
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 

 ىم منا ونحن منيمو  ألن أمنيم من أمننا مرسي: لن نقبل بالعدوان عمى الفمسطينيين
 : لدينا عجز مالي كبير وعمى الجميع التفيم في اجتماع "ثوري فتح" عباس

  التوصل الى اتفاق تيدئة بين حماس و"إسرائيل" بوساطة المخابرات المصرية
 نبيل عمرو: اليسار الفمسطيني انقرض وفتح تحولت لبؤرة صراع داخمي

  "ائيمية محتممةفتح تدعو إلى وقف إطالق الصواريخ الفمسطينية لـ"تجّنب حرب إسر 

بقصــــف  "إســــرائيل"لســــودان يــــتيم ا
مصــــناعات العســــكرية فــــي لمجمــــع 
 .. ويتعيد بالرد.الخرطوم
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 5660 52/01/5105الخميس 

تحتجــب نةــرة "فمســطين اليــوم" عــن الصــدور 
يـوم ، عمى أن تعود المبارك حضحىعيد األ أيام

 .99/01/9109 اإلثنين
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 .. ويتعيد بالرد.مصناعات العسكرية في الخرطوملبقصف مجمع  "إسرائيل"لسودان يتيم ا 0
السوداف دولة  ، أفالنور أحمد النور ،الخرطوـعف مراسميا في  نقبلً  95/01/9109الحياة، لندن، نشرت 

جنوب الخرطوـ، ما أدى إلى تدميره جزئيًا  "مجّمع اليرموؾ لمصناعات العسكرية"بقصؼ  "إسرائيؿ" تاتيم
 ومقتؿ شخصيف.
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رطـو أف السفارة األميركية في الخرطوـ أقفمت أبوابيا، أمس، وسرت تكينات في الخ ،الحياةجريدة وعممت 
وراء  "إسرائيؿ"سفارتيا يشير إلى أنيا ربما كانت عمى عمـ مسبؽ بوقوؼ  إغبلؽبأف لجوء أميركا إلى 

 اليجوـ وخشيت حصوؿ ردات فعؿ ضدىا.
مجمع "وىّزت أصوات انفجارات ضخمة الخرطوـ في الساعات األولى مف فجر أمس األربعاء مصدرىا 

مؤتمر صحافي، إف أربع طائرات إسرائيمية دكت المصنع  وقاؿ وزير اإلعبلـ أحمد ببلؿ، في ."اليرموؾ
العسكري وجاءت عبر شرؽ السوداف، موضحًا أف التقنيات المتطورة لممقاتبلت مّكنتيا مف اختراؽ المجاؿ 

أصيبت أجزاء  قدالجوي والرادارات. وقاؿ إف بعض أجزاء المصنع الذي ينتج أسمحة تقميدية، تدمر كميًا و 
سنحتفظ ": لمسوداف، معمناً  "إسرائيؿ" "استيداؼ"ورأى أف االعتداء جاء في إطار  .أخرى بطريقة جزئية

لدى مجمس  "إسرائيؿ"، الفتًا إلى أف ببلده ستشكو "ألنفسنا بحؽ الرد في المكاف والزماف المذيف نختارىما
 األمف عمى رغـ اقتناعيا بأنو لف يفعؿ شيئًا.

نمامصنعًا تحت األرض، "محرمة، كما أنو ليس  وشدد الوزير عمى أف المجمع ال يصنع أسمحة حؽ  وا 
الجباف يجعؿ السوداف دولة مواجية، وسنقوـ بكؿ "، محذرًا مف أف ىذا العمؿ "وطني لصناعة أسمحة تقميدية

 ."الخطوات لتوضيح موقؼ السوداف لممجتمع الدولي وصواًل إلى مجمس األمف
إال أننا نحتفظ بحؽ " لػ"إسرائيؿ"سائؿ العسكرية المكافئة وىدد ببلؿ بأف السوداف عمى رغـ أنو ال يممؾ الو 

 ."الرد عبر وسائمنا الخاصة التي يمكف أف نرد بيا الصاع صاعيف
الذي تحدث في المؤتمر الصحافي مع وزير  ،العقيد الصوارمي خالد سعد ،وقمؿ الناطؽ باسـ الجيش

لـ يستبعد ذلؾ كميًا، قائبًل إف مف الوارد أف اإلعبلـ، مما أثير حوؿ وجود اختراؽ لمقوات المسمحة، لكنو 
. "ألف الجيش السوداني ليس بمعزؿ عف جميع جيوش العالـ التي يمكف أف ُتخترؽ"يكوف ىناؾ اختراؽ 

وشدد عمى أف القوات المسمحة لدييا مف األجيزة ذات الكفاءة العالية لتبلفي مثؿ ىذه االختراقات، مشيرًا إلى 
 ية تمكنت مف كشؼ كؿ مبلبسات االعتداء في زمف وجيز.أف االستخبارات العسكر 

مجمع "وذكرت مواقع إسرائيمية أف الفرقة الثالثة عشرة التابعة لسبلح الجو اإلسرائيمي قامت بعممية قصؼ 
بأف المصنع مّولتو إيراف لتزويد  "إسرائيؿ"بحجة تزويده حركة حماس الفمسطينية بالعتاد. وتعتقد  "اليرموؾ

 ة والصواريخ التي تقصؼ بعض األراضي اإلسرائيمية.حماس األسمح
وزير ببلؿ قاؿ ، أف العماد حسف ،الخرطوـنقبًل عف مراسميا في  95/01/9109الخميج، الةارقة، وأضافت 

 عثر عمييا بيف بقايا المتفجرات. "إسرائيؿ"إف األدلة التي تشير إلى 
السودانية، وقاؿ مصدر في وزارة الخارجية إف  عف التعقيب عمى االتيامات "إسرائيؿ" مف جانبيا امتنعت

عممت بتفجير المصنع مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ، فيما ذكرت مواقع إسرائيمية أف الفرقة الثالثة  "إسرائيؿ"
عشرة التابعة لسبلح الجو تبنت قصؼ مجمع اليرموؾ لمتصنيع الحربي بحجة أنو يموؿ حركة حماس 

 باألسمحة والذخائر.
أحمد يونس  ، والقاىرة؛الخرطوـنقبًل عف مراسمييا في  95/01/9109األوسط، لندن،  الةرقوجاء في 

الشرؽ األوسط جريدة المتحدث باسـ الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد قاؿ لأف  ،صبلح جمعةو 
لخسائر استخدمت في قصؼ المصنع، وأصابت المواقع المحددة بدقة، ما أدى لتقميؿ ا إف تقنية متطورة جداً 

 البشرية بيف العسكرييف والفنييف العامميف في المصنع، التي لـ تتجاوز إصابة أحدىـ بجراح.
بيجـو  "إسرائيؿ"أعمنت جامعة الدوؿ العربية أنيا تتابع عف كثب األنباء التي ترددت عف قياـ  ،مف جيتيا

دانية الخرطـو الميمة الماضية. بالطائرات الحربية عمى مصنع لمذخيرة بمنطقة اليرموؾ جنوب العاصمة السو 
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نبيؿ العربي  .إف د" :في تصريح لو أمس ،نائب األميف العاـ لمجامعة العربية ،وقاؿ السفير أحمد بف حمي
األميف العاـ لمجامعة يتابع عف كثب الموقؼ واالتصاالت المتواصمة مع القيادة السودانية لمقياـ بما يجب 

إف إسرائيؿ ىي التي تممؾ التقنية الكافية ألف تصؿ إلى ىذه المرحمة "اؼ وأض ."القياـ بو تجاه ىذا العدواف
 ."مف اليجوـ عمى الخرطوـ وتقـو بيذا العدواف ولكف تبقى معمومات أولية، وسنتأكد منيا فيما بعد

 
 المباةرة بعد التوجو لألمم المتحدة لممفاوحضاتعباس: سنعود  

باس، "انو سيتوجو لؤلمـ المتحدة خبلؿ الشير المقبؿ لمحصوؿ قاؿ الرئيس محمود ع :ميند العدـ - راـ اهلل
عمى مقعد دولي غير عضو بالجمعية العامة، بعد استكماؿ المشاورات مع جميع األطراؼ الدولية"، مؤكدا 

 بعد ذلؾ". إسرائيؿعمى "العودة لممفاوضات المباشرة مع 
ي روسيف بميفنمييؼ، في مقر المقاطعة مازف نظيره البمغار  أبوجاء ذلؾ في مؤتمر صحفي استضاؼ فيو 

عمى عزمو التوجو لؤلمـ المتحدة لػ"لمتأكيد عمى الحؽ  عباسوأكد  .]األربعاء[ في مدينة راـ اهلل ظير اليوـ
الفمسطيني، ورفع شاف فمسطيف في األمـ المتحدة إلى دولة مراقب". مشيرا إلى "أف ذلؾ ال يتناقض مع أي 

 بلـ تقدميا أي دولة".مبادرات الستئناؼ عممية الس
"التوجو لؤلمـ المتحدة لف يكوف بديبل عف المفاوضات". مؤكدا استعداده التاـ لمعودة  أفوأضاؼ الرئيس 

لممفاوضات المباشرة بعد التوجو إلى األمـ المتحدة، في حاؿ كانت إسرائيؿ جاىزة لمناقشة قضايا الحؿ 
 النيائي".

 أييود، حيث كنا قربيف مف توقيع معاىدة لمسبلـ في فترة تولي تستمر أفيجب  إنياوحوؿ المفاوضات قاؿ 
 ".اإلسرائيميةاولمرت لرئاسة الوزراء بالحكومة 

ذلؾ سيكوف خبلؿ الشير  أف أكدورفض الرئيس تحديد موعد محدد لتوجو إلى األمـ المتحدة، إال انو 
 ح الموقؼ الفمسطيني".المقبؿ، بعد مرحمة مشاورات دولية، مشيرا إلى "انو خصص عشر وفود لشر 

وقاؿ العودة إلى المفاوضات ليست مسألة تقديـ تنازالت بقدر ما ىي مسالة حقوؽ ونحف نسعى لتطبيؽ 
 قرارات الدولية بشكؿ عادؿ.

مف جيتو أكد الرئيس البمغاري في كممتو عمى "تمسكو بالعبلقات الجيدة مع السمطة الفمسطينية، مشيرا إلى 
وأضاؼ:  لطمبة الذيف تخرجوا مف بمغاريا يعمموا كجسر حي يربط بيف الشعبيف."أف ىناؾ عدد كبير مف ا

وأعرب الرئيس البمغاري عف "آممو في أف  "نحف نشجع االتصاالت الثنائية والتعاوف االقتصادي بيف البمديف".
ت السرية في راـ اهلل بمجاؿ الزراعة والغابات والمعمومااليوـ ]األربعاء[ تسيـ االتفاقيات التي وقعت في 

ىذا وتحدث عف "دعـ االتحاد األوروبي وبمغاريا لمسمطة الفمسطينية  تطوير العبلقات الثنائية بيف الجانبيف".
 والعمؿ مع دوؿ العالـ إليجاد المزيد مف فرص العمؿ وتطوير االقتصاد الفمسطيني".

 //القدس، القدس، 
 
 
 
 لي كبير وعمى الجميع التفيم : لدينا عجز مافي اجتماع "ثوري فتح" عباس 

أكد الرئيس محمود عباس إصرار القيادة عمى التوجو لؤلمـ المتحدة مف أجؿ الحفاظ عمى الحقوؽ : راـ اهلل
 الفمسطينية، مطالبا الجميع باالستعداد والجاىزية الكاممة لممرحمة المقبمة بما يمكف أف تحممو مف مخاطر.
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مس الثوري لحركة 'فتح'، الذي عقد مساء اليوـ األربعاء بمقر الرئاسة ، في كممتو باجتماع المجعباسوأشار 
بمدينة راـ اهلل، إلى التحضيرات التي تجري حاليا لئلعداد لمتوجو الفمسطيني، مف خبلؿ التشاور مع األشقاء 
ة العرب واألصدقاء، موضحا أف ىناؾ تحذيرات وصمت لمقيادة الفمسطينية مف قبؿ عدد مف األطراؼ الدولي

 لثني القيادة عف التوجو إلى األمـ المتحدة.
، في كممتو، آخر مستجدات الوضع السياسي، والمسعى الفمسطيني لمتوجو نحو األمـ عباسواستعرض 

المتحدة لرفع مستوى تمثيؿ دولة فمسطيف إلى عضو مراقب غير كاممة العضوية في الجمعية العامة لؤلمـ 
 المتحدة.

المالي الصعب الذي تمر بو السمطة الوطنية الفمسطينية، مؤكدا أف ىناؾ إلى الوضع عباس كما تطرؽ 
 عجزا ماليا كبيرا، داعيا إلى ضرورة وجود تفيـ ليذا الوضع الصعب مف قبؿ الجميع.

وأكد أعضاء المجمس الثوري، دعميـ والتفافيـ حوؿ خطوة سيادتو نحو التوجو إلى األمـ المتحدة لرفع 
 .عضوية دولة فمسطيف فييا

وأشار أميف سر المجمس الثوري أميف مقبوؿ، إلى أف المجمس استعرض الخطوات الفمسطينية المقبمة 
 واالستعدادات لدعـ توجو القيادة الفمسطينية نحو األمـ المتحدة.

وحوؿ زيارة أمير قطر إلى قطاع غزة، أكد مقبوؿ أف القيادة الفمسطينية أعربت عف أمميا بأف ال تشجع ىذه 
 عمى ترسيخ االنقساـ، وتعزز تيار االنفصالييف في غزة.الزيارة 

 24/10/2012وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 حكومة ىنية تتقدم بةكوى إلى األمم المتحدة لةرح العدوان عمى غزة  

واف أكدت الحكومة الفمسطينية في غزة أنيا ستتقدـ بشكوى إلى األمـ المتحدة لشرح طبيعة العد: غزة
 وقفو فورًا. إلىاإلسرائيمي ضد قطاع غزة، داعية 

( برئاسة نائب |) األربعاءواستنكرت الحكومة في بياف ليا عقب اجتماعيا األسبوعي الذي عقدتو 
رئيس الوزراء زياد الظاظا، والذي ناقشت خبللو عددا مف القضايا األمنية والسياسية واإلدارية الميمة؛ 

 عمى قطاع غزة الذي تصاعد في الساعات األخيرة، محذرة مف النتائج المترتبة عميو.العدواف اإلسرائيمي 
وثمنت الحكومة "الزيارة التاريخية" التي قاـ بيا الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني أمير دولة قطر إلى قطاع 

 غزة، واعتبرتيا إعبلنا قطريا وعربيا لكسر الحصار عف الشعب الفمسطيني في قطاع غزة.
الحكومة الفمسطينية جامعة الدوؿ العربية إلى التدخؿ بشكؿ عاجؿ "لوضع حد لجرائـ االحتبلؿ بحؽ  دعتو 

 الشعب الفمسطيني ووقؼ العدواف اإلسرائيمي الذي يتعرض لو قطاع غزة بشكؿ فوري".
الحكومي في تصريح مكتوب لو، تمقت "قدس برس" نسخة  اإلعبلميوطالب إيياب الغصيف رئيس المكتب 

المؤسسات الدولية والحقوقية لموقوؼ أماـ مسؤولياتيا لحماية المدنييف الذيف يتعرضوف ليذا العدواف عنو 
 الظالـ مف قبؿ قوات االحتبلؿ وغاراتو الجوية.

 //قدس برس، 
 
 في غزة "التصعيد"لوقف  "إسرائيل"منظمة التحرير تدعو  

 "التصعيد"األربعاء إسرائيؿ إلى وقؼ  أمسالفمسطينية د ب أ: دعا مسؤوالف في منظمة التحرير  -راـ اهلل 
  العسكري في قطاع غزة.
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مازاؿ يقبع تحت "وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لممنظمة صائب عريقات في بياف صحافي إف قطاع غزة 
 االحتبلؿ ومحاصر مف قبؿ إسرائيؿ القوة القائمة باالحتبلؿ، وليذا نحف نحمؿ إسرائيؿ المسؤولية الكاممة

. وطالب عريقات المجتمع الدولي، بتحمؿ مسؤولياتو تجاه حياة "عف أي ضرر يتعرض لو شعبنا ىناؾ
 ضده، والتدخؿ السريع لمحفاظ عمى حياتو. "مذبحة"الشعب الفمسطيني في قطاع غزة لمنع وقوع 

غزة،  مف جيتيا أدانت عضو المجنة التنفيذية لممنظمة حناف عشراوي، التصعيد اإلسرائيمي عمى قطاع
جراميا في خضـ العممية االنتخابية التي تجري في إسرائيؿ"واعتبرتو   ."خطيرا وا 

حكومة إسرائيؿ ىدفت مف ىذه العممية إلى كسب األصوات مف "وقالت عشراوي، في بياف صحافي، إف 
 ."خبلؿ البطش والقتؿ في قطاع غزة، لخدمة خوضيا االنتخابات

زة بالكامؿ وتسيطر عمى األجواء والمياه اإلقميمية والحدود البرية تحاوؿ استباحة غ"وأضافت أف إسرائيؿ 
وطالبت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة  ."لمقطاع، لتدلؿ لمفمسطينييف أنيا تمتمؾ منطؽ القوة في المنطقة

دانتو بصورة قوية وتحمؿ مسؤولياتيـ تجاه ش"التحرير العالـ واألمـ المتحدة بػ  عبنا وضع حٍد ليذا العدواف وا 
 ."الفمسطيني

 //القدس العربي، لندن، 
 
 رام اهلل: السمطة ترّد عمى "زيارة غزة" بحممة إعالمية حضد الدوحة 

عبلمية تابعة لمسمطة الفمسطينية )جناح الضفة الغربية( حممة ىجومية حاّدة : راـ اهلل تشّف أوساط سياسية وا 
قاـ بيا أمير دولة قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني إلى عمى الدوحة، عمى خمفية الزيارة التاريخية التي 

قطاع غزة عمى رأس وفد كبير، والتي مّثمت برأي مراقبيف خطوة كبرى لكسر الحصار المفروض عمى 
 الفمسطينييف فيو.

وعمى مدى األياـ الماضية، أصدرت أوساط إعبلمية تتبع حركة "فتح" أو مقّربة منيا، سمسمة مف المواقؼ 
(، وتكيؿ االتيامات إلى أمير |نات والمقاالت التي تندِّد بالزيارة التي تّمت بالفعؿ يوـ الثبلثاء )والبيا

دولة قطر. ومالت بعض التعميقات إلى السخرية الحاّدة، وىو ما عّبرت عنو بوضوح أغنية جديدة مخّصصة 
د داري، الذي يعمؿ "مستشارًا" في وزارة ليجاء الدوحة واستيجاف الزيارة األخيرة إلى غزة، أّداىا المغني أحم

 الخارجية في السمطة الفمسطينية.
 //قدس برس، 

 
 خطة عمل مةتركة جديدة لسياسة الجواراألوروبي:  واالتحادالسمطة الفمسطينية  

والسياسة أعمف رئيس الوزراء سبلـ فياض، والممثمة العميا لبلتحاد األوروبي لمشؤوف الخارجية  :وفا – راـ اهلل
األمنية، نائب رئيس المفوضية كاثريف آشتوف، األربعاء، اختتاـ المفاوضات بيف االتحاد األوروبي والسمطة 

 الوطنية الفمسطينية حوؿ خطة عمؿ جديدة لسياسة الجوار األوروبي.
 مسة المقبمة.وتحدد خطة العمؿ أىداؼ العبلقات الثنائية بيف االتحاد األوروبي والسمطة الوطنية لؤلعواـ الخ

وقالت آشتوف، خبلؿ زيارتيا إلى األرض الفمسطينية المحتمة، وعقب لقائيا رئيس الوزراء، معقبة عمى اختتاـ 
يسعدني أف أعمف إننا اختتمنا مفاوضات حوؿ خطة عمؿ جديدة لسياسة الجوار "ىذه المفاوضات: 

 ."ة مع السمطة الفمسطينيةاألوروبي، وىذا سيطمؽ مرحمة جديدة في شراكتنا الثنائية المتميز 
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مف الميـ أف نعمف أف السمطة الفمسطينية ستكوف أحد شركائنا األوائؿ في المنطقة الختتاـ "وأضافت أنو 
االتحاد "، مشيرة إلى أف "ىكذا خطة تعكس استجابة االتحاد األوروبي الجديدة لمتغيرات في المنطقة

السمطة الفمسطينية في مجاؿ البناء المؤسساتي وبناء الدولة األوروبي يعيد التأكيد عمى التزامو تجاه أىداؼ 
 ."وتعميؽ العبلقات الثنائية مع دولة فمسطيف المستقبمية

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 أسرة  ألف دوالر لـ   تصرففي غزة الحكومة  

ألؼ دوالر  ئاسة مجمس الوزراء الفمسطيني صرؼ قررت لجنة المساعدات الحكومية التابعة لمؤسسة ر 
 أسرة محتاجة في جميع محافظات قطاع غزة غدًا األربعاء. لػ 

بتداءًا مف صباح غٍد إلى مكاتب البريد المنتشرة في اودعت المجنة، األسر المستفيدة مف المساعدات التوجو 
 التي تقدميا المجنة. دفعة رقـ جميع أنحاء قطاع غزة الستبلـ المساعدات المالية ضمف ال

 //فمسطين أون الين، 
 
 سطين في األمم المتحدةمالكندي بدعم طمب ف البرلمانالزعنون يطالب رئيس  

طالب رئيس المجمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف، رئيس مجمس الشيوخ  :دوت كوـ - كندا - كيبيؾ
 دة لنيؿ عضوية دولة مراقب في المنظمة الدولية.الكندي، بدعـ طمب فمسطيف في األمـ المتح

وطالب الزعنوف رئيس مجمس الشيوخ الكندي بالعمؿ عمى "تعديؿ المواقؼ السمبية لمحكومة الكندي المتمثمة 
في التصويت ضد حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني، وتقميص إسياماتيا المالية في موازنة غوث 

وكاف آخر صور ىذا التراجع التباطؤ المتعمد في منح الوفد الفمسطيني وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف، 
تأشيرات دخوؿ لممشاركة في مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي الذي استضافو البرلماف الكندي" كما جاء في 

 بياف صادر عف المجمس الوطني الفمسطيني.
لذي يزور كندا، بالضغط عمى حكومة ببلده وفي السياؽ ذاتو، طالب الزعنوف الوفد البرلماني البريطاني ا

 لتأييد المسعى الفمسطيني في األمـ المتحدة.
 //القدس، القدس، 

 
 وتؤكد حمايتيا لـ"ظير المقاومة"  مواقعياتخمي في غزة الداخمية  

سرائيمي أكدت وزارة الداخمية واألمف الوطني حمايتيا لظير المقاومة الفمسطينية التي تتصدى لمعدواف اإل
المتواصؿ عمى قطاع غزة منذ مساء أمس الثبلثاء، داعيًة فصائؿ المقاومة لمتوافؽ والعمؿ بشكؿ جماعي 

 بما يحقؽ مصمحة الشعب الفمسطيني.
وقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الداخمية إسبلـ شيواف في تصريحات إذاعية األربعاء، إف الوزارة أصدرت قرارًا 

 درجة الطوارئ والتأىب لدى عناصرىا.بإخبلء كافة مواقعيا، ورفعت 
 //فمسطين أون الين، 

 
  االحتالل يقتحم منزل نائب أسير ويقمع تظاىرة حضد االستيطان  
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اقتحـ جيش االحتبلؿ منزؿ النائب األسير عف حركة حماس أحمد مبارؾ، وصادر سيارتو : أ ؼ ب
نت أسرة النائب. وقاؿ ابنو عواد إف جيش حركة حماس، كما أعم "أمبلؾ"الخاصة عمى اعتبار أنيا مف 

منزؿ العائمة الكائف في بيتونيا بالقرب مف راـ اهلل عند الساعة الثالثة فجر األربعاء  إلىاالحتبلؿ وصؿ 
 وسأؿ عف السيارة. 

