
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 حماس: زيارة أمير قطر لغزة خطوة جريئة ىدفيا كسر العزلة السياسية
 العرب إلى عدم مواصمة سياسة قيام كيان انفصالي بقطاع غزة تدعومنظمة التحرير 

 حماس بالتسّمح وستدفع ثمن إطالق الصواريخ نتنياىو: لن نسمح لـ
  جتياح غزة مسألة وقتامسؤول المظميين في جيش االحتالل: 

  يعالون المرشح لخالفة باراك وزيرًا لمدفاع: جنرال متشدد وصقر سياسي

يصـــل إلـــى غـــزة فـــي أول  ميـــر قطـــرأ
ــد  الحصــار  ــح ب ــارة مــن نوعيــا من زي

 اإلسرائيمي 
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 يصل إلى غزة في أول زيارة من نوعيا منح بد  الحصار اإلسرائيمي مير قطرأ 0
وصؿ أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني صباح اليوـ الثبلثاء إلى قطاع غزة برفقة حرمو الشيخة موزا 

ثػاني  بنت ناصر المسند عمى رأس وفػد قطػري رفيػي بيػنيـ رئػيس الػوزراء وزيػر الخار يػة حمػد بػف  اسػـ آؿ 
ووسط ترحيب رسمي وشعبي فمسطيني كبير بيذه الزيارة التي تعد األولى مف نوعيا لزعيـ عربي لمقطاع منذ 

 .0333الحصار اإلسرائيمي  والثانية لؤلمير منذ عاـ 
وكػػػاف فػػػي اسػػػتقباؿ الوفػػػد األميػػػري القطػػػري رئػػػيس الحكومػػػة الفمسػػػطينية فػػػي غػػػزة إسػػػماعيؿ ىنيػػػة ومسػػػئولوف 

وأدى حرس الشرؼ مراسـ التشػريؼ لميػيؼ الزائػر والسػبلـ الػوطني القطػري والفمسػطيني  .وقيادات فمسطينية
 في معبر رفح البري.
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عػػف مصػػادر موثوقػػة ت كيػػدىا بػػ ف الػػرئيس المصػػري   المراسػػؿ فػػي ال زيػػرة فػػي القطػػاع تػػامر المسػػحاؿ ونقػػؿ
 ليذه الزيارة. محمد مرسي أوفد وزيرا مصريا لمرافقة الشيخ حمد تعبيرا عف الت ييد المصري

ومف المقرر أف يفتتح أمير قطر اليـو العديد مف المشاريي التي تكفمت بيا قطػر إلعػادة إعمػار القطػاع  بعػد 
يشػػار إلػػى أف قيمػػة المنحػػة إلعمػػار  .3112الػػدمار الكبيػػر الػػذي خمفػػو العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى القطػػاع عػػاـ 

مميونػػػا  93نشػػػاء وتعبيػػػد طػػػرؽ وبنػػػى تحتيػػػة  ومميػػػوف دوالر إل 021مميػػػوف دوالر  خصػػػص منيػػػا  352غػػػزة 
مميونػػػػا إلقامػػػػة مستشػػػػفى لؤلطػػػػراؼ الصػػػػناعية  05إلقامػػػػة مدينػػػػة األميػػػػر حمػػػػد اإلسػػػػكانية  نػػػػوب القطػػػػاع  و

 مميونا لمشاريي زراعية. 0325والت ىيؿ  و
 32/01/3103، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الحكما  الدولية مؤسسةيستقبل وفد  عباس 

قبؿ الرئيس محمود عباس  ظير االثنيف  بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل  وفد مؤسسة است :وفا -راـ اهلل 
الحكماء الدولية  برئاسة الرئيس األميركي األسبؽ  يمي كارتر  ورئيسة ايرلندا السابقة ماري روبنسوف  

 ورئيسة وزراء النرويج السابقة  ور ىارلـ برونتبلند.
التحرير الفمسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحافي عقب المقاء  إف  وقاؿ عيو الم نة التنفيذية لمنظمة

الرئيس قدـ لموفد شرحا مفصبل حوؿ المصالحة الوطنية  مؤكدا أنيا مصمحة وطنية عميا  واف ال يود 
 تصب في خانة االحتكاـ لصناديؽ االقتراع في االنتخابات الرئاسية والتشريعية والم مس الوطني.

تطرؽ إلى التو و الفمسطيني نحو ال معية العامة لؤلمـ المتحدة لرفي مكانة دولة فمسطيف وأياؼ أف المقاء 
 إلى صفة مراقب.

وأشار عريقات إلى أف الرئيس أكد لموفد الدولي أف مشروع القرار الفمسطيني سيتـ طرحو خبلؿ الشير 
سيصدروف بيانا األسبوع المقبؿ  المقبؿ  مويحا أف وفد الحكماء أكد لمرئيس دعمو لمخطوة الفمسطينية  وانو

وأويح أف المقاء تناوؿ كذلؾ قيية االنتخابات المحمية وعدد مف القيايا  لدعـ المسعى الفمسطيني.
 األخرى.

 //وكالة األنبا  والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 وقطر ال يمكن أن تتخميا عن غزة  مصرىنية:  

مصر وقطر الشقيقتيف ال يمكف أف  دولتي إفنية إسماعيؿ ىنية: "قاؿ رئيس الحكومة الفمسطي: وكاالت
تتخميا عف قطاع غزة في تعزيز صموده"  مييفا أف اإلسناد المصري والدعـ القطري أحد إفرازات الربيي 

 العربي.
مساء االثنيف  أنو  رى اتصاؿ بينو وبيف الرئيس محمد  األقصىكممة لو بثتيا فيائية  فيوأياؼ ىنية 

أشار خبللو إلى انتياء مصر مف الترتيبات البلزمة الستقباؿ أمير دولة قطر الشيخ خميفة بف حمد  مرسي 
في مطار العريش ثـ تو يو إلى معبر رفح بصحبة وزير مصري ممثبل عف مصر  سيرافؽ أمير قطر في 

 زيارتو لغزة وحتى عودتو منيا.
ميي مواد البناء والمعدات واأل يزة البلزمة وأشار إلى أف الرئيس مرسي أبمغو استعداد مصر إلدخاؿ  

 إلعادة إعمار غزة.
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وأويح ىنية خبلؿ كممتو أف أمير قطر سييي ح ر األساس لعدد مف المشاريي القطرية التي ت تي 
محدود لغزة وااللتزامات القطرية بإعادة إعمار ما  انس اما مي المواقؼ القطرية العربية األصيمة والدعـ البل

 .سنة تبلؿ خبلؿ الحرب عمييا أواخر دمره االح
وأشار إلى أف حكومتو تمقت نب  زيارة أمير دولة قطر وعقيمتو بالترحيب والسرور  وأعدت ل اف خاصة 

 الستقبالو رسميا وشعبيا  كما تـ إعداد ل اف خاصة إلن اح مراسـ الزيارة.
الستقباؿ أمير دولة قطر والتعبير  -ثاء الثبل -ودعا ىنية  ماىير الشعب الفمسطيني في غزة لمخروج غدا 

 عف روح اإلخوة والوفاء والشكر لقطر.
وختـ ىنية كممتو قائبل "سنيرب  دار الحصار  اليـو في غزة وغدا في القدس  وأىبل وسيبل ب مير دولة 

 قطر عمى أرض فمسطيف وغزة المحاصرة".
 //فمسطين أون الين، 

 
 ا  االنقسام تتمثل بالعودة إلى الناسفياض: البوابة الوحيدة إلني 

تتمثؿ بالعودة إلى الناس  االنقساـ إلنياءسبلـ فياض إف البوابة الوحيدة  د.قاؿ رئيس الوزراء : راـ اهلل
واالحتكاـ لصندوؽ االقتراع  مشيدًا بالن اح الكبير الذي حققتو االنتخابات المحمية والتي عكست الروح 

قامة اإلي ابية العالية لشعبنا  صراره عمى الخبلص مف االحتبلؿ ونيؿ الحرية وا  وتوقو لممارسة الديمقراطية  وا 
  مشددًا عمى الترابط بيف البناء  سنةدولتو الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية عمى حدود 

 الديمقراطي والتحرر الوطني.
االنتخابات  إ راءدت سابقًا حوؿ أف اإلدعاءات التي ترد فياضوخبلؿ  ولتو في محافظة  نيف دحض 

االنتخابات المحمية بيذه الشفافية و النزاىة تعزز؟ أـ  أن زناو بعد أف  االنقساـ"ىؿ    وقاؿاالنقساـسيعزز 
الذي يطرحو شعبنا ىو : لماذا منعت حركة حماس أىمنا في قطاع غزة مف ممارسة  األساسيأف السؤاؿ 

ار ممثمييـ؟ و إلى متى سُيسمح بمصادرة ىذا الحؽ وويعو رىينة في يد و اختي االقتراعحقيـ الطبيعي في 
حركة حماس أو أي  ية أخرى ألغراييا الفئوية؟" وأياؼ "إف المطموب ىو استكماؿ االنتخابات المحمية 

االنتخابات العامة باعتبارىا حؽ دستوري لممواطف وي ب أاّل نسمح  إل راءفي قطاع غزة  والتقدـ دوف تردد 
والعودة إلى الشعب تشكؿ البوابة والمدخؿ الوحيد  االقتراعحد بمصادرتو. فاالنتخابات واالحتكاـ لصندوؽ أل

عادة الوحدة لموطف ومؤسساتو". االنقساـإلنياء   وا 
 //القدس، القدس، 

 
 العرب إلى عدم مواصمة سياسة قيام كيان انفصالي بقطاع غزة تدعو التحرير منظمة 

ت الم نة التنفيذية لمنظمة التحرير  دوؿ العالـ إلى دعـ التو و الفمسطيني لؤلمـ المتحدة دع :راـ اهلل
والحصوؿ عمى العيوية المراقبة لدولة فمسطيف  'ألنو سيشكؿ عنصرًا ىاما بإطبلؽ عممية سياسية  ادة 

مستقمة عمى ذات أىداؼ وايحة بإطار حؿ الدولتيف  وبإن از حؽ الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو ال
 '.حدود عاـ 

كما دعت الم نة التنفيذية  في بياف تبله أميف سرىا ياسر عبد ربو  عقب ا تماعيا مساء اليـو االثنيف بمقر 
الرئاسة في مدينة راـ اهلل  برئاسة الرئيس محمود عباس  إلى ويي  ميي األشقاء العرب ثقميـ و يودىـ 
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سياسة إقامة كياف انفصالي في قطاع غزة  لكوف ذلؾ يخدـ أساسا  في سبيؿ إنياء االنقساـ  وعدـ مواصمة
 المشروع اإلسرائيمي.

وأكدت أف  ماىير شعبنا الفمسطيني وفصائمو الوطنية في لبناف ومخيماتو لف تسمح أبدا بان رارىا إلى أي 
.ش ف داخمي لبناني  أو إلى القياـ بما يمس أمف لبناف وشعبو وفصائمو وسبلمتو

 //، نبا  والمعمومات الفمسطينية )وفا(وكالة األ 
 
 عن استقبال أمير قطر اعتحرت: فتح طاىر النونو 

قالت الحكومة الفمسطينية بقطاع غزة إنيا وّ يت دعوة رسمية لحركة فتح : مصطفى حبوش –غزة 
 لممشاركة في استقباؿ أمير دولة قطر  لكنيا اعتذرت عف المشاركة.

ناطؽ باسـ الحكومة في قطاع غزة  عدـ تو يو دعوة لحركة فتح  لممشاركة في ونفى طاىر النونو  ال
استقباؿ أمير قطر حمد بف خميفة آؿ ثاني الذي يزور القطاع غًدا الثبلثاء برفقة زو تو الشيخة موزة بنت 

وقاؿ النونو  في  ناصر المسند ومسؤوليف قطرييف لويي ح ر األساس لمشاريي إعادة اإلعمار بغزة.
ريح صحفي وصؿ مراسؿ وكالة األنايوؿ لؤلنباء نسخة منو: "تـ تو يو دعوة رسمية لحركة فتح تص

لممشاركة في استقباؿ أمير دولة قطر  لكف عاطؼ أبو سيؼ  مسؤوؿ دائرة العبلقات الوطنية في الحركة  
 أبمغنا اعتذار الحركة عف المشاركة".

 //وكالة األناضول لألنبا ، 
 
 محي: فياض نصب فخا لفتح في إجرا  االنتخابات المحمية الر محمود  

محمود الرمحي: "إف رئيس حكومة  د.قاؿ أميف سر الم مس التشريعي الفمسطيني  : احمد المصري - غزة
اليفة الغربية سبلـ فياض  أراد مف وراء إ راء االنتخابات المحمية  إيقاع حركة "فتح" في فخ  بيدؼ 

يعافيا"  ب  عيدا عف الصورة المعمنة التي يراىا ال ميي"."تشتيتيا وا 
وأياؼ الرمحي في حديث مي "فمسطيف": "فياض أراد بويوح إيعاؼ فتح  ويو و إلييا يربة  والسيما 
بعدما  رى مف حراؾ شعبي في اليفة ووقوؼ الحركة يده"  مشيرا إلى أف "فتح وقعت فعميا في فخ 

 فياض  مف دوف أي احتياط لذلؾ".
تشتت "فتح" حدث مف خبلؿ و ود قوائـ مختمفة ومتنافسة في االنتخابات  فيما أف يعفيا أماـ وأويح أف 

الناخب ظير بشكؿ  مي مي بداية النتائج التي تتحدث عف خسارتيا في معظـ الم الس البمدية بالمدف 
فقة رئيس وأكد الرمحي عمى و ود مخطط "ال يخفيو" فياض  وبموا الكبرى مثؿ نابمس و نيف وراـ اهلل.

السمطة الفمسطينية محمود عباس  ي عؿ مف االنتخابات المحمية التي  رت مقدمة النتخابات تشريعية 
وتابي: "مخطط إ راء االنتخابات  ورئاسية بعيدا عف إ رائيا في قطاع غزة  ومدينة القدس المحتمة.

غـ معاريتو مف قبؿ "فتح"  غير التشريعية وغيرىا ربما يكوف بعد أو أقؿ بدوف توافؽ وا  راء المصالحة  ر 
أنو مف الممكف أف ي ري وباتفاؽ وموافقة إسرائيمية عمى فصؿ اليفة نيائيا عف قطاع غزة والقدس".وفي 
سياؽ االنتخابات  رأى أف "فتح" خسرت االنتخابات فعميا  وخسرت مشاركة الشعب الفمسطيني  حيث إف 

ات داخمية لحركة "فتح" ما بيف "فتح" المتبناة رسميا مف االنتخابات المحمية كانت وبصورة وايحة "انتخاب
 قبؿ الحركة والمنشقة عنيا".

 //فمسطين أون الين، 
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 اإلسرائيمي ىدفو إفشال زيارة أمير قطر لغزة التصعيدرزقة: يوسف  

 سرائيمياإليوسؼ رزقة  المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة أف العدواف  د. : عدّ غزة
  كاف يستيدؼ في الدر ة األولى إفشاؿ زيارة أمير دولة /الذي تعرض لو شماؿ قطاع غزة  االثنيف 

 قطاع غزة غًدا الثبلثاء. إلىقطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني المرتقبة 
 وقاؿ في تصريحات خاصة لػ"قدس برس": "اإلسرائيميوف يدركوف أف زيارة أمير دولة قطر لغزة ميمة
وتاريخية  وليا أبعاد إنسانية في الدر ة األولى وسياسية في الدر ة الثانية  وأنيا ستفتح الطريؽ أماـ العالـ 

فسادىا".   لكي يكسر الحصار عف قطاع غزة ولذلؾ لدى اإلسرائيمييف رغبة  امحة إلفشاؿ ىذه الزيارة وا 
 //قدس برس، 

 
 الجمعية العامة تحرك عربي لطرح قضية األسرى في قراقع:  

أعمف وزير األسرى والمحرريف الفمسطينييف عيسي قراقي تحرؾ ال امعة العربية لطرح قيية : د ب أ
المعتقميف الفمسطينييف عمى ا تماعات ال معية العامة لؤلمـ المتحدة مف أ ؿ انتزاع اعتراؼ ب ف األسرى 

 لي.طبقًا لمقانوف الدو  "إسرائيؿ"الفمسطينييف ىـ أسرى حرب لدى 
 اء ذلؾ لدى مغادرة قراقي القاىرة  أمس  متو يا إلى عماف في طريقو إلى راـ اهلل بعد زيارة لمصر 
استغرقت يوميف شارؾ خبلليا في ا تماع بال امعة العربية لئلعداد لممؤتمر الدولي لمتيامف مي األسرى 

 لمقبؿ.ديسمبر/ كانوف األوؿ ا الفمسطينييف والعرب المقرر عقده بالعراؽ في 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 قريع: القدس تواجو موجة مستعرة من االستيطان والتيويد 

أحمد قريي عيو الم نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس دائرة شؤوف  أكدوليد عوض:  -راـ اهلل 
تيويد  محذرا مف مخاطر القدس تشيد مو ة مستعرة مف االستيطاف وال أفالقدس االثنيف في بياف صحافي 

في  اإلسرائيمية واألركافعسكرية يخمة لمقيادة  أكاديميةكمية  إقامةمف  اإلسرائيميشروع سمطات االحتبلؿ 
  بؿ الزيتوف بحي الطور بالمدينة المقدسة.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 ميةإسرائيمميون دوالر سنويا جرا  عمل خمس شركات خموية السمطة تفقد  

د. صفاء ناصر الديف وزيرة االتصاالت وتكنولو يا المعمومات الفمسطينية  أكدتوليد عوض:  - راـ اهلل
مميوف دوالر سنويا  راء سماح سمطات االحتبلؿ  مف  أكثرلمقدس العربي االثنيف باف السمطة تخسر 

الفمسطينية  في حيف  األراييفي بالعمؿ بشكؿ غير قانوني  اإلسرائيميةلشركات الياتؼ الخموي  اإلسرائيمي
تعيؽ وتيي العراقيؿ في و و تطور ذلؾ القطاع الياـ بالنسبة لمفمسطينييف  والذي يساىـ في فيح 

 ممارسات االحتبلؿ البلانسانية التي ترتكب بحقيـ.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 ط المخابرات الفمسطينيةماليين دوالر من صندوق مدخرات ضبا اختفا  أكثر من "السبيل":  
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مبلييف دوالر أمريكي مف صندوؽ مدخرات يباط  ياز المخابرات  اختفاء أكثر مف : عماد الدبؾ
الفمسطينية  وحالة استثنائية مف الغمياف تسيطر عمى يباط ال ياز ليياع مدخراتيـ ومدخرات أسرىـ التي 

المبمغ صرؼ  أفبمغ كبار يباط ال ياز أسرة فمسطينية. رئيس ال ياز المواء ما د فرج ي تخص 
 عمى ال ياز  وليس ىناؾ ماؿ في صندوؽ االدخار.

 //السبيل، عمان، 
 
 نائب عن "فتح ": نثمن زيارة أمير قطر لغزة وندعوه لزيارة القدس المحتمة  

ح" أمير قطر زنيد النائب المقدسي في الم مس التشريعي الفمسطيني عف حركة "فت أبودعت  ياد : الخميؿ
زنيد في بياف ليا  أبوووصفت  زيارة لغزة لبلطبلع عمى معاناة المقدسييف. إنياءلزيارة القدس المحتمة  بعد 

زيارة أمير قطر لغزة ب نيا "تاريخية" مؤكدة عمى "الدور القطري المميز في دعـ صمود  /االثنيف 
 العنصرية". سرائيمياإلأبناء شعبنا الفمسطيني في موا ية سياسات االحتبلؿ 

 //قدس برس، 
 
 الطوارئ استعدادا لوصول أمير قطر حالةتعمن  في غزةالداخمية  

الحكومة بغزة  عف إغبلؽ معبر رفح البرى الثبلثاء  أماـ المسافريف   فيأعمنت وزارة الداخمية : محمد رشاد
إلى غزة  كذلؾ عدد مف الشوارع  ثانيوذلؾ بسبب ترتيبات زيارة أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ 

  داعية المواطنيف الكراـ إلى التعاوف معنا بيذا القطريومفترقات الطرؽ لفترات بسيطة أثناء مرور الوفد 
 الصدد.

بياف ليا اليـو أف سفر المواطنيف الذيف كاف مف المقرر أف يغادروا عبر المعبر غدا  فيوأويحت الوزارة 
شارت الوزارة أنيا أنيت كافة االستعدادات والترتيبات األمنية والميدانية وا  راء وأ سيكوف بعد غد األربعاء.

 .القطريتدريبات ومناورات متعددة لت ميف وتسييؿ ميمة الوفد 
 //اليوم السابع، مصر، 

 
 اعتقال مراسل "قدس برس" محمد منى منح شير  تواصلالسمطة الفمسطينية  

 /دس برس" في نابمس بشماؿ اليفة الغربية محمد أنور منى  االثنيف يكمؿ مراسؿ وكالة "ق: نابمس
شيًرا كامبًل في س وف أ يزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية  والذي تـ اعتقالو يـو الثالث والعشريف مف 

 سبتمبر المايي./ أيموؿ
 //قدس برس، 

 
 العزلة السياسيةحماس: زيارة أمير قطر لغزة خطوة جريئة ىدفيا كسر  16

غزة: قالت حركة "حماس" انيا تنظر إلى زيارة سمو األمير القطري الشيخ حمد بف خميفة وعقيمتو الشيخة 
موزة والوفد الرفيي المرافؽ لو ببالغ االىتماـ والتقدير  ذلؾ أنيا ت تي في مرحمة بالغة الحساسية لمشعب 

الـ ال سبب لو سوى اعتماد ىذا الشعب الفمسطيني الذي يعيش منذ سبي سنوات تحت ظؿ حصار ظ
 لمديموقراطية كوسيمة الختيار قيادة تحافظ عمى ثوابتو ومقدساتو.
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وأويحت إف ىذه الزيارة تكتسب بعدًا إنسانيًا قبؿ كؿ شيئ فيي ت تي إلغاثة شعب عربي مسمـ يعاني ظممًا 
شيداء الذيف خطوا بتيحياتيـ طريؽ وحصاًر وعزلة  وىي تكتسب بعدًا أخبلقيًا حيث ت تي است ابة لدماء ال

الحرية والشرعية الحقيقية  وىي تكتسب بعدًا سياسيًا حيث ت تي ىذه الزيارة ك وؿ زيارة لزعيـ عربي بيذا 
المستوى إلى قطاع غزة والحكومة الفمسطينية ما يعني كسر العزلة السياسية ويفتح الباب واسعًا لكسر 

 الحصار المفروض سياسيًا عمى غزة.
ثمنت عاليًا ىذه الخطوة ال رئية وغير المسبوقة التي تنـ عف موقؼ عربي أصيؿ وانتماء حقيقي لمقيية و 

ال ننسى أبدًا مواقؼ الدوؿ العربية األخرى التي ساىمت في تخفيؼ الحصار عف قطاع غزة  ؛الفمسطينية
 مثؿ تركيا ومصر وغيرىا مف الدولة اإلسبلمية.

اء العرب إلى اإلسراع في تنفيذ قرار  امعة الدوؿ العربية بفؾ الحصار عف ودعت كؿ الدوؿ العربية والزعم
والمساىمة الفاعمة بإعادة اعمار ما دمره االحتبلؿ الصييوني وتطبيب  رحات الشعب   قطاع غزة

 الفمسطيني الم اىد الذي يدافي عف مقدسات األمة وكرامتيا.
ال رحى ولعذابات األسرى ولصمود شعب ال يعرؼ الترا ي  وقالت إنيا زيارة الوفاء لدماء الشيداء ول راحات

 أبدًا. ف ىبًل وسيبًل.
 22/10/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 عزام األحمد: زيارة أمير قطر إلى غزة اليوم قد تستغل لتعميق اإلنقسام 17

ؿ في حديث أف عزاـ االحمد  عيو الم نة المركزية لحركة فتح  قا  23/10/201األيام، رام اهلل،  ذكرت
لػ"األياـ"  اف زيارة االمير القطري الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني الى قطاع غزة اليوـ "قد تستغؿ لتعميؽ 
االنقساـ الفمسطيني" معبرًا عف االمؿ ب ال يحدث ذلؾ  مشددًا عمى و وب تنسيؽ المساعدات التي تقدـ 

 مثيؿ الفمسطيني ب ي حاؿ مف االحواؿ.لميفة وغزة مي السمطة الفمسطينية واال يتـ المس بوحدة الت
ورحب االحمد ب ي مساعدات لقطاع غزة ولكنو أكد انيا ي ب اف تنسؽ مي السمطة الفمسطينية وقاؿ  
"السمطة الوطنية لـ تتوقؼ لمحظة عف الوفاء بالتزاميا ت اه قطاع غزة في التعميـ والصحة والتنمية يمف 

نحة لـ تتوقؼ عف برنامج البناء في قطاع غزة بالتنسيؽ الكامؿ مي االمكانيات المتاحة  كما اف الدوؿ الما
 السمطة ووفقًا لقراراتيا وبرام يا".

