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 سنوات 10لـ  حولبشأن  اإلسرائيمية سرى ومصمحة السجونمفاوضات بين األ: "الفمسطينية "القدس .0

يمية، وبيف لجنة عممت اف حوارا معمقا قد ُفتح بيف إدارة مصمحة السجوف االسرائ :مف نجيب فراج -بيت لحـ
قيادية، تمثؿ كافة االسػر  فػي سػجوف االحػتلؿ، لمتػداوؿ فػي العديػد مػف القسػايا الحساسػة والجػادة، كػي يػتـ 



 
 
 

 

 

           0ص                                    0656العدد:                03/03/0300السبت  التاريخ:

وسػػح حػػد لتجمػػات مصػػمحة السػػجوف، واجتزتتػػا االمنيػػة عمػػز المعتقمػػيف ومنجػػزاتتـ وحقػػوقتـ، ولكػػي تتوقػػؼ 
 السجوف بوعودها.الخطوات واالجراءات االحتجاجية للسر ، اذا التزمت ادارة 

وعمػػـ اف عػػددا مػػف الجمسػػات التػػي وصػػقت بػػػ "المعمقػػة" عقػػدت بػػيف الطػػرفيف وأ مبتػػا تمػػت فػػي سػػجف نقحػػة، 
حيث مثؿ االسر  في هػذ  الحػوارات، كػؿ مػف عػلء ابػو جػزر عػف حركػة فػتح، وحسػف فطافطػة عػف الجبتػة 

سػػلمي، فيمػػا مثػػؿ الجانػػب الشػػعبية، وجمػػاؿ التػػور عػػف حركػػة حمػػاس، وجمعػػة التايػػ  عػػف حركػػة الجتػػاد اال
االسرائيمي عدد مف السباط وعمز راستـ "بيتوف" مسؤوؿ االستخبارات في مصمحة السجوف، والسابط "آفي" 

 مف ادارة "الشاباص" وهو الجتاز الذي يتولز الحراسة عمز السجوف وامنتا.
يف، المعتقمػػيف فػػي سػػجوف وبتػػذا الصػػدد اوسػػح المػػواء ميسػػرة ابػػو حمديػػة، وهػػو مػػف بػػيف العسػػكرييف القمسػػطيني

اسػػػيرا و، واحػػػد كػػػوادر حركػػػة فػػػتح داخػػػؿ السػػػجوف، انػػػ  تػػػـ فػػػي هػػػذ  الحػػػوارات طػػػرح  622االحػػػتلؿ دعػػػددهـ 
موسوع تثبيت هدنة بيف االسر ، ومصمحة السجوف لمدة عشر سنوات، ينزع خللتا فتيؿ اسػتقزاز االسػر ، 

بتػذ  الحقػوؽ، عمػز اف يػتـ تثبيػت حالػة مػف  واهاليتـ، واالنقساض عمػز حقػوقتـ ومنجػزاتتـ، وعػدـ المسػاس
 التدوء واالستقرار داخؿ السجوف.

واشػار ابػو حمديػػة المعتقػؿ فػػي سػجف ريمػػوف المجػاور لسػجف نقحػػة، اف مػف بػػيف المطالػب التػػي طرحػت امػػاـ 
وفػػد مصػػمحة السػػجوف، السػػماح للسػػر  بػػالتعميـ الجػػامعي بػػدوف قيػػود، ولػػيس فقػػط فػػي الجامعػػة العبريػػة قسػػـ 

يـ المقتػػػوح، ولكػػػف ايسػػػا فػػػي عػػػدد آخػػػر مػػػف الجامعػػػات العربيػػػة، اسػػػافة الػػػز السػػػماح للسػػػر  بالتقػػػدـ التعمػػػ
المتحانػػات الثانويػػة العامػػة لمػػف يريػػد، وكػػذلؾ موسػػوع الزيػػارات وعػػدـ حصػػرها باالقػػارب مػػف الدرجػػة االولػػز، 

مػػف االتصػػاؿ والعمػػؿ عمػػز تركيػػب تمقػػوف عمػػومي "ارسػػي " فػػي سػػاحات النزهػػة بالسػػجوف ليػػتمكف االسػػر  
باهاليتـ في االوقات التي يرونتا مناسبة، وعمز حسابتـ الشخصػي، والسػماح لتػـ بادخػاؿ انػواع مختمقػة مػف 
الصػػحؼ والمجػػلت بشػػكؿ يػػومي ومنػػتظـ ومػػف دوف تػػاخير، والسػػماح للسػػر  بػػاخراج المػػواد التػػي يكتبونتػػا 

 ة الز الخارج لنشرها.سواءا االدبية او البحثية بعد توفير مطبعة لتـ ليخرجونتا مطبوع
وحسب االسػير ابػو حمديػة فػاف مطالػب االسػر  سػمف هػذ  الحػوارات، تسػمنت ايسػا وقػؼ سياسػة التقتػيش 
الميمي، واقتحاـ الغرؼ، وسياسة التقتيش العاري، الذي يستتدؼ االهالي عند الحواجز العسكرية لػد  ذهػابتـ 

 لزيارات ابنائتـ في السجوف االسرائيمية.
ديػة الػذي التقػز النائبػة حنػيف الزعبػي، قبػؿ عػدة اسػابيح خػلؿ زيارتتػا لسػجف ريمػوف، اف مػف واوسح ابو حم

اسػػر  حػػرب حيػػث طالبتػػا بدراسػػة الجوانػػب القانونيػػة  622بػػيف المطالػػب ايسػػا اعتبػػار االسػػر  العسػػكرييف الػػػ
 لتذا المطمب.

اعمػػػز المسػػػتويات بمديريػػػة هػػػذا وقػػػد ُأبمػػػن االسػػػر  مػػػف قبػػػؿ مصػػػمحة السػػػجوف، اف مطػػػالبتـ يػػػتـ تػػػداولتا فػػػي 
السػػجوف، وهنػػاؾ لجػػاف مختصػػة تقػػـو بدراسػػتتا، فيمػػا اعتبػػر االسػػر  اف سياسػػة المماطمػػة مػػف قبػػؿ مصػػمحة 
السػػجوف هػػي سػػيد الموقػػؼ حتػػز االف، وهنػػاؾ توقعػػات اف يواصػػؿ الجانػػب االسػػرائيمي االسػػتمرار فػػي سياسػػة 

 المماطمة والتسويؼ.

 11/10/2012القدس، القدس، 
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 وسام الحسن غتيالدين االنفجار في بيروت ويعزي باي عباس .0
أداف الرئيس محمود عباس، الجمعة االنقجار الذي استتدؼ رئيس شعبة االستخبارات في  :وفا –راـ اهلل 

قو  األمف الداخمي المبناني، العميد وساـ الحسف، الذي وقح بعد ظتر اليوـ في ساحة ساسيف في األشرفية 
 في بيروت.

معزيا رئيس الجمتورية المبنانية العماد ميشيؿ سميماف، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس  عباسوأبرؽ 
مجمس النواب نبي  بري، باستشتاد الحسف، والسحايا اآلخريف الذيف سقطوا جراء هذا العمؿ الجباف 

 والجريمة النكراء التي سقط خللتا مدنييف.
خوي كبير نبأ الحادث المؤسؼ الذي أد  الستشتاد العميد وساـ تمقينا وبتأثر أ"وقاؿ في برقيات التعزية: 

الحسف وعدد مف المواطنيف، ونحف إذ نعبر عف إدانتنا الشديدة لتذا العمؿ اإلجرامي، لنتقدـ لمبناف رئيسا 
وحكومة وشعبنا وألسر السحايا بصادؽ تعازينا القمبية وبمواساتنا األخوية، لنسأؿ اهلل تعالز، أف يتغمد 

ايا بواسح رحمت  ويسكنتـ فسيح جنات ، كما نسأل  عز وجؿ، أف يّمف عمز المصابيف بالشقاء العاجؿ، السح
 ."واف يحقظ لبناف وشعبتا الشقيؽ مف كؿ مكرو 

 95/93/2392وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 : أمير قطر يزور غزة خالل اليومين القادمينمسؤول في حكومة غزة .0
كشؼ مصدر حكومي رفيح المستو ، الجمعة، النقاب عف زيارة مرتقبة ألمير دولة قطر : حمد عيدم -  زة

الشيخ حمد بف خميقة آؿ ثاني يرافق  عقيمت  الشيخة موزة ووفد مف شخصيات رفيعة المستو ، خلؿ اليوميف 
 القادميف، إلعلف بدء مشاريح إعادة إعمار قطاع  زة.

سطيف أوف اليف": "مف المقرر أف يصؿ أمير قطر ووفد مرافؽ ل  خلؿ وقاؿ في تصريحات خاصة بػ"فم
اليوميف القادميف، لبدء مشاريح إعمار قطاع  زة، والتي أعمنت عنتا دولة قطر خلؿ مؤتمر مشترؾ مح 

 رئيس الوزراء إسماعيؿ هنية، بمدينة  زة في الخامس والعشريف مف الشتر الماسي".
عربية رفيعة المستو ، لقطاع  زة رافعة سياسية لتا مدلوالتتا المختمقة، واعتبر المصدر زيارة شخصيات 

 وفي مقدمتتا كسر الحصار اإلسرائيمي بشكؿ رسمي.
 23/93/2392فمسطين أون الين، 

 
 اشتراطات قطرية عمى مشاريع إعادة إعمار قطاع غزةمستشار ىنية: ال  .0

رئيس الوزراء، وجود أي اشتراطات قطرية عمز نقز د. يوسؼ رزقة المستشار السياسي ل: محمد عيد -  زة
وقاؿ رزقة في تصريحات  مشاريح إعادة إعمار قطاع  زة، مؤكدا  "أف األمور تسير بشكؿ منتظـ".

لػ"فمسطيف أوف اليف": "ليس لقطر أي شرط عمز إنقاؽ األمواؿ الخاصة بإعادة إعمار  زة"، نافيا  في الوقت 
 مار  زة، بحسور رئيس السمطة محمود عباس.ذات  ربط "قطر" بدء مشاريعتا إلع

 23/93/2392فمسطين أون الين، 
 

 النونو: رسائل إيجابية خالل اتصال مرسي بينيةطاىر  .5
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أكد طاهر النونو المتحدث باسـ الحكومة القمسطينية بغزة، أف رئيس الوزراء القمسطيني إسماعيؿ هنية :  زة  
حمد مرسي، حيث تباحثا في  العديد مف الممقات والجتود التي تمقز اتصاال  هاتقيا  مف الرئيس المصري م

 تُبذؿ مح القيادة المصرية في العديد مف القسايا حيث مف المتوقح أف يممستا المواطف القمسطيني قريبا .
 02/02وأوسح النونو في تصريح صحقي مكتوب وصؿ "المركز القمسطيني لإلعلـ" نسخة عن ، السبت 

التي جر  مناقشتتا مشروع قطر إلعادة اإلعمار حيث تسمف اتصاؿ الرئيس  أف مف سمف القسايا
 المصري مح رئيس الوزراء رسائؿ إيجابية في هذا الممؼ.

وأشار إلز أف هنية يجري اتصاالت مح القيادة المصرية والقطرية ومف المتوقح أف تشتد األياـ القادمة الخير 
 لشعبنا القمسطيني وقطاع  زة، حسب النونو.

وفي سياٍؽ آخر، أكد النونو أف هنية عقد اجتماعا مح السقير محمد العمادي بعد زيارة األخير إلز القاهرة 
واجتماع  مح وزير المخابرات المصرية، واستمح رئيس الوزراء إلز نتائج هذا المقاء حيث عبر السقير عف 

 ارتياح  مف نتائج اجتماع  بوزير المخابرات المصرية.
 95/93/2392طيني لإلعالم، المركز الفمس

 
 المبارك األضحى: معبر رفح مفتوح طوال أيام عيد غزة داخمية .6

اعمنت وزارة الداخمية واألمف الوطني في  زة، أف معبر رفح البري الذي يربط قطاع  زة بمصر :  زة
ا في االتجاهيف طيمة أياـ عيد األسحز المبارؾ . سب لتا أف وأكدت الوزارة في تصريح مقت سيكوف مقتوح 

 السقر سيكوف عبر بوابة المعبر مباشرة دوف تسجيؿ.
 95/93/2392قدس برس، 

 
 إصابة دورية عسكرية إسرائيمية جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة .7

تمكف نشطاء فمسطينيوف مف تقجير عبوة ناسقة في دبابة إسرائيمية خلؿ سيرها بمحاذاة : أشرؼ التور - زة
ووفؽ متحدث عسكري إسرائيمي فقد ذكر أف قوة مف الجيش تعرست  جنوب قطاع  زة.الحدود الشرقية ل

 النقجار عبوة ناسقة كبيرة عمز حدود قطاع  زة ظتر الجمعة.
وقاؿ المتحدث اف التجـو الذي وقح عمز مقربة مف موقح كيسوفيـ العسكري لـ يوقح إصابات في صقوؼ 

الحدود فور وقوع االنقجار نيراف أسمحتتا الرشاشة الثقيمة  وفتحت قوات االحتلؿ المتمركزة عمز الجنود.
 تجا  منازؿ السكاف.

 20/10/2012القدس العربي، لندن، 
 

 اليوم وسط مقاطعة حماس وانشقاقات في فتحالغربية االنتخابات المحمية في الضفة  .8

ة الغربية، وسط مقاطعة تجر  اليوـ انتخابات المجالس البمدية والقروية في السق: محمد يونس –راـ اهلل 
وأعمنت لجنة االنتخابات المركزية أف «. فتح»، وانشقاقات الفتة في صقوؼ حركة «حماس»حركة 

و اتققت عمز تشكيؿ 179مدينة وبمدة وقرية فقط، وأف  البية التجمعات د 93االنتخابات ستجر  في 
. وعزا المراقبوف ذلؾ الز  ياب تجمعا   79مجالستا مف دوف منافسة، كما أف أحدا  لـ يرّشح نقس  في 

 «.حماس»و « فتح»المنافسة السياسية بيف قطبي النظاـ السياسي 
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مقاطعة االنتخابات وعدـ إجرائتا في قطاع  زة، مطالبة بتأجيمتا الز مرحمة ما بعد « حماس»وأعمنت 
جد منافسا  جديا  التي لـ ت« فتح»شكؿ ارتياحا  واسعا  في صقوؼ « حماس»المصالحة الوطنية. لكف  ياب 
عشرات األعساء وخوستـ « انشقاؽ»واجتت تحديا  آخر تمثؿ في « فتح»لتا في هذ  االنتخابات.  ير أف 

 االنتخابات في قوائـ مستقمة منافسة لقوائـ الحركة الرسمية.
عسوا  خاسوا  70محمود العالوؿ إف الحركة قررت فصؿ « فتح»وقاؿ مقوض االنتخابات في حركة 

في عدد مف « فتح»تحديا  جديا  لػ « المنشقة»ات بصورة منقصمة عف الحركة. وشكمت الكتؿ االنتخاب
 المواقح، مثؿ مدف نابمس وراـ اهلل وجنيف و يرها.

وترأس القائمة المنافسة في نابمس  ساف الشكعة عسو المجنة التنقيذية لمنظمة التحرير المعروؼ تاريخيا  
أميف مقبوؿ. وقاؿ « فتح»ائمة الرسمية لمحركة، رئيس المجمس الثوري لػ وترأس الق«. فتح»بانتمائ  لحركة 

قبؿ « فتح»مراقبوف في نابمس اف المنافسة بيف القائمتيف تتسـ بالحدة. وأعمف الشكعة ان  لـ يعد ينتمي الز 
ة شكمت أنباء سيئة لقياد« فتح»أف تبادر الحركة وتعمف تجريد  مف عسويتتا. يذكر اف االنشقاقات في 

نتيجة انشقاقات مماثمة، إسافة الز أسباب  2006عاـ « حماس»الحركة التي خسرت االنتخابات أماـ 
 أخر .

وتأتي االنتخابات في وقت تشتد في  الحياة السياسية في االراسي القمسطينية جمودا  شديدا  وصؿ الز درجة 
و « فتح»لرئاسية، نتيجة االنقساـ بيف األزمة الشديدة. فمف جتة، توققت االنتخابات العامة، التشريعية وا

الذي نجـ عن  فصؿ قطاع  زة عف السقة الغربية. ومف جتة ثانية، تشتد العممية السياسية مح « حماس»
اسرائيؿ أزمة شديدة جعمت  البية القمسطينييف تققد االمؿ في امكاف اقامة دولة مستقمة. وترافقت هذ  

 قة نجـ عنتا عجز السمطة عف دفح رواتب موظقيتا بصورة منتظمة.االزمات مح أزمة اقتصادية ومالية عني
 البا  ال «: »الحياة»أميف مقبوؿ بعدـ وجود حماسة كبيرة للنتخابات، وقاؿ لػ « فتح»واعترؼ رئيس كتمة 

في المئة، لكننا نعمؿ  40توجد حماسة كبيرة للنتخابات المحمية، وعادة ال تزيد نسبة المشاركة فيتا عف 
 «.تشجيح الناس بكؿ السبؿ مف اجؿ المشاركة في االنتخاباتعمز 

 20/10/2012الحياة، لندن، 
 

 وحماس انتصرتمسؤول سابق في الشاباك: المخابرات اإلسرائيمية ُىزمت في قضية شاليط  .9
كمحمػػؿ فػػي موقػػح الػػذي يعمػػؿ المحمػػؿ لمشػػؤوف العسػػكرية، يوسػػي مممػػاف،  نشػػرالناصػػرة ػ زهيػػر أنػػدراوس: 

تحػػػػت عنػػػػواف فشػػػػؿ الشػػػػاباؾ دجتػػػػاز األمػػػػف العػػػػاـو، فػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػز  ، تحمػػػػيل  خبػػػػاريو اإلWALLAد
معمومات عف الجندي اإلسرائيمي الذي كاف مأسورا لػد  المقاومػة القمسػطينية،  معػاد شػاليط، ولعػؿ االقتبػاس 

مخػػابرات الػػذي أورد  نقػػل  عػػف أحػػد المسػػؤوليف السػػابقيف فػػي الشػػاباؾ يؤكػػد بشػػكؿ  يػػر قابػػؿ لمتأويػػؿ بػػأف ال
ليط هي إحد  الحاالت القميمة التػي لػـ يركػز فيتػا ااإلسرائيمية ُهزمت، حيث قاؿ المسؤوؿ عين : إف قسية ش

 الشاباؾ والجيش جتودهما فيتا، مشدد ا عمز أن  في حرب الظلؿ هذ  كاف حركة حماس هي المنتصرة.
لتبادؿ بػيف حمػاس وتػؿ أبيػب إلػز أنػ  ولقت المحمؿ، الذي نشر المقاؿ بمناسبة مرور سنة عمز إبراـ صققة ا

بعد مرور سنة، وبعد أف تـ استجواب األسػير المحػرر، مػا تػزاؿ األجتػزة األمنيػة اإلسػرائيمية ُتواجػ  صػعوبات 
 شترا. 66في شرح ما أسما  القشؿ المدوي لمعمز االستخباري الذي استحوذ عمز إسرائيؿ طيمة 
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خطػػيط وتنقيػػذ عمميػػة إلطػػلؽ سػػراح  بػػدال  مػػف الحاجػػة إلػػز وهػػذا القشػػؿ، بحسػػب الكاتػػب، منػػح إسػػرائيؿ مػػف ت
إجراء صققة تبادؿ أسر  مؤلمة منحت حركة حماس إنجاز ا عسكري ا واستخباري ا وسياسي ا ونقسي ا مذهل ، عمز 

 حد تعبير .
ز وشدد الكاتب في سياؽ تقرير  عمز أف رئيس جتاز األمف العاـ السابؽ، يوفاؿ ديسكيف، والرئيس الػذي تػول

المنصب بعد ، اعترفا بقشؿ الجتاز، ولكن  استدرؾ قائل  إف الحديث ال يجري عف جتاٍز واحٍد، بؿ عف عدة 
، وهػػػي الوحػػػدة المسػػؤولة عػػػف تجميػػػح 8022أجتػػزة اسػػػتخبارية، فعمػػز سػػػبيؿ الػػػذكر ال الحصػػر، فػػػإف الوحػػدة 

  مػػف القشػػؿ، مشػػير ا إلػػز أف المعمومػػات فػػي شػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية دأمػػافو، تتحمػػؿ قسػػط ا ال بػػأس فيػػ
بقشؿ الجتاز في  0200رئيس جتاز الموساد السابؽ، مائير دا اف، اعترؼ عند انتتاء خدمت ، مطمح العاـ 

الحصػػوؿ عمػػز معمومػػات عػػف مكػػاف احتجػػاز شػػاليط، مشػػدد ا عمػػز أف هػػذا القشػػؿ هػػو األكبػػر فػػي واليتػػ  فػػي 
 رئاسة الموساد داالستخبارات الخارجيةو.

