
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 "الوىم المتبدد" دولت قضية األسرى وحققت نصرًا مركبًا عممية ىنية: 
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 في القدس  "وحدة استيطانية في مستوطنة "غيمو 033قامة إ السمطات ااسرائيمية تقر   9
 011امػة نياليػا عمػم مططػط سقصػادقت السػمطات اسسػراليمية أف ، 90/93/1391القدس، القدس،  ذكػرت

 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غيمو" في القدس.
تػػػـ نشػػػر اعػػػ"ف فػػػي ]أمػػػسي حركػػػة "السػػػ"ـ اسف" اليػػػوـ  الطمػػػيس  المسػػػؤولةي فػػػي ىاغيػػػت اوفػػػراف ]وقالػػػت 

صحيفة "معػاريؼ" يعمػف اف الططػة دطمػت حيػز التنفيػذا حيػث اف ىػذا النشػر ىػو المرحمػة اسطيػرة فػي عمميػة 
عيف مف النشر فانو يبػدأ العمػؿ بالططػة وسػيكوف بنمكػاف المقػاوليف التقػدـ بطمػب رطػص التططيطا وبعد اسبو 

 .البناء مف البمدية
: "فػػي حالػػة مططػػط السػػفوح ال"ربيػػة لػػػ"غيمو"ا التػػي بػػادرت الييػػا ]أوفػػراف التػػي كتػػب عمػػم مػػدونتياي واضػػافت

اء حقػػػوؽ البنػػػاءا ومػػػف سػػػمطة اراضػػػي اسػػػراليؿا فػػػاف عمػػػم المقػػػاوليف النجػػػاح فػػػي المناقصػػػات مػػػف اجػػػؿ شػػػر 
 المحتمؿ نشر ىذه العطاءات في اسشير القميمة المقبمة".

وحػدة مػا امكانيػة اضػافة  061ولفتت الم اف ىناؾ مطططػيف لسػفوح "غيمػو"ا اسوؿا السػفوح الجنوبيػة لبنػاء 
وتنتظػػػػر بحػػػػث  1191ايػػػػار  مػػػػايو   91وحػػػػدةا وقػػػػد تػػػػـ نشػػػػر ىػػػػذه الططػػػػة سعتػػػػراض الجميػػػػور فػػػػي  011

 ات في لجنة التططيط الموالية.اسعتراض
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وحدةا وقد تـ عرضو اماـ اعتراض الجميور في نيساف  011اما الثاني في في السفوح ال"ربية لػ"غيمو" لبناء 
 واليـو تـ نشره بشكؿ نيالي. 1191حزيراف  يونيو   14وتـ اقراره في  1199 ابريؿ  

فػػراف مػػف "جماعػػة السػػ"ـ ااف" اسسػػراليمية او ا أف عػػف رويتػػرزا أف 91/93/1391الحيللاة، لنللدن، وأضػػافت 
 اف "البناء يمكف اف يبدأ ط"ؿ بضعة اشير".قالت المناىضة ل"ستيطافا 

 
 
 : نتنياىو دم ر حل الدولتينلل"يديعوت" عباس 

 اإلسراليمياتيـ الرليس الفمسطيني محمود عباسا رليس حكومة اسحت"ؿ : برىوـ جرايسي - الناصرة
بأنو دّمر حؿ الدولتيفا وقاؿ في مقابمة ما صحيفة "يديعوت أحرنوت" وتنشر الجمعة بنياميف نتنياىوا 

 اإلسراليمييف% مف  كاممةا إف القضية الفمسطينية غالبة عف برامج األحزابا في الوقت الذي يريد فيو 
 ح" لمصراع.

رأ في استط"عات الرأي بأف فمف جية أق "اإسراليؿ"وقاؿ عباس في المقابمةا إنني "س أفيـ ما يجري عندكـ 
في المالة مف اإلسراليمييف يريدوف الس"ـ معنا. ومف جية أطرى س توجد عممية سياسيةا ونحف ن"حظ  

لديكـ عدـ اىتماـ. يقولوف لي إف الموضوع الفمسطيني بشكؿ عاـ غالب عف أجندة األحزاب. وفي الميكود 
الجبنة المصنعةا واسنتطابات ىي ذريعة أطرى لمتأجيؿ.  ينش"موف بتيديد إيرافا وفي حزب "العمؿ" بسعر

ماذا أفيـ؟ رجؿ واحد: نتنياىوا نجح في إقناعكـ بأننا لسنا شركاء في الس"ـا ورجؿ واحد: ليبرمافا يريد أف 
 يصفيني".

وتابا "في المقاء األطير ما نتنياىو قمت لو: تعاؿ نواصؿ مف المكاف الذي توقفت عنده المفاوضات ما 
أولمرتا إس أنو أبم"ني بأف نبدأ مف نقطة البداية ونبدأ مف الصفر. وعندما أصر أس يتحدث إس عف  ييودأ

األمف وعف جنودكـ في غور األردفا أعمنت بأننا نوقؼ المفاوضات. أنا أرى كيؼ يدمر نتنياىو ااف حؿ 
 الدولتيف. وليكف واضحاا س يمكف البقاء في الوضا الحالي".

 //، الغد، عمان
 
 " دولت قضية األسرى وحققت نصرًا مركبًا المتبدد"الوىم عممية ىنية:  

أكد رليس الوزراء الفمسطينيا إسماعيؿ ىنيةا عمم أف عممية الوىـ المتبدد حققت : احمد المصري - غزة
حتفاظيا في انتصارا مركبا لمقضية الفمسطينيةا وذلؾ في قدرة المقاتميف في المقاومة بشتم الجوانبا وا

 الجندي اإلسراليمي جمعاد شاليطا ألكثر مف طمس سنوات متواصمة.
وقاؿ ىنية في كممة لو بميرجاف نظمتو حركة حماس أمسا في مناسبة الذكرى األولم لصفقة التبادؿ "وفاء 

أزؽ"ا "لقد كانت عممية الوىـ المتبدد عممية نوعية أربكت العدوا وأربكت حساباتوا ووضعتو في م األحرار":
 مشيدا بالمقاومة الفمسطينية.

طفاءه لسنوات طويمة كاف  ورأى ىنية أف تمكف المقاومة ومقاومييا مف أسر الجنديا واقتياده مف دبابتوا وا 
أوؿ اسنتصار وأوؿ ال"يثا مشيرا إلم أف ذلؾ يعد انجازا كبيرا في ظؿ واقا وطبيعة قطاع غزةا والذي يعد 

 شريطا ساحميا ص"يرا وضيقا.
 عقل األمنيال
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وذكر أف أسر شاليطا جعؿ قطاع غزةا في مرمم النيرافا وفي مرمم أجيزة التجسس اسستطبارية 
اإلسراليمية وغيرىاا لكي يصموا إليوا غير أنيا فشمت ونجحت في المقابؿ المقاومةا وانتصر العقؿ األمني 

 الفمسطيني.
وطمسمالة شييد ارتقواا مف أجؿ استعادة "لقد انتصر الجرح ال"الر في بيوت الشيداءا فألؼ  وأضاؼ:

شاليط لكف لـ تنجح ولـ تركا غزة ولـ تركا الحكومة ولـ يركا الشعب"ا منوىا إلم أف قدرة المفاوض 
 الفمسطيني في التعامؿ ما ممؼ شاليط كاف انتصارا أطر.

لحركة األسيرةا فيو "إف اسنتصار الثالث يتمثؿ في قدرة المفاوض عمم انتزاع المطالب األسرى وا وتابا:
مفاوض عنيد لـ يتطمم عف شروطوا بؿ دفا اسحت"ؿ ل"ستجابة لمطالبوا وكسر الططوط الحمراء"ا مبينا 

 أنو كاف يتعامؿ بصورة قنوات تفاوضية غير مباشرة.
وحيا ىنية دولة مصر والتي كانت الراعي األساس لعممية التبادؿ والوسيطا مشددا عمم أنيا كانت في موقا 

 ريؾ مباشر في تحقيؽ انتصار الصفقةا وطروج الملات مف األسرى طارج السجوف اإلسراليمية.ش
وشدد أيضا عمم أف انتصار الصفقة ليس انتصارا لحركة "حماس"ا ولمجاف المقاومة الشعبيةا وجيش 

ومة وانتصار اإلس"ـ الفصالؿ الث"ث المشاركة في عممية "الوىـ المتبدد"ا بؿ أنو انتصار لكؿ فصالؿ المقا
 لشعبنا الفمسطينيا وامتنا العربية واإلس"مية.

 حدث ىام
وذكر أف العممية "ببدايتيا ونيايتيا" شكمت حدثا ىاما في مسيرة الشعب الفمسطيني ومسيرة األمة العربية 

حية دقالؽ قد تططت تأثيراتيا المكاف والزمافا موجيا الت واإلس"ميةا وأف العممية التي لـ تست"رؽ سوى 
لمشييديف أشرؼ المعشرا وتيسير أبو سنيمة إحدى أبطاؿ العممية والذيف استشيدوا في مواجيات ما 

 اسحت"ؿ.
وأشار ىنية إلم أف قضية ومطالب شعبنا وأسراه بحثت في معظـ عواصـ الكوفا مبينا أف غالبية الوفود 

ليطا وباتت عمم إثرىا قضية األسرى التي زارت قطاع غزة مف أوروبا وغيرىاا قد تحدثت كثيرا في قضية شا
 تتداوؿ يوميا مف ىذه البوابةا وأف ذلؾ يضاؼ إلم إنجاز المقاومة وأبطاؿ العممية.

وأكد عمم رفض الحكومة في ذلؾ الوقت أي مساومة عرضت عميياا عبر فؾ الحصار اإلسراليمي بالكامؿ 
ا قاطا أننا س نساوـ عمم حرية أسراناا عف القطاعا وفتح المعابر مقابؿ إط"ؽ سراح شاليطا "وكاف ردن
 سنتحمؿ الحصار وااسـ والدماء وس نفرط في حرية ىؤسء األبطاؿ".

ورأى أف صفقة التبادؿ تشكؿ طارطة طريؽ لكيفية تحرير األسرى مف سجوف اسحت"ؿا بعد أف جربت كؿ 
التنازست التي قطعت في مسيرة الوسالؿ واألساليب إلط"ؽ سراحيـ وفشمتا ولـ يستجيب اسحت"ؿ لكافة 

 التسوية.
 إستراتيجية متكاممة

ودعا ىنية إلم رسـ إستراتيجية متكاممة مف أجؿ تحرير أسرانا مف سجوف اسحت"ؿا تقـو عمم استعادة 
عادة الوحدة الوطنيةا وبناء نظاـ سياسي موحد وبرنامج وطني  نياء اسنقساـ وا  وحدة الشعب الفمسطيني وا 

 وطيار المقاومةا وأف تكوف عمم رأس األولويات قضية تحرير األسرى. يحمؿ الثوابت
وطالب بضرورة وضا قضية األسرى عمم رأي أولويات العمؿ الوطنيا وعدـ جعميا قضية فصيؿ أو حزب 
أو تيارا بؿ قضية شعب بكامموا وقضية أمةا سفتا إلم أف األسرى دطموا السجوف اإلسراليمية دفاعا عف 

 جمعاء وأرض فمسطينية وقضيتيا.كرامة األمة 
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وأعرب ىنية عف سعادتو في اشتماؿ الصفقة عمم أسرى مف قطاع غزة والضفة ومدينة القدسا والجوسف 
ا إلم جانب اشتماليا عمم أسرى مف كافة الفصالؿا ومف المسمميف سنة واألردفا واألراضي المحتمة 

 والمسيحييف.
لذيف يعيشوف في قطاع غزةا "ليسوا مبعديفا وانتـ مقربوف إلم قموبنا وذكر بأف األسرى مف الضفة ال"ربية وا

فانتـ منا ونحف منكـا وغزة ىي جزء مف فمسطيف"ا نافيا كؿ ما يشاع في وسالؿ اإلع"ـ عف أف غزة تريد 
 أف تكوف كيانا مستق" عف فمسطيف.

 يد تبني وتقاوم
ف الحكومة العاشرة بعد الفوز في اسنتطابات ولفت إلم أف عممية الوىـ المتبدد جرت بعد شيريف فقط م

الفمسطينيةا فيما أيضا شيدت الحكومة الفمسطينية العدواف اإلسراليمي عمم القطاع بسبب العمميةا وشيدت 
 أيضا اسنتصار المتمثؿ في إط"ؽ سراح األسرى.

ني ويد تقاوـ"ا حيث ورأى أف ذلؾ يعد دلي" عمم الشعار الذي رفعتو الحكومة في بداية عممياا "يد تب
احتضنت المقاومةا ولـ تطذلياا وتحممت الحصارا وسيؿ الدماءا موجيا التحية لمشعب الفمسطيني في 

 قطاع غزة وشيداء وجرحاها وكظـ ال"يط وعضو عمم الجرح مف دوف أف يرفا الراية البيضاء.
 //فمسطين أون الين، 

 
 ي "جيمو" يدمر حل الدولتينوحدة استيطانية ف عريقات: قرار بناء  

وحدة استيطانية  بناء قرار قاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صالب عريقات إف وكاست:  - السفير
ضمف المططط اإلسراليمي الشامؿ الذي ييدؼ إلم "يأتي  في القدس الشرقية "جيمو"جديدة في مستوطنة 
وحدة استيطانيةا ىو قرار ما ُيسّمم بمجنة  ر بناء األططر مف قرا"ا سفتًا إلم أف "تدمير حؿ الدولتيف

مف األراضي الواقعة غربي جدار الفصؿ العنصري إلم  ةالمالفي  إدموند ليفي الذي ييدؼ إلم ضـ 
 ."مف مساحة األغوار ا وأكثر مف  سنةدولة إسراليؿا فضً" عف ضـ أراضي القدس المحتمة في 

 //السفير، بيروت، 
 
 مع مصر حول الحدود والمعابر لمتعامليشكل لجنة وزارية  عباس 

أصدر الرليس محمود عباسا أمسا مرسومًا رلاسيًا بتشكيؿ لجنة تمثؿ السمطة الوطنية  :وفا -راـ اهلل 
 -الفمسطينية في التعامؿ ما الجيات الرسمية في مصرا تعنم بشؤوف الحدود والمعابر الفمسطينية 

و التالي: الوزير نبيؿ قسيسا رليسًاا الوزير جواد الناجيا عضوًاا الوزير حسيف الشيخا المصريةا عمم النح
المجنة حؽ اسستعانة بمف تراه مناسبًا مف الطبراء  عباسوفوض  عضوًاا الوزير محمد أبو رمضافا عضوًا.

 إلنجاز مياميا.
 //األيام، رام اهلل، 

 
 تأجيل التصويت في األمم المتحدةغضب فمسطيني من بريطانيا لحثيا عمى  

المطالب لمقيادة الفمسطينية بتأجيؿ  عبرت مصادر فمسطينية عف غضبيا مف الموقؼ البريطاني: لندف
بريطانيا قد جندت في  إف وقالت:مساعييا لرفا مستوى عضويتيا في الجمعية العامة لألمـ المتحدةا 

يـ أصروا عمم أنيـ سيض"طوف مف أجؿ التصويت صفوؼ المعارضة األميركية لمجيود الفمسطينيةا لكن
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نوفمبر المقبؿا وأنيـ واثقوف مف / عمم منصبيـ باألمـ المتحدة بحموؿ الطامس عشر مف تشريف الثاني
ا  إلمدولة عمم األقؿا وربما يصؿ ىذا العدد  الحصوؿ عمم أغمبية. ومف المتوقا أف تصوت 

 لة غير عضو".لصالح رفا مستوى تمثيؿ فمسطيف إلم "دو 
ووفقا لمصادر فمسطينيةا فنف الوسيات المتحدة تحاوؿ أيضا رفا عتبة التصويت الناجح في الجمعية 
العمومية مف أغمبية بسيطة إلم الثمثيف. وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني: "إنيـ يستطدموف كافة البطاقات والطرؽا 

 بتحويميا إلم الثمثيفا فنننا ما زلنا سننجح". الكف إف قامو 
قالت حناف عشراويا عضو المجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفمسطينية: "نحف نبذؿ أفضؿ ما في وسعنا و 

مف أجؿ إنقاذ حؿ الدولتيفا وتجنب العنؼا وتطبيؽ القانوف الدولي. األميركيوف قادروف تماما عمم القياـ 
يخ طويؿ في المنطقةا ويجب أف بعمؿ إسراليؿ بدوف تجنيد بريطانيا لممساعدة في ذلؾ. بريطانيا ليا تار 

تكوف أوؿ مف يعترؼ بالضرر الذي تسببت بو لمفمسطينييف في الماضي. إنيـ مدينوف لنا عمم األقؿ بأف 
 يكونوا عادليف".

 //القدس، القدس، 
 
 نمر حماد: تعامل قطر مع الحكومة في غزة يعزز االنقسام 

لرلاسة الفمسطينية الطميس حوؿ تمقي الرليس محمود ساد ال"موض في مؤسسة ا: وليد عوض -راـ اهلل 
قطر الشيخ حمد بف طميفة آؿ ثاني يدعوه فييا لزيارة غزة ط"ؿ الفترة القادمة  أميرعباس رسالة مف 

اعمار القطاع بحضور الرجميف ومشاركة وفود عربية رفيعة  بنعادةسستقبالو ىناؾ لتدشيف مشروع قطر 
 ماس التي تسيطر عمم القطاع.لقادة حركة ح إضافةالمستوى 

الطميس عممو بوصوؿ رسالة مف  "القدس العربي"ومف جيتو نفم نمر حماد المستشار السياسي لعباس لػ
تكوف زيارة الرليس الفمسطيني ل"زة وفؽ تنفيذ اتفاؽ المصالحة  أفقطر تدعو عباس لزيارة غزةا مرجحا  أمير

 ميف.الدوحة لتشكيؿ حكومة مف المستق إع"فوتطبيؽ 
سا بؿ  أوبنعـ  اإلجابةرسالة لو لزيارة غزة س تكوف ضمف  أودعوة  أيةحماد باف رد عباس عمم  وأشار

زيارة عباس ل"زة  أف إلم إشارةشرح موقفو مما يجري في غزة وكيفية زيارتياا وذلؾ في  إطاريأتي رده في 
تزؿ القضية الفمسطينية برمتيا في تط"ستكوف وفؽ تنفيذ اتفاؽ المصالحة الفمسطينيةا وليس وفؽ دعوات 

 ."غزة
التحركات القطرية بشأف دعـ غزة والتعامؿ ما حكومتيا المقالة ىناؾ تعزز  أفوعبر حماد عف مطاوفو مف 

 اسنقساـ الفمسطيني.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 منظمة التحرير تحذر من صعوبة أوضاع الالجئين الفمسطينيين في سورية 

حذر زكريا األغا مسؤوؿ ممؼ ال"جليف في منظمة التحرير الفمسطينية يـو أمس مف : رؼ اليورأش - غزة
صعوبة أوضاع ال"جليف الفمسطينييف في سورية جراء األحداث الدالرة ىناؾا وطالب أطراؼ الصراع بتحييد 

 ال"جليف الفمسطينييف وعدـ زج المطيمات في الصراع الدالر.
مارغوت إليسا أطمعو ط"لو عمم  "األونروا"لقاء عقده ما نالب المفوض العاـ لػ وجاء تحذير األغا ط"ؿ

 عمييـ. "األونروا"أوضاع ال"جليف في المطيماتا وانعكاسات األزمة المالية التي تعانييا 
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 //القدس العربي، لندن، 
 
 األزمة المالية لمنظمة التحرير تصل لبنان 

ألقت األزمة المالية التي تعاني منيا منظمة التحرير الفمسطينية بظ"ليا عمم : عبد الرحمف عرابي -بيروت 
 مطيمات ال"جليف الفمسطينييف في دوؿ الشتات س سيما لبناف.

ويتوزع ال"جلوف الفمسطينيوف في لبناف عمم عشرة مطيمات تعاني مف كثافة سكانية ونقص في الطدمات 
 مالية لممنظمة لتزيد الوضا سوًءاا بحسب مصادر فمسطينية متطابقة.اسجتماعية والصحيةا وتأتي األزمة ال

أميف سر حركة "فتح" وفصالؿ منظمة التحرير الفمسطينية في لبناف فتحي أبو العرداتا أكد في ىذا السياؽ 
 لمراسؿ وكالة األناضوؿ لألنباء أف "مكاتب المنظمة في لبناف تأثرت باألزمة بشكؿ مباشر".

% فقط مف قيمة رواتب الموظفيف والمناضميف العامميف في لبناف جراء األزمةا رؼ وكشؼ أنو جرى ص
مشيرا في الوقت نفسو إلم أف الموظفيف أبدوا استعدادىـ لمواجية األزمة "باعتبار أنيـ ممتزموف بالقضية 

 وليس بالراتب الشيري".
معات الشعب الفمسطيني والحيمولة وطالب أبو العردات بوجوب وجود مظمة أماف اقتصادية عربية لدعـ تط

 دوف استطداـ الدوؿ المانحة الورقة اسقتصادية لمض"ط عمم السمطة الوطنية الفمسطينية.
وتطرؽ منير المقدحا قالد كتالب شيداء األقصم  الجناح العسكري لحركة فتح  في لبنافا إلم تأثير األزمة 

سياسة األمف بالتراضي عبر المجاف الشعبية نتيجة عدـ المالية عمم الوضا األمني لممطيماتا وأكد اعتماد 
 وجود قوة تنفيذية لمتحرؾ في حاؿ نشوب أحداث أمنية وذلؾ نتيجة نقص الميزانية.

وأوضح في الوقت نفسو أف "رواتب المقاتميف المنضويف تحت لواء المنظمة س تتجاوز مالتي دوسر شيريا 
 لمفرد".

 // وكالة األناضول لألنباء، تركيا،
 
 مكافحة الفساد الفمسطينية تصادر أمواال وعقارات لمحمد رشيد ووليد النجاب 

شرعت نيابة ىيلة مكافحة الفساد بمصادرة أمواؿ وعقارات وأسيـ محجوزة في األرض  :سما – راـ اهلل
ـ محكمة الفمسطينية تقدر بم"ييف الدوسرات وذلؾ لصالح طزينة السمطة الوطنيةا وذلؾ فور صدور حك

محمد "اسستلناؼ القاضي بتأييد حكـ اإلدانة الصادر غيابيا مف محكمة جرالـ الفساد بحؽ المحكـو عمييـ 
عبدي رشيد رشيد الممقب بطالد س"ـا ووليد عبد الرحمف رشيد نجابا وطالد عبد ال"ني طالد فراا  "برىاف

اسطت"س الجنالي والكسب غير  بجرالـ فساد تتمثؿ في: وشركة طدمات اسستشارات اإلدارية 
المشروع واستجار بالنفوذ وغسؿ المتحص"ت الناتجة عف جرالـ الفسادا وذلؾ بشأف عدة وقالا تتعمؽ 

 باطت"سيـ م"ييف الدوسرات مف الماؿ العاـا وذلؾ عمم ما أفاد بو بياف لييلة مكافحة الفساد الطميس.
دة طمبات استرداد لذات المحكوـ عمييـ كونيـ فاريف مف وجو يذكر أف ىيلة مكافحة الفساد قامت بتقديـ ع

العدالة وكذلؾ سسترداد متحص"تيـ الجرمية في الطارجا وس تزاؿ تمؾ الطمبات منظورة أماـ القضاء في 
 بمداف تواجدىـ.

