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 مميوف دوالر ىنية: زيارة أمير قطر لغزة كسر لمحصار السياسي واالقتصادي.. والمشاريع تفوؽ الػ 0
ف إ قءؿ حكومة غزة إسمءعيؿ ىنية وزرا رئيس مف غزة، أف  //وكالة سما اإلخبارية، نشرت 

لقطري الشيخ حمد عف خميفة آؿ ثءني إلى قطءع غزة، تامف رسميء كسر الحصءر السيءسي زيءرة األمير ا
 واالقتصءدية الذي فرض عمى غزة منذ أكثر مف خمسة أعواـ.

وأضءؼ ىنية في كممة لو عمى ىءمش افتتءح مدينة "حمد" عخءنيونس، أف الزيءرة تؤكد أف غزة ليست وحدىء 
 اليـو في غزة الازة وغدا في القدس المحررة. إف وأضءؼ المحورية. في الميداف وأف فمسطيف قضية األمة
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، زعيـ عرعي يصؿ غزة ويكسر الحصءر المفروض عمييء أوؿقطر حيث انو  ألميروععر ىنية عف شكره 
لزيءرة غزة ياد شيئء عظيمء حيث اخذ عءتقو عمى كسر  األميرىذا القرار الجرئ مف قعؿ  إفمضيفء 
 الحصءر.

زيءرة أوؿ لزعيـ عرعي لغزة المحءصرة رغـ كؿ التحديءت والاقعءت ومحءور الشر التي ال تريد إال وأشءد ىنية ع
 ءصرة مازولة عف عمقيء الارعي واإلسالمي.حغزة جريحة ذعيحة م

مف ذي الحجة عشية عيد  األوائؿوقءؿ "مء أجمؿ أف تتزامف ىذه الزيءرة مع منءسعتيف عظيمتيف؛ الاشر 
 ي يعءرؾ اهلل فييء األعمءؿ الصءلحة".األضحى المعءرؾ الذ

يصءؿ رسءئؿ  أعنء واستطرد "وأي عمؿ أفضؿ مف زيءرة عيت المقدس وأكنءفو لمتخفيؼ عف  غزة المحءصرة، وا 
أف غزة ليست وحدىء في الميداف وأف فمسطيف ىي محور ىذه األمة وتسكف قموب المالييف مف أعنء  األمة 

 وأحرار الاءلـ".
رادة الشاب وأشءر إلى أف الزي ءرة تأتي متزامنة مع الذكرى األولى لصفقة "وفء  األحرار" عءنتصءر المقءومة وا 

الفمسطيني لتحرير أسراه مقءعؿ تحرير الجندي جماءد شءليط، مؤكًدا أف قطر كءف ليء دور في محطءت 
 عديدة عءلصفقة.

توفر الاوامؿ والظروؼ، مف عينيء قرار وعدَّ أنو مء كءف ليذه الزيءرة أف تتـ عاد فضؿ اهلل وتوفيقو إال عاد 
جري  مف أمير قطر ليكوف أوؿ زعيـ يحط عقدميو في ىذه األرض المعءركة، ولوال ىذا التوجو الارعي 

 .األصيؿ، مشيًدا عوقوؼ قطر وأميرىء مع غزة إعءف الحرب اإلسرائيمية أواخر 
التسييالت مف القيءدة المصرية عمى رأسيء الرئيس ولفت إلى أف الاءمؿ الثءني ىو الدعـ واإلسنءد والمعءركة و 

المصري محمد مرسي الذي دعـ الزيءرة ووفر ليء كؿ المقومءت الالزمة لكي تصؿ قطر عأميرىء ووفدىء إلى 
 فمسطيف ويتنسموا ععير القدس واألقصى.

ال عمى ىذا اإلسيءـ وعدَّ ىنية مشءركة وزير الترعية والتاميـ المصري عءلزيءرة نيءعة عف الرئيس مرسي دلي
المعءرؾ إلنجءح الزيءرة، مضيًفء "مء كءنت الزيءرة لتتـ أيضء لوال صمود وتضحيءت وانتصءب ىذا الشاب في 

 وجو الحصءر والادواف". 
 مميوف دوالر إلعءدة إعمءر غزة. مميوف دوالر إلى  وكشؼ ىنية عف ارتفءع الدعـ القطري مف 

ومركز تأىيؿ  إصالحيةمميوف دوالر، وكذلؾ عنء   نة لممحرريف عقيمة قطر تايدت ععنء  مدي أفوذكر 
 مميوف دوالر.  إلىمميوف دوالر  الزراعية مف  األطراؼمميوف دوالر، وزيءدة ميزانية  عػ 

دونـ، والمرحمة  عمى مسءحة  األولىمدينة حمد ستكوف عمى ثالثة مراحؿ، المرحمة  إنشء وعيف اف 
 مميوف دوالر. دونـ، وعميزانية تقدر عػ  دونـ والثءلثة عمى   الثءنية عمى

، نقال عف مراسميء مف غزة أشرؼ اليور، أف اسمءعيؿ ىنية أعمف //القدس العربي،  وذكرت
عأف ىذه الزيءرة كسرت الحصءر السيءسي واالقتصءدي المفروض عمى غزة، وقءؿ أف ىذه الزيءرة تاني 

 ى الحصءر'.'االنتصءر عم
وأضءؼ 'لوال صمود وتضحيءت الشاب الفمسطيني لمء وصمنء ليذه المحظة التءريخية'، قءصدًا زيءرة أمير 

 قطر وانتيء  الحصءر الذي تفرضو إسرائيؿ والمجتمع الدولي عمى القطءع منذ أكثر مف خمس سنوات..
 أف ترى غزة جريحة ومحءصرة وماذعة'. وانتقد ىنية مء اسمءىء عػ'محءور الشر'، وقءؿ أف ىذه المحءور 'تريد

والشيخ حمد ىو أوؿ زعيـ عرعي يزور قطءع غزة منذ عداية فرض الحصءر عمى السكءف مف قعؿ إسرائيؿ، 
 .عقب سيطرة حركة حمءس عمى األوضءع منتصؼ حزيراف )يونيو( مف الاءـ 
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ة إعمءر قطءع غزة، وتقدر قيمتيء وجء ت الزيءرة الفتتءح مشءريع أعمنت قطر عف تنفيذىء تيدؼ إلى إعءد
 مميونء. مميوف دوالر، قعؿ أف يرفع قيمة المنحة الشيخ حمد إلى  عػ
 
 يتالشى أصبحمبدأ حؿ الدولتيف عباس: لف نخضع ولف تؤثر فينا الضغوط والمؤامرات.. و  

الرئيس  ، أفالقدس ععد الرؤوؼ أرنءؤوطنقال عف مراسميء مف  //األياـ، راـ اهلل،  نشرت
قيءـ دولة فمسطيف الحرة المستقمة ىو حؽ مقدس واستحقءؽ واجب األدا  منذ عقود  إفمحمود ععءس قءؿ 

لف نخضع ولف تؤثر فينء الضغوط والمؤامرات المختمفة مف  أننءطويمة، وليس منة أو منحة مف أحد مؤكدا 
 .أي كءف

لشاب الفمسطيني ىو نتيجة الضغوط وفءتورة وأكد أف الوضع االقتصءدي الصاب والماقد الذي يمر عو ا
ندفايء مقءعؿ تمسكنء عثواعتنء، وعتصميمنء عمى الذىءب إلى األمـ المتحدة، وساينء إلقءمة دولة فمسطيف 

 المستقمة وعءصمتيء القدس الشريؼ.
المعءرؾ ععر  األضحىالشاب الفمسطيني لمنءسعة حموؿ عيد  إلىجء  ذلؾ في رسءلة وجييء الرئيس، 

 أمس.يـو  "الفيسعوؾ"حتو الرسمية عمى شعكة التواصؿ االجتمءعي صف
رسءلة مف راـ اهلل نقال عف وفء أف الرئيس ععءس تسمـ  //الحياة الجديدة، راـ اهلل، وذكرت 

 .سنة مف الرئيس الكيني مواي كيعءكي، أكد فييء دعـ عالده لمعدأ حؿ الدولتيف عمى أسءس حدود 
استقعءؿ الرئيس مسء  أمس عمقر الرئءسة في مدينة راـ اهلل، نءئب الرئيس الكيني ستيفءف جء  ذلؾ خالؿ 

 كولونزو والوفد المرافؽ لو.
، نءئب الرئيس الكيني، عمى آخر مستجدات الاممية السممية، والمساى الفمسطيني لمحصوؿ ععءسواطمع 

أف اليدؼ مف الخطوة الفمسطينية، ىو وأشءر إلى  عمى صفة مراقب في الجماية الاءمة لألمـ المتحدة.
الحفءظ عمى معدأ حؿ الدولتيف، والذي أصعح يتالشى جرا  رفض الحكومة اإلسرائيمية االلتزاـ عقرارات 

 الشرعية الدولية، ووقؼ االستيطءف في األرض الفمسطينية، خءصة في مدينة القدس المحتمة.
 
  دويؾ: زيارة أمير قطر ستساعد عمى إتماـ المصالحة 

عزيز دويؾ أف زيءرة أمير قطر الشيخ حمد عف  د.أكد رئيس المجمس التشرياي 6 محمد القوقء - الخميؿ
 خميفة آؿ ثءني لقطءع غزة، ستازز مف فرص إتمءـ المصءلحة الفمسطينية عيف حركتْي "فتح" و"حمءس".

زيءرة قد سءعدت وقءؿ دويؾ في تصريح لفضءئية األقصى مسء  الخميس6 "أؤكد وكمي ثقة، عأف ىذه ال
 وستسءعد وستامؿ عمى إتمءـ المصءلحة الفمسطينية، عمى عكس مء قءلو الاديدوف في مواقع عديدة".

 زيءرة أمير قطر لغزة عأنيء "يـو أصيؿ في تءريخ شاعنء وأمتنء".دويؾ ووصؼ 
 //فمسطيف أوف اليف، 

 
 رزقة: قطر فتحت الطريؽ أماـ قادة العرب لزيارة غزة  

أكد د. يوسؼ رزقة المستشءر السيءسي لرئيس الوزرا  إسمءعيؿ ىنية أف "زيءرة أمير 6 محمد جءسر - غزة
قطر حمد عف حميفة آؿ ثءني إلى قطءع غزة ستفتح الطريؽ أمءـ قءدة الدوؿ الارعية واإلسالمية لزيءرة القطءع 

لشيخ حمد إعالف حقيقي عف وقءؿ في تصريحءت لػ"فمسطيف أوف اليف"6 "إف زيءرة ا المحءصر مستقعاًل".
 كسر الحصءر السيءسي واالقتصءدي عمى قطءع غزة"، واصفًء تمؾ الزيءرة عػ"الاءظيمة والكعيرة".
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 //فمسطيف أوف اليف، 
 
 رضواف يدعو وزراء األوقاؼ العرب والمسمميف لزيارة غزة إسماعيؿ  

األوقءؼ والشئوف اإلسالمية في الدوؿ الارعية دعء وزير األوقءؼ والشئوف الدينية د.إسمءعيؿ رضواف وزرا  
واإلسالمية لزيءرة قطءع غزة؛ ليكوف ذلؾ خطوة مف خطوات كسر وفؾ الحصءر الظءلـ عف القطءع، مؤكدًا 

 مدى الاالقءت الوثيقة التي ترعط الشاب الفمسطيني عءلشاوب اإلسالمية والارعية.
واف لعاثة الحج التركية، والتقى خالليء رئيس الشئوف رض جء  ذلؾ خالؿ الزيءرة الرسمية التي أجراىء د.

الدينية التركي د.محمد كورمءز، وزيءرتو لعاثة الحج الكويتية التي التقى خالليء رئيس العاثة د.عءدؿ الفالح، 
 يرافقو وفد مف العاثة الفمسطينية لعحث سعؿ التاءوف المشترؾ، وتعءدؿ الخعرات والزيءرات وتوطيد الاالقءت.

 //طيف أوف اليف، فمس
 
 مف خالؿ زيارات تأتيشرعية الدوؿ ال  أفتدرؾ  أفعريقات: عمى حماس  

غزة  إلىقطر  أميرعءف تسءىـ زيءرة  أمموصءئب عريقءت كعير المفءوضيف عف  د. أعرب 6ماء -عيت لحـ 
صنءديؽ  لىإفي رفع الحصءر عف القطءع واف تقنع حركة حمءس عتطعيؽ اتفءؽ المصءلحة واالحتكءـ 

 اإلنسءنيةمء عيف المسءعدات  ز"نحف نمي عريقءت لوكءلة "ماء"6 وأضءؼ االقتراع لمخروج مف حءلة االنقسءـ.
 عءف يكسر الحصءر عف غزة". ونأمؿغزة وندعو كؿ الدوؿ لتقديـ الدعـ لمقطءع ونثمف مء قدمتو قطر  إلى

مف  نأمؿمضيفء " ،ة الذي وقع في قطروطءلب عريقءت قطر عءف تضغط عمى حمءس لتنفيذ اتفءؽ المصءلح
 صنءديؽ االقتراع". إلىعءف يمـز حمءس عتطعيؽ اتفءؽ الدوحة واالحتكءـ  األميرسمو 
 أفغزة لف تنزع الشرعية مف منظمة التحرير ويجب عمى حمءس  إلىقطر  أميرزيءرة  أف إلىعريقءت  وأشءر
نمءمف خالؿ زيءرات  تأتيشرعية الدوؿ ال  أفتدرؾ  فغزة والضفة تحت االحتالؿ  صنءديؽ االقتراع...مف  وا 

 قوة اخذ الشرعية مف منظمة التحرير والذي يمنح الشرعية ىو الشاب الفمسطيني ". أيوال تستطيع 
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 أبو ردينة: دوف حؿ الصراع فال نجاح لمسياسة األميركية في المنطقة 

 -ردينة، النءطؽ عءسـ الرئءسة، ؿ "األيءـ" انو دوف حؿ الصراع الفمسطيني  6 أكد نعيؿ أعواأليءـ -القدس 
، وذلؾ ردا عمى تجءىميء الصراع األوسطفي الشرؽ  األميركيةفءنو لف يكوف ىنءؾ نجءح لمسيءسة  اإلسرائيمي

 ألميركيةاعيف المرشحيف الديمقراطي عءراؾ اوعءمء والجميوري ميت رومني لالنتخءعءت  األخيرةفي المنءظرة 
 والتي تنءولت ممؼ الاالقءت الخءرجية.

وقءؿ أعو ردينة6 "ندرؾ انو لحسءسية القضية فءف المرشحيف عءدة مء يكونوف حذريف في ىذه الفترة مف 
فءنو لف يكوف  اإلسرائيمي -يكوف واضحء انو دوف حؿ الصراع الفمسطيني  أفالدعءية االنتخءعية ولكف يجب 

 ".األوسطفي الشرؽ  ركيةاألميىنءؾ نجءح لمسيءسة 
 //األياـ، راـ اهلل، 

 
 صفة "دولة غير عضو" يقّدـ الشير المقبؿ  عمىعريقات: طمب الحصوؿ  
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أعمف عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، صءئب عريقءت، أف منظمة التحرير ستقدـ 6 راـ اهلل
فع مكءنة فمسطيف إلى "دولة غير عضو"، في شير تشريف مشروع قرار لمجماية الاءمة لألمـ المتحدة لر 

 ثءني )نوفمعر( القءدـ.
وحدة استيطءنية جديدة في مستوطنة  وقءؿ عريقءت6 "إف قرار الحكومة اإلسرائيمية عطرح عطء ات 

جيمو في القدس الشرقية المحتمة، وعنء  مركز عسكري أكءديمي في جعؿ الزيتوف ورفضيء اإلفراج عف 
ميف، ياتعر تكريسًء لمسيءسة اإلسرائيمية اليءدفة لتدمير عممية السالـ ومعدأ الدولتيف وتمزيؽ كءفة الماتق

االتفءقءت الموقاة، وأف الطريؽ الوحيد لوقؼ ىذه السيءسة التدميرية يتمثؿ عءلتصويت لصءلح مشروع القرار 
 لرفع مكءنة فمسطيف إلى دولة "مراقعة".

 //قدس بٍرس، 
 
 أمير قطر إلى راـ اهلل  لزيارةميرة: ال ترتيبات عحنا  

نفى عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، حنء عميرة، وجود أي ترتيعءت رسمية لزيءرة 6 راـ اهلل
 محتممة يجرييء أمير دولة قطر الشيخ حمد عف خميفة آؿ ثءني إلى الضفة الغرعية المحتمة.

ة لػ "قدس عرس"، "ال وجود ألي ترتيعءت لاقد لقء  في راـ اهلل في الوقت وقءؿ عميرة في تصريحءت خءص  
الحءلي عيف رئيس السمطة الفمسطينية محمود ععءس وأمير قطر الذي يزور قطءع غزة حءليًء"، عمى حد 

 تأكيده.
غزة التي وفيمء يتام ؽ عموقؼ منظمة التحرير الفمسطينية الذي تضم ف انتقءدًا لزيءرة أمير قطر إلى قطءع 

، قءؿ عميرة "إف دعوة المنظمة الزعمء  الارب إلى وقؼ دعـ سيءسة فصؿ غزة عف /عدأىء الثالثء  
قءمة كيءف انفصءلي في القطءع، جء  لمتحذير مف ضرب وحدانية تمثيؿ منظمة  عءقي األراضي الفمسطينية وا 

عءدة إعمءره".التحرير والسمطة مع الترحيب عأي خطوة عرعية ودولية لدعـ القطءع   وا 
 //قدس برس، 

 
 المحمية انعكاس لحالة التشتت بالحركة  االنتخاباتنائب عف فتح: نتائج  

وصؼ عضو المجمس التشرياي الفمسطيني، مءجد أعو شمءلة، النتءئج التي حصمت عمييء حركة 6 راـ اهلل
 "متوقاة وغير مفءجئة".المجءلس المحمية في الضفة الغرعية المحتمة عػ  انتخءعءت"فتح" في 

التي  االنتخءعءت(، "نتءئج |وقءؿ أعو شم ءلة، في عيءف تمقت "قدس عرس" نسخة عنو، الثالثء  )
خءضتيء حركة "فتح" في منءطؽ الضفة الغرعية ىي نتءئج متوقاة وغير مفءجئة، وتاد  اناكءسًء واقايًء لمحءلة 

 عدة واألطر القيءدية".التي تايشيء الحركة مف تشتت وانفصءـ عيف القء
 //قدس بٍرس، 

 
 أخطاء في صفقة شاليطعيسى قراقع:  

أكد وزير شؤوف األسرى والمحرريف الفمسطينييف عيسى قراقع أف الثمءنية عشر 6 أحمد إسمءعيؿ -القءىرة 
عنء  عمى  أسيرًا محررًا المعاديف إلى قطءع غزة سياودوف إلى عيوتيـ وأسرىـ في الضفة عاد عيد األضحى،

وفؽ  عإعاءدىـأكتوعر الجءري، ماتعرًا القعوؿ  طمب مف حركة حمءس، حيث انتيت مدة إعاءدىـ في 
 خطأ. "صفقة شءليط"
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في الاءصمة المصرية القءىرة، إف األسرى الفمسطينييف داخؿ ماتقالت  "العيءف"وقءؿ قراقع، في حوار مع 
ا إلى أف مؤتمر األسرى المزمع عقده في الاراؽ سيركز االحتالؿ ىـ جنود حرية ومقءوموف شرعيوف، مشيرً 

عمى كيفية إيجءد وسءئؿ لدعـ األسرى المحرريف عاد التحرر، موضحًء أف سمطءت االحتالؿ أعءدت اعتقءؿ 
 ثمءنية مف األسرى المحرريف في الصفقة.

 //البياف، دبي، 
 
 مبررة ومشروعة أمير قطر لغزفصائؿ منظمة التحرير لزيارة  مقاطعةالنائب أبو ليمى:  

أعرب النءئب في المجمس التشرياي الفمسطيني قيس ععد الكريـ "أعو ليمى"، عضو المكتب السيءسي 6 راـ اهلل
لمجعية الديمقراطية لتحرير فمسطيف، عف استغراعو مف توقيت الزيءرة التي يقوـ عيء أمير دولة قطر الشيخ 

 ( لقطءع غزة./حمد عف خميفة آؿ ثءف الثالثء  
وقءؿ النءئب أعو ليمى، في عيءف صحفي تمقت "قدس عرس" نسخة عنو6 "إف ىذه الزيءرة تصب في خدمة 
محءوالت التالعب عوحدانية التمثيؿ الفمسطيني وتمزيقو وتكريس االنقسءـ وتاميؽ واقع االنفصءؿ عيف غزة 

 والضفة الفمسطينية عمء فييء القدس". 
ية الديمقراطية، إحدى فصءئؿ منظمة التحرير، "إف محءوالت تعرير ىذه الزيءرة وأضءؼ القيءدي في الجع

عحجة إطالؽ مشءريع اإلعمءر لقطءع غزة ال تنطمي عمى احد، وخصوصء عاد أف أعمنت الحكومة المصرية 
لمعرمة عقيءدة الرئيس محمد مرسي أنيء لف تسمح عمرور مواد العنء  ععر ماعر رفح التزامًء منيء عءلتفءىمءت ا

 مع إسرائيؿ عيذا الشأف".
وأكد القيءدي في الجعية الديمقراطية أف "مقءطاة فصءئؿ منظمة التحرير الفمسطينية والشخصيءت الوطنية 

 ليذه الزيءرة ىي مقءطاة معررة ومشروعة عءلنظر لمتسءؤالت التي تحيط عأىدافيء والشعيءت حوؿ مرامييء".
 //قدس بٍرس، 

 
 إسرائيمي عمى غزة.. والمقاومة تقصؼ بمدات االحتالؿ بعشرات الصورايخ تصعيدفي أربعة شيداء  13

وكءف مقءـو  ،استشيد اليوـ الشءب يوسؼ اعو جميوـ مف عيت الىيء متأثرا عجراح اصيب عيء امس6 غزة
استشيد فجر اليوـ األرعاء  وأصيب آخر في غءرة إسرائيمية عمى مجموعة مف المقءوميف شرؽ مدينة رفح 
جنوب القطءع عاد سءعءت مف استشيءد مقءوميف اثنيف مف كتءئب القسءـ في عمدة عيت الىيء شمءؿ القطءع 
في الوقت الذي انطمؽ فيو عشرات القذائؼ والصواريخ التي دكت منءطؽ وعمدات االحتالؿ مف مختمؼ 

 منءطؽ قطءع غزة.
سءعءت صعءح اليوـ نتيجة قصؼ الى ذلؾ أعمنت مصءدر طعية إسرائيمية ارتفءع عدد اإلصءعءت منذ 

المقءومة الفمسطينية لممواقع الاسكرية والمستوطنءت في غالؼ غزة إلى خمس إصءعءت عينيـ اثنيف وصفت 
 جراحيـ عءلخطيرة وأحد عنءصر حرس الحدود.

