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 وتمنعها من كسر الحصار " قبالة غزةايستيلعمى السفينة " تسيطر اإلسرائيمية البحرية 2
 بحرية االحتالؿ، أف رائد الفي ،غزةنقاًل عف مراسمها في  32/21/3123الخميج، الشارقة، ذكرت 

مياًل  49عمـ فنمندا، عمى بعد نحو التي ترفع  ،، استولت أمس، عمى سفينة ايستيؿ التضامنيةاإلسرائيمي
بحريًا مف شواطئ قطاع غزة، ومنعتها مف مواصمة طريقها إلى القطاع، بحسب المتحدث باسـ جيش 

الجنود صعدوا عمى ظهر السفينة وتـ "إف  :في تصريحات صحافية ،وقاؿ أدرعي االحتالؿ أفيحاي أدرعي.
سرائيمي، وذلؾ بعد أف أكد المبحروف عمى السفينة أنهـ ال االستيالء عميها وفقًا لقرار المستوى السياسي اإل

 ."ينووف العودة
 :قبيؿ االستيالء عمى ايستيؿ ،وكانت المتحدثة باسـ الحممة السويدية لكسر الحصار فكتوريا ستراند، قالت

ذي السفينة الفنمندية التي تقؿ نشطاء مؤيديف لمفمسطينييف، وتسعى إلى اختراؽ الحصار البحري ال"إف 
 ."تفرضه إسرائيؿ عمى غزة، تتعرض لهجـو بعد اقتراب سفف إسرائيمية منها

متضامنًا  :2التي تحمؿ عمى متنها  ،السويدية، إف سفينة ايستيؿ "سفينة إلى غزة"وقاؿ مسؤولوف في حممة 
قبمة، مف جنسيات مختمفة مف بينهـ برلمانيوف، كانوا عمى أمؿ الوصوؿ إلى غزة خالؿ الساعات القميمة الم

 .ت األهمية الفمسطينيةإال أنها تعرضت لقرصنة إسرائيمية، بحسب شبكة المنظما
، في أكدفرانس برس عف الجيش اإلسرائيمي قوله إف قواته البحرية صعدت عمى متف السفينة. و وكالة ونقمت 

لـ يحدث أي " أنه اإلسرائيمي. وزعمت متحدثة باسـ الجيش ميناء أسدود إلىبياف أنه يتـ اقتياد السفينة 
وتابع إنه سيتـ تسميـ الركاب لدى  ."والركاب لـ يقاوموا"مى السفينة ، مضيفة أف الجنود سيطروا ع"عنؼ

 .لشرطة وبعد ذلؾ إلى سمطات الهجرةوصولهـ إلى أسدود إلى ا
مصدر عسكري في الجيش اإلسرائيمي، قاؿ ، أف الناصرةمف  31/21/3123قدس برس، وأضافت وكالة 

وات سالح البحرية "الكوماندوز" عمى السفينة "إيستيؿ" "تتماشى كميًا مع قرارات األمـ المتحدة إف هجوـ ق
التي تكفؿ حؽ إسرائيؿ في اعتراض السفف التي تحاوؿ خرؽ الطوؽ األمني المفروض عمى قطاع غزة"، 

 بحسب اإلدعاءات اإلسرائيمية.
لقطاع ال ُيعاني أي أزمة إنسانية بسبب الحصار وزعـ المصدر في تصريحات نشرتها اإلذاعة العبرية، أف ا

المفروض عميه منذ أكثر مف ست سنوات، حيث تسمح السمطات اإلسرائيمية بإدخاؿ األغذية والمنتجات إليه 
 باستثناء األسمحة وبعض المواد القابمة لػ "االستخداـ المعادي"، عمى حد زعمه.

 ،الجػيش اإلسػػرائيمي، أف القػدس المحتمػػةمػف ، 32/21/3123، وكالــة الصـحافة الفمســطينية  صــفا  وأشػارت
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  ستيؿ".يناشًطا مف الذيف كانوا عمى متف السفينة "ا :2اعتقؿ ليؿ السبت 

وادعػػى المصػػدر أف عمميػػة السػػيطرة عمػػى السػػفينة  إف الجػػيش نقػػؿ النشػػطاء إلػػى سػػجف "جيفػػوف" فػػي الرممػػة.
لمتحػػدة القاضػػية بحػػؽ "إسػػرائيؿ" فػػي اعتػػراض السػػفف التػػي تحػػاوؿ خػػرؽ الطػػوؽ ا األمػػـتتماشػػى مػػع قػػرارات 

 المفروض عمى قطاع غزة.  األمني
وأدانػػت فصػػائؿ وفعاليػػات اسػػتيالء البحريػػة اإلسػػرائيمية عمػػى السػػفينة الفنمنديػػة "إسػػتيؿ" داعػػيف لمػػرد عمػػى هػػذ  

 ئيمية.الجريمة بتسيير المزيد مف سفف كسر الحصار تحدًيا لمغطرسة اإلسرا
أوفير جندلماف، المتحدث باسـ رئػيس  ، عفالقدس المحتمةمف  31/21/3123وكالة سما اإلخبارية، ونقمت 
"تػويتر"،  االجتمػاعيعمػى موقػع التواصػؿ  الشخصػيعبر حسػابه  هقالما ، العربيلإلعالـ  اإلسرائيميالوزراء 

غػزة ألنػه يهػدؼ إلػى منػع تهريػب  عمػى قطػاع بحػريبفػرض طػوؽ  "إسرائيؿ"ف األمـ المتحدة اعترفت بحؽ أب
 التػييسػمح لمدولػة  الػدوليوأضػاؼ جنػدلماف بػأف القػانوف  تحكـ القطاع. التي اإلرهابيةاألسمحة إلى المنظمة 
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باعتراض سفف، معادية أو محايدة، بعرض البحر إذا كانت تمؾ السفف تتجه إلػى منطقػة  بحرياً  فرضت طوقاً 
 الطوؽ.

ليس معونات إنسانية بؿ زوبعة إعالمية، والمنظموف ال  "ستيؿالفمندية "اي السفينةوأوضح جندلماف أف هدؼ 
رهابها ضد   ."إسرائيؿ"يدعموف الغزوييف ألنهـ يتجاهموف جرائـ حماس بحقهـ وا 

غزة خالؿ العاميف األخيريف بفضؿ أنفاؽ حماس وتهريب  يمميونير جديد ف 911ماف بأف هناؾ وأشار جندل
 غزة أزمة إنسانية؟!   فيقولوف إنه توجد ي "ستيؿيا"السالح ومنظمو 

 
 % 6549الضفة ونسبة التصويت بمغت في نتخابات المحمية اال انتهاء  3

صػػناديؽ االقتػػراع أقفمػػت لػػتعمف لجنػػة االنتخابػػات عػػف منػػدوبيها، أف ، 32/21/3123، األيــام، رام اه ذكػػرت
ذ  جػػػازًا كبيػػػرًا فػػػي هػػػذ  الظػػػروؼ.% وهػػػو مػػػا اعتبػػػر  كثيػػػروف إن 6549المركزيػػػة اف نسػػػبة التصػػػويت بمغػػػت  وا 

لوحظت كثافة عالية في اإلقباؿ عمى صػناديؽ االقتػراع فػي القػرى والبمػدات فػإف األمػر لػـ يكػف بػنفس الكثافػة 
 في المدف بشكؿ عاـ.

وفي حػيف فػازت قػوائـ كػاف متوقعػًا فوزهػا كالكتمػة التػي تػدعمها "فػتح" وعػدة فصػائؿ فػي الخميػؿ والبيػرة وأريحػا 
بيتونيا وعشرات البمدات والقرى عمى سبيؿ المثاؿ، فاف المفاجأة كانت في فوز كتؿ محسوبة عمػى وطولكـر و 

"فتح" ولكنها لـ تحظ بالدعـ الرسمي لمحركة بؿ نافست الكتؿ التػي تػـ اعتمادهػا مػف المجنػة المركزيػة لمحركػة 
مقاعػد،  21ة غسػاف الشػكعة بػػ وفي نػابمس فػازت كتمػة "التنميػة الوطنيػة" برئاسػ كما حدث في راـ اهلل وجنيف.

 بينما حصمت كتمة "التنمية واالستقالؿ" التابعة لحركة فتح برئاسة اميف مقبوؿ عمى خمسة مقاعد.
فقػػد أعمػػف رئػػيس لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة د. حنػػا ناصػػر، أف نسػػبة االقتػػراع لالنتخابػػات المحميػػة بالضػػفة، 

ج األوليػػػة "وهػػػي شػػػبه نهائيػػػة"، خػػػالؿ مػػػؤتمر صػػػحافي %، مشػػػيرا إلػػػى أف المجنػػػة سػػػتعمف النتػػػائ6549بمغػػػت 
. وأشار ناصر، خالؿ مؤتمر عقد  بالبيرة، عقب إغالؽ صناديؽ االقتراع لالنتخابات، إلػى أف  ستنظمه اليـو

آالؼ ناخب، مضيفا "نحف في عممية الفػرز،  616ألؼ ناخب مف أصؿ نحو  388عدد المقترعيف بمغ نحو 
ف كػػؿ المعمومػػات متػػوفرة بالكامػػؿ، وأف نبػػدأ فػػي الصػػباح، توزيػػع المقاعػػد عمػػى ونأمػػؿ مػػع نهايػػة الميػػؿ أف تكػػو 

 الكتؿ ألف ذلؾ يحتاج إلى نوع مف التعاوف معها".
وأردؼ: سػػنعمف النتػػائج األوليػػة غػػدا  اليػػوـئ، وهػػي نهائيػػة عمومػػًا، باسػػتثناء أنػػه سػػيكوف هنػػاؾ مجػػاؿ لمتقػػدـ 

 .بطعوف، لكف بشكؿ عاـ هذ  النتائج ستكوف نهائية
 4:مركػز اقتػراع، فػي  441مف جهته، ذكر المدير التنفيذي لمجنة هشاـ كحيؿ، أف المجنة كانت قد افتتحت 

ولفػت إلػى  محطػة. 949هيئة محمية شممتها العممية االنتخابية، أمس، مبينا أف عدد محطات االقتراع بمغػت 
مرشػحا مػف  3758لػى شػخص، فيمػا وصػؿ عػدد المرشػحيف إ 616،711أف عدد أصحاب حؽ االقتراع بمػغ 

 مقعدا. 2162قائمة، يتنافسوف عمى  428
النتػػائج االوليػة أظهػػرت ، أف محمػػد يػونس عػف مراسػمهاراـ اهلل مػػف ، 32/21/3123، الحيــاة، لنـدن وأضػافت

« فػػػتح»تػػػدني نسػػػبة االقبػػػاؿ عمػػػى التصػػػويت، وهػػػو أمػػػر عػػػزا  المراقبػػػوف الػػػى عػػػدـ وجػػػود منافسػػػة قويػػػة بػػػيف 
نتخابات العامػة التػي يراهػا المواطنػوف أكثػر أهميػة، عممػًا اف نسػبة االقبػاؿ عمػى ، والى تعطيؿ اال«حماس»و

فػػي  91، بمغػت أكثػػر مػف 3116و 3115االنتخابػات المحميػة السػػابقة التػي ُأجريػػت عمػى عػػدة مراحػؿ عػػامي 
 المئة.
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دينة راـ اهلل. وأدلى الرئيس محمود عباس بصوته في مركز اقتراع قريب مف بيته في مدينة البيرة المحاذية لم
انػػه يػػرى فػػي هػػذ  االنتخابػػات خطػػوة جيػػدة عمػػى طريػػؽ اجػػراء انتخابػػات « الحيػػاة»وقػػاؿ فػػي رد عمػػى سػػؤاؿ لػػػ 

هػػذ  بدايػػة جديػػة، سػػنعمؿ بعػػدها عمػػى اسػػتكماؿ االنتخابػػات فػػي القػػدس وغػػزة، لكػػف نتمنػػى »عامػػة. واضػػاؼ: 
لممجمػس التشػريعي والرئاسػة والمجمػس مػف اجػراء انتخابػات عامػة « حمػاس»أيضا تطبيػؽ مػا اتفقنػا عميػه مػع 

واعتبػػػر اف هػػػذ  االنتخابػػػات تشػػػكؿ تأكيػػػدًا لممسػػػار الػػػديموقراطي الػػػذي انتهجتػػػه السػػػمطة منػػػذ عػػػاـ «. الػػػوطني
2::7. 

وفي قريػة ديػر الغصػوف شػماؿ الضػفة، أدلػى رئػيس الػوزراء الػدكتور سػالـ فيػاض بصػوته. وقػاؿ لمصػحافييف 
إذا »بػػػات برلمانيػػة ورئاسػػػية فػػي حػػػاؿ اسػػتمرار االنقسػػػاـ. وأضػػػاؼ: عقػػب التصػػػويت إنػػه طالػػػب بػػإجراء انتخا

استمر التعطيؿ، فإننا لف نرهف ديموقراطيتنا باالنقساـ، وأنا دعوت الى اجراء االنتخابػات الرئاسػية والبرلمانيػة 
حيػػػث أمكػػػف عػػػف طريػػػػؽ قػػػوائـ نسػػػبية كاممػػػػة، وحينهػػػا سيشػػػارؾ قطػػػػاع غػػػزة بالترشػػػيح حتػػػػى لػػػو لػػػـ يشػػػػارؾ 

 «.باالقتراع
 

 أن تستكمل االنتخابات المحمية في غزة والقدس أيضا نأمل: عباس 4
الػرئيس الفمسػطيني محمػود ، أف كفػاح زبػوف عػف راـ اهلل مػف، 32/21/3123، الشرق األوسط، لنـدن ذكػرت

قػػاؿ إنػػه يتمنػػى أف تكػػوف االنتخابػػات المحميػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة، بدايػػة الطريػػؽ، نحػػو ، عبػػاس  أبػػو مػػازفئ
ال طريػػؽ لحكػػـ النػػاس إال أنفسػػهـ، مػػف »تخابػػات التشػػريعية والرئاسػػية فػػي كػػؿ الػػوطف. معتبػػرا أنػػه إجػػراء االن

 «.خالؿ أصواتهـ
وجاءت هذ  التصريحات، قبؿ تصويته، أمس، في راـ اهلل، في االنتخابات المحمية التي تجرى ألوؿ مرة منػذ 

 حماس االنتخابات. ، في الضفة الغربية فقط، دوف قطاع غزة التي منعت فيها3116عاـ 
نحػف أوؿ مػف بػدأ الديمقراطيػة، ونحػف نواصػؿ »وقػاؿ: «. العرس الديمقراطي»ووصؼ أبو مازف االنتخابات بػ

المسير عمى هذا النهج، ونتمنى أف ينظر إخواننا في غزة وفي كػؿ مكػاف مػف العػالـ العربػي إلػى هػذا العػرس 
نأمػػؿ »المحميػػة فػػي غػزة والقػػدس أيضػػا. وأضػػاؼ:  ، معبػػرا عػػف أممػػه فػي أف تسػػتكمؿ االنتخابػػات«الػديمقراطي

هنػاؾ أسػباب »وتػابع القػوؿ: «. في وقت قريب أف تشمؿ االنتخابات القدس وقطاع غزة، لتكوف الفرحة كاممة
فنيػػة لعػػدـ إجػػراء االنتخابػػات فػػي بعػػض المنػػاطؽ، وننتظػػر أف تسػػمح حمػػاس لمجنػػة االنتخابػػات بالعمػػؿ فػػي 

خؿ في مهاترة مف نوع مف منع ومػف لػـ يمنػع، لكػف يهمنػا فػي المسػتقبؿ أف ال أريد أف أد»وأردؼ: «. القطاع
تكػػوف هنػػاؾ انتخابػػات. إف شػػاء اهلل يكتمػػؿ هػػذا العػػرس الػػديمقراطي بالفرحػػة الكبػػرى وهػػي إجػػراء االنتخابػػات 

مػع الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجمس الوطني. أرجو أف يأتي الوقت الذي يتـ فيه تطبيؽ ما اتفؽ عميػه 
حركػػة حمػػاس إلجػػراء االنتخابػػات العامػػة فػػي كػػؿ أنحػػاء الػػوطف، وأف تقبػػؿ حمػػاس بهػػذا، وأف يسػػمحوا لمجنػػة 