 //وكالة سما ااخبارية، 
 
 لوزير فمسطيني سابق  ااداريجدد االعتقال ياالحتالل  
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جددت سمطات اسحت"ؿ اإلسراليميا اسعتقاؿ اإلداري لموزير الفمسطيني السابؽ الميندس عيسم  :الطميؿ
طيري الجعبريا مف مدينة الطميؿ جنوب الضفة ال"ربية المحتمة لمدة أربعة أشير إضافيةا وذلؾ بدعوى "أنو 

 يشكؿ ططرًا عمم أمف المنطقة".
مرات متتاليةا  الجعبري الذي يقبا رىف اسعتقاؿ اإلداري شيرًاا تـ تجديد اعتقاؿ  ومنذ اعتقالو قبؿ 

 وذلؾ استنادا إلم ما تسميو المطابرات اإلسراليمية "ممفا سريا".
 //قدس برس، 

 
 في الضفة في االنتخابات المحمية ألوسع مشاركةتدعو  لجنة االنتخابات الفمسطينية 

بعة لمسمطة الفمسطينية في راـ اهللا المواطنيف في الضفة ال"ربية دعت لجنة اسنتطابات المركزية التا: راـ اهلل
باقتراع  /المحتمةا ألوسا مشاركة في انتطابات الييلات المحمية التي بدأت أولم مراحميا الطميس 

 عناصر األجيزة األمنية التابعة لمسمطة.
تسعيف ىيلة محمية موزعة عمم وقالت المجنة في بياف صحفيا إف عممية اسقتراع ستجري في أكثر مف 

 أكتوبر الجاري./ تشريف أوؿ كافة مناطؽ الضفة ال"ربيةا وتنتيي مساء السبت المقبؿ 
 //قدس برس، 

 
 عممية االقتراع المسبق لرجال األمن في الضفة انتياء 

في تماـ  أغمقتا قد مراكز اسقتراع المسبؽا لقوى األمف أفأعمنت لجنة اسنتطابات المركزيةا : راـ اهلل
مركزا في المدف الرليسية بالضفة ال"ربية  الساعة السابعة مف مساء الطميسا عمما انو كاف تـ افتتاح 

 .بأصواتيـ اإلدسءمف  األمفصباح اليـو لتمكيف رجاؿ 
ا حيث وقالت المجنة في بياف ليا "إف عممية اسقتراع سارت بيدوء وس"سةا وشيدت المراكز إقباس ممحوظاً 
 أدلم الناطبوف بأصواتيـ بحرية كاممةا ولـ تسجؿ أي طروقات جوىرية إلجراءات العممية اسنتطابية".

وأوضحت "ط"ؿ عممية اسقتراع نشرت المجنة كشوؼ الناطبيف مف رجاؿ األمف داطؿ محطات اسقتراعا 
شموليف في كشوؼ اسقتراع المسبؽ "رجاؿ األمف غير الم أف إلموذلؾ تطبيقا لمبدأ الشفافية الكاممة". مشيرة 

 في يـو اسقتراع الرسمي السبت المقبؿ". بأصواتيـ لإلدسءلإلدسء بأصواتيـ سيتوجيوف 
 //القدس، القدس، 

 
 
 

 بتكرار صفقة "وفاء أحرار" قادمة "بشكل أفضل ومتطور يعد البردويل 14
البردويؿا بتكرار صفقة "وفاء أحرار"  وعد القيادي في حركة "حماس" الدكتور ص"ح: محمد عيد -غزة

قادمة "بشكؿ أفضؿ ومتطور"ا وذلؾ في إشارة لمدى تمسؾ حركتو وجناحيا العسكري كتالب عز الديف 
 القساـا في العمؿ عمم تحرير األسرى الفمسطينييف بكافة السبؿ والوسالؿ المطروحة.

ى السنوية األولم إلتماـ صفقة "وفاء واعتبر "البردويؿ" في تصريحات طاصة بػ" فمسطيف" عشية الذكر 
نجازات حركتو بشكؿ طاص.  األحرار" إنجازىا نصرًا لمشعب الفمسطيني ومقاومتو بشكؿ عاـا وا 
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وأوضح أف صفقة "وفاء األحرار" رسمت طارطة الطريؽ لعممية تحرير األسرى الفمسطينييف مف سجوف 
غمم مف تحرير األرض وىما في ك" األولوية"ا وفؽ اسحت"ؿ اإلسراليميا مشيرًا إلم أف تحرير "اإلنساف أ

 تعبيره.
ورأى أف صفقة تبادؿ الجندي اإلسراليمي جمعاد شاليطا بمثابة بداية الصفقات لفصالؿ المقاومة الفمسطينية 
ما اسحت"ؿ اإلسراليميا داعيًا إلم أطذىا "منارة" في طريؽ تحرير األسرىا وفؾ ط"صيـ مف سجوف 

 اسحت"ؿ.
: "التاريخ س يعيد نفسو إس بطريقتيفا أوسىما بطريقة أفضؿا وثانييما بطريقة أسوأ"ا مؤكدًا أف حركتو وقاؿ

 ستعمؿ عمم إعادة تاريخ صفقة األحرار "بشكؿ أفضؿ وأحسف".
وأضاؼ: "إذا كاف ىناؾ ىدؼ محددا فيجب أف يبتدع لو كافة السبؿ والوسالؿ المؤدية إليوا والعمؿ عمم 

ودعا "البردويؿ" جميا فصالؿ المقاومة الفمسطينية إلم الوحدة والتعاوف  ف التجارب الماضية".اسستفادة م
 المشترؾ لتحقيؽ أىداؼ شعبيـ المتطمعة لتحرير أسراه وأرضو ومقدساتو مف دنس اسحت"ؿ اإلسراليمي.

 18/10/2012فمسطين أون الين، 
 

 يمقراطيةدل لمسيرة الال تعطيو  ...عزام األحمد: حماس غير جاىزة لممصالحة 15
دعا عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزاـ األحمد فصالؿ العمؿ الوطني لمعمؿ عمم الوحدة  -جنيف

الوطنية ورص الصفوؼ مف أجؿ التصدي لمطططات حكومة نتنياىو التي تعمؿ عمم تعطيؿ المسيرة 
 السممية.

مساء الطميس: "إننا في حركة فتح عممنا مف  وأضاؼا أثناء لقاءه إقميـ حركة فتح وأمناء السرا في جنيفا
أجؿ فتح أوسا تحالؼ وطني بيف منظمة التحرير والشطصيات المستقمةا ومف أجؿ العمؿ عمم مشاركة 

 وطنية في إطار مفيـو اسنتطاباتا في ظؿ النزاىة والشفافية والكفاءة عمم قاعدة اسلتزاـ الوطني".
ةا معتبرا أف اسنتطابات حؿ ديمقراطيا حيث "عممنا لسنوات مف وشدد األحمد عمم ضرورة الوحدة الوطني

المفاوضات ما حماس مف أجؿ إجراء اسنتطاباتا ولكننا شعرنا أنيا غير جاىزة لتطبيؽ المصالحةا لذلؾ 
س يجب أف نعطؿ الحياة الديمقراطية أو التجديد في الييلات المحميةا بما فيو مصمحة الوطف وبناء 

 مؤسساتو".
األحمد أف "رسالتنا موجية إلم إسراليؿ أوسا والمجتما الدولي ثانياا بأف أح"ـ إسراليؿ فشمتا وبأننا  وأكد

 شعب يستحؽ أف تكوف لنا دولة".
 18/10/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 البردويل: ال توجد لدينا معمومات عن زيارة لمشعل وأمير قطر إلى غزة 16

الدكتور ص"ح البردويؿ رسميا وجود أي نية لرليس المكتب السياسي  غزة: نفم القيادي في حركة "حماس"
لحركة "حماس" طالد مشعؿ بزيارة غزة في الوقت الحاضرا ووصؼ المعمومات عف ىذا الطبر بأنيا مجرد 

 إشاعات تـ استط"صيا مف حديث رليس الوزراء اسماعيؿ ىنية عف مفاجآت سارة األسبوع المقبؿ.
طالد مشعؿ سيزور غزة األسبوع   ريحات طاصة لػ "قدس برس": "غير صحيح أفوأكد البردويؿ في تص

المقبؿا كما أنو غير صحيح أيضا أف أمير دولة قطر الشيخ حمد بف جاسـ سيزور غزةا وليس صحيحا أف 
 وفدا عربيا رفيا المستوى سيزور غزةا ىذه كميا إشاعات لـ نسما بيا نحف في "حماس".
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 18/10/2012قدس برس، 
 

 عضوا من حركة فتح لمخالفات تنظيمية 70العالول: تم الموافقة عمى فصل  17
أكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح محمود العالوؿ " ابو جياد" مساء يـو الطميسا أف المركزية  -راـ اهلل

في  وافقت عمم فصؿ سبعيف عضوا مف الحركة إلرتكابيـ مطالفات تنظيميةا ذات ع"قة باسنتطابات البمدية
 الضفة ال"ربية.

فيما ذكرت مصادر في حركة فتح أف العديد مف الممفات تبحث إلقرار ما يتوافؽ وأصحابياا ومف يثبت 
 عميو شبية مطالفة سيتـ فصمو مف الحركة فورًا.

 19/10/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 بتكريس االنقسام تتيم فتح وحماس "الشعبية" 18
الجبية الشعبية لتحرير فمسطيفا أمسا ىجوما غير مسبوؽ عمم حركتي شف مسؤوؿ في  رالد سفي: -غزة 

 ا متيما إياىما بتكريس اسنقساـ الداطمي."حماس"و "فتح"
 44وطالب عضو المجنة المركزية لمجبية النالب جميؿ المجدسوي ط"ؿ كممة بميرجاف إحياء الذكرى اؿ 

الفمسطينية بالنزوؿ لمشارع إلنياء اسنقساـ  سنط"ؽ الجبية العربية الفمسطينية في غزةا الجماىير
تمارساف قمعيما لجماىير شعبنا في الضفة وغزة وتمارساف كؿ "بسواعدىـ. واعتبر أف سمطتي فتح وحماس 

. واتيـ "ما مف شأنو تعطيؿ كؿ المحاوست الجادة التي بذلتيا أطراؼ عدة لتجاوز ىذا اسنقساـ األسود
بانتظار التطورات اإلقميمية والدولية لعميا  "حماس"ا وقيادة "فتح"وحركة  المجدسوي الرليس محمود عباس

 تسعفيما أو تسعؼ أحداىما لضماف موقعو في السمطة أو لدى ااطريف.
 19/10/2012الخميج، الشارقة، 

 
 صالح العاروري: تأجيل عودة محرري الضفة من غزة إلى الشير القادم 19

 18كة حماس الشيخ صالح العاروريا أف موعد عودة المحرريف الػأكد مسؤوؿ ممؼ األسرى في حر : بيروت
 إلم الضفة ال"ربية قد تـ تأجيمو إلم الثامف عشر مف الشير القادـ.

وضا اسحت"ؿ لبعض الشروط التي »وأوضح القيادي العاروريا في تصريح صحفيا أّف سبب التأجيؿ ىو 
كافيًا لتجاوز ىذه المعيقاتا ومف أجؿ إنياء بعض تمس استفاؽا ومف أجؿ إعطاء الوسيط المصري وقتًا 

الترتيبات الفنية التي تضمف عودة األسرى المحرريف ما عالمتيـ الجديدة وليس المحرروف وحدىـا وس سيما 
أف البعض منيـ قد تزوج مف طارج الضفةا كما أّف ىناؾ عددا مف المحرريف متواجديف في السعودية ألداء 

 «.فريضة الحج
 19/10/2012، عمان، السبيل

 
 شاليط سرأالذي يروى التفاصيل الرسمية والكاممة لعممية  "الوىم المتبدد" كتائب القسام تعرض فيمم 20

عرضت كتالب الشييد عز الديف القساـ الذراع المسمح لحركة المقاومة اسس"مية حماس مساء  :غزة
السنوية األولم ل"نتصار التاريطي الذي حققتو الطميس الفيمـ الوثالقي المميز "الوىـ المتبدد" في الذكرى 

 بتحرير ملات األسرى في صفقة وفاء األحرار.
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ويروي الفيمـ التفاصيؿ الرسمية والكاممة لعممية أسر الجندي اإلسراليمي جمعاد شاليطا مف التططيط مرورًا 
 اـ.باإلعداد وصوًس إلم التنفيذ المحكـ وضرب اسحت"ؿ في مقتؿ. وفؽ تصريح لمقس

ويتضمف الفيمـ مشاىد تمثيمية لجميا مراحؿ عممية الوىـ المتبددا وتوضح التكتيكات المتبعة فيياا كما 
 يحتوي الفيمـ عمم مشاىد تعرض ألوؿ مرة مف عممية تسميـ الجندي جمعاد شاليط. 

 18/10/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 حماس وحركة"إسرائيل"  بينمسودة اليدنة شبكة "يبوس برس" تقول أنيا حصمت عمى  21
تمكنت "يبوس برس" مف الحصوؿ عمم مسودة اليدنة بيف اسراليؿ وحركة حماس التي  -يبوس برس  -غزة 

فيـ مف ط"ليا اف القيادي في حماس غازي حمد ىو الذي مثؿ الحركة في التوقيا عمييا وىو الذي قاـ 
 جازىا وانفاذىا عمم األرض.بالتفاوض ما الجانب اسسراليمي واألمـ المتحدة مف أجؿ ان

وبالعودة إلم السنوات القميمة الفالتة ومراقبة التصعيد اإلسراليمي الذي وقا في قطاع غزة فنننا سنممس اف 
معظـ البنود الواردة في الوثيقة يتـ تنفيذىا حرفيا بما فييا حؽ المطاردة الساطنة مف قبؿ اسراليؿ في قطاع 

 غزة.
 وفيما يمي الوثيقة:

 تفاىـ وقؼ اط"ؽ النار والتنفيذ وآليات اسستجابة لميدنة بيف اسراليؿ وحركة حماس مسودة
ىذه الورقة توضح التفاىمات التي تـ التوصؿ الييا مف قبؿ حركة حماس في غزة والحكومة اسسراليمية في 

م اليجمات تؿ ابيب وبوساطة وشيادة مبعوث األمـ المتحدة روبرت سري فيما يتعمؽ بردود حركة حماس عم
 اسسراليمية مف قطاع غزة.
 تتفيـ حركة حماس ما يمي:

لقد تعيدت حكومة حركة حماس في غزة لمجانب اسسراليمي بتنفيذ وقؼ اط"ؽ نار شامؿ لكؿ  -1
 اليجمات ضد اسراليؿ لمدة عاميف مف تاريخ........

اما لضماف التزاـ كافة الفصالؿ كما اف الحكومة الحاكمة في غزة ممثمة بحركة حماس ممتزمة التزاما ت -2
 والمجموعات في غزة بوقؼ اط"ؽ النار.

واذا ما كاف ىناؾ طرؽ ل"تفاؽ وتـ اط"ؽ صاروخ عمم اسراليؿ مف أي نوعا فاف اسراليؿ ستمتنا عف  -3
 ساعة لتتمكف حركة حماس مف ط"ليا مف وقؼ منفذي ذلؾ الطرؽ. 24الرد عسكريا لمدة 

 غازي حمد:* مداطمة وسؤاؿ لمسيد 
ماذا سيحدث اف كانت النتالج مطالفة وحدث وفيات داطؿ اسراليؿ؟ ىؿ تتوقا حركة حماس اف س يكوف 

 ىناؾ رد فعؿ اسراليمي؟
ساعة بالرغـ مف اجراءات حركة حماس مف اجؿ تحقيؽ التزاـ كامؿ  24اذا استمرت اسنتياكات بعد  -4

 24دة ووفقا لطمب حركة حماس اف يطمب ميمة اضافة بوقؼ اط"ؽ النارا فاف بامكاف ممثؿ األمـ المتح
في حالة التيديد الفوري  قياـ  -5ساعة مف ضبط النفس لمجانب اسسراليمي قبؿ القياـ بأي رد عسكري. 

مجموعة مف المسمحيف باسستعداد سط"ؽ الصواريخ  فاف اسراليؿ ستتطذ اسجراءات الفورية لمنا ذلؾ 
 الساطنةا وستقتصر اعماؿ اسراليؿ في الططر الحقيقي والفوري.التيديد وليا حؽ المطاردة 
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وسيتـ استصاؿ بممثؿ األمـ المتحدة فورا وسيتـ اتطاذ الططوات الضرورية لضماف اف حركة حماس ستمتنا 
عف الرد العسكري وتواصؿ التمسؾ بتنفيذ وقؼ اط"ؽ النار رغـ حؽ المطاردة الساطنة التي قاـ بيا الجانب 

 مي.اسسرالي
سيتـ اقامة طط ساطف ل"ستجابة السريعة واسحتياجات الفورية بيف حركة حماس وممثؿ األميف العاـ  -6

ل"مـ المتحدة وبيف حكومة اسراليؿا مما يشجا الطرفيف في اي وقت سستطداـ المساعي الحميدة لألمـ 
 المتحدة والطرفيف لمتعامؿ ما أي موقؼ أو ازمة حقيقية واضحة.

ب الممثؿ الطاص لألميف العاـ لألمـ المتحدة ىو العنواف الصحيح لتقديـ الشكاوى الرسمية حوؿ إف مكت -7
اسنتياكاتا وسيستجيب الممثؿ الطاص لألمـ المتحدة لمشكاوى الطاصة بالطروقات بعد تحقيؽ كامؿ ما 

 اسطراؼ.
سيقوـ ممثؿ األمـ المتحدة بالعمؿ في موعد س يتجاوز نياية الشير الرابا بعد التنفيذ الناجح لمتفاىمات  -8

 ما الطرفيف لتنفيذ ططة ستنيي الحصار اسقتصادي ل"زة. الحصار العسكري س يزاؿ سميما.
 2011وقا في القدس 

 حكومة اسراليؿ حركة حماس
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ

 شيد عمم ذلؾ السفير روبرت سري ممثؿ األميف العاـ.
 

 18/10/2012عالم، إلشبكة يبوس برس ل
 

 حول قوة حماس بعد صفقة شاليط ااسرائيمي ناقض في معطيات الجيشت 22
قاؿ مسؤوؿ عسكري إسراليمي رفيا المستوى في فرقة الضفة ال"ربيةا أف حماس نمت قوة  :عكا أوف سيف

مجدية ط"ؿ العاـ الماضيا ولكنيا استثمرت معظـ ىذه القوة في األنشطة التعميمية واسجتماعيةا بيدؼ 
 أقرب إلم الفكر الجيادي. جعؿ الجميور

ا قد ينفجر في شكؿ أعماؿ معادية -عمم حد وصفو-واعترؼ في ذات الوقت أف ىذا  التمقيف األيدلوجي  
 ضد "إسراليؿ" في المستقبؿ.

وجاء تصريح المسؤوؿ العسكري بمناسبة مرور عاـ عمم انجاز صفقة تبادؿ األسرى بيف حركة حماس 
تساؤؿ ىؿ زادت قوة حماس بعد الصفقة؟ا فأجاب أف لدى الجيش  و"إسراليؿ"ا وفي معرض رده عمم

 معطيات متناقضة حوؿ ىذا الموضوع.
% فقط مف الذيف تـ اعتقاليـ بسبب عودتيـ لممارسة األنشطة 13وأوضح أنو مف جية ىناؾ حوالي 

ر مف ينتموف لحركة حماسا مقارنة بأكث 2012المعادية في الضفة ال"ربية في النصؼ األوؿ مف عاـ 
عمم حد -% اعتقموا تحت ما يسمم  باإلرىاب الشعبي  أي نشاطات إلقاء حجارة وزجاجات حارقة 50

 . -زعمو
ونقؿ موقا المتحدث باسـ الجيش اإلسراليمي عف المسؤوؿ الذي رفض الكشؼ عف اسموا قولو: أنو جرى 

 ـ الماضي.إعادة اعتقاؿ طمسة عشر محررًا فمسطينيًا أفراج عنيـ في صفقة شاليط العا
وادعم: "أف مطاوؼ الجيش مف تزايد العمميات المعادية ضد "إسراليؿ" بفعؿ اإلفراج عف عدد كبير مف 

 األسرى الفمسطينييف في صفقة شاليط التي يصادؼ اليـو ذكراىا األولم قد تبددت ميدانيًا".
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ا إلم مناطؽ الضفة ال"ربية وأشار المسؤوؿ اإلسراليميا أف ملات األسرى الذيف أفرح عنيـ في الصفقة عادو 
 عمم حد ادعالو.-ولـ ينطرطوا في لعبة ت"يير الوضا عمم األرض 

وطُمص بالقوؿ : "صحيح أنيـ يوصفوف ىناؾ بأنيـ أبطاؿا ولكف األمور ىناؾ أكبر مف ذلؾا وكؿ شيء 
 تحت السيطرةا وىناؾ قبضة استطبارية جيدة عمييـ".

 18/10/2012عكا اون الين، 
 

 ت العربي والتواطؤ الدولي شجع عمى االستيطانحماس: الصم 23
راـ اهلل: قاؿ تقرير صادر عف المكتب اإلع"مي لحركة "حماس": إفَّ "اسحت"ؿ الصييوني يسابؽ الزَّمف مف 
ط"ؿ تصعيد حممتو اسستيطانية في مدف وقرى الضفةا حيث يقوـ ببناء ملات الوحدات اسستيطانية 

اضي الفمسطينييف وممتمكاتيـ وىدـ منازليـ ومصادرتيا وتجريؼ األراضي بيدؼ الجديدةا واسستي"ء عمم أر 
توسيا البؤر اسستيطانيةا ومف ط"ؿ عمميات التيويد الممنيجة لت"يير المعالـ اإلس"مية في مدينة القدسا 

ـ وفرض وتنفيذ عشرات اسقتحامات اسستفزازية لباحات األقصم المبارؾا وىدـ منازؿ المقدسييف ومتاجرى
 غرامات مالية باىظة لتيجيرىـ مف أماكنيـ األصمية".

أفَّ أماـ كؿ  وبّيف التقرير الذي يرصد المشاريا والمطططات اسستيطانية والتيويدية واعتداءات الم"تصبيفا 
ىذا الصمؼ الصييوني لـ تعد تنفا بيانات التنديد والشجبا وبات الصمت العربي واإلس"مي والتواطؤ 

 شجعًا ل"حت"ؿ في اسستمرار بانتياكاتو وجرالمو ضد شعبنا الفمسطيني وأرضو.الدولي م
 18/10/2012قدس برس، 

 
 غزة: مسير عسكري كبير "لكتائب القسام" في ذكرى صفقة التبادل 24

غزة: نظـ الملات مف عناصر "كتالب القساـ" الذراع العسكري لحركة "حماس" صباح اليوـ الطميس 
 كرًيا حاشًدا عمم طوؿ شارع ص"ح الديف الرليس في قطاع غزة. ا مسيًرا عس10|18 

وانطمؽ أكثر مف مسير عسكري في آف واحد مف مطيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة وطاف يونس 
ورفح جنوب القطاع وساروا في شارع ص"ح الديف الرليس باتجاه معبر رفح وذلؾ بالتزامف ما عقد الناطؽ 

 لب ابو عبيدة مؤتمرا صحفيا اماـ معبر رفحا في الذكرى السنوية ستماـ صفقة التبادؿ.اسع"مي باسـ الكتا
 18/10/2012قدس برس، 

 
  حماس و"القيادة العامة" في لبنان تطالبان بتشكيل مرجعية فمسطينية موحدة 25

   في مكتبو ببيروت10|18بيروت: استقبؿ ممثؿ حركة "حماس" في لبناف عمي بركة اليوـ الطميس  
مسؤوؿ "الجبية الشعبية ػ القيادة العامة" في لبناف رامز مصطفم  أبو عماد  وبحث معو آطر المستجدات 

 عمم صعيد القضية الفمسطينية وطصوصًا الوضا الفمسطيني في لبناف.
وقد أعمف الجانباف في بياف مشترؾ ليما عقب المقاء أرسمت نسطة منو لػ "قدس برس" تضامنيما ما األسرى 

وف اإلحت"ؿ الصييوني ووجيا التحية ألبطاؿ المقاومة الفمسطينية الذيف أجبروا العدو الصييوني في سج
 عمم إط"ؽ أكثر مف ألؼ أسير وأسيرة في صفقة وفاء األحرار في مثؿ ىذا اليـو مف العاـ الماضي.

