
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 االسرائيمية عمى شمال قطاع غزة تجدد االعتداءاتربعة جرحى في أشهيدان و 
 عباس يمتقي وفدًا إسرائيميًا ويعزو فشل المفاوضات لرفض تل أبيب وقف االستيطان

  نتخابات الضفة تؤكد صوابية موقفناإالبردويل: مهزلة 
 إسرائيمية لمدفاع الجوي والصاروخي -انطالق أضخم مناورات أمريكية 

  موشيه يعالون: محمد مرسي طمب تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" ورفضنا
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 نتائ  االنتخابات المحمية وتعتمد تعمن في الضفة الغربية لجنة االنتخابات المركزية 0
أعميت لجية االيتخابات المركزنة، أمس، يتائج االيتخابات المحمنة التي جرت أول من أمسس  سائد أبو فرحة:

يظمتس  فسي البنسرة، بمشساركة عسدد مسن أعضساة المجيسة، هنئة في الضفة، وذلك خالل مسؤتمر حسحافي  99في 
 وممنثمي الفحائل، والمؤسسات الرسمنة واألهمنة والمهتمنن.

%، تعتبسسر جنسسدة، الفتسسا إلسسى ارتفسساع 55واعتبسسر رئسسنس المجيسسة د. حيسسا ياحسسر، أن يسسسبة االنتسسراع وبم سست يحسسو 
مدن، وكايت فنها يسب التحونت %، مقارية بال75س  71يسبة التحونت في القرى وتراوحت بشكل عام بنن 

ولفت إلى أن ارتفاع يسبة االنتراع في الرنف ربما نعسود إلسى سسهولة الوحسول إلسى اليساس، وذهسابهم إلسى  أنل.
 % جندة".55حيادنق االنتراع، مضنفا: "في جمنع الدول التي تجري فنها ايتخابات تعتبر يسبة 

 كي  أكد أيها تعتبر "متواضعة".وأنر بحدوث ايتهاكات خالل العممنة االيتخابنة، ل
ونسسال: جمنسسع االيتهاكسسات كايسست متواضسسعة، وبعضسسها كتسسب بخحوحسس  تقسسارنر، لكسسن ل سسسف فسس ن بعسسض هسسذ  
التقسسارنر كايسست كاذبسسة، وحسسدرت مسسن مكسسان ،نسسر معتسسرف بسس ، ونسسد وحسسمت إلسسى مكتسسب السسرئنس، وكمهسسا تياولسست 

ك: لحسسن الحسظ فس ن القسايون نسسمط بسالطعون، واسستدر  معمومات ،نر دننقة، ويحن سيعالج كافسة االيتهاكسات.
ذا كايت المشساكل كبنسرة، نمكسن لممحكمسة أن تحكسم ب عسادة االيتخابسات فسي  إذا كايت هياك مشاهدات كافنة، وا 

 مونع معنن.
%، الفتا إلى أن المجية اجتمعست أمسس بكامسل 0ر4%، والال،نة 0ر8وذكر أن يسبة األوراق البنضاة بم ت 

و،زة واعتمدت اليتائج، وبالتالي نام طسانم المجيسة بتوزنسع المقاعسد عمسى الكتسل الفسائزة حسسب  هنئتها في رام اهلل
 اليظام الدولي المعروف بس "سايت لو،ي".

من جهت ، ذكر المدنر التيفنذي لمجية هشام كحنل، أن االيتخابات التكمنمنة المقررة فسي الرابسع والعشسرنن مسن 
وأوضسط  هنئة محمنة فازت بالتزكنة. 079منة، الفتا بالمقابل إلى أن هنئة مح 25الشهر المقبل، ستجري في 

 فنما نتعمق ببعض الموانع التي حدرت نرارات بدمج نراها، لن تجري فنها ايتخابات.
وفي اإلطار ذات ، أكدت المجية في بنان ححافي، أن أنا من الشكاوى التي وحمت إلنها من هنئات الرنابة، 

يتخابسسات، وبالتسسالي نسسررت اعتمسساد اليتسسائج، الفتسسة إلسسى أيسس  خسسالل نسسوم االنتسسراع، تمقسست ال تسسؤنثر عمسسى يتسسائج اال
وتخمسسل المسسسؤتمر الحسسسحافي، ننسسسام  المجيسسة عسسسددا مسسسن الشسسكاوى مسسسن هسسسذ  الهنئسسسات، وتمسست معالجتهسسسا أوال بسسس ول.

 ياحر وكحنل بتالوة اليتائج.
 المدن الرئيسية النتائ  في

مقاعسسد،  6بنسسة المقاعسسد فسسي بمسسدة ابسسو دنسسس بالقسسدس، حنسسث ححسسمت عمسسى فسسازت نائمسسة االسسستقالل والتيمنسسة ب ،م
 مقاعد. 4مقاعد، ونائمة حالح عناد  9ونائمة شباب الت ننر 

مقاعسسسد،  8وفسسسي مدنيسسسة جيسسسنن ححسسسمت نائمسسسة "جيسسسنن لمجمنسسسع "عمسسسى مقعسسسدنن، ونائمسسسة "جيسسسنن تسسسستحق" عمسسسى 
 وطينة والمستقمنن عمى أي مقعد.مقاعد، فنما لم تححل نائمة المبادة ال 5واالستقالل والتيمنة 
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مقاعد، و ححمت نائمة "وطن" عمى مقعدنن، ونائمة  8وفازت نائمة االستقالل والتيمنة في مدنية طولكرم بس 
مقاعد، ونائمة بمديا عمى مقعدنن، فنما لم تححل نائمة "طسولكرم لمجمنسع" عمسى أي مقعسد،  9المستقمنن عمى 

 5مقاعسسد، والقائمسسة الوطينسسة  9مقاعسسد، وححسسمت نائمسسة العهسسد عمسسى  7بسسسوفسسي مدنيسسة طوبسساس فسسازت نائمسسة البمسسد 
 مقاعد.

مقاعد، ولم تححل نائمة  5مقاعد، ونائمة "التيمنة واالستقالل"  01وفازت نائمة "يابمس الوطينة المستقمة" بس 
 01عمسى  يابمس لمجمنع عمى أي مقعد، فنما فازت نائمة االستقالل والتيمنسة فسي مدنيسة نمقنمنسة حنسث ححسمت

 مقاعد، ولم تححل نائمة نمقنمنة لمجمنع عمى أي مقعد. 5مقاعد، ونائمة نمقنمنة أوال 
 مقاعد. 4مقعدا، ونائمة البنرة لمجمنع عمى  00وفي مدنية البنرة فازت كتمة االستقالل والتيمنة بس 

مقاعسد، وححسمت نائمسة رام  5بل مقاعسد، ونائمسة رام اهلل المسستق 8وفي مدنية رام اهلل فازت نائمة أبياة البمد بس 
 اهلل المستقمة عمى مقعدنن.

مقعدا، ونائمة أبياة أرنحا بمقعدنن، ونائمة نمر أرنحسا  02وفي مدنية أرنحا، فازت نائمة االستقالل والتيمنة بس
مقاعسد، ونائمسسة  7بمقعسد، فنمسا فسازت نائمسة كتمسة االسستقالل والتيمنسة فسي مدنيسة بنست لحسم حنسث ححسمت عمسى 

مقاعد، ولم تححل نائمتا بنت لحم المستقمة والمستقبل  4لحم لمجمنع" عمى مقعدنن، ونائمة بمديا عمى "بنت 
 عمى أي مقعد.

مقاعسسسد، ونائمسسسة الخمنسسسل مدنيسسسة  01وفسسسازت نائمسسسة االسسسستقالل والتيمنسسسة فسسسي مدنيسسسة الخمنسسسل حنسسسث ححسسسمت عمسسسى 
الفمسسطنينة، وبالمشساركة يسستطنع، والخمنسل  عحرنة، فنما لم تححل نوائم الخمنل المسستقمة، والمبسادرة الوطينسة

 موحدة عمى أي مقعد.
 مونع لجية االيتخابات عمى الرابط التالي:عمى تفاحنل يتائج االيتخابات المحمنة  عمى االطالعونمكن 

ions.ps/Portals/30/pdf/LE2012/LE2012_PrResultSeats.pdfhttp://www.elect 
 22/01/2102، األيام، رام اهلل

 
 عباس يمتقي وفدًا إسرائيميًا ويعزو فشل المفاوضات لرفض تل أبيب وقف االستيطان 2

أكسسد السسرئنس الفمسسسطنيي محمسسود عبسساس، النسسوم األحسسد، أن التوجسس  الفمسسسطنيي لمححسسول : نسسو بسسي اي -رام اهلل 
مسسى عضسسونة دولسسة ،نسسر كاممسسة العضسسونة بحسسفة مرانسسب فسسي الجمعنسسة العامسسة ل مسسم المتحسسدة جسساة بعسسد تعنثسسر ع

 عممنة السالم وفشل كل الجهود الرامنة الستئياف المسنرة السممنة.
ونسسال عبسساس خسسالل لقائسس  وفسسدًا مسسن السناسسسننن اإلسسسرائنمننن والمسسسؤولنن األمينسسنن السسسابقنن، إن فشسسل الجهسسود 

سسستئياف المفاوضسسات نعسسود إلسسى "إحسسرار إسسسرائنل عمسسى مواحسسمة االسسستنطان فسسي األرض الفمسسسطنينة، الرامنسسة ال
 والسسذي أحسسبط نهسسدد بشسسكل جسسدي إمكاينسسة تطبنسسق حسسل السسدولتنن عمسسى األرض والمسسدعوم مسسن كسسل دول العسسالم".

نفسسال جمعسسادي وأوفنسسر ب نيسسي وبسسارون وأطمسسع عبسساس الوفسسد اإلسسسرائنمي السسذي ضسسم أفسسرانم سسسين  وشسسمومو ،ازنسست وا 
 بويدك، عمى آخر مستجدات العممنة السممنة والجهود الفمسطنينة.

بدورهم، أكد عدد مسن المتحسدنثنن اإلسسرائنمننن، وفسق وكالسة األيبساة الفمسسطنينة الرسسمنة روفساا، ضسرورة االلتسزام 
 بمبدأ حل الدولتنن، وذلك من أجل تحقنق األمن واالستقرار في الميطقة.

 22/01/2102، الحياة، لندن
 

 يؤكد ألمير قطر عمى ضرورة الحفاظ عمى وحدة االراضي الفمسطينية وانهاء االنقسام عباس 3

http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LE2012/LE2012_PrResultSeats.pdf
http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LE2012/LE2012_PrResultSeats.pdf
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أكد الرئنس محمود عباس امس ألمنر نطر الشنخ حمد بن خمنفة آل نثايي خسالل اتحسال  :وكاالت –رام اهلل 
 «.لفمسطنييضرورة الحفاظ عمى وحدة االرض الفمسطنينة وايهاة االيقسام ا»هاتفي بنيهما عمى 

وكسان السرئنس تمقسى اتحسسااًل هاتفنسا مسساة امسسس مسن أمنسر دولسة نطسسر أبمسر السرئنس خاللسس  بر،بتس  بالسذهاب السسى 
 نطاع ،زة وذلك الفتتاح بعض المشارنع إلعادة اعمار القطاع.

وند رحب الرئنس عباس بجهود دولة نطر في دعم نطساع ،سزة، واكسد ألمنسر نطسر عمسى ضسرورة الحفساظ عمسى 
يهسساة االيقسسسام، وحسسث حركسسة حمسساس عمسسى تيفنسسذ االتفانسسات المونعسسة حفاظسسا عمسسى وحسسدة ا ألرض الفمسسسطنينة وا 

 الحقوق الوطينة ووحدة الحف الفمسطنيي ما نعزز المونف الفمسطنيي في المحافل الدولنة كافة.
 22/01/2102، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 هنية يكرم تشومسكي ويرحب بزيارة أمير قطر 4

استقبل رئنس الحكومة في ،زة إسماعنل هينة، مساة األحد، المفكر األمرنكي يعوم تشومسسكي : فاح – ،زة
وأشساد هينسة بتشومسسكي، ووحسف  في مقر رئاسة الوزراة حنث تبسادال الحسدنث فسي عسدد مسن القضسانا المهمسة.

ونضسسسسنت .  موانفسسسس  مسسسسن الشسسسسعب الفمسسسسسطنيي بااليسسسسساينة، شسسسساكرا لسسسس  تضسسسسامي  الكبنسسسسر مسسسسع الشسسسسعب الفمسسسسسطنيي
واسسستعرض هينسسة األوضسساع التسسي واجهسست نطسساع ،سسزة سناسسسنا وأمينسسا وانتحسسادنا، مشسسنرا إلسسى أن المشسسكمة بسسدأت 

، ودفعسوا األوضساع إلسى مسا 2116برفض المجتمع الدولي واإلدارة األمرنكنة التعامل مسع يتسائج ايتخابسات عسام 
 آلت إلن .

دة مسسع الشسسعب الفمسسسطنيي بعسسد الحسسرب عمسسى ،سسزة، مسسن ياحنتسس ، أشسسار تشومسسسكي إلسسى حركسسة التضسسامن المتزانسس
حنث ت نرت وجهة اليظر الدولنة تجا  االحتالل اإلسرائنمي وكذلك بدأ الرأي العام في الوالنات المتحدة نت نر 

 وتزداد حركة التضامن مع الشعب الفمسطنيي.
 وفي الختام كرم هينة المفكر تشومسكي.

ل رحفاا يسخة عي  بالموانف اليبنمة ألمنر دولة نطر الشنخ وفي سناق مختمف، أشاد هينة في تحرنط وح
ورحسب هينسة بالزنسارة المرتقبسة ألمنسر  حمد بسن خمنفسة آل نثسايي، تجسا  الشسعب الفمسسطنيي فسي مختمسف المراحسل.

نطر إلى نطاع ،سزة بمسا تعينس  هسذ  الزنسارة مسن دالالت، ودعسا الشسعب الفمسسطنيي وجمساهنر ،سزة إلسى التعبنسر 
 ستقبال "بضنف ،زة الكبنر".عن حفاوة اال

 20/01/2102، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 وعنف بكل قسوةوالمتضامنين مع غزة تهم االحتالل بمعاممة النشطاء ي النائب الخضري 5
أكسسسد اليائسسسب جمسسال الخضسسسري رئسسنس المجيسسسة الشسسسعبنة لمواجهسسة الححسسسار أن اسسسستهداف : ،سسزة س أشسسسرف الهسسور
سفنية 'استنل' والسفن التضامينة مع ،سزة هدفس  'سناسسي سسنادي ولسنس أمينسا كمسا تسدعي االحتالل اإلسرائنمي ل

إسرائنل'، وشدد عمى أن االحتالل ال نرند سنادة لمشعب الفمسطنيي عمى مناه  اإلنمنمنة فوق أرض  وال ممر 
 مائي.

روبنسون ويشسطاة سسالم ونال في تحرنط ححافي 'االحتالل ندرك من هؤالة ونعرفهم جندًا بس يهم برلمساينون أو 
وال نحممسون سسوى بعسسض مسواد البيساة وألعسساب األطفسال'، مشسنرًا إلسسى أن المتضسامينن خرجسوا مسسن مسواي  بالدهسسم 

وأكد أن اعتراف االحتالل ب ي  انتحم السفنية دون مقاومة، تعد إداية ل ، كون أن  بشكل رسمي وتم تفتنشهم.
 ولم نقاومو . األمر نؤكد أن هؤالة المتضامينن من المديننن،
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واتهم االحتالل بمعاممة اليشطاة بكل نسوة وعيف، الفتًا إلى أن المتضامينن تحركوا تجسا  ،سزة 'أليهسم شسعروا 
ولفسست الخضسسري إلسسى أن المتضسسسامينن  بسسالوانع الحسسعب والمرنسسر فسسي ،سسزة فقسسرروا الحضسسور لكسسسر الححسسار:.

يجحوا في تحرنك األيظار مسرة أخسرى وجعسل نضسنة وسفنية 'استنل' يجحوا بامتناز في تحرنك المنا  الراكدة، و 
 ححار ،زة في بؤرة الحدث.

 22/01/2102، القدس العربي، لندن
 

 تعرضت لمضغط واالبتزاز من قبل دول عربية تدار بالهاتف من واشنطنالقيادة رأفت:  6
قنسسادة الفمسسسطنينة أكسسد عضسسو المجيسسة التيفنذنسسة لميظمسسة التحرنسسر الفمسسسطنينة حسسالط رأفسست أن ال: رام اهلل / سسسما

تعرضسست لمضسس ط واالبتسسزاز مسسن نبسسل بعسسض السسدول العربنسسة التسسي تسسدار بالهسساتف مسسن واشسسيطن. وأضسساف رأفسست 
خالل بريامج ساعة رمل الذي نيتج  ونبنث  تمفزنون وطن أن عدًدا من الدول العربنة، ض طت سناسنا ومالنا 

حسسسسدة، والعسسسسودة لممفاوضسسسسات وفسسسسق الرؤنسسسسة عمسسسسى القنسسسسادة الفمسسسسسطنينة، مسسسسن أجسسسسل عسسسسدم السسسسذهاب إلسسسسى األمسسسسم المت
 اإلسرائنمنة. 

وحول أسباب األزمة الداخمنة، واي الق األفق السناسي نال رأفت إن الهم األساسي عيد الشعب هو الخالص 
مسسن االحسستالل، والححسسول عمسسى متطمبسسات الحنسساة الكرنمسسة، مؤكسسدًا أن اسسستمرار االحسستالل هسسو السسسبب فسسي كسسل 

شار إلى أن استمرار االحتالل، وتهوند القدس، واالعتداة عمى المقدسات، واالستمرار التعقندات والمشاكل. وأ
 في اعتداةاتها عمى المواطينن نقوض حل الدولتنن، ون مق الطرنق أمام عممنة السالم. 