في المقءعؿ أكدت مصءدر عسكرية أف أكثر مف خمسيف قذيفة أطمقت مف قطءع غزة  منذ سءعءت الصعءح 
 غالؼ غزة, وأف القعة الحديدية تمكنت مف إسقءط سعاة صواريخ. عمى منءطؽ

وأعمنت المجءلس المحمية في حوؼ أشكيموف, وأشكوؿ, وسدوت ىنيغب, وشاءر ىنيغب توقؼ الدراسة, عينمء 
 ستستمر الاممية التاميمية في مدف المجدؿ وأسدود وعئر السعع.
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لقطءع ممء أدى عحسب مصءدر فمسطينية الستشيءد وكءف سالح الجو اإلسرائيمي قد نفذ عدة غءرات عمى ا
 مقءوميف عمى األقؿ. 3

وفي سيءؽ متصؿ اعمنت كتءئب القسءـ واأللوية مسؤوليتيمء عف إطالؽ دفاءت متتءلية مف الصواريخ صوب 
 العمدات اإلسرائيمية.

24/10/2012وكالة سما االخبارية،   
 

 نتقاـ مف أىالي القطاع بعد نجاح كسر الحصاراو  مّوجو ألمير قطرغزة ب إلسرائيمياحماس:التصعيد  14
أكد النءطؽ عءسـ حركة حمءس فوزي عرىوـ أف االحتالؿ "االسرائيمي" يحءوؿ االنتقءـ مف أىءلي قطءع : غزة

 غزة والمقءومة عاد النجءح في كسر الحصءر.
ير عاد انتصءر غزة وأوضح في تصريح خءص لػ " الرسءلة نت  " عأف االحتالؿ يايش حءلة مف اإلرتعءؾ الكع

في ماركتيء السيءسية مع االحتالؿ, ماتعرا أف التصايد "اإلسرائيمي موجو لسمو األمير القطري الشيخ حمد 
 عف خميفة آؿ ثءني وانتقءمء مف أىؿ غزة لنجءح الزيءرة والتفءؼ الجمءىير حوليء.

موقؼ الفمسطيني والارعي ولفت إلى أف التصايد الصييوني تجرؤ عمى الدـ الفمسطيني في ظؿ غيءب ال
 الفءعؿ وأوراؽ الضغط لمجـ االحتالؿ.

وشدد عمى أف وحدة المقءومة وقوتيء واستراتيجيتيء ستكوف كفيمة لمجـ الادواف, الفتء إلى أف المقءومة أرسمت 
 رسءئؿ عديدة لالحتالؿ , وعءت مف الغعء  أف ال يفيـ فحوى ىذا الرسءئؿ .

عءلتجرؤ االسرائيمي عمى الدـ الفمسطيني وأعنء  القسءـ والمقءومة" , مشددا وقءؿ عرىوـ " ال يمكف التيءوف 
 عمى أف القسءـ لف يدع ىذه الجرائـ دوف عقءب.

وحمؿ النءطؽ عءسـ حمءس االحتالؿ مسئولية تعاءت تصايد الموقؼ في قطءع غزة , وقءؿ "في ظؿ استمرار 
 المسئولية وحكومتو عمء يجري وتعاءت التصايد".التصايد وقتؿ المقءوميف دوف معررات , نحمؿ االحتالؿ 

قميمي واستخداـ كءفة أرواؽ الضغط الارعية وتشكيؿ شعكة أمءف عرعية  وطءلب عتحرؾ فمسطيني وعرعي وا 
 وفمسطينية لوقؼ نزيؼ الدـ الفمسطيني.

 24/10/2012الرسالة، فمسطيف، 
 

 صالح البردويؿ: زيارة أمير قطر لغزة فاجأت العالـ 15
وصؼ القيءدي في حركة حمءس د. صالح العردويؿ، زيءرة أمير قطر حمد عف خميفة 6 د جءسرمحم -غزة

 آؿ ثءني وعقيمتو الشيخة موزة إلى قطءع غزة عػ" الشجءعة"، مؤكدًا أنيء فءجأت كؿ الاءلـ.
ؿ رؤسء  وقءؿ العردويؿ في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، اليـو الثالثء 6 "إف الزيءرة كءنت غير متوقاة مف قع

الاءلـ، وأال يخترؽ أحدًا الحصءر اإلسرائيمي المفروض عمى قطءع غزة، إال أف الشيخ حمد خءلؼ كؿ 
 التوقاءت وكسر الفيتو األمريكي واإلسرائيمي، عزيءرتو لغزة".

ولفت العردويؿ إلى أف الزيءرة تأتي ضمف الدعـ المانوي والسيءسي واالقتصءدي لمشاب الفمسطيني، مثمنًء 
 الزيءرة التي تأتي في ظؿ شدة الحصءر عمى غزة.ىذه 

 23/10/2012فمسطيف أوف اليف، 
 

عادة إعمارهأسامة حمداف: اال  16  نقساـ الفمسطيني لف يعرقؿ دعـ قطاع غزة وا 
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قءؿ أسءمة حمداف مسؤوؿ الاالقءت الدولية عحركة حمءس "إف اإلنقسءـ 6 محمد الاراعيد –الرسءلة نت 
عءدة إعمءره".الفمسطيني لف يارقؿ دعـ ق  طءع غزة وا 

وأكد حمداف في تصريحءت متمفزة مسء  الثالثء ، "أف زيءرة أمير قطر إلى غزة ليء أعاءد سيءسية عمى 
القضية الفمسطينية، خءصة في وجود الرعيع الارعي"، عءدًا قرار إعءدة اإلعمءر "سيءسي قعؿ أف يكوف 

 تنموي".
تي تقوؿ إنيء تشتت التمثيؿ الفمسطيني"، موضحًء أف اليدؼ ورأى حمداف أف "الزيءرة تجءوزت الشعيءت ال

وشدد عمى أف حمءس ال تنظر إلى المشءريع  منيء تنفيذ مشءريع تخدـ الشاب وتكسر الحصءر اإلسرائيمي.
وختـ قءئاًل6 "الزيءرة عحد ذاتيء، تثعت أف  القطرية عمى أنيء ىي المستفيدة؛ إنمء الشاب عفئءتو وشرائحو كءفة.

 ءـ لف يقؼ عءئقًء أمءـ المشءريع القطرية ودعـ قطءع غزة ككؿ".االنقس
 23/10/2012الرسالة، فمسطيف، 

 
 نتخابات الضفة ضرب لمجيود القطرية والمصرية إلتماـ المصالحةحماس: ا 17

اعتعرت حركة "حمءس" أف إجرا  السمطة الفمسطينية انتخءعءت المجءلس المحمية في الضفة الغرعية 6 غزة
نيء  االنقسءـ الفمسطيني.وحدىء عأني  ء ضرب لمجيود القطرية والمصرية إلتمءـ المصءلحة وا 

وقءلت في عيءف صءدر عنيء، الميمة المءضية6 "ال يمكف اجتزا  قضية االنتخءعءت العمدية في الضفة وحدىء 
جرا ىء عيذه الوسيمة التي تاتعر التفءفًء وتحءياًل عمى المشروع الوطني والمصءلحة ، عؿ وتزويرًا دوف غزة وا 

 إلرادة الشاب الفمسطيني، وليذا قءطانء ىذه االنتخءعءت وال ناترؼ عشرعيتيء".
وأضءفت6 "إننء نرى أف ىذه الخطوة )إجرا  االنتخءعءت المحمية عءلضفة فقط( ىي تراجع عف المصءلحة 

أحضءف االحتالؿ وضرعًء لكؿ الجيود المصرية والقطرية التي عذلت مف أجميء وتمءديًء في االرتمء  في 
ضءعة لمحؽ الفمسطيني في غمرة التنسيؽ األمني والتنكر لممقءومة والتعءىي عءلقضء  عمييء".  وا 

ورأت أف "مء جرى يؤكد صواعية مء ذىعت إليو حمءس. فءالنتخءعءت كءنت ىزيمة لـ يشءرؾ فييء إال أقؿ مف 
ى األسءسية مثؿ حمءس والجيءد وأظيرت رعع عدد النءخعيف المسموح ليـ عءلمشءركة، ولـ تشءرؾ فييء القو 

عجز السمطة وحركة فتح وىزيمتيء أمءـ نفسيء في لاعة وحيدة الالعب، وال يخفؼ مف ذلؾ مشءركة حمفء  
 فتح فييء".

 23/10/2012قدس برس، 
 
 

 في غزة يكرس االنقساـ الفمسطيني سمطاف أبو العنييف: وجود أمير قطر 18
سمطءف اعو الاينيف6  "كنت اتمنى اف يامف امير قطر الشيخ حمد عف  وقءؿ عضو المجنة المركزية لػ"فتح"

خميفة آؿ ثءني مسءىمتو في اعمءر غزة مف مدينة القدس ال مف قطءع غزة"، ماتعرا اف "وجوده في غزة 
 يكرس االنقسءـ الفمسطيني".

ارة الخءرجية االسرائيمية كذلؾ، انتقدت اسرائيؿ الزيءرة، واصفة ايءىء عأنيء "غريعة". وصرح النءطؽ عءسـ وز  
 يغءؿ عءلمور6 "يمكننء اف نأمؿ في اف يشجع االمير الفمسطينييف الذيف ال يدعوف الى الانؼ". 
 24/10/2012النيار، بيروت، 
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 غساف الشكعة: لست محسوبًا عمى أي تيار وما يجمعني بدحالف عالقة إنسانية وعائمية 19
عمس الوطنية المستقمة" النتخءعءت عمدية نءعمس اف يكوف  جز ا نفى غسءف الشكاة رئيس قءئمة "نء6 راـ اهلل

مف أي محور أو تيءر داخؿ حركة فتح، وأف مء تروج لو عاض المواقع االلكترونية عمى أنو مف تيءر محمد 
دحالف في حركة فتح غير صحيح اطالقء، داعيء كءفة وسءئؿ االعالـ الى توخي الصدؽ والمسؤولية فيمء 

 تنشره.
الشكاة في عيءف  وزعو اليوـ الثالثء  6 أف مء يجماو عػ دحالف ىي عالقة انسءنية وعءئمية ممتدة وأضءؼ 

 منذ سنوات طويمة، وليس ليء أي عالقة عمحءور أو عمؿ تنظيمي.
23/10/2012وكالة سما االخبارية،   

 
 خيرةفي الحوادث األ مشاركة الفمسطينييففي لبناف تنفي حركة فتح وفصائؿ منظمة التحرير  20

 أعمف أميف سر قيءدة حركة "فتح" وفصءئؿ منظمة التحرير الفمسطينية في لعنءف فتحي اعو الاردات: صيدا
"أف الفمسطينييف المذيف قتال في عيروت إعءف الحوادث  في لقء  مع النءئب عيية الحريري في مجدليوف

كءنء مدنييف، ولـ تكف ىنءؾ اي األخيرة، استشيدا عرصءص مجيوؿ وىمء ذاىعءف الى عمميمء في المسمخ، و 
 مشءركة مف اي فرد فمسطيني في اي احداث أمنية".

قءؿ اعو الاردات6 "نؤكد اننء داعموف لمسمـ األىمي واالستقرار ومانيوف دائمًء عأف نتاءوف مع كؿ المؤسسءت و 
ذلؾ أكدنء سالمة الاسكرية واألمنية والسيءسية لحفظ لعنءف وأمنو، ألف أمف العمد ىو مف أمف مخيمءتنء. ك

الموقؼ الفمسطيني عادـ التدخؿ في الشأف المعنءني، واننء عمى مسءفة واحدة مف الجميع وضد اي مشءركة 
فمسطينية في اي ازمءت داخمية، سوا  كءنت أمنية أو غير أمنية". كذلؾ التقت الحريري ممثؿ حركة 

جيءد االسالمي" عرئءسة المسؤوؿ عف "حمءس" في لعنءف عمي عركة يرافقو وفد، ثـ وفدًا مف حركة "ال
 الاالقءت السيءسية في لعنءف شكيب الاينء.

 24/10/2012النيار، بيروت، 
 

 تحالؼ القوى الفمسطينية يؤكد تحييد المخيمات في سوريا عف الصراع سوريا:  21
عيءف أكد تحءلؼ القوى الفمسطينية، أمس، ضرورة تحييد المخيمءت في سوريء عف الصراع . وذكر 6 دمشؽ

لمتحءلؼ أف قيءدة التحءلؼ التقت عفاءليءت وممثمي الييئءت والقوى واالتحءدات الشاعية والشخصيءت 
 150الفمسطينية في مخيـ اليرموؾ، ودرست الوسءئؿ الكفيمة عحمءية الفمسطينييف، وحضر المقء  أكثر مف 

اعية لمتءعاة مء تـ االتفءؽ عميو، شخصية يمثموف الييئءت والفاءليءت الشاعية . وقءؿ إنو تـ تشكيؿ لجنة ش
موضحًء أنو تـ االتفءؽ عمى استمرار الامؿ مف أجؿ مشءركة كؿ القوى والييئءت الشاعية لتشمؿ الجميع 
والحرص عمى وحدة الموقؼ الفمسطيني عمء يضمف األمف واالستقرار في المخيمءت، ويجنعيء محءوالت الزج 

أكد العيءف استمرار الامؿ لتحييد المخيمءت وعدـ السمءح عيء في األحداث التي تواجييء سوريء . و 
 لممجموعءت المسمحة عءلدخوؿ إلييء، ودعـ خطوات اإلصالح التي تقوـ عيء القيءدة السورية.
 24/10/2012الخميج، الشارقة، 

 
 جنوب غزةبجروح خطيرة  إسرائيميإصابة ضابط كتائب أبو عمي مصطفى تعمف مسؤوليتيا عف  22



 
 
 

 

 

           03ص                                    4661العدد:                44/01/4104األربعاء  التاريخ:

حتالؿ أف ضءعطًء أصيب عجروح خطرة، أمس، في انفجءر ععوة نءسفة عمى السيءج الفءصؿ أعمف جيش اال
فرانس "في عممية تعنتيء الجعية الشاعية لتحرير فمسطيف. ونقمت  44عيف قطءع غزة والمنءطؽ المحتمة عءـ 

ضءعطًء في الجيش أصيب عجروح خطرة خالؿ دورة روتينية قرب حءجز مع «عف المصدر أف  "عرس
 ."منطقة الوسطى مف القطءعال

وأعمنت كتءئب أعو عمي مصطفى الجنءح الاسكري لمجعية الشاعية، في عيءف، مسؤوليتيء عف تفجير الاعوة. 
وذكرت  " ".كيسوفيـ"أصيب في تفجير  "جفاءتي"ضءعطًء صييونيًء وىو قءئد في لوا  "وقءؿ العيءف إف 

 غمت عاد ذلؾ مئءت األمتءر في القطءع تو  "إسرائيمية"أف دعءعءت  "حمءس"مصءدر أمنية مف 
اف سكءف المنءطؽ المحءذية  "اإلسرائيمية"وجرى تعءدؿ إلطالؽ النءر لفترة قصيرة. وذكرت وسءئؿ االعالـ 

 لمقطءع دعوا الى العقء  قرب المالجى .
 24/10/2012الخميج، الشارقة، 

 
 ؿ""القيادة العامة": زيارة أمير قطر لغزة "تصب في خدمة االحتال  23

القيءدة الاءمة زيءرة أمير دولة قطر لقطءع غزة، اليـو  -راـ اهلل6 انتقدت الجعية الشاعية لتحرير فمسطيف 
 الثالثء ، مشيرة إلى أف ىذه الزيءرة "ُمسيسة وغير مرحب عيء".

وقءلت الجعية، في عيءف صءدر عنيء6 "إف زيءرة أمير قطر تصب حتًمء في خدمة االحتالؿ حيث ستؤدي 
كريس الفصؿ الجغرافي عيف غزة والضفة الغرعية وستؤدي إلي تأعيد االنقسءـ، ولف تستطيع كؿ المالييف إلي ت

التي دفايء أمير قطر أو الانءويف التي وضات ليذه الزيءرة لتمويؿ مشءريع إنسءنية أف تغطي عمي ىذه 
 األىداؼ السيءسية الخفية".

منظءـ السوري، القوؿ6 "لقد لاعت قطر دوًرا محورًيء ورئيسيء في وأضءفت "القيءدة الاءمة"، التي تاتعر موالية ل
تغذية التحركءت في الاديد مف الدوؿ الارعية فيمء أصعح يارؼ عءلرعيع الارعي مستفيدة مف اإلمكءنيءت 

 اإلعالمية والمءلية الضخمة التي تمتمكيء".
التوقيت عءلذات، في الوقت الذي يصدر  وتءعات6 "أننء نستغرب أف يقـو أمير قطر في عيذه الزيءرة وفي ىذا

فيو مفتي النءتو وشيخ العالط األميري القطري يوسؼ القرضءوي فتءويو التي تحـر زيءرة القدس التي تئف 
وتصرخ تحت االحتالؿ الصييوني العغيض وتيود ويعتمايء االستيطءف ويتارض مسجدىء األقصى ليؿ نيءر 

وعصر أمير قطر ومفتيو، فيؿ زيءرة القدس حراـ وزيءرة غزة  لكؿ أشكءؿ التدنيس والتاديءت تحت سمع
 حالؿ"، عحسب مء ورد في العيءف.

 23/10/2012قدس برس، 
 

 تخؿ بالتمثيؿ الفمسطيني نبيؿ عمرو: زيارة أمير قطر إلى غزة ال 24
 قطر "فتح" والسفير الفمسطيني السءعؽ لدى مصر نعيؿ عمرو زيءرة أمير  حركة وصؼ القيءدي في 6راـ اهلل

عػ "اإليجءعية"،  23/10/2012 الشيخ حمد عف خميفة آؿ ثءني إلى قطءع غزة المحءصر اليوـ الثالثء  
 .وأعرب عف أممو في أف تسيـ في تفايؿ جيود المصءلحة

عءلتمثيؿ  أي إخالؿ  تصريحءت لػ "قدس عرس" أف تكوف لزيءرة األمير القطري إلى قطءع غزة ونفى عمرو في
إعءدة اإلعمءر التي أعمنيء أمير قطر  "غزة جز  مف الكؿ الفمسطيني، ومسءعدتيء عمىالفمسطيني، وقءؿ 
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تخؿ عءلتمثيؿ الفمسطيني، و أف أمير قطر ياتعر أف منظمة التحرير  وىي ال  جيد مقدر يجب اإلشءدة عو ..
 ."ىي الممثؿ الشرعي والوحيد لمشاب الفمسطيني الفمسطينية

 23/10/2012قدس برس، 
 

 سنسدد ليـ ضربات موجعة: عمى عممية "كيسوفيـ" بالردوباراؾ ييدداف نتنياىو  45
أشءرت التقءرير اإلسرائيمية إلى أف مستشفى "سوروكء" فػي عئػر السػعع ، 43/01/4104، 48عرب ذكر موقع 

ال يػػزاؿ يحػػءوؿ إنقػػءذ حيػػءة الضػػءعط الػػذي أصػػيب صػػعءح اليػػوـ، الثالثػػء ، فػػي انفجػػءر قػػرب "كيسػػوفيـ" عمػػى 
 حدودي مع قطءع غزة.السيءج ال

وأشػػءرت "يػػدياوت أحرونػػوت" إلػػى أف الضػػءعط زيػػؼ شػػيموف، وىػػو قءئػػد سػػرية فػػي لػػوا  "غفاػػءتي"، قػػد أصػػيب 
وعحسػػب مستشػػفى  عجػروح وصػػفت عأنيػػء خطيػػرة فػػي انفجػػءر ععػػوة نءسػػفة، وأنػػو فقػػد كػػؼ يػػده خػػالؿ االنفجػػءر.

 "سوروكء" فإف الضءعط المذكور "ال يزاؿ في حءلة الخطر الشديد".
وتءعاػػت "يػػدياوت أحرونػػوت" أف التحقيقػػءت األوليػػة فػػي الامميػػة كءنػػت قػػد أشػػءرت إلػػى أف الضػػءعط قػػد أصػػيب 
عندمء فتح إحدى العواعءت في المنطقػة وعنػدىء وقػع االنفجػءر. وأف تقػديرات الجػيش أشػءرت عدايػة إلػى أنػو تػـ 

 ف انفجءر قذيفة ىءوف.تفايؿ ععوة جءنعية، عيد أنو لـ يتـ استعاءد إمكءنية أف يكوف الحديث ع
وأشػػػءرت الصػػػحيفة إلػػػى أف قػػػوات االحػػػتالؿ ال تػػػزاؿ تامػػػؿ عمػػػى تمشػػػيط المنطقػػػة فػػػي محءولػػػة لموصػػػوؿ إلػػػى 

 المجموعة الفمسطينية التي نفذت الاممية.
وفي السيءؽ ذاتو، قءؿ وزير األمف إييود عءراؾ، في أعقءب االنفجءر، إف إسرائيؿ تنظر عخطورة إلى الاممية، 

وكػػءف رئػػيس الحكومػػة عنيػػءميف نتنيػػءىو قػػد صػػرح  ش اإلسػػرائيمي سػػوؼ يػػرد فػػي التوقيػػت المنءسػػب.وأف الجػػي
 أف إسرائيؿ سترد عشدة عمى الاممية. ]أمس[ صعءح اليوـ
أوفيػر جنػدلمءف المتحػدث عءسػـ رئػيس  ، أفإسالـ جمػءؿ ، عف43/01/4104 اليـو السابع، مصر،وأضءفت 

نقػؿ عػف رئػيس الػوزرا  اإلسػرائيمى عنيػءميف نتنيػءىو، قولػو6 "اليػـو أصػيب الوزرا  اإلسرائيمى لإلعالـ الارعػى، 
جنػػدى إسػػػرائيمى عمػػػى حػػػدودنء مػػػع قطػػػءع غػػػزة عجػػروح خطيػػػرة، وسػػػنحءرب اإلرىػػػءعييف وسنسػػػدد ليػػػـ ضػػػرعءت 

جػػػء  ذلػػػؾ ععػػػر تغريػػػدى لجنػػػدلمءف، ععػػػر حسػػػءعو الرسػػػمى عمػػػى موقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػءعى  موجاػػػة جػػػدا".
 "تويتر".
النػػءطؽ عءسػػـ جػػيش  ة، أفالقػػدس المحتمػػ، مػػف 44/01/4104، ة الصػػحافة الفمسػػطينية (صػػفا وكالػػونشػرت 

االحتالؿ أفيخءي ادرعي قءؿ إف رئيس األركءف الجنراؿ عيني غءنتس أقر سمسمة ردود عمى مسػتويءت مختمفػة 
 عمى صواريخ المقءومة التي سقطت في المستوطنءت اإلسرائيمية.