 «.االنتخابات المركزية بالذهاب إلى قطاع غزة الستكماؿ عممية التسجيؿ
ــيج، الشــارقة واشػػارت » الخمػػيج«عبػػاس أضػػاؼ ردًا عمػػى سػػؤاؿ ؿ ف، أف فمسػػطي مػػف، 32/21/3123، الخم

تمػػؿ هػػذا العػػرس الػػديمقراطي بالفرحػػة الكبػػرى بػػإجراء االنتخابػػات الرئاسػػية والتشػػريعية والمجمػػس نأمػػؿ اف يك«
ال نريد أف ندخؿ في مهاترة مف منع ومف لـ يمنع، لكف يهمنا في المستقبؿ أف يكوف هناؾ «وقاؿ ». الوطني

 » .االقتراع انتخابات، ألنه ال توجد طريقة لحكـ الناس إال مف خالؿ الديمقراطية وحكـ صندوؽ
 

 ن يبقى حق االقتراع رهينة بيدهاأفياض: حماس أخطأت ولن نسمح  5
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بعػػد دقػػائؽ مػػف قيػػاـ رئػػيس الػػوزراء د. سػػالـ فيػػاض بػػاإلدالء بصػػوته أعػػرب عػػف سػػعادته مػػف  :معػػا -طػػولكـر
 سػػير العمميػػػة االنتخابيػػػة ومسػػػارها الػػػديمقراطي، معتبػػػرا انػػػه وبعػػد تػػػردد كبيػػػر وتػػػأجيالت عػػػدة يبػػػدو أف سػػػكاف

وفػػي سػػؤاؿ حػػػوؿ  فمسػػطيف متشػػوقوف لػػإلدالء بأصػػػواتهـ وممارسػػة حقهػػـ فػػػي الحيػػاة الديمقراطيػػة االنتخابيػػػة.
 مقاطعة حماس لالنتخابات البمدية؟

قػػاؿ فيػػاض: بصػػراحة انػػا ال اعػػرؼ اذا كانػػت حمػػاس تقػػاطع االنتخابػػات البمديػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة فأنػػا لػػدي 
نمػػا  قػػاموا بحرمػػاف سػػكاف غػػزة مػػف التصػػويت واالنتخػػاب تحػػت ذرائػػع تقػػارير انهػػـ يشػػاركوف فػػي التصػػويت وا 

 واهية ال تستقيـ اطالقا بحجة أف االنتخابات تكرس االنقساـ وأنا ال ارى أي عاقؿ يؤيد هذا القوؿ.
ثـ دعا فياض الى عدـ المرور مرور الكراـ عمى موقؼ حماس هذا، مطالبا بمساءلتها النػه ال يجػوز لحركػة 

اطف كرهينػػػة واف تمنػػػع االنتخابػػػات تحػػػت مسػػػمى محاربػػػة االنقسػػػاـ، وقػػػد آف االواف أف حمػػػاس أف تأخػػػذ المػػػو 
نطوي صفحة االنقسػاـ، واضػاؼ فيػاض: اف حركػة حمػاس هػي التػي تتحمػؿ المسػؤولية السياسػية واألخالقيػة 
عف منع الناس مف االقتراع ويجب محاسبتها وتحميمها المسؤولية ومف دوف أي تحامؿ يجب الوقػوؼ والقػوؿ 
بوضػػػوح اف حركػػػة حمػػػاس تعطػػػؿ االنتخابػػػات فػػػي المحافظػػػات الجنوبيػػػة واف االدعػػػاء اف االنتخابػػػات تكػػػرس 

 االنقساـ فاف هذا كالـ "اونطة" ال يستقيـ مع المنطؽ.
 31/21/3123، وكالة معًا اإلخبارية
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لنونو، المتحدث باسـ الحكومة، إف ما يجري مػف انتخابػات محميػة، فػي الضػفة المحتمػة هػو أكد طاهر ا: غزة
وقػػػاؿ  تكػػػريس لحالػػػة االنقسػػػاـ ومحاولػػػة لتنفيػػػذ مخططػػػات االحػػػتالؿ بالفصػػػؿ السياسػػػي لمضػػػفة عػػػف القطػػػاع.

ئ، 21-31النونو، في تصريٍح عمى صفحته عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"، مسػاء اليػوـ السػبت  
إف هذ  االنتخابات فاقدة لمشرعية والنزاهة، مشددًا عمػى أف "نتػائج هػذ  االنتخابػات غيػر ممزمػة وغيػر قانونيػة 

 وغير نزيهة وال نعترؼ بها".
ودعػػا لمعػػودة إلػػى التوافقػػات الوطنيػػة واالتفاقػػات الموقعػػة بػػيف قػػادة شػػعبنا بػػدال مػػف خطػػوات تكػػريس االنقسػػاـ، 

عف االنتخابات في الضفة هو مف حؿ المجػالس المنتخبػة قبػؿ أعػواـ وهػو مػف  الفتًا النظر إلى أف مف أعمف
انقمب عمى نتائج االنتخابات البرلمانية ومعسوؿ كالمه يخفي رغبػة باإلقصػاء لرخػر واالنفػراد والتفػرد بػالقرار 

 الفمسطيني ورهنه بالقرار األمريكي الصهيوني.
 31/21/3123، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 : انتخابات الضفة تكريس لالنقسام وتنّكر التفاق المصالحة"ير واإلصالحالتغي" 7

اعتبػػر النػػاطؽ باسػػـ كتمػػة التغييػػر واإلصػػالح البرلمانيػػة، الػػدكتور صػػالح البردويػػؿ، إف مػػا يجػػري فػػي : غػػزة
 الضفة الغربية مف انتخابات لممجالس البمدية هو "تحايؿ عمى الوضع العاـ وتحايؿ عمى الشعب الفمسطيني،
وهي انتخابات مجزوءة ال تخدـ الوحدة بؿ تكػرس االنقسػاـ، وهػي تتنكػر التفػاؽ المصػالحة الػذي يػنص عمػى 
أولويػػػػات أهػػػػـ بكثيػػػػر مػػػػف انتخابػػػػات البمػػػػديات كإعػػػػادة صػػػػياغة وتفعيػػػػؿ منظمػػػػة التحريػػػػر والبرنػػػػامج الػػػػوطني 

عية والرئاسػية والمجمػس الفمسطيني وعبر تشكيؿ حكومة وحدة وطنية تشرؼ عمى االنتخابات المحميػة والتشػري
 الوطني".
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ئ 21-31وقاؿ البردويؿ في تصريح صحفي مكتوب وصؿ "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة منه، السبت  
"نؤكد عمى أف ما يجري في الضفة مف انتخابات لممجمػس البمديػة هػي انتخابػات عبثيػة هػدفها االلتفػاؼ عمػى 

الديمقراطيػػة فػػي ظػػؿ حالػػة القمػػع والمالحقػػة وممارسػػة  الطمػػوح الػػوطني، وهػػي ال تحقػػؽ أي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ
 االعتقاالت السياسية ضد أبناء حركة حماس وطمبة الجامعات في الضفة الغربية".

وأكػػد البردويػػؿ عػػدـ اعتػػراؼ حركػػة حمػػاس بشػػرعية هػػذ  االنتخابػػات وال بنتائجهػػا و"التػػي تجػػري بهػػذا المنطػػؽ 
 وفي هذا التوقيت وبهذا الشكؿ".

 31/21/3123، سطيني لإلعالمالمركز الفم
 

 تشكيل لجنة حدودية مع مصر ال أهمية له في غزة: قرار عباسوزير االقتصاد  8
فػػػي قطػػػاع غػػػزة، أمػػػس قػػػرار الػػػرئيس « حمػػػاس»رفضػػػت الحكومػػػة المقالػػػة، التػػػي تػػػديرها حركػػػة : غػػػزة د.ب.أ

ية فػػي التعامػػؿ مػػع الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس تشػػكيؿ لجنػػة خاصػػة بالحػػدود والمعػػابر تمثػػؿ السػػمطة الفمسػػطين
ال أهميػػة لػػه »واعتبػػر وزيػػر االقتصػػاد فػػي الحكومػػة المقالػػة عػػالء الرفػػاتي إف قػػرار عبػػاس  الجانػػب المصػػري.

وأضػػاؼ إف السػػمطة تريػػد لجنػػة إلدارة المعبػػر مػػع مصػػر، وهػػذا «. ألنػػه ال حاجػػة لوسػػطاء بػػيف غػػزة ومصػػر
اجػػة لمثػؿ هػذ  المجػػاف ألف تعاممنػا مػػع ألنهػـ غيػر موجػػوديف فػي المعبػػر، ونحػف لسػنا بح»األمػر غيػر عممػػي 

 «.مصر مباشر
 32/21/3123، البيان، دبي
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امتدح النائب في المجمس التشريعي عف حركة "حماس" مشػير المصػري مواقػؼ الحكومػة الفمسػطينية برئاسػة 
 ينية ورجالها.إسماعيؿ هنية، المحتضنة لممقاومة الفمسط

وقػػاؿ المصػػري، خػػالؿ مسػػيرة جماهيريػػة فػػي شػػماؿ قطػػاع غػػزة، أمػػس الجمعػػة، بمناسػػبة ذكػػرى صػػفقة تبػػادؿ 
األسرى "وفاء األحرار": "إف الحكومة الشرعية المنتخبة التي تقودها حركة حماس حمت المقاومة ووفػرت لهػا 

والحفػػاظ عميػػه أكثػػر مػػف خمػػس سػػنوات الظػػروؼ والمنػػاخ ا مػػف، فكػػاف ثمرتهػػا أسػػر الجنػػدي جمعػػاد شػػاليط، 
وأكد المصري أف قضية األسرى والعمؿ عمى تحريرهـ مف سجوف  عجز االحتالؿ خاللها عف الوصوؿ إليه".

االحػػػتالؿ عمػػػى سػػػمـ أولويػػػات حركػػػة حمػػػاس، وذراعهػػػا العسػػػكري كتائػػػب القسػػػاـ  مشػػػددًا عمػػػى أف المقاومػػػة 
وتػػابع: "رغػػـ أنػػؼ االحػػتالؿ ورغػػـ أنػػؼ نتنيػػاهو،  ى.ستواصػػؿ محػػاوالت أسػػر جنػػود االحػػتالؿ لتحريػػر األسػػر 

بػػراهيـ حامػػد"، مؤكػػًدا أف حمػػاس لػػف تتخمػػى عػػف المقاومػػة  سػػنحرر قػػادة المقاومػػة، كالقائػػديف: عبػػاس السػػيد وا 
ومضػى يقػوؿ: "سػتبقى فرحتنػا ناقصػة ولػف تكتمػؿ حتػى اإلفػراج عػف كافػة أسػرانا فػي سػجوف االحػتالؿ،  أبًدا.

 ا وأشالءنا في سبيؿ إخراج آخر أسير فمسطيني وعربي مف سجوف العدو".ومستعدوف أف ندفع دماءن
 31/21/3123، فمسطين أون الين

 
 

 لمسفينة ايستيل ومنعها من الوصول إلى غزة عممية قرصنة "إسرائيل"مهاجمة : عشراوي :
الثقافػػة واإلعػػالـ وصػػفت عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة رئيسػػة دائػػرة : عبػػداهلل ريػػاف والوكػػاالت -البيػاف غػػزة، راـ اهلل 

في منظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي مهاجمة إسرائيؿ لمسفينة الفنمندية ايسػتيؿ ومنعهػا مػف الوصػوؿ 
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إلى غزة بأنها عممية قرصنة هدفها استمرار الحصار عمى قطاع غزة. وقالت، في بياف أمس، إف إسػرائيؿ ال 
لشػعب الفمسػطيني. وأعربػت عشػراوي عػف تقػديرها تستمع لصوت القانوف الدولي، وهي تصر عمى محاصػرة ا

لموقؼ المتضامنيف الدولييف، الذيف يجازفوف بحياتهـ لموصؿ إلى غزة، حتى يثبتوا أف هناؾ ضميرًا حيًا لدى 
ف كانت الحكومات ال تتحرؾ، حسب تعبيرها.  الشعوب حتى، وا 

 32/21/3123، البيان، دبي
 

 عباسقطر في إعادة اإلعمار دون تنسيق مسبق مع السمطة منزعجة من شروع  ":الشرق األوسط" 21
تستعد غزة الستقباؿ أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني غدا، وسط انزعاج مف : صالح النعامي - غزة

قبؿ السمطة الفمسطينية، وتعد زيارة أمير قطر أوؿ زيارة يقوـ بها زعػيـ عربػي منػذ أف سػيطرت حركػة حمػاس 
 .3118و  حزيرافئ يوني 25عمى قطاع غزة في 

وفي السياؽ ذاته، أكدت مصادر فمسطينية أف هناؾ تنسيقا كامال بيف األجهزة األمنيػة المصػرية وأجهػزة أمػف 
وذكػػرت مصػػادر فمسػػطينية مطمعػػة أف مػػدير المخػػابرات  حركػػة حمػػاس لتػػأميف وصػػوؿ الشػػيخ حمػػد إلػػى غػػزة.

دة األجهػػزة األمنيػػة المصػػرية. وذكػػرت مصػػادر القطريػػة زار القػػاهرة لمػػدة يػػوميف لتنسػػيؽ الزيػػارة مػػع كبػػار قػػا
صػػػحافية فمسػػػطينية أنػػػه تػػػـ إبػػػالغ الجانػػػب اإلسػػػرائيمي بتوقيػػػت الزيػػػارة وأف تنسػػػيقا عػػػالي المسػػػتوى بػػػيف كافػػػة 

وأوضػػحت المصػػادر أف خمسػػيف شخصػػية  األطػػراؼ تػػـ لضػػماف نجػػاح الزيػػارة وضػػماف فتػػرة الهػػدوء خاللهػػا.
ماؿ القطرييف سترافؽ األمير، الذي سيعقد عدة لقاءات مع قيادات في قطرية تمثؿ الوزارات وكبار رجاؿ األع

 غزة عمى رأسها هنية.
وفي السياؽ ذاته نفى كؿ مف نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس عبػاس، وصػائب عريقػات عضػو المجنػة 

مػف قطػػر  التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية، فػي تصػريحات منفصػمة لوسػائؿ اإلعػالـ، وجػود أي دعػوات
 لمشاركة عباس في افتتاح مشاريع إعادة اإلعمار.

يػذكر أف مصػادر فمسػطينية ذكػرت سػابقا أف قطػر وجهػت دعػوة لمػرئيس عبػاس لممشػاركة فػي افتتػاح مشػاريع 
إعػادة اإلعمػار فػي غػزة. وأشػارت المصػادر إلػى أف قيػػادة السػمطة أبػدت انزعاجهػا مػف شػروع قطػر فػي إقامػػة 

وف تنسػػػيؽ مسػػػبؽ مػػػع أبػػػو مػػػازف، معتبػػػرة أف ذلػػػؾ مسػػػاهمة فػػػي تكػػػريس االنقسػػػاـ مشػػػاريع إعػػػادة اإلعمػػػار د
 الفمسطيني الداخمي.

 32/21/3123، الشرق األوسط، لندن
 

 "التغيير واإلصالح" تهنئ "الكتاتني" برئاسة "الحرية والعدالة" 22
بانتخابػػػه رئيسػػػًا هنػػػأت كتمػػػة "التغييػػػر واإلصػػػالح" فػػػي المجمػػػس التشػػػريعي الفمسػػػطيني الػػػدكتور سػػػعد الكتػػػاتني 
وقالػت الكتمػة فػي  لحزب "الحرية والعدالة" في مصر، وفوز  بثقة القواعد الحزبية خالؿ المؤتمر العاـ لمحػزب.

