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 ا"إسرائيل"وتسميم مفاتية الضفة لالفمسطينية السمطة  ييدد بحل   عباس 4
قاؿ الرئيس محمود عباس، أمس الخميس، أنو في حاؿ تواصؿ  :دوت كوـ القدس - ترجمة خاصة - غزة

وعدـ إيقاؼ البناء في المستوطنات فإنو سيعمؿ عمى تفكيؾ الجمود السياسي بعد االنتخابات في إسرائيؿ 
عادة المسؤولية عف األراضي الفمسطينية لمحكومة اإلسرائيمية.  السمطة الفمسطينية وا 

وأشار عباس خالؿ لقاء مع صحيفة "ىآرتس" العبرية، أنو منذ التوجو لألمـ المتحدة، إسرائيؿ خفضت 
لغربية، مضيفًا "إف لـ يكف ىناؾ أي تقدـ بعد االنتخابات اإلسرائيمية التنسيؽ األمني مع السمطة في الضفة ا

سماعة الياتؼ لالتصاؿ بنتنياىو وأقوؿ لو صديقي أنا ادعوكـ لمحضور لممقاطعة والجموس عمى ىذا  سأرفع
 الكرسي بداًل مني وأف يأخذ المفاتيح ويصبح مسؤواًل عف السمطة الفمسطينية".

لحكومة اإلسرائيمية الجديدة عمى نتنياىو أف يقرر إما نعـ أو ال، ونحف مستعدوف وتابع "عندما يتـ تشكيؿ ا
لممفاوضات عمى الفور بعد االنتخابات، ولكف يجب أف تقوـ إسرائيؿ بتجميد البناء في المستوطنات خالؿ 

سيرًا أ عف  واإلفراجالمحادثات واستئناؼ نقؿ أمواؿ الضرائب التي تجمعيا إسرائيؿ لمفمسطينييف، 
فمسطينيًا مف أسرى ما قبؿ أوسمو"، مشيرًا إلى أف ىذه ليست شروط مسبقة ولكف ال بد مف التزاـ إسرائيمي 

 بشأنيا كما كاف في الماضي.
 وواصؿ "ىذه األمور ستساعد في استئناؼ المفاوضات والمطموب تحقيقيا مف خالؿ إجراء المفاوضات".

اؿ الرئيس عباس، أنو ال ينوى االستفادة مف الوضع الجديد وحوؿ التوجو لمحكمة الجنايات الدولية، ق
استمر الجمود ولـ تتحرؾ عممية السالـ وتواصؿ  إفلفمسطيف وأنو لف يفعؿ ذلؾ في ظؿ المفاوضات، و"

 .بناء المستوطنات ولـ تفرج إسرائيؿ عف األمواؿ حتى نتمكف مف دفع الرواتب لدينا، فماذا سنفعؿ؟!"
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ي الضفة الغربية، قاؿ الرئيس عباس "لف أسمح باندالع انتفاضة ثالثة مسمحة"، وبشأف الوضع األمني ف
 مشيرًا إلى أنو أصدر تعميماتو إلى قوات األمف لمنع أي "حوادث عنؼ مع إسرائيؿ".

وفيما يخص مياجمة رئيس وزراء الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو التصاالت الرئيس عباس مع حركة 
حقيقة واقعة"، مضيفًا "إسرائيؿ ال تفيـ أنو عندما نتحدث مع حماس في غزة، نتحدث  حماس، قاؿ "حماس

عف المسيرات التي سمحت مؤخرًا األجيزة األمنية ليا بالخروج، ومنع مثؿ ىذه المسيرات ينظر لو أنو غير 
 ديمقراطي".