ي لبناف وعدـ التدطؿ وأكد الجانباف الحرص عمم أمف المطيمات الفمسطينية واستقرارىا وعمم السمـ األىمي ف
 في الشأف المبناني الداطمي وبناء أفضؿ الع"قات ما الشعب المبناني الشقيؽ.
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وطالب الجانباف الحكومة المبنانية ووكالة األونروا اإلسراع في إعادة إعمار مطيـ نير البارد وتأميف العيش 
 ه األصمية في فمسطيف.الكريـ لشعبنا الفمسطيني في لبناف ريثما يتمكف مف العودة إلم ديار 

وشددا عمم ضرورة تشكيؿ مرجعية فمسطينية موحدة في لبناف تضـ كافة الفصالؿ الفمسطينية وتتولم الحوار 
ما الحكومة المبنانية وتعمؿ عمم ضبط األوضاع في المطيمات الفمسطينية مف ط"ؿ تشكيؿ لجاف شعبية 

 وأمنية مشتركة.
 18/10/2012قدس برس، 

 
 مميون كسمفة من مستحقات السمطة لدفع الرواتب  033 تحويلفق عمى توا "سرائيل"إ 15

قالت صحيفة "يدعوت احرنػوت" اسسػراليمية عمػم موقعيػا اسلكترونػيا اف :  ترجمة طاصة -دوت كوـ -غزة
مميوف شيكؿا كسمفة مف مستحقات السمطة الفمسػطينية لت"طيػة  011الحكومة اسسراليمية وافقت عمم تحويؿ 

 ظفيف قبؿ حموؿ عيد اسضحم المبارؾ.رواتب المو 
وحسػػب ذات المصػػدرا فػػاف موافقػػة الحكومػػة اسسػػراليمية عمػػم ىػػذه الططػػوةا جػػاءت بنػػاًء عمػػم توصػػية مػػف 

 اسجيزة اسمنية اسسراليميةا ومما يسمم "منسؽ اعماؿ الحكومة اسسراليمية في الضفة ال"ربية".
 90/93/1391، القدس، القدس

 
 العتراض الصواريخ .. وضد التسونامي واشنطن تاريخيا مع فير مناورتين تستعد ألكب تل أبيب 17

تبػػدأ األسػػبوع المقبػػؿ أكبػػر منػػاورتيف فػػي "تػػاريخ" إسػػراليؿ فػػي مجػػالي الػػدفاع الجػػوي وحمايػػة : حممػػي موسػػم
مػا الجبية الداطمية. وبالرغـ مف الفصؿ اإلداري بيف المناورتيفا حيث تشػارؾ فػي األولػم الوسيػات المتحػدة في

تقتصػػر الثانيػػة عمػػم األجيػػزة اإلسػػراليمية وحػػدىاا فننيمػػا مترابطتػػاف وفػػي ال"الػػب متزامنتػػاف. وتسػػتمر المنػػاورة 
المشػػػتركة مػػػا الجػػػيش األميركػػػي حػػػوالي أربعػػػة أسػػػابياا وقػػػد تقػػػرر أف يحضػػػر جانبػػػًا منيػػػا رلػػػيس األركػػػاف 

 المشتركة لمجيش األميركي الجنراؿ مارتف ديمبسي.
راليؿ فػنف الجنػراؿ ديمبسػي سيصػؿ "قريبػًا" لممشػاركة فػي المنػاورة الكبػرى التػي سػتبدأ وبحسب مػا نشػر فػي إسػ

تشػػريف األوؿ المقبػػؿ. وىػػذه ىػػي الزيػػارة الثانيػػة لػػو إلسػػراليؿ طػػ"ؿ أقػػؿ مػػف عػػاـ. وسيحضػػر برفقػػة  19فػػي 
لقيػػادة ديمبسػػي إلػػم إسػػراليؿ عػػدد مػػف كبػػار قػػادة الجػػيش األميركػػي مػػف بيػػنيـ رلػػيس شػػعبة العمميػػات وقالػػد ا

 األوروبية.
  ا والتػي 91"  التحػػدي الصػاـر Austere Challenge 12وبحسػب صػحيفة "ىػآرتس"ا فػنف المنػاورة المسػمػػاة "

تشػريف األوؿ الحػاليا بعػدما  19سبؽ وتـ تأجيميا في الماضي عمم طمفية التػوتر بػيف الػدولتيف سػتجرى فػي 
منػاورة التػػي تجػري مػرة كػػؿ عػاميف عمػػم الػدفاع فػػي كػاف مػف المقػػرر إجراؤىػا فػػي الربيػا الماضػي. وسػػتركز ال

مواجية الصواريخا حيث وصمت إلم إسراليؿ في األياـ األطيرة قوات مف وحدات أميركيػة متنوعػة عمػم مػتف 
سفف حربية رست في ميناء أسدود وفييا بطاريات صواريخ مف طراز "باتريوت". وستنصب في إسراليؿ أثناء 

طراز آطر أبرزىا منظومة "إيجيس" سعتراض الصواريخ. وباإلجماؿ سيشػارؾ  المناورة بطاريات صواريخ مف
فػػػي المنػػػاورة حػػػوالي ث"ثػػػة آسؼ جنػػػدي وضػػػابط أميركػػػي بالتعػػػاوف مػػػا قػػػوات كبيػػػرة مػػػف الجػػػيش اإلسػػػراليمي 
طصوصًا مف الدفاع الجوي واسستطبارات. وأوضحت "ىآرتس" أف مجرد وجػود ىػذا العػدد الكبيػر مػف الجنػود 

ييف فػي إسػراليؿ يعتبػر عنصػرًا كابحػًا يقمػص احتمػاست مبػادرة إسػراليؿ لميجػوـ عمػم إيػراف فػي ااونػة األميرك
 القريبة.
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ونشػرت الصػحؼ اإلسػراليمية أف فرضػية العمػؿ فػػي المنػاورة اإلسػراليمية األميركيػة المشػتركة ىػي سػػيناريوىات 
مػػػا كػػػؿ مػػػف إيػػػراف و"حػػػزب اهلل".  ىجػػػوـ بالصػػػواريخ مػػػف الشػػػماؿ والشػػػرؽا وتجسػػػد عمميػػػًا احتمػػػاست الحػػػرب

وسػػيتدرب الطرفػػاف األميركػػي واإلسػػراليمي عمػػم تفعيػػؿ كػػؿ منظومػػات الػػدفاع الجػػوي القالمػػة عمميػػًا وتمػػؾ التػػي 
" األميركيػػةا ومنظومػػات Thaad"ا ومنظومػػة "0"ا و"حيػػتس 1يجػػري تطويرىػػاا ومػػف بينيػػا منظومػػات "حيػػتس 

 ريخ متوسطة المدىا فضً" عف منظومة القبة الحديدية."باتريوت" و"عصا الساحر" المعدة سعتراض صوا
وبشكؿ متزامف ستبدأ األسبوع المقبؿ أيضػًا أكبػر منػاورة لحمايػة الجبيػة الداطميػة فػي إطػار المنػاورات الدوريػة 
المسػػماة "نقطػػة تحػػوؿ". وتسػػتند سػػيناريوىات العمػػؿ فػػي ىػػذه المنػػاورة عمػػم مواجيػػة ىػػزات أرضػػية شػػديدة فػػي 

" األكبػػر فػػي تػػاريخ ىػػذه 5ا أو وقػػوع تسػػونامي يسػػقط فييػػا آسؼ الضػػحايا. وتعػػد "نقطػػة تحػػوؿ أرجػػاء إسػػراليؿ
المنػػػػاورات التػػػػي ترمػػػػي لتعزيػػػػز جاىزيػػػػة الجبيػػػػة الداطميػػػػة لمواجيػػػػة الحػػػػروب الحديثػػػػةا وأساسػػػػيا الصػػػػواريخ 

 واستيداؼ التجمعات السكنيةا والكوارث الطبيعية.
بػػؿ سػػتقا فػػي السػػاعة الحاديػػة عشػػرة صػػباحًا ىػػزة أرضػػية بقػػوة وبحسػػب ططػػة المنػػاورةا فػػنف يػػـو األحػػد المق

درجات عمم سمـ ريطتر  في الجنوب قرب إي"ت. وبعػد نصػؼ سػاعة سػتقا ىػزة أقػوى بشػدة  6,5متوسطة  
عمم سمـ ريطتػر فػي الجميػؿ األعمػم. وفػي تمػاـ الثانيػة عشػرة بعػد وصػوؿ تحػذير بوقػوع تسػونامي عمػم  1,9

 أمواج عاتية الشاطئ فيحدث دمار في منطقة تؿ أبيب.شاطئ البحر المتوسط تجتاح 
وقاؿ وزير حماية الجبية الداطميةا آفي ديطتر األسبوع الماضي إنػو "ط"فػًا لمصػواريخا س وجػود لتحػذير مػف 
اليػػػزات األرضػػػية حيػػػث أف اليقظػػػة ورد الفعػػػؿ السػػػريا بػػػالطروج إلػػػم الفضػػػاء يمنػػػا وقػػػوع الكارثػػػة". وطػػػ"ؿ 

يادة الجبية الداطمية عمم البث التمفزيوني واإلذاعي وتحذر السػكاف مػف اليػزة بػدعوتيـ اسستعدادات تسيطر ق
إلم الطروج إلم المساحات المفتوحة أو المجوء إلػم غػرؼ حصػينة مػا أبػواب مفتوحػة. وبحسػب سػيناريوىات 

 01ً" عف جريح حالتيـ بيف الططيرة والمتوسطةا فض 0511المناورة فنف الطسالر تقدر بسبعة آسؼ قتيؿ و
 10ألػؼ مشػرد. وسيتػػضرر فػي اليػزة المحتممػة  911تحت األنقاضا وحػوالي  1611ألفا جروحيـ طفيفةا و

وستشػػارؾ فػػي المنػػاورة كػػؿ السػػمطات المحميػػة والػػوزارات والكتالػػب  ألػػؼ مبنػػم وملػػات المبػػاني سػػتنيار تمامػػًا.
حتياطية التابعػة لقيػادة الجبيػة الداطميػة النظامية في الجيش اإلسراليمي. كما ستستدعم لمطدمة كؿ القوات اس

 ووحدات الدفاع المدني والشرطةا فػضً" عف منظمات أىمية.
 91/93/1391، السفير، بيروت

 
 واعتراضيا ميمة صعبةالطائرة بدون طيار التي أطمقيا حزب اهلل  : اكتشاف"إسرائيل" 10

اؼ الطالرة مف دوف طيارا التي أطمقيا أقر مصدر أمني اسراليمي رفيا المستوى بصعوبة اكتش: يحيم دبوؽ
حزب اهلل اطيرًاا أو اعتراضيا. ونقؿ موقا "وال"" اسطباري عف المسؤوؿ أف "المناورة المشتركة الجارية حاليًا 
بيف الجيشيف اسميركػي واسسػراليمي تشػمؿ محاكػاة اكتشػاؼ طػالرات مػف دوف طيػار واعتراضػياا عمػم طمفيػة 

شػدد فػػي المقابػؿ عمػم اف "اكتشػاؼ طػالرات كيػػذه واعتراضػياا يعػداف ميمػة معقّػػدة  الحػادث اسطيػر". اس انػو
 وصعبة جدًا".

 91/93/1391األخبار، بيروت، 
 

 البحرية ااسرائيمية تجري تدريبات لمسيطرة عمى سفينة المتضامنين السويدية 11
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يػاـ األطيػرة سمسػمة مػداوست أفاد موقا يديعوت أحرونوتا الميمة الماضػيةا أف الجػيش اإلسػراليمي عقػد فػي األ
بمشػػاركة قالػػد سػػ"ح البحريػػة اإلسػػراليميةا الجنػػراؿ راـ روطبيػػرغا وقػػاـ بتػػدريبات تحػػاكي عمميػػة لمسػػيطرة عمػػم 

 سفينة تحمؿ متضامنيف في طريقيا لكسر الحصار المفروض عمم قطاع غزة.
ا المواجيػة فػي عػرض البحػر عمػم ووفقا لمسيناريو الذي وضعو س"ح البحرية اإلسراليميةا فننو ينتظر أف تقػ

مسػػافة تبعػػد عػػف شػػواطئ إسػػراليؿ والقطػػاع عشػػرات الكيمػػومتراتا وسػػيتـ ىػػذه المػػرة األطػػذ بالحسػػباف إمكانيػػة 
صداـ جسدي ما الناشطيف يقوـ بو عمم ما يبدو جنود نفس الوحدة البحرية التي قامت باقتحاـ سفينة مرمرة 

 الركاب األتراؾ الذيف شاركوا في أسطوؿ الحرية قبؿ عاميف.شيداء مف بيف  1قبؿ عاميف وأسقط جنودىا 
 91/93/1391، 40عرب

 
 نتنياىو يحتفظ بمنصبو بدعم اليمين وُييزم أمام أولمرت وليفني ولبيد متحدين استطالع:  03

تؿ أبيب: أظير استط"ع رأي نشرت نتالجو صحيفة "ىػآرتس" أمػسا أف ىنػاؾ احتمػاس حقيقيػا لمت"مػب عمػم 
ورليسو المتطرؼ بنياميف نتنياىو في اسنتطابات المقبمة. ويشير استط"ع "ىآرتس" إلػم أف بمقػدور  "الميكود"

حػزب وسػط جديػػدا يعتمػد عمػم قيػػادة ث"ثيػة مشػػتركة تضػـ رلػيس الػػوزراء السػابؽ إييػود أولمػػرتا ونالبتػو فػػي 
جػرؼ عػددا كبيػرا مػف حينو تسػيبي ليفنػيا والكاتػب الصػحافي يليػر لبيػد الػذي أسػس حػزب وسػط جديػداا أف ي

المقاعد ويتقدـ عمم المقاعد التي يتوقا "الميكود" الحصوؿ عميياا أو التي منحت لو فػي اسسػتط"عات التػي 
 أجريت ل"اية ااف.

. بينما يحصػؿ 14مقعدا حاليا إلم  11وحسب ىذا اسستط"عا سييبط حزب "الميكود"ا برلاسة نتنياىوا مف 
زز ىذا اسستط"ع الجيود المبذولة في إسراليؿ حاليا إلقناع أولمػرت بػأف مقعدا. ويع 16حزب أولمرت عمم 

يشػػػػكؿ ىػػػػذا التحػػػػالؼا رغػػػػـ موقػػػػؼ النيابػػػػة العامػػػػة التػػػػي تحػػػػارب أولمػػػػرت وتصػػػػر عمػػػػم مواصػػػػمة محاكمتػػػػو 
واسسػػتلناؼ عمػػم قػػرار قضػػالي بتبرلتػػو مػػف استيامػػات بالفسػػاد. وقالػػت الصػػحيفة إف ىػػذه النتػػالج لػػف تضػػمف 

يقػػيـ حكومػػةا ألف تكتػػؿ اليمػػيف يحػػافظ عمػػم أكثريتػػوا إس أف أولمػػرت المعػػروؼ بع"قاتػػو الجيػػدة ألولمػػرت أف 
ما األحػزاب الدينيػة قػد يفػاجئ ويسػحب أحػد ىػذه األحػزاب عمػم األقػؿ مػف نتنيػاىوا وعنػدىا يسػتطيا تشػكيؿ 

 حكومة.
البرلمانيػػة بػيف مطتمػػؼ وبحسػب "ىػآرتس"ا فقػػد فحػص اسسػتط"ع ث"ثػػة سػيناريوىات محتممػػة لتوزيػا المقاعػد 

األحزاب. ويعتمد السيناريو األوؿ عمػم طػوض اسنتطابػات دوف أي ت"ييػر عمػم الطريطػة الحزبيػة اإلسػراليمية 
وموازيف القوى فييا. أما السػيناريو الثػانيا فينطمػؽ مػف فرضػية انضػماـ تسػيبي ليفنػي لشػيمي يحيمػوفيتش فػي 

تأسػػيس حػػزب وسػػط جديػػد يقػػوده أولمػػرت ويضػػـ موفػػاز  قالمػػة حػػزب العمػػؿ. ويتحػػدث السػػيناريو الثالػػث عػػف
وليفني وحزب يلير لبيد "ييش عتيد"ا يكوف فيو أريو درعي عمم رأس حركػة "شػاس" كجػزء مػف قيػادة مشػتركة 

 ما الزعيـ الحالي لمحركة إيمي يشاي.
لموسػػط  66مقعػػدا فػػي الكنيسػػت مقابػػؿ  56وبحسػػب السػػيناريو األوؿا يحػػتفظ اليمػػيف فػػي ىػػذه الحالػػة بأغمبيػػة 

واليسار  يشمؿ األحزاب العربية ا ويحافظ "الميكود" عمم قوتو كما ىي دوف أف يتػأثر إط"قػا بػاعتزاؿ الػوزير 
كحمػػوف لمسياسػػة. أمػػا إذا جػػرت اسنتطابػػاتا بحسػػب السػػيناريو الثػػانيا بانضػػماـ ليفنػػي لشػػيمي يحيمػػوفيتشا 

مقاعدا ويطسر معسكر  91زب لبيد عمم وح 14مقعداا ويحصؿ "العمؿ" عمم  11فسيحصؿ "الميكود" عمم 
اليمػػيف فػػي ىػػذه الحالػػة مقعػػديف لصػػالح معسػػكر الوسػػط واليسػػارا وىػػذا مػػا يشػػير عمميػػا إلػػم قػػدرة ليفنػػي عمػػم 
اجتذاب مصوتيف مف اليميف لصالح قالمة "العمػؿ". وووفػؽ السػيناريو الثالػثا تحصػؿ قالمػة أولمػرت وموفػاز 
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مقعػػدا و"شػػاس"  91م "الميكػػود" بمقعػػد واحػػدا ويحصػؿ "العمػػؿ" عمػػم مقعػػدا وتتقػدـ عمػػ 16وليفنػي ولبيػػد عمػػم 
 مقاعد. 4مقعدا و"ميرتس"  90مقعداا وحزب ليبرماف  94عمم 

ووفقا ليذه النتالجا فنف درعي يتمكف عمميػا مػف إضػافة ث"ثػة مقاعػد لصػالح حركػة "شػاس"ا وبالتػالي تسػتعيد 
تا اجتياز الططوط واسنتقاؿ مجددا إلم معسػكر الوسػط الحركة قوتياا مما يمكف درعيا سحقا بعد اسنتطابا

واليسػػػارا وىػػػو مػػػا قػػػد يقمػػػب الصػػػورة رأسػػػا عمػػػم عقػػػب عمػػػم "الميكػػػود"ا إذ إف معسػػػكر الوسػػػط واليسػػػار مػػػا 
مقعػػدا فػػي الكنيسػػتا ناىيػػؾ بمقاعػػد األحػػزاب  51"ميػػرتس"ا وفػػي حػػاؿ انضػػماـ "شػػاس" إليػػوا يحصػػؿ عمػػم 

سػيناريو يمكنيػا أف تشػكؿ قػوة مانعػة تحػوؿ دوف تشػكيؿ "الميكػود" لحكومػة العربيةا التي في حاؿ تحقؽ ىذا ال
 مقبمة.

وما ذلؾا يمفت الموقا إلم أف مثؿ ىذا التوقا غير معقوؿ ما لـ يحصؿ معسكر اليسار بمفرده دوف "شاس" 
مقعػػدا فػػي الكنيسػػتا إذ مػػف شػػأف "شػػاس" فػػي مثػػؿ تمػػؾ الحالػػة أف تبػػدي مرونػػة كبيػػرة فػػي مواقفيػػا  59عمػػم 

واسرتبػػاط بحكومػػة وسػػط ويسػػارا أمػػا أف ينقمػػب درعػػي و"شػػاس" عمػػم نػػاطبي الحركػػة المعػػروفيف بكػػونيـ مػػف 
معسػكر اليمػيف المحػػافظا وعمػم موقػؼ مػػا يسػمم "مجمػػس حكمػاء التػوراة" الػػذي يقػود الحركػةا فيػػذا أمػر تػػرى 

و يعنػي تسػميـ الحكػػـ الصػحيفة أنػو مسػتبعد وغيػػر واقعػيا ألنػو مػػا إف يشػعر نػاطبو "شػاس" بػػأف مػا يقومػوف بػػ
 لميسارا فننيـ سيسارعوف لمعودة إلم الحزب األـا وىو "الميكود".

إلػم ذلػؾا أظيػػرت نتػالج اسسػػتط"عا ردا عمػم السػؤاؿ: لػػو جػرت اسنتطابػػات اليػوـا لمػف مػػف األحػزاب كنػػت 
 مقعػػػداا 11مقعػػػداا يميػػػو حػػػزب العمػػػؿ مػػػا  11ستصػػػوت؟ أف "الميكػػػود" سػػػيظؿ فػػػي الصػػػدارة بحصػػػولو عمػػػم 

مقاعػػد وسػػقوط حػػزب بػػاراؾا بينمػػا يحصػػؿ حػػزب يليػػر لبيػػد  1وفقػػداف "كاديمػػا" لقوتػػو الحاليػػة وحصػػولو عمػػم 
 مقعدا. 90مقعداا ويحصؿ حزب "يسراليؿ بيتينو" بقيادة ليبرماف عمم  99عمم 

قدمػو لكف األمر األكثر إثارة ىو الشعبية الكبيرة التي يحصؿ عمييا الرليس اإلسراليمي شػيمعوف بيػريس رغػـ ت
مقعػػدا  إنيػػـ  11%  مػػا يسػػاوي 90فػػي السػػف. وردا عمػػم سػػؤاؿ حػػوؿ التصػػويت لحػػزب يقػػوده بيػػريسا قػػاؿ 

% إف مػػف شػػأنيـ التصػػويت ليػػذا الحػػزب. وبحسػػب 91سيصػػوتوف بالتأكيػػد لحػػزب يرأسػػو بيػػريسا بينمػػا قػػاؿ 
يريسا فػنف مثػؿ الصحيفةا ففي حاؿ قرر نصؼ أصحاب اسقتراع مف الفلة األطيرة التصويت لحزب بقيادة ب

مقعػػداا أكثػػر مػػف أي حػػزب آطػػر. وتسػػاءلت الصػػحيفةا يبقػػم السػػؤاؿ: مػػف  01ىػػذا الحػػزب سيحصػػؿ عمػػم 
 سيكوف أوؿ مف يكتب مقاس مطالبا فيو بيريس بطوض اسنتطابات؟

 91/93/1391، الشرق األوسط، لندن
 

 آرييو درعي يعود لقيادة "شاس" 09
صػولي لمييػود الشػرقييف فػي إسػراليؿ أمػس الطمػيس رسػمياا أعمف حػزب "شػاس" األ :برىوـ جرايسي -الناصرة

 عف عودة الرليس السابؽ لمحزب الوزير األسبؽ آرييو درعي إلم الصفوؼ القيادية لمحزب.
 91/93/1391، الغد، عم ان

 
 سرائيميين بالخميل إاندالع حريق بباص يقل جنودًا  01

يس فػػػػي حافمػػػة كانػػػػت تقػػػؿ مجموعػػػػة مػػػف الجنػػػػود ذكػػػر موقػػػا "والػػػػ"" اسطبػػػاري أف حريقػػػػًا إنػػػدلا اليػػػػوـ الطمػػػ
ونقػؿ  اسسراليمييف اثناء سفرىا عمم شارع عابر جنوب الضفة بالقرب مف "موتساؼ تيمـ" في منطقة الطميؿ".
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الموقػػا عػػف مصػػادر عسػػكرية قوليػػا: "إف بطاريػػات الحافمػػة إنػػدلعت فييػػا النيػػرافا ولػػـ تفمػػح محػػاوست إطفػػاء 
 الموجودة في الحافمةا إس انو لـ ُيبّمغ عف وقوع إصابات". الحريؽ بواسطة وسالؿ اإلطفاء

 90/93/1391، فمسطين أون الين
 

 االستعدادالحرب االلكترونية اليجومية متطورة جدا وعمى تل أبيب ب : ُقُدرات إيران"إسرائيل" 00
سلكترونيػػة ػػػ زىيػػر أنػػدراوس: قالػػت إذاعػػة جػػيش اسحػػت"ؿ اإلسػػراليمي إف طبػػراء فػػي مجػػاؿ الحػػرب ا الناصػػرة

 السػػايبر  ضػػد إيػػراف قػػالوا إنػػو تػػـ التأكػػد مػػف وجػػود ع"قػػة بػػيف الوسيػػات المتحػػدة األمريكيػػة وث"ثػػة أنػػواع مػػف 
 الفيروسات اسلكترونية التي تـ إدطاليا إلم منظومة الحواسيب اإليرانية لضرب المشروع النووي اإليراني.