فإف االحمد   وردًا عمى سؤاؿ اف كانت قطر نسقت مي السمطة الفمسطينية بش ف مشاريعيا ال ديدة في غزة
وعدـ اتاحة الفرصة   الشرعية ال بد مف التنسيؽ الكامؿ والمطمؽ مي السمطة الفمسطينية :اكتفى بالقوؿ

 لمكاسب سياسية محدودة ييقة االفؽ وعدـ المس بوحدة السمطة الفمسطينية ووحدة التمثيؿ الفمسطيني.
راـ اهلل  نقبًل عف مراسميا ميند العدـ أف عزاـ األحمد قاؿ من  22/10/2012القدس، القدس،  وأيافت

طاع غزة غير واردة". مشيرا إلى "انو لف يرافؽ األمير في حديث ىاتفي لػ دوت كوـ "أف زيارة عباس إلى ق
 القطري لمقطاع في زيارتو المرتقبة أي مسؤوؿ مف السمطة الفمسطينية".

 
 
 
 

 قطر تأتي لمصمحة الشعب الفمسطيني وتحمل بعدا إنسانيا كبيرا أميرفوزي برىوم: زيارة  18



 
 
 

 

 

           00ص                                    3659العدد:                32/01/3103الثالثا   التاريخ:

وـ "أف ىذه الزيارة ت تي لمصمحة الشعب قاؿ الناطؽ اإلعبلمي باسـ حركة "حماس" فوزي برىـو لػ دوت ك
عادة أعماره وفؽ "الفمسطيني  وتحمؿ بعدا إنسانيا كبيرا . مييفا "أنيا ت تي لفؾ الحصار عف القطاع  وا 

 ".2010قرارات ال امعة العربية في عاـ 
لػ دوت كـو  وقاؿ برىوـ ووصؼ برىـو زيارة األمير القطري بػ"التاريخية" والميمة لمشعب الفمسطيني وقييتو.

"أف الزيارة تحمؿ أبعاد سياسية لفؾ العزلة عف القطاع. مشيرا إلى "انو أوؿ زعيـ عربي يزور قطاع غزة 
 مؤيدا لفؾ الحصار  الذي ي تي مي انس اـ اإلرادة الفمسطينية".

فاؽ وقاؿ برىوـ بخصوص المصالحة: "أي  يود عربية مرحبا بيا. مييفا "أف اتفاؽ الدوحة وما تبعو مف ات
 القاىرة وأي  يد قطري او مصري الن از المصالحة نباركو".

ور ح برىوـ أف يصؿ األمير القطري يـو غدا الثبلثاء في ساعات الظييرة لتدشيف وافتتاح مشاريي اقتصادية 
 وعمرانية.

 ع". وأشار إلى "انو ليس لديو معمومات عف إمكانية أف يرافؽ األمير القطري خالد مشعؿ في زيارتو لمقطا
 22/10/2012القدس، القدس، 

 
 بالمئة من مقاعد المجالس القروية والبمدية في الضفة الغربية 81فتح تؤكد فوزىا بـ 19

بالمئة مف مقاعد الم الس  81راـ اهلل )االرايي الفمسطينية( ػ ا ؼ ب: قالت حركة فتح االثنيف انيا فازت بػ
 البمدية والقروية في االنتخابات التي  رت السبت.

 272ىيئة مف اصؿ  222وقاؿ المتحدث باسـ الحركة احمد عساؼ لوكالة فرانس برس اف 'فتح فازت بػ 
 ىيئة بمدية وقروية'.

ت معا  179ت معا فمسطينيا مف قرية ومدينة لمكنيا لـ تشمؿ  93و رت االنتخابات البمدية والقروية في 
واحدة ولـ يحصؿ فييا تنافس  كما اعمنت ل نة بعدما توصمت ىذه البمديات الى توافؽ عمى قائمة انتخابية 

 االنتخابات المركزية.
موقعا خايت االنتخابات فييا بشكؿ منفصؿ عف  41وقاؿ عساؼ اف 'كتمة التنمية واالستقبلؿ فازت في 

 اي تحالؼ مي اي احد'.
تمة موقعا اخر مف خبلؿ التحالؼ مي شخصيات وفصائؿ اخرى  لكف ك 14واياؼ اف 'الحركة فازت في 

 التنمية التابعة لمحركة حصمت عمى رئاسة ىذه الييئات'.
  فازت كتمة التنمية واالستقبلؿ 179وتابي 'مف يمف الييئات التي لـ ت ر فييا انتخابات  والبالغ عددىا 

 ىيئة اخرى كانت فازت بالتزكية'. 20ىيئة وتحالفت مي فصائؿ اخرى وشخصيات في  147بػ
 23/10/2012القدس العربي، لندن، 

 
 ستقبال أمير قطرفتح بغزة: لم نتمقَّ دعوة ال 20

مصطفى حبوش: قالت حركة فتح في قطاع غزة إف حكومة القطاع لـ تو و ليا أي دعوة لحيور  –غزة 
 حفؿ استقباؿ األمير القطري الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني  الذي يزور غزة غدًا الثبلثاء.

في غزة يحيى رباح لمراسؿ وكالة األنايوؿ لؤلنباء إف "حكومة غزة  وقاؿ رئيس الم نة القيادية العميا لفتح
 لـ تو و لنا أي دعوة الستقباؿ الوفد القطري وفي حاؿ و يت لنا دعوة سندرسيا وال يمكف استباؽ األمور".
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وتساءؿ رباح "ىؿ حصؿ الوفد القطري عمى موافقة القيادة الشرعية المتمثمة برئيس السمطة الفمسطينية 
 د عباس لزيارة غزة؟"  معتبًرا أف أىداؼ الزيارة "غير وايحة".محمو 

وتابي: "كاف مف المفترض أف تتيمف المياتفة بيف األمير القطري والرئيس عباس باألمس تفاصيؿ الزيارة 
 التي سيقـو بيا ال أف يبمغو بيا فقط".

 22/10/2012وكالة االناضول لالنبا ، أنقرة، 
 

 أي فمسطيني يشارك في االشتباكات الدائرة في بعض المدن المبنانية حماس تتبرأ من :عمي بركة 21
إف الحركة غير مسئولة عف أي   حمزة تكيف: قاؿ ممثؿ حركة "حماس" في لبناف عمي بركة -بيروت

فمسطيني يشارؾ في االشتباكات الدائرة ببعض المدف المبنانية  نافًيا مشاركة عناصر مف حماس في تمؾ 
 االشتباكات.

تصريحات خاصة لمراسؿ وكالة األنايوؿ لؤلنباء  اليوـ االثنيف  أياؼ بركة أف "مف شاركوا مف  وفي
الفمسطينييف في االشتباكات الدائرة في لبناف ال ينتموف لمحركة وال ألي فصيؿ فمسطيني في المخيمات 

 الفمسطينية المنتشرة في لبناف".
اء عف أي فمسطيني تثبت مشاركتو باشتباكات وأويح ممثؿ حماس في لبناف أف "الحركة ترفي الغط

العاصمة المبنانية بيروت أو حتى في طرابمس شمالي لبناف"  مشيًرا إلى أف "الحركة أ رت اتصاالتيا 
 بالمسؤوليف األمنييف المبنانييف مؤكدة ىذا الموقؼ".

ؿ مسؤوليتيـ ومسؤولية وأويح أف "ىذه العناصر مرتبطة وم ندة مف قبؿ بعض األحزاب المبنانية التي تتحم
مشاركتيـ باالشتباكات". وشدد بركة عمى أف حركة حماس في لبناف "ترفض رفًيا قاطًعا أف تستخدـ 

 المخيمات الفمسطينية ليرب االستقرار في لبناف أو أف تكوف بؤًرا الحتواء عناصر متفمتة".
 22/10/2012وكالة االناضول لالنبا ، أنقرة، 

 
 ستقبال امير قطر بغزةاسياسي لمجبية الشعبية يقرر مقاطعة حفل وكالة سما: المكتب ال 22

اف المكتب السياسي لم بية الشعبية قرر مقاطعة   غزة: اكدت مصادر فمسطينية لوكالة "سما" مساء اليـو
 حفؿ استقباؿ امير قطر حمد بف خميفة اؿ ثاني المتوقي وصولو الى غزة غدا الثبلثاء.

لسياسي لم بية قررت مقاطعة الدعوة التي و يتيا حكومة غزة لم بية السباب وقالت المصادر اف المكتب ا
 سياسية منيا عبلقة االمير ودولتو الوثيقة باسرائيؿ.

22/10/2012وكالة سما االخبارية،   
 

 فصائل المقاومة: جرائم االحتالل لن تمر دون رّد واإلسرائيميون سيدفعون ثمنيا 23
االحتبلؿ بالرد عمى   ريمة استيداؼ م موعة مف عناصرىا في « ساـكتائب الق»يياء الكحموت: توعدت 

إف العدو لف يستطيي لّي ذراعنا  و ريمتو ىذه لف تمر دوف رد وحساب  »شمالي القطاع. وقالت في بياف 
القائد الميداني عبد الرحمف درويش أبو  بلؿ »وأعمنت عف استشياد «. وسيدفي الصياينة ثمنيا بإذف اهلل

( وىو مف سكاف مخيـ  باليا في القصؼ الصييوني لم موعة قسامية أثناء تصدييا لتوغؿ في عاما 25)
 «.شمالي بيت حانوف
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كما أعمنت «. ستمقف العدو اإلسرائيمي دروسًا لف ينساىا»إنيا « كتائب الناصر صبلح الديف»بدورىا  قالت 
ي شمالي بيت حانوف  مشيرة إلى ن اة مسؤوليتيا عف إطبلؽ قذيفتي ىاوف عمى آليات االحتبلؿ المتوغمة ف

 م موعة مف عناصرىا مف قصؼ شنتو طائرة استطبلع إسرائيمية.
فاتورة الحساب كبرت مي إسرائيؿ وست تي المحظة »أما المتحدث باسـ ال ياد اإلسبلمي داود شياب فقاؿ إف 

 «.التي يدفي فييا ثمف عدوانو و رائمو بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني
 23/10/2012يروت، السفير، ب

 
 لبنان: الفصائل الفمسطينية تمتزم "الحياد اإليجابي" تجاه األزمة المبنانية 24

نادية سعد الديف: اتفقت القوى والفصائؿ الفمسطينية في الساحة المبنانية عمى التزاـ سياسة "الحياد  –عماف 
لمبنانييف  لدرء نذير فتنة تيدد السمـ االي ابي" ت اه األزمة الداخمية  ومباشرة دور التوفيؽ بيف الفرقاء ا

 األىمي.
وتشيد األياـ المقبمة  والت حوارية "صريحة وشفافة" ت رييا ل نة مصغرة مف ثمانية فصائؿ فمسطينية مي 
كافة األطراؼ المبنانية  وفؽ قاعدة السيادة لمدولة والحفظ ال معي ألمف البمد واستقراره  وعدـ السماح بزج 

 أي ت اذبات داخمية.الفمسطينييف في 
وقاؿ أميف سر منظمة التحرير الفمسطينية في لبناف الحاج فتحي أبو العرادات إف "القوى والفصائؿ 
الفمسطينية في لبناف تستنكر  ريمة قتؿ )رئيس فرع المعمومات في قوى األمف الداخمي المبناني( العميد وساـ 

 ة األشرفية  شرؽ بيروت.الحسف"  في انف ار استيدفو ال معة المايي في منطق
وأياؼ لػ "الغد" مف لبناف "إننا معنيوف بالحفاظ عمى أمف البمد واستقراره  ودعـ السمـ األىمي  في موا ية 

شاعة مناخات االقتتاؿ الداخمي".  محاوالت إثارة الفتنة بيف الحيف واآلخر وا 
المستويات السياسية والعسكرية  وأويح ب ف الفصائؿ الفمسطينية "تتعاوف مي مؤسسات الدولة عمى كافة

واألمنية  يمف سياسة "الحياد اإلي ابي"  التي تشكؿ عنصر ربط وتوفيؽ بيف مختمؼ األطراؼ  دوف 
 الولوج طرفًا في أي ت اذبات داخمية".

وأبدى استعداد الم نة الفمسطينية  المشكمة مؤخرًا  "إل راء حوارات صريحة وشفافة مي كافة األطراؼ 
  وفؽ أريية السيادة لمدولة والحفاظ عمى أمف البمد واستقراره  والكرامة والعدالة والحرية المبنانية

 لمفمسطينييف".
وفي ىذا السياؽ  أعرب ممثؿ حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" في لبناف عمي بركة عف "خشيتو مف أف 

 تكوف  ريمة اغتياؿ الحسف مقدمة ليرب وحدة لبناف وأمنو واستقراره".
دعا بركة  في حديثو إلى "الغد" مف لبناف  القوى واألطراؼ المبنانية إلى "اليقظة وعدـ الوقوع في دائرة و 

العنؼ م ددًا"  مؤكدًا ب ف "الفمسطينييف لف يكونوا إال عامؿ أمف واستقرار في البمد ولف يتـ السماح ب رىـ 
ف والسمـ األىمي  والتزاـ سياسة الحياد في األزمة". وأويح "حرص الفصائؿ والقوى الفمسطينية عمى األم

اإلي ابي في التعاطي مي أألزمة  مف خبلؿ بذؿ المساعي لتقريب و يات النظر والتوفيؽ بيف الفرقاء  مف 
 دوف التدخؿ في الش ف الداخمي".

ف أ ؿ وأردؼ قائبًل "نحف مستعدوف لمقياـ بوا بنا ت اه البمد  والتواصؿ مي األحزاب واألطراؼ المبنانية م
مني اإلن رار إلى فتنة داخمية  ولكننا لف نسمح بالمساس ب مف المخيمات واستخداميا ليرب الوحدة المبنانية 

 أو زج الفمسطينييف في الصراعات السياسية الدائرة". 
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 23/10/2012الغد، عمان، 
 

 بالتسّمح وستدفع ثمن إطالق الصواريخ حماس نتنياىو: لن نسمح لـ 35
ة شديدة المي ة إلى حركة حماس  قاؿ بنياميف نتنياىو رئيس الوزراء اإلسرائيمي أمس  إف تؿ أبيب: في رسال

 «.مف يطمؽ عمينا صواريخ مف غزة لف يكوف محصنا مف ردنا»
حماس فػي غػزة تحظػى بػدعـ إيػراف  التػي »الدولية: « الرباعية»وقاؿ نتنياىو خبلؿ لقائو بتوني بمير مبعوث 

يطمقونيػػا مػػرة تمػػو األخػػرى بكػػؿ صػػمؼ. ونحػػف لػػف نسػػمح ألي  يػػة كانػػت أف تطمػػؽ عمينػػا الصػػواريخ  وىػػـ 
إذا كانت حمػاس تعتقػد أنيػا محصػنة »وأياؼ نتنياىو أنو «. تتسمح  ومف ثـ تطمؽ صواريخيا نحو إسرائيؿ

تكػػوف مخطئػػة.. فمطمقػػو الصػػواريخ لػػف يفػػروا مػػف العقػػاب. ولقػػد اسػػتيدفناىـ فػػي المايػػي ونسػػتيدفيـ اليػػـو 
ي تسمحيـ. ىذه ىي سياستنا في ىذه الحكومة. ىذه ىي سياستي. لف نسمح لمطمقي الصػواريخ أييا  وسنمن

بالفرار مف دوف عقاب وىـ يعمموف  يدا أننا نقـو بفعؿ ذلؾ.. فالتيديد الحقيقي الذي نوا يو اآلف ىػو تيديػد 
 «.الصواريخ مف قطاع غزة نحو إسرائيؿ

 32/01/3103، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل"قد يتحول إلى مواجية نشطة وخطيرة ضد  العربيةحراك في الدول غانتز: ال 36
تػػؿ أبيػػب ػ يػػو بػػي آي: أعمػػف رئػػيس أركػػاف ال ػػيش اإلسػػرائيمي بينػػي غػػانتز  إف اليػػزة فػػي الػػدوؿ العربيػػة قػػد 
تتحػػوؿ  فػػي أي يػػـو وأي سػػاعة  إلػػى موا يػػة نشػػطة وخطيػػرة يػػد إسػػرائيؿ وأف ال ػػيش اإلسػػرائيمي مسػػتعد 

 موا ية أي تطور.و اىز ل
ونقمت وسائؿ إعبلـ إسرائيمية عف غانتز  قولو خبلؿ ا تماع في تؿ أبيػب لييئػة األركػاف العامػة فػي الػذكرى 
السػػنوية الغتيػػاؿ رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي األسػػبؽ إسػػحاؽ رابػػيف  إنػػو 'أمػػاـ التحػػديات المختمفػػة الماثمػػة أمػػاـ 

صػى حػد وتػيقظ مطمػؽ الحتمػاؿ أنػو فػي أي يػـو وأيػة سػاعة قػد دولة إسرائيؿ  فإننا مطالبوف ب يوزيػة إلػى أق
 تتحوؿ اليزة اإلقميمية إلى موا ية نشطة وخطيرة مقابمنا'.

وت تي أقواؿ غانتز  فيما يسود الحدود اإلسرائيمية المصرية توتر أمني عمى اثػر ى مػات مسػمحيف فػي سػيناء 
فػات إسػرائيمية مػف تحػوؿ الحػدود مػي سػورية يد أىداؼ إسرائيمية  كما عمى أىداؼ مصرية  إلى  انػب تخو 

 إلى منطقة تنطمؽ منيا ى مات مسمحيف مف حركات ال ياد العالمي يد أىداؼ إسرائيمية.
وقاؿ غانتز  إنو 'قبؿ أف يتحوؿ رابيف إلى قائد االنتصار في حرب األياـ الستة  عػرؼ خػبلؿ واليتػو كػرئيس 

وبػػذلؾ عػػرؼ كيػػؼ ي يػػز م مػػؿ المنظومػػة العسػػكرية فػػي ألركػػاف ال ػػيش كيػػؼ يقػػرأ الخارطػػة االسػػتراتي ية 
ال يش وىذا االستعداد كاف األساس لقػدرات ال ػيش اإلسػرائيمي فػي سػاعة االختبػار التاريخيػة تمػؾ' فػي إشػارة 

 .0391إلى حرب حزيراف )يونيو( العاـ 
يديػػد الحػػالي عامػػا  فػػإنني أعػػي أف الت 25وأيػػاؼ غػػانتز  'اليػػوـ  وب موسػػي عمػػى الكرسػػي نفسػػو بعػػد مػػرور 

المتعدد ال بيات ربما يبدو مختمفا لما وا يػو رئػيس األركػاف رابػيف  ولكػف فػي الوقػت نفسػو ىػذا تيديػد واقعػي 
 أكثر مف أي وقت ميى'.

وتطرؽ غانتز  إلى المويوع النووي اإليراني قائبل إف 'التطورات التكنولو ية تمزمنا باالستعداد ل بيات قتػاؿ 
ئرة الثالثة  و ميعيا تشكؿ خطرا يمكف أف نف ر أماـ دولة إسػرائيؿ لكنػي أعػرؼ أنػو  ديدة وأماـ تحديات الدا
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أماـ  ميي ىذه التحديات يقؼ ال يش اإلسػرائيمي مسػتعدا وقويػا و ػاىزا أكثػر مػف أي وقػت ميػى لتنفيػذ أيػة 
 ميمة'.

 32/01/3103، القدس العربي، لندن
 

 ل لمحفاظ عمى السالممن مصر واألردن تعم كلبيريز لدى استقبالو كارتر:  37
القدس المحتمة: قاؿ موقي 'واال' اإلخبارى اإلسرائيمى أف الرئيس اإلسرائيمى شػيموف بيػريس التقػى مسػاء أمػس 

م موعػة مػف القػادة شػاركوا فػى عػدد  -األحد الرئيس االمريكػي االسػبؽ  يمػي كػارتر مػي وفػد مػف 'الحكمػاء' 
 اء السابؽ لمنرويج  عاش برونتبلند.مف القيايا الدولية والذى ييـ أييا رئيس الوزر 

وصػػػؼ بيريػػػز الويػػػي السياسػػػى قبػػػؿ التوقيػػػي عمػػػى اتفاقػػػات السػػػبلـ مػػػي مصػػػر واألردف ب نيػػػا كانػػػت تبػػػدو و 
مستحيمة  ميػيفا: 'اليػوـ.. كػؿ مػف مصػر والمممكػة األردنيػة تعمػؿ لمحفػاظ عمػى السػبلـ  كمػا ىػو الحػاؿ فػى 

ة المفاويػات إلتمػاـ اتفػاؽ سػبلـ كامػؿ بيننػا  والتػت قػد تمكػف إسرائيؿ  وآمؿ أف يعود الفمسطينييف إلػى طاولػ
 مف إقامة دولتيف لشعبيف'  عمى حد قولو.

 32/01/3103، القدس العربي، لندن
 

 جتياح غزة مسألة وقت امسؤول المظميين في جيش االحتالل:  38
المقػدـ أميػر نوعػاـ كشػؼ   لقدس المحتمة: خبلؿ  ولة لميباط المظمييف االسرائيمييف عمػى حػدود قطػاع غػزة

اف فكػػرة العػػودة ال تيػػاح قطػػاع غػػزة تػػرواد قيػػادة   مسػػؤوؿ كتيبػػة المظميػػيف فػػي  ػػيش االحػػتبلؿ امػػاـ يػػباطو
 ال يش االسرائيمي وانيا خطوة ال بد منيا ا بل او عا بل.

 وقاؿ أميػر برعػاـ ليػباطو يػرورات اعػادة ا تيػاح قطػاع غػزة لمحاربػة المقاومػة ىنػاؾ ولػو تطمػب االمػر اف
تدور المعارؾ مف بيت الى بيت ومف شارع الى شارع  وانو في نياية االمر ستيػطر اسػرائيؿ لمػدخوؿ ثانيػة 

 مف خبلؿ البر الى قطاع غزة واف الغارات مف خبلؿ الطيراف لف تفي بالغرض المطموب منيا.
 32/01/3103وكالة سما اإلخبارية، 

 
 القدس و"معاليو ادوميم"أرض لوحدات استيطانية ب قطعة 661 "إسرائيل" تخصص 39

قطعػة  5111وكاالت: أعمنت وزارة اإلسػكاف اإلسػرائيمية ودائػرة أرايػي إسػرائيؿ  امػس  تخصػيص  -القدس 
 ارض لمبناء.

قطعة إلقامة وحدات استيطانية  911وأيافت المصادر اإلسرائيمية  إف "اإلسكاف ودائرة األرايي" خصصتا 
قطعػػػة أخػػػرى إلقامػػػة وحػػػدات اسػػػتيطانية فػػػي مسػػػتوطنة  91و فػػػي مسػػػتوطنة "بسػػػغات زئيػػػؼ" بمدينػػػة القػػػدس

 "معالية ادوميـ" شرؽ بيت لحـ.
وشػػمؿ القػػرار منػػاطؽ داخػػؿ الخػػط األخيػػر فػػي إشػػارة ليػػـ المسػػتوطنتيف المػػذكورتيف إلسػػرائيؿ حيػػث صػػدر 

 051فػي منطقػػة "معمػػوت"   331قطعػػة ارض فػػي بئػر السػػبي   211قػرار التخصػػيص موحػدًا فػػتـ تخصػيص 
قطعػػة فػػي منطقػػة  011ر ىداسػػا" القريبػػة مػػف مسػػتوطنة "بيتػػار عميػػت" غػػرب بيػػت لحػػـ  واكثػػر مػػف فػػي "تسػػو 

 قطعة في قرية كفر قاسـ. 011في طبريا وأخيرًا  011"ريشوف ليتسيوف"  و
 32/01/3103، األيام، رام اهلل
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 "6ات العسكرية "نقطة تحول رع شبعا تزامنًا مع بداية المناور مزاتحركات إسرائيمية في  21
حالػػة مػػف الترقػػب « 9نقطػػة تحػػوؿ »انعكسػػت المنػػاورة المشػػتركة األميركيػػة ػ اإلسػػرائيمية : طػػارؽ ابػػو حمػػداف

والحذرعمى طوؿ الحدود ال نوبيػة  وخصوصػا عنػد تخػوـ مػزارع شػبعا. فقػد كثّػؼ االحػتبلؿ مػف دورياتػو عمػى 
لتزامف مػػي تحميػػؽ مكثػػؼ طػػوؿ الخػػط الحػػدودي الممتػػد مػػف الغ رغربػػا وحتػػى مرتفعػػات  بػػؿ الشػػيخ شػػرقا  بػػا

لممروحيات ولطائرات االستطبلع مف دوف طيار  في ا واء المزارع المحتمة وخػط التمػاس المحػاذي لممنػاطؽ 
 المحررة.