: "نبػػرؽ باسػػـ شػػعبنا الفمسػػطيني إلػػى حػػزب 3123-21-31برقيػػة تهنئػػة أرسػػمتها لمػػدكتور الكتػػاتني، السػػبت 
س الديمقراطي، فإننا نرجو اهلل أف يوفقكـ في قيػادة الحػزب الحرية والعدالة بأحر التهاني والمباركات بهذا العر 

عمػػػػػى طريػػػػػؽ الحريػػػػػة والعدالػػػػػة لمشػػػػػعب المصػػػػػري الشػػػػػقيؽ، والحريػػػػػة لمشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني، ول مػػػػػة العربيػػػػػة 
وأضػػافت: "نؤكػػد تقػػديرنا واحترامنػػا لشخصػػكـ، واعتزازنػػا بػػدوركـ الفاعػػؿ فػػي دعػػـ صػػمود شػػعبنا  واإلسػػالمية".
مػة حمػاس البرلمانيػة عمػؽ العالقػة التاريخيػة واألخويػة التػي تػربط الشػعبيف الفمسػػطيني وأكػدت كت الفمسػطيني".
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والمصػػري، معربػػة عػػف أممهػػا أف يحفػػظ اهلل مصػػر قيػػادة وشػػعًبا، وأف يػػديـ عميهػػا األمػػف واالسػػتقرار والنهضػػة 
 والرخاء.

 31/21/3123، فمسطين أون الين

 
 ية تعزز االنقسام الفمسطينيالضفة الغرب فيفوزي برهوم: االنتخابات المحمية  23

تعزيز  البمدية التي جرت في الضفة الغربية بأنها حماس االنتخاباتحركة  توصف: كفاح زبوف - راـ اهلل
وأضاؼ  ."إنها انتخابات بال معنى، ودوف توافؽ وطني"المتحدث باسـ الحركة:  ،لالنقساـ. وقاؿ فوزي برهوـ

انتخابات دوف مشاركة قطاع غزة ". وتابع: "لمشعب الفمسطيني هذ  انتخابات لحركة فتح وليس"في تصريح: 
تحقيؽ المصالحة ". ودعا برهوـ السمطة الفمسطينية إلى "ودوف وجود توافؽ وطني، ال معنى وال شرعية لها

التي يريدها الشعب، وضرورة العمؿ عمى توحيد الصؼ الداخمي، ومنح أولوية لمديمقراطية، التي تكوف وفؽ 
 ."بمصالح الشع

 32/21/3123الشرق األوسط، لندن، 
 

 ذلك استفتاء شعبيًا عمى برنامجها تعدّ و  ...كاسح" في االنتخابات المحميةال" تعمن فوزهافتح  24
قوائـ الحركة فازت بشكؿ "كاسح"  أف أمسحركة فتح مساء  أعمنت :وكاالتال ،الحياة الجديدة -محافظات 

 ،كد المتحدث باسـ الحركةأو  عمى برنامجها السياسي. اء شعبياً في االنتخابات المحمية، واعتبرت ذلؾ استفت
ف قوائـ التنمية واالستقالؿ" التابعة أ" ،في بياف حصمت وكالة فرانس برس عمى نسخة منه ،حمد عساؼأ

  في غالبية بمديات مدف وقرى الضفة الغربية". كبيراً  لفتح "قد حققت فوزاً 
وتحالفاتها الوطنية في انتخابات المجالس المحمية التي جرت اليـو  الفوز الساحؽ لقوائـ الحركة أف" وأوضح

الشعب  أفيتساوؽ مع سياساتها  أوومف يقؼ خمفها  اإلسرائيمي السبتئ رسالة واضحة لدولة االحتالؿ 
يونيو  /الفمسطيني جدير بالحرية واالستقالؿ وجدير بالدولة الفمسطينية المستقمة عمى حدود الرابع مف حزيراف

 وعاصمتها القدس الشريؼ". 2:78عاـ ل
هذ  النتائج الكبيرة التي حققتها فتح خير دليؿ عمى الثقة التي منحتها الغالبية العظمى مف  أفوشدد عمى "

الشعب الفمسطيني واالصطفاؼ الشعبي مع الحركة، وتؤشر عمى مكانة فتح الراسخة في الوعي الوطني 
 شعبنا الفمسطيني". أبناءلمجمهور الفمسطيني وقموب وعقوؿ 

 32/21/3123الحياة الجديدة، رام اه، 
 

 "إيستيل" قرصنة إسرائيمية وجريمة بحق اإلنسانيةالسفينة حماس: االعتداء عمى  25
 :2أكدت حركة حماس أف اعتراض  جيش االحتالؿ الصهيوني السفينة الفنمندية "ايستيؿ"، التي تقؿ  :غزة

 ،31/21وقالت الحركة في بياف صحفي لها يـو السبت  ة فاضحة،متضامنًا مع قطاع غزة، قرصنة صهيوني
تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة منه: "إنَّنا في حركة حماس نديف بشدَّة هذا االعتداء الصارخ عمى 
معانًا في تضييؽ الحصار عمى شعبنا  سفينة المتضامنيف مع قطاع غزة، ونعّد  قرصنة فاضحة وا 

"إنَّنا إذ نحّيي القائميف عمى هذ  السفينة ونثمِّف جهودهـ وتضامنهـ، فإننا نؤّكد أفَّ  :توأضاف الفمسطيني".
محاوالت االحتالؿ وجرائمه ضد قطاع غزة لف تزيد شعبنا الفمسطيني إالَّ تمسكًا بحقوقه وثوابته" داعية 
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عمى فؾ الحصار عف  منظمة التعاوف اإلسالمي وجامعة الدوؿ العربية إلى تحّمؿ مسؤولياتهما، والعمؿ
نهاء معاناة أهمنا المحاصريف.  قطاع غزة وا 

،  كما ف اعتداء االحتالؿ عمى سفينة "إيستيؿ" واختطاؼ أأكد الناطؽ باسـ حركة حماس فوزي برهـو
المتضامنيف مف عمى متنها "قرصنة وعربدة إسرائيمية وجريمة بحؽ اإلنسانية وجريمة إضافية بحؽ الشعب 

 متضامنيف معه".الفمسطيني وبحؽ ال
 31/21/3123المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 الديمقراطية تناشد تدخاًل دوليًا لوقف القرصنة اإلسرائيمية ضد سفن كسر الحصار الجبهة 26

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فمسطيف بشّدة استيالء القوات اإلسرائيمية عمى السفينة الفنمندية  :راـ اهلل
حارها في الميا  اإلقميمية متوجهًة لكسر الحصار عف قطاع غزة، داعيًة إلى تدخؿ دولي "إيستيؿ" أثناء إب

وحّذر عضو المجنة المركزية لمجبهة زياد جرغوف في بياف  عاجؿ لوقؼ ما وصفتها بػ"القرصنة" اإلسرائيمية.
بحياة  ، السمطات اإلسرائيمية مف المساس31/21قدس برس نسخة عنه يوـ السبت وكالة  صحفي تمقت

، مع التأكيد عمى ضرورة ضماف أمنهـ :2المتضامنيف الدولييف الذيف كانوا عمى متف السفينة وعددهـ 
سفينة بأنه "يكشؼ الوجه الواعتبر جرغوف، الهجوـ اإلسرائيمي عمى  وسالمتهـ وعدـ تعريضهـ لمخطر.

نساف بؿ تتمادى في عدوانها وحصارها القبيح لحكومة نتنياهو التي ال تأبه القوانيف الدولية وقوانيف حقوؽ اإل
 لشعبنا الفمسطيني واعتداءاتها عمى مقدساته وأرضه"، وفؽ تعبير .

وتوّجهت "الديمقراطية" بدعوة المجتمع الدولي واألمـ المتحدة إلى إدانة القرصنة اإلسرائيمية بحؽ سفف كسر 
 قطاع غزة بسالـ. الحصار، وتحّمؿ مسؤولياتهـ لتأميف وصوؿ المتضامنيف الدولييف إلى

 31/21/3123قدس برس، 
 

 المواء وسام الحسن حماس تدين اغتيال رئيس فرع المعمومات لقوى األمن الداخمي المبنانية 27
حركة حماس أدانت جريمة اغتياؿ رئيس فرع  ، أفغزةمف  31/21/3123المركز الفمسطيني لإلعالم، نشر 

ء وساـ الحسف في حادث تفجير سيارة مفخخة في شرقي المعمومات لقوى األمف الداخمي المبنانية الموا
تمقى المركز  ،في بياف لها يوـ السبت ،وقالت الحركة .21/:2 الجمعة يوـالعاصمة المبنانية بيروت، 

"إننا نديف بشدة الجريمة النكراء التي استهدفت العميد وساـ الحسف وأسفرت  :الفمسطيني لإلعالـ نسخة منه
وتقّدمت الحركة مف عائمة المواء الحسف وذوي  لجرحى مف المواطنيف األبرياء".عف عشرات الضحايا وا

 ضحايا التفجير بأحر التعازي، متمنيًة الشفاء العاجؿ لمجرحى.
ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة أداف أف  31/21/3123فمسطين أون الين، وأضاؼ موقع 

ننا في حركة حماس نديف بشدة جريمة اغتياؿ العميد قاؿ بركة: "إو االنفجار الذي استهدؼ وساـ الحسف، 
ودعا بركة األشقاء في  وساـ الحسف، ونخشى أف يكوف ذلؾ مقدمة الستهداؼ وحدة لبناف وأمنها واستقرارها".

لبناف إلى اليقظة والحذر والمحافظة عمى السمـ األهمي في لبناف، وعدـ الوقوع في دائرة العنؼ الداخمي، 
 زاء مف ذوي الضحايا وعمـو الشعب المبناني الشقيؽ.وتقدـ بخالص الع

 
 

 الشعبية تنتقد "العواطف" في رسالة مرسي إلى بيريزالجبهة  28
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أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فمسطيف، عف بالغ أسفها لرسالة الرئيس المصري محمد : ئ. يو.بي.آي
مف "الرسالة  لها، أمس، ما تضمنته مرسي إلى الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز. وانتقدت الجبهة في بياف

عواطؼ ومواقؼ ال تعبر عف التاريخ المشرؼ والتضحيات الجساـ لمشعب المصري الشقيؽ والشعوب 
ال تستقيـ والتاريخ العدواني لشمعوف بيريز وسياسة ". وأضافت أف الرسالة "العربية وما قدمته مف تضحيات

اإلنساف الفمسطيني ومقدساته وعمى الشعوب العربية الحرب والعدواف التي تشف يوميًا عمى األرض و 
هذ  الرسالة أثارت مشاعر الصدمة واإلحباط لدى الشارع الفمسطيني، الذي "وأكدت أف  ."واإلسالمية قاطبة

 ."يعوؿ عمى العمؽ المصري والعربي الكثير في نصرة قضيته الوطنية
 32/21/3123الخميج، الشارقة،   

 
 ل اإلداري لممرة الثالثة ضد قيادي في حماسيمدد االعتقا االحتالل 29

الجامعي  األستاذمددت االعتقاؿ اإلداري ضد  اإلسرائيمية ذكر تقرير حقوقي، أف سمطات االحتالؿ :راـ اهلل
 محمد غزاؿ مف مدينة نابمس المحتمة، لمدة خمسة شهور ولممرة الثالثة عمى التوالي. .د

وؽ اإلنساف بالضفة الغربية المحتمة، تمديد االعتقاؿ اإلداري واستنكر مركز أحرار لدراسات األسرى وحق
 .بحؽ غزاؿ

 31/21/3123قدس برس، 
 

 فتح في مصر يرفضون االعتراف بنتائج انتخابات مكتبهم الحركيحركة  طمبة :2
عف رفضه لنتائج االنتخابات التي أجرتها الحركة  أعرب الكادر الطالبي لحركة فتح في مصر، :القاهرة

وقاؿ  سبوع الماضي في معهد البحوث والدراسات العربية هناؾ،  الختيار مكتب حركي طالبي.نهاية األ
إف "بعض األشخاص في  31/21قدس برس نسخة عنه يوـ السبت وكالة الكادر في بياف صحفي تمقت 
شرذـ حفاظًا ووحدة، ألنهـ  ال يستطيعوف إال أف يعيشوا في جو االنقساـ والت الحركة، ال يريدوف لمحركة خيراً 

 عمى وجودهـ الشخصي ومكانتهـ التنظيمية" بحسب البياف.
وأضاؼ البياف أف "الكادر تفاجأ بقياـ لجنة إقميـ القاهرة بعقد مؤتمر صوري رغـ أنه ال يحظى بالصبغة 
التنظيمية الصحيحة والسميمة، األمر الذي جعؿ هذا المؤتمر المزعوـ وما تمخض عنه مسرحية هزلية، 

طالب ينتموف لحركة فتح في  511مف أصؿ نحو  فتحاوياً  24ف عدد مف شاركوا في المؤتمر أ خصوصاً 
 مصر".

وطالب البياف، رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس بإقالة قيادة إقميـ القاهرة الرتكابها العديد مف 
مات الشعبية وكانت التجاوزات والخروقات التنظيمية التي حصمت في انتخابات المكاتب الحركية في المنظ

كما طالب البياف طالب فتح بمقاطعة لجنة إقميـ فتح في  أخرها مسرحية معهد البحوث والدراسات العربية".
 القاهرة، وعدـ التعامؿ معها وعدـ االعتراؼ بشرعيتها.

 31/21/3123قدس برس، 
 
 
 

 فتح تنفي دعوتها دحالن لمعودة إلى ممارسة عممه كالسابقحركة  31



 
 
 

 

 

           24ص                                    3768العدد:                32/21/3123األحد  التاريخ:

السبت، صحة المعمومات التي نشرتها مواقع إلكترونية والتي تحدثت عف دعوة نائب يوـ تح، نفت حركة ف
المفوض العاـ لمحركة في غزة يحيى رباح القيادي المفصوؿ مف الحركة محمد دحالف لمعودة إلى صفوفها 

عنه، وقاؿ رباح في تصريح صحفي وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة  لممارسة عممه السياسي كالسابؽ.
السبت: "إف قرار عودة دحالف بيد القائد العاـ لفتح محمود عباس، وهذا الموضوع لـ يتـ التداوؿ به مطمقًا 

وأضاؼ رباح: "إف عدًدا مف المواقع اإللكترونية  عمى صعيد األطر والمؤسسات الحركية في قطاع غزة".
فتح في غزة وهي أصبحت معروفة  عمى تنظيـ حمالت تشويه وأكاذيب ضد جميع أعضاء قيادة دأب مؤخراً 

 لمجميع بأنها مواقع لمفتنة والتشويش".
 31/21/3123فمسطين أون الين، 

 
 إلى االنفصال التام عن قطاع غزةيدعو  موشيه يعمون 32

دعا وزير الشؤوف االستراتيجية اإلسرائيمي  :القناة العاشرة، تقرير: عامري نحمياس -التمفزيوف اإلسرائيمي
إلى االنفصاؿ التاـ عف قطاع غزة. وقاؿ يعموف في مؤتمر لمنادي  21/:2 ـ الجمعةموشيه يعموف يو 

التجاري والصناعي الذي أقيـ في تؿ أبيب: "إف قطاع غزة حالة معقدة. اعتقدُت في البداية بأننا انفصمنا 
ا لصناعة عف قطاع غزة، ولكف في الحقيقة نحف لـ ننفصؿ. إننا نزودهـ بالكهرباء وهو يقوموف باستخدامه

وتابع يعموف قائاًل:  الصواريخ التي ُيطمقونها عمينا. إننا نزودهـ بالماء والطاقة وهـ يستخدمونها ضدنا".
"فميجمبوا ألنفسهـ الماء، ولتكف لهـ طاقة مف صنعهـ. فميكونوا تابعيف لمصر. عندها سيكوف الوضع أكثر 

لشيء الذي يستند عميه الردع اإلسرائيمي. وضوحًا". وحسب كالـ الوزير، إف أخذ الثمف مف حماس هو ا
 وأشار قائاًل: "إذا لـ يكف هناؾ ردع مف هذا القبيؿ، فإننا سنتمقى المزيد مف الصواريخ بشكؿ يومي".

