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 لحماسستراتيجية االمصالحة مسألة .. و مشعل:زيارة أمير قطر لغزة خطوة كبيرة لكسر الحصار .0
رئيس  ،خالد مشعؿ، أف اهلل ميراف عبدنقبًل عف مراسميا  الدوحة مف 27/10/12الشرق، الدوحة  ذكرت
بمناسبة حموؿ عيد  دولة قطرىنأ الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني أمير  ،ب السياسي لحركة حماسالمكت

 األضحى المبارؾ، مشددا عمى أىمية الزيارة التي قاـ بيا سموه إلى غزة الثبلثاء الماضي.
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وقاؿ مشعؿ في تصريح صحفي عقب أدائو شعائر صبلة عيد األضحى المبارؾ بجامع اإلماـ محمد بف 
: إنني في ىذه المناسبة الكريمة أعرب عف امتناننا ألمير الببلد 26/10الجمعة  الوىاب صباح يوـ عبد

صاحب السمو الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني عمى زيارتو التاريخية لغزة التي أعطى فييا رسالة قوية 
لوقوؼ إلى جانب بالوقوؼ إلى جانب أىمنا في غزة، مشيرًا إلى أف ىذا الموقؼ يضاؼ إلى سجؿ قطر في ا

وأضاؼ مشعؿ أف زيارة األمير تأتي إيذانا بخطوة كبيرة نحو  قضية فمسطيف وشعب فمسطيف في كؿ مكاف.
كسر الحصار الظالـ عمى غزة، وىذا شأف الكبار، وىي تأتي في سياؽ الموقؼ المتميز لدولة قطر تجاه 

بشكؿ عاـ، وما زلنا نستذكر موقؼ سمو القضية الفمسطينية بشكؿ خاص وقضايا األمة العربية واإلسبلمية 
األمير أثناء حرب غزة وعقد قمة عربية انتصارا ألىمنا في غزة، وموقؼ سموه في حرب لبناف وموقفو تجاه 

 مجمؿ قضايا العرب والمسمميف ومواقفو تجاه الربيع العربي، حفظ اهلل قطر وأمير قطر وشعب قطر.
الفمسطينية التي دعا ليا سمو األمير، قاؿ مشعؿ إف  –وردا عمى سؤاؿ حوؿ المصالحة الفمسطينية 

المصالحة مسألة إستراتيجية بالنسبة لنا وسوؼ نتابع جيودنا لتطبيؽ ما اتفقنا عميو في القاىرة والدوحة وفي 
محطات مختمفة، وبإذف اهلل سوؼ نذلؿ كؿ العقبات التي تحوؿ دوف المصالحة، ألف االنقساـ شر مستطير 

يعا بإذف اهلل، وسوؼ تتضافر الجيود مف حركتي حماس وفتح ومجمؿ القوى الفمسطينية وسنخرج منو سر 
سبلمية كريمة تساعدنا جميعا كفمسطينييف عمى تجاوز مرحمة االنقساـ.  األخرى وبرعاية عربية وا 

وردا عمى سؤاؿ عما تردد مؤخرا حوؿ اعتزاـ خالد مشعؿ التخمي عف موقعو في رئاسة المكتب السياسي 
كة حماس، قاؿ مشعؿ: ىناؾ فرؽ كبير بيف التخمي عف الموقع والتخمي عف الدور والموقؼ، فاإلنساف لحر 

منا ال ينتيي دوره حتى يمقى اهلل تعالى، ودورنا ىو في خدمة قضايا فمسطيف وخدمة قضايا األمة وخدمة 
ي دوره حتى الممات، قضايا شعبنا الفمسطيني وخدمة ديننا وقضايانا، واإلنساف صاحب الرسالة ال ينتي

نما عف أداء  ونسأؿ اهلل أف يرزقنا الشيادة في سبيمو، أما المواقع فيي متغيرة، والناس ال تبحث عف المواقع وا 
 الواجب والمسؤولية وقبؿ كؿ ذلؾ رضا اهلل عز وجؿ.

ي بزيارة سفارة السمطة الفمسطينية ف قاـ خالد مشعؿ، أف الدوحة مف 27/10/2012قدس برس،  وأضافت
وشارؾ مشعؿ، بحسب بياف صحفي صدر عف الحركة يـو  الدوحة خبلؿ أوؿ أياـ عيد األضحى المبارؾ.

خبلؿ زيارتو إلى سفارة راـ اهلل في احتفاؿ جماىيري كبير أقيـ ألبناء الجالية الفمسطينية في  27/10 السبت
  بلمية بمناسبة عيد األضحى المبارؾ.قطر، حيث قّدـ التياني ألبناء الجالية الفمسطينية واألمة العربية واإلس

وحضر ىذا االحتفاؿ الذي أقيـ في مقّر السفارة الفمسطينية في العاصمة القطرية، إلى جانب مشعؿ عضو 
المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشؽ وعدد مف األسرى المحّرريف ضمف صفقة التبادؿ األخيرة 

 والمبعديف إلى دولة قطر.
تؼ مشعؿ رئيس دولة اإلمارات الشيخ خميفة بف زايد آؿ نيياف وىنأه بمناسبة عيد وفي سياؽ مّتصؿ، ىا

 األضحى المبارؾ، متمنيًا لببلده مزيدًا مف التقدـ واالزدىار. بحسب بياف صدر عف حماس.
 
 
 

 بسبب تصرفات حماس عباس: مصير غزة قد يكون االنفصال التام .6
محمود عباس، أمس، عف الخوؼ مف أف مصير قطاع غزة  عبر الرئيس الفمسطيني: كفاح زبوف - راـ اهلل

قد يكوف االنفصاؿ التاـ عف الضفة الغربية، بسبب تصرفات وتوجيات حركة حماس. وقاؿ وىو يضع إكميبل 
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زيارة أمير قطر إلى غزة أصبحت وراءنا، وكاف ىدفيا "مف الزىور عمى قبر الرئيس الراحؿ ياسر عرفات: 
، لكف ىناؾ سوء فيـ مف قبؿ حماس ليذه الزيارة، وأنا أخشى مف أف األمور  إنسانيا، وىذا شيء محتـر

وتطرؽ أبو مازف  ."أصبحت تسير نحو الفصؿ الكامؿ لقطاع غزة عف الضفة الغربية نتيجة لسوء الفيـ ىذا
في حديثو إلى زيارة أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني، وما تحممو مف معاف، في محاولة لتمطيؼ 

واء مع قطر كما يبدو، بعد أسبوع متوتر، ىاجمت فيو القيادة الفمسطينية الزيارة بعنؼ متيمة إياه األج
بتشجيع االنقساـ، وذلؾ بعد اتصاؿ تمقاه أبو مازف مف الشيخ حمد نفسو، مساء أوؿ مف أمس، أكد فيو أف 

قبؿ الزيارة،  عباسؿ بزيارتو لـ تكف سياسية. وىذا ثاني اتصاؿ مف الشيخ حمد في غضوف أياـ، إذ اتص
 وكانت مكالمة جافة إلى حد كبير، ثـ اتصؿ ثانية.

 72/01/7107الشرق األوسط، لندن، 
 

 لمصنع السودان اإلسرائيمييدعو لوقف الظمم في سوريا ويستنكر القصف  ةنيى .3
عمى  دعا رئيس الحكومة في غزة إسماعيؿ ىنية إلى وقؼ "نزيؼ الدـ والظمـ واالعتداءات اآلثمة " :غزة

وقاؿ ىنية خبلؿ خطبة عيد األضحى في ساحة مخيـ  أبناء الشعبيف الفمسطيني والسوري في سوريا.
النصيرات لبلجئيف الفمسطينييف وسط قطاع غزة اليوـ الجمعة "ليتوقؼ ىذا النزيؼ والظمـ ولترفع اليد اآلثمة 

سوري الذي يبحث عف حريتو وعف عف أبناء شعبنا الفمسطيني في سوريا ولترفع اليد الظالمة عف الشعب ال
 كرامتو في وطنو".

وتطرؽ ىنية لزيارة أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني قائبل إف "الخطوة التي قاـ بيا أمير قطر والدور 
المصري الذي يسرىا لدعـ قطاع غزة جريئة ومتقدمة عمى طريؽ خمخمة ىذا الحصار اإلسرائيمي الظالـ، 

وأضاؼ "أمير قطر أتى بنفسو إلى غزة معمنا أف فمسطيف تعيش في  د والمعادالت".وكسر الحواجز والقواع
 قمب األمة وسويداء مشاعرىا وأف أىؿ غزة ليسوا وحدىـ في الميداف".

وشدد عمى أف حكومتو ال تسعى لفصؿ قطاع غزة عف بقية أرض فمسطيف، قائبًل "غزة والضفة والقدس جزء 
عو لكينونة أو قاعدة منفصمة عف بقية أرضنا وعف أىمنا وحينما تيتـ األمة مف الوطف فمسطيف الكبير وال ند

في غزة فؤلنيا حرة وبواباتيا مفتوحة وال تحتاج إلى ختـ إسرائيمي لموصوؿ إلييا وألنيا أقصر الطرؽ نحو 
نياء االنقساـ، معتب القدس واألقصى". را أف وأوضح ىنية أف حكومتو تسعى لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية وا 

االنقساـ جاء اضطراريًا بسبب المواقؼ "الظالمة والطاغية" التي طغت عمى إرادة الشعب الفمسطيني في 
ولية القطاع في حضف مصر ولكف مصر ؤ وقاؿ "ال نريد أف نمقي بمس االنتخابات الحرة والنزيية"، بحد قولو.

عب الفمسطيني ونحف عندما نعيش األلـ دولة عربية كبيرة وتقع عمييا مسئولية تاريخية وعقائدية تجاه الش
 فإننا نمجئ إلى أبناء ىذه األمة التي تقؼ مصر في بوابتيا".

مف جية أخرى استنكر ىنية "القصؼ اإلسرائيمي لمصنع الذخيرة في السوداف"، قائبًل "نندد بيذه الجريمة 
ى اإلرىاب في المنطقة ونستنكر ىذا اإلرىاب الذي يدؿ عمى أف إسرائيؿ دولة خارج عف القانوف وترع

 وتغذيو في العالـ كمو".
 72/01/7107، اإلخباريةوكالة سما 

 
 ييدف لمحفاظ عمى مبدأ حل الدولتين األمم لمتحدةشتون أن المسعى الفمسطيني في آل ؤكدي عباس .4
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ة استقبؿ الرئيس محمود عباس ظير أمس بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، ممثمة السياس :وفا -راـ اهلل 
العميا لبلتحاد األوروبي كاثريف آشتوف، حيث اطمعيا عمى آخر مستجدات العممية السممية، والتوجو 

 الفمسطيني لرفع مكانة فمسطيف إلى دولة غير كاممة العضوية.
وأشار الرئيس، إلى أف المسعى الفمسطيني في الجمعية العامة، ييدؼ إلى الحفاظ عمى مبدأ حؿ الدولتيف، 

شى جراء رفض الحكومة االسرائيمية االلتزاـ بقرارات الشرعية الدولية، واصرارىا عمى الذي أصبح يتبل
 مواصمة االستيطاف في األرض الفمسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتمة.

وجدد الرئيس استعداد الجانب الفمسطيني لمعودة إلى طاولة المفاوضات، عقب رفع مكانة فمسطيف في األمـ 
 الستئناؼ المفاوضات حوؿ قضايا الوضع النيائي.المتحدة، وذلؾ 

مساء أمس رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر، وأمينيا العاـ رامي الحمد اهلل. واطمع  عباسواستقبؿ 
مف الشير  61الرئيس مف المجنة، عمى نتائج االنتخابات البمدية التي جرت في المحافظات الشمالية في الػ 

 ممية االنتخابية بكؿ نجاح ومسؤولية.الجاري، وسير الع
بدوره ثمف الرئيس العمؿ الكبير الذي قامت بو لجنة االنتخابات المركزية مف اجؿ إنجاح العرس 

 الديمقراطي، والوصوؿ بو إلى بر األماف بكؿ شفافية وحيادية ونزاىة.
  66/01/6106الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 مار وعدم السكوت عمى أي عدوان عمى غزةىنية: مرسي تعيد إدخال مواد اإلع .5

إسماعيؿ ىنية أف الرئيس محمد مرسي تعيد في  في قطاع غزةكشؼ رئيس الوزراء في الحكومة : لندف
اتصاؿ ىاتفي معو وقوؼ مصر مع غزة ضد أي عدواف، إضافة إلى وعد بإدخاؿ مواد إعادة اإلعمار إلى 

استقباؿ متضامنيف في غزة أمس أف الرئيس مرسي أكد أف  عف ىنية قولو خبلؿ "معا"ونقمت وكالة  القطاع.
مصر ستدعـ غزة والشعب الفمسطيني، ولف تسكت عمى أي عدواف عميو، وسيتـ إدخاؿ كؿ المواد البلزمة "

ال يمكف لمصر أف تتورط في حصار غزة أو أي غطاء "، كما أكد أنو "إلعادة اإلعمار في قطاع غزة
، وىذا يدلؿ عمى انتقاؿ مصر إلى مربع القيادة والحركة والمبادرة، ويؤكد أنو لمعدواف أو االعتداء عمى غزة

 ."عندما يتوحد الشاـ مع مصر وبدعـ األمة يكوف النصر
والوفد اإلندونيسي المذيف يزوراف غزة لمتضامف مع الشعب  "71أمياؿ مف االبتسامات "واستقبؿ ىنية قافمة 

األضحى المبارؾ. ورحب بكؿ المتضامنيف، معبرًا عف سعادة  الفمسطيني ومشاركة أىالي قطاع غزة عيد
 الشعب الفمسطيني مع كؿ متضامف يدخؿ فمسطيف.

أال نفرط بجزء مف أرض فمسطيف وال شبر مف أرض فمسطيف ألنيا أرض "وجدد ىنية العيد لؤلمة اإلسبلمية 
ء مف ىذا الوقؼ، ولو وقؼ إسبلمي ال يجوز لشخص وال قائد وال منظمة وال فصيؿ أف يتنازؿ عف شي

أجمع الشعب الفمسطيني عمى التفريط بجزء مف أرض فمسطيف، وىذا لف يحدث، فيو باطؿ ولف يمـز األمة 
كما أشاد ىنية بما وصفو بإجماع األمة بالتمسؾ بالمقاومة والجياد، والتمسؾ بالحؽ الفمسطيني  ."بشيء

حؽ العودة لبلجئيف الفمسطينييف عمى أرضيـ التي وعدـ التفريط والتنازؿ عف الحقوؽ الفمسطينية، وأوليا 
الشعب الفمسطيني مؤمف بالنصر، خصوصًا في ظؿ الربيع العربي والمد "ىجروا منيا، مشيرًا إلى أف 

 ."اإلسبلمي وعودة القضية الفمسطينية إلى الواجية في كؿ العواصـ، لذا نحف أكثر ثقة بالتحرير والنصر
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مى أرض فمسطيف، ورفعنا شعار: لف نعترؼ بإسرائيؿ، ونرى اليوـ أف أمتنا ال مستقبؿ إلسرائيؿ ع"وقاؿ: 
اتخذت مواقؼ وخطوات تجاوزت عدـ االعتراؼ باالحتبلؿ، بؿ تؤكد أنو ال مستقبؿ لبلحتبلؿ عمى أرض 

 ."فمسطيف
 72/01/7107الحياة، لندن، 

 
 مجمس األمن بحماية السكان في غزةتطالب السمطة الفمسطينية  .6

طالبت السمطة الفمسطينية مجمس األمف بحماية السكاف في غزة نتيجة تعرضيـ لغارات إسرائيمية : نيويورؾ
أوقعت قتمى وجرحى ودمرت ممتمكات، إضافة إلى السكاف في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتمة في 

الة إلى مجمس األمف وجو ىجمات المستوطنيف اإلسرائيمييف. ووجيت البعثة الفمسطينية في األمـ المتحدة رس
تعميؽ عزؿ القدس الشرقية عف بقية "سيؤدي إلى  "جيمو"والجمعية العامة قالت فييا إف توسيع مستوطنة 

 ."المناطؽ الفمسطينية المحيطة بيا، ويجب عمى المجتمع الدولي أف يطالب إسرائيؿ بإلغائو
 66/01/6106الحياة، لندن، 

 
 ومشكمة الكيرباء سياسية بامتياز تعاني ضعفاً في غزة سمطاتنا المحمية  :الفرامحمد وزير ال .7

محمد الفرا أف السمطات المحمية  .أكد وزير الحكـ المحمي في الحكومة الفمسطينية في غزة، د: خاف يونس
والبمديات في القطاع تعاني ضعفا في اإلمكانات والموارد البشرية والمادية ألسباب مختمفة، لكنو تحدث عف 

أف يقوـ بو المواطف الفمسطيني لمعاونة الحكومة عمى القياـ بواجباتيا في ظؿ ىذه  دور حضاري يجب
وقاؿ الفرا في حوار مع "قدس برس" إننا نعمؿ اآلف عمى تطوير قدرات الدوائر المختمفة في وزارة  األزمة.

رات عالية، الحكـ المحمي، مف خبلؿ خطة متوازية لتطوير قدرات البمديات، ىناؾ بمديات يوجد لدييا قد
 ولكف أغمب البمديات لدييا نقاط ضعؼ في قدراتيا".

وحوؿ مشكمة الكيرباء المستفحمة في غزة، أوضح أف "جزء كبير منيا سياسي، فمحطة التوليد الموجودة 
شيكؿ، لكنو يحسب لممواطف بنصؼ شيكؿ، وىذه مبيعات  7.1حاليا: تكمفة إنتاج كيمو وات واحد فييا يبمغ 

ونوه إلى أنو "في الماضي، كاف االتحاد  سبب خسارة وعجز متراكـ في موازنة الشركة".شيرية لؤلسؼ ت
األوروبي يقوـ بشراء سوالر ويدعـ المحطة، لكف بعد االنتخابات األخيرة قاـ االتحاد األوروبي الذي يدعي 

لشركة استطاعت أف لكنو استدرؾ أف "ا حبو لمديمقراطية، بقطع ىذا التمويؿ بالتنسيؽ مع حكومة راـ اهلل".
تقوـ بتحسيف إيراداتيا، إال أف الحكومة في راـ اهلل ال ترسؿ لمشركة االمواؿ التي تستقطعيا مف موظفييا 

 مميوف شيكؿ، ويدعوف أنو ثمف لكميات الكيرباء الواردة مف إسرائيؿ". 71شيريا، والتي تبمغ 
مميوف دوالر لصيانة محطة التوليد،  2.5وأضاؼ أف "سمطة راـ اهلل تريد مف الشركة اآلف أف تساىـ ب 

وىذا بند جديد يضاؼ إلى التضييقات السابقة"، مؤكدا أف "أي جيد تبذلو الشركة لزيادة التحصيؿ يقابمو مزيد 
 مف األعباء التي تمقييا حكومة راـ اهلل عمى الشركة".

 72/01/7107قدس برس، 
 

 بعد ساعات من اعتقالو أمين سر "التشريعي" محمود الرمحي يفرج عناالحتالل  .8
أفرج جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي، مساء أمس، عف برلماني مف حركة حماس، بعد : عبد القادر فارس - غزة

وقالت وسائؿ إعبلـ محمية إف  ساعات مف اعتقالو عمى حاجز عسكري جنوب نابمس في الضفة الغربية.
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المجمس التشريعي الفمسطيني، بعد  قوات جيش االحتبلؿ أفرجت عف النائب محمود الرمحي أميف سر
ساعات مف اعتقالو خبلؿ مروره عبر حاجز حوارة جنوب نابمس. وأفاد بعض سكاف راـ اهلل، مسقط راس 

 النائب، أنو اعتقؿ وتـ التحفظ عمى سيارتو وذلؾ أثناء محاولتو عبور الحاجز.
قيـ لف تثنييـ عف ىدفيـ وخدمة كافة الممارسات بح"وكاف نواب حماس نددوا باالعتقاؿ مشدديف عمى أف 

 ."قرصنة صييونية تعبر عف عقمية عصابات»، معتبريف ما جرى «شعبيـ
 72/01/717عكاظ، جدة 

 
 والمقاومة تقصف بئر السبع بصواريخ غراد ..شييد من حماس في ىجوم إسرائيمي عمى غزة .9

المتفؽ عمييا منذ ثبلثة  في أوؿ خرؽ لميدنة نقبًل عف الوكاالت، 29/10/2012السفير، بيروت،  ذكرت
أياـ بيف قوات االحتبلؿ وفصائؿ المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة بعد أسبوع مف التوتر، استيدفت 

الجناح العسكري لحركة  ،الطائرات الحربية اإلسرائيمية مجموعة مف المقاوميف مف كتائب عز الديف القساـ
 لمحتمة، ما أسفر عف استشياد أحدىـ وجرح آخر.المرابطيف بالقرب مف الحدود مع األراضي ا ،حماس

الطيراف اإلسرائيمي قصؼ موقعًا إلطبلؽ »وأكد جيش االحتبلؿ في بياف الغارة الجوية، مشيرًا إلى أف 
 باتجاه جنوبي األراضي المحتمة.« الصواريخ وسط قطاع غزة عند انتياء االستعدادات إلطبلقيا

صحة في الحكومة في غزة أشرؼ القدرة بأف الغارة الجوية أسفرت عف مف جيتو، أفاد المتحدث باسـ وزارة ال
 عامًا(. 25استشياد المواطف سميماف كامؿ القرا )

صابة آخر في قصؼ أثناء توغؿ إسرائيمي في  بدورىا، أعمنت كتائب القساـ عف استشياد أحد عناصرىا وا 
جاه قوات برية إسرائيمية توغمت في شرقي خاف يونس، مشيرة إلى أف عناصرىا أطمقوا قذائؼ مورتر بات

 جنوبي القطاع بعد اليجـو الجوي.
متر في  200آليات ودبابات عدة وثبلث جرافات عسكرية إسرائيمية توّغمت مسافة »وأوضح شيود عياف أف 

عمؽ األراضي الزراعية، وكانت تقوـ بأعماؿ تمشيط وتجريؼ عندما تصّدى ليا مرابطوف )مقاتموف يرابطوف 
 «.حدود( بقذائؼ ىاوف في شرقي بمدة القرارةقرب ال

. وبحسب 48وردًا عمى االعتداء اإلسرائيمي، أطمقت فصائؿ المقاومة أربعة صواريخ باتجاه أراضي الػ
المتحدث باسـ شرطة االحتبلؿ ميكي روزنفيمد، فإف أربعة صواريخ سقطت جنوبي األراضي المحتمة مف 

اروخيف سقطا في قطاع غير مأىوؿ مف منطقة اشكوؿ وسقط ص»دوف أف يسفرا عف إصابات. وأوضح أف 
 «.اثناف في محيط بئر السبع

إطبلؽ صاروخ غراد استيدؼ  ،الجناح العسكري لمجاف المقاومة الشعبية ،وتبنت ألوية الناصر صبلح الديف
اسـ وقاؿ المتحدث ب منطقة بئر السبع في جنوبي األراضي المحتمة، مف دوف أف يسفر عف وقوع أضرار.

رسالة لمعدو أنو ال يممؾ تحديد جغرافية »األلوية أبو مجاىد إف استيداؼ منطقة بئر السبع ليس سوى 
المدف المركزية لف تكوف بمنأى عف الرد عمى كؿ قطرة دـ تسقط مف »، مضيفًا أف «المواجية مع المقاومة

 «.أبناء الشعب الفمسطيني
 29/10كتائب القساـ تبنت فجر االثنيف أف  غزةمف  29/10/2012المركز الفمسطيني لإلعالم،  وأضاؼ

وقالت الكتائب في  قصؼ مواقع االحتبلؿ العسكرية المحاذية لقطاع غزة برشقات مف القذائؼ الصاروخية.
ببلغ عسكري مقتضب وصؿ المركز الفمسطيني لئلعبلـ نسخة عنو: إف "ىذا القصؼ جاء ردًّا عمى العدواف 

 االحتبلؿ عمى قطاع غزة".
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في تجمع مستوطنات "أشكوؿ" جنوب األراضي  عدو الصييوني سقوط ثمانية صواريخبدوره؛ أعمف ال
 الفمسطينية المحتمة.

وذكر الموقع اإللكتروني لمقناة الثانية العبرية أف ثمانية صواريخ أطمقت مف قطاع غزة فجر االثنيف سقطت 
لصواريخ الفمسطينية لـ تسفر عف وقوع إصابات وأشار إلى أف ا في مناطؽ مفتوحة بمدينة "أشكوؿ" المحتمة.

 أو أضرار، مبيًنا أف صفارات اإلنذار التحذيرية ال تزاؿ تدوي حتى المحظة. 
 

  مشعل يياتف البشير ويؤكد إدانة حماس لمعدوان اإلسرائيمي عمى السودان .01
حسف البشير، ىاتؼ خالد مشعؿ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الرئيس السوداني عمر : بيروت

مؤكًدا إدانة حركتو لمعدواف اإلسرائيمي الذي استيدؼ مجمع اليرموؾ لمتصنيع العسكري جنوب العاصمة 
وذكرت مصادر إعبلمية تابعة لحركة حماس إف مشعؿ عّبر لمبشير، خبلؿ  الخرطوـ ليؿ الثبلثاء الماضي.

ة وشعًبا في وجو العدواف واإلجراـ المكالمة الياتفية، عف "التضامف الكامؿ مع السوداف قيادة وحكوم
وثمف مشعؿ "المواقؼ المشرفة لمرئيس السوداني عمر حسف البشير والشعب السوداني في دعـ  الصييوني".

 ومساندة الشعب الفمسطيني وحقوقو المشروعة وقضيتو العادلة".
الذي تعّرض لو  بشدة العدواف اإلسرائيمي ،25/10يوـ الخميس  ، في بياف لياأدانت حركة حماسكما 

مجمع اليرموؾ لمصناعات العسكرية في دولة السوداف، وأكدت تضامنيا الكامؿ مع جولة السوداف. وقاؿ 
الغادر قدس برس: "إنَّنا نديف بشدَّة ىذه الجريمة الصييونية واالعتداء وكالة أرسمت نسخة منو ل ، الذيبيافال

ووصؼ  في دولة السوداف الشقيقة". العسكريةضد مجمع اليرموؾ لمصناعات  الذي قاـ بو جيش العدو
البياف العدواف بأنو "سافر" و يؤكد مجددا "أف الكياف الصييوني يواصؿ انتياؾ القوانيف واألعراؼ الدولية 
ويمارس إرىاب الدولة، ليس ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا فحسب بؿ ضد الدوؿ والشعوب العربية 

فيو إدانتنا ليذا العدواف الغادر، لنعمف تضامننا الكامؿ  وقت الذي نجددوأضاؼ: "إنَّنا في ال واإلسبلمية".
ووقوفنا مع دولة السوداف الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، ونثمِّف مواقفيا الداعمة لشعبنا الفمسطيني وحقوقو 

 المشروعة، متمنيف لمسوداف العزيز دواـ األمف واالستقرار"، كما قاؿ البياف.
 26/10/2012-25قدس برس، 

 
 حماس لم تعد بحاجة إلى تيريب حقائب األموال ألنيا طورت لنفسيا مصادر دخل محمية"ىارتس":  .00

ىآرتس العبرية إّنو لدى حركة حماس طريقة خاصة في جمع  قالت جريدة: زىير أندراوس -الناصرة 
 2005ازنتيا عاـ أعواـ فقط، فبعد أف كانت مو  5ضعفا خبلؿ  13األمواؿ، وتمكنت مف زيادة دخميا إلى 

 مميوف دوالر. 540إلى  2010مميوف دوالر في السنة، إلى أف وصمت ىذه الميزانية عاـ  40تصؿ إلى 
وأضافت الجريدة، التي اعتمدت عمى مصادر فمسطينّية ووسائؿ إعبلـ تصدر في الضفة والقطاع، أف 

ىر، ولـ يُعد لدييا الحاجة لحقائب حماس اعتمدت في زيادة ميزانيتيا ودخميا عمى الناتج القومي الذي ازد
 الدوالرات الميربة عبر األنفاؽ، عمى حد تعبيرىا.

ولفتت إلى أف حماس وجدت الطريؽ المناسب لتجاوز العقوبات والحصار المفروض عمييا، واستطاعت حؿ 
، حيث أنشأت مؤسسة حكومية ناجعة، 2007-2006مشكمة السيولة المالية التي واجيتيا في عامي 

ت مف خبلليا سيطرتيا عمى األرض، وباتت قادرة عمى الدفع بسخاء لمؤيدييا، واستطاعت بذلؾ عدـ بسط
ألؼ مواطف في قطاع غزة، مشيرًة إلى أّف السمطة الفمسطينية والدوؿ  600تحمؿ المسئولية عف مميوف و
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دوف رغبة منيا بذلؾ.  المانحة تُبدي تساىبل تجاه ىذا األمر، وىو ما يساعد عمى مؤل خزينة حماس باألمواؿ
 7000-4000حركة متواضعة تضـ في صفوفيا مف  2005وكانت حماس، بحسب التقرير، في عاـ 

مقاتؿ، باإلضافة إلى عدد قميؿ مف المؤسسات التعميمية والزكاة، باإلضافة إلى ىيكؿ تنظيمي حزبي. ومنذ 
أغسطس مف العاـ  /زة في أبأْف قامت إسرائيؿ بتنفيذ خطة االنفصاؿ األحادي الجانب عف قطاع غ

تحولت الحركة إلى نقابة شركات ذات ميزانيات كبيرة، وتضاعفت ميزانية الحركة في خمسة أعواـ  2005
مميوف دوالر في العاـ. وخبلؿ ىذه الفترة سيطرت حماس سيطرة كاممة عمى  540مميوف دوالر إلى  40مف 

ع، وجيات مدنية كثيرة، وانفردت الحركة بالسيطرة جميع المؤسسات الحكومية والمجالس البمدية في القطا
 11عمى كافة األجيزة األمنية واالستخبارية في قطاع غزة، مثؿ الشرطة التي تضـ في صفوفيا أكثر مف 

 ألؼ شرطي.
 26/10/2012القدس العربي، لندن، 

 
 حماس تدعو إلى مقاطعة شاممة لكل الشركات المرتبطة بالمستوطنات .06

لمكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشؽ موقؼ المقّرر الخاص حوؿ وضع حقوؽ ثمف عضو ا: بيروت
اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة ريتشارد فولؾ الداعي إلى مقاطعة الشركات التي ترتبط أنشطتيا 

وحث  ص.بالمستوطنات الييودية في الضفة الغربية، ودعا األمـ المتحدة إلى االلتزاـ بما دعا لو مقررىا الخا
قدس برس جميع المؤسسات العربية واإلسبلمية إلى مقاطعة الشركات  وكالةالرشؽ في تصريحات خاصة ل

ذات العبلقة بالمستوطنات الييودية في فمسطيف، وقاؿ: "نثّمف ونؤّيد موقؼ ريتشارد فولؾ المقّرر الخاص 
مقاطعة الشركات التي ترتبط  حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة؛ الذي دعا إلى

أنشطتيا بالمستوطنات الصييونية في الضفة الغربية المحتمة بسبب الطابع غير القانوني ليا، وندعو 
ميع منظمات األمـ المتحدة إلى اتخاذ مواقؼ جادة في تنفيذ ما دعا إليو مقّررىا الخاص، كما ندعو ج

 .ممة لكؿ الشركات العاممة في المستوطنات الصييونية"إلى حممة مقاطعة شا المؤسسات العربية واإلسبلمية
 26/10/2012قدس برس، 

 
 "ىآرتس": حماس انتصرت في جولة التصعيد األخيرة ضد غزة .03

خرجت منتصرة  ،اعتبرت جريدة ىآرتس العبرية أف "كتائب القساـ"، الذراع العسكري لحركة حماس: الناصرة
قطاع غزة، عمى الرغـ مف أنيا أوقعت أربعة شيداء في صفوؼ  في جولة التصعيد اإلسرائيمية األخيرة عمى

وبحسب ما جاء في النسخة اإللكترونية لمجريدة؛ فإف "الردع الذي أنجزتو  الفمسطينييف خبلؿ ثبلثة أياـ.
( آخذ بالتآكؿ، وىو ما 2008إسرائيؿ في عممية "الرصاص المصبوب" )العدواف عمى قطاع غزة في نياية 

  .جت مف ىذه الجولة "طرًفا رابًحا"األخير ضد غزة"، مؤكدة عمى أف حركة حماس خر أثبتو التصعيد 
 27/10/2012قدس برس، 

 
 النار فالمقاومة ستمتزم بو أيًضا إطالقبوقف  "إسرائيل"التزمت  إذاالبردويل:  .04

ر فاف ما قاؿ القيادي في حركة حماس د.صبلح البردويؿ انو طالما التزمت إسرائيؿ بوقؼ اطبلؽ النا :غزة
واوضح البردويؿ انو اذا اخترقت إسرائيؿ ىذه  وصفيا بالمقاومة الفمسطينية الموحدة ستمتـز بو ايًضا.
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واضاؼ البردويؿ في حديث لتمفزيوف سكاي نيوز بالعربية اليـو اف  المعادلة فاف الفمسطينييف لف يقبموا بذلؾ.
 ائؼ تطمقيا مًعا وعندما توقفيا توقفيا مًعا.ىناؾ جبية موحدة في قطاع غزة وعندما تطمؽ الفصائؿ القذ

 28/10/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 فتح: التوجو إلى األمم المتحدة ييدف لقطع الطريق أمام سمخ غزة عن الضفة .05
أكدت حركة فتح أف توجو السمطة الفمسطينية، برئاسة محمود عباس، لؤلمـ المتحدة لمحصوؿ عمى : راـ اهلل

و" ييدؼ إلى قطع الطريؽ أماـ ما أسمتو "سمخ قطاع غزة عف الضفة الغربية". وقاؿ صفة "دولة غير عض
أسامة القواسمي، المتحدث باسـ الحركة، في تصريح صحفي صادر عف مفوضية اإلعبلـ والثقافة في فتح، 

وقنا والنضاؿ مف أجؿ تحقيؽ حق إف توجو السمطة لؤلمـ المتحدة "يأتي استكمااًل لمسيرة طويمة مف العمؿ
 الشرعية والقانونية، ولقطع الطريؽ عمى مؤامرات تقسيـ الوطف وسمخ قطاع غزة عف الضفة الفمسطينية".
وأضاؼ المتحدث أف الشعب الفمسطيني "الذي أسقط مشاريع القيادات البديمة وروابط القرى، جاىز إلفشاؿ 

وأكد القواسمي أف  د تعبيره.أي مؤامرة جديدة تمس وحدانية األرض والشعب والتمثيؿ الشرعي"، عمى ح
التوجو لؤلمـ المتحدة "ال رجعة عنو"، مشدًدا عمى "رفض الحركة لبلبتزاز السياسي والمالي الذي تمارسو 

 حكومة االحتبلؿ اإلسرائيمي واإلدارة األمريكية"، كما قاؿ.
 28/10/2012قدس برس، 

 
 انمارالرشق يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك إلنقاذ مسممي ميعزت  .06

جّدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزَّت الرَّشؽ إدانة حركتو لميجمات الوحشية ضد : دمشؽ
وأعمف الرشؽ في تصريح  المسمميف الروىينجيا في ميانمار، واستمرار حمبلت التطيير العرقي ضدىـ.