أبيػػبا دراسػػة عػػف الحػػرب اسلكترونيػػة بػػيف الوسيػػات نشػػر مركػػز أبحػػاث األمػػف القػػوميا التػػابا لجامعػػة تػػؿ و 
يراف جاء فييا أنو منذ أكثر مف سنتيف تقوـ إيراف بتطوير برامج محوسبة لحماية برنامجيا النػوويا  المتحدة وا 
وأنيا طصصت ليذا المجاؿ مميار دوسر أمريكيا سفتًة إلم أف عمؿ اإليرانييف س يقتصر عمػم الػدفاع فقػطا 

 يذ اليجمات.إنما عمم تنف
 ع"وة عمم ذلؾا قالػت الدراسػةا إف إيػراف تعمػؿ عمػم إقامػة منظومػة حواسػيب مسػتقمة س يعػرؼ عنيػا أحػًدا. 
وأكدت الدراسة عمم أف منظومة  السابير  اإليرانية غير واضحة المعالـا ولكف كمف الممكف التأكيد عمم أف 

ف اعتبػػار الجميوريػػة اإلسػػ"مية دولػػة متطػػورة جػػًدا فػػي قػػدرات  السػػابير  التابعػػة لمحػػرس الثػػوري اإليرانػػي فػػُيمك
 .ىذا المجاؿا وأنيا تمكنت مف تطوير برامج وفيروسات ىجومية لتعطيؿ منشآت غربية وأيضا إسراليمية

وتابعػت الدراسػة قالمػًة إف قػػدرات الحػرب  السػايبيرية  اإليرانيػػة واليجمػات األطيػرة التػػي نفػذتيا يجػب أف  تػػؤرؽ 
سراليؿا وبالتاليا بعد اليجوـ عمم حواسيب  أرامكو ا تأكد أف منظومات الدفاع  مضاجا الوسيات المتحدة وا 

العاديػػة س تسػػتطيا صػػد التيديػػدات المحػػددة وغيػػر المعروفػػةا وعميػػو يتحػػتـ عمػػم الػػدولتيفا تطػػوير منظومػػات 
سراليؿ ُيمػـز ىػذه الػدوؿ جديدة لدرء الططر اإليرانيا كما لفتت الدراسة إلم أف التركيز اإليراني عمم ال"رب  وا 

بالتعػػاوف والتنسػػيؽ لمنػػا اليجمػػات اسلكترونيػػة اإليرانيػػةا كمػػا أنػػو يتحػػتـ عمػػم صػػناع القػػرار فػػي تػػؿ أبيػػبا 
طمصت الدراسة إلم القوؿا تطصيص الميزانيات اليالمة ل"ستطبارات بيدؼ جمػا المعمومػات عػف المنظومػة 

ا العديػػػد مػػػف الػػػدوؿا ومنيػػػا دوؿ الطمػػػيجا ومػػػف ىنػػػاا قالػػػت اسلكترونيػػػة اإليرانيػػػةا وىػػػذا التحػػػدي يشػػػمؿ أيضػػػ
 الدراسةا إنو يجب توسيا التعاوف الدولي لصد اليجمات اإليرانية الططيرةا عمم حد تعبيرىا.
 91/93/1391، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"مستشار سابق لوزير الحرب ييدد بل "فضح" قادة يديعوت أحرونوت:  04

إلػػػداد يػػػانيؼ المستشػػػار السػػػابؽ لػػػوزير الحػػػرب  أف صػػػحيفة يػػػديعوت أحرنػػػوت : نشػػػرتيػػػافعبػػػداهلل ر  -راـ اهلل
مقطػػا فيػػديو يفضػػح فييػػا اسػػت""ؿ سياسػػييف إسػػراليمييفا وعمػػم رأسػػيـ نتانيػػاىوا  11اإلسػػراليمي لػػّوح بنشػػر 

لمناصػػػبيـ مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ مكاسػػػب ماليػػػة غيػػػر مشػػػروعة. وأضػػػاؼ التقريػػػر إف "المعركػػػة اسنتطابيػػػة بػػػدأت 
 سطف"ا موضحا أف يانيؼ سيقـو بيذه الحممة لصالح الحركة اليسارية في إسراليؿ.ت

 91/93/1391، البيان، دبي
 

 سنة 03نشطاء سالم إسرائيميون: السالم مع مرسي نصف سنة أفضل منو مع مبارك  06
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العػالـ طرجت مجموعػة مػف قػادة اليسػار اإلسػراليمي بػدعوة إلػم اعتبػار الت"يػرات فػي : نظير مجمي -تؿ أبيب
ففػػي مػػؤتمر جمػػا عػػددا مػػف عرابػػي مبػػادرة جنيػػؼا  العربػػي بمثابػػة فرصػػة قػػد تسػػفر عػػف نتػػالج إيجابيػػة رالعػػة.

اإلسػراليمييف والفمسػطينييفا فػػي مدينػة القػػدسا الميمػة قبػػؿ الماضػيةا تحػت عنػػواف "الربيػا العربػػي وتػأثيره عمػػم 
قامػػة الجسػػور مػػا الشػػعب الفمسػػطيني العمميػػة السياسػػية"ا صػػدرت دعػػوة إلػػم ضػػرورة ت"ييػػر الواقػػا الحػػال ي وا 

وسالر الشعوب العربية. وحذر المتحدثوف مف أف استمرار الجمود في مفاوضات الس"ـ في المرحمة المقبمػةا 
 سيفجر أططارا كبيرة ويجدد اسنتفاضة والعنؼ.

وذلػؾ فػي فتػرة وقاؿ البروفسور إياؿ زيسرا مف جامعة تؿ أبيبا إف المنطقػة شػيدت "ربيعػا عربيػا" مػف قبػؿا 
اسنق"بات في أواطر األربعينػاتا وبدايػة الطمسػينات مػف القػرف الماضػيا وكػاف محورىػا تػأجيج الصػراع مػا 
إسراليؿا وعمم وجػو الطصػوص رفػض الكيػاف الصػييوني فػي الشػرؽ األوسػط. وط"فػا لمػا سػبؽا فػنف الربيػا 

ىػػامش القضػػايا التػػي شػػ"مت الميػػداف العربػػي الػػراىفا لػػـ يرتكػػز عمػػم نفػػس المحػػورا بػػؿ كانػػت إسػػراليؿ عمػػم 
العربػػي. وأشػػار زيسػػر إلػػم أف "الربيػػا العربػػي" الػػراىف ىػػو فػػي نظػػره فرصػػة كبيػػرة لمسػػ"ـا وأف اسعتمػػاد عمػػم 
سياسػػة الوضػػا القػػالـ س ت"لػػـ الفتػػرةا بػػؿ يتعػػيف عمػػم الزعمػػاءا طاصػػة فػػي إسػػراليؿا طػػرح المبػػادرات لمحػػوار 

 يا.معيا ومحاولة التأثير اإليجابي عمي
ا ىو أفضؿ مف س"ـ ما  الرليس  وقاؿ زيسر: "إف س"ما ما مرسي لمدة نصؼ سنةا كما ىو حاصؿ اليـو
السابؽ حسني  مبارؾ لمدة ث"ثيف عاما". وفسر قولػو بالتأكيػد أف كػؿ ططػوة يقػوـ بيػا مرسػيا رجػؿ اإلطػواف 

 المسمميف في السابؽا إزاء إسراليؿا ليا صدى ىالؿ لدى الجماىير.
مم ىذا الك"ـ الوزير األسبؽ في الحكومػة اإلسػراليمية وأحػد ميندسػي اتفاقيػات أوسػموا يوسػي بيمػيفا ووافؽ ع

وىػػو القالػػد اإلسػػراليمي لمبػػادرة جنيػػؼا وقػػاؿ إف الربيػػا العربػػي لػػـ يقمػػص احتمػػاست السػػ"ـا بػػؿ طمػػؽ فرصػػا 
القػادة اإلسػراليمييف بػأف جديدة. وأضاؼ أنو عرؼ زعماء عربا صرحوا في لقاءات م"مقػة معػو ومػا غيػره مػف 

ف مػػف يػػولي اسىتمػػاـ لمقضػػية الفمسػػطينية فػػي  القضػػية الفمسػػطينية س تيميػػـ كمػػا يظيػػروف أمػػاـ الجمػػاىير. وا 
الحقيقةا ويتضامف ما الشعب الفمسطينيا ىو الشػعوب العربيػة باألسػاس. وشػدد بيمػيف فػي ذلػؾ عمػم أىميػة 

دي الشػػعبا وعمػػم ضػػرورة أف يطاطػػب القػػادة اإلسػػراليمييف الفتػػرة الراىنػػةا بعػػد أف أصػػبحت مقاليػػد الحكػػـ بأيػػ
األمػػػة العربيػػػة ويطمقػػػوا المبػػػادرات السػػػممية معيػػػا ويتجػػػاوبوا مػػػا المبػػػادرة العربيػػػة لمسػػػ"ـا التػػػي أطمقتيػػػا القمػػػة 

 وتعتبر حدثا تاريطيا. 1111العربية في بيروت سنة 
فتحيػػا مػػف جديػػد وقراءتيػػا بنمعػػاف والتجػػاوب ونصػػح بيمػػيف القيػػادة اإلسػػراليمية بػػالكؼ عػػف تجاىػػؿ المبػػادرةا و 

معيا. وقاؿ: "ىنالؾ مبػادرة صػدقت عمييػا الجامعػة العربيػة بأسػرىاا وعمػم إسػراليؿ اطتبارىػاا ووضػعيا تحػت 
المجير لكي نتفقد مدى جديتيا وواقعية تنفيذىا ومدى استعداد الدوؿ العربيػة لتطبيقيػا بالنسػبة لتسػوية نياليػة 

 ما إسراليؿ".
دد مػػف المشػػاركيف اإلسػػراليمييف عػػف الشػػعور بػػأف الشػػارع العربػػي يحمػػؿ مشػػاعر الكراىيػػة والعػػداء وتحػػدث عػػ

إلسػػراليؿا وأف ىنالػػؾ مسػػؤولية كبيػػرة تقػػا عمػػم عػػاتؽ الزعمػػاء العػػرب فػػي ذلػػؾا واسػػت""ليـ إسػػراليؿ كورقػػة 
افوا أنػو رغػـ لصػرؼ نظػر الجمػاىير عػف مشػاكميـ الداطميػةا واجتثػاث غضػب الشػارع بواسػطتيا. ولكػنيـ أضػ

الكراىيةا فنف الدوؿ العربية تتجو نحو بناء دوؿ ومجتمعات أقوىا وأف التسوية أصبحت ممحة أكثػر مػف ذي 
 قبؿا لتحقيؽ ىذا اليدؼ.
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وبرز في الجانب الفمسطيني المتحدث أشرؼ عجرميا وزير األسػرى السػابؽا والكاتػب الصػحافيا الػذي نبػو 
مف اإلحباط الشػديد. ونصػح عجرمػي القيػادة الفمسػطينية بػالجموس مػا  إلم أف الشارع الفمسطيني تسوده حالة

 رليس الوزراء اإلسراليمي بنياميف نتنياىوا واطتبار الرجؿ بشكؿ فعمي. 
 91/93/1391، الشرق األوسط، لندن

 
 حماس لم توقف مالحقتيا ضد قادتناو إمارة إسالمية في غزة  بإقامةماضون  ":أبو عبد المياجر" 36

أكد مسؤوؿ في الجماعات السمفية الجيادية في قطاع غزة أنيـ ماضوف في مشروع : كفاح زبوف -راـ اهلل
إقامة إمارة إس"مية في قطاع غزةا عمم الرغـ مف الضربات المؤلمة التي وجيتيا ليـ إسراليؿا ومواصمة 

ا ردا «ألوسطالشرؽ ا»حكومة حركة حماس تضييؽ الطناؽ عمييـ أكثر وأكثر. وقاؿ أبو عبد المياجرا لػ
نحف دوما نططط إلقامة شرع اهلل في األرضا وىذا فرض »عمم سؤاؿ حوؿ مستقبؿ اإلمارة اإلس"مية 

 «.وواجب عمم كؿ مسمـا ومشروعنا قالـ بنذف اهللا وسيأتي اليـو الذي يحقؽ فيو المجاىدوف مشروعيـ
كبيرة في صفوؼ السمفييف  وىاجـ المياجر حركة حماس قال" إنيا تواصؿ حممة اعتقاست واستدعاءات

عمم الرغـ مف اليجمة اإلسراليمية التي طالت مسؤوؿ السمفية األبرز قبؿ أياـا ىشاـ السعيدني  أبو الوليد 
أجيزة أمف حكومة حماس لـ توقؼ م"حقتيا منذ شيور ضد قادتنا ومجاىديناا إنيـ »المقدسي . وقاؿ إف 

شقاء بعض إطواننا في محاولة لمض"ط عمييـ ليسمموا يقتحموف منازلنا ويعتقموف البعض ويستدعوف أ
 «.أنفسيـا وتقوـ تمؾ األجيزة باقتحاـ المنازؿ دوف مراعاة لحرماتياا وىي تعتدي عمم جميا مف بداطميا

وأكد المياجر أف ع"قة السمفييف بحماس مقطوعةا غير أنو كشؼ أنيـ  السمفييف  وجيوا رسالؿ لعمماء 
وا منيـ الض"ط عمم حماس لوقؼ ىجماتيا واإلفراج عف عناصر السمفية مسمميف في الطارجا وطمب

 المعتقميف لدييا. وبحسبو فنف حماس ت"حؽ أيضا األسمحة والمعدات الطاصة بالسمفييف.
ولـ يبرئ المياجر ساحة مصر مف اليجوـ ضدىـ في غزةا وقاؿ إنيا تقؼ طمؼ اليجمة األطيرة لحماس. 

اوؿ معرفة تفاصيؿ عف مجموعاتنا العاممة طاصة في ظؿ الترابط الموجود الجانب المصري يح»وأضاؼ أف 
ف ط"ؿ بعض العمميات التي نفذت مؤطرا وتبناىا بيف الجماعات في غزة وسيناءا وكاف ذلؾ واضحا م

مجاىدونا في غزة. نحف لدينا معمومات مؤكدة أف محققيف مف المطابرات المصرية حققوا ما إطوة لنا مف 
بينيـ األسير لدى أجيزة أمف حكومة حماس الشيخ أبو صييب رشواف ستيامو بالوقوؼ طمؼ العممية 

جمس شورى المجاىديف في أكناؼ بيت المقدس عمم الحدود بيف سيناء البطولية التي نفذىا إطواننا في م
صابة العديد مف الصياينة  «.وأراضينا المحتمة مما أدى لمقتؿ وا 

أجيزة أمف حكومة »كما اتيـ المياجر حماس بالمشاركة بشكؿ غير مباشر في اغتياؿ السعيدنيا وقاؿا إف 
وغيره مف قيادات ومجاىدي الجماعات السمفية حماس كانت تقؼ بطريقة غير مباشرة طمؼ اغتيالو 

جياز األمف الداطمي التابا لتمؾ الحكومة كاف يمارس »وأوضح أف «. الجيادية ط"ؿ الفترات الماضية
عممية الرقابة العمنية طمؼ أبو الوليد وآطريفا كانوا يتبادلوف عبر األجيزة ال"سمكية المطترقة مف قبؿ 

فة إلم أف ىناؾ معمومات كاف يتـ التحقيؽ فييا ما قادتنا ومجاىدينا ونعتقد اسحت"ؿ المعموماتا باإلضا
نعتقد أف ىذا الجياز مطترؽ مف قبؿ »وأضاؼ «. أنيا كانت تصؿ ل"حت"ؿ الذي اغتاؿ بعضيـ عمم أثرىا

ولـ يتسف التأكد مف مصادر مستقمة مف صحة ىذه استيامات التي تبقم فرضية وغير مدعمو «. اسحت"ؿ
 ليؿ.بد

 19/10/2012، الشرق األوسط، لندن
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 وتيرة االستيطان ألغراض انتخابية  يسرعالتفكجي: االحتالل خميل  37

قاؿ مدير دالرة الطرالط ونظـ المعمومات في جمعية الدراسات العربية طميؿ التفكجي : محمد جاسر - غزة
قدس المحتمة ألجؿ الدعاية اسنتطابية إف دولة اسحت"ؿ اإلسراليمي تسارع مف وتيرة اسستيطاف في مدينة ال

 في  إسراليؿ .
وأوضح التفكجي ط"ؿ حديثو لػ"فمسطيف أوف سيف"ا الطميسا أف  إسراليؿ  تعتبر البناء في مدينة القدس 

ـا وكما تعتبرىا العاصمة األبدية ليا وس يمكف 1948كبناء عمم أي مدينة في األراضي المحتمة عاـ 
ـا فكانت مف ط"ؿ عبرنة 1994منذ  2020حت"ؿ اإلسراليمي ططط لمشروع وبيف أف اس تقسيميا.

 األسماء واألنفاؽ والجسور والتراث والحدالؽ والوحدات اسستيطانية.
وحدة  800وكانت صحيفة "معاريؼ" العبرية ذكرت أف الحكومة اإلسراليمية وافقت بشكؿ نيالم عمم إنشاء 

 قدس المحتمة.استيطانية جديدة في مستوطنة جيمو بال
س"مية  وأكد مدير دالرة الطرالط ونظـ المعمومات في جمعية الدراسات العربية أف المططط إلنياء عروبة وا 
المدينة وجعميا ييوديةا لتكوف مدينة المسجد األقصم تيودت عمم كؿ الصعد وما يجري مف انتياكات بحؽ 

 مزعوـ.المسجد تعتبر تمييدا لمططوة التالية وىي بناء الييكؿ ال
ألؼ مستوطف إسراليمي يقيـ في مستوطنات بالضفة ال"ربية المحتمة وىو رقـ في  340ويذكر أف أكثر مف 

تزايد مستمرا كما يقيـ نحو ملتي ألؼ آطريف في أكثر مف عشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية 
 المحتمة. 

 18/10/2012، فمسطين أون الين
 

ر األوضاع السياسية شرعنة :""الييئة ااسالمية المسيحية 38  مستوطنات الضفة سيفج 
حّذرت "الييلة اإلس"مية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" في بياف صحفي تمّقت "قدس برس" : القدس

 ا إف توّجو رليس الوزراء اإلسراليمي بنياميف نتنياىو لتبّني توصيات 10|18نسطة عنو اليوـ الطميس  
قة بشرعنة نقاط استيطانية عشوالية في الضفة ال"ربيةا مف شأنيا اف تجعؿ تقرير لجنة "ليفي" المتعم

  اإلسراليمية. -األوضاع "قابمة ل"نفجار" طاصة في ظؿ جمود العممية السياسية الفمسطينية
 18/10/2012قدس برس، 

 
طالقعدوان جوي  39   في غزة عمى صيادين نار  وا 

ا غارتيف جويتيف عمم ىدفيفا جنوب مدينة غزةا بحسب سراليميةا فجر أمساإلغزة:شنت مقات"ت حربية 
سراليمية قصفت بصاروطيف أرضًا زراعيةا في اإلمصادر فمسطينية محمية. وقالت المصادر إف طالرة حربية 

حي الزيتوف جنوب شرقي مدينة غزةا ما ألحؽ أضرارًا مادية جسيمةا وتدمير غرفة زراعية وبركة مياها مف 
ية. وذكرت المصادر ذاتيا أف غارة جوية ثانية استيدفت أرضًا طالية قرب موقا دوف وقوع إصابات بشر 

 األمف الوطني في الحي نفسوا مف دوف أف ينفجر.
وقاؿ صيادوف إنيـ اضطروا لم"ادرة البحر طشية عمم حياتيـا إثر تعرضيـ إلط"ؽ نار كثيؼ مف زوارؽ 

 اسحت"ؿ في عرض البحرا قبالة شاطئ مدينة غزة.
 19/10/2012، يج، الشارقةالخم
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    مدينتيم " التدخل لمنع االحتالل من طمس تراثيونسكوالطالب "تلجنة "إعمار الخميل"  40

دعت لجنة "إعمار الطميؿ" منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة "اليونسكو" لبذؿ كافة : الطميؿ
نوب الضفة ال"ربية المحتمةا وطمس تراثيا التاريطي الجيود الممكنة لمنا تيويد البمدة القديمة في الطميؿ ج

 والحضاري ومنا تسميـ مبنم "الرجبي" لممستوطنيف.
  إف قرار اسحت"ؿ بتسميـ 18/10و قالت المجنة في بياف ليا تمقت "قدس برس" نسطة عنو اليوـ الطميس  
في لمدينة الطميؿ وطمس ىويتيا مبني "الرجبي" لممستوطنيف يشكؿ "تيديدا حقيقيا لمطابا التاريطي والثقا

 الحضارية والثقافيةا كما يشكؿ ذلؾ ططورة بال"ة عمم حقوؽ المواطنيف الفمسطينييف وممتمكاتيـ".
بننشاء مستوطنة  "الوطيمة" لقرار تسميـ المستوطنيف لمنزؿ "الرجبي" تتمثؿ  واشارت المجنة الم اف العواقب 

نة "كريات أربا" والبؤر اسستيطانية داطؿ البمدة القديمة "وأف جديدة في قمب الطميؿا تربط ما بيف مستوط
 ذلؾ ينذر بارتكاب المستوطنيف انتياكات جسيمة يوميًا لحقوؽ سكاف المنطقة".

وقالت المجنة اف ىذه المنطقة مف البمدة القديمة تتعرض سنتياكات يومية مف قبؿ اسحت"ؿ اإلسراليمي 
الثقافيةا وحقوؽ المواطنيف الفمسطينييف في تمؾ المنطقةا وذلؾ بحكـ تمارس ضد الممتمكات التاريطية و 

مف قبؿ اسحت"ؿ اإلسراليمي يرمي لمسيطرة  أىمية موقعيا الج"رافيا وأف استيداؼ ىذه الحارات القديمة
 عمم العديد مف الممتمكات ىناؾ مف أجؿ تيويد المنطقة وطمس معالميا التاريطية والثقافيةا وتشديد الطناؽ

 عمم المسجد اإلبراىيمي الشريؼ كمعمـ ديني وتاريطي بارز".
 18/10/2012قدس برس، 

 
  : نقل األسير شراونة إلى زنزانة انفرادية مراقبة بالكاميرات اانسانمؤسسة "التضامن لحقوق  41

رب قالت مؤسسة "التضامف لحقوؽ اإلنساف" إف السجانوف اإلسراليميوف نقوس مؤطرا األسير المض: الطميؿ
 عف الطعاـ أيمف شراونة إلم زنزانة انفرادية مراقبة بالكاميرات ردا عمم مقاطعتو لعيادة السجف.

