمي  كاصػػػمت اعتاػػػاؿ ابػػػك سيسػػر فػػػر اليػػػزؿ ائنفػػرادم عمػػػى رغػػػـ تػػػدىكر 

 01اعسػػػير ابػػػك السيسػػػر ييػػػانر مػػػف أمػػػراض خسػػػر حراءىػػػا أكثػػػر مػػػف »كضػػػيو الصػػػحر. كلفػػػت الػػػى اف 
كأضػاؼ  «.اكؿ الكثير مف الياادير نظران لحالو الصحي  المتردي  مػف دكف حػدكلكيمكغرامان مف كزنو، كىك يتن

سيدات أف السػمطات ائسػرائيمي  تكاصػؿ منػس ذكم عػدد مػف ائسػرل مػف زيػارة أبنػائيـ عمػى رغػـ انيػـ أدػارب 
 مػػف الدرحػػ  اعكلػػى، كمػػا أنيػػا تماطػػؿ أيضػػان فػػر السػػماح ئىػػالر ائسػػرل مػػف دطػػاع غػػزة بزيػػارة أبنػػائيـ فػػر

عامػػان، الػى أف السػػماح بزيػػارة ذكم ائسػػرل مػػف  01مخالفػ  أخػػرل للتفػػاؽ. كأشػػار سػيدات المحكػػـك بالسػػحف 
دارة السحكف ائسرائيمي .  دطاع غزة كاف مف أىـ بنكد ائتفاؽ الذم تـ التكصؿ اليو بيف ديادة امضراب كا 

ك  مس ديادة ائسرل لمبحث فر كأكض  اف سمطات السحكف تخالؼ ائتفاؽ أيضان برفضيا تشكيؿ لحن  مشتر 
تطبيػػؽ ائتفػػاؽ، داعيػػان الراعػػر المصػػرم الػػذم أشػػرؼ عمػػى ائتفػػاؽ الػػى اليمػػؿ الحثيػػث عمػػى متابيػػ  تطبياػػو 
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كالػػدفاع عنػػو. كمػػا طالػػب الحانػػب المصػػرم بتزكيػػد ائسػػرل بنسػػخ  مػػف ائتفػػاؽ لمسػػاعدتيـ فػػر رفػػس دعػػكل 
 دضائي  ضد إدارة السحكف.

 88/81/1181، الحياة، لندن
 
 شاليطفمسطينيا تحرروا إلى الضفة في إطار صفقة  اعتقمت  "إسرائيل" :يديعوت 

تاريػػرا ليػػا حػػكؿ صػػفا  شػػاليط دالػػت فيػػو اف  ]أمػػس ، نشػػرت صػػحيف  يػػدييكت احركنػػكت اليػػـك ائربيػػاء4 غػػزة
ايػػادة الكثيػػر مػػف السػػحناء الفمسػػطينييف الػػذيف تحػػرركا الػػى دطػػاع غػػزة فػػر إطػػار صػػفا  شػػاليط انخرطػػكا فػػر ال

اليسػػكري  كالسياسػػي  لحمػػاس، كعمػػى المسػػتكل الميػػدانر ينشػػ مكف بتخطػػيط كتكحيػػو النػػار نحػػك إسػػرائيؿ، كفػػر 
نتاج الكسائؿ الاتالي . كدالت انو حسب ميمكمات لدييا فاد حنػد بيضػيـ خميػ   الييئات اليامم  عمى تطكير كا 

مر كزرعػت عبػكة ناسػف  فػر الاػدس فر مدين  الخميػؿ حنػكب الضػف  ال ربيػ  خططػت ئختطػاؼ حنػدم إسػرائي
فمسطينيا تحرركا إلى الضف  فر إطػار  61كأضافت أف إسرائيؿ اعتامت  كخليا أخرل فر حنيف كفر نابمس.

الصػػػفا  ككػػػانكا مشػػػاركيف حسػػػب ائشػػػتباه فػػػر أنشػػػط  مثػػػؿ رشػػػؽ الححػػػارة كزحاحػػػات حاردػػػ  عمػػػى مركبػػػات 
بير فػػر إسػػرائيؿ دكلػػو "اف التنسػػيؽ اعمنػػر مػػس كنامػػت الصػػحيف  عػػف مصػػدر أمنػػر كصػػفتو بػػالك إسػػرائيمي . 

سرائيؿ تيرؼ كيؼ تمارس متابي  ذكي  لممحرريف".  اعحيزة الفمسطيني  ينح ، كا 
 87/81/1181، وكالة سما اإلخبارية

 
 حماس تندد بقرار تدريس "اليولوكوست" في مدارس "أونروا" 

"حمػػػاس" بػػػالارار الػػػذم اتخذتػػػو ككالػػػ   نػػػدد مكتػػػب شػػػؤكف اللحئػػػيف فػػػر حركػػػ  المااكمػػػ  امسػػػلمي 4 بيػػػركت
"اعكنػػػػركا"، بإعػػػػادة تػػػػدريس المحردػػػػ  الييكديػػػػ  "اليكلكككسػػػػت"، ميتبػػػػرنا أنػػػػو "بمثابػػػػ  حريمػػػػ  تسػػػػتيدؼ دضػػػػي  

 اللحئيف كشطب حؽ اليكدة، حيث تساىـ إدارة اعكنركا فر تمريرىا".
ا فر مكتب شؤكف اللحئػيف نػرفض كأكدت حماس فر بياف ليا أمس اعربياء رفضيا ىذا الارار، كدالت4 "إنن

ىذا الارار كندينو بشّدة، كندعك الرئاس  اليام  فر ككال  "اعكنركا" إلى التراحس عف ىذا الاػرار، كالتكدػؼ عػف 
 تمرير مشاريس مشبكى  ضمف الخدمات التر تاّدميا للحئيف الفمسطينييف فر أماكف تكاحدىـ".

سػػػات المحتمػػػس المػػػدنر الفمسػػػطينر كالمحػػػاف الشػػػيبي  كاعىميػػػ  كدعػػػا المكتػػػب التيػػػارات السياسػػػي  كافػػػ  كمؤس
كاتحػػػادات المػػػكظفيف فػػػر "اعكنػػػركا" إلػػػى "مكاحيػػػ  ىػػػذه المشػػػاريس المشػػػبكى  كرفضػػػيا، كالضػػػ ط عمػػػى إدارة 

 "اعكنركا" معادة تدريس مادتر تاريي كح رافي  فمسطيف".
 88/81/1181، السبيل، عّمان

 
 مشتركة لصد االجتياحات المقاومة تشكل غرفة عممياتغزة:  

أعمػػػػف النػػػػاطؽ امعلمػػػػر باسػػػػـ لحػػػػاف المااكمػػػػ  الشػػػػيبي  أبػػػػك الحسػػػػف أف المااكمػػػػ  4 محمػػػػد حاسػػػػر - غػػػػزة
الفمسػػطيني  شػػكمت غرفػػ  عمميػػات مشػػترك  أبرزىػػا كتائػػب الاسػػاـ الحنػػاح اليسػػكرم لحركػػ  "حمػػاس"، كسػػرايا 

صػر صػلح الػديف، لصػد ائحتياحػات المسػتمرة الادس الحناح اليسكرم لحرك  الحيػاد امسػلمر، كألكيػ  النا
 مف دبؿ )إسرائيؿ(.
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كأكد أبػك الحسػف خػلؿ حديثػو لػػ"فمسطيف أكف ئيػف"، اعربيػاء، أف صػمت المااكمػ  الفمسػطيني  ئ يينػر أنيػا 
نمػا ىػر تكتيكػات حديػدة تتخػذىا  استسممت لحرائـ ائحتلؿ امسرائيمر المتكاصم  بحؽ الشيب الفمسػطينر، كا 

  م  لمكاحي  ائحتلؿ فر المرحم  المابم .المااك 
ككصػػػؼ النػػػاطؽ باسػػػـ المحػػػاف زعػػػـ ائحػػػتلؿ امسػػػرائيمر بػػػاف المااكمػػػ  تمتمػػػؾ صػػػكاريي مضػػػادة لمطػػػائرات 
بالػػػ"خزعبلت"، مؤكػػدان فػػر الكدػػت ذاتػػو أف )إسػػرائيؿ( تػػركج إعلميػػان لتييئػػ  الػػرأم اليػػاـ اليػػالمر بػػاف المااكمػػ  

ار إلػى أف رىػاف )إسػرائيؿ( عمػى فػت  ميركػ  حديػدة فػر دطػاع غػزة سػيككف خاسػران كأشػ تمتمؾ أسمح  متادم .
 فر حميس اعحكاؿ.

 87/81/1181، فمسطين أون الين
 
 الطيران اإلسرائيمي يقصف موقعا لحماس والمقاومة ترد باستيداف النقب الغربي: غزة 

ة عمى مكدس يستخدمو نشطاء الحناح غزة ػ أشرؼ اليكر4 شنت مااتلت حربي  إسرائيمي  نفاذة فحر أمس غار 
المسم  لحرك  حماس شماؿ دطاع غزة، فيما أطمات المااكم  الفمسطيني  خمس  صكاريي عمػى منطاػ  الناػب 

 ال ربر، رغـ الحديث عف تحركات مصري  معادة تثبيت التيدئ .
ي مكدػػس تػػدريب يتبػػس كدالػػت مصػػادر فمسػػطيني  اف الطػػائرات الحربيػػ  امسػػرائيمي  دصػػفت فحػػران بخمسػػ  صػػكاري

كأحػدث  لكتائب الاساـ الحناح اليسكرم لحرك  حماس ياػس عمػى ماربػ  مػف مدينػ  الشػيي زايػد شػماؿ الاطػاع.
 الاصؼ دماران كبيران فر المكدس، غير أنو لـ يحدث إصابات، لخمكه لحظ  الاصؼ مف النشطاء.

 لمنشطاء، كأصابتو بدد .كداؿ متحدث عسكرم إسرائيمر اف طائرات مف سلح الحك ىاحمت ىدفان 
إلى ذلؾ، كشفت مصادر عسػكري  فػر إسػرائيؿ عػف سػاكط سػبس دػذائؼ صػاركخي  أطمايػا نشػطاء مػف دطػاع 

كدالػػػت اف الاػػػذائؼ انفحػػػرت فػػػر منػػػاطؽ مفتكحػػػ ، كلػػػـ تكدػػػس إصػػػابات أك  غػػػزة عمػػػى منػػػاطؽ الناػػػب ال ربػػػر.
 أضرارا.

 88/81/1181، القدس العربي، لندن
 
 بية: السمطة الفمسطينية أفمست تماماً قيادي في الجبية الشع 

داؿ ديادم فر الحبي  الشيبي  لتحرير فمسطيف إف "السمط  الفمسطيني  يحب أف تيمـ حيدان أف طريػؽ 4 راـ اهلل
المفاكضات فشؿ بكؿ الطرؽ كالمااييس, كأف إسرائيؿ ئ تسيى لممفاكضات إئ فػر حػاؿ كانػت تريػد أف تاػـك 

  بيػػض الكدػػت, كاسػػت لؿ المفاكضػػات للسػػتمرار فػػر الكضػػس الاػػائـ عمكديػػان بالمزيػػد مػػف امسػػتيطاف مضػػاع
كأفايان". كأكض  عبد اليميـ دعنا عضك المكتب السياسر لمحبي  الشيبي  فر حػديث لككالػ  دػدس نػت لرنبػاء 
بػاف إسػػرائيؿ إبتميػت الضػػف  ال ربيػػ  بالكامػؿ بػػؿ ىػػر تتحػو ناحيػػ  الشػماؿ كتريػػد كضػػس أيػدييا عمػػى اعراضػػر 

باف  8991السكري  كخمؽ كطف دكمر بديؿ لمييكد, كىذا الكلـ ئ ياتر مف فراغ فماد داليا "أفر ديختر" عاـ 
 الضف  ال ربي  ىر مسال  حياة أك مكت كأنيا تشكؿ خطر امنر كبير عمينا". 

بحيػث كداؿ يحب عمينا كفمسطينييف أف نضس برنامج سياسػر ياػر بحميػس ىػذه الحاػائؽ أمامػو, لنحػدد طريانػا 
كانتاػػد دعنػػا الماػػاءات التػػر عاػػدىا  يفػػت  لنػػا ىػػذا البرنػػامج الطريػػؽ أمػػاـ نضػػالنا حتػػى تحريػػر فمسػػطيف كاممػػ .

مػػؤخران الػػرئيس الفمسػػطينر محمػػكد عبػػاس مػػس أعضػػاء كنيسػػت كحاخامػػات إسػػرائيمييف، كدػػاؿ "ىػػك لاػػاء غيػػر 
غيػر عػرب كىػـ بػذلؾ يتبيػكف لحككمػ  مابكؿ لمحبي  الشيبي  دمبان كدالبان فر حاؿ كانكا مػف أعضػاء الكنيسػت 

كشػدد دعنػا عمػى أف السػمط  الفمسػطيني  دػد أفمسػت تمامػان, لاػد فشػمت حميػس الطػرؽ التػػر  اليمػيف المتطػرؼ". 
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سػػػرائيؿ بافياليػػػا  تتبييػػا, عنيػػػا بمػػػا تاػػكـ بػػػو تظيػػػر أف السػػػمط  بتمػػؾ الماػػػاءات أصػػػبحت تريػػد المفاكضػػػات, كا 
 . بالطبس ئ تسيى لممفاكضات كئ تريدىا

 88/81/1181، وكالة قدس نت
 
 المبعد "عقل": المقاومة قادرة عمى إنجاز صفقات تبادل جديدة مؤسس أول مجموعة لكتائب القسام 

أبػػدل اعسػػير المحػػرر كالمبيػػد إلػػى تركيػا كليػػد عاػػؿ، ثاتػػو فػػر دػػدرة فصػػائؿ المااكمػػ  عمػػى 4 محمػػد عيػػد -غػزة
حػػػتلؿ امسػػػرائيمر، مؤكػػػدنا أف كحػػػدة المااكمػػػ  إنحػػػاز أم عمػػػؿ أك صػػػفاات لتحريػػػر اعسػػػرل مػػػف سػػػحكف ائ
كأكضػػ  عاػؿ فػر حػػديث لػػ"فمسطيف"، عشػػي   تحيميػا مؤىمػ  منحػػاز الكثيػر مػف اععمػػاؿ كالصػفاات المشػرف .

الػػذكرل اعكلػػى لصػػفا  تبػػادؿ اعسػػرل "كفػػاء اعحػػرار"، أف خػػركج اعسػػرل فػػر ىػػذه الصػػفا  عػػزز مػػف آمػػاؿ 
كأشػار إلػى  و بفصائؿ المااكم  كفػت  آفادػان حديػدة لتطمياتػو التحرريػ .كطمكحات الشيب الفمسطينر كعزز ثات

أبياد كدئئت نحػاح المااكمػ  كعمػى رأسػيا كتائػب الشػييد عػز الػديف الاسػاـ، التػر نححػت فػر حفػظ الحنػدم 
امسرائيمر حمياد شػاليط طػكاؿ خمػس سػنكات، ككحػدة الشػيب الفمسػطينر كصػمكده أمػاـ المحػازر امسػرائيمي  

 ارتكبيا بحؽ أىالر دطاع غزة.التر 
كييػػد عاػػؿ المؤسػػس اعكؿ لمحمكعػػات كتائػػب الشػػييد عػػز الػػديف الاسػػاـ فػػر المحافظػػ  الكسػػطى، برفاػػ  عػػدد 
آخر مف اعسرل الػذيف تحػرركا فػر صػفا  "كفػاء اعحػرار". كاعتاػؿ عاػؿ مػف دبػؿ دػكات ائحػتلؿ امسػرائيمر 

 عامان. 11مؤبدان ك 18، كحكـ عميو بالسحف لمدة 8991عاـ 
آخػريف  61أسػيران مػف سػكاف الضػف  ال ربيػ  إلػى دطػاع غػزة، ك 840، فاد تػـ إبيػاد ائسرل ككفاان لبنكد صفا 

 إلى تركيا، كدطر، كسكريا.
 87/81/1181، فمسطين أون الين

 
 وروبيةحزاب اليمينية ويمين الوسط األ اتحاد األ يؤكد أىمية مشاركة فتح مؤتمر شعث 

أكػػد الػػدكتكر نبيػػؿ شػػيث، عضػػك المحنػػ  المركزيػػ  لحركػػ  فػػت  كمفػػكض اليلدػػات الدكليػػ ،  "اعيػػاـ"4 -راـ اهلل 
"ثاػ  الشػيب الفمسػػطينر بنكايػا المحتمػس الػػدكلر تحػاه دضػيتنا اليادلػػ  التػر نناضػؿ عحميػػا كنطرحيػا دكمػان فػػر 

ؼ بيػا مػف النظػاـ حميس المحافؿ كالمكادس اليالمي  مف اليميف الى اليسار لمحصكؿ عمى دكل  فمسطيني  ميتر 
 الدكلر كخطكه ميم  نحك الحري  كائستالؿ كاليكدة".

كتكحػػػو شػػػيث، امػػػس، الػػػى ركمانيػػػا تمبيػػػ  لػػػدعكة اتحػػػاد ائحػػػزاب اليمينيػػػ  كيمػػػيف الكسػػػط ائكركبيػػػ  لحضػػػكر 
 مؤتمرىـ السنكم.

الػػدكلر كرأل شػػيث اف اىميػػ  مشػػارك  حركػػ  فػػت  فػػر ىػػذا المػػؤتمر الحزبػػر تػػاتر "فػػر ظػػؿ اسػػتمرار الحػػراؾ 
لحشد المزيد مف الدعـ كالتاييد لصال  التصكيت عمى عضكي  دكل  فمسطيف فر ائمـ المتحدة، كلكحكد عدد 

 دكل  اكركبي ". 81مف ىذه ائحزاب فر الحكـ فر 
كداؿ شيث المسؤكؿ عف ممؼ ائعتػراؼ بدكلػ  فمسػطيف عمػى السػاح  ائكركبيػ ، اننػا سػنيمؿ عمػى اسػتثمار 

 طمب عضكي  دكل  فمسطيف. ىذه المناسب  لصال 
 88/81/1181، األيام، رام اهلل

 
 حماس: أمن الضفة يستدعي المعممين العائدين ألعماليم 
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دالت حرك  "حماس" إف اعحيزة اعمني  فػر الضػف  ال ربيػ  المحتمػ  شػنت حممػ  اسػتدعاءات كاسػي  النطػاؽ، 
كنامت حماس  يفتيـ عمى خمفي  سياسي .طالت ميظـ الميمميف اليائديف لمكظيف  بيد فصميـ لسنكات مف كظ

فػػر بيػػاف ليػػا اعربيػػاء، عػػف عػػدد مػػف الميممػػيف المفصػػكليف الػػذيف أعيػػدكا لكظػػائفيـ مػػؤخرنا أف التحايػػؽ مييػػـ 
تركػػػز حػػػكؿ اعتصػػػاميـ أمػػػاـ محمػػػس الػػػكزراء بػػػراـ اهلل كىكيػػػ  المشػػػاركيف فيػػػو، مؤكػػػديف أف المحااػػػيف رفضػػػكا 

كمػػا تيػػرض الميممػػكف الػػذيف تػػـ اسػػتحكابيـ لممسػػاكم   ييػػاتس سياسػػي .ائدتنػػاع بػػاف ائعتصػػاـ حػػرل دكف تكح
 عمى اليمؿ لصال  اعحيزة ماابؿ البااء فر الكظيف .

 87/81/1181، فمسطين أون الين
 
 االستيطان في الضفة الغربية نةشرعل "تقرير ليفي" نتنياىو يسعى العتماد  

ائذاعػػػ  اليامػػػ  ائسػػػرائيمي   ، أفالاػػػدسمػػػف ا ؼ ب ، عػػػف 88/81/1181، القااادس العرباااي، لنااادنذكػػػرت 
ائربياء ذكرت اف رئيس الكزراء بنياميف نتنياىك يريد اعتماد تارير يشػرع البػؤر ائسػتيطاني  اليشػكائي  كازالػ  

 اليكائؽ الاانكني  لتكسيس بادر المستكطنات فر الضف  ال ربي .
ة فػػر التاريػػر الػػذم اعػػده ثلثػػ  دضػػاة بيػػنيـ كاضػػافت ائذاعػػ  اف نتنيػػاىك ييتػػـز اعتمػػاد بيػػض الناػػاط الػػكارد

 الااضر السابؽ فر المحكم  اليميا ادمكند ليفر كالذم تـ تاديمو فر مطمس تمكز )يكليك( الماضر.
كيػػػػرل التاريػػػػر بػػػػاف اسػػػػرائيؿ ليسػػػػت بدػػػػكة عسػػػػكري  محتمػػػػ ب كبػػػػاف الاػػػػانكف الػػػػدكلر ئ يمنػػػػس انشػػػػاء كتكسػػػػيس 

 المستكطنات.
عتمػػاد التاريػػر الػػذم نػػدد بػػو كػػؿ مػػف الفمسػػطينييف كاليسػػار ائسػػرائيمر الميػػارض، كلػػـ تحػػدد ائذاعػػ  مكعػػدا ئ

كػانكف الثػانر  11لكنيا تكديت اف يطمب نتانياىك مف الحككم  التصكيت عميو دبػؿ ائنتخابػات المرتابػ  فػر 
 )يناير( المابؿ.

لذاعػػ  اليامػػ  ببػػالارار مػػف حيتػػو رحػػب كزيػػر الناػػؿ اسػػرائيؿ كػػاتز كىػػك مػػف الماػػربيف لنتانيػػاىك، فػػر حػػديث ل
 المرتاب مف الحككم  باعتماد التاريرب.

كاشار الى اف احػراء ممػاثل سيشػكؿ برسػال  تؤكػد بكضػكح حػؽ الييػكد فػر السػكف فػر ييػكدا كالسػامرة )ائسػـ 
 ائستيطانر لمضف  ال ربي ( كالييش بشكؿ طبيير كبادر ائسرائيمييفب.