عءراؾ قءؿ اف تؿ اعيب ال تشار عءي ، أف القدس المحتمة، مف 44/01/4104 ،وكالة سما اإلخباريةوأوردت 
قمػػػؽ مػػػف زيػػػءرات اميػػػر قطػػػر او رئػػػيس وزرا  تركيػػػء اردوغػػػءف وزعمػػػء  اخػػػريف لقطػػػءع غػػػزة ماتعػػػرا اف اعطػػػء  

 الشرعية لحمءس ال يانيو وانمء يانيو استمرار سقوط الصواريخ ومنع ارىءب غزة حسب زعمو.
شخصػء خػالؿ الشػير الحػءلي  07جػيش االحػتالؿ صػعءح اليػـو اف منظمػءت غػزة خسػرت  وقءؿ عءراؾ الذاعة

 وانيء تحءوؿ الرد عمى خسءئرىء محذرا في الوقت ذاتو مف تطور االوضءع الى تصايد كعير .
وقػػءؿ انػػو ال يسػػتعاد الػػدخوؿ فػػي عمميػػة عريػػة عغػػزة ولكنػػو اسػػتدرؾ قػػءئال اف الحػػرب ضػػد االرىػػءب مسػػتمرة وال 

ء  عمييػء عضػرعة واحػدة ومتايػدا فػي الوقػت ذاتػو عتحصػيف عمػدات جنػوب الدولػة الاعريػة لحمءيتيػء يمكف القضػ
 مف الصواريخ.
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الى ذلؾ دعػء " دانػي دانػوف" عضػو الكنيسػت مػف حػزب الميكػود والمحسػوب عمػى الجنػءح اليمينػي المتطػرؼ، 
اؼ قيػءدة حمػءس فػي غػزة، والامػؿ ععر وسءئؿ اإلعالـ رئيس الحكومة اإلسػرائيمية "عنيػءميف نتنيػءىو"، السػتيد

 عمى الوقؼ الفوري لمتصايد في الجنوب.
ونقػػؿ موقػػع القنػػءة السػػءعاة الاعػػري عمػػى الشػػعكة، عػػف "دانػػوف" قولػػو6 إف شػػف سمسػػمة ىجمػػءت تسػػتيدؼ قيػػءدة 
حمػػءس فػػي جميػػع أنحػػء  غػػزة كفيمػػة إلنيػػء  اليجمػػءت عمػػى "إسػػرائيؿ"، ودعػػء إلػػى ضػػرب سػػالح الجػػو أىػػداؼ 

 حركة حمءس، مقءعؿ كؿ عممية إطالؽ لمصواريخ مف قطءع غزة عمى "إسرائيؿ". لمسئوليف في
وأضػءؼ6"أنو يجػب إفيػءميـ أف كػػؿ محءولػة لممػس عإسػػرائيؿ يجػر حػرب شػءممة وحتػػى منػءزؿ مسػئولي حمػػءس 
في قطءع غزة "، مدعيًء أف ذلؾ سيايد عذلؾ قوة الردع لػ"إسرائيؿ" وسيسمح لإلسػرائيمييف فػي الجنػوب عػءلايش 

 .-عمى حد زعمو-أمءف" ع
وشدد "دانوف" عقولو6 "أنو ممنوع أف يتحوؿ وضع سكءف الجنوب إلػى شػأف يػومي وعمػى إسػرائيؿ الػرد وعشػكؿ 

 فوري مف أجؿ التوضيح لحمءس أف استيداؼ إسرائيؿ غير مجدي".
 

  "إسرائيؿ"مف قطاع غزة عمى  اليجماتنتنياىو يتيـ إيراف بدعـ  46
ـ رئػيس الػوزرا  اإلسػرائيمي عنيػءميف نتنيػءىو إيػراف عػدعـ اليجمػءت التػي تطمػؽ اتيػ6 أ ؼ ب -القدس المحتمة 

مف قطءع غزة عمى جنوب إسػرائيؿ، فيمػء أصػيب ضػءعط فػي الجػيش اإلسػرائيمي عجػروح خطيػرة صػعءح أمػس 
 عءنفجءر ععوة نءسفة عمى الحدود عيف إسرائيؿ وقطءع غزة.

مغءري روسيف عميفينمييؼ الذي يزور إسرائيؿ حءليًء "إيراف ونقؿ عيءف صءدر عف مكتب نتنيءىو قولو لمرئيس الع
تدعـ الامميءت اإلرىءعية التي ترتكػب عحقنػء وتنطمػؽ مػف قطػءع غػزة". وأضػءؼ "اليػوـ نواجػو عػدوانًء يػأتي مػف 

 حدودنء الجنوعية مع قطءع غزة ولكف مصدره ىو إيراف وشعكة إرىءعية كءممة تدعـ ىذه االعتدا ات".
ف "إيػػراف دعمػػت الامميػػءت اإلرىءعيػػة التػػي نفػػذىء حػػزب اهلل فػػي عمغءريػػء" فػػي إشػػءرة إلػػى اليجػػـو وتػػءعع العيػػءف أ

االنتحػػءري فػػي مطػػءر عورغػػءس العمغػػءري الػػذي قتػػؿ فيػػو خمسػػة سػػيءح إسػػرائيمييف عءإلضػػءفة إلػػى سػػءئؽ الحءفمػػة 
 واالنتحءري.

 44/01/4104، الحياة، لندف
 
 
 

 ككياف مستقؿالقطاع ظيرت أ لقطاع غزةر قطر ميأزيارة  سرائيمية:القناة السابعة اإل 47
قءلت القنءة اسءعاة في التمفزيوف االسرائيمي اف الزيءرة التي قءـ عيء اميػر قطػر اظيػرت حركػة  6القدس المحتمة

 حمءس وقطءع غزة عمى انو كيءف مستقؿ.
تعػػع الحػػد وتفخػػر واشػػءرت القنػػءة اف الزيػػءرة التػػي تمػػت اظيػػرت حمػػءس عمػػى انيػػء كيػػءف ومنطقػػة مسػػتقمة وال ت

عءنجءزاتيػػػء وتسػػػاى لمحفػػػءظ عمػػػى عالقػػػءت مفتوحػػػة مػػػع دوؿ عءلخػػػءرج عغػػػض النظػػػر عػػػف سيءسػػػءت وعالقػػػءت 
 السمطة الفمسطينية.

واوضحت القنءة اف العروتوكػوالت والترتيعػءت التػي نفػذتيء حمػءس اشػءرت الػى انيػء تامػؿ وتسػاى لتكػوف دولػة 
 رى.مستقمة ال عالقة ليء عءي ترتيعءت وسيءسءت اخ
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كمء اشءرت الترتيعءت والحضور عمى اف حمءس ليء نظءميء ووزرا ىء وقءدتيء الذيف اتػى عاضػيـ مػف الخػءرج 
الستقعءؿ االمير القطري عءالضءفة الى نشر الانءصر االمنية وقوات االمف واالالؼ المواطنييف عمػى جوانػب 

ة ال كحركػة عػؿ كعنيػة تحتيػة لدولػة الشوارع اظيرت حمءس عمظير الدولة المسيطرة عشكؿ تءـ عمى قطػءع غػز 
 ونظءـ سيءسي.

 44/01/4104، وكالة سما اإلخبارية
 

 صاروخاً  28إسرائيمييف جراء سقوط  خمسةتعترؼ بإصابة  "إسرائيؿ" 82
أصػيب خمسػة إسػرائيمييف فػي منطقػة النقػب المحتػؿ عجػروح، جػرا  6 وكءلػة قػدس نػت لألنعػء  -القدس المحتمة

وقءلػػػت وسػػػءئؿ اإلعػػػالـ اإلسػػػرائيمية6" إف مػػػف عػػػيف المصػػػءعيف  ءع غػػػزة.صػػػءروخء أطمقػػػت مػػػف قطػػػ 64سػػػقوط 
عءمميف أجنعييف وصفت إصءعتيمء عءلخطيرة، كمء أصيب شرطي وشخص آخر عجروح طفيفة، واف عددا مف 

 المنءزؿ تضررت، وتقرر تاطيؿ الدراسة في تمؾ المنطقة".
 44/01/4104، وكالة قدس نت

 
 عتقموا عمى متف سفينة "إستيؿ" ا إسرائيمييف"إسرائيؿ" تفرج عف  49

أفرجػػػت محكمػػػة عئػػػر السػػػعع فػػػي جنػػػوب إسػػػرائيؿ االثنػػػيف عػػػف ثالثػػػة مػػػف الرعءيػػػء 6 أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػػة 
اإلسرائيمييف الذيف اعتقموا السعت عمى متف السفينة الفنمندية "ايستيؿ" التي أوقفتيء العحرية عينمء كءنػت تحػءوؿ 

 مى غزة، كمء أعمنت محءميتيـ.كسر الحصءر اإلسرائيمي المفروض ع
نءشػػطًء أجنعيػػًء  49وذكػػرت متحدثػػة إسػػرائيمية مسػػء  االثنػػيف أف إسػػرائيؿ طػػردت مػػء مجموعػػو عشػػرة مػػف اصػػؿ 

مػػواليف لمفمسػػػطينييف كػػػءنوا اعتقمػػػوا السػػػعت عاػػػد اعتػػػراض العحريػػػة اإلسػػػرائيمية لمسػػػفينة "ايسػػػتيؿ". وأضػػػءفت أف 
 الذيف مء زالوا ماتقميف" في إسرائيؿ. 09عيف األجءنب الػ نءشطًء سويديًء مف 00"خطوات جءرية لطرد 

وكػػءف عمػػى مػػتف السػػفينة خمسػػة عرلمػػءنييف مػػف أوروعػػء ىػػـ اإلسػػعءني ريكػػءردو سيكسػػتو ايغيمزيػػءس، والسػػويدي 
سفيف عريتوف، والنروجي اكسيؿ ىيغف، واليونءنيءف فءنغيميس ديءمندوعولوس وديميتريس كوديالس، اضءفة إلى 

 دي السءعؽ جيـ مءنمي الذي يقءرب الثمءنيف عءمًء.النءئب الكن
ووصػػػمت السػػػفينة "ايسػػػتيؿ" مسػػػء  السػػػعت إلػػػى مرفػػػأ أشػػػدود عاػػػدمء اعترضػػػتيء العحريػػػة اإلسػػػرائيمية فػػػي الميػػػءه 

 الدولية قعءلة قطءع غزة.
 44/01/4104، الحياة، لندف

 
  ضد الفمسطينييف "األبرتيايد"يؤيدوف سياسة  "إسرائيؿ"غالبية الييود في استطالع رأي:  31

كشؼ استطالع لمرأي نشػرت نتءئجػو أمػس، أف غءلعيػة الييػود فػي إسػرائيؿ يحممػوف 6 نظير مجمي - تؿ أعيب
( وتجػػػءه الفمسػػػطينييف عشػػػكؿ عػػػءـ، وأف غػػػءلعيتيـ :6آرا  عنصػػػرية تجػػػءه المػػػواطنيف الاػػػرب فييػػػء )فمسػػػطينيي 

دوف ممءرسػػة ىػػذا الفصػػؿ. ونشػػرت نتػػءئج ياترفػػوف عوجػػود نظػػءـ أعرتيءيػػد )فصػػؿ عنصػػري( فػػي إسػػرائيؿ ويؤيػػ
االستطالع، أمس، في صحيفة "ىآرتس"، التي نقمتو عف مايد "ديػءلوغ" فػي تػؿ أعيػب. وقءلػت إف االسػتطالع 

ف األسػئمة وضػاتيء مجموعػة مػف  715أجري في سعتمعر )أيموؿ( المءضي عمى عينة مػف  مػواطنيف ييػود، وا 
 األكءديمييف ونءشطي السالـ وحقوؽ اإلنسءف.
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فػي المءئػة عءإليجػءب، مقءعػؿ  :7وعحسب االستطالع، وردا عمى سؤاؿ "ىؿ يوجد أعرتيءيػد فػي إسػرائيؿ "، رد 
فػػػػي المءئػػػػة عػػػػػ"ال أعػػػػرؼ". وسػػػػئؿ المسػػػػتطماوف عػػػػف رأييػػػػـ فػػػػي الفصػػػػؿ عػػػػيف  00فػػػػي المءئػػػػة عػػػػءلنفي، و 50

فػػي المءئػػة  71ؤيػػدوف ذلػؾ )فػي المءئػػة إنيػـ ي 96اإلسػرائيمييف والفمسػػطينييف فػي شػػوارع الضػفة الغرعيػػة، فقػػءؿ 
في المءئػة إف ذلػؾ غيػر  09في المءئة إف ذلؾ جيد(، وقءؿ  46قءلوا إف ىذا ىو الوضع القءئـ، في حيف قءؿ 

 في المءئة عػ"ال أعرؼ". ;جيد ويجب وقفو، في حيف أجءب 
إسػرائيؿ6 "فػي وتطرؽ االستطالع إلى فكرة الدولة الواحدة لمشاعيف وكيػؼ تكػوف، فسػأؿ المػواطنيف الييػود فػي 

فػي  ;8مميػوف فمسػطيني حػؽ التصػويت لمكنيسػت "، أجػءب  4.7حءؿ ضـ المنءطؽ المحتمة، ىؿ يجب مػنح 
 في المءئة6 "ال أعرؼ". 04في المءئة فقط أجءعوا عءإليجءب، عينمء قءؿ  ;0المءئة عءلنفي، مقءعؿ 

فػػػي المءئػػػة إنيػػػـ  58قػػػءؿ  وردا عمػػػى سػػػؤاؿ6 "ىػػػؿ تػػػدعـ تعػػػءدؿ المنػػػءطؽ مقءعػػػؿ إعقػػػء  عاػػػض المسػػػتوطنءت "،
 :5في المءئة عػػ"ال أعػرؼ". ويؤيػد  08في المءئة، وأجءب  :6يؤيدوف إجرا  تعءدؿ منءطؽ، في حيف عءرض 

 06فػي المءئػة ياءرضػوف و :6في المءئة مف اإلسرائيمييف ضـ المنػءطؽ التػي يوجػد فييػء مسػتوطنءت، مقءعػؿ 
 في المءئة ليس ليـ موقؼ.

كيفيػػة التصػػرؼ إزا  "كءتعػػة أميركيػػة ماروفػػة تقػػءطع إسػػرائيؿ عءدعػػء  أنػػو يوجػػد  وسػػئؿ المسػػتطماوف أيضػػء عػػف
فػي المءئػة إنػو يجػب عػدـ الػرد عمييػء، عينمػء أيػد  :4فػي المءئػة إلػى مقءطاتيػء، وقػءؿ  07فييء أعرتيءيػد"، دعػء 

 في المءئة عػ"ال أعرؼ". ;في المءئة دعوتيء لزيءرة العالد، في حيف أجءب  :6
حػوؿ دعػػـ ترانسػفير )ترحيػػؿ( الاػرب مػػواطني إسػرائيؿ إلػػى منػءطؽ السػػمطة الفمسػطينية، قػػءؿ وردا عمػى سػػؤاؿ 

فػي  ;7فػي المءئػة لػـ يحػددوا موقفػء. وقػءؿ  05فػي المءئػة،  61في المءئة إنيـ يؤيدونػو، مقءعػؿ ماءرضػة  69
فػي المءئػة  56المءئة إنيـ يفضموف أف يحصؿ الييود عمى تفضيؿ في الامػؿ فػي المكءتػب الحكوميػة، مقءعػؿ 

في المءئة وجود تمييػز عنصػري ضػد الاػرب فػي الامػؿ فػي المكءتػب الحكوميػة وال  71يرفضوف ذلؾ. ويؤكد 
فػػػي المءئػػػة منػػػع الاػػػرب مػػػف  55فػػػي المءئػػػة ال موقػػػؼ ليػػػـ. ويؤيػػػد  40فػػػي المءئػػػة مقءعػػػؿ  ;4يشػػػار عػػػذلؾ 

 في المءئة. ;7التصويت لمكنيست، ويرفض ذلؾ 
 64فػي المءئػة. ويشػار  75ج مف وجود جػءر عرعػي ليػـ، عينمػء ال يمػءنع ذلػؾ في المءئة عءالنزعء 64ويشار 

فػي المءئػة ال  ;6في المءئة عءالنزعءج وجود طءلب عرعي في الفصؿ الدراسي الذي يتامـ فيو أعنػءؤىـ، مقءعػؿ 
 يمءناوف.

كثػػر عنصػػرية. وفػػي تحميػػؿ لمشػػرائح االجتمءعيػػة التػػي تػػرجح كفػػة الانصػػرية، جػػء  أف الييػػود المتػػدينيف ىػػـ األ
فػػي  6:ففػػي صػػفوفيـ تعمػػ  نسػػعة الماءرضػػيف لحػػؽ الفمسػػطينييف فػػي الدولػػة الواحػػدة لممشػػءركة فػػي التصػػويت 

 91فػي المءئػة. ويؤيػد  90فػي المءئػة، ونسػعة مؤيػدي الترحيػؿ  5:المءئة، ونسعة مؤيدي الفصػؿ فػي الشػوارع 
فػػي المءئػػة مػػنيـ يؤيػػد  4:التصػػويت، وفػي المءئػػة مػػنيـ حرمػػءف المػػواطنيف الاػرب فػػي إسػػرائيؿ مػػف حقيػػـ فػي 

 في المءئة التمييز في أمءكف الامؿ لصءلح الييود. 7;إعطء  الييود حقوقء مميزة عف الارب. ويؤيد 
ويقػػؼ فػػي "المرتعػػة الثءنيػػة" فػػي الانصػػرية، جميػػور المتػػدينيف الصػػييونييف. أمػػء الييػػود الػػروس، فامػػى عكػػس 

لاممػءنييف فػي مػواقفيـ. وىػـ أقػؿ عنصػرية مػف المتػدينيف الحريػديـ االنطعءع الماروؼ عنيـ، عػدوا أقػرب إلػى ا
في المءئة مف الييود الروس إنو ال يػزعجيـ أف يسػكف عرعػي فػي عمػءرة  :8والمتدينيف الصييونييف. فقد قءؿ 

فػػي المءئػػة إنػػو ال يػػزعجيـ أف يػػتامـ عرعػػي مػػع أوالدىػػـ فػػي نفػػس الصػػؼ الدراسػػي.  95واحػػدة مايػػـ، وقػػءؿ 
 ي المءئة منيـ أي تمييز عنصري ضد الارب.ف 71وياءرض 



 
 
 

 

 

           08ص                                    4661العدد:                44/01/4104األربعاء  التاريخ:

عمؽ عمى النتءئج عضو الكنيست اإلسرائيمي، محمد عركة، رئيس الجعية الديمقراطية لمسالـ والمسءواة، وىي و 
أكعػر األحػػزاب الارعيػػة فػي إسػػرائيؿ، فقػػءؿ إف ىػػذه النتػءئج التػػي أظيػػرت مػػدى اسػتفحءؿ الانصػػرية فػػي الشػػءرع 

يجب عمييء أف ال تفءجئ أحدا في المؤسسة الحءكمة في إسرائيؿ، فيذا نتءج السيءسة اإلسرائيمي، لـ تفءجئو. و 
 المتعاة عمى مدى عقود، واستفحمت في ظؿ الحكومة والكنيست الحءلييف.

وأضءؼ عركة، أف الواقع الحيءتي الذي نايشو في إسػرائيؿ يوميػء ىػو واقػع عنصػري رىيػب. وىػذا الواقػع الػذي 
اإلسرائيمية تعءعء في السنوات األخيرة عمػى وجػو الخصػوص، فمػف يطمػع عمػى سيءسػة  يفرز نتءئج االنتخءعءت

إقصء  الفمسػطينييف فػي الػعالد إلػى اليػءمش، وحرمػءنيـ مػف فػرص الامػؿ، ومػف فػرص متسػءوية فػي مجػءالت 
 التاميـ والصحة، وكؿ مجءالت الحيءة، يارؼ أف نتءئج االستطالع ىي الواقع المطعؽ عمى األرض.

 44/01/4104، ألوسط، لندفالشرؽ ا
 

 وحدة سكنية استيطانية  711 لبناءستطرح عطاءات  "إسرائيؿ" 30
وحدة سػكنية اسػتيطءنية فػي القػدس  911تاتـز إسرائيؿ طرح عطء ات لعنء  نحو 6 أ ؼ ب -القدس المحتمة 

 االستيطءني.الشرقية والضفة الغرعية المحتمتيف عاد أيءـ مف انتقءد االتحءد األوروعي استمرار العنء  
ووفؽ عيءف صءدر عف وزارة اإلسكءف اإلسرائيمية االثنيف سيتـ طرح عطء ات لعنء  خمسػة آالؼ منػزؿ، عينيػء 

وحػػدة فػػي مسػػتوطنة "ماءليػػو  4;وحػػدات فػػي حػػي "عيسػػغءت زئيػػؼ" االسػػتيطءني فػػي القػػدس الشػػرقية، و 819
إسرائيؿ موافقتيء النيءئية عمى خطط لعنء  أدوميـ" في الضفة الغرعية. وتأتي ىذه الخطوة عاد أيءـ مف إعطء  

وحػػػدة سػػػكنية اسػػػتيطءنية فػػػي جػػػز  آخػػػر مػػػف القػػػدس الشػػػرقية مػػػء أثػػػءر انتقػػػءدات وزيػػػرة خءرجيػػػة االتحػػػءد  11:
.  األوروعي كءثريف آشتوف التي مف المتوقع أف تزور القدس اليـو

اخميػة اإلسػرائيمية الضػو  األخضػر وأعدت آشتوف فػي عيػءف أصػدرتو الجماػة، "أسػفيء الشػديد" إلعطػء  وزارة الد
وحػػدة سػػكنية فػػي "حػػي جيمػػو" االسػػتيطءني. وأكػػدت أف "المسػػتوطنءت غيػػر شػػرعية عنظػػر القػػءنوف  9;9لعنػػء  

 الدولي وتيدد عجاؿ حؿ الدولتيف مستحياًل".
لموحػدة وأكد رئيس الوزرا  اإلسرائيمي عنيءميف نتءنيءىو الثمثء  خالؿ جولػة فػي مسػتوطنة "جيمػو"، أف "القػدس ا

 ىي عءصمة إسرائيؿ األعدية" في إشءرة إلى الشطريف الشرقي والغرعي مف المدينة.
 وأضءؼ "لدينء كءمؿ الحؽ في العنء  فييء. ىذه سيءستنء وسأواصؿ دعـ العنء  في القدس".

الطمػب وأكد وزير اإلسكءف اإلسرائيمي أرييؿ إتيءس أف العنء  لف يتوقؼ في القدس، مشيرًا إلى "نمو طعياي، و 
 والعنء  ىنءؾ ال يمكف إيقءفيمء".

 44/01/4104، الحياة، لندف

 
 حممة تواقيع عمى عريضة تطالب بمنع النائبة زعبي مف الترشح لمكنيست 34

ينشػػػط عضػػػو الكنيسػػػت دانػػػي دانػػػوف، عصػػػفتو "رئػػػيس الميكػػػود الاػػػءلمي" فػػػي جمػػػع تواقيػػػع موجيػػػة إلػػػى لجنػػػة 
 يف زععي مف الترشح لمكنيست في االنتخءعءت القءدمة.االنتخءعءت المركزية تطءلب عمنع النءئعة حن

 43/01/4104، 48عرب 
 

 الى مالؾ صحيفة يمينية متطرفة  صحيفة معاريؼ بيعمحكمة تؿ أبيب توافؽ عمى  33



 
 
 

 

 

           09ص                                    4661العدد:                44/01/4104األربعاء  التاريخ:

وافقػػػت محكمػػػة تػػػؿ اعيػػػب الثالثػػػء  عمػػػى عيػػػع صػػػحيفة ماػػػءريؼ وىػػػي احػػػدى الصػػػحؼ 6 ا ؼ ب -تػػػؿ أعيػػػب 
سفي مءلؾ صحيفة يمينية متطرفة. كمء وافقت المحكمة ايضء عمى عيػع الرئيسية في اسرائيؿ الى شمومو عف ت
 مطعاة ماءرعؼ الى عءموس ميموف.