وأوضح بياف صحفي لممؤسسة تمقت "قدس برس" نسطة عنوا أف محامي المؤسسة زار أمس األربعاء عددا 
  في 110الػ  مف األسرى المرضم في سجف مستشفم الرممة مف بينيـ األسير شراونة الذي دطؿ يومو 

 إضرابو المتواصؿ عف الطعاـ.
وبّيف البيتاوي أف شراونة ُنقؿ إلم زنزانة انفرادية في سجف مستشفم الرممة مراقبة بالكاميرات وذلؾ بعد 

 مقاطعتو لعيادة السجف منذ األحد الماضيا في الوقت الذي ييدد فيو باسمتناع عف تناوؿ الماء.
اؿ يعاني مف ضعؼ عاـ في الجسـ وىو مصاب بحالة دوراف و دوطة  وأفاد البيتاوي إف شراونة س يز 

 متواصمةا وضعؼ في الرؤياا باإلضافة إلم أوجاع شديدة في الظير والطواصر والكمم.
 18/10/2012قدس برس، 

 
  محررين من السفر ألداء فريضة الحج ال سرىاألاالحتالل يمنع عدد من  42

مية عدد مف األسرى المحرريف وأىالي األسرى مف السفر عبر منعت سمطات اسحت"ؿ اإلسرالي: الطميؿ
 معبر الكرامة الفاصؿ ما بيف الضفة ال"ربية واألردف ألداء فريضة الحج.

مواطنًا مف بينيـ طمسة مف األسرى المحرريفا  14وأوضحت مصادر حقوقية فمسطينية باف اسحت"ؿ منا 
وجعفر عز الديفا  فا ب"ؿ ذيابا وثالر ح"حمةاطضر عدنا أربعة منيـ طاضوا إضرابات فردية وىـ 
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يـ زوجة منومنا عدد مف ذوي اسسرى مف السفر و  وكذلؾ منا األسيرة المحررة رامية أبو سمرة مف السفر.
 األسير القالد عباس السيد.

اعتبر مركز "أسرى فمسطيف لمدراسات" ىذه الممارسات تأتم في إطار التضييؽ عمم األسرى  مف جانبوا 
ذوييـ "وانتقاما مف اسنتصارات التي حققيا األسرى عمم إدارة السجوف في الشيور األطيرة عبر اإلضرابات و 

الفردية والجماعية عف الطعاـا والتي أجبرت اسحت"ؿ عمم إط"ؽ سراح العديد منيـ بعد طوض إضراب 
 لعشرات األياـ".

 18/10/2012قدس برس، 
 

 عدون إلى غزة يحنون لعائالتيم : المباألسرىعام عمى صفقة تبادل  43
ما زاؿ األسرى « حماس»بعد عاـ عمم إبراـ صفقة تبادؿ األسرى بيف إسراليؿ و : أ ؼ ب -غزة 

المحرروف المبعدوف إلم قطاع غزة يفتقدوف الشعور باسستقرار ويأطذىـ الحنيف إلم عال"تيـ ومدنيـ 
 طارج قضباف السجوف اإلسراليمية. بالضفة ال"ربية والقدس المحتمة عمم رغـ نيميـ حريتيـ

عامًا  وىو أحد المبعديف إلم غزة والذي يعيش ما زوجتو التي حضرت مف  46ويقوؿ األسير عطا فمنة  
الفرحة لـ تتـا فيي منقوصة في شكؿ كبير ألننا أبعدنا عف أىمنا وعال"تنا. أفتقد أىمي »مدينة راـ اهلل: 

 «.صًا في شير رمضافوعالمتي في المناسبات واألعياد وطصو 
صحيح أننا في وطننا في فمسطيف لكننا مفصولوف ىنا عف الضفة ال"ربية. اإلبعاد عقاب شديد »ويضيؼ 

 «.واإلنساف يشعر بالحنيف دالمًا إلم بمده وأىمو
عامًا  األسير المبعد مف مدينة جنيفا شماؿ الضفةا والذي ينتظر مولوده األوؿ مف  46أما ى"ؿ جرادات  

اإلبعاد »التي اطتارىا مف سكاف غزةا فما زاؿ يحمـ بأف يعود إلم بيتو في الضفة ال"ربية. ويقوؿ  زوجتو
 «.جريمة إنسانية بحقي وبحؽ كؿ إنساف وأىمو. ما زلنا ندفا الثمف حتم بعد طروجنا مف السجف

عامًا مف مدة  15عامًا ا والذي أفرج عنو العاـ الماضي أيضًا بعد أف قضم  40أما عبدالرحمف غنيمات  
الجناح المسمح « كتالب عز الديف القساـ»الحكـ الصادرة بحقو وىي طمسة مؤبدات بتيمة اسنتماء إلم 

 «.بمدتو في الطميؿ لرؤية والديو وأىمو»ا فيتمنم ىو ااطر أف يعود إلم «حماس»لحركة 
ؿ يبدو متفالً" ويقوؿ وعمم رغـ أف إسراليؿ حكمت عميو باإلبعاد الدالـ إلم قطاع غزة إس أف الرج

عامًا فقط. وبنذف اهلل قرار اإلبعاد ىذا أيضًا لف  15حكموني مؤبدات وطرجت مف السجف بعد قضاء »
 «.يدوـ

 19/10/2012، الحياة، لندن
 

 األردن والمغرب يرفضان أي تغيير لمعالم القدس 44
الم"ػػرب الممػػؾ محمػػد السػػادس  أكػػد العاىػػؿ األردنػػي الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني وعاىػػؿ :جمػػاؿ إبػػراىيـ - عمػػاف

قاطعػػػا أي مسػػػاس “ا ورفضػػػا رفضػػػا ”أىميػػػة ومكانػػػة مدينػػػة القػػػدس الشػػػريؼ“ أمػػػس يمػػػاطػػػ"ؿ مباحثػػػات بين
بالمقدسػػػات اإلسػػػ"مية والمسػػػيحية فييػػػاا وأي تيديػػػدات واعتػػػداءات إسػػػراليمية تسػػػتيدؼ ت"ييػػػر معػػػالـ المدينػػػة 

لصػػمود المقدسػػييف وثبػػاتيـ ودفػػاعيـ عػػف مػػدينتيـ فػػي وأكػػد الزعيمػػاف دعميمػػا  ”.وىويتيػػا العربيػػة واإلسػػ"مية
وتناولػػت مباحثػػات ا كمػػا مواجيػػة ظػػروؼ اسحػػت"ؿا وذلػػؾ بحسػػب بيػػاف صػػادر عػػف الػػديواف الممكػػي األردنػػي

 الزعيميف جيود تحقيؽ الس"ـ بيدؼ إيجاد حؿ عادؿ وشامؿ لمقضية الفمسطينية استنادا إلم حؿ الدولتيف.
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91/93/1391، االتحاد، أبو ظبي  
 

 "قسم العيد األبدي لمقدس"مميونية لمتوقيع عمى األردن:  46
ومؤتمر القدس مف عماف أمس حممة مميونية فػي جميػا ” شدوا الرحاؿ“أطمقت حممة  :جماؿ إبراىيـ - عماف

وقػاؿ ىشػاـ الػت"وي أمػيف عػاـ حممػة شػدوا الرحػاؿ  أنحاء العالـ لمتوقيا عمم وثيقة قسـ العيد األبدي لمقػدس.
كػرد عمػم “لقدس إف إط"ؽ الحممة يأتي إطػ"ؽ الحممػة المميونيػة لمتوقيػا عمػم عيػد القػدس األبػدي ومؤتمر ا

 .9111أكتوبر عاـ  90محاوست الييود المتطرفيف والمستوطنيف لوضا حجر األساس لبناء الييكؿ في 
91/93/1391، الدستور، عم ان  

 
 األقصىرسات ااسرائيمية تجاه بذل كل جيد لرصد الممايؤكد السفير األردني في تل أبيب  45

 أمػػسأكػػد السػػفير األردنػػي فػػي تػػؿ أبيػػب وليػػد عبيػػدات اسػػتعداده طػػ"ؿ زيارتػػو وأركػػاف السػػفارة : بتػػرا –عمػػاف 
إدارة أوقػػاؼ القػػدس بػػذؿ كػػؿ جيػػد ممكػػف لرصػػد الممارسػػات اإلسػػراليمية المطتمفػػة تجػػاه الحػػـر  األربعػػاءاألوؿ 

قافيػػػا وتمكػػػيف اإلدارة مػػػف القيػػػاـ بعمميػػػا المميػػػز فػػػي صػػػيانة ورعايػػػة الشػػػريؼا واتطػػػاذ اإلجػػػراءات ال"زمػػػة إلي
. وأشار السفير عبيدات إلػم أف زيارتػو فػور تقػديـ أوراؽ اعتمػاده سػفيرًاا تػأتي تأكيػدًا عمػم أىميػة مدينػة  الحـر

 اهلل الثػػاني عمػػم الحػػـر الشػػريؼ بكػػؿ أركانػػوا وأنػػو كػػاف عمػػم الػػدواـ محػػؿ الرعايػػة القػػدس وحػػرص الممػػؾ عبػػد
 الياشمية.

91/93/1391، الدستور، عم ان  
 
 

 إلى بيريز بروتوكولية وليست خطاباً  مرسيرسالة : مصررئاسة  47
الرليس محمد مرسيا  أفا الجميورية رلاسةياسر عميا المتحدث الرسمي باسـ  .كشؼ د: ىشاـ المياني

ذي وقا فيو عمي في نفس اليوـ ال مطتمفةططابات ترشيح سفراء جدد لدوؿ  عشرةمف  أكثر موقا عم
 ةلصي"اىي نفس  "إسراليؿ"لرليس  ةالموجي ةف الصي"أ وأوضح .اإلسراليميالططاب المرسؿ لمرليس 

ف تمؾ أ إلم ا مشيراً ألحدفييا  ةا وس يقصد بيا شطص بعينو وس ميز األطرىرؤساء الدوؿ  ةلبقي ةالموجي
 مشيراً  الممؾ فاروؽ. أياـتكاد تكوف مف الرليس عبد الناصر و  أياـمنذ  ةبروتوكوليو بحتو وموجود ةالصي"

الرليس  أفالعاـ ليقوؿ لو  لمرأيسربيا  "إسراليؿ"ايقصد  اولكف الطرؼ ااطر ةف ىذه الططابات سريأ إلم
موقؼ  أيس تعبر عف  ةف ىذه الصي"أ الحقيقةبموقؼ معيفا ولكف  لإليحاءمرسي يصفو بػ"صديقي العزيز" 

 سياسي.
وعو ططابات مرسمو لرؤساء دوؿ آطريف قاـ الرليس مرسي بتوقيعيا في نفس وقاـ ياسر عمي بعرض مجم

ف التوقيا الموجود تحت منصب رليس أ ملإ وأشار .الصياغةيوليو الماضيا وتحمؿ نفس تموز/  91اليوـ 
مف رليس  ا حيث كاف المنصب طالياً الفترةرليس الديواف في تمؾ  بأعماؿا ىو لمقالـ الجميوريةديواف رليس 

 غسطس الماضي.أ آب/ لمديواف في وتـ تعييف السفير رفاعو الطيطاوي رليساً  اديوافال
 91/93/1391األىرام، القاىرة، 

 
 ياموقف الدولة ال يعني " تؤكد أنااخوان".. ويثير جدالً  "إسرائيل" لدىخطاب تكميف سفير مصر  40
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 اً ططابا أف محمد حسف شعباف االقاىرةنقً" عف مراسميا في  91/93/1391الشرق األوسط، لندن، نشرت 
في األوساط السياسيةا لما تضمنو الططاب  أثار جدسً  "إسراليؿ"سعتماد سفير جديد لمصر لدى  اً بروتوكولي

الشرؽ األوسط إف جريدة ا بينما قالت مصادر دبموماسية ل"توددا في غير محمو"مف عبارات رأى فييا نشطاء 
قاؿ نشطاء عمم موقا و  ."غير مألوؼ وطشف"طروج عنيا ىو إجراء ا وال"موحدة"صي"ة مثؿ ىذه الططابات 

إف ىذه الصي"ة حتم لو كانت واحدة ومراسمية كاف يجب ت"ييرىا في حالة   فيس بوؾ التواصؿ اسجتماعي 
.. وس يصح أف تصدر مف الجانب المصري طاصة أف مرشد  جماعة  "دولة إسراليؿ"توجيييا إلم رليس 
 قبؿ أياـ. "إسراليؿ"اف يحثنا عمم الجياد ضد اإلطواف المسمميف ك

ع"قة الجماعة "إف  :لمشرؽ األوسط محمود حسيفا األميف العاـ لجماعة اإلطواف المسمميفا قال"ً  .وعمؽ د
ليس لنا ع"قة بموقؼ الدولة المصرية حتم لو كاف "ا وتابا محمود: "بنسراليؿ معروفة وواضحة ولف تت"ير

الدوؿ تحكميا أحيانا حسابات س تطصنا.. ىذا إذا ما صدقت أص" صحة ىذا الرليس مف الجماعة.. ف
 ."الططاب
بوابة األىراـ  ا أفطالد الشامي الندفنقً" عف مراسميا في  91/93/1391، لندن، القدس العربيوأشارت 

شارتوجماؿ حشمت تشكيكو في صحة الرسالة  يطواننقمت عف القيادي اإل ة مف قد تكوف ممفق أنيا إلم وا 
 .اإلسراليميةقبؿ الجريدة 
مساعد وزير الطارجية السابؽ السفير عبد اهلل األشعؿا اعتبر أف  91/93/1391السفير، بيروت، وجاء في 

في  المرسوـ الذي يرسؿ ما السفراء حيف تولييـ منصباً "ا مشيرًا إلم أف "كاذبة"أف صورة الططاب 
 ."القنصميات مكتوب منذ ملة عاـ وس يت"ير

فقد اجتاحتو اسنتقادات ال"ذعة والسطريةا فقد كتب الصحافي عبد   تويتر  موقا التواصؿ اسجتماعي أما
وّقا مرسي ططابو إلم بيريز بصديقؾ الوفي.. محمد مرسيا وىي حقيقة لـ ينكرىا الرليس "الحميـ قنديؿ 

 ."المصري الذي يمعب دور مبارؾ بالضبط في ع"قتو ما دولة العدو
أييما أكثر إزعاجًا إلسراليؿا جماعة في المعارضة تيتؼ "ر الفمسطيني مريد البرغوثي بالقوؿ وعمؽ الشاع

ا وكتب أيضًا "طيبر طيبر يا ييود أـ نفس الجماعة في السمطة ترسؿ سفيرًا إلم إسراليؿ يحتـر استفاقيات؟
ي العظيـ نسي الرليس في رسالتو إلم السيد شمعوف بيريز رليس دولة إسراليؿ ومطاطبتو بعزيزي وصديق"

 ."مرسي الص"ة عمم سيدنا عمر.. في عقر دارىـ
 

 شرق القدس ومشروع قرار عربي لتعيين ممثل دائم لميونسك 41
تبّنت مجموعة مف الدوؿ العربية األعضاء في منظمة اليونسكو مطالب بتعييف ممثؿ دالـ لممنظمة األممية 

تعييف ممثؿ دالـ لميونسكو في شرقي القدس المحتمةا  وشّددت ىذه الدوؿ عمم ضرورة شرؽ القدس المحتمة.
نظرًا لممارسات الجانب اإلسراليمي والقيود التي يفرضيا في مجالي التربية والثقافة في األراضي الفمسطينية 

 ومرتفعات الجوسف السورية المحتمة.
اقترحت روسيا إرجاء المطمب الذي  اعف تأييدىا لمثؿ ىذ اوفي مقّدمتيا فرنسا اوأعمنت دوؿ أوروبية

مناقشتو إلم اسجتماع المقبؿا ما تأكيدىا عمم أف قرار التعييف ىو مف ص"حية  تؿ أبيب ا لينتيي 
اجتماع الييلة اإلدارية لمنظمة اليونسكو المنعقد في باريسا أمسا دوف استصدار قرار يديف السياسة 

 اضي المحتمة.اإلسراليمية التضييقية في مجاؿ التربية والتعميـ في األر 
 90/93/1391فمسطين أون الين، 
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ٍ   ":السبيل" 63 سالمي اعالن إنياء الحصار رسميًا  غزة عمى موعد مع وفد عربي وا 

السبيؿ عف أف وفدًا رفيا المستوىا جريدة كشفت مصادر فمسطينية في قطاع غزة ل: حبيب أبو محفوظ
س"مية مف المقرر وصو  ليـ األسبوع المقبؿ إلم قطاع غزة؛ لإلع"ف ومسؤوليف كبارًا مف عدة دوؿ عربية وا 

ونقؿ  عف إنياء الحصار اإلسراليمي المفروض منذ عدة سنوات عمم القطاعا وبشكؿ رسمي وكامؿ.
المصدر الفمسطيني عف السفير في وزارة الطارجية القطرية عمي العمادي الذي يزور غزة ىذه األياـا أف 

دطاؿ المواد ال"زمة دولة قطر تنتظر زيارة الوفد العربي واإل س"مي القطاع لكي تبدأ بعدىا بنعادة اإلعمار وا 
 لإلعمار عف طريؽ معبر رفح البري.

ولـ ينفي أو يؤكد السفير القطري األطبار التي تتداوليا وسالؿ اإلع"ـ حوؿ الزيارة المرتقبة ألمير دولة قطر 
رليس المكتب السياسي لحركة حماس طالد الشيخ حمد بف طميفة آؿ ثانيا وعقيمتو الشيطة موزةا برفقة 

 ."لـ نبمغ حتم الساعة بمثؿ ىذه الزيارة"مشعؿا وقاؿ إننا 
 91/93/1391السبيل، عم ان، 

 
 بالقرآن الكريم وكتب التفسير والكتب الدينية إلى غزة محممتينمنع دخول شاحنتين مصر ت 69

وؿ قطاع غزة عبر معبر رفح البري. وقالت منعت السمطات المصرية قافمة مساعدات لبنانية مف دط القاىرة:
مصادرا إف السمطات المصرية منعت دطوؿ شاحنتيف نصؼ نقؿ محممتيف بالقرآف الكريـ وكتب التفسير 
والكتب الدينية مف دطوؿ المعبر. وأضافت المصادر أف قافمة المساعدات ميداة مف أحد رجاؿ األعماؿ 

طات المصرية منعت دطوليا بحجة عدـ وجود تصريح مسبؽ المبنانييف إلم أىالي قطاع غزةا وأف السم
 بالدطوؿ.

 91/93/1391الخميج، الشارقة، 
 

 " تستنكر اعتقال األمن ااماراتي عضوين منياالعالمية"رابطة شباب ألجل القدس  61
 استنكرت "رابطة شباب ألجؿ القدس العالمية" اعتقاؿ األمف اإلماراتي رليس استحاد الوطني لطمبة :لندف

منصور األحمدي نالب رليس استحاد و  ااإلمارات عبد اهلل الياجري أحد أعضاء رابطة شباب ألجؿ القدس
الوطني لطمبة اإلمارات وأحد مؤسسي الرابطة في العالـا واعتبرت ذلؾ جريمة بحؽ العمؿ الشبابي والط"بي 

قدس برس يوـ الطميس  وكالةبطة في بياف ليا وصمت نسطة منو لاودعت الر  وبحؽ العامميف لمقدس.
 التراجا عف ىذه الططوةا التي وصفتيا بػ"غير المسؤولة". إلمالسمطات اإلماراتية  90/91

 90/93/1391قدس برس، 
 

 تحوي ممفات وأوراقا ييودية قبل تيريبيا لمخارج طرداً  90 ضبط :مصر 60
لحجـ داطؿ شركة شحف عبارة عف حقالب كبيرة ا طرداً  90 تمكنت مباحث القاىرة مف ضبط ىاني بركات:

وكانت ىذه الطرود  اطاصة بالييود في مصر عبارة عف دفاتر وأوراؽ بضالا بمدينة نصر تحوي أوراقاً 
 األردف. محيث كشفت التحقيقات عف أنيا كانت في الطريؽ إل اطارج الب"د ممعدة لمطروج إل

سيدة أجنبية إلي األردف ومنيا  وقد كشفت التحقيقات عف أف ىذه الطرود كانت سوؼ تطرج مف الب"د باسـ
زاعميف أنو كاف  افي ااونة األطيرة "إسراليؿ"وىو ما أثارتو  اتستطدـ في مقاضاة مصر محت "اإسراليؿ" مإل
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وعدد  "ادولة إسراليؿ"بعد إع"ف  "إسراليؿ" مىاجر منيـ عدد كبير إل األؼ ييودي 056 يعيش في مصر
 ملات.ال ىولـ يتبؽ منيـ سو  اأوروبا مآطر إل

 91/93/1391األىرام، القاىرة، 
 

 لن تصمد أمام ضربات إيران "إسرائيل" دفاعاتالحرس الثوري اايراني:  64
لف  "إسراليؿ"أكد مساعد قالد الحرس الثوري اإليراني العميد حسيف س"مي أف دفاعات الوكاست: السفيرا 

ورة اإلس"ميةا يعد فرصة تاريطية أي إجراء لمكياف الصييوني ضد الث"تصمد أماـ ضربات إيرافا وأف 
وشدد  ."إليرافا وسيعرض ىذا الكياف لمدمار إذا ما سولت لو نفسو التحرؾ طارج إطار الحرب النفسية

اسحت"ؿ يفتقر لمعمؽ الدفاعيا فضً" عف أف دفاعاتو ضعيفة س تقوى أماـ الضربات "س"مي عمم أف 
 ."تت في موضا ىجوميالشاممة إليراف وامتداداتيا الثورية التي با

 91/93/1391السفير، بيروت، 
 

 باعتراض المساعي الفمسطينية في األمم المتحدة تمسكياالخارجية األمريكية تؤكد  66
نفت المتحدثة الرسمية باسـ وزارة الطارجية األمريكية فيكتوريا نوسند األربعاءا أف  :سعيد عريقات - القدس

يا الرافض لممساعي الفمسطينية في األمـ المتحدةا لمحصوؿ عمم دولة تكوف الوسيات المتحدة قد غيرت موقف
عضو مراقب قالمة "دعني أبدأ ااف بالقوؿا إننا عارضنا بانتظاـ وثبات المحاوست الفمسطينية في األمـ 

 .المتحدة لرفا مستوى تمثيميـ طارج أطر المفاوضات المباشرةا وسنستمر في ىذا الرفض"
نوسند عمم سؤاؿا يتصؿ بتصريحات سفير منظمة التحرير الفمسطينية المراقب في  جاء ذلؾ في إطار رد

"ىناؾ دولتيف فقط تعترضاف عمم اسعتراؼ بفمسطيف كعضو  إفاألمـ المتحدةا رياض منصور الذي قاؿ 
سراليؿا وأف الوسيات المتحدة وحمفاليا مثؿ كولومبيا وغواتيما س وآطريف مراقب في األمـ المتحدةا ىما كندا وا 

 .أقؿ اعتراضًا عمم المساعي الفمسطينية"
 وقالت نوسندا بطصوص عـز رليس الوزراء اإلسراليمي بنياميف نتنياىو تنفيذ توصيات إدموف ليفيا أو جزءاً 
ع"ف الضفة ال"ربية أراض غير محتمة "لـ أرى التقريرا ولكف  منياا فيما يتعمؽ بشرعنة البؤر اسستيطانية وا 

ولدى متابعة أجابت نوسند "إف . واؿا أنا س أعمؽ عمم أمور محتممة  قد تحدث أو س تحدث "في كؿ األح
ورفضت المتحدثة اإلجابة عمم سؤاؿ بشأف موقؼ الوسيات . مواقفنا تجاه اسستيطاف لـ تت"ير عمم اإلط"ؽ"

جاه كافة ىذه القضايا لـ المتحدةا بطصوص اعتبار الضفة ال"ربية أراض محتمة مكتفية بالقوؿ "إف مواقفنا ت
 تت"ير".