 //الخميج، الةارقة، 
 
 من حماس في الحضفة  برلمانيينتفرج عن  "إسرائيل" 

ش اإلسرائيمي مساء الخميس، عف برلمانييف مف حركة حماس في الضفة أفرجت سمطات الجي: يو بي أي
الغربية. وقاؿ مكتب نواب حماس في الضفة إف القوات اإلسرائيمية أفرجت عف النائب عف محافظة سمفيت 

وذكر أنو جرى أيضًا  وزير المالية األسبؽ عمر عبد الرازؽ، حيث أطمؽ سراحو عمى حاجز سالـ العسكري.
وباإلفراج عف عبد الرازؽ وفقياء يبقى في السجوف  النائب عف راـ اهلل عبد الجابر فقياء. اإلفراج عف
 .برلمانيًا غالبيتيـ مف حركة حماس اإلسرائيمية 

 //الحياة، لندن، 
 
 السمطة الفمسطينية تفرج عن مراسل "قدس برس" بعد اعتقال دام أكثر من ةير  

ية )جناح الضفة الغربية( عف مراسؿ وكالة "قدس برس" في نابمس محمد أفرجت السمطة الفمسطين: نابمس
 منى، بعد اعتقاؿ داـ أربعة وثبلثيف يوًما لدى جياز "األمف الوقائي" في سجف "جنيد" بنابمس.

وأشار الزميؿ منى إلى إف أجيزة السمطة أفرجت عنو بكفالة مالية تقدر بثبلثة اآلالؼ دينار مقابؿ تعيده 
 ات المحاكـ القادمة.بحضور جمس

 //قدس برس، 
 

 : الةعب الفمسطيني فقد الثقة بالرئيس عباس صالح البردويل 14
إف الشعب الفمسطيني فقد الثقة  ،قاؿ القيادي في حركة حماس د.صبلح البردويؿ: محمد جاسر - غزة

سرائيمي، داعيًا أياه محمود عباس مف خبلؿ إصراره عمى نيج المفاوضات مع االحتبلؿ اإل ةبرئيس السمط
 بالعودة إلى حضف شبعو.

مف عودة عباس إلى المفاوضات المباشرة  واستغرب البردويؿ خبلؿ حديثو لػ"فمسطيف أوف اليف"، األربعاء،
 مع دولة االحتبلؿ اإلسرائيمي، في ظؿ اليجمة اإلسرائيمية عمى قطاع غزة، التي وصفيا بػ"البشعة".

باليزيؿ، عندما تخمت عف شروطيا لمعودة إلى المفاضات المباشرة مف  ووصؼ موقؼ السمطة الفمسطينية
 بينيا وقؼ بناء المغتصبات اإلسرائيمية عمى أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس المحتمة.

وأكد الرئيس عباس في مؤتمر صحافي مشترؾ مع الرئيس البمغاري روسيف بميفنمييؼ، في مقر الرئاسة في 
الذىاب إلى األمـ المتحدة ليس بديبل عف المفاوضات، وقاؿ: 'نحف بحاجة إلى  مدينة راـ اهلل، أف

المفاوضات لنحؿ قضايا الوضع النيائي، لذلؾ نحف مستعدوف لمعودة إلى المفاوضات مباشرة بعد عودتنا 
 مف األمـ المتحدة'.

ذ البداية عندما وتابع القيادي في حماس بالقوؿ: "وضع عباس نفسو في نفؽ مظمـ لو اتجاه واحد، من
 ارتضى أف يكوف العمؿ ثنائيًا مع االحتبلؿ دونما وجود مرجعية عربية وال دولية وال حقوقية".
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وعف الضغوط الذي يتعرض ليا عباس، أجاب البردويؿ : "أصبحت الضغوط ذاتية، ويعيش طريؽ واحد 
إلى األمـ المتحدة أف يغضب وىي المذلة"، مؤكدًا انو تطوعا شخصيًا ليرضي )إسرائيؿ(، وخشي مف ذىابو 

وأشار إلى أف عباس، ال مستقبؿ لو في الحياة السياسي وأخشى  االحتبلؿ، فتطوع لتخفيؼ مف حدة غضبيا.
 ضياع عمره عمى المفاوضات مع االحتبلؿ اإلسرائيمي.

 24/10/2012فمسطين أون الين، 
 

  المصريةالتوصل الى اتفاق تيدئة بين حماس و"إسرائيل" بوساطة المخابرات  15
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت عمى موقعيا االلكتروني، مساء اليوـ االربعاء، أف إسرائيؿ وحماس : غزة

 الخميس(. -توصمتا التفاؽ تيدئة برعاية مصرية سيدخؿ حيز التنفيذ بدءًا مف منتصؼ ىذه الميمة )االربعاء
عصر أدار االتصاالت بيف إسرائيؿ وحسب الصحيفة فإف المسؤوؿ في جياز المخابرات المصري نادر األ

وحماس، وتوصؿ الطرفاف التفاؽ تيدئة يدخؿ حيز التنفيذ منتصؼ الميمة، وأف األعصر يجري اتصاالت 
 مكثفة مع الفصائؿ الفمسطينية الصغيرة لتثبيت التيدئة.

بنشر  وقالت الصحيفة أف إسرائيؿ وافقت عمى شروط مصر لمدخوؿ في التيدئة، مقابؿ قياـ حكومة حماس
عناصرىا عمى الحدود لمنع عمميات إطبلؽ الصواريخ وذلؾ لتجنب الدخوؿ في عممية عسكرية واسعة مع 

 إسرائيؿ.
وقاؿ المتحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي لمصحيفة أنو ال عمـ لديو بمثؿ ىذا االتفاؽ، مؤكدًا أف إسرائيؿ سترد 

 عمى أي عمميات إطبلؽ صواريخ.
، في وقت سابؽ اليوـ االربعاء اف اتصاالت موسعة وكانت مصادر فمسطينية قال ت لػ" القدس" دوت كـو

سرائيؿ مف جية أخرى.  تجري لمدخوؿ في تيدئة متبادلة بيف حماس في غزة مف جية وا 
ونقؿ الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت عف وكالة رويترز التي نقمت عف مصدر قالت أنو 

قولو بأف حركة حماس طمبت مف مصر التدخؿ لمدخوؿ في تيدئة متبادلة  مقرب مف المحادثات التي تجري،
وأف إسرائيؿ ردت بالقوؿ أنيا ستوقؼ ىجماتيا في حاؿ توقؼ إطبلؽ الصواريخ وأنيا سترد عمى أي 

 ىجمات مف غزة.
 وتأتي ىذه األنباء عقب ساعات عمى تأكيد مصدر في أحد أكبر فصائؿ المقاومة الفمسطينية في غزة التي
شاركت اليوـ االربعاء في إطبلؽ عشرات الصواريخ والقذائؼ عمى جنوب إسرائيؿ، أف تيدئة غير رسمية 
ستبدأ تدريجيًا في قطاع غزة، بحيث تتوقؼ اليجمات مف كبل الجانبيف بشكؿ تدريجي دوف أف يكوف ىناؾ 

 اتفاؽ رسمي.
، اف "المقاومة قامت  بواجبيا في الرد عمى ىذا العدواف وأضاؼ ذات المصدر في حديث سابؽ لػ دوت كـو

ومف ثـ بدأت تقمص ىجماتيا واالحتبلؿ أيضًا ليس معني بأي ىجمات وبذلؾ سيعود اليدوء لوحده، أي أننا 
مقبموف عمى تيدئة غير رسمية تأخذ طابع األمف مقابؿ األمف، وىو ما فرضتو المقاومة اليوـ عمى االحتبلؿ 

 اإلسرائيمي".
 24/10/2012القدس، القدس، 

 
 عن فصل كوادرىا الذين خاحضوا االنتخابات حضمن قوائم أخرى تتراجعفتح القدس الفمسطينية:  16
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أكدت مصادر في حركة فتح أنو تـ تجميد قرارات المجنة المركزية بشأف فصؿ العشرات مف  :بيت لحـ
ركة في االنتخابات كوادر الحركة، عمى خمفية مشاركتيـ في قوائـ منافسة لمقوائـ التي اعتمدتيا قيادة الح

 المحمية، التي جرت السبت الماضي.
وقالت المصادر في حديث لػ اليـو الخميس" إف قرارات الفصؿ أصبحت غير سارية، بعد نتيجة االنتخابات، 

 التي اسفرت عف فوز واضح لمعديد مف ىذه القوائـ الموازية، وخاصة في المدف الكبيرة".
 24/10/2012القدس، القدس، 

 
  دون أن يدفع الثمن العدولن تمر جرائم حماس:  17

أكدت حركة "حماس" أنيا لف تسمح لجرائـ االحتبلؿ اإلسرائيمي "أف تمر بدوف أف يدفع العدو الثمف، وأف 
 يتجرع مف نفس الكأس المّرة التي يسقييا ألطفالنا".

جرائـ خبلؿ الساعات  وقالت حماس في بياف صحفي، األربعاء:" إف ما قامت بو آلة الحرب اإلسرائيمية مف
الماضية ارتقى بسببيا أكثر مف ستة مف الشيداء وأصيب العديد مف الجرحى بإصابات مختمفة ليو تصعيد 

 خطير نفذه الجيش الصييوني بقرار مف رئيس حكومتو بعد تيديدات صريحة بيذا األمر منذ يوميف".
صعيد"، معتبرة أنو يعبر عف "سخطو وأوضحت أف "العدو اإلسرائيمي لـ يخؼ أىدافو مف وراء ىذا الت

وغضبو وانتقامو بسبب الزيارة الناجحة التي قاـ بيا سمو أمير قطر لقطاع غزة وما صاحبيا مف كسر 
 لمحصار السياسي واالقتصادي، والمشاريع الحيوية التي تـ افتتاحيا".

شيداء فمسطيف ليقدميا لمصاصي  وتابع البياف:" إف نتنياىو يريد امتبلؾ ورقة انتخابية رابحة معّمدة بدماء
دماء الشعوب مف الصياينة المجرميف، اعتقادًا منو بأف الدـ الفمسطيني سمعة تباع وتشترى في مزاد 

 انتخابات قطعاف المتطرفيف".
 24/10/2012فمسطين أون الين، 

 
 عمى قطاع غزة اإلسرائيميفتح تدين العدوان  18

ئيمي عمى أىمنا في قطاع غزة، معتبرة إياه بمثابة بداية الستخداـ أدانت حركة فتح العدواف اإلسرا: راـ اهلل
 الدـ الفمسطيني في لعبة االنتخابات اإلسرائيمية الداخمية.

ودعت الحركة، عمى لساف المتحدث باسميا أسامة القواسمي، في بياف صحافي صادر عف مفوضية 
مية إلى 'أخذ دورىما الطبيعي في لجـ المحتؿ اإلعبلـ والثقافة، مساء األربعاء، األمتيف العربية واإلسبل

اإلسرائيمي عف عدوانو ضد شعبنا الفمسطيني، مف خبلؿ اتخاذ مواقؼ جادة ترتقي لمستوى التحديات، 
 واستخداـ لغة المصالح مع المجتمع الدولي'.

 25/10/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 فةل بتحقيق أىدافو التصعيدلجان المقاومة:  19
جاف المقاومة التصعيد اإلسرائيمي ضد قطاع غزة عبر استيداؼ المدنييف قد فشؿ في تحقيؽ ما عدت ل: غزة

وقاؿ  يسعى لو االحتبلؿ مف إرىاب أبناء شعبنا ومحاولة فرض معادلتو الخاصة عمى فصائؿ المقاومة.
 عضو القيادة المركزية لمجاف أيمف الششنية في بياف صحفي وصؿ وكالة "صفا" نسخة عنو صباح
الخميس: إف "الرد المشترؾ مف قبؿ ألوية الناصر صبلح الديف )الجناح العسكري لمجاف( وكتائب الشييد 
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عز الديف القساـ ) الجناح العسكري لحركة حماس( كاف لو مدلوالتو الواضحة والتي تقوؿ لمعدو إف أي 
 اـ محدودة".عدواف عمى غزة سيدفع االحتبلؿ تكاليفو الباىظة التي لف يستطيع تحمميا ألي

وأشار إلى أف العمميات المشتركة لفصائؿ المقاومة تحمؿ رسالة قوة ووحدة في ميداف المواجية مع العدو لو 
األثر البالغ في نفسية عدونا والذي يخشانا مجتمعيف ويحاوؿ أف يستفرد بكؿ فصيؿ عمى جية كما حدث 

 في فترات سابقة.
 25/10/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
  "الصواريخ الفمسطينية لـ "تجّنب حرب إسرائيمية محتممة إطالقفتح تدعو إلى وقف  20

وّجيت حركة "فتح" دعوة إلى فصائؿ المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة لوقؼ عمميات القصؼ : راـ اهلل
ػ "تجّنب الصاروخي بشكؿ كامؿ، وتفادي الّرد عمى التصعيد العسكري اإلسرائيمي ضد غزة، في محاولة ل

 حرب إسرائيمية محتممة".
وقاؿ الناطؽ باسـ حركة "فتح" أسامة القواسمي "تجنب رّدات الفعؿ اإلسرائيمية وويبلت الحرب عمى قطاع 
غزة يكمف في وقؼ إطبلؽ الصواريخ الفمسطينية والتوّحد خمؼ برنامج المقاومة الشعبية التي اتفقت عميو 

 الفصائؿ"، حسب رأيو.
ات خاّصة لػ "قدس برس"، "نحف ال نريد خوض معركة مسمحة مع االحتبلؿ اإلسرائيمي وأضاؼ في تصريح

الذي يقوؿ لممجتمع الدولي إف الصاروخ يقابمو صاروخ، فيحّوؿ المذنب إلى ضحية مف خبلؿ ماكينتو 
الويبلت اإلعبلمية التي تعّد أقوى مف اإلعبلـ العربي والفمسطيني برّمتو، ليذا يجب عمينا حماية شعبنا مف 

 وبأي طريقة"، عمى حد تقديره.
ودعا القواسمي قيادة حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" إلى التوّجو نحو خيار الوحدة والشراكة السياسية 
وتوحيد المقاومة، قائبًل "عمى حماس أف تعي تمامًا أف صماـ األماف لمدفاع عف الشعب الفمسطيني يكمف في 

رامج االحتبلؿ موّحديف، وليس البحث عف كافة السبؿ لتعزيز حالة االنقساـ الوحدة الوطنية والتصّدي لب
 والتماشي مع السياسة اإلسرائيمية التي تريد تمزيؽ الموقؼ الفمسطيني.

 24/10/2012قدس برس، 
 
 
 

 مميون دوالر القطرية من غزة 400أولى بالـ  في الحضفة الفمسطينية جمال نزال: السمطة 21
في المجمس الثوري لحركة "فتح" إف السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية أولى  راـ اهلل: قاؿ قيادي

باألربعمائة مميوف دوالر التي قدميا أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني لقطاع غزة، إلعادة إعمار 
 قطاع غزة التي دّمرت في الحرب اإلسرائيمية قبؿ نحو أربع سنوات.

لو نشرتو مواقع حركة "فتح" عمى شبكة االنترنت، أف "السمطة الوطنية وأضاؼ جماؿ نّزاؿ، في تصريح 
الفمسطينية ىي األولى بالدعـ والمساندة وىي تتحمؿ نفقات تصرؼ عمى صمود شعبنا في الضفة الغربية 

 والساحات الخارجية والقدس بعد أف قامت بإعفاء قطاع غزة وسكانو مف الضرائب"، حسب قولو.
ارة أمير دولة قطر لقطاع غزة أمس الثبلثاء وقاؿ: "إف الزيارات رفيعة المستوى لقطاع وىاجـ نزاؿ بشدة زي

 غزة تيدد بميبلد "فمسطيف الجنوبية" وىو أمر خطير ومرفوض وتقؼ وراءه إسرائيؿ".
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 24/10/2012قدس برس، 
 

 انقرض وفتح تحولت لبؤرة صراع داخمي الفمسطينينبيل عمرو: اليسار  99
طالػػػب نبيػػػػؿ عمػػػرو عضػػػػو المجمػػػػس المركػػػزي لمنظمػػػػة التحريػػػر الفمسػػػػطينية عضػػػػو : وليػػػد عػػػػوض -راـ اهلل

المجمس الوطني الفمسطيني االربعاء بتحديد موعد محدد الجػراء االنتخابػات  ،المجمس االستشاري لحركة فتح
العامػػة لمفمسػػطينييف لتجديػػد الشػػرعيات الفمسػػطينية وتحمػػؿ اي جيػػة تعطػػؿ االنتخابػػات المسػػؤولية، وذلػػؾ فػػي 

 اشارة الى حركة حماس التي تسيطر عمى قطاع غزة.
وحػػذر عمػػرو مػػف خطػػورة فقػػداف جميػػع الشػػرعيات الفمسػػطينية الشػػرعية بسػػبب عػػدـ اجػػراء االنتخابػػات، وقػػاؿ 
لمقدس العربي االربعػاء 'اخشػى اف نكػوف الوحيػديف فػوؽ سػطح الكػرة االرضػية مػف سيشػكؾ فػي شػرعيتيـ فػي 

 مستوى العالـ'. زمف تجددت فيو جميع الشرعيات عمى
وتػػابع عمػػرو قػػائبل لػػػ'القدس العربػػي' 'اننػػا بحاجػػة ماسػػة وعاجمػػة لتجديػػد الشػػرعيات الفمسػػطينية جميعػػا، شػػرعية 

 الرئاسية وشرعية السمطة وشرعية المنظمة'.
واضػػػػاؼ عمػػػػرو 'الػػػػرئيس محمػػػػود عبػػػػاس يواجػػػػو تحػػػػديات كثيػػػػرة ولكػػػػف ال منػػػػاص مػػػػف اف يصػػػػارح الشػػػػعب 

 ىي الخطوات المتكاممة التي ينبغي اتخاذىا لمخروج مف المأزؽ.  الفمسطيني بما يجري وما
وبشػػأف امكانيػػة اسػػتمرار االنقسػػاـ الفمسػػطيني لفتػػرة طويمػػة قػػاؿ عمػػرو 'اذا ظمػػت االمػػور تػػدار بالطريقػػة التػػي 

مػثبل وضػع المصػالحة فػي الثبلجػة وقتمػا  -محمػود الزىػار -نراىا اآلف واذا كػاف مػف حػؽ حمػاس او الزىػار 
 امؿ بانجاز المصالحة'، مضيفا 'وال يجوز اف يظػؿ كػؿ شػيء فمسػطيني مرتينػا لتفػاىـ مسػتحيؿ بػيف يريد فبل

فػػتح وحمػػاس فالشػػعب الفمسػػطيني اكبػػر واىػػـ مػػف ذلػػؾ'، نافيػػا امكانيػػة اف يكػػوف ىنػػاؾ دور فعػػاؿ الػػى فصػػائؿ 
 اليسار الفمسطيني، وقاؿ 'اليسار الفمسطيني اظف انو انقرض'.

المحمية وما حققتو حركة فتح مف نتائج طالب عمرو بضرورة عقد مؤتمر عػاـ جديػد وعمى ضوء االنتخابات 
لمحركة النتخاب اطر قيادية جديدة، وقاؿ 'ىنالؾ اكثر مف دافع جوىري يحتـ االسراع في عقد مؤتمر جديد، 

اقاتيػػا اوؿ ىػػذه الػػدوافع ىػػو فشػػؿ القيػػادة التػػي انبثقػػت عػػف المػػؤتمر السػػادس فػػي تطػػوير الحركػػة ومعالجػػة اخف
عمػى كػؿ الصػعد واظػف اف القائػد العػاـ لمحركػة السػيد محمػود عبػاس ومعظػـ اعضػاء المجنػة المركزيػة يقػػروف 

لتضػػيؼ سػػببا جديػػدا لعقػػد  -نػػابمس وجنػػيف  -وخسػػارة المػػدف الكبػػرى  -بػػذلؾ، جػػاءت االنتخابػػات ػ المحميػػة 
 مؤتمر جديد'.

لحركػػة، قػػاؿ عمػػرو 'وصػػؿ الػػى مسػػتويات  وبشػػأف المػػدى الػػذي وصػػؿ اليػػو الصػػراع واالنقسػػاـ داخػػؿ صػػفوؼ
خطرة ، لقد تحولت فتح الى بؤرة صراع داخمي ال تتوقؼ واصبح الشػرخ النفسػي بػيف قياداتيػا واعضػائيا ىػو 

 السمة المميزة لواقعيا والعبلقات الداخمية فييا.
 

 95/01/9109القدس العربي، لندن، 
 

  ألزمة المبنانيةألحد بأن يورطنا في ا الفصائل الفمسطينية: لن نسمح 23
بيروت: أدانت قيادة الفصائؿ الفمسطينية في لبناف عممية اغتياؿ رئيس شعبة المعمومات في قوى األمف 
الداخمي، المواء وساـ الحسف وتقدمت بخالص العزاء لذوي الضحايا ولعموـ الشعب المبناني، وأكدت حرصيا 
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المبنانية إلى التيدئة وتغميب لغة الحوار إلنقاذ لبناف عمى وحدة لبناف وأمنو واستقراره ودعت األحزاب والقوى 
 .مف الفوضى والفتف والمخاطر المحدقة بو

( عقب لقاء موسع جرى بينيا 10|24وأكدت قيادة الفصائؿ الفمسطينية بمبناف في بياف ليا اليوـ األربعاء )
الؼ القوى الفمسطينية، بحث في سفارة دولة فمسطيف في بيروت شمؿ فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية وتح

التطورات السياسية واألمنية في لبناف، عمى وحدة الموقؼ الفمسطيني في لبناف وبأف الفمسطينييف لف يكونوا 
إال عامؿ استقرار في ىذا البمد، وأنيـ لف يسمحوا بتوريطيـ في األزمة المبنانية مجددًا ولف يقبموا باستخداـ 

 .مـ األىمي في لبنافالمخيمات الفمسطينية لضرب الس
وأضاؼ البياف: "نطالب القوى السياسية المبنانية ووسائؿ اإلعبلـ بتوخي الدقة والمصداقية وعدـ زج الشعب 
الفمسطيني في األحداث األمنية التي تحصؿ في المناطؽ المبنانية، وأي فمسطيني يثبت تورطو يتحمؿ 

طاء الفردية التي تحدث في جميع المجتمعات"، كما مسؤولية نفسو، وال يجوز تحميؿ شعبنا الفسطيني األخ
 قاؿ البياف.