و إلى تحّرؾ عف تضامف حركتو مع المسمميف في ميانمار، داعًيا في الوقت ذات 28/10صحفي األحد 
بادتيـ في إقميـ أراكاف. سبلمي ودولي لوقؼ الحرب عمى المسمميف وا  كما ودعا  رسمي وشعبي، عربي وا 

وختـ تصريحو بالقوؿ:  إلى حممة إغاثة عالمية عاجمة إلنقاذ المضطيديف والميجّريف في ميانمار. الرشؽ
 منا.. ألمكـ ألمنا.. مصابكـ مصابنا("."إلى إخواننا المسمميف الروىينغا في ميانمار نقوؿ لكـ: )دمكـ د

 28/10/2012المركز الفمسطيني لالعالم، 
 
 
 

 أبو مرزوق األصمح لقيادة حماس في غزة :القيادي أحمد يوسف .07
أحمد يوسؼ القيادي في حركة حماس، والمستشار السياسي السابؽ  .كشؼ د: القادر فارس عبد – غزة

نقاب عف أف االنتخابات الداخمية في حركة حماس لـ تنتو بعد، وأف لرئيس الوزراء المقاؿ إسماعيؿ ىنية، ال
ىناؾ جولة أخيرة سيجري التصويت فييا عمى اختيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خبلؿ األسابيع 
المقبمة. وقاؿ يوسؼ في تصريح لوسائؿ اإلعبلـ إنو ما زاؿ ىناؾ شير كامؿ لبلنتياء كميا مف االنتخابات 

موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي ىو المرشح األوفر حظا بيف  .إلى أف د . مشيراً الداخمية
 كافة المرشحيف عمى منصب رئاسة حركة حماس.
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قميمياً  وأوضح يوسؼ أف أبو مرزوؽ شخصية معروفة عربياً  لمحركة في ظؿ  ، ورجؿ عمؿ كثيراً ودولياً  وا 
ممؼ المصالحة الوطنية، ولو عبلقات واسعة في العالـ، وأف الظروؼ الصعبة، كما أنو الشخصية الممسكة ب

 التفكير في أي شخصية أخرى سيكوف أمرا صعبا لمغاية لدى الحركة، كوف اختيار شخصية مف قطاع غزة 
 26/10/2012عكاظ، جدة 

 
 نتنياىو يتحالف انتخابيًا مع ليبرمان ويرشحو لوزارة الدفاع... ومعارضة داخل الميكود .08

حالة مف الغمياف تسود أوساط حزب الميكود اإلسرائيمي، إثر إعػبلف كػؿ  ، أف68/01/6106، 48عرب  ذكر
دور ليبرماف )يسرائيؿ بيتينو(، عف تحالؼ بيف حزبييا لخوض انتخابػات جنتنياىو )الميكود(، وأفي نياميفمف ب

 في قائمة مشتركة. 02الكنيست الػ 
، أف ليبرماف سيكوف لو الحؽ في اختيار أو تولي منصب 62/01 وقد أبمغ نتنياىو أعضاء حزبو، يوـ األحد

 وزير الجيش )الدفاع(، في ظؿ اتفاؽ تشكيؿ حكومة الوحدة الوطنية بيف الطرفيف.
اإلثنيف، مؤتمر لمتصويت عمى قرار نتنياىو التحػالؼ مػع حػزب "يسػرائيؿ  يوـومف المقرر أف يعقد "الميكود"، 

كمػا ذكػرت التقػارير الصػحفية أف بعػض وزراء "الميكػود"  عارضػتيـ لػو.بيتينو"، وقػد أعػرب العديػد مػنيـ عػف م
يتحفظوف مف ىذا االتفاؽ، رغـ أنيػـ يمتنعػوف عػف التعبيػر عػف مػوقفيـ ىػذا عمنػا فػي الوقػت الػراىف، بحسػب 

 موقع "واي. نت" اإلسرائيمي.
الفمسػػطيني محمػػود  مػػف جيػػة أخػػرى، قػػاؿ النائػػب الميكػػودي، أوفيػػر أكػػونيس، إف نتنيػػاىو ال يػػرى فػػي الػػرئيس

وأشار أكونيس في ندوة ثقافيػة أقيمػت فػي "ريشػوف لتسػيوف"، أمػس، إلػى أف آراء  عباس شريكا لعممية السبلـ.
 نتنياىو في ىذا الشأف تتطابؽ وآراء وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف.

كتبػت أف  تجريدة يديعوت أحرونػو ، أف )أ .ؼ .ب(، عف وكالة 69/01/6106، الخميج، الشارقةوأضافت 
. وأضػػػافت أف "عػػػددًا كبيػػػرًا مػػػف وزراء ونػػػواب وناشػػػطي الميكػػػود يعتقػػػدوف أف ىػػػذا التحػػػالؼ سيضػػػر بحػػػزبيـ"
. وأشػػارت الجريػػدة إلػػى اسػػتطبلع لمػػرأي نشػػرت "نصػػؼ وزراء الميكػػود يعارضػػوف ىػػذا القػػرار أو يشػػككوف فيػػو"

يعارضوف فكرة البلئحة " الميكود"مف ناخبي ئة ابالم 62القناة العاشرة الخاصة نياية األسبوع نتائجو، يفيد أف 
 ."إسرائيؿ بيتنا"الواحدة مع 

ئة أنيـ سػيمتنعوف عػف التصػويت فػي افي الم 66ئة بينما يؤكد افي الم 82في المقابؿ تمقى ىذه الفكرة قبوؿ 
" إسػػػػرائيؿ بيتنػػػػا"ئػػػػة مػػػػف نػػػػاخبي افػػػػي الم 58ينػػػػاير. ويشػػػػير االسػػػػتطبلع أيضػػػػًا إلػػػػى أف  /كػػػػانوف الثػػػػاني 66

ئة يقبموف بو. ونقمت جريدة معػاريؼ مػف جيتيػا عػف وزيػر افي الم 80يعارضوف التحالؼ مع الميكود، مقابؿ 
فػي وضػع مسػتحيؿ. لػـ يشػاورنا. . “في الميكود طمػب عػدـ كشػؼ ىويتػو، انتقػاده نتنيػاىو ألنػو وضػع الحػزب 

 ”.راىف عمى مستقبمنا وفقط ليتمكف مف ضماف والية ثالثة في السمطة
تمثػػؿ كػػؿ عناصػػر وسػػط "سػػؤاؿ عػػف ىػػذا االسػػتياء عمػػى اإلذاعػػة أكػػد ليبرمػػاف أف البلئحػػة الموحػػدة وردا عمػػى 

. وأفاد استطبلع نقمتػو وسػائؿ اإلعػبلـ وأجػراه "اليميف السياسية وليس لدينا ما نخشاه عمى المستوى االنتخابي
البرلمػػػاف. ولكػػػف فػػػي  061مقعػػػدًا مػػػف أصػػػؿ  80مػػػدير حممػػػة ليبرمػػػاف أف البلئحػػػة المشػػػتركة ستحصػػػؿ عمػػػى 

إسرائيؿ ػ"لػ 08لميكػود و 62مقعػدًا ) 26 أياستطبلعات أخرى توقعت فوزًا أثقؿ مما يمثػؿ الحزبػاف معػا حاليػًا 
 بيتنا"( ويشكبلف القوة الثالثة في الكنيست.
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نتنيػاىو سػعى إلػى تخفيػؼ حػدة ، أف الناصػرةمػف  اسػعد تمحمػي، عػف 69/01/6106، الحيـاة، لنـدنونشرت 
ى خطوتو ىذه مف داخؿ حزبػو التػي يقودىػا الػوزير ميكػي ايتػاف ويػدعميا صػمتًا عػدد آخػر مػف االنتقادات عم

 الوزراء يخشوف إسماع صوتيـ لتفادي قياـ نتنياىو باالقتصاص منيـ عند تشكيؿ حكومتو المقبمة.
لػػو وتػػرى األوسػػاط المعارضػػة لتوحيػػد الحػػزبيف أف الػػذىاب فػػي قائمػػة مشػػتركة يفيػػد نتنيػػاىو شخصػػيًا ويضػػمف 

كرسي رئاسة الحكـ، لكنو يضعؼ تمثيؿ الحزب في الكنيست، وىذا ما أكػده اسػتطبلع لمػرأي، فضػبًل عػف أف 
غالبية أعضػاء الحػزب لػـ تّطمػع عمػى مضػموف االتفػاؽ بػيف نتنيػاىو وليبرمػاف. ويقػود ايتػاف حممػة المعارضػة 

يًا منيـ لػـ ينطػؽ بحػرؼ فػي وسط أنباء بأف ال أقؿ مف نصؼ وزراء الحزب يعارضوف خطوة نتنياىو، لكف أ
اجتماع وزراء "ليكود" أمس مػع نتنيػاىو، وعميػو يطالػب ايتػاف بػأف يكػوف التصػويت اليػـو فػي المجنػة المركزيػة 
لمحػػػزب سػػػريًا، مػػػا سػػػيتيح لممعارضػػػيف المتخػػػوفيف مػػػف النطػػػؽ عمنػػػًا بمػػػواقفيـ، التصػػػويت ضػػػد االقتػػػراح. فػػػي 

نيًا. وطالب ايتاف رئػيس الحكومػة بإطبلعػو وزمبلئػو عمػى المقابؿ، يصر نتنياىو عمى أف يكوف التصويت عم
مضموف االتفاؽ مع ليبرمػاف فػرّد عميػو نتنيػاىو بأنػو لػـ ُيكتػب بعػد، مضػيفًا أف االتفػاؽ يتػيح لميبرمػاف اختيػار 

 إحدى الحقائب الوزارية الثبلث: الخارجية والدفاع والماؿ، وأنو يميؿ إلى البقاء وزيرًا لمخارجية.
ف أمػػس بػػأف فػػرص إجيػػاض مشػػروع نتنيػػاىو فػػي تصػػويت عمنػػي فػػي المجنػػة المركزيػػة لمحػػزب، واعتػػرؼ ايتػػا

ليسػت كبيػرة. وأضػػاؼ أف الػذىاب فػػي قائمػة مشػتركة سػػيء لثبلثػة أسػػباب: األوؿ ألف ال أيديولوجيػة مشػػتركة 
شػتركة ستحصػؿ لمحزبيف، والثاني ألف االتفاؽ يمنح ليبرماف نواة سيطرة عمى "ليكود"، والثالث ألف القائمة الم

 (.26عمى مقاعد أقؿ مف المقاعد التي في حوزة الحزبيف في الكنيست الحالية )
مساء أعمنا أعمف نتنياىو ووزير الخارجية افيغدور ليبرماف، ، أف 66/01/6106الين،  أونفمسطين وأوردت 

اير( القػػادـ عمػػى كػػانوف الثػػاني )ينػػ 66الخمػػيس، أنيمػػا سيخوضػػاف انتخابػػات الكنسػػيت القادمػػة والمقػػررة فػػي 
سػػرائيؿ بيتنػػا )يمػػيف قػػومي( سيشػػكبلف  قائمػػة واحػػدة. وأوضػػح نتنيػػاىو وليبرمػػاف اف حزبييمػػا الميكػػود )يمػػيف( وا 

 قائمة واحدة في االنتخابات المقبمة مف دوف اي اندماج.
وقػػػػػاؿ نتنيػػػػػاىو لمصػػػػػحافييف إف " )إسػػػػػرائيؿ( تحتػػػػػاج الػػػػػى توحيػػػػػد قواىػػػػػا لػػػػػتحكـ ولتواجػػػػػو التحػػػػػديات االمنيػػػػػة 
واالقتصادية )...( مف ىنػا، سػيؤلؼ )الميكػود( و)إسػرائيؿ بيتنػا( قائمػة مشػتركة فػي االنتخابػات المقبمػة ينبغػي 

 التصويت ليا ببطاقة اقتراع واحدة".
وأضاؼ أف " )إسرائيؿ( تحتاج الى ائػتبلؼ حكػومي قػوي يسػتند إلػى قائمػة سياسػية عمػى إسػاس تعػاوف فعمػي 

طمػػب تفويضػػا واضػػحا التمكػػف مػػف االىتمػػاـ بػػاالمور )...( نػػدعو الػػراي العػػاـ الػػى تاييػػ دنا لتعزيػػز الدولػػة، وا 
مػػف جيتػػو، إوضػػح ليبرمػػاف إنػػو يسػػعى عبػػر تأليفػػو قائمػػة واحػػدة مػػع الميكػػود إلػػى "المسػػاىمة فػػي  االساسػػية".

 وقاؿ "اننا ارسينا اصبل تغييرا في النظاـ السياسي سيضمف استقرار" السمطة. استقرار الحكومة المقبمة".
 

 ليبرمان -تحالف نتنياىو  أولمرت يدعو إلى مواجية .09
رجح مسؤولوف في حزب "كاديمػا" المعػارض، عػودة رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي السػابؽ اييػود اولمػرت لمتنػافس 
فػػي االنتخابػػات المقبمػػة عقػػب اإلعػػبلف عػػف التحػػالؼ االنتخػػابي بػػيف "الميكػػود" بزعامػػة رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف 

وأكػد ىػؤالء أف تقػديراتيـ بعػػودة  بيتنػا" بزعامػة وزيػر الخارجيػة اإلسػرائيمي افيغػدور ليبرمػاف.نتنيػاىو و"إسػرائيؿ 
اولمػػػرت جػػػاءت بعػػػد محادثػػػات دارت بيػػػنيـ وبينػػػو نيايػػػة األسػػػبوع الماضػػػي، عممػػػًا أف زعػػػيـ حػػػزب "العمػػػؿ" 

وحيػػد أحػػزاب السػػابؽ، وزيػػر الػػدفاع السػػابؽ فػػي حكومػػة أولمػػرت، عميػػر بيػػرتس، يقػػود محػػاوالت استكشػػافية لت
 الوسط واليسار المختمفة في مواجية وحدة نتنياىو ػ ليبرماف.
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ونقػػػؿ المسػػػؤولوف فػػػي حػػػزب "كاديمػػػا" عػػػف أولمػػػرت قولػػػو خػػػبلؿ محادثاتػػػو معيػػػـ: "إنػػػو فػػػي ظػػػؿ ىػػػذا الوضػػػع 
 الجديد، نحف ممزموف بتوفير بديؿ لحكـ نتنياىو ػ ليبرماف".

كػػر جػػديًا اآلف فػػي إقامػػة حػػزب مركػػزي جديػػد، ويبػػذؿ وذكػػرت جريػػدة "معػػاريؼ"، أمػػس األحػػد، أف أولمػػرت يف
جيودًا لمعرفة القوى التي ستقؼ إلى جانبو، وما إذا كانت تسيبي ليفنػي مسػتعدة لخػوض المواجيػة معػو أمػاـ 

 أحزاب اليميف، عممًا أنيا غير راضية عف الوقوؼ في المكانة الثانية في الحزب.
حػػزب "كاديمػػا" برئاسػػة شػاؤوؿ موفػػاز، وتجنيػػد قػػوى جديػػدة مػػف  ووفقػًا لمجريػػدة، فػػإف أولمػػرت ينػػوي توحيػد قػػوى

 خارج الحمبة السياسية مف أجؿ أف يقدـ قائمة حزبية تجذب أصوات الناخبيف.
 69/01/6106، المستقبل، بيروت
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ائيمية المعارضػػة أمػػس تحػػالؼ حزبػػي الميكػػود بزعامػػة انتقػػدت أحػػزاب كاديمػػا والعمػػؿ ويػػريتس اإلسػػر : الوكػػاالت
سػرائيؿ بيتنػا بزعامػة وزيػر الخارجيػة اإلسػرائيمي أفيجػدور ليبرمػاف،  رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو وا 

ينػػاير المقبػػؿ بغيػػة الييمنػػة عمػػى الحكومػػة  66فػػي االنتخابػػات العامػػة اإلسػػرائيمية المبكػػرة المقػػرر اجراؤىػػا يػػـو 
ائيمية التالية، فيما رأى ناخبوف إسرائيميوف أنو قد يأتي بنتائج عكسػية. وأبػدى سياسػيوف إسػرائيميوف ردود اإلسر 

فعػػؿ متباينػػة عمػػى إعػػبلف التحػػالؼ. ورأى نائػػب رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي موشػػيو يعمػػوف القيػػادي البػػارز فػػي 
ئتبلفا يضـ فصػائؿ كبيػرة بػدال مػف أحػزاب إف ا“أنو سوؼ يعزز الحوكمة. وقاؿ لئلذاعة اإلسرائيمية ” الميكود“

 ”.صغيرة أفضؿ طريؽ لمتصدي لمتحديات التي تواجو إسرائيؿ
إف ليبرمػاف “لكف زعػيـ المعارضػة اإلسػرائيمية ورئػيس كاديمػا شػاؤوؿ موفػاز انتقػده بشػدة. وقػاؿ لئلذاعػة ذاتيػا 

ؿ الميكود اآلف إلى حػزب ضػيؽ وعنصػري يمثػؿ الػذيف يعيشػوف عمػى ىػامش ال ودعػا ”. مجتمػع اإلسػرائيميحوَّ
 األحزاب اليسارية والوسطية إلى االتحاد ليزيمة التحالؼ الجديد.

كػػؿ األحػػزاب الوسػػطية “شػػيمي ياشػػيموفيتش فػػي تصػػريح لئلذاعػػة اإلسػػرائيمية  العمػػؿ كمػػا دعػػت زعيمػػة حػػزب
 ي تحاؼ مضاد.إلى االنضماـ إلى حزبيا ف” واألعضاء المعتدليف في الميكود، الذيف خسروا مبلذىـ الفكري

أف التحاؼ الجديػد يقػود إسػرائيؿ إلػى عزلػة دوليػة بسػبب تعنػت نتنيػاىو  ،زحافا جالؤوف ،ورأت زعيمة ميريتس
وليبرماف فػي عمميػة السػبلـ بػيف الفمسػطينييف واإلسػرائمييف ورفضػيما وقػؼ االسػتيطاف الييػودي فػي األراضػي 

رئػيس الػػوزراء يشػػير بصػػفة أساسػػية إلػػى أنػػو “ئيمي الفمسػطينية المحتمػػة. وقالػػت إلذاعػػة جػػيش االحػػتبلؿ اإلسػػرا
اختػػػػػار اليمػػػػػيف المتطػػػػػرؼ المؤيػػػػػد لبلسػػػػػتيطاف، واختػػػػػار أف يػػػػػراوح مكانػػػػػو ال أف يحقػػػػػؽ تقػػػػػدما فػػػػػي العمميػػػػػة 

 ”.الدبموماسية
 67/01/6106االتحاد، أبوظبي 

 
 تموح بإجراءات ضد السمطة حال إصرارىا عمى التوجو لألمم المتحدة "إسرائيل"ىآرتس:  .60

السػػمطة الفمسػػطينية بتوسػػيع االسػػتيطاف اذا توجيػػت إلػػى االمػػـ المتحػػدة لمحصػػوؿ  "إسػػرائيؿ"ىػػددت  :كػػاالتو ال
وكشػفت جريػدة ىػآرتس اإلسػرائيمية أف كػبل مػف بنيػاميف نتنيػاىو رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي  عمى صفة مراقػب.

فػػي االتحػػاد األوروبػػي كػػاتريف وأفيجػػدور ليبرمػػاف وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي حػػذرا مفوضػػة الشػػؤوف الخارجيػػة 
وأشػارت  آشتوف مف التبعات التي ستمحؽ بالسمطة الفمسطينية حاؿ إصرارىا عمى التوجو نحو األمـ المتحػدة.

الجريدة إلى أف كبار الساسة في إسرائيؿ قد التقوا مفوضة الشػؤوف الخارجيػة فػي االتحػاد األوروبػي األربعػاء، 
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إف نتنيػاىو وليبرمػاف ذكػرا أف ىػذا “بير فػي الحكومػة اإلسػرائيمية قولػو ونقمت الجريدة عف مسؤوؿ وصػفتو بػالك
التوجو سيكوف خطوة لتغيير قواعد المعبة مف شأنيا أف تدفع إلى إجراءات إسػرائيمية أحاديػة الجانػب ردا عمػى 

 ، مشػػيرا إلػػى أننػػا نطمػػب مػػف جميػػع الػػدوؿ إيضػػاح التػػداعيات الخطيػػرة ليػػذه الخطػػوة عمػػى الفمسػػطينييف.”ذلػػؾ
وأشػػػارت الجريػػػدة إلػػػى أف ليبرمػػػاف قػػػاؿ لكػػػاتريف آشػػػتوف إف وزارة الخارجيػػػة اإلسػػػرائيمية أعػػػدت مجموعػػػة مػػػف 
الخطوات المحتممة بدءا مف خطوات وصفيا بالنسبية الخفيفة مثؿ سحب تصاريح مرور الشخصيات الميمػة 

ؼ إجػػراءات قاسػػية مثػػػؿ فػػي السػػمطة الفمسػػطينية أو إلغػػاء تصػػاريح العمػػؿ لمفمسػػػطينييف داخػػؿ إسػػرائيؿ بخػػبل
الموافقػػة عمػػى بنػػاء اآلالؼ مػػف المنػػازؿ الجديػػدة فػػي المسػػتوطنات أو وقػػؼ تحويػػؿ عائػػدات الضػػرائب لمسػػمطة 

 الفمسطينية مما يؤدي إلى تصعيد األزمة المالية لمسمطة الفمسطينية.
ائيمييف في جميع أنحػاء كما نقمت الجريدة عف مسؤوليف في الخارجية اإلسرائيمية قوليـ إف الدبموماسييف اإلسر 

 العالـ سيبدأوف حممة دبموماسية مكثفة ضد ىذه الخطوة.
مف جانبو، قاؿ اوفير اكونيس النائػب البرلمػاني عػف حػزب الميكػود إف رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو ال يػرى 

 في رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس شريكًا في عممية السبلـ. 
 68/01/6106االتحاد، أبوظبي 

 
 "إسرائيل"قصف بو بيريز: مال قطر لغزة ست   .66

ىاجـ الرئيس اإلسػرائيمي شػمعوف بيريػز المسػاعدات القطريػة ومشػاريع إعػادة اإلعمػار التػي دشػنيا : الوكاالت
قػاؿ بيريػز أثنػاء لقائػو األربعػاء و  أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني أثناء زيارتو لغزة الثبلثاء الماضي.

شػػػؤوف الخارجيػػػة باالتحػػػاد األوروبػػػي كػػػاثريف آشػػػتوف "إف المػػػاؿ الػػػذي قدمػػػو أميػػػر قطػػػر لغػػػزة مػػػع مسػػػؤولة ال
كمػا ىػدد الػرئيس اإلسػرائيمي بشػف حػرب عمػى حركػة حمػاس فػي  سيستخدـ لشراء سبلح تقصؼ بو إسػرائيؿ".

 حاؿ استمرار إطبلؽ الصواريخ مف قطاع غزة.
تقػػػؼ مكتوفػػػة األيػػػدي بينمػػػا تتعػػػرض لميجمػػػات وحػػػذر بيريػػػز خػػػبلؿ المقػػػاء مػػػع آشػػػتوف مػػػف أف إسػػػرائيؿ لػػػف 

وأضػػػػاؼ "أريػػػػد أف أبمػػػػغ سػػػػكاف غػػػػزة  الصػػػػاروخية، طبقػػػػا لمػػػػا ذكػػػػرت جريػػػػدة "جيػػػػروزاليـ بوسػػػػت" اإلسػػػػرائيمية.
ذا  وزعماءىـ بأنو يتعيف عمييـ أف يقرروا ما يريدوف.. إذا قرروا الدخوؿ فػي حػرب، فمػاذا عسػانا أف نفعػؿذ وا 

 ب".قرروا البناء فمف تكوف ىناؾ حر 
وفي إشارة واضحة إلى الزيارة التي قاـ بيا الثبلثاء أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني إلى قطاع غزة، 
قػػاؿ الػػرئيس اإلسػػرائيمي إنػػو "بػػدال مػػف اسػػتخداـ أمػػواؿ المسػػاعدات لشػػراء مػػواد البنػػاء، فػػإنيـ سيشػػتروف المػػواد 

 التي تستخدـ في صنع المتفجرات". 
 66/01/6106، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لى األمم المتحدة وتتفق عمى ىدنة مع حماسإترفع شكوى  "إسرائيل" .63

توصػػمت إسػػرائيؿ وحمػػاس الػػى اتفػػاؽ لوقػػؼ اطػػبلؽ النػػار بجيػػود مصػػرية. : امػػاؿ شػػحادة - القػػدس المحتمػػة
وذكػػرت مصػػادر إسػػرائيمية اف مصػػر بػػذلت جيػػودًا لوقػػؼ التصػػعيد الحػػالي، وبعػػد اتصػػاالت مطولػػة تعيػػدت 

اس بتيدئة الوضع في القطاع ابمغت إسرائيؿ انيا ستراقب التطورات الميدانيػة واذا التزمػت حمػاس خبلليا حم
 بوقؼ اطبلؽ الصواريخ في غزة فستوقؼ ىجماتيا.
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ورفعػػػت إسػػػرائيؿ شػػػكوى الػػػى االمػػػـ المتحػػػدة اتيمػػػت خبلليػػػا المجتمػػػع الػػػدولي بتشػػػجيع مػػػا اسػػػمتو "االرىػػػاب 
لتػػػي قػػػدميا منػػػدوبيا، روف بػػػروس، فػػػاف التػػػزاـ مجمػػػس االمػػػف الفمسػػػطيني". وبحسػػػب مػػػا تضػػػمنت الشػػػكوى ا

الصػمت ازاء اسػػتمرار اطػػبلؽ الصػػواريخ مػػف غػػزة يشػػكؿ ضػػوءا اخضػػر لممارسػػة "االرىػػاب"، عمػػى حػػد تعبيػػر 
 اإلسرائيمييف.ودعت إسرائيؿ مجمس االمف الى اصدار بياف استنكار الطبلؽ الصواريخ .

 66/01/6106الحياة، لندن، 
 

 "رىابدولة اإل ـ"السودان ب تصف "إسرائيل" .64
اكد جنراؿ االحتياط عاموس جمعاد الذاعة الجيش اإلسرائيمي اف "السوداف دولػة ارىابيػة : ا ؼ ب -عواصـ 

 خطيرة. نحتاج الى بعض الوقت لنعرؼ ماذا حدث بالضبط". 
عمػى سػؤاؿ ورفض جنراؿ االحتياط ىذا الذي يشغؿ منصبا رفيعػا فػي الجػيش اإلسػرائيمي الػرد بشػكؿ مباشػر  

عف تورط إسرائيؿ في ىذا اليجوـ. واكتفى بالقوؿ اف سبلح "الطيػراف اإلسػرائيمي الػذي يعػد واحػدا مػف االكثػر 
 عراقة في العالـ اثبت جدارتو عدة مرات في الماضي". 

 وتابع اف "ىناؾ عدة روايات مف الجانب السوداني لذلؾ ليس ىناؾ سبب لمدخوؿ في التفاصيؿ".  
 66/01/6106 الرأي، عمان،

 
 ك في الخرطومشاركت في قصف مجمع اليرمو  مقاتالت إسرائيمية": صنداي تايمز" .65

المندنيػػػػة األسػػػػبوعية أمػػػػس األحػػػػد معمومػػػػات أكػػػػدت فييػػػػا قيػػػػاـ الطػػػػائرات  أوردت صػػػػنداي تػػػػايمز: وكػػػػاالتال
مقػػاتبلت  2قامػػت “. وقالػت الجريػػدة: فػي الخرطػػـو العاصػػمة السػػودانية ”اليرمػػوؾ“اإلسػرائيمية بقصػػؼ مصػػنع 

تشػريف األوؿ بػإنزاؿ  أكتػوبر/ 62( فػي سػاعات الصػباح مػف يػـو F-15 Iمتعددة المياـ مف طػراز ) إسرائيمية
منيػا ألقػت قنبمتػيف وزف الواحػدة يبمػغ طنػًا، بينمػا قامػت األربػع  2العسكري الضػخـ،  ”اليرموؾ“ضربة بمجمع 

ىػػذا اليجػػـو ىػػو عبػػارة عػػف بروفػػة لمغػػارات  مقػػاتبلت الباقيػػة بتػػأميف عمميػػة الضػػربة، وتشػػير الػػدالئؿ إلػػى أف
 ”.المنتظرة عمى المنشآت النووية اإليرانية

فػي إطػار العمميػة  وفقًا لتقديرات الخبراء العسكرييف الغربييف، قضت الطائرات اإلسػرائيمية“كما ذكرت الجريدة 
ت قامػت بػالطيراف المقػاتبل“ووفقػا لمعموماتيػا: فػإف ”. كػـ 5211ساعات في الجو وقطعت مسافة تقػدر ب  2

فػػوؽ البحػػر األحمػػر، ودخمػػت المجػػاؿ الجػػوي لمسػػوداف مػػف الشػػرؽ حتػػى تتفػػادى الوقػػوع فػػي مرمػػى منظومػػة 
وبػػػالقرب المباشػػػر مػػػف الحػػػدود السػػػودانية، قامػػػت المقػػػاتبلت بػػػالتزود بػػػالوقود فػػػي ”. “الػػػدفاع الجػػػوي المصػػػرية

ت موجػػودة فػػي مكػػاف تنفيػػذ العمميػػة، التػػي كانػػ Gulfstream G550فػػي ذات الوقػػت قامػػت الطػػائرة ”. الجػػو
والمػػزودة بػػأجيزة إلكترونيػػة حديثػػة، قامػػت بالتشػػويش الكامػػؿ عمػػى أجيػػزة الػػرادار ومنظومػػات الػػدفاع الجػػػوي 
السودانية األخرى، وبالنتيجة لـ تتمكف وال طائرة واحدة مف طػائرات الميػغ الموجػودة فػي الخدمػة فػي السػوداف 

. بػػدأت ىػػذه العمميػػة منػػذ عػػاميف بعػػد اغتيػػاؿ “ووفقػػًا لمعمومػػات الجريػػدة  مػػف االنطػػبلؽ فػػي الجػػو لصػػد اليجػػـو
عمبلء الموساد في فندؽ بػدبي لرجػؿ األعمػاؿ الفمسػطيني والمسػؤوؿ الكبيػر بحركػة حمػاس محمػود المبحػوح، 
يػػراف"، يػػنص  فقبػػؿ مغػػادرتيـ الفنػػدؽ أخػػذوا مػػف حقيبػػة أوراقػػو نسػػخة مصػػورة التفػػاؽ عسػػكري بػػيف السػػوداف وا 

فػي مجمػع اليرمػوؾ وتسػميميا إلػى أجيػزة حركػة ”شػياب“عمى تصنيع صواريخ إيرانية مف طػراز  بشكؿ خاص
 حماس في قطاع غزة وفي المناطؽ األخرى بالشرؽ األوسط .

 69/01/6106، الخميج، الشارقة
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 تصنيعو سالحًا لحزب اهلل وحماسبسبب  قصفت "اليرموك" "إسرائيل"يديعوت أحرونوت:  .66

جريػػدة يػػديعوت أحرونػػوت اإلسػػرائيمّية، كشػػفت أف "إسػػرائيؿ ، أف 69/01/6106ت، المســتقبل، بيــرو ذكػػرت 
وأشػػار  تمتمػػؾ معمومػػات أكيػػدة بشػػأف وجػػود قواعػػد عسػػكرّية إيرانّيػػة فػػي الخرطػػوـ، أبرزىػػا معسػػكر اليرمػػوؾ".
وىػو مػا المحرر العسكري لمجريدة امس، إلػى أّف "معسػكر اليرمػوؾ يػديره عػدد مػف القػادة والخبػراء اإليػرانييف، 

دفع تؿ أبيب إلى قصفو"، الفتًا إلى أف "سبب القصؼ يعود إلى أف مصنع اليرموؾ كاف ينتج أسمحة "خطيرة 
عمػػى أمػػف إسػػرائيؿ"، كانػػت فػػي طريقيػػا إلػػى حركػػة "حمػػاس" فػػي قطػػاع غػػزة". وأكػػد أف "المصػػابيف فػػى ىػػذا 

ريدة أف "يقظة المصػرييف فػي رقػابتيـ وذكرت الج اليجوـ ىـ باألساس مف اإليرانييف العامميف سرًا بالسوداف".
عمػػى القنػػاة والسػػفف المػػػارة فييػػا، دفػػع اإليػػػرانييف الختيػػار السػػوداف مكانػػًا إلنشػػػاء مصػػنعيـ لؤلسػػمحة الخفيفػػػة 

 والذخيرة، التي يحاولوف تيريبيا برًا إلى غزة و"حزب اهلل" في لبناف".
، عػػف 62/01 ت، نقمػػت يػػـو الجمعػػةيػػديعوت أحرونػػو ، أف 66/01/6106، اإلخباريــةوكالــة ســما وأضػػافت 

مصدر دبموماسي قولو لوكالة األنباء الفرنسية إنو "قيؿ لو أف المصنع السوداني الذي جرى تفجيػره لػو عبلقػة 
وفػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ، أشػػػػارت "يػػػػديعوت أحرونػػػػوت"، نقػػػػبل عػػػػف "رويتػػػػرز" إلػػػػى  بإنتػػػػاج طػػػػائرات بػػػػدوف طيػػػػار".

نفػذت ىجومػا بطػائرة دوف طيػار عمػى  "إسػرائيؿ"فادىػا أف تصريحات منسوبة إلػى مصػادر مخػابرات أجنبيػة م
كانػػػت      طػػف مػػف الػػػذخائر بينيػػا صػػواريخ 611قافمػػة إلػػى الجنػػوب مػػػف الخرطػػـو فػػي الشػػير الماضػػػي دمػػرت 

 متجية الى غزة.
ونقمػػت "يػػديعوت أحرونػػوت" عػػف جونػػو ليػػؼ، وىػػو خبيػػر أسػػمحة فػػي معيػػد دراسػػات سويسػػيري، أنػػو لػػـ ينػػؼ 

االنفجار نتيجة حادث، وادعى أف السوداف تحاوؿ إلقاء المسؤولية عمى إسرائيؿ، كما شكؾ إمكانية أف يكوف 
 في إمكانية أف تنتج السوداف طائرات بدوف طيار عمى أراضييا.