ليط فقػد كػاف لػد  الجػيش اإلسػرائيمي معمومػات مسػبقة ُتحػذر مػف إمكانيػة اإلز أنػ  فػي قسػية شػ ولقت ممماف
تنقيػػذ عمميػػة اختطػػػاؼ جنػػود إسػػػرائيمييف مػػف قبػػػؿ المقاومػػة القمسػػطينية، وعمػػػز الػػر ـ مػػػف ذلػػؾ، زاد المحمػػػؿ، 

ـ بػػيف الجػػيش تمكنػػت حمػػاس مػػف مقاجػػأة الجػػيش اإلسػػرائيمي وأسػػر شػػاليط، األمػػر الػػذي أد  إلػػز تراشػػؽ الػػتت
وجتػػاز الشػػاباؾ، حيػػث زعػػـ رئػػيس أركػػاف الجػػيش فػػي حينػػ  داف حػػالوتس أنػػ  لػػـ يكػػف لػػد  الجػػيش أي إنػػذار 
مسبؽ، في حيف قاؿ رئيس الشاباؾ آنذاؾ إف جتاز  نقؿ تحذير ا مقصل  حوؿ نية التنظيمات القمسطينية تنقيذ 

ي، مؤكد ا عمػز أف التحػذير أكػد عمػز أف عممية نوعية مح إمكانية شف هجوـ عمز هدؼ قرب السياج الحدود
عممية االختطاؼ قد يتـ تنقيذها بواسطة األنقاؽ في منطقة كـر أبػو سػالـ خػلؿ القتػرة الزمنيػة الحاليػة، عمػز 

 حد تعبير .
وكشؼ المحمؿ النقاب عف أف حركة حماس شددت عمز السرية، الفت ا إلػز أف المجموعػة التػي كانػت تحػرس 

 ـ يعرؼ بوجد المجموعة سو  عدد قميؿ مف المسؤوليف في حركة حماس.ليط كانت سرية، ولاش
وكاف عناصر المجموعة عمز مػح أحمػد الجعبػري، قائػد كتائػب عػز الػديف القسػاـ. وينػو  الكاتػب هنػا إلػز أنػ  
يمكػػػف تخمػػػيف أف الحػػػراس، أي عناصػػػر المجموعػػػة حػػػافظوا عمػػػز السػػػرية المطمقػػػة، ولػػػـ يسػػػتخدموا التواتػػػؼ 

لثابتػػػة أو أي جتػػػاز اتصػػػاؿ أو حاسػػػوب، لمعػػػرفتتـ بػػػأف المخػػػابرات اإلسػػػرائيمية تُػػػراقبتـ بشػػػكؿ المحمولػػػة أو ا
 مكثؼ وعمز مدار الساعة.

علوة عمز ذلؾ، لقت ممماف إلز أف الحراس، عمز ما يبدو، لـ يتبػادلوا أيػة رسػائؿ مػح العػالـ الخػارجي، وأف 
تـ لمجنػػػدي األسػػػير حتػػػز ال يػػػتمكف مػػػف االتصػػػاؿ فيمػػػا بيػػػنتـ كػػػاف بواسػػػطة أشػػػخاص، ولػػػـ يظتػػػروا وجػػػوه

تشخيصػتـ، ونػػو  المحمػػؿ إلػػز فشػػؿ أخػػر وهػػو أف الشػاباؾ والجػػيش فشػػل فػػي تخطػػيط وتنقيػػذ عمميػػات خطػػؼ 
شخصيات مركزية في حركة حماس لتدؼ مػزدوج: الحصػوؿ عمػز معمومػات اسػتخبارية حػوؿ مكػاف احتجػاز 

ر الجنػراؿ  يػورا آيلنػد، الػذي تػـ تعيينػ  لقحػص شاليط، واستخدامتـ كورقة مساومة. وتطرؽ ممماف إلػز تقريػ
المسػألة، أكػد عمػز أف أف تقاصػيؿ اإلنػذار كانػت كافيػة لمنػػح عمميػة أسػر شػاليط لػو أبػد  الجػيش المزيػد مػػف 
التػػيقظ، مشػػيرا إلػػز أف التقريػػر لػػـ يقػػـ بتقػػديـ توصػػيات باسػػتخلص النتػػائج الشخصػػية تجػػا  القيػػادة العميػػا فػػي 

 الجيش.
مػػؿ إلػػز أف جتػػاز األمػػف العػػاـ فشػػؿ فػػي دفػػح حمػػاس إلػػز ارتكػػاب أخطػػاء يمكػػف أف تسػػاعد كمػػا أشػػار المح

الشػػاباؾ فػػي الحصػػوؿ عمػػز معمومػػات، مؤكػػد ا عمػػز أنػػ  بواسػػطة سمسػػمة مػػف العمميػػات، كػػاف باإلمكػػاف دفػػح 
 الطرؼ الثاني إلز ارتكاب أخطاء، ولكف ذلؾ لـ يحصؿ، عمز حد تعبير .
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كػػوهيف، الػػذي أشػػغؿ مناصػػب عديػػدة فػػي شػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية فقػػد أمػػا الجنػػراؿ فػػي االحتيػػاط، روف 
حمؿ الشاباؾ المسؤولية الكاممة عف القشؿ، الفت ا إلز أف قرار قائد األركاف في حين ، داف حػالوتس، بتكميػؼ 
الشاباؾ بمتابعة القسية، أعقز الجيش مف المتمة، مح أف الجيش كاف يممؾ معمومات قيمة في قطػاع  ػزة، 

و إف رئػػيس األركػاف،  ػػابي Israel defenseاألخطػر مػف ذلػػؾ، قػاؿ كػػوهيف، فػي مقػاؿ نشػػر  عمػز موقػػح دو 
أشػػكنازي، الػػذي تػػولز المنصػػب بعػػد حػػالوتس، أبقػػز الممػػؼ بأيػػدي الشػػاباؾ، مػػح أنػػ  كػػاف قػػادر ا عمػػز إعادتػػ  

مأسػػػور كانػػػت لمجػػػيش، كمػػػا لقػػػت إلػػػز أف تصػػػريح أشػػػكنازي بعػػػدـ وجػػػود إمكانيػػػة عسػػػكرية لتحػػػري الجنػػػدي ال
خطيئة وليس خطأ  فقػط، وخمػص إلػز القػوؿ إنػ  يتحػتـ عمػز جميػح األجتػزة األمنيػة فػي إسػرائيؿ باسػتخلص 

 العبر حوؿ القشؿ المدوي في قسية شاليط، عمز حد تعبير .
 03/03/0300، القدس العربي، لندن

 
 يدعو جامعة الدول العربية إلقامة جيش وحكومة انتقالية في سوريا   زبيري .03

دعػا رئػيس الدولػة العبريػة، شػمعوف بيػريس جامعػة الػدوؿ العربيػة إلػز إقامػة جػيش : الناصػرة ػ زهيػر أنػدراوس
وحكومػػة انتقاليػػة فػػي سػػوريا  وقػػاؿ إف حػػزب اهلل يشػػكؿ تتديػػدا أمنيػػا عمػػز لبنػػاف أكثػػر مػػف إسػػرائيؿ، وأف عمػػز 

 دوؿ العالـ إسقاط النظاـ في إيراف.
ية بالمغػة العبريػة إف بيػريس كػاف يتحػدث خػلؿ زيػارة إلػز قريػة يركػا الدرزيػة وقالت اإلذاعة اإلسػرائيمية الرسػم

في الجميؿ الغربي وقاؿ إف عمز األمـ المتحدة أف تكمؼ جامعة الػدوؿ العربيػة بإقامػة جػيش وتشػكيؿ حكومػة 
 انتقالية في سوريا  لكي يتـ انتخاب قيادة جديدة.

بأف الحرب في سوريا  تقترب مف نتايتتا، مسيق ا أنػ  إذا  علوة عمز ذلؾ، عبر الرئيس اإلسرائيمي عف أمم 
سقط الرئيس السوري، بشػار األسػد، فػإف الجميػح سيتنقسػوف الصػعداء، عمػز حػد تعبيػر ، واصػق ا أف مػا يجػري 
نما هي حرب حػاكـ مسػتبد مػف أجػؿ الحقػاظ عمػز مكانػ ،  في بلد الشاـ بأنتا هذ  ليست هذ  حربا سوريا  وا 

طػػػرؽ بيػػػريس إلػػػز الطػػػائرة مػػػف دوف طيػػػار التػػػي أرسػػػمتا حػػػزب اهلل وحمقػػػت فػػػي األجػػػواء عمػػػز حػػػد قولػػػ . وت
اإلسرائيمية قبؿ نحو أسبوعيف وقاؿ إف منظمة حزب اهلل تشكؿ تتديد ا عمز لبناف أكبر مػف التتديػد إلسػرائيؿ. 

إيجػػاد  باإلسػػافة إلػػز ذلػػؾ، أعػػرب بيػػريس عػػف اعتقػػاد  بػػأف الثػػورات الشػػعبية فػػي الشػػرؽ األوسػػط مػػف شػػأنتا
 جيراف أفسؿ إلسرائيؿ، إذا جعمت هذ  الثورات الدوؿ العربية أكثر ديمقراطية وازدهارا.

وتػابح إف الققػػر والقمػػح فػي المنطقػػة  ػػذ  االسػػتياء سػد إسػػرائيؿ، وكممػػا تحسػػنت هػذ  األوسػػاع لػػد  جيراننػػا 
 يرهػػا تحمػػؿ آمػػاال كممػػا كػػاف لػػدينا جيػػراف أفسػػؿ، وذكػػر أف التغييػػرات فػػي سػػوريا  ومصػػر وتػػونس وليبيػػا و 

 عريسة، لكن  أشار إلز أف إسرائيؿ تراقب االحتجاجات عف كثب، خاصة التي تجري في سوريا .
وقاؿ بيػريس إف األحػداث التػي هػزت سػوريا  تغيػر الوسػح القػائـ لػد  البمػد الػذي ظػؿ خصػم ا إلسػرائيؿ لقتػرة 

شػػجيح الشػػعب اإليرانػػي عمػػز االنتقػػاض طويمػػة. وفيمػػا يتعمػػؽ بػػإيراف قػػاؿ بيػػريس إف عمػػز زعمػػاء دوؿ العػػالـ ت
سقاط ما أسما  نظاـ آيات اهلل، وزاد أن  سيكوف الجميح سعداء إذا نػزؿ النظػاـ اإليرانػي عػف الشػجرة العاليػة  وا 
والخطيػػرة التػػي صػػعد إليتػػا، فػػي إشػػارة إلػػز البرنػػامج النػػووي. وخمػػص الػػرئيس اإلسػػرائيمي إلػػز القػػوؿ إنػػ  بكػػؿ 

 يراني عمز أف يعود إلز نقس .تأكيد يجب تشجيح الشعب اإل
 03/03/0300، القدس العربي، لندن
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 عاموس جمعاد يحذر من عواقب سقوط بشار األسد  .00
حػػذر رئػػيس الطػػاقـ السياسػػي واألمنػػي فػػي وزارة األمػػف اإلسػػرائيمية، الجنػػراؿ فػػي : الناصػػرة ػ زهيػػر أنػػدراوس

سػػد، وتغييػػر قيػػادة السػػمطة القمسػػطينية االحتيػػاط، عػػاموس  معػػاد، مػػف عواقػػب سػػقوط نظػػاـ الػػرئيس بشػػار األ
السػػيما الػػرئيس محمػػود عبػػاس. ونقمػػت إذاعػػة الجػػيش اإلسػػرائيمي عػػف  معػػاد تخوفػػ  خػػلؿ مػػؤتمر عقػػد فػػي 
المركز األكاديمي المتعدد المجاالت في مدينة هرتسيميا في وسط إسػرائيؿ، مػف تػدهور األوسػاع األمنيػة فػي 

إنػ  لػيس متأكػد ا مػف أنػ  سػيكوف فػي سػوريا  نظػاـ ديمقراطػي كمػا المنطقة في حاؿ سقوط نظاـ األسد. وقػاؿ 
 نأمؿ.

وتػػابح الجنػػراؿ اإلسػػرائيمي، الػػذي تتنػػاقض تصػػريحات  مػػح دعػػوات القيػػادة السياسػػية فػػي إسػػرائيؿ إلػػز سػػرورة 
إسقاط األسد، تابح قائل  إن  يخشز أف األسد سيبقز في الحكـ بسعة شػتور وربمػا سػنة أو سػنتيف، لكػف فػي 

ة المطػػاؼ ثمػػة إمكانيػػة بػػأف تتحػػوؿ سػػوريا  إلػػز كيػػاف تسػػود  القوسػػز ولػػف يكػػوف هنػػاؾ عنػػواف لمتحػػدث نتايػػ
مع ، عمز حد تعبير ، وأسػاؼ أف الدولػة العبريػة محظوظػة ألنتػا تحظػز باسػتقرار وهػدوء نسػبي، محػذرا مػف 

ب جديػدة، مؤكػد ا عمػز أن  في حاؿ تغيير الحكـ لد  القمسػطينييف فإنػ  بإمكػاف إسػرائيؿ أف تتوقػح موجػة إرهػا
أف تنحي رئيس السمطة القمسطينية، محمود عباس، عف منصب ، فإف الدولة العبرية لف تجد أبد ا أحد ا ير ػب 

 في السلـ مثم .
 03/03/0300، القدس العربي، لندن

 
 موشيو يعمون يستبعد أن يشن النظام السوري الحالي حربا عمى "إسرائيل" .00

اسػتبعد نائػب رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي، الجنػراؿ فػي االحتيػاط، موشػي  يعمػوف أف  : الناصػرة ػ زهيػر أنػدراوس
يشف النظاـ السوري حرب ا عمز الدولة العبرية، معتبر ا أف الرئيس األسد سػيرتكب خطػأ  كبيػرا  إذا مػا قػاـ بػذلؾ، 

ألخيػرة حيػث ظتػرت وأساؼ: أعتقد أف األسد يدرؾ هذ  المسالة جيدا ، وقد مر بعدة اختبارات فػي السػنوات ا
 أسباب جيدة لمتاجمة إسرائيؿ مف قبؿ نظاـ السوري، لكن  لـ يقعؿ، وهذا دليؿ عمز أن  مرتدع.

وقد حذر الرئيس السابؽ لشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية، الجنراؿ في االحتياط عػاموس يػدليف، مػف 
األسػػػمحة الكيماويػػػة أو الصػػػاروخية التػػػي  مخػػػاطر القوسػػػز فػػػي سػػػوريا ، ألنتػػػا سػػػتوفر مناخػػػا  مناسػػػبا  لوقػػػوع

يمتمكتا النظاـ السوري بأيد منظمات معادية، وهو األمر الذي أشار إلي  وزير األمػف اإلسػرائيمي أيتػود بػاراؾ 
بقول  إف إسرائيؿ تنظر بعيف حذرة لنقؿ وسائؿ قتالية محطمة لمتوازف مف سوريا  إلز لبناف. أما رئػيس شػعبة 

ة اإلسػػػرائيمية أفيػػػؼ كوخػػػافي فقػػػد اعتبػػػر أف انتيػػػار نظػػػاـ األسػػػد سػػػيترتب عميػػػ  انتقػػػاؿ االسػػػتخبارات العسػػػكري
سلحا متطورا  إلز حزب اهلل، األمر الذي مف شأن  أف يرفح نسبة احتماؿ نشوب الحرب القادمة عمز الجبتة 

سرائيؿ، عمز حد قول .  المبنانية بيف حزب اهلل وا 
 03/03/0300، القدس العربي، لندن

 
   م قاعدة "إسرائيمية" وتقييد الجنود واالستيالء عمى أسمحتيم اقتحا .00

اقتحـ أشخاص عدة ممثميف قاعدة تابعػة لجػيش االحػتلؿ "اإلسػرائيمي" شػمالي فمسػطيف المحتمػة : دد .ب .أو 
فػػي وقػػت مبكػػر أمػػس. وذكػػرت صػػحيقة "يػػديعوت أحرونػػوت" الصػػتيونية فػػي موقعتػػا اإللكترونػػي أف الممثمػػيف 

وؿ قاعػػدة "نافتػػالي" وتغمبػػوا عمػػز العديػػد مػػف الجنػػود وتقييػػدهـ وسػػرقوا أسػػمحتتـ قبػػؿ أف يمػػوذوا تمكنػػوا مػػف دخػػ
وقالػػت إف قػػوات عسػػكرية تقػػوـ بتمشػػيط المنطقػػة بحثػػا  عػػف المشػػتب  بتػػـ، مسػػيقة أف الشػػرطة فتحػػت  بػػالقرار.
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الحػادث يػأتي عقػب العديػد وأشارت الصحيقة إلز أف  تحقيقا  وتشتب  بأف الجناة تمقوا دعما  مف داخؿ القاعدة.
 مف الحوادث المماثمة التي تمكف خللتا لصوص مف دخوؿ قواعد جيش االحتلؿ. 

 03/03/0300، الخميج، الشارقة
 

  حرب  اندالعتدريبات "إسرائيمية" لمحاكاة  .00
كشػػقت صػػحيقة "إسػػرائيمية"، أمػػس، عػػف قيػػاـ "إسػػرائيؿ" بػػإجراء تػػدريب عسػػكري محػػدود األسػػبوع : دد .ب .أو

لماسػػي . وذكػػرت "جيػػروزاليـ بوسػػت" الصػػتيونية فػػي موقعتػػا اإللكترونػػي، أمػػس، أف كتيبػػة مػػدرعات تابعػػة ا
لجػػيش االحػػتلؿ فػػي وادي األردف أجػػرت تػػدريبا األسػػبوع الماسػػي لمتػػدريب عمػػز التوجػػ  بسػػرعة إلػػز جبتػػة 

 حرب خلؿ محاكاة إلندالع أعماؿ حربية.
لنبػي موسػػز" بػالقرب مػف البحػر الميػت، شػمؿ سػرايا االحتيػػاط وأسػافت أف التػدريب، الػذي جػر  فػي قاعػدة "ا

 بجيش االحتلؿ لممرة األولز.
بجػػيش  620ونقمػت الصػحيقة عػػف الكولونيػؿ يوهػػاي بينتػور قائػد الكتيبػػة التاسػعة وهػػي جػزء مػف المػػواء مػدرع 

سػز مسػاء الثلثػاء االحتلؿ قول  إف "التدريب كاف تعبئة مقاجئة.. الجنػود وجػدوا أنقسػتـ فػي قاعػدة النبػي مو 
 الماسي وفي صباح اليـو التالي اندلح القتاؿ" . وتابح "جر  محاكاة قتاؿ مكثؼ في بمد تكسو  التلؿ".