مسسن جايبهسسا دعسست عضسسوة المجمسسس التشسسرنعي عسسن مدنيسسة القسسدس جهسساد أبسسو زينسسد إلسسى إيشسساة حسسيدوق القسسدس، 
المطموب لحمانة القدس من خطسر التهونسد، مشسنرة إلسى أن موازيسة الحكومسة لمقسدس رنسم مخجسل،  لتوفنر الدعم

 وال نكفي لتعزنز حمود المقدسننن.
 20/01/2102، وكالة سما اإلخبارية

 
 سهمت في تكريس االنقسامأاالنتخابات : النائب الرمحي 7

إن هسذ  االيتخابسات ال نمكسن نبولهسا  «السسفنر»نال اليائب عن حركة حماس محمود الرمحي لسس: مجد سمحانأ
فسسي أجسسواة تفتقسسر إلسسى الحرنسسة وفسسي ظسسل مالحقسسة عياحسسر حمسساس مسسن نبسسل األجهسسزة األمينسسة فسسي »لكويهسا جسسرت 

 «.األولى إجراة االيتخابات في ظل توافق وطيي»الضفة ال ربنة، مشنرا إلى أي  كان 
سسسساهمت فسسسي تكسسسرنس »فمسسسسطنيي لكويهسسسا واعتبسسسر الرمحسسسي أن الخاسسسسر األكبسسسر فسسسي االيتخابسسسات هسسسو الشسسسعب ال

فستط الميشسقة ت مبست »وأوضسط أن «. فستط التسي يافسست يفسسها» ، مشنرا إلى أن الخاسسر اخخسر هسو «االيقسام
عمى فتط الرسمنة في موانع عدة، وبر،م نمسة المشساركة فسي االيتخابسات لسم تسستطع فستط الرسسمنة تحقنسق الفسوز 

 «.في مياطق مهمة
 22/01/2102، السفير، بيروت

 
 
 

 اليوم السابع: دحالن شكل قوائم انتخابية لمنافسة قوائم أبو مازن باالنتخابات 8
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أكدت محادر فمسطنينة مطمعة أن االيتخابات المحمنة التى أجرنست أمسس فسى الضسفة ال ربنسة، : آمال رسالن
ن، حنسث المفحسول مسن فستط محمسد دحسال يمحمود عبساس والقنساد يشهدت حراعا خفنا بنن الرئنس الفمسطني

نسسام األخنسسر ر،سسم تواجسسد  خسسارج األراضسسى الفمسسسطنينة بتشسسكنل نسسوائم ايتخابنسسة يافسسست بقسسوة القسسوائم التسسى شسسكمتها 
المجية المركزنة لحركة فتط برئاسة "أبو مازن"، وخاحة فى المسدن الرئنسسنة الكبسرى بالضسفة ال ربنسة، منثسل رام 

 لسمطة الفمسطنينة.، والتى تتواجد فنها ننادة اياهلل ذات النثقل السناس
وأكد محدر فمسطنيى مطمع أن اليتائج األولنة لعممنات فرز ايتخابات السمطة المحمنة تشنر إلسى فسوز معظسم 
القوائم االيتخابنة التى ندعمها محمد دحالن والتى ححدت أ،مبنة مقاعد المجسالس البمدنسة لممسدن الكبسرى فسى 

 مس.الضفة ال ربنة، وفى مقدمتها مدن رام اهلل وياب
وشسسسدد المحسسسدر عمسسسى أن اسسسستمرار االيقسسسسام داخسسسل حركسسسة فسسستط بسسسنن تنسسسارنن أحسسسدهما نسسسدعم أبسسسو مسسسازن واخخسسسر 
نتعاطف مع دحالن سنؤنثر سمبا عمى حركة فتط، مشسنرا إلسى أن فسوز القسوائم التسى نسدعمها دحسالن حتسى اخن 

ضفة ال ربنسة ونطساع ،سزة نؤكد وجود تعاطف وت نند واسع ل  فى حفوف كوادر ونواعد الحركة فى كل من ال
 بعد فحل دحالن من الحركة، إنثر خالف بنن الطرفنن.

 20/01/2102، اليوم السابع، مصر
 

 األورومتوسطي: تجاوزات عدة شابت انتخابات مجالس الضفة المحمية 9
أفاد المرحد األورومتوسطي لحقسوق اإليسسان، بونسوع عسدد مسن التجساوزات وااليتهاكسات القايوينسة خسالل عممنسة 

 21و 08االنتراع، الختنار ممنثمي المجالس المحمنة في الضفة ال ربنة، والتي جرت نومي الخمنس والسبت، 
 أكتوبر الجاري.

أكتسسسوبر، أن طوانمسسس  العاممسسسة فسسسي الضسسسفة ونثقسسست جممسسسة مسسسن  20ونسسسال المرحسسسد الحقسسسوني، فسسسي بنسسسان لسسس  األحسسسد 
أنثيسسسساة العممنسسسسة االيتخابنسسسسة، وتواحسسسسل الدعانسسسسة المخالفسسسسات، كسسسسان أبرزهسسسسا عسسسسدم إلتسسسسزام األجهسسسسزة األمينسسسسة بالحنسسسساد 

 االيتخابنة وامتدادها إلى داخل لجان االنتراع، واالشتبا  بعممنة بنع األحوات وايتزاعها تحت اإلجبار.
وأوضط المرحد األورومتوسسطي أيس  ونثسق إنسدام ننسادات فسي األجهسزة عمسى تحضسنر كشسوف ب سسماة العياحسر 

سسسماة مسن أدلسسى بحسوت  ومسن امتيسسع عسن ذلسسك، إضسافة إلسسى يقسل العياحسسر األمينسة، وضسعها إلشسسارات بجايسب أ
األمينة إلى مراكز االنتراع بحسافالت تابعسة ل جهسزة والحسدنث مسع اليساخبنن نبنسل دخسولهم إلسى مكسان االنتسراع، 

نة من نايون ايتخاب مجالس الهنئات المحمنة الفمسطنيي، والتي تمزم األجهزة التيفنذ 26بحورة تخالف المادة 
 بالتزام الحناد أنثياة سنر العممنة االيتخابنة.

، وهو نوم االنتراع لممديننن، فقد ونّثق المرحد استمرار الدعانة 21/01/2102أما عن تجاوزات نوم السبت، 
االيتخابنة فسي أ،مسب السدوائر أمسام مراكسز االنتسراع وداخمهسا، و ننسام بعسض القسوائم االيتخابنسة بتوزنسع الحمونسات 

مراكسسز االنتسسراع لممسسواطينن المقبمسسنن عمسسى التحسسونت، كمسسا حسسدث فسسي مدنيسسة يسسابمس، إلسسى جايسسب  عمسسى مسسداخل
ارتسسداة بعسسض مسسوظفي لجيسسة االيتخابسسات المركزنسسة لسسس "الطسسواني" التسسي تحمسسل دعانسسة لقسسوائم ايتخابنسسة معنيسسة.وختم 

أخسسذ هسسذ  االيتهاكسسات المرحسسد األورومتوسسسطي لحقسسوق اإليسسسان، تقرنسسر  بسسدعوة لجيسسة االيتخابسسات المركزنسسة إلسسى 
حالة المخالفنن لمينابة العامة وفقسًا لقسايون االيتخابسات الفمسسطنيي، والقنسام إجسراةات فعالسة  عمى محمل الجد، وا 

 بحق القوائم االيتخابنة المخالفة.
 20/01/2102، 48عرب 
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 اباتأبو ردينة: االستيطان في القدس تدمير لحل الدولتين ونحذر من التصعيد في إطار االنتخ 01
أكسسسد يبنسسسل أبسسسو ردنيسسسة، اليسسساطق باسسسسم الرئاسسسسة، لسسسس "األنسسسام" أن اعسسسالن رئسسسنس السسسوزراة  عبسسسد السسسرؤوف أريسسساؤوط:

االسرائنمي بينامنن يتيناهو عزمس  االسستمرار باالسستنطان فسي القسدس ايمسا نس تي فسي سسناق السناسسة االسسرائنمنة 
د التحسسسعند االسسسسرائنمي فسسسي اطسسسار الحممسسسة المسسسستمرة فسسسي تسسسدمنر عممنسسسة السسسسالم وحسسسل السسسدولتنن مرجحسسسا ان نزنسسس

 االيتخابنة االسرائنمنة.
ونال ابو ردنية: "هذ  التحرنحات ت تي في اطار السناسة االسرائنمنة المستمرة في تدمنر عممنة السالم وعدم 
اعطسسساة الفرحسسسة ألي جهسسسود العسسسادة اطسسسالق عممنسسسة السسسسالم والقضسسساة عمسسسى حسسسل السسسدولتنن" واضسسساف: "يتينسسساهو 

الحممة الدعائنة لاليتخابات االسرائنمنة من اجل مزند من التحعند سسواة مسن خسالل حكومتس  او مسن سنست ل 
 خالل اعضاة ائتالف  الحكومي الذنن ال نؤميون بالسالم ونرندون القضاة يهائنا عمى حل الدولتنن".

والحسل الوحنسد هسو بما في ذلك القدس  0967وشدد ابو ردنية عمى اي  "لن يعترف ب نة مستوطية عمى حدود 
االيسسسحاب االسسسرائنمي الشسسامل مسسن جمنسسع االراضسسي الفمسسسطنينة المحتمسسة" ونسسال: "سسسيذهب السسى الجمعنسسة العامسسة 

وعاحسمتها القسدس  0967لالمم المتحدة نرنبا لتحدند حسدود الدولسة الفمسسطنينة عمسى حسدود الرابسع مسن حزنسران 
 الشرننة".

 22/01/2102، األيام، رام اهلل

 
 عاً توقم ما كان خسروا باالنتخابات عمى غير واليسار: فتح أبو مرزوق 11

نال يائب رئنس المكتب السناسي لحركة رحماسا موسى أبو مرزوق إن االيتخابات المحمنة في الضفة 
ال ربنة ايتهت بدون القدس و،زة، ولكن بدون جمهور أنًضا ر،م اليسبة التي تم اإلعالن عيها، حنث فاز 

 بدون نوائم ميافسة أو جمهور. لتزكنةبامركز  100أكنثر من 
وأضاف أبو مرزوق في تعمنق ل  عمى حفحت  عمى مونع التواحل االجتماعي "فنس بوك" "ور،م ذلك 
خسرت حركة فتط والنسار عمى ،نر ما كان متونًعا"، مستدرًكا ولكن الخاسر األكبر فمسطنن أليها ايتخابات 

 والجمهور. بدون القدس و،زة 
 21/10/2012وق الرسمية عمى فيس بوك، صفحة أبو مرز 

 
 نتخابات الضفة تؤكد صوابية موقفناإالبردويل: مهزلة  12

وحفت حركة "حماس" ايتخابات المجالس المحمنة التي جرت في الضفة ال ربنة ب يها "مهزلة وممهاة" : ،زة
ا االيتخابات لحرف األيظار عما نحدث في الضفة من فشل، مشنرة إلى أن هذ  الطرنقة التي سارت به

ال سنكون محنرها  "تؤكد حوابنة مونف "حماس" بعدم إجراة أي ايتخابات نبل المحالحة الوطينة، وا 
 كمحنر هذ  االيتخابات".

وكايت حركة "فتط" ند أعميت تحقنق "فوز ساحق" في ايتخابات المجالس البمدنة التي جرت أمس السبت 
طعة حركة "حماس"، دون أن تشنر إلى اليتائج التي تعزز ا في الضفة ال ربنة فقط دون ،زة وبمقا10|20ر

 إعاليها.
ونال الدكتور حالح البردونل القنادي في حركة "حماس"، في تحرنحات خاحة لس "ندس برس": "إن ما 

 فعمت  حركة "فتط" في ايتخاباتها هو إعادة توزنع لبضاعتها الفاسدة في عتمة المنل عمى زبائيها الممهوفنن".
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"ما حدث من مهزلة وتزونر في ايتخابات المجالس المحمنة في الضفة ال ربنة نؤكد حوابنة مونف وأضاف: 
ن أي ايتخابات في ظل عدم  حركة "حماس" الرافض إلجراة االيتخابات نبل إتمام المحالحة الوطينة، وا 

 التوافق الوطيي محنرها كمحنر هذ  االيتخابات المزورة".
"حماس" لن تشارك في هكذا ايتخابات "نفزت عمى التوافق الوطيي وعززت وشدد البردونل عمى أن حركة 

 كايت تعي حتمنة التزونر فنها". تىااليقسام، وح
 21/10/2012قدس برس، 

 
 االحتالل لسفينة "أيستيل" ويدعو لكسر حصار غزة  قرصنةعزت الرشق يدين  13

األمن اإلسرائنمنة لسفنية التضامن أدان عضو المكتب السناسي لحركة "حماس" عزت الرشق اعتراض نوات 
الفيميدنة مع ،زة "أنستنل"، ووحف  ب ي  "نرحية"، ودعا العالم إلى التدخل لونف هذ  الممارسات وفك 

 الححار عمى نطاع ،زة.
ا عمى حفحت  عمى مونع التواحل االجتماعي 10|21ونال الرشق في تحرنط ححفي ل  النوم األحد ر

قرحية البحرنة ،نر القايوينة التي نام بها جنش االحتالل الحهنويي بحق سفنية "فنسبوك": "يدنن عممنة ال
بالتدخل  التضامن الفيميدنة مع ،زة "انستنل" باعتراضها في البحر واعتقال المتضامينن األجايب"، مطالب

د "لونف هذ  الممارسات الحهنوينة العدواينة وكسر الححار الظالم المفروض عمى نطاع ،زة"، عمى ح
 تعبنر .

 21/10/2012صفحة الرشق الرسمية عمى فيس بوك، 
 
 من اغتالت "عرفات" "سرائيل"إظممني وأقسى من ظممني أبو مازن و مندحالن: حماس أكثر  14

شن اليائب في المجمس التشرنعي محمد دحالن، هجومًا عينفا ضد الرئنس محمود عباس وحركة  :دبي
فتط ،نر نايويي وأي  ال نزال عضوًا فنها نائاًل" أيا فتحاوي شاة  حماس ونناداتها، مشددًا عمى أن فحم  من

 من شاة وأبى من أبى".
ودافع دحالن في لقاة موسع مع نياة دبي عمى الهواة مباشرة، في بريامج "الشارع العربي"، مساة امس 

أن لجية األحد، عن عدم شرعنة نرار فحم ، ونال أي  "جاة ألسباب شخحنة ولنس ألسباب تيظنمنة، و 
استماع فقط س لتيي عن نضانا تخص اإلساةة ألبياة الرئنس عباس، نثم فج ًة تحولت لمجية تحقنق، وميها 
اتخذ نرار فحمي، دون أي أسباب وجنهة، ولي عامان دون محاكمة حقنقنة أو توجن  تهم، وفقط تنثار ضدي 

 حممة اعالمنة وال نوجد ش  ميها عمى أرض الوانع".
ي فحمت  حركة فتط، الرئنس عباس ونال ب ن الرئنس "كان السبب في وحول حركة فتط وهاجم دحالن الذ

لهذ  الحالة التي هي عمنها، مطالبًا إنا  باستعادة الوحدة الفمسطنينة إلعادة تقونة فتط والدخول في ايتخابات 
لفحائل شاممة، والتوحل لشراكة سناسنة، واالتفاق عمى مفهوم المقاومة مع حماس، و،نرها من ا

 الفمسطنينة".
 وأضاف، "كنثنرون ظممويي، حماس أكنثر من ظمميي وأنسى من ظمميي أبو مازن".

وحول ممف ا،تنال الرئنس الراحل ناسر عرفات، نال دحالن، "ميذ لحظة ا،تنال عرفات وحتى اخن لم 
سرائنل هي التي تقف خمف ا،تنال ".  نس ليي أي أحد عن نضنة ا،تنال ، وا 
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س عمى القطاع، نال دحالن الرئنس السابق لجهاز األمن الونائي في ،زة، "كيت سعند جدًا وعن سنطرة حما
بحدنث مشعل عن فشل حماس في الجمع بنن المقاومة والحكم وحعوبتها، حماس ال تعترف عادًة ب خطائها 

 وكان اعتراف  حقنقة ال نيكرها أحد".
مفة، معتبرًا إناها "ت تي في إطار الحمالت التي واتهم دحالن حماس بشن حممة عبر وسائل إعالمها المخت

تقودها جهات مختمفة ضد  بهدف تشون  سمعت "، معربًا عن سعادت  البال ة بآراة بعض المواطينن 
الفمسطنيننن من ،زة الذنن بنثت فضائنة "دبي" لقاةات معهم حول شخحنة دحالن، نائاًل، "ايا سعند جدًا 

ب نجابنة دون أن نتم اعتقالهم من نبل حماس التي تعتقل كل من نتحدث  لرؤنة الياس في ،زة تتحدث عيي،
 لحالحي".

ونال دحالن، الرئنس عرفات "كايت ل  عالنات طنبة مع نادة حماس، والزهار في إحدى لقاةات  ب ، نال 
لعرفات، يحن سيخوض حربًا ضد إسرائنل في حال أحنبت فتاة عمى حدود رفط، وها هو النوم رالزهارا 

 مى نياة بي بي سي نعتبر المقاومة مجرد فكرة".ع
وأضاف،" أيا سعند جدًا عيدما أرى حماس تخافيي وتكرهيي، ف يا فتحاوي عيند، وحماس ال ترند أن تحترم 
سوى الفتحاوي الذلنل الذي نخيع ونخضع لها، وهذا األمر مرفوض، ولذلك القنادات الفتحاونة الشابة 

 .تحترميي وتيتخبيي في كل ونت"
 21/10/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 الفمسطيني : انتخابات الضفة محاولة لتزوير الشرعية وتكريس لالنقسامالفمسطينية حركة األحرار 15

اعتبرت حركة األحرار الفمسطنينة إجراة السمطة الفمسطنينة لاليتخابات المحمنة بالضفة ال ربنة : مى حسنن
س، ونالت الحركة، إيها تعتبر أن هذ  االيتخابات محاولة لتزونر تكرنسا لاليقسام بنيها وبنن حركة حما

 الشرعنة.
وأعميت الحركة فى بنان لها تمقى "النوم السابع" يسخة مي ، رفضها القاطع لهذ  االيتخابات، ونالت: "إن 

يهاة االيقسام المرنر.  هذ  االيتخابات جاةت فى الونت الذى نتطمع فن  شعبيا الفمسطنيى لموحدة وا 
وأضافت: هذ  االيتخابات خطوة ،نر موفقة، أتت بها حكومة الضفة التى وحفتها ب يها حكومة "تفتقد 
الشرعنة"، وبعندة عن اإلجماع الوطيى الفمسطنيى الذى نطالب ب يهاة االيقسام وعودة المحمة لشطرى الوطن 

 بعقد االيتخابات المحمنة فى الضفة.
 21/10/2012اليوم السابع، مصر، 

 
 ... فتح الرابحةالمحمية الفمسطينية: فتح الخاسرةنتخابات اال  16

حممت االيتخابات المحمنة الفمسطنينة العدند من المفاجآت ،نر السارة لحركة : محمد نويس -رام اهلل 
كبرى الفحائل الفمسطنينة، في مقدمها خسارتها ،البنة المقاعد في عدد من المدن الكبنرة، منثل « فتط»

وجينن وبنت لحم. إال أن المفاج ة السارة لمحركة أن الرابحنن في هذ  المدن لم نكويوا بعندنن  يابمس ورام اهلل
يما ياشطون سابقون أو مقربون أو أعضاة خاضوا االيتخابات في ميافسة لمكتل الرسمنة  عن الحركة، وا 

 لمحركة، فعانبتهم بتجرندهم من العضونة.
المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر ،سان الشكعة عمى الكتمة ففي مدنية يابمس، فازت كتمة نقودها عضو 

التي نقودها رئنس المجمس النثوري لمحركة أمنن مقبول. وفي رام اهلل، فازت كتمة « فتط»الرسمنة لحركة 
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عمى الكتمة الرسمنة التي دعمتها الحركة. وكذلك كان « فتط»المؤلفة من ياشطنن سابقنن في « أبياة البمد»
فازت في مدن أخرى كبنرة، منثل « فتط»ينن وبنت لحم وبنت جاال وطوباس و،نرها. ،نر أن األمر في ج

 الخمنل وطولكرم ونمقنمنة.
في مدن منثل رام اهلل التي تعد العاحمة اإلدارنة لمسمطة، ويابمس التي تعد العاحمة « فتط»وشّكمت خسارة 

شرعنتها في هذ  االيتخابات بعد تعطل  االنتحادنة، ضربة كبنرة لمكاية الحركة التي سعت إلى تعزنز
 االيتخابات الرئاسنة والتشرنعنة يتنجة االيقسام الوطيي.