 
 مجمس الوزراء اإلسرائيمي يصادق عمى إقامة غرف محصنة في تجمعات سكنية في محيط غزة .67

''باالجمػاع عمػى اقامػة غػرؼ محصػنة فػي جميػع  رائيمي االحػدتؿ ابيب'ػػ د ب ا: صػادؽ مجمػس الػوزراء اإلسػ
 8. 2التجمعػػػات السػػػكنية الواقعػػػة فػػػي محػػػيط قطػػػاع غػػػزة خاصػػػة فػػػي المنطقػػػة الواقعػػػة فػػػي المقطػػػع مػػػا بػػػيف 

 621وذكرت االذاعة اإلسػرائيمية اف''كمفػة ىػذا المشػروع تبمػغ  كيمومترات عف السياج االمني . 2كيمومترات و
واكد رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو خبلؿ جمسة الحكومة المنعقدة حالًيػا اف  وف دوالر(.ممي 28مميوف شيكؿ )

'الػى اف منظومػة القبػة  واشػار استكماؿ تحصيف جميع المنازؿ''محيط القطػاع سػيوفر االمػف لسػكاف الجنػوب.
 كيمومترات مف القطاع. 2الحديدية تحمي التجمعات السكنية الواقعة عمى بعد اكثر مف 

 69/01/6106، دس العربي، لندنالق
 

 ونتنياىو يندد بـ"أحد أكبر الجرائم المعاصرة" ..إحياء ذكرى اغتيال رابين رسميًا وشعبياً  .68
نػػدد رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو امػػس باغتيػػاؿ سػػمفو اسػػحؽ رابػػيف : أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 

ف ذلػػؾ يعػػد "احػػد اكبػػر جػػرائـ التػػاريخ المعاصػػر" ، وقػػاؿ فػػي مسػػتيؿ جمسػػة حكومتػػو األسػػبوعية إ0228عػػاـ 
 و"يشوه الببلد وتاريخ الصييونية. وسيبقى احد األحداث الصادمة في تاريخنا".
الغتيػػاؿ رابػػيف امػػس بمراسػػـ  02ولػػـز الػػوزراء دقيقػػة صػػمت فػػي ذكػػرى االغتيػػاؿ، فيمػػا تػػـ إحيػػاء الػػذكرى الػػػ 

 سة خاصة في البرلماف.رسمية في جبؿ ىرتسؿ في القدس حيث قبر رابيف، وبجم



 
 
 

 

 

           61ص                                   6666العدد:                69/01/6106-66اإلثنين -الجمعة التاريخ:

 69/01/6106، الحياة، لندن
 

 م السياج الحدودي عمى طول الحدود مع لبناندع  ي ي  سرائيمالجيش اإل .69
تعمؿ الوحدة التابعة لمجيش اإلسرائيمي والمعروفة باسػـ "كػومتس" عمػى تقويػة : اماؿ شحادة - القدس المحتمة

ونصػب كػاميرات مراقبػة ومعػدات واجيػزة اسػتخبارية  السياج الحدودي عمى طوؿ المنطقة الحدوديػة مػع لبنػاف
حديثػػػة ومتطػػػورة، فيمػػػا الػػػدوريات العسػػػكرية تكثػػػؼ نشػػػاطيا بادعػػػاء اف القمػػػؽ اإلسػػػرائيمي مػػػف انتقػػػاؿ االزمػػػة 

 السورية الى لبناف يتعاظـ.
وفو مف جيتو لـ يخؼ يائير بنتو، الضابط في الوحدة والمشارؾ في مراقبة الحدود ونصب معدات الرقابة، خ

وقمقو مف تطور سريع في المكاف قائبل:" ال شؾ اننا نعيش في حاؿ ضغط. كؿ لحظة نتوقػع حػدوث انفجػار 
 ونخشى تسمؿ جيات مف الطرؼ االخر ولذا نقضي وقتنا ىنا في حاؿ قمؽ".

 69/01/6106، الحياة، لندن
 

 منذ مطمع العام "إسرائيل"صواريخ فمسطينية أطمقت عمى  601تل أبيب:  .31
صواريخ منذ مطمػع السػنة باتجػاه البمػدات  201ؿ أبيب: أعمنت إسرائيؿ أمس أف الفمسطينييف أطمقوا ت -غزة 

 صاروخا خبلؿ الشير الحالي وحده. 081اإلسرائيمية، بينيا 
 69/01/6106، الشرق األوسط، لندن

 
 تنتج سفنًا حربية "بدون قبطان"  "إسرائيل" .30

أنػػتج سػػبلحا جديػػدا عبػػارة عػػف سػػفينة  اإلسػػرائيميح البحريػػة العبريػػة أف سػػبل أحرونػػوتكشػػفت جريػػدة يػػديعوت 
تدعى "بروتكتور"، وأشػارت يػديعوت إلػى أف السػفينة ىجوميػة وغيػر  -بدوف قبطاف وال بحاريف -غير مأىولة

مأىولة أى عبارة عف "روبوت"، وىى عمى غرار الطائرة بدوف طيػار البحريػة، مضػيفة أف الجػيش اإلسػرائيمى 
بعػػد أسػػمحة متطػػورة مػف بينيػػا صػػواريخ مػػف نػػوع "سػبايؾ" بعيػػدة المػػدى ومػػدفع رشػػاش وآخػػر زود ىػذه السػػفينة 

 مائى. 
 68/01/610الين،  أونفمسطين 

 
 ي فقد في البحرإسرائيمجثة  ـ"إسرائيل"عادت لأمصر  .36

ػػػ ا ؼ ب: قػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ وزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيمية االحػػد اف مصػػر اعػػادت الػػى الدولػػة العبريػػة  القػػدس
واكػػد يغػػاؿ بػػالمور لوكالػػة فػػرانس بػػرس 'ابمغنػػا االسػػبوع الماضػػي بػػالعثور قػػرب  ثػػة إسػػرائيمي فقػػد فػػي البحػػر.ج

 العريش في سيناء عمى جثة إسرائيمي فقد في البحر واعيدت لنا بعد اتصاالت مع السمطات المصرية'.
 69/01/6106، القدس العربي، لندن

 
 شككوا في قدرتيا عمى الوقف الكامل لمقرصنة خبراء.. تؤسس قبة حديدية رقمية "إسرائيل" .33

تواصؿ إسػرائيؿ مسػاعييا لتأسػيس مركػز لمحػرب اإللكترونيػة )سػايبر( لميمػات دفاعيػة : وديع عواودة -حيفا 
وىجومية ضمف "قبة حديدية رقمية"، بيػدؼ الػدفاع عػف بناىػا التحتيػة أمػاـ ىجمػات القرصػنة المتزايػدة عمييػا 

 والتي تصفيا بػ"الخطيرة".
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وخبلؿ جولة ميدانية شماؿ الببلد يوـ السبت، كرر وزير الشرطة يتسحاؽ أىرونوفيتش ما قالو رئيس الوزراء 
اإلسػػػػرائيمي بنيػػػػاميف نتنيػػػػاىو فػػػػي الجمسػػػػة الحكوميػػػػة األخيػػػػرة األحػػػػد الماضػػػػي حػػػػوؿ تعػػػػرض البنيػػػػة التحتيػػػػة 

 اإللكترونية في إسرائيؿ ليجمات القرصنة بشكؿ يومي.
ىو بتأسػػيس مػػا يعػػرؼ بػػػ"ىيئة السػػايبر الوطنيػػة" فػػي إسػػرائيؿ العػػاـ الماضػػي، مشػػيرا إلػػى واسػػتذكر قػػرار نتنيػػا

 استمرار جيودىا لبناء "قبة حديدية رقمية" لمجابية "اإلرىاب المحْوسب".
ومنذ نحو أسبوع، تتعرض عدة وزارات إسرائيمية ليجوـ إلكترونػي ييػدؼ فيمػا يبػدو إلدخػاؿ "حصػاف طػروادة" 

وقاؿ  سطة رسائؿ بريد إلكترونية "مفخخة"، وموقعة مف قبؿ قائد ىيئة األركاف بيني غانتس.إلى حواسيبيا بوا
أىرونوفيتش إف الشرطة اإلسرائيمية بادرت الخميس الماضي لفصؿ حواسيبيا عف الشبكة خوفػا مػف تعرضػيا 

 لفيروسات مدّمرة، الفتا لتعرض حواسيب وزارة الخارجية ليجمات مشابية.
عف قرار إقامة مركز "سػايبر" فػي  ،في موقعو اإللكتروني ،يواف رئيس الوزراء اإلسرائيميومف جيتو، كشؼ د

مميوف دوالر  06وأوضح أف قرار إقامة المركز بكمفة  مدينة بئر السبع العاـ القادـ، سيعمؿ فيو ألؼ موظؼ.
لمركػز إلػى مدينػة ىو جزء مف سمسمة إجراءات لنقؿ مركػز التنصػت االسػتخباراتي التػابع لمجػيش مػف منطقػة ا

 بئر السبع جنوب الببلد، وذلؾ في إطار مشروع لنقؿ قواعد الجيش إلى النقب مف أجؿ تطويره وتيويده.
وقػػاؿ النػػاطؽ بمسػػاف الخارجيػػة اإلسػػرائيمية يغئػػاؿ بممػػور إف الحػػرب اإللكترونيػػة أصػػبحت ميمػػة فػػي السػػنوات 

 والفيروسات تحولت إلى ظاىرة عالمية. األخيرة في عدة مواقع، كما أف ىجمات المقتحميف )الياكرز(
مػػف جيتػػو، شػػّكؾ الخبيػػر اإلسػػرائيمي فػػي الشػػؤوف االسػػتخباراتية يوسػػي ميممػػاف فػػي قػػدرة إسػػرائيؿ أو أي دولػػة 

وفي حديث لمجزيرة نت، قاؿ ميمماف إف القراصنة  أخرى في الدفاع عف مصالحيا أماـ اليجمات اإللكترونية.
ة الدفاعيػة المعتمػدة فػػي الحواسػيب، مثممػا سينتصػر الصػاروخ عمػى النظػػاـ )اليػاكرز( سػيتغمبوف عمػى األنظمػ

 الدفاعي.
وىذا ما أكده الصحفي الخبير في الشؤوف اإللكترونية برنارد طنوس، الذي قاؿ إف بوسع ىذا المركز تخفيػؼ 

 حدة عمميات القرصنة وليس وقفيا بالكامؿ.
 68/01/6106، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مية تفصل كافة حواسيبيا عن شبكة اإلنترنت تحسبًا ليجوم إلكترونيالشرطة اإلسرائي .34

أمرت قيػادة الشػرطة اإلسػرائيمية جميػع مقراتيػا وشػرطيييا، امػس، بفصػؿ كافػة أجيػزة الكمبيػوتر : )يو بي اي(
عػػف شػػبكة اإلنترنػػت فػػي أعقػػاب وصػػوؿ معمومػػات اسػػتخباراتية تفيػػد باحتمػػاؿ شػػف ىجػػوـ إلكترونػػي )سػػايبر(، 

 ب الشرطة.ضد حواسي
 66/01/6106المستقبل، بيروت 

 
 : سالح حزب اهلل منع الحرب في المنطقة"إسرائيل" .35

أكد مصدر أمني إسرائيمي رفيع المستوى أمس أف سبلح حزب اهلل "حاضر ومؤثر" في القرارات : يحيى دبوؽ
ونػػوت" لمشػػؤوف العسػػكرية التػػي قػػد تقػػدـ عمييػػا تػػؿ أبيػػب، مشػػيرًا فػػي حػػديث إلػػى مراسػػؿ جريػػدة "يػػديعوت أحر 

األمنية واالستخبارية، رونيف برغماف، إلى أنو "لوال وجود الترسانة الصػاروخية الكبيػرة لػدى حػزب اهلل، لكانػت 
إسػػػرائيؿ قامػػػت بالفعػػػؿ، ومنػػػذ زمػػػف طويػػػؿ، بمياجمػػػة المنشػػػآت النوويػػػة فػػػي إيػػػراف"، وبالتػػػالي التسػػػّبب بحػػػرب 

 إقميمية في المنطقة.
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الموساد اإلسرائيمي، كتب في موقع جريدة "غموبس" العبرية، مقالة عف قدرة  وكاف برغماف، المقّرب مف جياز
سػػػرائيؿ، مػػػف إمكػػػاف نشػػػوب حػػػرب جديػػػدة بػػػػيف  حػػػزب اهلل العسػػػكرية، والقػػػراءة اإلسػػػرائيمية لموقػػػؼ الحػػػزب وا 
 الجانبيف. وأشار برغماف الى أف "إطبلؽ حزب اهلل لطائرة مف دوف طيار فوؽ األجواء اإلسػرائيمية فػي جنػوب

 الببلد، ليس إال دليبًل إضافيًا عمى أف الحزب المبناني يستعد بالفعؿ إلمكاف نشوب حرب مع إسرائيؿ".
ويؤكػػد برغمػػاف أف "القػػوة العسػػكرية الموجػػودة لػػدى حػػزب اهلل تعػػّد مػػف األكثػػر تقػػدمًا وتطػػورًا فػػي العػػالـ، قياسػػًا 

 بمنظمة غير دولة، مف ىذا النوع". 
ؤيػػة إسػرائيمية، تشػػير الػى أف "حػػزب اهلل موجػود فػػي الفتػرة الحاليػػة عمػى مفتػػرؽ مػع ذلػػؾ، أكػد برغمػػاف وجػود ر 

طرؽ، وذلؾ بسبب الحرب الدائرة في سوريا". وقاؿ إنو "في حاؿ تـ قطع أو سّد القناة السورية، فسػيمّثؿ ذلػؾ 
نػػػاني، فػػػرأى كابوسػػػًا بالنسػػػبة )إلػػػى األمػػػيف العػػػاـ لحػػػزب اهلل السػػػيد حسػػػف( نصػػػر اهلل"، أمػػػا لجيػػػة العامػػػؿ المب

برغماف أف نصر اهلل يقؼ أيضًا عمى مفترؽ طرؽ، بيف رغبتو فػي أف يكػوف قائػدًا لبنانيػًا، وبػيف التزامػو تجػاه 
 إيراف. 

في الجػيش اإلسػرائيمي المقػدـ عيػراف أوليػاؿ، وىػي الكتيبػة المرابطػة  221وفي السياؽ نفسو، أكد قائد الكتيبة 
التػوتر السػائد فػي قيػادة المنطقػة الشػمالية ال يقتصػر فقػط عمػى  عمى الحػدود فػي شػماؿ فمسػطيف المحتمػة، أف

 احتماالت التدىور في الحدود السورية، بؿ أيضًا إزاء الحدود مع لبناف،.
وذكر مراسؿ الشؤوف العسكرية في موقع "والبل"، أمير بوخبوط، أنيـ "في قيػادة المنطقػة الشػمالية فػي الجػيش 

اهلل أصػػبحت أكثػػر سػػرية، مػػع اسػػتعانة أكثػػر بالمػػدنييف فػػي المنطقػػة". اإلسػػرائيمي يقػػدروف أف نشػػاطات حػػزب 
وقػػػاؿ إف حػػػزب اهلل "يقػػػيـ نقػػػاط مراقبػػػة عمػػػى طػػػوؿ خػػػط الحػػػدود، عبػػػر وسػػػائؿ وتقنيػػػات أكثػػػر تطػػػورًا"، قياسػػػًا 

 بالماضي.
قػّر مف جيتيا، أكدت جريدة ىآرتس أف "حزب اهلل بات يتمتع بقوة عسكرية ىائمػة، لػـ يسػبؽ ليػا مثيػؿ، بػؿ ويُ 

 . بأنو يتمقى أسمحة كيميائية غير تقميدية، مف المخازف والمستودعات السورية في المدى المنظور"
 69/01/6106، األخبار، بيروت

 
 "إستيل"سفينة  تفرج عن معظم ركاب "إسرائيل" .36

بت أفرجػػػت إسػػػرائيؿ عػػػف معظػػػـ ركػػػاب السػػػفينة الفنمنديػػػة إسػػػتيؿ التػػػي احتجزتيػػػا البحريػػػة اإلسػػػرائيمية يػػػـو السػػػ
 الماضي قبالة قطاع غزة وكانت تػُقّؿ متضامنيف مع الفمسطينييف المحاصريف.

 65/01/6106، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أسمحة إسرائيمية لمبرازيل .37
مميػػوف  68كشػػفت جريػػدة أميركيػػة أف "إسػػرائيؿ سػػتزود الجػػيش البرازيمػػي بصػػفقة أسػػمحة جديػػدة بقيمػػة : لنػػدف

ف" إلى "إعبلف شركة "إلبيت سيستمز" اإلسرائيمية فوز فرعيا فػي البرازيػؿ وأشارت جريدة "وورلد تريبيو  دوالر".
"آريس لمدفاع الجوي والفضاء" بعقد محطة "ريماكس" لمتحكـ في األسػمحة عػف بعػد، والتػي تػتحكـ فػي أسػمحة 

مميمتر، الفتة إلى أف مف المقرر تزويد الجيش البرازيمي بتمؾ المحطة في غضوف  0622تطمؽ قذائؼ عيار 
عػاميف. ولفتػػت إلػى أف "ىػػذا العقػد ىػػو الثػاني الػػذي تفػػوز بػو الشػػركة اإلسػرائيمية فػػي شػير واحػػد بالبرازيػػؿ، إذ 

 مميوف دوالر نظير تزويد الجيش البرازيمي طائرات مف دوف طيار". 08كاف العقد األوؿ في مقابؿ 
 68/01/6106الحياة، لندن، 
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 فية العناصر الخطرة الميددة لحالة اليدوء: وقف النار بغزة ال يشمل تصالجيش اإلسرائيمي .38

نقمػػت اذاعػػة جػػيش االحػػتبلؿ عػػف مصػػادر عسػػكرية إسػػرائيمية قوليػػا اف التفاىمػػات التػػي تػػـ : القػػدس المحتمػػة
التوصؿ الييا حوؿ وقؼ اطبلؽ النار في قطاع غزة ال تشمؿ تصفية وقتؿ العناصػر الخطػرة التػي تػرى فييػا 

المصػػػادر اف جػػيش االحػػػتبلؿ سيواصػػػؿ عمميػػات االسػػػتيداؼ المحػػػددة  وقالػػت تػػؿ ابيػػػب تيديػػدا عمػػػى امنيػػػا.
والمنتقػاة لعناصػػر يػػرى انيػا تشػػكؿ خطػػر عمػػى حالػة اليػػدوء فػػي قطػػاع غػزة او اي مجموعػػات تحػػاوؿ اطػػبلؽ 

 قذائؼ او صواريخ عمى بمدات ومدف جنوب إسرائيؿ.
 68/01/6106، اإلخباريةوكالة سما 

 
 يد لمجيش اإلسرائيميموسيقي عربي درزي يرفض خطاب التجن .39

عمػر  "إسػرائيؿ"راـ اهلل: "أنا عازؼ لمفرح ولف يكوف لي سبلح آخر"، ىذا ما رد بو الشاب الدرزي العربي في 
سعد، عمى كتاب تجنيػده فػي الجػيش اإلسػرائيمي الػذي يمزمػو المثػوؿ نيايػة الشػير الحػالي فػي مكاتػب التجنيػد 

الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو، ووزيػػر دفاعػػو إييػػود وأرسػػؿ عمػػر إلػػى رئػػيس  إلجػػراء الفحػػوص البلزمػػة.
"، يقػػوؿ فييػػا: "تسػػممت أمػػرا بػػالمثوؿ فػػي مكاتػػب التجنيػػد يػػـو 22بػػاراؾ، رسػػالة نشػػرىا أمػػس فػػي موقػػع "عػػرب 

، إلجراء الفحوصات حسب قانوف التجنيد اإلجباري المفروض عمى الطائفػة الدرزيػة، وعميػو 6106-01-50
: أرفػض المثػوؿ إلجػراء الفحوصػات لمعارضػتي لقػانوف التجنيػد المفػروض عمػى طػائفتي أوضح النقاط التاليػة

 الدرزية".
وتابع: "أعارض التجنيد لمجيش اإلسرائيمي وألي جيش آخر، ألسباب ضميرية وقومية، وأكره الظمـ وأعػارض 

 االحتبلؿ، وأكره التعصب وتقييد الحريات، أكره مف يعتقؿ األطفاؿ والشيوخ والنساء".
 68/01/6106الشرق األوسط، لندن، 

 
 ىبوط طائرة إسرائيمية اضطرارًيا بعد تعرضيا لنيران المقاومة جنوب قطاع غزة .41

(، 01|62ىبطػػػػت طػػػػائرة مروحيػػػػة تابعػػػػة لجػػػػيش االحػػػػتبلؿ اإلسػػػػرائيمي، عصػػػػر اليػػػػـو األحػػػػد ): خػػػػاف يػػػػونس
وقػاؿ  يػراف المقاومػة الفمسػطينية.اضطرارًيا في أحد المواقع العسكرية جنوب قطاع غزة، وذلؾ بعد تعرضيا لن

راصد ميػداني لػػ "قػدس بػرس" إف طػائرة حربيػة إسػرائيمية حمقػت عصػر اليػـو األحػد عمػى ارتفػاع مػنخفض فػي 
أجػػواء شػػرؽ بمػػدة بنػػي سػػييبل إلػػى الشػػرؽ مػػف خػػاف يػػونس الواقعػػة جنػػوب قطػػاع غػػزة، وذلػػؾ لتػػأميف انسػػحاب 

 ؽ نار بشكؿ مباشر مف سبلح رشاش ثقيؿ.قوات االحتبلؿ مف تمؾ المنطقة؛ حيث تعرضت إلطبل
 68/01/6106قدس برس، 

 
 صاروخ 0111وقرا يدعو لقصفيا بـ ..يعالون: غزة أصبحت "حماستان" .40

لندف: قاؿ أيوب قرا نائب وزير تطوير النقب والجميؿ، وىو عربي ينتمي إلى حزب الميكود الحاكـ، إنو يتعيف 
غػػػزة، مقابػػػؿ كػػػؿ صػػػاروخ يطمػػػؽ مػػػف القطػػػاع باتجػػػاه صػػػاروخ عمػػػى قطػػػاع  0111إطػػػبلؽ  "إسػػػرائيؿ"عمػػػى 

األراضي اإلسرائيمية. وجاءت أقواؿ قرا ىذه خبلؿ جولػة لػو فػي مدينػة سػديروت القريبػة مػف غػزة أمػس. وقػاؿ 
موشػػػيو يعمػػػوف نائػػػب رئػػػيس الػػػوزراء إف القطػػػاع تحػػػوؿ فعػػػبل إلػػػى "حماسػػػتاف"، ولكنػػػو يسػػػتحيؿ القضػػػاء عمػػػى 

ربة واحػػػدة. وأشػػػار فػػػي سػػػياؽ مقابمػػػة إذاعيػػػة بعػػػد ظيػػػر أمػػػس، إلػػػى أف "اإلرىػػػاب" المنطمػػػؽ مػػػف القطػػػاع بضػػػ
الحكومة اإلسرائيمية ممتزمة بضماف أمف سػكاف المنػاطؽ الجنوبيػة، مؤكػدا أنػو سػيتـ تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ حتػى 



 
 
 

 

 

           64ص                                   6666العدد:                69/01/6106-66اإلثنين -الجمعة التاريخ:

إذا استغرؽ األمر مزيدا مف الوقت. وأضاؼ يعموف أف إسرائيؿ ال تتفػاوض مػع حمػاس، وأنيػا سػتحافظ عمػى 
 ما التـز الطرؼ اآلخر باليدوء، و"لكنيا سترد عمى أي ىجـو منطمؽ مف القطاع". اليدوء إذا

 67/01/6106الشرق األوسط، لندن، 
 

      يعود لظاىرة انتشار السالح "إسرائيل"معطيات: تزايد حجم الجريمة في  .46
الجريمة والعنؼ  كشفت معطيات إسرائيمية رسمية، ُنشرت مؤخًرا، النقاب عف تزايد ممحوظ في حجـ: الناصرة

المسمح في مختمؼ أنحاء الدولة العبرية، مشيرة إلى أف ذلؾ يعود إلى ظػاىرة انتشػار السػبلح غيػر المػرخص 
وبحسػػػب مػػػا أوردتػػػو الشػػػرطة اإلسػػػرائيمية، فػػػي تقريػػػر رسػػػمي صػػػادر عنيػػػا؛ فػػػإف وزارة "األمػػػف  بشػػػكؿ "مقمػػػؽ".

ح "الشخصػي" مػف اإلسػرائيمييف بسػبب تزايػد حجػـ الداخمي" اإلسرائيمية تواصػؿ مسػاعييا الحثيثػة لجميػع السػبل
وأشارت المعطيات إلى وجػود نحػو نصػؼ مميػوف قطعػة سػبلح غيػر قانونيػة فػي  الجريمة والعنؼ في الشارع.

 ألؼ قطعة سبلح مرخصة. 021أنحاء مختمفة مف الدولة العبرية، مقابؿ 
 67/01/6106قدس برس، 

 
      تروني استيدف وزارات إسرائيمية: إيران تقف وراء ىجوم إلكإسرائيميةمصادر  .43

أعربت مصادر أمنية إسرائيمية عف تقديرىا أف مصدر اليجوـ اإللكتروني الضخـ الذي تعّرضت لو : الناصرة
وزارات حساسػػة فػػي الدولػػة العبريػػة ىػػو إيػػراف، مشػػيرة إلػػى أنػػو تػػـ اختػػراؽ البريػػد اإللكترونػػي الخػػاص بالعمػػؿ 

 ائيمي بني غانتس.الرسمي لرئيس أركاف الجيش اإلسر 
 67/01/6106قدس برس، 

 
 نائب إسرائيمي: نتنياىو وليبرمان متفقان عمى أن عباس "ليس شريكًا لمسالم"  .44

قاؿ نائب في البرلماف اإلسرائيمي "الكنيست"، إف رئػيس حكومتػو بنيػاميف نتنيػاىو ال يػرى فػي رئػيس : الناصرة
وأضػػاؼ النائػػب عػػف حػػزب "الميكػػود" الحػػاكـ  يػػة السػػبلـ.السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس شػػريكًا حقيقيػػًا لعمم

، أف آراء نتنيػػػاىو بخصػػػوص رئػػػيس السػػػمطة 62/01أوفيػػػر أكػػػونيس فػػػي تصػػػريحات أدلػػػى بيػػػا يػػػـو السػػػبت 
دور ليبرماف الذي صّعد مػؤخرًا ىجومػو ضػد جالفمسطينية تتطابؽ تمامًا مع آراء وزير الخارجية اإلسرائيمي أفي

 فشؿ عممية السبلـ.محمود عباس محّمبًل إياه 
 67/01/6106قدس برس، 

 
 الحرب المقبمةبلى الذبح إ: سنكون مثل الخراف التي تساق بالجيش اإلسرائيميجنود احتياط  .45

ذكػػػر موقػػػع معػػػاريؼ العبريػػػة أمػػػس اف مجموعػػػة مػػػف جنػػػود االحتيػػػاط فػػػي جػػػيش االحػػػتبلؿ  :القػػػدس المحتمػػػة
ي سػبلح اليندسػة القتاليػة، اشػتكوا مػؤخرا مػف قمػة أيػاـ فػ 218اإلسرائيمي ممف يخدموف في فرقة تابعة لموحدة 

 التػػدريب العسػػكري التػػي اسػػتدعوا لمقيػػاـ بيػػا منػػذ العػػدواف عمػػى قطػػاع غػػزة فػػي حػػرب "الرصػػاص المصػػبوب".
وحسب الموقع فإف قدامى جنود االحتياط الذيف خدموا في تمؾ الحػرب التػي كشػفت وبينػت المشػاكؿ الصػعبة 

اط اإلسػػرائيمي، أعربػػوا مػػؤخرا عػػف خػػوفيـ مػػف سػػيناريو مشػػابو قػػد يتكػػرر فػػي حػػاؿ التػػي يعانييػػا جيػػاز االحتيػػ
 اندالع مواجية عسكرية.
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مػؤخرا لمجيػات المختصػة كشػفوا النقػاب عػف أنػو منػذ العػدواف  218وفي رسالة وجييا عدد مف جنػود الوحػدة 
لة يقػػوؿ الجنػػود: "ال نػػرى وحسػػب الرسػػا عمػػى غػػزة لػػـ يػػتـ اسػػتدعاؤىـ لتػػدريبات عسػػكرية إال ألربعػػة أيػػاـ فقػػط.

 سببا لتجنيدنا عند ساعة الطوارئ ألننا مف دوف تدريب سنكوف كالخراؼ التي تساؽ لمذبح".
  66/01/6106الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 القذائف الصاروخية إطالقسترد بقوة عمى  "إسرائيل"شالوم: حماس تعي اآلن أن  .46

سػرائيمي سػيمفاف شػالوـ أمػس "إف حركػة حمػاس أصػبحت تعػي أف قاؿ نائب رئيس الوزراء اإل :القدس المحتمة
ووصؼ شالـو الػرئيس المصػري محمػد مرسػي  إسرائيؿ سترد بمنتيى القوة عمى اطبلؽ القذائؼ الصاروخية".

بأنو "أقسى عمى حركػة حمػاس مػف النظػاـ السػابؽ فػي مصػر" الػذي كػاف يرأسػو محمػد حسػني مبػارؾ. وقػاؿ: 
القيادة الحالية فػي مصػر تتعامػؿ مػع حمػاس بقسػوة"، فػي إشػارة إلػى قيػاـ السػمطات  "مف الجيد لنا أف نعمـ اف

وخػػتـ شػػالوـ: "التعػػاوف العسػػكري بػػيف إسػػرائيؿ  المصػػرية بيػػدـ األنفػػاؽ بػػيف شػػبو جزيػػرة سػػيناء وقطػػاع غػػزة.
 ومصر ممتاز. ويستمر كالمعتاد".

  66/01/6106الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 في إقناع حماس بالتيدئة وتؤكد أنيا مؤقتة تل أبيب تشيد بدور مصر .47
أشػػاد مسػػؤولوف إسػػرائيميوف بالػػدور المصػػري فػػي إقنػػاع قػػادة حركػػة حمػػاس بتحقيػػؽ : نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أبيػػب

التيدئة في قطاع غزة. وقاؿ رئيس الػدائرة السياسػية األمنيػة فػي وزارة الػدفاع اإلسػرائيمية، عػاموس جمعػاد، إف 
ثيرة لئلعجاب، عمى التوضيح )لحماس( أف مصمحتيا األساسية ليست في اليجوـ "المصرييف يمتمكوف قدرة م

واسػػتخداـ )اإلرىػػاب( ضػػد إسػػرائيؿ أو أىػػداؼ أخػػرى". لكػػف ىػػؤالء المسػػؤوليف حرصػػوا عمػػى التأكيػػد عمػػى أف 
التيدئة الحالية ستكوف مؤقتة، وأف جولة أو جػوالت جديػدة ستشػيدىا المنطقػة، "تحػتـ عمػى إسػرائيؿ أف تعمػؿ 

وأكػػدت  عمػػى اقػػتبلع ظػػاىرة إطػػبلؽ الصػػواريخ باتجػػاه بمػػداتيا الجنوبيػػة، كمػػا فعمػػت مػػع حػػزب اهلل فػػي لبنػػاف".
سرائيؿ.   مصادر فمسطينية أف وساطة مصرية أدت إلى التيدئة المتبادلة غير المعمنة بيف حماس وا 

 01⁄6106⁄ 66الشرق األوسط، لندن،
 

 العبرية لمئات المياجرين من جميع دول العالم" تقوم بعممية تجنيد وتعميم المغة إسرائيل" .48
كشؼ التمفزيوف العبري عف قياـ "إسرائيؿ" بعممية تجنيد لمئات المياجريف مف الشػباب والشػابات الػذيف يػأتوف 
الييا مف جميع دوؿ العالـ، وذلػؾ بتعمػيميـ المغػة العبريػة والديانػة الييوديػة، مشػيرًا إلػى أّنػو لكػؿ الػؼ شػخص 

مدربػػة، حيػث يػػتـ تػدريبيـ عمػى السػػبلح وكيػؼ يكونػػو جنػودًا يػدافعوف عػػف "إسػرائيؿ". وبػػث  211جديػد يوجػد 
التمفزيوف تقريرًا عف عممية التجنيد وكيؼ تقوـ مدربات في العشرينات مػف العمػر بتعمػيـ الجنػود المغػة العبريػة 

روف ومػاذا يريػدوف مػف بالتزامف مع التعميـ عمى السبلح. ويقػوؿ أحػد الضػباط إنيػـ يقومػوف بمعرفػة كيػؼ يفكػ
أجػؿ تثقػػيفيـ تمييػػدًا لتجنيػدىـ وضػػميـ لمجػػيش "اإلسػرائيمي"، مضػػيفًا أّف ىنػػاؾ نمػاذج مػػنيـ نجحػػت وأصػػبحوا 
طيػػػاريف. وأشػػػار التمفزيػػػوف إلػػػى أّف ىنػػػاؾ عمميػػػة متابعػػػة ليػػػؤالء الجنػػػود فػػػي كػػػؿ تفاصػػػيؿ حيػػػاتيـ إجتماعيػػػًا 

توضػػيح ليػػـ مػػا ىػػي "إسػػرائيؿ" ومػػف نحػػف ولمػػاذا  وسياسػػيًا وغيرىػػا مػػف أجػػؿ صػػقميـ، و"األىػػـ مػػف كػػؿ ذلػػؾ
 نقاتؿ".