إيػػافة الػػى « ميركافػػا»إدخػػاؿ االحػػتبلؿ لعػػدد مػف اآلليػػات المدّرعػػة مػػف طػراز »وأشػارت مصػػادر متابعػػة الػى 
مػزارع انطبلقػا مػف محػور الحولػة ومػف مرتفعػات ال ػوالف السػورية ناقبلت  ند ورادارات متحركة الى منطقػة ال

المحتمة. وقد توزعت اآلليػات عمػى مواقػي: اليػيرة المحاذيػة لبمػدة الغ ػر  السػماقة  رويسػة العمػـ  رمتػا. كمػا 
شوىدت ورشة عسكرية اسرائيمية تقوـ بتركيب ا يزة ومعدات رصػد  فػي الطػرؼ الشػرقي لموقػي مرصػد  بػؿ 

 الشيخ.
  عممػت عمػى رفػي سػواتر ترابيػة وحفػر إلخفػاء اآلليػات «ميركافػا»دبابػات  2ت  رافات إسرائيمية تحمييا وكان

المدرعة  وذلؾ عمى طوؿ الخط الموا و لمنتزىات الوزاني كمػا تػـ تركيػب عػدة كػاميرات فيػديو و يػت ناحيػة 
 المنتزىات.

 32/01/3103، السفير، بيروت
 

 جنوبية لشرا  أربع سفن صواريخمعاريف: "إسرائيل" تفاوض كوريا ال 20
ت ري إسرائيؿ وكوريا ال نوبيػة اتصػاالت عمػى أعمػى مسػتوى إلبػراـ صػفقة سػبلح ىػي األكبػر : حممي موسى

بيف الدولتيف. وبحسب صػحيفة "معػاريؼ" فػإف المفاويػات التػي بمغػت مرحمػة متقدمػة تركػز عمػى شػراء أربػي 
 مميوف دوالر. 211سفف صواريخ كورية الصني في صفقة تبمغ قيمتيا 

وتعتبػػر ىػػذه الصػػفقة  إذا تمػػت  أكبػػر صػػفقة عسػػكرية بػػيف الػػدولتيف فػػي تػػاريخ عبلقاتيمػػا المشػػتركة ويػػمف 
الصفقات الكبيرة إلسرائيؿ. كما أنيا تعبر عف تعاظـ التعاوف العسكري والصناعي بيف تؿ أبيب وسيوؿ التي 

تقنية. وكانت العبلقة بيف الدولتيف قد ترا عت إثػر تشتري مف إسرائيؿ الكثير مف المعدات العسكرية العالية ال
غيب الكورييف ال نوبييف عمى تفييؿ إسرائيؿ طائرات تدريب إيطالية عمى طائراتيـ التي كػانوا سػيقدمونيا 

 يمف صفقة تبادلية أكبر.
لكػػف  وبحسػػب "معػػاريؼ" فػػإف مصػػدرًا كوريػػًا  نوبيػػًا أكػػد أمػػر الصػػفقة التػػي ي ػػري الحػػديث عنيػػا مػػي إسػػرائيؿ.

وزارة الػػدفاع اإلسػػرائيمية أشػػارت إلػػى أنػػو ت ػػري حاليػػًا عمميػػة دراسػػة لعػػدد مػػف الصػػفقات العسػػكرية مػػي كوريػػا 
 ال نوبية مف بينيا شراء سفف صواريخ سيتـ بناؤىا في المصاني الكورية ألغراض سبلح البحرية اإلسرائيمي.

 32/01/3103، السفير، بيروت
 

 شريطة التعاون مع تل أبيب اسوريبلتيدئة االحتجاجات  أمريكياً عرضا يديعوت: األسد رفض  23
عمى الرغـ مف النفػي المطمػؽ لكػؿن مػف رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي  بنيػاميف نتنيػاىو  : الناصرة ػ زىير اندراوس

ووزيػػػر أمنػػػو  إييػػػود بػػػاراؾ  ب نيمػػػا لػػػـ ُيوافقػػػا خػػػبلؿ محادثػػػات سػػػرية مػػػي الػػػرئيس السػػػوري  د. بشػػػار األسػػػد  
لكامؿ مف ال والف العربي السوري  مقابؿ السبلـ  عمى الرغـ مف ذلؾ  واصؿ المحمػؿ المخيػـر االنسحاب ا

في صحيفة 'يديعوت أحرونوت'  شيمعوف شيفر  بنشر تفاصيؿ  ديدة عف القناة السرية بيف نتنياىو واألسد  
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د رفػض عرويػا  يفر  النقػاب عػف أف الػرئيس األسػشػوالتي توقفت مي بداية األحداث في سورية  فقد كشػؼ 
ُقدمت لو مف قبؿ الواليات المتحدة األمريكية تؤدي إلى ىدوء االيػطرابات فػي سػورية  مشػيرا إلػى أف العديػد 
مف المندوبيف والدبموماسػييف والمبعػوثيف الغػربييف قػاموا خػبلؿ ا تماعػاتيـ معػو بتقػديـ أفكػارن لتسػوية مػف ىػذا 

السػوري  أيػافت المصػادر السياسػية  بحسػب 'يػديعوت القبيؿ مي كػؿ مػف واشػنطف وتػؿ أبيػب  لكػف الػرئيس 
أحرونػػػوت' بقػػػي يػػػرفض أي مبػػػادرة قُػػػدمت لػػػو  ووصػػػؼ المعمػػػؽ لمشػػػؤوف العسػػػكرية فػػػي الصػػػحيفة   ألػػػيكس 
فيشماف  الذي ال ُيخفي ارتباطو بالمؤسسة األمنيػة فػي الدولػة العبريػة  الػرئيس السػوري ب نػو بػات أسػدا آخػر  

 وأكثر تعمقا باإليرانييف.
رأي المحمػػؿ اإلسػػرائيمي  فإنػػو بحسػػب التقػػديرات االسػػتخبارية فػػي الدولػػة العبريػػة فػػإف سػػورية لػػـ تعػػد تشػػكؿ وبػػ

تيديدا عسكريا مباشرا إلسرائيؿ  بؿ إف مػا بقػي منيػا ينطػوي عمػى احتمػاؿ تشػكيؿ تيديػد فػي المسػتقبؿ. وفػي 
و فػػي المايػػي  وأصػػبحت يػػوء ذلػػؾ باتػػت المتابعػػة االسػػتخبارية لمػػا يحػػدث ىنػػاؾ تختمػػؼ عمػػا كانػػت عميػػ

متابعة األسػمحة اإلسػتراتي ية فػي بػبلد الشػاـ أىػـ مػف عػدد الػدبابات فػي ىيػبة ال ػوالف  إيػافة إلػى متابعػة 
 نشاط التنظيمات اإلسبلمية المتطرفة والويي عمى الحدود المتاخـ لييبة ال والف.

الدولػػة العبريػػة أف سػػورية التػػي فػػي مػػوازاة ذلػػؾ  أيػػاؼ المحمػػؿ  أدرؾ المسػػؤولوف عػػف األ يػػزة األمنيػػة فػػي 
  قػادرة 3111عرفيا اإلسرائيميوف في الثبلثيف سنة المايية لـ تعػد مو ػودة  إذ كانػت االسػتخبارات فػي عػاـ 

عمػػى تحميػػؿ صػػورة اتخػػاذ القػػرارات فػػي ال انػػب السػػوري  أمػػا اآلف فمػػـ يعػػد وايػػحا مػػف الػػذيف يتشػػاور معيػػـ 
 و  وحؿ مكانيـ آخروف.األسد بعد القياء عمى العديد مف مستشاري

وخمػػص المحمػػؿ اإلسػػػرائيمي إلػػى القػػوؿ إف المستشػػػاريف االسػػتراتي ييف الحقيقيػػيف ىػػػـ مسػػؤولوف إيرانيػػوف مػػػف 
 المستوى العالي  الذيف يقوموف مي الرئيس السوري بتحديد اإل راءات العسكرية والسياسية  عمى حد تعبيره.

 32/01/3103، القدس العربي، لندن

 
 أمير قطر إلى غزة بالخيار السيئ زيارةسرائيمية تصف الخارجية اإل 22

أعمف المتحدث الرسمى باسـ وزارة الخار ية اإلسرائيمية ايغاؿ بػالمور  أف زيػارة أميػر قطػر حمػد : محمد رشاد
 بف خميفة آؿ ثانى المرتقبة إلى قطاع غزة تدؿ عمى أنو يفيؿ حركة حماس عمى السمطة الفمسطينية.

لقنػػاة روسػػيا اليػػـو إلػػى أف اختيػػار حمػػد بػػف خميفػػة التعامػػؿ مػػي حركػػة حمػػاس ولػػيس مػػي  وأشػػار بػػالمور وفقػػاً 
 السمطة الفمسطينية الوطنية خيار سيئ.

 33/01/3103، اليوم السابع، مصر
 
 

 بتفجير عبوة شرق خانيونس  إسرائيميإصابة ضابط  24
لثبلثاء إثػر تف يػر المقاومػة اعترؼ  يش االحتبلؿ اإلسرائيمي بإصابة يابط صباح اليـو ا: صفا-خانيونس

الفمسػطينية لعبػوة ناسػفة عمػى  انػب الطريػؽ قػرب السػياج األمنػي فػي منطقػة كسػوفيـ شػرؽ خػانيونس  نػوب 
وقالػػػت إذاعػػػة االحػػػتبلؿ إف إصػػػابة اليػػػابط وصػػػفت بالطفيفػػػة  حيػػػث تػػػـ نقمػػػو إلػػػى مستشػػػفى  قطػػػاع غػػػزة.

 "سوروكا" في بئر السبي لتمقي العبلج.
 32/01/3103سطينية )صفا(، وكالة الصحافة الفم
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 ميركية المشتركة سرائيمية األغزة ىدف مركزي لمتدريبات اإل 25
تحػدثت مصػادر فػي ال ػيش االسػرائيمي عػف أىميػة إ ػراء تػدريبات مشػتركة : امػاؿ شػحادة  -القدس المحتمػة 

رب مػػػي ال ػػػيش االميركػػػي فػػػوؽ قطػػػاع غػػػزة  خاصػػػة وأف التػػػدريبات تتركػػػز حػػػوؿ موا يػػػة إحتمػػػاؿ إنػػػدالع حػػػ
 تتعرض ليا اسرائيؿ لقصؼ صاروخي مكثؼ مف سورية ولبناف وايراف وغزة. 

وقػػد حمقػػت طػػائرات مػػف سػػبلحي ال ػػو االسػػرائيمي واالميركػػي يػػمف تػػدريباتيا المشػػتركة فػػوؽ قطػػاع غزةعمػػى 
 ارتفاع منخفض  مما أثار الرعب بيف المواطنيف. 

التػدريبات المشػتركة  انطمقػت المنػاورات فػوؽ غػزة  وفيما ترسو السفف االميركية في ميناء حيفا لبلنيماـ الى
وسط تحميػؽ مكثػؼ لمطػائرات. وُطمػب مػف السػكاف أخػذ اقصػى در ػات الحيطػة والحػذر مػف أي مفا ئػات قػد 
تحصػػؿ  خاصػػة واف المنػػاورات ت ػػري فػػػي منػػاطؽ صػػحراء النقػػب وفػػي مينػػػاء اسػػدود ومنطقػػة المركػػز وتػػػؿ 

ـ كبيػػر مػػف فمسػػطينيي اليػػفة الغربيػػة ب صػػداء تمػػؾ المنػػاورات  ابيػػب. وقػػد شػػعر المواطنػػوف فػػي اسػػرائيؿ وقسػػ
 حيث حمقت الطائرات بكثافة فوؽ أ واء الببلد مف  نوبي لبناف وحتى قطاع غزة. 

وعمى رغـ ت كيد قيادة ال يش اف ال عبلقة بيف المناورة المشتركة واالوياع الراىنة في المنطقة  أكد مصدر 
وياع المتوترة في المنطقة. وقاؿ: "وايح أف ىناؾ خطرًا أمنيًا استراتي يًا عسكري اف ليا عبلقة مباشرة باأل

ألػػؼ صػػاروخ ومػػف  91عمػػى اسػػرائيؿ  أوال مػػف ايػػراف ثػػـ مػػف حمفائيػػا فػػي سػػورية ومػػف حػػزب اهلل الػػذي يمتمػػؾ 
ألػػؼ صػػاروخ. فػػإذا اتفقػػت ىػػذه ال يػػات األربػػي عمػػى ميا مػػة اسػػرائيؿ  21قطػػاع غػػزة حيػػث يو ػػد أكثػػر مػػف 

 ف ىناؾ حا ة لصدىا. والتدريبات مي االميركييف تؤكد ل ميي ىذه االطراؼ اف اسرائيؿ ليست وحيدة". فستكو 
 32/01/3103، الحياة، لندن

 
 لطائرة من دون طيار ُأطمقت من قاعدة جنوبي بيروت مصادر مقربة من الموساد: ا 26

ائرة مػف دوف طيػار التػي أطمقيػػا قالػت مصػادر مقربػة مػف "الموسػاد" اف الطػ: امػاؿ شػحادة  -القػدس المحتمػة 
حػػػزب اهلل بات ػػػاه اسػػػرائيؿ  مو ػػػودة  نػػػوب بيػػػروت تحػػػت إشػػػراؼ ايرانػػػي. ونشػػػر موقػػػي "ديبكػػػا" المقػػػرب مػػػف 

 الموساد اف ىذه القاعدة تدير الحرب اإللكترونية االيرانية في المنطقة. 
اف اقامػة قاعػدة النشػاط االيرانػي   ونقؿ الموقي عف خبراء اسػتخبارات غػربييف يراقبػوف نشػاط القاعػدة االيرانيػة

في الحرب اإللكترونية في بيػروت يعػود الػى سػببيف: السػبب االوؿ ىػو ابعػاد المسػؤولية عػف طيػراف  والثػاني 
اف االمف الداخمي لحزب اهلل ىو االكثر حماية في الشرؽ االوسط مػف الي مػات اإللكترونيػة  واختراقػو ميمػة 

 وف اختراقو ميمة مستحيمة  عمى حد ما نقؿ االسرائيميوف. في غاية الصعوبة واحيانا كثيرة يك
فاف السبب الثػاني حػاؿ دوف قػدرة اسػرائيؿ عمػى معرفػة مركػز اطػبلؽ الطػائرة    وبحسب المصادر االسرائيمية

واف محاوالتيػػػا عمػػػى مػػػدار عشػػػريف دقيقػػػة لكشػػػؼ مصػػػدر تفعيميػػػا والسػػػيطرة عمييػػػا بػػػاءت بالفشػػػؿ. وايػػػافت 
حاولة لخبراء المعموماتية االسرائيمييف لمسيطرة عمى الطائرة كانوا يكتشػفوف اف الطػرؼ المصادر انو في كؿ م

 االخر  الذي اطمؽ الطائرة  ن ح في مني االسرائيمييف مف السيطرة عمييا  وىذا ما دفعيـ الى اسقاطيا. 
اف االسػػػرائيمييف   انػػػو تبػػيف مػػػف الفحوصػػات االوليػػػة لقطػػي الطػػػائرة مػػف دوف طيػػػار  ونقػػؿ الموقػػػي االسػػرائيمي

لكػنيـ ال يسػتطيعوف معرفػة الكثيػر   يمكنيـ معرفة الكثير مف القدرات االيرانية حوؿ الطائرات مف دوف طيػار
 مف التفاصيؿ عف قدرات خبراء المعموماتية االيرانييف المتوا ديف  نوبي بيروت.

 32/01/3103، الحياة، لندن
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 وفيتش في مواجية الكيبوتساتنتنياىو قمق عمى قائمة الميكود ويحيمتقرير:  27
أعمػػػف تقريػػػر موسػػػي نشػػػرتو صػػػحيفة "يػػػديعوت أحرونػػػوت" اليػػػوـ  االثنػػػيف  أف رئػػػيس الحكومػػػة : نيػػػاؿ وتػػػد

اإلسػػرائيمية  بنيػػاميف نتنيػػاىو قمػػؽ لمغايػػة مػػف تركيبػػة قائمػػة مرشػػحي الميكػػود لمكنيسػػت القادمػػة التػػي سػػينتخبيا 
الخيػػرة  يػػودا كبيػػرة ليػػماف قائمػػة تكػػوف مريحػػة لػػو انتخابيػػا  الحػػزب فػػي الشػػير القػػادـ  وأنػػو يبػػذؿ فػػي اآلونػػة

وسياسيا ال يمكف الطعف بتطرفيا نحو أقصى اليمػيف مػف  يػة  وتيػمف لػو تنوعػا "ا تماعيػا" وطائفيػا "يبقػي 
عمػػػى أصػػػوات الييػػػود الشػػػرقييف  ويحػػػوؿ دوف انتقػػػاليـ لمتصػػػويت لحركػػػة "شػػػاس"  أو انتقػػػاؿ مؤيػػػدي الميكػػػود 

 اليميف المتطرؼ وخاصة حزب "البيت الييود" و"االتحاد القومي". المتطرفيف ألحزاب
وبحسب التقرير فإف نتنياىو قمؽ عمى نحو خاص مف تمكف موشيو فيغميف  رئيس م موعة "القيادة الييودية" 
فػػي الميكػػود  مػػف التػػ ثير عمػػى أصػػوات أعيػػاء الحػػزب فػػي االنتخابػػات التمييديػػة  ومػػف تركيػػب قػػوائـ تصػػفية 

ة عدد مف الو وه التي يعتبرىا فيغميف وأنصاره "يسارية ومعتدلة" مثؿ الوزير داني مريػديور  وتػ تي تمكف إزاح
ب سماء ومرشحيف متطرفيف مف ش نيـ أف يسببوا لو متاعب كبيرة خبلؿ واليتو القادمة  أو حتى تبعد أصوات 

كػديما أو حتػى الحػزب ال ديػد فػي الناخبيف التقميػديف وتدفعػو لمتصػويت لقػوائـ أخػرى والعػودة مػثبل لمتصػويت ل
 حاؿ أقامتو تسيبي ليفني.

وقػػاؿ التقريػػر الػػذي أعػػده يوفػػاؿ كػػارني  إف متاعػػب نتنيػػاىو تػػزداد حػػدة فػػي ظػػؿ التوقعػػات بػػ ف يتنػػافس نحػػو 
مقعػدا فقػط. وقػاؿ يوفػاؿ كػارني إف  35مرشح عمى أقؿ مف ثبلثيف مقعدا ميمونا بؿ وربما عمى نحػو  011

ىو يصر مؤخرا مثبل عمى إقناع الوزير بيني بيغف عمى العودة وعدـ االعتزاؿ  ال سػيما ىذا األمر  عؿ نتنيا
 بعد أف فقد الميكود و يو اال تماعي المتمثؿ بالوزير موشيو كحموف. 

 يحيموفيتش تثير غضب الحركة الكيبوتسية
ذا كاف مصدر متاعب نتنياىو وقمقو مف العناصر التي دخمت الميكود في السػنوات األ خيػرة  وأخذتػو بات ػاه وا 

اليمػػيف المتطػػرؼ  فػػإف شػػيمي يحيمػػوفيتش توا ػػو متاعػػب مػػف مصػػدر آخػػر  مػػف صػػمب حػػزب العمػػؿ بػػؿ مػػف 
 العناصر المؤسسة تاريخيا لمحزب والتي ارتبط بيا حزب العمؿ منذ إقامة دولة إسرائيؿ.

طػي عبلقاتيػا التاريخيػة مػي فقد أعمنت الحركة الكيبوتسية التابعة لحػزب العمػؿ أنيػا قػد تنشػؽ عػف الحػزب وتق
الحػػػػزب إذا أصػػػػرت رئيسػػػػة الحػػػػزب عمػػػػى تعػػػػديؿ نظػػػػاـ االنتخابػػػػات الداخميػػػػة لمحػػػػزب  ويػػػػـ وتوحيػػػػد لػػػػوائي 
الكيبوتسات و"الموشافيـ" في لواء انتخابي واحد مما يقمؿ عمميا مف عدد ممثمي الحركة الكيبوتسية في الئحة 

 العمؿ االنتخابية.
ورد ىذا النب  أف تيديد الحركة الكيبوتسية بقطػي عبلقاتيػا مػي حػزب العمػؿ ىػو واعتبر موقي "معاريؼ" الذي أ

أوؿ أزمة قيادية توا ييا شيمي يحيموفيتش في ىذه االنتخابػات  ال سػيما وأف القبػوؿ باقتراحيػا يعنػي انتخػاب 
 عيو كنيست واحد فقط عف دائرة الكيبوتسات والموشافيـ بدال مف نائبيف عف كؿ دائرة. 

لموقي في ىذا السياؽ إلى أنو عمى الرغـ مف العبلقة التاريخية بيف حزب العمؿ وبيف الكيبوتسات إال وأشار ا
% فقط مػف أصػوات 2129أف الحزب فقد في االنتخابات األخيرة ىيمنتو في الحركة الكيبوتسية وحصؿ عمى 

 % مف األصوات.20الكيبوتسات  بينما فاز حزب كديما ب
 33/01/3103، 48عرب 
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)ىنػػاؾ مسػػتقبؿ( « يػػش عتيػػد»أكػػدت تصػػريحات زعػػيـ الحػػزب اإلسػػرائيمي ال ديػػد : أسػػعد تمحمػػي –الناصػػرة 
اإلعبلمي يائير لبيػد الػذي تتوقػي لػو اسػتطبلعات الػرأي ن احػًا فػي االنتخابػات العامػة المقبمػة  أنػو ال يختمػؼ 

الوسػطي الػذي أسسػو رئػيس الحكومػة السػابؽ آريئػؿ شػػاروف « كػديما»برنام ػو السياسػي عػف حػزب  كثيػرًا فػي
 ويعيش اآلف حاؿ انييار مي تبدؿ رؤسائو والصراعات الداخمية فيو. 3115أواخر عاـ 
والعنػواف األبػرز لمصػوتي تيػار الوسػط أو « كػديما»في نفسو وحزبو ال ديد البديؿ لػػ « يش عتيد»ويرى زعيـ 

مف « الطبلؽ»شيمي يحيموفتش التي أعمنت رسميًا « العمؿ»ف الوسط  متنافسًا في ذلؾ مي زعيمة حزب يمي
 اليسار  آممًة في ا تذاب مصوتي الوسط. 
دولػػة ييوديػػة وديموقراطيػػة تعمػػؿ مػػف أ ػػؿ تعزيػػز اليويػػة الييوديػػة »ويػػؤمف لبيػػد بػػ ف إسػػرائيؿ ي ػػب أف تكػػوف 

يػػماف غالبيػػة ييوديػػة متينػػة فػػي إسػػرائيؿ تعػػيش فػػي حػػدود آمنػػة يمكػػف والطػػابي الييػػودي لمدولػػة  وىػػذا يعنػػي 
 «.الدفاع عنيا  ويتيح تعزيز مكانة إسرائيؿ والقدس كمركز عالمي لمشعب الييودي

وطنػي »ويحرص لبيد فػي المقػاببلت معػو عمػى الت كيػد أف مواقفػو فػي القيػايا المختمفػة نابعػة مػف حقيقػة أنػو 
الحركػػػة الصػػػييونية ىػػػي الحركػػػة القوميػػػة األكثػػػر عدالػػػًة فػػػي »ميػػػيفًا أف   «إسػػػرائيمي  وييػػػودي  وصػػػييوني

 «.األخيرة 311األعواـ الػ
حقًا الخيػار المسػتقبمي لنػاخبي الوسػط أو يمػيف الوسػط « يش عتيد»لكف السؤاؿ األبرز ىو: ىؿ يشكؿ حزب 

أـ أف إسػػرائيؿ بصػػدد ؟  «كػػديما»فػػي إسػػرائيؿ  أو حتػػى مػػف كػػانوا أنصػػار اليسػػار سػػابقًا وو ػػدوا يػػالتيـ فػػي 
  ومػػػف قبمػػػو حػػػزب «كػػػديما»  أو حػػػزب الر ػػػؿ الواحػػػد  لػػػف يختمػػػؼ مصػػػيره عػػػف مصػػػير «موسػػػمي»حػػػزب 

 ؟«داش»و« حزب الوسط»و « المتقاعدوف»و « شينوي»
وُيطػػرح ىػػذا السػػؤاؿ حيػػاؿ حقيقػػة أف يئيػػر لبيػػد لػػيس بالسياسػػي المتمػػرس ولػػـ يكسػػب شػػيرتو مػػف قيػػادة نشػػاط 

ح برنامج سياسي يغػري اإلسػرائيمييف  إنمػا ىػو إعبلمػي متميػز تمػاىى الكثيػر مػف احت ا ي أو مف خبلؿ طر 
األنيؽ »اإلسرائيمييف مي ميموف مقاالتو األسبوعية التي كتبيا في األعواـ العشريف األخيرة وأع بوا بظيوره 

 لسنوات عمى شاشة القناة الثانية مقدمًا ألىـ البرامج اإلخبارية.« والمبؽ
حزبًا مي مؤسسات منتَخبة بؿ ىو الذي سيشػكؿ القائمػة االنتخابيػة  تمامػًا كمػا فعػؿ شػاروف عنػد ولـ يِقـ لبيد 

 «.شخصيات  ّذابة لؤلصوات»  باحثًا عف «كديما»تشكيمو 
لف تدوـ كثيرًا  وأنو سػيتبيف مػي دخولػو المعتػرؾ « سحر لبيد وأناقتو ووسامة و يو»ويرى بعض المعمقيف أف 
مػى التػ ثير فػي م ريػات األمػور فػي الدولػة العبريػة  خصوصػًا بعػد أف ويػي نفسػو السياسي أنو غيػر قػادر ع

مسبقًا في خانة المنيـّ الفوري ألي ائػتبلؼ حكػومي مقبػؿ  مػف دوف أف يطػرح نفسػو بػديبًل لتػرؤس الحكومػة 
 المقبمة.