ونرى مرانبون إن يتائج هذ  االيتخابات ستمقي بظاللها عمى الحناة السناسنة الفمسطنينة لفترة طونمة مقبمة. 
من هذ  االيتخابات دروس عدة، يتجت »الستطالعات الرأي الدكتور يادر سعند: « أوراد»ونال مدنر مركز 

أهمها باليسبة إلى الرئنس محمود عباس أن عمن  أن نظل رئنسًا لكل الفمسطنيننن، وأن ال نتدخل في نضانا 
تفحنمنة رمنثل دعم كتمة عمى حساب أخرىا، ونثاينهما حاجة حركة فتط لمدنمونراطنة ألي  كمما زادت يزعة 

توجد أخطاة واضحة في تقدنر األمور من »وأضاف: «. ة التمردفرض األشناة من القنادة، كمما زادت يزع
التي تقود السمطة، « فتط»كما أشار إلى بعد آخر في التحونت لحالط كتل ميافسة لحركة «. ننادة فتط

وجود خنبة أمل من ندرة القنادة الفمسطنينة عمى ننادة الشعب في رؤنة مشتركة يحو »نتمنثل في ما أسما  
 «.هدف مشترك

االيتخابات وشككت في شرعنة يتائجها. ونال أحد أبرز نادة الحركة الدكتور « حماس»طعت حركة ونا
وكشف أن «. هذ  االيتخابات كايت ايتخابات داخمنة بنن فتط والميشقنن عيها«: »الحناة»محمود الرمحي لس 

جة عن القايون. كايت تيوي المشاركة في االيتخابات في حال تونفت السمطة عن اعتبارها خار « حماس»
في آب رأ،سطسا الماضي، اجتمعيا مع رئنس الوزراة الدكتور سالم فناض وطمبيا مي  التونف »وأضاف: 

عن اعتبار حماس خارجة عن القايون كي تتسيى لها المشاركة في االيتخابات، لكي  وعد بالعودة إلنيا بعد 
 «.ميانشة األمر مع الرئنس، وهو ما لم نحدث

حيفة خارج القايون، وأي أموال لمحركة معرضة لممحادرة العتبار التعامل بها ،سنل حماس م»وأضاف: 
أموال، لذلك لم يتمكن من المشاركة في هذ  االيتخابات ألن من نشارك سنكون عرضة لالعتقال والمساةلة 

عمى خمفنة  السمطة تعتقل ياشطنن من الحركة»وزاد أن «. عن االيتماة وعن األموال التي نيفقها عمى حممت 
، ما جعل من مشاركتهم في هذ  االيتخابات أمرًا مستحناًل ألي  2006مشاركتهم في االيتخابات العامة عام 

 «.نعرضهم لالعتقال مجدداً 
 22/10/2012الحياة، لندن، 

 
 التشريعي والرئاسة تح في انتخاباتفمرو: نتائ  المحميات غير مبشرة لنبيل ع 17

القنادي في "فتط" والسفنر الفمسطنيي السابق لدى محر، أن اليتائج األولنة اعتبر يبنل عمرو : رام اهلل
لاليتخابات المحمنة في الضفة ال ربنة المحتمة تعّبر عن مستقبل "،نر مبّشر" لحركة "فتط" في االيتخابات 

 الرئاسنة والتشرنعنة المقبمة.
بوك"، إلى أن القوائم االيتخابنة وأشار عمرو، في تحرنحات يشرها عبر حفحت  الرسمنة عمى مونع"فنس

المجية المركزنة لحركة "فتط" فشمت فشاًل ذرنعًا، في حنن حّققت تمك التي نام الكادر  التي تّدخمت فنها
 الفتحاوي بتشكنمها "فوزًا ساحقًا"، حسب نول .
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وهذ   أن "الحراع الداخمي في فتط أدى إلى يجاح المطرودنن من الحركة وفشل الطاردنن وأضاف عمرو
جمااًل ففي كل المياطق لم تكن مححمة يتائج  مس لة تستحق التونف عيدها واالستفادة من دروسها، وا 
العممنة االيتخابنة مبشرة بالخنر في أمر االيتخابات الرئاسنة والتشرنعنة حنن ندخل الجمنع إلى حمبة 

 الميافسة"، 
 21/10/2012قدس برس، 

 
 ضو مكتبها السياسي خالد القاسمالفمسطيني" تنعى ع "النضال الشعبي 18

يعت جبهة اليضال الشعبي الفمسطنيي، األحد، عضو المجمس الوطيي وعضو المكتب السناسي لمجبهة 
 خالد القاسم الذي توفي فجر النوم، بعد حراع طونل مع المرض.

رة الفمسطنينة وعبرت الجبهة، في بنان ححفي، عن حزيها لمخسارة الكبنرة برحنل القاسم، الذي التحق بالنثو 
م، وهو شقنق القنادي الشهند عمر القاسم، وشارك في معركة الكرامة 1967عبر حفوف الجبهة في عام 

 م، وأحنب عدة مرات، ونضى في األسر مدًدا متعددة.1968عام 
 21/10/2012فمسطين أون الين، 
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نسسب: ايطمقسست فسسي إسسسرائنل، أمسسس، أضسسخم ميسساورات حربنسسة مشسستركة مسسا بسسنن إسسسرائنل والوالنسسات المتحسسدة، تسسل أب
هدفها حمانة سماة إسرائنل من هجمات جونة بالحوارنخ والطنسران تيفسذ ضسدها مسن طسرف عسدة دول وجهسات 

أي معمومسسسات منثسسسل إنسسسران وسسسسورنا ولبيسسسان ونطسسساع ،سسسزة، فسسسي آن واحسسسد. ومسسسع أن الجسسسنش اإلسسسسرائنمي ال نقسسسدم 
أسسسابنع. وسسستتركز  4إلسسى  9تفحسسنمنة عسسن هسسذ  الميسساورات، فسس ن مسسرانبنن مطمعسسنن نؤكسسدون أيهسسا ستسسستمر مسسن 

 ، ولكيها تشتمل عمى جايب عممي أنضا.«حرب حواسنب»عمى الجايب اليظري، لتكون بمنثابة 
الوالنسسات المتحسسدة،  جيسسدي وضسسابط وخبنسر مسسن 0511وتستم هسسذ  الميسساورات بقنسادة أمنركنسسة. ونشسسارك فنهسسا يحسو 

بنيما تشارك فنها من الطرف اإلسرائنمي أعداد مضاعفة تمنثل جمنع األسمحة واأللونة في الجنش اإلسرائنمي، 
 فضال عن جبهة الدفاع المديي وأجهزة األمن والمخابرات عمى اختالف أذرعها.
خسالل ايعقسساد الجمسسسة العادنسسة  ونسد شسسارك مجمسسس السوزراة اإلسسسرائنمي كمسس ، أمسسس، فسي الميسساورات. إذ إيهسسا بسسدأت

لمحكومة، فتمقى الوزراة ورئنسهم، بينامنن يتيناهو، تعمنمات من الجبهة الداخمنة ب ن ن ادروا ،رفة الجمسات، 
 وخرجوا من بيانة مكتب رئنس الوزراة.

ولم تكسن  إن الوزراة هم أوال مواطيون، ومنثل الجمنع يمعب دوريا في المياورة.»ونال يتيناهو في هذا الحدد: 
هياك حكومة استنثمرت أمواال أكنثر مّيا في الدفاع عن الجبهة الداخمنة، ولسدنيا كنثنسر مسن الخطسط التسي سسيقوم 
بتيفنذها، وبقي ليا عمل كنثنر سيقوم ب  ألييي أرند أن نكون المواطيون محمننن. واليقطة المركزنسة التسي يرنسد 

أخرى يقوم بها هي أي  خالل هجوم حاروخي نجب أن يوضحها لممواطينن من خالل هذ  المياورة وخطوات 
 «.عمنهم أن نركضوا إلى داخل البنوت، بنيما في هزة أرضنة يطمب ميهم أن نركضوا إلى خارج البنوت

ونالسسسست محسسسسادر عسسسسسكرنة إسسسسسرائنمنة إن الميسسسساورات العسسسسسكرنة هسسسسي األكبسسسسر واألضسسسسخم بسسسسنن الوالنسسسسات المتحسسسسدة 
سرائنل، ميذ يشوة عالنا ت استراتنجنة بنيهما. وهي تتياول عدة سسنيارنوهات نتعسرض فنهسا العمسق األمنركنة وا 

 اإلسرائنمي لهجمات حاروخنة و،ارات جونة. 
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لى جايب القنادات من الجنشنن األمنركي واإلسرائنمي ستشارك فنها بطارنات الحوارنخ األمنركنة المضادة  وا 
ياعة األمنركنسسسسة اإلسسسسسسرائنمنة المشسسسسستركة ، والحسسسسسوارنخ المشسسسسابهة ذات الحسسسسس«بسسسسساترنوت»لمحسسسسوارنخ مسسسسسن طسسسسراز 

رحنسستسا، وميظومسسة الحسسوارنخ المضسسادة لمحسسوارنخ متوسسسطة المسسدى رالقبسسة الحدندنسسةا، التسسي حسسيعتها إسسسرائنل 
وتمولهسسسا الوالنسسسسات المتحسسسسدة. ولكسسسسن المعسسسارك األساسسسسسنة التسسسسي سسسسستتعاطى معهسسسسا ننسسسادة هسسسسذ  الميسسسساورة سسسسستتم فسسسسي 

ض. بنيمسا الميساورات عمسى األرض سستتم بشسكل محسدود لخدمسة أهسداف الحواسنب اإللكتروينة ولسنس عمسى األر 
 المياورات اليظرنة.

إجسراة هسذا التمسرنن »ويقمت اإلذاعة اإلسرائنمنة الرسمنة عن أحسد الضسباط فسي الجسنش اإلسسرائنمي ت كنداتس  أن 
بات الروتنينسسة لنسسست لسس  عالنسسة بسس ي تقننمسسات لممونسسف السسراهن فسسي الميطقسسة، إيمسسا نيسسدرج فسسي إطسسار خطسسة التسسدرن

لكسسن محسسدرا آخسسر نسسال إيسس  مسسن السسسخف االعتقسساد أن الميسساورات بعنسسدة عسسن «. لمجنشسسنن اإلسسسرائنمي واألمنركسسي
 وانع الميطقة.

من الواضط أن هياك خطرا أمينا استراتنجنا عمى إسرائنل، أوال من إنران ولكن أنضسا مسن حمفائهسا »وأضاف: 
ألسسف  41حسساروخ، ومسسن نطسساع ،سسزة حنسسث نوجسسد أكنثسسر مسسن  ألسسف 61فسسي سسسورنا ومسسن حسسزب اهلل السسذي نمتمسسك 
عمسسى محاربسسة إسسسرائنل ميفسسردة أو مجتمعسسة فسس ن هيسساك حاجسسة لحسسدها،  4حسساروخ. فسس ذا اتفقسست هسسذ  الجهسسات ال

 «.وهياك حاجة إلفهامها أن إسرائنل لن تكون وحدها وسنكون لها ولحمفائها رد حاعق
داد تسدهورا فسي كسل نسوم. والمحسور اإلنرايسي السذي نبسدو ونال هذا المحدر إن األوضساع فسي الشسرق األوسسط تسز 

لمبعض أي  نيهار، ما زال ننثبست أيس  نسوي بشسكل جنسد. فاألسسد نسستخدم الطنسران الحربسي ضسد شسعب  بحرنسة وال 
نران وسورنا تعانبان نائسد األمسن المبيسايي السذي تجسرأ وكشسف مؤامرتهمسا لجسر لبيسان  نجد من نعترض طرنق ، وا 

مي فسسسي سسسسورنا رنقحسسسد ا،تنسسسال المسسسواة وسسسسام الحسسسسنا، وفسسسي نطسسساع ،سسسزة نواحسسسمون إطسسسالق إلسسسى الحسسسراع السسسداخ
 حوارنخ ونظهرون حوارنخ جدندة مضادة لمطائرات. وهذا كم  نحتاج إلى حد ورد.

وتجري هذ  التدرنبات من خالل التقدنر ب ن منثل هذ  الحوادث، الهزات أو القحف الحاروخي، ستسفر عسن 
حسسابة  9511بسسوع آالف شسسخص وعسسن ن 7مقتسسل  شسسخص بجسسراح مسسا بسسنن  8611شسسخص آخسسر تحسست السسردم وا 

ألسسف عمسسارة  291ألسسف عمسسارة وححسسول أضسسرار فسسي  28ألفسسا بجسسراح متوسسسطة وسسسقوط  97ناسسسنة ومتوسسسطة و
 أخرى.

 22/01/2102، الشرق األوسط، لندن
 
 

 : ال عقبات أمام االستيطان في القدس الشرقيةاألوروبييننتنياهو يرد عمى  21
أعمن رئنس الوزراة اإلسرائنمي، بينامنن يتيناهو، أمس، أن حكومت  ال تضع أي عقبات في طرنسق  تل أبنب:

ا وأيها عمى العكس من ذلسك تبيسي باسستمرار 0967االستنطان النهودي في القدس الشرننة رالمحتمة ميذ عام 
 فنها وستواحل هذ  السناسة بكل نوة.

 811مسسة حكومتس  ردا عمسى االسستيكار األوروبسي لقسرار  بيساة وأضاف يتيناهو، الذي كان نتكمم فسي مسستهل ج
جيسسوب القسسدس المحتمسسة، أن القسسدس كمهسسا رال ربنسسة « ،نمسسو»وحسسدة سسسكن جدنسسدة لمنهسسود فسسي الحسسي االسسستنطايي 

والشرننةا هي عاحمة إسرائنل التي تبيي فنهسا منثممسا نبيسي البرنطساينون فسي عاحسمتهم ليسدن واألمنركنسون فسي 
فهياك ارتباط وشائجي وطند بنييا وبسنن القسدس، ال أنسل »ي موسكو والفريسنون في بارنس واشيطن والروس ف

 «.من عالنتهم بعواحمهم
 22/01/2102، الشرق األوسط، لندن
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 لن تسمح اليران امتالك قدرة عسكرية نووية "سرائيل"إنتنياهو يهدد:  20

ايسس  لسسن نسسسمط النسسران امسستالك نسسدرة عسسسكرنة اكسسد رئسسنس السسوزراة االسسسرائنمي بينسسامنن يتينسساهو : القسسدس المحتمسسة
 يوونة طالما بقي رئنسا لموزراة في الدولة العبرنة.

ونال يتيناهو فسي تحسرنحات لس  مسساة االحسد تعقنبسا عمسى االيبساة حسول امكاينسة اجسراة مفاوضسات مباشسرة بسنن 
تحساالت وال أسستطنع القسول الوالنات المتحدة االمرنكنة وانران، "ال توجد لدنيا أي معمومات حول منثسل هسذ  اال

اذا تم اجراؤهسا عممنسا. ولكييسي أسستطنع أن أنسول ان انسران تسست ل المفاوضسات واالتحساالت التسي تجسرى معهسا 
 من أجل كسب الونت واحراز التقدم في بريامجها اليووي".

ت مسن واضاف "خالل العام الميحرم أجرت خمس دول محادنثات مع انران وانران خحسبت آالف الكنمو،رامسا
النوراينسسوم" موضسسحا "ال ارى أي سسسبب نجعميسسي أفكسسر بسس ن انسسران ستتحسسرف بشسسكل مختمسسف فسسي اتحسساالتها مسسع 

 الوالنات المتحدة".
وطالسسسسب المجتمسسسسع السسسسدولي أن نحسسسسدد أوال مطالسسسسب واضسسسسحة جسسسسدا النسسسسران: "ونسسسسف تخحسسسسنب النوراينسسسسوم واخسسسسراج 

 رضنة في نم".النوراينوم المخحب ب كمم  من انران وتفكنك الميشاة تحت األ
وشسدد عمسى ان االحتمالنسسة األفضسل اليجساح المسسساعي الهادفسة السسى انقساف البريسامج اليسسووي االنرايسي دبموماسسسنا 

 ستكون دمجا بنن فرض عقوبات حتى أكنثر حرامة وخنار عسكري ذي محداننة.