 24/10/2012قدس برس، 
 

 غزةقطاع  عممية عسكرية واسعة حضد بتنفيذسرائيمية إتيديدات  94
رئيس الوزراء االسرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو ىػدد بانػو عمػى اسػتعداد ، أف 95/01/9109، األيام، رام اهللذكرت 

 سع نطاقا في غزة في حاؿ استمرار اطبلؽ الصواريخ مف غزة.لتنفيذ عممية عسكرية او 
وقػػاؿ لػػدى زيارتػػو بطاريػػة "القبػػة الحديديػػة" المنتشػػرة بػػالقرب مػػف مدينػػة عسػػقبلف :لػػـ نختػػر ىػػذا التصػػعيد ولػػـ 
نبػػادر بػػو، ولكػػف إذا مػػا اسػػتمر فػػنحف جػػاىزوف لشػػف عمميػػة أوسػػع وأعمػػؽ بكثيػػر. وعمػػى أي حػػاؿ سنواصػػؿ 

 رىابية ضدنا وعمى مف ينوي أف يعتدي عمى مواطني اسرائيؿ أف يعمـ أف دمو في رأسو.إحباط العمميات اإل
واضاؼ: قررت اليوـ تبني التوصيات التي قدميا وزير الدفاع عف الجبيػة الداخميػة باسػتكماؿ تػوفير الحمايػة 

زة ونتمتػع كيمػومترات مػف الحػدود مػع قطػاع غػ 4.2لمواطني الجنوب، وكما تعمموف نتمتع بحماية حتى مػدى 
كيمػػػومترات مػػػف الحػػػدود مػػػف خػػػبلؿ منظومػػػة القبػػػة الحديديػػػة، وسنسػػػتمر بنشػػػر  7بحمايػػػة ابتػػػداء مػػػف مسػػػافة 

بطاريػػات أخػػرى ليػػذه المنظومػػة التػػي تعمػػؿ بشػػكؿ رائػػػع. وفػػي المنطقػػة التػػي تقػػع بػػيف المنطقػػة التػػي تتمتػػػع 
 7القطػػػػاع والمنطقػػػػة التػػػػي تبعػػػػد كيمػػػػومترات مػػػػف  4.2بالحمايػػػػة الكاممػػػػة والمتػػػػوفرة فػػػػي المنػػػػاطؽ التػػػػي تبعػػػػد 

 كيمومترات منو وتتـ حمايتيا بواسطة القبة الحديدية, توجد منطقة تتـ فييا حماية مؤسسات التعميـ فقط".
وتابع نتنياىو" واتخذت اليوـ قرارا بتوفير الحماية لكؿ ىذه المنطقة ومف خبلؿ ذلؾ سنسػتكمؿ تػوفير الحمايػة 

 لمواطني الجنوب".
يئة االركاف االسػرائيمي الجنػراؿ بينػي غػانتس المنطقػة، بحسػب بيػاف لمجػيش افػاد اف الجنػراؿ كما زار رئيس ى

 "اجرى تقييما لمعمميات باتجاه استمرار الرد العسكري نظرا لمتصعيد في جنوب" اسرائيؿ.
وبية كاثريف مف جيتو, اكد وزير الدفاع االسرائيمي اييود باراؾ الذي الغى لقاء مقررا مع وزيرة الخارجية االور 

 اشتوف، اف "حماس ستناؿ عقابيا عما حصؿ ىنا" كما قاؿ االتحاد االوروبي.
وفػي تصػريح لبلذاعػة العامػة قػاؿ نائػب وزيػر الخارجيػة دانػي ايػالوف اف اسػرائيؿ "يجػب اف تقػوي ردعيػا ضػد 

 حماس مف خبلؿ مياجمة قادة ىذه المنظمة االرىابية او زعزعة حكميا في قطاع غزة".
المتحػػدث باسػػـ الجػػيش الجنػػراؿ يػػواؼ موردخػػاي قػػاؿ لبلذاعػػة اف االطاحػػة بحمػػاس "سػػتتطمب عمميػػة اال اف 

 طويمة ليا تداعيات متعددة خاصة تداعيات سياسية".
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 وقاؿ "ىذا الخيار غير موجود، ولكنني اعتقد اننا وصمنا الى مرحمة اصبحنا نتحدث فييا عف ىذا الخيار".
إف الدولػة قػاؿ بػاراؾ مػف الناصػرة، أف   زىيػر أنػدراوس ، عف95/01/9109، القدس العربي، لندنوأضافت 

العبريػة لػف ترتػدع عػف القيػاـ بػأي عمميػة مػف أجػؿ إعػادة اليػدوء إلػى الجنػوب، عمػى حػد قولػو. وفػي لقػاٍء مػػع 
ا اإلذاعػة اإلسػرائيمية الرسػمية بالمغػة العبريػة )ريشػيت بيػت( أضػاؼ قػاؿ بػاراؾ إنػو سػيتـ القيػاـ بعمميػة بريػة إذ

اقتضى األمر ذلؾ، وتابع وزيػر األمػف اإلسػرائيمي قػائبًل إف الوضػع جيػد فػي الجنػوب بالمقارنػة مػع الماضػي، 
وأف ىنػػػاؾ إنجػػػازات كبيػػػرة فػػػي الحػػػرب عمػػػى اإلرىػػػاب، ولكػػػف حقيقػػػة نجػػػاح المنظمػػػات اإلرىابيػػػة بػػػيف الفينػػػة 

زعاج المواطنيف، يتطمب القياـ بعممية أخرى،   عمى حد تعبيره. واألخرى في إيقاع أضرار وا 
ولفت باراؾ إلػى أف التطػورات فػي المنطقػة كميػا غيػر مشػجعة، وأف مػف مصػمحة إسػرائيؿ خفػض التػوتر قػدر 
اإلمكاف، عبلوة عمى ذلػؾ، شػدد عمػى أف الدولػة العبريػة ىػي الدولػة األقػوى فػي الشػرؽ األوسػط، وفػي الوقػت 

لقومية إذا لـ يتـ وضع حدود في السنوات القريبة نفسو حذر مما أسماه التدىور التدريجي باتجاه دولة ثنائية ا
في المساحة الواقعة بيف النير والبحر، بحيث يكوف ىناؾ أغمبية ييودية فػي داخػؿ الحػدود، ودولػة فمسػطينية 

 إلى جانبيا، عمى حد قولو.
 

 بيريز: من حق "إسرائيل" الدفاع عن نفسيا بوجو االعتداءات من قطاع غزة  95
االسػػػرائيمي شػػػمعوف بيػػػريس بػػػأف مػػػف "حػػػؽ )إسػػػرائيؿ( الػػػدفاع عػػػف نفسػػػيا بوجػػػو  مػػػف جيتػػػو، صػػػرح الػػػرئيس

االعتداءات المتكررة المنطمقة مف قطاع غػزة، مؤكػدًا أنػو ال يمكػف ليػا أف تبقػى مكتوفػة األيػدي فػي ظػؿ ىػذه 
 االعتداءات".

اسػػـ آؿ وأعػرب بيػػريس عػف "خشػػيتو مػف تخصػػيص التبرعػات السػػخية التػي قػػدميا األميػر القطػػري حمػد بػػف ج
 خميفة لسكاف القطاع لغرض شراء االسمحة"، وفؽ إدعائو.

94/01/9109، فمسطين أون الين  
 
 
 

 الرد عمى الصواريخ التي تطمق من غزة لكيفيةغانتز يجري مةاورات  96
ذكػرت إذاعػة االحػتبلؿ أف "رئػيس األركػاف" الجنػراؿ بينػػي غػانتس يجػري مشػاورات لكيفيػة الػرد عمػى صػػواريخ 

 .قطاع غزةدكت البمدات االسرائيمية المجاورة ل المقاومة التي
وأكد الناطؽ بمساف جيش االحػتبلؿ البريغػادير "يػؤاؼ ُمردخػاي" أف الجػيش سػيرد بحػـز عمػى اسػتمرار اطػبلؽ 

 الصواريخ انطبلقًا مف القطاع، مشيرًا إلى ضموع عناصر "حماس" فييا.
ترونػي أف اعتػراؼ حركػة "حمػاس" صػباح اليػـو مف جانبيا، قالت صحيفة "ىػتتس" العبريػة عمػى موقعيػا االلك

بالمسػػؤولية عػػف عمميػػة األمػػس التػػي أدت إلػػى إصػػابة ضػػابط اسػػرائيمي كبيػػر بجػػروح خطيػػرة قػػد تقػػود لعمميػػة 
" فػػػي إشػػػارة إلػػػى الحػػػرب االسػػػرائيمية عمػػػى غػػػزة عػػػاـ 5عسػػػكرية واسػػػعة تحػػػت عنػػػواف "الرصػػػاص المصػػػبوب 

5118. 
ؿ االسػػرائيمي باالنتخابػات المبكػػرة فػي )إسػػرائيؿ( إال أف الوضػع فػػي وذكػرت الصػحيفة أنػػو بػالرغـ مػػف االنشػغا

غزة قد يؤدي الى عممية جديدة عمى قطاع غزة، موضحًة أف )إسرائيؿ( تػدرؾ وتعمػـ عمػـ اليقػيف أف مػف يقػود 
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عمميات القصؼ اليوـ وباألمس ىي حركة حماس وبالتالي فإنيا ستكوف مجبرة عمى الرد عمى ىذه اليجمات 
ال فا  نيا ستمنح حماس انجازا عسكريا عمى األرض.وا 

ووفقا لممعمومات لدى القيادة العسكرية والسياسػية االسػرائيمية بحسػب "ىػترتس" فػاف حمػاس تعمػؿ عمػى تغييػر 
قواعد المعبة وفؽ مصالحيا، مشيرة إلى أنيا كانت تكبح قبؿ أشير أي مجموعة مسمحة كانت تحاوؿ اطبلؽ 

تعتبػػػره االنجػػػاز السياسػػػي تقػػػـو ىػػػي بالمبػػػادرة بػػػاطبلؽ الصػػػواريخ بكثافػػػة  صػػػواريخ لكنيػػػا اليػػػـو وبسػػػبب مػػػا
 ومياجمة )إسرائيؿ(، حسب زعميا.

94/01/9109، فمسطين أون الين  
 

 يجب الرد بعنف عمى قطاع غزةوزير التعميم اإلسرائيمي:  97
رد عمى بعنؼ عمى يجب ال»قاؿ وزير التعميـ اإلسرائيمي جدعوف ساعر )مف الميكود( إنو : األراضي المحتمة

فيمػا قػاؿ الػرئيس «. قطاع غزة، وأف يدفع مطمقػو الصػواريخ ثمنػا باىظػا، لكػبح جمػاحيـ فػي مياجمػة اسػرائيؿ
مػف حػؽ اسػرائيؿ الػدفاع عػف نفسػيا بوجػو االعتػداءات المتكػررة المنطمقػة مػف »اإلسػرائيمي شػيموف بيػريس اف 

 دي في ظؿ ىذه االعتداءات.، مؤكدا انو ال يمكف ليا اف تبقى مكتوفة االي«قطاع غزة
بدورىا، طالبت شخصيات مف أحزاب إسرائيمية مختمفة بتوجيو رد قاٍس لسػكاف قطػاع غػزة، إذ دعػا مػا يعػرؼ 

سػحؽ ترسػانة األسػمحة المخزونػة فػي غػزة مػف »برئيس طاقـ ردود األفعػاؿ لميكػود النائػب أوفيػر أكػونيس إلػى 
ودي اليمينػػي فػػي لجنػػة الخارجيػػة واألمػػف البرلمانيػػة دانػػي كمػػا دعػػا العضػػو الميكػػ«. اجتيػػاح القطػػاع مػػرة أخػػرى

يجػػب عمػى إسػرائيؿ مػػف أجػؿ اسػػتعادة »وقػاؿ إنػو «. التحػػرؾ فػورًا لوقػؼ اليجمػػات عمػى الجنػػوب»دانػوف إلػى 
وطالػػػب بضػػػرب سػػبلح الجػػػو أىػػدافًا لمسػػػؤوليف فػػػي «. قوتيػػا الرادعػػػة اسػػتيداؼ قػػػادة حمػػػاس فػػي قطػػػاع غػػزة

 «.ؽ لمصواريخ مف قطاع غزة عمى إسرائيؿمقابؿ كؿ عممية إطبل»الحركة 
95/01/9109، البيان، دبي  

 
 
 
 

عادة قوة الردع ل قادةموفاز يدعو الغتيال  98  "إسرائيلـ"حماس وا 
شػػاؤوؿ موفػػاز الػػذي امػػس، فػػي تصػػريح تناقمتػػو وسػػائؿ اإلعػػبلـ قػػاؿ رئػػيس حػػزب كاديمػػا بيػػت لحػػـ ػ "معػػا": 

عػادت اإلسرائيمية المختمفة "أف حكومة إسرائيؿ ُمم زمة بوقؼ حالة االرتباؾ والتمعػثـ فػي التعامػؿ مػع حمػاس وا 
 قوة الردع التي تتكمت عمى مدى السنوات األربع الماضية".

وأضػػاؼ موفػػاز " يجػػب عمينػػا إعػػادة تصػػويب البنػػادؽ إلػػى رؤوس قػػادة حمػػاس حتػػى يفيمػػوا كمػػا فيمػػوا فػػي 
السياسػػة يجػػب أف تكػػوف سياسػػة مثػػابرة الماضػػي بػػأنيـ سػػيدفعوف ثمػػف إطػػبلؽ الصػػواريخ عمػػى إسػػرائيؿ وىػػذه 

 ومستمرة ودائمة".
95/01/9109، األيام، رام اهلل  

 
 قوة لحماس وداللة عمى حضعف الجيش استعراضفي غزة رفيع: التصعيد إسرائيمي حضابط  99
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رأى ضابط رفيع المستوى في أمف أحد المجالس اإلقميمية في تجمعات الجنوب، أف التصعيد : عكا أوف اليف
 ع قطاع غزة ىو عبارة عف استعراض قوة لحركة حماس وداللة عمى ضعؼ الجيش اإلسرائيمي.الدائر م

وأوضػػح الضػػابط فػػي حػػديث مػػع القنػػاة العاشػػرة اإلسػػرائيمية، صػػباح اليػػـو األربعػػاء، أنػػو أرسػػمت بيانػػات إنػػذار 
 ية.مبكرة لضباط األمف في المناطؽ الجنوبية عف نية حماس فتح النار عمى المناطؽ اإلسرائيم

وكشؼ الضابط، والذي رفض الكشؼ عف ىويتو، أنو وعمى الرغـ مف إرساؿ إنذار مبكػر لمجػيش اإلسػرائيمي 
 والتحذيرات المسبقة، إال أف الجيش لـ ينجح في منع ىذه النيراف.

وفسر الضباط ما يحدث عمى أنو ضعؼ مف الجيش اإلسرائيمي، واستعراض قوة لحماس، التي حسب تقػديره 
 ؽ نيراف مكثؼ ومخطط ليا مسبقًا عمى "إسرائيؿ" والمناطؽ الجنوبية عمى وجو التحديد.نجحت في إطبل

94/01/9109، عكا اون الين  
 

 في مرمى صواريخ المقاومة إسرائيميجيش االحتالل: مميون  31
قاؿ الجيش اإلسػرائيمي إف مميػوف إسػرائيمي يعيشػوف تحػت النػار؛ بسػبب الصػواريخ والقػذائؼ الفمسػطينية : غزة
 لتي تطمقيا المقاومة مف قطاع غزة.ا

ودعػػػا الجػػػيش فػػػي تغريػػػدة لػػػو عمػػػى موقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي "تػػػويتر" صػػػباح أمػػػس األربعػػػاء مػػػف أسػػػماىـ 
 "المدنييف اإلسرائيمييف" إلى عدـ إرساؿ أطفاليـ إلى المدارس، والبقاء في األماكف المحصنة ضد الصواريخ.

95/01/9109، السبيل، عّمان  
 

 إلى قطاع غزة تمنع دخول الوقود القطري "إسرائيل: "سرائيميةابعة اإلالقناة الس 30
ذكر موقع القناة السابعة االسػرائيمية عمػى شػبكة االنترنػت اف إسػرائيؿ قػررت منػع دخػوؿ الوقػود القطػري : غزة

قنػاة واوضػحت ال الى قطاع غزة بعد التصعيد األخير الذي شيده القطاع، وقرار اغبلؽ المعابر المؤدية إليػو.
العبريػػػة اف القػػػرار اتخػػػذ عقػػػب جمسػػػة التقيػػػيـ االمنيػػػة التػػػي عقػػػدىا قػػػادة جػػػيش االحػػػتبلؿ، الػػػذيف رفعػػػوا أيضػػػًا 
توصػياتيـ لممسػتوى السياسػي. واوضػحت القنػاة العبريػة بػأف أميػر قطػر الشػيخ حمػد بػف خميفػة آؿ ثػاني الػذي 

 «.ادرا عمى تطبيؽ وعدهلف يكوف ق»زار غزة ووعد بأّف تنعـ غزة بمساعدة ببلده االقتصادية 
95/01/9109، البيان، دبي  

 
 الحدود مع قطاع غزةتعزيزات إسرائيمية عمى  39

عػػزز مػػف تواجػد قواتػػو حػػوؿ »االخبػاري العبػػري اف الجػػيش االسػرائيمي « والػػبل»أفػاد موقػػع : األراضػي المحتمػػة
ىـ بػالقرب مػف المنطقػة وأضاؼ اف قوات مدّرعة ومقتفي االثر تـ نشر «. قطاع غزة تخوفًا مف تسمؿ مسمحيف

الحدودية، إضافة الى إخبلء معبر كػـر ابوسػالـ مػف المػدنييف. وعقػدت رئاسػة ىيئػة أركػاف الجػيش اإلسػرائيمي 
جمسػػػػة لتقيػػػػيـ األوضػػػػاع األمنيػػػػة بمشػػػػاركة قائػػػػد المنطقػػػػة الجنوبيػػػػة تػػػػؿ روسػػػػو وعػػػػدد مػػػػف القػػػػادة األمنيػػػػيف 

 اإلسرائيمييف، مف بينيـ مسؤولوف مف الشاباؾ. 
95/01/9109، ن، دبيالبيا  

 
 لالعتراف بـ"الدولة الييودية" الفمسطينيينتدعو  اإلسرائيميرئيسة حزب العمل  33
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تبنت رئيسة حزب العمؿ الصييوني شيمي يحيموفيتش مواقؼ رئيس الوزراء بنيػاميف نتنيػاىو : )يو .بي .آي(
ضػػػػت اشػػػػتراط اسػػػػتئناؼ ورف» سػػػػبلـ«كشػػػػرط التفػػػػاؽ » إسػػػػرائيؿ«وطالبػػػػت الفمسػػػػطينييف بػػػػاالعتراؼ بييوديػػػػة 

، أمس، إف يحيموفيتش عبرت عف مواقؼ سياسية »ىترتس«المفاوضات بتجميد االستيطاف. وقالت صحيفة 
الفمسػػطيني مطابقػػة تقريبػػًا لمواقػػؼ نتنيػػاىو، خػػبلؿ زيػػارة لفرنسػػا فػػي يوليو/تمػػوز »  اإلسػػرائيمي«لحػػؿ الصػػراع 

 ووزير الخارجية لوراف فابيوس.الماضي وفي لقاءاتيا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند 
التػػي طرحتيػػا يحيمػػوفيتش أمػػاـ المسػػؤوليف الفرنسػػييف لمتوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ » المبػػادئ«وأضػػافت الصػػحيفة أف 

وحػؿ » ييوديػة وديمقراطيػة«كدولػة » إسػرائيؿ«فمسػطيني تضػمنت اعتػراؼ فمسػطيني ب  -» إسػرائيمي«سبلـ 
واسػػتئناؼ المفاوضػػات فػػورا مػػف دوف شػػروط » إسػػرائيؿ«الػػدولتيف بواسػػطة تسػػوية إقميميػػة والحفػػاظ عمػػى أمػػف 

 مسبقة، وأىميا عدـ تجميد االستيطاف .
وأشارت الصحيفة إلى أف ىذه المواقؼ مطابقة بشػكؿ كبيػر لمواقػؼ نتنيػاىو. واسػتندت الصػحيفة فػي تقريرىػا 

 ».سرائيميةاإل«في باريس إلى الخارجية » اإلسرائيمية«إلى برقيتيف دبموماسيتيف بعثتيما السفارة 
 95/01/9109، الخميج، الةارقة

 
 خالل السنوات األربع القادمة دوالرمميارات  أربع" حضمانات بإسرائيلتتعيد بمنح "واةنطن  34

تعيدت الواليات المتحدة األمريكية باالستمرار فػي مػنح "إسػرائيؿ" ضػمانات مصػرفية مقػدارىا ة: القدس المحتم
 المقبمة.  مميارات دوالر خبلؿ السنوات األربع 4

وقػػاؿ وزيػػر الماليػػة اإلسػػرائيمي يوفػػاؿ شػػتاينتس فػػي حػػديث إذاعػػي الخمػػيس إف ىػػذه الضػػمانات تشػػكؿ أساًسػػا 
 آخر الستقرار اقتصادنا وأف تجديدىا يدؿ عمى عبلقات الصداقة التي تربط بيف الطرفيف.

مانات مػػا ىػػو إال ابػػداء ونقػػؿ شػػتانتس عػػف وزيػػر الخزانػػة األمريكػػي تيمػػوتي غيتنيػػر قولػػو إف "تجديػػد ىػػذه الضػػ
 الثقة بالقيادة االقتصادية اإلسرائيمية وبمستقبميا االقتصادي"، عمى حد قولو.

 95/01/9109، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 بالخرطوم يتيام السودان ليا بقصف مجمع عسكر ترفض التعقيب عمى ا "إسرائيل" 35
ف مصادر إسرائيمية رفضت حتى اآلف التعقيػب عمػى اتيػاـ قالت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية، إ: محمود محيى

 السوداف لتؿ أبيب بمياجمة مجمع "اليرموؾ" العسكرى جوًا.
 94/01/9109، اليوم السابع، مصر

 
 عمى جبال القدس المحتمة منظومة الباتريوت اننصبي سرائيميواإلمريكي الجيةان األ 36

مريكػػي واالسػػرائيمي نصػػب منظومػػة البػػاتريوت، المضػػادة اختػػار الجيشػػاف اال: آمػػاؿ شػػحادة - القػػدس المحتمػػة
لمصػػواريخ، فػػي اعػػالى جبػػاؿ القػػدس المحتمػػة، باعتبػػار وجودىػػا فػػي منطقػػة مرتفعػػة تسػػيـ فػػي كشػػؼ منطقػػة 

 واسعة ومواجية صواريخ موجية مف اكثر مف اتجاه ومختمفة المدى. 
ربػػع جبيػػات فػػي آف واحػػد: ايػػراف وبحسػػب الخطػػة االسػػرائيمية لسػػيناريو تعػػرض اسػػرائيؿ لقصػػؼ مكثػػؼ مػػف ا

وسوريا ولبناف وغزة، فسيكوف الجيش مضطرا الى نصب عدد كبير مف منظومػات القبػة الحديديػة والبػاتريوت 
والعصػػا السػػحرية بػػاكثر مػػف موقػػع، فػػي مركزىػػا مدينػػة القػػدس، المعػػد اف تتحػػوؿ الػػى قاعػػدة عسػػكرية دفاعيػػة 

 لمجيش االسرائيمي.
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معمنا اف الجيش االمريكػي سػيكوف  ظومة في القدس ليطمؽ تيديداتو مف ىناؾ،واستغؿ باراؾ نصب ىذه المن
 عنصرًا داعمًا لبلسرائيمييف في مواجية ما اسماه "االرىاب" الذي تتعرض لو اسرائيؿ. 