 وكالة معًا لألنباء، فمسطين
 64/01/6106، 6654 ، العددالتقرير المعموماتي
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 : سياج إسرائيمي جديد في الخميل يفرض مزيدا من القيود"أوتشا"تقرير  .49

المخصص « الصبلة»ؽ قالت األمـ المتحدة إف بدء السمطات اإلسرائيمية بناء سياج لطري راـ اهلل:
يفرض »لممستوطنيف في المنطقة التي تسيطر عمييا إسرائيؿ في قمب مدينة الخميؿ جنوب الضفة الغربية 

مزيدا مف القيود عمى الفمسطينييف الذي يسعوف لموصوؿ إلى الخدمات في المنطقة، إذ يجبر عشرات 
 .«األساسية العائبلت عمى استخداـ طرؽ التفافية طويمة لموصوؿ إلى الخدمات

التابع لؤلمـ المتحدة، وشركاء محميوف، « أوتشا»ويشير تقييـ ميداني أجراه مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية 
عائمة تعيش في حي السبليمة الواقع  70سيضطر ما يقرب مف »إلى أنو عند استكماؿ بناء ىذا السياج 

طؽ الغربية مف البمدة القديمة في الخميؿ، شرؽ السياج، إلى سموؾ طرؽ التفافية طويمة لموصوؿ إلى المنا
 .«مف أجؿ الوصوؿ إلى مراكز الخدمات وسبؿ كسب الرزؽ

متر، مثبتة عمى كتؿ إسمنتية، وىناؾ خطط لمد  1.5ويتألؼ ىذا السياج مف أسبلؾ معدنية يبمغ ارتفاعيا 
ستخدمو المستوطنوف ، وىو الشارع الذي ي«شارع الصبلة»متر تقريبا عمى طوؿ  500ىذا السياج لمسافة 

 .لموصوؿ إلى الحـر اإلبراىيمي مف مستوطنة كريات أربع
سبتمبر )أيموؿ( الماضي أمرا بمصادرة األرض الضرورية  6وكانت السمطات اإلسرائيمية قد أصدرت في 

لبناء السياج، فرد السكاف الفمسطينيوف المقيموف في المنطقة بتقديـ اعتراض عمى األمر لئلدارة المدنية 
اإلسرائيمية، وقوبؿ كما ىي العادة بالرفض. وأبمغ مكتب االرتباط اإلسرائيمي لمنطقة الخميؿ، مكتب الشؤوف 

ضروري لدواع »اإلنسانية، بأف السياج الجديد لف يؤثر عمى حرية تنقؿ الفمسطينييف في المنطقة، كما أنو 
 .«أمنية

ي مقيدة أصبل بسبب الحظر الشامؿ المفروض حرية تنقؿ السكاف في ىذا الح»قائبل: « أوتشا»ورد تقرير 
عمى دخوؿ السيارات الفمسطينية إلى )شارع الصبلة( والمتواصؿ منذ عدة سنوات.. والسياج سيشكؿ تحديا 
إضافيا أماـ وصوؿ السكاف إلى مراكز الرعاية الصحية في األجزاء الغربية في المدينة، وخصوصا السكاف 

 .«ف ذوي الحاالت الخطيرةالذيف يعانوف إعاقات، والمرضى م
وبسبب ىؤالء المستوطنيف فإف ثمة طرقا مغمقة وأخرى محروسة جيدا مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي، لتأميف 

معوِّؽ حركة تفصؿ المناطؽ المقيد الوصوؿ  123، نحو «أوتشا»حمايتيـ. ويوجد في المنطقة، بحسب 
قات أخرى عف بقية مدينة الخميؿ، وتشمؿ إلى جان« 2إتش »إلييا في  حاجزا مأىولة بالجنود  18ب معوِّ

محبل  512متراس طريؽ. وفوؽ ذلؾ فقد تـ إغبلؽ  57حاجزا مأىولة بشكؿ جزئي، و 12بصورة دائمة، و
محؿ آخر عمى األقؿ بسبب القيود المفروضة  1100تجاريا فمسطينيا في المناطؽ المقيد الوصوؿ إلييا، و

البمدة القديمة في الخميؿ التي كانت مركز الحياة التجارية قبؿ عمى دخوؿ الزبائف والمورديف. وتحولت 
 .االنتفاضة األولى إلى منطقة أشباح شديدة التوتر

ورغـ أف جميع السكاف الفمسطينييف الذيف يعيشوف في المنطقة التي تسيطر عمييا إسرائيؿ في الخميؿ 
المجاورة لممستوطنات مباشرة، نسمة يعيشوف في المنطقة  6000يتضرروف بيف الحيف واآلخر، فإف 

 .يواجيوف سمسمة مف القيود التي تقوض جميع جوانب حياتيـ اليومية
 27/10/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 عميدًا لألسرى في السجون اإلسرائيمية 67: مركز أسرى فمسطين لمدراسات .51
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عامًا  20ف امضوا أكثر مف لندف: أفاد مركز أسرى فمسطيف لمدراسات بأف قائمة عمداء األسرى، وىـ الذي
 أسيرًا بعد انضماـ أسيريف مف مدينة جنيف إلييا. 67في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي، ارتفعت إلى 

عف المدير اإلعبلمي لممركز الباحث رياض األشقر أف األسير أسامة زكريا وديع أبو « معا»ونقمت وكالة 
عامًا بتيمة تنفيذ  22السجف المؤبد إضافة إلى سنة( مف قباطية في مدينة جنيف المحكـو ب 39حناني )

عمميات عسكرية ضد االحتبلؿ ضمف مجموعات الفيد األسود خبلؿ االنتفاضة األولى، واألسير محمد 
سنة( المتحدر أيضًا مف جنيف والمحكـو بالسجف المؤبد إضافة إلى خمسيف  39يوسؼ سميماف تركماف )

، وبذلؾ أنييا 1992ييا األسير أبو حناني، معتقبلف منذ عاـ عامًا، وىو مف المجموعة التي ينتمي إل
عاميما العشريف في سجوف االحتبلؿ ودخبل عاميما الواحد والعشريف، وبالتالي انضما إلى قائمة عمداء 

 أسيرًا. 67األسرى، لترتفع إلى 
 29/10/2012الحياة، لندن، 

 
 سراح األسير حسن الصفدي االحتالل يطمق .50

ر الفمسطيني امس إف اليوـ ىو موعد اإلفراج عف األسير حسف الصفدي مف نابمس الذي قاؿ نادي األسي
يومًا أنياه بعد اتفاؽ مع إدارة  73خاض إضرابْيف عف الطعاـ احتجاجًا عمى اعتقالو اإلداري، األوؿ لمدة 

عد أف السجوف وخمسة مف األسرى الذيف خاضوا حينيا إضرابًا عف الطعاـ، قبؿ أف يستأنؼ إضرابو ب
، فواصؿ إضرابو لمدة  6جددت سمطات االحتبلؿ اعتقالو لمدة  يومًا،  95اشير وأنكرت االتفاؽ الذي أبـر

الشير  29وانتيى بعد معركة قانونية انتيت بقبوؿ استئناؼ قدـ باسمو، وصدر قرار باإلفراج عنو في 
 اعتقالي جديد. الجاري، بحيث يكوف األمر اإلداري األخير، وال يحؽ لمنيابة إصدار أمر

 29/10/2012الحياة، لندن، 
 

 قتموا في األحداث الجارية بسوريا فمسطينياً  568لرشق: ا عزت .56
كشؼ قيادي في حركة حماس، عف أف األسر والعائبلت الفمسطينية المقيمة في سوريا، فقدت : بيروت

ت الرشؽ، عضو المكتب وتقدـ عز  .شيرا 19المئات مف أبنائيا منذ اندالع األحداث في سوريا قبؿ نحو 
السياسي لمحركة، في تعميؽ لو عمى صفحتو في موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" بالعزاء والمواساة 

وأشار الرشؽ  ."شييدا مف أبنائيا خبلؿ األحداث 528"ألسر العائبلت الفمسطينية في سورية التي فقدت 
عمر(، وأحمد الخروبي )أبو فادي( مف مخيـ درعا إلى أف آخر ىؤالء ىـ "األخواف أحمد خميؿ المعروؼ بػ) م

 ."لبلجئيف الفمسطينييف، والطفمة زاد محمد إحساف مف مخيـ اليرموؾ بالعاصمة دمشؽ
 28/10/2012، لإلعالمالمركز الفمسطيني 

 
 إمام المسجد األقصى يطالب العرب بدعم القدس .53

محتمة الشيخ عكرمة صبري أمس الدوؿ غزة: طالب إماـ المسجد األقصى المبارؾ في القدس الشرقية ال
العربية بالوفاء بالتزاماتيا المالية لدعـ القدس في مواجية أشرس ىجمة إسرائيمية تتعرض منذ عقود عدة 

 لتغيير معالميا العربية واإلسبلمية وتيويدىا.
ضد  إف وضع مدينة القدس في ظؿ التيويدات والممارسات اإلسرائيمية« وقاؿ صبري، في تصريح صحفي

عمميات الحفر والتيويد وتيجير الفمسطينييف »وأضاؼ «.المقدسات اإلسبلمية يزداد تعقيدًا وفي خطر شديد



 
 
 

 

 

           68ص                                   6666العدد:                69/01/6106-66اإلثنين -الجمعة التاريخ:

لبلستيبلء عمى القدس ما زالت قائمة حتى الساعة بيدؼ تفريغ المدينة مف محيطيا، تمييدًا لتنفيذ االحتبلؿ 
دوؿ العربية لـ تُفعِّؿ، حتى المحظة، قرار إف ال»وتابع «. مخططاتو بيدـ المسجد المبارؾ وتدمير المقدسات

 «.مميوف دوالر سنويًا لدعـ المدينة، وندعوىا إلى سرعة إنجاز ىذا القرار 500مؤتمر القمة العربية برصد 
 29/10/2012اإلتحاد، أبو ظبي، 

 
 بمحيط المسجد االقصى اً جديد اً االحتالل يفتتح نفق .54

أياـ قميمة النفؽ الذي يمتد مف مجمع الحفريات في حي وادي افتتحت سمطة اآلثار الصييونية رسميا قبؿ 
حموة ببمدة سمواف جنوب المسجد االقصى المبارؾ والمسمى ييوديا "موقؼ جفعاتي" وحتى ما يسمى "متحؼ 

 .ديفد سوف" جنوب غرب المسجد األقصى
"موقؼ جفعاتي"  ف أف ىذا النفؽ يمتد مف مجمع حفريات2012-8-14وقاؿ الباحث احمد ياسي، الثبلثاء 

وحتى جنوب المسجد األقصى أسفؿ المتحؼ اإلسبلمي. وقد تـ ربطو بشبكة أنفاؽ الطريؽ الييرودياني 
 .الممتدة مف بركة سمواف جنوبا وحتى المسجد األقصى شماال

 وأضاؼ بأنو تـ افتتاح حفريات "موقؼ جفعاتي" لمزوار أيضا، ويعّرفيا االحتبلؿ لمزوار بأنيا أجزاء مف 
 
بحجة بناء  2003صر لمممكة ىيبلنا ومف مجمع ما يسمى "مدينة داود" والتي بدأ االحتبلؿ بحفرياتيا عاـ ق

 موقؼ 
 29/10/2012اإلتحاد، أبو ظبي، 

 
 ساعة 64إعادة فتح معبر إيريز بعد إغالقو  .55

أ.ؼ.ب: أعمف مصدر فمسطيني مسؤوؿ أمس إعادة فتح معبر بيت حانوف )إيريز( الفاصؿ بيف  -غزة 
سرائيؿ بعد أف أغمقتو لمدة   .ساعة 24شماؿ قطاع غزة وا 

إف معبر ايريز يعمؿ اآلف في كبل »وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني في االرتباط المدني التابع لمسمطة الفمسطينية 
 .«االتجاىيف بعد أف كاف قد أغمؽ )أوؿ مف( أمس أماـ المغادريف مف غزة

أربعة ناشطيف فمسطينييف في غارات جوية إسرائيمية، فيما وتصاعد التوتر في قطاع غزة األربعاء بعد مقتؿ 
صاروخا عمى جنوب إسرائيؿ ما أدى إلى إصابة شخصيف بجروح  70أطمؽ مسمحوف فمسطينيوف أكثر مف 

 .خطيرة
 26/10/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 إطالق تكبيرات العيد بمسجد بئر السبع ألول مرة منذ النكبة .56

، تكبيرات العيد مف 1948لنقب المحتؿ، جنوب األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ أطمؽ المئات مف أىالي ا
ساحة مسجد بئر السبع الكبير الُمحتؿ، والذي حولتو بمدية بئر السبع االحتبللية إلى متحؼ ومكاف إلقامة 

مف ستة  االحتفاالت، وحرمت المسمميف مف أداء الصبلة فيو، وذلؾ ألوؿ مرة منذ احتبلؿ فمسطيف قبؿ أكثر
" اإللكتروني أف الحركة اإلسبلمية في النقب نظمت عصر أمس الجمعة، 48وأفاد موقع "فمسطينيو  .عقود

الذي صادؼ أوؿ أياـ عيد األضحى، معايدة في ساحة بئر السبع الكبير، حيث لبى المئات مف أىالي 
يـ التياني بمناسبة عيد وأشار إلى تجمير جموع مف المسمميف في ساحة المسجد وتبادل .النقب الدعوة
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، حينما 1948األضحى المبارؾ، فيما صدعت الحناجر بتكبيرات العيد ألوؿ مرة منذ عاـ النكبة سنة 
  .سقطت مدينة بئر السبع

 27/10/2012فمسطين اون الين، 
 

 إصابة العشرات باالختناق في مسيرة بمعين .57

باالختناؽ والتقيؤ الشديديف أثر استنشاقيـ أصيب الجمعة العشرات مف المواطنيف والمتضامنيف األجانب 
غازا مسيبل لمدموع ورش المتظاىريف بالمياه العادمة الممزوجة بالمواد الكيماوية في مسيرة بمعيف األسبوعية 

 .المناوئة لبلستيطاف إحياء لعيد األضحى المبارؾ
المسيؿ لمدموع والقنابؿ وأطمؽ جنود االحتبلؿ اإلسرائيمي الرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط والغاز 

الصوتية باتجاه المشاركيف عند وصوليـ إلى األراضي المحررة ' محمية أبو ليموف' بالقرب مف جدار الفصؿ 
العنصري، ورش المتظاىريف بالمياه العادمة الممزوجة بالمواد الكيماوية، مما أدى الى إصابة العشرات مف 

 .المواطنيف ونشطاء سبلـ إسرائيمييف
لمشاركوف في المسيرة التي دعت إلييا المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف في بمعيف، األعبلـ ورفع ا

الفمسطينية، وجابوا شوارع القرية وىـ يرددوف اليتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة عمى ضرورة 
طبلؽ سراح جميع ا  .ألسرى والحرية لفمسطيفالتمسؾ بالثوابت الفمسطينية، ومقاومة االحتبلؿ وا 

وأكدت المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف في بمعيف عمى استمرار وتوسيع فعاليات المقاومة الشعبية 
في جميع محافظات الوطف وبكافة أشكاليا وفي جميع المناسبات ، ورفضا الرىاب المستوطنيف واعتدائاتيـ 

 . بحؽ المزارعيف الفمسطينييف
نة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف في بمعيف عمى لساف المنسؽ االعبلمي لمجنة الشعبية واشادت المج

د. راتب أبورحمو بالتظاىرة التي نظمت اماـ المجمع التجاري المسمى 'رامي ليفي' والمقاـ فوؽ االرض 
أتيا إسرائيؿ في االرض الفمسطينية شرؽ راـ اهلل والذي ىو جزء مف االستيطاف ومنظومة االبارتيايد التي انش

 .الفمسطينية
وفي كفر قدوـ في محافظة قمقيمية، شارؾ المئات مف المواطنيف والمتضامنيف االجانب ونشطاء السبلـ 
اإلسرائيمييف في المسيرة االسبوعية التي تنظميا حركة فتح المناىضة لبلستيطاف والمطالبة بفتح الشارع 

 .المغمؽ لمقرية منذ سنوات
سؽ االعبلمي لممسيرات في كفر قدوـ مراد اشتيوي اف المسيرة انطمقت اليـو رغـ اجواء العيد لتؤكد وافاد المن

اف العيد الحقيقي لمشعب الفمسطيني ىو رحيؿ االحتبلؿ والمستوطنات وعودة البلجئيف واطبلؽ سراح 
 .دس الشريؼاالسرى والمعتقميف واقامة الدولة المستقمة عمى كامؿ التراب الوطني وعاصمتيا الق

وانطمقت المسيرة بعد صبلة العصر مف مسجد عمر بف الخطاب وردد المشاركوف خبلليا الشعارات الوطنية 
 .المنددة باالحتبلؿ وسياساتو العنصرية الداعمة لممستوطنيف

وكانت قوات االحتبلؿ قد حشدت العشرات مف الجنود لمواجية المشاركيف في المسيرة دوف اف بيبمغ عف 
  .صاباتحدوث ا

 26/10/2012فمسطين اون الين، 
 

 الغزيون يحتفمون بعيد األضحى رغم محاولة المحتل تنغيص فرحتيم .58
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غزة: ما أف غادر أمير دولة قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني قطاع غزة حتى جف االحتبلؿ اإلسرائيمي 
الحصار، بدأت األمور تنفرج جنونو، وأخذ يصعد ىجمتو ضد المواطنيف العزؿ، فبعد مسيرة ستة أعواـ مف 

 تمثمت في دولة قطر. في القطاع، بفضؿ صمود شعبي ومساندة عربية مؤخًرا
وقبؿ أياـ فقط، أعمف الفمسطينيوف فرحة غامرة، في الذكرى األولى إلنجاز صفقة "وفاء األحرار" التي تـ 

مي الذي كانت تأسره المقاومة أسير وأسيرة مقابؿ إطبلؽ سراح الجندي اإلسرائي 1027بموجبيا اإلفراج عف 
 .2006الفمسطينية في غزة منذ حزيراف 

، يحؿ عيد األضحى المبارؾ عمى المواطنيف في قطاع غزة وىـ يتنسموف عبير الدـ الذي عبقتو آلة  واليـو
الحرب اإلسرائيمية، بعد تصعيد داـ يوميف، سقط خبللو خمسة شيداء وعدد مف الجرحى، في مشيد روتيني 

 ميو االحتبلؿ مع اقتراب كؿ عيد مف أعياد المسمميف.اعتاد ع
 26/10/2012قدس برس، 

 
 
 

 في المسجد األقصى في أول أيام العيد ألف مصل   خمسون .59

ألؼ مصؿ، إلى مدينة القدس المحتمة لمصبلة في الحـر القدسي في أوؿ أياـ  50)أ .ؼ .ب(: توجو نحو 
ألؼ فمسطيني مف الضفة  50نحو «ؿ لوبا سمري إف عيد األضحى. وقالت المتحدثة باسـ شرطة االحتبل

 ، موضحة أف "األمور جرت في ىدوء".»الغربية توجيوا ىذا الصباح )أمس( إلى الحـر القدسي لمصبلة
وزعمت أنو تـ رفع القيود عمى وصوؿ فمسطينيي الضفة إلى القدس في ىذه المناسبة، مع العمـ أف األعداد 

قيود االحتبلؿ. وتمنع "إسرائيؿ" عمومًا فمسطينيي الضفة الغربية وقطاع  كانت تتجاوز المميوف قبؿ فرض
لى األراضي المحتمة عاـ ،      بمزاعـ أمنية. 48غزة مف الوصوؿ إلى القدس وا 

 27/10/2012قدس برس، 
 

 غزة: ارتفاع عدد ضحايا انييار نفق عمى الحدود مع مصر إلى ثالثة قتمى .61

الفمسطينية قبؿ ثبلثة أياـ إلى ثبلثة قتمى،  -ؽ عمى الحدود المصرية رفح: ارتفع عدد ضحايا انييار نف
 .وذلؾ بعد العثور عمى جثتي اثنيف مف المفقوديف داخؿ النفؽ

(عمى 10|24وكاف نفؽ عمى الحدود المصرية الفمسطينية قد انيار في ساعة متأخرة مف مساء األربعاء )
المحاصروف داخؿ النفؽ مف الخروج بعد انيياره، حيث  ثبلثة عماؿ كانوا بداخمو، حيث لـ يتمكف العماؿ

 .شرعت طواقـ الدفاع المدني واإلنقاذ في البحث عنيـ
 27/10/2012قدس برس، 

 
 أربعة أسرى محكومين بالمؤبد يؤدون فريضة الحج ىذا العام :مركز أسرى فمسطين لمدراسات .60

كاـ المرتفعة جدا واسير محرر أف يؤدوا غزة: رغـ أنؼ االحتبلؿ اإلسرائيمي استطاع أسرى مف ذوي األح
 .ىذا العاـ فريضة الحج التي حرميـ مف ادائيا االحتبلؿ

وقاؿ مركز أسرى فمسطيف لمدراسات، أنو استطاع عبر تواصمو مع العديد مف المؤسسات والمواطنيف العرب 
كوميات وىـ مف جنسيات مختمفة أف يؤمف فرصة حج بالنيابة عف أربعة أسرى مف أصحاب أعمى المح
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، 2003مؤبد، وىو أعمى حكـ في العالـ ومعتقؿ منذ  67األسير عبد اهلل البرغوثي مف راـ اهلل والمحكوـ 
وستحج عنو مواطنة فمسطينية األصؿ تقيـ في السعودية، واألسير عباس السيد، مف طولكـر ومحكـو 

ي، واألسير إبراىيـ حامد مف وسيؤدي الحج عنو مواطف مصر  2006مرة، ومعتقؿ منذ  35بالسجف المؤبد 
، وستحج عنو مواطنة مف دولة المغرب 2006مرة، ومعتقؿ منذ  54راـ اهلل والمحكوـ بالسجف المؤبد 

، وسيحج 2002مرات، ومعتقؿ منذ  9العربي، واألسير جماؿ ابو الييجا مف جنيف ومحكوـ بالسجف المؤبد 
فاء األحرار فخري البرغوثي مف راـ اهلل والذي عنو مواطف سوداني، بينما األسير المحرر ضمف صفقة و 

 .منعو االحتبلؿ مف الحج ليذا العاـ، سيحج عنو مواطف مصري ايضاً 
 28/10/2012المستقبل، بيروت 

 
 آالف المستوطنين يقتحمون مسجًدا في بيت لحم .66

ؼ لدى الييود المعرو  -بيت لحـ: اقتحـ آالؼ المستوطنيف الصياينة الميمة الماضية مسجد ببلؿ بف رباح 
الواقع في مدينة بيت لحـ )جنوب الضفة الغربية(، وأدوا طقوًسا توراتية في ذكرى  -المحتميف بػ "قبة راحيؿ" 

 وفاة "راحيؿ" والدة سيدنا يوسؼ عميو السبلـ والتي ينسب إلييا المقاـ، بحسب زعميـ.
عدد المستوطنيف الذيف سيزورف  وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصييونية أف التقديرات تشير إلى أف

المقاـ خبلؿ األياـ القميمة القادمة سيصؿ إلى سبعيف ألًفا، وذلؾ ألوؿ مرة منذ سبعة عشر عاما، حيث 
 وصؿ العدد إلى حوالي ثبلثة عشر ألؼ مستوطف مف مساء الخميس إلى ظير الجمعة.

 28/10/2012المركز الفمسطيني لالعالم، 
 

 معبر رفح في عطمة العيد الفمسطينيون يتدفقون عمى .63
)د .ب .أ(: واصمت السمطات المصرية لميوـ الثاني عمى التوالي فتح معبر رفح مع قطاع غزة في عطمة 
عيد األضحى وذلؾ ألوؿ مرة في تاريخ فتح المعبر طبقا لآللية الجديدة التي تـ اعتمادىا عقب قياـ ثورة 

يبلت أيضا عقب تولي الرئيس المصري محمد مرسي يناير في مصر والتي تـ بمقتضاىا زيادة التسي 25
 السمطة في مصر .

وصرح مصدر أمني مصري مسؤوؿ ؿ )د .ب .ا( مف معبر رفح بأف مصر فتحت المعبر مف الجانبيف 
وتـ فتح المعبر في عطمة عيد األضحى،  2007مف غزة في » إسرائيؿ«وألوؿ مرة في تاريخو منذ انسحاب 

نييف في غزة وسوؼ يستمر فتح المعبر طواؿ عطمة العيد ثـ يتـ فتحو بشكمو وذلؾ لمتخفيؼ عمى الفمسطي
 المعتاد والمنتظـ بعد ذلؾ اعتبارًا مف الثبلثاء المقبؿ .

وشيد معبر رفح إقبااًل شديدًا مف الفمسطينييف وخاصة مف الجانب الفمسطيني في غزة وذلؾ في أوؿ يـو 
كثير مف الفمسطينييف قضاء العيد في مصر وخاصة في سيناء لمعيد وفي ثاني أياـ العيد أيضًا لرغبة ال

 حيث ىناؾ الكثير مف روابط القرابة والنسب والمصاىرة بيف أىالي سيناء وأىالي غزة . 
 28/10/2012الخميج، الشارقة، 

 
 يوًما 75االحتالل يفرج عن أسير خاض إضراًبا عن الطعام لمدة  .64
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مي عف األسير عمر أبو شبلؿ مف مخيـ العيف في نابمس الواقعة نابمس: أفرجت سمطات االحتبلؿ اإلسرائي
بشماؿ الضفة الغربية، وىو أحد األسرى الذيف خاضوا إضرابا عف الطعاـ لمدة خمسة وسبعيف يوًما احتجاًجا 

 .عمى سياسة االعتقاؿ اإلداري
عتقاؿ اإلداري داخؿ وذكر "نادي األسير الفمسطيني" أف األسير أبو شبلؿ أمضى أربعة عشر شيًرا في اال

 . السجوف اإلسرائيمية
األسير ابو شبلؿ عمى أىميو دعـ المؤسسات نضاؿ الحركة األسيرة في خطواتيا ضد إدارة السجوف  وأكد

 .واعتبر اإلضرابات التي خاضيا األسرى كانت ليا نتائج ايجابية ضد سياسة االعتقاؿ اإلداري
 29/7/2012قدس برس، 

 
 واجية الحرائق ضمن الدفاع المدنيفمسطينيات يتأىبن لم .65

بديعة زيداف: كانت المبلـز أوؿ الميندسة شذى بدوي مف أوائؿ الفتيات المواتي انضممف لجياز  -راـ اهلل 
. صحيح أف بدوي التحقت بالعديد مف التدريبات العسكرية والحرفية 2009الدفاع المدني الفمسطيني في 

ت عبلقة باإلطفاء واإلسعاؼ واإلنقاذ والسبلمة العامة، إال أنيا والمينية المتخصصة، وشاركت بدورات ذا
اآلف تقوـ بميمة اإلشراؼ عمى المنشآت القائمة، كمسؤولة إنشاء مراكز الدفاع المدني ومدارس ومياديف 
التدريب. وىي إلى ذلؾ ستواجو قريبًا ألسنة الميب المتصاعدة، وتداعيات انييار بعض المباني أو غرؽ 

 اه الفيضانات، في اختبار يومي أماـ خطر الموت.أراض بمي
ارتقت المرأة العاممة في الدفاع المدني الفمسطيني، بدليؿ أف أداء الدفاع المدني بات افضؿ »وتقوؿ بدوي: 

مما كاف عميو منذ أف فتح أبوابو لمنساء، فالمرأة اكثر قدرة مف الرجؿ بخاصة في ما يتعمؽ بعمميات التدريب 
تجاوبيف أفضؿ وأداؤىف أقوى في الحوادث. أحيانًا »ت البيوت واألطفاؿ، وبالتالي يكوف الخاصة بسيدا

تتفوؽ المرأة عمى الرجؿ في عممنا، لكف بطريقة وأسموب آخر، لكوف الجياز يراعي الفروقات والقدرات 
ستطع لدّي تجارب شخصية في ىذا المجاؿ، إذ تعاممت مع حوادث عدة بطريقة لـ ي»وتضيؼ: «. الجسدية

الرجاؿ التعامؿ معيا، كما عممت مشرفة عمى مخيـ صيفي لتدريب المتطوعيف في بيت لحـ كاف األوؿ مف 
نوعو في فمسطيف، وقد أذىمني جدًا أداء الفتيات المشاركات، بحيث فاؽ أداء الذكور في كثير مف 

 «.الجوانب
دينا يممؾ نقاط قوة لكنو في المقابؿ كؿ فرد ل»وتحدثت بدوي عف إنشاء وحدة لمنوع االجتماعي في الجياز: 

لديو نقاط ضعؼ، نحف نسعى مف خبلؿ ىذه الوحدة إلى الوصوؿ لنوع مف التكامؿ بخاصة في قطاع 
 «.الحماية المدنية، الذي ىو أشد القطاعات حاجة لممرأة

 29/10/2012الحياة، لندن، 
 

 ي عن المقاتمين في سوريا: لجنة تحقيق لمتحر شمال لبنان في نالالجئين الفمسطينيي مخيمات .66
عمر ابراىيـ: تفاعمت قضية المقاتميف الفمسطينييف الذيف كانوا انتقموا مف مخيمي البداوي والبارد لبلنضماـ 

، بعد العاصفة التي كانت أثارتيا في أوساط أبناء وقيادات المخيميف، «المجاىديف في سوريا»إلى صفوؼ 
عدما المست بتداعياتيا األمف االجتماعي واالستقرار العاـ، وأدت إلى خمؽ حالة مف اإلرباؾ والخوؼ ب

 .خصوصا في ظؿ حمبلت التحريض واالتياـ المتبادؿ المذيف سادا في اآلونة األخيرة
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ىذا الواقع جعؿ الفصائؿ الفمسطينية أماـ استحقاؽ جمي ال يحتمؿ التأجيؿ او الوقوؼ عند الخبلفات 
النظر حياؿ األحداث في سوريا، انطبلقًا مف مصمحة ذاتية ومف حرص السياسية والتبايف القائـ في وجيات 

عمى عدـ الدخوؿ في الصراع الذي تشيده سوريا انسجامًا مع موقفيا المعمف بضرورة النأي بالنفس عف أي 
 .مسألة غير فمسطينية

تنفي فيو « مجمس األئمة والخطباء في مخيـ البارد»وبعد اتصاالت ولقاءات وبيانات توضيحية صدرت عف 
أي عبلقة بالشباب الذيف توجيوا إلى سوريا، اتخذت الفصائؿ الفمسطينية قرارًا بتشكيؿ لجنة تحقيؽ أوكمت 
ف كانت خطوتيـ نابعة عف مبادرة  إلييا ميمة التحري عف ىؤالء الشباب ومعرفة الجية التي أرسمتيـ، وا 

 .فردية او مف خبلؿ عمؿ جماعي وتنظيمي
المجنة التي باشرت عمميا، تضـ ممثميف عف أربعة فصائؿ فمسطينية وىي: حركة  ووفؽ المعمومات، فإف

الجياد اإلسبلمي والجبية الشعبية لتحرير فمسطيف وحركتا فتح المجنة المركزية وفتح االنتفاضة، وميمتيا لف 
 .لمخيميفتتوقؼ عند التحقيؽ في ىذه القضية، بؿ ستتواصؿ لمنع تحوؿ ىذه الظاىرة الى واقع ييدد امف ا

وبحسب المعمومات، فقد التقت المجنة عددا مف رجاؿ الديف في مخيـ البارد، وعرضت عمييـ ما كاف يشاع 
عف دور ليـ في انتقاؿ الشباب، حيث كاف تأكيد مف رجاؿ الديف عمى عدـ عبلقتيـ ال مف قريب او بعيد، 

 .مب منيـ الذىاب إلى سورياوعمى اف بعض الشباف كانوا يتمقوف دروسًا دينية عندىـ فقط ولـ يط
وأشارت المعمومات، إلى اف المجنة طمبت مف رجاؿ الديف عدـ الحديث في المسائؿ السياسية التي ال تعني 
الشعب الفمسطيني مف عمى منابر المساجد، حتى ال يفيـ البعض األمر عمى انو تحريض او دعوة 

 .لممشاركة في القتاؿ في سوريا
المجنة اجتمعت مع أىالي بعض الشباف، والذيف أكدوا عدـ عمميـ بذىاب ابنائيـ  وتشير المعمومات إلى اف

الى سوريا، ومنيـ مف أوضح اف أبناءىـ توجيوا إلى سوريا لمعبور إلى تركيا ومنيا إلى اوروبا بحثًا عف 
 .فرصة عمؿ كما ابمغوىـ قبؿ سفرىـ

اف المجنة بصدد إصدار بياف يوضح طبيعة ما حصؿ مف خروج لبعض الشباب بشكؿ « السفير»وعممت 
فردي، ويؤكد موقؼ الفصائؿ الرافض لمتدخؿ بالشؤوف الداخمية السورية والمبنانية، ويحذر مف أي سموؾ 

 .يضر بمصمحة الشعب الفمسطيني وقضيتو
ردد مف معمومات عف مقتؿ عدد مف الشباف الفمسطينييف الى اف ما ت« السفير»وأشارت مصادر فمسطينية لػ

الذيف خرجوا مف مخيمات الشماؿ لـ يتـ التأكد منيا، مشيرة إلى اف اثنيف مف الشباب عمى األقؿ تـ توقيفيما 
 .مف قبؿ الجيش السوري النظامي، مف دوف معرفة اسباب توقيفيما او اف كانوا بيف المقاتميف
 26/10/2012السفير، بيروت 

 
 المبناني" في مكان انفجار األشرفية الذي استيدف وسام الحسن -عتصام لـ" المقاء الفمسطينيا .67

الفمسطيني"، "دعمًا لمقدس واالسرى المظموميف"، اعتصامًا أمس أماـ مكاف انفجار  -نفذ "المقاء المبناني 
ر حشد مف الناشطيف االشرفية الذي استيدؼ المواء الشييد وساـ الحسف وأىالي االشرفية، في حضو 

آذار ومناصريف لمقاء، حيث وضعوا زىورًا وأشعموا الشموع في  14ومسؤولي الطبلب في أحزاب قوى 
 المكاف.