 لمضف  ال ربي  مكضحا باف بئ احد ينكم ضـ الشيب الفمسطينرب. كاكد كاتز اف تبنر التارير ئ يشكؿ ضما
كبحسػب ائذاعػػ  اليامػػ  فػاف نتنيػػاىك كضػػس التاريػػر حانبػا فػػر ائشػػير الماضػػي  خكفػا مػػف انتاػػادات المحتمػػس 

 الدكلر.
لكػػف مػػس ادتػػراب ائنتخابػػات فانػػو يسػػيى الػػى الحصػػكؿ عمػػى اصػػكات المتشػػدديف فػػر حزبػػو الميكػػكد كاصػػكات 

 طنيف ايضا كاصب  مستيدا لتبنر بالبنكد المممكس ب فر التارير.المستك 
كيدعك تارير ليفر الى تشريس غالبي  البؤر ائسػتيطاني  اليشػكائي  فػر الضػف  ال ربيػ  كياػكؿ بػاف لػدل الييػكد 
بالحػػؽ فػػر ائسػػتارار فػػر ام مكػػاف فػػر الضػػف  ال ربيػػ  كخاصػػ  فػػر المنػػاطؽ التػػر مػػا زالػػت تحػػت السػػيطرة 

مي  فر اطار ائتفادات مس السمط  الفمسطيني ب، فر اشػارة الػى اتفاديػ  اكسػمك لمحكػـ الػذاتر الػذم تػرؾ ائسرائي
 بالمئ  مف الضف  ال ربي  تحت السيطرة ائسرائيمي  الكامم . 41

كزير الخارحي   أفي دكر ليبرماف دعػا رئػيس الحككمػ  إلػى تبنػر  ، أف88/81/1181الحياة، لندن، كأضافت 
دػكؿ لحنػ  »كاملن بداعر أف اعمػر سػيحّؿ مشػاكؿ عمػى الصػييد المحمػر كالػدكلر، مضػيفان أف « فرتارير لي»
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ليفر باف المناطؽ الفمسطيني  )المحتم ( ليست محتم  ىك صحي  كميـ، كمف شاف تبنر ىذا التاكيػد كالتاريػر 
 «.كمو أف ياّكم دكل  إسرائيؿ

مف تبنر تكصيات تارير ليفر، كحذر « ئج عكس المرحكةالنتا»مف حيتو، حذر كزير الدفاع اييكد باراؾ مف 
مػػف أف دػػراران كيػػذا سيتسػػبب فػػر ضػػرر كبيػػر لمكانػػ  إسػػرائيؿ فػػر السػػاح  الدكليػػ . كيػػرل مرادبػػكف أف الخطػػكة 

نحػػك مزيػػد مػػف التطػػرؼ لمحػػاراة « ليكػػكد»المتكديػػ  مػػف نتانيػػاىك لتبنػػر أحػػزاء مػػف التاريػػر تؤشػػر إلػػى اتحػػاه 
 شدد.الميسكر اليمينر المت

 
 : "إسرائيل" نفذت مخططا لتجويع غزة.. وحّددت السعرات الحرارية بالحد األدنى لمفردوثيقة 

سمحت المحكم  ائسػرائيمي  لمنظمػ  حاكديػ  بالكشػؼ عػف مخطػط التحكيػس الػذم  4برىـك حرايسر -الناصرة 
ال ذائيػ  لمحػد اعدنػى، كضيتو حككم  ائحتلؿ فر فترة إييكد اكلمرت، لتحكيس دطػاع غػزة، بتحديػد الكميػات 

بحيث ئ يؤدم إلى ظاىرة سكء ت ذي ، كتؤكد حيػات حاكديػ ، أف ىػذه الكثياػ  ىػر البرنػامج اليػكمر الػذم تػـ 
 تطبياو، رغـ مزاعـ ائحتلؿ، بانيا مسكدة كلـ يتـ اليمؿ مييا.

صحيف  "ىآرتس" ككانت منظم  "غيشا" )كصكؿ( الحاكدي  ائسرائيمي  دد حصمت عمى الكثيا  أمس كنشرتيا 
بيػػد ميركػػ  دضػػائي  فػػر المحػػاكـ ائسػػرائيمي  اسػػتمرت عمػػى مػػدل ثػػلث سػػنكات كنصػػؼ السػػن ، ليتضػػ  ممػػا 
نشر، أف الكثيا  تـ اعػدادىا بطمػب مػف اعمػى المسػتكيات مػف حككمػ  ائحػتلؿ فػر فتػرة اكلمػرت، إذ أف مػف 

تاف فمنائر، كتطبياا لارار حككمتو فر صادؽ عمى ىذه الكثيا  التحكييي ، كاف نائب كزير الحرب فر حينو م
 ، تشديد الايكد المفركض  عمى الاطاع.1111خريؼ الياـ 

كتحسب الكثيا  السيرات الحراري  بالحد ائدنى لمفرد، مػس اعخػذ بالحسػباف تنػكع المحمكعػات اليمريػ ، كىكػذا 
طنػػا مػػف  1515ذاء أك غرامػػا مػػف ال ػػ 8104سػػيرة حراريػػ  لمفػػرد فػػر اليػػكـ، يتحسػػد فػػر  1119تاػػرر متكسػػط 

شاحن  كػؿ يػكـ )عمػى مػدل خمسػ   811ال ذاء لكؿ سكاف الاطاع. كتطمب ادخاؿ ىذه البضائس الى الاطاع 
شاحن  تساكم فر الايم  المنتحات ال ذائيػ  مػف  49اياـ فر ائسبكع(. كمف ىذا اليدد ادتطس كاضيك الكثيا  
ميػب كالمحػػكـ. كتشػػير الكثياػ  الػػى أف "احمػػالر ال ػػذاء "انتػاج ذاتػػر" داخػػؿ الاطػاع، مػػف الخضػػار كالفكاكػػو، الح

طنػػا فػػر اليػػكـ ليمػػـك  06اليػػكمر يراعػػر "أذكاؽ" ائطفػػاؿ الصػػ ار مػػف تحػػت سػػف الثانيػػ ، ممػػا يضػػيؼ نحػػك 
. 811السكاف". كالنتيح  النيائي  كانت نحك   شاحن  فر اليـك

كاد ال ذائيػػ  كالمػػكاد ائساسػػي ، مػػس ككانػػت سػػمطات ائحػػتلؿ تحػػرم احتسػػابا ددياػػا يكميػػا لكػػؿ كميػػ  مػػف المػػ
ضماف أف المكاد التر تدخؿ الاطاع ىر الحد اعدنػى مػف المػكاد ال ذائيػ  ائساسػي ، كفػر أحيػاف كثيػرة كانػت 

 سمطات ائحتلؿ تمنس حتى دخكؿ الحد اعدنى مف الشاحنات.
المػكاء عػامكس حميػػاد  كتػرحـ مكتػب منسػؽ أعمػاؿ حككمػ  ائحػتلؿ فػر الضػػف  ال ربيػ  كدطػاع غػزة، برئاسػ 

فر حينو، سياس  تاييد الحرك  الى دائمتيف4 كاحػدة طكيمػ ، مػف المنتحػات الممنكعػ ، مػف مػكاد البنػاء، كائبػر 
كائدمش  كالمنتحات الخاـ ائخرل، كحتى مكاد التنظيؼ كائغتساؿ، كالكتب، كامآئت المكسياي  أك الحمص 

 ت المسمكح بيا.لممنتحا –الميالج(. كضمت اللئح  الاصيرة 
ككػػاف الخػػط المكحػػو ئدخػػاؿ المػػكاد إلػػى الاطػػاع لػػيس الطمػػب عمػػى المنتحػػات بػػؿ ائنػػكاع كالكميػػات اللزمػػ ، 

ادخػػاؿ الشػػامبك، كلكػػف مػػف دكف مػػادة تميػػيف  1111مثممػػا دررىػػا مكتػػب التنسػػيؽ. كىكػػذا مػػثل أدػػر فػػر نيايػػ  
 الحمص الميالج، كلكف بدكف الصنكبر. سم  ئكؿ مرة بادخاؿ 1119الشير فر ذات اليبكة، كفر تمكز 

 88/81/1181، الغد، عّمان
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 بعض جوانب الحصار المفروض عمى غزة تافية وغير رشيدةوزارة الخارجية اإلسرائيمية:  

أدػػرت كزارة الخارحيػػ  امسػػرائيمي  بػػاف بيػػض حكانػػب الحصػػار المفػػركض حاليػػا عمػػى دطػػاع غػػزة "تافيػػ  كغيػػر 
الكزارة يي اؿ بالمكر إنو لـ يفيـ مطماا السبب كراء السماح بدخكؿ بيض المػكاد كداؿ المتحدث باسـ  رشيدة".

 ال ذائي  إلى الاطاع مثؿ الارف  كمنس دخكؿ أخرل كمنيا الكزبرة.
كحػػػاءت تصػػػريحات بػػػالمكر بيػػػدما أمػػػرت محكمػػػ  إسػػػرائيمي  بنشػػػر نتػػػائج دراسػػػ  حككميػػػ  تكشػػػؼ عػػػف عػػػدد 

 نيكف فر غزة لتفادم امصاب  بسكء الت ذي .السيرات الحراري  التر يحتاحيا الفمسطي
 88/81/1181، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 معاىدة "كامب ديفيد"عمى  نتنياىو يرفض إجراء أي تعديل 

تؿ أبيب ػ يك بر ام4 عبر رئيس الكزراء امسرائيمر، بنيػاميف نتنيػاىك، عػف رفضػو الاػاطس محػراء أم تيػديؿ 
، مثػػؿ إدخػػاؿ دػػكات مصػػري  إلػػى سػػيناء، كرأل أف مػػف ]مياىػػدة كامػػب ديفيػػد  مػػس مصػػر عمػػى اتفاديػػ  السػػلـ

 شاف تيديؿ امتفادي  أف يمس باحتماؿ تكديس اتفاديات مس دكؿ عربي  أخرل فر المستابؿ.
كنامت صحيف  بىآرتسب اليكـ اعربياء، عف نتنيػاىك، دكلػو خػلؿ لاائػو مػس سػفراء دكؿ امتحػاد اعكركبػر فػر 

 أمس، إف بأص ر تيديؿ ئتفادي  السلـ دد يشكؿ خطرا عمى ائتفادي  برمتياب.الادس 
عامػػان ياكلػػكف لػػؾ إنيػػـ يريػػدكف فػػت  امتفاديػػ ب، مممحػػا إلػػى أف تيػػديؿ امتفاديػػ   11كأضػػاؼ بأنػػت تكدػػس كبيػػد 

 لفمسطينييفب.امسرائيمي  المصري  بسيؤثر سمبا عمى احتماؿ تكديس اتفاديات سلـ مستابمي  مس دكؿ عربي  كا
كداؿ نتنياىك إف إسػرائيؿ تتكدػس رغػـ ذلػؾ، أف تمنػس مصػر ىحمػات مسػمح  مػف سػيناء ضػد أىػداؼ إسػرائيمي  

 كأف بىذه مصمح  دكلي  أف تككف سيناء آمن  كليست داعدة إرىابي  عالمي  مكحي  ضدناب.
عتبػػػر أف تكحػػػو السػػػمط  كتطػػػرؽ نتنيػػػاىك خػػػلؿ لاائػػػو مػػػس السػػػفراء اعكركبيػػػيف إلػػػى المكضػػػكع الفمسػػػطينر، كا

الفمسطيني  إلى الحميي  اليام  لرمـ المتحدة كالمطالب  بابكؿ فمسطيف دكل  غير عضك بالمنظم  الدكلي  ىك 
خطكة أحادي  الحانب كتضس عراديؿ أماـ التكصؿ إلى اتفاؽ، كأف بىذه ليسػت الطريػؽ الصػحيح .. كأدعػككـ 

 أف تيارضكا ذلؾب.
كركبػػػر المتمثمػػػ  بكضػػػس إشػػػارة عمػػػى منتحػػػات المسػػػتكطنات كالمطمػػػب الفمسػػػطينر كاسػػػتنكر مبػػػادرة ائتحػػػاد اع

بمااطي  ىذه البضائس، كداؿ بإننر أعتاد أف حايا  أف الفمسطينييف يتيمكننا بكؿ مػا يحػدث لػدييـ لػف يسػاعد 
 عمى تحسيف كضييـ ائدتصادمب.

ألػػؼ فمسػػطينر  15إلػػى فصػػؿ كأردؼ نتنيػػاىك بنحػػف لسػػنا المشػػكم  كمااطيػػ  منتحػػات المسػػتكطنات سػػيؤدم 
 الذيف ييممكف فر مصانس المستكطنات كىذا سيصيد اعزم  أكثرب.

كدػػػػاؿ نتنيػػػػاىك لمسػػػػفراء بإننػػػػر أحيػػػػر امتحػػػػاد اعكركبػػػػر بسػػػػبب فػػػػرض عاكبػػػػات شػػػػديدة ضػػػػد إيػػػػراف كتمػػػػس 
بحاؿ بادتصادىا، لكف الياكبات لـ تكدؼ البرنامج النككم حتى امآف.. كسنيرؼ ما إذا كانت ستحاؽ اليدؼ 

 تكدفت أحيزة الطرد المركزي .. ستتكدؼ عف الدكراف كيتراحس البرنامج النككم إلى الكراءب.
 88/81/1181، القدس العربي، لندن

 
 بعد طمبيا زيادة حجم الودائع بتبييض األموال الفمسطينية تبحث تورط السمطة "إسرائيل" 
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ضػػػػالي   ف السػػػمط  الفمسػػػػطيني  فػػػر راـ اهللتشػػػػتبو السػػػمطات امسػػػػرائيمي  فػػػر أف تكػػػػك 4 ، أ ؼ ب(«السػػػفير)»
فػػر إسػػرائيؿ. كينبػػس ىػػذا ائشػػتباه، كفػػؽ صػػحيف  « إحراميػػ  عربيػػ »بيمميػػات تبيػػيض أمػػكاؿ لصػػال  حماعػػات 

، مػػف طمػػػب رسػػمر فمسػػطينر إلػػػى مصػػرؼ إسػػرائيؿ بزيػػادة ححػػػـ إيػػداعات السػػمط  فػػػر «يػػدييكت أحرنػػكت»
 البنكؾ امسرائيمي  إلى مميارم شيكؿ.

صػػحيف  امسػػرائيمي ، فػػإف الطمػػب الفمسػػطينر بزيػػادة ححػػـ الكدائػػس باليممػػ  امسػػرائيمي  إلػػى مميػػارم كبحسػػب ال
شيكؿ أثار اليحب فر مصرؼ إسرائيؿ كدكائر أخرل. كدفس إلى التساؤؿ عف مصدر ىذه اعمكاؿ فر الكدت 

ؿ طمػب مػف طػرؼ الذم تشتكر فيو السمط  مف أزم  مالي  خانا . كأشارت الصػحيف  إلػى أف مصػرؼ إسػرائي
ثالػػػػث، البحػػػػث عػػػػف إيضػػػػاحات حػػػػكؿ نشػػػػاط السػػػػمط  الفمسػػػػطيني  المػػػػالر لميرفػػػػ  ححػػػػـ اسػػػػتخداـ ائعتمػػػػاد 
المصػػػرفر، كمػػػدل الحاحػػػ  لفػػػت  حسػػػابات حديػػػدة، مكضػػػح  أف المصػػػرؼ لػػػـ يحصػػػؿ حتػػػى امآف عمػػػى أم 

 إحابات شافي .
حػز فػر الميػزاف التحػارم بػيف إسػرائيؿ كترل السمطات امسرائيمي  أف الطمب الفمسطينر ئ ينسحـ مس كادس الي

كالسػػػمط  الفمسػػػطيني ، الػػػذم يفتػػػرض أف ياػػػكد إلػػػى طمػػػب عمػػػى الشػػػكاكؿ فػػػر الضػػػف  كلػػػيس إلػػػى فػػػائض فػػػر 
 الشكاكؿ. كدد ُناؿ الطمب الفمسطينر لفحص الحيات المختص  فر الايادة السياسي  كاعمني  امسرائيمي .

عػػائلت »الايػػادة السياسػػي  مػػف أف ىػػذا حػػزء مػػف نشػػاط كيشػػتبو مسػػؤكلكف كبػػار فػػر مصػػرؼ إسػػرائيؿ، كفػػر 
 ، التر تستخدـ الفمسطينييف لتبييض اعمكاؿ.«الحريم  اليربي  ػ امسرائيمي 

كفر ضػكء الفحػص، الػذم يحػرم بالتنسػيؽ مػس حيػات دكليػ ، تمتنػس إسػرائيؿ فػر ىػذه اعثنػاء عػف ائسػتحاب  
ب ياتر عمى خمفي  ضائا  ادتصادي  عسػيرة حػدان فػر لمطمب الفمسطينر. كخمصت الصحيف  إلى أف ىذا الطم

السمط . فائستطلعات تشير إلى تردم شيبي  الرئيس محمكد عباس كرئيس كزرائػو سػلـ فيػاض، كالتفسػير 
 اعساس لذلؾ ىك الكضس ائدتصادم الصيب.

 88/81/1181، السفير، بيروت

 
 تتعامل مع الجماعات السمفية.. وحماس ال تعرف كيف :الحرب لن تحل مشكمة غزة"إسرائيل" 

دػػاؿ مسػػؤكؿ إسػػرائيمر رفيػػس يػػـك ائربيػػاء إف شػػف ىحػػـك كبيػػر عمػػى دطػػاع غػػزة لػػف يكػػب  4 الاػػدس )ركيتػػرز(
 التشدد المتزايد فر الاطاع الفمسطينر حيث تكاف  حرك  حماس الحاكم  ذاتيا لامس التطرؼ.

ركاسػػر لمصػػحفييف كىػػك ييبػػر عػػف الامػػؽ بشػػاف كدػػاؿ مػػدير كزارة الشػػؤكف ائسػػتراتيحي  ائسػػرائيمي  يكسػػؼ ككب
تدفؽ اسمح  فيال  فر ائكن  ائخيرة عمى دطاع غزة اف ىناؾ حاح  لممارسػ  ضػ كط دكليػ  لمحاكلػ  كضػس 

 نياي  لمتشدد.
صاركخ كدذيف  مكرتر أطمات عمى حنػكب اسػرائيؿ منػذ بدايػ  اليػاـ بيػدما  111كداؿ ككبركاسر اف أكثر مف 

دػاؿ ككبركاسػر اف الحػيش ك  اد ائسلمر محؿ حماس كمنفذ رئيسر ليػذه اليحمػات.حمت منظمات مثؿ الحي
 دد ئ يتمكف مف كضس حد للسباب الحذري .

 كداؿ "إذا تفادمت ائمكر يمكننا شف عممي  أكسس بكثير فر غزة. لكف ىذا لف يحؿ فر الكادس المشكم ."
 ا مف ائرىابييف طكاؿ الكدت."كاضاؼ "تكحد مشكم  عايدة كراىي  كبيرة كعميا  تنتج مزيد

كدػاؿ ككبركاسػر اف زعمػاء حمػاس كبحػكا رغبػتيـ فػػر ضػرب اسػرائيؿ ليمميػـ بالتكػاليؼ الباىظػ  التػر يػػدفييا 
 السكاف الفمسطينيكف ثمنا لمينؼ. لكنو داؿ اف الحماعات ائص ر أدؿ اىتماما بيذه المخاكؼ.
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الحيػػاد ائسػػلمر يتماػػى نصػػيبا أكبػػر نسػػبيا مػػف كدػػاؿ "ميظػػـ النشػػاط ئ يػػاتر ائف مػػف حمػػاس" مضػػيفا اف 
 ائسمح  التر "تتدفؽ عمى غزة".

كداؿ انو منػذ سػاكط الػزعيـ الميبػر ميمػر الاػذافر فػر اليػاـ الماضػر تػـ تيريػب كميػات ضػخم  مػف ائسػمح  
 مف ذلؾ البمد الى غزة بائضاف  الى ائسمح  المحمي  الصنس كامدادات ائسمح  المستمرة مف ايراف.

كفر علم  عمى اف ىذه الترسان  تنمك دالت اسرائيؿ اف نشػطاء فػر غػزة أطماػكا صػاركخ سػتريل )يطمػؽ مػف 
 عمى الكتؼ( عمى طائرة ىميككبتر اسرائيمي  ائسبكع الماضر. لكف الصاركخ لـ يصب اليدؼ.
أكػدت اف ىػذه كداؿ ككبركاسر اف اسرائيؿ تفترض اف ىذه الصكاريي مكحكدة فر غزة منذ عػدة سػنكات لكنيػا 

كانت المرة ائكلى التر يطمؽ فييا ىذا الصاركخ. كداؿ "ربما ئنو لدييـ الكثير منو ائف غيركا مف سياستيـ 
 بشاف استخداميا".

كدػػاؿ ككبركاسػػر كىػػك ضػػابط مخػػابرات سػػابؽ اف حمػػاس دماػػ  مػػف زيػػادة دػػكة فصػػائؿ مسػػمح  اخػػرل مػػف بينيػػا 
 ؼ كيؼ تتيامؿ مييا.الحماعات السمفي  المتشددة لكنيا ئ تير 

 87/81/1181وكالة رويترز لألنباء، 
 
 أرقام قياسية حطميا الكنيست األخير بالتشريع والعنف والفضائح  

ػا فػر  81حطـ الكنيسػت 4 الادس المحتم  ػا دياسػينا فػر محػاؿ التشػريس كسػيذكر أيضن )البرلمػاف امسػرائيمر( ردمن
 المستابؿ بسبب فضائحو.

حركنكت ذركات حديدة سحمت خلؿ دركة الكنيست التر انتيػت أمػس ائثنػيف كاستيرضت صحيف  يدييكت أ
 بيد اتخاذ درار بحؿ الكنيست كتاديـ مكعد ائنتخابات.