 03/03/0300، الخميج، الشارقة
 

 ىجرة الييود إلى الخارج : تزايدفي "إسرائيل" دائرة اإلحصاء المركزية .05
وبحسػػب معطيػػات  .0202الخػػارج، منػػذ منتصػػؼ عػػاـ أفػػاد تقريػػر إسػػرائيمي رسػػمي، بتزايػػد هجػػرة اليتػػود إلػػز 

نشرتتا دائرة اإلحصػاء المركزيػة اإلسػرائيمية، فػإف أعػداد اليتػود المتػاجريف فػي تزايػد مسػتمر، فقػد بمػن عػددهـ 
ألقػا .مف جانبتػا، كشػقت  05وحتز منتصػؼ العػاـ الػذي يميػ  أكثػر مػف  0202خلؿ القترة مف منتصؼ عاـ 
قمؽ متزايد في تػؿ أبيػب مػف تزايػد معػّدالت التجػرة اليتوديػة باعدلػد أكبػر بكثيػر  إذاعة الجيش اإلسرائيمي عف

مػػف العائػػديف، فسػػل  عػػف الخػػوؼ مػػف اسػػتمرار انخقػػاض معػػدالت اسػػتجلب اليتػػود، حسػػب اإلذاعػػة.وكانت 
 وزارة "التجػػرة واالسػػتيعاب" اإلسػػرائيمية، قػػد أعمنػػت الميمػػة الماسػػية عػػف المسػػي فػػي خطػػة لتحقيػػز اليتػػود فػػي
الخػػارج عمػػز القػػدـو واالسػػتقرار فػػي الػػبلد مػػف خػػلؿ تقػػديـ تسػػتيلت ماليػػة وسػػريبية كبيػػرة و يرها.وبحسػػب 

ألػؼ يتػودي مػف حممػة  852ألػؼ إلػز  752تقديرات إسرائيمية رسمية، فإن  يتواجػد فػي الخػارج حاليػا  مػا بػيف 
 الجنسية اإلسرائيمية تسعز سمطات االحتلؿ إلز استجلبتـ.

 03/03/0300، انالدستور، عمّ 
 

 "سرائيل"إتشكيل حزب عربي جديد في  .06
أعمنت شخصيات عربية مساء الخميس عف تشكيؿ حزب جديد فػي اسػرائيؿ : كامؿ ابراهيـ -القدس المحتمة 

واكػػد القػػائموف عمػػز الحػػزب، الػػذي يسػػـ شخصػػيات اجتماعيػػة وناشػػطيف أف الحػػزب  يػػدعز حػػزب النتسػػة.
  ف العرب إسافة إلز القسايا االجتماعية.سيركز عمز تطوير الخدمات لممواطني

وذكرت مصادر اسرائيمية اف الحزب الجديد سيعقد اجتماعا قريبا لإلعلف عف تركيبة وترتيب قائمػة مرشػحي  
 لمكنيست.

 03/03/0300، الرأي، عّمان
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 الداخمية لمحزب تكاديما يصوت عمى إلغاء االنتخابا .07

مية "كاديما" عمػز إلغػاء االنتخابػات الداخميػة لمحػزب، بموافقػة صوت مساء الخميس، حزب المعارسة اإلسرائي
 عسوا ومعارسة أربعة أعساء لمقرار. 032

وفي أعقاب التصويت ألقز رئيس الحزب "شاؤوؿ موفاز" كممة انتقد فيتا رئيس الحكومة اإلسرائيمية "بنيػاميف 
بديؿ لنتنياهو، وأنا بتاتا  ال أوافؽ عمػز هػذا نتنياهو" قائل :" لقد سمعت مؤخرا  في وسائؿ اإلعلـ أن  ال يوجد 

 القوؿ، وأعتقد أف استبداؿ نتنياهو يعتبر متمة وطنية وقومية".
وأسػػػاؼ:" عمينػػػا أف نزيػػػؿ هػػػذ  األسػػػطورة الكاذبػػػة، يوجػػػد مػػػف هػػػو مناسػػػب، وأفسػػػؿ مػػػف نتنيػػػاهو، إف رئػػػيس 

مكػػي يتتػػرب مػػف المشػػاكؿ الداخميػػة حكومػػة عػػديـ الرؤيػػة وعػػديـ المسػػؤولية، وتخويقػػ  المسػػتمر لنػػا مػػف إيػػراف ل
 التي تواجت  في إسرائيؿ".

وأوسح قائل :" إف رئيس الػوزراء السػابؽ "أيتػود أولمػرت" أفسػؿ بكثيػر مػف نتنيػاهو، ورئػيس الموسػاد السػابؽ 
"يائير دا اف" أفسؿ من  كذالؾ، ورئيس األركاف السابؽ  ابي أشكنازي، رئيسة الحزب السابقة تسيبي ليقني 

   بكثير".أفسؿ من
 03/03/0300، الرأي، عّمان

 
 "إسرائيل" ترحب بمزاعم أجيزة السمطة باالستيالء عمى أرشيف كتائب القسام بالضفة .08

بمػا أعمنػ  جتػاز األمػف الوقػائي فػي السػقة الغربيػة مػف مػزاعـ حػوؿ تمكنػ  مػف  إسرائيميةرحبت محافؿ أمنية 
لحمػػاس فػػي السػػقة، إسػػافة إلػػز أجتػػزة حواسػػيب  الوصػػوؿ لشرشػػيؼ الػػورقي الكامػػؿ التػػابح لمجنػػاح المسػػمح

وأقػػػراص كمبيػػػوتر لمتخػػػزيف، وكميػػػات كبيػػػرة مػػػف الػػػذخيرة، وذلػػػؾ بعػػػد جتػػػود مسػػػنية ومعمومػػػات اسػػػتخبارية 
 ومراقبة. 

 )موقع قضايا مركزية، ترجمة المركز(

 08/03/0300، 0609 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 خطة إللحاق أضرار بناقمة نفط في الخميج عدّ الحرس الثوري اإليراني أمصادر إسرائيمية:  .09
نقػػل  عػػف نظيرتتػػا الغربيػػة أّف الحػػرس الثػػوري اإليرانػػي أعػػد خطػػة أسػػماها  إسػػرائيميةزعمػػت أوسػػاط عسػػكرية 

"الميػػا  القػػذرة" إللحػػاؽ أسػػرار بناقمػػة نقػػط فػػي الخمػػيج، والتسػػبب بكارثػػة بيئيػػة، وذلػػؾ لمنػػح دوؿ الخمػػيج مػػف 
ر اـ دوؿ الغرب عمز االنتماؾ في مشروع لتنظيؼ المنطقة، مما سيجبر األخيرة عمز رفح  تصدير النقط، وا 

 العقوبات المقروسة عمز طتراف. 
 )موقع نيوز ون اإلخباري، ترجمة المركز(

 08/03/0300، 0609 ، العددالتقرير المعموماتي
 
 

 لغزةو من التوج "استيل"فشل الجيود الدبموماسية لمنع السفينة السويدية ": إسرائيل" .03
تػػؿ أبيػػب: أعمنػػت السػػمطات اإلسػػرائيمية، أمػػس، فشػػؿ الجتػػود الدبموماسػػية التػػي بػػذلتتا لمنػػح السػػقينة  -لنػػدف 

السويدية "استيؿ" مف التوجػ  لمتسػامف مػح قطػاع  ػزة، ولػذلؾ فقػد قػررت أف تمنعتػا بػالقوة. وكشػقت مصػادر 
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الكومانػػدوز الخاصػػة بػػ  والمعروفػػة باسػػـ عسػػكرية إسػػرائيمية رفيعػػة أف سػػلح البحريػػة اإلسػػرائيمية كمػػؼ وحػػدة 
"، بالسػػػيطرة عمػػػز هػػػذ  السػػػقينة وهػػػي فػػػي عػػػرض البحػػػر عمػػػز بعػػػد عشػػػرات الكيمػػػومترات مػػػف 03 –"الدوريػػػة

الشػػاط . وجرهػػا إلػػز مينػػاء أسػػدود اإلسػػرائيمي واعتقػػاؿ الركػػاب عمػػز متنتػػا وطػػردهـ فيمػػا بعػػد ومصػػادرة مػػا 
 طاع  زة.يحممون  مف بسائح ونقمتا عبر ممر بري إلز ق

 03/03/0300، الشرق األوسط، لندن
 

 تبحث عن شريك الستغالل موارد المتوسط: األفضمية لـ"غازبروم" "إسرائيل" .00
يبػػدو أف إسػػرائيؿ، العتبػػارات اسػػتراتيجية واقتصػػادية، تميػػؿ إلػػز إشػػراؾ شػػركة الغػػاز الروسػػية : حممػػي موسػػز

"، فػػػي مشػػػاريح اسػػػتغلؿ اكتشػػػافات الػػػنقط والغػػػاز فػػػي عػػػرض البحػػػر المتوسػػػط، وخصوصػػػا  حقػػػؿ  " ػػػازبرـو
"لقيتػػػاف". وينطمػػػؽ هػػػذا الميػػػؿ مػػػف إحسػػػاس بػػػأف تطػػػوير حقػػػوؿ الغػػػاز فػػػي "لقيتػػػاف" يتطمػػػب اسػػػتثمارات كبيػػػرة 
وخبػػرات تقنيػػة عاليػػة تعجػػز الشػػركات اإلسػػرائيمية عػػف توفيرهػػا. كمػػا أف شػػركات الػػنقط والغػػاز الدوليػػة الكبػػر  

بيػػة ال تريػػد المجازفػػة بالشػػراكة مػػح إسػػرائيؿ فػػي هػػذا القطػػاع. وفػػي ذات المصػػالح المتنوعػػة فػػي المنطقػػة العر 
المقابػػؿ فػػإف روسػػيا التػػي تحتكػػر الجػػزء األكبػػر مػػف توريػػد الغػػاز إلػػز الػػدوؿ األوروبيػػة تطمػػح فػػي تكػػريس هػػذا 
االحتكار مف خلؿ المشػاركة فػي اسػتثمار الحقػوؿ الجديػدة فػي كػؿ مػف الميػا  االقتصػادية الحصػرية لقبػرص 

سرائيؿ  .وا 
" تبدو المرشػح األقػو  لمػدخوؿ فػي شػراكة امتيػاز حقػوؿ  ونشرت الصحؼ االقتصادية اإلسرائيمية أف " ازبرـو
 " "لقيتاف". وقالت صحيقة " موبس" إف المعمومات التي لديتا تظتػر أف العػرض المػالي الػذي قدمتػ  " ػازبرـو

د فػوارؽ بػيف موقػؼ الشػركاء في إطار عروض اختيار الشريؾ كاف األعمز. ومح ذلؾ لحظت الصػحيقة وجػو 
 اإلسرائيمييف واألميركييف في االمتياز وأبرزهـ شركة "نوبؿ إنرجي" مف هذا الموسوع.

ويبػػدي اإلسػػرائيميوف، وعمػػز رأسػػتـ مجموعػػة "ديمػػؾ" برئاسػػة المميػػاردير اسحػػػؽ تشػػوفا، حماسػػة إلشػػراؾ المػػارد 
بػػؿ إنرجػػي" تبقػػز أشػػد تحقظػػا  تجػػا  هػػذ  الروسػػي واسػػتغلؿ جبروتػػ  االقتصػػادي والسياسػػي. ولكػػف شػػركة "نو 

الشراكة بسبب طبيعة الشركة الروسية المثيرة لمخلفات. وتحػاوؿ الشػركة األميركيػة البحػث عػف شػريؾ  ربػي 
حتػػػػز إذا لػػػػـ يكػػػػف عرسػػػػ  أفسػػػػؿ مػػػػف العػػػػرض الروسػػػػي. وأشػػػػار مصػػػػدر سػػػػالح فػػػػي المقاوسػػػػات إلػػػػز أف 

نػػاجـ عػػف دخػػوؿ الشػػريؾ، فيمػػا يركػػز األميركيػػوف أكثػػر "اإلسػػرائيمييف يركػػزوف عمػػز الكسػػب المػػالي المباشػػر ال
 عمز العائدات التي سينالتا أصحاب األستـ، مقسميف شراكة تخمؽ قيمة متزايدة عمز مر الزمف".

ثػارة لمقسػوؿ  وتعتبر متمة اختيار الشريؾ االسػتراتيجي فػي مخػزوف "لقيتػاف" الخطػوة التجاريػة األشػد أهميػة وا 
در القيمػة الحاليػة لحقػؿ "لقيتػاف" الػذي يعتبػر االكتشػاؼ الغػازي األكبػر فػي الميػا  في مجاؿ النقط والغاز. وتق

العميقػػػة فػػػي السػػػنوات األخيػػػرة بحػػػوالي خمسػػػة مميػػػارات دوالر لكػػػف قيمػػػة الغػػػاز فيػػػ  تقػػػدر بعشػػػرات مميػػػارات 
 الدوالرات.

ز. وبحسب الخبراء فإف وفي األياـ األخيرة، زادت احتماالت العثور عمز النقط بكميات كبيرة تحت طبقة الغا
التػػوؽ إليجػػاد شػػريؾ اسػػتراتيجي إسػػافي نبػػح أساسػػا  مػػف إدراؾ الشػػركات صػػاحبة االمتيػػاز بأنتػػا ال تممػػؾ ال 
القدرة المالية وال الخبرات والعلقات المطموبة الستغلؿ المخزوف بأسرع وقت ممكف. إذ اف االستثمار المالي 

 مميار دوالر. 05از السائؿ يقدر بيف عشرة والمطموب لتطوير الحقؿ وتجتيز  لتصدير الغ
عموما ، تبػيف " مػوبس" أف المقاوسػات التػي ستصػؿ إلػز نتايتتػا بالتأكيػد فػي األشػتر القريبػة تػدور منػذ عػاـ 
تحػػػت سػػػتار كثيػػػؼ مػػػف السػػػرية االسػػػتثنائية خلفػػػا  لممعتػػػود فػػػي إسػػػرائيؿ. وكػػػاف قػػػد نشػػػر سػػػابقا  عرسػػػا  فػػػي 



 
 
 

 

 

           00ص                                    0656العدد:                03/03/0300السبت  التاريخ:

في المئة مف  32  "في السابح مف أيموؿ تسممنا عروسا  لشراء ما يصؿ إلز الصحؼ اإلسرائيمية جاء في  أن
 الحقوؽ في االمتيازات مف شركات عالمية رائدة تعمؿ في ميداف التنقيب عف الغاز الطبيعي واستخراج ".

وحظػػي الشػػركاء فػػي "لقيتػػاف" بتصػػريح مػػف سػػمطة النقػػد لعػػدـ نشػػر أيػػة معمومػػات بشػػأف هويػػة المشػػاركيف فػػي 
اوسػػػات. وكػػػاف السػػػبب هػػػو خشػػػية هػػػذ  الشػػػركات مػػػف األسػػػرار التػػػي قػػػد تصػػػيب مصػػػالحتا فػػػي العػػػالـ المق

العربػػي، جػػراء اإلعػػلف أنتػػا سػػتدخؿ السػػوؽ اإلسػػرائيمي. وبحسػػب مصػػدر سػػالح فػػي المقاوسػػات فػػإف هػػذ  
أف تخػػرج الشػركات "عمػز اسػػتعداد لتحمػؿ األسػػرار فقػط إذا دخمػػت فعميػا  كشػريكة فػػي "لقيتػاف"، لكنتػػا ال تريػد 

 خاسرة هنا وهناؾ".
ومػػف بػػيف الشػػركات الدوليػػة التػػي أشػػيح أنتػػا تشػػارؾ فػػي المقاوسػػات مػػح إسػػرائيؿ حػػوؿ الغػػاز، شػػركة أوروبيػػة 

و، وثالثػة كوريػة جنوبيػة WOODSIDEو، وأخر  اسػترالية تػدعز "وودسػايد" دEDISONتدعز "إديسوف" د
 دادها لمدخوؿ في المزايدة." أعربت عف استعCNOOCو، ورابعة صينية "KOGAS"كو از" د

كػػذلؾ، فػػإف شػػركات مثػػؿ "توتػػاؿ" القرنسػػية تشػػارؾ فػػي المقاوسػػات ولكػػف بشػػكؿ  يػػر مباشػػر. وتقيػػد صػػحيقة 
" مػوبس" بػأف شػركة أميركيػة كبيػرة لتػا مصػالح كبيػػرة فػي دوؿ الخمػيج العربػي تجػري مقاوسػات منقصػمة مػػح 

تا لكنتا قد تكػوف واحػدة مػف ثػالوث الػنقط األميركػي، الشركاء اإلسرائيمييف، وتجتد لممحافظة عمز كتماف اسم
"أكسػػوف موبيػػؿ"، و"كونكػػو فيمػػبس"، و"شػػيقروف". ولكػػف يبػػدو أف هػػذ  الشػػركة تراجعػػت عػػف االهتمػػاـ بالغػػاز 

 اإلسرائيمي في األسابيح األخيرة.
 03/03/0300، السفير، بيروت

 
 ينشئ مركزًا ضخمًا لـ "الحرب اإللكترونية" الجيش اإلسرائيمي .00

ذكػػػرت مصػػػادر صػػػحقية عبريػػػة، إف الجػػػيش الصػػػتيوني بصػػػدد اإلعػػػلف عػػػف إقامػػػة مركػػػز سػػػخـ : الناصػػػرة
 لتكنولوجيا وأنظمة المعمومات مف شأن  أف يستـ في مواجتة "الحرب اإللكترونية".