وفي التدريبات المشتركة عمى السيناريوىات التي ستحظى اسػرائيؿ، فػي حػاؿ حػدوثيا، بػدعـ امريكػي وابرزىػا 
ىػػداؼ اسػػرائيمية بحريػػة الػػى ىجمػػات صػػاروخية وبالتحديػػد مػػف لبنػػاف وايػػراف. ووصػػمت الػػى احتمػػاؿ تعػػرض ا

اسػػرائيؿ سػػفينة امريكيػػة حربيػػػة المضػػادة لمصػػواريخ لممشػػػاركة فػػي التػػدريب عمػػػى مواجيػػة صػػواريخ متوسػػػطة 
 ميمية.وبعيدة المدى كما يشمؿ التدريب البحري منظومات مراقبة ودفاع لسفف معادية تقترب مف الحدود االق

 95/01/9109، الحياة، لندن
 

 بسبب التصعيد مع قطاع غزةسرائيمية المةتركة اإل ميركيةاألتقميص التدريبات "الحياة":  37
فػػي اعقػاب تصػػعيد االوضػاع االمنيػة عنػػد الحػدود الجنوبيػػة وتكثيػؼ اطػػبلؽ : امػػاؿ شػحادة - القػدس المحتمػة

ؿ القصػػػؼ الجػػوي االسػػػرائيمي عمػػى غػػػزة، قػػػررت الصػػواريخ والقػػػذائؼ مػػف غػػػزة الػػى بمػػػدات الجنػػوب فػػػي مقابػػ
االجيػػػزة االمنيػػػة االسػػػرائيمية، بالتشػػػاور مػػػع مسػػػؤوليف اميػػػركييف، تقمػػػيص التػػػدريبات المشػػػتركة التػػػي تشػػػيدىا 

 اسرائيؿ حاليا، بانتظار التطورات االمنية في غزة.
فية الرد عمى الصػواريخ التػي وكانت القيادة العسكرية االسرائيمية اجرت مشاورات مع االجيزة االمنية حوؿ كي

تطمؽ تجاه بمدات الجنػوب واتخػذ قػرار تقمػيص التػدريبات المشػتركة، بشػكؿ خػاص فػي المجػاؿ الجػوي وكػذلؾ 
" التي تركز عمى كيفية التعامؿ مع سػقوط االؼ القتمػى والجرحػى فػي ىػزة ارضػية. 6-التدريبات "نقطة تحوؿ

نػػي سػػريع يػػؤدي الػػى دخػػوؿ الجػػيش الػػى غػػزة وتنفيػػذ واعمػػف مسػػؤوؿ عسػػكري عػػف قمػػؽ القيػػادة مػػف تػػدىور ام
 عممية عسكرية.

 95/01/9109، الحياة، لندن
 
 

 انتخاب النساء لمبرلمان يرفض إسرائيمي حاخام 38
دعا حاخاـ المستوطنيف اإلرىابي شمومو افنير أمس، إلى عدـ ترشيح النسػاء لبلنتخابػات البرلمانيػة : الناصرة

في المحرمػات وحشػمة النسػاء"، وقػاؿ "كػاف مػف األفضػؿ عػدـ مػنح المػرأة حػؽ اإلسرائيمية، "ألف في ىذا مسًا 
 التصويت أيضا، ولكف ال يمكف تغيير الواقع اليوـ".

 95/01/9109، الغد، عّمان
 
 

 قرب رام اهللوحدة استيطانية  تسعين مخطط لبناء 39
المحتمػػػة امػػػس  أكػػػدت مصػػػادر مػػػف عصػػػابات المسػػػتوطنيف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة: برىػػػـو جرايسػػػي - الناصػػػرة

بيتػا اسػتيطانيا فػي مسػتوطنة بيػت إيػؿ، قػرب مدينػة  91األربعاء، أنيـ تمقوا وعدا مف حكومة االحػتبلؿ لبنػاء 
طابقػػا لخدمػػة معيػػد تعميمػػي فػػي  08راـ اهلل فػػي شػػماؿ الضػػفة، اضػػافة إلػػى بنايػػة "عامػػة" ضػػخمة مكونػػة مػػف 

البيئة في حكومة االحتبلؿ غمعاد أرداف، وسكرتير المستوطنة ذاتيا. وقالت وسائؿ إعبلـ اسرائيمية، إف وزير 
الحكومػػة تسػػػفي ىػػاوزر، وعػػػدا أحػػػد حاخامػػات المسػػػتوطنة، بػػالمخطط االسػػػتيطاني الجديػػػد، الػػذي قسػػػما منػػػو 
سػػػيكوف عمػػػى ارض بممكيػػػة فمسػػػطينية خاصػػػة، صػػػادرىا جػػػيش االحػػػتبلؿ قبػػػؿ سػػػنوات لغػػػرض اقامػػػة قاعػػػدة 

نيف وقالػت حركػة "السػبلـ االف" االسػرائيمية اف "حكومػة نتنيػاىو عسكرية عمييا، ثـ حررىا لعصابات المستوط
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قػػػررت التضػػػحية بالمصػػػالح العامػػػة عمػػػى مػػػذبح االنتخابػػػات الداخميػػػة فػػػي الميكػػػود واالسػػػتجابة لكػػػؿ أحابيػػػؿ 
 المستوطنيف.

 95/01/9109، الغد، عّمان
 

 وة عسكريةغزة.. حماس تةعر بقباجتياح الجيش باتت خصبة لقيام  التربةعاموس ىارئيل:  41
رأى المحمؿ لمشؤوف العسكرية في صحيفة 'ىترتس' العبرية، إف التربة باتت خصػبة : الناصرة ػ زىير أندراوس

وأوائؿ  5118لقياـ جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي باجتياح قطاع غزة، عمى غرار العممية التي نفذىا أواخر العاـ 
مسػبوؾ، وقػػاؿ المحمػػؿ عػاموس ىارئيػػؿ، إف منظمػػة ، والتػػي سػػميت إسػرائيميا بعمميػػة الرصػػاص ال5119العػاـ 

حماس باتت تشعر بقوة معنوية وعسكرية كبيرة جدا، وربما زيارة أمير قطر إلى غزة، أوؿ مػف أمػس، أدخمػت 
الحماس في صفوؼ الحركة، أما مف الناحية اإلسرائيمية، فقد قاؿ إنو في أوائؿ شير كانوف الثاني )ديسمبر( 

يسػػػار مؤلفػػػة مػػػف ائػػػتبلؼ بػػػيف حػػػزب العمػػػؿ  -كومػػػة اإلسػػػرائيمية حكومػػػة مركػػػز كانػػػت الح 5118مػػػف العػػػاـ 
وكاديما، الفًتا إلى أف أقطاب حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ، إييود أولمرت، وقادة األجيػزة األمنيػة 

مػع حركػة في الدولة العبرية، تحفظوا مف القياـ بعممية عسكرية ضد قطاع غزة، ولكػف عنػدما انيػارت اليدنػة 
حمػػاس، وفػػي الوقػػت الػػذي كانػػت فيػػو أحػػزاب االئػػتبلؼ تتحضػػر لبلنتخابػػات، وقادتيػػا يتعرضػػوف لوابػػؿ مػػف 
االنتقػػادات بسػػبب عػػدـ الػػرد عمػػى إطػػبلؽ الصػػواريخ مػػف قبػػؿ حمػػاس باتجػػاه جنػػوب إسػػرائيؿ، تغيػػرت األمػػور 

ي نيايػة الشػير، مشػدًدا عمػى بسرعة، إذ أف الحكومة قػررت، كمػا قػاؿ المحمػؿ، البػدء فػي العمميػة العسػكرية فػ
أف ىػػػػذا السػػػػيناريو قػػػػد يعػػػػود عمػػػػى نفسػػػػو، أيل أف االئػػػػتبلؼ الحػػػػاكـ سيسػػػػتغؿ االنتخابػػػػات العامػػػػة فػػػػي دولػػػػة 
االحتبلؿ، والتي ستجري فػي كػانوف الثػاني )ينػاير( المقبػؿ لشػف ىجػوـ عسػكري قػاٍس عمػى قطػاع غػزة، عمػى 

 حد قولو.
 95/01/9109، القدس العربي، لندن

 
 كانوا عمى متن سفينة ايستيلدوليًا  ناةطاً  05ل حّ ر ت ل""إسرائي 40

 02أف السػػمطات رحمػػت، أمػػس، » اإلسػػرائيمية«أعمنػػت سػػابيف حػػداد المتحدثػػة باسػػـ مػػا تسػػمى دائػػرة اليجػػرة 
 لكسػر الحصػار المفػروض عمػى القطػاع.» ايسػتيؿ«ناشطًا دوليًا حاولوا الوصوؿ إلى غزة عمػى مػتف السػفينة 

 .»يتبؽ سوى نرويجييف اثنيف قيد االحتجاز بانتظار ترحيميما إنو لـ«وقالت سابيف 
 95/01/9109، الخميج، الةارقة

 
 ييودية تتجاىل التحذيرات وتعّد لتدنيس األقصى تحت حماية االحتالل منظماتمؤسسة األقصى:  42

دية حذرت مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث مف دعوات أطمقتيا منظمات ييودية إلقامة صموات ييو : القدس
حاشدة في المسجد األقصى المبارؾ، ابتداًء مف "الشير العبري" المقبؿ، الفتة الى اف ىذه المنظمات طالبت 
 شرطة االحتبلؿ بتوفير الحماية ليا خبلؿ تأدية صمواتيـ تنفيذا لقرارات سابقة مف المحكمة العميا اإلسرائيمية.

فرض أمر واقع جديد في األقصى ضمف مخطط وقالت المؤسسة، اف أذرع االحتبلؿ تحاوؿ أف تسّرع مف 
في المسجد مف خبلؿ قرارات قضائية وسّف « صبلة الييود»تقسيـ المسجد بيف المسمميف والييود، وشرعنة 

واعتبرت اف مثؿ ىذه الدعوة إلقامة صموات ييودية حاشدة في المسجد االقصى ىي تصعيد  قوانيف جديدة.

 بارز وخطير.
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 25/10/2012، البيان، دبي
 

 اإلسرائيمي افتتح بابًا جديدًا إحضافيًا لمغارة "الكتان" االحتالل: مؤسسة األقصى 43
القدس: قالت مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث: اف االحتبلؿ االسرائيمي افتتح بابًا جديدا إضافيا لمغارة الكتاف 

 بيف بابي العمود والساىرة.الواقعة أسفؿ البمدة القديمة بالقدس المحتمة، عمى حدود السور الشمالي لمبمدة 
وأشارت المؤسسة إلى اف االحتبلؿ يسعى مف خبلؿ فتح ىذا الباب االضافي الى زيادة الزيارات السياحية 

 واالستيطانية لممغارة ضمف مخطط لتكريس تيويد مغارة الكتاف ذات التاريخ االسبلمي العربي العريؽ.
السور بعد اختراقو لمسور واجراء حفريات عميقة في  وذكرت اف ىذا الباب االضافي الذي تـ فتحو اسفؿ

الجية اليسرى مف المغارة تزامنت مع حفر نفؽ جديد يصؿ الى وسط المغارة، في حيف تكثؼ اذرع االحتبلؿ 
االسرائيمي مف تنظيـ النشاطات التيويدية لممغارة ،وتنظيـ الحفبلت المسائية بمشاركة اعداد مف المستوطنيف 

 ودية المختمفة.والجماعات اليي
 25/10/2012، األيام، رام اهلل

 
 الةعبية الفمسطينية  التظاىراتنمط جديد من  44

سرائيميوف وأجانب أمس سوقًا تجاريًا إسرائيميًا مقامًا في الضفة : راـ اهلل اقتحـ متظاىروف فمسطينيوف وا 
ات الشعبية في األراضي الغربية، مطالبيف بمقاطعة البضائع اإلسرائيمية، وذلؾ في نمط جديد لمتظاىر 

 الفمسطينية.
ورفع المتظاىروف الذيف قدموا في سياراتيـ، أعبلمًا فمسطينية وألصقوا شعارات داخؿ السوؽ، وىو أحد فروع 

مقاطعة االحتبلؿ »المنتشرة في إسرائيؿ والمستوطنات، طالبوا فييا بػ « رامي ليفي»سمسمة أسواؽ 
ريف الذيف زاد عددىـ عمى المئة، وبيف العامميف في السوؽ الواقع ووقعت مشادات بيف المتظاى«. ومنتجاتو

ووصمت في وقت الحؽ قوات معززة مف الشرطة  كيمومترًا جنوب شرقي مدينة راـ اهلل. 15عمى بعد 
والجيش اإلسرائيمي، وأطمقت قنابؿ الصوت والغاز عمى المتظاىريف، واعتقمت ثبلثة منيـ مستخدمة العنؼ 

 ادت وأطمقت سراحيـ في وقت الحؽ بعد استجوابيـ والتحقيؽ معيـ.الجسدي. لكنيا ع
 25/10/2012، الحياة، لندن

 
 كرم ابو سالم بذرائع أمنية  معبر فتوح: اغالقرائد  45

أعمف رئيس لجنة إدخاؿ البضائع لقطاع غزة الميندس رائد فتوح, أف قوات االحتبلؿ : محمد جاسر - غزة
 كـر أبو سالـ، حتى إشعار أخر، وذلؾ بحجج أمنية. اإلسرائيمي أبمغتيـ بإغبلؽ معبر

وبيف فتوح خبلؿ حديثو لػ"فمسطيف أوف اليف"، األربعاء، أف السبب وراء اإلغبلؽ سقوط العديد مف صواريخ 
المقاومة وقذائؼ الياوف حوؿ المعبر، الفتًا النظر إلى أف )إسرائيؿ( أجمت إدخاؿ الوقود القطري إلى القطاع 

 األخير الذي شيده القطاع.عقب التصعيد 
 24/10/2012، فمسطين أون الين

 
 يترنح بعد ست سنوات من فرحضو..!!  غزة حصارخبراء:  46
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اعتبر عدد مف المحمميف والميتميف بالشأف االقتصادي في قطاع غزة أف المنحة : صفاء عاشور -غزة
ستمرار توفير الدعـ لممشاريع القطرية لمقطاع جعمت الحصار اإلسرائيمي "يترنح"، مؤكديف أنو في حاؿ ا

 اليامة فاف ذلؾ مف شأنو أف يسقط الحصار بشكؿ كامؿ عف القطاع.
وشددوا في أحاديث منفصمة لػ"فمسطيف" أف المشاريع المزمع تنفيذىا في القطاع ستساىـ في انتعاش 
اقتصادي عاـ وارتفاع في معدؿ النمو االقتصادي، باإلضافة إلى زيادة الدخؿ القومي الفمسطيني بسبب 

أنظار العالـ إلى  وكانت زيارة األمير حمد بف خميفة أمير قطر إلى القطاع قد لفتت دوراف االقتصاد.
مميوف دوالر إلنشاء عدد مف  400حصار غزة وضرورة المشاركة في فكو، حيث خصصت دولة قطر 

 المشاريع اليامة والضرورية.
وشدد المحمؿ االقتصادي د. مازف العجمة عمى أىمية المشاريع القطرية المنوي تنفيذىا في قطاع غزة خاصة 

 محركة العمرانية.وأنيا ستساىـ في مزيد مف االنتعاش ل
وأوضح في حديث لػ"فمسطيف" أف جميع القطاعات االقتصادية ستتأثر إيجابا بالمشاريع القطرية، نتيجة 
ارتباط المشاريع بعدة قطاعات وعدـ اقتصارىا عمى قطاع اإلنشاءات، متوقعًا ارتفاع معدؿ نمو االقتصاد 

 خبلؿ فترة عمؿ المشاريع.
القتصاد الوطني ـ. حاتـ عويضة:" إف المنحة القطرية ستكوف انطبلقة جديدة بينما قاؿ وكيؿ مساعد وزارة ا

بالعمالة الفمسطينية عمى أكثر مف صعيد، أوليا القطاع الصناعي واإلنتاجي عمى صعيد مصانع الباطوف 
 والببلط، و ستأخذ المصانع اإلنشائية دورىا في ما يتعمؽ بمشاريع إعادة اإلعمار".

الداخمية التي ستنمو مف خبلؿ تبادؿ السمع عمى صعيد القطاع التجاري الداخمي أو  وتابع:" إف التجارة
الخارجي بيف القطاع ومصر، وبالتالي صعود وارتقاء العمؿ في التبادؿ التجاري بيف مصر والقطاع سيكوف 

 لو األثر الكبير في تشغيؿ كثير مف األيدي العاممة".
مشاريع اإلعمار وسيتضاعؼ الطمب عمى األيدي العاممة  وأضاؼ:" كذلؾ سيستفيد قطاع الخدمات مف

لمعمؿ في ىذه المشاريع وفي الصناعات المكممة ليا"، متوقعًا أف تنخفض نسب البطالة في القطاع مف 
 % إذا كاف ىناؾ استمرارية في تنفيذ المشاريع خاصة أنيا ستكوف عمى مدار ثبلث سنوات.20% إلى 30

 24/10/2012، فمسطين أون الين
 

  ": إغالق معبر بيت حانون ييدد حياة مئات المرحضى في غزةاإلنسان لحقوقالمركز الفمسطيني " 47
غزة: حذرت مؤسسة حقوقية فمسطينية مف أف إغبلؽ معبر بيت حانوف "ايرز" اإلسرائيمي المقامة في شماؿ 

 عبلج الضروري.قطاع غزة، ييدد حياة المئات مف المرضى الذيف مف المفترض أف يغادروا القطاع لم
وندد "المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف" باستيداؼ الطيراف الحربي اإلسرائيمي لحاجز الجمارؾ الفمسطيني، 
قرب معبر بيت حانوف، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة الفمسطينية المدنية بجروح بالغة الخطورة، 

حداث أضرار كبيرة في المنشتت المحيطة بالمنطقة.  وا 
ا استيجف إغبلؽ قوات االحتبلؿ المعبر لعدة ساعات، وحرماف كافة الفئات المحدودة مف اجتياز المعبر، كم

بمف فييـ مرضى قطاع غزة الذيف يحمموف تحويبلت طبية لمعبلج في مستشفيات الضفة الغربية أو 
   .1441المستشفيات داخؿ األراضي المحتمة عاـ 

 25/10/2012قدس برس، 
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  بيت لحم دونم من أراحضي 200 عمى االستيالءن االحتالل يعم 48
أعمنت سمطات االحتبلؿ عف تحويؿ أراض فمسطينية في بمدة الخضر الواقعة إلى الجنوب مف : بيت لحـ

بجنوب الضفة الغربية إلى "أراضي دولة"، تخضع تحت تصرؼ السمطات اإلسرائيمية،  بيت لحـ مدينة
 وتحويميا إلى أماكف عامة ومنتزىات.

ح اإلعبلف الصادر عف اإلدارة المدنية اإلسرائيمية أصحاب ىذه األراضي التي تبمغ مساحتيا حوالي ومن
دونـ لبلعتراض عمى القرار بإثبات ممكيتيـ لؤلرض عبر إحضار شيادة "الطابو" لتثبت ممكيتيـ  200

 لبلرض وال يمكنيـ اثبات الممكية عبر ما يعرؼ بإخراج القيد.
 25/10/2012قدس برس، 

 
 رفحضا لـ"وادي عربة" يعتصمون في األردن "اإلخوان" 49

خبلؿ اعتصاـ نفذتو قيػادات مػف الجماعػة عصػر أمػس أمػاـ  ،نددت جماعة اإلخواف المسمميف :الغد -عماف
باتفاقيػػػػة "وادي عربػػػػة"، بػػػػيف األردف  ،مسػػػػجد الكػػػػالوتي، بػػػػالقرب مػػػػف السػػػػفارة اإلسػػػػرائيمية فػػػػي منطقػػػػة الرابيػػػػة

نياء وجود السفارة اإلسرائيمية عمى األراضػي األردنيػة.، مجددة مطال"إسرائيؿ"و وطالػب  بتيا بإلغاء االتفاقية وا 
منظمػػو االعتصػػاـ بػػالتوقؼ عػػف كػػؿ أشػػكاؿ التطبيػػع مػػع الكيػػاف اإلسػػرائيمي، منػػدديف بالسياسػػات اإلسػػرائيمية 

 الخارجية والداخمية ضد الفمسطينييف والمقدسات الفمسطينية.
95/01/9109، الغد، عّمان  

 
 في عمان "فداء"اإلعالمي  األسرىانطالق فريق دعم  51

وفي ذكرى صفقة وفاء األحرار، أقيـ  08/01/5105في عماف مساء يـو الخميس الموافؽ : السبيؿ –عماف 
وسػػط جمػػع غفيػػر مػػف اإلعبلميػػيف والشخصػػيات « فػػداء»حفػػؿ مييػػب إلطػػبلؽ فريػػؽ دعػػـ األسػػرى اإلعبلمػػي 

ولسانيـ في كؿ ناد وفي كؿ مكػاف. وبحسػب رئػيس الفريػؽ ـ.حسػاـ  يكوف صوت األسرى الصادحلالوطنية، 
زايػػد فػػإّف الفريػػؽ سػػيتوّلى ميمػػة تغطيػػة أخبػػار األسػػرى عبػػر شػػبكة مػػف المراسػػميف فػػي األردف والضػػفة وغػػزة 

ومػػػػف داخػػػػؿ سػػػػجوف االحػػػػتبلؿ، ليقػػػػـو بتزويػػػػد جميػػػػع وسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ المرئيػػػػة  48وفمسػػػػطيف المحتمػػػػة عػػػػاـ 
بيا، كما سيقوـ الفريؽ بإصدار كؿ ما مف شأنو نشػر قضػية األسػرى محميػا ودوليػًا مػف  والمسموعة والمقروءة

ومف جيتو أّكد مسؤوؿ العبلقات العامة في الفريؽ األسػير المحػرر أنػس  ...المواد الصوتية واألفبلـ الوثائقية
تعاني مف قمة وعي  أبو خضير أّف الفريؽ سيرّكز عمى قضية األسرى والمفقوديف األردنييف كوف ىذه القضية

 شعبي بيا ومف إىماؿ حكومي كبير فييا عبر الحكومات المتعاقبة، 
95/01/9109، السبيل، عّمان  

 
 لتفجير مراكز ييودية في تايمند يخططحزب اهلل" : "السياسة" 50

كشفت مصادر إستخباراتية غربية، بناء عمى معمومات وردتيا مف جياز المخابرات فػي  خاص: -"السياسة" 
التي تـ العثور عمييا قبؿ أياـ بالقرب مف احد  األسمحةمند، لػ"السياسة"، أف السمطات في بانكوؾ تعتقد اف تاي

المراكز الييوديػة فػي المدينػة المعػروؼ باسػـ "بيػت شػاباد" كانػت معػدة لمقيػاـ بعمميػة إرىابيػة ضػد المركػز مػف 
 قبؿ "حزب اهلل" المبناني.