أبو مازف ليس لديه أي نية لمتوصؿ الرئيس وتطّرؽ يعموف إلى موضوع السالـ مع الفمسطينييف، وأوضح بأف 
وـ باتهامها بفشؿ المفاوضات. وقاؿ يعموف: "إف أبو مازف ال يقوؿ دولتيف ، ويق"إسرائيؿ"إلى السالـ مع 

لمشعبيف ويُنكر وجود الشعب اليهودي. كما أنه ال يقوؿ بأف هذ  االتفاقية هي الشيء الذي سُينهي الصراع 
 بيف الطرفيف".

 ، 3322 العدد، نشرة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري اليومية
 31/21/3123، األوسط مركز دراسات الشرق

 
 البناء في القدس ال يعد استيطاناً  ويؤكد أن يرفض إدانة االتحاد األوروبي لالستيطان ليبرمان 33

رفض إدانة  ،أفيجدور ليبرماف ،وزير الخارجية اإلسرائيميأف  31/21/3123فمسطين أون الين، نشر موقع 
ي جيمو االستيطاني في شرقي القدس المحتمة، وحدة سكنية إضافية في ح 911بناء  "إسرائيؿ"أوروبا لقرار 

 يديعوت أحرونوت جريدةوزعـ ليبرماف، في تصريحات نقمتها  .أف البناء في القدس ال يعد استيطاناً  زاعماً 
، أف هذ  اإلدانات تدؿ عمى عدـ وجود فهـ أساسي لمواقع في المنطقة، غداة إعالف 31/21 السبت يوـ

 الحكومة اإلسرائيمية التوسع االستيطاني في حي جيمو. االتحاد األوروبي إدانته قرار
 إف إدانةقاؿ ليبرماف  ، أف أفيجدورئ. ا.ؼ.بنقاًل عف وكالة  32/21/3123الخميج، الشارقة، وأضافت 

تكشؼ عف عدـ تفهـ األوروبييف بشكؿ كامؿ لما يحصؿ.. جيمو جزء ال يتجزأ مف القدس " االتحاد األوروبي
مف "وأضاؼ انه  ، حسب تعبير ."ها مدنيوف ال يعرقموف بأي شيء عممية السالـعاصمة إسرائيؿ وسكان
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 ، داعياً "األجدى لالتحاد األوروبي أف يسعى وراء تشجيع استئناؼ المفاوضات التي يجمدها أبو مازف
 . "تسوية مشاكمهـ الخاصة قبؿ إعطاء نصائح "إلىاألوروبييف 

 
 الذي غادر منصبه "إسرائيل"من سماء ألمسؤول عن عن الضابط ا مفصالً  تقريراً  تنشرمعاريف  34

 "إسرائيؿ"مف سماء أعف الضابط المسؤوؿ عف  نشرت جريدة معاريؼ العبرية تقريراً  :القدس المحتمة
 فأسبوعيقبؿ نحو  "إسرائيؿ" ألجواءوحمايتها مف اختراقات جوية مثؿ اختراؽ حزب اهلل بطائرته بدوف طيار 

 الجوية. سرائيؿ""إقدرات  إلظهارفي محاولة 
ة يعف القبة الحديد كاف مسؤوالً  ،الذي يغادر مهاـ منصبه ،الجنراؿ دوروف جافيش إفوتقوؿ الجريدة 

وتضيؼ الجريدة  مة دفاعات جوية في العالـ.و منظ أفضؿ "إسرائيؿ"لدى  أفلمواجهة صواريخ غزة انه يعتقد 
سهـ في تطوير الدفاعات أنه مف أرغـ ى العم لػ"إسرائيؿ"غير مريحة  أوقاتدوروف يغادر منصبه في  أف

مف عشريف  ألكثر اإلسرائيمية األجواءاستطاع حزب اهلل اختراؽ  أفسيما بعد  :311ينه عاـ يالجوية منذ تع
 دقيقة.

 "إسرائيؿ" ألجواءاالختراؽ الجوي لحزب اهلل  أعقابمغادرة دوروف لمنصبه في  إمكانيةولـ تخفي الجريدة 
 .اإليرانيةبالطائرة 

خصوصا قسـ  اإلسرائيميوقدـ الجنراؿ المغادر لمنصبه في تقرير مطوؿ تاريخ وتطور سالح الجو 
قضية الطائرة  إلىومراحؿ عممه ومهماته عمى مدار السنوات التي خدـ بها وصوال  وأهدافهالدفاعات الجوية 

قطاع  أف إلى مشيراً  ،بشكؿ يوميف العدو يطور معداته أ إلى وأشار حزب اهلل المبناني. أرسمهاالتي  اإليرانية
حزب اهلل يمتمؾ قدرات صاروخية وجوية كبيرة  أفجانب  إلىغزة يمتمؾ اليوـ الصواريخ المتطورة هذا 

هذ  المرة بؿ ستدوـ لفترات طويمة  ي معركة معه لف تدوـ شهراً أ أفانه يعتقد  إلى مشيراً  ،ومتطورة اليوـ
 في قواتها الجوية.عمؿ متميز  إلىبحاجة  "إسرائيؿ"وستكوف 

انه ال يريد  وأضاؼكبيرة لنا  مفاجأةما تزاؿ قيد التحقيؽ وهي  اإليرانيةقضية الطائرة  أفدوروف  وأكد
 مف الالـز عف هذا الموضوع. أكثرالحديث 
مع العدو المحيط بها الذي تقدر  أمورهاتسير  "إسرائيؿ"لة المهمة هو كيؼ ستستطيع أالمس أف إلى وأشار

وسوريا  إيرافاحتسبنا  إذا أكثرلـ يكف  إف إليناصاروخ موجهة  ألؼ 261نحو  أفالستخبارية ا األجهزة
رغـ  "إسرائيؿ"في  ا فقطرة دـ حتى  أيوبالرغـ مف ذلؾ ال توجد  اإلسالميوحزب اهلل وحماس والجهاد 

ستعداد تنصب اليوـ عمى اال أفيجب  األهميةف أ مىعوشدد  تواصؿ سقوط الصواريخ منذ عدة سنوات.
 نفسه ةوكافة اذرعه عدـ حماي اإلسرائيمياالستراتيجي والقدرة عمى العمؿ العسكري الذي يتطمب مف الجيش 

جيش حيث يتوجب عميه حماية مدنه ومواطنيه مثؿ خميج حيفا ومدف  أييختمؼ عف  ألنهوسط المعركة 
 الشماؿ والجنوب.

 31/21/3123وكالة سما اإلخبارية، 
 

 فمسطين في نكبة بجرائمه" لبمماح"ن اعترافات سّفاح م 35
اعترؼ الجندي، يرحمئيؿ كهنوفيتش، الذي خدـ في عصابات البمماخ عشية النكبة  :حسف عبد الحميـ

الفمسطينية، بأنه شارؾ في ارتكاب مجزرة مسجد دهمش في المد، وفي التطهير العرقي بقوة السالح لقرى 
في مقابمة أجراها معه الصحفي إياؿ زيفاف مف جمعية  ،وأكد كهنوفيتش .2:59وبمدات عربية كثيرة عاـ 



 
 
 

 

 

           26ص                                    3768العدد:                32/21/3123األحد  التاريخ:

التي تعنى بتوثيؽ النكبة الفمسطينية، أف عممية التطهير العرقي لمنطقة طبريا أطمؽ عميها اسـ  ،زوخروت
 مكنسةئ، وكانت تهدؼ إلى طرد الفمسطينييف وتهجيرهـ مف قراهـ ثـ هدـ البيوت لمنع عودتهـ،  "مطاطيه"

 مف يغآؿ ألوف وبف غوريوف.بتعميمات مباشرة 
وقاؿ كهنوفيتش المقيـ اليـو في "كيبوتس داغانيا" أنه شارؾ في تهجير قرى قضاء طبريا، وكانت الوسيمة 
لترويع السكاف وحممهـ عمى النزوح إطالؽ الرصاص والقنابؿ اليدوية عمى القرية ودفع السكاف إلى الخروج، 

وهـ يهرعوف لممغادرة عف طريؽ البحيرة بواسطة القوارب، وقاؿ إف أف القوة أطمقت النار عمى السكاف  مؤكداً 
 القوة التي كاف يخدـ فيها "طّهرت" أوال مدينة طبريا ثـ انتقمت مف قرية ألخرى لتطهيرها وتهجير سكانها.
وردا عمى سؤاؿ حوؿ المسؤوؿ المباشر عف إصدار تعميمات التطهير، قاؿ: "واحد ووحيد يمكنه إصدار 

 ف هذا النوع، يغئاؿ ألوف، وأفترض أنه لـ يكف هناؾ أي خالؼ بالرأي بينه وبيف بف غوريوف".تعميمات م
 قائدا لمهجوـ عمى المد. 2:59يوليو  /وكاف بف غوريوف قد عّيف ألوف في حزيراف

 31/21/3123، 59عرب 
 

 يلعمى سفينة إيست يسرائيماإلتستنكر اعتداء الجيش  الفمسطينية األهميةشبكة المنظمات  22
ي سرائيمية الفمسطينية "قياـ بحرية االحتالؿ اإلماستنكرت شبكة المنظمات االه :ا ؼ ب -القدس المحتمة 

ية إسرائيمبعممية قرصنة ومهاجمة سفينة ايستيؿ التضامنية بعد محاصرتها مف قبؿ خمسة زوارؽ حربية 
الثيف ميال في الميا  الدولية وقطع االتصاالت معها في تماـ الساعة العاشرة مف صباح اليوـ عمى بعد ث

 بينما كانت في طريقها الى قطاع غزة".
ي وفي ظؿ انقطاع االتصاؿ مع السفينة المسؤولية الكاممة سرائيموقالت في بياف انها تحمؿ "االحتالؿ اإل

 عف سالمة المتضامنيف" عمى السفينة.
راج عنهـ وتمكينهـ مف الوصوؿ وطالبت الشبكة "بتدخؿ فوري عاجؿ مف ضماف سالمة المتضامنيف واالف

 الى قطاع غزة". 
 21/10/2012، الحياة، لندن

 
 المطالبة بالسماح ألهالي األسرى بزيارتهم في عيد األضحى 22

ناشد عبد الناصر فروانة منظمة الصميب األحمر الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية بأف تتحمؿ 
ي، مف أجؿ سرائيممسؤولياتها القانونية واإلنسانية وأف تتدخؿ وبشكؿ ضاغط وقوي لدى سمطات االحتالؿ اإل

ئهـ ورؤية أحبائهـ وآبائهـ بمناسبة عيد السماح لكافة أهالي وأطفاؿ األسرى بالتوافد عمى السجوف لزيارة أبنا
األضحى المبارؾ، وانتظاـ برنامج الزيارات بشكؿ طبيعي بالنسبة ألهالي أسرى القطاع، ورفع المنع األمني 

 عف ا الؼ مف ذوي أسرى الضفة والقدس.
 20/10/2012، فمسطين أون الين

 
 
 

 لقرآن"دار "القرآن" تحصل عمى عضوية عالمية لتحفيظ "ا: غزةقطاع  22
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حصمت دار القرآف الكريـ والسنة في قطاع غزة عمى عضوية الهيئة العالمية لتحفيظ القرآف الكريـ التابعة 
 لرابطة العالـ االسالمي بالمممكة العربية السعودية.

وقاؿ محمود خاص مدير عاـ دار القرآف الكريـ والسنة، إف هذا االنجاز ما كاف له أف يتحقؽ إال بجهد كؿ 
 يف في الدار وتوجيهات أعضاء مجمس االدارة.العامم

 20/10/2012، فمسطين أون الين
 

 معممو األونروا يرفضون تدريس "المحرقة اليهودية" 22
أكد معممو وكالة األونروا رفضهـ تدريس ما يسمى بالمحرقة اليهودية : الديف نادية سعد -عماف 

ودانوا، في تصريح أصدرو  أمس، "قرار  ية."الهولوكست" في مدارس الوكالة ضمف سياؽ موادها اإلثرائ
 ية، برغـ نفيها لذلؾ".إسرائيماألونروا بإرجاع تدريس الهولوكست بعد تجميد  لفترة تحت ضغوط غربية 

وأعمنوا عف موقفهـ "الحاـز والصمب" مف عدـ السماح بتدريس طمبة األونروا ما يسمى "الهولوكست" مف باب 
اءة لمقضية الفمسطينية وتجهياًل لمطمبة وتغييرًا لمفاهيمهـ نحو عدوهـ حقوؽ اإلنساف لما يشكمه مف إس

ونو  رئيس المؤتمر العاـ التحاد العامميف في األونروا شاكر الرشؽ إلى  ي.سرائيمالرئيسي وهو االحتالؿ اإل
يما وف موقؼ االتحاد بعدـ قبوؿ تعميـ مادة "الهولوكست" في مدارس وكالة الغوث تحت أي ظرؼ أو مسمى.

طالب "باحتراـ حقوؽ اإلنساف لمشعب الفمسطيني ومأساته التاريخية منذ عشرات السنيف"، أكد أف العامميف 
لف يسمحوا بتدريس "الهولوكست" في مناطؽ عمميات األونروا الخمس وهي األردف وسورية ولبناف والضفة 

 الغربية وقطاع غزة.
 21/10/2012، الغد، عّمان

 
  المستشفى إلجراء عممية قمب مفتوح فمسطيني إلى أسيرنقل  22

قالت مصادر حقوقية فمسطينية، إف سمطات االحتالؿ نقمت األسير الفمسطيني رياض العمور إلى : راـ اهلل
 ي إلجراء عممية قمب مفتوح، بعد تدهور وضعه الصحي بشكؿ خطير.سرائيممستشفى "تؿ هشومير" اإل

عامائ، نقؿ مؤخرا إلى مستشفى  22إف األسير العمور   هلل،وقالت وزارة شؤوف األسرى والمحرريف في راـ ا
منظـ لمقمب له، ولكف وضعه الصحي لـ يتحسف مما  ي حيث تـ زرع جهازسرائيم"اساؼ هروفيه" اإل

 .هشومير استدعى نقمه إلى مستشفى تؿ
 20/10/2012قدس برس، 

 
   مطالبًة بإطالق سراحه يد"معتقل لدى السمطة تعتصم أمام سجن "الجنال وليد خالد صحفيالعائمة  30

نفذت عائمة الصحفي الفمسطيني وليد خالد المعتقؿ لدى أجهزة السمطة براـ اهلل، اليوـ السبت : نابمس
ئ، إعتصامًا أماـ سجف "الجنيد" الفمسطيني في مدينة نابمس شماؿ الضفة الغربية المحتمة، لممطالبة 10|20 

شهر.وشارؾ في االعتصاـ إلى جانب عائمة خالد وأقربائه مجموعة باإلفراج عف ابنها المعتقؿ منذ اكثر مف 
مف زمالئه اإلعالمييف والنشطاء الحقوقييف الذيف نّددوا باعتقاؿ الصحفي الفمسطيني وطالبوا باإلفراج الفوري 

 عنه.
 20/10/2012قدس برس، 
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 أزمة مالية تعصف بـ "معرض فمسطين الدولي الثامن لمكتاب" : انعمّ  31
ا عدد مف أصحاب دور النشر المشاركة معرض فمسطيف الدولي الثامف لمكتاب، بعد أسبوع مف شك: عماف

انطالقته، مؤكديف حاجتهـ إلى اهتماـ مف وزارة الثقافة الفمسطينية والقائميف عمى المعرض، لمحد مف 
 خسارتهـ.