 90/93/1391، القدس، القدس
 

 عمى تأجيل مساعييم لعضوية األمم المتحدة القيادة الفمسطينيةحث تالجارديان: بريطانيا  65
ذكرت جريدة ال"ارديافا أمسا أف بريطانيا تحّث القادة الفمسطينييف عمم تأطير سعييـ :  . يو.بي.آي

كاممة العضوية في األمـ المتحدةا وحّذرتيـ مف أف الططوة ستضر بعودة لمحصوؿ عمم صفة دولة غير 
الوسيات المتحدة ل"نطراط في عممية الس"ـ بعد اسنتطابات الرلاسية الشير المقبؿ. وقالت الجريدة إف 
ـ دبموماسييف بريطانييف أبم"وا المسؤوليف الفمسطينييف بأف أي تصويت عمم العضوية غير الكاممة في األم

المتحدة في األسابيا التي ستمي انتطابات الرلاسة األمريكية مف شأنو أف يقمؿ بشكؿ كبير مف فرص اتطاذ 
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اإلدارة األمريكية المقبمة ططوات سستلناؼ المفاوضاتا وحذروىـ مف إمكاف تعّرض السمطة الفمسطينية 
 لعواقب مالية ططيرة إذا ما مضت قدمًا في ىذا المسعم. 

 91/93/1391قة، الخميج، الشار 
 

 في األراضي المحتمة "إسرائيل"ما تقوم بو  روسيا تحبط قرارًا في اليونيسكو يدين 67
في اسجتماع الذي عقدتو في باريس الييلة اإلدارية لمنظمة  "إسراليؿ"احالت روسيا دوف اتطاذ قرار يديف 

في مجالي  "إسراليؿ"ـو بو استصدار قرار يديف ما تق إلميونيسكوا وذلؾ بعدما سعت دوؿ عربية عدة ال
 التربية والثقافة في المناطؽ الفمسطينية وىضبة الجوسف.

ىذا الطمب دوؿ  إلمكما طالبت ىذه الدوؿ بتعييف ممثؿ دالـ لمنظمة "يونيسكو" في شرقي القدس. وانضمت 
اع المقبؿا وتـ أوروبية عدة وفي مقدمتيا فرنسا. واقترحت روسيا إرجاء مناقشة ىذه اسقتراحات إلم اسجتم

تبني مشروع القرار الطاص بتعييف الممثؿ الدالـا ولكف أضيفت إليو م"حظة تؤكد أف المصادقة عمم ىذا 
 ."إسراليؿ"التعييف ىي مف ص"حية 

 91/93/1391، بيروت، المستقبل
 
 

 في النزاع "حشروا" افي سوري الفمسطينيونمسؤول أممي:  60
في سورية رضواف نويصر إف  اإلنسانيةلمشؤوف  اإلقميميمفوض قاؿ ال. : ب.ؼ.أ الحياةا  -القاىرة 

نشجا الدوؿ المجاورة  أفنحاوؿ "في النزاع الدالر في ىذا البمد و "حشروا"الفمسطينييف المقيميف في سورية 
 افي مؤتمر صحافي في القاىرة اكد نويصرأو  ."عمم تبني سياسة الباب المفتوح معيـ مثميـ مثؿ السورييف

كانوا حتم فترة قصيرة بمنأى عف النزاع  ألجياؿنصؼ مميوف سجئ فمسطيني عاشوا في سورية نحو " أف
كيؼ تـ "وتابا:  ." السورية  األزمةيوليو حشروا في ىذه / تموز وأوالؿيونيو  /منذ نياية حزيراف لألسؼلكف 

سطينييف مف سورية نأمؿ قبؿ كؿ شيء أس يحدث نزوح لمفم": وأضاؼ .."ذلؾ ومف يقؼ وراءه لست ادري..
 ."تتبنم الدوؿ المجاورة سياسة الباب المفتوح معيـ أفكبيرة منيـ  ألعدادصار طروج  إذا أممناولكف 

 91/93/1391الحياة، لندن، 
 

 "التحدي الصارم" أكبر مناورة عسكرية أمريكية إسرائيمية 61
ف القوات والمعدات األميركية إ األربعاءا يوـقاؿ الجنراؿ في س"ح الجو األميركي كريغ فرانكميفا مساء 

كبر مناورات في تاريخ الع"قات العسكرية الطويمة ألما وصفو بػ" استعداداً بدأت في الوصوؿ إلم "إسراليؿ"ا 
سراليؿ".  /أكتوبرا ومطما تشريف الثاني /ستبدأ في نياية تشريف األوؿ يانإ وقاؿبيف الوسيات المتحدة وا 
وصرح فرانكميف لمصحافييف عبر الياتؼا أف التدريبات التي ستجري  بيا".نوفمبر وستستمر "نحو ث"ثة أسا

"ا وىي مناورات دفاعية وس ع"قة ليا باألزمة النووية ما إيرافا أو أية 1191تحت اسـ "التحدي الصاـر 
 ا أو اسنتطابات في الوسيات المتحدة و"إسراليؿ".األوسطتطورات في الشرؽ 

طاصة في  ف "األرقاـ ت"يرت قمي"ً إ اكبير المطططيف اإلسراليمييف لممناورات اؿوقاؿ الجنراؿ نيتزاف نوري
مجاؿ الموجستياتا وغيرىا مف أشكاؿ الدعـا ولـ يحدث ت"يير في عديد القوات عمم األرضا وسوؼ 
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وأضاؼ: "أف مجرد قيامنا بمناورات مشتركة وعمؿ مشترؾ ىو رسالة قوية بحد  نتدرب كما ىو مططط".
 تطيا أي شطص استط"ص الدروس التي يريدىا مف ىذه المناورات".ذاتو ويس

 90/93/1391، عكا أون الين
 

 جولة بالمنطقة لبحث تطورات عممية السالم فيلمشرق األوسط  الصينيالمبعوث  53
ا إف مبعوث الصيف لمشرؽ 90/91 قاؿ المتحدث باسـ الطارجية الصينية ىونج لم يـو الطميس:  أ.ش.أ 

الفترة مف  فيلألمـ المتحدة والوسيات المتحدة  الرليسيوفمسطيف والمقر  "إسراليؿ"كم سيزور األوسط ووسم 
 ا لبحث تطورات عممية الس"ـ بيف الفمسطينييف واإلسراليمييف.الجاريأكتوبر تشريف األوؿ/  10إلم  91
مجمس  فيًا دالمًا بياف صادر عف الطارجية الصينيةا أف ب"ده ستواصؿ باعتبارىا عضو  فيأضاؼ ىونجا و 

 .الدوليالشرؽ األوسط ما المجتما  فيتعزيز عممية الس"ـ  فيالقياـ بدور نشط وبناء  الدولياألمف 
 90/93/1391اليوم السابع، القاىرة، 

 
 

 يورو لترميم كنيسة الميد ببيت لحم ألف 133فرنسا تخصص  59
وقاؿ المتحدث  لميد ببيت لحـ.ألؼ يورو لترميـ كنيسة ا 111أعمنت فرنسا أنيا طصصت :  أ.ش.أ 
ا إف القنصؿ العاـ 90/91 الطميسيوـ  صحفيمؤتمر  فيباسـ الطارجية الفرنسية فيميب سليوا  الرسمي
لمشؤوف  الفمسطينيالقدس فريدريؾ ديزانيو وقا أوؿ أمس األربعاء براـ اهلل ما مستشار الرليس  فيلفرنسا 

 بيدؼ ترميـ الفمسطينيألؼ يورو لمجانب  111بموجبيا بتحويؿ المسيحية زياد البندؾ اتفاقية تقوـ باريس 
 91/93/1391اليوم السابع، القاىرة، 

 
 لمشعب الفمسطيني الحق بالعيش بحرية وسالم :متضامناً تشومسكي يصل غزة  51

وصؿ المفكر وعالـ األلسنةا نوعاـ تشومسكي أمسا الطميسا ألوؿ مرة في حياتو إلم قطاع غزة لممشاركة 
مر عممي يقاـ في الجامعة اإلس"مية في مدينة غزةا ولإلعراب عف تضامنو ما الشعب الفمسطيني في مؤت

 في القطاع مطالبا حاؿ وصولو لمقطاع برفا الحصار اإلسراليمي عف قطاع غزة.
ونقؿ موقا "وال""  اإلطباري عف تشومسكي قولو إف لمشعب الفمسطيني الحؽ بالعيش بحرية وس"ـا مضيفا 

وصوؿ إلم مدينة غزة  عبر معبر رفح  كاف شاقا لكننا تمكنا في نياية األمر مف الوصوؿا وقد أف "ال
"لقد عممنا  :في تصريحات صحافية في غزة اوأكد تشومسكي شاىدت أمورا كنت في السابؽ آمؿ برؤيتيا".

مدار العقود األطيرة عاما لحماية الشعب الفمسطينيا وتحدثنا عف معاناتوا في المقابؿ انتقدنا عمم  11طيمة 
 سياسات حكومات إسراليؿ وممارساتيا اإلجرامية".

 91/93/1391، 40عرب 
 

 تحرش متيور "حزب اهلل": طائرة كي مون بان 50
الحكومة والقوات المسمحة في لبناف "دعا األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف  :راغدة درغاـ -نيويورؾ 

طارج  "لحظر امت"ؾ حزب اهلل األسمحة وبناء القدرات شبو العسكريةاتطاذ كؿ اإلجراءات الضرورية  إلم
أف  9661سيطرة الدولة. واعتبر بافا في تقريره الدوري السادس عشر عف تطبيؽ القرار الدولي الرقـ 
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 إلمإسراليؿ ىو تحرش متيور كاف يمكف أف يؤدي  إلمإرساؿ حزب اهلل الطالرة اإليرانية مف دوف طيار "
نزع الس"ح والعمؿ ضمف إطار حزب سياسي " إلما وحض قيادة الحزب "لبناف استقرارييدد  تصعيد ططير

 ."لبناني
اسنتياكات اإلسراليمية لمسيادة المبنانية "واستنكر بافا في تقريره الذي وزع أمس عمم أعضاء مجمس األمفا 

عدـ  إلم لقرية ال"جرا ومشيراً اسنسحاب مف القسـ الشمالي  إلم "إسراليؿ"ا داعيا "وطالب بوقفيا فوراً 
 ."سورية أو إسراليؿ"حصوؿ أي تقدـ في مسألة مزارع شبعا مف جانب 

 91/93/1391الحياة، لندن، 
 

 التبعات اانسانية ألي ىجوم يستيدف المنشآت النووية اايرانية من تحذرمجمة فورين بوليسي  54
يف بوليسي األمريكيةا الوسيات المتحدة حذر تقرير نشرتو مجمة فور : فارس وكالة ا. ب.ؼ.أ السفيرا 

مف التبعات اإلنسانية ألي ىجوـ يستيدؼ المنشآت النووية اإليرانية وتداعياتو عمم شعب ىذا  "إسراليؿ"و
البمد. واعتبرت المجمة أف ال"رب قد س يستطدـ الس"ح النووي في مياجمة المنشآت النووية اإليرانيةا ولكف 

وجاء في التقرير أف اليجوـ العسكري لف يتوقؼ  نيوـ ستكوف لو آثار مشابية.ضرب منشآت تطصيب اليورا
عند قتؿ ااسؼ مف المدنييف وربما ملات ااسؼ بسبب المواد الكيمياليةا بؿ سيترؾ آثارًا مدمرة عمم 

 الناس.
 91/93/1391السفير، بيروت، 

 
 ن القمر كان جزءا من األرضأيقولون  ىارفارد جامعة عمماء 65

فارد ػ رويترز: طرح عمماء مف جامعة ىارفارد نظرية جديدة تذىب إلم القوؿ بأف القمر كاف يوما جزءا ىار 
مف األرض وانفصؿ عنيا بعد اصطداـ ىالؿ بجـر آطر. وفي دراسة نشرت في دورية ساينس قالت سارة 

قمر في المكونات ستيوارت وماتيجا شوؾ إف نظريتيما مف شأنيا أف تفسر اسباب التشابو بيف األرض وال
 والعناصر الكيماوية.

وقاس إف األرض كانت تدور حوؿ نفسيا أسرع كثيرا في الوقت الذي تشكؿ فيو القمر وكاف اليوـ الواحد 
 يستمر ساعتيف إلم ث"ث ساعات فقط.

وقاؿ العالماف في تفسير نشر عمم موقا ىارفارد انو ما دوراف األرض حوؿ نفسيا بيذه السرعة مف 
ؿ اف اصطداما عم"قا أطمؽ ما يكفي مف مواد األرض لتكويف القمر. وتقوؿ النظرية الجديدة إف المحتم

األرض وصمت بعد ذلؾ إلم معدؿ الدوراف الحالي مف ط"ؿ تفاعؿ الجاذبية بيف مدارىا حوؿ الشمس 
 ومدار القمر حوؿ األرض.

التي ترى أف القمر تكوف مف مواد انطمقت  وأشار الباحثاف إلم أف طرحيـ يطتمؼ عف النظرية الرالدة الحالية
 مف جـر عم"ؽ صدـ األرض.

وستيوارت أستاذة عموـ األرض والكواكب في جامعة ىارفارد وشوؾ فمكي وباحث في معيد سيتي الذي يدعـ 
 دراسة البحث عف حياة طارج األرض. 

 19/10/2012القدس العربي، لندن،  
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فػػي الػػذكرى السػػنوية األولػػم إلتمػػاـ صػػفقة تبػػادؿ األسػػرى بػػيف دولػػة اسحػػت"ؿ وحركػػة  :سػػما \القػػدس المحتمػػة 
حماسا طصصت صحيفة  بمحانيو ا والتي تعني بالعربية "فػي المعسػكرا المتطصصػة بالشػؤوف العسػكريةا 

عػػات األوسػػاط األمنيػػة التػػي أكػػدت عمػػم أف منظمػػات أطػػرى سػػتقوـ بعمميػػات اطتطػػاؼ ممفًػػا طاًصػػا حػػوؿ توق
مشابيةا وىو ما سيدفا الحكومة لمرد بصورة قاسية ضد العناصػر التػي نفػذت العمميػةا والػرؤوس التػي دبػرت 

التػي لياا وأرسمتيـ لتنفيذىا. ونقمت الصحيفة عف مصادر رفيعػة فػي المؤسسػة األمنيػة قوليػا إف اسحتمػاست 
سػػػتمثؿ أمػػػاـ الحكومػػػة لمػػػرد عمػػػم حادثػػػة اسطتطػػػاؼ المتوقعػػػةا تشػػػمؿ ثػػػ"ث سػػػيناريوىات: عمميػػػة عسػػػكرية 
محػػػدودةا دوف دطػػػوؿ قػػػوات الجػػػيش لقمػػػب األراضػػػي المبنانيػػػة أو الفمسػػػطينيةا بجانػػػب القيػػػاـ بجيػػػود سياسػػػية 

عمييػا مػف دوؿ المنطقػػةا  دبموماسػيةا فػي محاولػة لمتػأثيرا أو إيصػاؿ رسػالؿ إلػم تمػؾ المنظمػاتا ومػف يػؤثر
 والدطوؿ في مفاوضات مكثفة معياا لتحرير الجندي األسير مف ط"ؿ صفقة تبادؿ.

السيناريو الثانيا رد عسػكري فػوري مشػابو لمػا ذكػر عميػو فػي البػديؿ األوؿا شػرط تحضػير القػوات العسػكرية 
أـ األطير فيتمثؿ فػي الػدطوؿ فػوًرا  والجبية الداطمية لمدطوؿ مستقبً" لمواجية عسكرية ما المنظمة الطاطفةا

 في عممية عسكرية وسياسية كبيرة.
وأوضػػػحت المصػػػادر أنػػػو أصػػػبح مػػػف الواضػػػح منػػػذ المحظػػػة األولػػػما أف ث"ػػػرات السػػػيناريو األوؿ أكثػػػر مػػػف 
إيجابياتوا وبالتالي كاف مف الممكف الطروج بعممية سريعة قاسيةا بحيث تكوف مث" ىجوما جويػا مركػزا عمػم 

تقاة بعينياا بجانب المس بالضرورة بكؿ مواقعيا عمم طوؿ الحدودا ولذا فنف عممية مف ىػذا النػوع أىداؼ من
ينب"ػػي أف يكػػوف مطططػػا ليػػا مسػػبًقًا بػػأف تسػػتمر عػػدة أيػػاـا دوف التػػورط فػػي عمميػػة بريػػة مػػؤثرةا مػػا ضػػرورة 

مػم أف عمميػة مػف البحث عف مطرج سياسي سريا بالتنسيؽ ما الجيات الدوليػةا وشػددت المصػادر عينيػا ع
ىذا القبيؿ فيما لو وجدت طريقيا لمتنفيذا كانت ستقمب السياسة المتبعة منذ سنوات رأًسا عمم عقػبا وترسػؿ 
رسػػالة ردعيػػة واضػػحة إلػػم المنظمػػات الطاطفػػةا وصػػوًس لمػػدوؿ التػػي تػػدعميا. لكػػف الث"ػػرة الجوىريػػة فػػي ىػػذا 

صػػابة الحقيقيػػة لمقػػوة العسػػكرية التػػي تمتمكيػػا المنظمػػة السػػيناريوا تتمثػػؿ فػػي افتقػػاد الدولػػة العبريػػة لوجيػػة اإل
الطاطفةا ما يعني أف ردىا المؤكد بصورة حتميةا سيستدرج إسػراليؿ لعمميػة عسػكرية لػـ تسػتعد ليػا جيػًداا أو 
أف يتوقؼ إط"ؽ النار بسػبب التػدط"ت الدوليػةا لكػف بعػد أف تتعػرض الجبيػة الداطميػة لضػربات مؤلمػة فػي 

ما يتعمؽ بالسيناريو الثانيا الذي يتضمف في جوىره وضا حد لسياسة ضبط الػنفسا لكنيػا  الصميـ. أما في
فػػي ذات الوقػػت تستحضػػر القػػوات العسػػكريةا وتييلػػة الجبيػػة الداطميػػةا والجيػػاز السياسػػيا لمواجيػػة مسػػتقبمية 

ت التػػي تصػػيب مػػف ىػػذا النػػوعا وبالتػػالي باإلمكػػاف المضػػي قػػدًما فػػي تفاصػػيؿ ومعطيػػات ىػػذا البػػديؿا والث"ػػرا
البػػديؿ الثػػانيا ىػػي ذاتيػػا ث"ػػرات البػػديؿ األوؿا طاصػػة بكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالتبعػػات وااثػػار قصػػيرة المػػدى لمػػرد 

 اإلسراليمي.
أمػػا األطيػػر فُيشػػير بصػػورة واضػػحة إلػػم ضػػرورة الطػػروج بقػػرار يطالػػب بحػػرب ضػػد الجيػػة الطاطفػػةا وتػػأتي 

دـ توقػا الطصػـ لػوا وامت"كػو لقػدرة عمػم تقييػد قوتػوا اإليجابية األكثػر وضػوحا فػي ىػذا البػديؿ متمثمػة فػي عػ
عقب القراءات الصحيحة التػي وصػمت إلػم ط"صػة مفادىػا أف ضػربة عسػكرية قاسػيةا سػتأتي بنتػالج أىميػا 
توجيو ضػربات قاضػية إلػم منصػات إطػ"ؽ الصػواريخ التػي ستشػكؿ الػرد األكثػر نجاعػة ليػا. باإلضػافة إلػم 

ليمي ستزيد مف حجـ التضامف والتأييد إلسػراليؿ فػي موقفيػا أمػاـ المنظمػات ذلؾا فنف عممية أسر جندي إسرا
المسمحةا وحرب اسستنزاؼ التي تطوضياا وبالتاليا يأتي افتتاح جبيػة ثانيػة عقػب عمميػة اطتطػاؼ متوقعػة 
مسػػتقم مػػف معطيػػات وظػػروؼ سياسػػية جيػػدةا ويشػػيد عمػػػم ذلػػؾ حجػػـ التأييػػد الػػدولي غيػػر المسػػبوؽ الػػػذي 

راليؿ. وشػددت المصػادر عمػم أف السػيناريو باتجػاه المبػادرة لعمميػة عسػكرية واسػعةا ليم"ػي مسػبقا سيمنح إلس
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أي إمكانيػػػة سسػػػتدراج إسػػػراليؿ إلػػػم حػػػرب بعكػػػس إرادتيػػػاا ولػػػذا فػػػنف نجاحيػػػا فػػػي عمميتيػػػا العسػػػكرية سػػػيردع 
ة عسػػػكرية دوف المنظمػػػات إلػػػم األبػػػدا لكػػػف الث"ػػػرة األكثػػػر وضػػػوحا فػػػي ىػػػذا الطيػػػارا تمثمػػػت بافتتػػػاح معركػػػ

اسػػتكماؿ المعطيػػات العممياتيػػةا التحضػػيرات الموجسػػتيةا الجبيػػة الداطميػػةا لمواجيػػة متوقعػػة أمػػاـ حػػزب اهللا 
وما ذلػؾ فػنف مواجيػة عسػكرية بػيف الطػرفيف فػي منطقػة ليسػت كبيػرة ج"رافيػاا وعػددا لػيس كبيػرا مػف مقػاتمي 

 العدو. 
تحرؾا سػيكوف ميػزاف القػوى بالتأكيػد لصػالحوا وبالتػالي وفي إطار حرب كاممة تعطي ىامًشا واسعا لمجيش لم

أكػػػدت المصػػػادر عمػػػم أف ىػػػذا السػػػيناريو يبقػػػم األكثػػػر إغػػػراًء لصػػػناع القػػػرارا سػػػواء فػػػي مػػػا يتعمػػػؽ بالقػػػدرات 
البشرية لمجيشا أو لألىداؼ المفضمة أمامػوا أو حتػم لممجتمػا اإلسػراليميا وفػي ظػؿ ىػذا الوضػوح الكامػؿا 

 ية عسكرية سريعة فوراا بعيد حادث اسطتطاؼ مباشرة.ينب"ي الطروج في عمم
وطمصت المصادر إلم القوؿ إف توجيػو ىجمػات جويػة مكثفػة ومركػزة عمػم أىػداؼ معروفػة لمجيػة الطاطفػةا 
بمػػا فػػي ذلػػؾ أىػػداًفا لمبنيػػة التحتيػػة طػػ"ؿ عػػدة أيػػاـا يجػػب أف يكػػوف أمػػًرا مطموًبػػا وممًحػػاا بعػػد الحاجػػة لعمميػػة 

وج سياسػػي سػػرياا بالتنسػػيؽ مػػا الجيػػات الدوليػػةا ألف ططػػوة كيػػذه سػػتحقؽ إنجػػازات بريػػةا مػػا ضػػرورة طػػر 
سياسية وعسكرية ذات قيمػة كبيػرةا دوف أف تتكبػد إسػراليؿ طسػالر بشػرية مػف قتمػم وجرحػما وعبػر اطتصػار 

 مدة الحربا وحماية الجبية الداطمية مف أي ضررا عمم حد قوؿ المصادر.
بادؿ األطيرة تعالت أصوات سياسية وأمنية فػي إسػراليؿ ُتطالػب بتطبيػؽ أوامػر جدير بالذكر أنو بعد عممية الت

ىانيبػػػاؿا ووفقًػػػا ليػػػذه األوامػػػر ففػػػي حػػػاؿ تعػػػرض عسػػػكري لألسػػػر عمػػػم رفاقػػػو أف يبػػػذلوا كػػػؿ مػػػا فػػػي وسػػػعيـ 
 لمحيمولة دوف وقوعو في األسر وحتم قتمو لكي س يستطدـ في عممية مقايضة.