لبيػد »اء قائمػة وبرأي أستاذ التػاريخ فػي  امعػة حيفػا البروفيسػور دانػي غوطػوايف  فػإف خيبػة أمػؿ البلىثػيف ور 
)في إشارة إلى اىتماـ لبيد بمظيره الخار ي( ستكوف كبيرة  معتبرًا طموح ناخبي تيار الوسط ليكػوف « لؤلزياء

طالمػػػا ال يقػػػدـ أركػػػاف ىػػػذا التيػػػار خيػػػارًا حقيقيػػػًا لميمػػػيف فػػػي « وْىػػػـ»الوسػػػط بػػػديبًل لميمػػػيف فػػػي الحكػػػـ م ػػػرد 
ييػيؼ أف  ػؿ التغييػر الػذي يقترحػو لبيػد عمػى الناخػب ىػو الم االت السياسػية واال تماعيػة واالقتصػادية. و 

  إذ يرى أف الطبقة الوسطى ىي التي تتحمؿ عبء اإلنتاج والعمػؿ وتػدفي اليػرائب «اإلسرائيمية البر وازية»
 وتت ند في ال يش  وال يو د مف يتحدث باسميا ويدافي عنيا وعف مصالحيا.

 32/01/3103، الحياة، لندن
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 الفة باراك وزيرًا لمدفاع: جنرال متشدد وصقر سياسي يعالون المرشح لخ 29
شػػماتتيـ بػػوزير الػػدفاع اييػػود بػػاراؾ الػػذي تسػػتبعد « ليكػػود»ال يخفػػي وزراء حػػزب : أسػػعد تمحمػػي –الناصػػرة 

استطبلعات الرأي أف ين ح في ا تياز نسبة الحسػـ فػي االنتخابػات العامػة المقبمػة  مػا يعنػي بنظػرىـ إسػداؿ 
فػػي الدولػػة العبريػػػة بصػػفتو العسػػػكري « سػػيد األمػػػف»السياسػػية لمػػف اعتبػػػره اإلسػػرائيميوف  السػػتار عمػػى الحيػػػاة

أحبطوا محاوالت زعيـ الحزب  رئػيس « ليكود»األكثر تتوي ًا باألوسمة في تاريخ الدولة العبرية. وكاف وزراء 
قبؿ أف تندلي خبلفػات  االنتخابية  وذلؾ« ليكود»الحكومة بنياميف نتانياىو لتحصيف موقي لباراؾ عمى قائمة 

 بيف الر ميف قبؿ أقؿ مف شير بداعي أف باراؾ حرض اإلدارة األميركية يد نتانياىو.
أف غيػػػاب بػػػاراؾ عػػػف السػػػاحة يميػػػد الطريػػػؽ أمػػػاـ وزيػػػر الشػػػؤوف االسػػػتراتي ية موشػػػيو « ليكػػػود»ويػػػرى وزراء 

نتانيػػػػاىو كمػػػػا تتوقػػػػي  يعػػػػالوف لم مػػػػوس عمػػػػى كرسػػػػي وزيػػػػر الػػػػدفاع فػػػػي الحكومػػػػة المقبمػػػػة فػػػػي حػػػػاؿ شػػػػّكميا
 االستطبلعات.

عامػػػًا( الػػػذي يحمػػػؿ المقػػػب ال ػػػامعي األوؿ فػػػي العمػػػوـ السياسػػػية  المرشػػػح الوحيػػػد ليػػػذا  93ويعتبػػػر يعػػػالوف )
نمػػا فػػػي سػػائر األحػػزاب المرشػػػحة لبلنيػػماـ إلػػػى توليفػػة نتانيػػػاىو  « ليكػػود»المنصػػب  لػػيس فػػػي  فحسػػػب  وا 

ّمد خبلليا المناصػب المختمفػة إلػى أف بمػغ كرسػي رئػيس ىيئػة عامًا تق 21بفيؿ س مو العسكري الممتد عمى 
 (.3115-3113أركاف ال يش )

ويتيمف س مو العسكري القياـ بعدد مف العمميات العسكرية خارج حدود الدولة العبرية  أبرزىا عممية اغتياؿ 
قائػػػد الوحػػػدة القيػػػادي الفمسػػػطيني خميػػػؿ الػػػوزير )أبػػػو  يػػػاد( فػػػي تػػػونس قبػػػؿ ربػػػي قػػػرف مػػػف الػػػزمف حػػػيف كػػػاف 

 «.سييرت متكاؿ»العسكرية النخبوية 
ومنذ كاف رئيسًا لشعبة االستخبارات العسكرية في تسعينات القرف المايي  يطمؽ يعالوف مواقؼ متشددة مف 
الفمسػطينييف تر ميػػا إلػػى أرض الواقػي  إذ أيػػد كػػرئيس لييئػة األركػػاف محاصػػرة الػرئيس الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات  

المنتقػػػديف لمػػػرئيس الحػػػالي محمػػػود عبػػػاس )أبػػػو مػػػازف(. وخػػػبلؿ واليتػػػو  قػػػاـ  ػػػيش  والحقػػػًا أصػػػبح مػػػف أبػػػرز
االحتبلؿ بعممية واسعة في قطاع غزة قتػؿ فييػا مئػات الفمسػطينييف وىػدـ مئػات المنػازؿ الفمسػطينية المحاذيػة 

اتيـ لؤلنفاؽ عمى الحدود مي مصر. وو يت الى  نوده اتيامات بالتنكيؿ ب ثث فمسطينييف وبتصعيد ممارسػ
الداعيػػػة إلػػػى « كػػػّي الػػػوعي»القمعيػػػة يػػػد الفمسػػػطينييف فػػػي مئػػػات الحػػػوا ز العسػػػكرية  وىػػػو صػػػاحب نظريػػػة 

  مبػػػررًا بػػػذلؾ «روح اإلسػػػرائيمييف ال ُتيػػػَزـ»و ػػػوب أف يػػػدرؾ الفمسػػػطينيوف  مػػػف خػػػبلؿ القمػػػي العسػػػكري  أف 
 عف قطاع غزة.« االنفصاؿ األحادي ال انب»معاريتو 

  وخػػبلؿ فتػػرة قصػػيرة غػػدا مػػف أبػػرز أقطابػػو  إال أف نتانيػػاىو فّيػػؿ 3112عػػاـ « دليكػػو »وانيػػـ يعػػالوف إلػػى 
بػػػاراؾ فػػػي منصػػػب وزيػػػر الػػػدفاع  وعػػػّوض يعػػػالوف بمنصػػػب النائػػػب األوؿ لػػػرئيس الحكومػػػة وعيػػػوية الييئػػػة 

 الوزراية المصغرة.
ة سياسػيًا  نػوب إسػرائيؿ  أبػرز صػقور الحكومػ« كيبػوتس»فػي « يسػاري»ويعتبر يعػالوف الػذي نشػ  فػي بيػت 

 «.التطرؼ الفمسطيني»وأمنيًا  وىو الذي عزا تحولو مف اليسار إلى اليميف إلى 
  ليػدعي أف الوقػػت «بػار ايػبلف»فػي محايػرة ألقاىػا فػي  امعػة « عقيدتػو السياسػية»وطػرح قبػؿ أشػير قميمػة 

لػػـ « ابػػو مػػازف»   وأف«ال شػػريؾ فمسػػطينيًا لنػػا»لػػيس مبلئمػػًا لمتوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ مػػي الفمسػػطينييف بػػداعي أف 
  لػـ يسػّمموا بو ػود دولػة إسػرائيؿ  «أبػو مػازف»يثبت بعد أنو شريؾ لمسبلـ  مييفًا أف الفمسطينييف  وتحديػدًا 

 «.ويؤمنوف بخطة القياء عمييا عمى مراحؿ أّسس ليا عرفات ويبحثوف عف السبؿ لذلؾ»
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الفمسػطينيوف ال يكتفػوف بمػا »ؼ: غير قابؿ لمتطبيؽ بؿ سيؤدي إلى انف ار العن« حؿ الدولتيف»ويييؼ أف 
  إنيـ يتحدثوف عف صػفد وحيفػا وتػؿ أبيػب ... أييػًا مػف 0391يحصموف عميو حتى لو حصموا عمى حدود 

ويػػرفض يعػػالوف أي «. الناحيػػة االقتصػػادية  اليػػفة الغربيػػة والقطػػاع ال يمكػػف أف يشػػكبل دولػػة قابمػػة لمعػػيش
االنتفايػة الثانيػػة  ػػاءت »  معتبػػرًا اف «ئيؿ دولػة ييوديػػةقبػػؿ أف تعتػػرؼ السػمطة الفمسػػطينية بإسػػرا»انسػحاب 

 «.لمتيرب مف ىذا االعتراؼ
الصراع في  وىره ليس عمػى الحػدود ... إنمػا فػي عػدـ اسػتعداد العػرب لبلعتػراؼ بإسػرائيؿ دولػة »ويييؼ: 

يتغيػر قومية لمشعب الييودي  وىذا سبب كػؿ العنػؼ يػدىا منػذ ف ػر الصػييونية حتػى اليػـو ... وطالمػا لػـ 
كػي نوا ػو اإلرىػاب مػف دوف الخنػوع  عمينػا »وييػيؼ: «. ىذا الموقؼ  فإف إسرائيؿ سػتبقى معريػة لمعنػؼ

 «.تعزيز ايماننا بعدالة طريقنا ألف السبلـ لف يتحقؽ مف خبلؿ تنازالت نقدميا أو انسحابات وانحناءات
  ميػيفًا أف «ـ بعمميات إرىابيةالمستوطنات ىي مصدر تحفيز الفمسطينييف لمقيا»ويرفض يعالوف حقيقة اف 

حتػى بعػد »ويػرى انػو «. التثقيػؼ الفمسػطيني»مف حؽ الييود االستيطاف أينما يرغبوف  وأف المشكمة ىي فػي 
اتفاقػػات اوسػػمو  يػػتعمـ األطفػػاؿ الفمسػػطينيوف أف أرض إسػػرائيؿ كميػػا تابعػػة لمعػػرب وال مكػػاف لمشػػعب الييػػودي 

ممػونيـ عمػى حػب االستشػيادييف  عمػى أف إسػرائيؿ ولػدت بالخطيئػة  بيف نير األردف والبحر المتوسط ... يع
 «.وأف االحتبلؿ يعني حيفا اييًا  يعممونيـ أف ال صمة لنا بيذه األرض

ويعتبر يعالوف ىذه المس لة أىـ مػف المسػ لة االقتصػادية  وانػو مػف دوف االعتنػاء بيػا سػيكوف أي اتفػاؽ حبػرًا 
بنػػاء أسػس السػػمطة مػػف األسػفؿ إلػػى األعمػى  وفػػي مركػز البنػػاء تغييػػر  المطمػوب أوالً »عمػى ورؽ  ميػػيفًا أف 

 «.الرسالة التربوية لتصبح داعمة لمسبلـ ومعارية لمتحريض واإلرىاب والكراىية
سػػر العػػداء إلسػػرائيؿ نػػابي مػػف اعتبارىػػا وا يػػة أماميػػة لمغػػرب فػػي الشػػرؽ اإلسػػبلمي  ومػػف ىػػذا »وبرأيػػو  فػػإف 

ليسػػت ذات شػػ ف ... « أرض فػػي مقابػػؿ السػػبلـ»ا يعنػػي برأيػػو أف معادلػػة   مػػ«المنظػػور ت ػػب رؤيػػة الصػػراع
 «.عمينا دحر خطر اإلسبلـ ال يادي واالنتصار في حرب الحيارات

نحػػف بصػػدد شػػتاء عربػػي وخّيػػة دراماتيكيػػة فػػي المنطقػػة كميػػا ... انيػػارت »يقػػوؿ: « الربيػػي العربػػي»وعػػف 
مبلء مفاىيـ غربية  ىذه عقيدة تقوـ عمى ال يؿ واالعتماد العقيدة الغربية بالوصاية عمى المنطقة مف خبلؿ إ
اإلسػػػرائيمي فػػػي الثػػػورات العربيػػػة... وربػػػط الغػػػرب سػػػموؾ  -عمػػػى تمنيػػػات القمػػػب... ال دخػػػؿ لمصػػػراع العربػػػي 

الفمسػػطينييف بالصػػراع وبػػ ف انسػػحابنا سػػيحقؽ السػػبلـ واالسػػتقرار ىػػو يػػرب مػػف السػػذا ة وىػػي اسػػتراتي ية 
 «.ليست صحيحة

مف بموغ قدرات نووية  « ب ي وسيمة»ممؼ االيراني  يتمسؾ يعالوف بالموقؼ القائؿ بو وب مني ايراف وعف ال
سواء بالتيديد او العزلة او العقوبػات االقتصػادية او الخيػار العسػكري كخيػار اخيػر ولػيس باليػرورة أف تقػـو 

 بو إسرائيؿ.

 32/01/3103، الحياة، لندن

 
 لدولي الثاني ألمن الدول "إسرائيل" تحضر لعقد المؤتمر ا 41

تستيػػيؼ "إسػػرائيؿ" عشػػرات وزراء الداخميػػة واألمػػف الػػداخمي ورؤسػػاء بمػػديات وقػػادة شػػرطة  -عكػػا أوف اليػػف
ورؤسػاء منظمػات اسػتخبارية وممثمػيف عػف شػركات أمنيػة مػف مختمػؼ دوؿ العػالـ فػي المػؤتمر الػدولي الثػػاني 

 فمبر مف العاـ ال اري.مف شير نو  02و 00ألمف الدوؿ والذي ستعقده ما بيف 
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ومف  يتو قاؿ "عوفر زكس" مدير معيد التصدير: "أف م اؿ امف الدوؿ في العالـ ىو أحد األسواؽ الكبػرى 
سػيزدىر اإلنفػاؽ العممػي عمػى األمػف الػداخمي ليصػؿ  3131في السنوات األخيرة  والتوقعات انو ولغايػة عػاـ 

 سرائيؿ ك حد الدوؿ المتقدمة في ىذا الم اؿ".مميار دوالر سنويًا  وىذا المؤتمر سيؤسس إل 221
 33/01/3103، عكا اون الين

 
 من سمات عيد مبارك "إسرائيل"كراىية  سفير تل أبيب السابق في القاىرة: 40

السػفير اإلسػػرائيمي السػابؽ فػػي القػاىرة إسػػحاؽ ليفػانوف إلػػى أف الكراىيػة يػػد إسػرائيؿ "مػػف أبػرز سػػمات  أشػار
حسػػني مبػػارؾ الػػذي كػػاف يفػػرض قيػػودًا حديديػػة عمػػى التعػػاوف والتواصػػؿ مػػي  عيػػد الػػرئيس المصػػري السػػابؽ

إسػػرائيؿ"  مشػػيرًا إلػػى أف النقابػػػات المينيػػة فػػي عيػػػده "ُمنعػػت مػػف القيػػػاـ بػػ ي شػػكؿ مػػػف أشػػكاؿ التعػػاوف مػػػي 
 إسرائيؿ".

وأيػػاؼ ليفػػانوف فػػي مقػػاؿ لػػو نشػػرتو صػػحيفة "معػػاريؼ" اإلسػػرائيمية أمػػس  "أف الػػرئيس مبػػارؾ حػػرص عمػػى 
وقػػػؼ أي تعػػػاوف إعبلمػػػي مػػػي إسػػػرئيؿ  واألىػػػـ مػػػف كػػػؿ ىػػػذا أنػػػو حػػػرص أييػػػًا عمػػػى تشػػػويو صػػػورة إسػػػرائيؿ 
بالرسوـ الكاريكاتيرية المنتشرة في الصحؼ  وىو مػا انعكػس فػي النيايػة سػمبيًا عمػى مشػاعر المصػرييف ت ػاه 

 إسرائيؿ".
 32/01/3103، المستقبل، بيروت

 
 تححر من حفريات إسرائيمية تيدد اآلثار اإلسالمية في القدس مؤسسة األقصى  42

بدأت السمطات اإلسرائيمية ب عماؿ حفر في شارع الواد في القدس المحتمة في خطوة تيدؼ إلى : راـ اهلل
« مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث»  كما أعمنت «تدمير اآلثار اإلسبلمية في المنطقة األثرية مف القدس»

 أمس.في بياف ليا 
سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ومنظمات وشركات تنفيذية »إف   وقاؿ الناطؽ باسـ المؤسسة محمود أبو عطا

حداث  تابعة ليا  تسعى إلى تدمير واسي لآلثار اإلسبلمية التاريخية العريقة الواقعة في شارع الواد  وا 
ؿ بيف باب العمود  احد أىـ أبواب تغييرات في وا يات البيوت والمحاؿ الت ارية عمى طوؿ الشارع الواص

البمدة القديمة في القدس  وأبواب أخرى لممس د األقصى المبارؾ مف ال ية الغربية وصواًل إلى منطقة 
الترميـ »ولفت إلى أف عمميات تدمير اآلثار اإلسبلمية في الشارع المذكور ت ري تحت مسمى «. البراؽ

 «.والتطوير والصيانة لمشارع
إف السمطات نصبت في األياـ األخيرة الفتات عمى  وانب شارع « مؤسسة األقصى»باسـ وقاؿ الناطؽ 

 في الشارع.« أعماؿ ترميـ وتطوير»الواد تشير إلى 
ولفت أبو عطا إلى ىدؼ آخر مف عمميات الحفر ىذه ىو إحداث تغيير في وا يات البيوت المقدسية 

ة المتفرعة  معتبرًا أف كؿ ىذه التغييرات التي ت رييا والمحاؿ الت ارية  أو تغيير أسماء الشوارع واألزق
تغيير الطابي اإلسبلمي العربي العمراني والحياري العريؽ »السمطات في القدس المحتمة تيدؼ إلى 

 «.لممدينة
 23/10/2012، الحياة، لندن

 
 ميةبيا جرا  الغارات اإلسرائيمتأثرًا بجراحو التي أصيب  أشرف القدرة: استشياد فمسطيني 43
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استشيد مواطف فمسطيني  مساء اليوـ االثنيف  مت ثرًا ب راحة الخطيرة التي أصيب بيا : محمد  اسر -غزة
 راء قصؼ طائرات االحتبلؿ اإلسرائيمي لم موعة مف المواطنيف في شارع السكة في بمدة بيت حانوف 

.شيداء  3شماؿ قطاع غزة  ليرتفي بذلؾ عدد شيداء التصعيد اإلسرائيمي إلى   منذ صباح اليـو
أشرؼ القدرة في تصريحات ؿ"فمسطيف أوف اليف"  إف المواطف خميؿ  وقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الصحة د.

عامًا" استشيد مت ثرًا ب راحو الخطيرة التي أصيب بيا عصر اليـو  حيث كاف يعالج في  29الكفارنة "
 مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

 22/10/2012، فمسطين أون الين
 

 حتالل يختطف أربعة صيادين من بحر غزةاال 44
قالت وزارة الزراعة في غزة إف البحرية اإلسرائيمي اختطفت صباح االثنيف أربعة صياديف مف بحر : غزة

مدينة غزة في أثناء ممارستيـ مينتيـ ومصدر رزقيـ الوحيد  حيث تـ اقتيادىـ ومركبيـ إلى منطقة 
 م يولة.

ف واالعتداء عمييـ ومبلحقتيـ في عرض البحر تزايدت وتيرتيا في وأكدت أف حوادث اختطاؼ الصيادي
 اآلونة األخيرة  مشيرة إلى أف االحتبلؿ يستيدؼ التيييؽ عمى الصياديف مي كؿ موسـ صيد  ديد يحؿ.

 23/10/2012، السبيل، عّمان
 

 مستوطنون يحرقون مركبة ويخّطون شعارات عنصرية في الخميل 45
نو عتنائيؿ  نوب مدينة الخميؿ  نوب اليفة الغربية المحتمة ف ر أمس االثنيف أقدـ مستوط: اليفة الغربية

عمى إحراؽ مركبة عمومية في قرية أبو العس ا  نوب مدينة دورا  وخط شعارات عنصرية عمى  دار 
 منزلو.

التي وتقدـ المواطف بشكوى لم يات الرسمية واألمنية الفمسطينية عمى إقداـ المستوطنيف عمى حرؽ مركبتو 
 تعّد مصدر رزقو الوحيد.

 23/10/2012، السبيل، عّمان
 

 "طابو" الفمسطيني يحمي ألف دونم من سرقة االحتاللمشروع  46
تمكف مشروع وطني فمسطيني  أطمؽ مؤخرًا  مف حماية ألؼ دونـ مف األرايي : نادية سعد الديف –عماف 

% مف أرايي  70سرائيمي  في ظؿ و ود مميوف دوالر  بعيدًا عف االستيبلء اإل 20الفمسطينية بقيمة 
ويميي مشروع "طابو" في تحقيؽ أىدافو التنموية تحت شعار "تممؾ في  اليفة الغربية بدوف وثائؽ ممكية.

بمدؾ لؾ ولولدؾ"  مف أ ؿ "الحفاظ عمى األرايي الفمسطينية مف يد االحتبلؿ  وتش يي فمسطيني الشتات 
 ـ بو"  بحسب مديره العاـ خالد السبعاوي.عمى التممؾ في وطنيـ  لترسيخ ارتباطي

وقد افتتح المشروع  الذي يتخذ مف راـ اهلل مقرًا لو  مكتبًا لو في عماف  لتسيير تحركاتو عبر فياءات دوؿ 
مميوف  32العالـ التي يعيش فييا الفمسطينيوف  لمخاطبتيـ بمراميو  التي رصد لتحقيقيا رأسمااًل وطنيًا بقيمة 

 زيادة.دوالر  قابؿ لم
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وقاؿ ؿ"الغد" مف األرايي المحتمة إف "المشروع تنموي استثماري يسعى إلى حماية أرايي اليفة الغربية 
"ب" )الخايعة لمسيطرة المدنية  الواقعة يمف المنطقتيف "أ" )الخايعة لمسيطرة الفمسطينية الكاممة( و

 الفمسطينية واألمنية اإلسرائيمية(  مف سيطرة االحتبلؿ".
% مف أرايي اليفة الغربية بدوف ممكية  بما ييعيا ك راضن محتممة لسيطرة  70ى و ود "حوالى ونوه إل

قامة المستوطنات عمييا  حيث قامت السمطات اإلسرائيمية بسرقة مساحات شاسعة منيا".  االحتبلؿ  وا 
وثيرماؿ  أف وأويح السبعاوي  الذي يشغؿ منصب مدير عاـ شركتي االتحاد لئلعمار واالستثمار ومينا  ي

"الشركة  المنفذة لممشروع  تقوـ بشراء األرايي بعد القياـ باإل راءات القانونية والفنية بدءًا مف التفاوض مي 
نما بالوكاالت الدولية".  مبلكيا الذيف يتوارثونيا عف اآلباء واأل داد بدوف "طابو"  وا 

ؿ اإل راءات الفنية والقانونية التي تنتيي بطرح وأردؼ قائبًل "يقوـ محامو الشركة ومّساحوىا وميندسوىا بإكما
% مف قيمة 20المخطط لمبيي ب سعار معقولة  وبالتقسيط لتكوف في متناوؿ ال ميي  بحيث يدفي المشتري 

أقساط تدفي خبلؿ عاميف  بدوف فوائد". ولفت إلى "مس لة التدقيؽ  8األرض  ثـ يقسط باقي المبمغ عمى 
 دقيقة  حتى ال تذىب  بشكؿ أو بآخر  إلى يد االحتبلؿ"  مشيرًا إلى أف بمشتري األرض  يمف إ راءات

% منيـ مف فمسطينيي 25% مف المستثمريف ىـ مف الفمسطينييف في اليفة الغربية المحتمة  بينما 75"
 الم وء والشتات".