خلؿ مداكئت فر لحن  التيميـ فر الكنيست سكبت عضك الكنيسػت  1181كانكف الثانر  9 * ذروة الحرج:
عمػػى عضػػك الكنيسػػت غالػػب محادلػػ  كأثػػارت بيػػذا انستسػػايا ميخػػائيمر )مػػف حػػزب إسػػرائيؿ بيتنػػا( كػػكب مػػاء 

 عاصف  عام  كغير دميؿ مف السخري  كأبيدت عف الكنيست طكاؿ شير.
أدت مشارك  عضكة الكنيست حنيف زعبر )التحمس الماراطر( فر أسطكؿ  1181حزيراف  1 * ذروة العنف:

صػاخب  فػر الكنيسػت. كأكشػكت الحري  )مرمرة( الذم أراد رفس الحصار البحرم عف دطاع غزة إلػى مػداكئت 
 المداكئت إلى التحكؿ ليراؾ حماعر مثمما نشاىد فر برلمانر أككرانيا كككريا الحنكبي .

4 خلؿ المصادد  عمى تيييف كزراء حزب ائسػتالؿ بيػد انشػااؽ 1188كانكف الثانر  89* ذركة السخري 4 
الكنيسػت بميطػر ضػد " الرائحػ  الكرييػ " اييكد بػاراؾ عػف حػزب "اليمػؿ"، دػاـ أعضػاء الكنيسػت بػرش أحػكاء 

 كفر مداكئت أخر تبادؿ أعضاء الكنيست صكرا لنتنياىك كلكحكا باسكاط.
ا دياسينا عالمنا بيرض مشاريس دكانيف؛ إذ ددـ منذ بدء دكرة الكنيسػت  81حطـ الكنيست  ذروة التشريع:* ردمن

منيػػا  511ؽ الكنيسػػت عمػػى حػػكالر مشػػركع دػػانكف، أم أكثػػر مػػف ألػػؼ مشػػركع دػػانكف سػػنكينا كصػػاد 6590
 نصفيا دكانيف خاص  )بمبادرات أعضاء كنيست( كالنصؼ اعخر بادرت بيرضو الحككم .

عضػػػكنا فيػػػو ميظميػػػـ مػػػف حػػػزب كاديمػػػا إذ دخػػػؿ  80خػػػلؿ دكرة الكنيسػػػت تػػػـ اسػػػتبداؿ  * ذروة االساااتبدال:
ػػا عػػف خمسػػ  أعضػػاء كذلػػؾ عك  -ربػػس عػػدد أعضػػاء الكنيسػػت مػػف كاديمػػا-الكنيسػػت سػػبي  أعضػػاء حػػدد  ضن
 ددمكا استاائتيـ كاثناف تكفيا.
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يسحؿ عضك الكنيست الحديد ايمػو ادمسػك )ليكػكد( الػذم دخػؿ الكنيسػت دبػؿ حػكالر * المشاركة األقل زمنا: 
أسبكعيف بيد استاال  الكزير يكسر ييميد أدؿ فترة عمؿ فيو إذ أدلػى بيمػيف الػكئء يػكـ أمػس كصػكت بيػد ذلػؾ 

 يست.فكرنا عمى حؿ الكن
كأصػػب  عػػدد أعضػػاء  1181أيػػار  9انضػػـ حػػزب كاديمػػا بتػػاريي  * حكومااة الوحاادة الوطنيااة األقصاار زمًنااا:

عضك كنيست اعمر الػذم ييتبػر غيػر مسػبكؽ تاريبنػا. كصػمدت حككمػ  الكحػدة ىػذه  96ائئتلؼ الحككمر 
 م  دانكف طاؿ.تمكز بسبب أز  89شيريف كعشرة أياـ فاط كعاد حزب كاديما لصفكؼ الميارض  بتاريي 

ا دياسينا بيدد الكالػدات مػف عضػكات الكنيسػت إذ كلػدت انستسػيا  81سحؿ فر الكنيست  * ذروة بالحمل: ردمن
أبػػك دسػػيس، كتحػػدر امشػػارة إلػػى أف عضػػكة  -ميخػػائيمر كغيميػػو عمميػػاؿ )مرتػػاف( كعنيػػت كيمػػؼ كأكرلػػر ليفػػر

 لؿ عضكيتيا كانت استر فيمنسكو )ماكر(.الكنيست الكحيدة إلى ما دبؿ ىذه الكنيست الحالر التر كلدت خ

 86/81/1181، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 يئير لبيد يعرض برنامجو االنتخابي في مستوطنة "ارئييل" استرضاًء لممستوطنين 

الحديػػػد يئيػػػر لبيػػػد ييتػػػـز عػػػرض  ]يكحػػػد مسػػػتابؿ  «يػػػيش عتيػػػد»أف زعػػػيـ حػػػزب « ميػػػاريؼ»أفػػػادت صػػػحيف  
ر عمػػػى الحميػػػكر امسػػػرائيمر اليػػػريض فػػػر شػػػكؿ رسػػػمر فػػػر احتمػػػاع انتخػػػابر سػػػيياد بيػػػد برنامحػػػو ائنتخػػػاب

الاابيػػ  فػػر دمػػب الضػػف ، كسػػط تكديػػات بػػاف ييمػػف ىنػػاؾ تاييػػده إباػػاء الكتػػؿ « أرئيػػؿ»أسػػبكعيف فػػر مسػػتكطن  
فػاؽ ائستيطاني  الكبرل غرب الضف  كفر محػيط الاػدس المحتمتػيف تحػت السػيادة امسػرائيمي  فػر إطػار أم ات

مستابمر، فر ماابؿ إخلء بيض المستكطنات التر بايػت شػرؽ حػدار الفصػؿ الػذم أدامتػو إسػرائيؿ فػر دمػب 
الادس المكحدة »اعراضر الفمسطيني  المحتم . كأضافت الصحيف  أف لبيد سييمف أف حزبو يتبنى كحكب بااء 

 «.خاضي  لمسيادة امسرائيمي 
 88/81/1181، الحياة، لندن

 
 سرائيمية بدون طيار قرب نابمسإتحطم طائرة  

دالت صحيف  "يػدييكت احركنػكت" فػر مكدييػا عمػى الشػبك ، مسػاء اليػـك ائربيػاء، إف طػائرة اسػرائيمي  بػدكف 
كبحسػب الصػحيف ، فػإف اضػراران  طيار ىبطػت اضػطراريا فػر منطاػ  دريبػ  مػف نػابمس شػماؿ الضػف  ال ربيػ .

تلؿ بحمػػس بيػػض حطاميػػا ك فتحػػت تحاياػػا حػػكؿ الظػػركؼ لحاػػت بالطػػائرة، فيمػػا تاػػـك دػػكات مػػف حػػيش ائحػػ
 المحيط  بالحادث.

 87/81/1181، 48عرب 
 
 فشل إسرائيمي بكل المقاييسحزب اهلل  الطائرة بدون طيار التي أطمقياىآرتس:  

اختػػراؽ طػػائرة حػػزب اهلل عحػػكاء فمسػػطيف المحتمػػ  ييػػّد فشػػلن ذرييػػان لمحػػيش امسػػرائيمر، كئ تنفػػس 4يحيػػى دبػػكؽ
، التػر ضػمنتو محمكعػ  «ىػآرتس»و التيمي  كدمب الحاائؽ. ىذه ىر خلص  تارير نشػرتو أمػس صػحيف  مي

 فر المنظكم  ائعتراضي  امسرائيمي .« الثاكب»مف اعسئم  عف أسباب امخفاؽ، كضركرة البحث عف 
كاء الفمسػطيني ، كتحديػدان تيمياان عمى المكادؼ كاعداء امعلمر امسرائيمر، إزاء اختراؽ طػائرة حػزب اهلل لرحػ

المكادػػؼ الصػػادرة عػػف مسػػؤكليف إسػػرائيمييف رفييػػر المسػػتكل، كأيضػػان عػػف النػػاطؽ باسػػـ الحػػيش امسػػرائيمر، 
، أمػػػس، عػػػف اعسػػػباب التػػػر تػػػدعك إسػػػرائيؿ الػػػى مػػػدي  سػػػلح الحػػػك كالػػػدفاعات «ىػػػآرتس»تسػػػاءلت صػػػحيف  
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، كحاياػ  اكتشػافيا المتػاخر، مشػددة عمػى أف الحكي ، رغـ كػؿ امخفػاؽ كالفشػؿ فػر اعتػراض طػائرة حػزب اهلل
 «.ىذه الاضي  ىر فشؿ بكؿ المااييس»

 88/81/1181، االخبار، بيروت
 

 سير لدى حماس لصحفي رياضيأجمعاد شاليط: من  
بيد عػاـ مػف اطػلؽ سػراحو مػف اسػر حمػاس فػر غػزة، تخمػى حميػاد شػاليط عػف سػلحو كحنػدم فػر الحػيش 

 كصحفر رياضر. ائسرائيمر ليبدأ حياة حديدة
كدػػاؿ نػػاعـك شػػاليط، كالػػد حميػػاد، لككالػػ  فػػرانس بػػرس "انػػو يحػػاكؿ اف ييػػيش كاف ييػػكض الكدػػت الضػػائس كاف 

كحتػػى امآف لػػـ يبػػس شػػاليط دصػػتو عم حيػػ  كالتزمػػت اسػػرائيؿ باتفػػاؽ  يخػػرج مػػس اصػػددائو كيستكشػػؼ اليػػالـ".
 لتركو كاسرتو ليييشكا فر ىدكء.

  خاص  كرة السم  منذ ص ره، إف الرياض  ىر ما ساعده عمػى احتمػاؿ الػػ كياكؿ شاليط، الذم يحب الرياض
 يكما التر امضاىا فر ائسر. 8968

كفر ماتطؼ مف أكؿ ماابم  عمى ائطلؽ يحرييػا شػاليط منػذ اطػلؽ سػراحو كالتػر عرضػت كاممػ  ائربيػاء 
بػا لشػ ؿ الفػراغ كلتبديػد الخػكؼ مػف أنػو فر الاناة الياشرة لمتمفزيكف ائسرائيمر، داؿ شاليط إنو كاف يبتدع أليا

 دد ئ يخرج دط مف أسره.
كدػاؿ شػاليط كفاػا لحػزء مػػف الماابمػ  نشػرتو صػحيف  يػدعكت احركنػػكت " كنػت اسػتخدـ ام دمػيص اك حػػكرب 

 ليمؿ كرة ككنت اسددىا فر سم  الامام ".
النيػار كنػت اليػب اليابػا  كداؿ شاليط متحدثا عف آسريو "كانت الرياض  عامل مشػتركا بيننػا. خػلؿ سػاعات

 مختمف  مييـ مثؿ الشطرنج كالدكمينك".
، يميب شاليط كرة السم  كيحضر المباريات، عمػى 1114كعمى الرغـ مف اصاب  فر يده تيكد الى اسره عاـ 

 الرغـ مف اف حضكره ئم مباراة يصحبو الكثير مف ائىتماـ عمى شبكات التكاصؿ ائحتماعر.
الماضر بدأ شاليط فر كتاب  عمكد رياضر اسبكعر لصحيف  يدعكت احركنكت كاسي  كمنذ يكنيك / حزيراف 

 ائنتشار.
كداؿ كالد شاليط لفػرانس بػرس "الػذم عػاد لػـ يكػف حميػاد الػذم نيرفػو كلكنػو فػر حالػ  حيػدة كييػكد ركيػدا الػى 

 حالتو الطبييي ".
تطمب مركر الكدػت دبػؿ اف ياػؿ اىتمػاـ كداؿ دانر كابلف استاذ ائحتماع فر حامي  بار ايلف إف ائمر سي

 الرأم الياـ باص  شاليط.
 88/81/1181، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 من تردي األوضاع األمنية في األردن  إسرائيميةتحذيرات  

فر الشؤكف اليربي  "سمدار بيرم" مػف تطػكرات المكدػؼ داخػؿ اعردف، بسػبب تزايػد  سرائيمي حذرت الخبيرة ام
ائضػػطرابات الميدانيػػ  ىنػػاؾ كالمظػػاىرات المتكاصػػم  عسػػباب مييشػػي ، مػػا يينػػر اسػػتمرار كحػػكد المشػػكلت 
اعساسي  أماـ النظاـ الممكر، فل ماؿ لخطط تطكير، كئ حمكؿ لمبطال ، كمخيمات اللحئيف السػكرييف باتػت 

لفسػاد فػػر الايػادة اعردنيػ  اليميػا ىػػك تيتبػر "دنبمػ  مكدكتػ "، كالمستشػفيات مزدحمػػ  حػدان. كأضػافت "بيػرم" أّف ا
المشػػكم  اعكثػػر اشػػتيائن، محػػذرة مػػف تزايػػد نفػػكذ "امخػػكاف المسػػمميف"، كدػػدرتيـ عمػػى الػػتحكـ فػػر مسػػار اتخػػاذ 
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الارارات، ما يينر أنيـ دد يستكلكف عمى السمط  فر أكثر المحظات غير المناسب  لػ"إسرائيؿ". مف حيتو، أكد 
ييكنر "ركف برايمػر" أّف اضػطرابات السػن  اعخيػرة فػر اليػالـ اليربػر عامػ ، كالػدكؿ الباحث ائستراتيحر الص

الحػارة لػػ"إسرائيؿ" خاصػػ ، كمنيػا اعردف، ستنشػػو شػرؽ أكسػط حديػػدان، "كليػذا ئ ينب ػػر مسػرائيؿ" أف تفاحئيػػا 
كد الشػػردي ، التطػػكرات التػػر تنتظرىػػا بيػػد، بػػؿ يحػػب عمييػػا متابيػػ  الكادػػس اعردنػػر فػػر صػػيركرتو عمػػى الحػػد

كعمييػػػا أف تاخػػػذ فػػػر حسػػػابيا كاديػػػان مختمفػػػان عمييػػػا". كأضػػػاؼ "برايمػػػر" أّف المػػػس بسػػػمط  الممػػػؾ عبػػػد اهلل فػػػر 
 اعردف، ترل فيو "إسرائيؿ" الرسمي  خطران عمييا، عف ذلؾ يينر تحكؿ الشرؽ اعكسط إلى منطا  خطيرة.

 القناة العاشرة )عن العبرية، ترجمة المركز(
 87/81/1181، 1648 ، العددعموماتيالتقرير الم

 
 "سالح الجو اإلسرائيمي يبدأ استخدام طائرة جديدة أطمق عمييا "العاصفة" من طراز "أف  

"، أطمػػؽ عمييػػا "الياصػػف "، 84كشػػؼ سػػلح الحػػك الصػػييكنر عػػف بػػدء اسػػتخداـ طػػائرة حديػػدة مػػف طػػراز "إؼ
كسػتطير بطميػات حديػدة بييػدة ليمػؽ البحػر  ستطير عكؿ مرة بمنيطػؼ حػكم غيػر مسػبكؽ، مشػيران إلػى أنيػا

 عادة حكي .  811فر محاكاة لمسافات أخرل، مشابي  ليمميات حربي  دد تاس، بيدؼ زيادة السرع  لتصؿ 
 )موقع نيوز ون اإلخباري، ترجمة المركز(

87/81/1181، 1648 ، العددالتقرير المعموماتي  

 

 توقف نزع ألغام في وادي عربة "إسرائيل" 
طمبػػػت "سػػػمط  حمايػػػ  الطبييػػػ " ائسػػػرائيمي  أمػػػس، مػػػف حػػػيش ائحػػػتلؿ التكدػػػؼ عػػػف نػػػزع اعل ػػػاـ  4ةالناصػػػر 

المنتشرة فر مناطؽ مفتكح  فر منطا  كادم عربػ  )حنكبػا(، بػزعـ اف ادػتلع اعل ػاـ يػؤذم نباتػات نػادرة فػر 
 المنطا .

 88/81/1181، الغد، عّمان
 
 
 فساد  ولمرت في قضيةأتستأنف الحكم ضد  "إسرائيل" 

اعمنت كزارة اليدؿ ائسػرائيمي  اف المػدعر اليػاـ سيسػتانؼ الحكػـ ضػد تبرئػ  رئػيس 4 ا ؼ ب-الادس المحتم 
الكزراء ائسبؽ اييكد اكلمرت كاصدار حكـ مخفؼ بحاو فر دضايا فساد فر الكدت الذم يسيى فيو اكلمػرت 

 الى المشارك  فر ائنتخابات التشرييي  المابم .
مػػف تمكز/يكليػػك الماضػػر اكلمػػرت مػػذنبا بالفسػػاد فػػر  81ائيمي  فػػر الاػػدس المحتمػػ  فػػر ككحػػدت محكمػػ  اسػػر 

دضػي  اطمػػؽ عمييػػا اسػـ "مركػػز ائسػػتثمار" كىػػك ىيئػ  رسػػمي  دػػاـ فييػػا اكلمػرت بتسػػييؿ دػػركض اك ضػػمانات 
رة رسمي  لحساب شركات يديرىا اكرم ميسير شريكو السابؽ فر مكتػب محامػاة عنػدما كػاف ائكؿ كزيػرا لمتحػا

 (، بحسب المحكم .1114-1110كالصناع  )
 88/81/1181، الحياة، لندن

 
 رئيس الموساد السابق خضع لعممية زراعة كبد في بيالروسيا  
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ذكػػرت كسػػائؿ إعػػلـ إسػػرائيمي  أف رئػػيس المكسػػاد السػػابؽ مػػائير داغػػاف خضػػس 4 يػػك بػػر أم -الاػػدس المحتمػػ 
 مسػػ  أيػػاـ كأف حالتػػو الصػػحي  خطػػرة كلكنيػػا مسػػتارة.ليمميػػ  زراعػػ  كبػػد فػػر مستشػػفى فػػر بيلركسػػيا دبػػؿ خ

كدالت صحيف  "يدييكت أحركنكت" أف داغاف عانى مف سرطاف فػر الكبػد كأنػو تػـ اليثػكر عمػى متبػرع ملئػـ 
 فر بيلركسيا.

 88/81/1181، الحياة، لندن

 
 لخميلتحذر من مساع إسرائيمية لالستيالء عمى عقارات إسالمية في القدس وا "مؤسسة األقصى" 

ـ مف مساعس لدكائر 11/10/2012ائربياء ” مؤسس  ائدصى لمكدؼ كالتراث“حّذرت 4 محمكد أبك عطا
كشخصيات اسرائيمي  احتللي  لكضس اليد عمى عاارات اسلمي  ميم  تاس بالارب مف المسحد ائدصى 

حسب ما نشر فر المبارؾ، كأخرل بالارب مف المسحد ائبراىيمر فر الخميؿ، كأشارت المؤسس  انو ب
حكما ” اعمريكر  -فاف ىناؾ مطالبات مف دبؿ كرث  الممياردير الييكدم” يدييكت أحركنكت“صحيف  

بتسحيؿ اك التحفظ مف  -الذم اختفت آثاره دبؿ ثلث  اشير عسباب غامض  بالارب مف فمكريدا -”أحيار
اشتراىا ” أحيار“كعاارات يدعكف أف  ائسرائيمي ، عمى أملؾ” كزارة اليدؿ“دبؿ مسحؿ الياارات فر مكتب 

دبؿ سنيف بمبالغ طائم  تصؿ الى ملييف الشكادؿ مف احؿ ناميا لحيات اسرائيمي  كتيزيز ائستيطاف 
التيكيدم فر مدين  الادس المحتم  كعددا مف مدف الضف  ال ربي  المحتم  ، كتاس ىذه الياارات فر أحياء 

مف المسحد ائدصى، كعاارات أخرل فر سمكاف كحبؿ الطكر، أضاف   عدة فر البمدة الاديم  بالادس بالارب
الى عاارات فر مدين  الخميؿ المحتم  تاس بالارب مف المسحد ائبراىيمر، يضاؼ الييا أرض زراعي  تاس 

فر تاريرىا اف تفاصيؿ الصفاات المذككرة غامض  كغير ” يدييكت“فر منطا  نابمس، كأشارت صحيف  
 كاضح  .
اف مساعر دكائر ائحتلؿ كحيات أخرل لتسحيؿ ىذه الياارات فر دكائر ” ؤسس  ائدصىم“كدالت 

ائحتلؿ تيدؼ الى السيطرة عمى ىذه الياارات، كىك أمر خطير حدان، خاص  كاف ىذه الياارات تاس فر 
رات اف ىذه الياا” مؤسس  ائدصى“كرححت  -”يدييكت“عمى حد تيبير  -”حساس  أمنيان كسياسيان “أماكف 

انو أشتراىا تاتر ضمف الصفاات المشبكى  التر يحاكؿ فييا ائحتلؿ بطرؽ ” أحيار“التر يدعر كرث  
محتمف  للستيلء عمى عاارات مادسي  فر البمدة الاديم  بالادس كما حكليا، كأماكف أخرل، كتسريبيا فيما 

حكؿ المسحد ائدصى كمحيطو بيد لمنظمات اسرائيمي  التر تسيى الى تكثيؼ ائستيطاف ائسرائيمر 
 الاريب.