و، إف منطقػػة النقػػب 02-09العبريػػة، فػػي عػػددها الصػػادر اليػػـو الجمعػػة د وقالػػت صػػحيقة يػػديعوت أحرونػػوت
ستتحّوؿ خلؿ العاـ المقبؿ إلز مركػز لػػ "الحػرب األلكترونيػة" بعػد إقامػة  0968يف المحتمة عاـ جنوب فمسط

 مركز لحماية المعمومات واألنظمة اإللكترونية الصتيونية.
مميػوف  52وأوسحت، إف قرار إقامة المركز الذي سػيتّخذ مػف مدينػة بئػر السػبح مقػروا لػ  وتقػوؽ كمقػة تأسيسػ  

ويعػّد -مميوف دوالرو، يأتي عمػز خمقيػة نقػؿ "مركػز التنصػت" التػابح لمجػيش الصػتيوني  03شيكؿ دأكثر مف 
إلػز بئػر السػبح وذلػؾ فػي إطػار عمميػة نقػؿ معسػكرات الجػيش إلػز النقػب،  -أحد المراكز االستخبارية المتمػة

 مّما يعني جمب نحو عشرة آالؼ مختص وخبير في مجاؿ الحاسوب وأنظمة المعمومات.
 09/03/0300، يني لإلعالمالمركز الفمسط

 
 عودة أولمرت وليفني ودرعي إلى الساحة الحزبية تقمق نتانياىو .00

انشػػغمت صػػحؼ نتايػػة األسػػبوع فػػي إسػػرائيؿ بػػالقرار الػػذي سػػيتخذ  رئػػيس الحكومػػة : أسػػعد تمحمػػي –الناصػػرة 
حػػػدثتا عمػػػز السػػػابؽ إيتػػػود أولمػػػرت فػػػي شػػػأف احتمػػػاالت عودتػػػ  إلػػػز الحمبػػػة السياسػػػية والتغييػػػرات التػػػي قػػػد ت

الػػػديني، رئػػػيس الحكومػػػة بنيػػػاميف نتانيػػػاهو،  –اصػػػطقافات أحػػػزاب الوسػػػط فػػػي مواجتػػػة زعػػػيـ التكتػػػؿ اليمػػػيف 
كػانوف  00المرشح بحسب جميح استطلعات الرأي أف يخرج فػائزا  مػح تكتمػ  باالنتخابػات العامػة المقبمػة فػي 

 الثاني دينايرو المقبؿ.
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في شػأف مػا سػيقرر  أولمػرت، لكػنتـ اتققػوا عمػز أف توحيػد قػو  الوسػط واختمقت قراءات المعمقيف واجتتاداتتـ 
 –فػػػي قائمػػػة واحػػػدة بزعامػػػة أولمػػػرت قػػػد تغيػػػر حسػػػابات الناخػػػب اإلسػػػرائيمي وتتػػػدد فعػػػل  تقػػػوؽ تكتػػػؿ اليمػػػيف 

المتدينيف مف خلؿ جذب أصوات مف اليميف المعتدؿ ستقسؿ تيارا  وسطيا  أو عمز يميف الوسػط عمػز تكتػؿ 
 دد يخسح البتزازات المتدينيف.يميني متش

وطبقا  لكبير المعمقػيف فػي "يػديعوت أحرونػوت" نػاحوـ برنيػاع، فػإف أولمػرت لػف يحسػـ موققػ  قبػؿ تمقيػ  نتػائج 
اسػػتطلع لمػػرأي طمبػػػ  األسػػبوع الماسػػػي. وأسػػاؼ أف أولمػػػرت المػػتحمس جػػػدا  لمعػػودة إلػػػز الحمبػػة السياسػػػية 

ليكػوف وزيػػرا  فػي حكومػػة مقبمػة، إنمػػا يسػعز إلػػز أف يحػؿ محػػؿ  يخشػز فػي اآلف ذاتػػ  القشػؿ "إذ أنػػ  لػف يعػػود
نتانيػػػاهو عمػػػز كرسػػػي رئاسػػػة الحكومػػػة". وأسػػػاؼ أف أوسػػػاطا  داعمػػػة لنتانيػػػاهو وتػػػر  فيػػػ  األنسػػػب لرئاسػػػة 
الحكومػػة، تخشػػز أف يػػدفح نتانيػػاهو ثمػػف تقديمػػ  لممحاكمػػة بممقػػات فسػػاد عمػػز ر ػػـ تبرئػػة المحكمػػة لػػ  مػػػف 

 تتمتيف.
ع، فػإف أولمػػرت يخطػط لقائمػة مػػف "الغلكتيكػوس دالنجػوـو شػػبيتة بقريػؽ األحػلـ   مدريػػد"، وبحسػب بارنيػا

تسـ الوزراء السابقيف تسيبي ليقني وحػاييـ رامػوف وشػاؤوؿ موفػاز وداليػا ايتسػيؾ وقائػد الجػيش السػابؽ  ػابي 
 أشكنازي والشخصية األكاديمية مانوئيؿ تراختنبرغ.

بي ليقني لـ تحسػـ هػي أيسػا  موققتػا بعػد مػف العػودة إلػز النشػاط السياسػي بعػد لكف زعيمة "كديما" سابقا  تسي
اسػػتقالتتا قبػػؿ أشػػتر مػػف حػػزب "كػػديما". وتسػػاربت التقػػارير فػػي شػػأف احتمػػاؿ انسػػمامتا إلػػز قائمػػة برئاسػػة 
أولمػػرت، وكتػػب يوسػػي فيرطػػر فػػي "هػػيرتس" أف النيػػة لػػد  ليقنػػي تتجػػ  لتػػرؤس قائمػػة مسػػتقمة تقػػوز بحسػػب 

مقعدا . ونقػؿ عػف أوسػاط ليقنػي أنتػا تػر  فػي أولمػرت عبئػا  بينمػا يػر  فيتػا األخيػر ذخػرا   06لعات بػاالستط
انتخابيػػػا . وتػػػابح المعمػػػؽ مسػػػتدركا  أف ليقنػػػي قػػػد تغيػػػر رأيتػػػا وتمتحػػػؽ بقائمػػػة برئاسػػػة أولمػػػرت فػػػي حػػػاؿ أكػػػدت 

 استطلعات الرأي أف أولمرت قادر عمز هزيمة نتانياهو.
ة أريػػػ  درعػػػي إلػػػز موقػػػح قيػػػادي فػػػي حركػػػة "شػػػاس" الدينيػػػة، الحميػػػؼ الطبيعػػػي "لحػػػزب إلػػػز ذلػػػؾ، تقمػػػؽ عػػػود

"ليكػػود"، نتانيػػػاهو إذ تقػػػوؿ لػػػ  إف "شػػاس" لػػػـ تعػػػد فػػػي جيبػػ  تمقائيػػػا ، وأنػػػ  سيتصػػػبب عرقػػا  مػػػف أجػػػؿ إقناعتػػػا 
ـ يسػبب وا  رائتا باالنسػماـ، خلفػا  لمػا كػاف فػي عتػد زعيمتػا ايمػي يشػاي "الحميػؼ المػريح والطبيعػي الػذي لػ

 أي متاعب لنتانياهو".
 03/03/0300، الحياة، لندن
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قالػػػت مصػػػادر حزبيػػػة ناشػػػطة بػػػيف عصػػػابات المسػػػتوطنيف فػػػي السػػػقة الغربيػػػة : برهػػػـو جرايسػػػي -الناصػػػرة 
كتمتػي المسػتوطنيف فػي االنتخابػات المقبمػة، لوسائؿ إعلـ اسرائيمية أمس الجمعػة، إنػ  عمػز الػر ـ مػف وحػدة 

 إال اف هذ  الوحدة ستحّيد نائبيف يعتبراف مف األكثر تطرفا في الكنيست.
ويجري الحديث عف وحدة بيف كتمة "هئيحود هميئومي" التي في أساستا مجموعات انشػقت فػي الماسػي عػف 

فػي االنتخابػات السػابقة عمػز أربعػة مقاعػد،  حزب "المقداؿ" الديني الميبرالي المتشدد سياسػيا، وحصػمت الكتمػة
بعػػد أف اتحػػدت مػػح حركػػة "كػػاخ" اإلرهابيػػة" ميخائيػػؿ بػػف آري، والنائػػب اإلرهػػابي المتطػػرؼ آرييػػ  إلػػداد، وقػػد 
امتنػػح بنيػػاميف نتنيػػاهو عػػف سػػـ هػػذ  الكتمػػة إلػػز ائتلفػػ ، تحسػػبا لوصػػمتا بتطػػرؼ أكثػػر ممػػا عميػػ  حكومتػػ ، 

لداد. وهذا بحسب مصادر حزبية، بسبب  النائبيف بف آري وا 
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أمػػػا كتمػػػة "هبايػػػت هيتػػػودي" دالمقػػػداؿو فقػػػد حصػػػمت عمػػػز ثلثػػػة مقاعػػػد، وبعػػػد ظتػػػور النتػػػائج وفػػػرز كتمتػػػيف 
صػػغيرتيف لممسػػتوطنيف عمػػت أصػػوات بػػيف عصػػابات المسػػتوطنيف تػػدعو إلػػز وحػػدة الكتمتػػيف، األمػػر الػػذي تػػـ 

 رسميا مساء أوؿ مف أمس الخميس.
إلسرائيمية أمس، إن  في حقػؿ الوحػدة بػيف الكتمتػيف، تػـ اسػتبعاد النػائبيف إلػداد وبػف وقالت صحيقة "معاريؼ" ا

آري، كمؤشػػػػر إلػػػػز اسػػػػتبعادهما مػػػػف اللئحػػػػة االنتخابيػػػػة، مػػػػا يعنػػػػي تصػػػػدعا ذي وزف فػػػػي قػػػػوة المسػػػػتوطنيف 
 البرلمانية.

لداد سيتوجتاف في الئحة منقصػمة لخػوض ا النتخابػات، لتصػارع وتشير التقديرات إلز أف النائبيف بف آلري وا 
 %. 0اجتياز نسبة الحسـ التي تصؿ إلز 

ألؼ مستوطف، ويساؼ  362ويستوطف حاليا في مستوطنات السقة الغربية، مف دوف القدس المحتمة، نحو 
آالؼ مستوطف فػي القػدس المحتمػة، وتسػجؿ مسػتوطنات السػقة عمػز وجػ  الخصػوص أعمػز  002لتـ نحو 

%، بينما معدلتا العاـ في إسػرائيؿ فػي  92% إلز  75النسبة ما بيف  نسب مشاركة في االنتخابات، وتصؿ
 االنتخابات السابقة في حدود

 %. 65%، وبيف إجمالي اليتود وحدهـ نحو  63 
 03/03/0300، الغد، عّمان

 
 سنوات 03مقدسي يحصمون عمى الجنسية اإلسرائيمية خالل  0033ىآرتس:  .05

جديدة لوزارة الداخمية اإلسرائيمية، نشرت أمس الجمعة،  حصؿ كشقت تقارير : برهوـ جرايسي -الناصرة 
عمز الجنسية اإلسرائيمية خلؿ  1967فمسطيني مف القدس  الشرقية المحتمة منذ العاـ  3400حوالي 

السنوات العشر األخيرة، وادعت مصادر صحقية اسرائيمية أف طمب الحصوؿ عمز الجنسية في ازدياد، في 
حتلؿ أف يسح مزيدا مف العراقيؿ أماـ القمسطينييف في حصولتـ عمز الجنسية الوقت الذي يحاوؿ اال

 االسرائيمية.
نحو  67و 48وحسب معطيات الوزارة، يعيش حاليا في القدس المحتمة بشطريتا المحتميف منذ العاميف  

ائيمية، إذ ألقا منتـ هـ مف حممة الجنسية االسر  24ألؼ فمسطيني، وحسب تقديرات سابقة، فإف نحو  285
 8، في حيف إف حوالي 1967ألقا هـ ممف حصموا عمز الجنسية بعد العاـ  16قالت تقارير سابقة، إف نحو 

إلز  1948، و البيتتـ مف أهالي قرية بيت صقافا التي تـ شطرها في العاـ 48آالؼ هـ مف فمسطينيي 
 .67قسميف، وتوحدت القرية مجددا بعد احتلؿ العاـ 

رير الذي استعرست  صحيقة "هيرتس"، أف وتيرة قبوؿ طمبات التجنيس لمقمسطينييف قد ويستدؿ مف التق
، إذ كاف 2004إلز العاـ  2001تراجعت إلز أدنز مستو  لتا في سنوات االنتقاسة الثانية، مف العاـ 

ز إل 2007إلز  2005جنسية، وارتقعت الوتيرة بيف العاميف  90إلز  60المعدؿ السنوي يتراوح ما بيف 
 522ارتقعت الوتيرة بشكؿ حاد، فقي ذلؾ العاـ تسمـ  2008جنسية سنوية، ولكف مف العاـ  180نحو 

 700إلز  2010هوية، ليرتقح في العاـ  467هبط العدد إلز  2009شخصا هويات اسرائيمية، وفي العاـ 
فمسطيني  343هوية، وفي األشتر التسعة مف العاـ الحالي حصؿ  490حوالي  2011هوية، وفي العاـ 

 عمز التوية االسرائيمية.
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وباعتقاد أوساط اسرائيمية، حسب "هيرتس"، فإف ازدياد أعداد المتجنسيف، مف شأن  أف يؤثر عمز المستقبؿ 
، ولكف كما يبدو فإف هذ  نقطة خلفية، لكوف المؤسسة ال تسارع 1967السياسي لمشطر المحتؿ منذ العاـ 

 في التجاوب مح كافة الطمبات.
وؿ المحامي أمنوف مزار لصحيقة "هيرتس"، الذي عرفت  الصحيقة بأن  كاف سابط مخابرات اسرائيمي ويق

سابؽ، إف "حاجز الخجؿ قد تحطـ. مف يحصؿ اليوـ عمز الجنسية لـ يعد بالسرورة يعتبر كخائف لشعب . 
المتقدميف هـ مف  هذ  هو الميؿ العاـ. فتـ ال يشعروف بأف عميتـ أف يخجموا"، ويدعي مزار، أف  البية

 الشباب والمتعمميف، ومف سكاف األحياء الميسورة.
وقالت الصحيقة، إف إجراء الحصوؿ عمز الجنسية يستمر في هذ  السنوات األخيرة نحو سنة وعشرة أشتر 
بالمتوسط. في بدايت  يطمب مف مقدـ الطمب تعبئة نماذج عديدة وتوفير وثائؽ. ويقسي القانوف بأف عمز 

الطمب أف يعيش في البلد في ثلث مف السنوات الخمس االخيرة. ولغرض إثبات ذلؾ عمي  أف المتقدـ ب
يرفؽ بالطمب فواتير ميا ، كترباء، وريبة مسطحات، وشتادات مدارس لشطقاؿ وتراخيص عمؿ. وبعد فترة 

مب ويقحص انتظار طويمة يستدعز مقدـ الطمب الز مقابمة في وزارة الداخمية، يحقؽ مع  فيتا عمز الط
بالعبرية االساسية، وحسب أنظمة وزارة الداخمية، فإف عمز الموظؼ أف يأخذ انطباعا مف مد  معرفة مقدـ 

 الطمب بالمغة العبرية.
وبعد المقابمة في مكاتب وزارة الداخمية، ينقؿ الطمب الز مخابرات وشرطة االحتلؿ. واذا لـ يكف هناؾ مانح 

مب بعد بسعة أشتر ألداء الوالء. قبؿ سنتيف أقرت الحكومة تغييرا في أمني أو جنائي، يستدعز مقدـ الط
صيغة التصريح. والتصريح األصمي يقوؿ "أف أحافظ عمز الوالء لدولة اسرائيؿ"، ويتعيف عمز المتجنس أف 

 يسيؼ الكممات "كدولة يتودية وديمقراطية".
 20/10/2012الغد، عمان، 
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"وفا": أصيب، أمس، شاباف بالرصاص المطاطي، والعشرات باالختناؽ، في قرية النبي صالح،  -راـ اهلل 
شماؿ  ربي راـ اهلل، خلؿ قمح قوات االحتلؿ المسيرة األسبوعية المناهسة للستيطاف وجدار القصؿ 

 العنصري.
سرائيمييف، عمز رأستـ وفد أميركي  وانطمقت المسيرة تحت شعار "لدينا حمـ"، بمشاركة متسامنيف أجانب وا 

 مف حركة تحرر السود، وحركة مارتف لوثر كينج.
واعتدت قوات االحتلؿ عمز المشاركيف في مسيرة المعصرة األسبوعية، جنوب بيت لحـ، التي نظمت إحياء  

 المقاومة الشعبية سد الجدار واالستيطاف في القرية.لمذكر  السادسة النطلؽ فعاليات 
وشارؾ في المسيرة، التي انطمقت مف وسط قرية المعصرة، فعاليات مقاومة الجدار في القرية والريؼ 
يطاليا، ونشطاء سلـ  الجنوبي ومدينة بيت لحـ، والعشرات مف أهالي القرية، ومتسامنوف مف فرنسا وا 

فيتا األعلـ القمسطينية، والشعارات التي تشيد بحركة التسامف الدولي مح  إسرائيميوف، ورفح المشاركوف
الشعب القمسطيني، في نسال  الوطني مف أجؿ التحرر مف االحتلؿ، وفي مقاومت  سد االستيطاف 

 والجدار.
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، شرؽ قمقيمية، منذ ساعات الصباح الباكر، ونشرت  وحاصرت قوات االحتلؿ، أمس، قرية كقر قدـو
ت مف جنودها عمز الجبؿ المطؿ عمز الشارع الرئيس المغمؽ، وذلؾ في إطار قمعتا المسيرة العشرا

 األسبوعية التي تنظمتا حركة فتح؛ احتجاجا  عمز استمرار إ لؽ الشارع الرئيس منذ عشر سنوات.
ـ وكانت المسيرة انطمقت بعد صلة الجمعة، بمشاركة مئات المواطنيف ومتسامنيف أجانب ونشطاء سل

إسرائيمييف، ُرددت خللتا الشعارات الوطنية المنددة بسياسة االحتلؿ العنصرية التي تشكؿ  طاء 
العتداءات المستوطنيف عمز المزارعيف خلؿ قطقتـ ثمار الزيتوف، واستتدافتـ هذ  الشجرة بالقطح تارة 

شعاؿ النيراف فيتا تارة أخر .  وبالتكسير وا 
رات المتظاهريف باالختناؽ بعد استنشاقتـ الغاز المسيؿ لمدموع الذي وفي قرية بمعيف، أصيب، أمس، عش

أطمقت  قوات االحتلؿ لقمح المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية المناهسة لجدار القصؿ العنصري 
واالستيطاف، والتي شارؾ فيتا وفد إيطالي إلز جانب عشرات المتسامنيف اإلسرائيمييف واألجانب، وانطمقت 

 لة الجمعة.بعد ص
 20/10/2012األيام، رام اهلل، 

 
 األميركية اللتحاقيم بالجامعات SATحرم طالب فمسطين من امتحان ت ": "إسرائيل"ىارفرد كريمسون" .07

، وهو امتحاف سروري «SAT»تقدـ عدد كبير مف الطلب حوؿ العالـ، األسبوع الماسي، المتحاف 
يي السقة الغربية عجزوا عف ذلؾ، بسبب حجز سمطات اللتحاقتـ بالجامعات األميركية، لكف فمسطين

 االحتلؿ اإلسرائيمي أوراؽ االمتحاف ألسابيح، ما أد  إلز إلغاء دورة تشريف األوؿ للمتحاف.
« أمديست»أف إسرائيؿ امتنعت عف تسميـ أوراؽ االمتحاف إلز مركز « هارفرد كريمسوف»وذكرت صحيقة 

تأجيؿ »قائميف عمز المركز، الذيف أعمنوا في النتاية أف األمر يتعمؽ بػفي راـ اهلل، بالر ـ مف مناشدات ال
 «.إداري

وتساؼ هذ  المسايقة إلز األشكاؿ األخر  مف المسايقات التي يتعرض لتا المواطنوف القمسطينيوف مف 
 قبؿ إسرائيؿ، التي تتحكـ بتدفؽ األشخاص والبسائح عمز امتداد األراسي القمسطينية.

الشكؿ الجديد هو تكريس لمحرب اإلسرائيمية الممنتجة سد النظاـ التعميمي القمسطيني، بما  ويبدو أف هذا
 يشمؿ تدمير المدارس، ومنح الطلب مف بموغ مدارستـ.

وأشارت الصحيقة إلز أن  مف الصعب تخيؿ أف يمنح المرء مف التقدـ المتحاف، أو أف يحجر عمي  االحتلؿ 
 «.األمف اإلسرائيمي؟ SATبماذا يؤذي امتحاف »ة تقريرها بسؤاؿ: وختمت الصحيق حق  في التعميـ.