 23/10/2012، الغد، عّمان
 

  لمشعب الفمسطينيمركز "العودة" ينظم حممة دولية لمطالبة بريطانيا باالعتحار  47
يستعد مركز العودة الفمسطيني بالعاصمة البريطانية لندف إلطبلؽ حممة دولية تستمر لمدة خمسة لندف: 

أعواـ  لمطالبة بريطانيا باالعتذار عف خطئيا التاريخي بحؽ الشعب الفمسطيني بدءا مف وعد بمفور مرورًا 
لدولة العبرية  وما نتج عنيا مف تشريد لمفمسطينييف في بفترة االنتداب ووصوال لمنكبة والمساعدة في إنشاء ا

 دوؿ الشتات قرابة السبعة عقود.
  وذكر بياف صحفي مكتوب لمركز العودة أرسمت نسخة منو ؿ "قدس برس" أف الحممة التي تنطمؽ في

طانيا  إلصدار الوعد  وتحمؿ عنواف "بري 95الثاني مف تشريف ثاني )نوفمبر( المقبؿ الذي يصادؼ الذكرى 
لقد حاف وقت االعتذار"  تيدؼ إلى  مي أكثر مف مميوف توقيي مف حوؿ العالـ في فترة خمس سنوات 
تنتيي بالذكرى المئوية لموعد  وسيتبي ذلؾ إرساؿ التوقيعات لمحكومة البريطانية لمطالبتيا بشكؿ رسمي 

 باالعتذار واالعتراؼ بخطاياىا بحؽ الشعب الفمسطيني.
 22/10/2012قدس برس، 

 
  2011سنة مع نياية  مستوطنة بالضفة 144: حصا  الفمسطينياإل 48

 144بمغ  أظيرت معطيات إحصائية فمسطينية  أف عدد المستوطنات باليفة الغربية المحتمة: الخميؿ
 ألؼ ييودي. 536  ووصؿ عدد المستوطنيف فييا إلى حوالي 2011مستوطنة مي نياية العاـ 

خبلؿ ورشة   ائرة إحصاءات المصادر الطبيعية في اإلحصاء الفمسطينيواستعرض محمد المصري  مدير د
إحصاءات المستعمرات مي التركيز عمى أعداد ساكنييا حتى   (22/10عمؿ في راـ اهلل اليوـ االثنيف )

 144  حيث أشار إلى أف عدد المستوطنات االسرائيمية في اليفة الغربية قد بمغ 2011نياية العاـ 
مستعمرة تـ  16مستعمرة في محافظة القدس تتوزع بواقي  26  منيا 2011ي نياية العاـ مستعمرة وذلؾ ف
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مستعمرة في راـ اهلل والبيرة  وكاف أقؿ عدد مف  24الخميؿ  و  مستعمرات في 10يميا إلى إسرائيؿ  و
 المستعمرات في منطقة طولكـر بواقي ثبلث مستعمرات.

مستعمرًا  وذلؾ في  536,932في اليفة الغربية قد بمغ  يودوأشار المصري إلى أف عدد المستعمريف الي
مستعمرًا  منيـ  267,643  وأف معظـ المستعمريف يسكنوف مدينة القدس بواقي 2011نياية العاـ 
مستعمرًا  59,414مستعمرًا  و 100,501(  يمييا راـ اهلل والبيرة بواقي J1مستعمرًا في منطقة ) 199,647

أما أقؿ المدف الفمسطينية مف حيث عدد المستعمريف فيي   ستعمرًا في سمفيت.م 34,946في بيت لحـ و
 مستعمرًا. 1,489طوباس بواقي 

 22/10/2012قدس برس، 
 

  إضراب في مخيمات الالجئين بالضفة احتجاًجا عمى تقميصات "األونروا" 49
امؿ  اليوـ الثبلثاء تشيد مخيمات البل ئيف الفمسطينييف في اليفة الغربية حالة إيراب ش: راـ اهلل

(  احت اً ا عمى التقميصات ال ديدة التي أقرتيا وكالة غوث وتشغيؿ البل ئيف الفمسطينييف "أونروا" 10|23)
 في برام يا المقدمة لبل ئيف وخاصة في برامج الصحة.

رس" في بياف لو تمقت "قدس ب وقاؿ المتحدث باسـ مخيمات البل ئيف في اليفة الغربية عماد أبو سمبؿ 
نسخة عنو "إف رؤساء الم اف أقروا  ممة مف الخطوات التصعيدية ردا عمى ىذه التقميصات  والتي تستيدؼ 

 .عقود العمؿ في قطاع الصحة في كافة المخيمات
 23/10/2012قدس برس، 

 
 "الغرفة التجارية" في غزة تدعو رجال األعمال القطريين لالستثمار في القطاع 50

لت ارية الصناعية في غزة محمود الياز ي وأعياء م مس إدارتيا بزيارة أمير غزة: رحب رئيس الغرفة ا
دولة قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني وزو تو الشيخة موزه إلى قطاع غزة  وواصًفا ىذه الزيارة ب 

 "التاريخية".
ف الدعوات عمى أف ىذه الزيارة ت تي يم وأكد الياز ي في تصريح مكتوب لو  تمقت "قدس برس" نسخة عنو

القطرية المتكررة لرفي الحصار عف قطاع غزة وبدء مشاريي االعمار بعد الدمار الذي شيده إباف الحرب 
األخيرة عمى غزة. وأكد الياز ي أف المشاريي القطرية سوؼ تساىـ بدفي ع مة االقتصاد في قطاع غزة  

 نسب البطالة المرتفعة. وفتح آفاؽ  ديدة لمعمؿ أماـ العماؿ والخري يف وسوؼ تساىـ في خفض
وو يو الياز ي الدعوة لر اؿ األعماؿ القطرييف والعرب لبلستثمار في قطاع غزة في كافة المشاريي 

قطر وتكوف عمى قدر المسؤولية ت اه أبناء   ودعا كافة الدوؿ العربية أف تحذو حذو دولة االقتصادية.
كر الياز ي دولة قطر وأميرىا وحكومتيا وشعبيا الشعب الفمسطيني الذي يعاني مف االحتبلؿ والحصار. وش

 عمى ما قدموه ومازالوا يقدموه لمساندة ودعـ الشعب الفمسطيني في قييتو العادلة.
 23/10/2012قدس برس، 

 
 البرغوثيعبد اهلل لألسير  "ميندس عمى الطريق .. أمير الظل"كتاب  51

كتاب األسير االردني   ابة الميندسيففي نق« ميندسوف مف أ ؿ فمسطيف والقدس»أشيرت ل نة ف: عما
 الميندس عبد اهلل البرغوثي )ميندس عمى الطريؽ..أمير الظؿ(.
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  ابرز المراحؿ النيالية وال يادية التي مر بيا  ويتيمف الكتاب الذي ألفو االسير البرغوثي في الس ف
 ويكشؼ فيو عف االمانة التي وصمتو مف الشييد يحيى عياش.

إف النقابة تتشرؼ بتبنى اصدار مثؿ ىذا الكتاب الذي قاـ   سيف الميندس عبد اهلل عبيداتوقاؿ نقيب الميند
بت ليفو احد ابناء النقابة مف الذيف يحوا مف ا ؿ القيية العربية األولى قيية فمسطيف. واياؼ اننا اليـو 

رى األردنييف والعرب وحري بنا اف ننتصر لو ول ميي االس  اماـ بطؿ قدـ الكثير مف التيحيات والبطوالت
في الس وف الصييونية. وحمؿ نقيب االطباء د. احمد العرموطي الحكومة مسؤولية األسرى األردنييف معمنا 

 عف استعداد النقابة تشكيؿ ل نة طبية لمكشؼ عمى األسرى.
 23/10/2012، الدستور، عّمان

 
 وة مبادرة لمتغيير في عين الحم "المقا  الشبابي الفمسطينيلبنان: " 52

  مف ىذه القناعة تستمد م موعة مف الشباف والشابات «ال شيء نخسره... ىالكوف ىالكوف»: عمر وىبو
محاولتيـ لمتغيير في بيئة تعاوف فييا الي س مي البطالة والفقر وغياب األمف عمى قمي طموحاتيـ وتطمعات 

اعات الفصائؿ المتنفذة في م تمعيـ. سئموا كبلـ مسؤولييـ غير الم دي  وياقت بيـ األزقة بسبب صر 
عيف الحموة والحوا ز العسكرية التي تطوقو. أخذوا زماـ المبادرة بعدما و دوا في التحركات الميدانية متسعًا 

أشير عندما ن ح أىالي مخيـ عيف الحموة في  8يحمميـ لمتعبير عف رأييـ ورفي مطالبيـ. بدأ نشاطيـ قبؿ 
لحوا ز مف خبلؿ اليغط عمى الفصائؿ الفمسطينية بالنزوؿ إلى تخفيؼ إ راءات ال يش المبناني عمى ا

مف الشباف باقتراح  3الشارع واالعتصاـ أماـ مكاتبيـ. بعد إن از الخطوة وذىاب الناس إلى بيوتيا  تقدـ 
 إنشاء إطار شبابي منظـ ليماف استمرار التحرؾ مستقببًل وعند الحا ة.

ب نحو نشاطات ا تماعية وخدماتية  كاف أبرزىا إزالة الدشـ لكف في فترات اليدوء األمني ينصرؼ الشبا
العسكرية التي أقامتيا بعض الفصائؿ أثناء احتداـ الخبلفات في ما بينيا  عمى مفارؽ الطرؽ والشوارع 

وإلبداء حسف النية وسممية النشاطات في مخيـ عيف الحموة أطمؽ الشباب  الداخمية ومنيا طرؽ المدارس.
لتنظيؼ احد مداخؿ المخيـ كاف يمتؤل باإلطارات المحروقة « د... ىيؾ مخيمنا أحمىإيد بإي»مشروع 

 واألوساخ  وغيروا لوف ال دراف بالرسوـ والطبلء األبيض.
إال أف اليمة العالية لدى المتطوعيف والتواصؿ المباشر مي بعض   وعمى رغـ اإلمكانات المحدودة

المشروع ترحيبًا مف قبؿ األىالي حتى إف بعض الماّرة أبى المؤسسات أمكنيـ مف تحقيؽ مشروعيـ. والقى 
إال أف يشارؾ الشباب عمميـ. وتبل ذلؾ حممة لتنظيؼ المقابر وترميـ بعييا بإعادة كتابة األسماء عمييا 

 بويوح.
ولـ يقتصر نشاط الشباب عمى داخؿ المخيـ بؿ تعداه إلى خار و  فكاف التواصؿ مي بعض المناطؽ 

«. حمـ يتحقؽ» اورة ونظمت الم موعة احتفالية في بمدة مغدوشة القريبة عرض خبلليا فيمـ المبنانية الم
لتعزيز العبلقة مي ال وار ليس عمى الصعيد السياسي بؿ عمى مستوى الشباب »ويقوؿ حمادي إف األىمية 

 «.وذلؾ لتحسيف الصورة النمطية والمشوىة
وني إال ويعمموف مف خبللو عمى نشر وحشد المناصريف كذلؾ ال يترؾ الشباب م ااًل في الفياء اإللكتر 

لمشروعيـ  فمواقي التواصؿ اال تماعي كانت منبت فكرة المقاء بعدما و دوا في المواقي الخاصة بالمخيـ 
والفايسبوؾ فسحة لمتعبير عف مشاكميـ ورفي شكاواىـ  ف رت بمورة التحرؾ العشوائي في عمؿ منظـ 

 ومصوب نحو أىداؼ محددة.
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سود في أواسط الشباب عدـ ريى عف تمثيؿ الفصائؿ  لذلؾ يؤكد برىاف ياسيف المسؤوؿ اإلعبلمي في وي
إطار ليس بديبًل عف الفصائؿ لكنو مكمؿ وداعـ لمواقفيا بعد الترا ي الممحوظ في »المقاء الشبابي  أف المقاء 

كميـ مستقميف  بؿ إف بعييـ ينتمي  عممًا أف المتطوعيف ليسوا«. أدائيا وفي تحمؿ مسؤوليتيا أماـ البل ئيف
 ويعمؿ ال ميي  نبًا إلى  نب.« حماس«و« فتح»إلى فصائؿ مثؿ 

وتيامنًا مي المخيمات األخرى في قياياىا  أنش ت الم موعة قنوات اتصاؿ مي م موعات شبابية لدعميا 
خراج عائبلت ولو إعبلميًا كما  رى مي مخيـ القاسمية في مدينة صور  إذ كانت ىناؾ محاوالت إل

فمسطينية مف بعض األرايي والمنازؿ التي تسكف فييا كما ساندوا التحرؾ الشبابي األخير في مخيـ نير 
البصمات والت ثير التي تركيا الشباب في وقت يعد قصيرًا نسبيًا  البارد ودعموا مطالبيـ التي تحقؽ معظميا.

 وراءىـ. فتح الباب أماـ تساؤالت لدى البعض عف ال ية التي تقؼ 
 22/10/2012، الحياة، لندن

 
 بين عّمان وتل أبيب بسبب تجاىل األخيرة استحقاقات السالم توتر: وكالة األنبا  األردنية 52

تشػيد العبلقػات األردنيػة اإلسػرائيمية "تػوتًرا حػاًدا"  بحسػب مػا وصػفتو وكالػة األنبػاء األردنيػة الرسػمية  : عّماف
فقػػد  ػػاء فػػي  ت معاىػػدة السػػبلـ بػػيف ال ػػانبيف )اتفاقيػػة وادي عربػػة(.عمػػى خمفيػػة ت اىػػؿ تػػؿ أبيػػب السػػتحقاقا

تقريػػر لموكالػػة  ُنشػػر عمػػى موقعيػػا اإللكترونػػي  أف الم موعػػة العربيػػة دعمػػت بياًنػػا أردنًيػػا فػػي "اليونسػػكو" فيػػو 
ف إدانػػة شػػديدة المي ػػة لبلعتػػداءات اإلسػػرائيمية المسػػتمرة يػػد المسػػ د األقصػػى وطريػػؽ بػػاب المغاربػػة واألمػػاك

 المقدسة في بمدة القدس القديمة.
وأشارت إلى أف ذلؾ  اء بعد يوـ مف "المساعدة المفا ئػة إلسػرائيؿ"  بحسػب وصػؼ مصػادر إسػرائيمية  مػف 
قبؿ روسيا ودوؿ أخرى مثؿ سورية والبرازيؿ والتي أدت إلى ت  يؿ التصػويت عمػى قػرارات أردنيػة وفمسػطينية 

 لميونسكو يـو الخميس المايي. 031ؿ الم مس التنفيذي مف خبل "إسرائيؿػ"تو و إدانة شديدة ل
منػػي خبػػراء األوقػػاؼ  "إسػػرائيؿ"وفػػي السػػياؽ ذاتػػو؛ فقػػد أعػػرب البيػػاف األردنػػي عػػف "األسػػؼ العميػػؽ السػػتمرار 

كما أداف البياف انتياكات سمطات االحتبلؿ مف خبلؿ   األردنييف مف ت دية دورىـ في رعاية المس د األقصى
ل ماعػػات منظمػػة مػػف ال نػػود الػػدخوؿ وبشػػكؿ يػػومي وبػػزييـ العسػػكري الرسػػمي  3103ايػػة السػػماح ومنػػذ بد

 لباحات المس د األقصى.
33/01/3103وكالة قدس برس،   

 
 لمرئيس المصري بسبب رسالتو لبيريزرسالة عتب شديد  يوجو اإلسالمي"العمل األردن: " 54

انػػو و ػػو   حمػػزة منصػػور اإلسػػبلميعػػاـ حػػزب  بيػػة العمػػؿ  أمػػيفقػػاؿ : نػػس صػػويمحأ -الدسػػتور  -عمػػاف 
حممت عتبا شديدا عميو بعد قيامو بارساؿ رسالة مػف   رسالة إلى الرئيس المصري محمد مرسي امس االثنيف

أف « الدستور»وقاؿ منصور لػ  خبلؿ السفير المصري ال ديد في تؿ أبيب لمرئيس االسرائيمي شمعوف بيريز.
يسػػا  والحركػػة االسػػبلمية التػػي قدمتػػو لػػذلؾ  ال تريػػى بحػػاؿ الشػعب المصػػري العظػػيـ الػػذي انتخػػب مرسػػي رئ
الممطخػة يػداه بالػدماء العربيػة   اإلسػرائيميالػرئيس  أف وأيػاؼ مف االحواؿ اف يكوف استمرارا لمنظاـ السابؽ.

 .األشكاؿلف يكوف صديقا وال عزيزا بشكؿ مف 
 32/01/3103، الدستور، عّمان
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 بسبب مشاركة أطبا  إسرائيميين دبيرا طبيا فى نقابة األطبا  األردنيين تقاطع مؤتم 55
قػػرر م مػػس نقابػػة األطبػػاء األردنيػػيف مقاطعػػة المػػؤتمر الثالػػث والثبلثػػيف لمرابطػػة العالميػػة : )أ ش أ( - عمػػاف

 21حتػػػى  32لمرابطػػػة العربيػػػة ل راحػػػة العظػػػاـ الػػػذى سػػػيعقد فػػػى الفتػػػرة مػػػف  01ل راحػػػة العظػػػاـ والمػػػؤتمر الػػػػ
 وأكػدت ."إسػرائيؿ"ة دبػى بدولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة؛ بسػبب مشػاركة أطبػاء مػف نوفمبر المقبػؿ فػى مدينػ

يـ بالعػػدو الصػػييونى مػػف المشػػاركة فػػى تالنقابػػة  فػػى بيػػاف أصػػدرتو  اليػػـو االثنػػيف  يػػرورة منػػي مػػف وصػػف
 المؤتمرات التى تعقد عمى األرايى العربية الطاىرة. 

33/01/3103، اليوم السابع، مصر  
 

 طمأن عباس بأن زيارتو لغزة لن تمس الشرعية الفمسطينيةي: أمير قطر "لعربيالقدس ا" 56
القدس العربي مف مصدر فمسطيني مطمي أف  ريدة ووليد عوض: عممت   أشرؼ اليور -راـ اهلل   غزة

االتصاؿ الياتفي الذي تمقاه الرئيس محمود عباس مف أمير دولة قطر الشيخ حمد بف خميفة  والذي تـ 
عمى يرورة أف ال تمثؿ  عباستطرؽ لزيارة األخير لغزة المقررة اليوـ داـ ساعة كاممة  شدد خبللو خبللو ال

 لتمثيؿ منظمة التحرير. ىذه الزيارة ت اوزاً 
الرئيس عباس أبمغ أمير قطر بترحيبو ب ي  إف  الذي فيؿ عدـ ذكر اسمو  وقاؿ المصدر الفمسطيني

المساس بالتمثيؿ "لكنو طالبو ب ف ال يكوف معنى الزيارة  مشاريي تيدؼ إلى إعادة إعمار قطاع غزة 
تمثيؿ المنظمة لمشعب "  الفتًا إلى أف الشيخ حمد أكد خبلؿ االتصاؿ عمى أف "والشرعية الفمسطينية

وأبمغ المصدر أنو  رى في نياية االتصاؿ ت كيد  ."الفمسطيني لف يمس  وأنو يدافي عف وحدة ىذا التمثيؿ
ورة متابعة الممفات التي  رى التطرؽ ليا بشكؿ أوسي في مرات قادمة  حيث  رى الشيخ حمد عمى ير 

التطرؽ بشكؿ واسي خبلؿ االتصاؿ إلى آخر ما آلت إليو عممية المصالحة الداخمية  بعد اتفاؽ إعبلف 
 الدوحة.

صموا مف قطرييف ومصرييف و أمطمعة في غزة لمقدس العربي ب ف يباط  أمنيةمصادر  أكدت اء ذلؾ فيما 
قطر وزو تو خبلؿ زيارتيما المرتقبة اليـو  وتولي  أميرلغزة االثنيف لمسح المنطقة التي سيتحرؾ فييا 

 مسؤولية حمايتو داخؿ القطاع.
 32/01/3103، لندن، القدس العربي

 
 "إداري"خطأ  بيريزل يمرس خطابأبو الفتوح:  57

  عف المصريةرئاسة اللمرشح السابؽ النتخابات عبد المنعـ أبو الفتوح  ا .دافي د: شريؼ الديب -الدقيمية 
و يت إليو بعد نشر خطاب اعتماد السفير  التيمحاولة لتخفيؼ االنتقادات  يف ي الرئيس محمد مرس

 بعيد كؿ البعد عف الرئيس. إداريأنو خط   مؤكداً  " إسرائيؿػ"ب المصري
 33/01/3103اليوم السابع، القاىرة، 

 
 أن تثبت أنو ال فرق بين مرسى ومبارك ادتأر  "إسرائيل": يىويد يفيم 58

  إننا نحتاج إلى وقت حتى نتحدث بتعبير أكثر اإلسبلميالكاتب والمفكر  ي ىويد يقاؿ فيم: سمير حسنى
 فيما أف يكوف لنا موقؼ آخر وأكثر ثقة  إلى أنو ال بد يوماً   رأة عف كرامة مصر واألمة العربية  الفتاً 

يذاع عمى قناة ال زيرة  الذي" يوليتؤ   خبلؿ برنامج "عمى مسيأياؼ ىويدو  .المصريالتعبير عف الشعب 
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المرة  ىيسفراء مصريوف  لكف ىذه  "إسرائيؿ"توافد عمى  "إسرائيؿ"مباشر مصر  أنو منذ اتفاقية السبلـ مي 
ود سربت فييا خطاب تكميؼ السفير  والبد أف يستوقفنا ىذا األمر  وىذا ال يحتاج إلى م ي التيالوحيدة 

 "إسرائيؿ"وأويح أف  تحرج الرئيس مرسى. لكيسربت ىذا الخطاب خصيصا  "إسرائيؿ"كبير لننتبو أف 
  وأنو ال يو د فرؽ بيف الحاليأرادت أف تبعث لنا رسائؿ منيا  أف كبلـ الرئيس السابؽ ىو كبلـ الرئيس 

عف  التاريخيذار لمموقؼ أنو اعت الرئيسيف سوى أف مرسى رئيس بعمامة  كما أرادت أف ترسؿ لنا أيياً 
 ."إسرائيؿػ"معاداة اإلخواف ل

 33/01/3103اليوم السابع، القاىرة، 
 

 القضية الفمسطينية من أولويات سياسة مصر الخارجية أن ويؤكد وشعث الفرا ييمتق يصباح 59
  الشعبي  أمس االثنيف  بمقر التيار المصري الشعبي  مؤسس التيار يالتقى حمديف صباح: محمد ريا

عيو الم نة المركزية بحركة فتح  ومفوض   نبيؿ شعث .بركات الفرا  ود .فير فمسطيف بالقاىرة دس
أف القيية الفمسطينية تمثؿ أولوية مف  يأكد صباحو  العبلقات الدولية  ووفدًا مف السفارة الفمسطينية.