 16/10/2012، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 
  بالضفة: خطوة نتنياىو بتنفيذ توصيات "لجنة ليفي" ىي األخطر منذ  منسق الحممة الشعبية 

دمكند حكؿ ييتـز رئيس الحككم  امسرائيمي  بنياميف نتنياىك تبنر تكصيات تارير الااضر ليفر إ 4راـ اهلل
تشريس ائستيطاف فر الضف  ال ربي ، كاعتبار أراضر الضف  أراضر إسرائيمي  يحؽ لكؿ ييكدم أف 

 يستكطنيا فر أم مكاف يشاء كفر كؿ كدت يريد. 
مف حانبو، كصؼ حماؿ حمي  منسؽ الحمم  الشيبي  لمااكم  الحدار كائستيطاف خطكة نتنياىك بانيا 

راضر الفمسطيني . كأضاؼ أف لحن  ليفر تاسست لتاكؿ لميالـ عمى اع 1391اعخطر منذ عاـ 
كلإلسرائيمييف كالمستكطنيف إف كؿ ما تاكمكف بو مف استيطاف ىك شرعر، حسب دكانيف ائحتلؿ 
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امسرائيمر، رغـ تيارضو مس الاانكف الدكلر، لكف إسرائيؿ تضرب بالاانكف الدكلر عرض الحائط. كأكد عمى 
لفمسطينر عمى تكصي  لحن  ليفر مزلزئ. عف ائستيطاف ينفر شرعي  ككحكد السمط  ضركرة أف يككف الرد ا

كاعمـ ” الرباعي “الفمسطيني ، كما يينر تنكر إسرائيؿ لكؿ ائتفاديات كمباحثات عممي  السلـ التر رعتيا 
 المتحدة.

عادتو إلى ا”كأشار إلى ضركرة الرد عمى مستكييف، اعكؿ ب عف ” عمـ المتحدةطر ممؼ المفاكضات كا 
إسرائيؿ ئ تيترؼ بكحكد فمسطينييف كدكل  فمسطيني  حسب درارات الشرعي  الدكلي . كثانيا بكضس المحتمس 

 الدكلر أماـ مسؤكلياتو عنو فشؿ فر إحبار إسرائيؿ عمى احتراـ كتنفيذ ائتفاديات كدرارات الشرعي  الدكلي .
 11/10/2012، االتحاد، أبو ظبي

 
 لبة بحماية سفينة ايستيل األوروبية وتحذير من المساس بالمتضامنين عمى متنياغزة: المطا 

طالب حاكديكف كممثمكف عف مؤسسات المحتمس المدنر المحتمس الدكلر خاص  اعميف الياـ  فايز أبك عكف4
تضامف لرمـ المتحدة باف كر مكف بحماي  سفين  ايستيؿ التضامني  التر تكاصؿ إبحارىا إلى دطاع غزة، لم

 مس الشيب الفمسطينر كالمساىم  فر حيكد فؾ الحصار.
حاء ذلؾ خلؿ اعتصاـ نظمتو شبك  المنظمات اعىمي  الفمسطيني  بحانب النصب التذكارم لشيداء سفين  
مرمرة التركي  فر ميناء غزة، أمس، شارؾ فيو عشرات مف ممثمر منظمات المحتمس المدنر كمنظمات 

 اميات كالصياديف.حاكؽ امنساف كطمب  الح
كأكد مدير الشبك  أمحد الشكا أف ائعتصاـ كالمؤتمر الصحافر ييدفاف إلى التضامف مس سفين  ايستيؿ 

متضامنان  11المدني  التر تاكـ برحم  إلى دطاع غزة لممساىم  فر حماي  حاكؽ امنساف، خاص  أنيا تحمؿ 
ات رمزي  مف مكاد البناء لمتاكيد عمى حاح  مف بينيـ أعضاء برلماف مف عدد مف الدكؿ، كما تحمؿ كمي

 دطاع غزة لمبدء فر إعادة إعمار ما دمره ائحتلؿ، ككذلؾ أدكات مكسياي  عطفاؿ غزة.
 11/10/2012، األيام، رام اهلل

 
 
 تعرض والدة المعتقل "وليد خالد" لمتفتيش في سجون السمطة  

حكف السمط  الفمسطيني  الصحفر كليد خالد، لمتفتيش تيرضت كالدة الميتاؿ فر س4 عبد اهلل التركمانر -غزة
عمى أيدم أفراد اعمف فر سحف الحنيد فر مدين  نابمس شماؿ الضف  ال ربي ، خلؿ زيارتيا لو الثلثاء، فر 

 الكدت الذم تطالب فيو عائم  الميتاؿ بامفراج عنو دبؿ عيد اعضحى المبارؾ.
ر مكتب صحيف  فمسطيف فر الضف  ال ربي , كميتاؿ عمى خمفي  كدالت زكح  الميتاؿ خالد الذم ييمؿ مدي

انتمائو السياسر4 "إف كالدة كليد تيرضت لمتفتيش مف أفراد كعناصر اعمف فر السحف، فر شكؿ يشابو 
 تمامان المياناة التر يتيرض ليا أىالر اعسرل فر السحكف امسرائيمي  عمى يد حنكد ائحتلؿ".

 16/10/2012، فمسطين أون الين
 
 مستوطنون ينيبون ثمار الزيتون في نابمسغسان دغمس:  

ئ يزاؿ المستكطنكف يكاصمكف حربيـ اليمحي  عمى أشحار الزيتكف، إذ نيبت 4 البياف –اعراضر المحتم  
ؤكؿ محمكع  منيـ فحر أمس ثمار أشحار الزيتكف فر دري  دريكت حنكبر نابمس شماؿ الضف . كداؿ مس
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ممؼ ائستيطاف فر شماؿ الضف ، غساف دغمس، إف المستكطنيف دطفكا ثمار أشحار الزيتكف دبؿ كصكؿ 
مالكييا إلييا. كىذا أحدث اعتداء يشنو المستكطنكف عمى حاكؿ الزيتكف، إذ تصاعدت ىحماتيـ فر اعسبكع 

 الماضر، كمنذ بدء مكسـ حصاد الزيتكف فر مختمؼ مناطؽ الضف .
المستكطنيف يكاصمكف شف ىحماتيـ عمى الفلحيف كداطفر الزيتكف، خاص  فر »لى أف كأشار دغمس إ

 «. منطا  ريؼ نابمس الحنكبر خاص  فر ىذه اعياـ التر يتكحو فييا المكاطنكف إلى حاكليـ بشكؿ يكمر
 11/10/2012، البيان، دبي

 
 "االونروادارس "م في "اليولوكست"رفض تدريس " ياتحاد الشباب الديموقراطي الفمسطيني" 

كأكد أنو لف « اليكلككست»تدريس مادة « ائكنركا»درار « اتحاد الشباب الديمكدراطر الفمسطينر»استنكر 
 «.ائكنركا»يسم  بيذه الخطكة. كطالب بإدخاؿ مادة تاريي كح رافي  فمسطيف عمى مناىج 

فر اعردف دبؿ يكميف، أشار إلى ، فر بياف صدر «ككال  اعكنركا»كذكر ائتحاد فر بياف أف لحن  ميممر 
، فر سياؽ مكادىا «اليكلكككست»بتدريس المحرد  الييكدي  « ائكنركا»كحكد ميمكمات كاردة مف رئاس  

 لطلب مدارسيا الذيف ىـ مف اللحئيف الفمسطينييف، كذلؾ بيد تحميد الارار لفترة.
لمحرد  الييكدي ؟ كلـ تحرؾ ساكنان تحاه ما مصمحتيا حيف تزج بنفسيا لمحديث عما يسمى ا»كساؿ البياف4 

ائعتداءات كالاصؼ امحرامر الذم طاؿ مراكزىا كمدارسيا خلؿ اليدكاف امسرائيمر فر دطاع غزة فر 
 «.، كساكط اليشرات مف الشيداء مف أطفاؿ المدارس التابي  ليا؟2002الياـ 

 11/10/2012، السفير، بيروت
 
  طفال فمسطينيا خالل أسبوعين  االحتالل اعتقل  "دائرة إعالم الطفل" برام اهلل: 

ائحتلؿ تكاصؿ ادتراؼ المزيد  حاء فر التارير الصادر عف "دائرة إعلـ الطفؿ" براـ اهلل، "إف دكات4 راـ اهلل
كدطاع غزة كتكثؼ اعتاائتيا بحؽ اعطفاؿ الفمسطينييف  مف حرائـ الحرب فر الضف  ال ربي  المحتم 

 ."فر دمس المسيرات السممي ، مما يتسّبب فر إصاب  عشرات اعطفاؿ المفرط  كتستخدـ الاكة
اعسبكعيف الماضييف شيدا  (، أنو10|11كأضاؼ التارير الذم تمات "ددس برس" نسخ  عنو اليـك اعربياء )

 ائحتلؿ امسرائيمر كحماعات المستكطنيف، مشيران  تيّرض عشريف طفؿ فمسطينر للعتااؿ مف دبؿ دكات
 .ائعتاائت ترّكزت فر الخميؿ كاعحياء الشردي  بالادس المحتم  إلى أف ميظـ ىذه

فر دطاع غزة ئعتداءات دكات  كأفادت الدائرة التابي  لكزارة امعلـ الفمسطيني ، بتيّرض عدد مف اعطفاؿ
س  أطفاؿ ، حيث تـ تسحيؿ إصاب  خم2012 أكتكبر/  ؿائحتلؿ خلؿ النصؼ اعكؿ مف شير تشريف أك 

 .طائرات ائحتلؿ لمخيـ رف  بحركح متفاكت  نتيح  دصؼ
 16/10/2012قدس برس، 

 
  الطيران الحربي اإلسرائيمي يجدد قصفو ألرض فارغة جنوب مدينة غزة 

( دصفو عرض 10|11غزة4 حدد الطيراف الحربر ائسرائيمر فر ساع  متاخرة مف مساء اليكـ ائربياء )
 نر سابؽ حنكب مدين  غزة.فارغ  بالارب لمكدس ام
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حمات فر ساع  متاخرة مف مساء  19كداؿ راصد ميدانر ؿ "ددس برس" اف طائرات حربي  مف نكع اؼ 
اليكـ ائربياء كأطمات صاركخيف تحاه ارض فارغ  تاس حنكب مدين  غزة كاف يااـ عمييا مكدس "ديادة الكتيب  

 "نتساريـ". الثالث " لرمف الكطنر سابانا، شماؿ مفرؽ الشيداء
كأضاؼ اف ال ارة الحديدة لـ تسفر عف كدكع أم اصابات فر اعركاح، إئ اف سيارات ائسياؼ كصمت الى 
المكاف كشرعت فر البحث عف أم ضحايا ئسيما فر ظؿ كحكد ميمكمات لدييا باحتماؿ كحكد مصابيف فر 

 المكاف.
 16/10/2012قدس برس، 

 
 مواقف االردن الداعمة لمشعب الفمسطينيمدير مجمع الشفاء بقطاع غزة يشيد ب 

أعرب مدير عاـ محمس الشفاء الطبر باطاع غزة الدكتكر مدحت عباس عف تاديره لحيكد اعردف 4 غزة
 كمكدفو الداعـ لمشيب الفمسطينر.

خمدكف اليميدم الشمرم  21كاشاد عباس لدل استابالو أمس دائد المستشفى الميدانر اليسكرم ائردنر غزة
المستشفى عاىد اليدكاف بحيكد طكادـ المستشفى التر يبذلكنيا لمتخفيؼ مف مياناة المرضى فر كمدير 

 دطاع غزة كتاديـ خدم  متميزة لممرضى.
 11/10/2012، الدستور، عّمان

 
 مذيعات فمسطين يواجين الموت ألف مرة بسبب كونين فمسطينيات 

يكـ باريحي  الشكؿ كحماؿ الكحو كالطم  مذييات الفضائيات صرف يتمتيف ال عبد اهلل عمر4-فمسطف 
المريح  كاعناد  الممفت  كفكؽ كؿ ذلؾ الثااف  اليالي  كالكاسي  .. ىذا بالنسب  لممذييات بكحو عاـ لكف 
المذيي  الفمسطيني  إضاف  إلى كؿ ذلؾ ىر سفيرة لبمدىا فر الفضائيات فيف كاحي  لفمسطيف كماّدمات 

حتلؿ بالصكت كالصكرة كياّدمف لميالـ ميان  الشيب الفمسطينر، لبرامج كحكارات تكشؼ فضائ  ائ
المذييات الفمسطينيات يختمفف عف مثيلتيف فر تمفزيكنات اليالـ، فبامضاف  إلى تيّرضيف لممخاطر بسبب 

 عمميف فر امعلـ، فإنيف يكاحيف المكت ألؼ مرة بسبب ككنيف فمسطينيات.
 11/10/2012، الراية، الدوحة

 
 حرب جديدة عمى غزة مغامرة ليا ما بعدىا  "إسرائيل"ني ارشيد: شن زكي ب 

إسػرائيؿ عمػى  استبيد نائب المرادب الياـ لحماع  امخكاف المسمميف فر اعردف زكر بنر ارشيد إدػداـ4 عّماف
تنفيػػذ تيديػػدىا بشػػف حكلػػ  حديػػدة مػػف الحػػرب ضػػد دطػػاع غػػزة فػػر الكدػػت الػػراىف، لكػػف دعػػا إلػػى التيػػاطر مػػس 

 ات الاادة امسرائيمييف بالحرب عمى غزة بالحدي  المطمكب .تيديد
الت ييػر الػذم حصػؿ فػر دكؿ الربيػس اليربػر يحيػؿ أف كرأل بنر ارشيد فر تصريحات خاص  لػ "ددس برس" 

اليػػدك يفكػػر كثيػػرا دبػػؿ أف ياػػدـ عمػػى الم ػػامرة محػػددا فػػر غػػزة، صػػحي  أنػػو دػػد يكسػػب الميركػػ  فػػر غػػزة لكنػػو 
ة اتفادياتػػو مػػس الػػدكؿ اليربيػػ  فػػر الميػػزاف، كئ سػػيما اتفػػاديتر كامػػب ديفيػػد ككادم عربػػ ، سيضػػس بيػػذه الم ػػامر 

كاسػػتبيد بنػػر ارشػػيد أف يكػػكف  كسػػيمد الشػػيكب اليربيػػ  بػػذخيرة حديػػدة لتكػػكف حػػزءا أساسػػيا مػػف اتخػػاذ الاػػرار".
 اليدكاف عمى غزة مدخل لميارؾ عسكري  بيف إسرائيؿ كدكؿ الربيس اليربر.

87/81/1181قدس برس،   
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  سفير األردن الجديد لدى "إسرائيل" يؤكد التزامو بالسالم مع "إسرائيل"  

شػػميكف بيريػػز، لمػػرئيس امسػػرائيمر  ، أكراؽ اعتمػػاده"إسػػرائيؿ"لػػدل  اعردف الحديػػد دػػّدـ سػػفير4 )يػػك .بػػر .آم(
دام  دكل  فمسطيني  إلى حانب  وأمس، كأكد التزاـ دكلت لسفير اعردنر الحديد كليػد داؿ اك . "إسرائيؿ"بالسلـ كا 

إننػػر أشػػير بشػػرؼ ىائػػؿ فػػر تمثيػػؿ اعردف كسياسػػتو التػػر تنشػػد السػػلـ، كنحػػف نؤيػػد إدامػػ  دكلػػػ  "عبيػػدات 
اعردف ىك صكت ائعتداؿ كاليمؿ مف «. كأضاؼ أف "فمسطيني  ذات سيادة تييش بسلـ إلى حانب إسرائيؿ
الياشػػمي  المسػػؤكل  عػػف اعمػػاكف الماّدسػػ  فػػر الاػػدس، أحػػؿ السػػلـ فػػر منطاػػ  مممػػكءة بالتامبػػات، كالمممكػػ  

  .تتطمس إلى الحفاظ عمى حري  اليبادة لمحميس
88/81/1181، الخميج، الشارقة  

 
  "إسرائيل"العبيدات األردنية تتشح بالسواد بعد اعتماد أحد أبنائيا سفيرًا لدى عشيرة قرى  

اليبيدات بالسكاد أمس بيد سػاعات عمػى اعتمػاد  درل أردني  تمثؿ دبيم  1اتشحت 4 تامر الصمادم -عماف 
ٍس لػدل  الشػاب كليػد عبيػدات الػذم التاػاه الػرئيس امسػرائيمر  الدبمكماسػرىػك  "إسػرائيؿ"أحد أبنائيا سفيران حديدان

فيمػػا رفػػس شػػباف كأطفػػاؿ كديػػادات بػػارزة فػػر اليبيػػدات ئفتػػات ضػػخم  فػػر  شػػميكف بيريػػز فػػر تػػؿ أبيػػب أمػػس.
كمػػا أعمنػػت «. ئ لمتطبيػػس مػػس اليػػدك الصػػييكنر»باػػرار ائعتمػػاد، ككتػػب عمػػى أحػػدىا الشػػكارع اليامػػ  نػػددت 

 91الكادي  فر مدين  إربد ) 1مف كؿ عاـ يكمان لمحداد الياـ فر كؿ الارل الػ 81/81ديادات فر الابيم  تاريي 
 الحديد.كيمكمتران شماؿ عماف(، كذلؾ بيد أياـ عمى إعلف كحياء فر الابيم  براءتيـ مف السفير 

88/81/1181، الحياة، لندن  

 
  "اليولوكوست" تؤجل اجتماعًا حول تدريس في األردن"السبيل": األونروا  

مػف مصػادر مطميػ  أف احتماعػا لمسػؤكليف أحانػب فػر إدارة ككالػ  « السػبيؿ»عممػت 4 نحاة شناع  -السبيؿ 
س اعكؿ مس مديرم مدارس الككال  كاف مف المزمس عاده أم« اعكنركا»غكث كتش يؿ اللحئيف الفمسطينييف 

، لـ يياد بفيؿ الضح  التر أحدثيا درار «اليكلكككست»فر اعردف، لمنادش  إدخاؿ تدريس المحرد  الييكدي  
 إعادة تدريسو.

كنفػت المصػػادر صػح  مػػا ديػػؿ عػف كػػكف الاػرار إشػػاع  خاطئػػ ، مؤكػدة أف الاػػرار ميمكمػات ددياػػ  تنػػكم إدارة 
ارة ضح  حكلو، مست م  الظرؼ السياسر لممنطا ، فيما أشارت مصادر أخرل أف إدارة الككال  تمريره دكف إث

الككال  نفت نفيػا داطيػا صػح  الاػرار، ئفتػ  إلػى أنيػا ئ تممػؾ اتخػاذ الاػرار دكف مصػادد  محمػس التيمػيـ فػر 
 الدكؿ المضيف .

88/81/1181، السبيل، عّمان  
 
 رخصة مزاولة مينة األردن الغزيين المقيمين في األسنان أطباءرفض منح  

باف ديكاف التشريس رفض من  الحػؽ الاػانكنر عطبػاء أسػناف  اعسناف أطباءكزارة الصح  نااب   أبم ت4 عماف
 غزة المايميف فر المممك  كالحامميف لحكازات السفر اعردني  المؤدت  رخص  مزاكل  مين .

 88/81/1181، الدستور، عّمان
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 التوقيت الصحيح  ولكن إذا كانت فينجاز إ أيوب"طائرة " لبنان:في " اإلسالمية"الجماعة  
أكض  المسؤكؿ السياسر لػ "الحماع  ائسػلمي " المبنانيػ  )امخػكاف المسػمميف( فػر الحنػكب الػدكتكر 4 بيركت

المبناني  أف مكدؼ "الحماعػ  امسػلمي " ثابػت بمكضػكع المااكمػ ،  "الفحر"بساـ حمكد، فر حديث إلى إذاع  
اؿ4 "طالما ىناؾ عدك محتؿ عرض فمسطيف فمااكم  اليػدك الصػييكنر كاحػب شػرعر، كلكػف نحػف خلفنػا كد

 مس حزب اهلل عمى است لؿ المااكم  فر بيض الخلفات المبناني  كفر دعـ النظاـ السكرم". 
لػػيس كانػػت فػػر التكديػػت الصػػحي  ك  إذاكحػػكؿ طػػائرة أيػػكب، دػػاؿ حمػػكد4 "إف طػػائرة أيػػكب ىػػر انحػػاز، كلكػػف 

ف أم عمؿ عسكرم سكؼ يككف لػو ردة فيػؿ، كاف شػّف أم عمػؿ خػارج إطػار مااكمػ  اليػدكاف  است لليا!! كا 
سػكؼ يػرد عمػػى حميػس المبنػانييف، كالضػػريب  سػكؼ يػدفييا الشػػيب المبنػانر كمػو لػػذلؾ يحػؽ لكػؿ المبنػػانييف اف 

 يتساءلكا عف ذلؾ".
87/81/1181وكالة قدس برس،   

 
 حزب اهلل يمتمك الكثير من الطائرات بدون طيار المبنانية: "الجميورية" 

د ب أ4 نامت صحيف  بالحميكري ب المبناني  عف بمصادرب أف حزب اهلل يمتمؾ بالكثيرب مف الطػائرات  -الااىرة 
كأكػػػدت  إحػػػداىا مػػػؤخرا بيػػػد اختػػػراؽ محاليػػػا الحػػػكم. "إسػػػرائيؿ"بػػػدكف طيػػػار مػػػف طػػػراز بأيػػػكبب التػػػر أسػػػاطت 

ا الصػػػحيف ، أف ىػػػذه الطػػػائرات تصػػػنؼ فػػػر خانػػػ  اعسػػػمح  التحسسػػػي  ئ اعسػػػمح  المصػػادر، التػػػر لػػػـ تسػػػمي
ك ـ فاط مف المكاد المتفحرة، كذلؾ عمى عكس ما أشيس عف  0الحربي ، كىر عمى أبيد تادير تستطيس حمؿ 

 إمكانيا حمؿ عشرات الكيمكغرامات مف ىذه المكاد.
88/81/1181، القدس العربي، لندن  

 

 في أراٍض متحفظ عمييا لبنانيًا  إسرائيميةدريبات تالجيش المبناني:  
عنػػػد الحػػػدكد مػػػس فمسػػػطيف  اعزرؽناطػػػ  عمػػػى الخػػػط  80دياسػػػات  أنيػػػىأعمػػػف الحػػػيش المبنػػػانر أنػػػو  :بيػػػركت

 15دكاميػػا  امسػػرائيمردػػكة راحمػػ  تابيػػ  لميػػدك »لػػى ذلػػؾ، أفػػاد بيػػاف آخػػر صػػادر عػػف الحػػيش بػػاف إالمحتمػػ . 
 أدػدمتمتحفظ عنيػا لبنانيػان، كمػا  أراضشبيا، ضمف  -يبات فر محم  السدان  عنصران أددمت عمى تنفيذ تدر 

امتػار.  1شػبيا لمسػاف   -عناصر عمى خرؽ خط ائنسػحاب فػر محمػ  الناػار  1دكاميا  أخرلدكري  ميادي  
كاستنفرت كحدات الحيش المبنانر المنتشرة فػر محػيط المنطاتػيف، مػا ادل الػى انسػحاب الاػكل المياديػ ، كمػا 

 «.المتحدة المكدت  فر لبناف اعمـحرت متابي  المكضكع مس دكات 
88/81/1181، الحياة، لندن  

 
 لمرئيس اإلسرائيمي الرئيس المصري مرسيإسرائيمية تنشر صورة خطاب وجيو  جريدة 

تنشر "بكاب  اعىراـ" صكرة خطاب نشرتو حريدة "ذا تايـ أكؼ إسرائيؿ" عمى مكدييا مساء يـك 4 ميتز أحمد
محمد مرسر إلى الرئيس امسرائيمر شيمكف بيريز، كىك الخطاب  المصرم ، كحيو الرئيس81/81 عربياءا

كيظير فر صكرة الخطاب، تكديس  إلى بيريز. "إسرائيؿ"الذم حممو عاطؼ سالـ السفير المصرم الحديد فر 
مضاء كزير الخارحي  المصرم مضاء يحمؿ اسـ الرئيس محمد مرسر عميو، كتكديس كا  محمد كامؿ عمرك،  كا 

 تكديس رئيس ديكاف رئيس الحميكري . كأيضان 
ليكـ نص الخطاب4  كا 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 محمد مرسر رئيس الحميكري 

 صاحب الفخام  السيد شيمكف بيريز رئيس دكل  إسرائيؿ
 عزيزم كصديار اليظيـ..