بداية ألقى مسؤوؿ مصمحة الطبلب في "حزب الوطنييف االحرار" سيموف ضرغاـ كممة شكر فييا المقاء 
كبيرة عمى الصعيد االنساني واالخبلقي وعمى  الفمسطيني عمى ىذه المبادرة "التي تحمؿ معاني -المبناني 
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صعيد الشعور الوطني المشترؾ الذي يربط بيف الشعب المبناني الحر مع الشعب الفمسطيني"، مؤكدا "أنيـ 
كأبناء الرئيس الراحؿ كميؿ شمعوف فتى العروبة االغر ووقفتو الشييرة مف عمى منبر االمـ المتحدة مدافعًا 

واعتبر أف  الشعب الفمسطيني وحقوقو المسموبة بعيدًا عف االستغبلؿ والمتاجرة".وبجرأة مشرفة عف قضية 
قضية فمسطيف ىي "قضية محقة، قضية شعب مظموـ سمبت منو أرضو وعمينا كمبنانييف تقديـ كؿ ما يساعد 

ؼ ىذا الشعب المظموـ عمى استرجاع أرضو والعودة الييا بكؿ كرامة وشرؼ، واننا كمبنانييف نتعاطؼ ونق
الى جانب ىذا الشعب في الدفاع عف حقوقو وقضيتو الشريفة"، رافضًا "وجود السبلح الفمسطيني عمى أرض 
لبناف، الف ىذا السبلح ال يستخدـ لقضية عودة الشعب الفمسطيني الى أراضيو، بؿ يستغؿ النتياؾ سيادة 

 تاتوريتيا".لبناف وخدمة لمشاريع اقميمية مشبوىة ال تريد اال مصالحيا واستمرار ديك
وأمؿ ضرغاـ في "عودة الشعب الفمسطيني الى أرضو كي يعيش بسبلـ كسائر الشعوب، وطي صفحة 
الحرب األليمة وفتح صفحة جديدة مف العبلقات بيف الشعبيف المبناني والفمسطيني تقوـ عمى احتراـ سيادة 

 البمديف".
اويش، الذي قاؿ فييا: "نقؼ اليوـ كشباب الفمسطيني" أحمد الش -ثـ كانت كممة رئيس "المقاء المبناني 

فمسطيف، فمسطيف التي تجرح كؿ يوـ بظمـ االحتبلؿ االسرائيمي الغاصب، فمسطيف التي تدفع الدماء وتذوؽ 
مرارة الظمـ والطغياف واالجراـ تعرؼ جيدًا قيمة الدـ الزكي الذي يسقط دفاعًا عف كرامة االوطاف، نقؼ اليـو 

الشرفية لنؤكد عمى السبلـ والمحبة والتعايش بيف شعب لبناف وشعب فمسطيف، كشباب فمسطيف في وسط ا
ولنؤكد أف الغدر والطغياف لف يرىبا الشعوب الحية الصامدة، اذ سنبقى نذكر االشرفية بالدماء الزكية التي 

. ثـ القت قدمتيا مف أجؿ الدفاع عف سيادة لبناف واستقبللو، ونقؼ في ىذا المكاف وفاء لكؿ دماء الشيداء"
الناشطة رويدة مروة كممة شددت فييا عمى "التعايش والوحدة الوطنية بأماف وسبلـ ومحبة"، معتبرة أف 
االنفجار الذي استيدؼ االشرفية والمواء الشييد الحسف "استيدؼ لبناف بكؿ مناطقو، وعمى كؿ المبنانييف أف 

 يتضامنوا ضد االجراـ واالرىاب".
 ح رفيؽ الحريري وضريح الشييد المواء وساـ الحسف وتموا الفاتحة عف ارواحيما.وتوجو المشاركوف الى ضري

 29/10/2012المستقبل، بيروت، 
 

 السودان في "اليرموك" مصنع عمى اإلسرائيمي اهلل" يندد باالعتداء حزب .68
 وكأنو بلؿاالحت كياف تصّرؼ»السوداف، وبػ في "اليرموؾ" مصنع عمى اإلسرائيمي اهلل" باالعتداء "حزب نّدد

 "أعمى عف معبراً  والسوداف"، سوريا إلى ولبناف فمسطيف مف العربية البمداف عمى العدواف في اليد مطمؽ
 .وشعبًا" قيادة السوداف مع التضامف درجات

 26/10/2012السفير، بيروت 
 

 السوري النظام تغيير تريد ال "إسرائيل": لبنان جبل مفتي .69
 تركوه بؿ سوريا لشعب شيئاً  يفعموا لـ الذيف" سوريا أصدقاء الجوزو عمي محمد الشيخ لبناف جبؿ مفتي انتقد
سرائيؿ إسرائيؿ عف الدفاع ييمو أوباما( باراؾ األميركي الرئيس") أف معتبراً  ،"وحده والخراب الموت يواجو  وا 

 ."إسرائيؿ مفأ مف سوريا أمف قاعدة عمى أمنيا عف ويدافع أىدافيا يخدـ الذي السوري النظاـ تغيير تريد ال
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 التاريخي الموقؼ" إلى مشيراً  ،"غزة زار حيف قطر أمير عمييا أقدـ التي والشجاعة الجبارة الخطوة"بػ ورّحب
 عف الحصار فؾ دعموا الذيف السعودية العربية ولممممكة مرسي محمد الدكتور المصري لمرئيس العظيـ

  ".بعيد زمف منذ العرب ينتظره كاف جميؿ عربي تعاوف بداية" ذلؾ أف واعتبر". غزة
 26/10/2012المستقبل، بيروت 

 
 الدولة الفمسطينيةضرورة االعتراف بيؤكد عمى األوروبي  -اجتماع وزراء الخارجية العربي  .71

 02و 05األوروبي الذي يعقد يومي  -يصدر اجتماع وزراء الخارجية العربي : أحمد عبد اهلل -القاىرة 
إعبلف "يحمؿ اسـ  ختامياً  مانة العامة لجامعة الدوؿ العربية إعبلناً نوفمبر في مقر األتشريف الثاني/ 

وكشفت مصادر شاركت في إعداد مشروع اإلعبلف أنو يتضمف أىـ القضايا والموضوعات التي  ."القاىرة
تيـ الجانبيف، فيما يركز العرب عمى عدة موضوعات يتصدرىا ضرورة االعتراؼ بحؽ الفمسطينييف في 

كما يتعرض ألىمية إخبلء منطقة الشرؽ  المستقمة، والتسوية السياسية العادلة ليذه المشكمة.إقامة دولتيـ 
األوروبي في مختمؼ المجاالت كوف االتحاد  -األوسط مف أسمحة الدمار الشامؿ، وتعزيز التعاوف العربي 

 األوروبي يعد الشريؾ االقتصادي والتجاري األوؿ لمدوؿ العربية.
 69/01/6106عكاظ، جدة، 

 
 لزيارة الممك وفد بحريني إلى غزة تمييداً  .70

شخصية برئاسة األميف العاـ المساعد لممؤسسة الخيرية  02يقـو وفد بحريني يضـ : أيمف قناوي -القاىرة 
لزيارة ممؾ البحريف الشيخ حمد بف عيسى  اإلثنيف، تمييداً  يوـالممكية يوسؼ يعقوب بزيارة إلى قطاع غزة، 

وقاؿ مصدر مطمع لػ"بوابة الشرؽ"، يـو  شخصية. 61ميس المقبؿ، عمى رأس وفد يضـ آؿ خميفة، يوـ الخ
الستقباؿ الممؾ، الذي يزور القطاع ويتفقد  ، إف وفد المقدمة سيستمر في قطاع غزة تمييداً 62/01 األحد
 مف المشروعات التي تبنتيا مممكة البحريف خاصة التعميمية منيا. عدداً 

البحريف في المضي قدما في التركيز عمى دعـ مشروعات التعميـ في قطاع  وأكد المصدر حرص مممكة
غزة، ضمف مشاريع خيرية تنفذىا المؤسسة الخيرية الممكية بتوجيو مف الممؾ وبقيادة الشيخ ناصر بف حمد 

 آؿ خميفة.
 68/01/6106الشرق، الدوحة 

 
 مشروعة وزير اإلعالم السوداني: كافة األىداف اإلسرائيمية أصبحت أىداف .76

وزير الخارجية ، أف النور أحمد النور ،الخرطوـنقبًل عف مراسميا في  69/01/6106الحياة، لندن، نشرت 
جنوب  "مجمع اليرموؾ الصناعات العسكرية"أرادت بعدوانيا عمى  "إسرائيؿ"رأى أف  ،عمي كرتي ،السوداني

 نتنياىو ىو مف يحمي أمنيـ ومصالحيـ. الخرطوـ أخيرًا، التأكيد لئلسرائيمييف أف رئيس الوزراء بنياميف
حيث يعاني التحالؼ المؤلؼ  "،إسرائيؿ"وذكر أف ضرب المجمع جاء في إطار السباؽ االنتخابي في 

في  ،لمحكومة اإلسرائيمية حاؿ ضعؼ ويحاوؿ أف يمممـ أطرافو، بحسب ما رأى الوزير السوداني. وقاؿ كرتي
المصنع الذي ينتج أسمحة تقميدية جدًا، وىي تعمـ "عندما ضربت  توّىمت كثيراً  "إسرائيؿ"تصريح، أمس، إف 

أف مف حوليا مف الفمسطينييف الرافضيف لوجودىا وسياساتيا قد طّوروا أسمحة متقدمة بكثير جدًا مف األسمحة 
إف ضرب المجمع لف ينفع اليميف اإلسرائيمي فاألرض تنيار ". وأضاؼ قائبًل: "الموجودة في مجمع اليرموؾ
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تحتو والعالـ أجمع يرفض مواقؼ إسرائيؿ السمبية ويرفض مواقفيا تجاه القرارات الدولية واإلقميمية التي مف 
 ."تؤكد حقوؽ الفمسطينييف

تتـ معاممتيـ وفقًا لمعاممة أسر الشيداء.  "شيداء"واعتمدت رئاسة الجميورية ضحايا اليجوـ اإلسرائيمي 
أربعة، كما بمغ عدد المواقع والمنازؿ المتأثرة بالقصؼ بحسب وارتفع عدد القتمى مف شظايا القذائؼ إلى 

 موقعًا ومنزاًل، وقررت الحكومة تعويضيـ لترميـ منازليـ. 58الحصر األولي 
السوداف توعد باتخاذ خطوات أكثر  ، أفوكاالتالنقبًل عف  69/01/6106الخميج، الشارقة، وأضافت 

نيا أصبحت مف اآلف أىدافا مشروعة. وقاؿ وزير اإلعبلـ التي قاؿ إ حسمًا تجاه المصالح اإلسرائيمية
إف خبراء سودانييف أكدوا مف خبلؿ فحص  ،في مقابمة مع بي بي سي ،أحمد ببلؿ عثماف ،السوداني

 مخمفات األسمحة التي استخدمت في اليجـو عف وجود أدلة دامغة بأنيا أسمحة إسرائيمية.
 

  
 يكشف ضعفيا يسرائيماإلعتداء ويؤكد أن االلمسودان  "القدرات العسكرية"البشير يأمر برفع  .73

مجمس الوزراء ، أف النور أحمد النور ،الخرطوـنقبًل عف مراسميا في  66/01/6106الحياة، لندن، نشرت 
مجّمع " عمى األربعاء – ءالثبلثاالغارة التي شنتيا الطائرات اإلسرائيمية ليؿ  ،داف في جمسة طارئة ،السوداني

، "اعات العسكريةاليرموؾ لمصن وأمر بإعادة تشغيؿ المصنع فورًا ورفع القدرات العسكرية  جنوب الخرطـو
 لمببلد.

وبّرأ الرئيس عمر البشير قواتو مف أي تقصير في رصد الطائرات المياجمة وصدىا، موضحًا أف القدرات 
رئيس البشير، خبلؿ جمسة ، وذكر ال"إسرائيؿ"المتقدمة التي استيدفت المصنع العسكري تتوافر لدى أمريكا و

ع العسكري لدييا قدرة التشويش عمى ممجمس الوزراء، أف الطائرات المتطورة التي استخدمت في قصؼ المج
الرادارات لتجنب رصدىا. ورأى أف قدرة حكومتو عمى التصنيع العسكري عمى رغـ الحصار المفروض عمييا 

 ."دوافع ضرب المصنع"مف 
ونقمت وكالة  ،في ساحة مبنى حكومي في الخرطوـ 62/01 األربعاءشخص مساء  511وتجمع حوالي 

 إفجوار الرئيس عمر البشير،  إلىرويترز عف نائب الرئيس عمي عثماف طو قولو لمحشود، وىو يقؼ 
اعتداؤىـ عمينا لف يزيدنا إال ثباتا ". وأضاؼ: "إسرائيؿ دولة الظمـ.. آف ليذه الدولة أف تجد مف يردعيا"

 ."يرة إلى األماـوسنمضي بالمس
،  نقبًل عف مراسميا في 67/01/6106االتحاد، أبوظبي وأضافت  الرئيس عمر  ، أفسناء شاىيفالخرطـو

كياف غاشـ أصابو الطيش والرعب مف التغيرات السياسية واالجتماعية "بأنيا  "دولة إسرائيؿ"البشير وصؼ 
عدوانيا عمى مصنع ". وأكد أف "عمـ المستنيرالتي سرت في المنطقة ومف تقدـ السوداف بشبابو المؤمف المت

ة العالية التي تمتمكيا ويعبر عف حالة الخوؼ الذي تعيشيا ما ياليرموؾ األربعاء يكشؼ ضعفيا رغـ التقن
وقمؿ الرئيس السوداني مف أىمية الضربة في شؿ قدرات  ."دفعيا الرتكاب جنايتيا عمى شعب السوداف

 التنمية في السوداف.
 

 لن يثنينا عن دعم المقاومة الفمسطينية اإلسرائيمي سودان: العدوانبرلمان ال .74
جدد المجمس الوطني السوداني )البرلماف( موقؼ السوداف السياسي المناىض : سناء شاىيف -الخرطوـ 

وتمسكو بدعـ المقاومة الفمسطينية حتى تحقيؽ أىدافيا المشروعة، واعتبر أف تؿ أبيب ظمت  "إسرائيؿػ"ل
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وعات المسمحة المقاتمة لمحكومة وتمدىا بالماؿ والعتاد. واعتبر بياف أصدرتو لجنة شؤوف تدعـ المجم
يـو  ،عقب اجتماعيا الطارئ الذي عقدتو برئاسة رئيس المجمس الوطني أحمد إبراىيـ الطاىر ،المجمس
صنع بمقر المجمس بأـ درماف، االعتداء اإلسرائيمي األخير عمى الببلد باستيداؼ م ،62/01السبت 

في حقو في استرداد أرضو المغتصبة وعف دعمو "اليرموؾ لف يثني السوداف عف مناصرة الشعب الفمسطيني 
. وأكد البياف أف مثؿ ىذا "المتواصؿ لممقاومة الفمسطينية بالنفس والماؿ حتى تحقؽ أىدافيا المشروعة

احتؿ أرضًا ليست لو وشرد  كياف معتدٍ " "إسرائيؿ"التصرؼ لف يصرؼ السوداف عف مواقفو المبدئية بأف 
 ."شعبًا آمنًا وسيطر عمى مناطؽ مقدسة

 68/01/6106االتحاد، أبوظبي 
 
 
 

 السودان يطالب مجمس األمن بإدانة العدوان اإلسرائيمي عمى الخرطوم .75
اجتمع مندوب السوداف الدائـ لدى األمـ المتحدة السفير دفع اهلل الحاج عمي، مع : سناء شاىيف -الخرطوـ 

مجمس األمف )المندوب الدائـ لجواتيماال(، وأفاده بتفاصيؿ العدواف اإلسرائيمي الغاشـ عمى مجمع  رئيس
لتقرير مف وكالة األنباء السودانية الرسمية )سونا(، أشار السفير دفع اهلل  اليرموؾ لمتصنيع العسكري. وطبقاً 

السودانية، مبينًا أف ذلؾ يمثؿ خرقًا صارخًا األجواء  "إسرائيؿ"إلى أف ىذه ىي المرة الثالثة التي تنتيؾ فييا 
لميثاؽ األمـ المتحدة وتيديدًا خطيرًا لؤلمف والسمـ الدولييف وأباف أف المجمع الذي تـ قصفو ينتج أسمحة 
تقميدية وال صمة لو إطبلقًا بتصنيع أي أسمحة محظورة، وطمب مف رئيس مجمس األمف أف ُيحيط أعضاء 

تطور الخطير، وطالبو أيضًا بأف ُيصدر مجمس األمف إدانة قوية ليذا العدواف مجمس األمف عممًا بيذا ال
والخرؽ الفاضح لميثاؽ األمـ المتحدة، واختتـ حديثو مؤكدًا لرئيس المجمس أنو سوؼ يوافيو بشكوى مكتوبة 

 في ىذا الخصوص.

 67/01/6106االتحاد، أبوظبي 

 
 ة السودانمي يأتي في إطار تمزيق وحدالعدوان اإلسرائي السوداني: حزب المؤتمر الوطني .76

أف العدواف اإلسرائيمي الذي تعّرض لو في السوداف أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكـ الوكاالت: السفير، 
السوداف يأتي في إطار سمسمة االستيداؼ اإلسرائيمي لتمزيؽ وحدتو وتأليب بعض أبنائو عمى بعض، 

 طارئ الذي تولى قيادتو عمر البشير.بحسب بياف خرج عف الحزب بعد االجتماع ال
كما أكد البياف احتفاظ السوداف بحؽ الرد عمى أي اعتداء يقع عمى أراضيو مف أية جية كانت، طالبًا مف 

يقاؼ أي اعتداء.  الحكومة تحريؾ القضية في كؿ المحافؿ إلدانة المعتديف وتعويض الضرر وا 
في المعركة مباشرة ىو أنيا قد يئست مف أي وكيؿ  "رائيؿإس"ولفت البياف إلى أف الدرس المستفاد مف دخوؿ 

 أو عميؿ، وتأكد ليا فشؿ كؿ وكبلئيا الذيف كانت تستخدميـ لئلضرار بالسوداف فأدارت آلة مكرىا مباشرة.
 66/01/6106السفير، بيروت 

 
دانتو لمعدوان اإلسرائيمي عمى "مجمع اليرموك" يعمنحزب األمة السوداني  .77  استنكاره وا 
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رئيس الوزراء السابؽ، إماـ  ،بزعامة الصادؽ الميدي ،أعمف حزب األمة السوداني: سناء شاىيف -رطـو الخ
دانتو لمعدواف ، "لمتصنيع العسكرياإلسرائيمي عمى "مجمع اليرموؾ  طائفة األنصار الدينية، استنكاره وا 

احة مسجد بأـ درماف: ووصفو بأنو يتعارض مع القانوف الدولي. وقاؿ الميدي الذي خاطب المصميف بب
. وأضاؼ: نحف ال "نحف نرفض استيداؼ الوطف، وىو عدواف آثـ ونعتقد أف ىذا الموقؼ ال خبلؼ عميو"

 . "غير الوطنييف"نعارض الوطف لكننا نعارض 
 68/01/6106االتحاد، أبوظبي 

 
 "إسرائيل": مستعدون لمدفاع عن وطننا ضد معارض قيادي سوداني .78

السوداني المعارض المحامي فاروؽ أبو عيسى بشدة التفجير الذي استيدؼ مجمع  أداف القيادي :الخرطوـ
(، ودعا الحكومة السودانية إلى الشفافية 65/01اليرموؾ العسكري بالخرطوـ ليمة الثبلثاء الماضي )

في تصريحات  ،وأعرب أبو عيسى والوضوح في التعامؿ مع األحداث التي تيدد أمف السوداف وسيادتو.
عف استيائو مف تضارب التصريحات الرسمية بالنسبة لمتفجير الذي تعرض  ،قدس برس وكالةخاصة ل

دوف أف تجد مف  عسكرياً  مصنعاً  "إسرائيؿ"واستغرب أبو عيسى أف تضرب  مجمع اليرموؾ العسكري.
يكتشؼ ذلؾ أو يرد، وقاؿ: "نحف نتحدث عف استيداؼ لمجمع التصنيع العسكري، والسؤاؿ المنطقي ىو: 

ف السبلح الذي أنتجو المصنع، وما دوره في حماية أمنناذ أـ أف مجاؿ استخدامو ليس إال في جنوب أي
 كرفاف والنيؿ األزرؽ ودارفورذ"، عمى حد تعبيره.

 65/01/6106قدس برس، 
 

 خبراء عسكريون لـ"قدس برس": الطائرات اإلسرائيمية سمكت أجواء عربية لقصف الخرطوم .79
قدس برس عف أف العدواف  وكالةكشفت مصادر سودانية مسؤولة النقاب ل: فةمحمد جماؿ عر  -القاىرة 

اإلسرائيمي أسفر عف تدمير ستيف في المائة مف مجمع التصنيع العسكري، خصوًصا عنابر تخزيف السبلح 
 التي توفر لمجيش السوداني أربعيف في المائة مف احتياجاتو.

عف أف المسار الذي اتبعتو الطائرات اإلسرائيمية  النقاب ،وكشؼ خبراء عسكريوف، تحدثوا لقدس برس
وقالوا  األربعة التي قصفت العاصمة السودانية في العمؽ، يمر فوؽ أجواء عربية، ال سيما خميج العقبة.

"ىناؾ مسار واحد ىو مف فوؽ خميج العقبة، عبر أجواء مضائؽ تيراف، ثـ البحر األحمر، وال يوجد مسار 
مف ىذا المسار، حيث يستند اإلسرائيميوف إلى واقع أف منطقة  "إسرائيؿ"ف تعبره آخر أسيؿ وأقرب يمكف أ

منتصؼ خميج العقبة "منطقة دولية" وال تستطيع األردف أو مصر أو السعودية التصدي لمطائرات الحربية 
ة حتى قبؿ عاـ أماـ المبلحة اإلسرائيمي اإلسرائيمية بموجب القانوف الدولي، عمما بأف خميج العقبة كاف مغمقاً 

 ألنو مياه عربية. 0282
 65/01/6106قدس برس، 

 
 بالخرطوم "مجمع اليرموك"عن إدانتيا لمعدوان الذي استيدف تعرب  التعاون اإلسالميمنظمة  .81

أعربت األمانة العامة لمنظمة التعاوف اإلسبلمي عف إدانتيا الشديدة لمعدواف اإلرىابي الذي  :(.أ.ب.د)
، وأسفر عف مقتؿ عدد مف استيدؼ مجمع اليرموؾ  لمصناعات العسكرية بالعاصمة السودانية الخرطـو
في بياف  ،مادية جسيمة بمباني المجمع. واستنكرت األمانة العامة لممنظمة األشخاص وألحؽ أضراراً 
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االنتياؾ السافر لسيادة جميورية السوداف والتحدي الصارخ "، واصفة إياه بػ"االعتداء"بقوة ىذا  ،صحفي
  ."انيف واألعراؼ الدوليةلمقو 

وأكدت األمانة العامة لممنظمة تضامنيا التاـ مع السوداف وشجبيا ألي محاوالت أو ممارسات تستيدؼ أمنو 
واستقراره وسبلمة أراضيو، كما أكدت وقوفيا مع الشعب السوداني ودعميا لكافة التدابير التي ستتخذىا 

 وأمف مواطنيو.السمطات السودانية لحماية السوداف وسيادتو 
 67/01/6106االتحاد، أبوظبي 

 
 الجامعة العربية تدين العدوان اإلسرائيمي عمى السودان .80

 أدانت جامعة الدوؿ العربية بشدة ما وصفتو بػ"العمؿ اإلرىابي" اإلسرائيمي الذي استيدؼ مصنعاً  :القاىرة
العاـ لمجامعة العربية السفير أحمد بف ، وقاؿ نائب األميف 62/01 األربعاء يوـبالعاصمة الخرطوـ،  سودانياً 

حمي، في بياف صحفي، إف األميف العاـ لمجامعة نبيؿ العربي يتابع عف كثب الموقؼ واالتصاالت 
 المتواصمة مع القيادة السودانية لمقياـ بما يجب القياـ بو تجاه ىذا العدواف.

 65/01/6106قدس برس، 
 

 ي عمى السودانالبرلمان العربي يدين العدوان اإلسرائيم .86
أداف البرلماف العربي العدواف العسكري اإلسرائيمي الغاشـ الذي تعرض لو مصنع : مراد فتحي -القاىرة 

، يوـ األربعاء الماضي، وأدى إلى استشياد وجرح عدد  اليرموؾ لمذخيرة جنوب العاصمة السودانية الخرطـو
ودعا رئيس البرلماف  ات الدفاعية السودانية.مف المواطنيف السودانييف األبرياء، واستيدؼ إضعاؼ القدر 

، جامعة الدوؿ العربية 62/01 العربي عمى سالـ الدقباسي، في بياف لو صحفي وزع في القاىرة يوـ األحد
إلى طمب عقد اجتماع عاجؿ لمجمس األمف لبحث مخاطر التدخؿ اإلسرائيمي عمى استقبلؿ وسيادة دولة 

 الدوؿ العربية.عضو في األمـ المتحدة وفي جامعة 
 68/01/6106الشرق، الدوحة 

 
 اليجوم اإلسرائيمي عمى مصنع األسمحة في الخرطوم مصر تدين .83

 الخميس يوـالحكومة المصرية، أدانت  ، أفوكاالتالنقبًل عف  66/01/6106القدس العربي، لندن، نشرت 
وقاؿ مجمس الوزراء  ."اإلرىابي"، اليجوـ عمى أحد المصانع في السوداف، واصفة اليجوـ بػ68/01

المصري، في بياف صحافي إف رئيسو ىشاـ قنديؿ عبَّر، خبلؿ اتصاؿ ىاتفي أجراه مع نائب الرئيس 
عزاء مصر حكومًة وشعبًا بضحايا اليجوـ اإلرىابي عمى أحد المصابع "السوداني عمي عثماف طو، عف 

ي اعتداء عمى السوداف وحرصيا ف قنديؿ شدَّد عمى رفض مصر القاطع أل"إوأضاؼ البياف  ."بالخرطوـ
 ."عمى سبلمة أراضيو

وزارة الخارجية ، أف محمد جماؿ عرفة، القاىرةنقبًل عف مراسميا في  65/01/6106قدس برس، وأضافت 
، وذكرت أف "القاىرة تشدد عمى  المصرية أدانت بشدة اليجوـ اإلسرائيمي عمى مصنع األسمحة في الخرطـو

وأبدت مصر تضامنيا  اؿ مف سيادة السوداف الشقيؽ وأمنو وسبلمة أراضيو".رفضيا الكامؿ ألي اعتداء ين
الكامؿ مع السوداف حكومة وشعبا في مواجية ىذا "اليجوـ الغادر"، مؤكدة استعدادىا الكامؿ لمتعاوف 

 والتنسيؽ مع الجانب السوداني لموقوؼ عمى حقيقة ىذا اليجوـ وتفاصيمو. 
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ثورة في مصر، عبر صفحتيـ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي بالرد عمي وفي السياؽ ذاتو؛ طالب نشطاء ال
ىذا العدواف اإلسرائيمي الذي استيدؼ السوداف، باستدعاء السفير المصري وطرد السفير اإلسرائيمي مف 
القاىرة، باعتبار أف ما جرى "رسالة تحدي واختبار لمصر، وأيضا تقوؿ أف "الذراع اإلسرائيمي الطويمة قادرة 

 مى تيديد حمفاء مصر".ع
 

 ضد الدول العربية اإلسرائيميةالتحقيق في الجرائم المصري يطالب ب حزب البناء والتنمية .84
طالب رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الجناح السياسي لمجماعة اإلسبلمية  :وكاالتال

مفادىا أف " إسرائيؿػ"لة قوية لالحكومة المصرية بحشد موقؼ عربي إلرساؿ رسا طارؽ الزمر،المصرية، 
العرب لف يقبموا بعد اليوـ، الغطرسة اإلسرائيمية، وقاؿ الزمر إف ذلؾ سوؼ يكوف ردًا مناسبًا عمى الغارة 

. اإلسرائيمية ودعا الزمر المجتمع الدولي  التي استيدفت األربعاء الماضي مصنع اليرموؾ جنوب الخرطـو
ترتكبيا دولة الكياف ضد العديد مف الدوؿ العربية واإلسبلمية، مشيرًا إلى إلى سرعة التحقيؽ في الجرائـ التي 

أف الصمت الدولي عمى مثؿ ىذه الجرائـ مف شأنو أف يضع القانوف الدولي في ميب الريح، ويصبح مف 
 حؽ كؿ دولة أف تفعؿ ما تريده دوف التقيد وااللتزاـ بالقانوف.

 69/01/6106الخميج، الشارقة، 
 

 ن العدوان اإلسرائيمي عمى السودانسوريا تدي .85
أعربت دمشؽ، عف إدانتيا الشديدة لمعدواف الذي نفذتو طائرات حربية إسرائيمية عمى مصنع  :وكاالتال

. "خرؽ لمقانوف الدولي، ولميثاؽ األمـ المتحدة"لمذخائر بالعاصمة السودانية الثبلثاء الماضي، ووصفتو بأنو 
ف ىذا العدواف جاء في إطار المحاوالت اإلسرائيمية المستمرة لمنيؿ مف وقاؿ مصدر بالخارجية السورية، إ

في شؤونو الداخمية،  سافراً  ، وتدخبلً "مقدراتو االقتصادية"، وتدمير "وحدة شعب وأرض ىذا البمد الشقيؽ"
. وأضافت الخارجية السورية، "دعـ إسرائيؿ لممجموعات المسمحة في دارفور"والتي تمثمت بشكؿ واضح في 

استغمت في عدوانيا ىذا تشتت الدوؿ العربية وانشغاؿ البعض منيا بالتآمر عمى " "إسرائيؿ"في بياف أف 
 ."السوداف، ودعـ المجموعات اإلرىابية المسمحة في سوريا، وعقد صفقات مع إسرائيؿ

 68/01/6106االتحاد، أبوظبي 
 

 الخرطوم ن الغارة الجوية اإلسرائيمية عمى "مجمع اليرموك" فييدتإيران  .86
اإلسرائيمية عمى "مجمع اليرموؾ لتصنيع األسمحة" في  دانت إيراف الغارة الجويةالوكاالت: السفير، 
، متيمة إسرائيؿ بالمسؤولية عنيا، بحسب المتحدث باسـ الخارجية اإليرانية راميف ميمانبرست.  الخرطـو

اإليراني أف الغارة تزيد مف حدة التوتر في وفي تصريحاتو التي نقمتيا وكالة فارس اإليرانية، اعتبر المتحدث 
 المنطقة، واصفًا العمؿ بالعدواني الذي يشكؿ انتياكًا لمقوانيف الدولية كافة والسيادة الوطنية ووحدة األراضي.

 66/01/6106السفير، بيروت 
 

 االنفجار والحريق في مصنع اليرموك السوداني نجما عن ضربات جوية أمريكية:مجموعة  .87
أوردت وكالة فرانس برس أف مجموعة غير حكومية تتخذ مف الواليات : النور أحمد النور - الخرطوـ

المتحدة مقرًا ليا قالت إف االنفجار والحريؽ في مصنع اليرموؾ السوداني نجما عف ضربات جوية عمى ما 
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إف صورًا  ،يالتي أسسيا النجـ األميركي جورج كمون "،ساتبليت سنتينيؿ بروجيكت"يبدو. وقالت مجموعة 
مترًا في موقع مصنع  02التقطتيا األقمار االصطناعية أظيرت ست حفر كبيرة يبمغ عرض كؿ واحدة منيا 

اليرموؾ العسكري. وقالت المجموعة نفسيا إف الحفر في موقع االنفجار تتطابؽ مع شكؿ األضرار التي 
 تنجـ عف ذخائر ُتمقى مف الجو.

أربعيف  حوالياالصطناعية قبؿ أقؿ مف أسبوعيف مف االنفجار تظير وتابعت أف صورًا التقطت باألقمار 
تعني وجود شحنة تتسـ بقابمية كبيرة لبلنفجار "حاوية شحف متوقفة قرب المبنى، موضحة أف ىذه الصور 

إذا كاف االنفجار قد نجـ عف صاروخ أو ىجوـ صاروخي عمى مواد ". وأضافت: "في مركز االنفجارات
وأكدت المجموعة في  ."، فيذا يعني أنيا كانت ضربة جراحية دّمرت كؿ حاوية موجودةمخزنة في الحاويات

متر  211مبنى آخر تقع كميا في شعاع  60االنفجارات دّمرت مبنييف وسببت أضرارًا جسيمة في "بيانيا أف 
وافذ األضرار الواضحة تشمؿ أسطحًا مدمرة ومتناثرة في المكاف ون". وأوضحت أف "عف مكاف االنفجار

 بالكامؿ عمى ما يبدو المبنى. "دّمر"، مشيرة إلى أف االنفجار "كسرت وجدراف انيارت
 69/01/6106الحياة، لندن، 

 
 مستوطنة في شرقي القدس 811إسرائيمية لبناء  امصر تستنكر خطط .88

جديدة وحدة سكنية  211بناء ما يقرب مف  ىعم "إسرائيؿ"استنكرت مصر بشدة إقداـ : أحمد ربيع -القاىرة 
وأكدت في بياف عاجؿ ليا قمقيا البالغ  والشروع في بناء مقار حكومية في جبؿ الزيتوف. في شرقي القدس،

، "القدس الشرقية"في التوسع االستيطاني في األرضي الفمسطينية المحتمة وخصوصًا  "إسرائيؿ"الستمرار 
يا تخالؼ القانوف الدولي وقرارات واعتبرت أف بناء ىذه المستوطنات بكافة أشكاليا وأحجاميا ومسميات
أضاؼ البياف بأف مصر تستنكر و  الشرعية الدولية، كما أنو إجراء مف شأنو تغيير طبيعة األراضي المحتمة.

وليف اإلسرائيمييف مف رفع القيود عف االستيطاف في تمؾ ؤ في ىذا الصدد ما أعمف عف موقؼ المس أيضاً 
، والشروع "القدس الشرقية"وحدة سكنية جديدة في  211قرب مف األرضي المحتمة واإلعبلف عف بناء مف ي
 في بناء مقار حكومية في جبؿ الزيتوف.

 عف محيطيا مف األراضي الفمسطينية في الضفة الغربية، "القدس الشرقية"وأوضحت أف محاوالت فصؿ 
ؿ بيف الجانبيف ومساعي تيودييا تخمؽ عقبات ال سبيؿ لتخطييا عمى طريؽ التوصؿ إلى سبلـ عادؿ وشام

وقاؿ  الفمسطيني واإلسرائيمي، وتعد تيديدًا واضحًا لحؿ الدولتيف الذي اتفؽ المجتمع الدولي عمى تحقيقو.
لمتوقؼ فورًا عف البناء في القدس الشرقية والضفة الغربية تحت أي مسمى  "إسرائيؿ"ف مصر تدعو إالبياف 

 ولمساعي تحقيؽ السبلـ الدائـ والعادؿ.لما في ذلؾ مف تيديد ألمف واالستقرار في المنطقة 
 وقد قاـ السفير المصري في تؿ أبيب بنقؿ رسالة إلى وزارة الخارجية اإلسرائيمية بيذا المضموف.

 66/01/6106 ،الشرق، الدوحة
 

 شيخ األزىر يينئ الشعب الفمسطيني بالعيد .89
و فضيمة اإلماـ األكبر د. أحمد الطيب: القاىرة التينئة لؤلمَّتيف العربية واإلسبلمية  ،ريؼشيخ األزىر الش ،وجَّ

، بمناسبة عيد األضحى المبارؾ، وخص الشعب الفمسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بالتينئة
ووجَّو شيخ األزىر التينئة ألبناء الشعب الفمسطيني في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية والقدس، 

ه أبناء الشعب الفمسطيني مف فرحة العيد ولما يعنيو أبناء فمسطيف مف مضيفا: "نشعر باألنيف لما يفتقد
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نياء االنقساـ والِحفاظ عمى وحدتيـ  انتياكات االحتبلؿ، مطالبا الفصائؿ الفمسطينية، بإعادة المحمة بينيـ وا 
 التي ىي مف أوَجِب الواجبات اآلف؛ حتى تستطيع األمَّة عبور ىذه المرحمة الصعبة مف تاريخيا".

 66/01/6106، لإلعالمالمركز الفمسطيني 
 
 
 

 ليجمات عيد األضحى تنسيق أمني مصري إسرائيمي في سيناء تحسباً  .91
كثفت السمطات المصرية مف إجراءاتيا األمنية ورفعت حالة االستنفار األمني في سيناء بعد  .(:أ.ب.د)

متشددة خبلؿ مناسبة عيد  ورود معمومات عف احتماؿ وقوع ىجمات مسمحة أو تفجيرات تنفذىا جماعات
 األضحى ، بحسب مصادر أمنية . 

سرائيمية عمى الحدود المشتركة بيف مصر " وقاؿ مصدر أمني مصري: ىناؾ إجراءات أمنية مصرية وا 
سرائيؿ في سيناء وذلؾ خشية تعرض الحدود لعمميات تسمؿ واقتحاـ مف الجماعات المتشددة وخاصة أنيا  وا 

تمقت األجيزة األمنية المصرية " وأضاؼ: ."يات خبلؿ فترة األعياد والمناسباتدائما ما تقوـ بتمؾ العمم
معمومات عف احتماؿ قياـ العناصر المتشددة بتنفيذ عمميات تسمؿ واستيداؼ مقرات أمنية مصرية ونقاط 
 أمنية ثابتة ومتحركة خبلؿ عيد األضحى وكذلؾ محاوالت القياـ بعمميات في داخؿ إسرائيؿ عبر األراضي

 ."المصرية مف سيناء
لضبط الحدود المشتركة في سيناء وكذلؾ  "إسرائيؿ"بيف مصر و امنياً  وأضاؼ المصدر أف ىناؾ تنسيقاً 

ىناؾ إجراءات أمنية مصرية عمى طوؿ الشريط الحدودي مع قطاع غزة خشية مف تسمؿ أي عناصر غير 
 مرغوب فييا مف األنفاؽ المنتشرة عمى طوؿ الحدود مع غزة.