 22/01/2102، وكالة سما اإلخبارية

 
 في القدس ية عسكرية مخطط لبناء أكاديم: لالحتاللبمدية القدس التابعة  22

كشف الياطق بمسان بمدنة القدس عن مخطسط لعممنسة بيساة اسستراتنجي آخسر فسي القسدس المحتمسة، هسدفها إنامسة 
دويمسا تقسع شسمال شسرني البمسدة القدنمسة، نكسون بمنثابسة كمنسة عسسكرنة  04مبيى ضسخم لسوزارة السدفاع عمسى نرابسة 

ادة الكمنة العسسكرنة وننسادة األركسان، وستسستوعب الكمنسة نرابسة لمقنادة واألركان العسكرنة اإلسرائنمنة ومكاتب لق
 أكادنمنا.  091طالب عسكري و 411

لتعزنز مكاية القدس كعاحمة إلسرائنل، وذلك »ونال الياطق بمسان بمدنة القدس عن هذا المخطط، إي  ن تي 
وذكسسر أنضسسا أن هسسسذا «. فسسي إطسسار مشسسروع كبنسسر ليقسسل مقسسسرات حكومنسسة كنثنسسرة إلسسى الجسسزة الشسسسرني مسسن القسسدس

المخطط نس تي أنضسا ضسمن خطسة لتوسسنع حمقسة السسنطرة اإلسسرائنمنة عمسى محسنط البمسدة القدنمسة بشسكل خساص 
وهي خطة تمضي السمطات اإلسرائنمنة ندما بها بمساعدة الجمعنات االستنطاينة الخاحة وتسخر لهسا جمنسع 

 الموارد األزمة.
تسسي تكسسافط االسسستنطان كويسس  عقبسسة كسس داة أمسسام عممنسسة السسسالم، إيسس  اإلسسسرائنمنة، ال« السسسالم اخن»ونالسست حركسسة 

جرى خالل األنام القمنمة الماضنة تعمنق إعاليات في جبل الزنتون في القدس الشرننة عسن إنسداع الخطسة رنسم 
نومسسا لتقسسدنم  61لبيسساة أكادنمنسسة عسسسكرنة إسسسرائنمنة. وأضسسافت فسسي بنسسان لهسسا أيسس  نمسسيط الجمهسسور فتسسرة  50871
اضات عمى الخطة إلى لجية التخطنط الموائنة اإلسرائنمنة التي ستيظر في االعتراضات وتحادق عمى االعتر 

 الخطة. 
 22/01/2102، الشرق األوسط، لندن

 
 ليبرمان: التفاوض حول القدس خط أحمر  23
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الوروبسي وزنر الخارجنة االسسرائنمنة، افن سدور لنبرمسان، مونسف االتحساد ا : هاجمامال شحادة -القدس المحتمة 
مسسن السناسسسة االسسسرائنمنة تجسسا  الفمسسسطنيننن، واعتبسسر أي تفسساوض حسسول مدنيسسة القسسدس "خطسسا احمسسر" السسسرائنل. 
وتيانمت وسائل االعالم االسرائنمنة نول لنبرمان "ان القدس لنست مستوطية بل عاحسمة ابدنسة لمدولسة العبرنسة 

السف مسستوطن نهسودي بحسق  99حسل ونتمتسع فنما مستوطية "،نمو" جزة ال نتجزأ من القدس وحي نهودي اال
 العنش فن . 

 22/01/2102، الحياة، لندن
 

 موشيه يعالون: محمد مرسي طمب تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" ورفضنا  24
كشف موشن  نعالون رالمنكودا، يائب رئنس الوزراة اإلسرائنمي، عن أن الرئنس محمد مرسي : موشن  نعالون

ونسسال نعسسالون:  اتفاننسسة "كامسسب دنفنسسد"، إال أن إسسسرائنل رفضسست هسسذا الطمسسب. طمسسب مسسؤخرا مسسن إسسسرائنل تعسسدنل
"السسرئنس مرسسسي تفهسسسم مبسسدئنا هسسسذا السسرفض اإلسسسسرائنمي، حرحسسا ميسس  عمسسسى اسسستمرار أمسسسوال المسسساعدات المالنسسسة 
واالنتحادنة األمرنكنة لمقساهرة، وحتسى ال نسدخل فسي أزمسة سناسسنة جدنسدة مسع إسسرائنل، فسي الونست السذي ن سرق 

 ن  بالمشاكل الداخمنة في محر".ف
وأوضط نعالون الذي كان نتحدث عمى هامش مؤتمر عقد فسي اليسادي التجساري والحسياعي فسي تسل أبنسب، أن 
"القسساهرة تواجسس  تحسسدنات أمينسسة نونسسة، وتر،سسب فسسي بسسسط سسسنطرتها عمسسى سسسنياة تحدنسسدا، األمسسر السسذي دفعهسسا إلسسى 

السسسالم، خاحسسة المالحسسق العسسسكرنة، ،نسسر أن هسسذ  الخطسسوة  التقسسدم بطمسسب رسسسمي إلسسى إسسسرائنل لتعسسدنل اتفاننسسة
 وهذا التعدنل ،نر وارد بحسب رئنس الحكومة اإلسرائنمنة بينامنن يتيناهو، أو أي فرد من أفراد حكومت ."

وكشف نعالون، الذي يقمت عدد من الححف اإلسرائنمنة تحرنحات ، عن أن القاهرة اتفقت مع إسسرائنل عمسى 
ل نسسوات عسسسكرنة إلسسى سسسنياة، شسسرنطة إخبارهسسا بحجسسم ويشسساط هسسذ  القسسوات، والمهسسام المكمفسسة السسسماح لهسسا ب دخسسا

 بها."
ونال أنضا: "إذا كايوا نرندون إدخال نوة عسكرنة، سيتحدث في ذلك، ولكسن سستكون سسابقة سسنئة إذا مسا بسدأيا 

 بفتط االتفانات".
م نيسسانش إسسسرائنل كنثنسسرا فسسي هسسذ  اليقطسسة ونسسال نعسسالون أنضسسا أيسس  فسسي الونسست ذاتسس ، فسس ن السسرئنس محمسسد مرسسسي لسس

المتعمقة بتعدنل اتفاننة السالم، وخاحة المالحق العسكرنة بها، نسائال: "السرئنس مرسسي نعمسم تمامسا كسم نحتساج 
 إلى اتفاننة كامب دنفند، وهو لن ن امر بخسارتها اخن تحدندا."

ن، لكي  بات حذرا فسي تحسرنحات "، ووحف نعمون الرئنس المحري محمد مرسي ب ي  "رجل اإلخوان المسممن
 ووحف  ب ي  "ال نذكر إسرائنل، ولكن بالمقابل نضطر إلى العمل حسب االضطرارات".
 20/01/2102، 48عرب 

 
 ليفني تميل لخوض االنتخابات عمى رأس قائمة جديدة : موقع "هآرتس" 25

، أن األخنسسرة تفكسسر جسسدنا يقسسل مونسسع "هسسآرتس" عسسن مقسسربنن عسسن زعنمسسة حسسزب "كسسدنما" السسسابقة، تسسسنبي لنفيسسي
بخسسوض االيتخابسسات لرئاسسسة الحكومسسة عمسسى رأس حسسزب جدنسسد، ب سسض اليظسسر عسسن نسسرار إنهسسود أولمسسرت بشسس ن 
العودة لمحناة السناسنة. ونال المونع إي  من المتونع أن تعمن لنفيسي نرارهسا هسذا خسالل النسومنن القسرنبنن، فنمسا 

 رفضت لنفيي يفسها التعقنب عمى الموضوع.
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المونسسسع فسسس ن لنفيسسسي فسسسي حسسسال نسسسررت خسسسوض المعركسسسة االيتخابنسسسة سسسستركز فسسسي دعانتهسسسا عمسسسى الممسسسف وبحسسسسب 
السناسي والتسونة مع الجايب الفمسطنيي، مع الدعوة إلى التوحل لتسونة مع ننادة "فمسطنينة معتدلة" نمنثمها 

 أبو مازن.
نة عيسد زعنمسة حسزب العمسل وبحسب مقسربنن مسن لنفيسي فس ن األخنسرة تعتبسر هسذا الممسف يقطسة الضسعف األساسس

 شنمي نحنموفنتش، ونئنر لبند المذنن ال نيفنان استعدادهما لمدخول في حكومة نادمة نشكمها يتيناهو.
ونرى المقربون من لنفيي أيها ترى وجوب التوحل إلى اتفاق مع أبو مازن، العتقادها أن أبو مازن لن نبقسى 

ست الل إسرائنل لمفرحة السايحة لمتوحل إلى تسونة مسع أبسو في الحكم بعد أربع سيوات، وبالتالي ف ن عدم ا
 مازن هو إضاعة خطنرة لهذ  الفرحة.

وبحسسسب مقسسربنن مسسن لنفيسسي فسس ن األخنسسرة ححسسمت فسسي اسسستطالعات أجرنسست لهسسا خحنحسسا عمسسى يتسسائج تفنسسد أن 
ف مسع حسزب مقعدا األمر الذي تعتبر  مشسجعا، وأيهسا ال تسستبعد التحسال 06-02حزبا برئاستها سنححل عمى 

العمسسل ونئنسسر لبنسسد إذا دلسست االسسستطالعات أن تشسسكنل كتمسسة كهسسذ  سسسنمكن مسسن سسسد الطرنسسق أمسسام عسسودة يتينسساهو 
 لمحكم.

وتعتمسسسد لنفيسسسي فسسسي حسسسساباتها أنضسسسا عمسسسى عسسسودة أرننسسس  درعسسسي لمسسسساحة الحزبنسسسة فسسسي ننسسسادة "شسسساس"، ممسسسا نعيسسسي 
ال "شاس" بعد االيتخابات من معسكر النمنن باعتقادها ضرب نوة المنكود بعدة مقاعد من جهة، واحتمال ايتق

لمتحالف مع معسكر الوسط والنسار إذا أحرز هسذا المعسسكر تقسدما فسي االيتخابسات، وححسل عمسى عسدد كسافي 
 مقعدا. 61من المقاعد نمكي  بالتحالف مع "شاس" تجاوز ال

 20/01/2102، 48عرب 
 

 دون "أريئيل"  "إسرائيل"ةريطة لنهائيا عن الفمسطينيين وال خ االنفصاليائير لبيد: يجب  26
اطمق رئنس حزب "نوجد مستقبل"، نائنر لبند، معركتس  االيتخابنسة بالتاكنسد ان : امال شحادة -القدس المحتمة 

مستوطية "ارئنل"، كبرى مستوطيات القدس، ستبقى داخل اسرائنل وباي  لسن تكسون السسرائنل خرنطسة مسن دون 
مونف  بضرورة االيفحال يهائنا عن الفمسسطنيننن، دعسا السى انامسة جسدار  هذ  المستوطية. وفنما اكد لبند عمى

نفحل كمنا بنن اسرائنل والسمطة الفمسطنينة نائال:" لن نكون هياك شرق اوسط جدند ولسن نكسون انضسا نثالنثسة 
 مالننن فمسطنيي داخل حدود اسرائنل"، عمى حد نول .
يي فمن نكون تيازل عن المستوطيات ونال:" كل ايسان ومن وجهة يظر لبند لحل الحراع االسرائنمي الفمسطن

عانسسسل وميطقسسسي نعسسسرف كنسسسف سسسسنيتهي االمسسسر. المؤكسسسد سسسستكون هيسسساك دولسسسة فمسسسسطنينة وسسسستكون هيسسساك انضسسسا 
تجمعسسسات اسسسستنطاينة هسسسي جسسسزة مسسسن اسسسسرائنل". ولتوضسسسنط مونفسسس  اضسسساف نقسسسول:" رؤسسسساة الحكومسسسات السسسسابقنن 

ن تيازالت مؤلمة، وكميسا نعسرف عسن مساذا تحسدث. اولمسرت تحسدث تحدنثوا عن تيازالت. ارننل شارون تحدث ع
هو االخر عن تيازالت وكذلك يتاينساهو. جمسنعهم تحسدنثوا عسن خنسار السدولتنن لشسعبنن، ولكسن مسا لسم يعرفس  كسم 

 من الونت نجب ان نمر حتى يحقق هذا؟ وكم سنسقط نتمى حتى يحل الى تحقنق هذا الهدف"؟.
 22/01/2102، الحياة، لندن

 
 يرتس: تهجم ليبرمان عمى االتحاد األوروبى يأتى العتبارات انتخابية محضةم 27



 
 
 

 

 

           08ص                                    2658العدد:                22/01/2102اإلثنين  التاريخ:

اعتبرت رئنسة حزب "منرتس" النسارى المعسارض ب سسرائنل اليائبسة زهافسا جمسؤون أن تهجسم وزنسر :،زة رأ.ش.أا
الخساص الخارجنة أفنجدور لنبرمان عمى االتحاد األوروبسى بسسبب االيتقسادات التسى وجههسا االتحساد إلسى القسرار 

 وحدة سكينة جدندة فى حى جنمو جيوبى مدنية القدس المحتمة ن تى العتبارات ايتخابنة محضة. 811ببياة 
 20/01/2102، اليوم السابع، مصر

 
 وينتقد موقف تل أبيب وواشنطن من حماسلمحوار مع إيران  يدعورئيس الموساد األسبق  28

همنفسسي، الحكومسسة اإلسسسرائنمنة إلسسى فسستط حسسوار مسسع إنسسران دعسسا رئسسنس جهسساز الموسسساد اإلسسسرائنمي األسسسبق، إفسسرانم 
مسسدعنا أن اإلنسسرايننن أيفسسسهم نرنسسدون الخسسروج مسسن الورطسسة الشسسائكة، وفقسسا لمسسا ذكسسر  مونسسع "نسسدنعوت أحرويسسوت" 

وأشسسار المونسسع إلسسى أن همنفسسي أكسسد فسسي مقابمسسة مسسع مونسسع إخبسساري أمرنكسسي فسسي واشسسيطن نسسدعى  عمسسى الشسسبكة.
 مفاوضات مع إنران داعنا إلى تفهم الدوافع اإلنراينة. "الموينتور" الحاجة إلى

وتطرق همنفي إلى المونف من حركة حماس وادعى: "أن إسرائنل والوالنات المتحدة أنضسا ننسدتا أنادنهمسا مسن 
 ".أجل إرضاة الرأي العام، فيحن يضر في يهانة المطاف ب يفسيا

 22/01/2102، 48عرب 
 

  نة "إيستيل" سفي نشطاءدأ ترحيل "إسرائيل" تب 29
بسسدأت فسسي ترحنسسل يشسسطاة أجايسسب كسسايوا عمسسى ظهسسر » إسسسرائنل«سسسؤولو الهجسسرة، أمسسس، إن نسسال م: رد .ب .أا

، أمسس، لسدى محاوالتهسا كسسر الححسار عمسى نطساع ،سزة وأجبرتهسا عمسى »اإلسسرائنمنة«سفنية انتحمتها البحرنة 
ياشسسسسطًا مؤنسسسسدنن لمفمسسسسسطنيننن ونثالنثسسسسة  27كسسسسان نسسسسد تسسسسم القسسسسبض عمسسسسى ». أشسسسسدود«ت ننسسسسر مسسسسسارها إلسسسسى منيسسسساة 

 عمى ظهر السفنية انستنل التي كايت ترفع عمم فيميدا.» سرائنمنننإ«
سوندنًا وخمسة نويايننن وأربعة يسرونجننن ونثالنثسة إسسبان وفيميسدنان انثيسان وشسخص  00واليشطاة االجايب هم 

كيدي وواحد إنطالي، وتم إعادتهم بالفعل عمى متن طائرة إلى روما . وسوف نستقل نثماينسة أشسخاص آخسرنن 
النثالنثسة إلسى إحسدى » اإلسسرائنمننن«. ونال المتحدث باسم الشرطة منكي روزنيفنمد إي  سوف نتم انتناد طائرات

 المحاكم. ورفض القول ما إذا كايوا سوف نواجهون اتهامات.
 22/01/2102، الخمي ، الشارقة

 
 شرعنة المستوطنات يعارضاإلسرائيمية  لمحكومةالمستشار القضائي  31

أنر رئنس الحكومة اإلسرائنمنة بينامنن يتايناهو أمس، أن المستشار القضائي لحكومتس  : «الحناة» –الياحرة 
نهسسودا فانيشسستانن نعسسارض التقرنسسر السسذي ندمسس  القاضسسي المتقاعسسد أرمويسسد لنفسسي فسسي شسس ن إضسسفاة الشسسرعنة عمسسى 

حسسال دون إن مونسسف المستشسسار « لنكسسود»المسسستوطيات فسسي األراضسسي الفمسسسطنينة المحتمسسة. ونسسال لسسوزراة حزبسس  
طسسرح الموضسسوع عمسسى جسسدول أعمسسال الحكومسسة فسسي جمسسستها األسسسبوعنة أمسسس، مضسسنفًا أيسس  ن مسسل فسسي إنحسساد حسسل 

 لهذ  المشكمة نرنبًا.
 22/01/2102، الحياة، لندن

 
 وتطالب بزيادة الضغوط عمى إيران  نفي واشنطن بصحةغير مقتنعة  "إسرائيل" 30



 
 
 

 

 

           09ص                                    2658العدد:                22/01/2102اإلثنين  التاريخ:

ألسسسنكس فنشسسسمان حسسسباح النسسسوم، االنثيسسسنن، أن وزنسسسرة كشسسسف المحمسسسل العسسسسكري لحسسسحنفة "نسسسدنعوت أحرويسسسوت"، 
تون هسسي التسسي نامسست بسسدور الوسسساطة مسسع إنسسران بشسس ن فسستط مفاوضسسات شسسالخارجنسسة لالتحسساد األوروبسسي كسسانثرنن آِ 

سرنة بنن إنران والوالنات المتحدة حول الممف الذري اإلنرايي، وأن الظروف لم تيضج بعد إلجراة مفاوضات 
لكن تم التوحل إلى تفاهم بنن الطرفنن عمى إطالق المفاوضسات بعسد االيتخابسات  جادة وحقنقنة بنن الطرفنن

 األمرنكنة بشرط أن نكون الفائز فنها الرئنس الحالي براك أوباما.
ونال فنشمان إن إسرائنل ،نر مقتيعة باليفي الذي حدر عن البنت األبنض بش ن التقرنسر السذي يشسرت  أمسس 

الكشسسف عسسن المباحنثسسات السسسرنة بسسنن إنسسران والوالنسسات المتحسسدة، معتبسسرا أن  حسسحنفة "ينونسسورك تسسانمز"، وتضسسمن
 الوالنات المتحدة تخفي أمرا ما، ولذلك لم تطمع إسرائنل وأنا من الدول الحدنقة ذات الحمة بالممف اإلنرايي.