مميوف دوالر. وقءلت القءضػية فػءردا الشػيخ  5867وعحسب المحكمة فءف الصحيفة والمطعاة ستعءع عءكثر مف 
ري حػوؿ الخطػوط الاريضػة عءف الموافقة جػء ت "عاػد اف تعػيف عػءف المػوظفيف توصػموا الػى اتفءقػءت مػع المشػت

 لالتفءؽ".
موظػؼ مػف  0811وكءنت لجنة موظفي ماءريؼ عءرضت الصػفقة الوشػيكة عسػعب مخػءوؼ مػف فقػداف نحػو 

 اصؿ الفيف وظءئفيـ عاد عممية العيع.
وذكر موقع الصحيفة االلكتروني عءنو عاد مفءوضءت استغرقت طواؿ الميؿ عيف المجنة وممثؿ عف عف تسفي، 

عءمؿ ماظميـ مف الصحءفييف في منءصب ادارية او في الطعءعة.  711-671عءحتوا  نحو تايد عف تسفي 
 :0وعءالضءفة الى ذلؾ فءف عمءؿ التوزيع التسامئة سيقوموف ععيع خدمءتيـ الػى الصػحيفة لفتػرة ال تقػؿ عػف 

 شيرا.
 موظؼ" كجز  مف الصفقة. 0611واشءرت المحكمة ايضء الى "اىمية االلتزاـ عتوظيؼ 

 مميوف دوالر. 7:67شيرا عنحو  09ت مجموعة دانكنر االستثمءرية اشترت ماءريؼ قعؿ وكءن
تسفي وىو مءلؾ ورئيس تحرير صحيفة مءكور ريشػوف اليمينيػة الػذي -وياد مءلؾ الصحيفة الجديد شمومو عف

 الييودية.يقيـ في مستوطنة افرات في الضفة الغرعية المحتمة مقرعء مف اليميف المتطرؼ واالوسءط الدينية 
واعرب العاض عف مخءوفيـ مف قيءمو عءستغالؿ نفوذه لتغيير الخط التحريري لمصحيفة المصنفة عءنيء يميف 

 وسط حيث قءؿ صحءفيوف يامموف ىنءؾ عءنيـ خءئفوف عمى مستقعؿ الصحيفة.
 44/01/4104، الحياة، لندف

 
 ت الحافمة: ألقى بالسالـ تحت عجالقطاع غزة إلى" زيارة أمير قطر إسرائيؿ" 34

وقػءؿ  أدانت الحكومة االسرائيمية زيءرة امير دولة قطر الشيخ حمد عف خميفة آؿ ثءني الػى غػزة أمػس.6 القدس
النءطؽ عمسءف وزارة الخءرجية االسرائيمية يغئءؿ عءلمور اف "امير قطر القى عءلسالـ تحت عجالت الحءفمة مف 

ييف والفمسػػطينييف عمػػى حػػد سػػوا ". واعػػرب لالذاعػػة خػػالؿ قػػراره دعػػـ منظمػػة ارىءعيػػة تػػنغص حيػػءة االسػػرائيم
االسػػرائيمية الرسػػمية عػػف اسػػتغراعو "لكػػوف الشػػيخ حمػػد قػػد اختػػءر احػػد الطػػرفيف فػػي النػػزاع الفمسػػطيني الػػداخمي 

 وقرر دعـ المتطرفيف الذيف ينءدوف عءلانؼ".
 44/01/4104، األياـ، راـ اهلل

 
 المقبؿ حثات بيف نتنياىو وىوالند األسبوع "األزمة السورية" عمى رأس المبامكتب نتنياىو: 35

أوضػػح مسػػؤوؿ فػػي مكتػػب رئػػيس الحكومػػة االسػػرائيمية، عنيػػءميف نتنيػػءىو اف 6 آمػػءؿ شػػحءدة -القػػدس المحتمػػة
"االوضػػءع التػػي تشػػيدىء سػػورية ولعنػػءف سػػتكوف فػػي صػػدارة المواضػػيع المطروحػػة لمعحػػث" فػػي المقػػء ، الػػذي 

 الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند. سيجمع نتءنيءىو، االسعوع المقعؿ، مع
 44/01/4104، الحياة، لندف

 
 حاؿ حدوث زلزاؿ مدمر الفتقارىا منظومة إنذار مبكربلكارثة  ستتعرض "إسرائيؿ"يديعوت:  36
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كشفت صحيفة "يدياوت أحرونوت" اليػوـ الثالثػء ، أف الجعيػة الداخميػة اإلسػرائيمية غيػر 6 كتب محمود محيى
 رة مف اليزات األرضية والزالزؿ المدمرة، ممء قد يارضيء لكءرثة.مجيزة عمنظومة إنذار معك

 وأشػػػءرت الصػػػحيفة الاعريػػػة إلػػػى أف قيػػػءدة الجعيػػػة لػػػف يكػػػوف عمقػػػدورىء إنػػػذار اإلسػػػرائيمييف عشػػػكؿ معكػػػر عػػػف 
فقػػط، وىػػو موعػػد اسػػتالـ الحكومػػة اإلسػػرائيمية لممنظومػػة التػػى  4108وقػػوع ىػػزة أرضػػية، إال فػػى مطمػػع عػػءـ 

 ءئيء قعؿ أكثر عءـ، وىى اآلف مءزالت فى طور التخطيط.عءدرت إلنش
 43/01/4104، اليـو السابع، مصر

 
 "شيكؿ"ربع مميار إلى ستصؿ  4103لعاـ  اإلسرائيمي الكنيست يديعوت: تكمفة انتخابات  37

ذكػػرت صػػحيفة "يػػدياوت أحرونػػوت" أف لجنػػة االنتخءعػػءت المركزيػػة فػػى إسػػرائيؿ أقػػرت 6 كتػػب محمػػود محيػػى
شيكؿ،  468.9:0.111تمءعيء ألوؿ مرة ميزانية االنتخءعءت اإلسرائيمية القءدمة، حيث عمغت حوالى خالؿ اج
مميوف شيكؿ عف تكمفة االنتخءعءت المءضية، موضحة أنػو مػف المنتظػر أف تصػءدؽ عمييػء لجنػة  611عزيءدة 

 المءلية فى الكنيست نيءية األسعوع الجءرى.
ىػػذه الزيػػءدة نءعاػػة مػػف الزيػػءدة الطعيايػػة فػػى عػػدد السػػكءف وارتفػػءع  وأوضػػح مسػػئولوف فػػى المجنػػة ليػػدياوت أف

 تكمفة اإلنفءؽ عمى االنتخءعءت.
 43/01/4104، اليـو السابع، مصر

 
 عقود مف العالقة مع لبناف أربعةىآرتس: كتاب إسرائيمي جديد يتناوؿ  38

ؤوؿ سػءعؽ فػي االسػتخعءرات تنءوؿ عكيفػء إلػدار فػي صػحيفة ىػآرتس"، اليػوـ الثالثػء ، كتءعػء جديػدا وضػاو مسػ
اإلسرائيمية يتيـ فيو وزارة األمف عمء أسمءه "التخمػي عػف عنءصػر جػيش جنػوب لعنػءف الػذيف انتقمػوا لماػيش فػي 

 إسرائيؿ".
، أثنء  عممو كضءعط :8;0رفيتس مع لعنءف عدأت في الاءـ  –ويشير الكءتب إلى أف الاالقة عيف يءئير رفيد 

ية". وعاد سنوات كثيرة مف خروجو إلى التقءعد ال يزاؿ يواصؿ محءسعة كؿ مف استخعءرات في "الجعية الشمءل
كءف لو عالقة عيذا "المستنقع"6 المستوى السيءسػي والجػيش ووزارة األمػف والموسػءد. وفػي كتءعػو الجديػد "شػعءؾ 

 رفيتس أرعاة عقود مف "الممءرسءت الدموية الميينة". –عمى السءحة الخمفية" يوثؽ رفيد 
"ىػػػآرتس" أنػػػو فػػػي منتصػػػؼ سػػػنوات السػػػعاينيءت، وخػػػالؿ عممػػػو ضػػػءعطء لمػػػوا  الشػػػمءؿ فػػػي وحػػػدة وتضػػػيؼ 

 –" )الوحػػػدة المسػػػؤولة عػػػف تفايػػػؿ عمػػػال / جواسػػػيس خػػػءرج حػػػدود الدولػػػة(، انكػػػب رفيػػػد 716االسػػػتخعءرات "
كػءف مسػؤوال عػف عاثػة  7:;0 – 4:;0رفيتس عمى تطوير الاالقػة مػع الكتءئػب فػي عيػروت. وفػي السػنوات 

 موسءد في عيروت.ال
ويتػػػءعع إلػػػدار أف رفيػػػتس، وعكػػػػؿ مػػػء يتصػػػؿ عءلاالقػػػة مػػػػع الكتءئػػػب فػػػي لعنػػػءف، فيػػػػو ينتقػػػد متخػػػذي القػػػػرارات 
والمختصيف اإلسرائيمييف الػذيف "عنػوا األوىػءـ تجػءه عشػير الجميػؿ ومجموعػة القتمػة التػي أحءطػت عػو" عمػى حػد 

 تاعيره.
 43/01/4104، 48عرب 

 
 ائيمي يطمؽ حممتو االنتخابية تحت عنواف "األردف ىي فمسطيف"حزب االتحاد القومي اإلسر  39
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أطمػػؽ رئػػػيس حػػزب االتحػػءد القػػػومي اإلسػػرائيمي وعضػػو الكنيسػػت "أرييػػػو ألػػداد" حممػػة حزعػػػو 6 عكػػء أوف اليػػف
وقػػػءؿ "ألػػػداد" خػػػالؿ كممتػػػو أمػػػءـ طػػػالب  النتخءعػػػءت الكنيسػػػت المقعمػػػة تحػػػت عنػػػواف "األردف ىػػػي فمسػػػطيف".

إف حممػػة األردف ىػػي فمسػػطيف سػػتكوف أفضػػؿ سيءسػػة إسػػرائيمية فػػي ىػػذا الوقػػت مػػف أجػػؿ أكءديميػػة "مػػءعوز" "
 التاءمؿ مع الفمسطينييف خءصة فيمء يتامؽ عممؼ الالجئيف الفمسطينييف وعودتيـ إلى عالده".

وأضءؼ "أرييو ألداد" "إف االعتراؼ عحقيقة تقسيـ فمسطيف مف قعؿ العريطءنييف مف أرض عرعية إلى "إسرائيؿ" 
 ىو إيجءعية عءلنسعة لإلسرائيمييف مف شأنيء أف تسءعد إليجءد حؿ لمنزاع الارعي اإلسرائيمي".

وتػءعع "إف حممػة األردف ىػػي فمسػطيف ىػػي عديمػة لسيءسػػة االنتحػءر التػي تتخػػذىء إسػرائيؿ لقيػػءـ دولػة فمسػػطينية 
 .في الضفة الغرعية"

 43/01/4104، عكا اوف اليف
 

 ضراب احتجاجًا عمى أوضاعيا االقتصادية كمية إسرائيمية تعمف اإل ستوف 41
كميػة تءعاػة لمتكنولوجيػة اليندسػية فػي إضػراعيء عػءلتزامف مػف افتػتح الاػءـ  81اسػتمرت حػوالي  -عكء أوف اليػف

ألػؼ طءلػب مػف االلتحػءؽ عمقءعػدىـ الدراسػية، وذلػؾ عسػعب  44الدراسي الجديد في "إسػرائيؿ"، وامتنػع حػوالي 
 ريس واإلدارييف عمى األوضءع المءدية لمكميءت الجءماية.احتجءج الطالب وطواقـ التد

 44/01/4104، عكا اوف اليف
 

 رىاف إسرائيمي عمى حقوؿ نفط ساحمية ..في حقؿ "لفيتاف" ياروسعرض أسترالي لمنافسة  40
عءلرغـ مف الفشػؿ الػذي منيػت عػو عمميػءت التنقيػب عػف الغػءز والػنفط فػي حقمػي "ميػرا" و"سػءرة" 6 حممي موسى

ض المتوسػط وعػدـ الاثػور عمػى نفػط حتػى اآلف فػي حقػؿ "لفيتػءف"، إال أف إسػرائيؿ تتاءمػؿ عمػى أنيػػء فػي عػر 
قريعػػًء سػػتغدو دولػػة مصػػدرة لمػػنفط والغػػءز. وقػػد لقيػػت التشػػجيع يػػوـ أمػػس عاػػرض تمقتػػو مػػف شػػركة "وودسػػءيد" 

ات دوالر. ويشػير خعػرا  مميػءر  967األوسترالية لممشءركة في امتيءز "لفيتءف" عمى أسءس قيمة حءليػة تزيػد عػف 
إلػى أنػو عػػءلرغـ مػف الحػديث عػػف الغػءز، فػإف الفرصػػة الحقيقيػة إلسػرائيؿ تكمػػف فػي التحػوؿ إلػػى دولػة مصػػدرة 

 لمنفط ععر استغالؿ عدد مف الحقوؿ عمى السواحؿ.
وتشػير الماطيػءت إلػػى أنػو عػػءلرغـ مػف تأكيػػد الماطيػءت واقػع أف االسػػتثمءر فػي قطػػءع التنقيػب عػػف الغػءز فػػي 

لعحر المتوسط أقرب إلى المقءمرة نظرًا الحتيءجءتو اليءئمة مف نءحية والحتمءالت ضئيمة لماثور عمػى كميػءت ا
تجءريػػة إال أف االسػػتثمءرات تتزايػػد والمقػػءمرة تكعػػر. ويػػدور الحػػديث عػػف مئػػءت الحفريػػءت التػػي فشػػمت فػػي العػػر 

، انتقمػػوا، كمػػء فػػي حفريػػءت "تمػػءر" وعػػف عشػػرات فػػي العحػػر عتكمفػػة عءليػػة، لكػػف مػػف حػػءلفيـ الحػػظ، وىػػـ قمػػة
و"لفيتءف"، إلى الغنى الفءحش عسرعة. ويقءؿ إف المستثمريف اإلسرائيمييف كءنوا يحمموف عػءلغنى مػف الػنفط منػذ 
مطمع خمسينيءت القرف المءضي حيف تـ اكتشءؼ أوؿ حقؿ نفطي ضايؼ الطءقة عمى أراضي قرية حميقػءت 

اكتشػػءفءت الغػػءز فعػػدأت فػػي الاقػػد المءضػػي وأيضػػًء فػػي العحػػر قعءلػػة  المغتصػػعة الواقاػػة شػػرقي قطػػءع غػػزة. أمػػء
 عسقالف المجءورة لقطءع غزة.

ومػػػء اف تػػػـ اكتشػػػءؼ "تمػػػءر" وعاػػػده "لفيتػػػءف" حتػػػى تصػػػءعدت حمػػػى التنقيػػػب عػػػف الػػػنفط والغػػػءز. ولػػػـ تكتػػػؼ 
الشػػركءت صػػءحعة االمتيػػءز فػػي الحقمػػيف عوجػػود الغػػءز عػػؿ أصػػرت عمػػى العحػػث عػػف الػػنفط فػػي أعمػػءؽ أكعػػر. 

 مستمرة. وحتى اآلف لـ يتـ الاثور عمى النفط في طعقءت األرض في مخزوف "لفيتءف"، لكف الحفريءت
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وكشفت صحيفة "غموعس" االقتصءدية النقءب عف أف عمالؽ النفط األوسترالي، شركة "وودسءيد" قدمت أمس 
فػي المئػة مػف حقػوؽ حقػؿ "لفيتػءف" عقيمػة تزيػد عشػرات فػي المئػة عػف التقػدير السػءئد  51األوؿ عرضًء لشرا  

يرة التي عقيت فػي المنءفسػة عمػى القيػءـ لمحقؿ. واعتعرت "غموعس" أف "وودسءيد" ىي واحدة مف الشركءت األخ
عػػدور الشػػريؾ االسػػتراتيجي ألصػػحءب االمتيػػءز الحػػءلييف خصوصػػًء شػػركة "نوعػػؿ إنرجػػي" األميركيػػة، وشػػركة 

مميػءرات دوالر خالفػًء  967"ديمؾ" اإلسرائيمية. واسػتند الاػرض األوسػترالي الػى تقيػيـ لقيمػة راىنػة لمحقػؿ عمعمػ  
مميػػءرات دوالر فقػػط. ومػػع ذلػػػؾ فػػإف الاػػرض الجديػػػد  767و 669متػػو كػػءف عػػػيف لمػػء كػػءف يشػػءع عػػػأف تقػػدير قي

مشروط عتوفير عدد مف المقومءت التي إذا لـ يوفرىء الجءنب اإلسرائيمي فسوؼ يتقمص الاػرض إلػى مػء دوف 
 ذلؾ عكثير.

دير وكءنػػت الصػػحؼ األوسػػترالية قػػد نشػػرت أمػػر الاػػرض الػػذي قدمتػػو شػػركة "وودسػػءيد". وأشػػءرت إلػػى أف المػػ
الاءـ لمشركة عيتر كولمءف سيصؿ إلى إسرائيؿ. وسرعءف مء تعيف أنو وصؿ فااًل عرفقة وفد كعيػر مػف الشػركة 

 وشخصيءت رسمية لمضغط مف أجؿ نيؿ الشراكة.
والتقػى الوفػػد االوسػترالي نءئػػب وزيػر الخءرجيػػة اإلسػرائيمي دانػػي إيمػوف وتحػػدث ماػو فػػي مشػءريع تسػػييؿ الغػػءز 

يػػث ال توجػػد منءفسػػة كعيػػرة ولػػيس إلػػى أوروعػػء. ومػػف المقػػرر أف يمتقػػي الوفػػد مػػع رئػػيس وتصػػديره إلػػى آسػػيء ح
 الحكومة اإلسرائيمية عنيءميف نتنيءىو ووزير الطءقة عوزي النداو.

ونقمػػت وسػػءئؿ اإلعػػالـ اإلسػػرائيمية عػػف مصػػءدر سيءسػػية قوليػػء اف الوفػػد األوسػػترالي أعطػػى انطعءعػػًء عءلجديػػة 
ًء عف احتمءالت الاثور عمى الػنفط فػي الحقػؿ وتسػويقو. وتحػث "وودسػءيد" الخطػى والحرفية، وأنو تحدث أيض

نحو الدخوؿ إلى عءلـ الغءز والنفط في إسرائيؿ عاد مشءركتيء اإلسرائيمييف في عروض الغءز القعرصػية. كمػء 
 ة.أف الحكومة االوسترالية تريد مف ىذه الصفقة تازيز الاالقءت السيءسية مع الحكومة اإلسرائيمي

وماروؼ أف أىـ منءفس عمى دور الشريؾ االستراتيجي في الحقؿ ىو شركة "غءز عروـ" الروسية الراغعة في 
نيؿ ىذه الحصة العتعءرات استراتيجية. وسرت أنعء  مفءدىء أف "نوعؿ إنرجي" ال تريد الشػركة الروسػية شػريكء 

"نوعؿ إنرجي" الكفة لمصمحة الشػركة  ليء، عؿ انيء تعحث عف شركء  آخريف غرعييف. ومف المحتمؿ أف ترجح
 األوسترالية خصوصًء إذا تعيف أف عرضيء ىو األفضؿ مف النءحية المءلية. 

( االقتصػءدية اإلسػرائيمية مقءعمػة مػع المػدير الاػءـ The Markeمف جية ثءنية، نشػرت صػحيفة " ذي مػءركي" )
لغػءز فػي إسػرائيؿ كعيػر جػدًا اليػوـ. وقػد كنػت لشركة "أديرا إنرجي" الكندية جيفري وولتػر قػءؿ فييػء إف "قطػءع ا

وتمػءر، لكنػي أؤمػف عػأف تكػوف فرصػة تحػوؿ الػنفط  Bجيولوجي شركة نوعؿ إنرجي في حفريػءت نوعػء ومػءري 
إلى المورد األكعر إلسرائيؿ كعيرة"، مضيفًء اف "منءطؽ التنقيب عف الػنفط تقػع عمػى مقرعػة مػف الشػءطئ عينمػء 

 يصاب تطويرىء عسعب المسءفة وعمؽ الميءه". منءطؽ الغءز أعاد، لذلؾ فإنو
وطءلػػػب عءإلسػػػراع فػػػي التنقيػػػب عػػػف الػػػنفط فػػػي المنػػػءطؽ األقػػػؿ عمقػػػًء عمػػػى مقرعػػػة مػػػف الشػػػءطئ ألف إسػػػرائيؿ 

مميػػوف  48دوالرًا. أي أف إسػػرائيؿ تػدفع يوميػػء  006ألػؼ عرميػػؿ وسػار الػػنفط يعمػػ  حءليػًء  :44تسػتيمؾ يوميػػًء 
 ط اآلخريف.دوالر ألذرعيجءف ومصدري النف

 44/01/4104، السفير، بيروت
 

 اإلسرائيمية التشريعية سماء تؤجج حممة االنتخاباتبورصة األتقرير:  44
تنشػغؿ الصػحءفة اإلسػرائيمية فػي ىػذه األيػءـ، فػي عورصػة األسػمء  المتوقاػة عمػى  6عرىوـ جرايسػي - النءصرة

فػػػي االئػػػتالؼ الحػػػءكـ عاػػػد االنتخءعػػػءت اعػػػرز المػػػوائح الحزعيػػػة لالنتخءعػػػءت، خءصػػػة تمػػػؾ المرشػػػحة لممشػػػءركة 
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كػػءنوف الثػػءني )ينػػءير( وتتسػػمط االسػػمء  عشػػكؿ خػػءص عمػػى حزعػػي "الميكػػود"  44العرلمءنيػػة التػػي سػػتجرى يػػـو 
الحءكـ، و"الامؿ" الماءرض حءليء والمرشح الحتالؿ المركز الثػءني، وىػذا مػء يزيػد مػف حءلػة التػوتر فػي داخػؿ 

 حو الداخمية في النصؼ الثءني مف الشير المقعؿ.األحزاب، التي ُجميء سينتحب لوائ
ويػػذكر اف االنتخءعػػءت فػػي إسػػرائيؿ تجػػري عطريقػػة المػػوائح القطريػػة النسػػعية، عمانػػى أف الترشػػيحءت تكػػوف مػػف 
خالؿ لوائح حزعية، وعدد المقءعد مرتعط عادد اجمءلي االصوات التي يحصؿ عمييء كؿ حزب، ونسعة الحسـ 

مميػػوف نسػمة، مػػف عيػنيـ مػػء عػػيف  7.8%، ويعمػػ  عػدد ذوي حػػؽ االقتػراع  4ىػي  التػي تؤىػػؿ لػدخوؿ الكنيسػػت
 .:6ألفء مف فمسطينيي  61:ألفء إلى  41:

فامى مستوى حزب "الميكود" الحءكـ، انتشرت أنعء  تتحدث عف اف رئيس الحػزب عنيػءميف نتنيػءىو ينػوي طػرح 
يػة التػي سػتجري فػي الميكػود فػي النصػؼ مقاػدا، فػي االنتخءعػءت الداخم 57أسمء  يوصي عترشػيحيـ فػي أوؿ 

الثءني مف الشير المقعؿ. وىذا مػف اجػؿ أف يضػمف نتنيػءىو انتخػءب أنصػءره، وصػد المجموعػة األكثػر تطرفػء 
في الحزب، عقيءدة االرىءعي موشيو فيغميف، عءدعء  أف دخولو إلى الكنيست سػيؤثر سػمعء عمػى صػورة فيغمػيف، 

ركػػة "كػػءخ" االرىءعيػػة المحظػػورة، رغػػـ اف فػػي الكتمػػة العرلمءنيػػة الحءليػػة الػػذي يحمػػؿ افكػػءرا تػػتال ـ أكثػػر مػػع ح
 لميكود نواعء ال اقؿ تطرفء مف فيغميف.