الحظ بمدينا، دد لما لر مف شديد الرغب  فر أف أطكر علدات المحب  التر تربط لحسف 
فكؽ اليادة، كمفكضا مف  اخترت السيد السفير عاطؼ محمد سالـ سيد اعىؿ، ليككف سفيران 

ف ما خبرتو مف إخلصو كىمتو، كما رأيتو مف مادرتو فر المناصب  دبمر لدم فخامتكـ، كا 
م  اليميا التر تامدىا، مما يحيؿ لر كطيد الرحاء فر أف يككف النحاح نصيبو فر تادي  المي

 التر عيدت إليو فييا.
كئعتمادم عمى غيرتو، كعمى ما سيبذؿ مف صادؽ الحيد، ليككف أىؿ ليطؼ فخامتكـ 
كحسف تاديرىا، أرحك مف فخامتكـ أف تتفضمكا فتحكطكه بتاييدكـ، كتكلكه رعايتكـ، كتتماكا منو 

اف أعرب بالابكؿ كتماـ الثا ، ما يبم و إليكـ مف حانبر، كئ سيما إف كاف لر الشرؼ ب
 لفخامتكـ عما أتمناه لشخصكـ مف السيادة، كلبلدكـ مف الرغد.

 صدياكـ الكفر
 محمد مرسر

 تحريرا باصر الحميكري  بالااىرة
 8600شيباف  19فر 
 1181يكليك  89

 رئيس ديكاف رئيس الحميكري 
 كزير الخارحي 
 كامؿ عمرك

 87/81/1181بوابة األىرام، القاىرة، 
 
 ويقول إنو يحمل رسالة سالم يزيقدم أوراق اعتماده لبير  "إسرائيلا"د لالسفير المصري الجدي 

 "إسرائيؿ"السفير المصرم الحديد فر  ، أفركيترز نالن عف ككال  88/81/1181الحياة، لندن، نشرت 
عمى استمرار التزاـ مصر تحاه  مؤكدان  ،81/81 عاطؼ محمد سالـ سيد اعىؿ تكلى منصبو يكـ اعربياء

 كداؿ سيد اعىؿ لدل تاديـ أكراؽ اعتماده إلى الرئيس .8919سلـ التر أبرمت بيف البمديف عاـ مياىدة ال
إنو حاء برسال  سلـ كليؤكد أف مصر تيمؿ مف أحؿ تيزيز الثا  كالشفافي   زشميكف بيري امسرائيمر

 ."إسرائيؿ"كممتزم  بكؿ ائتفادات التر كديتيا مس 
سفير مصر الحديد لدل ، أف (.)يك.بر.آم نالن عف ككال  88/81/1181الخميج، الشارقة، كأضافت 

دام  دكل  فمسطيني  إلى حانب  أكد "إسرائيؿ" . كنامت كسائؿ إعلـ إسرائيمي  "إسرائيؿ"التزاـ دكلتو بالسلـ كا 
لف كؿ إننا نرل بكـ دكل  تاريخيان كسياسيان، كأنا ماتنس باف حككمتينا ستفي" 4عف بيريز دكلو لمسفير المصرم

شرء مف أحؿ الحفاظ عمى السلـ، كدد تابيت خطاب الرئيس المصرم محمكد مرسر، ككاف محاان عندما 
شرؼ كبير لر أف ". كرد السفير المصرم دائلن إنو "داؿ إنو يحب بدء مفاكضات بيف إسرائيؿ كالفمسطينييف

 ."حد يتحو نحك مستابؿ آمفأككف ىنا كيحب إعداد مستابؿ مف السلـ لمحيؿ الشاب، كنحف فر دارب كا
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 األشعل: التيديدات اإلسرائيمية ضد غزة اختبار لمصر الجديدةعبد اهلل  

أف الطريؽ مفتكح  أماـ  ،عبد اهلل اعشيؿ .د ،رأل أستاذ اليمكـ السياسي  فر الحاميات المصري  4الااىرة
نما أيضان  "إسرائيؿ" لسياسر المصرم كاليربر عنيا لـ لميب بالمشيد ا ليس فاط لميدكاف عمى دطاع غزة، كا 

ددس برس أف التيديدات امسرائيمي  بشف  ككال كاعتبر اعشيؿ فر تصريحات ل حتى امآف. دكليان  تحد رادعان 
حرب حديدة عمى دطاع غزة تتحاكز المااكم  الفمسطيني  إلى الايادة السياسي  الحديدة فر مصر، كداؿ4 

 -شؽ الصؼ المصرم، كىناؾ أنباء عف تنسيؽ أمنر مصرم  "ىناؾ ميمكمات عف أف إسرائيؿ نححت فر
 إسرائيمر، كبالتالر مصر امآف فر مازؽ حايار، أما إسرائيؿ فكؿ أعدائيا يحتردكف امآف فر سكري ".
كاستبيد اعشيؿ أف يككف المكدؼ الرسمر المصرم مختمفا عما سبؽ فر حاؿ تـ شف أم ىحكـ إسرائيمر 

نما أيضا عمى دطاع غزة، كداؿ4 "ئ يب دك أف اليدؼ امسرائيمر ياتصر فاط عمى اختبار مصر الحديدة، كا 
 محاكل  حر المااكم  إلى مستكل التسكي  الكامم  كالتماىر مس مكدؼ محمكد عباس"، عمى حد تيبيره.

 87/81/1181قدس برس، 
 

 "إسرائيل"وبرلمانيون مصريون: إلغاء "كامب ديفيد" ليس إعالنًا لمحرب عمى سياسيون 58
كامب "طالب سياسيكف كبرلمانيكف مصريكف بضركرة تيديؿ المادة الرابي  مف اتفادي   رىاـ سييد4 -الااىرة 
، مؤكديف رفض الشيب المصرم لمايكد اعمني  المفركض  عمى امرادة المصري  بيذه ائتفادي ، ئفتيف "ديفيد

رائيمر، مؤكديف أف إل اء ائتفادي  ليس إلى أىمي  تحرير الكطف مف ديكدىا التر تسيى لحماي  اعمف امس
 بالضركرة دخكؿ مصر فر حرب مس الكياف.

كداؿ مستشار الرئيس لمشؤكف اليربي ، محمد عصمت سيؼ الدكل ، خلؿ الندكة التر نظمتيا لحن  الحريات 
  اعمف إنيا تسيى لحماي "خطر اتفادي  كامب ديفيد عمى اعمف الاكمر المصرم"بنااب  الصحافييف بينكاف 

الاكمر امسرائيمر عمى حساب اعمف الاكمر المصرم، داعيان إلى ضركرة تيديؿ المادة الرابي  مف ائتفادي  
 كتحرير مصر مف تمؾ الايكد.

كأشار رئيس لحن  الشؤكف اليربي  بمحمس الشكرل، رضا فيمر، إلى أف الحديث عف ائتفادي  امآف يحيمنا 
يكي  فر المنطا  كطريا  تيامميا مس دضي  الصراع اليربر  امسرائيمر نتطرؽ لمحديث عف السياس  اعمر 

ميما كاف الحزب الحاكـ فر أمريكا حميكريان أك ديماراطيان، مطالبان حميس الاكل الكطني  المصري  بضركرة 
كسر طكؽ ىذه ائتفادي  كاعتبارىا خطان أحمر عمى اعمف الاكمر المصرم بيد تيرض الحنكد المصرييف 

 اتؿ مف دكف أف يستطييكا الدفاع عف أنفسيـ.لم
 لصف  الكطني . ييد فاددان  ػ"إسرائيؿ"كأكد الايادم بالتيار الشيبر عصاـ امسلمبكلر أف ائعتراؼ ب

 88/81/1181الخميج، الشارقة، 
 

 تحذيرات من إعاقة "إسرائيل" لنيضة مصر 
ض  فر مصر مف محمد عمر إلى الدكتكر مشاريس الني"حذر خبراء مصريكف، شارككا فر مؤتمر  الااىرة4

، الذم نظمو مركز بحكث الشرؽ اعكسط أمس، مف خطكرة كحكد الكياف الصييكنر، "محمد مرسر
كدعا رئيس تحرير محم  الديماراطي ،  كانيكاسات استمراره فر المنطا  عمى تحايؽ مشاريس النيض  لبلدىـ.

عتبارىا المدخؿ لتحايؽ أم مشركع نيضكم، عنيا تحاؽ بشير عبد الفتاح، إلى نشر ديـ الديماراطي ، با
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فر المنطا ، باعتبارىا أداة ال رب فر  "إسرائيؿ"الشفافي  كالمحاسبي  عداء الحككم ، محذران مف خطكرة كحكد 
عردم  أم مشركع تنمكم، كما حدث مس مشركع الراحؿ حماؿ عبد الناصر لمنيض  الذم داـ ال رب مف 

أعطى ذريي  لبيض الحكاـ  "إسرائيؿ". كداؿ إف كحكد 8941ياضو بيدكانيا عاـ بإح "إسرائيؿ"خلؿ 
 لتيطيؿ الديماراطي  بحح  الخطر الصييكنر الرابض عمى الحدكد.

كداؿ مدير مركز بحكث الشرؽ اعكسط كالدراسات المستابمي  بحامي  عيف شمس، د. حماؿ شارة، إنو تـ 
، عف كحكد دكل  دكي  متادم  "إسرائيؿ"م مف حانب ال رب كإحياض تحرب  عبد الناصر كمشركعو النيضك 

 خطر ييدد بااء الكياف الصييكنر كأىدافو التكسيي  فر المنطا  .
 88/81/1181الخميج، الشارقة، 

 
 شيخ األزىر: القدس بحاجة لقرارات عممية 

ليمؿ عمى إيحاد كسائؿ أكد شيي اعزىر، د. أحمد الطيب، أف اعم  اليربي  كامسلمي  عمييا ا الااىرة4
عممي  ئستيادة المسحد اعدصى الم تصب مف أيدم الكياف الصييكنر، كأف بيانات الشحب كامدان  لـ تيد 

حريدة كأضاؼ الطيب ل تكفى، خاص  فر تمؾ المرحم  الحرح  التر تمر بيا مدين  الادس كالمسحد اعدصى.
يخصص أكؿ مؤتمر إسلمر يااـ فر عيد الرئيس  الخميج إنو اتفؽ مس كزارة اعكداؼ المصري  عمى أف

محمد مرسر لمادس الشريؼ، كىك ما تـ بالفيؿ حيث كافؽ الرئيس عمى رعاي  مؤتمر يااـ نياي  كانكف 
، كسيتـ دعكة "الادس بيف الحاضر كالمستابؿ"يناير المابؿ. كلفت إلى أف المؤتمر سيااـ تحت عنكاف  /الثانر

 كاء مف الساس  أك الدبمكماسييف أك عمماء الديف.كؿ الميتميف باضي  الادس س
 88/81/1181الخميج، الشارقة، 

 
 
 اإلرىابالقدس الدولية عمى قائمة مؤسسة  إدراجعمماء المسممين تدين قرار ىيئة العراق:  

دانت "ىيئ  عمماء المسمميف" فر اليراؽ بشدة درار كزارة الخزان  اعمريكي ، إدراج "مؤسس  الادس  4ب داد
ميركؼ اعىداؼ كالنكايا، حاء استحاب  لمرغبات  عنصريان  الدكلي " عمى دائم  "امرىاب"، كعدتو دراران 

 دمس حميس اعصكات كالمؤسسات المدافي  عف الاضي  الفمسطيني . إلىالصييكني  الساعي  
رات حائرة كانت ف استيداؼ مؤسس  الادس ىك امتداد لاراأ 81/81كأكدت الييئ  فر بياف ليا يـك اعربياء 

دد اتخذت ساباا ضد شخصيات كىيئات كتحميات ميركف  بمكادفيا المناىض  لمصييكني  كالينصري  
 كلحائت اليدكاف كائحتلؿ.

 87/81/1181قدس برس، 
 
 مميون دوالر لمحفاظ عمى المدينة المحتمة وكالة بيت مال القدس تطمب  

ؿ الادس الشريؼ التابي  لمحن  الادس، كمارىا الم رب، أكدت ككال  بيت ما 4نادي  سيد الديف -عماف 
مميكف دكئر فر المرحم  المابم  لمحفاظ عمى ىكي   10ضركرة تكفير دعـ مالر عربر إسلمر طارئ بايم  

 الادس المحتم  كتثبيت صمكد أىميا فر كطنيـ.



 
 
 

 

 

           19ص                                    1654العدد:                88/81/1181الخميس  التاريخ:

يت ماؿ الادس الشريؼ حددت إف "ككال  ب لحريدة ال د الرحيـ بربر كداؿ مندكبيا فر الادس المحتم  عبد
مميكف دكئر مف أحؿ تنفيذىا فر الادس المحتم  خلؿ المرحم  المابم ،  10مشركعات حيكي  كممح  بايم  

."  إذا تكفر التمكيؿ اللـز
 88/81/1181الغد، عّمان، 

 
 مميون دوالر ممولة من قطر مشاريع بكمفة خمسة عطاءات ل إرساءغزة:  

المحن  الاطري  معادة إعمار غزة السفير محمد اليمادم إرساء خمس  عطاءات  أعمف رئيس حامد حاد4
مميكف  810لمخدمات ائستشاري  لمشاريس فر دطاعات الطرؽ كامسكاف كالصح  تبمغ كمف  تنفيذىا نحك 

كأشار اليمادم فر مؤتمر صحافر عاده، ليم  أكؿ مف أمس، فر مدين  غزة إلى أف دطاع الطرؽ  دكئر.
كبيف أف المشركع الرابس يتمثؿ فر مدين  الشيي حمد بف خميف   كذ عمى ثلث  مف ىذه المشاريس،استح

السكني ، كالمشركع الخامس مستشفى الشيي حمد بف خميف  لرطراؼ الصناعي  كالتاىيؿ كمركز رعاي  
 الصـ.

 88/81/1181، رام اهلل، األيام
 
 "إسرائيل"يذ عممية انتقامية ضد مصر: اختفاء جياديين بسيناء يزيد احتماالت تنف 

دالت مصادر أمني  مصري  أمس إف اختفاء حيادييف بسيناء بشكؿ ئفت 4 يسرم محمد - اليريش )مصر(
، بيد أف ىددت بذلؾ حماع  "إسرائيؿ"خلؿ اليكميف الماضييف يزيد مف احتمائت تنفيذ عممي  انتاامي  ضد 

ر دطاع غزة، مشيرة إلى أف ىناؾ ميمكمات عف خليا نائم  حيادي  عاب ماتؿ فمسطينييف مف المتشدديف ف
  لساع  الصفر. تختبو فر الحباؿ انتظاران 

كأضافت المصادر اعمني  بشماؿ سيناء أف السمطات المصري  دخمت فر سباؽ محمكـ مف أحؿ الكصكؿ 
سكاء ضد السياح  إلى ميمكمات حكؿ طبييي  اليممي  المسمح  التر تنكم عناصر حيادي  بسيناء تنفيذىا،

مف اعراضر المصري ، كذلؾ بيد يكـ مف  انطلدان  "إسرائيؿ"امسرائيمييف عمى البحر اعحمر أك داخؿ 
بيد دياـ اعخيرة باتؿ اثنيف  "إسرائيؿ"إعلف حماع  حيادي  تنشط فر سيناء كدطاع غزة عزميا ائنتااـ مف 

 يـك السبت الماضر.مف مؤسسر حماع  أنصار بيت المادس فر غارة عمى غزة 
 88/81/1181الشرق األوسط، لندن، 

 
 مصريون يطمبون سياحة بال إسرائيميين في سيناء 

حذر الاائمكف عمى محاؿ السياح  عمى امتداد سكاحؿ حنكب شب  حزيرة سيناء المصري  مف خطكرة تكاحد 
م  لملييف السائحيف مف امسرائيمييف عمى مستابؿ صناع  السياح  فر تمؾ المنطا  كالتر تيد كاحي  مي

ف عف مشاريس سياحي  بسيناء، كالذيف استطمس مراسؿ ككال  ك كطالب المسؤكل مختمؼ أنحاء اليالـ كؿ عاـ.
سلمي ، مشيريف إلى أف  اعناضكؿ أرائيـ فر ىذه الاضي ، باستبداؿ السياح  امسرائيمي  بسياح  عربي  كا 

الحككم  امسرائيمي  تطالبيـ بم ادرة سيناء عسباب أمني ، كثاف  أعداد امسرائيمييف ييابو تحذيرات مف 
بيف حمكع  السائحيف كيؤدل إلى إل اء  كىميان  ميظميا يككف كاذب رغـ صدؽ بيضيا كىك ما يسبب ذعران 

كما  عف أف السياح امسرائيمييف أدؿ إنفادان  رحلت دادم  كبالتالر خسائر كبيرة ييانييا ىذا الاطاع، فضلن 
 يحدث تحانس بينيـ كبيف اليديد مف السياح مف دكؿ أخرل.أنيـ ئ 
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 88/81/1181السبيل، عّمان، 
 
 يتعارض والمبادئ اإلنسانيةاألونروا: سياسة حكومة أولمرت لتجويع قطاع غزة  

نو درأ إداؿ مدير ككال  اعكنركا فر دطاع غزة ركبرت تيرنر لحريدة ىآرتس، 4 برىـك حرايسر -الناصرة 
منظم  "غيشا" عف مخطط التحكيس الذم كضيتو حككم  إييكد اكلمرت، التر نشرتيا  لكثيا بامؽ مسكدة ا

تاييد استيراد ال ذاء، فاف نيج  إلىييكس سياس  أصيم  ترمر  اعمركاف  إذالتحكيس دطاع غزة، كأنو "
ذا، امنساني الخطكط الحمراء يتيارض كالمبادئ  تحديد حاف   مف خلؿ إنساني منس أزم   إلىكاف يرمر  كا 

كداؿ تيرنر، إف اعكنركا كانت تيمؿ عمى سد الناص خاص  لدل الشرائ  الفايرة، كىذا  حد أدنى، فاد فشؿ".
 فر فترة تشديد الحصار عمى دطاع غزة. ما أثاؿ عمييا ماليان 

 88/81/1181الغد، عّمان، 
 
 ستيل تبحر صوب غزةيسفينة المتضامنين ا 

ن  السكيدي  ايستيؿ التر تاؿ نشطاء أكركبييف الكصكؿ إلى شكاطو دطاع تحاكؿ السفي4 أشرؼ اليكر -غزة 
غزة الخاضس لحصار إسرائيمر، متحدي  بذلؾ الطكؽ كدرار المنس امسرائيمر، كسط مطالبات لرمـ المتحدة 
بالتدخؿ الفكرم لحماي  ىذه السفين ، خكفان مف تيرضيا ليحكـ مف ائحتلؿ امسرائيمر عمى غرار ما حدث 

 مس سفف بأسطكؿ الحري ب.
إلى حزيرة كريت اليكناني  ل رض التزكد بالكدكد كاعغذي ،  كصمتككفؽ الميمكمات فإف السفين  ايستيؿ 

كدرر  لتكمؿ بيدىا طريايا إلى دطاع غزة، مخترد  بذلؾ الطكؽ البحرم امسرائيمر المفركض عمى الاطاع.
لمحفكف  بالمخاطر، رغـ تاكيد إسرائيؿ عمى عدـ السماح المتضامنكف ائستمرار بامبحار فر ىذه الرحم  ا

 ليـ بدخكؿ المياه امدميمي  ل زة.
 88/81/1181، لندن، القدس العربي

 
 
 قراءة صييونية في تأثير التطورات اإلقميمية عمى أداء أجيزة األمن والتطويرات الالزمة لعمميا 

بير أمنػر صػييكنر أّف التطػكرات امدميميػ  ليػا أكض  خ4 ترحم  مركز دراسات كتحميؿ الميمكمات الصحفي 
الحظػػكة الكبػػرل فػػر التػػاثير عمػػى تكحيػػات المؤسسػػ  ائسػػتخباري  فػػر "إسػػرائيؿ"، ممػػا يتطمػػب إبػػراز الحاحػػ  
لضػػػركرة تحسػػػيف دػػػدرات المخػػػابرات الصػػػييكني  لتحايػػػؽ أكبػػػر دػػػدر مػػػف النحاحػػػات كامنحػػػازات، مػػػف خػػػلؿ 

 ؿ عاـ.تحسيف ظركؼ عمميا داخؿ المؤسس  بشك
كمس ذلؾ، ئبد مػف امدػرار بػػ"ائعتراؼ بالحاحػ " لػذلؾ التحسػيف، ئسػيما فػر أكضػاع امخفػاؽ كالفشػؿ الػذم 
تاػس فيػػو أحيػػزة المخػػابرات فػػر بيػػض اعحيػػاف، كالػػثمف البػػاىظ الػػذم دفيتػػو "إسػػرائيؿ" حػػراء اعترافيػػا بالحاحػػ  

 ات لمزيد مف الكسائؿ كاعدكات.لتحسيف ددراتيا، كنتيح  لذلؾ ارتفس منسكب احتياحات المخابر 
كأضاؼ د."شمكئيؿ إيفيف"4 ئبػد مػف ذكػر حاياػ  ىامػ  ربمػا تنفػرد فييػا "إسػرائيؿ" عػف بػادر الػدكؿ، كىػر أف 
سكء الكضس ائدتصادم مف حي ، كصيكد أىمي  دطاعات أخرل فر ذىف صناع الارار فر الدكلػ  كػالتيميـ 

تياحات المدني  كمتطمبات اعمف، ما سينيكس بدكره حتمان عمى مثل، مف شانو أف يرفس حدة التكتر بيف ائح
 مكافا  الدكل  عمى ضي المزيد مف الاكات عحيزة اعمف كائستخبارات.
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حيث الخشػي  المتزايػدة مػف سػاكط ضػحايا بشػري   "الحساسية من الخسائر البشرية"،إلى حانب ما داؿ أنيا 
  الممحػػ  ئسػػتخداـ اعدكات التكنكلكحيػػ  كالتانيػػ  أكثػػر مػػف فػػر صػػفكؼ دكاتيػػا اعمنيػػ ، ممػػا يرفػػس مػػف الحاحػػ

 إلااء الحنكد فر ساح  الميرك  عمى الفكر، كبالتاكيد أحيزة اعمف حزء أساسر مف دكاتنا.
كبالتالر فإف صناع الارار فر الدكل  ئبد اف يككنكا عمى اطلع دائـ عمى مختمؼ التطكرات، نظرا لحاحتيـ 

خسػػائر البشػػري ، إذا مػػا حصػػؿ خطػػا فػػر اتخػػاذ دػػرار مػػا سػػيدفس ثمنػػو أفػػراد اعحيػػزة الماسػػ  لتامػػيص ححػػـ ال
 كالحيش.