النسات وأشار فنشمان إلى تحرنط يتيناهو أمسس ب يس  لسم نكسن عمسى عمسم بوجسود اتحساالت سسرنة بسنن إنسران والو 
المتحدة، ولكن نمكن القول بالت كند إن إنران تستخدم المفاوضات لكسب المزند من الونت والمضسي نسدما فسي 

 مشروعها الذري.
وأضاف يتيناهو أي  عمى المجتمسع السدولي أن نضسع حسدودا واضسحة إلنسران، وأن أفضسل حسل فسي هسذا السسناق 

بقاة الخن  ار العسكري.هو تكنثنف العقوبات المفروضة عمى إنران، وا 
وفسسي هسسذا السسسناق نسسال المراسسسل السناسسسي ليذاعسسة اإلسسسرائنمنة، تشسسنكو ميشسس  إيسس  تسسم تعسسدنل البنسسان السسذي حسسدر 
المنمة عن دنوان يتيناهو بش ن تقرنر "ينونورك تانمز". فقد تحدث البنان األحمي عسن ت ننسد مشسروط ومستحفظ 

نتم ونف المشروع الذري اإلنرايسي طالمسا سسنتم ونفس "  بالمفاوضات إذ جاة فن  بدانة: إي  ال نهم إسرائنل كنف
وتسسم الحقسسا ت ننسسر المونسسف واسسستبدال ذلسسك بالحسسدنث عسسن الخسسوف مسسن كسسون المفاوضسسات خدعسسة إنراينسسة لكسسسب 

 الونت".
في ،ضون ذلك تطرق يائب رئنس الحكومة، موشي نعالون، إلى التقرنر فسي حسحنفة "ينونسورك تسانمز" فقسال 

 تحاول خمق نياة اتحال مباشرة مع إنران إال أن الزعنم اإلنرايي خامنيئي نعارض ذلك.إن الوالنات المتحدة 

 22/01/2102، 48عرب 
 
 

 شيقل خسائر إذا ضرب زلزال قوي "إسرائيل"  مميار 324 :دراسة اقتصادية 32
ركة أظهرت دراسة عممنة انتحادنة أجراها برفسور آفي د،ايي، رئنس مجموعة "جنو،رتو،رافنا"، وهي أهم ش
 تاستشسسارنة إسسسرائنمنة فسسي مجسسال العقسسارات واألضسسرار، حسسورة مخنفسسة عسسن حجسسم األضسسرار التسسي سسستطال الميشسسآ

اإلسرائنمنة، خاحة في مجال العقارات، األمر الذي سنجعل شركات الت منن عاجزة عن تعونض المتضسررنن 
 في حال ونع زلزال نوي.

ن تتمكن من تعونض المتضررنن في حال ححل زلسزال ووفقا لمدراسة، ف ن شركات الت منن ستكون عاجزة ول
كمم من مركز الزلزال، خاحة إذا ونع الزلزال فسي الميطقسة  25نوي وألحق أضرارا مادنة جسنمة بدائرة نطرها 

 المعروفة باسم "،وش دان"، وهي تل أبنب ومحنطها.
قضسسسي بضسسسرورة إنسسسداع األمسسسوال واسسسستيادا ليتسسسائج الدراسسسسة، نسسسدم البروفسسسسور د،سسسايي توحسسسنة لشسسسركات التسسس منن، ت

العائدة لها في بيك إسرائنل وعدم تحونمها لمدولة الستخدامها في المنزاينة العامة، ما سسنمكن الدولسة فسي حسال 
عسادة  ونوع الكارنثة من التحرف بمبمر مسالي كبنسر ومسؤنثر، نسستخدم عمسى مسدة سسيوات لتعسونض المتضسررنن وا 

 ت هنل المياطق المتضررة.



 
 
 

 

 

           21ص                                    2658العدد:                22/01/2102اإلثنين  التاريخ:

ميطقسة تسل أبنسب ورنشسون لنتسسنون مقناسسا إللقساة الضسوة عمسى حجسم الضسرر المتونسع، مقسدرة  واتخذت الدراسسة
ممنسار شسنقل، مسا نعسادل حجسم منزاينسة  924حجم الضرر العقاري السذي سسنمحق بالميطقسة المسذكورة بس كنثر مسن 

 الدولة كاممة.

 20/01/2102، 48عرب 
 

 تابعة لجيش االحتالل طيارتحطم طائرة بدون  33
نالسست حسسحنفة "نسسدنعوت احرويسسوت" العبرنسسة :"إن طسسائرة إسسسرائنمنة : وكالسسة نسسدس يسست ل يبسساة -حتمسسةالقسسدس الم

وأضسسافت الحسسحنفة، أن الطسسائرة  حسس نرة مسسن دون طنسسار ومتطسسورة جسسدا تحطمسست فسسي ميطقسسة شسسمال إسسسرائنل".
 كايت تقوم بيشاط عسكري لدى سقوطها أمس لكن لم نتم ذكر أسباب سقوطها.

 22/01/2102، وكالة قدس نت
 
 
 عمى شمال قطاع غزة االعتداءات اإلسرائيمية  تجدد فيربعة جرحى أشهيدان و  34

اعميت محادر فمسطنينة عن استشهاد مواطينن واحابة خمسة اخرنن في ،ارات اسرائنمنة ونحف  :،زة
 مدفعي طال ميطقتي بنت الهنا وبنت حايون شمال نطاع ،زة.

خر بجراح بالقرب من المدرسة الزراعنة في بمدة بنت حايون ونالت المحادر ان مواطيا استشهد واحنب ا
 شمال نطاع ،زة في نحف اسرائنمي استهدف مجموعة من المواطينن شمال البمدة. 

 ونالت محادر محمنة ان عربات االسعاف يقمت الجرنط والشهند الى مشفى كمال عدوان شمال نطاع ،زة.
مختمفة، حباح النوم االنثينن، جراة استهدافهم في ،ارة  وكان اربعة مواطينن فمسطنيننن احنبوا بجراح

 إسرائنمنة، في بمدة بنت الهنا، شمال نطاع ،زة فنما اعمن عن اشتهاد احد الجرحى في ونت الحق.
وأكد أشرف القدرة الياطق باسم وزارة الححة ب زة أي  تم يقل المحابنن إلى مستشفى كمال عدوان شمال 

 ،زة لتمقي العالج. 
أن آلنات االحتالل تو،مت شرق بمدة بنت حايون المجاورة، ايطالنا من الموانع العسكرنة في محنط  نذكر

 معبر بنت حايون 'إنرنز' وسط إطالق يار كنثنف من الدبابات وطائرات االحتالل التي تجوب األجواة.
دبابات وطائرات مدارس نثايونة يتنجة إطالق اليار الكنثنف من نبل  3وأوضط شهود عنان أي  تم تعطنل 

االحتالل، والذي ميع بعض الطمبة الذنن نسكيون في الميطقة الحدودنة من الوحول إلى مدارسهم، 
 باإلضافة إلى إخالة المدارس النثالث بنيهم مدرسة طالبات.

 22/10/2012، وكالة سما اإلخبارية
 
 الشراونة والعيساوي يتقيآن دًما األسيرين أبو السبح: عطا  35

أكد وزنر األسرى والمحررنن د. عطا اهلل أبو السبط، أن األسنرنن أنمن الشراوية وسامر : نثجمال ، -،زة
العنساوي نعاينان من ايخفاض في وزينهما وضعف في الرؤنة والتركنز، إضافة إلى تقنؤهما دًما، وآالم في 

 هما مقمقة.مختمف أيحاة الجسم، جراة استمرار إضرابهما المفتوح عن الطعام، مبنًيا أن حالتن
 21/10/2012، فمسطين أون الين

 
 سير سامر العيساوياألبحق  جسيمةانتهاكات مركز "حريات":  36



 
 
 

 

 

           20ص                                    2658العدد:                22/01/2102اإلثنين  التاريخ:

دارة سجن "حرنات"نال مركز الدفاع عن الحرنات والحقوق المدينة  ،زة: ، إن محمحة سجون االحتالل وا 
ي المضرب عن الطعام الححراوي، ترتكب ايتهاكات جسنمة بحق األسنر الفمسطنيي سامر العنساو  "يفحة"

نومًا عمى التوالي . وذكر المركز في بنان، أمس، أن محمحة السجون تمارس ض وطًا يفسنة  83ميذ 
وجسدنة هائمة عمى األسنر العنساوي، من خالل يقم  التعسفي إلى سجون ومراكز توننف متعددة بدون أي 

تعسفنة إلى عقاب العنساوي عمى مبرر. وأوضط أن محمحة السجون تسعى من خالل هذ  اإلجراةات ال
إضراب  المتواحل والمفتوح عن الطعام الذي نخوض  احتجاجًا عمى إعادة اعتقال  بعد أن أفرج عي  في 

 لتبادل األسرى .» وفاة األحرار«إطار حفقة 
 22/10/2012، الخمي ، الشارقة

 
 القدس عاصمة لها ببناء كمية عسكرية  تكرس "إسرائيل" حنا عيسى: 37

المخطط أن اإلسالمنة المسنحنة ليحرة القدس والمقدسات د.حيا عنسى  األمنن العام لمهنئة اعتبر
" لبياة أكادنمنة عسكرنة إسرائنمنة في جبل الزنتون جرنمة جدندة تضاف لمجرائم اإلسرائنمنة في 51870"

هدف اإلسرائنمي بجعل مدنية القدس المحتمة، مؤكدًا عمى أن هذ  الكمنة وهذا المخطط ما هو إال استكمال لم
القدس عاحمة لدولة رإسرائنلا، مؤكدًا أن سمطات االحتالل وأذرعها التيفنذنة وخاحة بمدنة االحتالل 
بالقدس تعمل لناًل و يهارًا وعمى المستونات كافة عمى تهوند مدنية القدس وطمس معالمها العربنة اإلسالمنة 

 ى عمى المشهد العام لممدنية وجعل المسممنن والمسنحننن المسنحنة، وخمق تارنخ نهودي ومعالم نهودنة تط
ونال عنسى إن "رإسرائنلا باتت توحد شطري القدس بشرنها  ومعالمهم فنها أنمنة ضئنمة دخنمة عمى المدنية.

و،ربها وتيشر الكنثنر من المؤسسات الرسمنة اإلسرائنمنة في القسم الشرني ميها ضاربة بعرض الحائط الحق 
 فنها كويها عاحمة الدولة الفمسطنينة.الفمسطنيي 

 21/10/2012، فمسطين أون الين
 
 بشأن االستيطان بالقدس "دعاية انتخابية"  نتنياهوخبيران: تصريحات  38

رأى خبنران في شؤون االستنطان، في تحرنحات رئنس الوزراة اإلسرائنمي بينامنن : فاطمة أبو حنة -،زة
"ال ننود" أمام االستنطان في القدس المحتمة،أيها تهدف إلى جذب  يتيناهو التي أكد خاللها، األحد، أن

جراة ايتخابات برلماينة مبكرة في  أحوات الياخبنن اإلسرائنمننن لحالح ، بعد نرار حل الكينست وا 
 رإسرائنلا.

ونال الخبنر في شؤون االستنطان الدكتور جمال عمرو: إن يتيناهو نستطنع أن نقول ما نشاة ونفعل ما 
اة ألي  حاحب القوة في القدس دون أن نعترض  رادع محمي أو عربي أو دولي، وطالما لم تدني  أي نش

وربط عمرو هذ  التحرنحات بااليتخابات البرلماينة المبكرة، مؤكدا أن  جهة عمى ممارسات  في المدنية.
انة فائقة، وذلك باليظر التوننت الذي اختار  يتيناهو لمحدنث عن البياة االستنطايي في القدس مدروس بعي

إلى أي  نراهن عمى فوز "المتدنينن" الذنن نروق لهم هذا الكالم، وكوي  نسعى لمححول عمى أكبر ندر من 
 المقاعد في الكينست المقبمة.

ومن جايب ، نال رئنس المجية الشعبنة لمقاومة الجدار واالستنطان جمال جمعة إن حدنث يتيناهو نؤكد عمى 
في التعامل مع الضفة ال ربنة والقدس، حنث نعتبرون المدنية خطا أحمر وند أخرجوها من  سناسة االحتالل

 .2001أي مفاوضات، وأنروها عاحمة لهم وهو ما أنرو  في خطتهم االستراتنجنة عام 
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وبّنن أن الحدنث عن أن القدس عاحمة لسرإسرائنلا هو ت كند من يتيناهو لممجتمع المحمي بتمسك  
 تعمقة بالقدس، وتكرنس لمدعانة االيتخابنة.بمخططات  الم

 21/10/2012، فمسطين أون الين
 
 هي "الدم الفمسطيني"  االنتخابية اإلسرائيمية األكثر رواجاً  الدعاية: الباحث عدنان أبو عامر 39

 أكَّد باحث فمسطنيي مختٌص في الش ن راإلسرائنميا أن الدعانة االيتخابنة في رالدولة: أدهم الشرنف -،زة
العبرنةا األكنثر رواًجا هي "الدم الفمسطنيي"، مفسًرا ذلك ب ن من أراد الوحول إلى سدة الحكم فعمن  إنثبات 

 أي  األندر عمى حمانة أمن رإسرائنلا ب رانة دماة الفمسطنيننن.
قر ويبَّ  د.عديان أبو عامر المختص في الش ن راإلسرائنميا، خالل يدوة سناسنة ُعقدت، النوم االحد، في م

المكتب اإلعالمي الحكومي، إلى أن "التحعند القائم حالنًّا وما ند ن تي ب  في نادم األنام لنسا ميفحمنن عن 
 االيتخابات المبكرة التي نفحميا عيها مائة نوم".

ويو ، خالل اليدوة التي عقدت تحت عيوان: "تداعنات التحعند راإلسرائنميا المتكرر وخفانا "، إلى أن 
 راإلسرائنمنةا المبكرة ستكون سمعتها الرائجة هي "الدم الفمسطنيي". االيتخابات

 21/10/2012، فمسطين أون الين
 
  48و لجمد فمسطيني إسرائيميالتعميم العالي سوط  40

أنر مجمس التعمنم العالي اإلسرائنمي في تقرنر داخمي ل ، يشر أمس األحد، : برهوم جرانسي -الياحرة
في معاهد التعمنم العالي اإلسرائنمنة، لنيضم هذا التقرنر  48خراط طالب فمسطنيني بالحواجز الكنثنرة امام اي

 إلى عدة تقارنر إسرائنمنة حدرت في االسبوعنن الماضننن، حول جهاز التعمنم في إسرائنل.
ويشرت ححنفة "هآرتس" اإلسرائنمنة أمس، معطنات التقرنر الداخمي لمجمس التعمنم العالي، الذي نظهر 

أن يسبة الطالب الفمسطنيننن الميخرطنن في معاهد التعمنم اإلسرائنمنة العمنا، تساوي يحف يسبتهم مي ، 
% 22من مجمل الطالب في إسرائنل، ففي حنن نشكل الشبان الفمسطنينون في سن التعمنم الجامعي يحو 

 %.11ي من إجمالي هذ  الشرنحة العمرنة، ف ن يسبتهم في الجامعات والكمنات اإلسرائنمنة ه
 16وال ن خذ التقرنر في الحسبان آالف الطالب الفمسطنيننن في الخارج، وحسب التقدنرات، هياك ما بنن 

 آالف في األردن وحدها. 10ألف طالب عربي نتعممون في الخارج من بنيهم يحو  18الفا إلى 
وط القبول في الجامعات، ونقول التقرنر، إن الحواجز أمام الطالب العرب تبدأ من مرحمة التوجنهي نبل شر 

% من إجمالي الشبان النهود، وتهبط 75يسبة الطالب النهود الذنن نيهون مرحمة التعمنم التوجنهي المدرسنة 
% من 51%، أما عمى مستوى شهادة التوجنهي الكاممة، ففي حنن أن 57هذ  اليسبة بنن الفمسطنيننن إلى 

ي بيجاح، ف ن هذ  اليسبة بنن الشبان والشابات العرب تهبط الشبان والشابات النهود بحوزتهم شهادات توجنه
 %.28إلى 

% من الطالب النهود الذنن نححمون عمى شهادة التوجنهي نستوفون شروط 44كذلك ف ي  في حنن أن 
%. كذلك، ف ن 22االيخراط في التعمنم العالي، ف ن هذ  اليسبة تهبط بنن الطالب الفمسطنيننن إلى 

% من 19% من المتقدمنن من العرب، بنيما ترفض 32ت اإلسرائنمنة ترفض طمبات الجامعات والكمنا
 طمبات المتقدمنن النهود.
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ونقول التقرنر الرسمي ذات ، إن الطالب العرب نجدون عائقا في تحقنق يتائج متقدمة في امتحان الدخول 
ارق التححنل في هذا االمتحان إلى الجامعات، الذي نطمق عمن  اسم "بسنخومتري" رمقناس الذكاةا، إذ أن ف

يقطة لحالط النهود، ونقول التقرنر، إن العقبة االساسنة في هذا االمتحان هي الم ة االيجمنزنة، التي  100
تعتبر باليسبة لمطالب العرب الم ة الرابعة، بعد الم ة العربنة العامنة نثم الفححى، نثم الم ة العبرنة، بنيما 

 ي ل ة نثاينة.االيجمنزنة لمطالب النهود ه
وتستمر الحواجز والعوائق في سنر التعمنم العالي، ففي حنن ان يسبة الطالب العرب لمقب األول هي اكنثر 

%، كما أن يسبة التسرب من  3% وفي المقب النثالث  7% ف ن يسبتهم في المقب النثايي  11بقمنل من 
 .% بنن النهود 11% مقابل  15الجامعات لدى العرب أكنثر بقمنل من 

وتؤكد تقارنر أخرى تحدر تباعا، أن التححنل العممي المتديي بنن العرب مقارية بالنهود، نعود إلى سناسة 
التمننز العيحري في توزنع المنزاينات والبيى التحتنة، ونال تقرنر لمجية متابعة نضانا التعمنم العربي رلجية 

طالب النهودي خمسة اضعاف ما ترحد  وطينةا، إن المؤسسة الحاكمة في إسرائنل ترحد منزاينات لم
 لمطالب العربي.

ونقترح تقرنر مجمس التعمنم بريامجا طونل المدى لزنادة استنعاب الطالب العرب في الجامعات اإلسرائنمنة، 
من خالل تقدنم مساعدات خاحة وتسهنل شروط نبولهم في الجامعات. وعمى الر،م من تقرنر مجمس 

جمس ذات  نيتهج هو أنضا سناسة تمننز عيحري ضد العرب، فهو نعارض ميذ التعمنم العالي، إال أن الم
، إلنامة جامعة عربنة، وحنن تضافرت جهود 48سينن طونمة مطمب بمدنة الياحرة، اكبر مدن فمسطنن 

وطينة جّمة لفتط كمنة اكادنمنة ما زالت ح نرة في الياحرة، ف ن مجمس التعمنم العالي اشترط االعتراف بها 
 تحونل منزاينات لها، خالفا لما هو نائم لدى كل الكمنات اإلسرائنمنة في شمال البالد. بعدم

نختارون التوج  إلى الخارج لتمقي الدراسات  48ومن الجدنر ذكر ، أن يسبة كبنرة من طالب فمسطنيني 
وهؤالة نشكمون  ألف طالب نتعممون حالنا في الخارج، 18الفا إلى  16العمنا، وحسب التقدنرات ف ن ما بنن 

 %. 4% من الشرنحة العمرنة، بنيما يسبة الطالب النهود في الخارج ال تتعدى  13% إلى  12ما بنن 
هو االردن، التي حسب تقدنرات لنست رسمنة ف ن عدد  48والمركز االول في استنعاب طالب فمسطنيني 

 8ن في العقد االخنر نتراوح ما بنن آالف طالب، كما أن عدد الخرنجن 10الطالب حالنا في األردن، حوالي 
ميحة مكرمة ممكنة لطالب فمسطنيني  200آالف طالب، كما أن األردن نقدم سيونا نرابة  10آالف إلى 

آالف في عدد دول األوروبنة، وبشكل خاص روسنا واوروبا الشرننة  8آالف إلى  6ونيتشر ما بنن  .48
 اضافة إلى الماينا وانطالنا.