 20/10/2012السفير، بيروت، 
 

 غزة تحتضن مؤتمرًا دولًيا حول المغة االنجميزية بمشاركة مفكرين عالمين .08
و مؤتمر المغة اإلنجميزية الدولي األوؿ، 10|20 زة: تستسيؼ الجامعة االسلمية بغزة يوـ  دا السبت د

ستمر اعمال  لمدة يوميف بمشاركة شخصيات دولية عمز راستا المقكر العالمي االمريكي المشتور والذي ت
 نعـو تشرمسكي.

وقاؿ الدكتور وليد عامر، عميد كمية اآلداب, ورئيس المؤتمر، أف المؤتمر يتدؼ إلز إتاحة القرصة 
وتبادؿ الثقافات مف أجؿ إرساء  لمتواصؿ بيف الباحثيف لمناقشة القسايا التي تخص عموـ المغات وآدابتا،
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مقتوـ التقاء الثقافات العالمية عمز طريؽ التقاهـ العالمي بيف الشعوب, وتقديـ المغة لخدمة القسايا العادلة, 
 ودعـ حقوؽ الشعوب في الحرية والعيش الكريـ.

و بحثا  يقدمتا باحثوف مف فمسطيف، والواليات المتحدة األمركية، 37وأساؼ أن  سيقدـ خلؿ المؤتمر د
يراف, وماليزيا.  والمممكة المتحدة, وكندا, والصيف, وا 

وحوؿ محاور المؤتمر ذكر الدكتور عامر أف المؤتمر يشتمؿ عمز محور المسانيات, ومحور لمغويات 
 ومحور األدب. التطبيقية, ومحور الترجمة،

ولقت إلز أف المؤتمر سيبدأ بجمسة افتتاحية، سيؼ الشرؼ فيتا المقكر العالمي نحو نعوـ تشرمسكي، 
 وسيتحدث عف ظاهرة الربيح العربي ومستقبؿ الساسة الخارجية األمريكية في المنطقة العربية.
 11/10/2012قدس برس، 

 
 % من مياه غزة غير صالحة لآلدميين95محمد اآلغا  .09

أكد وزير الزراعة القمسطيني السابؽ د. محمد رمساف األ ا أف قطاع  زة يعيش في : نظير ط  -القدس 
ظؿ أزمة ميا  حقيقية تشكؿ تتديدا  حقيقيا  عمز كافة مناحي الحياة في القطاع، مطالبا  بسرورة توعية 

رشيد استتلؾ الميا ، وحذر مف المواطنيف والمجتمح المحمي حوؿ أبعاد األزمة التي يمر بتا القطاع وُسبؿ ت
 في المئة مف الميا  الجوفية في قطاع  زة  ير صالحة لمشرب أو االستخداـ اآلدمي. 52أف أكثر مف 

وأشار األ ا إلز أف المنطقة العربية بشكؿ عاـ وقطاع  زة عمز وج  الخصوص يصنؼ سمف المناطؽ 
ب األوساع االستثنائية التي يعيشتا القطاع بقعؿ الجافة، مؤكدا  أف المشكمة في قطاع  زة أشد خطورة بسب

ممارسات االحتلؿ اإلسرائيمي، داعيا  كافة الجتات المختصة إلز اتخاذ التدابير اللزمة التي مف شأنتا 
 إيجاد حموؿ لشزمة.

 23/93/2392البيان، دبي، 
 

 ة"ي عربواد"يطالب بإلغاء معاىدة  اإلسرائيميةاعتصام بالقرب من السفارة األردن:  .03
نظـ االئتلؼ الشبابي والشعبي لمتغيير، بالتعاوف مح حراكات شعبية وشبابية وحزبية ظتر  :الغد –عماف 

أمس  اعتصاما أماـ مسجد الكالوتي في الرابية، قريبا مف السقارة اإلسرائيمية في عماف، رفح في  شعار 
 قيرها" مف عماف."إلغاء معاهدة وادي عربة، وا  لؽ السقارة اإلسرائيمية وطرد س

وجاء تننظيـ االعتصاـ بعد صلة جمعة أمس تحت شعار "جمعة إسقاط وادي عربة ونتج التبعية"، وذلؾ 
، وبالتزامف مح سمسمة مسيرات 0551في الذكر  الثامنة عشرة لتوقيح معاهدة السلـ مح إسرائيؿ العاـ 
 فاعميات شعبية في عدد مف المحافظات والمدف، تحت ذات الشعار.

وطالب المشاركوف في االعتصاـ بإلغاء معاهدة السلـ مح الكياف الصتيوني، وا  لؽ سقارت  في عماف 
 وطرد السقير اإلسرائيمي.

 23/93/2392الغد، عمان، 
 

 لبيريز الحص يندد بخطاب مرسي .00
نص الكتاب الذي وّجت  الرئيس المصري محمد مرسي الز رئيس الكياف "استنكر الرئيس سميـ الحص، 

، مشددا "أركاف الدولة الغاصبة إلزلصتيوني شيموف بيريز، لمناسبة تقديـ أوراؽ اعتماد سقير مصر الجديد ا
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ال يجوز استعماؿ كممات تعبر عف مشاعر ال تعكس إرادة الشعب المصري العربي األبي وال "عمز ان  
تغيير النظاـ الذي وقح مشاعر  تجا  هذا الشعب العظيـ الذي خاض وبعد صبر طويؿ  مار ثورة مشتودة ل

 ."معاهدة الصمح مح العدو
العربية وشعوبتا في نسالتا المستمر بوج  العدو الوجودي، هذا  األمةكؿ هذا ال يحقؽ آماؿ "وأساؼ 

 .أساسا"بغّض النظر عف نصوص المعاهدات المرفوسة 
ات بيف مصر وعدو العرب، خمقية وتاريخ قياـ العلق"أمس، بػ "الوحدة الوطنية"وذّكر في بياف باسـ منبر 

ألف موققنا الذي يشتد عمي  موقؼ جميح أعساء جامعة الدوؿ العربية المتخذ في مؤتمر بغداد كاف رافسا  
القدس، وكنت كرئيس وزراء لبناف منتدبا  مف  إلزآنذاؾ لمزيارة التي كانت مخططة لمرئيس أنور السادات 

 ."ؼ الجامحقبؿ القمة العربية لتبمين السادات بتذا الموق
المجازر بحؽ العرب بػ  أفظحوصؼ مرسي لبيريز الذي ارتكب "في بياف  "حزب التوحيد العربي"وأداف 

 ."عزيزي وصديقي العظيـ"
 23/93/2392السفير، بيروت، 

 
 إيران تتوعد "إسرائيل" بمئات الطائرات االستطالعية المقاتمة  .00

ابعة لمحرس الثوري اإليراني، العميد محمد رسا دعا رئيس منظمة المستسعقيف "الباسيج" الت: وكاالت
 نقدي، دإسرائيؿو إلز االستعداد لمواجتة تحميؽ مئات الطائرات مف دوف طيار في "أجوائتا".

ونقمت وكالة "متر" اإليرانية لشنباء عف العميد نقدي، قول  الجمعة: "إف اإلسرائيمييف الذيف أقالوا قادتتـ 
أسبوع إثر تحميؽ طائرة مف دوف طيار في أجوائتـ، عميتـ االستعداد ليـو  وأصبحوا في حالة إ ماء لمدة

 طراز ا موجتة مف بعد في أجوائتـ"، حسب تعبير . 02تحمؽ في  مئات الطائرات مف دوف طيار مف 
 95/93/2392فمسطين أون الين، 

 
 الضفة "أرضًا غير محتمة"  دّ قطر تدين اعتماد نتنياىو تقريرًا يع .00

قطر أمس، عف إدانتتا واستنكارها إلعلف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياهو اعتماد  أعربت : واـ
خطة لبناء  "تؿ أبيب"، والذي جاء متزامنا مح إصدار "أرسا   ير محتمة"تقريرا  يعد السقة الغربية المحتمة، 

 وحدة استيطانية عمز األراسي القمسطينية المحتمة. 022
ء القطرية عف مصدر مسؤوؿ بوزارة الخارجية قول  إف هذ  الممارسات تمثؿ انتتاكا  ونقمت وكالة األنبا

لتنقيذ  "إسرائيؿ"لممواثيؽ الدولية وخرقا لقرارات األمـ المتحدة ولقواعد القانوف الدولي، ومحاولة مف 
 مخططاتتا الرامية لمقساء عمز تحقيؽ أي فرصة لمسلـ في المنطقة.

ابير اللزمة لوقؼ هذ  تحدة والمجتمح الدولي بتحمؿ مسؤوليات  واتخاذ التدوطالب المصدر األمـ الم
 . الممارسات

 
وجدد دعـ قطر ووقوفتا إلز جانب الشعب القمسطيني في نسال  العادؿ لنيؿ حقوق  المشروعة وفي مقدمتتا 

 .          حق  في تقرير المصير وقياـ دولت  المستقمة عمز تراب  الوطني وعاصمتتا القدس الشريؼ
 23/93/2392الخميج، الشارقة، 
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 المجموعة العربية في األمم المتحدة تدعو لحماية األطفال تحت االحتالل .00
طالبت المجموعة العربية في األمـ المتحدة بوسح إطار عمؿ خاص لحماية األطقاؿ القمسطينييف : نيويورؾ

الدفاع عف حقوقتـ، ويحقظ حقتـ في التعمـ ، األمر الذي يكقؿ لتـ اإلسرائيميالرازحيف تحت االحتلؿ 
 الدراسي دوف إجبارهـ عمز تعمـ المناهج الدراسية لسمطات االحتلؿ.

الخالؽ المتحدث باسـ المجموعة العربية في األمـ المتحدة "عمز سرورة االحتراـ الكامؿ  وشدد أسامة عبد
"حقتا الدوؿ السياد  فز إطار تنقيذها لمبرامج  لمختمؼ القيـ الدينية، واألخلقية، والمجتمعية لمدوؿ"، مؤكدا

 الوطنية ذات الصمة باألطقاؿ، بما يتماشز مح قوانينتا الوطنية، وأولوياتتا في التنمية".   
وأكد عبد الخالؽ في كممة أماـ المجنة الثالثة لمجمعية العامة المعنية لتعزيز وحماية حقوؽ الطقؿ في األمـ 

فض المجموعة العربية التاـ أل  محاوالت تتدؼ إلز فرض مقاهيـ، أو أفكار، "ر  05/02المتحدة الجمعة 
 فيأو قيـ تتعمؽ بالمسائؿ االجتماعية، أو السموؾ القردي الخاص، بما يتعارض مح منظومتتا القيمية، ويقح 

 نقس الوقت خارج اإلطار المتقؽ عمي  دوليا  لحقوؽ اإلنساف" بحسب قول .
 95/93/2392قدس برس، 

 
 عاصي: مصر ستمّوح بإلغاء "كامب ديفيد" رّدًا عمى أي عدوان ضد غزةحمد أ .05

عمارها"، أف المستجّدات : القاهرة رأ  أحمد عاصي منسؽ "التحالؼ المصري الدولي إلنتاء حصار  زة وا 
ينايرو، مف شأنتا أف تؤّهؿ القيادة  02السياسية التي طرأت مؤخرا  عمز الساحة المصرية بقعؿ ثورة د

 رية الجديدة اآلف لمسموع بدور أكثر فعالية لمنح أي عدواف عسكري إسرائيمي محتمؿ سد قطاع  زة.المص
وقاؿ عاصي في حديث لػ "قدس برس"، إف "الوسح اآلف اختمؼ عّما كاف عمي  في السابؽ، فمو سعت 

ذي قبؿ مقارنة   إسرائيؿ لشّف عممية عسكرية جديدة سد  زة فإف ّرد القعؿ المصري سيكوف أكثر إيجابية مف
 بمواقؼ النظاـ السابؽ التي اتسّمت بالسمبية والمتخاذلة جدا "، حسب رأي .

 بإلغاءوأساؼ "يجب أف تكوف الردود المصرية ممموسة وتنذر الكياف الصتيوني بالخطر كالتمويح 
مف تتديدها االتقاقيات الثنائية وخصوصا  معاهدة كامب ديقيد التي أسّرت والزالت تسّر بمصر انطلقا  

لشمف القومي المصري وأمف الدوؿ العربية، ال سّيما أف الظروؼ الحالية تحتـّ إلغائتا بالكامؿ وليس تعديمتا 
 أو إعادة صيا تتا".

 95/93/2392قدس برس، 
 
 
 
 

 بقرار توسيع "جيمو" وتؤكد عدم شرعية االستيطانأوروبا تندد  .06
ة واألمف في االتحاد األوروبي كاثريف آشتوف، عف قمقتا عبرت المقوسة العميا لمسياسة الخارجي :وكاالت

 وحدة استيطانية. 757بالموافقة عمز توسيح مستوطنة "جيمو" بػ اإلسرائيميةالعميؽ مف قرار وزارة الداخمية 
عبرت  0200و 0200وقاؿ الناطؽ باسـ آشتوف، في بياف وصمت نسخة من  لػ"وفا" إن  خلؿ عامي 

لعميقة عدة مرات فيما يتعمؽ بتوسيح مستوطنة "هارحوما" المجاورة في جبؿ أبو آشتوف عف خيبة أممتا ا
ف االتحاد   نيـ. وقالت آشتوف: إف االستيطاف  ير شرعي وفقا لمقانوف الدولي ويتدد حؿ الدولتيف، وا 
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لشرقية عمز وقؼ كافة النشاطات االستيطانية بالسقة الغربية، بما فيتا القدس ا إسرائيؿاألوروبي حث دائما 
 وفؽ التزامات خارطة الطريؽ.

وأسافت، حسب الناطؽ باسمتا، "يؤكد االتحاد األوروبي أف المقاوسات هي السبيؿ األمثؿ لحؿ الصراع 
 القمسطيني، وأف مواصمة االستيطاف يجعؿ مف هذا األمر أكثر صعوبة". اإلسرائيمي

 23/93/2392الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 يطانية جديدة في القدس المحتمة قمق روسي من خطط است .07
أعربت وزارة الخارجية الروسية أمس، عف القمؽ مف الخطط االستيطانية اإلسرائيمية الجديدة في : يو بي آي

القدس المحتمة، مشيرة إلز أف مف شأنتا أف تشكؿ عقبات إسافية عمز طريؽ استئناؼ المقاوسات 
 القمسطينية اإلسرائيمية.
تثير المخططات االستيطانية اإلسرائيمية الجديدة "وقح الوزارة الرسمي عمز اإلنترنت وقاؿ بياف نشر عمز م

. وأساؼ أف "قمقا  جديا  لد  موسكو، عمز خمقية المأزؽ الذي وصمت إلي  التسوية القمسطينية اإلسرائيمية
دي إلز توتير إنشاء مستوطنات إسرائيمية في األراسي القمسطينية المحتمة والقدس الشرقية سمنا ، يؤ "

 ."العلقات المعقدة بيف القمسطينييف واإلسرائيمييف، ويشكؿ عقبات إسافية عمز طريؽ عممية المقاوسات
التي ُبنيت في السقة الغربية والقدس » اإلسرائيمية«وأشارت الخارجية الروسية إلز أف كؿ المستوطنات 

 الشرقية تعد  ير شرعية بموجب القانوف الدولي.           
 23/93/2392الخميج، الشارقة، 

 
 بريطانيا: المستوطنات اإلسرائيمية تقوض التوصل إلى حل الدولتين .08

 ير  اإلسرائيميةقاؿ وزير الدولة البريطاني لشؤوف الشرؽ األوسط الستير بيرت إف المستوطنات : وكاالت
كة المتحدة كانت واسحة التوصؿ إلز حؿ الدولتيف. وأساؼ في بياف لتا "إف الممم إمكانيةشرعية وتقوض 

التوصؿ إلز حؿ الدولتيف. ومما يثير  إمكانية ير قانونية وتقوض  اإلسرائيميةفي موققتا باف المستوطنات 
ماسية قدما في خططتا  إسرائيؿالقمؽ العميؽ ان  عمز الر ـ مف أننا قمنا بالتعبير مرارا عف قمقنا، ال تزاؿ 

 لتوسيح المستوطنات".
وافقت عمز خطط لتوسيح مستوطنة  إسرائيؿحكومة  أفنديف بشدة ما ورد في األخبار مف وقاؿ بيرت "لذلؾ 

المعمنة لحؿ الدولتيف  إسرائيؿجيمو في الجناح الجنوبي مف القدس الشرقية في خطوة تتعارض مح التزامات 
مف الخطوات لتوسيح عمز إلغاء هذا القرار وعدـ اتخاذ المزيد  إسرائيؿوااللتزاـ بالقانوف الدولي، ونحف نحث 

 المستوطنات".
 23/93/2392الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 تشرين أول/ اكتوبر  03بفمسطين في  اإلسرائيمي لالحتالل أخالقيةاألرجنتين: محاكمة  .09

وفمسطينية ناشطة في األرجنتيف، القياـ بعممية محاكاة لمحاكمة  أرجنتينيةقررت عدة منظمات وكاالت: 
لشراسي القمسطينية، وذلؾ بتنظيـ مف لجنة التسامف األرجنتينية  اإلسرائيمياف واالحتلؿ للستيط أخلقية

 مح فمسطيف، والقيدرالية القمسطينية في األرجنتيف.
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وذكرت لجنة التسامف األرجنتينية مح فمسطيف، والقيدرالية القمسطينية في األرجنتيف في بياف مشترؾ لتما 
لقشؿ المتكرر لتطبيؽ قرارات األمـ المتحدة ومحكمة العدؿ الدولية فيما يتعمؽ المحاكمة تأتي ردا عمز ا إف"

فلت الجناة  اإلسرائيميةبالجرائـ واالنتتاكات  مرتكبي تمؾ  اإلسرائيمييفالمتتالية سد الشعب القمسطيني، وا 
 الجرائـ مف العقاب والمحاكمة".