فػػر الماابػػؿ، فػػإف حساسػػي  "إسػػرائيؿ" لسػػاكط ضػػحايا بشػػري  كثيػػرة فػػر أكسػػاط الخصػػـ، ئسػػيما فػػر صػػفكؼ 
منيػػ  المػػدنييف، يحيميػػا تفضػػؿ اسػػتخداـ أدكات ككسػػائؿ أكثػػر ددػػ  كحيطػػ ، التػػر تتطمػػب بالتاكيػػد ميمكمػػات أ

 دديا  كذات حكدة عالي ، مشيران بصكرة خاص  إلى مكدؼ الرأم الياـ الشيبر.
حيث تبرز الحاح  لمادرة عمى تحنيد دكات ميني  عامم  بكفاءة عالي ، كىر عنصر ىاـ لمتاثير عمػى مكدػؼ 

يا مس حاح  دكات اعمف كاعحيزة ائستخباري  مف محاكل  التكفيؽ بيف الحاح  لمادرات البشري ، دكف تيارض
 .التكنولوجيا المتطورةائدتصاد المدنر ليا، ئسيما فر محائت باتت تحتؿ أىمي  متادم  مثؿ4 

 التحديات العممياتية
كأكػػد "إيفػػيف"4 فػػر أعاػػاب الت ييػػرات اليائمػػ  التػػر حمػػت بالبيئػػ  الخارحيػػ  لػػػ"إسرائيؿ"، فاػػد تياظمػػت التحػػديات 

كدس عمى النظري  اعمني ، مف خلؿ تنامر اعدكار التر تاـك بيا أحيزة اعمني  أماميا، ككاف ليا تاثيرىا المت
اعمػػػف، ئسػػػيما مػػػف خػػػلؿ مػػػا تضػػػطمس بػػػو مػػػف ميػػػاـ خطيػػػرة كحساسػػػ  فػػػر إطػػػار الحػػػركب التػػػر تخكضػػػيا 

 "إسرائيؿ" عمى الحبيات اعمني  كاليسكري .
ر الاتػاؿ، إلػى حانػب دكرىػا بصكرة أكثر كضكحا4 باتت أحيػزة المخػابرات أعمػى مػف درحػ  مااتػؿ كمسػاعد فػ

فر دعـ صناع الارار فر الدكل  عمى صييد شتى المحائت، كفر ىذا امطار، تنػامى الػدكر الػذم تضػطمس 
بػػو أحيػػزة ائسػػتخبارات فػػر سػػياؽ الميػػارؾ الدبمكماسػػي ، كىػػذا التنػػامر مػػف المتكدػػس أف يشػػيد تاػػدما مطػػردا 

 خلؿ سنكات الياد الاادـ.
أف ىنػاؾ حممػ  مػف التحػديات  "حجم اإلنفاق األمني عمى دول الشارق األوساط"،ب كيرل "إيفيف" مؤلؼ كتا

المينيػػػ  التػػػر تاػػػؼ فػػػر مكاحيػػػ  اعحيػػػزة اعمنيػػػ  الصػػػييكني  فػػػر اليصػػػر الحديػػػد، كالماصػػػكد ىنػػػا تحػػػديات 
مشػػترك  لمؤسسػػ  اعمػػف، داخػػؿ الػػبلد كخارحيػػا، متطردػػان لسمسػػم  مػػف التيديػػدات التػػر مصػػدرىا المنظمػػات 

ح  التػػر تختػػرؽ الحػػدكد، كتنػػتيج أسػػاليب التمكيػػو كالتخفػػر، بحانػػب الػػدكؿ التػػر تبػػدم حرصػػا ممحكظػػا المسػػم
 عمى حيازة أسمح  دمار شامؿ.

، تمػػؾ المتيماػػ  بالمنظمػػػات أىاام وأباارز التحاااديات المينيااة أمااام أجياازة األمااان الصااييونيةكيشػػير إلػػى أّف 
اب التنظيمات الميادي ، كمس ذلػؾ فإنػو تحػد حاياػر ائستخباري ، كىر الحي  الكحيدة الاادرة عمى كشؼ كتي

 كحاد، نظرا لرسباب التالي 4
تمتمؾ الاكل المسمح  التر تخكض حركب ائستنزاؼ مس "إسرائيؿ" ددرات بشري  كتانيػ  محػدكدة، كحػكىر  -

خػلؿ  اعمر أنو مف الصػيب اليثػكر عمػى ىػذه المنظمػات كأنشػطتيا الميدانيػ  بالكسػائؿ ائلكتركنيػ ، أك مػف
 التصاكير الحكي ، بسبب امحراءات السري  التر تنتيحيا فر أكساط السكاف المدنييف.

اممكانيػػات التانيػػ  التػػر تمتمكيػػا بيػػض الػػدكؿ المياديػػ  الحريصػػ  عمػػى حيػػازة سػػلح نػػككم، خاصػػ  مػػف  -
تنػػتيج إسػػتراتيحي  امحػراءات التكتيكيػػ  التػػر تتخػذىا مػػف خػػلؿ انتياحيػػا لكسػائؿ التخفػػر كالتمكيػػو، كمػا أنيػػا 
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حديدة تتمثؿ فر بذؿ حيكد مضني  تاخذ طابس السػري  فػر ميظميػا لحيػازة تمػؾ اعسػمح ، استخلصػا لػدرس 
 .1111، كالمنشاة النككي  السكري  عاـ 8918ىاـ مما حصؿ لممفاعؿ النككم اليرادر عاـ 

ري  الخاصػ  بحمػس الميمكمػات مػف التطكيرات التر أحرتيػا الاػكل امسػلمي  الراديكاليػ  عمػى كحػداتيا البشػ -
 مصادر عادي  مف دبؿ اعفراد اليادييف.

 التيديدات المتعاقبة
كيضيؼ4 بحانب امشكاليات امآخذة فر التنامر أماـ المؤسس  اعمني  الصييكني ، ىناؾ نافذة حاياي  تشير 

 إلى فرص حادة يمكف ليذه المؤسس  "ادتناصيا"، كمنيا4
الحديدة، كالتطكرات الحاصم  عمى السرعات المتزايػدة فػر ائكتشػافات كائختراعػات الادرات التكنكلكحي   -8

المتكاصػػم  فػػر ىػػذا اليػػالـ مثػػؿ4 التنصػػت، اعدمػػار الصػػناعي ، التصػػكير، كىػػك مػػا يفػػت  آفادػػا حديػػدة لػػـ تكػػف 
 مييكدة مف دبؿ، ئسيما فر محاؿ المصادر التاني  كالبحث كالتحميؿ.

لحديدة، ئسيما فػر ظػؿ اليكلمػ  التػر تتطمػب تنسػياا فػر أدصػى درحاتػو لػـ يكػف طرؽ اليمؿ المشترك  ا -1
 ميمكئ بيا فر السابؽ، فر ظؿ تنامر التيديدات الحديدة التر باتت مخترد  لمحدكد.

4 كىنػػا باممكػػاف امشػػارة إلػػى أف "مزاعمنػػا" اعساسػػي  فػػر ىػػذا المحػػاؿ ىػػر4 فػػر ظػػؿ اإلجابااة الميدانيااة -0
أماـ المؤسس  اعمني  ائستخباري  كالت يرات الكبيرة فر البيئ  المحيط  بػ"إسرائيؿ"، كالحاح   التحديات الماثم 

 الماس  مدارة مكاردىا البشري  كالتاني  انطلدا مف تخطيط كفيـ عاـ كشامؿ.
 فرضيات متصم  ببيضيا، كىر4 0كلمحاكل  تاديـ نااش حاد فر ىذه المسال ، يادـ "إيفيف" فحصان لػ

مػػػف خػػػلؿ إدارة مشػػػترك  لميمػػػؿ اعمنػػػر، يمػػػن  المؤسسػػػ  ائسػػػتخباري  الاػػػكة كالاػػػدرة عمػػػى  :ح  اليمػػػؿسػػػا -
 مكاحي  ساحات اليدك، التر باتت تيتبر ىدفا دكميا ئسيما فر إيراف كالمنظمات المسمح  كغيرىا.

ئت اليمػػػؿ البيػػػد اليمميػػػاتر4 كىػػػر الميركػػػ  متيػػػددة المحػػػائت، مػػػف خػػػلؿ إحػػػراء تػػػدديؽ تفصػػػيمر لمحػػػا -
التنفيػػذم، ئسػػيما محاكلػػ  إشػػراؾ أكبػػر دػػدر ممكػػف مػػف الكسػػائؿ كاعسػػاليب4 البشػػري ، التانيػػ ، ائلكتركنيػػ ، 
كغيرىػػا، مػػف أحػػؿ تسػػييؿ الميػػداف أمػػاـ تنفيػػذ عمميػػات اسػػتخباري  مياػػدة، كىػػذا البيػػد بالػػذات، ييتبػػر حيكيػػا 

 ميات الميادة فييا عنصران حاسمان.بصكرة خاص  مدارة الحركب غير المتناظرة، التر تشكؿ اليم
المحاؿ متيدد اعغراض4 مف خلؿ إدارة ميني  حادة كمفيدة لكؿ محاؿ مف محػائت اليمػؿ ائسػتخبارم4  -

 البشرم، التانر، اليممياتر، المنتشرة فر كؿ اعحيزة اعمني ، بيكس ما كاف عميو الحاؿ فر الماضر.
زا ىامػػا لممسػػاعدة فػػر تحايػػؽ أىػػداؼ كبيػػرة فػػر سػػاحات اليػػدك، السػػاح  الميدانيػػ 4 كىػػر فرضػػي  تحتػػؿ حيػػ -

كتشػكؿ اليػػـك ىػدفا دكميػػا مػف خػػلؿ المحػكء إلػػى حيػػكد مشػترك ، كحتػػى السػنكات اعخيػػرة مػف الاػػرف اليشػػريف 
كاف التياكف اعمنر كالتنسيؽ ائستخبارم أماـ ساحات اليػدك أمػرا ىامػا، لكنػو لػيس ممحػا كػاليكـ، فػر ضػكء 

 ر طرأت عمى البنى التنظيمي  كاعبياد الح رافي  التر تحدد اليمميات اعمني .الت ييرات الت
كمػػف بػػاب التفصػػيؿ4 فػػإف حيػػاز المكسػػاد عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ييمػػؿ ح رافيػػا خػػارج حػػدكد الػػبلد، كالشػػاباؾ  -

"إسرائيؿ"، ييمؿ داخميا، فيمػا ييمػؿ حيػاز "أمػاف" خػارج حػدكد الدكلػ ، ئسػيما أمػاـ الػدكؿ اليربيػ  المحػاكرة لػػ
كاليكـ ىناؾ اعمر الظاىر المتمثؿ بمشارك  كاف  أحيزة اعمف فر بيض اليمميات الميدانيػ ، كىػك أمػر بػات 
ممحػا كضػركريا فػػر أدصػى درحاتػػو، فػر ظػؿ الت يػػرات التػر طػػرأت عمػى التحػديات اعمنيػػ ، كالتطػكرات التػػر 

 ، كت ير الدكر كالكظيف  المناط  بيا.طرأت عمى البيئ  امستراتيحي ، ئسيما فر المحاؿ التكنكلكحر
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كبالتػػالر، كنتيحػػ  طبيييػػ  لػػذلؾ، فػػل يمكػػف بحػػاؿ مػػف اعحػػكاؿ التيامػػؿ مػػس تيديػػدات بييػػدة ح رافيػػان، كػػإيراف 
مثلن، أك المنظمات المسمح  اليابرة لمحدكد، دكف أف يكػكف ىنػاؾ تنسػيؽ ميػدانر فيػاؿ فػر كافػ  الاطاعػات، 

   التر سبؽ الحديث عنيا.بيف اعحيزة اعمني  المختمف
 موقع معيد أبحاث األمن القومي

 87/81/1181، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية
 
 "إسرائيل"الحركات اإلسالمية والموقف من  

 د. فايز رشيد
دعػػػكة المرشػػػد اليػػػاـ لحركػػػ  امخػػػكاف المسػػػمميف محمػػػد بػػػديس إلػػػى الحيػػػاد فػػػر فمسػػػطيف، مػػػف خػػػلؿ الرسػػػال  

( التػػر كحييػػا ععضػػاء الحػػزب كلممسػػمميف حمييػػان، ىػػر مسػػال  إيحابيػػ  81/81/1181لحميػػ  اعسػػبكعي  )ا
كتسػػتحؽ ائحتػػراـ، لكنيػػا ئ تكفػػر إذا لػػـ تتحػػكؿ إلػػى صػػي   فيميػػ  يحػػرم تطبيايػػا عمػػى اعرض. مػػف ناحيػػ  
ثانيػػ ، فػػإف الحػػزب الػػذم يتسػػمـ السػػمط  فػػر مصػػر كػػاف دػػد أعمػػف بمنتيػػى الصػػراح  كالكضػػكح عػػف تمسػػكو 

سػرائيؿ، حػاء ذلػؾ فػر مناسػبات متيػددة كأثنػاء لاػاء حػرل ك  التزامو بمياىدة كمب ديفيد المكديػ  بػيف مصػر كا 
بػػػيف منػػػدكبر امخػػػكاف المسػػػمميف فػػػر خمسػػػ  دكؿ عربيػػػ  كمسػػػؤكليف أمػػػريكييف فػػػر مييػػػد كػػػارين ر لمسػػػلـ، 

لمصرم محمد مرسر فر كمباحثات لمحزب مس مسؤكليف أمريكييف أيضان، كما أف ىذا المكدؼ تبناه الرئيس ا
 أكثر مف خطاب لو.

عمػػى صػػييد آخػػر، ففػػر نػػدكة بامسػػلميكف كالثػػكرات اليربيػػ ب التػػر عاػػدت فػػر الدكحػػ  فػػر سػػبتمبر الماضػػر 
لكحظ أف ممثمر التيارات امسلمي  فر الدكؿ اليربي  بشكؿ عاـ بدأكا يتحدثكف عف إسرائيؿ بصػي   مختمفػ  

اباا4 مػػف نمػػط4 بالصػػراع مػػس إسػػرائيؿ ىػػك صػػراع كحػػكد ئ صػػراع عػػف الماضػػر حػػكؿ إسػػرائيؿ مثممػػا كػػاف سػػ
حدكدب كبأرض فمسطيف يحب تحريرىا مف البحػر إلػى النيػرب كبئ بػد مػف إل ػاء اتفاديػ  كمػب ديفيػد كاتفاديػات 
سرائيؿب كبطرد السفراء امسػرائيمييف مػف اليكاصػـ اليربيػ ب كبكحػكد السػفراء  اليار اعخرل بيف الدكؿ اليربي  كا 

 سرائيمييف فر اليكاصـ اليربي  تدنيس ليا...ب إلى آخر ذلؾ مف عبارات.ام
امآف بدأنا نسمس نفسان حديدان فمثلن حاء فر خطاب الشيي عػزاـ التميمػر فػر النػدكة المػذككرة فػر محاضػرة لػو 

حػؿ بينكاف4 بامسلميكف كاليلدات الخارحيػ ب أنػو4 بعمػى اليػرب الػدخكؿ فػر سمسػم  تفاىمػات حديػدة تحػؿ م
السابا  بيد صيكد امسلمييف إلى الحكـب. أما اعستاذ صدر الديف البيانكنر المرادػب اليػاـ السػابؽ لحماعػ  
امخكاف المسمميف فر سكريا فاد داؿ4 بإف أماـ امسلمييف تحديات كبيػرة عنػدما يحػيف كدػت إسػااط المبػادئ 

دم امسػػلمر اعردنػػر فاػػد دعػػا إلػػى بإعػػادة كالنظريػػات عمػػى أرض الكادػػسب. أمػػا اعسػػتاذ رحيػػؿ غرايبػػ  الايػػا
سػػرائيؿ كفاػػان لماكاعػػد الدكليػػ  كلممصػػال  اليربيػػ  بيػػد  النظػػر فػػر اتفاديػػات السػػلـ بػػيف بيػػض الػػدكؿ اليربيػػ  كا 
ثكرات الربيس اليربرب. مف حيتو شدد أميف عاـ الحماع  امسلمي  فر لبنػاف إبػراىيـ المصػرم عمػى بكحػكب 

   كالتيامؿ مييا بكعر كعالني ب.احتراـ المياىدات السابا
زعػػيـ حػػزب اعمػػ  امسػػلمر السػػكدانر اعسػػتاذ حسػػف الترابػػر كمستشػػيدا بآيػػ  مػػف الاػػرآف الكػػريـ بأتمػػكا إلػػييـ 
عيدىـ إلى مدتوب داؿ4 بئ يميؽ بالمسمـ أف يككف خائنان كغادران بالييد، لكف فر نفس الكدػت يحػب أف نسػارع 

 لؾ )...( كئ يكمؼ اهلل نفسان إّئ كسيياب.بذكاء كبمطاف  فر التخمص مف ذ
مػػػف الكاضػػػ  أف النامػػػ  النكعيػػػ  فػػػر مكدػػػؼ إسػػػلمير الربيػػػس اليربػػػر مػػػف رؤيػػػ  إسػػػرائيؿ تخضػػػس إلػػػى عمميػػػ  
ائنتاػػاؿ مػػف مكدػػس الميارضػػ  إلػػى مكدػػس تسػػمـ السػػمط . ىػػذا مػػا عّبػػرت عنػػو حركػػ  حمػػاس فػػر نامتيػػا مػػف 
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فػػر دطػػاع غػػزة، أبرمػػت مػػف خػػلؿ كسػػطاء ىدنػػ  غيػػر ميمنػػ  مػػس الميارضػػ  إلػػى السػػمط ، فبيػػد تسػػمميا ليػػا 
إسرائيؿ كبمكحبيا أخذت تلحؽ كػؿ مػف ياػاكـ إسػرائيؿ مػف حػدكد الاطػاع. بالتػالر نحػف أمػاـ تحػكؿ يتحػاكز 
حػػدكد التكتيػػؾ السياسػػر إلػػى المػػس باعسػػس ائسػػتراتيحي  فػػر النظػػرة إلػػى إسػػرائيؿ. النامػػ  مػػا كانػػت لتػػتـ لػػكئ 

إلػػى  -كىػػك مكضػػس ثاػػ  -ظػػرم فكػػرم دػػبلن لممكادػػؼ الحديػػدة. ينسػػب مكدػػس إسػػلـ أكف ئيػػفكحػػكد اسػػتيداد ن
ـ( يتنػاكؿ 81/81/1111ىػػػ ك5/81/8611الايادم امخكانر فر مصر د.عصاـ اليرياف أدكائن نشرت )يػكـ 

تفػؽ مػس فييا ائعتراؼ بإسرائيؿ كياكؿ )حزب امخكاف المسمميف سيتيامؿ مس إسرائيؿ عبر كادييػ  سياسػي  ت
الكادس الاػائـ، الػذم يػرل أف إسػرائيؿ دكلػ  دائمػ  كليػا كحػكد عمػى أرض الكادػس، كبالتػالر سػيتيامؿ مػس الكادػس 
السياسػػر فػػر ىػػذه الظػػركؼ(. أمػػا بالنسػػب  لمسػػال  بالمياىػػدة المصػػري  امسػػرائيمي  فػػر عيػػد السػػاداتب فينفػػر 