 
 
 

 

 

           95ص                                    9660العدد:                95/01/9109الخميس  التاريخ:

يػػة تتػػابع عػػف كثػػب بالتعػػاوف مػػع أجيػػزة المخػػابرات الغربيػػة كػػؿ الػػدالئؿ وقالػػت المصػػادر اف السػػمطات التايمند
ضػد مصػالح غربيػة او ييوديػة فػي  إرىابيػةقياـ "حزب اهلل" بتنفيذ عمميػات  إمكانية إلىوالتحركات التي تشير 

ىػػذه المتابعػػة افضػػت فػػي شػػير ديسػػمبر مػػف العػػاـ الماضػػي الػػى اعتقػػاؿ احػػد كػػوادر  أف، مشػػيرة الػػى دتايبلنػػ
، حيػث مػا زاؿ حتػى اآلف إرىابيػةب المدعو حسيف عتريس في تايمند، قبؿ أياـ مف قيامو بتنفيذ عمميػات الحز 

 محاكمتو. إجراءاتقيد االعتقاؿ بانتظار انتياء 
المخابرات الغربيػة لمتابعػة نشػاطات  أجيزةالمصادر اف السمطات في تايمند تتعاوف بشكؿ وثيؽ مع  وأضافت

جمػع المعمومػات االسػتخباراتية ومتابعػة نشػاط كػوادره العممياتيػة وتمػؾ المسػؤولة  "حزب اهلل" سواء عمى صعيد
وتػػوفير الػػدعـ الموجسػػتي، او عمػػى صػػعيد النشػػاط المضػػاد مثػػؿ  اإلرىابيػػةالبنيػػة التحتيػػة لمعمميػػات  إعػػدادعػػف 

وأشػػػػارت  .اإلرىابيػػػػةالتػػػػي قػػػػد تسػػػػتيدفيا ىػػػػذه العمميػػػػات  األمػػػػاكفحػػػػوؿ  األمنيػػػػة واإلجػػػػراءاتتعزيػػػػز الحمايػػػػة 
فػػي جميػػع المعػػابر  األمنػػيالمصػػادر إلػػى أف السػػمطات التايمنديػػة قامػػت بػػإجراءات اسػػتثنائية لتعزيػػز النشػػاط 

 الحدودية وخاصة الصغيرة منيا والواقعة في مناطؽ نائية.
95/01/9109، السياسة، الكويت  

 
  لصالح "إسرائيل"مبناني بتيمة التجسس ل سنوات خمسالسجن  59

سػنوات عمػى لبنػاني بتيمػة  2أصػدرت المحكمػة العسػكرية فػي بيػروت، حكمػًا بالسػجف أي: يػو بػي  -بيروت 
وأدانػػت المحكمػػة فػػي حكميػػا الػػذي نشػػر، األربعػػاء، الموقػػوؼ بسػػاـ جػػورج أبػػو  ."إسػػرائيؿ"التجسػػس لصػػالح 

وقضػى الحكػـ  جودة، بجـر "االتصاؿ بعمبلء العدو اإلسرائيمي وجواسيسػو واإلجتمػاع بيػـ مػع عممػو بػاألمر".
ويعتبػػر ىػػذا الحكػػـ قابػػؿ  سػػنوات وتجريػػده مػػف حقوقػػو المدنيػػة. 2بوضػػع أبػػو جػػودة فػػي األشػػغاؿ الشػػاقة مػػدة 

 المداف. أولبلعتراض أماـ محكمة التمييز العسكرية مف قبؿ النيابة العامة 
95/01/9109، الحياة، لندن  

 

 حن منيمىم منا ونو  ألن أمنيم من أمننا الفمسطينيين عمىمرسي: لن نقبل بالعدوان  53
 ،محمد مرسي ،الرئيس المصري، أف وكاالتوعف ال نقبًل عف مراسميا 95/01/9109الجزيرة.نت، نشرت 

إف احتراـ ببلده لبلتفاقيات الدولية ال يعني غض الطرؼ عف أي عدواف يقع عمى  ،قاؿ مساء األربعاء
وأضاؼ  وجود نية إلعبلف الحرب. الفمسطينييف، في إشارة لمغارات اإلسرائيمية األخيرة عمى قطاع غزة، نافياً 

"ال يمكف أف تقر أعيننا ونحف نرى أي نوع مف  :خبلؿ كممتو في احتفاؿ وزارة األوقاؼ بيوـ الدعاة ،مرسي
العدواف بأي شكؿ مف األشكاؿ عمى أىمنا في فمسطيف". وأنو ال يمكف غض الطرؼ عف أي عدواف يقع 

ولـ يتحدث مرسي عف إجراءات محددة، لكنو  ا ونحف منيـ".عمى الفمسطينييف ألف "أمنيـ مف أمننا، ىـ من
"ولكننا نعمف بوضوح أف الحؽ الفمسطيني لف يضيع، وأننا في  عمى أحد، مضيفاً  قاؿ إنو لف يعمف حروباً 

وأكد الرئيس المصري أف  خندؽ واحد مع أىمنا ضد أي عدواف يقع عمييـ في غزة عمى وجو الخصوص".
، وقاؿ "ال يمكف أبدا أف نقبؿ بأف يحاصر 5117ني مف حصار إسرائيمي منذ عاـ ببلده تدعـ غزة التي تعا

 شعب فمسطيف".
وتأتي تصريحات مرسي بعد أياـ مف إرسالو خطابا إلى الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز بمناسبة تعييف 

اقفيـ سفير جديد لمصر في تؿ أبيب، وقد رد مرسي عمى منتقديو بقولو إف "أىؿ مصر ورئيسيـ، مو 
 ".وأعماليـ وتبنييـ لمقضية الفمسطينية واضح جداً 
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ألمح لما نشرتو الرئيس مرسي  ، أفالقاىرةمف  94/01/9109نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة وأضافت 
"أنا لـ أعيد االلتفات إلى الصغائر والتفاىات"،  :وسائؿ اإلعبلـ بشأف رسالتو إلى الرئيس اإلسرائيمي قائبلً 

 عمى أف الشعب المصري يعمـ موقفو". رقة ممفقة ىنا أو ىناؾ.. الرجاؿ بمواقفيـ وأفعاليـ"، مشدداً مضيًفا "و 
أكد الرئيس مرسى ، أف أيمف قناوي ،القاىرةنقبًل عف مراسميا في  95/01/9109الةرق، الدوحة، وجاء في 
نييـ لمقضية الفمسطينية "الرجاؿ بالمواقؼ واإلعماؿ، وأىؿ مصر ورئيسيـ مواقفيـ وأعماليـ وتب عمى أف

، وما يقرره الشعب الفمسطيني، ندعمو ونتحرؾ بو الفمسطينيواضح جدا، فمف نقبؿ ولف نقبؿ بإىدار الحؽ 
معيـ في ىذا العالـ شرقو وغربو، وىو موقؼ مصر الشعب والرجاؿ والدولة وحكومة ورئيسا بالنسبة لمقضية 

 أساسية بالنسبة لمصر". الفمسطينية التي نحمميا عمى أكتفانا، فيي قضية
 

 قنديل: زيارة أمير قطر لغزة تاريخية ومصر ستحضطمع بدور فاعل في إعادة اإلعمار 54
صرح رئيس الوزراء المصري ىشاـ قنديؿ بأف الرئيس محمد مرسي عقد جمسة  :جيياف الحسيني -القاىرة 

قطاع  إلىالقاىرة في طريقو محادثات ثنائية مع أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني خبلؿ توقفو في 
غزة، تناولت سبؿ تعزيز العبلقات الثنائية وزيادة حجـ التعاوف االقتصادي واالستثمارات. وأشار قنديؿ إلى 
 ما ذكره أمير قطر خبلؿ خطابو أوؿ مف أمس في قطاع غزة وامتنانو لمصر في إنجاز زيارتو 

 
 

ور كبير في إتماـ الزيارة التاريخية، وقاؿ إف مصر يناير كاف ليا د 52لغزة، مؤكدًا أف مصر بعد ثورة 
 سيكوف ليا دور إيجابي وفاعؿ في عممية إعادة إعمار غزة.

 95/01/9109الحياة، لندن، 
 

جراءات أمنية مةددة اليرموكمصنع الةرق األوسط:  55  أنةئ في التسعينات ومحاط بسرية وا 
في السوداف وسط تسعينات القرف الماضي،  ةيالخرطوـ: أنشئ مجّمع اليرموؾ لمصناعات العسكرية الحرب

جنوب  كيمومتراً  51ولـ يكشؼ النقاب عف موقعو عمى بعد  حتى اآلف. لكف تاريخ إنشائو الحقيقي بقي سراً 
 مركز العاصمة السودانية الخرطوـ، إاّل عقب الضربة الجوية اإلسرائيمية.

ـ كاف محاطا بسرية تامة، وبإجراءات أمنية لكف المكاف القريب مف مستودعات الوقود الرئيسية بالخرطو 
 مشددة عمى مدار الساعة، وال يسمح لمواطنيف أو سيارات باالقتراب مف السور ناىيؾ عف البوابات الرئيسية.

الخفيفة، ثـ تطور لينتج كافة أنواع الذخائر ابتداء  "الذخائر"وحسب تقارير فإف المصنع كاف ينتج أوؿ األمر 
 في صناعة السبلح لبمد مثؿ السوداف. الفتاً  إلى ذخائر الطائرات، ويعد ىذا تطوراً  مف الخفيفة لمجنود

، وأف السبلح راجت أنباء في أوقات سابقة عف وجود خبراء إيرانييف داخمو، وأنو ينتج أسمحة محرمة دولياً 
نييف في حماس، ويستخدـ في ضرب المدحركة المنتج فيو يتـ تسميـ بعضو لمجموعات فمسطينية تابعة ل

دارفور وجنوب السوداف، بيد أف تمؾ األحاديث لـ تسند إلى مصادر موثوقة، ويقوؿ خبراء إف الغارة 
 اإلسرائيمية ربما تكوف بسبب ىذه األحاديث.

 95/01/9109الةرق األوسط، لندن، 
 

 اإلسرائيمي عمى غزة العدوانالجامعة العربية تدين  56
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والذي أسفر  ،ؿ العربية العدواف اإلسرائيمي المستمر عمى قطاع غزةأدانت جامعة الدو : مراد فتحي -القاىرة 
عف سقوط عدد مف الشيداء والجرحى، وحممت الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف األضرار التي 

في  ،أحمد بف حمي ،وقاؿ نائب األميف العاـ لمجامعة العربية تمحؽ بالمدنيف العزؿ مف شعبنا المحاصر.
لو يوـ األربعاء، إننا نترحـ عمى الشيداء الذيف سقطوا في غزة الصامدة، مضيفا أف ىذا العدواف تصريحات 

التي تواصؿ عدوانيا عمى الشعب الفمسطيني ضاربة عرض الحائط بكؿ  "إسرائيؿ"ليس بغريب عمى 
رائيمية المبيتة تبيف أف وأكد أف ىذه النوايا اإلس المواثيؽ والقوانيف الدولية  معتبرة نفسيا دولة فوؽ القانوف.

 ال تريد السبلـ وتتمادى في ىذا العدواف. "إسرائيؿ"
 95/01/9109الةرق، الدوحة، 

 
 تمقيو طمبًا إسرائيميًا لمراجعة "التراث الييودي" ينفيوزير اآلثار المصري  57

ف قد تمقى محمد إبراىيـ، أف يكو  نفى وزير الدولة لشؤوف اآلثار المصري د. طو عبد الرحمف: -القاىرة 
طمبًا إسرائيميًا بشأف حصر الممتمكات الييودية المزعومة في مصر، تمييدًا لتحريؾ ممفيا عبر منظمة األمـ 
المتحدة مف جانب بعض الشخصيات الييودية لممطالبة بتعويض عنيا، وذلؾ خبلؿ فترة إقامتيـ بمصر 

وشدد في  .0925يوليو  /تموز 52ثورة خبلؿ النصؼ األوؿ مف القرف الماضي، وقبؿ أف يياجروا منيا بعد 
مباشرة، إال مف خبلؿ وزارة الخارجية المصرية،  "إسرائيؿ"الخميج عمى أف الوزارة ال تتعامؿ مع  جريدةحديثو ل

 ."وعميو فإنو لـ يصمني مطمقًا مف الوزارة ما يفيد بأي رغبة إسرائيمية بيذا األمر"
 95/01/9109الخميج، الةارقة، 

 
 ادات بةأن مةاركة وزير إسرائيمي سابق بندوة في فاسانتقالمغرب:  58

مشاركة شمومو بف عامي،  "إسرائيؿ"انتقدت جمعية مغربية مناىضة لمتطبيع مع : آماؿ أبو العبلء - الرباط
الحوار األورو "وزير خارجية الدولة العبرية األسبؽ في ندوة عقدت في فاس )وسط المغرب(، حوؿ موضوع 

. وقالت الجمعية إف السمطات المغربية كاف يفترض بيا عدـ السماح "ع العربيمتوسطي بعد الربي -
لمتطبيع مع "لممسؤوؿ اإلسرائيمي السابؽ، بدخوؿ المغرب، كما طالبت حكومة عبد اإللو ابف كيراف بالتصدي 

 ."إسرائيؿ والتحري حوؿ مف استدعى بف عامي لزيارة فاس
الجية التي نظمت الندوة، وقالت إنيا مؤسسة تدعى  "لفمسطيف مجموعة العمؿ الوطنية المساندة"وانتقدت 

خدمة المشروع اإلسرائيمي بغرض التطبيع داخؿ "، وغرضيا "إسرائيؿػ"وىي مؤسسة إيطالية مؤيدة ل "دوتشي"
، عمى حد قوؿ بياف أصدرتو الجمعية المغربية أمس "وخارج المغرب تحت غطاء النيوض بثقافة السبلـ

 )األربعاء(.
 95/01/9109ق األوسط، لندن، الةر

 
 المتحدة االعتراف بحقوق الفمسطينيين األممالريجاني: عمى  59

تحقيؽ  فياألمـ المتحدة لممساعدة  ،األربعاء ،رئيس البرلماف اإليراني ،: دعا عمي الريجاني.(ا.ب.د) وكالة
ية لؤلنباء عف الريجاني انتقاده ونقمت وكالة إرنا اإليران حقوؽ الفمسطينييف وعدـ ممارسة المناورات السياسية.

إنو عمى األمـ المتحدة استعادة حقوؽ الفمسطينييف التي " :وقاؿ، لموقؼ األمـ المتحدة تجاه حقوؽ اإلنساف
 ."يحتؿ النظاـ الصييوني أراضييـ منذ عقود
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 95/01/9109، لندن، القدس العربي
 

 مساعدات إنسانية تعبر رفح إلى غزة 61
غزة أمس، عبر معبر رفح في مصر، قافمة مساعدات طبية مقدمة مف ىيئة  وصمت إلى قطاع القاىرة:

 61اإلغاثة اإلسبلمية إلى أىالي القطاع. وقالت مصادر حدودية، إف السمطات المصرية سمحت بإدخاؿ 
 طنًا مف األدوية والمستمزمات الطبية، مقدمة مف المكتب اإلقميمي لييئة اإلغاثة اإلسبلمية بالقاىرة إلى قطاع

وأضافت المصادر أنو تـ التنسيؽ إلدخاؿ ىذه المساعدات بيف اليبلؿ األحمر المصري ونظيره  غزة.
 الفمسطيني، لتوزيعيا عمى المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع.

، "07-أمياؿ مف االبتسامات"وصمت إلى المعبر في طريقيا إلى قطاع غزة، قافمة المساعدات  ،إلى ذلؾ
متضامنًا مف  026دولي تضامني رفيع المستوى. وقالت مصادر حدودية، إف القافمة يرافقيا  وذلؾ برفقة وفد

طنًا مف األدوية  21قيادات العمؿ اإلسبلمي والعربي بمختمؼ الدوؿ العربية واألجنبية، وذلؾ برفقة 
 سيارة لذوي االحتياجات الخاصة. 52والمستمزمات الطبية عبلوة عمى 

 95/01/9109الخميج، الةارقة، 
 

 ودولياً  الجارديان: زيارة أمير قطر لغزة تمنح الةرعية لحماس عربياً  60
عمقت جريدة الجاردياف البريطانية عمى زيارة أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاف إلى : ريـ عبد الحميد

 يحظ أمير قطر إلى غزة وصوؿ يقوـ بزيارة القطاع منذ سنوات، وقالت إف عربيقطاع غزة، كأوؿ زعيـ 
ورأت الجريدة  الشرؽ األوسط. في ومتناميباإلشادة لكسره الحصار مما يدؿ عمى أف ببلده ليا نفوذ كبير 

والواليات المتحدة والدوؿ  "إسرائيؿ"كبير لحماس وأزعجت  قامت بيا قطر مثمت دعماً  التيأف الخطوة 
 تنظر لحماس كمنظمة إرىابية. التيالغربية 

وعمى الصعيد  يالعالـ العرب يقوليـ إف تمؾ الزيارة تمنح حماس الشرعية فونقمت الجريدة عف محمميف 
عمى أف قطر تستخدـ بشكؿ فعاؿ ثروتيا النفطية وعبلقتيا الوثيقة بالمنظمات  . كما أنيا تمثؿ دليبلً يالدول

 .يةوالسور  يةالثورات الميب يأعقاب مشاركتيا ف يف اإلقميمياإلسبلمية لتوسيع نفوذىا 
 94/01/9109ابع، القاىرة، اليوم الس

 
 بين فتح وحماس قوياً  وسيطاً  ي بأن يكونكارتر يطالب مرس 69

استمرار جيودىـ  واأعضاء لجنة حكماء العالـ أعمن، أف القاىرةمف  95/01/9109الخميج، الةارقة، نشرت 
 في الشرؽ األوسط لنزع فتيؿ الصراع في األراضي الفمسطينية المحتمة.

وجرو ىارلـ  ،جيمي كارتر ،صحفي عقده الوفد برئاسة الرئيس األمريكي األسبؽجاء ذلؾ خبلؿ مؤتمر 
الرئيسة السابقة اليرلندا، وذلؾ خبلؿ زيارة الوفد  ،وماري روبنسوف ،رئيسة وزراء النرويج السابقة ،برونتبلند

مسطيني لمقاىرة. وطالب كارتر قيادات فتح وحماس بضرورة اإلسراع بالمصالحة، حتى يكوف ىناؾ صوت ف
، بداًل مف االنقساـ الذي أضر بمسار السبلـ وبمصالح الشعب "إسرائيؿ"موحد قادر عمى التفاوض مع 

 الفمسطيني نفسو.
وأشار الوفد إلى أنيـ تمقوا مواقؼ إيجابية أثناء زيارتيـ لؤلراضي الفمسطينية ولقاء قيادات فتح وحماس، 

 لى القاىرة .إضافة إلى لقاء القيادات األردنية قبؿ وصوليـ إ
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الرئيس كارتر أعرب عف ، أف صباح حمامونقبًل عف مراسميا  95/01/9109األىرام، القاىرة، وأضافت 
وجود حتمية لمتحرؾ اآلف في القضية الفمسطينية بعد النوايا اإلسرائيمية بضـ أجزاء مف القدس الشرقية 

لذي يبعث عمي األمؿ ىو أف يكوف ا"األمر  وقاؿ وفي حوار مع جريدة األىراـ: إف والضفة الغربية.
أو  قوة ضاغطة واحدة. في الماضي، لـ تكف تقبؿ كؿ مف فتح وحماس، تسوية خبلفتيـ معاً  فالفمسطينيي

القاىرة آمميف أف الرئيس محمد  ى، لذلؾ جئنا إل5116 تشكيؿ حكومة أو انتخابات، ىكذا كاف الوضع منذ
 ."القادة الدينيوف كاإلماـ األكبر لؤلزىر لؾ أيضاً ، وكذقوياً  مرسي يأخذ المبادرة ويكوف وسيطاً 

 
 لألمم المتحدة الفمسطينيكارتر: ندعم التوجو  63

أف  تعيؽ حؿ الدولتيف، مؤكداً  "إسرائيؿ"كارتر، إف سياسة  ياألسبؽ جيم األمريكيقاؿ الرئيس : آماؿ رسبلف
ؿ عمى صفة دوؿ غير عضو، بتقديـ طمب لؤلمـ المتحدة لمحصو  الفمسطينيلجنة الحكماء تشجع التوجو 

إلى أف الرئيس  ،األميف العاـ لمجامعة العربية ينبيؿ العرب .عقب لقائو د يمؤتمر صحف في ،الفتاً 
 نوفمبر المقبؿ.تشريف الثاني/ محمود عباس أبمغو بأف ىذا األمر سيتـ حسمو خبلؿ شير  الفمسطيني

 94/01/9109اليوم السابع، القاىرة، 
 

 وحدة استيطانية جديدة 711سمطات اإلسرائيمية إقامة فرنسا تدين قرار ال 64
وحدة  711اإلسرائيمية نشر مناقصات لبناء  اإلسكافدانت فرنسا قرار وزارة أ: أرناؤوطعبد الرؤوؼ  -القدس 

 استيطانية جديدة في مستوطنتي )بيسغات زئيؼ( في شرقي القدس و)معالي أدوميـ( في الضفة الغربية.
"يأتي ىذا القرار بعد : في بياف وزعتو القنصمية الفرنسية العامة في القدس ،ة الفرنسيةوقالت وزارة الخارجي

أياـ قميمة فقط مف الموافقة المعطاة لتوسيع مستوطنة أخرى في القدس الشرقية، التي أدناىا أيضًا. فرنسا قمقة 
 االستفزازية مؤخرًا لجية تسريع االستيطاف" اإلعبلناتبشكؿ خاص مف ازدياد 

 95/01/9109، رام اهلل، ألياما
 

 تجاه "إسرائيل"إ إطالق القذائف الصاروخية من قطاع غزة "حزمـ"فرنسا تدين ب 65
"تراقب بقمؽ تنامي العنؼ بيف إسرائيؿ وغزة منذ الثبلثاء"  إنيا: قالت فرنسا: أرناؤوطعبد الرؤوؼ  -القدس 
"إنيا تديف بحـز : لفرنسية العامة في القدسفي بياف وزعتو القنصمية ا ،وزارة الخارجية الفرنسية وأضافت

إطبلؽ القذائؼ الصاروخية العديدة مف قبؿ مجموعات فمسطينية مسمحة وكذلؾ االنفجار الذي وقع عمى 
"إنيا : وتابعت طوؿ الحدود بيف إسرائيؿ وقطاع غزة، الذيف أوقعوا في إسرائيؿ جرحى إصاباتيـ بالغة".

 دوء وضبط النفس لتفادي التصعيد الذي قد يصيب مجددًا المدنييف".تدعو األطراؼ إلى العودة إلى الي
 95/01/9109، رام اهلل، األيام

 
 منظمة حقوقية تدعو اإلتحاد األوروبي لمتراجع عن اتفاقية أدوية مع االحتالل اإلسرائيميلندن:  66

بي عمى اتفاقية لؤلدوية انتقدت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا مصادقة اإلتحاد األورو  :لندف
"تشّرع األبواب أماـ األدوية اإلسرائيمية دوف أي شروط، بداعي أف ىذه االتفاقية ستساعد عمى تخفيض 

القانونية واإلنسانية واألخبلقية التي أسس عمييا  والمبادئلمقيـ  مناقضاً  أسعار األدوية"، واعتبر ذلؾ "أمراً 
 ".اإلتحاد وتمثؿ مختمؼ الشعوب األوروبية
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قدس برس إقداـ االتحاد  وكالةأرسؿ نسخة منو ل 54/01واستغربت المنظمة في بياف ليا يوـ األربعاء 
األوروبي عمى ىذه االتفاقية، وىو )أي االتحاد األوروبي( أعمـ األجيزة الدولية بالتقارير التي توثؽ التجارب 

الوحشية اليومية لئلحتبلؿ في األراضي  الطبية عمى الفمسطينييف في السجوف، كما يعمـ تماما بالممارسات
ودعت المنظمة نواب البرلماف األوروبي المعارضيف ليذه االتفاقية بعدـ االستسبلـ وبمضاعفة  المحتمة.