 22/10/2012، الغد، عّمان
 
   أفضل طمبة الدراسات العميا في الجامعة اإلسالمية كأحدماليزيا: تكريم فمسطيني  41

كوااللمبور: كرمت الجامعة اإلسالمنة العالمنة في مالنزنا أكادنمًنا فمسطنيًنا ك حد أفضل طمبة الجامعة في 
درجة االمتناز في بريامج ، كما ُكّرم لححول  عمى 2012حفل تخرنجها السيوي النثامن والعشرنن لعام 

 الدكتورا  في التربنة والمياهج.
 21/10/2012قدس برس، 

 
 الماضي أيمولخالل  فمسطينياً  أسيراً  213: "الشؤون الفمسطينية"تقرير  42
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فسسسي  اإلسسسسرائنمنةااليتهاكسسسات  إلسسسىرحسسسد التقرنسسسر الشسسسهري لسسسدائرة الشسسسؤون الفمسسسسطنينة : ماجسسسد القرعسسسان -عمسسسان 
استشسسهاد عشسرة فمسسسطنيننن جسسراة نحسسف جسوي عمسسى محافظسسة رفسسط   أنمسسول السسىل شسهر المحتمسسة خسسال األراضسي
  .أطفالجرنحا من بنيهم عشرة  50 إلىعدد من الجرحى وحل  إلى باإلضافة

خسالل شسهر  األسسرىباعتقساالت واسسعة ضسد الفمسسطنيننن لنبمسر عسدد  اإلسسرائنمنةننسام السسمطات  إلسى أشاركما 
بعض الدراسات الى ان نوات االحتالل اعتقمت أكنثر من ربسع ممنسون  أشارتما فمسطنينا فن أسنرا 213 أنمول

 .1967،زّي ميذ العام 
ولفسست السسى ان الباحسسث المخسستص بشسسؤون األسسسرى عبسسد الياحسسر فروايسسة اكسسد بسسان سسسمطات االحسستالل اإلسسسرائنمي 

مسن إجمسالي  %35، أو يحسو 1967الف مواطن ،زي ميذ احتاللها لقطاع ،زة عسام  266اعتقمت أكنثر من 
 ألف حالة اعتقال ميذ العام المذكور. 760حاالت االعتقال في فمسطنن عامة والتي بم ت نرابة الس 

المتكسسررة خاحسسة فسسي  واإل،النسساتالحسسواجز العسسسكرنة  إنامسسةفسسي  اإلسسسرائنمنةوبسسنن التقرنسسر اسسستمرار السسسمطات 
 إلسسسسى باإلضسسسسافةمسسسسى الفمسسسسسطنيننن، ميطقسسسة القسسسسدس ومحنطهسسسسا واالعتسسسسداةات المتكسسسسررة مسسسسن نبسسسسل المسسسسستوطينن ع

 الفمسطنينة. واألراضيوالمسنحنة في القدس  اإلسالمنةاالعتداةات ضد المقدسات 
 22/10/2012، الدستور، عّمان

 
 نائمة الوعري حول القضية الفمسطينيةمباحثة البحرينية كتاب جديد ل 43

مونف الوالة والعمماة واألعنان » حدر حدننثا عن المؤسسة العربنة لمدراسات واليشر، كتاب بعيوان: عمان
يائمة الوعري،  ، لمباحنثة البحرنينة«1914-1856واإلنطاعننن في فمسطنن من المشروع الحهنويي من 

 حفحة من القطع الكبنر. 576ونقع الكتاب المجمد في 
ي مونف الوالة والعمماة واألعنان واإلنطاعننن في فمسطنن من المشروع الحهنوي»نتحدث الكتاب عن 

، وهذ  الدراسة تعتبر حفحة مضنئة في تارنخ القضنة الفمسطنينة, هذ  القضنة التي نيب ي «1856-1914
ّيما لجمنع الشعوب العربنة واإلسالمنة, إّن  ان تبقى القضنة المركزنة لنس لمشعب الفمسطنيي وحسب, وا 

ابنات , لذا سترى في هذا الكتاب الهدف من دراسة التارنخ االستفادة مي  لالبتعاد عن سمبنات , وتعمنق انج
 معمومات يادرة, ويتائج جدندة نّنمة في تارنخ فمسطنن الحدنث, وونثائق ومخطوطات تيشر ألول مرة.

ونسمت الدكتورة الوعري كتابها الى خمسة فحول نتياول الفحل االول ميها الجذور االولى لممشروع 
ونف السدة السمطاينة رالوالةا، من المشروع ا. وتتياول في الفحل النثايي م1856-1831الحهنويي ر

-1856الحهنويي. اما الفحل النثالث فهو مخحص لدراسة مونف العمماة من المشروع الحهنويي ر
ا. نثم تتياول المؤلفة الفحل الرابع مونف األعنان من المشروع في يفس الفترة السابقة وتختم المؤلفة 1914

االنطاعننن من المشروع الحهنويي. كذلك نضم الكتاب مالحق كتابها في الفحل الخامس بدراسة مونف 
 عدندة وسرد لممحطمحات والمختحرات والمحادر والمراجع, كذلك فهرس الموانع وفهرس االعالم.

 22/10/2012، الدستور، عّمان
 
 "الدكتوراة الفخرية" لممفكر العالمي "تشومسكي"  تمنحاإلسالمية" الجامعة "غزة:  44

ميحت الجامعة اإلسالمنة درجة الدكتوراة الفخرنة لممفكر العالمي البروفنسور يعوم : نفأدهم الشر  -،زة
تشومسكي خالل حفل جرى النوم األحد، في مقر الجامعة بحضور رئنس مجمس أمياة الجامعة اليائب 

 و رئنس الجامعة اإلسالمنة د.كمالنن شعث.، جمال الخضري
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الذي نتضمن اإلعالن رسمنًا عن ميط المفكر العالمي ا 35/2012وتال شعث يص القرار رنم رم أ/
ووفقًا لما جاة في يص القرار، فقد أكد د.شعث أن ميط المفكر العالمي  تشومسكي درجة الدكتوراة الفخرنة.

 تشومسكي هذ  الدرجة ن تي تقدنرًا لجهود  العممنة الكبنرة, وجهود  في مياحرة القضنة الفمسطنينة.
الجامعة اإلسالمنة بميحها تشومسكي درجة الدكتوراة الفخرنة جاة تعبنرًا عن عمنق  وأشار الخضري إلى أن

 تقدنرها لموانف  اإليساينة اليبنمة في مسايدة الشعب الفمسطنيي والتضامن مع .
 21/10/2012، فمسطين أون الين

 
 "إسرائيل"تعيين سفير جديد لدى  ستنكرت "اإلسالميجبهة العمل "األردن:  45

اسسسستيكرت الحركسسسة اإلسسسسالمنة المعارضسسسة فسسسي األردن، أمسسسس األول، ننسسسام األردن ومحسسسر ب رسسسسال : أ ف بار
ونالسست  ، ودعسست العسسرب إلسسى مواحسسمة رفسسض كسسل أشسسكال التطبنسسع مسسع الدولسسة العبرنسسة."إسسسرائنل"سسسفنرنهما إلسسى 

جبهسة »ن العسام لسساألمسن الشسنخ حمسزة ميحسوربرئاسسة  «المجية التيفنذنة العمنا لحمانة الوطن ومجابهة التطبنع»
يستيكر إندام الحكومتنن األردينة والمحرنة عمى إرسسال سسفنرنن إلسى الكنسان الحسهنويي »، «العمل اإلسالمي

 «.الممعن في تهوند األرض وتدينس المقدسات والتيكنل بالشعب الفمسطنيي وأسرا  البواسل
22/01/2102، السفير، بيروت  

 
 
 
 

  "إسرائيل"نكر زيارات تطبيعية مع ستت "اإلسالميجبهة العمل : "األردن 46
اسسستيكر حسسسزب جبهسسة العمسسل اإلسسسسالمي فسسي األ،سسوار الشسسسمالنة زنسسارة مسسواطينن ورسسسسمننن أردينسسنن إلسسسى : عّمسسان

، تحت رعانة جمعنة "أحدناة األرض"، التي نسال "إيهسا تقسوم بسالتطبنع مسع الكنسان الحسهنويي بحجسة "إسرائنل"
 التنثقنف البنئي".

ب في األ،وار محمسود اليساطور فسي رسسالة لمتحسرف المسواة الشسمالنة، "إن مسن شس ن هسذا ونال رئنس فرع الحز 
كمسسا  الزنسسارات أن تكسسسر الحسسواجز اليفسسسنة بنييسسا وبسسنن عسسدويا ومحتسسل أرضسسيا ومسسديس مقدسسساتيا وناتسسل شسسعبيا".

طالسسسب القنسسسادي فسسسي حسسسزب جبهسسسة العمسسسل اإلسسسسالمي المسسسسؤول األرديسسسي "بالعمسسسل عمسسسى ونسسسف هسسسذ  الممارسسسسات 
 التطبنعنة وعدم تكرارها في المستقبل".

20/01/2102وكالة قدس برس،   
 

 بيريزإلى مرسي بسبب خطابه بشدة  تنتقدالحرية والعدالة جريدة مصر:  47
 المحرنة، أحد مدنري تحرنر جرندة حزب الحرنة والعدالة ،عبر محمد محطفى: حسينن كروم -القاهرة 

الرئنس  ،إلى شنمون بنرنزمحمد مرسي   الرئنس عن ،ضب  الشدند من حن ة الخطاب الذي أرسم
 "الحدنق الوفي"، واستخدام  كممة "إسرائنل"لمحر في  العتماد  ترشنط السفنر سند األهل سفنراً  ،اإلسرائنمي

في  نال محطفىو  يفس ، ولمرئنس اإلخوان المسممنن شدندا لجماعة لمتعرنف بيفس  وهو ما شكل إحراجاً 
بوضوح وحراحة وشفافنة نولة واحدة ال نثايي لها: أخط  الرئنس مرسي خط  ": 21/01 نوم السبتمقال ل  

ال تبرنر ال دفاع ال اختالق أعذار، ال مسكيات شعبنة ال  ،جسنمًا، وعمن  أن نعتذر عالينة لمشعب المحري
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ي تعمالت بروتوكولنة، ال تفسنرات تآمرنة، كل المطموب أن نتحمى الرئنس بشجاعة يعرفها عي  ونثقة ف
الشعب نعرفها عيا ونعتذر ليا عن هذا الخط  الكارنثي ونعمن عن المسؤول عن ذلك اإلهمال الجسنم 

عمى فنس بوك محمل  "طمب حدانة"الذي ال نرفق بنن خطاب لدولة معادنة وبنن  "العمى السناسي"و
 ."ايتظار اعتذاركبالورود والدبادنب وبوسة! سندي الرئنس لقد أخط ت، وأيا أحممك شخحنًا المسؤولنة وفي 

ناسر  .ال أعرف كنف خرج عمنيا د: "الحرنة والعدالة نوم األحدجرندة في الكاتب  ،عالة البحار وكتب أنضاً 
ونال  ،الرئنس اإلسرائنمي شنمون بنرنز إلىمرسي  .لنؤكد ححة خطاب د ،المتحدث باسم الرئاسة ،عمي

لعالم بال استنثياة، وك ن نثورة لم تقم، وك ن كل دول ا إلىبكل بساطة أن الخطاب بروتوكولي حنث نوج  
عداة ودماة بنييا وبنيهم جفت وك ييا استردديا القدس وحرريا فمسطنن وأخذيا بنث ر أسرايا الذنن سفكت 

ناسر عمي أن أحد أهم أسباب نثورتيا هو عمالة اليظام السابق  .أال نعرف د إسرائنل دماةهم ،درا.
وأن النثورة جاةت لتدمر كل ما أفسد  هذا اليظام، فكنف تستمر  ل مرنكان وتواطؤهم مع الحهانية،

تقترح عمى سنادة الرئنس أن  أنبروتوكوالت يظام المخموع في التعامل مع إسرائنل كما هي، كان األجدى 
نخرج لنعتذر عن هذا الخطاب الكارنثة، بل ونحقق مع المسؤولنن عن هذا الخط  الجسنم في وزارة الخارجنة 

 أن سة الرئاسة، ون مر ب عادة حنا،ة خطاب جدند كي ال نتكرر الخط  يفس ، فمنس معقوالً أو في مؤس
سالمنة شقنقة   ."ليا معها تارنخ طونل من العداة والحروب وأخرىيساوي في خطابيا بنن دول عربنة وا 

 22/01/2102، لندن، القدس العربي
 
 

 رةلمفمسطينيين من مطار القاه الترحيل إجراءاتمرسي يمغي  48
كشفت محادر نرنبة من الحكومة في نطاع ،زة، عن اتفاق بنن رئنس الحكومة إسماعنل هينة  ،زة:

والرئنس المحري محمد مرسي، نقضي ب يهاة سناسة الترحنل الجماعي التي نتبعها الجايب المحري مع 
كة حماس في ،زة عن التابعة لحر  ،ة الرسالةجرندالفمسطنيننن في مطار القاهرة. ويقل المونع اإللكترويي ل

سنعامل المسافر الفمسطنيي بكامل حقون  في السفر، من دون االيتظار في القاعة "المحادر ذاتها أي  
 ."رالحجزا، أو الترحنل الجماعي

 22/01/2102الخمي ، الشارقة، 
 

 ستيليمسدسات صعق كهربائي خالل اعتقال نشطاء سفينة ا استخدمتالبحرية اإلسرائيمية  49
التي نطرتها  ا،ستنلناراتهم يشطاة أجايب كايوا عمى متن سفنية التضامن السوندنة : ف الهورأشر  -،زة 

البحرنة اإلسرائنمنة إلى أحد المراف  القرنبة نبل وحولها إلى نطاع ،زة، نوات االحتالل ب يهم استخدموا 
  خالل عممنة اعتقالهم حواعق كهربائنة، خالل تيفنذ الهجوم.

واعتقل مع عدد آخر من  ،الذي كان عمى متن السفنية ،نهودي نويانثان شابنراويقل عن الياشط ال
المتضامينن الدولننن، اي  أبمر والدت  في اتحال هاتفي بعد االعتقال أن الجيود هاجموا اليشطاة بمسدسات 

 الحعقة الكهربائنة.
 22/01/2102، لندن، القدس العربي
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 "إسرائيلة"المساعدات ل فيسية إلعادة النظر دعوات كن يرفضون الواليات المتحدةيهود  51
من نادة مختمف الكيائس  05ونع   الذيذكرت جرندة ينونورك تانمز األمرنكنة، أن الخطاب ي: مجد يإيج
، "إسرائنلس"تقدنم المساعدات الخاحة ب فينحث الكويجرس عمى إعادة اليظر  والذيالوالنات المتحدة،  في

وأوضحت  أمرنكا. فينة بحق الفمسطنيننن، أنثار ،ضب الجماعات النهودنة بسبب ارتكابها ايتهاكات حقون
تعاين   يالجرندة، أن القادة المسنحننن أبدوا عزمهم تسمنط الضوة عمى األزمة الفمسطنينة، والجمود الذ

 يتتركز فن  اهتمامات السناسة الخاحة بالشرق األوسط عمى الحراع ف يالونت الذ يمحادنثات السالم، ف
 .يياإلنرا يوالتهدند اليوو  ينا ونثورات الربنع العربسور 

دولة أخرى،  يويقمت الجرندة عن أحد القساوسة المعيننن باألمر، "يطالب الكويجرس بمعاممة إسرائنل ك 
 يت كد من أن مساعداتيا العسكرنة تتج  إلى دولة تحترم القنم األمرنكنة وحقوق اإليسان". يك

ات النهودنة الخطاب ب ي  خناية كبنرة، وأعميوا ايسحابهم من اجتماع الحوار هذا فنما اعتبر نادة الجماع
أمرنكا خطاب  فيوفى بنان لهم، وحف نادة النهود  .22/01 االنثينننوم ، المقرر عقد  يالمسنح يالنهود

ن، يائب القادة المسنحننن ب ي  خطوة تبعد عن الهدف الميشود، والفتة عمى معاداة السامنة. ونال إننثان فمسو 
 ون العامة، إن الخطاب محزن لم انة، معميا ايسحابهم من اجتماعات الحوار.ؤ لمش يرئنس المجمس النهود

 20/01/2102اليوم السابع، القاهرة، 
 

 المتحدة األممعضوية الحصول دولة فمسطين عمى يتيح قطع المساعدات في حال  األمريكيالقانون  50
عن  األمرنكنةنتنط نطع المساعدات  األمرنكيالقايون  أنعمى  مرنكنةاألأكدت الوالنات المتحدة  :رام اهلل

،القالسمطة الفمسطنينة  مكتب ميظمة التحرنر الفمسطنينة في واشيطن في حال الححول عمى عضونة  وا 
اتفاق متفاوض عمن  بنن السمطة الفمسطنينة  إطارالمتحدة خارج  األممأي ميظمة في  أوالمتحدة  األمم

 .و"إسرائنل"
، أحدر الكوي رس المتطمبات 2100 األول/ دنسمبرفي كايون  في بنان: األمرنكنةونالت وزارة الخارجنة 

، 2102الجدندة في نايون وزارة الخارجنة والعممنات الخارجنة، وبرامج ذات حمة نايون المخححات، لعام 
ل األعضاة أو العضونة إضافنة في حال ححل الفمسطنينون عمى "يفس مكاية الدو  والذي نفرض ننوداً 

 إسرائنلالكاممة كدولة في األمم المتحدة أو إحدى الوكاالت المتخححة خارج اتفاق تفاوضي بنن 
"حيادنق  إتاحةمن القايون نحظر  7186: إذا تم تيفنذ هذا التشرنع، ف ن القسم وأضافت والفمسطنيننن".