لػػف يحػػدث ذلػػؾ بػػؿ سػػيحتـر الحػػزب كافػػ  اليريػػاف أف يػػناض الحػػزب اتفاديػػ  كمػػب ديفيػػد مػػف خػػلؿ الاػػكؿ )
المياىدات كائتفاديات الدكلي  بما فييا كمب ديفيد(. بالفيػؿ ىػذا مػا حػرص الػرئيس مرسػر عمػى دكلػو خػلؿ 
خطابات عديدة لو بيد تسممو لمنصب الرئاس ، لكف ذلؾ يتنادض مس ما دعػا إليػو المرشػد اليػاـ محمػد بػديس 

فمسػػطيف، كئ بػػد مػػف تحديػػد المكادػػؼ بكضػػكح. ميػػركؼ أف المحمػػس فػػر رسػػالتو اعسػػبكعي  إلػػى الحيػػاد فػػر 
الػػػكطنر ائنتاػػػالر الميبػػػر )ذك ائتحػػػاه امسػػػلمر( كمػػػف خػػػلؿ كسػػػاطات كناػػػؿ رسػػػائؿ دػػػاـ بيػػػا الفيسػػػمكؼ 
الصييكنر الفرنسر برنارد ىنرم ليفر خاض نااشات عديدة مس الحانب امسػرائيمر عنكانيػا4 تطمينػات ليبيػ  

كعكد بإدام  علدات حيدة بيف البمديف. يمفت النظر إليو تصري  ىيلرم كمينتكف بيد حادث  إلى إسرائيؿ، كال
اليحػـك عمػػى الانصػػمي  اعمريكيػػ  فػػر بن ػػازم كماتػؿ السػػفير اعمريكػػر كثلثػػ  مػػف الدبمكماسػػييف اعمػػريكييف، 

يبي  بنسج أفضػؿ اليلدػات كالذم است ربت فيو امدداـ عمى اليحـك بفر بمد نحف حررناهب بالطبس لكئ كعكد ل
مس الكئيات المتحدة كالػدكؿ ال ربيػ  )كتباػى إسػرائيؿ ىػر البكابػ  التػر تيبػر منيػا الػدكؿ إلػى أمريكػا كال ػرب( 
لمػػا دامػػت دػػكات النػػاتك بضػػرب المكادػػس اليسػػكري  التابيػػ  لميايػػد الاػػذافر، اعمػػر الػػذم حسػػـ تسػػمـ الميارضػػ  

 لمحكـ فر لبيبا.
ت الذم تمارس فيو حماعات إسلمي  أخرل، المااكم  الفيمي  لميػدك الصػييكنر )مػثل ناكؿ ما سبؽ فر الكد

المااكم  الكطنيػ  المبنانيػ ( فػر ظػؿ الكضػكح اعيػديكلكحر النظػرم الفكػرم التػاـ لرؤيػ  إسػرائيؿ فػر المنطاػ ، 
نمػا لرمتػيف اليربيػ  كامسػلمي ، كالمتػيف يطاليمػا الخطػر امسػرائيمر  كدكل  عدكة ليس لمفمسطينييف فحسػب كا 

أيضان، كأف النظرة ائستراتيحي  ليذه الحماعات تتمخص فر حممػ  دصػيرة كاحػدة بئ بػد مػف إزالػ  إسػرائيؿب أك 
. حماعػات  4بىر زال  ئ محال ب. فر نفس السياؽ تاتر حرك  الحياد اعسلمي  كىر فصػيؿ فمسػطينر ماػاـك

بكحػكب إزالػ  إسػرائيؿب كلكػف ىػذه الاضػي  مؤحمػ  لمػا بيػد  إسلمي  راديكالي  أخرل )حزب التحرير مثلن( يرل
إدامػػ  بالخلفػػ  امسػػلمي ب كالسػػؤاؿ ىػػك عصػػحاب ىػػذا الػػنيج4 فيمػػا لػػك لػػـ يػػتـ إدامػػ  الخلفػػ  إئ بياػػد عاػػكد 
زمنيػػػ  أك أكثر،ىػػػؿ مػػػف الطبييػػػر أف ئ ياػػػكـ اليػػػرب )كالفمسػػػطينيكف تحديػػػدان( بمااكمػػػ  إسػػػرائيؿ؟ كىػػػر التػػػر 

! ىؿ مف الطبيير السككت ليػا بينمػا ىػر التػر فرضػت ترتكب المذاب   ضد الفمسطينييف كاليرب فر كؿ يـك
)كما تزاؿ تفرض( الحركب كائستيطاف كمصادرة اعراضر كائغتيػائت كائعتاػائت ككافػ  الحػرائـ التػر مػا 

 أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف! ىؿ ندير ليا الخد اعيسر بيد أف تصفس اعيمف؟ .
صػػكلي ، ىػػر حماعػػات عديػػدة تػػؤمف باىميػػ  تحريػػر فمسػػطيف، لكػػف ميمػػ  تحريرىػػا ليسػػت آنيػػ  الحماعػػات اع

بالنسػب  إلييػػا، فػل حيػػد يبػذؿ مػػف دبميػا عمػػى ىػذا الصػػييد فػر المرحمػػ  الحاليػ ، اعمػػر الػذم ُيماػػر مشػػركعي  
ه الحماعػات، عمى التساؤئت الكثيرة فر اعكساط الحماىيري  حػكؿ أكلكيػ  النضػاؿ ضػد إسػرائيؿ مػف دبػؿ ىػذ

مف نمط لماذا ئ تمارس ىذه الحماعات النضاؿ الفيمر ضد إسػرائيؿ؟ لمػاذا تمتيػر بميػارؾ حانبيػ  بػدئن مػف 
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الميرك  التناحري  اعساسي  مػس إسػرائيؿ؟ متػى سػياتر دكر فمسػطيف عمػى حػدكؿ أعمػاؿ ىػذه الحماعات؟ىػؿ 
 تكتفر فاط باعدكاؿ؟.

متمؾ رؤيا استراتيحي  كاحدة كمكحدة فيمػا يتيمػؽ بإسػرائيؿ، كبيػض مف الكاض  أف الحماعات امسلمي  ئ ت
منيا يمتمؾ ىذه النظرة لكنو يمارس تنادضان بيف اميماف اليايدم كبيف الفيؿ، أك تختمؼ نظرتػو كفاػان لكحػكده 
 فػػػر الميارضػػػ  أك السػػػمط ، أك أف الكثيػػػر منيػػػا يمػػػارس تيارضػػػان حكىريػػػان بػػػيف اعيػػػديكلكحيا كانتيػػػاج التكتيػػػؾ
السياسر، أك يمارس نيحان سياسيان متنادضان مس ما يؤمف فيو مف رؤل، اعمر الذم أضيؼ مف مكاحي  ىػذه 

 الحماعات فر الفيؿ، أم فر النضاؿ ضد اليدكاف كالكحكد امسرائيمر عمكمان.
ر محػػرل انيػػداـ الرؤيػػا المكحػػدة أيضػػان، تػػرؾ تػػاثيران كبيػػران عمػػى سػػيكل  امياػػاع بػػالكثير مػػف ىػػذه الحماعػػات فػػ

التاثر السياسر السمبر بإبراز التنادضات المذىبيػ  كالطائفيػ  فيمػا بينيػا، كبػيف أصػحاب الػديانات، كالمػذاىب 
اعخػرل فػر المنطاػ  اليربيػ ، لػذا اتخػذت ىػذه التنادضػػات نيحػان رئيسػيان تناحريػان، بػدئن مػف الميركػ  اعساسػػي  

مرحم  باتت تشكؿ فييا خطران كبيران عمى كحدة النسيج  مس إسرائيؿ. التنادضات الديني  كالمذىبي  كصمت إلى
ائحتماعر فر المحتميات اليربي ، اعمر الػذم ييػدد بمزيػد مػف التاسػيـ لردطػار اليربيػ ، ىػذا اليػدؼ الػذم 

 تسيى إليو إسرائيؿ بشكؿ خاص كالمخطط اعمريكر ال ربر عمكمان.
 88/81/1181، القدس العربي، لندن

 
 يمول أاث الزىار يستدعي أحد 

 ماىر ابك طير
فػػر لنػػدف الايػػادم « البػػر بػػر سػػر»حػػاكرت اللميػػ  مػػلؾ حيفػػر فػػر دنػػاة  فػػر ماابمػػ  ئ تخمػػك مػػف حػػدة ،

 الذم تـ بثو مساء الثلثاء.« برنامج بل ديكد»فر حما  مف  الحمساكم الدكتكر محمكد الزىار،
خلت التػر داطيػت الزىػار مػراران كتكػراران بشػكؿ كالمدا لحرأة ائسئم ، الماابم  تسببت لممتابس بمياث متكاصؿ،

تاركػػان  كالايػػادم الحمسػػاكم كػػاف يػػرد ايضػػان دكف اف يتػػكرط مباشػػرة فػػر احابػػات محػػددة، محػػرج كذكػػر ايضػػا،
 لممتابس مساح  خصب  لمفيـ كالتحميؿ.
سػػر فػػر كالسػػيد خالػػد مشػػيؿ رئػػيس المكتػػب السيا الخلفػػات بػػيف الزىػػار، بػػرغـ اف المذييػػ  حاكلػػت اسػػتمطار

لكنػو انتاػده عمميػان حػيف تػـ  ائ اف الزىار بار حريصان فر كلمو باف ئ يمس مشػيؿ مباشػرة، حرك  حماس،
 الحديث عف مكدؼ مشيؿ المؤيد لمثكرة السكري .

ئف ىنػاؾ فمسػطينييف فػر كػؿ  داؿ اف التنظيمات الفمسطيني  عمييا اف ئ تتدخؿ فر ام شاف عربػر، الزىار
مشػػػيرا الػػػى كحػػػكد فمسػػػطينييف فػػػر سػػػكري  كلبنػػػاف  سػػػينيكس سػػػمبان عمػػػى الفمسػػػطينييف،كاف ام تػػػدخؿ  مكػػػاف،

 كائردف كدكؿ اخرل.
ئف الكػػلـ دػػد يرتػػد  حػػاء كلمػػو ىػػذا عمػػى محمػػؿ رغبتػػو بػػاف ئ يبػػدم مشػػيؿ ام مكدػػؼ مػػف الثػػكرة السػػكري ،

 مابم  فر الحالتيف. فالفاتكرة سكاء ساط النظاـ السكرم اـ بار مستمران، عمى الفمسطينييف فر سكري ،
كتحػػػدث عػػػف حركػػػ  فػػػت  كبايػػػ   ضػػػرب الػػػدكتكرالزىار امثمػػػ  عمػػػى كمفػػػ  بمػػػكرة مكادػػػؼ مػػػف الشػػػؤكف اليربيػػػ ،

كدبميػػا ممػػا ادل كفاػػا  8911التنظيمػػات الفمسػػطيني  كتػػدخميا فػػر الشػػؤكف ائردنيػػ  خػػلؿ احػػداث ايمػػكؿ عػػاـ 
 بيد احداث ايمكؿ. لتيبيره الى طرد التنظيمات مف ائردف،
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 اكليمػػا تػػدخؿ ذات التنظيمػػات كفػػت  تحديػػدان فػػر لبنػػاف كاحػػداث لبنػػاف، طػػابؽ ىػػذا المثػػؿ مػػس مثمػػيف آخػػريف،
ممػػا ادل الػػى طػػرد الفصػػائؿ مػػف  كدخكليػػا ضػػمف الصػػراع، كتكرطيػػا كطػػرؼ فػػر الحػػرب ائىميػػ  فػػر لبنػػاف،

 لبناف كالشؾ فر الفمسطينييف.
كتػػكريط  فػر دصػػ  احػػتلؿ اليػراؽ لمككيػػت، الحػػاؿ، ثػـ تػػكرط فػت  كديػػادة المنظمػػ  التػر ىػػر مػػف فػت  بطبييػػ 

كعػػراؽ مػػا بيػػد صػػداـ حسػػيف  مػػف الككيػػت، ادل الػػى دفييػػـ الػػثمف مػػرتيف، الفمسػػطينييف فػػر مكدػػؼ صػػيب،
 عبر طردىـ مف البمديف ايضا. ئحاا،

اػد حتػى لػك تػـ تكظيفيػا لن كصػحيح ، نظريػ  ميمػ ، نظري  الزىار حكؿ الكمف  التر يدفييا الفمسطينر دكمػا،
اف حنػػاح الزىػػار ايضػػا دريػػب مػػف ايػػراف كالميسػػكر  خصكصػػا، مشػػيؿ فػػر اطػػار التراشػػاات داخػػؿ الحركػػ ،

 كعمميا ينطبؽ الناد عمى ذات الزىار. اليربر التابس ليا،
ياػػكؿ انػػو لػػـ ينتاػػد التنظيمػػات اليسػػاري  كالاكميػػ  الفمسػػطيني  الحالسػػ  فػػر  السػػطر النػػادص فػػر ماابمػػ  الزىػػار،

حالب  اليداء لمفمسطينييف فر سكري  مف حانب حميػكر  التر تاؼ الى صال  النظاـ السكرم،ك  دمشؽ حاليان،
كىكذا تييد المشكم   كادتراب الزىار مف ايراف يينر بالضركرة اصطفافو مس النظاـ السكرم، الثكرة كانصارىا،

 تكليد نفسيا بشكؿ اك بآخر. التر يؤشر عمييا،
كىػك  كبحػث عػف ىنػات مشػيؿ، تيبيػر عػف المكاسػرة فاػط داخػؿ الحركػ ، ناده عمنيات مشيؿ لمثكرة السػكري 
ئيختمػؼ عػف الزىػار الػذم ياتػرب  ئف مشيؿ الػذم ييانػد النظػاـ السػكرم، امر مؤسؼ اف يخرج الى اليمف،

 كبالتالر ميسكرىا فر دمشؽ. مف ايراف،
 «!.الزىار»ينطبؽ ايضا عمى  «الزىار»بيذا المينى فإف ناد 

 88/81/1181، الدستور، عّمان
 
 
 
 حماس الغائبة حاضرة بقوة في االنتخابات المحمية 

 أحمد حنكف
أياـ دميم  تفصػمنا عػف اليػكـ ائنتخػابر لمييئػات كالمحػالس المحميػ  فػر فمسػطيف ، بػالرغـ مػف حسػـ المنافسػ  

  محمس بمدم كمحمر كدركم مف ىيئات الحكػـ المحمػر إئ أف المتباػر منيػا سػييكس منادشػ  ىامػ 818فر 
ائنتخابات عف دطاع غػزة كلػـ تاػدـ « حماس»فر ىذه ائنتخابات ، كذلؾ فر الكدت الذم غيبت فيو حرك  
 مرشحيف ليا فر ائنتخابات المحمي  بشكؿ ميمف فر الضف .

غائبػػ  عػػف ائنتخابػػات المحميػػ  الاادمػػ  بحكػػـ رفضػػيا المشػػارك  أك احػػراء « حمػػاس»كدػػد يظػػف الػػبيض أف 
ميتمػ  كحاضػرة باػكة فػر ائنتخابػات المحميػ  « حماس»زة ، إئ أف المنطؽ يبيف أف ائنتخابات فر دطاع غ

ف كانت تبدك أنيا غائب  شكل ، كلكف فر ظؿ عدـ دياـ حرك   ك فصائؿ المنظم  بترتيػب دػكائميـ « فت »كا 
لاػكائـ فر إطار دائم  كاحدة مكحدة تحاؽ امحماع ، فنحف أماـ صػندكؽ ائدتػراع الػذم ينتظػر الفصػؿ بػيف ا

مكديػا كمحمػس بمػدم كدػركم ىيئػ  محميػ  يػتـ التنػافس عمييػا بػاكثر  96دائمػ  ، كليتباػى  515لتتنافس عميو 
 مف دائم  ، بيت لحـ كالخميؿ تحتؿ المركز اعكؿ فر عدد الاكائـ المتنافس  كالتر كصمت إلى ست .

  بصػف  مسػتام  ، كمػس ذلػؾ فػإف بفصؿ الخارحيف عف إرادتيا ك الترش  فر ائنتخابات المحمي« فت »دامت 
دائمػػ  ائسػػتالؿ كالتنميػػ  الكطنيػػ  دػػد رشػػحت دػػكائـ ليػػا فػػر الضػػف  ال ربيػػ  كلكػػف مػػف الملحػػظ أنػػو لػػـ يػػتـ 
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، كاعىػػػـ مػػػف ذلػػػؾ أف ىػػػذه ىػػػر « فػػػت »اعتمػػػاد المسػػػمى لكافػػػ  الاػػػكائـ التػػػر تػػػـ ادرارىػػػا بشػػػكؿ كحػػػدكم أك ؿ
ل  تحاكز تشكيؿ الاكائـ ائنتخابي  لممحالس المحمي  ، كبايػت فر أدؿ مف عاـ لمحاك « فت »التحرب  الثاني  ؿ

 تنافس نفسيا أك حزءا منيا أك تنافس مستاميف أك ىكذا تظير الصكرة .« فت »
لخسػػارة غيػػػر « فػػت »سػػتؤدم ممكانيػػػ  تيػػرض « فػػت »كسػػكء إدارة الاػػػكائـ لػػدل « حمػػاس»أغمػػب الظػػف أف 

غائبػػ  عػػف التصػػكيت فػػر « حمػػاس»تاػػديراتيا عمػػى أف «  فػػت»متكديػػ  فػػر ائنتخابػػات المحميػػ  ، إذا بنػػت 
سيشػارككف « حمػاس»ائنتخابات المحمي  الاادم  ، كتحت يافط  التياؿ ك الحيادي  فإف دسػما مػف مناصػرم 

فػػر ائنتخابػػات المحميػػ  الاادمػػ  كىػػذا لػػيس سػػرا ، عف ائنتخابػػات المحميػػ  الاادمػػ  ستشػػيد مشػػارك  مبطنػػ  
مػػػف الكصػػػكؿ لرغمبيػػػ  « فػػػت »ينػػػ  كاسػػػتخداـ حالػػػ  التنػػػافس بػػػيف الاػػػكائـ لمنػػػس لػػػدعـ دػػػكائـ مي« حمػػػاس»ؿ

كشرعي  ائنتخابات ، كلكف اعمر كذلؾ محدد بنسػب  ائدتػراع الػذم « فت »ائنتخابي  التر دد تيكس شيبي  
باػرار المحظػ  « حمػاس»أف يككف مرتفيػا بمينػى أف تظيػر ائنتخابػات عػدـ كحػكد ثاػؿ ؿ« حماس»ئ تريده 

 عخيرة يمن  حؽ التصكيت ) الفردم ( ععضائيا لممشارك ..ا
بمينػػى أف تسػػم  ععضػػائيا بالتصػػكيت لماػػكائـ المنافسػػ  الاكيػػ  التػػر دػػررت دعميػػا منحاحيػػا ، أك أف تاػػـك 

كبشكؿ محسكب بمن  أصكات محددة ػ باتفاؽ ػ مس دػكائـ ميينػ  ليػذه الاػكائـ كبشػكؿ متكػتـ يحيػؿ « حماس»
  اللعػػػب الرئيسػػػر كالحاضػػػر فػػػر انتخابػػػات المحػػػالس المحميػػػ  ، لتبػػػدم حرصػػػا عمػػػى ال ائبػػػ« حمػػػاس»مػػػف 

 المشارك  الباطني  المتكارم عف امعلـ كاعنظار .
بيف ميارض للستفتاء « حماس»اف ىذا اعمر يذكرنا بمكضكع ائستفتاء عمى كثيا  اعسرل حيث اناسمت 

اف تاػػػكؿ نيػػػـ حتػػػى تخػػػتمط « حمػػػاس»ائسػػػتفتاء عمػػػى  كالمشػػػارك  فيػػػو كبػػػيف مػػػف ادتػػػرح بانػػػو إذا تػػػـ إحػػػراء
تيمػؿ بشػكؿ مػنظـ كدديػؽ « حمػاس»فر ىذا اعمر ييرؼ كيتاكػد أف « حماس»اعصكات ، كمف يرل تكحو 

 . 1114كغير ميمف كما فيمت فر ائنتخابات التشرييي  عاـ 
« فػت »ؿ حصمت عمى أصكات أعضائيا إضاف  عصكات إضافي  ماابػؿ تشػتت كاضػ  مػف دبػ« حماس»ؼ

كفصػػائؿ المنظمػػػ  لتحػػاكزه بشػػػكؿ حػػدم كعممػػػر فإنيػػا أمػػػاـ « فػػػت »، نحػػف أمػػاـ أمػػػر مشػػابو إذا لػػػـ تتحػػرؾ 
ائنتخابات التشرييي  كالحككم  لمصمح  « فت »عندما خسرت  1114إشكالي  كبيرة مشابي  لما حصؿ عاـ 

ف حػػػاءت ىػػػذه إذا مػػػا خسػػػرت ائنتخابػػػات المحميػػػ  فإنيػػػا ستخسػػػر الشػػػرء ا« فػػػت »إف «. حمػػػاس» لكثيػػػر كا 
فػتحس كتنظػيـ بحاحػ  عف »الخسارة مف خلؿ صندكؽ ائدتراع كاليممي  ائنتخابيػ  الديماراطيػ  ، ذلػؾ عف 

« فػػت »تتحػػرؾ كلػػيس كػػافراد كمصػػال  كدػػكائـ ئ تماػػى الػػدعـ المطمػػكب فػػر ظػػؿ دػػكة المنافسػػ  الداخميػػ  داخػػؿ 
 ليس سرا . نفسيا كمحاكئت ائضياؼ كائستمال  التر تحرم كىذا

فاػط كلكػف يمػس بمكانػ  منظمػ  التحريػر الفمسػطيني  بػاف تتاػدـ دػكائـ مسػتاميف أك « فػت »ىذا اعمر ئ يمس 
مسػتام  عمػػى مكانػػ  المنظمػػ  أمػػر يسػػتحؽ التكدػػؼ عنػػده مػػف دبػػؿ منظمػػ  التحريػػر بشػػكؿ حػػدم كالتيامػػؿ مػػس 

ط  كفػر اطػار تييػدىا بانتخابػات عمػى أنيػا حاضػرة باػكة فػر انتخابػات ت يػب عنيػا شػكل ، فالسػم« حماس»
 شفاف  كنزيي  تاؼ عمى مساف  كاحدة مف الاكائـ كميني  بتكريس ىذا اعمر.