كمء يتخوؼ نتنيءىو مف أف تشكؿ مجموعة "فيغميف" وزف ثقؿ في االنتخءعءت الداخمية، وىو يػرى نواعػء وحتػى 
 اصوات مؤيدييء في الحزب.وزرا  في حزعو ياقدوف صفقءت مع ىذه المجموعة المتطرفة لكسب 

وأدى الكشؼ عف نوايء نتنيءىو إلى حءلة مػف التػوتر عػيف النػواب الحػءلييف، وقػد سػءرعت مجموعػة مػف النػواب 
المتطػػػرفيف المنءصػػػريف لمػػػء يسػػػمى عػػػػ "ارض إسػػػرائيؿ الكعػػػرى" إلػػػى اصػػػدار عيػػػءف يػػػدعوف فيػػػو نتنيػػػءىو لتعنػػػي 

ؿ عػف الضػفة، وتسػريع العنػء  فػي المسػتوطنءت وتحويػؿ توصيءت لجنة اقءميء، تدعو إلى الغء  صفة االحتال
 كؿ العؤر االستيطءنية إلى مستوطنءت ثءعتة.

أمء في حزب "الامؿ" الذي كءف يرأسو وزير الحرب إييود عءراؾ قعؿ أف ينشؽ عنو، والذي تمقػى ضػرعة كعيػرة 
أف أكػػدت اسػػتطالعءت  ، فءنػػو يشػػيد تػػدفؽ شخصػػيءت عػػءرزة عميػػو، عاػػد;411فػػي االنتخءعػػءت السػػءعقة الاػػءـ 

الرأي أنو سيايد الكثير مف وزنو السيءسي في االنتخءعءت القريعة، وسياود ليحتؿ المكءنػة الثءنيػة عاػد الميكػود، 
مقاػدا فػي االنتخءعػءت  05مقاػدا، عػدال مػف  45إلى  ;0إذ تتوقع لو استطالعءت الرأي حصولو عمى مء عيف 

 مقادا في الكنيست. 041صؿ مقءعد عاد االنشقءؽ، وىذا مف أ :السءعقة و
وقءلػػت مصػػءدر حزعيػػة لوسػػءئؿ إعػػالـ إسػػرائيمية، إف رئيسػػة الحػػزب شػػيمي يحيمػػوفيتش تعحػػث عػػف شخصػػية 
عسػكرية ليػء مكءنتيػء، كػي تكػػوف فػي مكػءف متقػدـ فػػي الئحػة الحػزب، كػي ال يعقػػى الحػزب فػي خءنػة القضػػءيء 

خيػػػرة عػػػدد ممػػػف قػػػءدوا حممػػػة االحتجءجػػػءت االقتصػػػءدية االجتمءعيػػػة، فػػػي حػػػيف انتسػػػب لمحػػػزب فػػػي األيػػػءـ األ
الشػػاعية عمػػى غػػال  المايشػػة، التػػي شػػيدتيء شػػوارع إسػػرائيؿ فػػي منتصػػؼ صػػيؼ الاػػءـ المءضػػي، ومػػف عػػيف 

 ىؤال  رئيس اتحءد الطمعة الجءماييف.
أمػػء فػػي حػػزب "كػػديمء" الػػذي ىػػو أكعػػر أحػػزاب الماءرضػػة حءليػػء، فيشػػيد حءلػػة نػػزوح كعيػػرة، لكػػوف اسػػتطالعءت 

مقاػدا لػو اليػوـ، وقءلػت تقػءرير صػحفية، إف  :4مقءعػد مػف اصػؿ  :تتنعأ انييءره، ليحصؿ عمى حوالي الرأي 
عددا مف نواب الحزب يعحثػوف عػف حػزب "يػؤوييـ"، وكػؿ حسػب اتجءىءتػو، وىػذا عاػد أف قػرر المجمػس الاػءـ 

 لمحزب الغء  االنتخءعءت الداخمية، وتكميؼ لجنة خءصة لتدريج أسمء  المرشحيف.
لمقءعؿ، فإف حزب "يش عتيد" )يوجد مستقعؿ( عزعءمة الصحفي يػءئير لعيػد، الػذي سػيخوض االنتخءعػءت وفي ا

مقادا، فإنو يشيد حءلة اقعءؿ كعيرة  06إلى  00ألوؿ مر ة وتمنحو االستطالعءت حءليء قوة ال يستيءف عيء مف 
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ـ رئػيس المخػءعرات الاءمػة مف جنراالت االحتيءط  في جػيش االحػتالؿ، وضػعءط مخػءعرات سػءعقيف، ومػف عيػني
 األسعؽ ياقوب عيري، في حيف أعمف لعيد عف رفضو ترشيح أيء مف النواب الحءلييف مف األحزاب القءئمة.

وعػػءدت إلػػى الواجيػػة رئيسػػة حػػزب "كػػديمء" السػػءعقة تسػػيعي ليفنػػي، إذ قءلػػت صػػحيفة "ىػػآرتس" إنيػػء تفكػػر فػػي 
مفءوضػػػػءت مػػػػع حػػػػزب "الامػػػػؿ" و"يػػػػش عتيػػػػد"  خػػػػوض االنتخءعػػػػءت عمػػػػى رأس قءئمػػػػة منفصػػػػمة، أو أف تجػػػػري

لالنخػػراط فػػي المػػوائح االنتخءعيػػة، ولكنيػػء قءلػػت الحقػػء إنيػػء لػػف تقعػػؿ عػػأف تكػػوف فػػي المركػػز الثػػءني فػػي أي مػػف 
المػػوائح االنتخءعيػػة، فػػي حػػيف عػػدأ يخعػػو "نجػػـ" رئػػيس الحكومػػة السػػءعؽ إييػػود اولمػػرت، عاػػد أف أعمنػػت النيءعػػة 

، فقػػد عػػدأت :6قػػرار تعرئتػػو مػػف ممفػػءت فسػػءد. أمػػء عمػػى مسػػتوى فمسػػطينيي  الاءمػػة عزميػػء االسػػتئنءؼ عمػػى
اتصءالت محػدودة عػيف الكتػؿ الػثالث الممثمػة فػي الكنيسػت، لفحػص شػكؿ خػوض االنتخءعػءت، وسػط دعػوات 
متاددة لخوض االنتخءعءت في الئحة واحدة، إال أف ىذه الدعوة تواجو تحفظػءت فػي مختمػؼ األحػزاب، ولكػف 

عمى التاءوف في حممة االنتخءعءت لرفع نسعة التصويت وصد األحزاب الصييونية التي تحءوؿ  مع اتفءؽ عءـ
 اقتنءص أصوات مف الشءرع الفمسطيني، رغـ قمة نسعتيء.

الارعيػػة لمتغييػػر"، وىػػي  -مقءعػػد "لمقءئمػػة الموحػػدة 6مقاػػدا، وىػػي كءلتػػءلي  00حءليػػء عػػػ  :6ويتمثػػؿ فمسػػطينيو 
مقءعػد "لمجعيػة الديمقراطيػة لمسػالـ  6اىء الحركة االسالمية )الجنءح الجنوعي(، وتتشكؿ مف ثالثة احزاب، أقو 

مقءعػػد "لمتجمػػع الػػوطني الػػديمقراطي"، الػػذي تمقػػى فػػي  5والمسػػءواة" وتتكػػوف مػػف الحػػزب الشػػيوعي ومؤيديػػو، و
 االنتخءعءت السءعقة مف حزعيف صغيريف.

 44/01/4104، الغد، عّماف

 
 أمير قطر وعقيمتو درجة الدكتوراة الفخرية منحت في غزة الجامعة اإلسالمية 43

منحت الجءماة اإلسالمية عغزة، مسء  الثالثء ، أمير قطر حمد عف خميفة آؿ ثءني 6 محمد جءسر -غزة
 وعقيمتو الشيخ موزة عف نءصر، درجة الدكتوراة الفخرية؛ لجيودىمء في دعـ ونصرة الشاب الفمسطيني.

ءؿ الخضري، ورئيس الجءماة كمءليف شات شيءدة الدكتوراه الفخرية وسمـ رئيس مجمس أمنء  الجءماة جم
ووصؼ  لألمير القطري وعقيمتو خالؿ حفؿ نظمتو الجءماة، عحضور شخصيءت حكومية ورسمية وشاعية.

الخضري زيءرة األمير القطري لمجءماة اإلسالمية عػ"التءريخية"، مؤكدًا أف شيءدة الدكتوراه الفخرية الممنوحة 
 مد وعقيمتو مستحقة، جء ت نتيجة مواقفيمء المشرفة الداعمة لمقضية الفمسطينية.لمشيخ ح

 23/10/2012، فمسطيف أوف اليف
 

 ضد سياسة حكومة فياض الضفةبأكبر إضراب لمموظفيف والجامعات والمدارس  44
 ثء أمس الثالقءؿ رئيس نقءعة الموظفيف الامومييف عسءـ زكءرنة في تصريح صحفي أف الضفة شيدت 6 غزة

 أكعر وأضخـ إضراب في السءحة الفمسطينية ضد سيءسة حكومة سالـ فيءض المءلية واالقتصءدية.
، وجء  عاد تانت الحكومة وعدـ %55زكءرنة إف نسعة المشءركيف في ىذا اإلضراب زادت عمى  أضءؼو 

نقءعءت الؼ عضو في ال 200وقدر زكءرنة أف نحو  استجءعتيء لمطءلب الموظفيف والقطءعءت األخرى.
ءالضراب إلى جءنب أكثر مف مميوف طءلب مدرسي وجءماي لـ يتمقوا تاميميـ، دوف أي عالمختمفة شءركوا 

ومف المقرر أف يستمر  اكتراث مف الحكومة التي اتيميء عإغالؽ أعواب الحوار والشراكة في وجو النقءعءت.
وضءع المايشية لمموظفيف المامميف اإلضراب اليوـ األرعاء ، وذلؾ في سيءؽ االحتجءجءت عمى تدىور األ

 وأسءتذة وموظفي الجءماءت عسعب تأخر صرؼ الرواتب ومخصصءت التاميـ الاءلي.
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 24/10/2012، السبيؿ، عّماف
 

  يوًما مف إضرابو عف الطعاـ 115األسير الشراونة يضرب عف الماء بعد  45
يوًمء، إضراعو عف المء   115منذ  أيمف الشراونة، المضرب عف الطاءـ عدأ األسير الفمسطيني6 راـ اهلل

 مجدًدا، نتيجة الضغوطءت التي تمءرس عحقو مف قعؿ ضعءط في إدارة السجوف اإلسرائيمية.
في "عيءدة سجف الرممة" أنو لف يقعؿ  لمحءمي "نءدي األسير" الذي قءـ عزيءرتو اليوـ الثالثء  وأكد الشروانة

 راعو، إمء الشيءدة أو الاودة إلى أىمو وعيتو"، كمء قءؿ.فكرة اإلعاءد ميمء كمفو األمر، وسيستمر في إض
"إف إدارة "عيءدة سجف الرممة" تتامد نقمي يومًيء مف غرفة عزؿ إلى أخرى عيدؼ خمؽ حءلة مف عدـ  وأضءؼ

االستقرار، كمء قءمت عازلي تمءًمء عف كءفة األسرى في السجف سوا  المدنييف أو األمنييف عيدؼ الضغط 
جعءري   عمى فؾ اإلضراب".عمي، وا 

 23/10/2012قدس برس، 
 

 قصى: االحتالؿ يثبت عشرات كاميرات المراقبة في البمدة القديمة وحوليامؤسسة األ 46
كءميرا  40القدس6 قءلت مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث اف العمدية الاعرية في القدس أقر ت تركيب نحو 

ف المدينة، تضءؼ الى مئءت الكءميرات المنصوعة تصوير ورصد ومراقعة دقيقة وكءشفة في انحء  متفرقة م
في العمدة القديمة وحوليء، وعمى أعواب المسجد االقصى، يضءؼ الييء مواصمة عنء  العؤر واالحيء  

  االستيطءنية الييودية حوؿ االقصى والعمدة القديمة عءلقدس.
 24/10/2012، األياـ، راـ اهلل

 
 ء كمية عسكريةعمى بنا المصادقةمؤسسات مقدسية تديف  47

مؤسسة مقدسية، مصءدقة مء يدعى عءلمجنة الموائية  22استنكر تجمع "عءلقدس ييتدوف"، الذي يضـ 6 القدس
لمتخطيط والعنء  اإلسرائيمية، عمى طرح مشروع عنء  كمية عسكرية في القدس الشرقية لالعتراض الاءـ، سايًء 

 طوات الخطيرة لتازيز االستيطءف في مدينة القدس.لتنفيذ المشروع عمى أرض الواقع، في خطوة تاد مف الخ
وحث "تجمع عءلقدس ييتدوف" عمى استخداـ جميع السعؿ المتءحة مف أجؿ وقؼ المشروع االستيطءني، و 
نءشد المجتمع الدولي واألمـ المتحدة الضغط عمى إسرائيؿ لوقؼ ىذا المشروع، لمء فيو مف خطورة عمى 

 ء  الشاب الفمسطيني. مدينة القدس، ومواطنييء مف أعن
 24/10/2012، القدس، القدس

 
 قوات االحتالؿ تتوغؿ جنوب قطاع غزة  48

(، في جنوب قطءع غزة وفتحت نيراف 10|23غزة6 توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، صعءح اليوـ الثالثء  )
حمد عف خميفة آؿ ثءني رشءشءتيء تجءه المزارعيف، وذلؾ عءلتزامف مع الزيءرة المقررة ألمير دولة قطر الشيخ 

 إلى قطءع غزة، عف طريؽ ماعر رفح )جنوب القطءع(.
وقءؿ راصد ميداني لػ "قدس عرس" إف عدة آليءت ودعءعءت إسرائيمية خرجت صعءح اليوـ الثالثء  مف موقع 
"كسوفيـ" الاسكري شمءؿ شرؽ خءف يونس، وشرعت في عممية توغؿ في المنطقة، وسط تحميؽ مكثؼ 
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تالؿ. وأضءؼ أف تمؾ القوات أطمقت قذائؼ دخءنية ومف ثـ فتحت نيراف رشءشءتيء تجءه لطءئرات االح
 المزارعيف في المنطقة حيث اجعروا عمى مغءدرة أراضييـ الزراعية.

 23/10/2012قدس برس، 
 

  اعتصاـ لمتضامف مع األسرى واالحتالؿ أثناء فض الفمسطينييفراـ اهلل: مواجيات بيف  49
(، في اعتصءـ ُأقيـ أمءـ مقر سجف 10|23ات المواطنيف الفمسطينييف، اليوـ الثالثء  )شءرؾ عشر 6 راـ اهلل

ريف الذيف أعءد االحتالؿ  "عوفر" اإلسرائيمي، تضءمنًء مع األسرى المضرعيف عف الطاءـ وأولئؾ المحر 
قوات جيش واندلات مواجيءت عنيفة عيف جموع المشءركيف في االعتصءـ و  اعتقءليـ خالؿ األشير األخيرة.

االحتالؿ اإلسرائيمي أثنء  محءولتيء فض  الفاءلية التضءمنية، حيث أقدـ جنود االحتالؿ عمى إطالؽ واعؿ 
مف القنءعؿ الغءزية والسءمة ورشقءت متتءلية مف الرصءص المطءطي، مم ء أسفر عف إصءعة نحو عشرة 

 مواطنيف فمسطينييف عحءالت اختنءؽ وجروح.
مف قءدة القوى والفصءئؿ الوطنية إلى جءنب مجموعة مف ممثمي الييئءت  وشءرؾ في االعتصءـ عددٌ 

ريف الذيف ُأعيد اعتقءليـ لدى  الحقوقية والجمايءت النسءئية والشعءعية، أطمقوا دعوات لنصرة األسرى المحر 
ي االحتالؿ، كمء طءلعوا عتدخؿ القيءدة المصرية وأطراؼ المجتمع الدولي لمضغط عمى الجءنب اإلسرائيم

لزامو عءحتراـ اتفءقية تعءدؿ األسرى المعرمة عينو وعيف حركة المقءومة اإلسالمية "حمءس".  وا 
 23/10/2012قدس برس، 

 
 لغزة ستغير قواعد المعبة في المنطقة قطرزيارة أمير : مواطنو الضفة 50

قطر الشيخ حمد  تءعع مواطنو الضفة الغرعية المحتمة زيءرة أمير دولة6 ععدالحميد مصطفى - الضفة الغرعية
واعتعر الكثير مف المواطنيف أف  عف خميفة آؿ ثءني والوفد الرفيع المرافؽ لو الى قطءع غزة، عءىتمءـ كعير.

الزيءرة ستفتح أعواب غزة أمءـ جميع المتردديف مف الزعمء  والمسؤوليف الارب والدولييف، وأنيء ستغير قواعد 
 الماعة في المنطقة.

جءماة عيرزيت د. نشأت األقطش، إف "ىذه الزيءرة ميمة جدا لتغيير قواعد الماعة في  وقءؿ أستءذ االعالـ في
المنطقة، وتفتح العءب امءـ الاءلـ الارعي لزيءرة غزة ودعـ صمودىء، وغزة المحءصرة عيذه الزيءرة تايش 

ـ، وياطي زخمء أفضؿ مف راـ اهلل المفتوحة عمى الاءلـ، وىذا ياطي دفاة قوية لصمود أىءلي غزة ومقءومتي
 لحركة حمءس عأنيء قءدرة عمى كسر الحصءر"، و تءعع "ىذا نجءح يضءؼ لحركة حمءس".

وأضءؼ االقطش لػ"فمسطيف"، مف يقوؿ إف ىذه الزيءرة تازز االنقسءـ فيو "غير واقاي"، ألف االنقسءـ موجود 
 لفمسطيني.وواقع منذ زمف وسوؼ يستمر لسنوات إال اذا حدثت امور كعيرة تغير الواقع ا

 23/10/2012، فمسطيف أوف اليف
 

 المواليد ب فمسطيف أسبابو النكبة واليجرة واالنخفاض الحاد فيدراسة: تناقص عدد المسيحييف  51
زىير أندراوس6 ُنظـ في دار الندوة الدولية مؤتمر )الحضور المسيحي في فمسطيف والشتءت(  - النءصرة

دينية مف الضفة الغرعية المحتمة ومف داخؿ الخط األخضر وذلؾ عءشتراؾ عشرات الشخصيءت الوطنية وال
ومف المغترعيف. وتعيف أف ىنءؾ ثالثة أسعءب أدت إلى تنءقص أعداد المسيحييف الفمسطينييف6 النكعة، اليجرة 

 إلى أمريكء الالتينية، واالنخفءض الحءد في أعدا المواليد لدى الاءئالت المسيحية.
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عداد والنسب الخءصة عءلمسيحييف الفمسطينييف ال تخمو أحيءنء مف التيويؿ، وجء  في المؤتمر أف قضية األ
فكثيرًا مء نسمع المقولة السءئدة إف أعداد المسيحييف الفمسطينييف في تنءقص مستمر، لكف أظيرت الدراسءت 

عمى  التي نشرتيء مجموعة ديءر أف أعداد المسيحييف ثءعتة، عؿ وأف ىنءؾ ارتفءعًء عسيًطء في األعداد،
الاكس مف النسعة المئوية التي ىي في تنءقص كعير عءستثنء  غزة حيث تتنءقص أعدادىـ ونسعتيـ. عالوة 
عمى ذلؾ، أظيرت الدراسة، كمء قدـ ليء القس.د.متري الراىب رئيس مجموعة ديءر، أف السعب الرئيسي 

عءلمئة مف السكءف  10كءف  1524لتنءقص أعداد المسيحييف ىو النكعة، ومف عاده تأتي اليجرة. ففي عءـ 
عءلمئة. وفي ليمة وضحءىء وانخفضت  4في فمسطيف التءريخية مسيحييف. وغداة النكعة كءنت نسعتيـ حوالي 

عءلمئة فءلنكعة كءنت نكعة لمشاب الفمسطيني عءمة ولممسيحييف خءصة.  2.4عءلمئة إلى  4النسعة مف 
يكء الالتينية خءصة مف منطقة عيت لحـ، ومف ثـ إلى وأشءرت الدراسة إلى أف اليجرة كءنت أواًل إلى أمر 

 أمريكء الشمءلية وأستراليء.
الدراسة التي قدمتيء ديءر حوؿ المسيحييف الفمسطينييف في الميجر )أمريكء الالتينية( ىي ذات خصوصية 

عة مف نءحية أنيء األولى الصءدرة عف عءحثيف فمسطينييف وتحديدا عف مؤسسة مسيحية فمسطينية )مجمو 
ديءر(. وأوضحت السيدة فيوليت الراىب ععءدو محررة ىذه الدراسة في الحديث أف مء أثعتتو الدراسة أف أكعر 
جءلية فمسطينية وفمسطينية مسيحية خءرج الاءلـ الارعي موجودة في أمريكء الالتينية وعددىـ نصؼ مميوف 

منيـ ىـ مف المسيحييف الفمسطينييف. عءلمئة  45إلى  40فمسطيني في أمريكء الالتينية والوسطى حيث أف 
ألؼ فمسطيني  350وحسب اإلحصء ات فإف أكعر الجءليءت عددًا ىي في التشيمي والتي يتواجد فييء 

 مسيحي، وأمء السمفءدور، فثالث عءلمءئة مف سكءنيء ىـ مف المسيحييف الفمسطينييف.
ريف ياتعر نفسو اعف العمد التي يايش فييء ومف الجدير عءلذكر أف الجيؿ الثءلث والراعع والخءمس مف الميءج

 إنمء يتمتع عءلوعي واإلدراؾ وكذلؾ الفخر عجذوره الفمسطينية. 
أمء السعب الثءلث في تنءقص النسعة المئوية لممسيحييف عاد النكعة واليجرة ىو في أعداد مواليد الاءئمة 

طفؿ والدرزية  3.44طفاًل، والمسممة  2.44المسيحية6 ففي إسرائيؿ مثاًل تنجب المرأة الييودية مء مادلة 
 طفؿ، وعمى امتداد قرف مف الزمف تتآكؿ نسعة المسيحييف عءستمرار وتسءرع. 2.14طفاًل والمسيحية  2.45

 24/10/2012، القدس العربي، لندف
 

 تجاه الصـ النمطيةغزة: مطعـ يغّير الصورة  52
شعءب وفتيءت مف الصـ لتغيير الصورة النمطية افتتح مطاـ جديد وأنيؽ في قطءع غزة، يامؿ فيو  6رويترز

 عف األشخءص مف ذوي االحتيءجءت الخءصة في المجتمع الفمسطيني.
ويستخدـ الطيءة والسقءة في المطاـ لغة اإلشءرة لتواصميـ مع الزعءئف، إذ يطمعوف مف الزعءئف أف يشيروا إلى 

مؿ اإلدارة أف يسءىـ في إزالة الحواجز طمعءتيـ مف ضمف قءئمة الطاءـ، وذلؾ في إطءر تواصؿ عفوي تأ
 عيف األشخءص مف ذوي االحتيءجءت الخءصة وغيرىـ مف األشخءص.