تتيح لمقساة والمحمقيف االستماع إلز الشتود وأشار البياف إلز أف المحكمة ستعقد جمسة استماع عمنية 
الخبراء، باإلسافة إلز ادعاءات الدفاع وصوال إلز إصدار الحكـ". وأوسح البياف اف المحكمة ستجري في 

 الشتر الجاري. 02
وأساؼ البياف "لتذ  المناسبة أنشأ القائموف عمز المحاكمة، رابطا لتا عمز الموقح االجتماعي القيس بوؾ، 

 المتسامنيف مح القسية القمسطينية للنسماـ والمشاركة في هذ  المبادرة القريدة".يدعو 
 23/93/2392الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 عمى سحب التغريدات المعادية لمسامية "تويتر"جمعية ييودية تحمل  .03

ية، الجمعة المتدد بملحقات قسائية مف قبؿ جمعية يتودية فرنس "تويتر"ا ؼ ب: وافؽ موقح  -باريس 
حساب لمنازييف  بإلغاءساعة عمز قبول   01عمز سحب التغريدات المعادية لمسامية التي تبمغ  بتا بعد 

 .األلمانيةالجدد بناء لطمب السمطات 
ونجح اتحاد الطلب اليتود في فرنسا في الحصوؿ عمز موافقة موقح تويتر الجمعة عمز سحب التغريدات 

وقاؿ  ."فرانس برس"  بتا الجمعية، كما ذكر محامي الجمعية ستيقاف ليمتي لوكالة المعادية لمسامية التي تبمغ
قسائي لسحب مسموف يعتبر  أمرحممنا تويتر عمز تطبيؽ القانوف القرنسي الذي ال يشترط وجود "ليمتي 

 ." ير مشروع
برس االتصاؿ بتا  وكاف المحامي يتحدث بعد لقاء مح محامية تويتر في فرنسا التي لـ يتسف لوكالة فرانس

 ظترا.
اتحاد الطلب اليتود في فرنسا سيزود مساء الئحة التغريدات التي ير ب في سحبتا، موسحا  أف وأساؼ

 ."التي ستتطور مح الوقت"و "شاممة"ال يتعمؽ بقائمة  األمر أف
سألة تويتر لـ يأخذ م" أفالخميس  أعمفوكاف رئيس اتحاد الطلب اليتود في فرنسا جوناثاف هايوف 

 العنصرية ومعاداة السامية في فرنسا عمز محمؿ الجد في وقت لـ يكف الوسح في  يوما بتذ  الخطورة'.
 23/93/2392القدس العربي، لندن، 

 
 : لن يوافق أحد عندنا عمى حل دولة واحدة لمشعبين"يديعوتلـ" عباس .00

حمود عباس أبو مازف في مقابمة 'أنا ال أفتـ ما يحدث عندكـ'، يشتكي الرئيس القمسطيني م: سمدار بيري
في المائة مف  70صحقية خاصة مح 'يديعوت احرونوت'. 'فمف جتة أقرأ في استطلعات الرأي العاـ اف 

االسرائيمييف يريدوف السلـ معنا. ومف جتة ثانية ال توجد مسيرة ونلحظ عدـ اهتماـ عندكـ. ويقولوف لي اف 
برامج عمؿ االحزاب. فقي الميكود يشغموف انقستـ بالتتديد  القسية القمسطينية عموما  ير موجودة في

االيراني وفي العمؿ بسعر جبف الكوتج، واالنتخابات ذريعة اخر  لمتأجيؿ. فماذا أفتـ؟ نجح شخص ما هو 
 نتنياهو في اف يقنعكـ بأننا لسنا شريكا، ويريد شخص آخر هو ليبرماف اف يقسي عمي'.

 ـ لف تعودوا الز التقاوض.' لكنؾ قطعت الحوار وأعمنت أنك
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عدنا مف مؤتمر قمة احتقالي في شـر الشيخ، ومف الغد  2010' 'ماذا كنت استطيح اف أفعؿ؟ في ايموؿ 
كنت اربح ساعات في بيت نتنياهو في القدس. وقد أبمغني اف شأنا واحدا فقط يتم  هو األمف وترتيبات 

االمني، ستبقز قواتكـ في  ور االردف وعمز التلؿ  االمف واالمف مرة اخر . وأبمغني ان  في اطار تصور 
حول  مدة اربعيف سنة. وأوسح لي ان  يجب عمز اسرائيؿ اف تدافح عف امنتا مف داخؿ اراسينا. وال 

 استطيح اف أوافؽ عمز هذا بأي شكؿ مف االشكاؿ.
وض جدي ووسعنا فوؽ المائدة 'قمت لنتنياهو اننا كنا في فترة اولمرت قريبيف جدا مف اتقاؽ. وقد تـ بيننا تقا

ستة موسوعات جوهرية بؿ اننا تحدثنا عف مستقبؿ القدس وعف تبادؿ االراسي. اجؿ، استطيح اف اكشؼ 
اآلف عف ان  ُأحرزت بيننا وبيف اولمرت تقاهمات تتعمؽ بتبادؿ االراسي. وتـ االتقاؽ عمز اف نحصؿ عمز 

كـ، وعف كؿ مساحة تبقز سمف سيادتكـ  6250، في المائة مف مساحة السقة الغربية 100سيادة عمز 
سنحصؿ عمز تعويض مماثؿ مف ارض اسرائيؿ. وبعبارة اخر  اذا أصرت اسرائيؿ عمز ابقاء مستوطنة ما 

 فسنحصؿ بدلتا عمز ارض اسرائيمية  ير مأهولة بنقس المساحة'.
  ىل المستوطنات مقابل االراضي؟ 

ؿ بخرائط ايسا'، يقوؿ المستشار ياسر عبد رب . 'وسح الخبراء ' 'هذا ما تـ االتقاؽ عمي ، وجاءت اسرائي
علمات عمز اراض ُتسممونتا وعمز مناطؽ مأهولة ستبقز في سمف سيادتكـ، لكف ناس اولمرت جمعوا 

 خرائط ولـ يتركوا نسخة'.
طمسي ويقوؿ أبو مازف: 'أنا مستعد اآلف ألقوؿ لؾ إننا اتققنا حتز عمز اف توسح قوة مف حمؼ شماؿ اال

بادارة امريكية في عمؽ عشرة كيمومترات في داخؿ اراسينا لنسمف أال يوجد عنؼ. وبعد التقاهمات التي تـ 
احرازها كاف ينقصنا بسعة اسابيح فقط، أو شتراف في الحاصؿ التماـ االتقاؽ. لكف اسطر اولمرت لسوء 

 '.الحظ الز االعتزاؿ مبكرا جدا بسبب ما حدث ل  وتغيرت الحكومة عندكـ
  سينفجر ىذا في الوجوه آخر األمر 

يلحظ ذوو الذاكرة الحادة هنا استنساخا لشحداث. اف أبو مازف هو الذي قطح التقاوض في فترة اولمرت 
قبؿ اعتزال  بستة اشتر وأعمف في لقاء صحقي مح صحيقة 'واشنطف بوست' قائل: 'استقر رأيي عمز التوقؼ 

قاء هذا االسبوع يقسؿ أبو مازف اف يذكر العلقة 'الدائمة وااليجابية' ألف القروؽ كانت كبيرة جدا'. وفي ل
مح اولمرت، ويروي ان  هاتق  مف نيويورؾ ليتنئ  بقرار المحكمة في شأن ، ويتترب مف سؤاؿ هؿ يوصي  

 بالعودة الز السياسة قائل: 'أنا ال أتدخؿ وال أقرر لكـ'.
وزير الدفاع باراؾ وأبو مازف والممؾ عبد اهلل التقوا سرا في  في يوـ الثلثاء نشرت وكالة أنباء صينية أف

االردف يوـ الخميس الماسي. ويقوؿ النبأ اف باراؾ عرض صيغة لتجديد التقاوض قبؿ االنتخابات. وُينكر 
مكتب باراؾ هذا. ويصمت القصر في االردف. وُيبيف صائب عريقات رئيس فريؽ التقاوض القمسطيني في 

زف لف يجري لقاءات مح مسؤوليف اسرائيمييف كبار الز اف ُتمبز مطالبنا كمتا'. وال يتجادلوف جـز اف 'أبو ما
في حقيقة واحدة وهي اف أبو مازف قد سافر في يوـ الخميس الماسي فجأة الجراء 'فحوصات طبية' في 

 عماف.
ي اليوـ الذي ُقطعت واآلف يقسؿ في لقاء يجر  في مكتب  في المقاطعة في راـ اهلل اف يحصر االهتماـ ف

في  المسيرة. 'في المقاء االخير مح نتنياهو قمت ل : تعاؿ نتابح مف المكاف الذي وقؼ التقاوض عند . 
وأكدت اف مف الخسارة اساعة الوقت. لكف نتنياهو قاؿ لي: نعود الز نقطة البدء ونبدأ مف الصقر. وحينما 

ف فقط، أعمنت أننا نقطح التقاوض. أنا أعمـ اف أصر عمز الحديث عف األمف وعف جنودكـ في  ور االرد
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مسألة االمف حساسة عندكـ، وأنا مستعد ألف أخطو خطوات، لكف توجد موسوعات اخر  ايسا يجب اف 
توجد لتا حموؿ'. ويصر أبو مازف عمز ان  ال أحد سيجر  الز التدخؿ في االنتخابات عندنا ويرفض اف 

سم . 'هذا شأنكـ'، ينظر نظرة مطيعة الز مستشاري  القديميف نمر يشير الز السياسي االسرائيمي الذي يق
حماد وعبد رب  ويكتقي بتصريح دبموماسي: 'ليتكـ تنتخبوف رئيس حكومة يطمب السلـ'. لكنتـ في المقاطعة 
ايسا يعرفوف استطلعات الرأي. 'اذا انتخب نتنياهو مرة اخر  فيمؿ اف يكوف هذ  المرة أكثر جدية وعزما 

 التوصؿ الز سلـ معنا'.عمز 
  .'ما المشكمة في ان تياتفو وتقول لو 'تعال نمتِق 

أسيرا فمسطينيا وعد اولمرت باالفراج عنتـ في التقاوض  120' 'قمت لنتنياهو انني مستعد لمقاء اذا أفرج عف 
زز في صققة شميط دوعد اولمرت باالفراج عف أسر  فتح السعاؼ 'انجاز' حركة حماس في الصققة وليع

. ويجب عمي االفراج عنتـ تغطية  مكانة أبو مازف في الشارع القمسطينيو، لكف نتنياهو يرفض الز اليـو
عمز المقاء مع . والز ذلؾ فانني أر  كيؼ يدمر نتنياهو اآلف حؿ الدولتيف. وليكف واسحا ان  ال يمكف 

 بيف'.البقاء في الوسح الحالي، ولف يوافؽ أحد عندنا عمز حؿ دولة واحدة لمشع
  ماذا سيحدث اذا لم نتقدم؟ 

' 'سيكوف الوسح سيئا. ال يعني هذا أنني أهدد بانتقاسة ثالثة فالعودة الز االرهاب  ير مأخوذة في 
الحسباف. اسألي باراؾ وافحصي عند قادة اجتزتكـ وفي الجيش ولف تسمعي سو  كلـ ايجابي عمز 

اف الز مختمؼ االحواؿ  ير المطيقة. لـ يصؿ الينا الربيح التنسيؽ االمني بيننا. لكف اليأس والكيبة قد يؤدي
العربي ألن  ال توجد دكتاتورية عندنا لكننا نحف وأنتـ محاطوف بنظـ اسلمية وجموع  اسبة. وهذا يقترب 
ويحدؽ بنا وقد وصؿ الز االردف، فماذا ستقعموف اذا وصؿ الينا الربيح بسبب الوسح االقتصادي الصعب 

يجب اف تقتموا اف ما سيكوف خطيرا عندنا سيكوف خطيرا عندكـ ايسا'. وقاؿ ياسر عبد وخيبات األمؿ؟ 
 رب : ' سينقجر هذا في النتاية في وجوهنا جميعا'.

بعد اف لـ ينجحوا في احراز اعتراؼ بػ 'دولة فمسطيف' في مجمس االمف يعمؿ الرئيس القمسطيني اآلف عمز 
اؼ بمناطؽ السمطة القمسطينية بأنتا 'دولة ليست عسوا'. 'في صوغ طمب جديد مف الجمعية العامة للعتر 

 المحظة التي سنحصؿ فيتا عمز هذ  المكاف سنعمف أننا نعود لمتقاوض مح اسرائيؿ'، يعمف أبو مازف.
  ماذا ستعطيكم مكانة دولة ليست عضوا؟ 

هذا الز ان  ال يستطيح  ' 'ستكوف اوؿ كؿ شيء مظمتنا وستكوف عندنا قوة أكبر لمعودة الز مائدة التقاوض.
. يعامموننا الز اليوـ عمز أننا 'اراض 1967أحد مح مكانتنا الجديدة اف يتجاهؿ طمبنا انشاء دولة في حدود 

 متنازع عميتا'، وهذا أقؿ الزاما بحسب االستعماؿ الدولي'.
 قتصادية.أعمنت الواليات المتحدة أنتا ستعارض، ويتدد االوروبيوف بأال يحولوا اليكـ مساعدة ا

'هذا ما يجعمنا نتج  الز الجمعية العامة للمـ المتحدة ال الز مجمس االمف، فنحف نقترض اف يكوف 
 الحصوؿ عمز تأييد دولي واسح أستؿ. وآمؿ ايسا أال يقشمنا االمريكيوف'.

  متى ستضعون الطمب في االمم المتحدة؟ 
 اليات المتحدة، وأنا أنوي احتراـ وعدي'.' 'التزمت اف أنتظر الز ما بعد انتخابات الرئاسة في الو 

  ىل تستطيع تخمين ان اسرائيل لن تكون سعيدة لممبادرة؟ 
' 'اذا كاف عند نتنياهو اعتراض مبدئي فمف يساعد ، لكف اذا كاف عند  ملحظات موسوعية فميتاتؼ 

 ولُيبيف'.
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مغتيف: فتو يتحدث الز جمتور  في في ديواف رئيس الوزراء في القدس يتتموف أبو مازف بأن  يتابح الحديث ب
الداخؿ بمغة حماسية، والز اسرائيؿ والمجتمح الدولي بأسموب متادف. في يوـ السبت اعترسوا عندنا في 
صقحة أبو مازف في الشبكة االجتماعية كممة واحدة بالعربية تثير  سبا عمي  في الديواف. فأبو مازف يبيف 

ب مكانة دولة ليست عسوا لمقمسطينييف ويكتب: 'لف نحرر اراسينا ألبناء شعب  لماذا استقر رأي  عمز طم
 دا في الحقيقة... لكف دالمكانة الجديدةو ستثبت ان  ليس الحديث عف مناطؽ مختمؼ فيتا بؿ عف ارض 

'. لكف مف دخؿ بعد يوميف الز صقحة فيس بوؾ أبو مازف وجد صيغة اخر  1967احتمتتا اسرائيؿ قبؿ 
ال قبؿ ذلؾ. ويزعموف في ديواف رئيس الوزراء اف هذ   1967رض التي احتمت في يتطرؽ فيتا الز اال

ليست اوؿ مرة يحمـ فيتا أبو مازف بػ 'فمسطيف الكبر '. 'لست مسؤوال عف صقحة أبو مازف في الشبكة 
االجتماعية، لكنني أعرؼ سياست '، يرد ياسر عبد رب . 'ما استطيح قول  عمف أخقز هذ  الدعو : حمقز، 

 مرة اخر  حمقز. هؿ تغير كممة واحدة سياسة؟ انتـ يسايقوننا عمز عمد ويبحثوف عف ذرائح'.و 
  لبيد؟ أعرف أباه 

كاف يدخؿ الغرفة كؿ عشريف دقيقة رجؿ في ُحمة قاتمة ويقدـ الز الرئيس القمسطيني ابف السابعة والسبعيف 
يتدخؿ المستشاروف. أثار عصبيت  مثل اف سيجارة ويشعمتا ل . فحينما تثور عصبية أبو مازف أو ينقد صبر  

ثلثة مف االسرائيمييف شاركوا هذا االسبوع في لقاء مبادرة جنيؼ في المقاطعة، سغطوا عمي  ليأتي ليخطب 
في الكنيست أو ليشارؾ في مسيرة ذكر  اسحؽ رابيف في الشتر القادـ و'يتحدث مباشرة الز االسرائيمييف'. 

اآلف الز الكنيست'، يقوؿ. 'اف حسوري الز الكنيست أو الز كؿ مكاف آخر في  'ليس هذا وقتا مناسبا آلتي
اسرائيؿ  ير ذي موسوع، ألنكـ تعرفونني وأنا احافظ عمز قنوات تحادث معكـ طوؿ الوقت. وحتز حينما 

الز ال توجد مسيرة أحرص عمز المقاء مح اسرائيمييف. لكف اذا دعوني الز الكنيست' وهو ُيميء إيماءا ثخينا 
 حقيقة أن  لـ ُيدع قط 'فأنا أعد بأف أزف المبادرة بحسب الظروؼ عمز أكثر الصور ايجابية'.

 ' مف هو االسرائيمي األقرب اليؾ؟ ومف الذي تتاتق  حينما تريد اف تستوسح شأنا ما؟
  .'...يوسي بيمين و' 

 في اسرائيؿ'. 'ال تذكر أسماء'، يقاطع  عبد رب ، 'كي ال تحذؼ شخصا ما مف قائمة اصدقائؾ
  لماذا يريد وزير الخارجية ليبرمان ابعادك؟ 

' 'ال أعمـ ما الذي عند  عمّي. فتو يدعو الز تصقيتي والز اقالتي ويتتمني بأنني ُأدير سياسة ارهاب 
موجتة عمز اسرائيؿ. أأنا؟ أأنا ارهابي؟ كيؼ تُقسروف شيئا كتذا؟ أليست هذ  التتمة سببا لدعو  قسائية. 

كا؟ ليسأؿ ليبرماف بيرس وموفاز وباراؾ واولمرت وجميح اجتزتكـ االمنية ما الذي يعتقدون  فّي. أولست شري
 أنا أتقتـ أال يحبني ليبرماف. فميكف. لف يساعد  هذا'.

  كم يقمقكم التيديد االيراني؟ 
مقنا ويسايقنا ' 'نحف ال نستتيف بالتتديد وال باحتماؿ اف تكوف مواجتة عسكرية بيف اسرائيؿ وايراف. وال يق

هذا فقط بؿ أصبح موسوعا ذا معنز وطني امني. ونحف عمز عمـ ايسا بأف االيرانييف ال يدققوف دائما، 
واذا سقطت قنبمة أو كؿ شيء آخر فقد يسقط عندنا خطأ. وحينما يكوف الحديث عف سلح  ير تقميدي فل 

ف اسرائيؿ وايراف ونأمؿ اف يأتي الحؿ فرؽ بيف راـ اهلل وظاهر تؿ ابيب. نحف نعارض مواجتة عسكرية بي
 بطرؽ سياسية'.
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يقوؿ أبو مازف ان  ير  في أحلم  الوردية دولة فمسطينية ُيعمف عنتا في مدة واليت . 'دولة مستقمة في حدود 
، عاصمتتا شرقي القدس. إفتموا، أنا ال أريد تقسيـ القدس. أنا أريد مدينة مقتوحة لمجميح مح رئيسي 1967

 ي، اسرائيمي وفمسطيني، يعمؿ فوقتما جسـ تنسيؽ مشترؾ. ما السيء في هذا؟'.مجمس بمد
وير  الرئيس في أحلم  السوداء تدهورا الز حرب دينية. 'انتبتوا الز ما يحدث حولنا، ومف الذي يتولز 

ـ. الحكـ. اذا لـ نحرز تسوية سممية في 'فترة محمود عباس' فاف االمور قد تخرج عف السيطرة بما يسوؤك
 وتوجد القنبمة السكانية وهي في  ير مصمحتكـ ايسا'.

 ' أعمنت أنؾ تخطط لزيارة  زة.
 ' 'ليس في القريب. لف أتج  الز مصالحة حماس بحسب شروطتـ'.

  تعال نتحدث عن معرفتك بساسة اسرائيميين: تسيبي لفني؟ 
ذكر منتـ ابف  يئوال كوهيف. وحاولت ' 'التقينا مرات كثيرة بؿ التقينا مرة في االردف وجاءت بساسة منكـ. أت

 لقني دفح مسارات الز األماـ لكف الحكومة التي كانت عسوا فيتا انتارت سريعا جدا'.
   اىود باراك؟ 

' 'لـ ُأجِر تقاوسا مع  لكف كانت لنا لقاءات عمز انقراد وقاؿ لي ان  يريد السلـ. والحقيقة اف كؿ 
لي انتـ يريدوف السلـ معنا، لكف حينما يبمن ذلؾ الز االلتزامات  االسرائيمييف الذيف ألتقي معتـ يقولوف

 واالتقاقات...'.
 ' شيمي يحيموفيتش؟

 ' 'مف هذ ؟'.
 عبد رب : 'زعيمة حزب العمؿ'.