 91/93/1391، وكالة سما ااخبارية

 
 

 الموقوتة في قطاع غزة القنبمةالحاجة إلى تعطيل  57
 باتريؾ سيؿ

برفػػا الحصػػار القاسػػي الػػذي  1191تقضػػي إحػػدى أكثػػر الميّمػػات إلحاحػػًا بالنسػػبة إلػػم المجتمػػا الػػدولي عػػاـ 
«. حمػاس»تفرضو إسراليؿ عمم قطاع غزة منػذ سػّت سػنوات وبوضػا حػّد لممقاطعػة المضػّممة لحكومػة حركػة 

واضػػح عمػػم الظمػػـ الحاصػػؿ فػػي العػػالـ اليػػوـ أكثػػر مػػف وضػػا السػػّكاف الػػذيف يعيشػػوف فػػي ىػػذا ومػػا مػػف مثػػاؿ 
مميػػوف نسػػمة عممػػًا أّف عػػددًا كبيػػرًا مػػنيـ ىػػـ مػػف ال"جلػػيف الػػذيف طػػردتيـ  9.5القطػػاع المكػػتظ والبػػالغ عػػددىـ 

سػمح ليػـ بػأف ا طػارج فمسػطيف. يجػب أف يُ 9140و 9141الدولة اإلسراليمية الجديدة التي نشػأت بػيف عػامي 
يعيشوا حياة طبيعية وبأف يسافروا وبػأف يعممػوا فػي الصػناعة والتجػارة وبػأف يعّممػوا أوسدىػـ بعيػدًا عػف الططػر 

 المستمر الذي تفرضو اليجمات الجوية اإلسراليمية.
بيػار فيميػو وىػو أسػتاذ فػي معيػد العمػوـ السياسػية العريػؽ فػي بػاريس كتابػًا مػف -أصدر الباحث الفرنسػي جػاف

صػػػفحة حػػػوؿ تػػػاريخ قطػػػاع غػػػزة مػػػف األزمنػػػة القديمػػػة ل"ايػػػة الحاضػػػر المضػػػطرب. عنػػػواف الكتػػػاب ىػػػو  411
  ويعتبػػػر األكثػػػر شػػػمولية عمػػػم 1191فػػي بػػػاريسا  Fayard« فايػػػار» صػػػدر عػػػف دار نشػػػر « تػػاريخ غػػػزة»

نضاليـ مػف اإلط"ؽ ويجدر بكافة األشطاص المعنييف بالمعاناة الطويمة التي يعيشيا الفمسطينيوف في إطار 
 أجؿ قياـ دولتيـا قراءتو.



 
 
 

 

 

           06ص                                    1566العدد:                91/93/1391الجمعة  التاريخ:

ويستحيؿ إنصاؼ رواية فيميو المثيرة ل"ىتمػاـ والبحػث الػدقيؽ الػذي أجػراه واسكتشػافات المفّصػمة التػي حّققيػا 
في مقاؿ قصير لكّف الجدير ذكره ىو أّنو ألقم الموـ عمم ث"ثة فاعميف أساسييف لعدـ حػّؿ النػزاع الػذي يػزداد 

راليؿ التي س تأبو سوى ألمنيػا وس تبػالي بتاتػًا بحيػاة الفمسػطينييف. كمػا ألقػم المػوـ عمػم سوءًا وفي مقدميـ إس
ا ىذيف الطصميف القديميف المذيف س يزاسف يتناحراف ما بعضػيما بعضػًا وكأنيمػا «حماس»و« فتح»حركتي 

التػػي يقػػّدميا المجتمػػا لػـ يػػدركا بعػػد أّف قضػػيتيما الوطنيػة تضػػمّحؿ أمػػاـ عينييمػػاا وعمػػم المسػاعدة اإلنسػػانية 
الدولي والتي أبقت سكاف قطاع غزة عمم قيد الحياةا إس أنيا في المقابػؿ حالػت دوف التنميػة اسقتصػادية فػي 

 ىذا القطاع وأعاقت جيوده لمحصوؿ عمم اكتفاء ذاتي.
و  وتقّدـ اإلحصاءات حوؿ قطاع غزة صورة قاتمة عف الوضا فيو. فط"ؿ طمس سنواتا بيف حزيراف  يوني

آطػػريفا عممػػًا أّف  1111فمسػػطيني وجرحػػت  1011ا قتمػػت القػػوات اإلسػػراليمية نحػػو 1191وحزيػػراف  1111
وبداية عاـ  1110التي شّنت في نياية عاـ « الرصاص المصبوب»ثمثيف منيـ قتموا أو جرحوا ط"ؿ عممية 

إسػراليميًا  01ة نفسػياا ُقتػؿ وأّف حوالم ربا الضحايا الفمسػطينييف ىػـ مػف النسػاء واألطفػاؿ. وفػي الفتػر  1111
فػػي الملػػة مػػنيـ ىػػـ موظفػػوف فػػي الجػػيش.  51آطػػريف جػػراء اليجمػػات مػػف قطػػاع غػػزة عممػػًا أّف  001وُجػػرح 

لػم  06وبات متعذرًا الوصوؿ كميًا أو جزليًا إلم  فػي  06فػي الملػة مػف األراضػي المزروعػة فػي قطػاع غػزة وا 
 صار اإلسراليمي.الملة مف مياىيا الصالحة لصيد األسماؾ بسبب الح

كما تبدو التوقعات قاتمة أيضًا. فقد حّذرت األمـ المتحدة مػف أّف العػيش فػي القطػاع قػد يصػبح غيػر محتمػؿ 
أي بعد حػوالم سػبا سػنوات. ومػف المتوقػا أف يبمػغ عػدد سػكاف قطػاع غػزة مميػونيف وملػة  1111بحموؿ عاـ 

نسػػمة لكػػؿ كيمػػومتر مربػػاا األمػػر الػػذي  6011ألػػؼ نسػػمة حينيػػا وأف تصػػؿ الكثافػػة السػػكانية إلػػم أكثػػر مػػف 
فػي الملػة مػف الميػاه التػي  11سيفرض ض"طًا ىالً" عمم إمػدادات ميػاه الشػرب والكيربػاء. ويبػدو أّف حػوالم 

ـّ معالجتيػػا. وقػػد  تتػػدفؽ مػػف المنػػابا الجوفيػػة فػػي قطػػاع غػػزة غيػػر صػػالحة ل"سػػتي"ؾ البشػػري مػػف دوف أف تػػت
 11نابا الجوفية التي تعّد المصدر الرليسي لممياه فػي القطػاع. ويصػّب يستحيؿ إص"ح الضرر ال"حؽ بالم

فػػي الملػػة مػػف ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي التػػي لػػـ تػػتـ معالجتيػػا أو التػػي تّمػػت معالجتيػػا جزليػػًا فػػي البحػػر يوميػػًا. 
فػػي  06مدرسػػة إضػػافية عممػػًا أّف  441لبنػػاء  1111وأعمنػػت األمػػـ المتحػػّدة أّف الحاجػػة سػػتزداد بحمػػوؿ عػػاـ 

 سرير في المستشفيات وأكثر مف ألؼ طبيب. 011لملة مف المدارس تعمؿ بدواميف ولتوفير ا
ا أغمقت 1115باسنتطابات التشريعية الفمسطينية في شير كانوف الثاني  يناير  « حماس»حيف فازت حركة 

اممػة فػي القطػاع. فػي الملػة مػف اليػد الع 11أماـ العّماؿ في قطاع غزة الذيف يشّكموف « إيريز»إسراليؿ معبر 
وحيف ألقم المقاتموف الفمسطينيوف القبض عمم الجندي اإلسراليمي غمعاد شاليطا أغمقت إسراليؿ معبر كارني 
الػػػذي يعػػػّد الممػػػػر األساسػػػي لمسػػػما وحظػػػػرت اسػػػتطداـ معبػػػر رفػػػػح لتنقػػػؿ المسػػػافريف. وحػػػػيف انتزعػػػت حركػػػػة 

صػر بػدورىا معبػر رفػح. وفػي شػير ا أغمقػت م1111فػي شػير حزيػراف « فػتح»السمطة مف حركػة « حماس»
ا أعمنػػػت إسػػػراليؿ بعػػػد أف قّمصػػػت اإلمػػػدادات باألغذيػػػة بنسػػػبة النصػػػؼ فػػػرض 1110كػػػانوف الثػػػاني  ينػػػاير  

حصار كامؿ عمم الوقود في قطاع غزة بػرًا وبحػرًا. فاسػتبدؿ سػكاف القطػاع سػياراتيـ بػالحمير. وفيمػا ازدادت 
فػػي  051إلػػم  1115ألفػػًا عػػاـ  06فػػي قطػػاع غػػزة مػػف  حػػّدة الحصػػارا انطفػػض عػػدد العػػامميف فػػي المصػػانا

 .1110منتصؼ عاـ 
وفػػي ظػػّؿ غيػػاب اإلمػػداد بالكيربػػاء وال"ػػذاء والميػػاه مػػف الطػػارجا بنػػم سػػكاف القطػػاع أنفاقػػًا سػػرية تصػػؿ إلػػم 

لػم  1110نفػؽ بحمػوؿ عػاـ  611إلػم نحػو  1116مصر. وارتفا عدد ىذه األنفاؽ مػف عشػرة عػاـ   9611وا 
ت مصدر الػواردات األساسػي إلػم قطػاع غػزة. غيػر أّف الكمفػة البشػرية كانػت باىظػة. منػذ عػاـ نفؽ اليوـ فبات
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مدنيًا فمسطينيًا عمم األقؿ نحبيـ في ىذه األنفاؽ معظميـ مف العّماؿ األوسد كمػا ُجػرح  911ا قضم 1111
ة مقػاليف ممفتػيف آطريف. ولإلط"ع عمم آطر المعمومات المتعمقة بالمأزؽ في قطػاع غػزةا أوصػي بقػراء 090

ا األوؿ مػف تػػأليؼ نيكػوسس بميػػاـ 1191ُنشػرا فػي عػػدد مجمػة الدراسػػات الفمسػطينية الصػػادر فػي صػيؼ عػػاـ 
والثػػاني مػػف تػػأليؼ تػػامر « ظػػاىرة األنفػػاؽ فػػي غػػزة: الػػديناميكيات غيػػر المقصػػودة لحصػػار إسػػراليؿ»بعنػػواف 

 «.اع غزةسياسات المساعدة الدولية لقط»قرموط ودانييؿ بي"ند بعنواف 
ما الذي يجب فعمو حياؿ ىذا الوضا المطزي؟ ستشػيد ىػذه السػنة عػودة بػاراؾ أوبامػا إلػم البيػت األبػيض أو 

اإلسػػراليمي المحتػػدـ الػػذي -انتطػػاب طصػػمو الجميػػوري ميػػت رومنػػي. ويجػػدر بكمييمػػا معالجػػة النػػزاع العربػػي
والعػالـ العربػي واإلسػ"مي. وأشػار يتحّوؿ إلم أعماؿ عنػؼ مػف وقػت إلػم آطػر ويسػّمـ الع"قػات بػيف ال"ػرب 

يكمػػف فػػي « قطػػاع غػػزة الػػذي يعػػّد رحػػـ الفػػدالييف وميػػد اسنتفاضػػة»بييػػر فيميػػو فػػي نيايػػة كتابػػو إلػػم أّف -جػػاف
 «.لف يحّؿ الس"ـ بيف إسراليؿ وفمسطيف سوى في قطاع غزة»قمب بناء الدولة الفمسطينية. 

المصػري الجديػد محّمػد مرسػي إلػم السػمطة س سػّيما  ويكمف األمؿ في إحراز تقػّدـ جػذري فػي وصػوؿ الػرليس
تشػػريف األوؿ  أكتػػوبر  بنبقػػاء  96أّنػػو بػػرىف عػػف اسػػتق"لو وعزمػػو. وتعيّػػد مرسػػي الػػذي تحػػّدث فػػي تركيػػا فػػي 

الشػعب المصػري لػف يقػؼ عػاجزًا أمػاـ حصػار قطػاع »معبر فتح مفتوحػًا بػيف قطػاع غػزة ومصػر. وأعمػف أّف 
نشاء منطقة تجارة حرة بينيما. لكػفا وثمة حديث عف إمكاف ف«. غزة تح معبر رفح لمتجارة بيف مصر وغزة وا 

في الوقت الحاليا س يزاؿ ىذا الموضوع أكثر مف مشروع ألنو ينب"ػي عمػم مرسػي إحػداث تػوازف بػيف تعيػده 
 لمفمسطينييف وبيف قمقو حياؿ األمف في سيناء إلم جانب الحاجة إلم تفادي تعريض ع"قة مصر الدقيقة ما

 إسراليؿ لض"ط كبير.
وقػاؿ محّمػد البرادعػي الػذي كػاف مرشػحًا ل"نتطابػػات الرلاسػية المصػرية واألمػيف العػاـ السػابؽ لموكالػة الدوليػػة 
لمطاقة الذرية إّف تواطؤ حسني مبارؾ ما إسراليؿ في تعزيز الحصار عمم القطػاع ىػو عػار عمػم جبػيف كػّؿ 

ر عمم ضمير المجتما الدولي الذي سػمح باسػتمرار حصػار مصري س بؿ كّؿ عربي. غير أّنو في الواقا عا
 إسراليؿ مف دوف أي حساب أو عقاب.

ومػػف المتوقػػا أف تجػػري فػػي إسػػراليؿ انتطابػػات برلمانيػػة فػػي شػػير كػػانوف الثػػاني المقبػػؿا ويتوقّػػا كثيػػروف فػػوز 
لكسر جػدار األزمػة الػذي رليس الوزراء بنياميف نتانياىو فييا. ومف شأف وسية برلمانية جديدة إعطاؤه الحرية 

كاف قالمًا في الماضي. وقد توفر فرصة فريدة لتحرير إسراليؿ مف عبء الكره وضماف مستقبميا عمم المدى 
الطويؿ مف طػ"ؿ إقامػة السػ"ـ مػا الفمسػطينييف ومػا العػالـ العربػي بأسػره. ويحظػم نتانيػاىو فػي حػاؿ اثبػت 

 اريخ إلم جانب مؤسسي الدولة الييودية.أنو رجؿ دولة حقيقيا بفرصة الفوز بمكاف في الت
 91/93/1391، الحياة، لندن
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 عبد الستار قاسـ
عمػػم مػػدى سػػنواتا تسػػافر السػػمطة الفمسػػطينية إلػػم األمػػـ المتحػػدة فػػي نيويػػورؾ لتحصػػؿ عمػػم اعتػػراؼ بمػػا 

ة. وفي كؿ سنة تعود بطفي ُحني فا لتستعد لجولة جديدة في تشتاؽ إلم تحقيقو وىو الدولة الفمسطينية المستقم
العػػػاـ القػػػادـ. األمػػػـ المتحػػػدة لػػػـ تعتػػػرؼ بعػػػدا والشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي الضػػػفة ال"ربيػػػة لػػػـ يسػػػتقؿا والتقػػػارير 

 اإلع"مية تبقم تكرر نفسياا وس يبدو أف اليأس سيصيب السمطة.
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ة الفمسطينيةا واستنفروا قواىـ ما استحاد السوفياتيا أف األمـ المتحدة ستعالج القضي 9110ظف العرب عاـ 
ا لكف ذلؾ لـ ي"يػر شػيلا مػف 9114وحصموا لمنظمة التحرير عمم عضو مراقب في دورة األمـ المتحدة عاـ 

حياة الشعب الفمسطينيا ولـ يتدحرج لمطروج بحؿ نيالي لمقضية. ومنػذ ذلػؾ الحػيفا ولسػاف حػاؿ المسػؤوليف 
 يمكف تصيب ىذه المرة".الفمسطينييف يقوؿ "

 األمم المتحدة وتقسيم فمسطين
ضػعافيا وتحويػؿ  9111قررت عصبة األمػـ عػاـ  تقسػيـ بػ"د الشػاـ إلػم أربػا إقطاعيػات مػف أجػؿ تمزيقيػا وا 

فمسػػطيف إلػػم وطػػف قػػومي لمصػػياينة. وليػػذا نػػص صػػؾ اسنتػػداب الػػذي مػػنح لبريطانيػػا عمػػم فمسػػطيف عمػػم 
دىا الدولية تجاه الييػودا أي أف تنفػذ مػا عػرؼ تاريطيػا بوعػد بمفػور الصػادر ضرورة أف تمتـز ىذه الدولة بوعو 

 عف وزير طارجية بريطانيا باسـ حكومة ج"لة الممؾا والموجو إلم روتشيمد أحد أثرياء الييود الفرنسييف.
تقسػيـ فمسػطيف إلػم سػبعة أجػزاء تشػمؿ  9141جاءت األمـ المتحدة لتكمؿ مشوار عصبة األمـ فقػررت عػاـ 

% مف مساحة 44دولتيف إحداىما ييودية والثانية عربيةا ومنطقة مدولة. وكاف نصيب الدولة العربية حوالي 
 فمسطيف اسنتدابية.

رفض العرب قرار التقسيـ الذي وافقت عميو الوسيات المتحدة واستحاد السوفياتي في حينوا وقبمو الصياينة.. 
 قامت دولة الصياينةا ولـ تقـ دولة العرب.

% 11عمميػة تشػريد الفمسػطينييفا وتوسػا الصػياينة ليسػيطروا عمػم نحػو  9140شاىدت األمـ المتحػدة عػاـ 
الػػذي طالػػب إسػػراليؿ بالسػػماح بعػػودة  914مػف األرضا ولػػـ تصػػنا شػػيلا إس مػػف قػػرار شػػبو عقػيـ وىػػو القػػرار 

 الفمسطينييف إلم بيوتيـ في أقرب وقت ممكفا وتعويض مف س يريد العودة.
ىنػػا أف األمػػـ المتحػػدة اعترفػػت بنسػػراليؿ عمػػم أرض أكبػػر مسػػاحة ممػػا طصصػػو قػػرار التقسػػيـا ولػػـ النقطػػة 

قامة الدولة العربية.  تشترط اسعتراؼ ما العضوية بعودة الفمسطينييف وا 
وبيػػذا كانػػت األمػػـ المتحػػدة شػػريكا فػػي تشػػريد الشػػعب الفمسػػطينيا وأداة بيػػد القػػوى اسسػػتعمارية المتػػآمرة عمػػم 

 %.9وبعد ذلؾ سممت األردف جزءا مما تبقم مف فمسطيف لترفا مساحة إسراليؿ بنحو فمسطيفا 
 إعالن دولة فمسطين

فمسػػطيف دولػػة مسػػتقمةا وشػػكؿ  9140فػػي المقابػػؿا أعمػػف المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني المنعقػػد فػػي غػػزة عػػاـ 
عتػػرؼ الفمسػػطينيوف حكومػػة عمػػـو فمسػػطيف التػػي كانػػت حكومػػة نيابيػػة برلاسػػة أحمػػد حممػػي عبػػد البػػاقي. لػػـ ي

 بدولة الصياينةا وس بقرار األمـ المتحدة.
% 44ا ولكػف وفػؽ قػرار التقسػيـ المشػار إليػوا أي عمػم 9100ثـ جاء إعػ"ف آطػر لقيػاـ دولػة فمسػطيف عػاـ 

 نوفمبر/تشريف الثاني.96مف األرضا والذي تحتفؿ بو السمطة الفمسطينية كؿ عاـ يـو 
 السمطة تقم ص المساحة المطموبة

تحػػاوؿ السػػمطة الفمسػػطينية الحصػػوؿ عمػػم اعتػػراؼ بدولػػة مػػف األمػػـ المتحػػدة بشػػقييا مجمػػس األمػػف والجمعيػػة 
العامػة عمػػم مسػػاحة ج"رافيػػة أقػػؿ ممػػا نصػػت عميػػو المواثيػػؽ الفمسػػطينية المطتمفػػة. وفشػػمت فػػي تحقيػػؽ إنجػػاز 

اسستمرار في البحػث عػف داطؿ مجمس األمفا ومف المحتمؿ جدا أف تنجح في الجمعية العامة إذا ما قررت 
 تصويت.

% مػػف 11وتطالػػب السػػمطة ااف بػػاعتراؼ دولػػي بدولػػة فمسػػطينية غيػػر عضػػو فػػي األمػػـ المتحػػدة عمػػم نحػػو 
 مساحة فمسطيف اسنتدابيةا أي في الضفة ال"ربية وقطاع غزة.
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 يبػػػدو أف السػػػمطة تػػػدطؿ فػػػي تنػػػازست عمػػػم مسػػػاحة فمسػػػطيفا وتقمصػػػيا عمػػػم ىواىػػػا دوف أطػػػذ رأي الشػػػعب
ا وعف النسػبة التػي حػددىا 9140الفمسطيني في كافة أماكف تواجده. إنيا تتنازؿ عف قرار إع"ف الدولة لعاـ 

ا وعػػف كػػؿ قػػرارات المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية 9100إعػػ"ف اسسػػتق"ؿ عػػاـ 
التنػازست التػي س تطضػا  الصادرة عمػم مػدى سػنيفا وكػأف فمسػطيف بمػد مترامػي األطػراؼ ويتحمػؿ مثػؿ ىػذه

 لمعايير المشاركة الشعبية.
 التمسك بقرارات األمم المتحدة

ا فمماذا س يتـ 000و 141إذا لـ يكف ىناؾ مفر مف التمسؾ بقرارات األمـ المتحدة مثؿ قراري مجمس األمف 
طبيػػؽ قػػرار % مػػف مسػػاحة األرض؟ أليسػػت المطالبػػة بت44التمسػػؾ بقػػرار التقسػػيـ الػػذي يعطػػي الفمسػػطينييف 

التقسػػػيـ أسػػػيؿا عمػػػم السػػػمطة الفمسػػػطينية مػػػف استصػػػدار قػػػرار جديػػػد يػػػؤثر سػػػمبا عمػػػم مكانػػػة وقانونيػػػة القػػػرار 
 السابؽ؟

إذا كاف الشعب الفمسطيني غير قادر عمػم تجديػد شػبابو وثورتػوا فننػو مػف الصػواب المطالبػة بتنفيػذ مػا أقرتػو 
يف رفضػوا القػرار فػي حينػوا لكػف رفضػيـ لػـ يػؤثر عمػم الجمعية العامة لألمـ المتحدة.. صحيح أف الفمسطيني

 قانونية القرار مف زاوية ما تسميو السمطة بالشرعية الدولية.
لقد وافقت الدوؿ الكبرى في حينو عمػم القػرارا ومػف الممكػف العمػؿ عنػدىا إلقناعيػا بػاحتراـ "الشػرعية"ا عممػا 

 متو الجمعية العامة لمشعب الفمسطيني سابقا.بأنو مف المحير أف تطمب السمطة قرارا جديدا يم"ي ما قد
قػرارا بػػاسعتراؼ بحػػؽ تقريػػر المصػػير  9114مػف ناحيػػة أطػػرىا أصػػدرت الجمعيػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة عػػاـ 

 لمشعب الفمسطينيا وىو قرار أىـ بكثير مف قرار اسعتراؼ بالدولة.
دة ال"جلػيف الفمسػطينييفا وأيضػا حؽ تقرير المصير يشمؿ كؿ الشعب الفمسطيني في كؿ مكافا ويشمؿ عػو 

اسطتيػػار بػػػيف إقامػػة دولػػػة أو الوحػػدة مػػػا دولػػة عربيػػػة أطػػػرى. أمػػا قػػػرار اسعتػػراؼ بالدولػػػة يشػػمؿ النػػػاس فػػػي 
الضفة ال"ربيػة وقطػاع غػزةا وس يشػتمؿ عمػم حػؽ ال"جلػيف بػالعودةا ويجعػؿ مػف الضػفة ال"ربيػة وقطػاع غػزة 

 كؿَّ فمسطيف.
ػا إلػػم ىػذه الدرجػػة التػي تركػػز عمييػا السػػمطة الفمسػطينيةا فننػػو مػف األجػػدى فػنذا كػاف قػػرار األمػـ المتحػػ دة ميمًّ

 المطالبة بتنفيذ قرار حؽ تقرير المصير.
 تجاوز تمثيل منظمة التحرير

ربمػػا تظػػف السػػمطة الفمسػػطينية أف اعتػػراؼ الجمعيػػة العامػػة بدولػػة فمسػػطينية غيػػر عضػػو سػػيؤدي إلػػم تمثيػػؿ 
ا 9114المتحدةا فمنظمػة التحريػر ممثمػة فػي الجمعيػة العامػة كمراقػب منػذ عػاـ  الفمسطينييف مرتيف في األمـ

 وىي تمارس عمميا اسعتيادي بتمثيؿ كؿ الشعب الفمسطيني.
فيؿ يؤدي اعتراؼ الجمعية العامػة بدولػة غيػر عضػو إلػم إعطػاء ىػذه الدولػة مكانػة شػبيية بمكانػة الفاتيكػاف 

أعتقػػد أف ىػػذا سيحصػػؿا لكػػف عػػدـ حصػػولوا واسػػتبداؿ منظمػػة  مػػا اإلبقػػاء عمػػم مكانػػة منظمػػة التحريػػر؟ س
 التحرير بالدولة المعترؼ بياا سيؤدي إلم تقميص تمثيؿ الشعب الفمسطيني.