اجهت الناشريف منذ بداية أكـر البرغوثي صاحب دار البيرؽ لمنشر في راـ اهلل يرى أف أهـ المشاكؿ التي و 
المعرض وحتى اليوـ هي المبيعات، ومف المفروض أف لمناشر رسالة ثقافة إنسانية ورفع مستوى الوعي 

« كيؼ يمكف أف يستمر الناشر وخاصة الفمسطيني؟»وزيادة نسبة القراء، ويضيؼ البرغوثي متسائال: 
مشاركة تكمفة عالية جدا مف أجور شحف فالمبيعات مهمة، وخاصة في المعارض الدولية ويترتب عمى ال

يجار جناح الكتب، إضافة إلى ما يسمى بالمصروفات غير المنظورة، وهذ  المصاريؼ تؤخذ بعيف  ونقؿ وا 
% مف حجـ المبيعات، مبيعات المعرض عند معظـ دور النشر ال 11االعتبار والمفروض أف تكوف نسبتها 

اريؼ يومية، مف ضمنها الخصـ عمى الكتب وتوزيع كتب دوالرا يوميا، وهي تذهب مص 110تتجاوز الػ 
المطموب »ويضيؼ البرغوثي: « عمى بعض القراء، فكيؼ يمكف أف يغطي مصاريؼ الشحف والجناح؟

لمخروج مف هذ  األزمة الشراء مف دور النشر بشكؿ متوازف وعادؿ بقدر تكاليؼ الجناح واإلعفاء مف 
يجار األجنحة  «.مصاريؼ الشحف وا 

 21/10/2012، ر، عّمانالدستو 
 

لغاء "وادي عربية" "إسرائيل"إلغالق سفارة  دعوت ة: تظاهر األردن 43  وا 
تظاهرة قرب السفارة اإلسرائيمية أمس شارؾ فيها  ،افعمّ العاصمة األردنية شهدت  :تامر الصمادي -عماف 

عاـ  "إسرائيؿ"عة مع المئات مف أعضاء الحركات اليسارية والقومية، وطالبت بإلغاء معاهدة السالـ الموق
، كما دعوا إلى قطع العالقات االقتصادية "إسرائيؿ". وندد المتظاهروف بإيفاد سفير أردني إلى 5::2

 والسياسية مع الدولة العبرية وطرد السفير اإلسرائيمي مف عماف.
قاؿ القيادي في و  المتظاهروف األعالـ األردنية والفمسطينية وأحرقوا العمميف اإلسرائيمي واألميركي. رفعو 

حراكنا سيستمر ضد سفارة الكياف "الحراؾ الداعي إلى إغالؽ السفارة اإلسرائيمية في عماف فاخر دعاس، إف 
لغاء معاهدة وادي عربة  ."الصهيوني حتى إغالقها وا 

 31/21/3123الحياة، لندن، 
 

 معرض "عمى أسوار القدس نمتقي" في الجامعة األردنية افتتاح 44
معرضا  ،الخميس أمسمف  أوؿ ،نايؿ الشرعة .د ،د شؤوف الطمبة في الجامعة األردنيةافتتح عمي :عماف

ويهدؼ  عف القدس، بحضور عدد مف المسؤوليف في السفارة الفمسطينية والمجمس الوطني الفمسطيني.
 معرض "عمى أسوار القدس نمتقي"، الذي أقيـ بالتعاوف مع مكتب شؤوف الطمبة الوافديف في الجامعة، إلى
سالمية، ومجابهة حممة التهويد الشرسة التي يهدؼ االحتالؿ اإلسرائيمي  الحفاظ عمى هوية القدس عربية وا 

 مف خاللها إلى تشويه وجه المدينة المقدسة، وتدمير تراثها التاريخي والحضاري واإلنساني.
 32/21/3123الغد، عّمان، 

 
 عبر رفح اتفاق قطري مصري عمى إدخال مستمزمات إعادة إعمار غزة 45
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رئيس المجنة القطرية  ، أففتحي صباح ،غزةنقاًل عف مراسمها في  32/21/3123الحياة، لندن، نشرت 
مواد البناء والمعدات  إدخاؿأعمف انتهاء أزمة ، السفير القطري محمد العمادي ،قطاع غزة إعمار إلعادة

 الرئيس"مميوف دوالر. وقاؿ إف  365 اإلجماليةالبالغة قيمتها  اإلعمار إعادةالالزمة لتنفيذ مشاريع 
مواد البناء والمستمزمات عبر معبر رفح، وتعهد استئناؼ ضخ  إدخاؿمحمد مرسي وافؽ عمى   المصريئ

 ."مف اليوـ القطاع اعتباراً  إلىالوقود القطري 
السفير القطري محمد ، أف حامد جاد ،غزةنقاًل عف مراسمها في  32/21/3123الغد، عّمان، وأضافت 

عقب الحديث الهاتفي الذي  خبر  هاتفياً أالغد النقاب عف أف الرئيس مرسي  جريدةمادي كشؼ في حديث لالع
مستمزمات إعادة إعمار  إلدخاؿأنه سيتخذ كؿ الترتيبات الالزمة  أمسجرى بيف هنية ومرسي مساء أوؿ مف 

حسب احتياجات العمؿ غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وذلؾ وفؽ جدوؿ كميات يتـ االتفاؽ عميه ب
ولفت العمادي إلى أف  مواد بناء ومعدات عبر المعبر المذكور. إدخاؿالذي يعد المرة األولى التي يتـ  األمر

باقي كميات الوقود المخصص لمحطة توليد كهرباء غزة مف  إدخاؿبموافقته عمى  أيضاالرئيس مرسي أبمغه 
كؿ  إدخاؿغزة وسيتـ  إلى% فقط مف الوقود القطري وصؿ  38" إدخالهالمنحة القطرية منوها إلى أف ما تـ 

الماضي مدير المخابرات المصرية رأفت شحادة  األسبوعوبيف العمادي أنه التقى في نهاية  الكميات المتبقية.
دخاؿ اإلعماروأطمعه عمى احتياجات قطاع غزة بما في ذلؾ معدات ومستمزمات   مشيداً  ،الوقود القطري وا 

 مف تفهـ واستعداد لتمبية هذ  االحتياجات. بما أبدته مصر
 

 الفتتاح مشاريع إعادة اإلعمار أمير قطر يصل إلى غزة غداً  46
النقاب عف أف الشيخ حمد بف  في قطاع غزةكشفت مصادر مطمعة في الحكومة : صالح النعامي - غزة

المستوى الفتتاح  خميفة آؿ ثاني سيصؿ غزة غدا ترافقه عقيمته الشيخة موزة ووفد مف شخصيات رفيعة
. وحسب هذ  المصادر فإف الشيخ حمد سيضع حجر األساس لمدينة حمد مشاريع إعادة اإلعمار رسمياً 

السكنية، وسط القطاع، وحجر األساس إلعادة إنشاء شارع صالح الديف، الذي يصؿ جنوب القطاع 
كومة هنية، حيث سيشارؾ األمير مع ح بشماله، والشارع الساحمي. ومف المقرر أف تشمؿ الزيارة لقاء مطوالً 

بعدها في حفؿ استقباؿ جماهيري تنظمه الحكومة، ومف المتوقع أف يعمف هنية في هذا الحفؿ، البشرى التي 
وعد بها سكاف القطاع، وتكمف في إعالنه إنهاء الحصار عف قطاع غزة وبدء مرحمة اإلعمار وما تحممه 

 هذ  الزيارة مف مدلوالت سياسية مهمة.
بيف األجهزة األمنية المصرية وأجهزة أمف  كامالً  لسياؽ ذاته، أكدت مصادر فمسطينية أف هناؾ تنسيقاً وفي ا

. وذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أف مدير المخابرات القطاعلتأميف وصوؿ الشيخ حمد إلى  في غزة
لمصرية. وذكرت مصادر القطرية زار القاهرة لمدة يوميف لتنسيؽ الزيارة مع كبار قادة األجهزة األمنية ا

عالي المستوى بيف كافة  ي بتوقيت الزيارة وأف تنسيقاً سرائيمصحافية فمسطينية أنه تـ إبالغ الجانب اإل
وأوضحت المصادر أف خمسيف شخصية  األطراؼ تـ لضماف نجاح الزيارة وضماف فترة الهدوء خاللها.

 قطرية سترافؽ األمير.
 32/21/3123الشرق األوسط، لندن، 

 
 مرسي لبيريز خطابعمى غاضبة الفعل ال: تواصل ردود صرم 47
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القاهرة: تواصمت في مصر ردود فعؿ غاضبة لميوـ الثالث عمى التوالي، عمى عبارات تضمنها خطاب 
ي شمعوف بيريز، في مناسبة تعييف السفير المصري الجديد في سرائيموجهه الرئيس محمد مرسي، لمرئيس اإل

ة وسياسية ما تضمنه الخطاب مف غزؿ صريح بيف الرئيس مرسي ونظير  واعتبرت قوى ثوري تؿ أبيب.
هرولة جماعة اإلخواف المسمميف إلبراـ عالقات وثيقة مع الكياف الصهيوني، بهدؼ "ي، يعكس سرائيماإل

 ."االزدواجية التي تمارسها الجماعةػ". وانتقدت هذ  القوى ما وصفته ب"تأميف وجودها بالسمطة
يف، رئيس المجمس االستشاري السابؽ، سامح عاشور، العبارات التي تضمنها خطاب ووصؼ نقيب المحام

؟ قبؿ "ما الفارؽ إذف بيف نظاـ مبارؾ ونظاـ مرسي"، متسائال: "جاءت محبطة ومخيبة لرماؿ"مرسي بأنها 
صياغة الخطاب، تجعؿ مف يقرؤ  يشعر بأف أمريكا حاضرة في المشهد بقوة، وأف الهدؼ مف "أف يضيؼ: 

ال يوجد ما يجبر مصر عمى إرساؿ خطابات بصياغات "، ويقوؿ عاشور: "إسرائيؿالخطاب هو مجاممة 
 ."معينة، والقانوف الدولي نفسه ال يمـز الدوؿ بعبارات موحدة

مف جانبه، اعتبر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي، د. عماد جاد، العبارات التي 
لقد أثبت هذا الخطاب أف " . ويقوؿ جاد:"لـ يتغير في مصر" ى أف شيئاً تضمنها خطاب مرسي تؤشر عم

كؿ ما يريد  اإلخواف المسمموف هو الجموس فقط مكاف مبارؾ، بؿ إف مرسى يستخدـ نفس العبارات التي 
عمى أف اإلخواف ال يريدوف سوى  ، ما يعد مؤشراً "ييفسرائيمكاف يستخدمها مبارؾ في خطاباته لممسؤوليف اإل

 سمطة.ال
الخطابات الدبموماسية دائما ما تعكس قوة الدولة، لذا فنحف نرى أف "ويقوؿ القيادي الجهادي، نبيؿ نعيـ: 

حتى تمؾ المغة لـ تعرفها خطابات ". ويضيؼ: "خطاب مرسي األخير إلى بيريز يعكس ضعؼ الدولة
قبؿ أف يزيد عميها مرسي ما يستخدـ كممة صديقي،  ، إذ كاف دائماً إسرائيؿالسادات إلى أصدقائه في 

 ."الكثير
مف جانبها، أعمنت جماعة اإلخواف المسمميف عمى لساف عدد مف قياداتها البارزة رفضها لما وصفته 

، وقاؿ القيادي اإلخواني البارز، عضو الهيئة العميا لحزب "مزايدات بعض القوى السياسية عمى الرئيسػ"ب
 كاف مف األفضؿ أف يكوف خطاب الرئيس إلى بيريز مختمفًا وجافاً ربما "الحرية والعدالة، د. حممي الجزار، 

عف بقية الخطابات التي أرسمت لتعييف السفراء الجدد في الدوؿ األخرى، لكنها الدبموماسية التي تفرض 
. وال يرى الجزار في مثؿ هذا الخطاب ما قد يؤثر في شعبية الرئيس. "أسموبا في مثؿ هذ  الخطابات

، وقد ظهرت بوضوح في خطبه إسرائيؿبيف مواقؼ الرئيس الشخصية تجا   لتفريؽ دائماً يجب ا"ويضيؼ: 
، وبيف مواقفه كرئيس لمجمهورية، وهو موقؼ يحتـ عميه إسرائيؿالسياسية التي تجنب فيها مجرد ذكر كممة 

 ."ـالخضوع لالتفاقيات والبروتوكوالت التي وقعت عميها مصر في السابؽ وال تزاؿ سارية حتى اليو 
 32/21/3123الخميج، الشارقة، 

 
 تعود لمظهور "إسرائيل"مصر: أزمة حقول الغاز مع  48

، أف األزمة التي أثارها عدد مف 31/21 قاؿ مصدر مصري مسؤوؿ يوـ السبت :أيمف قناوي -القاهرة 
مية وقبرص"، لغاز مف الميا  اإلقمي إسرائيؿالنشطاء السياسييف في الشارع المصري بشأف "سرقة كؿ مف 

لمحؿ، باعتراؼ أجهزة سيادية بأنه تـ إجراء ترسيـ هذ  الحدود البحرية في هذ   المصرية، لف تجد طريقاً 
والمهندس االستشاري ممدوح حمزة والمواء أركاف حرب  السياسيوقد أقاـ كؿ مف الناشط  الميا  بوقت سابؽ.

بمجمس  اإلداريمحكمة القضاء متقاعد صالح الديف سالمة وعادؿ شرؼ المحامى، دعوى قضائية أماـ 



 
 
 

 

 

           31ص                                    3768العدد:                32/21/3123األحد  التاريخ:

، باعتبار 3123يناير كانوف الثاني/ الدولة، طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير البتروؿ الصادر في األوؿ مف 
حقؿ الغاز "أفروديت" يقع في الميا  اإلقميمية االقتصادية لقبرص، مع وقؼ سرقة الغاز مف حقمي" لفياثاف" 

 ."إسرائيؿ"و"شمشوف" مف قبؿ 
بعدـ التنقيب في هذيف الحقميف والتأكيد عمى عـز مصر توقيع عقوبات  "إسرائيؿ"الدعوى بإلزاـ  وطالبت

عمى الشركات التي تنقب عمى الغاز والبتروؿ في الحقميف واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لذلؾ، وقاؿ 
اف طمب إعادة الترسيـ وتنفيذ  "بوابة الشرؽ"، انه سبؽ لوزارة الدفاع أف رسمت هذ  الحدود، و ػمصدر مطمع ل

 ليس باألمر السهؿ.
 32/21/3123الشرق، الدوحة، 

 
 لممكاتب اإلقميمية البيئية بالوطن العربي سمطة البيئة بغزة رئيساً  رئيس 49

في االتحاد العربي  يوسؼ إبراهيـ، عضواً  .ُأنتخب رئيس سمطة جودة البيئة في غزة د: جماؿ غيث - غزة
جاء ذلؾ خالؿ اجتماع لممتقى الشباب العربي  لممكاتب اإلقميمية في الوطف العربي. اً لمشباب والبيئة ورئيس

اإلفريقي الرابع في محافظة األقصر بمصر، وتنظمه منظمة اإليسيسكو واالتحاد العربي لمشباب والبيئة 
 التابع لجامعة الدوؿ العربية ومحافظة األقصر.

 31/21/3123فمسطين أون الين، 
  

 الخيرية اإلماراتية توزع مساعدات عمى أسر فمسطينية ُرّحمت إلى األغوار الاألعمهيئة  :4
أسرة  :2بادرت هيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية بتقديـ المساعدات النقدية والعينية ألكثر مف :  واـئ

 لشرقية.مف مدينة بيت لحـ واستقرت في األغوار الفمسطينية ا فمسطينية مف عرب الرشايدة التي رحمت قسراً 
الهيئة في اإلمارات وجهت  إدارةالخيرية في الضفة الغربية إف  األعماؿالراشد مدير مكتب هيئة  إبراهيـوقاؿ 

يكفيها لمدة شهر عمى  أسرةالمنكوبة بتقديـ مئة دوالر وطرد غذائي لكؿ  األسربتقديـ مساعدات عاجمة لهذ  
 األقؿ.