 35ميداف التحرير خبلؿ ثورة  يف يأولويات السياسة الخار ية المصرية  الفتًا إلى أف ارتفاع العمـ الفمسطين
  الفتًا إلى يرورة أف يكوف يو داف المواطف المصر  يمصر  وأف فمسطيف ف ييناير  كاف لو داللة كبرى ف

 قيية بعينيا. يمي القيية الفمسطينية شامبًل لكافة  وانب الصراع  وعدـ اختزالو ف يالتعاط
 32/01/3103اليوم السابع، القاىرة، 

 
 
 
 

 "في أي وقت"القوات المسمحة إلى توقع الحرب  يدعوالمصري وزير الدفاع  61
حرب في أي "الفتاح السيسي إنو ي ب توقي اندالع  قاؿ وزير الدفاع المصري الفريؽ أوؿ عبد: القاىرة
الحفاظ عمى "قوات ال يش إلى   دعا السيسي  خبلؿ حيوره مناورات لسبلح الطيراف المصريو   "وقت

 ."الكفاءة القتالية
 32/01/3103اة، لندن، الحي

 
 تركيا تؤكد عدم تغّير موقفيا من العالقات مع "إسرائيل" 60

  داعية "إسرائيؿ"أكدت وزارة الخار ية التركية أنو لـ يطرأ أي تغير عمى موقؼ أنقرة مف العبلقات مي 
وأويح  مف إطبلؽ التصريحات اإلعبلمية. األخيرة إلى تنفيذ شروط تطبيي العبلقات بيف البمديف بدالً 

مف إدالء المسؤوليف  نو بدالً أسم وؽ أوناؿ  في تصريح لمراسؿ األنايوؿ    المتحدث باسـ الخار ية
اإلسرائيمييف تصريحات عبر وسائؿ اإلعبلـ  عمييـ أف ينفذوا الخطوات البلزمة إلعادة العبلقات إلى 

الخار ية اإلسرائيمية   اء ذلؾ في معرض رده عمى سؤاؿ حوؿ تصريح لمسؤوؿ في  طبيعتيا مي تركيا.
لمناقشة الممؼ السوري  إيافة لممؼ حادثة  "إسرائيؿ"دعا فيو أنقرة إلى ال موس عمى طاولة الحوار مي 

 سفينة "مافي مرمرة" دوف شروط مسبقة.
 33/01/3103، أنقرة، نبا لأل وكالة األناضول 
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 يالتزام بأمناال أوباما ورومني يتفقان عمى دعم الواليات المتحدة لـ"إسرائيل" و  63

ىا ـ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما  قمة خبرة خصمو ال ميوري ميت رومني في : وكاالت  22عرب
السياسة الخار ية خبلؿ مناظرة رئاسية  رت  ف ر الثبلثاء  ما دفي المرشح ال ميوري إلى الدفاع عف 

 مواقفو وتعزيز ما وصفو باستراتي ية مدروسة وشاممة لمكافحة التطرؼ.
قاؿ الرئيس األمريكي: "ما يتعيف عمينا القياـ بو فيما يتعمؽ بالشرؽ األوسط ىو قيادة قوية وثابتة  ال قيادة و 

 .متيورة وخاطئة"
ب مف الدولة     والتزاميا "الذي ال يتزعزع""إسرائيؿػ"عمى دعـ الواليات المتحدة ل وبدا المرشحاف متفقاف تقريباً 
إنو "سيقؼ إلى  انبيا  ىي أعظـ حميؼ لواشنطف في المنطقة  قائبلً  "سرائيؿإ"العبرية  إذ اعتبر أوباما أف 

 مف أي طرؼ.  في حاؿ ىو مت"
في موا ية أي تيديد ليا   "إسرائيؿ"إلى  انب  وفي المقابؿ  أكد رومني أنو لف يتردد في الوقوؼ عسكرياً 

أف التوتر  يدد الدولة العبرية  معتبراً إف عمى أمريكا الت كد مف عدـ حصوؿ إيراف عمى سبلح نووي قد ي قائبلً 
 ."في العبلقة بيف واشنطف وتؿ أبيب في السابؽ "أمر مؤسؼ

وفي ش ف إيراف  قاؿ الرئيس األمريكي إف طيراف لف تحصؿ عمى سبلح نووي ما داـ رئيسا لمواليات 
ذلؾ الصدد عمى أىمية في  المتحدة  لكنو أكد أنو لف يترؾ أي خيار سياسي أو دبموماسي إال وطرقو  مؤكداً 

مف  يتو  اعتبر المرشح ال ميوري رومني أف إيراف ىي أكبر تيديد يوا و  المواصمة في برامج العقوبات.
الواليات المتحدة حاليا  منتقدا سياسة أوباما  الذي قاؿ إنو التـز الصمت حياؿ بروز معارية قوية داخؿ 

 .ري ي ب أف يكوف آخر مبلذ مي إيراف"  لكنو أكد أييا أف "العمؿ العسك3113إيراف عاـ 
 32/01/3103، 48عرب 
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 يمي كارتر بمرارة عف رئيس الوزراء اإلسرائيمي  األسبؽي مريكتحدث الرئيس األ :أرناؤوطعبد الرؤوؼ 
رض إسرائيؿ" في اليفة الغربية وعف الدور األمريكي في أي قاؿ  انو يسعى لفرض "بنياميف نتنياىو الذ

بات اه الدولة الواحدة وانو يؤيد مسعى  األمورعممية السبلـ قاؿ  انو بمرتبة "صفر" مؤكدًا انو يتـ دفي 
  المتحدة. لؤلمـالرئيس محمود عباس الحصوؿ عمى مكانة دوؿ غير عيو في ال معية العامة 

نو في المايي كؿ رؤساء أؿ كارتر  لقد عرفت كؿ رؤساء الحكومات بدءًا مف غولدا مائير واعتقد وقا
واسحؽ رابيف  أولمرتالتزموا بحؿ الدولتيف بما في ذلؾ ارئيؿ شاروف واييود باراؾ واييود  "إسرائيؿ"حكومات 
رض إسرائيؿ" وىو ما أف يسمى "الحكومة اإلسرائيمية اآلف تبنت سياسة ما كا أفف  ولكف اعتقد  ومناحيـ بي

 إلىالقرار قد اتخذ مف قبؿ الحكومة اإلسرائيمية اآلف بالذىاب  أفخذ كؿ اليفة الغربية  ولذا يبدو لي أيعني 
 واألمـوالواليات المتحدة  األوروبيىذا القرار عف العالـ ألف االتحاد  إخفاءحؿ الدولة الواحدة  ولكف ي ري 

 والذي اعتقد انو في طريؽ الموت في ظؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو". المتحدة تريد حؿ الدولتيف
كانت  أ ريتياكارتر في حديث لعدد محدود مف الصحافييف خبلؿ  ولة في القدس  آخر محادثة  وأياؼ

مواقفو قاؿ الرئيس  إلىكاف قد التقى نتنياىو لبلستماع  إذاالحؿ  وعما  أراداوشاروف فيما  أولمرتمي 
مي الحكماء اآلخريف وال يسمح ألي وزير  أوال اشتكي ولكف نتنياىو ال يمتقي معي  أنا  األسبؽمريكي األ

معاىدة السبلـ بيف  أدافالتي التقيت فييا نتنياىو  األخيرة  في المرة وأياؼفي حكومتو بالمقاء معنا  
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ذكر متى تـ ىذا ألمصر.. ال  صحراء سيناء إعطاءمف خبلؿ  "إسرائيؿ"خنت  إننيومصر  وقاؿ   "إسرائيؿ"
 خبلؿ  نازة اسحؽ رابيف. أوالراحؿ الممؾ حسيف  األردنيالحوار معو ولكف ربما خبلؿ  نازة العاىؿ 

حؿ الدولة الواحدة ىو  أفعتقد أوأكد كارتر رفيو لمدعوات التي بدأت تنطمؽ عف حؿ الدولة الواحدة وقاؿ  "
نماكارثة ليس لمفمسطينييف   أولمرتقاؿ ذلؾ كؿ رؤساء حكومات إسرائيؿ السابقيف بمف فييـ  وقد ؿإلسرائي وا 

 نتنياىو ىو الوحيد الذي ال يتفؽ مي ىذا الموقؼ". أفوشاروف وباراؾ كميـ قالوا انو كارثة إلسرائيؿ واعتقد 
  وانتقد كارتر غياب الدور األمريكي في عممية السبلـ في المنطقة وقاؿ  "ىناؾ ترا ي في الت ثير األمريكي

الت ثير األمريكي عمى الطرفيف اآلف ىو بمستوى صفر وىناؾ ترا ي عف التزامنا ب ف نكوف الوسيط  إف
ىذا يمنح إسرائيؿ  أفبيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي وحينما تنسحب الواليات المتحدة فاعتقد  األساسي

 اليد الحرة لكي تقوـ بكؿ ما تريد القياـ بو".
عتقد أوقاؿ  " األوياعالعنؼ بسبب التدىور الحالي في  إلىب ال يم   الفمسطينيوف  األمؿكارتر عف  وأعرب

الغالبية مف الفمسطينييف يتفقوف عمى ذلؾ فقد التقينا حماس  أفالعنؼ سيكوف خط  واعتقد  إلىالم وء  أف
الدولتيف  الكؿ بمف فييـ حماس وفتح يريدوف رؤية حؿ أف أقوؿ أفوفتح في الداخؿ وفي الشتات ويمكنني 

 ف يقتؿ".أ أويتعرض لمخطر  أفحيث يعيش الطرفاف ب مف وسبلـ وىو ما نخشى  0391حدود  أساسعمى 
سنوات  2مف عدـ تحقيؽ المصالحة بيف فتح وحماس فقبؿ  األمؿخائب  أناوقاؿ الرئيس األمريكي السابؽ  "
التقيت معو وكاف ذلؾ في  بيف فتح وحماس بوساطة عمر سميماف وقد إليوكاف ىناؾ تفاىـ تـ التوصؿ 

سنوات وتعيد الطرفاف بالتوقيي عمى االتفاؽ ولكف إسرائيؿ والواليات المتحدة رفيتا  2قبؿ  األوؿتشريف 
ىناؾ بعض العناصر التي  أفاالتفاؽ ويغطتا عمى مصر مف ا ؿ عدـ الميي قدمًا باالتفاؽ  ولذا اعتقد 

ىناؾ مشاكؿ في داخؿ حماس وداخؿ فتح  وأييااس نوع مف التصالح بيف فتح وحم أيترى  أفال تريد 
 تزيد ىذه المشكمة صعوبة".

 32/01/3103، رام اهلل، األيام
 

 بند في معاىدة السالم أيوعدني بعدم تغيير  مرسي: زكارتر يؤكد لبيري 64
ء أمس التقى مسا زشيموف بيري اإلسرائيميأف الرئيس  اإلسرائيمي اإلخباري "واال"القدس المحتمة: قاؿ موقي 

 أفالمقاء  أثناءوأكد كارتر  الحكماء.م موعة  يمي كارتر مي وفد مف  األسبؽ األمريكياألحد الرئيس 
. "إسرائيؿ"بند مف بنود معاىدة السبلـ مي  أي تغيير عمى إ راءالرئيس المصري محمد مرسي وعده بعدـ 

ىا وطمبت منو احتراـ معاىدة عدة مرات سواء قبؿ االنتخابات أو بعد المصريوقاؿ 'تحدثت مي الرئيس 
االتفاقات القائمة بيف مصر  فيأنو لف يكوف ىناؾ تغيير  يلقد أكد مرس"مييفا: " السبلـ مي إسرائيؿ

سرائيؿ دوف موافقة إسرائيؿ  ."وا 
 32/01/3103، لندن، القدس العربي

 
 تحديات: منطقة الشرق األوسط تمر بظروف حرجة وال بد من تعزيز التعاون لمواجية الآشتون 65

  أمس  منسقة السياسة الخار ية باالتحاد األوروبي آشتوف عبد اهلل مصطفى: بدأت كاثريف  -بروكسؿ 
واألرايي الفمسطينية. وقبؿ مغادرة بروكسؿ  قالت  "إسرائيؿ" ولة في الشرؽ األوسط تشمؿ األردف ولبناف و

لشركاء في المنطقة مف أ ؿ المساعدة إف المنطقة تمر بظروؼ حر ة وال بد مف التعاوف الوثيؽ مي ا آشتوف
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ف اليدؼ مف  في موا ية التحديات السياسية واالستراتي ية واإلنسانية التي تمر بيا في الوقت الحالي  وا 
 الزيارة ىو إعطاء دفعة ليذا التعاوف.

 32/01/3103الشرق األوسط، لندن، 
 

 الشعب الفمسطيني بإقامة دولتو لحقتؤكد دعميا  الصين 66
  براـ اهلل  المبعوث 33/01 محمود عباس  مساء يوـ االثنيف السمطة الفمسطينية استقبؿ رئيس :راـ اهلل

الصيني لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط وو سيكو  وسفير  ميورية الصيف الشعبية لدى السمطة وانغ 
المستمر   أكدنا لمرئيس عباس دعـ الصيف" :وقاؿ المبعوث الصيني لمصحافييف  عقب المقاء تشيانغ.

حكومة وشعبا  لحؽ الشعب الفمسطيني بإقامة دولتو الفمسطينية ذات السيادة الكاممة عمى حدود عاـ 
وأعربنا عف ت ييدنا ل يود السمطة الفمسطينية في األمـ المتحدة  ودعـ الصيف ألي  يود تتيمف  ...0391

 ."حؿ القيية الفمسطينية عمى أساس حؿ الدولتيف كحؿ نيائي
ال انب اإلسرائيمي  موقؼ الصيف وايح  وىو رفض االستيطاف في األرض الفمسطينية  داعياً  وقاؿ إف

التخاذ اإل راءات المناسبة لخمؽ األ واء مف أ ؿ استئناؼ المفاويات مي ال انب الفمسطيني  مبينا أف 
األوياع طالبنا ال انب اإلسرائيمي بالعمؿ عمى تحسيف "وأياؼ:  وقؼ االستيطاف أمر أساسي لذلؾ.

  مؤكدا أف الصيف تدعـ  يود السمطة الفمسطينية في "المعيشية لمشعب الفمسطيني  خاصة في قطاع غزة
 ىذا الم اؿ.

 32/01/3103نية )وفا(، وكالة األنبا  والمعمومات الفمسطي
 

 بشكل كبير في تدمير المؤسسات الخاصة أسيم: حصار غزة األمم المتحدة 67
سيـ بشكؿ كبير في تدمير أف أمميوف أف الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة أكد مسؤولو : حامد  اد - غزة

المؤسسات الخاصة  وأعاؽ التطور العمراني لكافة المؤسسات التعميمية  وأدى لترا ي تمويميا  وخاصة 
وطالب مدير مكتب األمـ المتحدة في غزة اليكس ماسموؼ في مؤتمر عقد في مدينة غزة أمس  ال امعات.

"الحصار عمى قطاع غزة: تقييـ اآلثار واستراتي يات الموا ية" بيرورة أف ترتقي التحركات الدولية بعنواف 
ونوه ماسموؼ إلى  المناىية لمحصار إلى مستوى إنيائو  والبدء بتمكيف كافة القطاعات التي دمرت بسببو.

 بصدد تنفيذ مشاريي تقدر بػ  مكتبا ومؤسسة ممثمة ليا في األرايي الفمسطينية 02وعبر   أف األمـ المتحدة
وأف ىذه األرقاـ تدلؿ عمى ح ـ   مميوف دوالر 332سيياؼ إلييا مبمغ   مميوف دوالر في قطاع غزة 225

 العمؿ اليائؿ الذي تقوـ بو مؤسساتيا و يات أخرى داعمة.
في الحصار أكد منسؽ مكتب الشرؽ األوسط العربي في ألمانيا ريني والدين يؿ سعي مؤسستو لر ومف  يتو  

 عف قطاع غزة منتقدا إ راءات االحتبلؿ وممارساتو عمى معبر كـر أبو سالـ وصعوبة الدخوؿ لمقطاع.
ودعا كافة ال يات الدولية لممشاركة والمساعدة في رفي الحصار عف القطاع في أقرب وقت  والعمؿ عمى 

 تحقيؽ حياة كريمة لسكانو.
 32/01/3103الغد، عّمان، 

 
 بسبب مواقفو من االحتالل اإلسرائيمينظر في منح االتحاد األوروبي جائزة نوبل إلعادة ال ةدعو  68
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دعت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا ل نة  ائزة نوبؿ إلعادة النظر في قرار منح  :لندف
نظمة في ال ائزة لئلتحاد األوروبي "حتى تحافظ ىذه ال ائزة عمى قيمتيا وسمعتيا بيف األمـ". وطالبت الم

قدس برس  االتحاد األوروبي بتوحيد مواقؼ أقسامو  وكالة  أرسمت نسخة منو ل33/01بياف ليا يوـ االثنيف 
وا  راءات  االستيطافالمختمفة مف االحتبلؿ اإلسرائيمي  وقاؿ البياف: "الموقؼ السياسي الصاـر مف 

ركات والمؤسسات العاممة في األرايي االحتبلؿ يتو ب أف يرافقو مقاطعة اقتصادية وأمنية شاممة لكؿ الش
 المحتمة حتى تصؿ الرسالة وايحة لقوات اإلحتبلؿ غير ممتبسة".

" 3103Home Land Securityوكشؼ البياف النقاب عف أنو مف المقرر أف يفتتح معرض أمني "
نوفمبر المقبؿ  /يثانالتشريف  00بالتعاوف مي اإلتحاد األوروبي و"شبكة انتربرايز يورب" في تؿ أبيب بتاريخ 

ويمتد عمى مدار ثبلثة أياـ  وىذا المعرض ىو الثاني الذي يقاـ في األرايي المحتمة  يشترؾ في المعرض 
 شركات أمنية خاصة وقطاعات حكومية يديرىا يابط مف األ يزة األمنية والمؤسسة العسكرية اإلسرائيمية.

 33/01/3103قدس برس، 
 
 
 

 عاون األمني مع إسرائيل"الت سنعززالرئيس البمغاري: " 69
 يـوفي مستيؿ زيارة ليا قاـ بيا لمدينة القدس   روسيف بميفنيمييؼ  قاؿ الرئيس البمغاري :عكا أوف اليف

"إف بمغاريا تسعى مف أ ؿ تعزيز التعاوف األمني والعبلقات السياسية مي إسرائيؿ"  مييفًا  :30/01 األحد
ونقؿ الموقي اإلخباري عف الرئيس البمغاري  االستراتي ي الميـ"."كما أف بمغاريا ترى في إسرائيؿ الشريؾ 

"إف العبلقات بيف إسرائيؿ وبمغاريا إي ابية وحقيقية وعميقة وبينيما شراكة  دية فيما يتعمؽ بالتعاوف  :قولو
 االقتصادي والثقافي والسياحي والتكنولو ي كما أف زيارتي ىذه تعزز ذلؾ التعاوف".

 33/01/3103، عكا أون الين
 

 .. من الخاسر؟المحميةاالنتخابات  71
 د. محمود الرمحي
 اء اليوـ التالي لبلنتخابػات المحميػة فػي اليػفة الغربيػة بمعػزؿ عػف قطػاع غػزة  وباتػت الحقػائؽ أويػح مػف 
الشمس في رابعة النيار  ولػـ يعػد ىنػاؾ م ػاؿ لمحػديث  فػبل أحػد ينػوب عػف األرقػاـ فػي بيػاف الحقػائؽ  وفػي 

 لنتائج االنتخابات بمغة األرقاـ ن د ما يمي: دراسة سريعة
 0322591إف سػممنا بالنتػػائج المعمنػػة مػف ل نػػة االنتخابػػات المركزيػة يظيػػر أف مػػف يحػؽ ليػػـ االنتخػػاب ىػػـ 

%  وأف مػف مػارس حقػة االنتخػابي حسػب 23نسػمة  أي بنسػبة  515911نسمة  ومف سػ ؿ لبلقتػراع مػنيـ 
م موع المس ميف  ويتيح مف ىذه النسبة أف نسبة مف شػارؾ فػي  % مف 5222ل نة االنتخابات ىـ بنسبة 

االنتخابات ممف يممكوف ىذا الحؽ )مسػ ميف وغيػر مسػ ميف( ىػي حاصػؿ يػرب نسػبة المسػ ميف فػي نسػبة 
% فقػػط  فمػػاذا حققػػت حركػػة فػػتح مػػف ىػػذه النسػػبة مػػي الخسػػارة  3029المقتػػرعيف  التػػي ىػػي فػػي المحصػػمة 

 ذات الكثافة السكانية؟! المدوية ليا  خصوًصا المناطؽ
ـ  3115إف النسب التي توصمنا إلييا في األعمػى تفيػد بمقػدار االنحػدار عػف نسػب االنتخابػات المحميػة عػاـ 

%  ما 13نسمة في اليفة الغربية  انتخب منيـ ما نسبتو  222101إذ بمغ عدد المس ميف لبلنتخاب حينيا 
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ىذه ال ولة مف االنتخابات  حيػث السػقوط المػدوي عػف نسػبة  ال يترؾ م ااًل لمشؾ بالفشؿ الذريي الذي انتاب
الن اح  ومف ىنا ال نعد ىذه االنتخابات ونتائ يا تمثيبًل حقيقيًّا لمشعب الفمسطيني  وما أفرزتو مف أشػخاص 

 ليـ كؿ االحتراـ إال أنيـ ال يمثموف الشعب الفمسطيني.
أف يو ػػو لبطػػؿ ىػػذه االنتخابػات حركػػة فػػتح  ولعػػؿ  ونعػود لعنػػواف المقػػاؿ: "مػف الخاسػػر؟"  وىػػذا السػػؤاؿ حػري

ىػػذا السػػؤاؿ يسػػبقو تسػػاؤالت: ىػػؿ  ػػرت االنتخابػػات بػػإرادة حركػػة فػػتح؟  أـ أنيػػا قػػد فريػػت عمييػػا؟  ولكػػبل 
 السؤاليف نتائج تترتب عمى إ ابتو.

مػػػاـ أمػػػا إف كانػػػت االنتخابػػػات قػػػد  ػػػرت بػػػإرادة حركػػػة فػػػتح فحػػػري بيػػػا اآلف بعػػػد الخسػػػارة التػػػي منيػػػت بيػػػا أ
المستقميف  ومف انشؽ عف حركة فتح في المدف الرئيسة كنابمس وراـ اهلل و نيف؛ حري بيا أف تعيد حساباتيا 
فػي إسػػتراتي يتيا ومشػروعيا الػػذي تتبنػاه  وأف تعمػػـ أيػػف ىػي مصػػمحة الشػعب الفمسػػطيني  وأيػف ىػػي مصػػمحة 

الشعب الفمسطيني  والتنكػر لمػف  حركة فتح مف مصمحة ىذا الشعب  وعمييا أف تكؼ عف االستفراد في قرار
 ـ .3119يممؾ الشرعية الحقيقية حسب نتائج االنتخابات التشريعية عاـ 

أما إف كانت ىذه االنتخابات قد فريت عمى حركة فتح  وفؽ ما صػرح بػو الػرئيس أبػو مػازف ل ريػدة القػدس 
ا عػف عممػو أو استشػارتو؛ ـ  بػ ف قػرار سػبلـ فيػاض حػوؿ االنتخابػات  ػاء بعيػدً 20/1/3103المحمية بتاريخ 

فنقػػوؿ إف حركػػة فػػتح قػػد وقعػػت فػػي شػػراؾ مػػا كانػػت قػػد نصػػبت  وآف ليػػا أف تصػػارح الشػػعب الفمسػػطيني وأف 
تعتػػذر لػػو عػػف كػػؿ مػػا لحػػؽ بػػو خػػبلؿ سػػنوات االنقسػػاـ األخيػػرة  وعمييػػا أف تقػػر بػػ ف حكومػػة غيػػر شػػرعية قػػد 

 مزيػػًدا مػػف الحرمػػاف فػػي الحقػػوؽ والعػػيش أخػػذت غطػػاًء مػػف حركػػة فػػتح ال ت مػػب عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني إال
 الكريـ  وحرماف مف ممارسة الحقوؽ السياسية في أف يختار الشعب قيادتو.