 أبو مازف: 'آ ، كاف يجب اف نتحادث أو نمتقي، لكف لـ يتـ ذلؾ'.
  يئير لبيد؟ 

 لتقيت مح والد .'سمعت ب . ال أعرف  وال أعرؼ مواقق  السياسية. ا
'بر ـ ان  ال يوجد تقاوض'، يقوؿ أبو مازف، 'نحافظ عمز علقة متصمة بكـ، وأنا أهاتؼ في مناسبات 
اجتماعية. هنأت بيرس باألعياد وهاتقت نتنياهو لمتعبير عف عزائي العميؽ بموت أبي . وتحافظ أجتزتنا 

 الساعة.االمنية عمز صمة بأجتزتكـ سبعة اياـ في االسبوع عمز مدار 
'ُأنظري، اذا جاز لي اف أشتد عمز نقسي، فأنا أعتقد أنني مدير سيء لمتقاوض. فالمختصوف يحافظوف 
عمز أوراؽ المعب قريبة مف الصدر ويسحبونتا واحدة واحدة كمما تقدـ المسار. وأنا ُأدبر أمري معكـ مح 

 أوراؽ لعب مكشوفة، وأعرض مطالبنا وأقوؿ كؿ ما عندي أقول '.
ف تجاهؿ زخـ التطوير في راـ اهلل. وقد فقد القمسطينيوف ايسا االهتماـ بتجديد مسيرة السلـ ال يمك

ويحصروف اهتمامتـ في الحياة اليومية. في كؿ مكاف تظتر ناطحات سحاب، وحوانيت ومباني مكاتب، 
 والمطاعـ والمقاهي مزدحمة'.

دث لو كاف عندنا دولة مستقمة، كـ كنا نستطيح 'في راـ اهلل تطوير ألن  ال يوجد فساد. تخيمي ماذا كاف يح
اف نبني ونطور عندنا. سيساعدوننا في البداية وسنقؼ بعد ذلؾ عمز أقدامنا. لكف الوسح االقتصادي هنا 
اآلف صعب جدا وحرج. لـ ننجح في الشتر الماسي في دفح الرواتب وال يبدو لي أننا سننجح في الشتر 

رنا، وكؿ شيء تقريبا متعمؽ باسرائيؿ. بؿ إننا ال نستطيح اف نحدد سعر القادـ ونحف ال نسيطر عمز مصاد
 الخبز. فقي المحظة التي يرفعوف فيتا عندكـ سعر الدقيؽ يجب عمينا اف نرفع  وكذلؾ ايسا اسعار الوقود'.
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في السنوات السبح ونصؼ السنة مف واليت  الرئاسة هو عند القمسطينييف رئيس وهو عندنا رأس السمطة 
قمسطينية، وهو بالقعؿ يسيطر فقط عمز نصؼ مساحة السمطة عمؿ أبو مازف مح ثلثة رؤساء حكومة: ال

شاروف واولمرت ونتنياهو. وقد هدد أكثر مف مرة بحـز متاع  واالنصراؼ، ولـ يكف واسحا قط هؿ الحديث 
 عف حيمة تكتيكية أو ان  ساؽ ذرعا حقا.

  الى متى ستبقى في منصبك؟ 
أحد ما ليحؿ محمي، بانتخابات أو ألي سبب آخر. أحاوؿ منذ اربح سنيف التوصؿ الز  ' 'الز اف يأتي

انتخابات عندنا اذا وجد منافس متقدـ يتزمني فسأ ادر بل مشكمة. واذا كاف عند ليبرماف مرشح يحؿ محمي 
 دويسحؾو، فميأِت ب '.

20/10/2012القدس العربي، لندن،   
 11/10/2012 -يديعوت 

 
 رحيل نتنياىوحان الوقت ل .00

 يوئيؿ ماركوس
تكاد ال تكوف هناؾ سابقة في جيمنا أف يكوف رئيس وزراء في اسرائيؿ، لدي  كؿ الظروؼ سواء في االئتلؼ 

يقطح واليت  كي يحقؽ والية ثالثة. لماذا انتخابات فجأة؟ مف هو الذي يتحدا   –الواسح أـ في حرية العمؿ 
 ل  كزعيـ، فمماذا ال يواصؿ حتز نتاية واليت ؟ بيبي؟ اذا كاف يشعر بان  قوي وال نظير

التقسير االقو  بيف التقسيريف المنتشريف هو أن  اراد االمتناع عف التورط بميزانية ثنائية السنة، ال مثيؿ لتا 
في العالـ. التقسير الثاني يعتقد أن  عاشؽ لمنصب  ولنقس  كمنتخب الشعب. كيؼ كاف سيقوؿ اريؾ 

جمد الغزاؿ مريحة جدا. كيؼ كانت ستقوؿ ليئا رابيف؟ في منزؿ رئيس الوزراء كؿ شاروف؟ الكراسي مف 
 شيء عمز حساب الدولة.

لد  بيبي اليوـ حكومة يمكن  أف يقعؿ بتا كؿ ما يروؽ ل . وباالساس اف ال يقعؿ ما ال يروؽ ل . وليس 
لنا انتخابيا ظترت في  صدفة أن  بعد بسعة اياـ مف بياف بيبي كاف ايتود باراؾ هو أوؿ مف نشر اع

صورت  السمينة يعموها عنواف "كبير السف المسؤوؿ الذي يمكف االعتماد عمي ". هذا االعلف في مرحمة 
مبكرة بتذا القدر يؤكد الشائعات باف علقات بيبي وباراؾ ليست كأمس وأوؿ أمس. ربما في اثناء 

د بطرؽ مكتب بيبي بالتسريب، وبموجب  فاف يوفاؿ االنتخابات سيتبيف عمز ماذا الخلؼ. الرد جاء، كالمعتا
 شتاينتس، مؤهؿ، كمف كاف رئيس لجنة الخارجية واالمف، ليكوف وزير الدفاع. طمقة أولز.

السؤاؿ االساس هو ماذا فعؿ نتنياهو في واليتي ،  ير البقاء في ساحة سياسية تنازع الحياة اماـ محاوالت 
في كديما، االمؿ القديـ وفي "شينوي" في صيغتتا الجديدة. فكرة اعادة  مثيرة لمشققة لبث الحياة في العمؿ،

ايتود اولمرت الز السباؽ، والذي يبدو في نظر الكثيريف كحبؿ نجاة. سقطت مح بياف النيابة العامة 
االستئناؼ عمز تبرئت . بيبي يمكن  أف يتنقس الصعداء في اف الرجؿ، الذي قاؿ ابو مازف عن  مؤخرا ان  

 خرج مف المعبة. –في المحادثات مع  عمز مسافة شتريف مف تحقيؽ تسوية كاف 
بيبي يقدـ موعد االنتخابات الف انجازات  تتراوح بيف  ير كاؼ وفاشؿ، في كؿ المجاالت. انجازات سيئة في 

"استقرار االقتصاد" الذي يتباهز ب  هو بقسؿ المحافظ ستانمي فيشر. مساهمة  –التعميـ. في االقتصاد 
يبي هي أن ، عندما كاف وزيرا لممالية جمب فيشر الز البلد. كؿ شيء فعم  بيبي بمبادرت  فشؿ أو لـ ينقذ. ب

االصلحات التي وعد بتا لـ تنقذ. ومف خلؿ مبادرة االنتخابات أراد أف يمسؾ بالجمتور قبؿ أف يكوف 
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تندلح انتقاسة جديدة بقوة لـ  الحاؿ اسوأ ل ، قبؿ أف تكوف انتقاسة اجتماعية في المياديف. وقبؿ أف
 نشتدها."

وبالقعؿ، في قائمة الكوارث التي عمز الطريؽ يقترب اليوـ الذي ستختقي في  قيادة السمطة بسبب تسويؼ 
المسيرة السممية. الجتاد االسلمي سيجعمنا نتوؽ لحماس. والقشؿ االكبر لبيبي هو أن  لـ يمد اليد 

وؼ لدزرائيمي، في أف "االمبراطورية البريطانية قامت في نوبة مف  ياب لمقمسطينييف. عمز وزف القوؿ المعر 
 العقؿ"، يمكف القوؿ اف بيبي يقود بغياب عقؿ الز دولة لمشعبيف.

في هذا يخرؽ بعينيف مقتوحتيف عمز المكشوؼ وعد  السرائيؿ ولمعالـ كم  بالعمؿ لصالح الدولتيف. هذا 
أكيد سبب وجي  لعدـ انتخاب  لوالية ثالثة. اسرائيؿ بيبي لـ تبث الخرؽ هو سبب كاؼ النتاء واليت ، وبالت

حتز الر بة في الحوار والتنازؿ. كما أف االستخقاؼ بالممؾ االردني، الذي بخلؼ السلف  زار  بيبي مرة 
 واحدة فقط، عزز التتديد عمز الحكـ االردني مف جانب االسلـ المتطرؼ.

وطنيف ركز بيبي عمز التتديد االيراني. أجر ادعائ  في أننا قادروف وبغياب الر بة في الصداـ مح المست
خرج بخسارتنا. بيبي لعب باعصاب الجمتور بتجوـ كبير عمي .  –عمز أف نصقي بالقوة ما تبني  ايراف 

االميركيوف الذيف يأخذوننا عمز محمؿ الجد يحذروف بيبي بمغة ليست هي االلطؼ، مف مغبة العمؿ. وهكذا 
ا ال حاجة ب  مح الواليات المتحدة. صحيح أف السرائيؿ دور في تجنيد العالـ لمعقوبات سد ايراف، خمؽ توتر 

ولكف بيبي لـ يعرؼ اية يقؼ. شتادت  النتائية هي بيف "كاٍؼ بالكاد" و "راسب".  ير جدير بترفيع  لصؼ 
 أعمز. هذا هو زمن  لممغادرة ولمتقرغ مف أجؿ بيت .

 عن "ىآرتس"
 20/10/2012اهلل، األيام، رام 

 
 رسالة مرسي وموقف الزىار من الثورة السورية .00

 ياسر الزعاترة
منذ تسرب خبر الرسالة ” تويتر“حتز ال يخرج عمينا مف يتقمسؼ عمز رسالة مرسي إلز بيريز، فقد كتبنا في 

تقميدي. نقدا الذعا، وقمنا إنتا خطوة رعناء ال ينقح معتا أي تبرير يتحدث عف رسالة بروتوكولية ونص 
أصل كاف إرساؿ السقير المصري إلز تؿ أبيب في هذ  المرحمة خطأ  كبيرا، أما الرسالة فكانت خطيئة أكبر 

 بكثير.
لسنا ممف يدافح عف باطؿ أي أحد، أكاف إسلميا أـ  ير إسلمي، ولمتذكير، فقد كنا أكثر مف انتقد الحزب 

ب موقق  مف االحتلؿ األمريكي، في وقت كاف في  اإلسلمي في العراؽ دالجناح السياسي لإلخوافو بسب
أميف عاـ حزب اهلل حسف نصر اهلل يدافح عف حمقاء االحتلؿ مف القو  الشيعية ألسباب طائقية ال تخطئتا 

 العيف.
ليس مطموبا مف إخواف مصر أف يعمنوا الحرب عمز الكياف الصتيوني، فالموقؼ بكؿ تقاصيم  في هذ  

عمـ أف مف يزايدوف عميتـ لف يكوف أحسف حاال لو كانوا في السمطة، لكف ذلؾ ال المرحمة ال يحتمؿ. ون
يعني التساهؿ في القسايا المبدأية، السيما أف هناؾ ما يمكف االستناد إلي  ممثل في مواقؼ نتنياهو 

حذريف المتغطرسة الرافسة لدفح الحد األدنز مف استحقاقات ما يسمز السلـ. وفي العمـو يجب أف يكونوا 
 مف دولة عميقة ال زالت فاعمة، ويمكف أف تورطتـ في مواقؼ تسيء لتـ ولتاريختـ.
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مرة إثر مرة يصر القيادي في حركة حماس دمحمود الزهارو عمز التغريد خارج سرب الحركة التي ينتمي 
 إليتا ر ـ أن  مجرد عسو في القيادة، واألصؿ أف يكوف رأي  انعكاسا لرأيتا الجماعي.

دينا مشكمة مح الزهار، فتو موسح محبة واحتراـ كمجاهد ل  سيرت  المشرفة وقدـ ولديف شتيديف، ليست ل
 وهو جزء مف ذلؾ الجتاد الرائح لحركة كانت لتا بصماتتا الكبيرة في سيرة هذا الشعب العظيـ.
عرض لسيرت  كؿ ذلؾ ال يجعم  بمنأ   عف النقد ما داـ يعمؿ في اإلطار السياسي. وفي هذ  السطور لف نت

في تصعيد الخلفات الداخمية في الحركة بيف الداخؿ والخارج، السيما استخقاف  بقيادة الخارج ودورها، خلفا 
لسيرة األبطاؿ العظاـ الذيف لـ يجد كبارهـ كما هو حاؿ الشتيد الرائح عبد العزيز الرنتيسي حرجا في إعلف 

 أف رئيس المكتب السياسي في الخارج هو قائد .
لؿ األسابيح األخيرة  رَّد محمود الزهار كثيرا خارج السرب الحمساوي، تحديدا فيما يتصؿ بالموقؼ مف خ

، وانتقد موقؼ خالد مشعؿ الذي أعمن  ”الحياد اإليجابي“الثورة السورية والعلقة مح إيراف، حيث تحدث عف 
ت عمي  وصلت مف الردح في وسائؿ في الكممة التي ألقاها في مؤتمر حزب العدالة والتنمية التركي وجرَّ 

 إعلـ إيراف والنظاـ السوري.
والحاؿ أف حماس لـ تكف محايدة في موققتا مف ثورة سوريا، حتز منذ الشتور األولز. وحيف يرفض خالد 
مشعؿ لقاء الرئيس السوري وهو في قمب دمشؽ، كي ال يستخدـ المقاء في الصراع مح الشعب، فذلؾ مف 

 يخي. لكف الموقؼ ما لبث أف تجاوز ذلؾ بخروج الحركة المكمؼ مف سوريا.دوف شؾ موقؼ تار 
الموقؼ األخلقي دالشرعي بالسرورةو قبؿ السياسي هو الذي فرض عمز حركة حماس الخروج مف سوريا، 
وهو موقؼ ال يعني التنكر لما قدم  النظاـ لتا مف دعـ، بقدر ما يعني الوفاء لشعب عظيـ كاف حاسنة لتا 

كما يعني االنسجاـ مح البعد األخلقي الذي يقرض الوقوؼ إلز جانب أي شعب يقاتؿ مف أجؿ  أيسا،
 حريت  سد نظاـ دكتاتوري فاسد بصرؼ النظر عف المواقؼ الخارجية لنظام .

مؤخرا، ومح تصاعد وتيرة القتؿ والتدمير، اتخذت قيادة حماس قرارا بتصعيد موققتا مف الثورة السورية عبر 
علمتا، وتـ االتقاؽ عمز استخداـ مصطمح الثورة، وحيف تحدث خالد مشعؿ في تركيا، فقد كاف  سياسييتا وا 

يعكس قرارا واسحا مف الحركة وليس رأيا شخصيا؛ هو الذي كاف قد حسـ قبؿ ذلؾ موقق  بعدـ الترشح 
 لمنصب رئيس المكتب السياسي الذي سيغادر  خلؿ األسابيح القميمة القادمة.

حمود الزهار إف مشعؿ كاف يعبر عف موقق  الشخصي، فتو يتجاوز الحقيقة بشكؿ صارخ، ألن  حيف يقوؿ م
هو دأعني الزهارو مف يتحدث برأي  الشخصي، وهو ذات  الذي زار إيراف مؤخرا ر ـ رفض قيادة الحركة في 

 الداخؿ والخارج ومطالبت  بأال يقعؿ.
داث اختراقات في جسـ الحركة كما فعمت مح منذ زمف طويؿ حاولت إيراف في علقتتا مح حماس إح

القصائؿ التي دعمتتا، لكف الحركة قاومت ذلؾ بعناد، أما اليوـ فتي بعلقتتا مح الزهار تحديدا، تعتبر أف 
 لتا أناسا في قيادة  زة يمكنتا االستناد إليتـ وتوجي  الدعـ لتـ.
أكثر مف أي شيء آخر، األمر الذي ال يمكف  موقؼ الزهار مف سوريا هو في واقح الحاؿ مجاممة لإليرانييف

 أف يكوف مقبوال في ظؿ الدعـ التائؿ مف قبؿ طتراف لنظاـ اإلجراـ في دمشؽ.
ليست المسألة ثنائية بيف الزهار ومشعؿ، بؿ هي تتعمؽ بسؤاؿ القيادة الجماعية ورفض وجود أي اختراؽ 

تح عمز هذا الصعيد، وسيكوف عمز القائد داخؿ جسـ الحركة لحساب أية جتة؛ في تكرار لتجربة حركة ف
 الجديد لحماس أف يواج  هذا التشظي بحـز كي ال يتكرر مف قبؿ أي أحد.
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الموقؼ مف الثورة السورية هو انحياز مف حماس لمحؽ الصارخ وال يمكف مقارنت  بأي موقؼ آخر لمقصائؿ 
ف أف تقبؿ مف الحركة التي أحبتتا القمسطينية في تاريخ مسز، وهو انحياز لجماهير األمة التي ال يمك

موققا يخالؼ إجماعتا. أما مف وققوا إلز جانب النظاـ، كما هو حاؿ فصيؿ أحمد جبريؿ فمف يبوؤوا بغير 
 الخيبة والخسراف متما قدموا مف تبريرات.

ي نتمنز أف يعيد الزهار حسابات ، وأف يكوف أكثر انسجاما مح قيادة الحركة بشكؿ عاـ، وأف ال يسمح أل
طرؼ بإحداث اختراقات في جسمتا، وال شؾ أف العلقة مح أي جتة ينبغي أف تكوف انعكاسا لموققتا مف 
عموـ قسايا األمة، والمؤسؼ أف إيراف اليوـ تقؼ عمز النقيض مف األمة، وتحشر نقستا في إطار مذهبي 

 سيؽ. وحيف تعود إلز رشدها، لف يكوف هناؾ إشكاؿ في العلقة معتا.
 20/10/2012عمان،  الدستور،

 
 "إسرائيل"ال "وسط" في  .00

 برهـو جرايسي 
مح بدء تحرؾ "ماكينات" الحممة االنتخابية في إسرائيؿ، نسمح عف تصنيقات سياسية لشحزاب التي تخوض 
االنتخابات؛ فتذا "يميف"، وآخر "يميف متشدد"، وذاؾ "يسار"، وآخر "يسار متطرؼ" دبمعنز مناهض 

سمح أيسا عف أحزاب "وسط"، فيما عمز أرض الواقح ال يوجد "وسط" في إسرائيؿ، بؿ لمصتيونيةو. ولكننا ن
هي أحزاب يمينية تحاوؿ الظتور بمظتر االعتداؿ.فقي حممة االنتخابات البرلمانية التي بدأت لمتو، يخوض 

نذ اآلف، االنتخابات حزب جديد اسم  "يش عتيد"، وترجمت  "يوجد مستقبؿ"، أقام  الصحقي يائير لبيد. وم
مقعدا، ليذكرنا  120مقعدا، مف أصؿ  14إلز  11تتوقح استطلعات الرأي أف يحصؿ هذا الحزب عمز 

مقاعد، فيما  6، وحصؿ آنذاؾ عمز 1999بذلؾ بتجربة والد  يوسيؼ لبيد، الذي شّكؿ حزبا في العاـ 
.وتصنؼ 2006بات مقعدا، ليختقي الحزب كميا عف الوجود في انتخا 15عمز  2003حصؿ في انتخابات 

إسرائيؿ حزب "يش عتيد" كحزب وسط، وحتز أف بامكان  االقتطاع مف أصوات "اليسار الصتيوني"، كما 
يقاؿ. إال أف لبيد كشؼ عف حقيقة "الوسط" الذي يمثم ، حيف قرر أف يعمف برنامج  السياسي للنتخابات 

تحمؿ اسمتا جنوب منطقة نابمس. وكانت مف قمب كمية "أرئيؿ" األكاديمية، القائمة في المستوطنة التي 
حكومة االحتلؿ قد قررت تحويؿ هذ  الكمية إلز جامعة، ر ـ الرفض العالمي لمتعامؿ معتا، كونتا تقح في 
مستوطنة.وسيقوؿ لبيد إف برنامج  السياسي يتسمف اإلبقاء عمز سـ القدس المحتمة إلسرائيؿ، ومعتا ثلثة 

المستوطنيف. ما يعني أن  يدعـ استمرار االستيطاف وتكثيق ، وهو يعمـ  % مف 80تكتلت استيطانية تشمؿ 
أف حل لمصراع ال يمكف أف يكوف عمز أسس كتذ . وبذلؾ، يكوف لبيد قد تمركز في يميف الخريطة 

، منشقا عف 2005السياسية.قبؿ ذلؾ الحزب كاف هناؾ حزب "كديما" المنتار، الذي نشأ في خريؼ العاـ 
فتذا الحزب الذي تزعم  أرئيؿ شاروف لستة أسابيح، ثـ إيتود أولمرت لثلث سنوات، ومثمتا حزب الميكود. 