لرعءية األطفءؿ الصـ في غزة شرحعيؿ الزعيـ، التي تتولى إدارة المطاـ، أف « جماية أطفءلنء»وأوضح مدير 
كف المفءىيـ تتغير تدريجيًء مع عءمًء، ل 20نظرة الفمسطينييف إلى األشخءص الصـ كءنت سمعية جدًا قعؿ »

 «.زيءدة الوعي وانتشءر لغة اإلشءرة
 24/10/2012، السفير، بيروت
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  شيراً  45بػالمحكمة المركزية اإلسرائيمية تحكـ عمى األسير األردني حمزة الدباس  53
عءس، أصػػدرت المحكمػػة المركزيػػة اإلسػػرائيمية، حكمػػء عمػػى األسػػير األردنػػي حمػػزة الػػد6 تغريػػد الرشػػؽ -عمػػءف 

 شيرا، وفؽ المحءمي الموكؿ عءلقضية عدر الديف اغعءرية. 67عءلسجف 
وأكػػد اغعءريػػة فػػي اتصػػءؿ ىػػءتفي مػػع "الغػػد"، أنػػو عقػػد صػػفقة مػػع النيءعػػة اإلسػػرائيمية تقػػـو عمػػى اعتػػراؼ حمػػزة 
ا ععاض التيـ الموجية لو، مقءعؿ إسقءط تيػـ أخػرى عمػى الئحػة االتيػءـ، وأنػو عنػء  عمػى ذلػؾ "تػـ إصػدار ىػذ

وأسقطت مف قءئمة االتيءـ "اتصءؿ مع عميؿ خػءرجي يتعػع منظمػة إرىءعيػة"، والمقصػود عيػء  الحكـ المخفؼ".
)حمػػءس(، و"تػػدريعءت عسػػكرية ممنوعػػة"، إضػػءفة إلػػى "التخطػػيط لتنفيػػذ جريمػػة". أمػػء الػػتيـ التػػي ديػػف عموجعيػػء 

(، وتقػديـ خػدمءت لػػ)حمءس(، الدعءس، فيي "عضوية في منظمة غيػر قءنونيػة )حمػءس( و)اإلخػواف المسػمميف
 غعءرية.إضءفة إلى تيـ متامقة عءلسالح"، وفقء إل

44/01/4104، الغد، عّماف  
 

 الحدود عمىفي محاولة إلبقاء التوتر  قبالة منتجع الوزاني حديدية بوابة إسرائيميةلبناف:  54
وزاني، تحديػػدا قعءلػػة واصػػؿ جػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي أعمءلػػو االسػػتفزازية فػػي محػػور الػػ6 حمػػداف أعػػوطػػءرؽ 

، فػػػي محءولػػػة إلعقػػػء  حءلػػػة مػػػف التػػػوتر فػػػي ىػػػذا القطػػػءع «حصػػػف الػػػوزاني»منتجػػػع القريػػػة السػػػيءحية المسػػػمءة 
الحػػدودي. وقػػد اسػػتحدثت ورشػػة فنيػػة إسػػرائيمية عواعػػة حديديػػة جديػػدة، فػػي التمػػة المشػػرفة عمػػى المنتجػػع، عاػػدمء 

. وقػػػد 89;0المقػػػءـ فػػػي ىػػػذا المحػػػور منػػػذ الاػػػءـ  مػػػف السػػػيءج التقنػػػي الشػػػءئؾ أمتػػػءر :الػػػى  9قطاػػػت مػػػءعيف 
سػواتر تراعيػة ودشػـ فػػي  إقءمػةعمػى  إسػرائيميةوضػات عمػى جػءنعي العواعػة كػءميرات فيػديو، كمػء عممػػت جرافػة 
 التالؿ المشرفة عمى مجرى النير، وعطوؿ تجءوز الاشريف مترا.

44/01/4104، السفير، بيروت  

 
 يدعو الفمسطينييف إلى إنياء االنقساـو  إعمار غزة إعادةأمير قطر يدشف مشاريع  55

الشيخ حمد عف خميفة آؿ ، أف قنء ، ونقاًل عف وكءلةالدوحة ،غزةمف  44/01/4104الراية، الدوحة، نشرت 
وكءف في  قطءع غزة مسء  أمس عاد زيءرة قصيرة. اوالشيخة موزا عنت نءصر غءدر  دولة قطر،أمير  ،ثءني

وحرمو السيدة آمءؿ محمد  في قطءع غزةرئيس الحكومة الفمسطينية  ،ةماعر رفح إسمءعيؿ ىنيعند وداعيمء 
 ىنية.

القطري رئيس مجمس الوزرا   ،رافؽ األمير خالؿ الزيءرة الشيخ حمد عف جءسـ عف جعر آؿ ثءنيقد  كمء كءف
 .القطرييف ووفد يضـ عددًا مف الشيوخ والوزرا  ،وزير الخءرجية

جر األسءس لمدينة حمد السكنية عمحءفظة خءف يونس في قطءع عاد ظير أمس ح وضعقد  قطركءف أمير و 
 وقع الجءنعءفثـ  ألقى كممة رحب فييء عزيءرة الشيخ حمد.، الذي غزة، وذلؾ في حفؿ أقيـ أمس عحضور ىنية

ومشروع إنشء   ،مشروع إنشء  مدينة حمد السكنية 6وىنية عمى عدد مف االتفءقيءت عيف الجءنعيفحمد  األمير
ومشروع إعءدة إنشء   ،ومشروع إعءدة إنشء  شءرع صالح الديف ،د لمتأىيؿ واألطراؼ الصنءعيةمستشفى حم
 الطريؽ الشمءلي. -ومشروع إعءدة إنشء  شءرع الكرامة  ،الطريؽ السءحمي - شءرع الرشيد

ف مميو  486عمى زيءدة منح المشءريع القطرية إلعءدة إعمءر قطءع غزة مف معم   القطريوقد وافؽ األمير 
 مميوف دوالر عمى جميع المشءريع. 607دوالر إلى 
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والوفد المرافؽ  ألمير القطريل ومف نءحية أخرى حضر الشيخ حمد مأدعة الغدا  التي أقءميء ىنيو تكريمءً 
 وذلؾ عفندؽ أركموند غزة.

مسء   ،خريةالتي منحتو وزوجتو الدكتوراه الف ،وفي كممة ألقءىء أمير قطر في حفؿ ُأقيـ عءلجءماة اإلسالمية
6 نحف ُنشءىدكـ تدفاوف الغزاة عصدوركـ الاءرية وجعءىكـ المرفوعة ال ُتخيفكـ طءئرات الادو وال ، قءؿأمس

في الوقت نفسو عمى أف القضي ة الفمسطيني ة مء زالت  أسمحتو المحر مة دوليًّء وال أرتءؿ دعءعءتو الثقيمة.. مشد داً 
 عقود في الجسد الارعي. عكؿ تشا عءتيء وىموميء الجرح النءزؼ منذ

وأضءؼ  أنو كءف مثءر عز ة لكؿ الارب. حي ء حضرة الشيخ حمد صمود أىؿ غزة في وجو الادواف مؤك داً كمء 
إنني عمى يقيف أف مء شيدتو الجمءىير الارعية وىي تُتءعع فصوؿ صمود غزة أثنء  الادواف، " 6الشيخ حمد

لارعي، التي تحمؿ لنء ىذه األي ءـ عشءئر غد أكثر إشراًقء وخيًرا كءف مف أىـ الدواعي التي أثءرت ريءح الرعيع ا
عإذف اهلل. فصمود أىؿ فمسطيف وتضحيءتيـ ستظؿ  خير حءفز لمشاوب الارعية كي تسترد  كرامتيء الميدورة 

ر 6 إف إسرائيؿ ُتماف كؿ يوـ في تغييذكرو  ."وتستايد حقوقيء في الحرية والحيءة الكريمة والتنمية واالزدىءر
وجو األرض الفمسطينية ععر ممءرسءت االستيطءف والتيويد في الضفة الغرعية المحتمة وفي القدس عصورة 
خءصة عسعب عجز المحيط الارعي مف حوليء عف فاؿ المواجية نتيجة لفرقة أىمو وتشت ت مواقفيـ وعسعب 

ألمـ المتحدة وفي أحيءف كثيرة عجز المجتمع الدولي عف حمءية الشرعية الدولية ععر قرارات ممزمة أقر تيء ا
قءمة دولتيـ المستقمة  عسعب الكيؿ المزدوج وفؽ مء يخدـ مصءلحيء ويحـر الفمسطينييف مف حقيـ في الاودة وا 

 عمى تراعيـ الوطني.
أف ىذا االنقسءـ ىو مصدر  الفمسطينييف عإنيء  االنقسءـ عيف الضفة الغرعية وغزة.. مؤك داً  أمير قطروطءلب 

 إلى طي صفحة الخالؼ وفتح فصاًل واساءً  .. داعيءً ية الفمسطينية قضية الارب جمياءً الضرر لمقض
عمى أنو إف لـ  لممصءلحة واالتفءؽ وفؽ األسس التي اتفقوا عمييء في الدوحة والقءىرة عجيود صءدقة.. مشد داً 

 ء لـ ياد ُيؤمف إيمءنءً مف من  وقءؿ " يحصف أىؿ الدار دارىـ أو اًل عأنفسيـ فمف تكوف منياة عأيدي اآلخريف.
، كءنت أشد  ضرًرا عءلقضي ة الفمسطيني ة مف الادواف عأف الفرقة عيف الفمسطينييف أو اًل والارب ثءنيءً  يقيني ءً 

ر. فال ىنءؾ اليوـ مفءوضءت سالـ، وال ىنءؾ كمء يعدو استراتيجية واضحة لممقءومة  اإلسرائيمي المتكر 
دوف مواقفيـ ويضاوف الاءلـ أمءـ استحقءؽ ال يجمس الفمسطينيوف ماءً  والتحرير. فاالـَ االنقسءـ ولمءذا ، وُيوح 

 عءداًل تقعؿ عو إسرائيؿ أو ُتجعر عميو. طءؿ انتظءره6 إمء سالمءً 
6 إف وقوؼ الارب ماكـ ليس ماروًفء ُيسدى أو جمياًل ُيحفظ عؿ ىو الحؽ والواجب.. الشيخ حمدوقءؿ 
مف أو ؿ المعءرديف ولف نضف  عمى أىمنء في غزة وفي فمسطيف عمء  ائمءً عمى أف قطر كءنت وستكوف د مشد داً 

 نستطيع مف عوف انطالًقء مف واجعنء القومي واإلنسءني.
لشاب مصر الاظيـ وثورتو المجيدة ولفخءمة الرئيس الدكتور محمد "كممتو عتوجيو الشكر األمير واختتـ 

 ."مرسي الذي لوالىـ لـ نكف عينكـ اليوـ
أمير قطر ، أف محمد أعو شحمة ،غزةنقاًل عف مراسميء في  43/01/4104سطيف أوف اليف، فموأضءفت 

انتقد عدـ وفء  عاض األطراؼ الارعية والغرعية عءلوعود التي قطاتيء مف أجؿ إعءدة إعمءر قطءع غزة، 
نسءني".  قءئاًل6 "إف تقديـ المسءعدة إلى غزة لف يكوف منة عؿ ىو واجب قومي وا 

، ونقاًل غزة ، ومفأحمد المكي أحمد ،الدوحةنقاًل عف مراسميء في  44/01/4104ة، لندف، الحياوأشءرت 
غزة السفير محمد الامءدي، قءؿ إف  إعمءر إلعءدةرئيس المجنة القطرية .(، إلى أف ب.ؼ.ا) عف وكءلة
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ث عمى مدى ثال "عءمؿ وفني فمسطيني ألؼ 07لنحو "ستسيـ في توفير عمؿ  اإلعمءر القطرية مشءريع
 سنوات.
وصؿ قد األمير القطري ، أف ضيء  الكحموتنقاًل عف مراسميء  44/01/4104السفير، بيروت،  وذكرت

غنيـ لينوب عنو  إعراىيـإلى ماعر رفح قءدمًء مف مصر التي أوفد رئيسيء محمد مرسي وزير الترعية والتاميـ 
 في الزيءرة.

 
 محطات سبع :غزةإلى  زيارة الشيخ حمد 56

، سعع ;;;0زيءرة أمير قطر الشيخ حمد عف خميفة آؿ ثءني لغزة، وىي الثءنية منذ عءـ لندف6 تضمنت 
 محطءت.

 * المحطة األولى6 عند ماعر رفح حيث كءنت ىنءؾ مراسـ استقعءؿ رسمية واستاراض حرس الشرؼ.
ألمير مدينة ا"اإلعالمية لوضع حجر األسءس لػ "أصدا "* المحطة الثءنية6 في حي اإلسرا  شمءؿ مدينة 

 السكنية. "حمد
* المحطة الثءلثة عند جسر وادي غزة حيث وضع حجر األسءس لشءرع صالح الديف الذي يرعط شمءؿ 

 القطءع عجنوعو.
عءلقرب مف شءرع  "مستشفى األمير حمد لألطراؼ االصطنءعية"ألسءس لػ * المحطة الراعاة6 وضع حجراً 

 في مدينة غزة. "المتحؼ"العحر شرؽ مطاـ 
الخءمسة6 لقء  الضيؼ عءلوزرا  والنواب واستقعءلو وفدا مف األطفءؿ أعنء  الشيدا  واألسرى  * المحطة

 وضحءيء الحرب وذلؾ في مقر مجمس الوزرا .
لقء  كممتيف لرئيس  إستءد* المحطة السءدسة6 لقء  جمءىيري في  فمسطيف )ألغي في المحظة األخيرة( وا 

 ."القدس"الوزرا  والضيؼ ومنحو نوط 
حطة السءعاة6 لقء  عءلوجيء  والمثقفيف واألكءديمييف والنخب ومنح الضيؼ الدكتوراه الفخرية مف * الم

 الجءماة اإلسالمية.
 44/01/4104الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 بداية إلعمار غزة قطر أمير زيارةبف جاسـ: حمد  57

إف زيءرة أمير قطر الشيخ  قءؿ رئيس الوزرا  ووزير الخءرجية القطري الشيخ حمد عف جءسـ عف جعر آؿ ثءني
ععد  اإلعمءر الفامي في القطءع المحءصر، عاد أف عء ت  حمد عف خميفة آؿ ثءني لقطءع غزة مثمت إيذانءً 

أف رسءلة قطر واضحة وىي  ،في مقءعمة مع الجزيرة ،وأوضح عف جءسـ جيود سءعقة في ىذا اإلطءر عءلفشؿ.
إلى أف "الوقت حءف  يئف عسعب الخالؼ الفمسطيني، مشيراً منذ سنوات، وىنءؾ شاب  محءصراً  أف ىنءؾ شاعءً 

ليكوف الارب سعءقيف لمسءعدة القطءع المحءصر منذ أكثر مف خمس سنوات في ظروؼ ماروفة ليذا 
 الحصءر والكيفية التي وقع عيء ىذا الحصءر".

ىيؿ كءمؿ عاد وتءعع أف المطموب اآلف ىو أف يدرؾ الارب أف ىذا الشاب المحءصر يحتءج إلى إعءدة تأ
ولفت إلى أف  زيءرة أمير قطر لغزة  ىذا الحصءر الطويؿ الذي سءىـ فيو لألسؼ عاض أشقءئنء الارب.

وأشءر إلى أف  وتقديمو أكثر مف أرعامءئة مميوف دوالر تمثؿ عداية فامية وعممية لعد  اإلعمءر في غزة.
رفيء"، إلى جءنب اجتمءعءت أخرى الخطوة تأتي عاد فشؿ قمة غزة "التي قوطات مف العاض ألسعءب نا
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وأعرب عف أف  اناقدت لجمع معءل  إلعءدة إعمءر غزة، و"لكف ال ىذه المعءل  وال ىذه النوايء رأت النور".
أسعءب استمرار الحصءر انتفت اآلف، "فءلشاب الارعي لـ ياد يقعؿ ىذا الحصءر وىو سيد نفسو"، وأعرب 

 ءعية لصءلح الشاب الفمسطيني.عف اعتقءده أف األمور ستتغير عصورة إيج
 44/01/4104موقع الجزيرة.نت، 

 
 مكتب "الفاخورة" بقطاع غزةو "أطفالنا لمصـ"  جمعيةالشيخة موزا تزور  58

رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمترعية والاموـ وتنمية  ،قءمت الشيخة موزا عنت نءصر قنء6 وكءلة -غزة 
عزيءرة لمكتب "الفءخورة"  أيضءً وقءمت  مصـ" في قطءع غزة.عزيءرة إلى جماية "أطفءلنء ل ،أمس ،المجتمع

"لقد شيدت اليوـ عنفسي عاضًء مف الخطوات المميمة التي اتخذت لتمكيف الشعءب مف  6وقءلت، عقطءع غزة
 االستفءدة مف حؽ اإلنسءف األسءسي عتاميـ نوعي وعءٍؿ".

 44/01/4104الراية، الدوحة، 
 

 غزة كسر حصارقطر مشاركة أمير ل فسمميمالعرب والقادة دعو ي ميفالمسماالتحاد العالمّي لعمماء  59
 لغزة. دولة قطرأمير  ،ثم ف االتحءد الاءلمي لاممء  المسمميف زيءرة الشيخ حمد عف خميفة آؿ ثءني الدوحة6

عػ"الجريئة" والتءريخية التي تدؿ عمى شيءمة سمو األمير  ،في عيءف أصدره أمس الزيءرة ،ووصؼ االتحءد
وأشءد االتحءد عجيود قطر في إرسءؿ الوقود والغءز، والوقوؼ إلى  ءعمو مع قضءيء أمتو، وماءيشتو ليء.وتف

في القطري قءدة الاءلـ الارعي واإلسالمي، مشءركة ومسءندة األمير  جءنب أىؿ غزة طيمة محنتيـ مطءلعءً 
 ،الشيخ د. يوسؼ القرضءوي ،الذي وقاو رئيس االتحءد ،وأكد في العيءف كسر الحصءر الظءلـ عمى غزة.

أف الزيءرة ستعشر عخير كثير عمى أىؿ غزة، عؿ وعمى  ،الشيخ د. عمي القره داغي ،األميف الاءـ لالتحءدو 
الاءلـ الارعي واإلسالمي، مف التضءمف والتاءوف، كمء أف ليء دالالت في عودة اإلرادة الحرة األخوية إلى 

 جسـ األمة.
 44/01/4104الراية، الدوحة، 

 
 غزة إلى أميرىاتتجسد بزيارة  لإلسالمييف المشجعةخبراء: سياسة قطر  61

قطءع غزة الثالثء  سيءسة تشجيع  إلىثءني  آؿقطر الشيخ حمد عف خميفة  أمير6 تجسد زيءرة .(ب.ؼ.ا)
 .إقميميةالارب التي تنتيجيء منذ سنوات عالده الطءمحة لفرض نفسيء قوة  اإلسالمييف

 "ف قطر رأت في الثورات الارعية فرصة وليس تيديداً "إز في الدوحة سممءف شيخ وقءؿ مدير مايد عروكينغ
 إيديولوجيةليست نتيجة مقءرعة "قطر  إستراتيجيةوعءلنسعة لشيخ، فءف  في المنطقة. أخرى أنظمةعمى عكس 
وجدييف تاتعرىـ غير فءسديف  ألنيء اإلسالمييفعنت عالقءت مع ىؤال  "، فقطر عمى حد قولو "وعقءئدية فقط
 ."التي كءنت قءئمة في الاءلـ الارعي األنظمةعمى عكس 

زيءرة غزة ليس المطروح "ف أ إالقطر لطءلمء دعمت حمءس،  إفالوىءب عدرخءف  وقءؿ المحمؿ السيءسي ععد
فكت االرتعءط مع النظءـ السوري وال "ف حمءس إوعحسب عدرخءف، ف ."منيء دعـ حمءس عؿ استياءب حمءس

 ."تحصؿ عمى مء ياوض ليء عف ذلؾ أفدوف  إيرافتريد ترؾ 
ف أورأى  .إقميمية"قوة  أصعحتف قطر "إ 6مدير مركز كءرنيغي في عيروت ،مف جيتو، قءؿ المحمؿ عوؿ سءلـ

ىو طموحيء عءف تكوف قوة دعمومءسية  أىمية األكثر أف إالمف غيرىـ،  أكثر اإلسالمييفقريعة مف "قطر 
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وىذا يمكنيء مف لاب دور في السيءسة الاءلمية  إقميميةنفوذىء كدولة  تأكدسيءسية، وعاد الرعيع الارعي 
 .األوسط"كمفتءح لمشرؽ 

 44/01/4104، لندف، القدس العربي
 

 القطري إلى غزة الوقودضّخ كمّيات مف  60
ُذكر ىنء أمس أف السمطءت المصري ة عدأت ضخ  كمي ءت مف الوقود القطري إلى قطءع غزة  قنء6 -غزة 

إلى  قطرالكيرعء  الوحيدة في القطءع، عءلتزامف مع زيءرة الشيخ حمد عف خميفة آؿ ثءني أمير  لمحط ة توليد
، إنو تـ  ضخ  نحو صحفيالنءصر مينء، في تصريح  وقءؿ مدير عءـ اإلدارة الاءمة لمعتروؿ، ععد قطءع غزة.