 32/21/3123الخميج، الشارقة، 
 

 "غير عضو"يرجح نجاح الفمسطينيين في الحصول عمى دولة  لألمم المتحدة العامةرئيس الجمعية  51
الميمة قبؿ الماضية،  ،المندوب الصربي فوؾ جيريميتش ،لندف: رجح رئيس الجمعية العامة ل مـ المتحدة

 ،شنجاح المساعي الفمسطينية لرفع مستوى تمثيمهـ في األمـ المتحدة إلى دولة غير عضو، وقاؿ جيريميت
تشريف الثاني/ معظـ الناس يتوقعوف أف يكوف في النصؼ الثاني مف "في مقابمة مع وكالة رويترز: إف 

إذا قرروا السعي إلى ذلؾ بعد هذ  المشاورات وهو ما أعمنه الرئيس عباس في خطابه.. فإف ". وقاؿ "نوفمبر
محاضرة عمى واشنطف، لكنه عبر  وقاؿ جيريميتش إنه ال يرغب في إلقاء ."معظـ الناس يتوقعوف إقرار هذا

عف قمقه بشأف احتماؿ تعميؽ تمويؿ األمـ المتحدة بسبب القضية الفمسطينية. وقاؿ إف هذا ستكوف له 
ال أعتقد أف خفض المساعدة المالية سيكوف في صالح الواليات المتحدة.. "وأضاؼ: "، عواقب مالية وخيمة"

بغي أف تفعمه. هـ يعمموف ما هو األفضؿ بالنسبة لهـ وهذا ما لكف ليس لي أف أقوؿ لمواليات المتحدة ما ين
نما لالعتراؼ بهـ كدولة غير "سيفعمونه . وأكد جيريميتش أف الفمسطينييف ال يسعوف لعضوية األمـ المتحدة وا 
 عضو.
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 32/21/3123الشرق األوسط، لندن، 
 

 مسطينيين يزدادالتضامن الدولي مع الف ويؤكد أن االنقسام الفمسطينيينتقد  تشومسكي 52
 أقامتهمؤتمر دولي لمغات  أماـنعـو تشومسكي في كممة  األمريكيالمفكر اليهودي  .ئ: أكدب .ؼ.ا  -غزة 

 أف وأوضح. "في تزايد"التضامف الدولي مع القضية الفمسطينية  أف، أمسفي غزة  اإلسالميةالجامعة 
والتضامف الدولي مع القضية الفمسطينية وصؿ التغيير هذا بدأ يطاوؿ المجتمع والرأي العاـ األمريكي... "

 أف إذ، أكثرباتت محؿ نقاش وتضامف "ف القضية الفمسطينية أ وأضاؼ ."مستوى كبير مقارنة بما سبؽ إلى
قمبت الموازيف " 3119عمى قطاع غزة نهاية عاـ  يةسرائيماإلالحرب  أف ، مبيناً "الدعـ الدولي بدأ يتعاظـ بقوة
تغيير الصورة في العالـ في شأف ما يجري عمى االرض، وهو ما عزز مفاهيـ وساهمت بشكؿ كبير في 

 ."التضامف وحركات الدعـ لمشعب الفمسطيني
جاءت "الثورات في عدد مف البمداف العربية  أففي الوقت نفسه، انتقد تشومسكي االنقساـ الفمسطيني. ورأى 

التي تقؿ  ،ر عف تضامنه مع السفينة ايستيؿ. وعب"صدمة لمقوى الغربية، وعمى رأسها الواليات المتحدة
رسالة بأف العالـ "السفينة  إف، وقاؿ أمس يةسرائيماإلوالتي اعترضتها البحرية  ،ناشطيف مؤيديف لمفمسطينييف

، فإف هذا لف يةسرائيماإلالقوات البحرية  أوقفتهابدأ يتغير باتجا  دعـ اكبر لمقضية الفمسطينية، وحتى إف 
 ."العالمي الذي يتعاظـ بشكؿ سريعيوقؼ هذا الجهد 

الفمسطينية في مرفأ الصياديف في  األهميةكما شارؾ تشومسكي في وقفة تضامنية نظمتها شبكة المنظمات 
 مدينة غزة.

 32/21/3123الحياة، لندن، 
 

 "الحكماء" يزور األراضي الفمسطينية لتقييم آفاق "حل الدولتين" منظمةوفد  53
وفد مف منظمة  ،32/21األحد  يوـصؿ إلى األراضي الفمسطينية المحتمة، مف المقرر أف ي :راـ اهلل

 ،الذي يترأسه جيمي كارتر ،ساعة.ومف المقّرر أف يقوـ الوفد 59"الحكماء" الدولية في زيارة قصيرة تستغرؽ 
الرئيس األمريكي األسبؽ، بإجراء عّدة لقاءات في راـ اهلل وتؿ أبيب مع شخصيات سياسية فمسطينية 

ية بينهـ رئيس الدولة العبرية شمعوف بيريز ورئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، باإلضافة إلى سرائيما  و 
ي مف أكاديمييف ونشطاء حقوقييف وممثمي المراكز سرائيممجموعة مف ممثمي المجتمع المدني الفمسطيني واإل

الدولتيف" ورصد تأثير التوّسع زيارة " لتقييـ آفاؽ "حؿ الوتهدؼ  البحثية والمنظمات غير الحكومية.
ية عمى معالـ الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتمة، باعتبارها "عقبة سرائيماالستيطاني والتغييرات السريعة اإل

 ي.سرائيمرئيسية" تحوؿ دوف تحقيؽ السالـ بيف الجانبيف الفمسطيني واإل
 31/21/3123قدس برس، 

 
 يةإسرائيمفجير ضد سفن : إحباط محاولة تيةقبرصال إليثياجريدة  54

 يـومساء  ،إليثيا القبرصية جريدةوفقًا لتقرير ورد في  :ي، تقرير: ليئور افزوفسرائيمإذاعة الجيش اإل
كيمو غراـ مف المواد المتفجرة في ميناء  211، فقد قامت قوات األمف القبرصية باكتشاؼ 29/21 الخميس

وجاء في التقرير كذلؾ  يف الذيف يأتوف إلى المكاف لمتنز .يسرائيم"ليمسوؿ" في قبرص، وقد ُأعدت مف أجؿ اإل
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بأف المواد المتفجرة كانت بالموف الوردي وعمى شكؿ كرة. ولـ يتحدث التقرير عما إذا تـ اعتقاؿ مشتبهيف في 
 القضية، بؿ تـ فتح تحقيؽ في القضية.

 ، 3322 العدد، نشرة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري اليومية
 31/21/3123، راسات الشرق األوسطمركز د

 
 والحياة خمف أسوار عالية "إسرائيل" 55

 جماؿ خاشقجي
عزيػػزي وصػػديقي »ال أصػػدؽ أف يخاطػػب الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي نظيػػر  اإلسػػرائيمي شػػيموف بيريػػز بػػػ 

فػػػي خطػػػاب تقػػػديـ السػػػفير المصػػػري الجديػػػد لػػػدى إسػػػرائيؿ. ال بػػػد أف هنػػػاؾ خطابػػػًا بالفعػػػؿ ولكنػػػه « العظػػػيـ
روتوكػػولي، أعػػد  موظػػؼ فػػي الخارجيػػة المصػػرية، ولكػػف إف كػػاف بهػػذ  الصػػيغة فػػالموظؼ إمػػا بميػػد لػػـ يػػدرؾ ب

التحػػوالت التػػي حصػػمت فػػي بػػالد  بوصػػوؿ اإلخػػواف المسػػمميف المػػؤمنيف دينػػًا بمواجهػػة إسػػرائيؿ أو أنػػه خبيػػث 
 نع تكرار ذلؾ.يريد توريط الرئيس. في الغالب سيجري مرسي عممية إعادة ترتيب في الخارجية لم

إسرائيؿ تعمـ ذلؾ، وتعرؼ مشاعر اإلخواف الحقيقية، ولكنها أيضًا مثؿ الميبرالييف العػرب، تتػربص بهػـ وتريػد 
رئػيس « حكمػة»إحراجهـ، أما في عالـ السياسة الحقيقية، فكال الطرفيف يتحاشى أية مواجهة. تجّمى ذلػؾ فػي 

حظػات حرجػة مػرت بعالقػات البمػديف، ابتػداء مػف أزمػة وقػؼ وزرائها المراوغ بنياميف نتانياهو مرات عدة في ل
تصدير الغاز التي قمؿ نتانياهو مف شأنها ووصفها بمجرد خالؼ تجاري، إلى اقتحاـ السفارة اإلسػرائيمية مػف 
قبػػؿ متظػػاهريف، فػػاكتفى بشػػكر المجمػػس العسػػكري الحػػاكـ وقتػػذاؾ لحمايتػػه أفػػراد السػػفارة، إلػػى السػػكوت عمػػى 

 ية في سيناء مخالفة بذلؾ اتفاؽ السالـ.انتشار قوات مصر 
لفهػػـ الموقػػػؼ اإلسػػػرائيمي، يجػػب العػػػودة قمػػػياًل إلػػى الػػػوراء، فمػػػا مػػف دولػػػة فاجأهػػػا وأقمقهػػا الربيػػػع العربػػػي قػػػدر 
إسػػرائيؿ. إنػػه يحاصػػرها، ولػػف تجػػد غيػػر أف تقفػػؿ أبػػواب حصػػونها وتتظػػاهر بػػاألمف وتمضػػي بحياتهػػا خمػػؼ 

لبحػػار، عبػػر نيويػػورؾ شػػريكها االقتصػػادي األكبػػر، األسػػوار التػػي بنتهػػا أسػػوار عاليػػة، تتصػػؿ بالعػػالـ عبػػر ا
لحمايػػة نفسػػها مػػف تسػػمؿ الفمسػػطينييف إليهػػا وتفجيػػر أنفسػػهـ فػػي باصػػاتها وفػػؽ زعمهػػا. بػػالطبع لػػديها هػػدؼ 
استراتيجي آخر، هو حمايتها أيضًا مف الديموغرافية المتغيرة دومًا ضدها، وحمايتهػا مػف حػؿ الدولػة الواحػدة، 

كػػي تضػػـ مػػا اختػػارت مػػف أراٍض فػػي الضػػفة الغربيػػة إليهػػا كػػأمر واقػػع، األسػػوار هػػي حػػدودها، ولكنهػػا بعػػد و 
الربيػػع العربػػي تحولػػت إلػػى سػػجف لهػػا، أنهػػت األسػػوار مشػػروع الشػػرؽ األوسػػط الجديػػد الػػذي حمػػـ بػػه الػػرئيس 

اقية أوسػمو ووادي عربػة، اإلسرائيمي شيموف بيريز وبّشر به حوؿ العالـ في منتصؼ التسعينات بعد توقيع اتف
اختفػػػػػت المشػػػػػاريع المشػػػػػتركة مػػػػػع األردف، وصػػػػػفقة الغػػػػػاز المريحػػػػػة والمكسػػػػػبة مػػػػػع مصػػػػػر، اختفػػػػػى السػػػػػياح 
اإلسرائيميوف مف شـر الشيخ وفنادؽ البحػر الميػت فػي األردف. لػف يجػرؤ أحػد بعػد الربيػع العربػي عمػى اقتػراح 

كمػػا فكػػر يومػػًا بعػػض األردنيػػيف والفمسػػطينييف  مشػػروع توليػػد كهربػػاء مػػع إسػػرائيؿ ناهيػػؾ عػػف كػػازينو وممهػػى
والمصػػرييف، فالحكومػػات العربيػػة باتػػت منتخبػػة، ومحاسػػبة، مثممػػا كػػاف بػػارؾ ونتانيػػاهو يعتػػذراف لبيػػؿ كمينتػػوف 
وجػػػػورج بػػػػوش بأنهمػػػػا ال يسػػػػتطيعاف القبػػػػوؿ بهػػػػذا االتفػػػػاؽ أو ذاؾ ألف خمفهمػػػػا ناخبػػػػًا إسػػػػرائيميًا قػػػػد يفقػػػػدهما 

يس المصري محمد مرسي أف يقدـ تبريرًا كهذا لمرئيس أوباما لو ألّح عميػه أف يتصػؿ منصبيهما، يستطيع الرئ
فقط برئيس الوزراء اإلسرائيمي. مرسي ابتدأ بحكـ خمفيته كأخ مسمـ ال يحب أف يجري هذا االتصػاؿ، وكػذلؾ 

 سيكوف رئيس الجمهورية السورية المنتخب، واألردني أيضًا.
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يتحػػدثوف عػػف ضػػـ الضػػفة الغربيػػة إلػػى كيػػانهـ، فهػػـ ال يريػػدوف حػػؿ الدولػػة لػػذلؾ ال أصػػدؽ اإلسػػرائيمييف وهػػـ 
الواحدة الذي يػرا  بعػض العقػالء الفمسػطينييف أنػه الحػؿ الوحيػد الممكػف الػذي يمكػف أف يعمػؿ لصػالح الشػعب 
الفمسطيني عمى المدى الطويػؿ، نتانيػاهو يجامػؿ اليمػيف المتطػرؼ بػأف يسػكت عػف مثػؿ هػذ  الطروحػات فػال 

ا ويحػػذر منهػػا. لقػػد دعػػا إلػػى انتخابػػات مبكػػرة لكػػي يفػػوز فيهػػا ويسػػتمر فػػي سياسػػته الناجحػػة بحمايػػة يعارضػػه
 «.جيرانه»إسرائيؿ خالؿ هذ  المرحمة ومراقبة ما يجري حوله عند 

« اإلخػػواف»اتفاقيػػات السػػالـ سػػتبقى، ولكػػف بػػاردة كالصػػقيع، يعػػرؼ اإلسػػرائيميوف الموقػػؼ الػػديني والتػػاريخي لػػػ 
فػي « اإلخواف»أنهـ يعرفوف ذلؾ، ولكنهـ سيتجاهموف هذا العداء ا ف، فأولويات « اإلخواف»ؼ نحوهـ، ويعر 

مصػػر بنػػاء االقتصػػاد المصػػري، أو بعػػض مػػف ذلػػؾ، يريػػدوف إنجػػازات حقيقيػػة تمّكػػنهـ مػػف الفػػوز مػػرة أخػػرى 
 باالنتخابات الرئاسية بعد أربعة أعواـ.

لزعماء المنتخبيف يشعروف بثقة أكبر وندية في التعامؿ معهػا، ال بد أف الذي يقمؽ إسرائيؿ أف هذا النوع مف ا
يعمموف أنهـ يحكموف بتفويض مف الشعب ال مف الحزب، إذًا ليس ثمة حػزب أو نظػاـ يخشػوف عميػه، جػاءوا 
باالنتخػػاب وسػػيخرجوف بػػه ال بمػػؤامرة يخشػػونها، تعّبػػر عػػف ذلػػؾ تمػػؾ العبػػارة المخزيػػة التػػي قيمػػت فػػي مجمػػس 

، إف إسػػرائيؿ فػػي الحقيقػػة لػػـ تػػربح الحػػرب 2:78صػػوري بعػػد هزيمػػة مصػػر الكارثيػػة عػػاـ الشػػعب المصػػري ال
ألف عبدالناصػػر ال يػػزاؿ رئيسػػًا. الػػزعيـ كػػاف أهػػـ مػػف الػػوطف، أهػػـ حتػػى مػػف القػػدس فػػي نظػػر ذلػػؾ النائػػب 

 الرخيص.
مػػى نظػػاـ الزعمػػاء العػػرب الجػػدد مختمفػػوف، وكػػذلؾ النظػػاـ العربػػي الجديػػد، بينمػػا عاشػػت إسػػرائيؿ وتعػػودت ع

، لػػـ يعػػد هنػػاؾ ذلػػؾ الػػزعيـ الػػذي هػػو 2:59عربػػي مختمػػؼ طػػواؿ عمرهػػا منػػذ أف تأسسػػت وسػػط العػػرب عػػاـ 
 مستعد أف يمتقي بالقادة اإلسرائيمييف سرًا، ثـ يعود لبمد  ليؤكد أنه عاـز عمى تحرير فمسطيف.

المنطقة. لـ يعودوا كذلؾ، كمػا الوحيدة في « واحة الديموقراطية»كاف القادة اإلسرائيميوف يفخروف بأف بالدهـ 
 تفتقر إلى العوامؿ المشتركة مع الديموقراطيات العربية الناشئة.« الديموقراطية اإلسرائيمية»أف 

نقػػػاط التمػػػاس القادمػػػة سػػػتكوف فػػػي مسػػػاعي تحسػػػيف األوضػػػاع المعيشػػػية فػػػي غػػػزة، واالحتجػػػاج عمػػػى التوّسػػػع 
كؿ خطأ إسرائيمي سيجد في القادة العرب الجدد فرصػة  اإلسرائيمي الذي ال يخفت في الضفة والقدس تحديدًا.