 66/01/6106 ، عمان،الرأي
 

 شاحنات سوالر إلى غزة أربعمصر ترسل  .90
ألؼ لتر سوالر  611شاحنات سوالر تقؿ حوالي  2أدخمت السمطات المصرية : أيمف قناوي -رفح 

وأعمف مصدر مسؤوؿ أف ىناؾ  الصناعي إلى قطاع غزة، وذلؾ عف طريؽ منفذ العوجة البرى بوسط سيناء.
 وؿ إلى قطاع غزة.انتظار الدخ فيشاحنات أخرى  2

 66/01/6106الشرق، الدوحة 
 

 مصادر أمنية لـ"إيالف": الموساد وراء عممية تيريب الوثائق الييودية من مصر .96
قاؿ مصدر أمني مصري لػ"إيبلؼ" إف جياز الموساد اإلسرائيمي يقؼ : صبري عبد الحفيظ حسنيف -القاىرة 

، مشيًرا "إسرائيؿ"ات المتعمقة بالييود مف مصر إلى مف الوثائؽ والمستندطف  628وراء محاولة تيريب نحو 
 إلى أف التحقيقات متواصمة في القضية لمعرفة كافة تفاصيميا.

وكانت الوثائؽ محفوظة داخؿ المتاحؼ أو مؤسسات حفظ الوثائؽ، ورغـ ضبطيا داخؿ إحدى شركات 
ف يقفوف وراء عممية التيريب، باستثناء الشحف في مدينة القاىرة، إال أنو لـ يتـ التوصؿ إلى ىوية الجناة الذي

 كانت تتـ لصالح رجؿ أعماؿ لبناني و سيدة ييودية تحمؿ الجنسية الفرنسية. أنيا
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وفقًا لمتحقيقات التي تجرييا النيابة العامة في مصر، فإف البداية كانت عندما تمقت اإلدارة العامة لمباحث 
طردًا مف الوثائؽ  05ينة نصر مقرًا ليا، تستعد لتيريب القاىرة معمومات تفيد بأف شركة شحف تتخذ مف مد

طردًا  05والكتب التاريخية، ولـ يتضمف الببلغ أنيا وثائؽ ييودية، وبعد مداىمة مخازف الشركة، عثر عمى 
مخزنة في حقائب كبيرة، وبمغت زنة الوثائؽ أكثر مف ألفي كيمو غراـ، واكتشؼ خبراء مف اآلثار أنيا 

القرف التاسع عشر. وتبيف أف شركة  إلىمومات عف الييود وأمبلكيـ في مصر تعود تاريخية وتضـ مع
، ورجحت التحقيقات أف يكوف اليدؼ مف "إسرائيؿ"الشحف كانت تستعد إلرساليا إلى األردف، ومنيا إلى 

د الذيف التيريب استخداـ تمؾ الوثائؽ ضد القاىرة في القضية التي أقامتيا تؿ أبيب، السترداد أمبلؾ الييو 
 .0286يوليو  65بعد ثورة  "إسرائيؿ"ىاجروا إلى 

 68/01/6106، إيالفموقع 
 

 القذافي إلسقاطلطمب الدعم اإلسرائيمي  أبيبزاروا تل  ليبيون أحرونوت: معارضونيديعوت  .93
 عف زيارة ثبلثة معارضيف ليبييف إلسرائيؿ سراً  اإلسرائيمية كشفت جريدة يديعوت أحرونوت :القدس المحتمة

، في خضـ الثورة الميبية ضد الزعيـ الراحؿ معمر القذافي وطمبوا الحصوؿ عمى مساعدات 6100في عاـ 
وقالت الجريدة إف وزارة الخارجية اإلسرائيمية كانت ترفض طواؿ الفترة  إنسانية ومالية لئلطاحة بنظامو.

 ط اجتماعي وسياسي إسرائيمي يدعى، بعدما كشؼ ناشالماضية تأكيد نبأ الزيارة، إال أنيا اعترفت بيا مؤخراً 
يعقوب برنيس عف تفاصيؿ الزيارة، عقب مشاركتو في لقاءات جمعت معارضيف ليبييف بمسؤوليف 

في تكتـ  أبيبوأشارت الجريدة إلى أف المعارضيف الميبييف اجتمعوا في مدينة نتانيا شماؿ تؿ  إسرائيمييف.
وتابعت الجريدة أف  ."إسرائيؿ"سؤوليف أمنييف وسياسييف في شديد مع زعماء لمجالية الييودية الميبية، ومع م

 ."إسرائيؿػ"المعارضيف الثبلثة سافروا سرا إلى إيطاليا بجوازات سفر إيطالية ومنيا إلى بريطانيا ومنيا ل
طمبا لممساعدة أوضح أحد المعارضيف الميبييف لمجريدة إنيا "أمر عادي"،  "إسرائيؿػ"وحوؿ زيارتو السرية ل

 أف "كؿ الدوؿ العربية تقيـ عبلقات مع إسرائيؿ، سواء في العمف مثؿ مصر واألردف، أو في الخفاء". اً مضيف
 68/01/6106، اإلخباريةوكالة سما 

 
 خامنئي يتيم واشنطن بتشتيت الجياد: دم المسممين ي راق بدياًل عن مقاومة الصياينة .94

بلمية آية اهلل عمي خامنئي المسمميف مف الخروج حّذر المرشد األعمى لمجميورية اإلسالوكاالت: السفير، 
عف المسار الجيادي المقاوـ، حيث تحاوؿ الواليات المتحدة والعمبلء الصياينة تحريفو، سعيًا لبث الفتنة 

وفي رسالة إلى الحجاج اإليرانييف، عشية عيد األضحى، دعا خامنئي إلى الوحدة اإلسبلمية في وجو  بينيـ.
ذالليا، متيما الواليات المتحدة والطاغوت األمريكي،  بتعزيز  "إسرائيؿ"الذي يعمؿ عمى امتياف الشعوب وا 

إنيـ "وأضاؼ خامنئي  في أنحاء الشرؽ األوسط. "انتفاضات إسبلمية"االنقسامات بيف المسمميف لتقويض 
مموف يحاولوف تحويؿ الجياد ضد االستعمار والصييونية إلى إرىاب أعمى في الشوارع، حتى يريؽ المس

 ."دماء بعضيـ بعضاً 
 66/01/6106السفير، بيروت 

 
 "إسرائيل"من تمك التي أسقطتيا  طيران: لدينا طائرات من دون طيار أكثر تطوراً  .95
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واستعراض لقوة طيراف العسكرية، قاؿ وزير الدفاع  "إسرائيؿػ"لندف: في تيديد ضمني جديد ل ،تؿ أبيب ،دبي
ه طائرات مف دوف طيار أكثر تقدما بكثير مف الطائرة التي أطمقيا اإليراني أحمد وحيدي أمس إف لدى ببلد

حزب اهلل المبناني، المصنوعة في إيراف، إلى المجاؿ الجوي اإلسرائيمي الشير الحالي، مجددا استخفاؼ 
 ببلده بالقدرات الدفاعية اإلسرائيمية.

روجت دعاية ىائمة  "إسرائيؿ"حيدي أف ونقمت وكالة رويترز عف تقرير لوكالة أنباء مير اإليرانية تأكيدات و 
حوؿ نظاـ الدفاع الجوي والقبة الحديدية لدييا، لكف طائرة حزب اهلل مف دوف طيار أىانت تؿ أبيب. وأكد 

نظرا لتوغؿ النظاـ الصييوني المتكرر في المجاؿ الجوي المبناني فنحف نرى أنو مف حؽ حزب اهلل "قائبل إنو 
 ."دوف طيار فوؽ األراضي المحتمةالطبيعي أف تحمؽ طائرتو مف 

 69/01/6106الشرق األوسط، لندن، 
 

 فولك يدعو إلى مقاطعة األعمال والشركات التي تستفيد من العمل في المستوطنات اإلسرائيمية .96
مقػػرر األمػـ المتحػدة لحقػػوؽ اإلنسػاف فػي األراضػػي ، أف نيويػورؾ مػف، 66/01/6106الحيـاة، لنــدن، ذكػرت 

( األميركيتاف مف HP« )إتش بي»و« كاتربمر»، ريتشارد فالؾ حّذر شركات عالمية بينيا الفمسطينية المحتمة
« انتياكيػػا القػػانوف اإلنسػػاني الػػدولي مػػف خػػبلؿ اسػػتمرار أعماليػػا فػػي المسػػتوطنات اإلسػػرائيمية غيػػر الشػػرعية»

إلى الجمعيػة العامػة وقاؿ فالؾ في تقرير  «.يقعوف تحت طائمة المحاسبة الجرمية»مشيرًا إلى أنيا وموظفييا 
 Dexia)بريطانيػػػػػة( و« G4S»)مكسػػػػػيكية( و« ديكسػػػػػيا»و« آسػػػػػا أبػػػػػوي»لؤلمػػػػػـ المتحػػػػػدة إف شػػػػػركات مثػػػػػؿ 

نقمػت مقػار الشػركة مػف »وأوقفػت أعماليػا فػي المسػتوطنات، وأف منيػا مػا « استجابت إلى رسائمو»)بمجيكية( 
 «.لدوليةالضفة الغربية وأخرى تبحث عف الطرؽ لتمتـز عممياتيا المعايير ا

مقاطعة األعماؿ والشركات التي تستفيد مف »لؾ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة والمجتمع المدني إلى و ودعا ف
« HP»و« كاتربمر»وأشار إلى شركات مثؿ «. العمؿ في المستوطنات اإلسرائيمية غير الشرعية

« سيميكس»السويدية و« فولفو»و البريطانية« G4S»الفرنسية و« فويميا لمبيئة»األميركية، و« موتوروال»و
المكسيكية وسواىا كأمثمة عف ىذه الشركات. وشدد عمى أف كؿ المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية 

ئة مف افي الم 21عمى أكثر مف »وىي تسيطر اليوـ « أنشئت في انتياؾ لمقانوف الدولي»القدس شرقي و 
مستوطف إسرائيمي يعيشوف عمى األراضي الفمسطينية ألؼ  211الضفة الغربية وتضـ بيف نصؼ مميوف و

األعماؿ »وقاؿ فالؾ إف  «.ألفاً  08ارتفع أكثر مف »مشيرًا إلى أف عدد المستوطنيف في العاـ الفائت وحده 
ال فإنيا تصبح  والشركات بموجب أحكاـ القانوف الدولي يجب أف ال تنتيؾ القانوف اإلنساني الدولي، وا 

ودعا إلى مقاطعة «. ية أو المدنية، التي يمكف أف تطاوؿ الموظفيف في ىذه األعماؿعرضة لممحاسبة الجرم
حتى تمتـز في أعماليا القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف »الشركات المذكورة في تقريره إلى الجمعية العامة 

 «.ومعايير القانوف الدولي
إلػى  فولػؾ تحدة األمريكية انتقدت دعوةالواليات الم، أن عف الوكاالت، 66/01/6106الجزيرة.نت، وأضاؼ 

ووصػػفتاىا بأنيػػا "غيػػر ة مقاطعػػة شػػركات مرتبطػػة بالمسػػتوطنات اإلسػػرائيمية فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػ
وقالت السفيرة األميركية لدى األمـ المتحدة سوزاف رايػس فػي بيػاف ليػا إف دعػوة فولػؾ  مسؤولة وغير مقبولة".

مسؤولة وغير مقبولة"، وأوضحت أف توصياتو "ال تفعؿ شػيئا لػدعـ تسػوية إلى مقاطعة شركات خاصة "غير 
 سممية لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني، وتسمـ في الواقع األجواء لتحقيؽ السبلـ".
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مػػف جانبيػػا قالػػت المتحدثػػة باسػػـ البعثػػة اإلسػػرائيمية كاريػػاف بيػػريتس إف فولػػؾ "أعػػد مجػػددا تقريػػرا ال صػػمة لػػو  
صػػفحات وصػػفحات النتقػػاد إسػػرائيؿ، وىػػو يتغاضػػى تمامػػا عػػف االنتياكػػات الفظيعػػة  بػػالواقع، عبػػر تخصػػيص

 لحقوؽ اإلنساف واليجمات اإلرىابية التي ترتكبيا حماس".
 
 

 : تقرير فولك غير صحيحباكاردو  كاتربيمرشركة  .97
ألراضي متخصص في حقوؽ اإلنساف باالمقرر باألمـ المتحدة القالت شركة كاتربيمر في بياف ليا إف تقرير 

"غير صحيح ومضمؿ ويعكس آراءه الشخصية والسمبية تجاه إسرائيؿ"، وأضافت  ريتشارد فولؾ الفمسطينية
 ."إسرائيؿ"أنيا تبيع منتجاتيا لمحكومة األميركية التي تقوـ بعد ذلؾ بإرساليا إلى 

ف وقالت شركة ىيوليت باكارد إف فولؾ "بعيد عف أف يكوف خبيرا مستقبل وغير متحيز في ىذ ا األمر"، وا 
الشركة ليا سياسة قوية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وتتقيد بأعمى المعايير في كؿ سوؽ تعمؿ بيا، ولـ يصدر 

 تعقيب فوري مف شركتي موتوروال وفولفو.
 66/01/6106الجزيرة.نت، 

 
 "إسرائيلـ"واشنطن تمد د ضمانات القروض ل .98

األوؿ، في واشنطف اتفاقًا ييدؼ إلى تمديد ضمانات ، أمس "إسرائيؿ"وقعت الواليات المتحدة و.(: ب.ؼ.أ)
 القروض التي تمنحيا واشنطف لمدولة العبرية ثبلث سنوات.

 ووقع الوثيقة وزير الخزانة األميركي تيموثي غايتنر والمدير العاـ لوزارة المالية اإلسرائيمية دوروف كوىيف.
رًا جديدًا لتنظيـ برنامج ضمانات القروض بيف يضع إطا»وبحسب وزارة الخزانة األميركية فإف نص الوثيقة 

سرائيؿ الذي مدد مؤخرًا، وييدؼ إلى مساعدة إسرائيؿ في الوصوؿ إلى مصادر التمويؿ  الواليات المتحدة وا 
 «.بنسب معقولة في أسواؽ الرساميؿ الخاصة لمواصمة النمو واالستقرار االقتصادي في الببلد

مميارات دوالر بفوائد تفضيمية مف خبلؿ  5,2مف األسواؽ حتى مستوى  ويسمح البرنامج إلسرائيؿ باالقتراض
 حصوليا عمى ضمانة سداد مف الدولة األميركية.

عبر  6108ومدد الرئيس األميركي باراؾ أوباما ىذا البرنامج لمدة ثبلث سنوات حتى نياية أيموؿ العاـ 
ويجيز  ة مع إسرائيؿ في مجاؿ األمف والدفاع.توقيعو في تموز الماضي قانونًا يعزز تعاوف الواليات المتحد

بمبمغ يساوي المبمغ الذي تخصصو إسرائيؿ أو يقدر أف إسرائيؿ »القانوف األميركي خفض ىذه الضمانات 
لبلستيطاف في األراضي الفمسطينية. ولكف بالرغـ مف تواصؿ حركة االستيطاف بشكؿ متزايد، « خصصتو

 البند.رفضت إدارة أوباما المجوء إلى ىذا 
 66/01/6106السفير، بيروت 

 
 حل الدولتين األوروبيآشتون تقطف الزيتون في ريف فمسطين وتؤكد التزام االتحاد  .99

في خطوة رمزية تضامنية مع الفمسطينييف، قطفت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي : محمد يونس –راـ اهلل 
في القدس وراـ اهلل أمس ثمار الزيتوف في حقوؿ  فاألوروبييكاثريف آشتوف وعدد مف الممثميف الديبموماسييف 

قرية رأس كركر قرب راـ اهلل في الضفة الغربية التي تعرضت في اآلونة األخيرة الى سمسمة اعتداءات مف 
، وقالت «االتحاد األوروبي جيوده مف أجؿ تطبيؽ حؿ الدولتيف»وأكدت أشتوف مواصمة  المستوطنيف.
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سييف األوروبييف ىدفت الى التعبير عف اعتراؼ أوروبا بأىمية تطوير التجمعات آشتوف إف زيارتيا والديبموما
وأضافت إف  الريفية الفمسطينية واالعتراؼ بحاجة االقتصاد الى التنمية تمامًا كحاجة الزيتوف الى النمو.

 االتحاد األوروبي سيواصؿ جيوده مف أجؿ تطبيؽ الحؿ الذي يعترؼ بو وىو حؿ الدولتيف، فمسطيف»
المسألة ال تتعمؽ فقط بالنمو االقتصادي، »ولفتت الى إف  «.واسرائيؿ، تعيشاف جنبًا الى جنب بسبلـ وتعاوف

 «.وانما لتمكيف المواطنيف مف المضي قدمًا في حياتيـ وتوفير حياة كريمة الطفاليـ
تيا عف فياض اف آشتوف أرادت أف تعبر مف خبلؿ زيار  رئيس الحكومة في الضفة سبلـ قاؿمف جيتو 

تضامنيا وتضامف االتحاد االوروبي مع المواطنيف في المناطؽ المتضررة مف االستيطاف والتي تتعرض 
 العتداءات المستوطنيف بصورة دائمة.

 66/01/6106الحياة، لندن، 
 

 ممثل االتحاد األوروبي في عممية السالم: السمطة الفمسطينية تواجو خطر اإلفالس المالي .011
قاؿ المبعوث الخاص لبلتحاد األوروبي لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط السفير : ؿكميؿ الطوي -لندف 

« قمقًا كبيراً »أندرياس راينيكو، إف السمطة الفمسطينية تواجو خطر اإلفبلس المالي، وىو أمر يسبب 
ضات لؤلوروبييف. لكنو قاؿ إف ذلؾ يجب أف يشّكؿ حافزًا أكبر لبذؿ مزيد مف الجيد مف أجؿ إطبلؽ مفاو 

السبلـ التي قاؿ إف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، كؿ ألسبابو الخاصة، قرروا التوقؼ عف السير فييا حاليًا. 
، معربًا عف اعتقاده أف العاـ «عناصر عمى األرض تيدد قابمية حياة حؿ الدولتيف»وأبدى قمقو مف أف ىناؾ 

الفرصة األخيرة لحؿ يقوـ عمى أساس »وف سنة عمى اتفاقات أوسمو، ربما يك 61، الذي يمّثؿ مرور 6105
 «.الدولتيف

في لندف، أف يؤدي التغيير المتوقع عمى رأس حركة حماس بعد « الحياة»وتمنى راينيكو، في مقابمة مع 
تنحي رئيس مكتبيا السياسي خالد مشعؿ عف قيادتيا، إلى تغيير في سياسات الحركة يسمح بحصوؿ حوار 

و قاؿ إف اإلتحاد األوروبي ما زاؿ متمسكًا بأف تمبي حماس الشروط الثبلثة بينيا وبيف األوروبييف. لكن
)اإلقرار بحؽ إسرائيؿ في الوجود، والتخمي عف العنؼ، واالعتراؼ باالتفاقات الموقعة بيف « الرباعية»لػ

 «.حماس»الفمسطينييف واإلسرائيمييف(. وقاؿ إنو زار قطاع غزة، لكنو لـ يجر أي اتصاالت مع 
 67/01/6106ة، لندن، الحيا

 

 واشنطن تتجو لشراء سفن بال ربان من الدولة العبرية الستخداميا ضد إيران .010
لندف: كشفت تقارير صحافية إسرائيمية عف أف سبلح البحرية األمريكية يفاوض إسرائيؿ  ،تؿ أبيب - دبي

رائيمية، وذلؾ ألجؿ عمى شراء كمية مف السفف الحربية ببل رباف التي طورتيا المصانع العسكرية اإلس
 استخداميا في أي مواجية عسكرية قادمة مع إيراف.

 69/01/6106الشرق األوسط، لندن، 
 

 حصار غزة إنياء إلى "إسرائيل"فنمندا تدعو  .016
مف دوف »الحصار البحري عمى غزة  إنياءدعت فنمندا اسرائيؿ الى : أ ؼ ب -القدس المحتمة  - ىمسنكي
لناشطيف مؤيديف « ايستيؿ»مف اعتراض البحرية االسرائيمية السفينة الفنمندية ، وذلؾ بعد خمسة اياـ «تأخير

فنمندا لـ تقبؿ بحصار »وأكدت وزارة الخارجية الفنمندية في بياف اف  لمفمسطينييف ارادوا كسر ىذا الحصار.
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 «.اروالذي يكرره باستمر  األوروبيغزة ويجب رفعو مف دوف تأخير. ىذا ىو الموقؼ المشترؾ لبلتحاد 
لمحصار انعكاسات سمبية عمى الوضع السياسي في الشرؽ االوسط ويسبب معاناة ال فائدة »وأضافت اف 

 «.منيا لمدنيي غزة
 66/01/6106الحياة، لندن، 

 
 تدعو لضبط النفس في قطاع غزة و"إسرائيل".. وتشعر بالقمق إلطالق الصواريخ بريطانيا .013

لشؤوف الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا، ألستير بيرت، أمس،  رّحب وزير الدولة البريطاني.(: آي.بي.يو)
وقاؿ  ."إسرائيؿ"، ودعا إلى ضبط النفس في قطاع غزة و»إسرائيؿ«باتفاؽ اليدنة بيف الفصائؿ الفمسطينية و

وقطاع غزة، بما في ذلؾ إطبلؽ أكثر مف » إسرائيؿ«شعر بقمؽ بالغ مف التصعيد األخير في «بيرت إنو 
 » .مف قبؿ المسمحيف في غزة» إسرائيؿ« صاروخًا عمى 021

ترّحب بالتقارير عف التوّصؿ إلى ىدنة، وتدعو جميع األطراؼ إلى التحمي «وأضاؼ أف المممكة المتحدة 
 » .بضبط النفس ومنع وقوع المزيد مف التصعيد مف ىذا القبيؿ في المستقبؿ

صابات بيف منع «وجميع األطراؼ المعنية في قطاع غزة عمى  "إسرائيؿ"وحّث  وقوع خسائر في األرواح وا 
 . "صفوؼ المدنييف

 67/01/6106الخميج، الشارقة، 
 

 بناء سياج طريق جديد لممستوطنين في الخميل "إسرائيل"تنتقد بدء  "أوتشا" .014
السمطات اإلسرائيمية ببناء سياج  ء)أوتشا( بد« مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية»انتقد : لندف

ف الطريؽ الجديد بية. وقالت إيد في المنطقة التي تسيطر عمييا في مدينة الخميؿ في الضفة الغر طريؽ جد
عائمة عمى  21سيفرض مزيدًا مف القيود عمى الوصوؿ إلى الخدمات في ىذه المنطقة، إذ انو يجبر 

 استخداـ طرؽ التفافية طويمة لموصوؿ إلى الخدمات األساسية.
 67/01/6106الحياة، لندن، 

 
 بإطالق النواب األسرى "إسرائيل"االتحاد البرلماني الدولي يطالب  .015

طالب االتحاد البرلماني الدولي في قرار اتخذه باإلجماع امس باإلفراج الفوري عف نواب المجمس  :لندف
التشريعي الذيف تعتقميـ إسرائيؿ في سجونيا والتوقؼ عف سياسة االعتقاؿ اإلداري بحقيـ، معبرًا عف رفضو 

تمرار احتجاز النواب الفمسطينييف في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي وعمى رأسيـ النائباف مرواف البرغوثي اس
عف قرار المجمس الحاكـ لبلتحاد البرلماني الدولي أف خطؼ النائبيف « معا»ونقمت وكالة  وأحمد سعدات.

إلى اإلفراج عف كؿ النواب  مرواف البرغوثي وأحمد سعدات يشكؿ مخالفة واضحة لمقانوف الدولي، داعياً 
المحتجزيف لدى إسرائيؿ فورًا. وفي الوقت نفسو طالب القرار إسرائيؿ بضرورة تحسيف ظروؼ احتجازىـ، 

 خصوصًا في ما يتعمؽ بالسماح لعائمة البرغوثي وسعدات بزيارتيما، وتوفير الرعاية الطبية الكاممة.
لنواب الثبلثة مف القدس عف أماكف إقامتيـ األصمية، مبديًا وعبر القرار عف قمقو مف استمرار إبعاد إسرائيؿ ا

قمقو البالغ مف طردىـ مف بيوتيـ وعائبلتيـ، واعتبر ذلؾ فعبًل غير قانوني وغير إنساني ضد ىؤالء النواب 
كما أقر المجمس إرساؿ بعثة خاصة مف لجنة الشرؽ التابعة لو لمقياـ بزيارة لفمسطيف  وعائبلتيـ ومجتمعيـ.



 
 
 

 

 

           48ص                                   6666العدد:                69/01/6106-66اإلثنين -الجمعة التاريخ:

عداد تقرير ستعرضو عمى اجتماع االتحاد الشير المقبؿ، عممًا أف إسرائيؿ لبلط بلع عمى األوضاع فييا وا 
 كانت دائمًا ترفض استقباؿ تمؾ المجنة.

 67/01/6106الحياة، لندن، 
 

 دور لو في تمويل حركة حماس أي"بنك اوف تشاينا" ينفي الصين:  .016
يامات مفادىا انو شارؾ في تحويؿ مبلييف الدوالرات نفى "بنؾ اوؼ تشاينا" الخميس ات: ا ؼ ب -بكيف 
واكد البنؾ في بياف اف "بنؾ اوؼ تشاينا احتـر عمى الدواـ  حركة حماس التي تسيطر عمى قطاع غزة. إلى

بشكؿ صاـر قواعد االمـ المتحدة التي تتعمؽ بمكافحة تبييض االمواؿ وتمويؿ االرىاب اضافة الى احترامو 
 لمقانوف الصيني".

ذكرت ووؿ ستريت جورناؿ اف خمس عائبلت اسرائيمية مف ضحايا ىجوـ اودى بحياة ثمانية تبلميذ في و 
 ، بدات مبلحقات قضائية ضد "بنؾ اوؼ تشاينا".6112مدرسة تممودية في القدس في اذار/مارس 

ح لمسؤولي وفي الشكوى التي تقدمت بيا الثبلثاء اماـ محكمة نيويوركية، اتيمت العائبلت البنؾ بانو سم
عبر فروع لبنؾ اوؼ تشاينا في الواليات  6115حماس القياـ بتحويبلت مالية بمبلييف الدوالرات منذ 
 المتحدة.ويطالب المدعوف بتعويضات قيمتيا مميار دوالر.

 66/01/6106الحياة، لندن، 
 

 6103تعيين فرنسي عمى رأس قناة إخبارية إسرائيمية تبدأ بثيا في  .017
ب: عيف الفرنسي فرانؾ ميموؿ مديرا عاما لقناة فضائية إخبارية إسرائيمية دولية  ؼ أ -القدس المحتمة 

، عمى ما أكد المدير الجديد. 6105جديدة مف المقرر أف تبدأ بثيا بمغات عدة في النصؼ األوؿ مف 
حد قولو إلى  إدارة ىذه القناة الدولية المتعددة المغات التي تسعى عمى 6105ويتسمـ ميموؿ اعتبارا مف مطمع 

وقاـ رجؿ األعماؿ الفرنسي باتريؾ دراىي الذي يموؿ «. قناة دولية متعددة المغات برؤية إسرائيمية»أف تكوف 
 مشروع القناة اإلسرائيمية، بإقناع ميموؿ بتولي ىذا المنصب.

خبارية اإل« 62فرانس »وقاؿ ميموؿ الذي شغؿ سابقا منصب مدير لبلستراتيجية والتطوير الدولي في قناة 
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أكد في الكنيست أنو يأمؿ في أف تمتمؾ إسرائيؿ قناة »الفرنسية إف 
 «. وىذا الحمـ سيصبح حقيقة 62مثؿ فرانس 

 66/01/6106الشرق األوسط، لندن، 
 

 مصريعمى يد عالم  و"إسرائيل" أمريكاأخطر سالح في تاريخ البشرية حصمت عميو "محيط":  .018
كشفت دوائر مطمعة لشبكة اإلعبلـ العربية "محيط" عف وجود عالـ مصري لـ يتجاوز  حسيف البربري:

األربعيف عاما يدعى مصطفى حممي يعمؿ بإحدى المختبرات األمريكية، وقد إستطاع تطوير ما يسمى بغاز 
 "الكيمتريؿ" أو سبلح التحكـ فى الطبيعة.

لمصري توصؿ إلى التحكـ في الطقس في اى بمد بالعالـ مف خبلؿ ووفقا لممعمومات فاف ىذا العالـ ا
الكيمتريؿ فقد توصؿ الى تطوير الظواىر الطبيعية كالبرؽ والرعد والزالزؿ واالمطار واالعاصير والفيضانات 

وأوضحت المعمومات أف التطوير الذي احدثة العالـ  اضافة الى استطاعتة جفاؼ اى منطقة فى العالـ .
 وفر مجيودا لعشر سنوات مف األبحاث لعمماء غربييف يعمموف في ىذه األبحاث. المصري قد
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لػ"غاز الكيمتريؿ" بأنو وراء ما  باتياماتبمواجية تداعيات كارثة ىايتي  انشغالوفي ذروة  فوجئوكاف العالـ 
 حدث وليس الزلزاؿ المدمر ، كما يعتقد كثيروف.
الظواىر الطبيعية كالبرؽ  الستحداثمدمار الشامؿ ويستخدـ ويذكر أف غاز الكيمتريؿ ىو أحدث األسمحة ل

يقاؼ   والرعد والعواصؼ واألعاصير والزالزؿ بشكؿ اصطناعي بؿ ويمكنو أيضا نشر الجفاؼ والتصحر وا 
سرائيميا. حداث األضرار البشعة بالدوؿ واألماكف غير المرغوب فييا أمريكيا وا   ىطوؿ األمطار وا 

 60/01/6106ط(، شبكة اإلعالم العربي )محي
 

 السالح فوضى سئمت الحموة عين .019
 نتيجة وغمياف توتر حالة تعيُش  جميعيا فمسطينة وفصائؿ ودينية سياسية وتيارت أحزابٌ  عثماف: أحمد

 الجيات بيف بريد" "صندوؽ ُيستخدـ أصبح صبية، بأيدي منتشر عشوائي وسبلحٌ  المنطقة، في الوضع
 الذي الوضع ممخص باختصار ىذا. صيدا ومدينة الحموة عيف ـمخي في المدنييف حساب عمى المتصارعو

 2 تتعدي ال التى الجغرافية المساحة ذو والمخيـ العمؿذ ما. عنو السكوت يطيقوف الحموة عيف اىؿ يعد لـ
، سكانو عدد تجاوز مربع، كيمومتر  يعيشوف ىؤالء كؿ. نسمة الؼ السبعيف االونروا، احصاءات حسب اليـو

 خيالية ارقاما بمغت مستشرية بطالة ظؿ في الواحد المتر في نسمة 17 تعادؿ سكانية كثافة معدؿ في
 اىؿ ينظر. عفريت كؼ عمى بدورىا تعيش ببلد في العيش ضيؽ الى اضافة اىميا عمى البيوت وضيؽ
 مواسئ. السكوت باإلمكاف يعد لـ لكف نزعو تعقيدات ىي ما يعمموف. شزراً  السبلح" "فوضى الى اليوـ المخيـ

 الجوار في المخيـ لسمعة واإلساءة الفوضى بانتشار وتسببيـ اشتباكاتيـ وتكرار الشوارع في المسمحيف مف
 السؤاؿ عميو تطرح اف ما. غاضب عمي ابو التاكسي سائؽ. المتكررة االحداث تداعيات مف يتمممؿ بدأ الذي
 ينتظر ال. المبنانية" كاالحزاب عاتالمستود في سبلحيا وتضع الفمسطينية الفصائؿ كؿ "لتذىب ينفجر حتى
: لتسمعونا اآلف الوقت حاف نسمعكـ، سنيف لنا "صار الفمسطينية القيادة الى كبلمو موجيا يستطرد اف قبؿ

 ولمنع المعتديف مف لحمايتيا وجد المخيمات سبلح. لو ضروة ال والجار والصديؽ االخ بيقتؿ المي السبلح
ذا المذابح، تكرار  يحصؿ امني حدث بأي تتأثر اصبحت صيدا مدينة. لو ضرورة فبل ذلؾ رغي الى تحوؿ وا 
 يزاؿ ال وىو وىو يقوؿ ثـ! لمجوار" ايضا بؿ وحسب لممخيـ ليس القتصادنا، تدميرا يعتبر وىذا المخيـ في

 جميعيا البركسات ػػ الطورائ حي ػػ سعسع ػػ صفوري ػػ حطيف: تماس خطوط صارت "حاراتنا: غضبا يرتجؼ
 األمف ىو أيف بالتراضىذ االمف بمقولة الكاميرات أماـ وتباىوا أزالوىا بأنيـ وقالوا عمينا كذبوا! استم خطوط
 ىذا تنظيـ مع وانا اهلل إال يعممو ال حقيقي رعب في "نعيش حسرة يزفر كمف يقوؿ ثـ. عنوذ" يتحدثوف الذي

 ستو، ابو محمد يسأؿ ذاتو السياؽ في .باالمف" المخميف كؿ واعتقاؿ المبنانية الدولة مع بالتنسيؽ السبلح
 ىؿ: الفصائؿ اسأؿ اف اريد لذا! بعضنا لنقتؿ وليس اسرائيؿ لمقاتمة وجد السبلح "ىذا المخيـ مف وىو

 الموجود السبلح تحوؿ لقد وامنناذ بحياتنا العابثيف بأيدي السبلح يكوف حتى المخيـ في موجوده اسرائيؿ
 عمى يموت مف ىناؾ. الناس بحياة لمعبثِ  حد يوضع اف يجب ولذا فردي،ال والصراع لمقتؿ آلة الى بأيدينا
. الحياتيةذ" البلجئيف بشؤوف االىتماـ بقياداتنا االجدر اليس! التكاليؼ دفع عف لعجزه المستشفيات ابواب
 فتيات 7 مف أسرة يعيؿ وىو االخير االشتباؾ في اخوىا اصيب فقد آخر، كبلـ سعيد محمد اـ لمحاجو
! قدميو في مصاب "اخي تقوؿ. المستشفى في يرقد واآلف عممو، مف قادما شارع في مروره صادؼ ،وزوجتو

 أطباء منظمة مف التأكد بإمكانكـ! االعصاب ادوية عمى نعيش جحيما، اصبحت حياتنا ذنبوذ ىو ما
 "اناشد تنييدة دبع فتقوؿ العمؿذ ما تسأليا. المخيـ" ألبناء النفسي العبلج في مساعدات تقدـ التي ببلحدود
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 ال أف منو واطمب الفوضى، ليذه حد لوضع المبنانية الدولة لدى شخصيا يتدخؿ أف عباس محمود الرئيس
 طبيب وىو ياسيف، وليد الدكتور يجيب بارتياح،. معاناتيـ" حقيقة عف الشعب مف بؿ القيادات مف يسمع
 وأف زمف منذ الموضوع ىذا طرح منىأت "كنت يقوؿ. سؤالنا عمى االنساني، النداء مستشفى في طوارئ
 "مستشفانا واضاؼ. المخيمات" داخؿ الفمسطيني السبلح تنظيـ كيفية حوؿ الرسمية الجيات مع أيضا يناقش

 إمكانات ظؿ في صعبة جراحية بعمميات نقوـ السبلح، اصابات يستقبؿ الذي المخيـ في الوحيد ىو
 الىتمت حكيمة قيادة لدينا كانت ولو التحرير، نظمةم مف دعـ اي نتمقى ال نحف وبالمناسبة. متواضعة
 مستشفانا لدينا الحموة عيف مخيـ في. شعبنا البناء الوحيد الصحي الممجأ ىو الذي الطبي الكادر بتطوير