 ألؼ لتر مف الوقود القطري. 471
 44/01/4104الراية، الدوحة، 

 
 مرسي بإعادة النظر في العالقة مع "إسرائيؿ" وفطالبيوالثورية  السياسيةى ممثمو القو مصر:  64

مع تدشيف الحوار المجتماي الذي عدأه رئيس مجمس الوزرا  المصري ىشءـ قنديؿ قعؿ أسعوعيف،  القءىرة6
وتواصؿ في مقر الرئءسة مسء  االثنيف عحضور نءئب الرئيس، المستشءر محمود مكي، توصؿ المجتماوف 

وانتقد ممثمو القوى السيءسية والثورية في مؤتمر  .اإلسرائيمي أىمية إعءدة النظر في الاالقءت مع الكيءفإلى 
صحفي أمس، الذي عقد إلعالف تفءصيؿ اجتمءعيـ مع مكي، عدـ استنكءر خطءب الرئيس محمد مرسي 

وشددت القوى عمى ضرورة إلى الرئيس اإلسرائيمي شماوف عيريز، والذي وصفتو ىذه القوى عأنو كءف مخزيًء. 
عمى أنيء عدو صييوني ليس لمصر وحدىء ولكف لجميع الدوؿ الارعية، داعيف  "إسرائيؿ"أف يتـ التاءمؿ مع 

ينءير، إضءفة إلى  47اإلسرائيمية في ضو  ثورة  -الرئيس مرسي إلى ضرورة مراجاة الاالقءت المصرية 
 في األراضي الفمسطينية المحتمة. مراجاة أوضءع الشركءت المصرية الداعمة لممستوطنءت

 44/01/4104الخميج، الشارقة، 
 

 عمى خمفية التمويؿ اإلسرائيمي "سالـ أورينت"ميرجاف  مفانسحاب الفنانيف العرب النمسا:  63
الذي ُيانى عتقديـ  "سالـ أورينت"تشيده الاءصمة النمسءوية، فيينء، كؿ  خريؼ ميرجءف 6 محمد أعو الروس

والشار الشرقي وتفءعالتيء في الغرب، ويستضيؼ الميرجءف سنويء إلى جءنب فنءنيف الموسيقى والرقص 
نمسءوييف مستشرقيف، وموسيقييف مف عدة عمداف ذات ثقءفة شرقية كعمداف العحر المتوسط ووسط آسيء، وال 

 التي يحؿ فنءنوىء أيضء ضيوفء عمى الميرجءف. "إسرائيؿ"تستثنى 
عمى ممصؽ ونشرات الميرجءف عيف شاءرات  "دولة إسرائيؿ"ر خءتـ سفءرة مء استجد  في ىذا الاءـ ىو ظيو 

لة، مء أثءر استغراب الكثيريف مف المتءعايف لمشأف  المؤسسءت النمسءوية الحكومية وغير الحكومية الممو 
 الثقءفي في فيينء.
الفمسطيني اإللكترونية عيءنء لمموسيقي ومغني الراب  االنتفءضةنشرت صحيفة  04/01مسء  الجماة 

في التمويؿ الذي لـ يامـ  اإلسرائيمييامف فيو مقءطاة ميرجءف سالـ أورينت عمى خمفية االشتراؾ  "مقءطاة"
، وتعاو في صعءح اليوـ التءلي عيءف لمفنءنة السورية لينء شمءميءف تامف فيو انسحءعيء مف عو إال متأخراً 

، "صوت وصورة"واألردني  "مءليكء"لراب المعنءنية مواقؼ مشءعية اتخذىء مغن و ا الميرجءف لنفس األسعءب.
الرعيع الارعي والتدخؿ "واشتراط العروفسور الاراقي المقيـ في كندا، صعءح النءصري، إخراَج محءضرتو عف 
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الميرجءف، وحذؼ الدعوة إلييء مف عمى موقاو عمى اإلنترنت أدت إلى إفراغ الميرجءف  مف إطءر "األجنعي
الموسيقي الفمسطيني المقيـ في فيينء مرواف ععءدو فقد أعمـ جميوره عمى حسءعو  ءأممف الضيوؼ الارب، 

 في الفيسعوؾ عءنضمءمو إلى المقءطايف.
عدورىء أصدرت الجمايءت الارعية مف مختمؼ األقطءر في فيينء رسءلة إلى المنظميف والمموليف النمسءوييف، 

لى الرأي الاءـ النمسءوي، تدعـ موقؼ الفنءنيف ال ارب ويؤك د عمى اإلجمءع الارعي عمى مقءطاة الفاءليءت وا 
 ذات المشءركة الرسمية اإلسرائيمية.

 44/01/4104، لندف، القدس العربي
 

 بشأف زيارة األمير حمد لغزة الواليات المتحدةنوالند: قطر لـ تنسؽ مع  64
مع  إف قطر لـ تنسؽ مسعقءً  ،فيكتوريء نوالند ،قءلت المتحدثة عءسـ الخءرجية األمريكية 6وكءالت –واشنطف 

، مشيرة إلى أف 45/01 إلى غزة يوـ الثالثء  ،الشيخ حمد عف خميفة ،الواليءت المتحدة عشأف زيءرة أمير قطر
خالؿ المؤتمر الصحفي  ،الوزارة عممت عتقءرير قيءـ األمير عءلزيءرة كميمة إنسءنية. وأضءفت المتحدثة

طر الشاور عءلقمؽ الاميؽ عشأف رفءىية الشاب الفمسطيني، عمء في أف عالدىء تشءطر ق ،لمخءرجية األمريكية
ذلؾ أولئؾ الذيف يقيموف في غزة، وأضءفت "إننء نامؿ مع المجتمع الدولي لتقديـ الدعـ ليـ، والزلنء عءلطعع 
تشار عءلقمؽ إزا  دور حمءس المزعزع لالستقرار في غزة والمنطقة.. ونحث جميع األطراؼ في المنطقة 

 الضطالع عدور عنء  في إعءدة الفمسطينييف واإلسرائيمييف إلى طءولة المفءوضءت". عمى ا
وفيمء يتامؽ عمء إذا كءنت زيءرة الشيخ حمد إلى غزة قد أضفت صفة الشرعية عمى حكومة إسمءعيؿ ىنية 

لى أف وحمءس، قءلت نوالند إف الجءنب القطري وصؼ الزيءرة عأنيء تمت عمى أسءس ميمة إنسءنية، مشيرة إ
 جميع األطراؼ لدييء شواغؿ إنسءنية فيمء يتامؽ عقطءع عزة. 

 43/01/4104وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ىا: زيارة أمير قطر إلى غزة محطة تاريخية ليا ما بعدالدنمارؾالمجمس اإلسالمي في رئيس  65
دولة قطر الشيخ ثمف رئيس "المجمس اإلسالمي" في الدنمءرؾ ععد الحميد الحمدي زيءرة أمير  6كوعنيءغف

، ووصفيء عأنيء "زيءرة تءريخية وعمالقة"، قءؿ 45/01حمد عف خميفة آؿ ثءني إلى قطءع غزة يوـ الثالثء  
عأف مف شأنيء أف تفتح العءب أمءـ عقية قءدة دوؿ الرعيع الارعي وأنصءر الحرية والديمقراطية في الاءلـ لوضع 

 وكءلةورأى الحمدي في تصريحءت خءصة ل فمسطيني.حد لمحصءر المفروض ظممء وعيتءنء عمى الشاب ال
قدس عرس أف أىمية الزيءرة تكمف في أنيء جء ت مف زعيـ عرعي، وقءؿ6 "أعتقد أف خطوة أمير قطر تحرج 
عقية الزعمء  الارب، وتؤكد ليـ أف كؿ معررات حصءر غزة قد زالت، وأمنيتي أف تكوف ىذه الخطوة جز ا 

سال  مية إلنيء  الحصءر الظءلـ عمى قطءع غزة".مف خطوات سيءسية عرعية وا 
ودعء الحمدي القيءدة الفمسطينية تحديدا في غزة والضفة وعءقي األراضي الفمسطينية إلى المحمة والتجءوب 

 الصءدؽ مع ىذه الزيءرة التءريخية مف خالؿ إنيء  االنقسءـ والتوحد.
 43/01/4104قدس برس، 

 
 نتقد مشاركة مرسي في الدعاء عمى الييودي المتحدةالموبي الييودي في الواليات  66
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مرسي لمرئيس اإلسرائيمي الرئيس المصري محمد عاد نحو أسعوع مف رسءلة 6 ععد الستءر حتيتة - القءىرة
 "آميف"احتجت منظمة قريعة مف الموعي الييودي في الواليءت المتحدة عمى ترديد مرسي كممة  زعيري شماوف

غرب مصر، كءف يدعو عمى الييود عءلدمءر والفنء ، ماتعرة ذلؾ خمؼ خطيب مسجد في مرسى مطروح 
ونقمت وكءلة أسوشييتد عرس عف الحءخءـ مءرفيف ىير، عميد  إشءرة عمى تزايد ماءداة السءمية في مصر.

 "صفاة"مركز سيموف وينشتءيف الييودي، ومقره كءليفورنيء، قولو إف مء قءـ عو الرئيس المصري يأتي عمثءعة 
 لواليءت المتحدة. وقءلت المنظمة إف تصرؼ مرسي مسجؿ عءلفيديو، وياتعر دليؿ إدانة ضده.عمى وجو ا

ودعت المنظمة الييودية الرئيس األميركي عءراؾ أوعءمء إلدانة تزايد ماءداة السءمية عقيءدة جمءعة اإلخواف 
 المسمميف في مصر. كمء دعت أوعءمء لقطع الاالقءت واالتصءالت مع اإلخواف.

مركز روزنطءؿ الصييوني الاءلمي إلى أوعءمء، مطءلعء عمحءسعة مرسي. وجء  في رسءلة المركز أف  وتوجو
الواليءت المتحدة تتعنى نظءـ اإلخواف في مصر وتنفؽ عميو مميءرات الدوالرات، عينمء ىو يتخذ موقفء عدائيء 

المتحدة التي تجـر الالسءمية  والييود. وقءلت الرسءلة إف تصرؼ مرسي ياتعر صفاة لمواليءت "إسرائيؿ"مف 
وحسب المركز  والتحريض ضد الييود. وتطءلعو عأف يستنكر ىذا التصرؼ ويحءسب الرئيس مرسي عميو.

ىذا غير ماقوؿ في دولة "والييود والسءمية، و "إسرائيؿػ"فإف مصر في عيد مرسي تشيد توسياء لمادا  ل
 ."وب مالييف المواطنيف، عمف فييـ المواطنوف الييودتحظى عدعـ أميركي عمميءرات الدوالرات، تدفع مف جي

 44/01/4104الشرؽ األوسط، لندف، 
 

  0967 بالده لمبدأ حؿ الدولتيف عمى أساس حدود دعـ يؤكد لعباسالرئيس الكيني  67
محمود ععءس، رسءلة مف الرئيس الكيني مواي كيعءكي، أكد فييء  السمطة الفمسطينية تسمـ رئيس 6وفء وكءلة

أمس عراـ اهلل، نءئب  وجء  ذلؾ خالؿ استقعءل .89;0ده لمعدأ حؿ الدولتيف عمى أسءس حدود عءـ دعـ عال
وأعرب الرئيس كيعءكي عف أممو عءف تتمكف فمسطيف مف االنضمءـ إلى دوؿ  الرئيس الكيني ستيفءف كولونزو.

 الاءلـ مف خالؿ حصوليء عمى عضوية كءممة في األمـ المتحدة.
 44/01/4104اـ اهلل، الحياة الجديدة، ر 

 
 كارتر: مرسي ال يريد تعديؿ "كامب ديفيد" مف جانب واحد 68

أعمف الرئيس األمريكي األسعؽ جيمي كءرتر، أمس، في القءىرة أف الرئيس  الخميج، وكءالت6 -القءىرة 
سي الرئيس مر "، وقءؿ كءرتر أف "إسرائيؿ"لتاديؿ ماءىدة السالـ مع  "مقترحءت"المصري محمد مرسي لديو 

لديو مقترحءت عشأف تغييرات وقءؿ "، وأضءؼ إف الرئيس المصري "أكد لي أف مصر ستمتـز عماءىدة السالـ
ذا تـ تاديؿ عشكؿ أحءدي مف  لي ذلؾ ولكنو يفيـ كذلؾ أف أي تاديؿ في الماءىدة يجب أف يقره الطرفءف، وا 

 ."جءنب مصر أو إسرائيؿ فإف الماءىدة ستدمر
 44/01/4104الخميج، الشارقة، 

 
 في إقامة المستوطنات يمثِّؿ العقبة أماـ مفاوضات التسوية "إسرائيؿ"استمرار  :لجنة الحكماء 69

في إقءمة  "إسرائيؿ"أكد وفد لجنة الحكمء  الدولية الذي يرأسو كءرتر أف استمرار  الخميج، وكءالت6 -القءىرة 
التسوية. وقءؿ، خالؿ لقء  المجنة شيخ المستوطنءت عمى األراضي الفمسطينية يمثِّؿ الاقعة أمءـ مفءوضءت 

إف حرمءف الفمسطينييف مف حقوقيـ ىو جريمة كعرى ارتكعت عحقيـ، عينمء الاءلـ "أحمد الطيب  األزىر د.
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وعد وفد لجنة الحكمء  ععذؿ المزيد مف الجيود و  ."عأسره يقؼ مشءىدًا لمء يحدث مف مآس ومحف ال تحَتمؿ
 عنء  المستوطنءت.مف أجؿ وقؼ  "إسرائيؿ"لمضغط عمى 

مف جءنعو أكد الطيب أنو ال يمكف تحقيؽ السالـ الدائـ إال عمى أسءس قيءـ الدولة الفمسطينية وعءصمتيء 
، محذِّرًا مف أف ذلؾ االنحيءز يزيد مف تدىور "الكيءف الصييونيػ"القدس الشريؼ. وانتقد انحيءز الغرب الدائـ ل
ؿ لقيءـ دولة مستقمة لمشاب الفمسطيني لرفع الظمـ عنو كأسءس األوضءع. واتفؽ الجميع عمى ضرورة االمتثء

 لحؿ كؿ مشكالت الانؼ في المنطقة.
 44/01/4104الخميج، الشارقة، 

 
 ستيؿإيلركاب سفينة  اإلسرائيميالناشطوف اليونانيوف ينتقدوف القمع  71

السعت عمى متف سفينة  يةاإلسرائيمالعحرية  أوقفتيـ6 داف نءشطوف يونءنيوف مؤيدوف لمفمسطينييف .(ب.ؼ.ا)
 "كومنودس"محءولة كسر الحصءر المفروض عمى غزة، مء وصفوه عقمع عنءصر  أثنء الفنمندية  إيستيؿ

 07 إلى 01وعرض النءشطوف اليونءنيوف عمى الصحءفة مشءىد فيديو التقطت لدى صاود  ليـ. إسرائيمييف
السفينة، في وقت كءنت  إلى سرائيميةإعنءصر ممثميف ومسمحيف مف وحدة كومندوس مف زوارؽ مطءطية 

 قطع مف العحرية تسير دوريءت.
 44/01/4104، لندف، القدس العربي

 
  2012خالؿ سنة  مميػار دوالر 288: السعوديةإيرادات النفط في  71

، مء لايرأكثر مف تريميوف  2012توقع تقرير اقتصءدي أف تعم  إيرادات النفط في الساودية لماءـ 6 )ا ؼ ب(
إلى « جدوى لالستثمءر»مميءر لاير. وأشءر تقرير تاده مؤسسة  343إلى فءئض في الموازنة عحجـ  سيؤدي

 244ألؼ مميءر لاير ) 1,04أف ضخءمة إنتءج النفط وارتفءع أساءره ستؤدي إلى تحقيؽ إيرادات قيءسية تعم  
 مميءر دوالر(.

ارتفع ليقترب مف تسجيؿ رقـ قيءسي،  2012وكشؼ التقرير عف أف مادؿ إنتءج النفط الخءـ خالؿ الاءـ 
حيث تجءوز المتوسط في نيسءف وحزيراف المءضييف مستوى عشرة مالييف عرميؿ يوميًء. وتوقع التقرير أف 

 دوالر لمعرميؿ. 105نحو  2012يعم  متوسط سار صءدرات النفط لماءـ 
مميءر  300جديدًا عءرتفءعيء إلى  وتوقع مادو التقرير أف تسجؿ االحتيءطيءت الرسمية األجنعية مستوى قيءسيءً 

 . 2012دوالر في الاءـ 
إلى ذلؾ، قضى عشرة أشخءص عينيـ نسء  وأطفءؿ غرقًء عاد أف حءصرتيـ سيوؿ جءرفة، اجتءحت منطقة 

 راع  شمءؿ جدة ليؿ األحد االثنيف، عحسب الصحؼ الساودية الصءدرة أمس. 
 24/10/2012، السفير، بيروت

 
 فاجئةوزيارتو الم غزةضيؼ  74

 الارعي رأي القدس
عندمء وصؼ السيد اسمءعيؿ ىنية رئيس الحكومة في قطءع غػزة زيػءرة الشػيخ حمػد عػف خميفػة آؿ ثػءني عءنيػء 
تءريخيػػػة، فءنػػػو لػػػـ يجػػػءؼ الحقيقػػػة، ولػػػـ يقػػػؿ ىػػػذا الكػػػالـ مػػػف قعيػػػؿ المجءممػػػة، فءقػػػداـ زعػػػيـ عرعػػػي عمػػػى ىػػػذه 

 المر الييف.المخءطرة االمنية والسيءسية في الوقت نفسو ليس عء
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قطػػءع غػػزة يواجػػو حصػػءرا ظءلمػػء منػػذ سػػعع سػػنوات تقريعػػء، وتاػػرض لاػػدواف اسػػرائيمي ادى الػػى تػػدمير واتػػالؼ 
انسءف مف جرا  القصؼ مف العر والعحر والجو ماظميـ مػف  0611'الؼ وحدة سكنية، واستشيءد 81حوالي 

 االطفءؿ والنسء .
د قطػػري كعيػػر ضػػـ رئػػيس الػػوزرا  ووزيػػر الخءرجيػػة اميػػر قطػػر الػػذي وصػػؿ الػػى القطػػءع عصػػحعة عقيمتػػو ووفػػ

مميػػوف دوالر لتمويػػؿ مشػػءريع اسػػكءف وعنػػء  مستشػػفى لمماػػءقيف مػػف جػػرا  اصػػءعءت الحػػرب،  671حمػػؿ ماػػو 
 وشؽ طريقيف رئيسييف عمى طواؿ القطءع وىذا تعرع يحسب لو ودولتو وشاعو.

رة الخءرجية االسرائيمية التي اصدرت عيءنػء مف الطعياي اف تتارض ىذه الزيءرة الى انتقءدات، وخءصة مف وزا
اعتعرتيػػػػء فيػػػػو انحيػػػػءزا الػػػػى منظمػػػػة 'ارىءعيػػػػة' تطمػػػػؽ الصػػػػواريخ وتنفػػػػذ عمميػػػػءت استشػػػػيءدية تسػػػػتيدؼ اىػػػػدافء 

 اسرائيمية، وتكسر عزلة حركة 'حمءس'.
ؼ الاػػدواف االسػػرائيمي المسػػتمر عمػػى قطػػءع غػػزة ىػػو الػػذي اوصػػؿ اعنػػء  القطػػءع والمتمثػػؿ عءلحصػػءر والقصػػ

والتوغالت المستمرة، وىو الذي وضع مميوني انسءف تقريعء في ظرؼ انسػءني مأسػءوي، ولػيس ادؿ عمػى ذلػؾ 
مف تمؾ الوثيقة التي اضطرت الحكومة االسرائيمية لالفراج عنيء وتعػيف فييػء اف الجػيش االسػرائيمي حػدد عػدد 

 عء.السارات الحرارية لكؿ انسءف في القطءع عحيث يعقى عمى حءفة الموت جو 
كنػػء نتمنػػى لػػو تمػػت ىػػذه الزيػػءرة فػػي ظػػؿ مصػػءلحة فمسػػطينية راسػػخة، واف يكػػوف الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود 
ععػػءس عمػػى رأس مسػػتقعمي الضػػيؼ القطػػري والوفػػد المرافػػؽ لػػو، تمءمػػء مثممػػء حػػدث اثنػػء  زيءرتػػو االولػػى عػػءـ 

ع، ولكف ليس كؿ مػء يتمنػءه عندمء كءف الرئيس الراحؿ يءسر عرفءت يترعع'عمى قمة السمطة في القطء ;;;0
 المر  يدركو ونقوليء وفي الحمؽ غصة.

تمويؿ ىذه المشءريع االسكءنية سيخمؽ فرص عمؿ لماءطميف عنػو فػي القطػءع حيػث تصػؿ نسػعة العطءلػة الػى 
حػوالي خمسػيف فػي المئػػة، كمػء سيسػءعد فػػي تحريػؾ الػدورة االقتصػءدية الراكػػدة، وىػذا مػء دفػػع نسػعة كعيػرة مػػف 

 التاعير عف فرحتيـ عيذه الزيءرة. السكءف الى
ورعمء يجءدؿ العاض عءف ىذه المشءريع وقتية وال تػوفر فػرص الامػؿ لقطػءع الخػريجيف مػف اعنػء  القطػءع وىػـ 
يادوف عاشرات االالؼ، الف المطموب تمويؿ مشءريع انتءجية تتسـ عصفة الديمومة، وىذا جدؿ صحيح ولكف 

اولػى، يجػب اف تتعايػء خطػوات اخػرى مػف دولػة قطػر ودوؿ الخمػيج عمينء اف نضػع فػي االعتعػءر انيػء خطػوة 
الارعية االخرى، ليس في قطءع غزة فقط وانمء في الضفة الغرعية ايضء التي تواجو حصءرا اسػرائيميء مػف نػوع 

 مختمؼ، وتاءني اقتصءديء مف جرائو.
و الى قطءع غزة، في كممتو التػي امير دولة قطر قد اصءب كعد الحقيقة عندمء اكد اف زيءرتو والوفد المرافؽ ل

القءىػػء فػػي الكميػػة االسػػالمية مػػء كءنػػت لتػػتـ لػػوال نجػػءح الثػػورة المصػػرية المجيػػدة، والػػدعـ الػػذي قدمػػو الػػرئيس 
المصػػري محمػػد مرسػػي لتػػذليؿ كػػؿ الاقعػػءت فػػي طريقيػػء. فيػػذه الثػػورة المصػػرية المعءركػػة قمعػػت كػػؿ الماػػءدالت 

، واعطت دفاة كعيرة مف االمؿ في الحرية والكرامة ليس العنء  قطءع السيءسية واالستراتيجية رأسء عمى عقب
 غزة وفمسطيف عشكؿ عءـ فقط وانمء لمصر واعنء  االمتيف الارعية واالسالمية ماء.

انيء ليست المرة االولى التي تسءىـ فييء دولة قطر في اعمءر مء دمره الادواف االسرائيمي، فقػد فامػت الشػي  
الػذي حققػت فيػو المقءومػة المعنءنيػة انتصػءرا كعيػرا مػء زالػت  4118عنءف عاد عدواف عػءـ نفسو العمءر جنوب ل

 دولة االحتالؿ تاءني مف اثءره ونتءئجو حتى ىذه المحظة.
انفػءؽ االمػواؿ الارعيػة فػي اعػػءدة االعمػءر وخمػؽ وظػءئؼ لماػػءطميف المحءصػريف فػي لعنػءف او فمسػػطيف او اي 

مي خطوة تستحؽ التقدير، وليذا كءف اعنء  القطءع الذيف رفاوا الفتءت تقوؿ عقاة في الاءلميف الارعي واالسال



 
 
 

 

 

           37ص                                    4661العدد:                44/01/4104األربعاء  التاريخ:

'شكرا قطر' ومف قعميـ اعنء  جنوب لعنءف محقػيف فػي ذلػؾ. فمػء ينفػع النػءس ىػو الػذي يمكػث فػي االرض امػء 
 الزعد فيذىب جفء .