رىا، وكاف ىناؾ عمميات وتابع "األجيزة األمنية لـ ولف تتوقؼ إلحباط النشاطات المسمحة لحماس أو لغي
تيريب أسمحة ومتفجرات وغسيؿ أمواؿ وتدخمنا فورًا لمنعيا، لف أسمح أبدًا لحماس أو أي منظمة أخرى 

 امتالؾ أسمحة إلى جانب قوات األمف".
ولفتت الصحيفة إلى أف الرئيس محمود عباس التقى أمس بوفد مف حزب ميرتس اإلسرائيمي ودعا الوفد إلى 

مييف موقؼ السمطة وأسباب توجييا لألمـ المتحدة، وأىمية المفاوضات والسالـ لمسمطة وما الشرح لإلسرائي
تسببيا العقوبات التي تفرضيا حكومة نتنياىو والمداىمات األمنية واالعتقاالت المستمرة في الضفة، والتي 

 باتت تطاؿ مجددًا عناصر أجيزة أمف السمطة.
 //القدس، القدس، 

 
 مع الفصائل مكان إقامة انطالقة فتة بغزة ىنية يبحث 

رئيس ، أف أحمد المبابيدي ،غزةنقال عف مراسمو مف  //فمسطين أون الين، موقع نشر 
بحث مساء الخميس، مع قادة الفصائؿ الفمسطينية الخيارات المطروحة  ،الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية

 في قطاع غزة، وفقًا لمناطؽ باسـ الحكومة طاىر النونو.لمكاف إقامة ميرجاف انطالقة حركة "فتح" 
وقاؿ النونو في تصريحات لػ"فمسطيف أوف اليف"، أف قادة الفصائؿ طرحوا خالؿ لقائيـ مع رئيس الوزراء 

، اسماعيؿ ىنية ساحة السرايا مكانًا إلقامة ميرجاف "فتح" المزمع تنظميو احتفاًء بذكرى انطالقتيا الػ
 مقاء كاف "إيجابيًا بامتياز".مؤكدًا أف ال

الحضور، مشيرًا إلى  وبيف النونو أف ىنية استعرض مبررات استبعاد ساحة الكتيبة، وأنو لقي تفيـ مف جميع
وأوضح أف ىنية نقؿ لقادة الفصائؿ حرص حكومتو  أنو عرض بدائؿ متعددة لمخروج مف جدلية المكاف.
زة، مشددًا عمى أف الحكومة الفمسطينية حريصة عمى عمى إقامة "فتح" ميرجاف انطالقتيا في قطاع غ

 استغالؿ األجواء اإليجابية التي باتت تحكـ العالقة بيف حركتي حماس و"فتح".
المجنة المركزية لحركة مف غزة، أف عضو  //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، وذكرت 

وقاؿ المكتب اإلعالمي لمحكومة  يس إسماعيؿ ىنية.رئالفتح، نبيؿ شعث، أجرى اتصاال ىاتفيًا، الميمة، مع 
في تصريح وصؿ )صفا( إف ىنية وشعث بحثا خالؿ االتصاؿ حفؿ انطالقة حركة فتح في قطاع غزة وآخر 

وأكد ىنية لشعث دعمو الكامؿ "لعقد احتفاؿ يميؽ بحركة فتح ويضمف  المستجدات عمى ىذا الصعيد.
 استمرار أجواء الوحدة".
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 مع ثورة الشعب السوري حتى ينال حريتو الفمسطينيون: بحرأحمد  
أكد الدكتور أحمد بحر، النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، وقوؼ الشعب الفمسطيني : غزة

إلى جانب ثورة الشعب السوري "حتى يناؿ حريتو"، مندًدا بما يتعرض لو السوريوف والالجئوف الفمسطينيوف 
 بادة عمى أيدي النظاـ السوري"."مف جرائـ وحرب إ

وناشد بحر خالؿ كممة لو في افتتاح معرض: "ذاكرة الفرقاف في عيوف السجيؿ" الذي نظمتو حركة المقاومة 
 ( في غزة؛ المجتمع الدولي إلى الوقوؼ بجانب الشعب السوري./اإلسالمية "حماس" الخميس )

لممنازؿ وتدميرىا عمى رؤوس قاطنييا". وأضاؼ  وقاؿ: "نستنكر ما يقوـ بو النظاـ السوري مف قصؼ
 مخاطبا الشعب السوري: "نحف معكـ ومع الثورة السورية حتى تنالوا حريتكـ".