نيػػػاء دورىػػػا لصػػػالح السػػػمطة سػػػيعني أف التمثيػػػؿ  نظريػػػاا منظمػػػة التحريػػػر تمثػػػؿ كػػػؿ الشػػػعب الفمسػػػطينيا وا 
ف السػػمطة تطالػػب بطرحيػػا ىػػذا بتقمػػيص المسػػاحة سيقتصػػر فقػػط عمػػم النػػاس فػػي الضػػفة ال"ربيػػة وغػػزةا أي أ

 %.00% مف الفمسطينييف إلم نحو 911%ا وتقميص التمثيؿ مف 11إلم  44الج"رافية مف 
 األمم المتحدة والقوة
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تـ تطبيؽ الشؽ المتعمؽ بنقامة دولة الييود وفؽ قرار التقسيـا ألف الدوؿ القوية كانت تؤيد قياميا عمم الرغـ 
جمعية العامة ليست ممزمة. القوة ىي التي تقررا واألطر الشرعية عبارة عػف أدوات إلضػفاء مف أف قرارات ال

 الشرعية عمم سياسات األقوياء.
. لـ يمتمؾ العرب قوة حتم ااف  416وليذا لـ تطبؽ إسراليؿ قرار مجمس األمف رقـ  عمم الرغـ مف أنو ممـز

ف ذلػػؾ إس بعػػد أف تػػوقف األمػػـ القويػػة أف س مجػػاؿ لفػػرض عمػػؿ تنفيػػذي عمػػم األمػػـ المتحػػدةا ولػػف يتمكنػػوا مػػ
 أماميا إس التنفيذ.

ولػػـ يعتػػرؼ بيػػا أحػػد. وبػػدؿ أف تسػػاند الػػدوؿ العربيػػة قػػرارىـ وتدعمػػوا  9140أعمػػف الفمسػػطينيوف دولػػتيـ عػػاـ 
واحتجزتػوا وأرسػمت قواتيػا إلػم  -كبيػر القػادة الفمسػطينييف آنػذاؾ-أرسمت مصر بطمب الحاج أميف الحسػيني 

 زة واعتقمت أعضاء الوزارة الفمسطينية وساقتيـ إلم القاىرة.غ
نمػا ىػي أداة األقويػاء فػي فػرض  التاريخ يشيد أف األمـ المتحدة ليست أداة األمػـ فػي إقامػة السػ"ـ والعػدؿا وا 

 رؤاىـ لما يجب أف يكوف عميو الس"ـ والعدؿ.
س فننيا وليذا عمم السمطة الفمسطينية أف تبحث لنفسيا عف مصادر قوة ق بؿ أف تذىب إلم األمـ المتحدةا وا 

 تيدر وقتيا وجيودىا وتستنزؼ الشعب الفمسطيني بمواد إع"مية مضممة س طالؿ منيا.
ربمػػا تظػػف السػػمطة الفمسػػطينية أنيػػا تسػػتطيا اسػػتدرار عطػػؼ الوسيػػات المتحػػدة التػػي يمكػػف أف تضػػ"ط عمػػم 

 إسراليؿ وتوافؽ عمم إقامة كياف فمسطيني مف نوع ما.
ا عنػػػدما قػػػررت منظمػػػة التحريػػػر اسعتػػػراؼ 9100عامػػػا مػػػرت منػػػذ عػػػاـ  14لكػػػف ىػػػذا الظػػػف بطرتػػػو األيػػػاـ و
 بنسراليؿ دوف إحراز أي تعاطؼ.

ومف المفروض أف ىذا الظف غير موجود ألف صاحب اليد السفمم س يستطيا استدرار عواطؼ صاحب اليد 
ت السػمطة تنتظػر رواتبيػا مػف الػذيف تطمػب مػنيـ الدولػػة العميػا إس إذا بػدأ يشػعر بكرامتػو وعػزة نفسػوا ومػا دامػػ

 فنف الدولة تبقم مجرد أوىاـ.
نمػػػػا تحػػػػت عنػػػػواف شػػػػراء القضػػػػية  ىػػػػذا عممػػػػا بػػػػأف المسػػػػاعدات الماليػػػػة س تنػػػػدرج تحػػػػت عنػػػػواف التعػػػػاطؼا وا 

 الفمسطينية وتصفيتيا.
 طبخ الحجارة

ىريػػػة التػػػي يمكػػػف أف تيػػػتـ بيػػػا السػػػمطة تعػػػج الضػػػفة ال"ربيػػػة وقطػػػاع غػػػزة بػػػالكثير مػػػف القضػػػايا اليامػػػة والجو 
الفمسطينية وتعالجيا مف أجؿ تحسيف الوضعيف ااني واإلستراتيجي لمشعب الفمسطينيا وىي أىػـ بكثيػر مػف 

 الجري السنوي إلم األمـ المتحدة.
ىنػػاؾ قضػػػايا الفسػػاد التػػػي تسػػػمـ ممفاتيػػا لمجنػػػة مػػف حركػػػة فػػػتح وس تعمػػؿ إع"ميػػػاا وقضػػايا التنسػػػيؽ األمنػػػي 

 "حقة س"ح المقاومة.وم
وىناؾ قضايا اسستيطاف وتيويد القدسا واسعتداء عمم الف"حيفا وتدمير البيوت والقػرىا وقضػايا ال"جلػيف 
عػػػادة بنػػػاء المقاومػػػة  ومآسػػػي الفمسػػػطينييف الػػػذيف يػػػتـ تيجيػػػرىـ مػػػف بمػػػداف عربيػػػةا وقضػػػايا وحػػػدة الشػػػعب وا 

ا ممحػػة وميمػػة جػػداا وبػػدوف معالجتيػػا سيسػػتمر الوضػػا الفمسػػطينية واسقتصػػاد الفمسػػطيني.. إلػػخ. ىػػذه قضػػاي
 الداطمي الفمسطيني بالتدىورا والتوجو نحو مزيد مف الضعؼ في مواجية الصياينة.

الظػػاىر أف الػػذىاب إلػػم األمػػـ المتحػػدة عبػػارة عػػف ىػػروب مػػف المسػػؤولية تجػػاه الشػػعب الفمسػػطيني فػػي كافػػة 
يروب مف واقعيا وعجزىا وعدـ رغبتيا في البحث عف مطارج أماكف تواجدها وأف القيادة الفمسطينية تحاوؿ ال

ليموـ الشعب بالتجوؿ عبر العالـا سعيا وراء قػرار لػف ي"يػر مػف وضػا الشػعب الفمسػطيني شػيلاا وىػي بػذلؾ 
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مّػة تمتمػئ  تشبو األـ التي حاولت تصبير أبناليا عمم الجػوع عبػر إييػاميـ بأنيػا تطػبخ شػيلاا فػي حػيف أف الحل
 بالحجارة.

 90/93/1391، زيرة نت، الدوحةالج
 

 نتنياىو مع عنف المستوطنين لتساىلعمى أوباما التصدي  51
 إبراىيـ شرقية 

كانت لسالقي الفمسطيني كؿ األسباب لمقمؽ عنػدما كنػا نمػر بػالقرب مػف المسػتوطنة اإلسػراليمية "يتسػيار" فػي 
التػػي تشػػف منيػػا عمػػم المػػواطنيف  الضػػفة ال"ربيػػة. وتعػػرؼ المسػػتوطنة بسػػوء الصػػيت نظػػرًا لميجمػػات المتكػػررة

الفمسػػطينييف فػػي الجػػوار. وقبػػؿ شػػير وحسػػبا تعػػرض سػػالقي ليجػػـو مػػف جانػػب مجموعػػة مػػف المسػػتوطنيف 
الذيف ألقوا عمم سيارتو صطرة كبيرة نجت السيارة منيا بالكاد. وعمم بعد نحػو ميمػيف إلػم األمػاـا أبمػغ دوريػة 

الػذي تعػرض لػوا فسػألو قالػد الدوريػة عمػا إذا كػاف أحػد قػد  لمجيش اإلسراليمي كانت في المنطقػة عػف اليجػوـ
أصيب مف ركػاب السػيارة فػي حينػو. فقػاؿ السػالؽ: "س". فأجػاب جنػود الدوريػة: "إذف باسػتطاعتؾ الػذىاب وس 

 مشكمة إذا لـ يمحؽ أذى بأي أحد".
أقػؿ حظػًا. فبينمػا وبينما كاف سالقي محظوظًا في النجاة مف اليجػوـ دوف أف يمحقػو أي ضػررا كػاف آطػروف 

كانوا في طريؽ العودة إلم منازليـ في بيت لحـا تعرض أفراد عالمة ال"ياثة إلم ىجـو مف مستوطنيف بقنبمة 
حارقة قذفوىا عمػم سػيارة التاكسػي التػي تقميػـا فأصػيب بجػروح بمي"ػة كػؿ مػف أيمػف غياثػة وزوجتػو وأبناؤىمػا 

بمسػػػاف وزارة الطارجيػػػة األميركيػػػةا فكتوريػػػا نوسنػػػد: "إف الث"ثػػػة وسػػػالؽ التاكسػػػي. وفػػػي حينػػػوا قالػػػت الناطقػػػة 
الوسيػػػات المتحػػػدة تػػػديف بأشػػػد العبػػػارات الممكنػػػة ىجػػػـو األمػػػس عمػػػم سػػػيارة التاكسػػػي الفمسػػػطينية فػػػي الضػػػفة 
ال"ربيػػة". وسحقػػػًاا تػػػـ ألوؿ مػػػرة اسستشػػياد فػػػي تقريػػػر يطػػػص إسػػراليؿ عػػػف اإلرىػػػاب وضػػػعتو وزارة الطارجيػػػة 

عنيفػػة نفػػذىا مسػػتوطنوف ييػػود ضػػد "سػػكاف فمسػػطينييفا وممتمكػػاتا وأمػػاكف عبػػادة ليػػـ"  األميركيػػةا بيجمػػات
 باعتبار تمؾ اليجمات "حوادث إرىابية".

وبينمػػا يؤشػػر ىػػذا التوصػػيؼ عمػػم تطػػور ميػػـ فػػي الكيفيػػة التػػي تتعامػػؿ بيػػا الوسيػػات المتحػػدة مػػا موضػػوع 
يػدفا إلػم اتطػاذ إجػراء مػا. ولعػؿ األمػر الميػـ  اسستيطافا فننو ينذر ببقالو حبرًا عمػم ورؽا ولػيس مصػطمحاً 

ىو أف التوصيؼ "إرىاب استيطاني" يفشؿ في إبػراز أف الحكومػة اإلسػراليمية تتحمػؿ المسػؤولية الرليسػية عػف 
ىػػذه الظػػاىرةا مػػف طػػ"ؿ سياسػػتيا الطاصػػة ومػػف طػػ"ؿ تواطليػػا فػػي عػػدـ الػػرد عمػػم ىػػذا العنػػؼ. ومػػف شػػأف 

عمػػم أنيػػا إرىػػاب اسػػتيطاني منعػػزؿ أف يحػػد عمػػم األرجػػح مػػف إمكانيػػة تفيػػـ النظػػر إلػػم ىػػذه الحممػػة ببسػػاطة 
 المشكمةا وبالتالي الحيمولة دوف وضا أي استراتيجية فعالة ل"ستجابة ليا.

وحده  1191ما يفتأ اإلرىاب اسستيطاني يصّعد بحدة في األعواـ األطيرة. فقد شيد النصؼ األوؿ مف العاـ 
وضا مسودتو مسؤولوف أوروبيوف رفيعو المستوى في شباط مػف ىػذا العػاـا فػنف  ىجومًا. وطبقًا لتقرير 964

. وقػػاؿ تقريػػر لألمػػـ 1199فػػي العػػاـ  499إلػػم  1111فػػي العػػاـ  901عػػدد ىجمػػات المسػػتوطنيف ارتفػػا مػػف 
أف اإلرىػػاب اسسػػتيطاني الػػذي يسػػتيدؼ الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة  1191المتحػػدة صػػدر فػػي تمػػوز مػػف العػػاـ 

. ولػـ تقتصػر ىػذه اليجمػات عمػم العنػؼ ضػد األفػرادا فقػد 1110% منذ العػاـ  961ارتفا بنسبة  ال"ربية قد
أضرمت النيراف في أماكف العبادة  غالبًا المساجد ا واجتثػت أشػجار مػف جػذورىاا وقتمػت المواشػي. وفػي آب 

عاة فمسطينييف في شاة في ىجوـ استيطاني عمم ر  94ا أوردت صحيفة ىآرتس اإلسراليمية أيضًا أنو تـ قتؿ 
قرية "عقربا" في الضفة ال"ربية. وثمة دليؿ متزايد عمم أف الحكومة اإلسراليمية تظؿ تضطما بدور سػمبيا س 
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بػػؿ ومتػػواطئ فػػي التعامػػؿ مػػا اإلرىػػاب اسسػػتيطاني. وقػػاؿ رلػػيس األركػػاف اإلسػػراليمي السػػابؽ داف حػػالوتس 
زراء اإلسػراليمي بنيػاميف نتنيػاىو س تفعػؿ مػا فيػو الكفايػة لراديو الجيش اإلسراليمي مؤطرًا أف حكومػة رلػيس الػو 

لوقػػػؼ العنػػػػؼ اسسػػػتيطانيا وقػػػػاؿ: "لػػػػو أردنػػػا لكػػػػاف باسػػػػتطاعتنا إلقػػػاء القػػػػبض عمػػػػييـ. وعنػػػدما نريػػػػدا فنننػػػػا 
نستطيا". وباإلضافة إلم ذلػؾا أوردت صػحيفة "ىػآرتس" والقنػاة الثانيػة فػي التمفػاز اإلسػراليمي فػي شػباط مػف 

أف وزير عدؿ إسراليميًا اكتشؼ جيارًاا وىو يسػدي مشػورة ألتبػاع اليمػيف اإلسػراليمي حػوؿ كيفيػة  1191العاـ 
 السعي لمحصوؿ عمم عفو عف اإلرىابييف الييودا أف يدعمو سحقًا.

إف ىناؾ "حمايػة" تمييزيػة ومزايػا لمجمػا  1191وقاؿ تقرير لمسؤوليف رفيعيف مف استحاد األوروبي في آذار 
.. وحاست اإلساءة وطمؽ بيلة مواتية يستطيا المستوطنوف عبرىا التصرؼ بحصانة واضحة". المستوطنيف .

وأضػػاؼ التقريػػر أف ىػػذه الممارسػػات وأطػػرى غيرىػػا طمقػػت اإلحسػػاس بػػأف "العنػػؼ اسسػػتيطاني يتمتػػا بالػػدعـ 
 الضمني مف دولة إسراليؿ".

اليسار واليمػيف -ف كؿ الشرالح األيديولوجية ومف الممكف تحميؿ المسؤولية لمحكومات اإلسراليمية المتعاقبة م
عف تكريس األسباب الجذريػة لإلرىػاب الصػييوني عبػر طمػؽ وت"ذيػة حركػة اسسػتيطاف فػي الضػفة  -والوسط

ال"ربيػة. وقػد ظمػػتا فػي جزليػػا األكبػرا تػػدعـ أو تػرفض كػبح جمػػاح ىػذه السياسػػةا عمػم الػػرغـ مػف اإلجمػػاع 
 توطنات.الدولي عمم عدـ شرعية بناء تمؾ المس

ومف جيتياا ظمت الحكومػة األميركيػة محقػة فػي معارضػتيا الثابتػة لمسياسػات اإلسػراليمية حػوؿ المسػتوطنات 
التي تعتبرىا عالقًا ططيرًا أماـ إنجػاز السػ"ـ واسسػتقرار فػي المنطقػة. ومػا ذلػؾا فقػد سػاعد الفشػؿ األميركػي 

ني الػذي يثبػت راىنػًا أنػو عصػي جػدًا عمػم في دعـ ذلؾ الططاب بالعمؿ عمم طمؽ وحػش اإلرىػاب اسسػتيطا
اسحتواء. وبينما اتطذ الرليس أوباما القرار الصحيح بالمطالبة بوقػؼ اسسػتيطافا فقػد سػمح فشػمو فػي متابعػة 

 مطمبو لحكومة نتنياىو بتطبيؽ أكثر السياسات اسستيطانية عدوانية حتم ااف.
ة عمػػم تيديػػد بنيػػوي لممصػػالح األميركيػػة فػػي الشػػرؽ وتنطػػوي النشػػاطات اسسػػتيطانية فػػي األراضػػي الفمسػػطيني

األوسط. وأماـ ذلؾا يجب عمم واشنطف عدـ التيرب مف مواجيتيا. وينطوي إقػداـ وزارة الطارجيػة األميركيػة 
عمم وصؼ ىجمػات اسسػتيطاف بأنيػا "حػوادث إرىابيػة" عمػم تممػيح واضػح إلػم الطشػية مػف أف تفضػي ىػذه 

فمسػػطينييفا والػػذي يمكػػف أف يػػدفا بالمنطقػػة نحػػو دورة عنػػؼ جديػػدةا وىػػو اليجمػػات إلػػم اسػػتدعاء رد مػػف ال
شػػػػيء س تسػػػػتطيا الوسيػػػػات المتحػػػػدة تحمػػػػؿ كمفتػػػػو فػػػػي وقػػػػت تمػػػػر فيػػػػو المنطقػػػػة بأسػػػػرىا فػػػػي حالػػػػة جيشػػػػاف 

 واضطرابات رليسية.
تحػديًا ويمثؿ قرار وزارة الطارجيػة األميركيػة وصػؼ العنػؼ اسسػتيطاني فػي الضػفة ال"ربيػة باإلرىػاب فرصػة و 

لممصالح األميركية في الشرؽ األوسط. فيو فرصػة لواشػنطف لتصػحيح الططػأ التػاريطي المتمثػؿ فػي مجاممػة 
السياسػػات اسسػػتيطانية اإلسػػراليمية التػػي تعػػد معاديػػة حتمػػًا ل"سػػتقرار اإلقميمػػي الػػذي تنشػػده الوسيػػات المتحػػدة. 

يجػب عمػم الوسيػات المتحػدة التصػدي لسػببيا وما ذلؾا ومف أجؿ اسستجابة لممشكمة عمػم نحػو فعػاؿا فننػو 
الجذري: التمػدد الممػنيج ل"سػتيطافا والػذي تنتيجػو الحكومػة اإلسػراليمية فػي األراضػي الفمسػطينية. ولتحقيػؽ 
ذلػػؾ اسسػػتقرار اإلقميمػػيا يجػػب أف يممػػس سػػالقي الفمسػػطيني األمػػف واألمػػاف بينمػػا ىػػو يحػػاوؿ كسػػب عيشػػو 

ل"ياثػة مػف أنيػا لػف تتعػرض لميجػوـ ثانيػة أبػدًا وىػي تسػتقؿ سػيارة التاكسػي اليوميا ويجب أف تطملف عالمػة ا
 عالدة إلم البيت.

ومػػف بػػاب التأكيػػدا يعػػد توصػػيؼ العنػػؼ اسسػػتيطاني بأنػػو ضػػرب مػػف "اإلرىػػاب" الططػػوة األولػػم نحػػو الحػػؿ. 
ف لكػػػي تقػػػوؿ ومػػا ذلػػػؾا باسػػتطاعة إدارة اوبامػػػا فعػػػؿ األكثػػر ل"سػػػتجابة لممشػػػكمة. فمقػػد حػػػاف الوقػػػت لواشػػنط
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إلسراليؿ بصرامة بأف الوسيات المتحدة لـ تعد راغبة في أف تقرف باسنتياكات اإلسراليمية لحقوؽ اإلنساف فػي 
األراضػي الفمسػطينية. ويجػب عمييػا توضػيح بأنػو يجػب عمػم القػادة اإلسػراليمييف أف يتحممػوا ا فػي المسػتقبؿا 

 مف دوف ضماف الحماية األميركية غير المشروطة. كؿ المسؤولية عف ممارساتيـ فيما يتعمؽ باسستيطاف
وباإلضػػػافة إلػػػم ذلػػػؾا يجػػػب عمػػػم الوسيػػػات المتحػػػدة مقاومػػػة التصػػػرؼ بطريقػػػة منافقػػػة ومزدوجػػػة مػػػف طػػػ"ؿ 
توصيؼ الظاىرة بأنيا "إرىاب" بينما كانت قد استطدمت حؽ النقض "الفيتو" في مجمس األمف الػدولي التػابا 

ف المستوطنات اإلسراليمية. وثمة الرافعة الماليػة التػي تسػتطيا الوسيػات المتحػدة لألمـ المتحدة ضد قرارات تدي
استطداميا كأداة أطرى بالتأكيد لوضا حد لحالػة يقػـو بموجبيػا دافعػو الضػرالب األميركيػوف بتمويػؿ نشػاطات 

ؿ مشػروطة اسستيطاف بشكؿ غير مباشر. ويجب عمم الوسيػات المتحػدة أف تجعػؿ مسػاعدتيا الماليػة إلسػرالي
بتقيػػد الحكومػػة اإلسػػراليمية بالقػػانوف الػػدولي وبننيػػاء نشػػاطاتيا اسسػػتيطانية. وثمػػة عػػدد مػػف البمػػداف األوروبيػػة 
حقػػػؽ تقػػػدمًا عمػػػم ىػػػذه الجبيػػػة عبػػػر مقاطعػػػة منتجػػػات المسػػػتوطناتا عمػػػم أسػػػاس انطػػػراط المسػػػتوطنيف فػػػي 

 ربية.انتياكات حقوؽ اإلنساف ضد المزارعيف الفمسطينييف في الضفة ال"
كما يمثؿ تحديد وتعريؼ الظاىرة بأنيا ضرب مف اإلرىاب اسستيطاني تحديا إضافيًا لموسيات المتحدة. ومػف 
شػػػأف الفشػػػؿ فػػػي التصػػػرؼ حيػػػاؿ التػػػداعيات الطاصػػػة بيػػػذه المصػػػطمحات الفنيػػػة أف يفػػػاقـ مػػػف مػػػأزؽ أميركػػػا 

يعػػرؼ موقػػؼ واشػػنطف التػػاريطي السػػرمدي: حيػػث تػػتيـ بممارسػػة "المعػػايير المزدوجػػة" فػػي الشػػرؽ األوسػػط. و 
وحيثمػا كػاف ثمػة إرىػابا تتبػا األفعػاؿ األقػواؿ. وسػيثير -حوؿ اإلرىاب بأنػو قػالـ عمػم تحممػو بدرجػة الصػفر

 الفشؿ في تطبيؽ تمؾ المعايير في ىذه الحالة السؤاؿ في عموـ المنطقة: ىؿ ُيعامؿ كؿ اإلرىابييف سواسية؟
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