ومثيبلتيا مف التداوؿ، كما دعتيـ لتشيؿ لجنة لمتحقيؽ في التجارب الطبية  االتفاقيةجيودىـ لسحب ىذه 
 لدعـ موقفيـ. في السجوف االحتبلؿالتي يجرييا 

 94/01/9109قدس برس، 
 

 يورو من أجل المساعدة الغذائية الطارئة لغزة ألف 611ألمانيا تتبرع بـ  67
يورو لوكالة األونروا. وسيعمؿ  611,111أعمنت الحكومة األلمانية عف تقديـ تبرع إضافي بقيمة  :راـ اهلل

الجئ مف فمسطيف  667,211ة لما مجموعو ىذا التبرع عمى المساعدة في تقديـ المعونة الغذائية الطارئ
 ويعيشوف في غزة. غير آمنيف غذائياً 

ىذا التبرع كفيؿ برفع إجمالي المساعدات األلمانية ألنشطة المعونة  إففي بياف صحفي  األونرواوقالت 
 مميوف يورو. 6,0الغذائية والتغذية المدرسية ليذا العاـ في غزة لتصبح 

 94/01/9109وكالة سما اإلخبارية، 
 

 يطالبون بحضمانات قبل مةاركتيم في التحقيق بوفاة عرفاتسويسريون خبراء  68
المتحدث باسـ مستشفى جامعة لوزاف في سويسرا، أمس، أف عمماء  ،أعمف دارسي كريستف: (.)د.ب.أ

 سويسرييف يعتزموف االنضماـ إلى خبراء فرنسييف في التحقيؽ فيما إذا كاف الزعيـ الفمسطيني ياسر عرفات
، وأكد أنو يجري االتفاؽ "ال نزاؿ نحتاج إلى ضوء أخضر مف أرممة عرفات" :وقاؿ دارسي قد مات مسمومًا.

أف "، وتابع "نريد ضمانات بشأف الشفافية والمصداقية واالستقبلؿ"بشأف التفاصيؿ ذلؾ معيا، وأضاؼ 
يمعبوا دورا نشطا في التحميبلت الخبراء السويسرييف يريدوف أف تتاح نتائج عمميـ لنظرائيـ كما يريدوف أف 

بالتوصؿ  "اآلفاؽ تبدو طيبة نوعًا ما"وأوضح  ."وال يرغبوف في االنجرار إلى صراعات سياسية أو قانونية
 إلى اتفاؽ بحيث يمكف أف يبدأ التحقيؽ الفرنسي السويسري المشترؾ في نياية الشير المقبؿ.
 95/01/9109الخميج، الةارقة، 

 
 كيين يدعمون رومنييلبية الييود األمير اغ :نيويورك تايمز 69

أشارت جريدة نيويورؾ تايمز األميركية إلى أف غالبية الييود األميركييف الذيف يعيشوف في  :نيويورؾ تايمز
يؤيدوف المرشح الجميوري مت رومني، وذلؾ حسب اقتراعات سرية جرت األسبوع الجاري في  "إسرائيؿ"

وأضافت الجريدة أف دراسة مسحية جرت  ومناطؽ أخرى مف العالـ. "ئيؿإسرا"مراكز لمييود األميركييف في 
مطمع الشير الماضي أظيرت أف ثمثي الناخبيف الييود األميركييف كانوا يدعموف الرئيس األميركي المنتيية 

كشفت عف أف حوالي  0995واليتو باراؾ أوباما، وقالت إف استطبلعات الرأي لدى الييود األميركييف منذ 
 ثة أرباع منيـ طالما دعموا المرشح الديمقراطي النتخابات الرئاسة األميركية.ثبل

ليس ليا دور كبير في انتخابات الرئاسة األميركية،  "إسرائيؿ"وقالت نيويورؾ تايمز إف األصوات القادمة مف 
منيـ فقط  بلثوف ألفاً ، وثألفاً  061يقدر بحوالي  "إسرائيؿ"فعدد الناخبيف األميركييف الييود الذيف يعيشوف في 
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 ، ويرى عدد كبير منيـ أف التسجيؿ واالقتراع داخؿ إسرائيؿ عممية مقعدة جدا.5118أدلوا بأصواتيـ في 
سجموا لبلقتراع في انتخابات الرئاسة  "إسرائيؿ"ألؼ أميركي ييودي في  72وأشارت الجريدة إلى أف 

 لصالح الحزب الجميوري في الواليات المتحدة. سراً  "إسرائيؿ"األميركية ىذه المرة، وأف ناشطيف يعمموف في 
مف أوباما إلى رومني ربما ال يعود بشكؿ كبير  "إسرائيؿ"وقالت إف سبب تحوؿ غالبية األميركييف الييود في 

دارة أوباما، ولكنو يعود إلى الخطر  إلى التوتر الحاصؿ بيف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو وا 
وأشارت الجريدة إلى آراء عدد مف األميركييف الييود بشأف  ."إسرائيؿ"راني الداىـ الذي ييدد أمف النووي اإلي

لى تقمب بعضيـ في  االنتخابات الرئاسية التي ستشيدىا الواليات المتحدة في السادس مف الشير القادـ، وا 
 دعمو بيف الحزب الديمقراطي والجميوري.

 95/01/9109السبيل، عّمان، 
 
 
 

 "الربيع العربيدول " الواليات المتحدة تخةى قيام ديموقراطية حقيقية في تةومسكي يحذر:ر يحذ 70
اعتبر المفكر األميركي الشيير نعوـ تشومسكي، في محاضرة ألقاىا في الجامعة األميركية في : )رويترز(

س الرأي العاـ لمشعوب القاىرة مساء أمس األوؿ، اف الواليات المتحدة تخشى قياـ أي ديموقراطية حقيقية تعك
 ، خصوصًا مع تداعي ىيمنتيا عمى العالـ.«الربيع العربي»في دوؿ 

نظمت بالتعاوف مع « النظاـ العالمي الناشئ والربيع العربي»وقاؿ تشومسكي، في محاضرة تحت عنواف 
تقبللية القرار ، اف األمر األخطر بالنسبة إلى الواليات المتحدة سيكوف التحركات باتجاه اس«الشروؽ»جريدة 

 في منطقة الشرؽ األوسط.
وأضاؼ اف مخططيف أدركوا منذ األربعينيات مف القرف الماضي أف السيطرة عمى مناطؽ مخزونات الطاقة 

 في الشرؽ األوسط لو عبلقة كبيرة بالسيطرة عمى العالـ أجمع.
لواليات المتحدة يتمثؿ في وحّذر تشومسكي مف أف ىناؾ خطرًا آخر في منطقة الشرؽ األوسط بالنسبة إلى ا

 احتماؿ أف تتحرؾ المنطقة صوب استقبللية ليا معنى، معتبرًا أف ذلؾ يمثؿ تيديدا خطيرًا ليا.
وأشار إلى أف ىناؾ دراسات كثيرة لمرأي العاـ في العالـ العربي أجرتيا وكاالت أميركية الستطبلع الرأي، 

حدة ال تريد حقًا أف تعّبر السياسات في الدوؿ العربية وتوصمت إلى نتائج مشابية تفيد بأف الواليات المت
 كمصر وغيرىا عف الرأي العاـ لشعوب المنطقة.

وأضاؼ انو إذا حدث ىذا فقد يختمؼ موقؼ الحكومات مف إسرائيؿ والواليات المتحدة، ولف ُتعتبر إيراف 
ذا امتمكت إيراف أسمحة نووية لتوازف خطرًا كبيرًا، بؿ اف غالبية اآلراء قد ترى أف المنطقة ستصبح أكثر أمنا إ

القوة األميركية، وعندىا سترى الواليات المتحدة أنو يجب وقؼ الديموقراطية ألف الديموقراطية تعني ببساطة 
 انعكاس الرأي العاـ عمى السياسات.

في منطقة بالنسبة إلى الغرب فإف الدوؿ األىـ ىي الدوؿ النفطية الدكتاتورية »وتابع تشومسكي قائبل إنو 
الخميج، لكف ىذه الدوؿ نجت مف موجات الربيع العربي، وقمعت االنتفاضات التي طالبت بالديموقراطية فييا 

 «.بعنؼ وبدعـ مف الغرب
 -في مناطؽ أخرى في المنطقة بقيت اليياكؿ الرئيسية لمدكتاتوريات القديمة »ومع ذلؾ، رأى تشومسكي أنو 

 «.ف تعرضيا لمتيديد مف قوى شعبية تمثؿ مبعث قمؽ خطيرا لمغربكما ىي بالرغـ م -بما في ذلؾ مصر 
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الواليات المتحدة ظمت ليذا السبب تدعـ األنظمة الدكتاتورية السابقة، وكذلؾ فعمت فرنسا مع »وتابع اف 
، مشيرًا «تونس قبؿ االنتفاضة التونسية، إلى أف أصبح مف المستحيؿ االستمرار في دعـ ىذه الدكتاتوريات

ىناؾ محاوالت اآلف إلعادة بناء النظـ القديمة في الدوؿ التي شيدت تغيرات تتجو صوب » إلى أف
 «.الديموقراطية في المنطقة

وردًا عمى سؤاؿ حوؿ ما إذا كانت ىناؾ مؤامرات تحاؾ ضد الثورة المصرية قاؿ تشومسكي إنو يفضؿ 
رير أو وثائؽ محددة تشير إلى ذلؾ، وصفيا بالتخطيط العقبلني وليس المؤامرات. وأضاؼ انو ال توجد تقا

 «.الربيع العربي»إال أنو في ضوء التاريخ، وما يراه، فإنو مف الممكف توقع وجود تخطيط في الغرب ضد 
ووضع تشومسكي خوؼ الواليات المتحدة مف أي ديموقراطية حقيقية في الشرؽ األوسط في سياؽ أشمؿ 

، والذي وصفو بأنو حقيقي، لكنو ليس حديث العيد، فيو ورصد تداعي قوى الييمنة األميركية في العالـ
 مستمر منذ الحرب العالمية الثانية. 

 25/10/2012، السفير، بيروت
 

 ي ىجوم عمى إيرانأحماس لن ُتةارك بالرد عمى إسرائيمية: دراسة  70
دة وتػتمخص الناصرة ػ زىير أندراوس: رأت دراسة جديدة أعدىا مركز بيغف السادات أف ىناؾ وجية نظر سائ

فػػػي أنػػػو فػػػي حػػػاؿ قيػػػاـ إسػػػرائيؿ بتوجيػػػو ضػػػربة عسػػػكرية إليػػػراف، فػػػإف حمػػػاس فمسػػػطيف وحػػػزب اهلل المبنػػػاني 
سينضػػػماف مباشػػػرة إلػػػى القتػػػاؿ مػػػع الجميوريػػػة اإلسػػػبلمية ضػػػد الدولػػػة العبريػػػة، ولكػػػف، أضػػػافت الدراسػػػة، إف 

فػي المجيػود الحربػي اإليرانػي  األوضاع في الشرؽ األوسط تغيرت، وبالتػالي فػإف مشػاركة حػزب اهلل وحمػاس
اإلسػتراتيجي، النظػاـ الحػاكـ فػي  ولف يكوف فعااًل، كما ىو متوقع، ذلؾ ألف حزب اهلل يخشى مف سقوط حميف

سورية، عبلوة عمى أف تدخمو العسكري فػي المعركػة بػيف تػؿ أبيػب وطيػراف، سػتُقيـ عميػو المبنػانيوف، الػذي ال 
 .يرغبوف في إقحاـ ببلدىـ في ىذه الحرب

أما بالنسبة لحماس، قالت الدراسة، إف العداء الذي تكنو الحركة لنظاـ الرئيس د. بشار األسػد، أجػج الصػراع 
إيرانيػة سػتتردد حمػاس فػي المشػاركة فييػا، عمػى -بينيا وبيف إيػراف، وبالتػالي فػي حػاؿ انػدالع حػرب إسػرائيمية

ب اهلل وحمػػاس عمػػى أي ضػػربة اسػػتباقية حػػد قػػوؿ الدراسػػة. وقػػاؿ ُمعػػد الدراسػػة إنػػو مػػف المفػػروض أف يػػرد حػػز 
إسرائيمية إليراف، ولكنو يؤكد عمى أف ىذه الدراسة تدحض ىذا اإلدعاء، مشيًرا إلى وجػود سػيناريوىيف: تػدخؿ 

 حماس وحزب اهلل بشكؿ خفيؼ، أو عدـ التدخؿ بتاًتا، عمى حد تعبيره.
صاروًخ وقذيفػة التػي يمكػف أف  81111تمؾ وتابعت الدراسة أف حزب اهلل يمثؿ الوجود اإليراني في لبناف ويم

تضرب أي مكاف في إسرائيؿ. ومع ذلؾ، ليس مف الواضح، كيؼ سيرد حزب اهلل عمى ىجوـ إسػرائيمي عمػى 
إيراف، ولكف في حاؿ دخوؿ حزب اهلل، ولو بشكؿ محدود لممعركػة، فػإف إسػرائيؿ ستشػف ىجوًمػا قاسػًيا ييػدؼ 

يراف قد ال تكػوف عمػى اسػتعداد لتحمػؿ إلى القضاء عمى حزب اهلل والحد مف قدر  تو عمى إطبلؽ الصواريخ، وا 
 ىذه المخاطر، ال سيما وأنيا قد تُفقد أيضا سورية، وبالتالي ُيبعد إيراف عف التأثير في الشأف السوري.

يػراف قػد تختػار أف تركػز  وزادت الدراسة قائمًة إف إيراف تحاوؿ حاليا المساعدة في الحفاظ عمى نظاـ األسد، وا 
 جيودىا في مساعدة األسد بداًل مف شف حرب ضد إسرائيؿ.

باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ، حػػػذرت إسػػػرائيؿ عػػػدة مػػػرات أنػػػو خػػػبلؿ حػػػرب مػػػع حػػػزب اهلل ستقصػػػؼ البنيػػػة التحتيػػػة 
لذلؾ، في أعقػاب ىجػوـ إسػرائيمي عمػى إيػراف، حػزب اهلل سػيواجو مطالػب مػف الػداخؿ المبنػاني بعػدـ  المبنانية.

يػػراف، وكػػذلؾ مػػف الػػرد عمػػى إسػػرائيؿ، وىػػذ ا المطمػػب يػػأتي مػػف كثيػػر مػػف المبنػػانييف الػػذيف يكرىػػوف حػػزب اهلل وا 
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أولئؾ الذيف تحمموا وحتى دعموا حزب اهلل ولكف يعارضوف تحوؿ بمدىـ إلى ساحة حرب مرة أخرى، ذلؾ أنو 
 .5116و 0985في الحرب القادمة، قالت الدراسة، سيكوف الدمار في لبناف أسوأ مف عاـ 

يتعمؽ بحماس فإف الخبلؼ بينيا وبيف األسد الذي استضافيا عمى مدار سػنوات طويمػة، أدى إلػى  أما في ما
يراف مف ناحية ثانية، وبالتالي، نقػوؿ الدراسػة،  تعميؽ الخبلؼ بيف حماس وسورية مف ناحية، وبيف حماس وا 

ذلػػؾ، إذا تػػدخمت إنػو مػػف غيػػر المسػتبعد أف تتجاىػػؿ حمػػاس طمػػب إيػراف بالمشػػاركة فػػي الحػػرب، عػبلوة عمػػى 
حمػػاس، رأت الدراسػػة، فػػإف ىػػذا األمػػر سػػيمنح إسػػرائيؿ شػػرعية لتوجيػػو ضػػربة عسػػكرية قاسػػية ومػػدمرة وغيػػر 

 مقيدة لحماس في قطاع غزة.
ولفتت الدراسػة إلػى أف سياسػة حمػاس تعتمػد إلػى حػد كبيػر عمػى مػا يجػري فػي العػالـ العربػي، خاصػة مصػر 

دة مصػػػر، ولكػػػف الحكومػػػة المصػػػرية مشػػػغولة فػػػي المشػػػاكؿ وحكومتيػػػا، وىػػػي عمػػػى اسػػػتعداد ألف تيػػػب لنجػػػ
االقتصػػادية، األمػػر الػػذي قػػد ُيقنػػع حمػػاس بعػػدـ خػػوض الحػػرب إلػػى جانػػب إيػػراف. كمػػا أف مصػػر ال تريػػد أف 
ًتعػػرض حمػػاس نفسػػيا لمخطػػر، بسػػبب إيػػراف مػػا لػػـ يخػػدـ مصػػمحة الحيويػػة المصػػرية، مػػثبًل، مػػف الجػػائز أف 

 ى حماس كمبرر لنشر قوات في سيناء، عمى حد قوؿ الدراسة.تستغؿ مصر اليجـو اإلسرائيمي عم
وبالتالي، فإنو بدوف حماس، ستبقى إيراف مع الجياد اإلسبلمي، وىذه المنظمة ىي أصغر بكثير مػف حمػاس 
ولكػف يمكنيػا الشػروع فػي توجيػو ضػربات خطيػرة ضػد إسػرائيؿ، عمػى أمػؿ جػر حمػاس إلػى المعركػة، وعنػدىا 

والسنداف: بيف محاولة لكبح جماح الجياد اإلسبلمي مف بػدء النػزاع مػع إسػرائيؿ  ستكوف حماس بيف المطرقة
وبػػيف محاولتيػػا أال تبػػدو ضػػعيفة. وخمصػػت الدراسػػة إلػػى القػػوؿ إنػػو إذا ىاجمػػت إسػػرائيؿ إيػػراف، ربمػػا سػػتبقى 
حمػػاس فػػي الخػػارج، كمػػا أف حػػزب اهلل فػػي لبنػػاف، قػػد ينتظػػر فرصػػة أفضػػؿ لخػػوض المواجيػػة مػػع إسػػرائيؿ، 

 لحالة األكثر مبلئمة ىي بعد وصوؿ إيراف إلى القنبمة النووية، عمى حد تعبيرىا.وا
 95/01/9109، القدس العربي، لندن
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لوطنية الفمسطينية، يخمؽ معػو تشاؤـ يمؼ األراضي الفمسطينية؛ بسبب األزمة المالية لمسمطة ا: بترا –عماف 
حالػة مػػف عػدـ اليقػػيف تجػاه قػػدرة السػمطة عمػػى الوفػػاء بالتزاماتيػا الماليػػة فػي ظػػؿ تفػاقـ ىػػذه األزمػة، حيػػث بػػدأ 

 الجميع يستشعرىا بصورة شيرية مع كؿ استحقاؽ لصرؼ رواتب موظفي القطاع العاـ.
تراجعػػا فػػي النمػػو عمػػى مػػدار السػػنتيف  وتعصػػؼ ىػػذه األزمػػة بكػػؿ مقومػػات االقتصػػاد الفمسػػطيني الػػذي يشػػيد

 9.5نسػػػب نمػػو وصػػمت إلػػػى  5101بالمئػػة، بينمػػػا سػػجؿ عػػاـ  2الماضػػيتيف، وال يتوقػػع تجػػاوز نسػػػبة النمػػو 
 بالمئة العاـ الماضي. 6.5بالمئة و

، لكف تراكميا منػذ عػاميف ييػدد بشػؿ عجمػة الحيػاة فػي األراضػي الفمسػطينية؛  األزمة المالية ليست وليدة اليـو
بب موجات اإلضراب التي تقودىا نقابات الموظفيف والجامعات والمعممػيف والميػف الصػحية ونقابػات النقػؿ بس

 العاـ؛ احتجاجا عمى غبلء األسعار وعدـ التزاـ الحكومة بصرؼ الرواتب كاممة في موعدىا.
لمضػػغط عمػػى  وتعػػود ىػػذه األزمػػة فػػي جػػذورىا إلػػى امتنػػاع عػػدد مػػف المػػانحيف عػػف الوفػػاء بالتزامػػاتيـ؛ وذلػػؾ

السػمطة الفمسػػطينية لمعػػودة إلػػى المسػػار التفاوضػي، ومنعيػػا مػػف التوجػػو لمحصػػوؿ عمػى دولػػة غيػػر عضػػو فػػي 
 األمـ المتحدة، وىو ما خمؽ عجزا متراكما في موازنتيا عمى مدار عاميف.

حيػث  ويظؿ االقتصاد الفمسطيني في الضفة غير قػادر عمػى االسػتفادة مػف طاقاتػو الكامنػة؛ بسػبب االحػتبلؿ
مميػػػار دوالر سػػػنويا، حسػػػب معيػػػد البحػػػوث التطبيقيػػػة فػػػي القػػػدس "أريػػػج"؛ جػػػراء إجػػػراءات  2.6يخسػػػر نحػػػو 
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االحػػتبلؿ المعيقػػة لمتنميػػة االقتصػػادية، ودوف أمػػواؿ المػػانحيف لػػف تػػتمكف السػػمطة مػػف القيػػاـ بالتزاماتيػػا تجػػاه 
لػػػدولي، وأمػػػواؿ المػػػانحيف ىػػػذه شػػػعبيا، وىػػػذه االلتزامػػػات ىػػػي جػػػزء مػػػف مسػػػؤولية االحػػػتبلؿ حسػػػب القػػػانوف ا

 لمتعويض عمى السمطة مقابؿ ىذه االلتزامات وأىميا التعميـ والصحة.
وعبر رئيس وزراء الضفة سبلـ فياض عف موقؼ الحكومة مػف األزمػة، مؤكػدا اف الحصػوؿ عمػى أقصػى مػا 

نػذ نشػأتيا مػرت يمكف مف مساعدات إضافية، يعتبر مكونا أساسيا مف مكونات الخروج مف األزمة فالسمطة م
بأزمات؛ حيث إف السػمطة واألزمػة تعبيػراف مقترنػاف مترابطػاف مػع بعضػيما منػذ نشػأة وقيػاـ السػمطة الوطنيػة، 

ف ىذه األزمة تفاوتت مف حيف إلى آخر.  وا 
بالمئػػة مػػف النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي، وىػػي مقبولػػة  27وبػػيف رئػػيس الػػوزراء أف نسػػبة المديونيػػة وصػػمت إلػػى 

بالمئة  61ة المديونية لدى بعض الدوؿ، ومنيا الدوؿ األوروبية، حيث تصؿ مديونيتيا إلى بالقياس عمى نسب
 مف الناتج المحمي.

وكانت الحكومة الفمسطينية فتحػت حػوارا حػوؿ السياسػة الماليػة بدايػة العػاـ الجػاري لمحػوار عمػى ضػوء موجػة 
ضػريبة، ونػػتج عػف ىػػذا الحػوار تراجػػع مػف االحتجاجػات التػػي قادىػا القطػػاع الخػاص بعػػد إقػرار قػانوف جديػػد لم

 0421الحكومػة عػػف بعػػض مػػواد قػانوف الضػػريبة، كمػػا نػػتج عنػو إقػػرار حػػد أدنػػى لؤلجػور فػػي فمسػػطيف بقيمػػة 
دوالرا( شػػػيريا، والتوجػػػو نحػػػو إقػػػرار قػػػانوف لمضػػػماف االجتمػػػاعي وتخفيضػػػات جديػػػدة فػػػي  281شػػػيقبل )نحػػػو 

 الموازنة العامة لمسمطة.
كمػػا قػػاؿ وزيػػر الماليػػة نبيػػؿ قسػػيس لوكالػػة االنبػػاء والمعمومػػات الفمسػػطينية -شػػيرية وتصػػؿ فػػاتورة الرواتػػب ال

شػيقؿ( بػيف رواتػب وأشػباه رواتػب، يصػؿ منيػا نحػو  2.8مميوف شيقؿ )الدوالر يساوي  781إلى نحو  -)وفا(
 مميوف شيقؿ مف ضريبة المقاصة والضرائب المباشرة التي تجبييا السمطة الفمسطينية. 221

مميػػوف شػػيقؿ شػػيريا، تقػػوـ "إسػػػرائيؿ"  211و 421يس أف حجػػـ فػػاتورة المقاصػػة يتػػراوح مػػا بػػيف وأوضػػح قسػػ
مميوف شيقؿ منيا بدؿ خدمات صحة وكيرباء وميػاه وغيػره، وتػدفع السػمطة لمرواتػب نحػو  011باقتطاع نحو 

 شيقؿ والباقي مصاريؼ تشغيمية. 211
يرية المحػػػرؾ األسػػػاس لعجمػػػة االقتصػػػاد وتشػػػكؿ رواتػػػب مػػػوظفي السػػػمطة التػػػي تضػػػخ فػػػي السػػػوؽ بصػػػورة شػػػ

 الفمسطيني ولحركة السوؽ التجارية.
مميػار دوالر، واف فػػرص االقتػراض مػػف  0.5وأضػاؼ الػوزير قسػػيس: "بمغػت ديػوف البنػػوؾ عمػى السػػمطة نحػو 

البنػػػوؾ أصػػػبحت محػػػدودة؛ كوننػػػا اقتربنػػػا مػػػف الحػػػد األعمػػػى المسػػػوح لبلقتػػػراض بمػػػا ال ييػػػدد سػػػبلمة الجيػػػاز 
 المصرفي".