وأكد بحر أف الشعب الفمسطيني يحيي ىذا اليـو الذكرى السنوية الرابعة لمحرب عمى غزة وذلؾ بعد شير مف 
مى غزة كاف فيو الكثير مف المفاجآت لالحتالؿ وىي دخوؿ العدواف األخير، مشيًرا إلى أف "العدواف األخير ع

 ماليف اإلسرائيمييف في المالجئ".
وأكد أف "الشعب الفمسطيني والمقاومة فرضت في نياية العدواف شروطيا عمى االحتالؿ خالؿ التيدئة التي 

 ثوابت الفمسطينية.أبرمت"، مؤكًدا عمى أىمية أف تكوف ىذه الوحدة والمصالحة عمى قاعدة الحفاظ عمى ال
 //قدس برس، 

 
   المالكي: أمين عام الجامعة العربية يزور رام اهلل وحده السبت القادم 

وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي الخميس بأنو تـ االتفاؽ في مكالمة  : أعمفوليد عوض -راـ اهلل 
عمى شخص إلى راـ اهلل يؿ العربي، أف تقتصر زيارة العاـ لجامعة الدوؿ العربية نب األميفىاتفية بينو وبيف 

األميف العاـ، عمى أف يتـ التداوؿ خالؿ الزيارة عمى ترتيب لزيارة كافة أعضاء مجمس وزراء الخارجية 
 العرب إلى راـ اهلل في القريب العاجؿ، وتييئة األجواء إلنجاح ىذه الزيارة.

ظير غد السبت في زيارة رسمية يرافقو فييا أعضاء  قاؿ المالكي العربي سوؼ يصؿ إلى راـ اهلل قبؿ
 األمانة العامة لمجامعة.

كما أكد أنو سوؼ يتـ استقباؿ األميف العاـ مف قبؿ الرئيس الفمسطيني محمود عّباس، وتـ التأكيد عمى أف 
 مواضيع البحث سوؼ تتمحور عمى التقرير الذي سوؼ يقّدمو األميف العاـ حوؿ جيوده في تفعيؿ شبكة
األماف المالية العربية، إضافة إلى بحث إمكانية تكميؼ وفد وزاري عربي لزيارة عواصـ بعض الدوؿ دائمة 
العضوية في مجمس األمف لتفعيؿ البحث فيما ورد في قرارات لجنة المتابعة األخيرة حوؿ مبادرة السالـ 

مسطيف، والتينئة بحصوؿ فمسطيف عمى العربية، باإلضافة إلى ترتيب زيارة وزراء الخارجية العرب المقبمة لف
 صفة الدولة المراقب في الجمعية العامة لألمـ المتحدة.

وقاؿ األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف بالجامعة السفير محمد صبيح إف موعدا آخرا سيتحدد قريبا لزيارة 
مميوف  عربية البالغ قيمتيا المالي التي وعدت بيا جامعة الدوؿ ال األمافوبشأف شبكة  الوزراء لراـ اهلل.

ىذا الممؼ سيبحث خالؿ الزيارة، وسيقوـ العربي بنقؿ موقؼ الدوؿ العربية  إفدوالر شيريا، قاؿ صبيح: 
 الرئيس محمود عباس. إلى

 //القدس العربي، لندن، 
 
 واشنطن ُتفشل اجتماع وزراء الخارجية العرب في رام اهلل مصادر فمسطينية:  
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 األمريكيةالخميس بأف الضغوط  "القدس العربي"مصادر فمسطينية مطمعة لػ : أكدتوليد عوض - راـ اهلل
عمى الدوؿ العربية نجحت في منع وزرائيا مف التوجو لراـ اهلل لعقد اجتماع ليـ في العاصمة السياسية 

راؼ بدولة فمسطيف واالقتصادية لمسمطة، لمتعبير عف مساندتيـ لمقيادة الفمسطينية عقب حصوليا عمى اعت
 المتحدة نياية الشير الماضي. األمـبصفة مراقب في 

بتصريحات صحافية  باإلدالءالمصادر التي طمبت عدـ الكشؼ عف اسميا كونيا غير مخولة  وأوضحت
العاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي  األميفباف نجاح واشنطف في منع وزراء الخارجية العرب مف مرافقة 

حفيظة القيادة الفمسطينية التي تعيش حالة مف التذمر مف مواقؼ الدوؿ العربية التي  أثارلراـ اهلل السبت 
 بات دعميا السياسي والمالي مرىوف بموقؼ واشنطف تجاه الفمسطينييف.