 44/01/4104، القدس العربي، لندف
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 عريب الرنتءوي
مف حيث الشكؿ، مء كءف لزيءرة األميػر القطػري لقطػءع غػزة أف تػتـ، مػف دوف موافقػٍة إسػرائيمية صػريحَة، أقمػو 

يصعح ىذرًا إعالميًء ال يصمد ” كسر الحصءر“مف عءب حفظ أمف الزيءرة والزائر، وعميو، فإف كؿ حديث عف 
كشؼ عمى أية حءؿ، عأف الزيءرة منسػقة مػع مكتػب رئػيس  طوياًل أمءـ الحقءئؽ الصمعة، وثمة في إسرائيؿ مف

االعتراضػػية، ال تقػػدـ وال تػػؤخر، وأف إلسػػرائيؿ ” خءرجيػػة ليعرمػػءف“الػػوزرا  عينيػػءميف نتنيػػءىو، وأف تصػػريحءت 
طءلتو.” إشكءلية“مصمحة في إتمءـ زيءرة   مف ىذا النوع، لف يترتب عمييء سوى تاميؽ االنقسءـ الفمسطيني وا 

التعنػػػي القطػػػري لإلخػػػواف “المضػػػموف، فػػػإف زيػػػءرة األميػػػر حمػػػد، ال يمكػػػف أف تُقػػػرأ عايػػػدًا عػػػف أمػػػء مػػػف حيػػػث 
لمجمءعػػػة، ” األب/ الشػػػيخ الروحػػػي“فػػػي عمػػػـو المنطقػػػة، ومػػػف ضػػػمنيء فمسػػػطيف، فيػػػي تحتضػػػف ” المسػػػمميف

فػػػػي تػػػػونس عكػػػػؿ أسػػػػعءب الفػػػػوز فػػػػي ” النيضػػػػة“وتسػػػػتقعؿ رئػػػػيس المكتػػػػب السيءسػػػػي لحمػػػػءس، وىػػػػي دعمػػػػت 
، ودعمػػت إخػػواف مصػػر، وتقػػدـ المػػءؿ والسػػالح إلخػػواف سػػوريء، ولػػيس عايػػدًا أف تكػػوف عمػػى صػػمة االنتخءعػػءت

 عضوية عإخواف الخميج الذيف تتحسب ليـ دولو الخمس األخرى، عد ًا عءإلمءرات الارعية المتحدة.
نػدىء كنػء سػندعـ كمء أف الزيءرة ال يمكف أف تُقػرأ إال عوصػفيء انحيػءزًا لحمػءس، ال لمواجيػة إسػرائيؿ عػءلطعع، ع

ىذا االنحيءز ونعءركو، عؿ في مواجية السمطة، ومف فوقيء وعمازؿ عنيء، وليذا السعب، نرى أنيء زيءرة ُتسػيـ 
عمػػػى وجػػػو التحديػػػد، عمػػػى المضػػػي فػػػي موقفيػػػء ” حمػػػءس/ غػػػزة“”فػػػي تكػػػريس االنشػػػقءؽ الفمسػػػطيني، وتشػػػجع 

 ومء تاله، وعقية القصة ماروفة.” اتفءؽ الدوحة“الرافض 
الموقػػؼ ” تػػوازف واتػػزاف“أف ُيقػػءؿ عػػأف أميػػر قطػػر ىػػءتؼ الػػرئيس ععػػءس عشػػية زيءرتػػو لغػػزة، لمتػػدليؿ عمػػى أمػػء 

إف كءنػت الزيػءرة حءصػمة ال محءلػة، وترتيعءتيػء قػد ” الميءتفػة“، فمء مانػى ”عذٌر أقعح مف ذنب“القطري، فذاؾ 
ؿ وعءلضػد مػف إرادتييمػء، أمػء ذروة أنجزت، وموعدىء تقرر سمفًء، ودائمًء مػف دوف مارفػة السػمطة والمنظمػة، عػ

االستخفءؼ القطري عءلقيػءدة والشػرعية الفمسػطينيتيف، فتجمػت فػي دعػوة الشػيخ حمػد لمػرئيس ععػءس لزيػءرة غػزة 
 عمايتو، سعحءف اهلل، أمير قطر يدعو رئيس فمسطيف لزيءرة محءفظءتيء الجنوعية !.

مكتػػب السيءسػػي لحمػػءس لزيػػءرة غػػزة، عمايػػة لقػػد سػػمانء مػػف قعػػؿ، أف ثمػػة محءولػػة قطريػػة الصػػطحءب رئػػيس ال
الشيخ حمد، تمءمًء مثممء اصطحب ولي عيػده خءلػد مشػاؿ فػي زيءرتػو الشػييرة لامػءف..لكف األمػر لػـ يحػدث، 

” السػػػػمءحة“لحػػػػدود ” تجػػػءوزاً “وال نػػػدري مػػػػف أيػػػف جػػػػء  الفيتػػػػو6 ىػػػؿ رفضػػػػت إسػػػػرائيؿ زيػػػءرة مشػػػػاؿ، عوصػػػػفيء 
مءس في غػزة، لػـ يحعػذوا ىػذه الفكػرة، ورعمػء نظػروا لزيػءرة مشػاؿ لغػزة، اإلسرائيمييف، أـ أف قءدة ح” التسءمح”و

ال سيمء أف الحركػة تقػؼ عمػى عتعػءت انتخءعػءت مصػيرية فػي األسػءعيع المقعمػة، ىػؿ ” انتخءعية“عوصفيء زيءرة 
ىي مجرد شءئاة ال أكثر وال أقؿ، خصوصًء في ضو  األنعء  التي تحدثت عف تفضيؿ قطري إلتمءـ التغييػر 

قيءدة حمءس، وترشيح الدوحػة ألعػي الوليػد لتػولي منصػب رفياػًء فػي قيػءدة التنظػيـ الػدولي لإلخػواف، أـ أف في 
مشاؿ نفسو، لـ يعُد مرتءحًء وال مطمئنًء لزيءرة خءطفػة لمقطػءع، ال تسػمف وال تغنػي مػف جػوع، سػتكوف األنظػءر 

 فييء متجية صوب األمير، ورعمء صوعو وحده فقط .
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” التنمػػوي“فػػإف زيػػءرة أميػػر قطػػر لمقطػػءع، ىػػي زيػػءرة سيءسػػية عءمتيػػءز، رغػػـ كػػؿ الضػػجيج فػػي مطمػػؽ األحػػواؿ، 
الذي سعقيء وأحءط عيء، تاعػر فػي المقػءـ األوؿ عػف انحيػءز قطػر لفريػؽ مػف الفمسػطينييف، ضػد ” التضءمني”و

يػػة فريػػؽ آخػػر مػػنيـ، وىػػي محءولػػة لضػػرب الشػػرعية الفمسػػطينية وفػػرض مزيػػد مػػف الضػػغوط السيءسػػية والمانو 
والمءلية عمى السمطة والرئءسة، وىي مدمءؾ آخػر فػي جػدار االنقسػءـ والتجزئػة، وال يمكػف النظػر لمزيػءرة عايػدًا 

 عف كؿ ىذا وذاؾ وتمؾ.
عءلػدوراف، ” التنمويػة“كءف يكفي قطر أف ترسؿ األمواؿ وتػدير عاػض االتصػءالت، حتػى تعػدأ عجمػة مشػءريايء 

ي تستقعؿ أموالو ومسءعداتو ومشءرياو، كءف يمكف لموظؼ صػغير ومء كءنت غزة عحءجة لزيءرة أمير قطر لك
 في أي وزارة قطرية أف ينوب عنو، لكف الرسءلة السيءسية لمزيءرة، ىي جوىرىء، وألؼ عءئيء.

لمزيءرة، فتمكـ حكءية أخرى، فكـ مف سفينة وقءفمة أعءدتيء إسرائيؿ، مػف دوف أف تػتمكف ” العاد التضءمني“أمء 
، قعػػؿ أيػػءـ فقػػط، كػػءف نػػواب أوروعيػػوف ”تفػػؾ الحصػػءر“، لمػػءذا ُيسػػمح لقطػػر وحػػدىء، أف ”كسػػر الحصػػءر“أف 

متػرًا مػف شػءطئ غػزة، لمػءذا  51وغرعيوف ونءشطوف سممي وف، في قعضة العحرية اإلسػرائيمية وىػـ عمػى معاػدة 
غػءه، الجػواب ال ُيسمح ليؤال  عءلتضءمف، ويسمح لموفد القطري الرفيع وحده، أف يصؿ خط النيءية ويحقػؽ ُمعت

عػػف ىػػذا السػػؤاؿ، سيءسػػي عءمتيػػءز، ويتامػػؽ أسءسػػًء عيػػدفي الزيػػءرة، تػػدعيـ حمػػءس عمػػى حسػػءب فػػتح والسػػمطة 
 والمنظمة، وتكريس االنقسءـ الذي ال يخدـ مصمحة ألحد عأكثر ممء يخدـ المصمحة اإلسرائيمية.

 44/01/4104، الدستور، عّماف
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عاد محءوالت فءشمة سػءعقة، أجريػت االنتخءعػءت العمديػة فػي الضػفة الغرعيػة، عػدوف القػدس، ولػـ تجػر فػي غػزة. 
جػػػرا  االنتخءعػػػءت نجػػػءح إداري لمسػػػمطة الفمسػػػطينية، ولكنيػػػء سيءسػػػيء تػػػدؽ نػػػءقوس الخطػػػر، خءصػػػة عءلنسػػػعة  وا 

ر "فػػتح" أنيػػـ حققػػوا انتصػػءرات فػػي لمسػػتقعؿ حركػػة "فػػتح".إذا مػػء عومػػؿ األمػػر رقميػػء، قػػد يػػد عي عاػػض أنصػػء
عشػػرات المواقػػع االنتخءعيػػة. ولكػػف، ال عػػد عدايػػة مػػف التمييػػز عػػيف الُعاػػد السيءسػػي لالنتخءعػػءت، وعػػيف األعاػػءد 

ىيئة محميػة عءلتزكيػة، وىػذا دليػؿ عمػى أف  التنػءفس مفقػود إلػى حػد كعيػر  ;09الاءئمية والمحمية. فمثال، فءزت 
وتكونت قوائـ كثيرة عتفءىـ عءئمي.المدف الكعرى ىي الشؽ السيءسي الحقيقي مف  في القرى والعمدات الصغيرة،

االنتخءعءت، وفي ظؿ غيءب حركة "حمءس" عف المشءركة، ورفضيء لالنتخءعػءت فػي غػزة، فػإف  ماػءيير نجػءح 
 "فػتح" كفصػيؿ، ولػػيس كسػمطة وأجيػػزة إداريػة، فػػي االنتخءعػءت، يمكػػف تممسػيء مػػف خػالؿ ثالثػػة ماػءيير فشػػمت
"فػػػتح" فييػػػء جميايء.المايػػػءر األوؿ6 مػػػدى وحػػػدة الحركػػػة، وقػػػدرتيء عمػػػى فػػػرض االلتػػػزاـ التنظيمػػػي. فخسػػػءرة 

كػءف عءمميػء األوؿ واألىػـ ىػو عػدـ الوحػدة. وتؤكػد االنتخءعػءت العمديػة أف   4118االنتخءعءت التشػرياية الاػءـ 
فػءت سيءسػية ليػء عالقػة عمواقػؼ حءلة االنقسءـ تصءعدت. وىػو انقسػءـ غيػر سيءسػي؛ أي لػيس نءعاػء مػف خال

مػػف المقءومػػة أو التسػػوية، ولكػػف نتػػءج حءلػػة ترىػػؿ تنظيمػػي، وتنػػءفس شخصػػي. فشػػمت "فػػتح"، فػػي كػػؿ المػػدف 
تقريعء، في طرح قءئمة موحدة، فكءنت ىنءؾ قءئمة رسمية لمفصيؿ، وقوائـ أخرى يقودىء أشخءص مف الحركة، 

ذوه عمى محمؿ الجد. وعاض الحءالت الفءقاػة كءنػت فػي جرى طرد كثير منيـ عدوف أف يردعيـ ىذا، أو يأخ
مدينػػة نػػءعمس، التػػي كػػءف الفشػػؿ فػػي تكػػويف كتػػؿ موحػػدة فييػػء مػػف أسػػعءب تأجيػػؿ االنتخءعػػءت فػػي المءضػػي، 
فُطرحت في المدينة قءئمة يرأسػيء رئػيس المجمػس الثػوري فػي الحركػة، أي مػف يفتػرض أن ػو شخصػية اعتعءريػة 
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مػػة غسػػءف الشػػكاة الػػذي فصػػمتو "فػػتح" مػػف عضػػويتيء قعػػؿ أيػػءـ ألنػػو أصػػر عمػػى ميمػػة لمغءيػػة، فيمػػء فػػءزت قءئ
الترشح. وفي راـ اهلل، فإف  الكتمة التي تمثؿ أطيػءؼ منظمػة التحريػر الفمسػطينية، والمدعومػة مػف قعػؿ الػرئيس 
محمػػود ععػػءس، خسػػرت لصػػءلح كتمػػة مػػف أعضػػء  رافضػػيف مػػف "فػػتح". عكممػػءت أخػػرى، لػػـ تػػنجح "فػػتح" فػػي 

تػؿ موحػدة.المايءر الثػءني6 مػء حققتػو قػوائـ "فػتح" الرسػمية. فقػد أجريػت االنتخءعػءت وفػؽ نظػءـ يسػمى تكويف ك
"سػػءنت لػػوجي"، وىػػو نػػوع مػػف أنػػواع القػػوائـ النسػػعية، يانػػي عمميػػء صػػاوعة فػػوز كتمػػة مػػء عشػػكؿ سػػءحؽ. ولكػػف 

عيػػػت لحػػػـ، وعيػػػت جػػػءال، "فػػػتح" )الرسػػػمية( لػػػـ تحقػػػؽ المرتعػػػة األولػػػى فػػػي أي مػػػف راـ اهلل، ونػػػءعمس، وجنػػػيف، و 
وطوعػءس، وغيرىػػء، عينمػػء فػػءز الرافضػػوف المطػػرودوف مػف الحركػػة. والمالحػػظ مػػف تصػػريحءت قيػػءدات ماروفػػة 
في داخؿ "فتح" أن يـ ينتقدوف عمميػة اختيػءر الكتػؿ، ويعػدوف تاءطفػء مػع المتمػرديف، مػء يؤكػد أف  عػدـ الوحػدة، 

مػػى الحركػػة إلػػى أدنءىػػء. كػػءف المايػػءر الثءلػػث تحويػػؿ وعػػدـ االنضػػعءط، والتصػػد عءت، عموديػػة منتشػػرة مػػف أع
قضيتي القدس وغزة إلى قضءيء رأي عءـ، وقضءيء وطنية نضءلية، ضمف تصػور واضػح وقػوي يجمػع الفئػءت 
الشاعية حولو، ويضع العمديءت في خريطػة المواجيػة مػع االحػتالؿ. ولكػف ىػذا ال يحػدث. فكءنػت االنتخءعػءت 

ت تنػػءفس شخصػػيءت وأشخءص.فشػػمت "فػػتح" فػػي ىػػذه االنتخءعػػءت؛ سػػوا  غيػػر مسيسػػة إلػػى حػػد كعيػػر، وكءنػػ
عماءيير وحدتيء الداخمية وماءيير فرض قرارىء التنظيمي عمى أعضءئيء وأنصءرىء، أو عماءيير الفوز عءلمقءعد 
فػػػي المػػػدف الرئيسػػػة، أو عتحويػػػؿ القػػػدس وعمػػػديءت غػػػزة إلػػػى قضػػػية رأي عػػػءـ، ولتوضػػػيح أىميػػػة العمػػػديءت فػػػي 

حتالؿ.يريد العاض القوؿ إف  "فتح انتصرت عمػى فػتح"، وأن ػو ال عػأس اآلف، إذ سػياءد المنتصػروف مواجية اال
في االنتخءعػءت لمحركػة، وتكػوف "فػتح" ىػي المسػيطرة. ولكػف الحقيقػة أف "فػتح" خسػرت عمػى كػؿ الصػاد، ولػـ 

لمفصػػوليف أو التفػػءىـ تػػنجح فػػي تطػػوير التػػزاـ ذاتػػي عػػيف أعضػػءئيء، أو أي آليػػة ردع تفػػرض االلتػػزاـ. وعػػودة ا
مايـ سيكوف نكسة جديدة لمحركة، تتضح نتءئجيػء عتواصػؿ تراجػع دور "فػتح" فػي الحركػة الوطنيػة، وأن يػء فػي 

 .انتخءعءت مقعمة، مف أي نوع، تشءرؾ فييء "حمءس"، ستتمقى ىزيمة جديدة سععيء "فتح" ذاتيء
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 ؿ زيسرإيء
اعتمدت حركة حمءس سنيف كثيرة عمى ايراف وعمى سوريء حميفتيف منحتء الحركة غطء ا وتمويال عؿ ووسءئؿ 
قتءليػػة متقدمػػة. وقػػد أعاػػدت صػػمة قػػءدة حمػػءس الوثيقػػة عػػءيراف وسػػوريء عنيػػء أكثػػر الػػدوؿ الارعيػػة عػػؿ تمػػؾ التػػي 

 شارت عقرب عقءئدي ديني منيء كءلارعية الساودية.
غير في أعقءب نشوب الرعيع الارعي، ففي مصر حمت سػمطة االخػواف المسػمميف وىػي الحركػة لكف كؿ ذلؾ ت

األـ لحمػػءس محػػؿ سػػمطة حسػػني معػػءرؾ. أمػػء فػػي سػػوريء فنشػػعت ثػػورة شػػاعية ذات صػػعغة اسػػالمية اضػػطرت 
حركة حمءس الى االنفصءؿ عف احتضػءف الػدب لعشػءر االسػد عصػورة أغضػعت وآلمػت االيػرانييف، ويجػب اف 

الػػى ذلػػؾ محءولػػة رئػػيس وزرا  تركيػػء اردوغػػءف، وىػػو حميػػؼ عقءئػػدي لحركػػة حمػػءس ايضػػء، اف يعسػػط نضػػيؼ 
 رعءيتو عمى الحركءت االسالمية السنية في الاءلـ الارعي.

لكػػف تركيػػء ومصػػر ايضػػء ال ُتسػػرعءف الػػى مػػؿ  الفػػراغ الػػذي خمفتػػو سػػوريء وايػػراف. فمػػـ ينػػتج شػػي  عػػف وعػػود 
ة' لكسػر الحصػءر. أمػء الػرئيس المصػري محمػد مرسػي فيحصػر عنءيتػو فػي اردوغءف في أعقءب أحػداث 'مرمػر 

إقػػرار سػػمطتو ومكءفحػػة االرىػػءب االسػػالمي المتطػػرؼ فػػي سػػينء  وليػػذا فمػػيس قطػػءع غػػزة وحركػػة حمػػءس فػػي 
 مقدمة اىتمءمءتو.
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ىمية ىذه يريد أمير قطر اف يمأل اآلف الفراغ الذي نشأ وىو الذي سيأتي الى قطءع غزة في زيءرة تءريخية. وأ
الزيػػءرة، وىػػي اوؿ زيػػءرة مػػف رئػػيس دولػػة لمقطػػءع تحػػت سػػمطة حمػػءس، مضػػءعفة. ففييػػء فػػي العدايػػة مػػء يمػػنح 
حركة حمءس الشرعية، لكنيء تُعشر فوؽ كؿ شي  عدعـ اقتصءدي حسف مف قطر لحمءس يسءعد الحركة عال 

 شؾ عمى تثعيت مكءنتيء في القطءع.
ط عػػؿ السػػمطة الفمسػػطينية ايضػػء، فزيػػءرة أميػػر قطػػر ىػػذه كميػػء عمػػى ليسػػت المتضػػررة الرئيسػػة ىػػي اسػػرائيؿ فقػػ

حسءعيء. ولـ يعؽ ليءتيف االثنتيف سوى اف تنظرا في تطمع كيؼ أصعحت قطر ىي التػي تمػنح حركػة حمػءس 
الرعءية والدعـ والشرعية وتقؼ عمى رأس مؤيدي الثورة السورية وداعمييء ايضء وذلؾ عاػد اف منحػت التػدخؿ 

 ليعيء الذي أسقط نظءـ مامر القذافي، الشرعية قعؿ ذلؾ.االوروعي في 
اف قطػػر تسػػمؾ وكأنيػػء قػػوة مػػف القػػوى الكعػػرى االقميميػػة ذات أىميػػة وقػػوة دونمػػء تنءسػػب مػػع كعػػر ىػػذه االمػػءرة 
وقوتيء الحقيقية. فقد كءنت االولى مثال عيف دوؿ الخميج التي عقدت صالت مػع اسػرائيؿ، واستضػءفت سءسػة 

تحػػت مفوضػػية اسػػرائيمية فػػي الدوحػػة. وكءنػػت موجػػودة حتػػى عمميػػة 'الرصػػءص المصػػعوب' فػػي اسػػرائيمييف وافت
. وقد عممت قعؿ ذلؾ عمى الدفع الى األمءـ عءلتحءدث عيف ايراف والاءلـ الارعي. لكنو توجد ;411مطمع سنة 

 في قطر في نفس الوقت قيءدة القوات االمريكية في الخميج الفءرسي.
لحديث عف التأليؼ عيف المطءمح اآلخذة في الكعر لألسرة المءلكة ورئيسيء، والاقيدة اف لاعة قطر واضحة. فء

الوىءعيػػة التػػي يتمسػػؾ عيػػء حكػػءـ االمػػءرة. لكػػف يػػتـ الحػػديث ايضػػء عػػف لاعػػة عقػػء  أسءسػػيء ضػػمءف أمػػف قطػػر 
ثػػرا  المػػذيف ووجودىػػء. اف أكثػػر سػػكءنيء عمػػءؿ اجءنػػب يقيمػػوف فػػي االمػػءرة لكػػنيـ ال يتمتاػػوف عثمػػرات الػػوفرة وال

 ُيسيموف أكثر مف أعنء  قطر أنفسيـ في احرازىمء.
كؿ مء عقي لحكػءـ قطػر ىػو اف يسػتمروا عكػؿ ثمػف فػي الاػرض وعمػى السػموؾ مثػؿ قػوة كعيػرة اقميميػة عظيمػة 

 القوة واف يأمموا أال يستيقظ أحد ليتعيف أف الممؾ أو األمير في حءلتنء عءٍر.
 43/01/4104 ،اسرائيؿ اليـو
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