% قػػد حػػـر حقػػو فػػي الترشػػح 21أمػػا الخاسػػر فمػػيس أحػػًدا سػػوى الشػػعب الفمسػػطيني  عنػػدما ن ػػد أف مػػا نسػػبتو 
فة الغربية في االستفراد في القرار بش ف واالنتخاب  ال لشيء قد اقترفو  إال لتعنت حركة فتح وحكومتيا بالي

 مصير الشعب الفمسطيني ومقدراتو وحقوقو وثوابتو.
 33/01/3103، فمسطين أون الين
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 موناليزا فريحة
 –لماليػػػػة بيػػػػخيا مبليػػػػيف الػػػػدوالرات فػػػػي مشػػػػاريي اعػػػػادة بنػػػػاء قطػػػػاع غػػػػزة  تيػػػػي قطػػػػر قوتيػػػػا اليػػػػاربة ا

 الديبموماسية في خدمة حركة المقاومة االسبلمية "حماس" المعزولة دوليًا.
تعػػػود قطػػػر بقػػػوة الػػػى غػػػزة  مػػػي أوؿ مكتػػػب ديبموماسػػػي فػػػي القطػػػاع منػػػذ سػػػيطرة "حمػػػاس" عمييػػػا قبػػػؿ خمػػػس 

ف القػرف سنوات  بعدما أعادت أواخر أيموؿ المايي افتتاح الفيبل التي استخدمتيا االمارة في العقػد األخيػر مػ
المايي مكتبًا تمثيميًا ليا في القطاع. ومي إف المسؤوليف في الدوحة يقولوف أف المكتػب لػيس سػفارة رسػمية  
وأنو ييدؼ الى االشراؼ عمى مبلييف الدوالرات التي تموؿ بيا قطر مشاريي انمائية  فانو برئاسػة ديبموماسػي 

   صبغة شرعية.3111عاـ ويكسب حكومة معزولة  دوليًا  منذ استيبلئيا عمى غزة 
وال شؾ في أف زيارة أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني  المقررة اليػوـ لغػزة   وىػي االولػى مػف نوعيػا  

لػػرئيس دولػػة  لمقطػػاع منػػذ سػػيطرة الحركػػة عميػػو  تشػػكؿ مكسػػبًا سياسػػيًا كبيػػرًا يت ػػاوز ب بعػػاده حػػدود المنػػاطؽ 
 الفمسطينية واسرائيؿ.
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ود قطػػػر فػػػي غػػػزة مبػػػادرة دعػػػـ لعمميػػػة السػػػبلـ وقائػػػدىا االوؿ الػػػزعيـ الراحػػػؿ ياسػػػر ففػػػي المايػػػي  شػػػكؿ و ػػػ
عرفات. وفي حينو كانت الخطوة متوايعة عمػى صػورة إمػارة خمي يػة غنيػة ولكػف غيػر ناشػطة عمػى السػاحة 

 الدولية.  اال انو بعد عشر سنيف تقريبًا تبدو الصور  كما االىداؼ  مختمفة تمامًا.
تفايػات الشػعبية فػي العػالـ العربػي والتػي ألقػت بثقميػا وراء  تغييػر االنظمػة مػف تػونس الػى فقطر "بطمػة" االن

مصر ومف ليبيػا الػى سػوريا  تيػي قوتيػا الماليػة والديبموماسػية فػي خدمػة "حمػاس" التػي انقمبػت عمػى النظػاـ 
الػرئيس الفمسػطيني  السوري  حميفيا االساسي  والتي ال تزاؿ تخوض كباشًا سياسػيًا مػي حركػة "فػتح" وزعيميػا

 محمود عباس.
رسميًا  ييدؼ المكتػب التمثيمػي القطػري فػي غػزة الػى ادارة مبليػيف مػف الػدوالرات خصصػتيا الدوحػة لمشػاريي 

  اال أنيا وا يت مشػاكؿ 3112اعادة بناء القطاع  التي كاف يفترض أف تبدأ بعيد الي ـو االسرائيمي أواخر 
 ي أعاؽ دخوؿ مواد البناء الى القطاع.كبيرة نتي ة الحصار االسرائيمي الذ

 93مميػوف دوالر   بنػاء م مػي سػكني يػخـ كمفتػو  352وتشمؿ المشػاريي القطريػة الطموحػة والبالغػة قيمتيػا 
مميوف دوالر ويعد آالؼ الوحدات السكنية التي تخصص لبلسر الفقيرة والشباب  مي كؿ الخدمات اليرورية 

عميو اسـ "حمد تاوف"  نسبة الى اسـ أمير قطر. ويتوقػي أف تشػيد مف مدارس ودور حيانة ومتا ر ويطمؽ 
 .3115ىذه المدينة ال ديدة عمى أنقاض غوش قطيؼ  م مي المستوطنات الييودية التي فككت عاـ 

ومػػف المشػػاريي القطريػػة األخػػرى  انشػػاء طػػرؽ رئيسػػية وبنػػى تحتيػػة واعػػادة ت ىيػػؿ طريػػؽ صػػبلح الػػديف الػػذي 
كيػػومترًا ويعػػد العمػػود الفقػػري لغػػزة  وبنػػاء مستشػػفى العػػادة  25الو  عمػػى طػػوؿ يصػػؿ  نػػوب قطػػاع غػػزة بشػػم

 ت ىيؿ يحايا النزاع مي اسرائيؿ.
وكانت قطر مولت في حزيراف تسميـ غزة كميػات كبيػرة مػف الػنفط عبػر الحػدود المصػرية  األمػر الػذي سػاعد 

مػرة االولػى منػػذ قصػفتيا اسػرائيؿ عػػاـ محطػة الكيربػاء الوحيػدة فػػي القطػاع عمػى معػػاودة العمػؿ بقػدرة كاممػػة لم
   وتاليًا انياء أزمة التيار الكيربائي التي كادت تغرؽ غزة في العتمة.3119

 عودة سياسية
وعمى رغـ الطابي االقتصادي  البحت ليذه المساعدات  ال يمكف اغفاؿ ال انب السياسي لمعودة القطرية الى 

ي  ال يمكػف النظػر الػى المبػادرة  القطريػة فػي غػزة اال امتػدادًا الفمسػطين-غزة. ففي يوء االنقساـ الفمسػطيني 
لدعميا السياسي والمالي القديـ  لػػ"حماس"  االمػر الػذي  ييػدد بزيػادة االنقسػاـ بينيػا وبػيف حركػة "فػتح"  وىػو 

 ما برز أييًا في كبلـ الرئيس الفمسطيني االحد.  
د عمػى  يػوده  فػي غػزة  أبػرز لػو أييػًا الحا ػة فمئف شكر عباس أميػر قطػر فػي اتصػاؿ ىػاتفي بينيمػا االحػ
 الى "الحفاظ عمى وحدة المناطؽ الفمسطينية وانياء االنقساـ".

... "شػكرًا قطػر" الفتػات رفعيػا الغػزاويف عمػى طػوؿ الطريػؽ التػي سيسػمكيا موكػب الشػيخ حمػد الػذي سيصػػؿ 
فػػي القطػػاع.ولكف لػػيس خافيػػا أف الػػى القطػػاع مػػف طريػػؽ مصػػر  تعبيػػرًا عػػف امتنػػانيـ لممشػػاريي التػػي تموليػػا 

قطرأييػػًا ممتنػػة لػػػ"حماس" التػػي قطعػػت عبلقاتيػػا مػػي دمشػػؽ وأقفمػػت مكتبيػػا ىنػػاؾ احت ا ػػًا عمػػى مػػا يمارسػػو 
 نظاـ في حؽ شعبو.

وميما يكف مف أمر  تبدو غزة بسكانيا المميوف ونصؼ المميوف   المستفيد االكبر مف مبلييف الدوالرات التي 
  وىػػػي تتطمػػػي الػػػى اسػػػتغبلليا العػػػادة انعػػػاش االقتصػػػاد  آممػػػة فػػػي أف تسػػػمؾ المػػػواد ستسػػػتثمر فػػػي  أرايػػػييا

 اليرورية ليذه المشاريي الطرؽ الشرعية بينيا وبيف اسرائيؿ ومصر  ال االنفاؽ  تمييدًا لرفي الحصار عنيا.
 32/01/3103، النيار، بيروت
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 فيمي ىويدي
اب اعتمػػاد السػػفير المصػػري لػػدى إسػػرائيؿ يعػػد فيػػيحة لمبيروقراطيػػة المصػػرية  سػػببت ال  ػػداؿ فػػي أف خطػػ

إحرا ا شديدا لمرئيس محمد مرسي. مي ذلؾ فربما كػاف لمحػدث فيػيمة وحيػدة ىػي أنػو يسػتدعي إلػى الوا يػة 
 يناير. 35ممؼ العبلقات المصرية اإلسرائيمية بعد ثورة 

س منتخػػب لمصػػر بعػػد الثػػورة رئػػيس إسػػرائيؿ بعبػػارة: عزيػػزي إذ لػػـ يخطػػر عمػػى بػػاؿ أحػػد أف يخاطػػب أوؿ رئػػي
وصديقي العظيـ. وما تصور أحد أف يعبر الرئيس المصػري عػف مشػاعره بقولػو إنػو: شػديد الرغبػة فػي اطػراد 
عبلقات المحبة التي تػربط لحسػف الحػظ بمػدينا..  إلػى غيػر ذلػؾ مػف مفػردات وعبػارات قػاموس المرحمػة التػي 

ري كنزا إستراتي يًا إلسرائيؿ. وىي المرحمة التي أسقطتيا ثورة الشػعب المصػري  أمػبل كاف فييا الرئيس المص
 منو في أف يقيـ نظاما  ديدا يرد لممصرييف كرامتيـ ويعيد لبمدىـ كبرياءه ال ريح.

رغػػـ أنػػي ممػػف يػػروف أنػػو مػػا كػػاف لمصػػر أف تمثػػؿ بسػػفير فػػي تػػؿ أبيػػب طالمػػا اسػػتمرت الدولػػة العبريػػة فػػي 
توسػػعية وفػػي احتبلليػػا لؤلرايػػي العربيػػة ورفيػػيا لحقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطيني  فػػإنني لػػـ أتوقػػي أف سياسػػاتيا ال

تقطي مصر العبلقات مي إسرائيؿ وتمغي كامب ديفد  وتدخؿ بسببيا حربا يدىا. مػي ذلػؾ فقػد تصػورت أنػو 
ىا األدنػػى مػػف الطبيعػػي أف تتحػػدث مصػػر بعػػد الثػػورة بمغػػة تتسػػـ بقػػدر مػػف االحتشػػاـ والحػػذر  تختمػػؼ فػػي حػػد

عف لغة النظاـ السابؽ. لغة ترى أف إسرائيؿ ليست صديقا وال حميفا  ولكنيا بمد غاصب ومعتدن  ورث النظاـ 
ال ديػػد عبلقػػة معػػو  فتػػورط فييػػا وايػػطر ألف يتعامػػؿ معيػػا حتػػى إشػػعار آخػػر  باعتبػػار ذلػػؾ مػػف قبيػػؿ الس ػػـ 

ذلؾ فػإف موقػؼ مصػر الحقيقػي بعػد الثػورة الذي ييطر المرء إلى ت رعو في بعض الظروؼ االسػتثنائية. ولػ
 ىو الصبر عمييا وليس الموافقة عمييا.

يقػػوؿ خبػػراء الدبموماسػػية المصػػرية إف لغػػة الخطػػاب الػػذي أرسػػؿ مػػي السػػفير ال ديػػد لػػيس فييػػا  ديػػد  ألنيػػا 
مػػف  الصػػيغة التقميديػػة المتعػػارؼ عمييػػا دوليػػا  والتػػي يخاطػػب بيػػا كػػؿ رؤسػػاء ال ميوريػػات فػػي أنحػػاء العػػالـ 

الواليات المتحدة إلى بوركينا فاسو. فالنص مكتوب منذ عدة عقود  والذي يتغير فيو فقػط بػيف الحػيف واآلخػر 
ىو اسـ رئيس الدولة المو و إليو الخطػاب  واسػـ السػفير الػذي يحممػو. ذلػؾ يعنػي أف الخطػاب المرسػؿ لػيس 

ف يعػػد الخطػػاب دلػػيبل عمػػى اسػػتمرار فيػػو أيػػة مشػػاعر خاصػػة بإسػػرائيؿ. وبالتػػالي فإنػػو مػػف التعسػػؼ والظمػػـ أ
 الرئيس مرسي في السير عمى ذات النيج الذي خطَّو وسار عميو الرئيس السابؽ.

ىذا الكبلـ أفيمػو ومسػتعد لمقبػوؿ بػو  لكنػو يعنػي فػي الوقػت ذاتػو أف البيروقراطيػة المصػرية فػي غيبوبػة  ولػـ 
لغػة مخاطبػة رئػيس إسػرائيؿ مػف  انػب أوؿ تدرؾ بعد أف فػي مصػر ثػورة أقامػت نظامػا  ديػدا  وبالتػالي فػإف 

 رئيس منتخب بعد الثورة المصرية البد مف أف تختمؼ في مفرداتيا ومعانييا.
أسػػتطيي أف أفيػػـ أييػػا أف العبلقػػات المصػػرية اإلسػػرائيمية ليػػا ويػػي شػػديد الحساسػػة والخصوصػػية  لسػػبب 

ة بػؿ ورباعيػة أييػا. أعنػي أف تعامػؿ  وىري ىػو أنيػا ليسػت عبلقػة ثنائيػة بػيف دولتػيف  ولكنيػا عبلقػة ثبلثيػ
المسؤوؿ المصري مي إسرائيؿ ييي في االعتبار أنو يتعامؿ أييا مي طرؼ ثالث ىو الواليات المتحدة  بؿ 
وطرؼ رابي يتمثؿ في االتحاد األوروبي. وبالتالي فعميو أف يدرؾ أف مسار عبلقات مصر مي إسرائيؿ يمكف 

 المتحدة وأوروبا. أف يؤثر سمبا أو إي ابا مي الواليات
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وذلؾ أمر ال ينبغي أف يصادر حركػة الدبموماسػية المصػرية  لكنػو يػدعوىا إلػى تػوخي الحػذر فيمػا تقػدـ عميػو 
نمػػا يكػػوف بػػدواـ التمسػػؾ بػػالحؽ مػػي  مػػف خطػػوات. والحػػذر ال يكػػوف باالستسػػبلـ واالنبطػػاح بطبيعػػة الحػػاؿ  وا 

 وؿ االتحاد األوروبي.الحرص عمى الحفاظ عمى ال سور الممتدة مي الواليات ود
ولسػػػت أشػػػؾ فػػػي أف اسػػػتقرار الويػػػي الػػػداخمي وتماسػػػكو يمثػػػؿ عنصػػػرا ميمػػػا فػػػي ن ػػػاح المسػػػعى المصػػػري 
المنشود. وال أقوؿ إف وراءه شعوب األمة العربية  لكف يكفي أف تتوافر لو قيادة منتخبة ديمقراطيا ومعبرة عف 

سرائيمية. عمما بػ ف الػذي تصػالح مػي إسػرائيؿ ىػو يمير الم تمي  الذي لديو ألؼ تحفظ عمى الممارسات اإل
 .0313حكومة مصرية ليست منتخبة  في حيف أف الشعب لـ يتصالح معيا منذ وقعت االتفاقية في عاـ 

يحيرني ىنا موقؼ الحكومة التركية التػي ا تػازت ذلػؾ االختبػار بن ػاح مشػيود. إذ ىػي محتفظػة بعبلقاتيػا 
ا وثيقة مي الواليػات المتحػدة بحكػـ عيػويتيا فػي ممػؼ النػاتو. لكػف ذلػؾ لػـ التي ورثتيا مي إسرائيؿ  وعبلقتي

يمنعيا مف االشتباؾ مي االثنيف والدخوؿ في موا يات سياسية ساخنة  حيف يتعمؽ األمر باسػتقبلؿ السياسػة 
 التركية  خصوصا في موقفيا مف الويي الفمسطيني.

إال ألف قيادتيػا تػوافرت لػدييا اإلرادة المسػتقمة  كمػا وما كاف لحكومة أنقرة أف تخوض غمػار تمػؾ الموا يػات 
توافر ليا السند الشعبي القوي بعد الن احات واإلن ازات التي حققتيػا فػي الػداخؿ. واالسػتقباؿ الشػعبي الكبيػر 
الذي حظي بو رئيس الػوزراء الطيػب أردوغػاف بعػد اشػتباكو العمنػي مػي الػرئيس اإلسػرائيمي شػمعوف بيريػز فػي 

 س  يشيد ب ف موقؼ الر ؿ كاف تعبيرا صادقا عف يمير الشعب التركي الذي انتخبو.مؤتمر دافو 
ليس لدي اعتراض عمى مف يقوؿ إف مصر في ويعيا الراىف تصعب مقارنتيا بتركيا  وىو ما أوافؽ عميو  

 لكف أقوؿ فقط إننا إذا لـ نفعميا فبل أقؿ مف أف نفيميا.
أرسػمت  0313مػديف عقػب توقيػي معاىػدة السػبلـ مػي إسػرائيؿ فػي عػاـ منذ بدأت العبلقات الدبموماسية بيف الب

مصػػر سػػتة سػػفراء إلػػى تػػؿ أبيػػب  لكػػف ىػػذه ىػػي المػػرة األولػػى التػػي تنشػػر فييػػا الصػػحؼ اإلسػػرائيمية خطػػاب 
 اعتماد السفير المصري لدى الدولة العبرية.

تسػرب عمػدا إلحػراج الػرئيس مف العبط أف نعتبرىػا م ػرد مصػادفة. ومػف السػذا ة أف نتصػور أف الرسػالة لػـ 
محمػػد مرسػػي وتشػػويو صػػورتو أمػػاـ الػػرأي العػػاـ العربػػي واإلسػػبلمي  فيػػبل عػػف محاولػػة طم نػػة الػػرأي العػػاـ 
الداخمي إلى أف رئيس مصر بعد الثورة ليس سوى نسخة مف رئيسيا قبؿ الثورة  لـ يختمؼ عنو إال في لحيتو 

 البيياء.
ف يقوؿ لمعرب والمسمميف  ميعا ىا ىو الرئيس القادـ مف  ماعة ولست أشؾ في أف مف سرب الرسالة أراد أ

وال تػزاؿ أ نحتيػا فػي غػزة وفػي غيرىػا مػف البمػداف  ىػا  22اإلخواف المسػمميف التػي حاربػت إسػرائيؿ فػي عػاـ 
ىو يبعث برسالة صداقة دافئة وحميمة إلى "صديقو العظيـ" رئيس إسرائيؿ. ك نو يعتذر عف ماييو ومايي 

 طمب منيـ الصفح والغفراف  ممتمسا إقامة عبلقات المحبة وطالبا الريا والقرب. ماعتو  وي
قارئ الصحؼ المصرية عمى األقؿ يدرؾ أف أغمب المنابر اإلعبلمية ابتمعت الطعـ  وتصػرفت كػ ف خطػاب 

التي االعتماد كتبو الرئيس محمد مرسي بخط يده  وأف العبارات التي وردت فيو تعبير عف مشاعره الحقيقية  
كػػاف قػػد أخفاىػػا قبػػؿ االنتخابػػات الرئاسػػية حيػػث دعػػا إلػػى وقػػؼ التطبيػػي مػػي إسػػرائيؿ. بػػؿ قػػرأت أف اإلخػػواف 

 سوؼ ينخرطوف في عممية التطبيي قريبا  وأف لقاء الدكتور مرسي مي شمعوف بيريز لف يكوف بعيدا.
ة الػرئيس مرسػي واحتسػاب الخبلصة أف عددا كبيرا مف المعمقيف في وسػائؿ اإلعػبلـ المصػري شػغموا بمحاكمػ

ىػػدؼ يػػد اإلخػػواف  بػػ كثر ممػػا شػػغموا بتحػػري الحقيقػػة فػػي شػػ ف الخطػػاب  أو بػػالتفكير فػػي كيفيػػة التعػػاطي 
 بمسؤولية وكرامة مي ممؼ العبلقات المصرية اإلسرائيمية في ظؿ موازيف القوة الحالية.
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والحكومػػة فػػي مصػػر بعػػد الثػػورة عػػف ال أخفػػي شػػعورا باالسػػتياء والحنػػؽ إزاء المغػػة التػػي يتحػػدث بيػػا الػػرئيس 
معاىدة السبلـ والعبلقات مي إسرائيؿ. وقد حزنت كثيرا عندما سمعت الرئيس محمد مرسي يقوؿ في نيويورؾ 
إنو ليست لديو مشكمة مي اتفاقية كامب ديفد  لثقتي في أنو البد مف أف تكوف لو مشػكمة مػي المعاىػدة  شػ نو 

دي تحفظا عمى قوؿ المتحدث باسـ الرئاسة وكذلؾ السفير ال ديػد في ذلؾ ش ف أي وطني مصري  كما أف ل
 لدى إسرائيؿ إف مصر ممتزمة بالكامؿ ببنود المعاىدة.

وقبػػػؿ أف يصػػػيح المرتعشػػػوف والمطبعيػػػوف قػػػائميف إننػػػي أدعػػػو إلػػػى إلغػػػاء المعاىػػػدة والػػػدخوؿ فػػػي حػػػرب يػػػد 
نمػا الحػذر فػي الحػديث عنيػا إسرائيؿ  فإنني أكرر أف ما أدعو إليو في الوقت الراىف ليس إلغػا ء المعاىػدة  وا 

 واالستسبلـ ليا بغير تحفظ.
لقد قاؿ لي بعػض الدبموماسػييف المخيػرميف إف ذلػؾ الحػديث الػذي أثػار اسػتيائي لػيس مو يػا إلػى إسػرائيؿ  
ولكنػػو مو ػػو لطم نػػة الواليػػات المتحػػدة واالتحػػاد األوروبػػي. وحتػػى إذا كػػاف ذلػػؾ صػػحيحا  فإنػػو يبعػػث أييػػا 

ة طم نػػة مفرطػػة إلسػػرائيؿ  كمػػا أنػػو يشػػيي حالػػة مػػف اإلحبػػاط فػػي أوسػػاط الػػوطنييف المصػػرييف والعػػرب  برسػػال
 ناىيؾ عف الفمسطينييف في األرض المحتمة.

إف ما بيننػا وبػيف إسػرائيؿ لػيس عبلقػات عاديػة  وبالتػالي فػإف مخاطبػة رئيسػيا ينبغػي أف تيػي فػي االعتبػار 
العبلقػػات  فإسػػرائيؿ مسػػتمرة كػػؿ يػػـو فػػي محػػو خريطػػة فمسػػطيف حتػػى الظػػروؼ االسػػتثنائية التػػي تحػػيط بتمػػؾ 

أعمنػػت مػػؤخرا أف اليػػفة الغربيػػة ليسػػت أريػػا محتمػػة  وذلػػؾ ال يمثػػؿ فقػػط إىػػدارا لحقػػوؽ الفمسػػطينييف الػػذيف 
وال -تحتفظ في س ونيا بنحو عشػرة آالؼ مػنيـ  ولكنػو يمثػؿ أييػا تيديػدا لؤلمػف المصػري والقػومي العربػي 

ثـ إف شبو  زيرة سيناء ال تزاؿ مرتينػة لحسػاب  -تحاصر قطاع غزة بعدما دمرت بنيتو التحتية تزاؿ إسرائيؿ
إسرائيؿ  ولـ تستطي مصر أف تستعيد سيادتيا عمييا منذ توقيي اتفاقية السبلـ  رغـ أف األحداث التػي وقعػت 

أف إسػرائيؿ صػارت  أخيرا بينت خطػورة اسػتمرار ذلػؾ الويػي عمػى األمػف المصػري  وال يقػؿ عػف ذلػؾ أىميػة
طرفا في نيب حقوؽ الغاز التػي تػـ اكتشػافيا داخػؿ نطػاؽ الميػاه االقتصػادية المصػرية بػالتواطؤ مػي قبػرص. 
وىي  ريمة كبرى ييعت عمى مصر دخبل يقدر بعشرات المميارات مف الدوالرات  فػي حػيف أنيػا تقػؼ عمػى 

ارات دوالر لمخػػػػروج مػػػػف األزمػػػػة بػػػػاب صػػػػندوؽ النقػػػػد الػػػػدولي متمنيػػػػة الحصػػػػوؿ عمػػػػى أقػػػػؿ مػػػػف خمسػػػػة مميػػػػ
االقتصػػادية التػػي تمػػر بيػػا )لمعمػػـ لػػـ تنػػزعج إسػػرائيؿ مػػف قػػرار الحكومػػة المصػػرية وقػػؼ تصػػدير الغػػاز إلييػػا  

 ألنيا استعايت عنو بالغاز المنيوب وبدأت تصدر منو!(.
سػاؿ سػفير إلػى تػؿ ىذه الخمفية ال ترشح العبلقات المصرية اإلسرائيمية ألي تقدـ  بؿ ال تسوغ التع ػؿ فػي إر 

أبيب اكتفاًء بو ود قائـ باألعماؿ ىناؾ  كما أنيا ال تبرر ب ي حاؿ إرساؿ خطاب اعتماد مي السفير ال ديػد 
نمػػػا تفػػػرض عمػػػى المسػػػؤوؿ المصػػػري أيػػػا كػػػاف أف  يصػػػؼ الػػػرئيس اإلسػػػرائيمي ب نػػػو صػػػديؽ عزيػػػز أو وفػػػي. وا 

فػي الػتحفظ المطمػوب فػي حػديث المسػؤوؿ يحذؼ مف خطابو مثؿ تمؾ الصفات غير المبررة. والم ػاؿ واسػي 
المصري عف معاىػدة السػبلـ. فمػو أف يقػرف كبلمػو عػف االلتػزاـ بيػا بالػدعوة إلػى يػرورة وفػاء الطػرؼ اآلخػر 

 بالتزاماتو  مي الت كيد عمى يرورة احتراـ حقوؽ الفمسطينييف  وبالتساؤؿ عف طبيعة "السبلـ" الذي  مبتو.
ى أنػو ال تو ػد معاىػدات أبديػة  ولكػف المعاىػدات تخيػي لمتعػديؿ بمػا يمبػي في ىذا الصدد  ي ػدر االنتبػاه إلػ

مصػػالح أطرافيػػا لكػػي يعيشػػوا فػػي أمػػاف وسػػبلـ. وقػػد كػػاف ذلػػؾ أويػػح مػػا يكػػوف فػػي حالػػة سػػيناء التػػي أثبتػػت 
الظروؼ أف ثمة حا ة ممحػة إلعػادة النظػر فػي الممحػؽ األمنػي لبلتفاقيػة ليحقػؽ مزيػدا مػف الو ػود والسػيطرة 

 ية المصرية فييا.األمن
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ال تثريػػػب عمػػػى مصػػػر إف تحػػػدثت بيػػػذه المغػػػة حتػػػى تتعػػػافي وتػػػنيض عمػػػى قػػػدمييا  وحينػػػذاؾ ربمػػػا أصػػػبح 
 بمقدورىا أف تفعؿ ما فعمتو تركيا مي أصدقائيا و"أعدقائيا".