أيسا تسيبي ليقني، جر  اعتبار  حزب "وسط"، ولكن  عمز أرض الواقح، وفي اختبار التطبيؽ، بقي  ارقا 
فإف نواب  في في معسكر اليميف. وهذا ما شتدنا  مف سياسة االستيطاف، وشف الحروب. وفي الوقت نقس ، 

الكنيست بادروا وشاركوا في سف أشرس القوانيف العنصرية التي عرفتا كتاب القوانيف اإلسرائيمي في السنوات 
األخيرة عمز وج  الخصوص.هذاف نموذجاف لحالة قائمة طيمة السنيف في إسرائيؿ، ألف "الوسط" عمميا 

تذا فإن  سرعاف ما يجد نقس  داخؿ اليميف، يسير عمز حبؿ دقيؽ فاصؿ بيف اليميف واليسار الصتيوني، ول
ينافس أحزاب اليميف المتشدد عمز أصوات . وهذ  الحاؿ كانت سببا واسحا في سرعة زواؿ هذ  األحزاب 
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بعد ظتورها بسنوات قميمة، خاصة في العقديف األخيريف. وفي االنتخابات المقبمة ستبدأ عممية زواؿ حزب 
ت خلؿ العقديف األخيريف حالة استقطاب بيف معسكريف، ال يختمقاف كثيرا "كديما".الحمبة اإلسرائيمية شتد

بنظرنا مف حيث الجوهر، أي مف حيث نظرة كؿ معسكر إلز حؿ الصراع الشرؽ أوسطي. إال أف حالة 
االستقطاب هذ  توققت في السنوات األخيرة، ونحف اليـو نقؼ أماـ معسكر يميني يزداد تشدد  مف عاـ إلز 

اب تقؼ عمز أطراؼ اليميف، وأحيانا تنافس  في المواقؼ، مثؿ حزب "العمؿ" اإلسرائيمي.أما ما آخر، وأحز 
يطمؽ عمي  اسـ "اليسار الصتيوني"، فقد سعؼ في السنوات األخيرة لسببيف: األوؿ، أف هذا المعسكر الذي 

ي مطبات سياسية، ما أبرز  حاليا حزب "ميرتس" أظتر في السنوات السابقة خطابا متمعثما، وسقط كثيرا ف
أحبط جمتورا واسعا كاف داعما ل . والسبب الثاني، أف هذا الجمتور يحجـ في السنوات األخيرة عف 
المشاركة في االنتخابات، وأكبر دليؿ عمز هذا التراجح الحاد في نسب التصويت في مدينة تؿ أبيب 

ز هذا الجمتور، وترقب ما إذا كاف سيقرر ومنطقتتا؛ المعقؿ األكبر لتذا التيار. وتتج  األنظار حاليا إل
النتوض والمشاركة في االنتخابات المقبمة. وفي حاؿ فعؿ، فإن  سيساهـ في تغيير موازيف قائمة، مثؿ 
تقميص األ مبية التي يتمتح بتا اليميف المتشدد. وهذا ما يمكف معرفت  قبؿ أسابيح قميمة مف يوـ االنتخابات 

 و المقبؿ.كانوف الثاني ديناير 22في 
 20/10/2012الغد، عمان، 

 
 ا الالجئين األفارقة!فوبي .05

 أنطػواف شمحػت 
مف سمسمة  58مدار دراـ اهللو العدد رقـ  -تعريؼ: صدر حديث ا عف المركز القمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية

ا لػ اللجئوف األفارقة سرطاف"!، ويسـ تقرير   -2012"أوراؽ إسرائيمية"، ويحمؿ عنواف "إسرائيؿ  ا خاص 
"مركز مساعدة العماؿ األجانب" حوؿ التحريض العنصري وجرائـ الكراهية والتمييز سد طالبي المجوء 

 األفارقة، ترجم  عف العبرية سعيد عّياش، وقّدـ ل  محّرر السمسمة أنطواف شمحت. هنا نص التقديـ:
في اآلونة األخيرة في صمب اهتماـ تشكؿ الحممة المسعورة عمز اللجئيف األفارقة في إسرائيؿ، التي تقؼ 

الحكومة اإلسرائيمية، مطّية يحاوؿ رئيس الحكومة بنياميف نتنياهو مف خللتا أف يوهـ الرأي العاـ بأن  لد  
االنتتاء مف طرد هؤالء اللجئيف عف بكرة أبيتـ، وكبح وصوؿ مزيد منتـ وأساس ا بواسطة الجدار األمني 

، مف 2012ائيؿ ومصر والذي ستنتتي أعماؿ إنشائ  قبؿ نتاية العاـ عمز طوؿ منطقة الحدود بيف إسر 
االجتماعية.  ير أف هذ   -المتوقح أف تصبح الدولة نظيقة مف الجرائـ واألمراض والسائقة االقتصادية 

الحممة كشقت في العمؽ عف النزعات العنصرية المعششة في أوساط المجتمح اإلسرائيمي بأطياف  كافة، 
 الستحواذ الديمو رافي المقترف بغاية الحقاظ عمز الطابح اليتودي لمدولة.وشّقت عف ا

ويقّدـ التقرير الذي يسم  هذا العدد مف "أوراؽ إسرائيمية"، والصادر عف "مركز مساعدة العماؿ األجانب" 
ارقة في إسرائيؿ، رصد ا لشتز مظاهر التحريض العنصري وجرائـ الكراهية والتمييز سد طالبي المجوء األف

، التي تقاقمت فيتا هذ  المظاهر، وشممت قو  سياسية كثيرة 2012حزيراف  -خلؿ القترة بيف كانوف الثاني
وال سيما مف اليميف والوسط، وعدد ا مف وسائؿ اإلعلـ والصحافييف، وأوساط ا مف الجتاز القسائي ورؤساء 

 عف جتات متعددة مف الرأي العاـ الحكـ المحمي، ومجموعة مف الحاخاميف ورجاؿ الديف اليتود، فسل  
 اليتودي.
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وهؤالء جميع ا يتعاونوف فيما بينتـ، ويتعامموف مح اللجئيف مف إفريقيا كما لو أنتـ حيوانات، لمجّرد كونتـ 
 " ير يتود" د وييـو.

اء، في كؿ وير  التقرير أف إسرائيؿ بّزت قريناتتا مف الدوؿ الغربية، التي يحمػو لتا أف تتشّب  بتا صباح مس
ما يتعمؽ بالتعامؿ مح اللجئيف الباحثيف عف عمؿ. فبينما تطرد هذ  الدوؿ دمف دوف أف تنجح دائما في 
ذلؾو أفارقة تـ رفض طمبتـ الحصوؿ عمز ممجأ فيتا، فقط بعد إجراء قانوني شقاؼ، يكوف في بعستا 

بطرد المتسمميف األفارقة مف دوف أف  مصحوب ا بمساعدة قانونية تمّولتا الدولة المسيقة، فإف إسرائيؿ تقـو
تقحص نتائيا طمبات لجوئتـ، بما يتناقض مح نصوص معاهدة اللجئيف الدولية الموقعة عميتا، ولو تـ 
ذلؾ، وفقما يؤكد التقرير، مف خلؿ نظاـ لجوء نزي  وليس كالموجود في إسرائيؿ، لكانت أ مبية طمباتتـ 

 ستقبؿ عمز األرجح. 
عدد هؤالء اللجئيف في إسرائيؿ يعتبر قميل  جدا مقارنة بعددهـ في سائر أنحاء العالـ،  وعمز الر ـ مف أف

إاّل إف تعامؿ السمطات اإلسرائيمية المسؤولة معتـ يبدو مختمق ا تمام ا عف تعامؿ السمطات المسؤولة في 
 العالـ الغربي، والذي يعتبر أفسؿ كثيرا.

ي الدولة الوحيدة في العالـ التي ترفض أف تمنح مكانة الج  ألي وما يجب ملحظت  هو أف إسرائيؿ ربما ه
كاف، كما أنتا  ير مستعدة عمز اإلطلؽ لتحديد أي سقؼ يتعمؽ بعدد اللجئيف الذيف يمكنتـ العيش فيتا. 
فسل  عف ذلؾ فإف إسرائيؿ  ير مستعدة ألف تتعاوف مح أي جتة مف أجؿ حؿ مشكمة هؤالء اللجئيف، 

 ح  عمز دولتـ األصمية هو أف تعيد اللجئيف إليتا فقط.وكؿ ما تقتر 
زاء ذلؾ يشّدد التقرير عمز أف المطموب مف إسرائيؿ في الوقت الحالي هو أف تحّدد سياسة هجرة إليتا  وا 
تكوف ذات صمة بالواقح السياسي في العالـ ال بالتخوفات المبالن فيتا، وأف تكؼ فورا عف سياسة طرد 

 بحجة أف طردهـ سينقذها مف خطر داهـ يتتددها.  اللجئيف األفارقة
ويشير إلز أف المغة التي يستخدمتا صّناع القرار في إسرائيؿ، لد  الحديث عف هؤالء اللجئيف، تنزع عنتـ 
إنسانيتتـ وتصورهـ كتتديد. فتؤالء الناس الذيف الذوا بالقرار مف اإلبادة الجماعية في دارفور دالسودافو، أو 

العسكرية في ظروؼ أشب  بالعبودية في إريتريا، يوصقوف بأنتـ " زاة" و"أعداء" و"سرطاف" مف الخدمة 
 و"قنبمة موقوتة" و"تتديد وجودي".

ويتسمح التحريض عميتـ، الذي يؤجج  المسؤولوف ووسائؿ اإلعلـ وأوساط عديدة أخر ، بخمسة ادعاءات 
ومف ثـ ترد باقي االدعاءات وفحواها أنتـ مجرموف، مركزية، االدعاء الرئيس بينتا هو أنتـ ليسوا الجئيف، 

 ومصدر لنشر األوبئة واألمراض، وتتديد ديمو رافي، وتتديد أمني.
والذي  2012وفيما يتعمؽ بموقؼ الشارع في إسرائيؿ، بّيف استطلع "مؤشر السلـ اإلسرائيمي" لشتر أيار 

اإلسرائيمييف يؤيدوف التظاهرات التي قاـ بتا بالمئة مف اليتود  83تشرؼ عمز إعداد  جامعة تؿ أبيب أف 
سكاف منطقة جنوب تؿ أبيب احتجاجا عمز وجود أعداد  قيرة مف اللجئيف األفارقة في تمؾ المنطقة. وقاؿ 

بالمئة مف اليتود اإلسرائيمييف إنتـ يتعاطقوف مح أعماؿ العنؼ المرتكبة سد هؤالء اللجئيف. وأكد  34نحو 
أف وجود الجئيف أفارقة وعماؿ فمسطينييف في إسرائيؿ يسايقتـ جدا، بينما قاؿ نحو بالمئة منتـ  70نحو 
بالمئة منتـ إنتـ ال يتسايقوف مف وجود عماؿ أجانب مف أميركا اللتينية وشرؽ أوروبا وتايلند  60

 والقيميبيف.
في خمسينيات القرف  وال يقوت التقرير أف ينّو  إلز أف استعماؿ مصطمح "متسمميف"، الذي كاف قد استخدـ

العشريف القائت لتوصيؼ القدائييف القمسطينييف الذيف "تسمموا" لتنقيذ عمميات مسمحة داخؿ إسرائيؿ، وخمع  
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عمز هؤالء اللجئيف، يسمتـ بطابح التتديد األمني لمدولة. كذلؾ يستخدـ أعساء كنيست وأوساط أخر  تقود 
بشكؿ يصورهـ أيسا كتتديد أمني. وثمة مصطمح آخر الرأي العاـ مصطمح " زاة" في وصؼ اللجئيف و 

يستخدم  متخذو القرارات ووسائؿ اإلعلـ في إسرائيؿ في وصؼ هؤالء اللجئيف وهو "ماكثوف  ير 
قانونييف"، والذي يرتبط أيسا بالدخوؿ والتسمؿ  ير القانوني مف جانب فمسطينييف إلز إسرائيؿ. ويورد ما 

مية إيمي يشاي درئيس حزب شاسو بأف المتسمميف األفارقػة والقمسطينييف "سيؤدوف قال  وزير الداخمية اإلسرائي
بسرعة إلز نتاية الحمـ الصتيوني"، وبأن  "منذ خراب التيكؿ الثاني لـ تواج  إسرائيؿ خطرا داهما كتذا. فمقد 

."  أقمنا الدولة، وها نحف اآلف نققدها في كؿ يـو
جئيف األفارقػة بسيؿ ال ينقطح مف االفتراءات، كما يوسح التقرير. ومف وتقترف الحممة اإلسرائيمية عمز الل

هذ  االفتراءات أف عدد اللجئيف أكبر كثير ا مف المعطيات التي يتـ نشرهػا رسمي ا في هذا الشأف، وأف هؤالء 
ونتا اللجئيف هـ مجموعة خطرة  زت دولة إسرائيؿ وتتدد بتخريب المشروع الصتيوني، وأف احتماالت تعا

 مح عناصر "إرهابية" كبيرة لمغاية، ولذا فإنتا تشكؿ "قنبمة موقوتة" ال ُبد مف أف تنقجر في قادـ األياـ.
أّما االفتػراء األبرز، والذي يتـ المجوء إلي  لتغذيػة مخاوؼ الجمتور العريض، فتو أف اللجئيف هـ مسمموف 

اتخاذ القرار، وكذلؾ مف جانب عدة وسائؿ في معظمتـ. وقد ُطرح هذا االفتراء مف جانب بعض أصحاب 
إعلـ إسرائيمية. فقد صرح وزير الداخمية إيمي يشاي في سياؽ إحد  المقابلت: "إف أ مبية األشخاص 

لإلنساف األبيض". كما أعمف  -الذيف يأتوف إلز إسرائيؿ تتألؼ مف مسمميف يعتقدوف أف هذ  البلد ليست لنا
ميكود الذي يتزعـ حركة تطمؽ عمز نقستا اسـ "الطػرد اآلف": "نحف نر  عسو الكنيست داني دانوف مف ال

أف دولة معادية لنا قد قامت هنا داخؿ دولة إسرائيؿ، وهي دولة متسمميف يأتوف مف دوؿ إسلمية". وزميمت  
في كتمة الميكود ميري ريغؼ صرحت قائمة: "ال يدرؾ الناس مغز  وجود ستيف ألؼ دمتسمؿو مسمـ يتزوجوف 
هنا وينجبوف أوالدا. وال يمكف التعامؿ مح هذا الموسوع برقة وتسامح". وأسافت: "يتعيف عمينا جميعا أف 
نكوف موحديف في معارستنا لتحويؿ إسرائيؿ إلز دولة كؿ متسمميتا، وفقا لرؤية المنظمات اليسارية المتطرفة 

دولة  55ة إسلمية أخر  في قائمة الػ التي تسعز إلز تحويؿ الدولة اليتودية الوحيدة في العالـ إلز دول
إسلمية". وقالت رئيسة المنظمة الدعائية التابعة لمجمس المستوطنات اليتودية في السقة الغربية "إف الناس 
ال يعرفوف بأف هؤالء المتسمميف هـ مسمموف ينتقموف لمعيش في مناطؽ عربية مثؿ كقر قاسـ، وبذلؾ يزيدوف 

 رب هنا في البلد".عدد السكاف المسمميف والع
وقد فاؽ المذيح في اإلذاعة اإلسرائيمية الرسمية، أفري  معاد، الجميح، عندما قاؿ في برنامج ل : "عمينا أال 
ننسز أف الذيف يطرقوف أبوابنا ينتموف إلز اإلسلـ، واإلسلـ يمثؿ اآلف الوباء األشد خطورة المتقشي في 

ؿ مكاف يصؿ إلي . صحيح أف المتسمميف الذيف يأتوف إلينا، العالـ، فتو يسمـ المؤمنيف ب ، ويسمـ ك
ا مف جنوب السوداف، هـ أشخاص معتدلوف جدا، بؿ يمثموف حقا الوج  الجميؿ لإلسلـ... لكف  وخصوص 
المشكمة هي أن  حيف تحمؿ القيروس، ال تعمـ متز سينقجر ذلؾ... وكؿ مسمـ يدخؿ إلز هنا يمكف أف 

 سلـ العالمي... ولذا يجب عمينا أف نحترس عمز حياتنا منتـ".ينقمب إلز حامؿ لمواء اإل
و الب ا ما يتمخص دور وسائؿ اإلعلـ اإلسرائيمية في مجاؿ التحريض عمز اللجئيف في اقتباس أقواؿ 
وتصريحات تحريسية مف جانب صّناع القرار، أو في استخداـ أوصاؼ تدمن اللجئيف كمجموعة إجرامية، 

 ومسرة بأمف الدولة أو تركيبتتا الديمو رافية.وناقمة لشمراض، 
ولعؿ ما يجدر بنا أف نلحظػ  في سياؽ ذلؾ كم  هو إشارة التقرير إلز حقيقة أف المسؤوليف في إسرائيؿ 
وجميح القئات واألطراؼ التي تتعاوف معتـ في هذ  الحممة التستيرية والعنيقة عمز اللجئيف األفارقة، 
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ذا كاف هذا األمر يّنـ يستخدموف سدهـ االدعاءا ت نقستا التي يستخدمونتا سد اللجئيف القمسطينييف. وا 
عف شيء فإن  يّنـ عف مبمن انعداـ أي حساسية أو أي "اسطراب وجداني" تجا  كؿ مسألة المجوء اإلنساني، 

 كوف يتوديػ ا. وذلؾ في الوقت الذي تقتح في  إسرائيؿ ذراعيتا الستقباؿ واستقداـ أي متاجػر إليتا، بشرط أف ي
 14/10/2012، 44عرب 
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