 لتأكيد سالمهـ البارد مع إسرائيؿ.
تحديػدًا، ولػف تجػد األولػى تعػاماًل تفضػيميًا كالػذي « حمػاس»و« فػتح»ستكوف ثمة مساٍع لتوحيد الفمسطينييف، 

غوطًا وربمػػا كانػت تحصػػؿ عميػػه مػػف قبػػؿ مبػارؾ وجهػػاز مخابراتػػه الممسػػؾ بػػالممؼ الفمسػطيني، بػػؿ سػػتجد ضػػ
تجػػاهاًل. قػػد يقتنػػع زعػػيـ عربػػي بػػاقتراح السياسػػي اإلسػػرائيمي يوسػػي بيمػػيف عػػراب اتفاقيػػة أوسػػمو التػػي صػػنعت 

، التػي رفضػػها بشػدة اإلسػالميوف عنػدما كػػانوا فػي المعارضػة، ووصػفوها بأنهػػا «السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية»
بػػإعالف مػوت أوسػمو وحػػؿ السػمطة وتحميػػؿ  ، والػذي نصػػح أبػو مػازف قبػػؿ أسػابيع«الحراسػة والكناسػػة»سػمطة 

ماليػػيف فمسػػطيني فػػي الضػػفة وغػػزة. إننػػي واثػػؽ مػػف أف هنػػاؾ إسػػالمييف خصوصػػًا فػػي  5نتانيػػاهو مسػػؤولية 
 األردف يوافقوف بيميف عمى رأيه.

عػػادة ترتيػػب فػػي داخػػؿ « حمػػاس» يمكػػف أف يكػػوف لهػػا دور فػػي ذلػػؾ، وثمػػة نشػػاط غيػػر عػػادي فػػي صػػفها، وا 
الطبع بمكاسػػػبها فػػػي الربيػػػع العربػػػي، وعميهػػػا اسػػػتثمارها قبػػػؿ ضػػػياع الفرصػػػة، لقػػػد بػػػات لهػػػا بيتهػػػا، متػػػأثرة بػػػ

فػػي الحكػػـ أخيػػرًا، تسػػتطيع أف تتػػنفس خارجيػػًا مػػف مصػػر بحضػػور عمنػػي ومكتػػب رسػػمي، لػػـ تعػػد « إخػػواف»
ؿ، بحاجة إلى إيراف التي اضػطرت إليهػا، قطعػت كػؿ عالقاتهػا مػع سػورية األسػد، الػذي اتهمهػا بنكػراف الجميػ

 ولكف أي عارؼ بخمفية االثنيف كاف يعمـ أف ما كاف بينهما مجرد زواج مصمحة.



 
 
 

 

 

           35ص                                    3768العدد:                32/21/3123األحد  التاريخ:

حتى حرب إسرائيمية عمى إيراف لف تغّير في موقؼ دوؿ الربيع العربي، مظاهرة هنا أو هناؾ، ولكنهػا جميعػًا 
 ستنأى عف الصراع، وتحاوؿ السيطرة قدر اإلمكاف عمى األضرار الناتجة.

ئيؿ أف تعيػػد حسػػاباتها، وتضػػع خطػػة لحالػػة السػػالـ البػػارد وعػػدـ وجػػود أي آفػػاؽ لتطػػوير بالتأكيػػد تحتػػاج إسػػرا
العالقػػة مػػع العػػرب، مػػع االسػػتعداد لمواقػػؼ عربيػػة أكثػػر حديػػة فػػي حػػاؿ حصػػوؿ حػػرب أخػػرى عمػػى غػػزة أو 

 نابمس.
قر الوضػع أما الجوالف السوري، فهػذا سػيؤجؿ أمػر  حتػى بعػد انتصػار الثػورة السػورية لبضػعة أعػواـ ريثمػا يسػت

هناؾ، عمى األقؿ حتى تنتهي مدة أوؿ رئػيس منتخػب لسػورية والتجديػد لػه لفتػرة ثانيػة أو انتخػاب غيػر ، لعمػه 
 حينها يستطيع أف يقوؿ الكممة الصعبة لشعبة، أريد أف أتفاوض مع اإلسرائيمييف الستعادة الجوالف المحتؿ.

 32/21/3123، الحياة، لندن
 

 هدةالمعا "إسرائيل"عندما تخرق  56
 طاهر العدواف
سرائيؿ يمكف القوؿ باف   التجربػة خيػر برهػاف  في الذكرى الثامنة عشرة مف معاهدة وادي عربة بيف األردف وا 
ئ . وهنا تجمع مف البراهيف ، خالؿ تمؾ السنوات مف عمر المعاهدة ، ما يكفي لمقطػع بػالقوؿ بػاف حكػاـ تػؿ 

السالـ الػذي ترضػى »الحسيف عندما وقع عميه بانه سيكوف  أبيب ال يريدوف السالـ الذي اعتقد الممؾ الراحؿ
 « . عنه األجياؿ

صحيح اف مظاهر االحتجاج عمى المعاهدة التي تجري كؿ عاـ محدودة لكػف الػرأي العػاـ األردنػي ال يحػب  
 اسرائيؿ اكثر مف الوقت الذي كانت فيه عدوا رسميا تنشب معه المعارؾ عمى الحدود، وكؿ الذيف راهنوا بػاف
المعاهػػدتيف االردنيػػة والمصػػرية سػػتحدث انقالبػػا فػػي السػػيكموجيا او الػػوعي العربػػي سػػقطت رهانػػاتهـ واألسػػباب 

 كثيرة منها : 
عامػػا مػػف كامػػب ديفػػد ووقعػػت معاهػػدة مػػع اسػػرائيؿ قػػد فعمػػت  26اف االردف التػػي حػػذت حػػذو مصػػر بعػػد  - 

سػػرائيمية بػػاف المعا هػػدة جػػزء مػػف عمميػػة سػػالـ شػػاممة تتمحػػور ذلػػؾ فػػي اطػػار منػػاخ إقميمػػي وتعهػػدات دوليػػة وا 
وصػػوال الػػى اقامػػة الدولػػة . لكػػف هػػذا لػػـ يحػػدث ،  449و 353حػػوؿ حػػؿ القضػػية الفمسػػطينية وفػػؽ القػػراريف 

فإسػػرائيؿ انعطفػػت نحػػو اليمػػيف باغتيػػاؿ رابػػيف الػػى اف اصػػبح الحكػػـ فػػي تػػؿ أبيػػب عمميػػة تنػػافس بػػيف اليمػػيف 
 لتي عارضت اتفاقيتي السالـ المصرية واألردنية . وأقصى اليميف وهـ ممثمو االحزاب ذاتها ا

لقد تـ تقديـ المعاهدة الى االردنييف عمى انها قضػت عمػى مخططػات الػوطف البػديؿ الػى االبػد . اليػوـ ال  - 
توجػػد أيػػة قناعػػة بػػذلؾ وفػػي نهايػػة هػػذا االسػػبوع نشػػرت الصػػحافة االسػػرائيمية اف نتنيػػاهو سػػيخوض المعركػػة 

ج يعتبر الضفة الغربية منطقة غير محتمة وهو الوجه االخر لكممة يهودا والسامرة ، اي االنتخابية عمى برنام
اف السػػعي ال يتوقػػؼ مػػف اجػػؿ نسػػؼ األسػػس الػػذي سػػتقـو عميػػه الدولػػة الفمسػػطينية ، مػػا يعيػػد الػػى االذهػػاف 

طينية تقػػع عقيػػدة نتنيػػاهو السياسػػية التػػي لخصػػها فػػي كتابػػه  تحػػت الشػػمسئ التػػي يػػزعـ فيهػػا اف الدولػػة الفمسػػ
شػػرؽ النهػػر . فػػإذا كانػػت المعاهػػدة قػػد أنهػػت خطػػة الػػوطف البػػديؿ فػػاف مػػا يفعمػػه نتنيػػاهو وعصػػابة اليمػػيف مػػف 

 تهويد واستيطاف وترانسفير ناعـ هو خرؽ خطير لممعاهدة . 
تػػنص احػػد بنػػود المعاهػػدة بػػاف ال يقػػـو البمػػداف بنقػػؿ مجموعػػات سػػكانية عبػػر الحػػدود فمػػاذا عػػف اعترافػػات  - 

الؼ فمسطيني مف سكاف الضفة عمى المغادرة الى األردف  211ئيمية سابقة باف االحتالؿ اجبر اكثر مف إسرا
خالؿ سنوات قمع االنتفاضة الثانية . أليس هذا خرقا لممعاهدة ، ثـ ماذا عف سحب هويات الفمسطينييف مػف 
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هيػػػة . ألػػػيس هػػػذا تسػػػفير القػػػدس المحتمػػػة وعػػػدـ تجديػػػد تصػػػاريح ا الؼ مػػػف المقيمػػػيف فػػػي االردف بحجػػػج وا
 جماعي وخرؽ لممعاهدة ! 

اسػػرائيؿ لػػـ تتوقػػؼ أبػػدا عػػف الخطػػط التػػي تنسػػؼ السػػالـ مػػف تهويػػد القػػدس الػػى حمػػالت االسػػتيطاف فػػي كػػؿ  
أنحػػاء الضػػفة ونحػػف فػػي هػػذ  الػػبالد االكثػػر ضػػررا مػػف هػػذ  الخطػػط فػػي الماضػػي والحاضػػر والمسػػتقبؿ وانػػي 

المواقؼ الشعبية ضد المعاهدة ، فسياسات اسرائيؿ تستحؽ اكثػر العجب مف اقواؿ تصدر مف البعض حوؿ 
مف احتجاجات متواضعة . وانا هنا لست مف أنصار الغاء المعاهدة الف فيها   كؼ شر ئ كبير مف إسرائيؿ 
لكػػف متػػى كانػػت المعاهػػدات بػػيف الػػدوؿ حػػاجزا يمنػػع المواقػػؼ الصػػمبة واإلجػػراءات القويػػة لمواجهػػة التهديػػدات 

وآخرها ما يطمقه حكاـ اسرائيؿ بيف وقت وآخر مف دعوات مبطنة لنشػر الفوضػى فػي األردف بمػا والخروقات 
 يكشؼ عف نواياهـ الخطيرة ضد هذا البمد !

 32/21/3123، الرأي، عّمان
 

 المقدمات االقتصادية لالنتفاضة الفمسطينية الثالثة 57
 نبيؿ السهمي

ات عديػػػدة لممطالبػػػة بتحسػػػيف الظػػػروؼ االقتصػػػادية شػػػهدت األراضػػػي الفمسػػػطينية فػػػي ا ونػػػة األخيػػػرة مظػػػاهر 
الفمسطينية، حيث بات مف المؤكد تفاقـ األزمات االقتصػادية وانعكاسػاتها عمػى المجتمػع واألسػرة الفمسػطينية، 

 ومف ثـ تراجع الخيارات المختمفة مف صحة وتعميـ وغذاء ورفا  اجتماعي.
سػػرائيمية خػػالؿ العقػػود الماضػػية مػػف االحػػتالؿ، أدت ويؤكػػد محممػػوف اقتصػػاديوف أف السياسػػات االقتصػػادية اإل

 إلى سيطرة إسرائيمية شبه كاممة عمى عناصر اإلنتاج في االقتصاد الفمسطيني.
وتبعًا لذلؾ سيطرت إسرائيؿ عمى أهـ مفاتيح االقتصاد الفمسطيني ومقدراته والمتمثمة أساسا في حركة العماؿ 

مائيػػػة المتاحػػػة، وأبقػػػت اتفاقػػػات أوسػػػمو ومػػػا تالهػػػا مػػػف اتفاقػػػات والتجػػػارة الخارجيػػػة، فضػػػاًل عػػػف المصػػػادر ال
اقتصادية السػيطرة اإلسػرائيمية الكاممػة عمػى االقتصػاد الفمسػطيني، األمػر الػذي أوقػع السػمطة الفمسػطينية التػي 

فػػي شػػرؾ المسػػاعدات الدوليػػة المشػػروطة، ممػػا جعػػؿ أداءهػػا واسػػتمرارها مرهونػػًا  5::2أنشػػئت فػػي ربيػػع عػػاـ 
 ساعدات التي لـ يتحسسها المواطف الفمسطيني في الضفة والقطاع بشكؿ مباشر.بتمؾ الم

 مؤشرات الهيمنة اإلسرائيمية
فػػي جانػػب األرض كعنصػػر أساسػػي، اسػػتطاعت السػػمطات اإلسػػرائيمية السػػيطرة عمػػى أهػػـ األراضػػي الزراعيػػة 

ت النسػػبة الكبػػرى مػػف . كمػػا صػػادر 3123-2:78لصػػالح األنشػػطة االسػػتيطانية التػػي لػػـ تتوقػػؼ خػػالؿ الفتػػرة 
مميػػوف متػػر مكعػػب، األمػػر الػػذي أدى إلػػى  861إجمػػالي المػػوارد المائيػػة الفمسػػطينية المتاحػػة والمقػػدرة بنحػػو 

تهمػػيش قطػػاع الزراعػػة الفمسػػطيني، ودفػػع آالؼ العمػػاؿ العػػرب فػػي الضػػفة والقطػػاع إلػػى العمػػؿ فػػي االقتصػػاد 
 العمؿ العبري في بداية االحتالؿ. اإلسرائيمي ووفؽ شروطه المجحفة، رغـ رفع شعار مقاطعة

يسمح لمعماؿ الفمسطينييف بالعمؿ  2:79وقد عزز هذا التوجه استصدار السمطات اإلسرائيمية قانونًا في عاـ 
 في قطاعات االقتصاد اإلسرائيمي المختمفة.

ئيمية، وتمػػت وفػػي االتجػػا  نفسػػه استصػػدرت أيضػػا أوامػػر بإلحػػاؽ البيوتػػات الماليػػة الفمسػػطينية بػػالبنوؾ اإلسػػرا
 عممية تفكيؾ مبرمجة لالقتصاد الفمسطيني وربطه بعجمة االقتصاد اإلسرائيمي ولصالحه.

وتراجع أداء االقتصاد الفمسطيني في كافة قطاعاته، وخاصة الزراعي الذي كػاف يسػاهـ قبػؿ االحػتالؿ بػأكثر 
 عمؿ.%، سواء في الناتج المحمي اإلجمالي الفمسطيني أو في استيعاب قوة ال61مف 
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بقيػػت أهػػـ مفػػاتيح االقتصػػاد الفمسػػطيني تحػػت السػػيطرة  4::2وبعػػد توقيػػع اتفاقػػات أوسػػمو فػػي سػػبتمبر/أيموؿ 
سػرائيؿ  اإلسرائيمية الكاممة، فبات السوؽ الفمسطيني ثاني سوؽ لالقتصػاد اإلسػرائيمي بعػد السػوؽ األميركػي. وا 

ا الصادرات والواردات، والعجز في الميزاف % مف إجمالي التجارة الخارجية الفمسطينية بشقيه7:تتحكـ بنحو 
 التجاري الفمسطيني عنواف لعالقة قسرية مع االقتصاد اإلسرائيمي.