خارجنة حالحنة عدم التيفنذ من اجل المحمحة الدعم االنتحادي" لمسمطة الفمسطنينة ولكي  نميط وزنرة ال
 القومنة. األمينة

 20/01/2102، القدس، القدس
 

 مهنالوا حقوقيباألمل والصمود حتى  التمسك يطالب الفمسطينيين تشومسكي 52
تشومسكي المفكر العالمي يعومي ، أن ،زةمن  20/01/2102نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة يشرت 

لفمسطنيننن التمسك بحقونهم واألمل بينمها ر،م كل الحعاب، ور،م ما نواجهون أكد األحد أن عمى ا
 ،ونال مخططات استعمارنة ضدهم ف يهم نجب أن نواحموا طرنقهم وأال نتركوا ليحباط إلى يفوسهم سبناًل.

إن خالل محاضرة ألقاها في النوم النثايي لممؤتمر الدولي لم ات واألدب في الجامعة اإلسالمنة ب زة: 
"الفمسطنيننن ال نقدمون خدمات وال نممكون موارد أو يفوذ لمقوى ال ربنة، وال رب نيظر إلنهم ب يهم بال 



 
 
 

 

 

           28ص                                    2658العدد:                22/01/2102اإلثنين  التاريخ:

حقوق، لذا ف ن االعتماد عمى منثل هذ  القوى لمححول عمى حقوق هو أمر ال نمكن أن نحل إلى أي 
االستعماري اإلمبرنالي لينل  وأضاف "ومن هيا ف يهم نجب أال نركيوا إلى القوى ال ربنة ذات الطابع شية".

ما سنجري في فمسطنن، سنعتمد بشكل كبنر "ن أإلى  مطالبهم والتحرر من االحتالل اإلسرائنمي"، مشنراً 
 عمى ما ستسفر عي  هذ  النثورات".

وحول الطمب الفمسطنيي لمححول عمى مقعد دولة ،نر عضو في األمم المتحدة، نال تشومسكي: إن "هذا 
سرائنل وحمفاؤهما، فاألمر أضحى أمام العالم نعد خطوة إنجابن ة، وهو أمر أنثار استفزاز الوالنات المتحدة وا 

ورأى المفكر العالمي أي   لنقرر فن  دون الخوف من الفنتو األمرنكي، وما نعيي إمكاينة تحقنق شية".
 ،داخمنة نونةومن خالل وحدة فمسطنينة  ،بالححول عمى منثل هذا المقعد، وكخطوة تالنة نمكن أن نتبع

 بالتوج  إلى المحكمة الجيائنة الدولنة لرفع نضنة عمى جرائم "إسرائنل" وأمرنكا بحق الشعب الفمسطنيي.
تشومسكي ، أن جمال ،نث ،،زةيقاًل عن مراسم  في  20/01/2102فمسطين أون الين، وأضاف مونع 

نة و،نر السرنة والتي حممت لتعذنب نال: إن "الفمسطنيننن ضحانا الهمجنة اإلسرائنمنة داخل سجويها السر 
، خالل وأضاف األسرى، فاألوضاع في السجون أحعب مما تيقم  ليا إدارتها، وهياك الكنثنر من الجرائم".

د. عطا اهلل أبو السبط: "ر،م ما  في نطاع ،زة وزنر األسرى والمحررننبحضور أهالي األسرى لقائ  مع 
 أن الوضع نختمف عما هو موجود عمى أرض الوانع، في الحقنقة نرأيا عن هذ  المحائب ميذ زمن بعند، إال

عمى ضرورة ونف  يحن يرى ضحانا هذ  المجازر". وتابع: "أيا أعرف الكنثنر عن تمك الجرائم"، مشدداً 
وتعهد بالعمل عمى إنحال حوت المواطينن  تعذنب األسرى وعدم اعتقالهم دون توجن  تهمة لهم.

عنن خمف نضبان السجون اإلسرائنمنة وما نتعرضون ل  من هجمة إسرائنمنة شرسة الفمسطنيننن واألسرى القاب
برازها في كافة المحافل الدولنة لتكون شاهدة عمى الجرائم المرتكبة بحق الشعب  إلى مختمف دول العالم وا 

 الفمسطنيي.
 

 "نصاب"انتخابات بال  53
 عرنب الريتاوي

ي فسسسسي الضسسسسفة ال ربنسسسسة رمسسسسن دون ،سسسسزةا، ميسسسسذ االيقسسسسسام أعميسسسست فسسسستط فوزهسسسسا الكاسسسسسط فسسسسي أول ايتخابسسسسات تجسسسسر 
فسسي هسسذ  « الطسسرف المهسسزوم»...لكيهسسا لسسم تعمسسن عسسن 2117الفمسسسطنيي األكبسسر واألطسسول واألخطسسر فسسي العسسام 

االيتخابسسسات، والحقنقسسسة أن فسسستط كايسسست تيسسسافس يفسسسسها، فسسسي ظسسسل مقاطعسسسة الفحسسسنل النثسسسايي السسسرئنس فسسسي الحركسسسة 
السسسسبب بالسسسذات، ال أحسسسسب أن نسسسراةة فسسستط ليتسسسائج االيتخابسسسات باعتبارهسسسا  الوطينسسسة الفمسسسسطنينة: حمسسساس، ولهسسسذا

، هسي نسراةة فسي ،نسر محمهسا، كمسا ال يتميسى لفستط أن تسركن إلسى يتسائج هسذ  «استفتاًة عمسى بريامجهسا الشسعبي»
 «.تعبنرًا عن موازنن القوى عمى الساحة الفمسطنينة»االيتخابات أو أن تتعامل معها بوحفها 

أن تجري االيتخابات عمى هذا اليحو وتمك الحورة، بال ،زة ومن دون حماس...لكييا مع ذلك  لم يكن يتميى
حسسرار  عمسسى تعطنسسل « حمسساس ،سسزة»يسستفهم إجراةهسسا فسسي ظسسل اسسستمرار حالسسة االيسسسداد فسسي عممنسسة المحسسالحة، وا 

نينة، الختنسسار وتطبنقاتسس ..كما أييسسا يسستفهم حاجسسة سسسكان القسسرى والبمسسدات والمسسدن الفمسسسط« مسسسار اتفسساق الدوحسسة»
ممنثمنهم إلدارة شسؤويهم الحناتنسة النومنسة، وهسم السذي فعمسوا ذلسك باسستمرار وايتظسام، حتسى فسي سسيوات االحستالل 

 المباشر ألرضهم.
إضسسسافنة بسسسنن شسسسطري السسسوطن « نطسسسع ونطنعسسسة»والمسسس مول حقسسسًا، أال نكسسسون إجسسسراة االيتخابسسسات المحمنسسسة، عامسسسل 

جهسسسود إحنسسساة المحسسسالحة...فايتخابات محمنسسسة « يهانسسسة مطسسساف»ن الفمسسسسطنيي رالمحتسسسل والمحاحسسسرا، وأال نكسسسو 
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أن « نطارهسسسا«وفسسسي سسسسناق المحسسسالحة وترجماتهسسسا، إذا مسسسا نسسسدر ل« يحسسساب كامسسسلٍ «مبكسسرة، نمكسسسن أن تجسسسري ب
 ن ادر محطة الجمود والمراوحة.

نبدأ المطالبسة لكن أخشى ما يخشا ، هو أن نتشجع فرنق من السمطة في رام اهلل، بيتائج االيتخابات البمدنة، ف
ب جراة ايتخابات ينابنة ورئاسنة في الضفة من دون ،زة، بمشاركة حماس أم من دويها...ذلك أن أمسرًا كهسذا، 

 «.م سسة االيشقاق وتشرنع »سنعيي في حال ححول ، 
« القسوائم الوطينسة»لقد سمعيا ألفكار ومقترحات، تتحدث عن إجراة االيتخابات من دون حماس، ووفقًا ليظسام 

لتسسي تشسستمل عمسسى مترشسسحنن مسسن الضسسفة و،سسزة، عمسسى أن نتسساح لميسساخبنن فسسي ،سسزة إمكاينسسة ممارسسسة حقهسسم فسسي ا
آخسر »نجسب أن نكسون « السسنيارنو»، بدل السذهاب إلسى حسيادنق االنتراع...منثسل هسذا «التحونت االلكترويي»

مسة فسي كسل ميساطق السسمطة، وبعد استيفاد كافة الفرص رالتي لم ُتستيفد بعسدا إلجسراة االيتخابسات العا« العالج
 وبمشاركة مختمف مكويات المجتمع والشعب الفمسطنيننن.

« خسسسط يهانسسسة»لحمسسساس، ال نضسسسبطها ونسسست وال « فرحسسسة مفتوحسسسة»عمسسسى أن ذلسسسك ال نيب سسسي أن نؤخسسسذ بوحسسسف  
، لها...فاليظام السناسي الفمسطنيي، بجياحن ، نواج  أزمة شرعنة، والحاجة لبيساة الحركسة الوطينسة الفمسسطنينة

باتسست ماّسسسة أكنثسسر مسسن أي ونسست مضسسى، والرهايسسات الضسسنقة عمسسى ت ننسسر هيسسا وتبسسدل هيسساك فسسي خسسرائط السسسمطة 
 والحكم، ال نمكن أن نكون بدناًل عن التوج  الحازم يحو ترتنب البنت الفمسطنيي الداخمي.

الزمسان عمسى  والحقنقة أن ترتنسب البنست الفمسسطنيي نجسب أن نبسدأ اخن، بسل وكسان نجسب أن نبسدأ نبسل عقسد مسن
أنسل تقدنر...ونثمسسة الكنثنسر مسسن الخطسوات التسسي نمكسن الشسسروع فسي اتخاذهسسا وايجازهسا مسسن دون ايتظسار، فميظمسسة 
التحرنر بدأت وايطمقت نبل حماس ومن دويها، وهي تراخت وتراجعت وحماس خارجها...ونمكن الشروع فسي 

تتسسوج هسسذ  العممنسسة بالمحسسالحة الشسساممة  إيجسساز بعسسض حمقسسات إعسسادة بيائهسسا وهنكمتهسسا فسسي هسسذ  األنثيسساة، عمسسى أن
 بدل أن تكون يقطة البدة في مسارها.

يفهم أن حماس في وضع داخمي ال ُتحسد عمن ، وأيها بحدد إعادة ترتنب مؤسساتها وايتخاب نناداتها، وأيها 
..وسنكون بحدد ت ننرات ند تكون جوهرنة في بينايها القنادي...لكن هذ  العممنة ستشارف عمى يهانتها نرنباً 

لمحركسسسة مؤسسسسساتها القنادنسسسة الجدنسسسدة نبسسسل يهانسسسة العسسسام، وبعسسسدها لسسسن نكسسسون لهسسسا عسسسذر فسسسي إرجسسساة االسسسستحقانات 
الحاسمة، إن كان عمى مستوى الرؤنة والبريامج التحالفات، أو فنما خص مقاربة الممفات الوطينة الفمسطنينة 

لحاحًا.  األكنثر أهمنة وا 
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 فانز رشند
التسي » إسسرائنل«نبدو أن رئنس السمطة الفمسطنينة محمود عبساس لسم نسستفد مسن تجربسة فشسل المفاوضسات مسع 

امتسسسدت لمسسسا نقسسسارب العشسسسرنن عامسسسًا، والتسسسي لسسسم تيسسستج سسسسوى المزنسسسد مسسسن التعيسسست الحسسسهنويي فسسسي رفسسسض الحقسسسوق 
مسسسن » إسسسسرائنل«كسسساالعتراف بنهودنسسسة »: اإلسسسسرائنمنة«الفمسسسسطنينة جممسسسًة وتفحسسسناًل، والمزنسسسد مسسسن االشسسستراطات 

جسسسسراة المفاوضسسسسات فسسسسي ظسسسسل االسسسسستنطان، ومسسسسن دون شسسسسروط مسسسسسبقة مسسسسن الجايسسسسب  الفمسسسسسطنيننن والعسسسسرب، وا 
والقبسول » التكسرم«الفمسطنيي، وال يعرف ماذا ستشترط الدولة الحهنوينة مستقباًل عمسى الفمسسطنيننن مسن أجسل 

 بالجموس معهم.
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نثان: األول الرسالة التي أرسمها عباس لمرئنس أوباما، والتي نقول فنها إن الطمب الفمسطنيي مياسبة القول حد
بالتقدم إلى الجمعنة العام ل مم المتحدة والححول عمى وضع دولة ،نر عضسو فسي األمسم المتحسدة ال نهسدف 

مسسستعدنن حنسسث سسسيكون «، بسسل لمححسسول عمسسى اعتسسراف دولسسي نسسسهل عممنسسة المفاوضسسات »إسسسرئنل«إلسسى عسسزل 
 ».لمعودة إلى المفاوضات بعد ححوليا عمى االعتراف الدولي

لمعمم، الوالنات المتحسدة طمبست مسن السرئنس عبساس ت جنسل بحسث الطمسب فسي الميظمسة الدولنسة لمسا بعسد االيتهساة 
الل من االيتخابات األمرنكنة، طمع الوفد الفمسطنيي عمنيا بعد نبول  االنتراح األمرنكي بتبرنر الت جنسل مسن خس

يوفمبر/تشسرنن النثسايي المقبسل، السذي نوافسق نسوم التضسامن السدولي مسع  29القول، سسنتم البحسث فسي الطمسب فسي 
الشسسعب الفمسسسطنيي، أي كسسان مسسن الحسسعب عمسسى الوفسسد ذكسسر حقنقسسة الت جنسسل . ور،سسم اسسستجابة عبسساس لالنتسسراح 

ات كبنسرة مسن خسالل ضس وطاتها األمرنكي ور،م الرسالة مارست اإلدارة األمرنكنة عمى األمم المتحسدة ضس وط
لسسم تسس ت » خطسسوة أحادنسسة«عمسسى حمنفاتهسسا مسسن دول العسسالم بسسرفض الطمسسب الفمسسسطنيي، السسذي اعتبرتسس  واشسسيطن 

 رالحمنف االستراتنجي لموالنات المتحدةا.» اإلسرائنمي«بالتيسنق مع الشرنك 
ها واشسيطن لمسسمطة الفمسسطنينة من ياحنة نثاينة، هدد الكوي رس األمرنكي بقطع المساعدات والميط التي تقسدم

إذا لسسم تسسسحب طمبهسسا مسسن الميظمسسة الدولنسسة. أمرنكسسا كايسست نسسد ضسس طت عمسسى دول مجمسسس األمسسن حسسنن تقسسدمت 
السمطة لممجمس بقبول فمسطنن عضوًا كامل العضونة في األمسم المتحسدة، وبالفعسل ويتنجسة لتمسك الضس وطات 

ضسسرورنةا، ولسو افترضسسيا وححسسل  9حسوات بسسداًل مسن أ 8لسم نفسسز مشسروع القسسرار ب ،مبنسة النثمنثسسنن رححسل عمسسى 
أحسسوات، السسستعممت الوالنسسات المتحسسدة حسسق رالفنتسسوا فسسي التحسسونت مسسن أجسسل إبطسسال القسسرار،  9المشسسروع عمسسى 

ور،سسسم هسسسذا الوضسسسوح الكامسسسل فسسسي المونسسسف األمرنكسسسي الميحسسساز بالكامسسسل لمدولسسسة الحسسسهنوينة لسسسم تسسسستفد السسسسمطة 
عباس عمى إرسال رسسالت  ألوبامسا، وكس ن لسسان حالس  نيطسق بروافقسوا  الفمسطنينة مما ححل، وأّحر الرئنس

 فقط عمى الطمب وسيعود بعدها لممفاوضاتا.
مسن خسالل مسا جسسرى نتضسط بمسا ال نقبسسل مجسااًل لمشسك أن مسسن األهسداف األساسسنة لطمسسب السسمطة مسن الميظمسسة 

الحسسدث ». إسسسرائنل«مفاوضسسات مسسع فسسي الجمعنسسة العامسسة هسسو العسسودة لم» عضسسوًا مرانبسساً «الدولنسسة نبسسول فمسسسطنن 
النثسسسايي، اجتمسسساع السسسرئنس عبسسساس بميسسسدوبي السسسدول األوروبنسسسة لسسسدى السسسسمطة الفمسسسسطنينة فسسسي رام اهلل، مسسسن سسسسفراة 
وممنثمنن ونياحل و،نرهم، وطمب  ميهم إفهام دولهسم أن السسمطة الفمسسطنينة تقبسل بسالعودة إلسى المفاوضسات إذا 

ل القضسسنة الفمسسسطنينة ك سسساس وخمفنسسة لهسسا! لمعمسسم فسس ن دول االتحسساد مسسا جسسرى اعتمسساد بنايسسات دول االتحسساد حسسو 
األوروبسي روعمسسى السسر،م مسسن يسسسبة تقسدم المونسسف المفظسسي لهسسا مقاريسسة مسع المونسسف األمرنكسسيا لكيهسسا لسسن تتجسساوز 
بسس ي حسساٍل مسسن األحسسوال سسسقف المونسسف األمرنكسسي ووجهسسة يظسسر واشسسيطن فنمسسا نتعمسسق بالتسسسونة السناسسسنة بسسنن 

كسسل مسسن الفمسسسطنيننن أو العسسرب، ومسسع ذلسسك نرنسسد السسرئنس عبسساس أن تكسسون بنايسسات دول االتحسساد و » إسسسرائنل«
خمفنسسة لممفاوضسسات وال نقسسول مرجعنسسة األمسسم المتحسسدة رمسسنثاًلا! ال يسسود لمنثَسسَل راليعامسسةا أن نيطبسسق عمسسى السسسمطة 

 ا.، لكي  ل سف نيطبق عمى الر،م ميه»تدفن رأسها في الرمل وتقول ال أرى«الفمسطنينة 
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           30ص                                    2658العدد:                22/01/2102اإلثنين  التاريخ:

عمى ،نر ما نشتهي الذنن اتخذوا القسرار بس جراة االيتخابسات المحمنسة فسي الضسفة جساةت اليتسائج، لتكشسف عسن 
نثنسسر مسسن مسسدى تسسردي المشسسهد الفمسسسطنيي السسوطيي، بسسداًل مسسن أن تكسسون االيتخابسسات عرسسسًا فمسسسطنينًا، نتميسسى الك

 .2116العرب أن نحظوا بمنثمها كما ححل إنثر االيتخابات التشرنعنة العام 
االيتخابات، التي جرت بعد سسبع سسيوات عمسى سسابقتها، وبعسد ت جنسل متكسرر جساةت لتؤكسد االسستيتاجات التسي 

جهسساد درج عمنهسسا الوضسسع الفمسسسطنيي ميسسذ كنثنسسر مسسن الونسست، إذ لسسم نكسسن متونعسسًا أن تشسسارك حركتسسا "حمسساس" و"ال
لسسى التيسسسافس الحقنقسسي، حنسسث إن النسسسار والقسسسوى  اإلسسسالمي" فنهسسا، األمسسر السسذي نجعمهسسسا تفتقسسد إلسسى الحنونسسة، وا 
األخسسرى، ال تممسسك تسس نثنرًا وحجومسسًا، تمكيهسسا مسسن أن تكسسون ميافسسسا حقنقنسسا ونونسسا لحركسسة "فسستط" إذ تيسسافس ذاتهسسا، 

ن كسسان األمسسر، ال نخمسسو مسسن م شسساركات هيسسا وهيسساك لعياحسسر مسسستقمة، أو وتيتحسسر فسسي اليهانسسة عمسسى يفسسسها، وا 
لفحائل أخرى، في األ،مب ححمت عمى ما ححمت عمن  مسن خسالل القسوائم التوافقنسة، ولعسّل المسس لة األكنثسر 
حسسسرار عسسسدد مسسسن كسسسوادر وننسسسادات "فسسستط" عمسسسى الترشسسسط مسسسن خسسسارج القسسسوائم  بسسسروزًا فسسسي المشسسسهد، هسسسي فسسسي تقسسسدم وا 

أطمقتهسسا المجيسسة المركزنسسة، لفحسسل أو طسسرد أي مرشسسط فتحسساوي مسسن  الرسسسمنة، وذلسسك بسسالر،م مسسن التحسسذنرات التسسي
 خارج نوائمها الرسمنة.