مػػػف  0/51دوالر فػػػي السػػػنة، وىػػػو يشػػػكؿ  0611وأوضػػػح اف حصػػػة الفػػػرد مػػػف النػػػاتج القػػػومي تصػػػؿ إلػػػى 
االقتصاد اإلسرائيمي )يتـ التعامؿ مع أراضي السمطة كوحدة جمركية واحدة حسب اتفاؽ بػاريس االقتصػادي؛ 

 مة(.ما يعني توازي قيمة السمع بيف السوؽ الفمسطينية واإلسرائيمية مع فوارؽ الدخؿ الضخ
وأشار قسيس إلى اف السياسات المالية منذ بداية العػاـ الحػالي سػاعدت فػي مجابيػة الصػعوبات، واف سياسػة 

بالمئػػػة مػػػف المصػػػاريؼ  8مميػػػوف دوالر، بنسػػػبة  72التقشػػػؼ التػػػي اتبعتيػػػا السػػػمطة سػػػتوفر ىػػػذا العػػػاـ نحػػػو 
ولكػف لػيس بالقػدر المتوقػع، كػذلؾ  التشغيمية، كما اف إقرار قانوف ضريبة الدخؿ الجديد كاف لػو مػرود إيجػابي

مػػػا زالػػػت نسػػػب التيػػػرب الضػػػريبي عاليػػػة، لكػػػف ىػػػذه السياسػػػات ال تبػػػدو فاعمػػػة فػػػي ظػػػؿ تراجػػػع تػػػدفؽ أمػػػواؿ 
 المانحيف لمسمطة الفمسطينية.
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وأرجػػع مػػدير عػػاـ مؤسسػػة الدراسػػات االقتصػػادية واالجتماعيػػة "مػػاس" سػػمير عبػػداهلل ىػػذا التراجػػع إلػػى األزمػػة 
 عاني منيا السمطة الوطنية الفمسطينية، وغياب األفؽ السياسي وعدـ تنفيذ اتفاؽ المصالحة.المالية التي ت

وقاؿ: "مؤشرات ىذا التراجع تتضح في ارتفاع نسب البطالة، واسػتمرار التراجػع فػي أداء السػوؽ الماليػة، رغػـ 
 تحسنو في بعض الفترات، وتراجع وتحسف في مساىمة بعض القطاعات".

راجػػع عمػػى أداء االقتصػػاد الفمسػػطيني الكمػػي، وبػػاألخص عمػػى القطاعػػات اإلنتاجيػػة، ويشػػيد ويػػنعكس ىػػذا الت
القطػػػاع الزراعػػػي والصػػػناعي تراجعػػػا فػػػي حجػػػـ مسػػػاىمتو بالنػػػاتج القػػػومي، حيػػػث انخفضػػػت مسػػػاىمة قطػػػاع 

بالمئػػػة العػػػاـ الحػػػالي،  4بالمئػػػة العػػػاـ الماضػػػي إلػػػى  2ر2الزراعػػػة والصػػػيد حسػػػب بيانػػػات الربػػػع األوؿ مػػػف 
بالمئة العػاـ  02.0اإلضافة إلى انخفاض نسبة مساىمة التعديف والصناعات التحويمية والمياه والكيرباء مف ب

بالمئػػػة العػػػاـ الحػػػالي، كمػػػا شػػػيد قطػػػاع االتصػػػاالت واألنشػػػطة الماليػػػة والتػػػأميف واإلدارة  05.2الماضػػػي الػػػى 
 العامة تراجعا.

 95/01/9109، السبيل، عّمان
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 خالد وليد محمود
تعػػد معػػدالت الخصػػوبة فػػي األراضػػي الفمسػػطينية مػػف أعمػػى المعػػدالت الموجػػودة فػػي العػػالـ، ىػػذا مػػا يػػؤرؽ 
ويشغؿ أذىاف ساسة )إسرائيؿ( وقادتيا ، فيؤالء يخشوف مف تيديػد وىػو "الػديموغرافيا الفمسػطينية". قبػؿ البػدء 

تعتبػػػػره )إسػػػػرائيؿ( تيديػػػػدا وجوديػػػػا ليػػػػا يػػػػؤرؽ مضػػػػاجع قػػػػادة الدولػػػػة العبريػػػػة وىػػػػو الخطػػػػر فػػػػي الحػػػػديث عمػػػػا 
 الديموغرافي ، أريد أف أسوؽ إليكـ ىذه المعطيات:
 00.55حسػػب مركػػز اإلحصػػاء الفمسػػطيني حػػوالي 5100لقػػد بمػػغ عػػػدد الفمسػػطينييف المقػػدر فػػػي العػػالـ لعػػاـ

مميػػوف فمسػػطيني فػػي دولػػة الكيػػاف،  0.27طينية، وحػػوالي مميػػوف فػػػي األراضػػي الفمسػػ 4.52مميػػوف فمسػػطيني؛ 
 ألؼ في الدوؿ األجنبية. 626مميوف في الدوؿ العربية ونحو  4.99وما يقارب 

مميػػوف فػػي الضػػفة الغربيػػة  5.6مميػػوف فػػرد؛ حػػوالي  4.5قػػدر عػػدد السػػكاف فػػي األراضػػي الفمسػػطينية بحػػوالي 
% مػػف مجمػػؿ السػػكاف الفمسػػطينييف 44.0جئػػيف نحػػو مميػػوف فػػي قطػػاع غػػزة. وبمغػػت نسػػبة السػػكاف البل 0.6و

% مػػػف إجمػػػالي البلجئػػػيف فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية فػػػي الضػػػفة 40.6المقيمػػػيف فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية؛ 
( مولػودًا 4.5) 5101% في قطاع غزة. أما معدالت الخصػوبة: معػدؿ الخصػوبة الكمػي عػاـ 28.4الغربية و

؛  5100فػردًا عػاـ  2.8مولػودًا فػي قطػاع غػزة. ويبمػغ حجػـ األسػرة:  4.9مولودًا في الضػفة الغربيػة و 2.8؛ 
 فردًا في قطاع غزة. 6.2فردًا في الضفة الغربية و 2.6

فػي  27.5فػي الضػفة الغربيػة و 21.0مولػودًا لكػؿ ألػؼ مػف السػكاف؛  25.8أما معدالت المواليد الخػاـ فتبمػغ 
 قطاع غزة.

ائي الفمسػطيني أف المجتمػع الفمسػطيني المقػيـ فػي قطػاع غػزة تظير اإلحصائيات الناتجة عف المركز اإلحص
فتي بشكؿ أكبر مما ىو عميػو فػي الضػفة الغربيػة، بعكػس تمامػا المجتمػع الصػييوني فيػو مجتمػع يشػيخ ألف 

 عاما. 42و  25اغمب األعمار تتراوح بيف 
ة حاليػًا فػي الػدوؿ األخػرى، تعتبر الخصوبة في األراضي الفمسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السػائد

ويعػػود ارتفػػاع مسػػتويات الخصػػوبة إلػػى الػػزواج المبكػػر خاصػػة لئلنػػاث، والرغبػػة فػػي اإلنجػػاب، باإلضػػافة إلػػى 
العػػادات والتقاليػػد السػػائدة فػػػي المجتمػػع الفمسػػطيني، تمثػػػؿ الزيػػادة الطبيعيػػة عػػامبل ميمػػػا فػػي النمػػو السػػػكاني 
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مػػت بيػػا دولػػة الكيػػاف لمػػدة كبيػػرة أثػػر سػػمبي عمػػى معػػدؿ الزيػػادة الفمسػػطيني فقػػد كػػاف لموجػػات اليجػػرة التػػي قا
 السكانية.

ومػا قبػؿ  0948مف المعػروؼ أف الحركػات الصػييونية بػذلت قصػارى جيػدىا، منػذ قيػاـ )إسػرائيؿ( فػي العػاـ 
ذلؾ، القتبلع الفمسطينييف مف أرضيـ وديارىـ، وارتكبت في سبيؿ ذلؾ المجازر والمذابح، وعممت عمى طرد 

مػػف ثبلثػػة أربػػاع مميػػوف فمسػػطيني مػػف أراضػػييـ. وبالتػػالي، فػػإف سياسػػة "الترانسػػفير" أو التيجيػػر تشػػكؿ  أكثػػر
ذا كاف الحديث عف "الترانسػفير" قػد بػدأ ىمسػًا فػي العػاـ  ، 0927عمودًا رئيسًا مف أعمدة الفكر الصييوني. وا 

 اآلف وبوتيرة متسارعة. بشكؿ سافر، فإنو ال يزاؿ مستمرًا حتى 0948وطبقتو )إسرائيؿ( في العاـ 
فقد عممت )إسرائيؿ( عمى تشجيع اليجػرة إلييػا بشػتى الطػرؽ والوسػائؿ واإلغػراءات، ومحاولػة تقمػيص اليجػرة 

أي مػػػػػف يحممػػػػػوف الجنسػػػػػية -المعاكسػػػػػة والقضػػػػػاء عمييػػػػػا؛ إذ إف ىنػػػػػاؾ حػػػػػوالي مميػػػػػوف ييػػػػػودي "إسػػػػػرائيمي" 
 يقيموف في الخارج. -اإلسرائيمية

ضافة إلى ما سبؽ، ىن اؾ محاولة )إسػرائيؿ( فصػؿ العػرب، حتػى داخػؿ دولػة )إسػرائيؿ(، عػف الييػود. وفػي وا 
ىذا السياؽ كاف القرار اإلسرائيمي بالتخمي عف قطاع غزة، وخطػة أولمػرت القائمػة عمػى مػا يسػمى "اإلنطػواء" 
أحػػادي الجانػػػب، مػػػف اجػػػؿ االنسػػػحاب مػػػف الضػػػفة الغربيػػة، واالنفصػػػاؿ عػػػف المنػػػاطؽ السػػػكنية المكتظػػػة فػػػي 

 مميوف عربي. 5.2الضفة الغربية، بحيث يتـ التخمص مف حوالي 
وفػػي حالػػة الحػػؿ النيػػائي، فػػإف )إسػػرائيؿ( مسػػتعدة لتبػػادؿ أراٍض مػػع السػػمطة بحيػػث تبقػػي التجمعػػات السػػكنية 
اإلسػػػرائيمية الكبيػػػرة فػػػي منػػػاطؽ الضػػػفة، مقابػػػؿ تسػػػميـ منطقػػػة المثمػػػث لمسػػػمطة الفمسػػػطينية، أي الػػػتخمص مػػػف 

 وف عربي يقيموف داخؿ )إسرائيؿ(.حوالي نصؼ ممي
ومف ىنا، فإف تشكيؿ الحدود النيائية ؿ)إسرائيؿ( سيستوجب منح األفضمية لبلعتبارات الديموغرافية األمنيػة، 
عمػػػى حسػػػاب الػػػدعاوى اإلسػػػرائيمية بشػػػأف الحػػػؽ الطبيعػػػي والتػػػاريخي لمشػػػعب الييػػػودي عمػػػى أرض )إسػػػرائيؿ( 

 الكاممة!
قة ؿ)إسرائيؿ( وتجد مكانػا بػارزا فػي اإلعػبلـ اإلسػرائيمي، وثمػة دعػوات ودعايػات فالديموغرافيا تعد مشكمة مقم

تقػػػػـو بيػػػػا تمػػػػؾ الوسػػػػائؿ لتشػػػػجيع األسػػػػر الييوديػػػػة عمػػػػى اإلنجػػػػاب حفاظػػػػا عمػػػػى التػػػػوازف )الػػػػديموغرافي( مػػػػع 
 الفمسػػطينييف كػػي ال تكػػوف نسػػبتيـ وأعػػدادىـ أكبػػر، حيػػث إف نسػػبة المواليػػد لػػدى الفمسػػطينييف ثبلثػػة أضػػعاؼ
نسبة المواليد لدى الييود وىذا التكاثر الطبيعي المرتفع لدى الفمسطينييف ىو الػذي يحػافظ عمػى نسػبة الوجػود 
الفمسػػطيني رغػػـ ىجػػرة اآلالؼ مػػف الييػػود إلػػى فمسػػطيف كػػؿ عػػاـ لمحفػػاظ عمػػى األغمبيػػة فػػي التعػػداد السػػكاني 

 وتغطية العجز الديموغرافي لمكياف.
يرجيو فرغولة(، في الجامعة العبرية أوضح أف نسبة الييود في دولة الكياف وفي دراسة أعدىا البروفيسور )س

كما توقعت  5121% فقط وستصؿ النسبة في العاـ 22ومناطؽ الضفة الغربية وقطاع غزة تصؿ اليوـ إلى 
 %.21الدراسة إلى 

تكػػاثر السػػكاف وقػػد كشػػفت الػػوزيرة السػػابقة الصػػييونية )شػػوالميت آلػػوني( أف قػػادة دولػػة الكيػػاف يخشػػوف مػػف 
 العرب في األراضي الفمسطينية ولذلؾ فإف بعضيـ يقترح ترحيميـ أو إجبارىـ عمى حمؿ الجنسية اإلسرائيمية.

ـ إلػػى خمسػػة أو سػػتة 5152)إسػرائيؿ( ووفقػػا آلخػػر دراسػػاتيا تتوقػع أف يػػنخفض عػػدد الييػػود فػػي العػالـ سػػنة  
دي خصوصػػا إذا أخػػذ بعػػيف االعتبػػار أف نقػػص مبليػػيف نسػػمة فقػػط؛ وىػػذا بطبيعػػة الحػػاؿ ييػػدد الوجػػود الييػػو 

الخصوبة الشديد عند المرأة الييودية يقابمو زيادة عالية جدا في معدؿ الخصوبة لػدى المػرأة الفمسػطينية. وىػو 
األمػػػر الػػػذي يقمػػػؽ الحكومػػػات اإلسػػػرائيمية المتعاقبػػػة حػػػيف ينظػػػروف إلػػػى المسػػػتقبؿ ويػػػروف مػػػا سػػػيكوف تعػػػداد 
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ثبلثيف سنة مثبل. وعميو يكثر ىذه األياـ دعػاة الترانسػيفير بكافػة بأشػكالو: سػكاف الفمسطينييف بعد عشريف أو 
ببل األرض، أو السكاف واألرض، أو الترحيؿ الطوعي أو القسري؛ وثمة مف يجتيد في الدولة العبريػة لوضػع 

يوديػػة نقيػػة مػػف الحمػػوؿ "العمميػػة والتفصػػيمية" لكػػؿ المنظػػريف وصػػناع القػػرار اإلسػػرائيمي الػػذيف يحممػػوف بدولػػة ي
 العرب، وكؿ مف يتحدث عف دولة ييودية يحمـ بالخبلص مف العرب الذيف بقوا في وطنيـ!
 93/01/9109، فمسطين أون الين

 
 غزة: انتيت االحتفاالت وعادت الغارات 74

 العربي رأي القدس
يػوف دوالر لػـ مم 421فرحة اىالي قطاع غػزة بزيػارة اميػر دولػة قطػر وتبرعػو بػدعـ مشػاريع اعمػار بمػا قيمتػو 

تػػػدـ طػػػويبل، فبعػػػد سػػػاعات مػػػف مغادرتػػػو قطػػػاعيـ عائػػػدا الػػػى بػػػبلده عػػػادت االوضػػػاع الػػػى طبيعتيػػػا، قصػػػؼ 
 اسرائيمي، وغارات جوية مكثفة، وقوافؿ جديدة مف الشيداء.

التوتر يتصاعد بشكؿ مرعػب فػي القطػاع المحاصػر، بعػد سػقوط اربعػة شػيداء فػي قصػؼ لطػائرات اسػرائيمية 
 استيدفت ناشطيف في حركة 'حماس' و'الجياد االسبلمي'. شماؿ مدينة غزة

فصائؿ المقاومة ردت عمى ىذه الغارات بػاطبلؽ اكثػر مػف سػبعيف صػاروخا عمػى اىػداؼ اسػرائيمية ادت الػى 
 سقوط اعداد كبيرة مف الجرحى، واثارت حالة مف الرعب في صفوؼ المستوطنيف االسرائيمييف.

مي الغى محادثػات مػع كػاثريف اشػتوف وزيػرة خارجيػة االتحػاد االوروبػي حتػى اييود باراؾ وزير الدفاع االسرائي
يقوـ بجولة عمى الحدود مع قطاع غزة، كما فعؿ الجنراؿ بيني غانتس رئػيس ىيئػة اركػاف الجػيش االسػرائيمي 

 الشيء نفسو عندما تفقد مواقع انفجار الصواريخ، واعطى تعميماتو باستمرار الغارات.
ا عمى ابػواب مجػزرة اسػرائيمية جديػدة، ومػف غيػر المسػتبعد اف تسػتأنؼ اسػرائيؿ عمميػات قطاع غزة يقؼ حالي

اغتياؿ تستيدؼ قيادات حماس والجياد االسبلمي ولجاف المقاومة الشعبية وفصائؿ مقاومة اخػرى فػي االيػاـ 
 القميمة المقبمة.

ة الدفاع في حكومػة نتنيػاىو المتوقػع داني ايالوف نائب وزير الخارجية االسرائيمي والمرشح االبرز لتولي حقيب
تشكيميا بعد االنتخابات البرلمانية في كانوف الثاني )يناير( المقبؿ، صرح باالمس قائبل 'اف اسرائيؿ يجب اف 
تقػػوي ردعيػػا ضػػد حمػػاس مػػف خػػبلؿ مياجمػػة قػػادة ىػػذه المنظمػػة االرىابيػػة او زعزعػػة حكميػػا فػػي قطػػاع غػػزة' 

المتحػدث باسػـ الجػيش االسػرائيمي لبلذاعػة 'اف االطاحػة بحمػاس سػتتطمب بينما قاؿ الجنراؿ يواؼ موردخاي 
عممية طويمة ليا تداعيات متعددة خاصة السياسية منيا' واضاؼ 'اف ىػذا الخيػار غيػر موجػود، لكننػا وصػمنا 

 الى مرحمة اصبحنا نتحدث فييا عف ىذا الخيار'.
ئيمية الجتيػػاح قطػػاع غػػزة مجػػددا، واطاحػػة الخيػػار الػػذي يتحػػدث عنػػو الجنػػرؿ موردخػػاي يتمثػػؿ فػػي خطػػة اسػػرا

حكـ حماس واغتياؿ قادتيا اذا استطاعوا الى ذلؾ سبيبل، وىو خيار مكمؼ الف المقاومة الفمسػطينية سػتكوف 
اكثر قػدرة واقػوى تسػميحا، واف كػاف ىػذا ال يعنػي منػع االجتيػاح االسػرائيمي، فالفػارؽ فػي مػوازيف القػوى ضػخـ 

ا، فػػالجيش االسػػرائيمي واحػػد مػػف اقػػوى خمسػػة جيػػوش فػػي العػػالـ، ولكػػف حجػػـ جػػدا، والمقارنػػة فػػي غيػػر محميػػ
 االنتصار يقاس بمقدار الخسائر التي يمكف اف تمحؽ بيذا الجيش وحكومتو بشريا واقتصاديا وسياسيا.

الحكومػػة االسػػػرائيمية تعػػػيش اوقاتػػػا عصػػػيبة وازمػػػة نفسػػػية خانقػػة، بعػػػد فشػػػؿ تيديػػػداتيا فػػػي ضػػػرب ايػػػراف قبػػػؿ 
ت االمريكية، واختراؽ اجوائيا بطائرة بػدوف طيػار، ايرانيػة الصػنع، لبنانيػة التركيػب اطمقيػا حػزب اهلل االنتخابا

 مف لبناف، ومف غير المستبعد اف تحاوؿ التغمب عمى ىذه االزمة باجتياح قطاع غزة مجددا.
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 حممي موسى
سرائيؿ تبدي استغرابيا لما يحدث فػي قطػاع غػزة. فعمميػات إطػبلؽ الصػواريخ عمػى مسػتوطنات  منذ أسابيع وا 
غػػبلؼ غػػزة لػػـ تعػػد محصػػورة بقواعػػد المعػػب المعيػػودة التػػي ترّسػػخت عمػػى مػػدى السػػنوات التػػي أعقبػػت عمميػػة 

عػػػد إلػػػى محدوديػػػة الفعػػػؿ ورّد الفعػػػؿ مػػػف . وقػػػد ارتكػػػزت ىػػػذه القوا5119الرصػػػاص المسػػػكوب مطمػػػع العػػػاـ 
بعػػاد حركػػة حمػػاس  لػػى حصػػر نطػػاؽ الفعػػؿ مػػف الجانػػب الفمسػػطيني، غالبػػًا، بػػالقوى األقػػؿ قػػدرة وا  الجػػانبيف وا 
والجياد اإلسبلمي عف المواجية قدر اإلمكاف. وكاف بوسػع إسػرائيؿ أف تسػتيدؼ نشػطاء مػف فصػائؿ أخػرى، 

أف تسػتعدي القػػوى المسػػمحة الرئيسػية ومػػف دوف إلحػػاؽ أذى بميػػغ  فػي الغالػػب مػػف السػمفية الجياديػػة، مػػف دوف
إسػػرائيؿ السػػتيداؼ نشػػطاء حمػػاس والجيػػاد اإلسػػبلمي، كانػػت تحسػػب لجولػػة « تضػػطر»بالمػػدنييف. وعنػػدما 

 صراع أطوؿ مدى وتفيـ أف لذلؾ ثمنًا.
قبػؿ شػيور عمػى  والواقع أف أوؿ خروج عف القاعدة ىذه كاف مف جانب حركة الجياد اإلسبلمي التي أصػرت

رفض معادلة إسرائيؿ تضرب ونحف نرد بمحدودية. وقالت إف أي اسػتيداؼ لعناصػرىا يمزميػا بػالرد مػف دوف 
حػػدود. وحينيػػا اضػػطرت إسػػرائيؿ، عبػػر وسػػاطة مصػػرية، لقبػػوؿ ىدنػػة متفػػؽ عمييػػا ضػػمف قواعػػد وتفاىمػػات 

ى سمطتيا، معنية بالتيدئة وعدـ جديدة. وكاف يبدو طواؿ السنوات الماضية أف حماس، ومف أجؿ الحفاظ عم
 التصعيد. لذلؾ كاف جميًا ابتعاد حماس عف المشاركة في عمميات 

 الرد الصاروخي إال إذا وقع ليا ضحايا أو كانت الضربات اإلسرائيمية مؤذية لممدنييف الفمسطينييف.
والجيػػاد اإلسػػبلمي ومػػف الواضػػح أف ىػػذه الصػػورة تغيػػرت فػػي األسػػابيع القميمػػة الماضػػية عنػػدما لجػػأت حمػػاس 

)كؿ منيما ممثػؿ بذراعػو العسػكري كتائػب عػز الػديف القسػاـ وسػرايا القػدس( إلػى الػرد المشػترؾ والمعمػف عمػى 
إقداـ إسرائيؿ عمى استيداؼ نشطاء لمنظمات جيادية. وبيّف ذلؾ أف حماس معنية بتغيير قواعد المعبة وأنيا 

وىػػذا مػػا تجمػػى أيضػػًا فػػي الجولػػة األخيػػرة التػػي بػػدأت قبػػؿ  بعػػد اليػػـو لػػف تسػػكت إزاء االعتػػداءات اإلسػػرائيمية.
 أياـ.