وقالت المصادر بأف الرئيس الفمسطيني محمود عباس عاتب عمى الدوؿ العربية التي رضخت لمضغوط 
ت وزراء خارجيتيا مف مرافقة العربي في زيارتو غدا السبت لراـ اهلل قائال في مجمس خاص ومنع األمريكية

في ثني  اآلفالتي نجحت لغاية  األمريكيةرضوخيـ لمضغوط  إلى إشارةفي  "العرب اإلخوة'اهلل يصمح حاؿ 
المالية التي قررت  األمافالدوؿ العربية عف دفع ما عمييا مف التزامات مالية لمسمطة، وفؽ ما قررتو شبكة 

 ، والتي تقدر بػ األخيرواتفؽ وزراء الخارجية العرب عمى تفعيميا في اجتماعيـ  األخيرةفي قمة بغداد 
 لألمـالضرائب الفمسطينية لمسمطة ردا عمى الذىاب  أمواؿوقؼ تحويؿ  إسرائيؿمميوف دوالر ردا عمى قرار 

 المتحدة.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 لن تثني القيادة عن توقيع االتفاقيات الدولية "إسرائيل"يوسف:  صل أبووا 

التحرير الفمسطينية وعضو المجنة  جبيةقاؿ د. واصؿ أبو يوسؼ أميف عاـ  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
ينية االستيطاف يأتي في محاولة لمحيمولة دوف إقامة الدولة الفمسط إفالتنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية 

 وخاصة في مدينة القدس. االستيطانيةالوحدات  آالؼمف خالؿ بناء 
وأضاؼ يوسؼ في حديث صحفي، أف تصريحات حكومة االحتالؿ بمنع انضماـ فمسطيف في المنظمات 
المنبثقة عف األمـ المتحدة تأتي في محاوالت قطع الطريؽ عمى االعتراؼ األممي بالدولة الفمسطينية، مؤكدا 

ؿ ال يمكف أف يثني القيادة الفمسطينية عف توقيع االتفاقيات الدولية، واعتبار االستيطاف جرائـ أف االحتال
 حرب ضد الشعب الفمسطيني.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 حكومة فياض والبنك الدولي يوقعان اتفاقا لتمويل إمدادات المياه لقطاع غزة 

اء سالـ فياض أمس ومديرة البنؾ الدولي في القدس مريـ شيرماف اتفاقًا وقع رئيس الوزر : الحياة -راـ اهلل 
مميوف  لتمويؿ إعادة تأىيؿ وتوسعة إمدادات المياه والصرؼ الصحي لقطاع غزة. وبمغت قيمة المشروع 

دوالر. ويتضمف تحسيف إدارة وكفاءة الشبكات وبناء خزانات لممياه ومساعدة فنية وتشغيمية لمصمحة مياه 
 مديات الساحؿ لتمكينيا مف تقديـ خدمة المياه والصرؼ الصحي بأكمؿ وجو.ب

إف الزيادة السكانية المطردة في قطاع "وقاؿ رئيس سمطة المياه شداد العتيمي لمصحافييف عقب توقيع االتفاؽ 
مياه غزة أدت إلى تزايد الطمب عمى المياه، وأدى السحب الزائد مف الخزاف الجوفي إلى زيادة مموحة ال
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إلى ارتفاع تركيز بعض المموثات األخرى خصوصًا في ظؿ غياب  إضافةالجوفية نتيجة تداخؿ مياه البحر، 
عادة االستخداـ في القطاع  ."نظاـ صرؼ صحي متكامؿ لمتجميع والمعالجة وا 