 ويضيؼ. المبنانية" المستشفيات افخـ في لمعبلج يمجأوف وقياداتنا ضباطنا بالمقابؿ، نرى لكننا المتواضع،
 "سيادة الطبيب ويطالب. عممنا" مراكز في نبقى ذلؾ ومع رواتبنا، نتقاض لـ اشير 8 نذ"م بأسى الطبيب
 التجار أما. لنا" بالنسبة مقدس "ألنو الفمسطينية المقاومة سبلح وتنظيـ الفوضوي، السبلح بسحب الرئيس"

 الغني، عبد ازكري... الفوضى سبلح سحب عمى إصراراً  االكثر كانوا فقد تضررا، األكثر وىـ المخيـ في
 يشيدىا التى العشوائية االشتباكات في التماس خطوط احد ىي المنطقة "ىذه السوؽ تجار باسـ تحدث
 طريؽ عف استيدافو جراء محؿ احترؽ حاؿ في عمينا يعوض أحد وال جداً  كبيرة أصبحت أضرارنا. المخيـ
 ولـ عاميف، منذ رمضاف في والثاني ؿاالو  االشتباكيف في دوالر الؼ 23بػ تقدر خسارة تكبدتُ ! مثبل الخطأ
لياؤنا المقاومة سبلح تصفية منيا اليدؼ حربا لنعيش ذنُبنا "ما خاتما ويضيؼ. احد" عمينا يعوض  وا 

 يقدر مف الى الكبلـ ىذا يصؿ اف وبانتظار. وباوضاعناذ" بقضيتنا التفكير عف تبعدنا عشوائية بصراعاتٍ 
 زكريا يروي. المقبمة األياـ عنو ستجيب ما ىذا!! سيتفاقـ انو أـ حالوذ عمى الحاؿ يبقي ىؿ التصرؼ، عمى
 األضرار إلحصاء لجنةً  اهلل راـ في الرئاسة شكمت عندما انو الحموة، عيف تجار باسـ المتحدث الغني عبد

 لغايةٍ  لكف. خسائره" حجـ حسب كؿّ  دوالر الؼ 80 بقيمة كشفا التجار ليـ قدـ االشتباكات ىذه مف الناتجة
 الؼ 300 الى القيمة رافعاً  آخر برقـٍ  قدمناه الذي الحقيقي الرقـ أستُبدؿ المجنة، في المسؤوليف أحد نفس فى

 في التدقيؽ إعادة وطمب رفض عميو لمتوقيع عباس محمود الرئيس الى التقرير وصؿ وعندما أميركي، دوالر
 .عمينا يعوض لـ اآلف والى الخسائر، قيمة

 29/10/2012بيروت  األخبار،
 

 حين؟ إلى.. الفمسطينية التسوية ضاعت ىل .001
 الغيط ابو احمد

 منتصؼ منذ تماما توقفت قد الفمسطينية التسوية جيود أف والمتخصصيف، العامة الجميع، عمى يخفى ال
 عمميات مف بالمزيد السماح في ومضيو نتنياىو، اإلسرائيمى الوزراء رئيس مواقؼ تعنت بسبب 2010 عاـ

 الضفة نصؼ مف يقرب ما بابتبلع التمسؾ عمى تصميمو وكذلؾ الفمسطينية راضياأل في االستيطاف
 .األرض مف يتبقى فيما "كانتونات" في يعيشوف الفمسطينييف وترؾ الغربية
 عمى التركيز مشكبلت عنيا بديبل وبزغ.. والدولية العربية األولويات قائمة مف واختفت التسوية انزوت
 ذلؾ عمى وأضيؼ.. بالخميج الحرب وتيديدات اإليراني النووي الممؼ وكذلؾ اتو،وثور  العربي اإلقميـ تطورات

 .المشرؽ دوؿ مستقبؿ عمى لمغاية خطيرة بعواقب اآلخر ىو ييدد الذي سوريا في المأساوي الوضع كمو
 دـقا جيد وأي ناحية مف اإلقميـ مستقبؿ عمى وعواقبيا نتائجيا بكؿ األمريكية، االنتخابات تقترب واليوـ

 جديد وضع وبالتالي رومني، نجاح إما.. المعروفاف االحتماالف وىناؾ.. أخرى ناحية مف الفمسطينية لمتسوية
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 أنو رغـ وذلؾ "إسرائيؿ" لمواقؼ الكاممة األمريكية المناصرة أو الجمود مف حالة التسوية جيود فيو تشيد
.. التفاوضية األوضاع تجمد عف بالمسؤولية ويتيمو االنتخابية الحممة خبلؿ أوباما ينتقد رومني، أي كاف،
 الوضع أما.. واحتماالتو عناصره تعقد بسبب المقاؿ ىذا في تقييمو في أرغب ال الذي االحتماؿ وىو

 ومف. الموقؼ مناقشة يجب وىنا.. إلدارتو ثانية فترة عمى الحصوؿ في أوباما الرئيس نجاح فيو.. اآلخر
 الرئيس نجاح توقع إلى أميؿ الحالية، األمريكية االنتخابات في مدققةال المتابعة واقع ومف فإنني ناحيتي

 كاف ما فإذا.. األمريكي المجتمع ثقة يفقده كبير حدث انعقادىا تاريخ حتى ىنا مف يقع لـ ما األمريكي
 الرؤساء أف تؤكد عقود مدى عمى المتعاقبة األمريكية اإلدارات أداء متابعة تجربة فإف كذلؾ، األمر
 تسوية إلى التوصؿ اتجاه في ومحاولة.. جيد بذؿ إلى يسعوف دائما "الثانية" إدارتيـ فترات في ريكييف،األم

دارتو لشخصو نجاحا.. ذاؾ أو األمريكي الرئيس ليذا تحقؽ أف يمكف.. الفمسطينية لمقضية  ويساعد.. وا 
 الغضب شحنات تفريغ راوأخي.. األوسط بالشرؽ ألوضاعيا االستقرار مف المزيد تحقيؽ عمى "إسرائيؿ"
 مف ليس ىنا، مف. لػ"إسرائيؿ" الدائـ األمريكي التأييد تجاه واإلسبلمي العربي العالـ يستشعرىا التي والكراىية
 أي انتخاب عودة مع وخارجيا، داخميا األمريكي األداء في مدقؽ متابع كؿ يتوقع أف الجديد أو المستغرب

 حالة وفى.. المحاولة ىذه لبذؿ التالية األربع السنوات الستغبلؿ فوراو  يتحرؾ أف.. ثانية لمرة أمريكي رئيس
.. األوسط الشرؽ تجاه األساسية منطمقاتو معرفة ومع.. - ثانية انتخابو وبافتراض – أوباما األمريكي الرئيس
 األوليف وعامي خبلؿ حاوؿ والتي.. الفمسطينية لمقضية المطموبة التسوية ىذه لمثؿ بالحاجة السابؽ واقتناعو

 ىذا مثؿ لبذؿ أمريكية عودة توقع في تزداد ثقتي فإف.. لتسويتيا يتحرؾ أف 2010و 2009 الحكـ في
 ىذه أف تقديري فإف ذلؾ ومع.. أوباما إلدارة الثانية الفترة ىذه مف األولى القميمة األعواـ في النشط الجيد
 يتعمؽ فيما فحسب ليس.. الفاعؿ ثيرىاتأ ليا سيكوف عناصر عدة القادـ تحركيا في سيحكميا اإلدارة

 األىمية مف الدرجة نفس وعمى.. و"إسرائيؿ" الفمسطينييف.. المباشريف النزاع طرفي وتصرفات بأوضاع
 األعواـ ىذه خبلؿ اإلقميـ في المتحدة الواليات تصرفات عمى ثقمو يفرض الذي والدولي، اإلقميمي الوضع
 ومدى تأثيرىا وقياس العناصر ىذه مناقشة إلى التطرؽ وجب ىنا فم.. عنيا نتحدث التي القادمة القميمة
 ..أىميتو
 القادمة إدارتو مسؤولي أو األمريكي الرئيس عف يغيب ال أنو شؾ وال.. اإلسرائيمي الوضع بتقييـ أوال ونبدأ
 داخؿ قوى بتأييد الرأي، الستقصاءات وطبقا الحاضر، الوقت في يتمتع الحالي اإلسرائيمي الوزراء رئيس أف

 االنتخابات نتائج شديد باىتماـ األميركيوف يتابع فسوؼ وبذا.. وآرائو ومواقفو لسياساتو اإلسرائيمي المجتمع
 االنتخابات ىذه تسبؽ التي األسابيع في سيتابعوف كما.. 2013 يناير 22 في القادمة اإلسرائيمية
 يمكف وكيؼ.. الفمسطينييف مع لتسوية الحاجة هتجا اعتداال األكثر اإلسرائيمية القوى مواقؼ.. اإلسرائيمية
 الجيد ينطمؽ لكي إزاحتو وربما.. نتنياىو الوزراء رئيس ضد نجاحات لتحقيؽ مساعدتيا لؤلميركييف
 .القادـ األمريكي التحرؾ ىذا لتقبؿ األخرى المناسبة والشروط الظروؼ توافرت ما إذا.. األمريكي

 :منيا.. داخمية إسرائيمية وتطورات عناصر عدة األميركييف ىعم يخفى ال أنو أقدر السياؽ ىذا وفى
 "إسرائيؿ" بيف الحالي الوضع استمرار أف التأثير، ذات الدولية واألطراؼ اإلسرائيمييف، مف كثير إحساس *

 بيف والفمسطينية اإلسرائيمية الدولتيف، فكرة إسقاط إلى قميمة، أعواـ خبلؿ وفى سيؤدي، الغربية الضفة وسكاف
 .االحتماؿ ىذا توقع إلى والديموغرافية السكانية اإلحصائيات مف كثير وتؤشر.. والبحر النير

 حزبو تأثير ضعؼ وبرغـ.. اآلخر ىو االحتماؿ ىذا يرى باراؾ، إييود الحالي اإلسرائيمي الدفاع وزير أف *
 الذي العازؿ السور وأخذ الغربية الضفة مف المنفرد اإلسرائيمي االنسحاب فكرة طرح إلى عاد فإنو حاليا
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 مع القادمة لمحدود أساسا مقدما، الضفة مف المائة في 12 يبتمع والذي سنوات مدى عمى "إسرائيؿ"، أقامتو
ف.. الغربية الضفة في الفمسطينييف  المشروطيات في إضافية تفاصيؿ عف اقتراحاتو في يفصح لـ كاف وا 
 يفوت وال. "إسرائيؿ" منيا تنسحب التي المناطؽ يف الغربية الضفة مع لمتعامؿ المقترحة واألساليب
 وسوؼ.. اإلسرائيمي اليميف مف شديدة اعتراضات ستمقى األفكار ىذه مثؿ أف الحاؿ بطبيعة األمريكيوف

 ."إسرائيؿ" داخؿ والسياسي الشعبي المستوى عمى تفرضيا كبيرة أغمبية إلى تنفيذىا يحتاج
 قيادة تحت التوحد في تنجح قد ونتنياىو، الميكود لحزب المعارضة ةالحالي الداخمية والتوجيات القوى اف *
 ىذه يساعد اإلسرائيمية السياسة في دور لمعب راموف وحاييـ وليفنى أولمرت إييود عودة احتماؿ ولعؿ.. قوية
 عمى األمريكييف لمساعدة تأثيرىا تؤتى وبذا.. بذلؾ الوقت عنصر ليا سمح ما إذا التوحد عمى القوى
 ..بيا يتحدثوف التي األفكار طور في زاؿ ما االحتماؿ ىذا أف ىنا عني يغيب وال. رؾالتح

 الفترة أف خاصة األمريكية، اإلدارة تتفيميا كثيرة عناصر اآلخر ىو وتحكمو الفمسطيني، لموضع ثانيا ونأتي
 أوباما إدارة جيود بتوقؼ وانتيت "أنابوليس"، مؤتمر بانعقاد بدأت والتي 2007( الثاني تشريف) نوفمبر مف
 إلى طريقيا تر لـ التي والطروحات األفكار مف كثيرا شيدت قد كانت ،2010( األوؿ تشريف) أكتوبر في

جياضو نتنياىو اإلسرائيمي الوزراء رئيس تعنت بسبب التنفيذ  العناصر بيف ومف.. أوباما جيود لكؿ وا 
 :يمى ما نرصد.. الفمسطيني الوضع في المؤثرة

 المتنازعة القوى بيف توافؽ لتحقيؽ مساع أية نجاح وعدـ.. الفمسطيني/ الفمسطيني النقساـا استمرار *
 معروؼ غير ممتدة لفترة ىنا سيبقى االنقساـ ىذا أف شخصيا واعتقادي.. وغزة الضفة في الحاكمة والتيارات

 أبغي ال ما وىو.. لنزاعا أطراؼ تحكـ التي والمنطمقات القيود مف كثير بسبب وذلؾ الزمني إطارىا أو مداىا
 قبؿ مف الجادة المحاوالت استمرار تمنع بأف ليا يسمح أال يجب القيود ىذه فإف ذلؾ ومع.. ىنا إليو التطرؽ
ف.. اليدؼ ىذا تحقيؽ في وتأثيرىا دورىا لمعب عربية قوى مف وغيرىا.. مصر  مف كثيرا أستشعر كنت وا 

 اإلقميمي الوضع إطار في خاصة المستيدؼ لتحقيؽ يةالعرب والجامعة العربي العالـ قدرة في الشكوؾ
 بؿ.. الشمؿ" لـ فشؿ أو "االنقساـ أسير الفمسطيني الوطني العمؿ يبقى أال ينبغي السياؽ ىذا وفى.. الحالي
 الغربية، الضفة في الحاكمة والقوى مازف أبو الرئيس وبخاصة الفمسطينيوف، يفكر أف الضروري مف فإنو
 أي سيفرغ الفمسطيني االنقساـ أف ستزعـ التي اإلسرائيمية لممناورات فريسة يقعوا وال.. يديالتقم اإلطار خارج

 قبؿ مف بنتائجيا االلتزاـ فقط وليس.. محتواىا مف و"إسرائيؿ" الفمسطينييف بيف وحقيقية جادة مفاوضات
 تفاوض عممية في - أخيرة محاولة في – الفمسطينيوف يمضى أف المقترح فإف ىنا مف.. الفمسطينييف جميع
 يدعميـ أف ينبغي كما.. إطبلقيا في أوباما لمرئيس الثانية األمريكية اإلدارة نية تبيف فور وصادقة جادة
 إذ.. المجاؿ ىذا في ىامة مسؤوليات عاتقو عمى سيقع مصر في الحكـ أف شؾ وال.. قوي عربي موقؼ
 قيادة مع تدخمو إلى األمر سيحتاج كما.. يـمفاوضات في لمفمسطينييف قوي دعـ إظيار منو مطموبا سيكوف
جراءات بأعماؿ المفاوضات أماـ المتاعب إثارة عدـ أو.. االنقساـ إلنياء إما.. غزة في حماس  أف يمكف وا 
 الفمسطينييف استعادة تستيدؼ التي لممفاوضات البديؿ أف اقتناع عمى أنني خاصة كمو، الجيد تجيض
 بالتيدئة عاـ تفاىـ وىناؾ.. بغزة عبلقاتيا في لػ"إسرائيؿ" الحالي المريح الوضع استمرار ىو كاممة لحقوقيـ
 عمميات استمرار خبلؿ مف األراضي مف المزيد واغتصاب الغربية الضفة في االحتبلؿ واستمرار الممتدة،

 .إسرائيميا وتقنينيا المستوطنات بناء
 نوفمبر خبلؿ المتحدة باألمـ العضو" غير "الدولة وضعية عمى الحصوؿ في الفمسطينييف نجاح أىمية *
 ىذا في المقدـ القرار مشروع عمى العامة بالجمعية التصويت يكوف أف وأقترح.. 2012( الثاني تشريف)



 
 
 

 

 

           53ص                                   6666العدد:                69/01/6106-66اإلثنين -الجمعة التاريخ:

 يقع والذي نوفمبر 29 يـو السويسري االتحاد لوضع مساويا الفمسطينية لمدولة وضعا يعطى والذي الصدد،
 .1947 عاـ في العامة الجمعية مف يـالتقس قرار صدور عمى عاما 65 مرور مع

 تيدد الفمسطينية الخطوة ىذه أف ستزعـ التي المتحدة الواليات قبؿ مف لضغوط الفمسطينيوف يتعرض وسوؼ
بطاؿ الموقؼ بتصعيد  مف.. التيديدات ليذه الفمسطيني الجانب يخضع أال ويجب.. قادـ أمريكي جيد أي وا 

 السمطة لدعـ عربية مساعدات حزمة إلعداد الخميج في العربية ىالقو  مع نقاشا مصر تفتح أف ينبغي ىنا
 .المحتممة األمريكية التيديدات لتجاوز الغربية الضفة في الفمسطينية

 الجيد لمبلقاة تأىمو أو استيعابو ومدى والدولي، اإلقميمي الوضع تقدير األمريكي الجانب أماـ ثالثا ويبقى
 :منيا.. اعتبارات عدة دراسة ينبغي ؽالسيا ىذا وفى.. ومساعدتو األمريكي

 المشترؾ العربي العمؿ قدرة ومدى اليمف،/ ليبيا/ مصر/ تونس ثورات أعقاب في العاـ، العربي الوضع *
.. الزمني مداىا معروؼ غير لفترة العربي المسرح عمى ستبقى أنيا أتصور التي السورية األزمة تجاوز عمى
 .استقراره ومدى المشرؽ بمنطقة الجيوبموتيكى التوازف عمى العميقة تأثيراتيا أو

 ىذه تسوية في الغربية القوى ستنجح وىؿ.. اإليراني النووي الممؼ مف اإلسرائيمي األمريكي *الموقؼ
 يصؿ تصعيدا سيشيد و"إسرائيؿ" أمريكا مف وكؿ إيراف بيف الموقؼ أف أـ.. سممي بأسموب اإلشكالية
 والمتابعة الرصد ويكشؼ.. لمسبلـ مستقبمي جيد أي عمى التطور ىذا عواقب بكؿ مسمح صداـ إلى باألمور
 وبعد دائما، تسرع المتحدة الواليات أف أربعة، عقود مدة عمى األوسط، الشرؽ في األمريكي لؤلداء المستمرة

. .اإلقميـ في السبلـ لتحقيؽ مبادرات لطرح ذلؾ، أو الطرؼ ىذا ضد المسمحة لمقوة "إسرائيؿ" أو استخداميا
 صادقة المبادرات ىذه تكوف وقد.. المراد تحقؽ لعميا الطروحات ىذه مع لمتجاوب العربية األطراؼ وتضطر

 عف تسفر لـ سابقة لجيود تكرارا الوضع يكوف ال وحتى بدقة والقياس الحذر يجب ىنا مف.. مخادعة أو
 نفس وفى الدولي والمجتمع عربوال الفمسطينييف طاقات استيبلؾ مف المزيد في "إسرائيؿ" واستغمتيا.. شيء
 .األرض وابتبلع االستيطاف استمرار الوقت
 ذات الدولية القوى مف وبدعـ "إسرائيؿ" عمى الخناؽ لتضييؽ الفمسطينيوف يتحرؾ أف جانبي مف أشجع
 الوضعية ىذه عمى حصوليـ مع خاصة.. ىكذا أراضييـ ابتبلع عممية باستمرار يسمحوا وأال.. التأثير
 .2012 نوفمبر نياية في المتحدة األمـب الجديدة

 أراضي في المكاسب مف المزيد عمى لمحصوؿ لممفاوضات "إسرائيؿ" استخداـ مف التحذير يجب ذلؾ ومع
 والقدس الغربية الضفة أراضي كؿ مف "إسرائيؿ" بانسحاب الظروؼ كؿ وتحت التمسؾ يجب إذ الضفة،
 لمفمسطينييف يعيد وبشكؿ والقيمة، المساحة بنفس اضياألر  في تبادؿ عمى االتفاؽ إمكانية مع الشرقية
.. الشريؼ القدس فييا بما 1967( حزيراف) يونيو 4 في الغربية الضفة أوضاع مع يتفؽ بما كاممة أراضييـ
 إلى وصوال الفمسطيني الوطني العمؿ وحدة استعادة تحقيؽ أجؿ مف صادؽ جيد بذؿ عمى أخيرا وُنبقي
 بافتراض الجيد، ىذا في ننجح لـ فإذا. الشرقية القدس وعاصمتيا وغزة الضفة في دةالموح الفمسطينية الدولة
 .اآلف عنيا التحدث أو إلييا التطرؽ أخشى خيارات في البحث فعبل فينبغي.. بو القياـ

 28/10/2012الشرق االوسط، لندن 
 

 !وفينا... القدس في المأساة .000
 الرحمف عبد أسعد. د
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 تحقيقو عف الصييونية "إسرائيؿ" دولة تتراجع ال والسياسي، الديني الصييوني، عالمشرو  جوىر القدس، تيويد
جراءات سياسات اإلسرائيمي االحتبلؿ سمطات انتيجت وقد. والظروؼ األسباب تكف ميما  عنصرية وا 

 تقميص بيدؼ الشرقية، القدس احتبلؿ مف الماضية األربعة العقود مدى عمى القدس فمسطينيي ضد ممنيجة
 االستعمار تكثيؼ إلى جية، مف تسعى، السمطات فيذه. ديارىـ خارج وتيجيرىـ الفمسطينييف السكاف عدد

. قاسية معيشية ظروؼ إيجاد خبلؿ مف المقدسييف السكاف تيجير ثانية، جية مف وتستيدؼ،( االستيطاف)
 الغربية الضفة في دالييو ( المستوطنيف) المستعمريف عدد أف اإلسرائيمية الداخمية وزارة كشفت ومؤخرًا،
 إضافييف ألؼ 300و الغربية، الضفة في مستوطف ألؼ 350 حوالي ألفًا، 650 تجاوز المحتمتيف والقدس

 في المستعمريف ألعداد الراىنة األرقاـ بيف الوزارة وقارنت. الشرقية القدس( مستوطنات) مستعمرات في
 الضفة في ىؤالء عدد أف إلى مشيرةً  ،1993 عاـ أوسمو اتفاقات توقيع عند بأعدادىـ والقدس، الضفة
 .مستوطف آالؼ 110 آنذاؾ يتجاوز لـ والقدس
 ضد رسمي حكومي تمييز عف اإلسرائيمية،" اإلنساف حقوؽ جمعية" ونشرتو أعدتو ىاـ تقرير كشؼ وحديثًا،

 انوفالق أف رغـ وغيرىا، اجتماعية وخدمات وصحة وتعميـ عمؿ مف المجاالت، مف العديد في المقدسييف
 وقالت". إسرائيميوف مواطنوف المقدسييف" أف ،1967 عاـ" القدس توحيد" قانوف بعد اعتبر، اإلسرائيمي

 سكانيا عدد مف المئة في 38 يشكموف الذيف القدس في الفمسطينييف السكاف" إف ليا تقرير في" الجمعية"
 احتبلؿ منذ حضيض نقطة صىأق إلى وصموا( إسرائيؿ مف جزءاً  كذلؾ الشرقية القدس يعتبر اإلحصاء)

 .والبطالة" الفقر معطيات لجية المدينة،
 األطفاؿ مف المئة في 84 أف تبيف ،2011 سنة انتياء مع أنو المذكورة الجمعية إحصاء في وجاء

 الفمسطينية العائبلت مجمؿ مف المئة في 78 وأف ،"الفقر خط تحت" يعيشوف القدس سكاف مف الفمسطينييف
 مجمؿ مف المئة في 64 نحو 2006 عاـ في النسبة كانت بينما الخط، ىذا تحت أيضاً  تعيش المدينة في
 الفمسطينييف الرجاؿ بيف البطالة نسبة أف التقرير ويضيؼ. األطفاؿ أوساط في المئة في 73و السكاف عدد
 .المئة في 85 النساء أوساط وفي المئة، في 40 إلى وصمت المدينة في

 الفصؿ جدار عف فضبلً  ليـ، االحتبلؿ سمطات إىماؿ إلى أساساً  يعود لمقدسييفا أوساط في الفقر واتساع
 الحواجز عمى التشديد سياسة تسببت: "التقرير في جاء حيث الضفة، قرى عف القدس بتر الذي العنصري

 يزّود رئيساً  مركزاً  كانت أف بعد الشرقية القدس إضعاؼ في القدس، إلى القرى مف الدخوؿ تصاريح وفي
 لمتسوؽ مركزاً  المحتمة المدينة كانت المثاؿ، سبيؿ وعمى". ليا المجاورة القرى ألىالي المتنوعة خدماتال

 المصميف جموع عمى قيود فرض لكف الجمع، أياـ األقصى المسجد أّموا الذيف المصميف آالؼ لعشرات
 الحكومة جانب مف رسميال اإلىماؿ إلى التقرير أشار كما. المحتمة المدينة في التجارية الحركة أضعؼ
 والكثافة التدريس، غرؼ في الشديد النقص مثؿ المدينة، في التعميـ لمجاؿ القدس، في اإلسرائيمية والبمدية

 الطبلب مف المئة في 40 نحو ينيي ال أف في تسبب مما... "لمتعميـ الموازنات وشح الصفوؼ، في
 ما التوجييي، المتحانات يتقدموف الدراسة ينيوف لذيفا مف قميمة نسبة وفقط الثانوية، دراستيـ الفمسطينييف

 بالجامعات". الممتحقيف عدد بالتالي يقمؿ
 في الغربية القدس في" الطبيعي" والوضع الشرقية القدس في المأساوي الوضع بيف بالمقارنة التقرير ويختـ
 لمشؤوف فقط مكاتب ةثبلث الشرقية القدس في توجد بينما أنو إلى ويشير االجتماعية، الشؤوف مجاؿ

 .مكتباً  18 ىو الغربية في عددىا فإف االجتماعية،
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 سف فوؽ األفراد بيف القدس محافظة في 2011 عاـ البطالة معدؿ بمغ الفمسطيني، اإلحصاء وبحسب
 19و 15 بيف أعمارىـ تتراوح الذيف األفراد بيف لمبطالة معدؿ أعمى وكاف المئة، في 13.2 عشرة الخامسة

 الدراسية، السنوات عدد حسب البطالة معدؿ صعيد عمى أما. المئة في 35.3 النسبة بمغت حيث سنة،
 الفئة تمؾ أفراد بيف بمغ حيث دراسية، سنوات 9 إلى 7 أنيوا الذيف األفراد بيف لمبطالة معدؿ أعمى فكاف

 .المئة في 16.5
 جاء اإلنساف، حقوؽ أجؿ مف تعمؿ التي اإلسرائيمية الحقوقية" ديف يش" منظمة عف حديثاً  صدر تقرير وفي
" ساسوف طاليا" المحامية وكتبت". تماماً  مختمفة بحقوؽ يتمتعاف السكاف مف نوعاف المدينة في يقطف: "فيو
 والسياسية القانونية النواحي فمف. باالزدواجية يتسـ الشرقية القدس مع إسرائيؿ تعاطي" أف المنظمة تقرير في

 السكاف وبيف سيادتيا، عمييا فرضت التي الشرقية لمقدس الجغرافية المنطقة بيف وضوح بكؿ تميز والعممية،
 وىي اإلسرائيمية،" عميـ عير" منظمة أما". كثيرة مدنية حقوؽ مف المحروميف المنطقة ىذه في الفمسطينييف

 يًا،وعمم وسياسياً  قانونياً : "ليا تقرير في فأكدت القدس، مدينة في يحدث ما ترصد حكومية غير منظمة
 الواقع، األمر بحكـ عمييا تسيطر والتي الشرقية القدس أراضى بيف وبوضوح التمييز سياسة تمارس إسرائيؿ
 ادعاء يقوض الذي األمر وقومية، عرقية ألسباب التصويت حؽ مف الفمسطينييف حرماف عمى وتعمؿ
 بحؽ حربيا لمواصمة يمةوس أية االحتبلؿ سمطات تدخر ال وحيث". الشرقية القدس في بالسيادة إسرائيؿ

 الخدمات مقابؿ أنيا والمفروض المقدسييف عمى سنوياً  تفرض التي" األرنونا" ضريبة تأتي المقدسييف،
 مستشفيات ستة أعمنت وبالمقابؿ،. عاـ بعد عاماً  وتزداد متحركة بؿ ثابتة ليست وىي! ليـ المقدمة

 أنيا مع االستمرار، عمى قدرتيا وعدـ الديوف، بسبب مأساوي لوضع مواجيتيا الشرقية القدس في فمسطينية
 ىـ الذيف المرضى وتخدـ الفمسطيني الصحي النظاـ إطار في المتخصصة لمرعاية رئيسية مؤسسات تعتبر
جراءات خدمات إلى بحاجة  الصحة وزارة قبؿ مف إلييا تحويميـ ويتـ وغزة الضفة في متوافرة ليست وا 

 أمواالً " مسكوفيتش ارفيف" الييودي الممياردير يصرؼ كيؼ: المفجع ؤاؿالس يأتي كذلؾ، والحاؿ. الفمسطينية
 المقتدريف غالبية عف ماذا ثـ! واإلسبلميةذ العربية الدوؿ كؿ تقدمو ما أضعاؼ يفوؽ بما القدس لتيويد

 ييفالفمسطين أثرياء: "طير أبو ماىر الصحفي الكاتب قاؿ وكما والرسمييفذ الشعبييف الفمسطينييف والمتنفذيف
 أي مع وأرسميا دوالر، آالؼ بخمسة واحد كؿ تبرع لو الذيف المميونيرات عف ىنا ونتحدث باآلالؼ، عددىـ
 وصمت لما التحويبلت، عبر اإلرىاب تمويؿ تيمة مف بمخاوفيـ يتذرعوا ال حتى القدس، إلى مسافر

 ينفقوف الذيف والمسمميف لعربا أثرياء يأتي وبعدىـ فوقيـ. المزرية الحالة تمؾ إلى القدس في المستشفيات
 لكنيـ وقراىا، المدينة مف المرضى تداوي التي القدس مستشفيات تحتاجو ما أضعاؼ أىمية أقؿ ىو ما عمى
 المدائف وزىرة يوميًا، تتصاعد القدس تواجو التي المخاطر". أوالً  ليخرج الديف صبلح ينتظروف سابقييـ، مثؿ

 !مجيبذ مف فيؿ عاليًا، تصرخ
 26/10/2012، أبوظبي االتحاد

 
 إلسكاتيا ييودية وىستيريا شجاعة مسيحية أصوات .006

 زغبي جيمس
 أحد تحدي عمى البروتستانتي، المذىب في الرئيسية الطوائؼ يمثموف دينياً  مسؤوالً  15 جرؤ أسبوعيف منذ

 كانت إذا ما في التحقيؽ عمى الكونغرس فييا يستحثوف رسالة كتبوا عندما واشنطف، في الراسخة التابوىات
 ألف ونظراً . لمفمسطينييف اإلنساف حقوؽ انتياكات في تساىـ لػ"إسرائيؿ"، المشروطة غير األمريكية المساعدة
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 حاالت عمى المختمفة لمدوؿ المتحدة الواليات قبؿ مف الموردة األسمحة استخداـ يقصر األمريكي القانوف
 نمط في تنخرط دولة أي مساعدة ويمنع نفس"،ال عف المشروع "الدفاع أو «الداخمي األمف عمى الحفاظ»

 القانوف تعرض مف قمقيـ عف أعربوا الرسالة عمى الموّقعيف فإف اإلنساف، حقوؽ انتياكات أنماط مف ثابت
 ."إسرائيؿ" جانب مف لبلنتياؾ المذكور األمريكي
 المحتوى، في االستثنائي فواالتزا المعتدلة، بالنبرة اتسمت حيث لئلعجاب، مثيرةً  كانت ذاتيا حد في الرسالة
 "لعدـ أسفيـ وعف سواء، حد عمى واإلسرائيمييف الفمسطينييف ومعاناة" "آالـ مع تعاطفيـ عف أصحابيا وأعرب
. النفس" عف الشرعي "الدفاع في حقيـ وعمى اإلسرائيمييف، مف العديد حياة عمى يؤثر الذي والخوؼ" األماف
 لممنازؿ، وىدـ لممدنييف، قتؿ "حاالت بدورىا تشيد لمفمسطينييف وميةالي الحياة أف إلى أيضاً  أشاروا لكنيـ

 آلخر". مكاف مف التحرؾ عمى وقيود قسري، وترحيؿ
 الدرجة لتحديد استماع جمسات عقد الكونغرس الدينيوف أولئؾ ناشد بالتفصيؿ، االنتياكات تمؾ بياف وبعد
 الرسالة واختتموا. الفمسطينييف تجاه اإلسرائيمية فاتالتصر  في العسكرية األمريكية المساعدات بيا تساىـ التي

 يجب فإنو اإلنساف، بحقوؽ الخاصة األمريكية بالمواد ممتزمة ليست "إسرائيؿ" أف تبيف ما إذا إنو بالقوؿ
 .المساعدات وقطع القانوف تفعيؿ
 الواليات في الكبيرة الييودية الجماعات بعض قامت حيث ومتوقعًا، ىستيرياً  الرسالة تمؾ عمى الفعؿ رد كاف

 الدينييف المسؤوليف متيمةً  ومسيئة، جارحة ألفاظ باستخداـ عمييا، الموقعة والكنائس الرسالة بشجب المتحدة،
 اتيمتيـ كما لمصييونية"، مناوئ "جيد وفي إلسرائيؿ"، مناوئة الجانب أحادية أخرى حممة في بػ"المشاركة

 وقرنت. إسرائيؿ" عمى تتوقؼ ال التي واليجمات لمييودية، مناوئة حمبلت عمى المريب الصمت "بالتزاـ
 وفؽ تعقد التي المسيحي الييودي الحوار جمسات مقاطعتيا عف باإلعبلف اليجوـ ذلؾ الييودية الجماعات

 بالدعوة الرسالة عمى الجماعات تمؾ ردت كما. األسبوع ىذا التالية جمستيا عقد مقرراً  وكاف منتظـ، جدوؿ
 الدينييف المسؤوليف بعض وذىب. إلييا المشار الرسالة سببتو الذي األلـ لمناقشة األدياف بيف رحوا قمة لعقد

 لمناقشة سماع جمسة عقد لطمب الكونغرس في ليـ بأصدقاء يتصموف قد بأنيـ اإليحاء حد إلى الييود
 .المسيحية الجماعات تصرؼ
 باإلضافة تقريبًا، جيؿ منذ موجودة عميو تساعد التي التوترات فإف جديد، لبلتيامات التبادؿ ىذا أف ورغـ

 حقوؽ عف الدفاع لجنة أسسنا عاماً  34 فمنذ. الييودية المنظمات بعض تمارسو الذي البمطجة لسموؾ
 اإلنساف حقوؽ انتياكات ضحايا عف الدفاع أولوياتيا قائمة رأس عمى وضعت والتي فمسطيف، في اإلنساف