والواقع أف الحكومة اإلسرائيمية التػي تقتػرب مػف انتخابػات مبكػرة قررتيػا معنيػة مػف الوجيػة السياسػية بتسػخيف 
أمنػػي يحجػػب عػػف الجميػػور اإلسػػرائيمي انشػػغالو بػػاليـ االقتصػػادي. وينبػػع ىػػذا االىتمػػاـ مػػف واقػػع أف إسػػرائيؿ 

، ولو في وقت متأخر، بالتأثر باألزمة االقتصادية العالمية وصارت معنية بتقميص الميزانية فػي وقػت شرعت
يزداد فيو بشكؿ كبير العجز في ميزاف التبادؿ التجاري. وعمى سبيؿ المثػاؿ أعمػف أمػس األوؿ أف العجػز فػي 

ف البػػدييي أف يػػزداد الػػرقـ حتػػى مميػػار دوالر. ومػػ 04ىػػذا الميػػزاف لمشػػيور التسػػعة األولػػى مػػف ىػػذا العػػاـ بمػػغ 
 انتياء العاـ الحالي.

ونظرًا لتراجع فرص التسخيف األمني عبر التيديدات إليراف والتكمفة الباىظة نسبيًا لتسػخيف الجبيػة مػع لبنػاف 
أو سػػػوريا، فػػػإف المجػػػاؿ فػػػي غػػػزة أقػػػؿ تكمفػػػة مػػػف ناحيػػػة وأقػػػدر عمػػػى الضػػػبط مػػػف ناحيػػػة أخػػػرى. ولػػػذلؾ فػػػإف 

ي مػػدروس ومقػػنف، ولكنػػو ىػػذه المػػرة بػػات يصػػطدـ بموقػػؼ فمسػػطيني مختمػػؼ. وىنػػا يكمػػف التصػػعيد اإلسػػرائيم
المأزؽ اإلسرائيمي، فالتصعيد في غزة ىو بأشكاؿ مختمفة ضرب في المحـ الحي نظرًا لمكثافة السكانية اليائمة 

 في القطاع ومحدودية المساحة. ولكف أيضًا ىذه ىي ساحة الصراع األقؿ كمفة.
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ة التفجير الحدودي التي تبنتيا الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف أمس األوؿ، والتػي أدت إلػى وقد جاءت عممي
إصابة قائد سرية برتبة نقيب بجروح خطيرة يـو زيارة أمير قطر حمد بف خميفة آؿ ثاني إلى القطاع، لتصب 

اؼ مػػواقعيـ قػػاد إلػػى الزيػػت عمػػى نػػار الحمػػاس اإلسػػرائيمي لمتصػػعيد. فاالغتيػػاالت المتكػػررة لمنشػػطاء واسػػتيد
وبػػالرغـ مػف إعػػبلف إسػرائيؿ إسػػقاط عػػدد «. غػراد»عمميػات إطػػبلؽ واسػعة لقػػذائؼ اليػاوف وصػػواريخ القسػػاـ و

 مف ىذه الصواريخ إال أف بعضيا أصاب عددًا مف المستوطنات وأوقع إصابات في صفوؼ المستوطنيف.
التػػي يطمقيػػا رئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو ويبػدو أف التصػػعيد اإلسػػرائيمي ىػػذه المػػرة لػػف يكتفػػي بالتيديػدات 

أف السػمطات اإلسػرائيمية اتصػمت بعػدد « السػفير»ووزير دفاعو اييود باراؾ وقادة الجيش اإلسرائيمي. وعممػت 
مف نشطاء حقػوؽ اإلنسػاف األجانػب العػامميف فػي قطػاع غػزة وطمبػت مػنيـ الخػروج فػورًا مػف القطػاع. ويعنػي 

د صريح وعممي بالتصعيد حيػث جػرت العػادة عمػى إخػبلء القطػاع مػف األجانػب ذلؾ مف الوجية العممية تيدي
قبػؿ العمميػػات الواسػػعة. ولكػػف لػػيس مسػتبعدًا أف يكػػوف طمػػب إخػػبلء ىػػؤالء مجػرد رسػػالة لسػػمطات حمػػاس بػػأف 
إسػػرائيؿ جديػػة ىػػذه المػػرة فػػي تيديػػدىا وأف عمييػػا بالتػػالي وقػػؼ تػػدىور األوضػػاع والعػػودة إلػػى قواعػػد المعػػب 

ة. وليس مستبعدًا أف سياسة إسرائيؿ تجاه حماس والقائمة عمى تيديدىا بخسارة ما لدييا لدفعيا لضػبط السابق
 األوضاع في القطاع، تتزايد اآلف بعد المشاريع القطرية.

ومػػف الميػػـ مبلحظػػة أف إسػػرائيؿ صػػارت تأخػػذ مصػػر بقيػػادة الػػرئيس محمػػد مرسػػي فػػي الحسػػباف فػػي كػػؿ مػػا 
ة. ولػيس مسػتبعدًا أف تكػوف مصػر حاليػًا تقػوـ بػدور فػي تيدئػة األوضػاع لمنػع يتصؿ بالتصعيد في قطاع غػز 

 التصعيد.
الػذي بدأتػو إسػرائيؿ يقػؼ اليػـو أمػاـ مفتػرؽ التحػوؿ إلػى تصػعيد « التصعيد المصػّغر»وفي كؿ حاؿ يبدو أف 

حاولتيػا رفػض كبير أو العودة إلى اليدوء السابؽ وقواعد المعب القديمة. عمومػًا مػا تطمػح حمػاس لتحقيقػو بم
شروط المعب القديمة ىو أف تكّؼ إسرائيؿ عف استيداؼ النشطاء في غزة لمنع التصعيد الحقًا. وليس مؤكدًا 
أف تحقؽ حماس ما تريد وال أف تحقؽ إسػرائيؿ مػا تريػد، ولكػف مػف المؤكػد أف الطػرفيف غيػر معنيػيف بتصػعيد 

 كبير في ىذا الوقت بالذات.
 95/01/9109، السفير، بيروت
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 سميماف الّشيخ
حمػػؿ نائػػب وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي دانػػي أيػػالوف مشػػروعًا إلػػى الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة فػػي دورتيػػا 

لػػى إ 0948األخيػػرة فػػي أيمػػوؿ )سػػبتمبر( الماضػػي، نػػّص عمػػى اعتبػػار ىجػػرة ييػػود البمػػداف العربيػػة منػػذ العػػاـ 
 094فمسػػطيف المحتمػػة، بمثابػػة لجػػوء يسػػتحقوف عنػػو تعويضػػات، تمامػػًا مثػػؿ الفمسػػطينييف الػػذيف نػػّص القػػرار 

لجػائيـ بػالقوة الغاشػمة إلػى البمػداف المجػاورة وغيرىػا،  عمى تعويضيـ جراء إخػراجيـ مػف ببلدىػـ، وتشػريدىـ وا 
 سطيف.والنص أيضًا وأساسًا بإعادتيـ إلى ديارىـ وأمبلكيـ األصمية في فم

القػرارات والتوجيػات واإلجػراءات التػي تمعػف « ترسػانة»ويعتبر التوجو األخير لمسمطات اإلسرائيمية، جزءًا مف 
فػػي سػػمب الفمسػػػطينييف حقػػوقيـ واالسػػػتحواذ عمػػى كػػػؿ مػػا ىػػو إيجػػػابي فييػػا. لكػػػف ييػػودًا مػػػف البمػػداف العربيػػػة 

ممػػة أيػػالوف واعتبروىػػا مػػف المنػػاورات ىػػاجروا إلػػى فمسػػطيف المحتمػػة، خصوصػػا مػػف ييػػود العػػراؽ، تصػػدوا لح
لمتػػربح عمػػى حسػػابيـ، وعمػػى حسػػاب « تجػػارة»السياسػػية التػػي تريػػد نػػزع حقػػوؽ الفمسػػطينييف، وتحويميػػا إلػػى 

 المعاناة الطويمة التي قاسوىا في مخيمات اليجرة.
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أوطػػانيـ   فمػا ىػي المعطيػات والظػػروؼ والوقػائع التػي تػػـ تػداوليا عػف ىجػػرة بعػض ييػود البمػػداف العربيػة مػف
فػػي بعضػػيا، « اليسػػتيريا»وىػػؿ ُأجبػػر بعضػػيـ عمػػى اليجػػرة  ولمػػاذا حصػػمت ىجػػرات جماعيػػة حممػػت صػػفات 

وقامػػػت عمػػػى مخػػػاوؼ فييػػػا الحقيقػػػي، وفييػػػا أيضػػػا المفبػػػرؾ والمفتعػػػؿ والمػػػدبر مػػػف جانػػػب أفػػػراد مػػػف الحركػػػة 
 الصييونية 

عربيػػة إلػػى فمسػػطيف المحتمػػة، أسػػجؿ قبػػؿ تسػػجيؿ مػػا اختزنتػػو بعػػض الوثػػائؽ عػػف ىجػػرة بعػػض ييػػود البمػػداف ال
وقػائع تجربػة شخصػية عشػتيا فػي أوائػؿ خمسػينات القػرف الماضػي، عنػدما لػـ يكػف عمػري وصػؿ إلػى العشػر 
سػػنوات. ذات يػػـو اصػػطحبني والػػدي معػػو مػػف مخػػيـ عػػيف الحمػػوة لشػػراء بعػػض احتياجاتنػػا مػػف أسػػواؽ مدينػػة 

ة، أي الزواريب، وجدنا مف يػدلنا وييمػس فػي آذاننػا أف صيدا القريبة مف المخيـ. عندما دخمنا األسواؽ القديم
بعػػػػض المحػػػػبلت مػػػػا زاؿ يممكيػػػػا ويػػػػديرىا ييػػػػود، وأف اإلقبػػػػاؿ عمػػػػى الشػػػػراء منيػػػػا كػػػػاف عاديػػػػًا وكغيرىػػػػا مػػػػف 

بأنػو حػي « خػاف اإلفػرنج»المحبلت. بؿ وجد مف اشار إلى حػي داخمػي مقابػؿ باعػة األثػاث وتصػنيعو خمػؼ 
 يسكنو ييود.

بنػػاف كػػاف وجػػودىـ مسػػتمرًا ولػػـ ييػػاجروا منػػو، وكػػانوا يمارسػػوف حيػػاتيـ كغيػػرىـ مػػف الطوائػػؼ إذًا فػػإف ييػػود ل
 –وادي أبػػو جميػػؿ »المبنانيػػة فػػي تمػػؾ المرحمػػة. ومػػف الحقػػائؽ والوقػػائع البلفتػػة التػػي تػػـ تسػػجيميا فػػي كتػػاب 

سػطيف، مػع حمػوؿ نكبػة فم» ، ننقػؿ اآلتػي: 5119لنػدى عبدالصػمد الصػادر عػاـ « قصص عف ييود بيػروت
ازدادت اليجرة الييودية مف الدوؿ المجاورة إلى لبناف الذي بات البمد العربي الوحيد الذي زاد عدد الييػود فيػو 
بعد النكبة، وفي المقابؿ كاف عدد الذيف سافروا إلى إسػرائيؿ فػي تمػؾ الفتػرة قمػيبل، وسػط ازدىػار متنػاـ عرفتػو 

 «.تمؾ الطائفة في لبناف حينيا
، عمػى الػرغـ مػف 0928امػا عػدد الييػود الػذي كػاف فػي لبنػاف، فبمػغ ذروتػو سػنة »سػابؽ: جاء فػي المصػدر ال

وجود حرب أىمية فيو، ويراوح بيف اثني عشر ألفًا وخمسة عشػر ألفػًا، عمػى اعتبػار أف عػدد الييػود فػي لبنػاف 
بلثػة آالؼ إلػى ث 0967زاد بعد نكبة فمسطيف، مع ىجرة ييػود مػف سػورية والعػراؽ إليػو، ثػـ تراجػع بعػد حػرب 

 «.ومئتي شخص، بينيـ ألفاف مف حاممي الجنسية المبنانية
، كمػػا أف الحػػرب 0967الجػػدير ذكػػره أف عػػدد الييػػود تنػػاقص فػػي لبنػػاف فػػي شػػكؿ تػػدريجي بعػػد حػػرب العػػاـ 

، لػػـ تبػػؽ مػػف الييػػود فػػي لبنػػاف إال 0989واسػػتمرت حتػػى العػػاـ  0972األىميػػة فيػػو التػػي انػػدلعت فػػي العػػاـ 
 ىي التي غيرت أسماءىا وأماكف سكنيا. أعدادًا نادرة،
 عمى عشرات تؤكد اآلتي:« وادي أبو جميؿ»مادة كتاب 

لـ تحصؿ مضايقة الطائفة الييودية فػي لبنػاف حتػى عنػد اشػتداد الحػرب األىميػة، وحتػى بوجػود المقاومػة  -0
 الفمسطينية واشتداد قوتيا في لبناف، إال في ما ندر.

وأرسػػمتيا إلػػى بنػػوؾ عػػدة « سػػّيمتيا»لبنػػاف باعػػت أمبلكيػػا وقبضػػت أثمانيػػا و الغالبيػػة السػػاحقة مػػف ييػػود  -5
، أثنػاء الحػرب األىميػة. وجػاء 0972في فرنسا، وىجرة ييود لبناف تزايدت بعػد العػاـ « بنؾ صفرا»ومف بينيا 

 منطقػػة فػػي البحػػر –إف زوارؽ ترفػػع العمػػـ األميركػػي كانػػت تقتػػرب مػػف تمػػؾ الجيػػة »فػػي الكتػػاب المشػػار إليػػو 
لنقػػؿ ييػػود إلػػى بػػاخرة كبيػػرة بعيػػدة نسػػبيًا عػػف الشػػاطئ تتػػولى بػػدورىا نقميػػـ إلػػى  –مقابػػؿ الجامعػػة األميركيػػة 

 «.إسرائيؿ
 فتف وقنابؿ

لػى  يتوافر العديد مػف المعمومػات عػف ىجػرة بعػض ييػود البمػداف العربيػة مػف أوطػانيـ إلػى فمسػطيف المحتمػة وا 
مراجعة ىو التركيػز عمػى مػا أوردتػو بعػض المصػادر عػف أمػبلؾ غيرىا مف بمداف. إال أف ما ييمنا في ىذه ال
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الييود، وىؿ توصموا إلى بيعيػا قبػؿ ىجػرتيـ، أـ أف الحػوادث دىمػتيـ فمػـ يسػتطيعوا التصػرؼ بيػا، أو قػبض 
 تعويضاتيـ مف الجيات التي كانوا يعمموف لدييا 

الليػاس سػعد الصػادر فػي العػاـ « اليجػرة الييوديػة إلػى فمسػطيف المحتمػة»ما حدث في اليمف: جاء في كتاب 
قاـ العمبلء الصييونيوف في اليمف عف طريؽ وسائؿ ممتوية كثيرة بخمؽ أسػباب الفتنػة بػيف »ما يمي:  0969

السكاف الييود وغير الييود في اليمف وفػي عػدف، مػا اضػطر اإلمػاـ لمسػماح بػاليجرة لكػؿ مػف شػاء مػف ييػود 
اإلماـ آنػذاؾ مػف جميػع الييػود الػذيف أرادوا مغػادرة الػببلد بيػع  اليمف، لمتخمص مف الصييونييف بينيـ، وطمب

 «.ممتمكاتيـ كي يحوؿ دوف مطالبة ىؤالء الييود بحقوؽ ليـ في المستقبؿ في اليمف
انفجػرت »قنابؿ في العػراؽ: أمػا مػا جػاء فػي الكتػاب السػابؽ ذكػره عػف مػا حػدث فػي العػراؽ، فػيمكف اإلشػارة: 

د، واتضح فيما بعد أف أحد العمبلء الصييونييف وضعيا مف أجؿ خمؽ حالػة قنبمة في كنيس ييودي في بغدا
، كما انفجرت قنبمة في مقيى كاف يتردد عميو الييود، وقنبمتاف «ذعر بيف السكاف الييود لحمميـ عمى اليجرة

 في متجريف يممكيما ييودياف عراقياف.
وف عػػػف االنفجػػػارات، ووجػػػدت الشػػػرطة وقػػػد أظيػػػرت األحػػػداث بعػػػد ذلػػػؾ بقميػػػؿ أف الصػػػييونييف ىػػػـ المسػػػؤول

العراقيػػة كميػػة مػػف األسػػمحة فػػي كنػػيس ييػػودي فػػي بغػػداد. وقػػاؿ الحاخػػاـ ساسػػوف خضػػوري )كبيػػر حاخػػامي 
العػراؽ أياميػػا( أنػػو مػف الواضػػح أف الصػػييونييف ىػػـ الػذيف وضػػعوا ىػػذه األسػػمحة مػف أجػػؿ اسػػتفزاز السػػمطات 

 والسكاف العرب.
د الذي قيؿ أف الييود فيو كانوا عمى وفاؽ مع غيرىـ مف المػواطنيف، ولػـ ىذا بعض ما حدث في العراؽ، البم

يكونوا يسكنوف في أحياء خاصة بيـ، بؿ كانوا جزءا مف نسيج سكاف بغداد عمى سبيؿ المثاؿ. وكاف عددىـ 
 يمثػػؿ ربػػع عػػدد سػػكاف بغػػداد، وكػػاف ليػػـ عػػاداتيـ المتماثمػػة تقريبػػا مػػع غيػػرىـ مػػف المػػواطنيف ويتكممػػوف المغػػة
العربيػػػة كغيػػػرىـ، ويتمتعػػػوف بحقػػػوقيـ المدنيػػػة والدينيػػػة والسياسػػػية، وكػػػانوا يشػػػغموف وظػػػائؼ ميمػػػة فػػػي كػػػؿ 

 القطاعات.
وبعػػد حصػػوؿ التفجيػػرات فشػػت بػػيف ييػػود العػػراؽ ىسػػتيريا ىجػػرة، فشػػيدت بػػدايات خمسػػينات القػػرف الماضػػي 

محتمػػة أو غيرىػػا. بينمػػا أشػػارت ىجػػرة اآلالؼ مػػف بيػػنيـ، إمػػا إلػػى إيػػراف أو قبػػرص وبعػػدىما إلػػى فمسػػطيف ال
، وىػػذا 0920ألػؼ نسػمة فػي نيايػة العػاـ  052مصػادر إلػى أف عػدد الميػاجريف الييػود مػف العػراؽ بمػغ نحػو 

 –أي ييػود العػراؽ والػيمف وغيػرىـ  –الرقـ ىو األكبر مف بيف ميػاجري البمػداف العربيػة مػف الييػود، مػع أنيػـ 
رائيمية، وفرضػػػت عمػػػييـ اإلقامػػػة فػػػي مخيمػػػات غيػػػر الئقػػػة عوممػػػوا معاممػػػة سػػػيئة مػػػف جانػػػب السػػػمطات اإلسػػػ

 )المعبراة( وتركوا ببل عمؿ وقدمت ليـ مساعدات شحيحة.
تفجيػرات  0948في مصر وبػبلد المغػرب: شػيدت مصػر بعػد قيػاـ الكيػاف الصػييوني فػي فمسػطيف فػي العػاـ 

ة مف عدـ االستقرار بيف لمحبلت يممكيا ييود، عمى أيدي عمبلء لمنظمات صييونية، وذلؾ بيدؼ خمؽ حال
عمػػػى الممكيػػػة. وجػػػاء العػػػدواف الثبلثػػػػي  0925الييػػػود، ودفعيػػػـ لميجػػػرة. واسػػػتمر ذلػػػؾ بعػػػد قيػػػاـ ثػػػورة العػػػاـ 

ليزيػػد  0962االنكميػػزي الفرنسػػي اإلسػػرائيمي عمػػى األراضػػي المصػػرية، وخاصػػة عمػػى قنػػاة السػػويس فػػي العػػاـ 
 وتيرة ىجرة الييود مف مصر.

الفرنسي مف تونس والمغرب في تمػؾ السػنة، بعػد أف خػاض الشػعباف كفاحػًا مسػتمرًا كما إف خروج االستعمار 
ضده، ثـ اضطر لمخروج مف الجزائر فػي أوائػؿ سػتينات القػرف الماضػي، دفػع ييػود تمػؾ البمػداف إلػى اليجػرة، 
خصوصا أف غػالبيتيـ كانػت متعاونػة مػع ذلػؾ االسػتعمار، وربطػت مصػالحيا بمصػالحو، وكػاف كثيػروف مػف 
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د تمػػػؾ البمػػػداف يحممػػػوف جنسػػػيات المسػػػتعمر. لػػػذلؾ رحػػػؿ أغمػػػبيـ معػػػو، وكػػػاف مػػػف الطبيعػػػي أف ينػػػذرىـ ييػػػو 
 المستعمر ببيع أمبلكيـ وقبض تعويضاتيـ.

فػػي مواجيػػة الحممػػة التػػي « لجنػػة ييػػود بغػػداد»وشػػكؿ الييػػود العراقيػػوف لجنػػة فػػي إسػػرائيؿ، أطمقػػوا عمييػػا اسػػـ 
دانػػػي أيػػػالوف »وذلػػػؾ برئاسػػػة الشػػػاعر ألمػػػوغ بيػػػار الػػػذي قػػػاؿ إف  يقودىػػػا نائػػػب وزيػػػر الخارجيػػػة اإلسػػػرائيمي،

والحكومة اإلسرائيمية ووزراء مف اليميف يحاولوف استغبلؿ تاريخنا بطريقة ميينة في أالعيبيـ السياسية، وىذه 
إف تكويف المجنة ما ىو إال »ليست المرة األولى التي يجري فييا محو تاريخنا واستغبللو وتشوييو. وأضاؼ: 

الخطوة األولى في استئناؼ المطالبة بتاريخنا وثقافتنا وأمبلكنا أيضا، وال نترؾ لآلخريف ومف ضمنيـ الحركة 
 «.الصييونية ودولة إسرائيؿ االستحواذ عمييا لصالحيـ

مػػف يبحػػث عػػف حػػؿ منصػػؼ »وبػػيف الجػػد واليػػزؿ يػػذكر الكاتػػب اإلسػػرائيمي كوخػػافي شػػيمش فػػي مقػػاؿ لػػو اف 
إلػػى الػػدوؿ العربيػػة، ويعػػود « البلجئػػوف الييػػود»ؿ ىػػو إعػػادتيـ إلػػى أوطػػانيـ، فيعػػود لبلجئػػيف، فػػإف أفضػػؿ حػػ

الفمسطينيوف إلى فمسطيف، أي إسرائيؿ اليوـ، فيؿ ىذا ما تريده إسرائيؿ  تعممنا في المدرسة أننا كييػود عػدنا 
 «.إلى وطننا األوؿ القديـ، أرض الميعاد، فكيؼ أصبحنا الجئيف في إسرائيؿ 

 95/01/9109، ندنالحياة، ل
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