 32/01/3103، الجزيرة نت، الدوحة
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 نواؼ الزرو

" وستنتيي 9 -ات لم بية الداخمية اإلسرائيمية  أطمؽ عمييا "نقطة تحوؿانطمقت يوـ أمس األوؿ أيخـ مناور 
يوما بعد غد الخميس  وفي إطار المناورة سػيتـ التػدرب ألوؿ مػرة عمػى سػيناريو تقػي فيػو ىػزة أريػية شػديدة  
كمػػا سػػتتدرب مؤسسػػات التعمػػيـ وريػػاض األطفػػاؿ فػػي أر ػػاء الػػببلد  والػػوزارات الحكوميػػة والمؤسسػػات العامػػة 

سػػمطة محميػػة  مػػي وحػػدات  351مػػى عمميػػة الخػػروج مػػف المبػػاني المغمقػػة  كمػػا ستشػػارؾ فػػي المنػػاورة نحػػو ع
 االرتباط بسمطات قيادة ال بية الداخمية.

قػػػد تبػػػدو ىػػػذه المنػػػاورة اليػػػخمة لمػػػبعض عاديػػػة  غيػػػر أنيػػػا فػػػي الحسػػػابات اإلسػػػرائيمية تنطػػػوي عمػػػى أبعػػػاد 
اليوـ  فالماثؿ أمامنػا -9-ثـ تسمسمت لتصؿ إلى الرقـ -0-بالرقـ وتداعيات إستراتي ية  فػ"نقطة تحوؿ" بدأت

انيػػـ عمػػى مسػػتوى المؤسسػػة العسػػكرية والسياسػػية واإلعبلميػػة  وكػػذلؾ عمػػى مسػػتوى الػػرأي العػػاـ اإلسػػرائيمي  
حتػػى اآلف ..." ومػػا  9-0يربطػػوف ربطػػا  ػػدليا مػػا بػػيف ىػػذه التػػدريبات والمناورات"المتحولػػة.. المتسمسػػمة مػػف 

 ب الصواريخ القادمة التي باتت تييمف عمى الخطط والقناعات والمناخات والسيكولو يا اإلسرائيمية..!بيف حر 
فاإلسرائيمي عموما  مف الرئيس  إلى رئيس الوزراء  إلى الوزراء  إلى كبار ال نػراالت واليػباط  إلػى ال نػود 

ميػا  إلػى عصػابات المسػتوطنيف فػي الحاخامات  إلػى ر ػاؿ اإلعػبلـ واألكادي-في كؿ مكاف  إلى ر اؿ الديف
أنحاء اليفة  كميـ باإل ماع أصبحوا ينتظروف اندالع حروب  وىـ يروف حرب الصواريخ القادمة عبر ىػذه 

 التدريبات العسكرية األوسي واألشمؿ في تاريخ تمؾ الدولة الصييونية..!.
تػػػدريبات واالسػػػتعدادات فنقطػػػة التحػػػوؿ  فػػػي ميػػػمونيا العسػػػكري  تشػػػكؿ نقطػػػة تحػػػوؿ لػػػيس عمػػػى مسػػػتوى ال

نمػػػا أخػػػذت تتكػػػرس كنقطػػػة تحػػػوؿ إسػػػتراتي ي فػػػي الموا يػػػات العسػػػكرية الحربيػػػة منػػػذ  الحربيػػػة لػػػدييـ فقػػػط  وا 
  وشكمت بالتالي نقطة تحػوؿ سػيكولو ي 3119اليزيمة الحارقة التي لحقت ب يشيـ الذي ال يقير في تموز/
 وعمػى ال بيػات األخػرى  بػؿ يبػدو أف المشػيد في استعداداتيـ النفسية  لموا يػة حػروب أخػرى مػي حػزب اهلل

اإلسرائيمي بات مثقبل بػ"نقاط التحوؿ" المقترنة بسيكولو يا الرعب والقمؽ  وىػوا س الو ػود  مػف الحػرب ومػف 
الخسػائر ومػف اليزيمػة المحتممػة  ومػػف المسػتقبؿ الغػامض  ومػف احتمػػاالت االنييػار الشػامؿ  فػوزير "ال بيػػة 

ة السػػابؽ  ال نػػراؿ متنػػاف فيمنػػائي  كػػاف رسػػـ سػػيناريو الرعػػب اإلسػػرائيمي المتوقػػي فػػي أيػػة الداخميػػة" اإلسػػرائيمي
حرب مستقبمية مػي العػرب  ويتمثػؿ بسػقوط آالؼ الصػواريخ يوميػا  لمػدة شػير كامػؿ عمػى األقػؿ  واسػتيداؼ 

 ثؼ". محطات إنتاج الطاقة والبنى التحتية  والمؤسسات االقتصادية  وتعرض مدينة تؿ أبيب لقصؼ مك
فحينمػا يرسػـ ال نػراؿ فيمنػائي ىػذا السػيناريو  فػإف فػػي ذلػؾ معػاني ودالالت حربيػة صػريحة! فقػد قػاؿ فيمنػػائي 
في لقاء مي أرباب الصناعة والت ارة واألعماؿ: "ستسقط آالؼ الصواريخ يوميا عمى إسرائيؿ  وسترتفي ألسنة 

حػػرب شػػاممة مػػي سػػوريا وحػػزب اهلل وحمػػاس"  النيػػراف مػػف مواقػػي اسػػتخراج الغػػاز  ينبغػػي أف نكػػوف مسػػتعديف ل
واصفا مواقي التنقيب عف الغاز في عرض البحر ب نيا الخاصرة الرخوة إلسرائيؿ. مويحا: "السػوريوف ليسػوا 
بحا ة إلطبلؽ عشرات الصواريخ عمى تمؾ المواقي  فمدييـ منظومات دقيقة  ويكفي بيعة صواريخ إلحراؽ 

يعرفػػوف اسػػتخبلص الػػدروس  ىػػـ ال يخػػافوف  وال ييربػػوف كمػػا عممػػوكـ  كػػؿ شػػيء"  وقػػاؿ فيمنػػائي "إف العػػرب
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ذات مػػػرة  انسػػػوا مػػػا عممػػػوكـ إيػػػاه  ىػػػـ يعرفػػػوف أنيػػػـ ال يمكػػػنيـ ىزيمػػػة إسػػػرائيؿ فػػػي سػػػاحة المعركػػػة  ليػػػذا 
يسػػتعدوف ليػػربيا فػػي العمػػؽ بواسػػطة الصػػواريخ  يمكػػنكـ احتسػػاب كػػـ صػػاروخا بحػػوزتيـ  كػػـ منيػػا يمكننػػا 

يا  وكػـ سنسػقط منيػا قبػؿ وصػوليا  سػيطمقوف عمينػا آالؼ الصػوارخ والقػذائؼ  وستسػقط قصؼ مواقي إطبلق
 مئات الصواريخ وما في منطقة المركز  ىذا ما سيحصؿ ىنا  وسيستمر شيرا عؿ األقؿ  دوف توقؼ.

وكاف المحمؿ اإلسرائيمي  دعوف ليفي كتب في /ىػآرتس تحػت عنػواف: "أربمػا ال يو ػد خيػار عسػكري" يبشػر 
قػػائبل: "سػػتكوف الحػػروب اآلتيػػة ىػػي حػػروب  -أو ييػػعيـ فػػي صػػورة الحقػػائؽ القائمػػة والقادمػػة -رائيميييفاإلسػػ

ال بيػػة الداخميػػة  وىػػذه المػػرة ستتيػػرر ال بيػػة الداخميػػة اإلسػػرائيمية عمػػى نحػػو لػػـ نعرفػػو مػػف قبػػؿ  فقػػد كانػػت 
دث فقػػط  إف ى ومػػا بػػآالؼ حػػرب الخمػػيج األولػػى وحػػرب لبنػػاف الثانيػػة مػػف ىػػذه الناحيػػة المقدمػػة لمػػا قػػد يحػػ

الصواريخ  كما يتنبػ  الخبػراء  سينشػئ واقعػا يصػعب عمػى إسػرائيؿ الصػمود فيػو  فيػي غيػر مػزودة لػذلؾ وقػد 
 رأينا ىذا في الكرمؿ  وىي غير مستعدة لذلؾ وقد رأينا ىذا في حرب لبناف".
أ رتيػا وتواصػميا دولػة االحػتبلؿ  لقد بات وايحا تماما  أف كؿ ىذه التدريبات البرية وال وية والبحرية التػي 

"  عمػى تمػاس مباشػر بتمػؾ اليزيمػة فػي لبنػاف 9وصوال إلى تدريبات المؤخرة أو العمؽ األخيرة "نقطة تحػوؿ..
مػػف  يػػة  وعمػػى تمػػاس مباشػػر بالحسػػاب المفتػػوح مػػف  يتػػو ثانيػػة  ولكنيػػا تؤشػػر مػػف  يػػة ثالثػػة الػػى حالػػة 

 .3119عنؼ زلزالي  في موا ية تموز/ال بية الداخمية اإلسرائيمية التي اىتزت ب
 33/01/3103، 48عرب 
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 ألوف بف مئير
يستمر أمف إسرائيؿ القومي وألسباب و يية في كونو مػف دواعػي القمػؽ الرئيسػية لػيس فقػط لمػواطني إسػرائيؿ 

ؿ فػػي العػػالـ. إلسػػرائيؿ كػػؿ األسػػباب أف تكػػوف فحسػػب  بػػؿ لييػػود العػػالـ ولكثيػػر مػػف أصػػدقاء وحمفػػاء إسػػرائي
يػػ رة مػػف أعػػدائيا الػػذيف لػػدييـ الوقػػت وأثبتػػوا أكثػػر مػػف مػػرة بػػ نيـ لػػيس أىػػبًل لمثقػػة ويبقػػوا ممتػػزميف بتػػدمير 
إسرائيؿ قواًل وفعبًل. وليذا السبب يصبح اإلسرائيميوف أكثر تشاؤمًا وتشككًا يومًا بعد يوـ حوؿ إمكانيػة إحػبلؿ 

قػػد فقػػد الكثيػػر مػػف  -رغػػـ قػػوة إقناعػػو  –اسػػتمراره فػػي حالػػة التوصػػؿ إليػػو  غيػػر أف ىػذا ال ػػدؿ السػبلـ وحتػػى 
 وىره وأىميتو مػي تغيػر الوقػت والظػروؼ. ولمت كيػد  بػالّرغـ مػف بقػاء قػوة إسػرائيؿ العسػكرية العامػؿ المركػزي 

طيعاف أف يػػوفرا إلسػػػرائيؿ ألمنيػػا القػػومي  غيػػػر أنػػو ال عمػػػؽ إقميميػػا وال اسػػػتمرار تعزيػػز القػػػوة العسػػكرية يسػػػت
األمف المطمؽ الذي تحتا و. ففي التحميؿ النيائي  يعتمد أمف إسرائيؿ عمى السبلـ مػي الػدوؿ العربيػة وي ػب 

 أف تستغؿ اآلف قوتيا العسكرية اليائمة ليماف ىذا السبلـ ميما بدا ذلؾ محّيرًا.
ائيؿ أكثػر عريػة لمي مػات الصػاروخية ىناؾ مف يقوؿ ب ف انسحاب إسرائيؿ مف اليفة الغربية سي عؿ إسػر 

مف ال باؿ المطمة عمى سكاف إسرائيؿ والمراكز الصػناعية فػي الشػريط السػاحمي تحتيػا, األمػر الػذي سػي عؿ 
الػػػدفاع عػػػف البمػػػد أمػػػرًا مسػػػتحيبًل عمػػػى حػػػد زعميػػػـ. وقػػػد كتػػػب أحػػػد النقػػػاد مستشػػػيدًا بخبيػػػر عسػػػكري أمريكػػػي 

اؿ اليفة الغربية  فإف عرض إسرائيؿ الحالي في ال زء األوسػط قاؿ:"إذا نصبت أنظمة أسمحة حديثة في  ب
مػيآًل  األمػر الػذي سػي عؿ مػف الػدفاع عػف البمػد أمػرًا  09 – 3مػيبًل إلػى  55 – 21مف الػببلد سػيتقمص مػف 

مستحيبًل." ولت ييد ىذا ال دؿ ىناؾ مف يسػتند ببسػاطة إلػى التصػريحات التػي يػدلي بيػا مسػؤولوف إسػرائيميوف 
ح اليمينػػي الػػذيف يربطػػوف العمػػؽ اإلقميمػػي بػػاألمف القػػومي بػػدوف فحػػص األىميػػة الحقيقيػػة مػػا بػػيف مػػف ال نػػا

 اإلثنيف  وباألخص في سياؽ اليفة الغربية والعمؽ ال غرافي المعني بالبحث.
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ومقابػػؿ ىػػذا "الخبيػػر العسػػكري األمريكػػي" ىنػػاؾ مئػػات الخبػػراء العسػػكرييف اإلسػػرائيمييف الػػذيف يعاريػػوف ىػػذا 
. ال أحػػد يعتقػػد بػػ ف اتفاقيػػة سػػبلـ بحػػد ذاتيػػا سػػتوفر إلسػػرائيؿ األمػػف الفػػوري. وبالفعػػؿ  ي ػػب تنفيػػذ أيػػة القػػوؿ

اتفاقيػػة سػػبلـ عمػػى مراحػػؿ وتسػػتمـز مػػف كػػبل الطػػرفيف اإللتػػزاـ تمامػػًا ب ميػػي شػػروط اإلتفاقيػػة  وبػػاألخص فػػي 
أف تكػػوف مويػػي التنفيػػذ  مػػثبًل مويػػوع قيػػايا األمػػف القػػومي إلسػػرائيؿ. ولػػذا  فػػإف اإل ػػراءات األمنيػػة ي ػػب 

تمركػػز قػػوة سػػبلـ دوليػػة تحػػت قيػػادة الواليػػات المتحػػدة عمػػى طػػوؿ الحػػدود مػػي األردف تكػػوف م يػػزة بإمكانيػػات 
وقدرات تعزيزية. واألىـ مف ذلؾ ىو قوة الردع العسكرية لدى إسرائيؿ التي بإمكانيا أف تمنػي أي إخػبلؿ ب يػة 

 اتفاقية مي الفمسطينييف.
ى التكنولو يا العسكرية المعاصرة وانتشار الصواريخ القصيرة والمتوسطة األمد )التي يتراوح مػداىا وبالنظر إل
ميؿ( التي بحوزة حماس وحزب اهلل  بإمكاف "أنظمػة األسػمحة الحديثػة" ىػذه وبصػرؼ  011أمياؿ و 2ما بيف 

اؾ أي اختبلؼ أكانػت النظر عف اماكف نصبيا أف تيرب أي ت مي سكاني في إسرائيؿ. ولذا  لف يكوف ىن
مػػيبًل.  09إلػػى  3مػػيبًل أو تقمصػػت إلػػى مػػدى  55إلػػى  21المسػػافة مػػف  بػػاؿ اليػػفة الغربيػػة تتػػراوح مػػا بػػيف 

وبالتحميػػؿ النيػػائي فػػاف إمكانيػػات إسػػرائيؿ وقػػدراتيا عمػػى الػػرد عمػػى أي ى ػػـو وح ػػـ الخسػػائر الفادحػػة التػػي 
 االخرى بعدـ استفزازىا. بإمكانيا أف تسّببو. وحدىا كفيمة ب ف تقتني االطراؼ

إسػ ؿ نفسػؾ لمػاذا امتنػي الفمسػطينيوف فػي اليػفة الغربيػة وحمػاس فػي غػزة مػف اسػتفزاز إسػرائيؿ بشػكؿ  ػػدي 
وخطير؟ ال واب عمى ذلؾ ىو أف الفمسطينييف في اليفة الغربية قد عانوا مف الغػزوات اإلسػرائيمية اليػارية 

. لػػػـ 3113وحمػػاس فػػي  3119اهلل كػػذلؾ فػػػي عػػاـ    وحػػزب3111فػػي صػػحوة االنتفايػػة الثانيػػة فػػػي عػػاـ 
عػػادة اسػتفزاز إسػػرائيؿ عسػػكريًا  تتعػاؼ حمػػاس وحػزب اهلل حتػػى اآلف مػػف التػدمير الػػذي عػػانوه مػف إسػػرائيؿ  وا 
بالنسبة ليـ يعني اإلنتحار. ىذا ىو السبب الذي  عؿ السمطة الفمسطينية تتخّمى عف العنؼ وتسعى لتحقيػؽ 

ذا أىػػدافيا السياسػػية بالوسػػائ ؿ السػػممية وىػػو السػػبب أييػػًا وراء اليػػدوء النسػػبي السػػائد فػػي اليػػفة الغربيػػة. وا 
 أيفنا إلى ذلؾ عنصر اتفاقية السبلـ  سيصبح حدوث موا ية  ديدة أقؿ احتمااًل بكثير.

القيػػػػية لػػػػيس أيػػػػف سترسػػػػـ الحػػػػدود بشػػػػكؿ نيػػػػائي. لقػػػػد رّو ػػػػت الحكومػػػػات اإلسػػػػرائيمية المتعاقبػػػػة لم ميػػػػور 
طورة ربػػط الحػػدود بػػاألمف القػػومي فػػي حػػيف أف بنػػاء المسػػتوطنات  مػػثبًل مسػػتوطنة آريػػؿ  فػػي اإلسػػرائيمي أسػػ

عمؽ اليػفة الغربيػة محفّػز عقائػديًا ولػيس لػو أيػة عبلقػة بػاألمف القػومي. وبالفعػؿ  مػا ي عػؿ الحػدود مػا بػيف 
نيائي ولكػف قػوة الػردع  إسرائيؿ ودولة فمسطينية مستقبمية قابمة لمدفاع ليس أيف ستكوف الحدود النيائية بشكؿن 

اإلسرائيمية الثابتة وباألخص عند إقامة سبلـ شػامؿ وعبلقػات طبيعيػة يطػّور ال انبػاف مػف خبلليػا مػي الوقػت 
مصمحة حقيقية. وأي ادعاء خبلفًا لذلؾ ال أساس لو مف الصّحة ميما كانت نوايا الفمسطينييف النيائيػة سػّيئة 

 كما يّدعي اإلسرائيميوف.
السػػائدة فػػي إسػػرائيؿ أنػػو ال يمكػػف الوثػوؽ بػػالعرب  وبػػاألخص الفمسػػطينييف. أيػػؼ إلػػى ذلػػؾ   مػف المعتقػػدات

ـّ التوصػػؿ التفاقيػػة سػػبلـ إسػػرائيمي  فمسػػطيني اليػػوـ  فػػإف الفمسػػطينييف  –يػػّدعي اإلسػػرائيميوف أنػػو حتػػى لػػو تػػ
ف اإلسرائيمييف عمى سينقيوف ىذه االتفاقية حالما شعروا أف التخمي عنيا سيكوف لصالحيـ. ويصّر الكثير م

اف الفمسػػطينييف ممتزمػػوف مػػف حيػػث الفطػػرة بتػػدمير إسػػرائيؿ وأف إبػػراـ اتفاقيػػة سػػبلـ بالنسػػبة لمفمسػػطينييف لػػيس 
سوى خطوة تكتيكية في حيف ينتظروف يومًا أفيؿ لتحقيؽ ىدفيـ النيائي وىو تدمير إسػرائيؿ. والسػؤاؿ ىػو  

فالثقة تنمو وتترعرع فقط مف خبلؿ عبلقة بناءة ومستمرة  مف ذا الذي سييي سبلمًا عمى أساس الثقة فقط ؟
 يعززىا فقط السبلـ.
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دعونا نفترض لمحظة ب ف اإلفتقار لمثقة ىو العقبة الرئيسية أماـ صني السبلـ. السؤاؿ ىو: متى سي تي اليـو 
العبلقػػات الػػذي سػػيبدأ فيػػو الطرفػػاف بػػالوثوؽ ببعيػػيما الػػبعض؟ ىػػؿ سػػي تي ذلػػؾ بعػػد تطػػوير الت ػػارة وتنميػػة 

الت ارية والثقافية والعممية والدبموماسية  أـ سي تي مػي اسػتمرار االحػتبلؿ وتوسػيي المسػتوطنات واإلبقػاء عمػى 
مئػػات الحػػػوا ز وآالؼ األسػػػرى الفمسػػػطينييف فػػي السػػػ وف اإلسػػػرائيمية؟ إف تحػػػدي السػػبلـ اليػػػـو ال يػػػ تي مػػػف 

سػػيؿ خمػػؽ مثػػؿ ىػػذه الرابطػػة لتوصػػيؿ معتقػػداتيـ المعتقػػدات الدينيػػة ولػػو أف حمػػاس وغيرىػػا يػػروف أّنػػو مػػف ال
لمغيػر. وبالفعػػؿ  بصػرؼ النظػػر عػف ال انػػب الػديني لمصػػراع يريػد النػػاس  بمػا فػػييـ الفمسػطينيوف  أف يعيشػػوا 
بكرامة. ىـ يدركوف اآلف أف الموت عبثًا ليس بفييمة  وبػاألخص أف إمكانيػة تػدمير إسػرائيؿ ليسػت مو ػودة 

 يء آخر عندما يكوف ليـ شيئًا يتمسكوف بو  مثؿ دولة مستقمة خاصة بيـ.في الواقي. واألىـ مف أي ش
إسرائيؿ قوة عسكرية لف تتمكف أية دولة عربية بمفردىا أو م موعة مف الػدوؿ عمػى مػدى المسػتقبؿ المنظػور 
ذا حاولت ذلؾ  فانيا تعرض و ودىا لمخطر. لـ تكف إسػرائيؿ فػي تاريخيػا أقػوى  أف تتغمب عمييا عسكريًا  وا 
عسكريًا مّما ىي عميو اليوـ. ولكف مف اليروري أاّل تستغّؿ ىذه القوة العسكرية اليائمة سوى ألغراض الردع 
أو الدفاع أو شف ى وـ فقط في حالة تعّرض أمف إسرائيؿ لمخطر. ليذا السبب ال تستطيي إسرائيؿ أف تػرىف 

فػػي أي وقػػت التخػػاذ أي إ ػػراء عسػػػكري  أمنيػػا ألطػػراؼن ثالثػػة. عمييػػا أف تبقػػى دائمػػًا يقظػػة وقويػػة ومسػػتعدة
 مشروع يتيح ب نو يروري ليماف بقائيا.

وبإمكػػػػاف مثػػػػؿ ىػػػػذه القػػػػوة العسػػػػكرية عمػػػػى أيػػػػة حػػػػاؿ أف ُتسػػػػتخدـ  ال بػػػػؿ ي ػػػػب أف ُتسػػػػتخدـ لمتواصػػػػؿ مػػػػي 
اّل ما فائدة ىذه القوة العسكرية اليائمة إف لػـ تػدفي  بالسػبلـ الفمسطينييف وبقية الدوؿ العربية مف مركز القوة  وا 

إلػػى األمػػػاـ؟ سػػتزداد عزلػػػة إسػػرائيؿ يومػػػًا بعػػد يػػػوـ وسػػتتحّوؿ تػػػدري يًا إلػػى دولػػػة عسػػكرية يػػػتقّمص أصػػػدقاؤىا 
وحمفاؤىا بسرعة. وكما ىو عميو الحاؿ  ليس ىناؾ دولة واحدة في كّؿ العالـ  بما في ذلؾ الواليات المتحدة  

 ؿ نفسيا.تدعـ اإلحتبلؿ وال تدعو إسرائيؿ إلنيائو مف أ ؿ إسرائي
وتفقد إسػرائيؿ إبػاف ذلػؾ وبشػكؿن تػدري ي الػروح والبريػؽ المػذيف كانػا يتصػورىما مؤّسسػوىا. وحػاف الوقػت اآلف 
لحكومػػة نتنيػػاىو لكػػي تكػػوف صػػادقة مػػي الشػػعب وتكػػّؼ عػػف التوسػػي وبنػػاء مسػػتوطنات  ديػػدة باسػػـ األمػػف 

 القومي.
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