في هذا اإلطار ف ن القضنة تبدو سناسنة أكنثر مما هي تيظنمنة حركنة في أبعادها السبعض أشسار إلنهسا عمسى 
 .أيها ايشقانات جدندة في الحركة لكيها عمى األرجط امتداد لمحراعات والتعارضات الفتحاونة

عمى أن البعد األكنثر م ساونة، نكمن في االستيتاج الذي نفند ب ن حركة فتط لم تتمكن من تسرمنم أوضساعها، 
عادة بياة ذاتها، واليهوض بدورها ر،م ايعقاد المؤتمر الوطيي السادس نبل أربع سيوات والذي طال ايتظار   وا 

سسستفادة مسسن التجربسسة السسسابقة التسسي فقسسدت أمسساًل فسسي أن نشسسكل بدانسسة مرحمسسة أخسسرى مسسن اليهسسوض والحسسعود، واال
 خاللها الحركة نوتها ودورها الرنادي الذي لم نكن نيازعها أحد فن .

% من عدد المحمنات والبمدنات 25االيتخابات البمدنة التي جرت جزئنًا، وضمن المرحمة األولى تشكل تقرنبًا 
% ممن نحق لهم االيتخاب سجموا 51إن  التي نيب ي أن تجري فنها االيتخابات، عمى أن اإلححاةات تقول

ححائنات تسدل 54أسماةهم تفي الموائط االيتخابنة، وأن يحف هؤالة تقرنبًا ر % ادلوا ب حواتهم. هذ  أرنام وا 
% مسسن المسسسجمنن لسسيدالة 55عمسسى عسسزوف اليسساس وعسسدم نثقسستهم بسس داة وأدوار الفحسسائل، خحوحسسًا وأن يحسسو 

ة البمسدنات السسابقة، وذلسك حسسب اسستطالع أجرتس  فسي شسهر أنمسول ب حواتهم، أشاروا إلى عدم رضسى عسن أدا
 مؤسسة ارواد.

% عن تسجنل أسمائهم في السجل االيتخابي، ندل عمى أن 51لعميا ال يسمع استيتاجًا نقول إن امتياع يحو 
 هذ  اليسبة تذهب إلى حركتي حمساس والجهساد اإلسسالمي، أو ايهسا بسسبب نرارهمسا بالمقاطعسة، عمسى أي حسال،
ال نسسسستطنع أحسسسد الجسسسزم بشسسس ن هسسسذا االدعسسساة، ولكسسسن األهسسسم هسسسو مسسسا نقسسسال أحنايسسسًا لتبرنسسسر، المونسسسف السسسسمبي إزاة 

 المشاركة في االيتخابات بل إزاة عممنة االيتخاب برمتها.
فسسي الوانسسع فسس ن االيتخابسسات المحمنسسة، هسسي اسسستحقاق دسسستوري نجسسري تيفنسسذ  بتسس خنر كبنسسر، مسسا نعيسسي أن إجسسراة 

اّل لمساذا اعتمسد الفمسسطنينون االيتخابات م حمنة كايت أم تشرنعنة، ال نمكن أن تكون رهيًا بالتوافق السوطيي، وا 
اليظسسام األساسسسي رالدسسستور المؤنسستا، ولمسساذا نتمسسسكون بسس ، ونبسسررون سسسموكناتهم عمسسى أساسسس ؟ إن منثسسل هسسذ  

المحالط الفئونة عمى الوطينة، الذرنعة لتبرنر المقاطعة، تيتمي إلى عقمنة تقدنم القايون الخاص عمى العام، و 
وتجعل من ،نر الممكن التوحل إلى أي نرار طالما أن السبعض نمتمسك حسق "الفنتسو". ولسنس حسحنحًا، أنضسًا 
ما نقال عن أن هذ  االيتخابات ،نر شرعنة فهي من الياحنة الفينة والقايوينسة، شسرعنة بامتنساز طالمسا أتنحست 

تخابنسسسسة كاممسسسسة، تسسسسسجناًل وترشسسسسنحًا وانتراعسسسسًا. ،نسسسسر أن شسسسسرعنة الفرحسسسسة لكسسسسل مسسسسواطن أن نمسسسسارس حقونسسسس  االي
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االيتخابات ال تفترض موضوعنًا ووطينًا تجاهل اخنثار السمبنة الياجمة عن ،ناب التوافسق السوطيي عمنهسا، أو 
تجاهسسل اخنثسسار المترتبسسة الحقسسًا عمسسى اليتسسائج التسسي حققتهسسا العممنسسة االيتخابنسسة بحسسد ذاتهسسا. عمسسى أن األسسسوأ بسسنن 

لتبرنسسسسرات التسسسسي تسسسسساق، هسسسسو أن نقسسسسال إن هسسسسذ  االيتخابسسسسات تعمسسسسق االيقسسسسسام، وتمحسسسسق أضسسسسرارًا بمن سسسسة بعممنسسسسة ا
المحسسالحة. نمكسسن أن نكسسون ذلسسك حسسحنحًا لسسو أن هيسساك عممنسسة محسسالحة، أو أن هيسساك أمسسال، وآلنسسات محسسددة 

  نسد ال تس تي، أو لتحقنقها، ولكن هل سنظل المواطن الفمسطنيي نحرم من أبسط حقونس ، فسي ايتظسار محسالح
 ان تحققت فبعد سيوات طوال؟

والححنط أن إجراة االيتخابات، نعد مؤشرًا عمى تعطل المحالحة، أما أن تكون سسببًا فسذلك حسحنط، أنضسًا، 
حنن نجرى اعتمادها، لتبرنر المونف السمبي من المحالحة، والمونف السمبي مسن العممنسة الدنمقراطنسة، ومسن 

 ي من ممارسة حقون  االيتخابنة.تمكنن اإليسان الفمسطني
وعمى أنة حال ف ييا ال يعرف كنف نمكن اليتخابات بمدنة في مدنية أو نرنة فمسطنينة في الضفة أو ،زة، أو 
فسسسي أكنثسسسر مسسسن بمدنسسسة أن تتسسسسبب فسسسي تعطنسسسل المحسسسالحة. إن مسسسا نعطسسسل المحسسسالحة هسسسو اإلرادات المتيانضسسسة، 

ة، ولمحسسابات الحسحنحة، ولكسن فنمسا نتعمسق باألوضساع الداخمنسة واالرتهان لممشارنع الخاحة ولمقسوى الخارجنس
 فسسسسسسسس ن ،نسسسسسسسساب الدنمقراطنسسسسسسسسة واحتسسسسسسسسرام حقسسسسسسسسوق وأدوار المسسسسسسسسواطينن نشسسسسسسسسكل سسسسسسسسسببًا رئنسسسسسسسسسنًا فسسسسسسسسي بقسسسسسسسساة الحسسسسسسسسال 

 
 
 

الفمسطنيي عمى حال ، ويحن إذ يرى ب ن االيتخابات البمدنة استحقاق دستوري، نجرى تيفنذ  في الضسفة ف ييسا 
تيفنذ  في نطاع ،زة، أنضًا، بمعسزل عسن عممنسة المحسالحة، ذلسك أيس  ال نجسوز ألي طسرف  يطالب ب ن نجري

رادت  عمى الياس بقوة األمر الوانع، أو بقوة القمع.  أن نفرض يفس  وا 
 22/01/2102، األيام، رام اهلل
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 حممي موسى
جراة ايتخابات مبكرة فسي النثسايي والعشسرنن مسن كسايون النثسايي نررت الكينست في األ سبوع الفائت حل يفسها وا 

المقبل فدخمت الحمبة السناسنة اإلسرائنمنة في دوامة االيتخابات، خحوحا التمهندنة ميهسا. ور،سم أن الحسورة 
طمقة تسسمط لس  مسن دون اإلجمالنة لاليتخابات العامة المقبمة معروفة سمفًا وهي فوز معسكر النمنن ب ،مبنة م

عيسساة بتشسسسكنل الحكومسسسة المقبمسسسة إال أن السسسبعض نميسسسي يفسسسس  باحتمسسساالت أخسسسرى. فحسسسزب العمسسسل، بقنسسسادة شسسسنمي 
نحنموفنتش نحقق يجاحات في االستطالعات، والحزب نشعر أيس  النسوم أنسرب مسن أي ونست مضسى السستعادة 

 مكايت  كحزب كبنر أو كحزب المعارضة الرئنس.
أليس  لسم نحقسق « الخاسسر»الرأي، وفق الرئنس اإلسرائنمي شمعون بنرنز الذي كان نمقسب بولكن استطالعات 

أبسدًا حممس  بسالفوز برئاسسة الحكومسة فسي أنسة ايتخابسات، هسي منثسل العطسر نستحسسن شسم  ولسنس شسرب . فسال أحسسد 
موانسسسسع نبيسسسسي عمسسسسى اسسسسستطالعات السسسسرأي وعمنسسسس  ايتظسسسسار اليتسسسسائج الفعمنسسسسة لاليتخابسسسسات. وأي نسسسسراةة موضسسسسوعنة ل

اإلسرائنمي تظهر أن المنل العام فسي إسسرائنل ال نسزال نيحسو بسدأب يحسو النمسنن العتبسارات تارنخنسة وأن الحالسة 
المعادلسة نبسل سسيوات كايست اسستنثياة نؤكسد القاعسدة. فمعسسكر النمسنن  -كسدنما  -التي كسر فنهسا حسزب الوسسط 
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سناسسسنة أو انتحسسادنة تقمسسب  تعسسزز حتسسى فسسي حسسفوف الوسسسط بحنسسث تحسسعب إزاحتسس  مسسن دون حسسدوث حسسدمة
 المعادالت والتوجهات القائمة.

ولسسنس حسسدفة أن زعسسنم حسسزب الوسسسط الحسساعد نسسائنر لبنسسد رأى أن عمنسس  إظهسسار نراةتسس  وفهمسس  لموانسسع الجدنسسد 
باختنسار جامعسسة مسسستوطية أرئنسسل نسرب يسسابمس لعسسرض بريامجسس  السناسسي. وبسسدنهي أن هسسذا االختنسسار نظهسسر أن 

 ازلة المستوطينن واالنتراب من أفكارهم. بل أن زعنم النمنن، بينامنن يتينساهو، خشسي الوسط نرند من اخن م
عمى يفس  من ازدناد نوة المشاعر األشد نمنينة فس عمن عسن أيس  سسنقدم تقرنسر القاضسي لنفسي السذي يظسر لفكسرة 

توطيات ،نسسر أن األراضسسي الفمسسسطنينة لنسسست محتمسسة وفسسق فهمسس  لمقسسايون السسدولي وبالتسسالي نمكسسن تسسسونر المسسس
المرخحة فنها. وطبنعي أن هسذ  رسسالة أخسرى تبسنن أن مشساعر النمسنن ال نسستهان بهسا ال مسن الوسسط وال مسن 
النمنن. ونمكن القول إن حزب العمل يفسس  وخشسنة مسن ردود أفعسال مسن جايسب الجمهسور نحساول إبعساد اليظسر 

نسز عمسى البعسد االجتمساعي واالنتحسادي. عن السناسة موضوعنها األبسرز فسي إسسرائنل: األمسن والتسسونة والترك
وهسسسو نسسسرى أن تسسسردي األوضسسساع االنتحسسسادنة مسسسؤخرًا نمكسسسن أن نكسسسون نسسسد أحسسسدث زعزعسسسة فسسسي التفسسساف الجمهسسسور 

 اإلسرائنمي حول المنكود والنمنن الحاكم. وهذا ما نراهن عمن  النوم أكنثر من أي شية آخر.
النسار  -لسناسنة اإلسرائنمنة وتحدندًا معسكر الوسط ومن المنثنر لالهتمام مقدار الن س الذي أحاب الحمبة ا

من ترسسنخ هنميسة النمسنن لسدى اليساخبنن والعجسز عسن ت ننسر الوجهسة. وأبسرز دلنسل عمسى ذلسك أن هسذا المعسسكر 
ليتيناهو سوى رئنس الحكومسة األسسبق إنهسود أولمسرت. وال نمكسن معرفسة « حقنقناً »نيظر حول  فال نرى ميافسًا 

ون اسسستذكار أن أولمسسرت بمسسر السسدرك األسسسفل مسسن الشسسعبنة إنثسسر فضسسائط الفسسساد التسسي الحقتسس  دالالت ذلسسك مسسن د
والتي نعود بعضها إلى حوالي عقدنن من الزمان. ور،م تبرئة أولمرت من أ،مب هسذ  القضسانا، أحنايسًا بسسبب 

المؤكسسسد أن ومسسسن «. هولناليسسسد»الشسسسك، ف يسسس  ال نسسسزال نتعسسسّرض لمحاكمسسسة فسسسي نضسسسنة العقسسسارات الكبسسسرى المسسسسماة 
أولمرت هسو الشسخص األكنثسر عرضسة لاليتقسادات إذا نسرر خسوض االيتخابسات ومسن شسب  المؤكسد أيس  بعنسد عسن 
ميازعة يتيناهو فعمنًا عمى رئاسة الحكومة. ولكن الن س ندفع بالقوى المياهضة لمنمنن إلى التمسك بمنثل هسذ  

انهسود اولمسرت لسن نتيسافس »أن « عسارنفم»األفكار حتى لو كايت مجسرد أوهسام. ونكتسب شسالوم نروشسممي فسي 
حسسسفحة نسسسرار حكسسسسم  711ألن الحممسسسة األفضسسسل التسسسي نمكسسسن أن تخسسساض ضسسسد  جسسساهزة ميسسسذ اخن. وهسسسذ  هسسسي 

المحكمسسسة المركزنسسسة التسسسي تحسسسف ايسسسسايًا عسسسايى عمسسسى مسسسدى سسسسيوات مسسسن سسسسموك مرفسسسوض. واألمسسسور واردة فسسسي 
نشسسسون تسسورز، والتسسسي أدنيسست فنهسسسا امسسرأة سسسسر  القضسسانا التسسسي خسسرج فنهسسسا برنئسسًا، منثسسسل نضسسنة تميسسسسكي أو نضسسنة ر 

األنرب. في أنثياة االيتخابات ستضاف الى نرار المحكمسة انضسا لسوائط اسستئياف الينابسة العامسة عمسى التبرئسات 
 «.الكفنمة بان تيتهي بفرض العار عمى اولمرت، االمر الذي سنجعل الميافسة يكتة نايوينة سنئة

، ألن أولمسسسرت سسسسنتخذ نسسسرار  «األسسسسبوع الحاسسسسم»ئنمنة تعسسسابنر مسسسن يسسسوع وهكسسسذا فجسسس ة تقسسسرأ فسسسي الحسسسحافة اإلسسسسرا
بخسسوض االيتخابسسات ضسسد يتينسساهو مسسن عدمسس  هسسذ  األنسسام. وتعسسرض الحسسحافة سسسنيارنوهات لتشسسكنالت ائتالفنسسة 
نحعب تحقنقها إلظهار أن هياك فرحة حقنقنسة لمت ننسر. ولكسن أ،مسب هسذ  التقسدنرات تيبسع إمسا مسن ر،بسة فسي 

محاولة، ولو فكرنة، لتسسخنن األجسواة االيتخابنسة العامسة. وال تركسز الحسحافة حالنسًا، لكيهسا سستركز المياكفة أو 
الحقسًا، عمسسى الحسسراعات السسدائرة داخسل معسسسكر النمسسنن يفسسس . فااليتخابسسات التمهندنسة فسسي المنكسسود تسسوفر أرضسسنة 

نسسوى. والحسسراع بسسنن المنكسسود لمعركسسة حقنقنسسة تتسسسانط فنهسسا السسرؤوس مسسن أجسسل أن ال نبقسسى فسسي المنسسدان سسسوى األ
وباني أحزاب النمنن سنكون عمى أشد  أنضًا ألن المنكود ال نرند أن نترأس معسكر النمنن وهو ضسعنف، أن 

أو شسساس. وبالتسسالي ف يسس  نسسسعى بشسسدة لميسسع أحسسد فسسي النمسسنن مسسن « إسسسرائنل بنتيسسا»نكسسون األول بسسنن أيسسداد منثسسل 
 الوحول إلى خاية التوازي.
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ن الجبهسسة مسسع شسساس التسسي خرجسست بترونكسسا ننادنسسة بعسسد حسسراع شسسدند بسسنن رئسسنس الحسسزب ونجسسري أنضسسًا تسسسخن
الحالي إنمي نشاي وزعنم الحزب األسبق أرنن  درعي. وهياك من نشنع، ألسباب ايتخابنة وربما لتمننز شاس 

لكسن أو إضعافها، إلى احتمال أن نقودها أرنن  درعي إلى التحالف مع معسسكر الوسسط فسي مواجهسة النمسنن. و 
معطنات المجتمع اإلسرائنمي تظهسر أيس  إذا كسان منثسل هسذا األمسر مقبسواًل حنيمسا كسان التسوازي سسند المونسف فسي 
مسسسوازنن القسسسوى بسسسنن النسسسسار والنمسسسنن ف يسسس  لسسسم نعسسسد مقبسسسواًل البتسسسة بعسسسد أن سسسسنطر النمسسسنن عمسسسى الحمبسسسة السناسسسسنة 

 والمجتمعنة.
 22/01/2102، السفير، بيروت
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