 //الحياة، لندن، 
 
 حكومة رام اهلل: أمير قطر ألغى زيارتو لمضفة وال مواعيد جديدة ليا 
أعمف وزير الشؤوف الخارجية في الحكومة الفمسطينية براـ اهلل رياض المالكي أف أمير قطر الشيخ : اـ اهللر 

ديسمبر الجاري، كما كاف / حمد بف خميفة آؿ ثاني لف يزور راـ اهلل في الحادي والثالثيف مف كانوف أوؿ
بعة لمسمطة: "إف أمير قطر اعتذر عف وقاؿ المالكي إلذاعة "صوت فمسطيف" الرسمية التا معمًنا في السابؽ.

 ىذه الزيارة خالؿ ىذا الشير النشغاالتو"، مشيًرا إلى أف أمير قطر ىو مف أعمف عف ىذه الزيارة وطمبيا.
 //قدس برس، 

 
 : لم يبق من أوسمو سوى التزامات السمطة "الميينة" تيسير خالد 

حرير الفمسطينية، تيسير خالد، أف اتفاؽ "أوسمو" الموقع مع أكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة الت: راـ اهلل
الجانب اإلسرائيمي، "انتيى مف الواقع، ولـ يتبؽ منو سوى مجموعة اتفاقات والتزامات "ميينة" بحؽ السمطة 

 ."والفمسطينييف ومف بينيا التنسيؽ األمني
ير وارد، لكف المطموب إعادة وشدد خالد في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" عمى أف "خيار حؿ السمطة غ

ىيكمة وظائؼ ومياـ السمطة، وأف تتحرر مف دورىا كوكيؿ ثانوي لممصالح اإلسرائيمية واألمنية واالقتصادية 
 لالحتالؿ".

 //قدس برس، 
 
 محكوًما بينيم ستة من فتة الداخمية في غزة تفرج عن  

سجينًا مف  ، الخميس عف في غزة لحكومة الفمسطينيةأفرجت وزارة الداخمية في ا: أحمد المبابيدي - غزة
مف كوادر حركة فتح المحكوميف  مركز اإلصالح والتأىيؿ الرئيسي "الكتيبة" غربي مدينة غزة.، مف بينيـ 

 بتيـ تمس بالنظاـ واألمف العاـ في قطاع غزة.
 إنشاء، أنيا تمكنت مف  أكدت وزارة الداخمية في الذكرى الرابعة لحرب "الفرقاف" عاـمف جية أخرى 

 أجيزة أمنية وطنية حصنت الجبية الداخمية، وحمت ظير المقاومة، وزرعت عالقة سامية مع المواطف.
 //فمسطين أون الين، 

 
 لممعتقمين السياسيين الفمسطينية المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تكشف عن تعذيب السمطة 

إلنساف في بريطانيا عف أسفيا الستمرار حاالت االعتقاؿ والتعذيب في أعربت المنظمة العربية لحقوؽ ا
الحرب اإلسرائيمية األخيرة عمى قطاع  إبافسجوف السمطة الفمسطينية في ظؿ أجواء الربيع العربي وحتى 

التي  االنتياكاتغزة وبعدىا، وحممت الرئيس الفمسطيني محمود عباس شخصيا المسؤولية الكاممة عف ىذه 
 .االحتالؿوفقا لمقانوف الدولي انتياكا خطيرا التفاقية جنيؼ الرابعة التي تحمي حقوؽ المواطنيف زمف  تعتبر

وأورد تقرير مفصؿ لممنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا، غطت فيو ممارسات أجيزة أمف السمطة 
مف العاـ الجاري مف ، وركزت عمى األشير الستة األولى و أعواـ بيف عامي  عمى مدى 
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كانوف ثاني )يناير( إلى تموز )يوليو( الماضي، أرقاما لعدد المعتقميف مف طرؼ أجيزة أمف السمطة أو 
 ألولئؾ الذيف اعتقمتيـ أجيزة أمف االحتالؿ بناء عمى معطيات تمقتيا مف السمطة الفمسطينية. 