لػػـ تتكدػػؼ عػػف كصػػؼ ائنتخابػػات بانيػػا مػػزكرة كمػػا صػػرح الايػػادم فػػر « حمػػاس»كمػػس ذلػػؾ فػػإف أدطابػػا مػػف 
حتػػػى  1114ات عشػػػي  انتخابػػػ« حمػػػاس»محمػػػكد الزىػػػار اعمػػػر نفسػػػو الػػػذم كانػػػت كبايػػػت تيمنػػػو « حمػػػاس»

ف كصؼ ائنتخابات بانيا مزكرة ليس نابيا مف ككف صناديؽ ائنتخابات تكره  « حماس»اعلف النتائج ، كا 
بػالفكز « حمػاس»لمحكػـ أك ئ يػاتر ؿ« حمػاس»تكػره صػندكؽ ائنتخابػات الػذم ئ يػاتر ب« حماس»أك اف 
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نمػػػا بػػػدافس إصػػػدار اعحكػػػاـ ائسػػػتبادي  لخمػػػؽ حالػػػ  إربػػػاؾ لماػػػكائـ ا لمتنافسػػػ  عمػػػى ائنتخابػػػات كمػػػف بػػػاب كا 
 التشكيش عمى السمط  المسؤكل  كالتشكيؾ بنزاى  ائنتخابات.

غيػػر مينيػػ  بائنتخابػػات فممػػاذا ييميػػا الطيػػف بيػػا ككصػػفيا بػػالمزكرة، إف اتيػػاـ « حمػػاس»كلكػػف مػػا دامػػت 
اعمر الذم ت فػؿ  بإشاع  الحديث عف تزكير ائنتخابات يؤكد أنيا مشارك  فر عممي  ائنتخابات« حماس»

حػػػزءا مػػػف التكافػػػؽ عمػػػى تشػػػكيؿ لحنػػػ  « حمػػػاس»تمامػػػا كتسػػػاطو ، كأكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ ألػػػـ تكػػػف « فػػػت »عنػػػو 
 دد أعمنت مكافاتيا عمييا؟ كلماذا ىذا التشكيؾ فر عمؿ المحن  المشيكد بنزاىتيا؟« حماس»ائنتخابات كأف 
صريحات مسؤكلييا تيكس خػلؼ ذلػؾ أف تظير أنيا غير ميني  فإف تصرفاتيا كت« حماس»كميما حاكلت 

 بانيا حاضرة كباكة بيذه ائنتخابات.
حادة بخصكص ائنتخابات فمطمكب منيػا اف تتػي  المحػاؿ لمحنػ  ائنتخابػات « حماس»كمس ذلؾ اذا كانت 

 كالسماح ليا بتحديث السحؿ ائنتخابر تمييدا ئنتخابات رئاسي  كتشرييي  .
 88/81/1181، القدس، القدس

 
 سعرًا حراريًا لمفرد في غزة يوميًا ! ات الحصار: رياضي 

 عميرة ىاس
ثػػلث سػػنكات كنصػػؼ مػػف ميركػػ  دضػػائي  خاضػػتيا حمييػػ  "حيشػػا" )كصػػكؿ( اضػػطر مكتػػب منسػػؽ أعمػػاؿ 

. كفػػر الكثياػػ  1111الحككمػػ  فػػر "المنػػاطؽ" للفػػراج عػػف كثياػػ  "الخطػػكط الحمػػر" التػػر صػػاغيا فػػر اليػػاـ 
اللزم ، برأم مكتب التنسػيؽ، كػر ئ يصػؿ سػكاف دطػاع غػزة الػى كضػس سػكء  تحتسب سيرات الحد اعدنى

الت ذيػ  فػػر الفتػػرة التػػر شػػددت فييػػا اسػػرائيؿ ديػػكد الحركػػ  عمػػى ائشػػخاص كالبضػػائس، بمػػا فػػر ذلػػؾ منتحػػات 
ال ػػػذاء كالمػػػكاد الخػػػاـ. كحسػػػب مػػػا كرد فػػػر الكثياػػػ ، فإنػػػو ُأشػػػرؾ فػػػر صػػػياغتيا مكظفػػػكف مػػػف كزارة الصػػػح  

السػػيرات الحراريػػ  تػػـ حسػػب مفتػػاح الػػكزارة، المسػػتند الػػى ائسػػتيلؾ ائسػػرائيمر المتكسػػط فػػر ظػػؿ كاحتسػػاب 
 تكييفو مس "ثااف  كتحرب " الاطاع.

طمبت حميي  "حيشا" )مركز حماي  حاكؽ الحرك ( نشر كثػائؽ امغػلؽ بنػاء عمػى دػانكف  1119فر نيساف 
زي  فػر تػؿ أبيػب كزارة الػدفاع بنشػر كثياػ  "الخطػكط أمرت المحكم  المرك 1188حري  الميمكمات. فر آذار 

. 1119التػػر ذكػػرت عكؿ مػػرة فػػر تاريػػر لػػػ أكرم بػػلك كيػػكتـ فمػػدماف فػػر "ىػػآرتس" فػػر حزيػػراف  –الحمػػر" 
كاسػػتانفت الدكلػػ  عمػػى الاػػرار إلػػى محكمػػ  اليػػدؿ اليميػػا، كىنػػاؾ دػػاؿ منػػدكبك مكتػػب التنسػػيؽ بػػاف ىػػذه مسػػكدة 

حو السياس  عمميا. ليذا السبب عارضكا النشر بزعـ أف ىكذا ستنكشػؼ دكف حاحػ  فاط لـ تطبؽ أبدان كلـ تك 
دراسػػ  داخميػػ  ككردػػ  تفكيػػر لػػـ تصػػؿ عمػػى ائطػػلؽ الػػى حػػد التحاػػؽ. كديػػؿ لػػػ "ىػػآرتس" مػػف مكتػػب منسػػؽ 
شؤكف "المناطؽ" إنو بيد أف كضيت كثياػ  "الخطػكط الحمػر" لػـ يحػرب ام بحػث اضػافر. الكثياػ  )بصػي تيف 

( نامػت دبػؿ نحػك اسػبكعيف الػى "حيشػا" بتيميمػات مػف محكمػ  اليػدؿ اليميػا كيكشػؼ 1111كف الثػانر فر كان
 النااب عنيا امآف.

صػيغ نمػػكذج "الخطػكط الحمػػر" بيػد نحػػك خمسػ  اشػػير مػف دػػرار الحككمػ  برئاسػػ  اييػكد اكلمػػرت )فػر أيمػػكؿ 
مف كالػى دطػاع غػزة. كدضػى  ( تيميؽ الايكد أكثر مما كاف مف دبؿ عمى حرك  ائشخاص كالبضائس1111

الاػػرار بػػاف "يايػػد ناػػؿ الخيػػرات الػػى دطػػاع غػػزة، كيػػتامص تكريػػد الكدػػكد كالكيربػػاء، كيفػػرض ديػػد عمػػى حركػػ  
ائشخاص مف كالى الاطاع". كما ديؿ فر الارار فإف الايكد ستطبؽ "فر ظؿ ني  ائمتنػاع عػف إحػداث أزمػ  

. فػػر المػػداكئت فػػر محكمػػ  اليػػدؿ اليميػػا فػػر أحػػد إنسػػاني ". كمػػا حظػػر أيضػػا عمػػى كػػؿ تصػػدير مػػف الاطػػاع
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التماسات "حيشا" ضد ىذه السياس  درر محاميا الدكل  حمياد شػيرماف الراحػؿ كدانػا برسػكمف، اسػناد تصػري  
مشفكع بالاسـ مف اليايد شمكمر مختار مف مكتب التنسيؽ باف "مف حؽ الدكل  أف تارر باف ليس فػر نيتيػا 

 اعدة الطرؼ ائخر ادتصاديا فر المكاحي ، أك اليمؿ بطريا  "الاتاؿ ائدتصادم"".ائرتباط ادتصاديا أك مس
كتحسػػػب الكثياػػػ  السػػػيرات الحراريػػػ  بالحػػػد ائدنػػػى التػػػر تاػػػررت لكػػػؿ محمكعػػػ  ُعمريػػػ  كنػػػكع احتمػػػاعر مػػػس 

كىكػػذا ائغذيػ  ائساسػي  التػػر يحػب ادخاليػػا الػى الاطػاع كمػػس عػدد الشػػاحنات اللزمػ  لناميػا بالحػػد ائدنػى. 
، يتحسد فر  1119تارر متكسط  طػف مػف  1.515.5غراـ مف ال ذاء أك  8104سير حرارم لمفرد فر اليـك

شػػاحن  كػػؿ يػػكـ )عمػػى مػػدل  811.6ال ػػذاء لكػػؿ سػػكاف الاطػػاع. كيتطمػػب إدخػػاؿ ىػػذه البضػػائس الػػى الاطػػاع 
فػر الايمػ  المنتحػات شػاحن  تسػاكم  41.4خمس  أياـ فر اعسػبكع(. كمػف ىػذا اليػدد ادتطػس كاضػيك الكثياػ  

مػف الخضػار، الفكاكػو، الحميػب كالمحػكـ. كتشػير الكثياػ  الػى أف  –ال ذائي  مف "انتاج ذاتر" )داخؿ الاطػاع( 
طنػػان فػػر  06"إحمػػالر ال ػػذاء اليػػكمر يراعػػر "أذكاؽ" ائطفػػاؿ الصػػ ار تحػػت سػػف الثانيػػ ، ممػػا يضػػيؼ نحػػك 

.ش 818.1 –اليـك ليمـك السكاف". كالنتيح  النيائي    احن  فر اليـك
شاحن  بمكحب "الثااف  كالتحرب " ئستيلؾ ال ذاء فر غزة. كتحدر ائشػارة الػى  80مف ىذه النتيح ، ادتطس 

شػاحنات ماابػؿ  5أنو فر الكثيا  ئ يشرح كيؼ نفذ ىذا الحساب. بينما احتسب استيلؾ أعمى مف السػكر )
شػاحن  ماابػؿ  81دنى مف الخضػار كالفكاكػو )حسب النمكذج ائصمر لكزارة الصح ( حسب استيلؾ أ 1.4

 81.1بدئ مف  86شاحن ( كلحـك كطيكر ) 18.8بدئ مف  81شاحن ( كاستيلؾ أدنى مف الحميب ) 11.5
شػػاحن  كػػؿ يػػـك  808شػػاحن (. كبائحمػػاؿ احتسػػبكا فػػر مكتػػب التنسػػيؽ بانػػو يحػػب مكاصػػم  ادخػػاؿ حمكلػػ  

مػػف شػػاحن  مػػا فػػر الطػػرؼ ائسػػرائيمر كتناػػؿ الػػى شػػاحن  بضػػاع  تنػػزؿ  –بطرياػػ  "مػػف الظيػػر الػػى الظيػػر" 
شاحنات نامت عبر حاحز كـر سالـ كالبادر عبػر  814اخرل فر الطرؼ الفمسطينر. مف عمـك الشاحنات، 

 ميبر البضائس "كارنر"، كانت اسرائيؿ أغماتو فاط بيد بضس سنكات.
صادؽ دبؿ صياغ  "الخطػكط الحمػر" عمػى كحسب الكثيا ، كاف نائب كزير الدفاع فر حينو، متاف فيمنائر، 

شػػاحنات كػػؿ يػػـك مػػف ال ػػذاء كالبضػػائس الحيكيػػ  ائخػػرل، كادخػػاؿ غػػذاء بػػذكرم )الػػذرة كالشػػيير  814ادخػػاؿ 
لمحيكانػات( عبػػر حػػاحز كػػارنر. كاسػػتيدفت "الخطػػكط الحمػر" التاكػػد مػػف أف عػػدد الشػػاحنات يمبػػر احتياحػػات 

رنػػ  مػػس ميطيػػات ائمػػـ المتحػػدة عػػف دخػػكؿ الشػػاحنات تبػػيف أف الاطػػاع. فػػر حمييػػ  "حيشػػا" ياكلػػكف اف الماا
 عدد الشاحنات اليكمي  كاف فر أحياف كثيرة أدؿ بكثير.

كتػػرحـ مكتػػب منسػػؽ أعمػػاؿ الحككمػػ  فػػر "المنػػاطؽ" برئاسػػ  المػػكاء عػػامكس حميػػاد فػػر حينػػو، سياسػػ  تاييػػد 
د البنػاء، ائبػػر كائدمشػػ  كالمنتحػػات مػػف المنتحػػات الممنكعػ  )مػػف مػػكا –الحركػ  الػػى دػػائمتيف4 كاحػدة طكيمػػ  

الخاـ ائخػرل، كحتػى مػكاد التنظيػؼ كائغتسػاؿ، الكتػب، ائئت المكسػياي  أك الحمػص الميػالج(، كالاصػيرة 
لممنتحػات المسػػمكح بيػػا. ككػاف الخػػط المكحػػو ىػك أنػػو مػػف ائف فصػاعدا لػػيس الطمػػب عمػى المنتحػػات ىػػك  –

اع كالكميػػات اللزمػػ ، مثممػػا دررىػػا مكتػػب التنسػػيؽ. كبػػيف الحػػيف الػػذم ياػػرر ادخاليػػا الػػى الاطػػاع بػػؿ ائنػػك 
كائخر كانت طكادـ مكتب التنسيؽ، برئاس  المكاء حمياد تحتمس كتحدد دائم  المنتحات المسمكح بيا. كىكػذا 

سم   1119ادخاؿ الشامبك، كلكف بدكف مميف الشير فر ذات اليبكة، كفر تمكز  1111مثل ادر فر نياي  
 بادخاؿ الحمص الميالج، كلكف بدكف الصنكبر. ئكؿ مرة

كل رض تطبيؽ التيميمات "بائمتناع عف إحداث أزم  انسػاني "، صػاغ ضػباط أركػاف فػر مكتػب التنسػيؽ مػا 
يسمكنو "محسات" تفحص عدـ ائدتراب مف كضس تناص فيو المنتحات المسمكح بيا أك امكانيػ  نشػكء سػكء 

راء صػػيغ نمػػكذج ديػػاس مخػػزكف ال ػػذاء فػػر الاطػػاع كنظػػاـ السػػماح ت ذيػػ . كمػػف خػػارج نمػػكذج الخطػػكط الحمػػ
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بادخػػاؿ الخيػػرات. فػػر مكتػػب التنسػػيؽ ياكلػػكف إف النمػػكذج الػػذم كحػػو خطػػاىـ فػػر نيايػػ  المطػػاؼ كػػاف نظػػاـ 
الػػذم عػػرض حسػػابات رياضػػي  لمردابػػ  عمػػى عػػدـ الػػناص أك  –السػػماح بادخػػاؿ الخيػػرات كمايػػاس المخػػزكف 

الحيكيػػ  المسػػمكح بيػػا. فػػر أعاػػاب التمػػاس "حيشػػا" الػػى محكمػػ  اليػػدؿ اليميػػا، الفػػائض فػػر حممػػ  المنتحػػات 
(. كشػدد مكتػب تنسػػيؽ أعمػاؿ الحككمػػ  15/81/1181)"ىػػآرتس"،  1181نشػرت الكثػائؽ فػػر تشػريف ائكؿ 

فر "المناطؽ"، أكؿ مف أمس، عمى أف "الحساب الكمر لـ يػتـ بيػدؼ الكصػكؿ الػى مسػتكل الحػد ائدنػى أك 
 ات بؿ اليكس، ضماف عدـ كحكد الناص".تاييد الكمي

فر "حيشا" يشكككف بائدعاء بانػو لػـ يكػف اسػتخداما لمخطػكط الحمػر كياكلػكف مػثل إف مسػتكل الحػد ائدنػى 
عحػػؿ مسػػتكرد كػػؿ اسػػبكع( فػػر ىػػذه الكثيػػ  كحػػو خطػػى النيابػػ  اليامػػ  لمدكلػػ ، حػػيف  011الػػذم تاػػرر لمحػػكـ )

ينب ػر ائسػتحاب  لطمػب زيػادة السػاؼ فػر نيايػ  عيػد رمضػاف. فػر شرحت فر محكم  اليػدؿ اليميػا لمػاذا ئ 
 تارر فر حساب المخزكف. 011مكتب التنسيؽ ياكلكف إف مستكل الػ 

( ماػاييس المحػيط كػر SPHERE STANDARDSكتستييف منظمات انساني  دكلي  بالنمكذج المسػمى )
كارث كالطكارئ )سكاء كنتيح  لمكػكارث تحدد احتياحات السكاف كتحسف المساعدة المادم  ليـ فر حائت الك

الطبيييػػػ  أـ لمحػػػركب(. كىػػػذا النمػػػكذج أكثػػػر تركيبػػػا كأدػػػؿ حسػػػابيا ممػػػا فػػػر "الخطػػػكط الحمػػػر". كلكػػػف الفػػػارؽ 
الحكىرم ىك أف "الخطػكط الحمػر" كنمػكذج حسػاب المخػزكف تاػررت مػف ذات الحيػ  التػر خماػت عػف دصػد 

 س الحديث كبسكانيا.كضس الطكارئ، كالتر تتحكـ عمميا بالمنطا  مكض
كيشير كاتبك كثيا  "الخطكط الحمر" الى أف ددرة ائنتاج المحمي  لمخضار كالفكاكػو مػف المتكدػس أف تػنخفض 

فر غضكف بضي  أشير، بسبب الحظر ائسرائيمر عمى ادخاؿ البذكر  511طف فر اليكـ الى  8.111مف 
خػارج الاطػاع. مصػير مشػابو متكدػس لفػرع الطيػكر. كالمكاد الخاـ المختمفػ  اللزمػ  لمزراعػ ، كحظػر التسػكيؽ 

 كلـ ياترح الُكتّاب حل ليذا ائنخفاض.
احاب ركبرت تيرنػر، مػدير اعمػاؿ ككالػ  ال ػكث فػر دطػاع غػزة، ردان عمػى سػؤاؿ لػػ "ىػآرتس"، انػو دػرأ "بامػؽ" 

، فػاف نيػج الخطػكط مسكدة الكثيا  كأنو "اذا كاف ائمر ييكس سياس  أصػيم  ترمػر الػى تاييػد اسػتيراد ال ػذاء
الحمر يتيارض كالمبادئ ائنساني ، كاذا كاف يرمر الى منس أزم  انساني  مف خػلؿ تحديػد حافػ  حػد أدنػى، 

 فاد فشؿ".
ككال  غكث اللحئيف الفمسطينييف تنخرط عف كثب فر حياة نحػك مميػكف نسػم  فػر الاطػاع. كدالػت تيرنػر لػػ 

ائؽ عمى ائرض تثبت باف اسػتيراد ال ػذاء الػى غػزة ىػبط الػى "ىآرتس" انو حسب ميطيات الككال  فاف "الحا
ما دكف الخطكط الحمر. لك كانت الميابر الرسمي  ىر الاناة الكحيدة كلػك لػـ تضػمف ككػائت ائمػـ المتحػدة 
باف يصؿ دسـ بالحد ائدنى الى ائكثر فارا، لكانت النتيح  تفادما حايايػا فػر سػكء الت ذيػ  فػر دطػاع غػزة". 

ضػػا اف النمػػكذج لػػـ ياخػػذ بالحسػػباف فاػػداف منتحػػات مسػػتكردة بسػػبب طرياػػ  الناػػؿ "مػػف الظيػػر الػػى كدػػاؿ اي
الظير" )بسبب تمزؽ اكياس ال ذاء، ع.ق(. كعمػى حػد دكلػو، فػاف ىػذه الخسػارة كحػدىا تكمػؼ ائمػـ المتحػدة 

ر الحظػػر عمػػى نحػػك مميػػكف دكئر فػػر السػػن . كردان عمػػى سػػؤاؿ مػػا اذا كػػاف الكضػػس تحسػػف اليػػكـ، بيػػد أف ال ػػ
ادخػػاؿ منتحػػات ال ػػذاء كبضػػائس اسػػتيلكي  اخػػرل احػػاب تيرنػػر بانػػو طالمػػا اسػػتمر الحظػػر عمػػى التصػػػدير 

 التيمؽ الذم ىك مف فيؿ ائنساف". –سيباى عمى حالو "المستكل غير المسبكؽ مف التيمؽ بالمساعدات 
اسػػرائيؿ بانيػا غيػػر مسػػؤكل  كدالػت المحاميػػ  شػيرم بيشػػر مػػف "حيشػا" إنػػو يكحػػد تضػارب كاضػػ  بػيف ادعػػاء 

عف سكاف الاطاع بينما "يمكنيا أف تارر كميات ال ذاء التر تتكاحد فر اعسكاؽ، كأنكاعو أيضا. ىذا التحكـ 
يفرض عمييا كاحب ائمتنػاع عػف فػرض ديػكد الحركػ  التػر ئ تسػتحيب ئحتياحػات أمنيػ  محػددة، كاحػب ئ 
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د مػف كزارة الصػح  عمػى سػؤاؿ كحيتػو "ىػآرتس" عػف دكرىػا كلػـ يصػؿ ر ئ يطبؽ أيضا فر السياس  الحالي ".
 فر صياغ  الكثيا .

 88/81/1181، األيام، رام اهلل. 87/81/81/1181، "ىآرتس"

 
 كاريكاتير: 73

 

 
 88/81/1181الخميج، الشارقة، 