 الخيارات الموصدة تؤسس النتفاضة ثالثة
ألػػؼ عامػػؿ  31وفػػي نفػػس الوقػػت، ورغػػـ اإلغالقػػات اإلسػػرائيمية المتكػػررة بوجػػه قػػوة العمػػؿ الفمسػػطينية، ثمػػة 

ألفػػا قبػػؿ االنتفاضػػة، األمػػر الػػذي يؤكػػد تحكػػـ إسػػرائيؿ  231ائيمي حاليػػًا، مقابػػؿ يعممػػوف فػػي االقتصػػاد اإلسػػر 
% مف الدخؿ القومي الفمسطيني، وبذلؾ فإف المجتمع الفمسطيني عرضة البتػزازات 31بنسبة تصؿ إلى نحو 

 سياسية دائمة مف قبؿ إسرائيؿ.
نحػو خمسػيف مميػوف دوالر شػهريا مػف خاصة إذا أخذنا بعيف االعتبػار أف السػمطات اإلسػرائيمية تسػيطر عمػى 

 الضرائب المفروضة عمى العماؿ العرب مف الضفة والقطاع الذيف يعمموف في االقتصاد اإلسرائيمي.
لقد أدت السياسات اإلسرائيمية المػذكورة إلػى تراجػع أداء كافػة قطاعػات االقتصػاد الفمسػطيني، وظهػور أزمػات 

، واشػتدت وطأتهػا مػع ارتفػاع وتيػرة 5::2وطنيػة فػي ربيػع عػاـ اقتصادية واكبػت تطػور  بعػد إنشػاء السػمطة ال
الحصػػػػار اإلسػػػػرائيمي والعمميػػػػات العسػػػػكرية اإلسػػػػرائيمية ضػػػػد الشػػػػعب الفمسػػػػطيني والبنػػػػى التحتيػػػػة لالقتصػػػػاد 

 .3111الفمسطيني بعد انتفاضة األقصى نهاية سبتمبر/أيموؿ 
لدولي إلى تفاقـ أزمة البطالة لتصؿ معدالتها فػي وتشير معطيات التقارير االقتصادية العربية وتقارير البنؾ ا

% فػي الضػفة الغربيػة، وعميػه فقػد انتشػر الفقػر المػدقع 41% في قطاع غزة، ونحو 71إلى نحو  3123عاـ 
بيف ثمثي األسر الفمسطينية في الضفة والقطاع، األمر الذي يمهد الطريؽ أماـ انطالقة انتفاضة ثالثة، رفضًا 

 تي تناؿ مف الشعب الفمسطيني وأرضه بشكؿ يومي.لسياسات االحتالؿ ال
 إمكانية الحد من مخاطر المساعدات الدولية

تفاقمػػػت أزمػػػات االقتصػػػاد الفمسػػػطيني نتيجػػػة وقوعػػػه فػػػي شػػػرؾ المسػػػاعدات الدوليػػػة، إذ بعػػػد إنشػػػاء السػػػمطة 
وليػػة، ، بػػات يعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى المسػػاعدات والمعونػػات الد5::2الوطنيػػة ومؤسسػػاتها فػػي صػػيؼ عػػاـ 

 األمر الذي أوقعه تحت وطأة االشتراطات األميركية واألوروبية في غالب األحياف.
% هػي 21مميػوف دوالر سػنويًا، وثمػة  911وفي هػذا السػياؽ، يػذكر أف حجػـ المسػاعدات الدوليػة يصػؿ إلػى 

ركة نسػػػبة المسػػػاعدات األميركيػػػة التػػػي مولػػػت فػػػي الغالػػػب مشػػػاريع تحػػػت مسػػػميات تنشػػػيط الديمقراطيػػػة ومشػػػا
 المرأة.

وقػػػد حػػػددت الػػػدوؿ األوروبيػػػة المانحػػػة بشػػػكؿ مسػػػبؽ قنػػػوات التمويػػػؿ وبمسػػػميات غربيػػػة، دوف أف يتحسسػػػها 
 المواطف الفمسطيني بشكؿ مباشر.

مػػػف جانبهػػػا لػػػـ تػػػدفع السػػػمطات اإلسػػػرائيمية لمفمسػػػطينييف بشػػػكؿ منػػػتظـ عائػػػدات الضػػػرائب عمػػػى قػػػوة العمػػػؿ 
مػػى البضػػائع المسػػتوردة لمفمسػػطينييف عبػػر المعػػابر التػػي تػػتحكـ بهػػا الفمسػػطينية فػػي االقتصػػاد اإلسػػرائيمي وع

إسػػرائيؿ، األمػػر الػػذي أدى إلػػى عػػدـ قػػدرة السػػمطة الفمسػػطينية عمػػى دفػػع رواتػػب المػػوظفيف التػػي تصػػؿ قيمتهػػا 
مميوف دوالر بشكؿ منتظـ، مما دفع آالفا منهـ لمتظػاهر أكثػر مػف مػرة فػي مػدف فمسػطينية  236الشهرية إلى 

 خاصة راـ اهلل.عديدة و 
فػػي ضػػوء مػػا تقػػدـ، البػػد مػػف اعتمػػاد سياسػػة وطنيػػة فمسػػطينية ببعػػد عربػػي، بحيػػث تػػتـ المطالبػػة بػػدفع الػػدوؿ 
العربية لممستحقات التي تعهدت بها في القمـ العربية لجهة دعـ الشعب الفمسطيني في الضػفة والقطػاع عبػر 



 
 
 

 

 

           38ص                                    3768العدد:                32/21/3123األحد  التاريخ:

العربي مف خطابه حوؿ أهمية البػدائؿ العربيػة صندوقْي األقصى والقدس، وتحتـ الضرورة أف يكثؼ اإلعالـ 
 الشعبية لمساعدات الفمسطينييف عوضًا عف المساعدات الدولية األميركية واألوروبية المشروطة.

وهذا يستدعي دبموماسية هادئة تؤكد أف المساعدات العربية ليست محقة فحسػب، بػؿ هػي مسػاعدات لمشػعب 
خضاعه مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي.الفمسطيني في المقاـ األوؿ لمحد مف األ  زمة ومحاوالت تجويعه وا 

مميوف دوالر منذ  858كما تحتـ الضرورة إظهار أف حجـ المساعدات األميركية لممناطؽ الفمسطينية لـ تتعد 
% مػف إجمػالي المسػاعدات األميركيػة إلسػرائيؿ فػي سػنة واحػدة 36إنشاء السمطة الوطنية، وهػو يسػاوي نحػو 

مميػػػػار كمسػػػاعدات عسػػػػكرية، ومميػػػار كمسػػػػاعدات  249غ نحػػػػو ثالثػػػة مميػػػػارات دوالر، منهػػػا فقػػػط، والتػػػػي تبمػػػ
 اقتصادية.

ولمحد مف وقػوع الفمسػطينييف فػي شػرؾ المسػاعدات الدوليػة، البػد مػف تحسػيف أداء القػائميف عمػى المػاؿ العػاـ 
 ني في المقاـ األوؿ.الفمسطيني، والقياـ بعممية إصالح حقيقية في إدارة الماؿ الذي هو لمشعب الفمسطي

وفػػي نفػػس الوقػػت ال بػػد مػػف العمػػؿ عمػػى تهيئػػة الظػػروؼ لعػػودة رؤوس األمػػواؿ الفمسػػطينية المهػػاجرة والمقػػدرة 
مميار دوالر لتوطينها في البمػد األـ، وفػتح اسػتثمارات وطنيػة فمسػطينية مػف شػأنها الحػد مػف أزمػات  71بنحو 

 االقتصاد الفمسطيني وخاصة البطالة المتفاقمة.
قد يكوف مف باب أولػى إعطػاء ُبعػد عربػي لجهػة حػؿ أزمػة االقتصػاد الفمسػطيني األسػير، وال يمكػف أف نػرى و 

اقتصػادا فمسػطينيا ينطمػػؽ انطالقػة حقيقيػػة بعيػدًا عػػف مخػاطر التمويػػؿ الػدولي، دوف أف يكػػوف هنػاؾ مؤشػػرات 
قتصػاد الفمسػطيني واالقتصػادات ذات داللة تؤكد فػي المسػتقبؿ القريػب عمػى رفػع نسػبة التجػارة البينيػة بػيف اال

العربيػػة عبػػر رفػػع الرسػػوـ عػػف البضػػائع الفمسػػطينية، وترويجهػػا فػػي األسػػواؽ العربيػػة، وقػػد يكػػوف ذلػػؾ بمثابػػة 
 بدائؿ عربية لالبتزاز اإلسرائيمي لمشعب الفمسطيني.

باشػػػرة كمػػػا ال يمكػػػف الحػػػد مػػػف مخػػػاطر المسػػػاعدات الدوليػػػة المشػػػروطة دوف إحػػػالؿ المسػػػاعدات العربيػػػة الم
لمسػػمطة الوطنيػػػة بعيػػػدًا عػػػف اإلمػػػالءات األميركيػػػة مػػػا أمكػػف ذلػػػؾ. عندئػػػذ يمكػػػف القػػػوؿ إننػػػا سنشػػػهد اقتصػػػادا 

 فمسطينيا سيخطو نحو تنمية مستقمة بعيدًا عف االبتزاز اإلسرائيمي واألميركي.
 29/21/3123، نت، الدوحة.الجزيرة
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 يوئيؿ ماركوس
ناؾ سابقة في جيمنا أف يكوف رئيس وزراء في اسرائيؿ، لديه كؿ الظروؼ سواء في االئتالؼ تكاد ال تكوف ه

يقطع واليته كػي يحقػؽ واليػة ثالثػة. لمػاذا انتخابػات فجػأة؟ مػف هػو الػذي يتحػدا   –الواسع أـ في حرية العمؿ 
 يته؟بيبي؟ اذا كاف يشعر بانه قوي وال نظير له كزعيـ، فمماذا ال يواصؿ حتى نهاية وال

التفسير االقوى بيف التفسيريف المنتشريف هو أنه اراد االمتناع عف التػورط بميزانيػة ثنائيػة السػنة، ال مثيػؿ لهػا 
فػػػي العػػػالـ. التفسػػػير الثػػػاني يعتقػػػد أنػػػه عاشػػػؽ لمنصػػػبه ولنفسػػػه كمنتخػػػب الشػػػعب. كيػػػؼ كػػػاف سػػػيقوؿ اريػػػؾ 

ا رابػػيف؟ فػػي منػػزؿ رئػػيس الػػوزراء كػػؿ شػػاروف؟ الكراسػػي مػػف جمػػد الغػػزاؿ مريحػػة جػػدا. كيػػؼ كانػػت سػػتقوؿ ليئػػ
 شيء عمى حساب الدولة.

لدى بيبي اليوـ حكومػة يمكنػه أف يفعػؿ بهػا كػؿ مػا يػروؽ لػه. وباالسػاس اف ال يفعػؿ مػا ال يػروؽ لػه. ولػيس 
صػػدفة أنػػه بعػػد بضػػعة ايػػاـ مػػف بيػػاف بيبػػي كػػاف ايهػػود بػػاراؾ هػػو أوؿ مػػف نشػػر اعالنػػا انتخابيػػا ظهػػرت فيػػه 

وهػػا عنػػواف "كبيػػر السػػف المسػػؤوؿ الػػذي يمكػػف االعتمػػاد عميػػه". هػػذا االعػػالف فػػي مرحمػػة صػػورته السػػمينة يعم
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مبكػػػػرة بهػػػػذا القػػػػدر يؤكػػػػد الشػػػػائعات بػػػػاف عالقػػػػات بيبػػػػي وبػػػػاراؾ ليسػػػػت كػػػػأمس وأوؿ أمػػػػس. ربمػػػػا فػػػػي اثنػػػػاء 
وفػاؿ االنتخابات سيتبيف عمى ماذا الخالؼ. الرد جاء، كالمعتاد بطرؽ مكتب بيبي بالتسريب، وبموجبه فػاف ي

 شتاينتس، مؤهؿ، كمف كاف رئيس لجنة الخارجية واالمف، ليكوف وزير الدفاع. طمقة أولى.
السؤاؿ االساس هو ماذا فعؿ نتنياهو فػي واليتيػه، غيػر البقػاء فػي سػاحة سياسػية تنػازع الحيػاة امػاـ محػاوالت 

يغتها الجديػدة. فكػرة اعػادة مثيرة لمشفقة لبث الحياة في العمؿ، فػي كػديما، االمػؿ القػديـ وفػي "شػينوي" فػي صػ
ايهػػػود اولمػػػرت الػػػى السػػػباؽ، والػػػذي يبػػػدو فػػػي نظػػػر الكثيػػػريف كحبػػػؿ نجػػػاة. سػػػقطت مػػػع بيػػػاف النيابػػػة العامػػػة 
االستئناؼ عمى تبرئته. بيبػي يمكنػه أف يتػنفس الصػعداء فػي اف الرجػؿ، الػذي قػاؿ ابػو مػازف عنػه مػؤخرا انػه 

 خرج مف المعبة. –ؽ تسوية كاف في المحادثات معه عمى مسافة شهريف مف تحقي
بيبي يقدـ موعد االنتخابات الف انجازاته تتراوح بيف غير كاؼ وفاشؿ، في كؿ المجاالت. انجازات سيئة في 

"اسػػتقرار االقتصػػاد" الػػذي يتبػػاهى بػػه هػػو بفضػػؿ المحػػافظ سػػتانمي فيشػػر. مسػػاهمة  –التعمػػيـ. فػػي االقتصػػاد 
فيشر الى البالد. كؿ شيء فعمه بيبي بمبادرته فشؿ أو لـ ينفػذ. بيبي هي أنه، عندما كاف وزيرا لممالية جمب 

االصػػالحات التػػي وعػػد بهػػا لػػـ تنفػػذ. ومػػف خػػالؿ مبػػادرة االنتخابػػات أراد أف يمسػػؾ بػػالجمهور قبػػؿ أف يكػػوف 
الحػػػاؿ اسػػػوأ لػػػه، قبػػػؿ أف تكػػػوف انتفاضػػػة اجتماعيػػػة فػػػي الميػػػاديف. وقبػػػؿ أف تنػػػدلع انتفاضػػػة جديػػػدة بقػػػوة لػػػـ 

 نشهدها."
الفعؿ، في قائمػة الكػوارث التػي عمػى الطريػؽ يقتػرب اليػـو الػذي سػتختفي فيػه قيػادة السػمطة بسػبب تسػويؼ وب

المسػػػيرة السػػػػممية. الجهػػػػاد االسػػػالمي سػػػػيجعمنا نتػػػػوؽ لحمػػػاس. والفشػػػػؿ االكبػػػػر لبيبػػػي هػػػػو أنػػػػه لػػػـ يمػػػػد اليػػػػد 
انية قامت في نوبة مف غيػاب لمفمسطينييف. عمى وزف القوؿ المعروؼ لدزرائيمي، في أف "االمبراطورية البريط

 العقؿ"، يمكف القوؿ اف بيبي يقود بغياب عقؿ الى دولة لمشعبيف.
فػػي هػػذا يخػػرؽ بعينػػيف مفتػػوحتيف عمػػى المكشػػوؼ وعػػد  السػػرائيؿ ولمعػػالـ كمػػه بالعمػػؿ لصػػالح الػػدولتيف. هػػذا 

اسػرائيؿ بيبػي لػـ تبػػث  الخػرؽ هػو سػبب كػاؼ النهػػاء واليتػه، وبالتأكيػد سػبب وجيػػه لعػدـ انتخابػه لواليػة ثالثػػة.
حتػى الرغبػػة فػػي الحػوار والتنػػازؿ. كمػػا أف االسػػتخفاؼ بالممػؾ االردنػػي، الػػذي بخػالؼ السػػالفه زار  بيبػػي مػػرة 

 واحدة فقط، عزز التهديد عمى الحكـ االردني مف جانب االسالـ المتطرؼ.
ادعائػػه فػػي أننػػا قػػادروف  وبغيػػاب الرغبػػة فػػي الصػػداـ مػػع المسػػتوطنيف ركػػز بيبػػي عمػػى التهديػػد االيرانػػي. أجػػر

خػػرج بخسػػارتنا. بيبػػي لعػػب باعصػػاب الجمهػػور بهجػػـو كبيػػر عميػػه.  –عمػػى أف نصػػفي بػػالقوة مػػا تبنيػػه ايػػراف 
االميركيوف الذيف يأخذوننا عمى محمؿ الجد يحذروف بيبي بمغة ليست هي االلطؼ، مف مغبة العمػؿ. وهكػذا 

ف السرائيؿ دور في تجنيد العالـ لمعقوبػات ضػد ايػراف، خمؽ توترا ال حاجة به مع الواليات المتحدة. صحيح أ
ولكف بيبي لـ يعرؼ اية يقؼ. شهادته النهائية هي بيف "كاٍؼ بالكػاد" و "راسػب". غيػر جػدير بترفيعػه لصػؼ 

 أعمى. هذا هو زمنه لممغادرة ولمتفرغ مف أجؿ بيته.
 31/21/3123، "هآرتس"
 31/21/3123، األيام، رام اه
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