 العسكرية لممساعدات المتمقية الدوؿ مف يتطمب الذي األمريكي انوفالق مواد وتطبيؽ الفمسطينييف، مف
 .اإلنساف حقوؽ انتياؾ في المساعدات تمؾ استخداـ عدـ األميركية،
 األمريكييف مف المدنية الحقوؽ حركة وزعماء عربي، أصؿ مف األمريكييف بيف التقريب في المجنة ونجحت
 المرسمة األخيرة الرسالة وقعت التي المسيحية الكنائس مف ثيرالك ورؤساء السبلـ، حركة وزعماء األفارقة،

 الوقت في تعرضت أنيا بيد. اإلنساف حقوؽ ىموـ مناقشة في النجاح بعض حققت كما الكونغرس، إلى
 بأننا والوصؼ السمعة وتشويو لمنبذ تعرضنا كما. الكبرى الييودية المنظمات بعض مف لغضب نفسو

 في 90 دعـ كسب ورغـ. كبير تقدمي سبلـ تحالؼ إلى لبلنضماـ جيودنا تعطيؿ وتـ لئلرىابييف"، "موالوف
. باالنضماـ لنا ُسمح ما إذا الجماعة عف بالتخمي ىددتا ييوديتيف جماعتيف فإف التحالؼ، أعضاء مف المئة
 .ويةبالعض الخاص طمبنا مرتيف فرفضت التيديدات، تمؾ جراء لمتحالؼ التنفيذية المجنة الخوؼ تمّمؾ وقد
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 استخداـ وىي واحدة تنفيذ قاعدة في اختزاليا يمكف التي السموؾ، مف النوعية ىذه عمى كثيرة أمثمة وىناؾ
، إلرىاب محاولة في مفرطة، ىيستيرية خطاب لغة  وعدـ الكرة "بأخذ نيائي بتيديد ممزوجةً  الخصـو

 المعب". في االستمرار
 التي الحقيقية القضايا عمى التعمية ىو عممو البمطجة روحب المتسمة الصبيانية التكتيكات تمؾ تحاوؿ ما إف
حبلؿ إثارتيا تتـ  أو مناقشتيا يجب ما ىي ػ اإلىانة أنيا واعتبار المطروحة القضية محؿ المدعاة" "اإلىانة وا 

 .أوالً  معالجتيا
 ائيؿ""إسر  لمعاممة فحص عممية أي وتعويؽ مناقشة، أي إخراس: ىي التيديدات لتمؾ الخالصة النتائج

 العداء معنى امتياف عمى عبلوة مناقشة، دوف مف لػ"إسرائيؿ" المعونات تقديـ في واالستمرار لمفمسطينييف،
 معاناة تتواصؿ بينما السياسة، تمؾ لفحص الدعوة بؿ اإلسرائيمية، السياسة نقد وبيف بينيا والمساواة لمسامية

 في حمفاء ليـ يعد لـ أنو الفمسطيني، اإلنساف وحقوؽ السبلـ يدعموف الذيف اإلسرائيميوف ويجد الفمسطينييف،
 .التقويض مف لمزيد األوسط الشرؽ في المتحدة الواليات مصداقية وتتعرض األمريكية، الحكومة

 لغة ويفسد منو، المتوخاة عكس نتائج لتحقيؽ يؤدي سموؾ وىو صريحة، بمطجة يمثؿ ذلؾ أف المؤكد مف
 .اسالن بيف واالحتراـ العاـ، الخطاب

 ليا ستستجيب كيؼ لرؤية سننتظر ثانيةذ مرة ستنجح فيؿ... الماضي في التكتيكات تمؾ نجحت لقد
 يدينوف ال فيـ. بموقفيـ المسيحية الطوائؼ رؤساء يتمسؾ أف أتمنى شخصياً  أني غير المسيحية، الجماعات
 التزاميـ عمى مريكييفاأل جميع جانب مف الثناء يستحقوف بؿ كتبوىا، التي الرسالة عمى ألحد باعتذار
 .اإلنساف وحقوؽ والعدؿ، بالسبلـ، والمتوازف الشجاع

 26/10/2012 بيروت السفير،
 

 األمير زيارة .113
 عمرو نبيؿ

 حرمو والسيدة قطر أمير بعـز أفادت التي األخبار إلى يستمعوف وىـ بالصدمة اهلل راـ في السمطة قادة شعر
 .غزة قطاع زيارة
 ثالث، طرؼ مف تنشأ قد ضغوط عمى اعتمدوا أنيـ أو األمير، لثني يذكر جيودام يبذلوا لـ أنيـ ويبدو
 وتضعو األخيرة، القطرة حتى كيذا حدثا حماس ستعتصر حيث كبيرا، حرجا السمطة وتجنب الزيارة، تؤجؿ
 .اهلل راـ وبيف بينيا المحموـ التنافس سياؽ في

ذا يمنع، أو يؤجؿ يالذ بالقدر يتدخؿ لـ المفترض، الثالث الطرؼ أف ويبدو  فقد مصر، الطرؼ ىذا كاف وا 
 أوفدت بؿ فقط، الزيارة عمى قطر أمير تشجع لـ حيف السمطة، انزعاج ضاعؼ مما واضحا، موقفيا ظير
 الموقؼ سبؽ إذ غزة، أمر في قطرية مصرية شراكة إعبلف بمثابة األمير جانب إلى ظيوره كاف وزيرا معو

 غزة، نحو مبادرتيا لتنفيذ فعالة إمكانات لقطر توفر لوجيستية اتفاقات ليا، والمتبني لمزيارة الداعـ المصري
 .االنشقاؽ منذ غزة بو تحظى رقـ أعمى وىو دوالر مميار نصؼ المالي بالتقويـ وصمت والتي

 لتأييدىا مضطرا نفسو وجد بالزيارة، عمما يحيطو األمير مف ىاتفيا اتصاال تمقى الذي عباس محمود الرئيس
 بالدعـ ورحبت مباشرة، غير بصورة تحفظت فقد التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة أما متحفظة، بصورة ولكف

 الضفة عمى لمرت الزيارة مف انزعاجيـ إلى كاتبوىا لمح التي المقتضبة المقاالت بعض ولوال لغزة، الموجو
 .تحفظ دوف
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 االضطرارية العقبلنية أف ويبدو عمت،ف ما غير فعؿ تستطيع ال حيث موضوعيا، السمطة موقؼ قدر الجميع
 ليساعدىا قطر، مف تريده مادي وربما ومعنوي سياسي تعويض نحو التطمع بسبب كانت موقفيا طبعت التي
 مسيا أو الرسمية الشرعية عمى كتأثيرىا الزيارة سطح عمى ظيرت التي المخيفة التحميبلت جماح كبح عمى

إلى  تستند سياسية الستنتاجات مصاريعيا عمى األبواب فتح ىإل إضافة الفمسطيني، التمثيؿ بوحدانية
 المنبثقة والرىانات السياسي اإلسبلـ مف المتحدة الواليات وموقؼ مصر، في حدثت التي الجذرية المتغيرات

 .الموقؼ ىذا عف
 يودج كميا فيو تعطمت وقت في جاءت الزيارة أف وشؾ، توجس مف اهلل راـ في السمطة أصاب ما أكثر ولعؿ

 كإنجاز حينو في سجؿ الذي الدوحة تفاىـ عمى ظبلؿ إلقاء ذلؾ في بما المصالحة، أجؿ مف الوساطة
 داخمي صراع بغبار غمرتو أنيا أو أحبطتو عمنية وبصورة حماس أف إال االختراؽ، مرتبة إلى يرقى قطري
 .القطري سعىلمم االستجابة في السريعة المبادرة صاحب مشعؿ خالد السيد األبرز ضحيتو كاف
 مف وجزء قارص شتاء مف أكثر أمضت التي غزة، عمى القطري اإلغداؽ انتقاد يستطيع ال أحدا أف ومع

 عف أذيع ما مباشر، نحو عمى غذاىا ما ولعؿ تتفاعؿ، تزاؿ ال الدفينة المخاوؼ أف إال مأوى، ببل سكانيا
 .لبلرتياب مدعاة وأكثر األمني البعد مف ثرأك سياسيا بعدا يحمؿ وىذا و"إسرائيؿ"، حماس بيف لمتيدئة اتفاؽ

 انقبلب منذ المتكرسة القوالب تحدي في جسارة عمى انطوت التي الزيارة فإف محايدة، بصورة أو وموضوعيا
 جيود تتموىا أف يمكف غزة، في إسبلمية إمارة وجود تكريس نحو خطوة اعتبارىا إلى كثيريف ودفعت حماس،
 االنقساـ إلنياء وجدية جديدة مصرية قطرية مبادرة والدة غير وليس ألمر،ا ىذا عند تتوقؼ ال كي أخرى
 .كيذا أشكاال تعالج أف يمكف
 عمى يقوى أحد ال إذ والسياسية، القانونية الشروط حيث مف اإلسبلمية اإلمارة فكرة عمى أوافؽ ال أنني ومع

 االنشقاؽ تعميؽ شأنو ومف ومحبطا خطيرا يبدو األمر ىذا حوؿ المغط أف إال كيذه، مجازفة عمى اإلقداـ
 رسمية، اعترافات إلى يحتاج أف دوف معو التعامؿ إلى العالـ يضطر واقع، كأمر اإلسبلمية اإلمارة وتكريس

 .والكيانات الدوؿ عالـ في فعمية مكانة المفترضة اإلمارة تمنح إجراءات أو
 وميمة ثمينة نقاطا حماس منحت السياسي رىالمج في أنيا إال وسؤاؿ، سؤاؿ أللؼ مثيرة األمير زيارة كانت
 عممية خطوات عمى يقدـ ستجعبلنو وحصافتو، قطر أمير حنكة أف وأعتقد فتح، مع المحموـ تنافسيا في

 .والخوؼ والتوجس الحذر أسباب كؿ إلزالة
 28/10/2012، لندن األوسطالشرق 

 
 متجددة تحديات" إسرائيل"و مصر .114

 ادريس السعيد محمد
 ممفات عمى مصر في المسمميف واإلخواف المدنية القوى بيف السياسي الصراع حدة تزايد فم الرغـ عمى

 ممؼ فإف المتردية، االقتصادية واألوضاع الحالية، التأسيسية وجمعيتو الجديد الدستور أبرزىا ساخنة داخمية
 الدعوة إلى بالنسبة واءس الرسمية التعتيـ محاوالت كؿ رغـ عنوة نفسو فرض اإلسرائيمية، المصرية العبلقات
 ممحقيا وتعديؿ مراجعتيا األقؿ عمى أو الصييوني، الكياف مع السبلـ معاىدة إلسقاط المتصاعدة الشعبية

 شمعوف إلى مرسي محمد المصري الرئيس مف الموجو لمجدؿ المثير الخطاب إلى بالنسبة أو العسكري،
 مف الخطاب ىذا تضمنو وما أبيب، تؿ في لجديدا المصري السفير العتماد الصييوني الكياف رئيس بيريز

 صديقكـ و"مف العظيـ" و"صديقي "عزيزي": نوع مف المصرييف مف كثير واشمئزاز غضب أثارت عبارات
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 بأف الشرؼ لي كاف و"إف بمدينا" بيف الحظ لحسف تربط التي المحبة عبلقات اطراد في و"الرغبة الوفي"
 الرغد". مف ولببلدكـ السعادة مف لشخصكـ أتمناه عما لفخامتكـ أعرب

ما وجودىا، بإنكار إما األزمات" "احتواء بسياسة االلتزاـ المصرية الرئاسة حاولت الحالتيف في  بالتعتيـ وا 
 إذعاف" "معاىدة باعتبارىا الصييوني الكياف مع السبلـ معاىدة بإسقاط الشعبية المطالب إلى فبالنسبة. عمييا

 ضرورة إلى العربية لمشؤوف الرئيس مساعد ودعوة المصري، الشعب عمى األسبؽ المصري الرئيس فرضيا
 رد كاف سيناء، عمى المجروحة أو المنقوصة غير الكاممة سيادتيا مف مصر يمّكف بما المعاىدة تمؾ تعديؿ

 اليذ الرافض "اإلسرائيمي" القوي الفعؿ رد بعد المعاىدة لتعديؿ نية أي وجود نفي ىو الرئاسة باسـ المتحدث
 الكياف، رئيس إلى المصري الرئيس مف دافئة بمشاعر المفعـ الودي الخطاب إلى وبالنسبة المصري، التوجو
 وأف بروتوكولية، دبموماسية صيغة مجرد أنو الخطاب، ذلؾ لصحة ىزلي إنكار بعد الرئاسة، تعميؽ كاف

 كتابة تمت التي الصيغة وأف ،ألحد تمييز بيا وليس موحدة الجدد السفراء لترشيح الخارجية وزارة خطابات
 . الدبموماسية الخطابات جميع في المتبعة ىي بيا الخطاب
 مصر بيف حقيقية أزمات إلى تتحوؿ سوؼ متفجرة مشكبلت إنياء تستطع لـ ىذه االحتواء سياسة

 اشرةمب تيديدية سياسات انتياج في يوـ بعد يوماً  ويتمادى استفزازي اآلخر الطرؼ أف خصوصاً  و"إسرائيؿ"،
 الرئيس يضع ما المشروعة، وحقوقو الفمسطيني الشعب مصالح عمى العدواف في التمادي عف فضبلً  لمصر،
 . باسمو يحكـ الذي المسمميف اإلخواف حزب ومعو شديد حرج في المصري

 معاىدة ممؼ لفتح دعوة أي ليبرماف أفيغدور خارجيتو ووزير الكياف حكومة رئيس نتنياىو بنياميف رفض فقد
 اتفاقيات توقيع دوف يحوؿ سوؼ النوع ىذا مف إجراء أي بأف ذلؾ وعمبل قاطعًا، رفضاً  مصر مع لسبلـا

 غير المصري التوجو ىذا عمى الحكومة رئيس نائب يعموف موشيو تعميؽ لكف عربية، دوؿ مع أخرى سبلـ
 المعاىدة، تعديؿ ؿ""إسرائي مف طمبت مصر أف كشؼ فقد واستفزازية، إساءة األكثر كاف اآلف حتى الرسمي

 إف أبيب، تؿ في والصناعي التجاري بالنادي ندوة خبلؿ وقاؿ. وارد غير األمر ىذا بأف ردت "إسرائيؿ" وأف
 ربط. األمريكية" المساعدات فقداف عدـ أجؿ مف اإلسرائيمي الموقؼ قبوؿ يجب أنو فيموا "المصرييف

: أمريف يؤكد مصر، إلى يسيء ما بقدر األمريكية بالمساعدات المعاىدة بتمؾ التزاميا عمى مصر استمرار
 ىذه نياية أف والثاني، مصري، رضا أو قبوؿ عف تعّبر وال إذعاف معاىدة بالفعؿ المعاىدة أف األوؿ

 مف بالحد والمطالب المصرية السيادة عف المدافع الوطني االستقبلؿ تيار لتنامي نظراً  اقتربت قد المعاىدة
 تيدر ال بديمة سياسات عف والبحث المصري، االقتصاد لدعـ الخارجية ساعداتالم عمى االعتماد سياسة
 . الوطنية الكرامة
 بشف فالتيديد المصرية، لمرئاسة واإلحراج التصعيد سياسات عف تتوقؼ ولف لـ "إسرائيؿ" أف ذلؾ مف األىـ
 حزب إلى السورية ةالكيماوي األسمحة وصوؿ دوف لمحيمولة استباقية إجياضية ضربة في سوريا عمى حرب
 العسكرية الجبية قائد لساف عمى غزة قطاع ضد قريبة حرب لشف واالستعداد النظاـ، سقوط حالة في اهلل

 عف وفضبلً  النوايا، تمؾ إلى مؤشرات مجرد ألمانيتيف، غواصتيف مصر لشراء الصريح والرفض الجنوبية،
عبلف بؿ المصرية، لمرئاسة إحراج رسائؿ ىي ذلؾ  نتنياىو تفسير في جاء ما نحو عمى تحديلم مبكر وا 

 . سوريا ضد عسكرية عممية تنفيذ لتوجو
 المطالبة وخاصة المباشرة العسكرية التيديدات تجاوزت المصرية ولمرئاسة لمصر اإلسرائيمية االستفزازات

 "أمبلؾ قضية ؾلتحري التوجو األوؿ مباشراف، تيديداف وأمامنا الشاممة، التيديدات إلى سيناء، احتبلؿ بإعادة
 قيود فرض إلى يرمي التيديد ىذا. المتحدة األمـ إلى القضية ىذه بنقؿ والتيديد مصر، تركوا الذيف الييود"
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 السبلـ، معاىدة تعديؿ إلى المصري التطمع قضية ىي األولى قضيتيف، إزاء المصري الوطني القرار عمى
 فتح أف خصوصاً  الفمسطينييف، لبلجئيف ودةالع حؽ دعـ عف بنفسيا تنأى أف عمى مصر إجبار والثانية
 وزير نائب يقودىا التي ييودي" الجئ "أنا: حممة مع متزامناً  جاء مصر تركوا الذيف الييود أمبلؾ ممؼ

 حد عمى الفمسطينييف" بالبلجئيف يسموف "مف بيف وثيقة صمة إيجاد وىدفيا أيالوف داني الصييوني الخارجية
 الييود". البلجئيفبػ" يسمييـ مف وبيف تعبيره،

 البحرية بالحدود فيتعمؽ والكياف، مصر بيف األزمة مناخ وفرض بالتصعيد المرّجح وىو الثاني التيديد أما
 . المتوسط البحر عمى المطمة الجوار دوؿ مف وعدد الصييوني الكياف مع لمصر
 "إسرائيؿ" محاوالت رمص إلى زيارتو خبلؿ باباليوس كارلوس اليوناني الرئيس كشؼ المتوقع غير فعمى

 في وقاؿ المتوسط. البحر في المصرية االقتصادية المنطقة داخؿ والغاز البتروؿ احتياطات عمى االستيبلء
نو لمصر، ميمة الحقوؿ "تمؾ إف تمفزيوني برنامج  عمييا"، إسرائيؿ استيبلء منع أجؿ مف مصر إلى جاء وا 
 البحر ثروات عمى االستيبلء إسرائيؿ لمحاوالت ديالتص في مباشرة مصمحة "لميوناف بأف ذلؾ عمى وزاد

 بيا تيتـ أف المصرية الدولة وعمى المصرية، اإلقميمية الحدود في تقع النفط "حقوؿ أف مؤكداً  المتوسط"،
 ليا". مفيدة ألنيا
 اتاالعتداء لمواجية اليوناف مع التنسيؽ إلى بمصر الدفع عمى لحرصو وتمميحاتو اليوناني، الرئيس قالو ما

 لخبير ميمة تحذيرات مع متزامنة جاءت واليوناف، لمصر مشتركة اقتصادية مصالح اإلسرائيمية عمى
 دوؿ ثبلث فييا اتيـ الشافعي نايؿ الدكتور ىو لبلتصاالت األمريكية الفيدرالية لمييئة مستشاراً  يعمؿ مصري
 مف المميارات بمئات يقدر الذي المتوسط البحر منطقة في المصري االحتياطي عمى االستيبلء إلى بالسعي
 2010 العاـ "إسرائيؿ" اكتشفتو الذي "لفياثاف" لمنطقة المبلصقيف الغاز حقمي أف أوضح فقد. الدوالرات

 في يقعاف دوالر، مميار 200ب قيمتيا تقدر باحتياطات 2011 العاـ في قبرص اكتشفتو الذي و"أفروديت"
 حدود داخؿ تعمؿ "إسرائيؿ" أف الخبير ىذا وأكد المتوسط، البحر شرقي لمصر الخالصة اإلقميمية المياه

 قبرص بيف البحرية الحدود رسـ عمى معتمدة قبرصية بمساندة غاز تنقيب منطقة عمى واستولت مصر،
 . خاطئ بشكؿ ومصر
 في مشاركاف طرفاف واليوناف قبرص وأف الصييوني، الكياف مع مقبمة ىائمة تحديات أماـ مصر أف وأوضح
 احتواء سياسة يواصؿ أف المصري الرئيس مقدور في يكوف ولف مصرية، وطنية مصالح تستيدؼ تطمعات
 وفرض استباقية لحروب وتستعد التعتيـ، تريد ال "إسرائيؿ" أف ىو رئيس لسبب عمييا والتعتيـ األزمات
 سياسات أية فم مبّرأ المصري الرئيس يكوف ولف مصرية، مصالح عمى المباشر بالعدواف اإلقميمية ىيمنتيا
ما بالصمت إما المصالح ىذه تيدر  .بالتخاذؿ وا 
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 رشيد فايز

جراء نفسو حؿ الثبلث بالقراءات الكنيست أقر  استطبلعات غالبية. القادـ يناير 22 في تشريعية انتخابات وا 
 عمى التصويت قبؿ الكنيست في كممتو في وىو القادمة، االنتخابات في ونتنياى لفوز تؤشر اإلسرائيمية الرأي

 الفوز في واثؽ وكأنو" الوزراء رئاسة في أخرى والية ستمنحو المقبمة االنتخابات أف"أّدعى  االنتخابات
 قبؿ أجريت الستطبلعات مطابقة النتائج تأتي أف بالضرورة ليس لكف االستطبلعات، نتائج عمى باالعتماد
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 لمؤثريف وانشقاؽ انضماـ حركات تشيد ما غالباً  اإلسرائيمية الحزبية السياسية الحياة أف ذلؾ أشير بلثةث
 المرحمة في نتنياىو تواجو عديدة تحديات إف. االنتخابات قبيؿ النتائج عمى فعمياً  تؤثر قد ولتحالفات حزبييف
 مارستيا سياسات جانب إلى ىذا االنتخابات، في األولى بالكتمة الميكود فوز عدـ إلى وتؤدي تؤثر قد المقبمة
 :التحديات ىذه وأبرز وأوضاعيـ اإلسرائيمييف عمى عكسياً  ارتدت السنة ونصؼ سنوات ثبلث خبلؿ حكومتو

 فييا بما السمع أسعار وارتفاع الميزانية في العجز إلى أّدت والتي اقتصادياً  لمحكومة السابقة المسيرة: أوالً 
 احتجاجاً  عارمة مظاىرات إلى أّدى ما وىو االجتماعية، التأمينات أمواؿ مف كبيرة نسب عواقتطا الحياتية،

 عدـ مف خشيتو ىو االنتخابات لموعد نتنياىو تقديـ أسباب أحد الحكومية، والخطط السياسات ىذه عمى
 في طاعاتواالقت( عمييا التصويت مع الحكومة في حمفائو كؿ فميس)الكنيست  في بالثقة عمييا التصويت
 بثبلثة الجديدة السنة حموؿ قبؿ الميزانية مشروع ُيعرض العادة وفي. دوالر مميارات( 4)تقارب  الميزانية
 .العاـ ىذا في يتـ لـ ما وىو( سبتمبر في)أشير

 عزلة تعاني السياسييف والكتّاب والمراقبيف المعارضة السياسية األحزاب غالبية وباعتراؼ "إسرائيؿ": سياسياً  
 قائمة مسألة وأوباما المتحدة الواليات مع التوتر عبلقات قبؿ مف تشيدىا لـ السياسي الصعيد عمى ليةدو 

 عسكرية بضربة ستقوـ إسرائيؿ بأف"وعد  وأف لنتنياىو سبؽ لقد اإليراني، النووي المشروع ضرب حوؿ
 االنتخابات ظؿ في ةباليجم القياـ نتنياىو عمى بمكاف الصعوبة مف". الحالي العاـ خريؼ في لطيراف

 لبلنتخابات تحضيرية ستكوف القادمة المرحمة أف" بمة الطيف زاد. "منيا أخضر ضوء ودوف األمريكية
 اليجـو موعد مدد المتحدة األمـ في خطابو في نتنياىو. باليجوـ القياـ مف يّصعب الذي األمر اإلسرائيمية،

 تجعؿ القضايا ىذه كؿ. الفمسطينييف مع مسدود يؽطر  إلى وصمت التسوية، صعيد عمى. القادـ الربيع إلى
 .نتنياىو سيكوف بالطبع رأسيا عمى والتي الميكود، قائمة انتخابات قبؿ مراراً  يفكروف كثيريف ناخبيف مف
 رغـ البرلمانية االنتخابات حوض عدـ كحموف موشيو الميكود في العضو االتصاالت وزير إعبلف: ثانياً  

 تميؿ اجتماعية توجيات وذو فقيرة، شرقية عائمة مف فيو الميكود في ىّزة أثار عبلفاإل. الميكود في بقائو
 األرضية االتصاالت قطاعي في اإلصبلحات مف سمسمة إلى بادر لموزارة تسممو أثناء. الفقراء لصالح

 رقييفالش الييود لدى شعبية الزعماء أكثر كحموف. حادة بصورة أسعارىا خفض إلى أدت الخموية، واليواتؼ
 الميكود داخؿ مف. الشرقييف الييود مف عالية تأييد نسبة عمى لمحصوؿ إليو ينتمي الذي الحزب مفتاح وىو
 عمى نتنياىو نافس الذي فايغميف موشيو الحزب في المتطرؼ اليميني لنتنياىو، حرجاً  يسببوف قد وممف أيضا
 نتنياىو مع يختمؼ العادة في. األصوات ربع عمى يزيد ما عمى وحاز األخيرة، انتخاباتو أثناء الحزب زعامة
 رغـ الميكود عف وتياره انقسامو إمكانية إلى أشارت التحميبلت بعض الحزب، الئحة في األسماء ترتيب عمى
 .فيغميف وضع نتنياىو عمى الصعب مف أنو غير دالئؿ، مف ذلؾ إلى يشير ما وجود عدـ

 وتحالفو كاديما حزب إلى السياسية الحياة إلى عودتو حالة في أولمرت إييود يشكمو قد الذي التحدي: ثالثاً  
 رأي الستطبلعات فوفقاً ( لمحزب الحالي الرئيس)موفاز شاؤوؿ الحزب رئاسة عف نّحاىا التي ليفني تسبي مع

 فإف( ثقة ذو مركز وىو)سميت  لمركز استطبلع ومنيا( أولمرت أماـ فقط نتنياىو خسارة ترّحج كميا) كثيرة
 أحد إف. معقداً ( 27)عمى ىذه والحالة فيحصؿ الميكود أما مقعدًا،( 31)بػػ سيفوز ليفني -ولمرتأ تحالؼ
 معروؼ. السياسية لمحياة لمعودة أولمرت إييود عمى الطريؽ قطع ىو االنتخابات لموعد نتنياىو تقديـ أسباب

دانتو الفساد حوؿ تيـ مف أولمرت بّرأت قد كانت المحكمة أف  السجف عميو تفرض ولـ إدارية بقضية وا 
 المحتمة القدس في معماري مشروع لتنفيذ رشاوى تمقيو شبية حوؿ محاكمة يواجو يزاؿ ال أنو كما الفعمي،



 
 
 

 

 

           66ص                                   6666العدد:                69/01/6106-66اإلثنين -الجمعة التاريخ:

 ما يوجد ال: القضائيوف يقولو لما وفقاً . االحتبلؿ لبمدية رئيساً  أولمرت كاف حينما وىذا ،1948 العاـ منذ
 .السياسية الحياة ىإل العودة مف( المحظة ىذه حتى)أولمرت يمنع

 ىذا. مستقبؿ يوجد العمؿ، كاديما، أحزاب بيف أبرزىا لعؿ "إسرائيؿ" في جديدة تحالفات قياـ إمكانية: رابعاً  
 بالنسبة أما. الوزراء لرئاسة ثانية بوالية بالفوز نتنياىو فرص ييدد قد عديديف سياسييف لمحمميف وفقاً  التحالؼ
 االنضماـ في لمبحث يدفعو قد الذي األمر الحسـ، نسبة تجاوز مف تمكفي فمف( االستقبلؿ)وحزبو  لباراؾ
 .جديد لحزب
 الثبلثة األشير خبلؿ عديدة مفاجآت مف يخمو لف لكف واضح اإلسرائيمي الحزبي السياسي الطيؼ ألواف

 تاالنتخابا نتائج فإف أيضاً . االنتخابات عمى تأثيرىا وستترؾ حسمت قد تكوف كثيرة ممفات القادمة،
. اإلسرائيمية االنتخابات عمى ذلؾ سيؤثر تمؾ أو الطريقة وبيذه رومني أو أوباما: ظيرت قد تكوف األمريكية

 .شيء كؿ ىي ليست بالضرورة لكف الرأي استطبلعات عمـ رغـ إنو: القوؿ يبقى
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 كسبيت بف
 بأنؾ ويشعرؾ يشؿ، الذي الخوؼ إنو. ليبرماف أفيغدور دب معانقة إلى نتنياىو دفع ما ىو الخوؼ كاف

 لـ الرأي استطبلعات خبراء. أياـ عشرة كؿ ونصؼ مقعد بمعدؿ نتنياىو خسر األخير الشير في. تخسر
 ىذه لمجميور، المعمقوف يسوقو لما خبلفا أنو يعرؼ كاف ىو. يعرفوف كانوا رجالو. ذلؾ يعرفوف يكونوا

 المرة في كما خسرىا إذا لكنو سيخسر، لمف يعرؼ يكف ولـ. يخسرىا قد وأنو. تماما حةمفتو  االنتخابات
 لقد: لؤلسماء ننتقؿ دعونا األف. لمف النظر بغض اآلف، خسارتيا خاؼ فإنو ليفني، لتسيبي وأيضا السابقة،
 والبيت الوطني االتحاد الجديدة المفداؿ مف بنت نفتالي مف خاؼ. ليفني مف خاؼ. أولمرت مف خاؼ

 درعي، أرييو مف بطريقتو، وخاؼ،. مقاعد عدة منو سينتزع بنت أف يعرؼ ألنو يسمونيا، كيؼ أو الييودي
 شمعوف ىو منو خاؼ مف أكثر: الحقيقي لؤلمر ننتقؿ واآلف. شاس لمصمحة مقاعد عدة منو يسرؽ قد الذي
 معمومات ىو اليميف في الجديد السياسي لمتمدد دفع ما أف ربما. صحيح سمعتموه وما بيريز، نعـ. بيريز

 بأف تفيد معمومات. األخيرة األياـ في ليبرماف، او نتنياىو وصمت الحساسية، بالغة جدا، سرية استخبارية
 مؤتمرا ويعقد شيء، كؿ يترؾ بأف بيريز شمعوف عمى ليا التصدي يمكف ال ضغوطا تمارس قوية جيات

 لنداءات استجاب خطر، في والدولة أزمة، في ةاألم وحيث الحالي، الوضع في أنو يعمف صحافيا،
 سف ففي. جديد يسار - وسط معسكر رأس عمى والتنافس الدولة رئاسة مف باالستقالة رأييـ وقبؿ األصدقاء،

 في شارؾ التي الدولة مصير عمى قمؽ وباألخص طموح وىو فضولو، نشاطو، إظيار بيريز يواصؿ 88
. سيحدث األمر أف يعني ال ىذا. الدولة عف الوقت طواؿ معو يتحدثوف عميو يضغطوف والذيف. بنائيا

 في يحوـ الخطر لكف أبدا، بذلؾ ينشغؿ ال أنو يعمـ والجميع كيذا، عرض قبوؿ عف بعيد بيريز فالرئيس
 األمس مناورة إف. تجسيدا أقؿ تيديدات مف حياتو في مرارا بالذعر أصيب ونتنياىو نتنياىو، سماوات
 وقد. المقبؿ الكنيست في سيطرتو نواة جدد ناحيتو، مف نتنياىو،. نتنة أو المعة، تكوف أف يمكنيا السياسية
 الحزب عمى سيطرتو قمص أنو ىو نتنياىو فعمو وما. األخيرة األسابيع في جدا ىذه السيطرة نواة تفككت
 لوالية عنده ليبرماف وقيد. الجديد الكياف أسيـ زاد لكنو ،(ليبرماف) أجنبية لجية بالصدفة أسيما باع الحاكـ،
 رئاسة األمس مساء ضمف أنو يظف أف نتنياىو بوسع كما. اآلف حتى مضمونا يكف لـ الذي األمر جديدة،
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 الحكـ أسموب بتغيير وعد عمى نتنياىو مف حصؿ وليبرماف. يعنيو ما بالضبط وىذا. جديدة لوالية الحكومة
. القرارات التخاذ مؤىؿ غير ألنو نتنياىو ترؾ أف افلميبرم سبؽ. الجيش في الحريديـ وتجنيد "إسرائيؿ" في
 أعضاء انتخاب قوة تسميـ نيتو عف بالتراجع نتنياىو فينكمشتايف آرثر االنتخابات خبير نصح أف بعد ىذا

 وتراجع، النتائج مف خاؼ نتنياىو لمنياية، الذىاب وجوب رأى ليبرماف. الميكود مركز ألعضاء الكنيست
 وال يندـ وال. ينفذ يقرر وعندما مشحمة قرارات ماكينة لميبرماف لنتنياىو وخبلفا. وغادر يحالمفات ليبرماف فترؾ

 وأف. مقعدا 50 سيجمب نتنياىو مع االتحاد بأف مقتنع وىو. واحد رجؿ مف استخباري تنظيـ وىو. يتراجع
 ولنتنياىو لو يسمح نوأل الحكـ، أسموب لواقع تغيير بالتحديد ىذا. أجزائو مجموع مف أكبر اإلجمالي المبمغ
 األمر بأف ليبرماف تذكير بودي. حؽ عمى يكوف ليتو. الدولة الييا تحتاج التي التغييرات بإجراء النياية في

 بمف كنيست، عضو 200 مف ائتبلؼ لديو كاف ساعة نصؼ فقبؿ. يعرفو الذي نتنياىو. بنتنياىو يتعمؽ
 وتجفيؼ الحريديـ وتجنيد الحكـ، أسموب وتغيير اليامة، األمور مف الكثير فعؿ بوسعو وكاف. ليبرماف فييـ
 مف اقؿ يكوف أف يمكف االتحاد ىذا أمسذ يفعؿ لـ ما غدا يفعؿ لماذا إذاً . خاؼ يرد، لـ لكنو. أراد لو البحر

 االتحاد ىذا. ثمف بكؿ الحكـ في البقاء أجؿ مف ىيستيريا سياسيا تآمرا يعتبر أف يمكف. أجػزائو مجػموع
. ضجة ستحدث الميكود داخؿ. لميبرماف اليمينييف الناخبيف وتيريب لنتنياىو، المعتدليف الناخبيف افةإخ يمكنو
 الميكود كتمة داخؿ سيممؾ فميبرماف. الميكود منو سرؽ أنو سيكتشؼ يصحو وعندما ليبرماف مع سيناـ نتنياىو

 سيد ليبرماف يغدو ىكذا .ومجموعات شمؿ إلى ينقسموف الكتمة أعضاء بقية. عضوا 15 مف منظمة قوة
 قد المقبؿ لمدفاع كوزير ليبرماف خيار ذلؾ عدا. سابقا ترؾ السبب ليذا. حياتو طواؿ حممو وىذا. الموقؼ
 لنتنياىو، الرابح الجوكر تكوف أف يمكنيا التي فالخطوة. كبيرة بمخاطر خطوة إنيا. الكثيريف عمى كبيرا يكوف
 .القاتؿ الخطأ تكوف أف يمكنيا
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