حتى نياية عاـ  ة مف حزيراف )يونيو( وتشير البيانات التي تـ جمعيا التقرير أنو في الفترة الممتد
% منيـ لمختمؼ مواطنا فمسطينيا، تعرض اعتقمت قوات أمف السمطة الفمسطينية  

% مف المعتقميف صنوؼ التعذيب أودى بحياة ستة معتقميف، وتسبب لبعضيـ بأمراض مزمنة، كما أف 
. االحتالؿلسمطة عمى نفس التيـ التي اعتقموا عمييا لدى وأنيـ اعتقموا لدى ا االحتالؿلدى  االعتقاؿجربوا 

حمالت اعتقاؿ ومداىمات طالت آالؼ المعتقميف الفمسطينييف، حيث  االحتالؿوفي نفس الفترة نفذ جيش 
مواطنا فمسطينيا الكثير منيـ سبؽ اعتقالو لدى السمطة الفمسطينية  اعتقاؿ  إلىتشير اإلحصائيات 

عمى اعترافات انتزعت منيـ تحت التعذيب عمى أيدي األجيزة األمنية الفمسطينية  ووجيت ليـ تيـ بناء
 .االحتالؿالتي نفذىا  االعتقاالتالتي نفذتيا أجيزة السمطة تفوؽ حجـ  االعتقاالتحجـ  أفوالمالحظ 

أوقفت السياسي و  االعتقاؿخففت مف عمميات  ةالفمسطينيونفى التقرير األنباء التي تحدثت عف أف السمطة 
عمميات التعذيب المنيجية العاـ الماضي، وأكد أف المعطيات التي تـ جمعيا في الفترة الممتدة مف كانوف 

المكثؼ  االستيداؼثاني )يناير( إلى تموز )يوليو( الماضي، تفيد أف أجيزة أمف السمطة بعد سنوات مف 
عممياتيا السابقة حققت نتائجيا أف  لالطمئنافلمناشطيف وفراغ بنؾ األىداؼ اعتمدت سياسة التطيير 

واإلقامة الجبرية والغالبية  واالستدعاءلمدة يوـ أو يوميف أو أكثر مف ذلؾ  االعتقاؿفانتيجت استراتيجية 
لفترات  االحتالؿوقوات  ةالفمسطينيأمف السمطة  أجيزةالعظمى مف ىؤالء الضحايا سبؽ اعتقاليـ لدى 

 طويمة.
نوف ثاني )يناير( إلى تموز )يوليو( الماضي، يتبيف أف أجيزة امف السمطة ووفقا لإلحصائيات لمفترة مف كا

مواطنا منيـ نساء وشيوخ، حيث يجبر ىؤالء عمى  مواطنا كما قامت باستدعاء  قامت باعتقاؿ 
مف الصباح حتى المساء في انتظار مقابمة الضابط المعني ومنيـ مف استمر استدعاؤه يوميا لمدة  االنتظار

كامؿ كما خضع عدد مف المواطنيف لإلقامة الجبرية في المنزؿ، كما شيدت ىذه الفترة مداىمات  شير
اإلسرائيمي ولـ  االحتالؿلمجامعات والمشافي والمنازؿ العتقاؿ عدد مف المطموبيف شاركوا باحتجاجات ضد 

نيـ كبير السف، األسير شممت النساء والرجاؿ م االعتقاؿتميز السمطة في حمالتيا بيف المواطنيف فحمالت 
الجامعة، وأنيا خالؿ المداىمات صادرت  أستاذالمحرر، الطبيب، الميندس، رجؿ اإلصالح، المعمـ، 

األجيزة مبالغ مالية شخصية مخصصات أسرى محرريف، كما تـ في نفس الفترة رصد حاالت مورس بحقيا 
ـ ومختمؼ صنوؼ المعاممة الحاطة مف التعذيب الشديد وحاالت تعرض فييا معتقموف لمركؿ والمكـ والشت

 الكرامة.
ورأى التقرير أف ىذه األرقاـ تبيف أف وقؼ عمميات التعذيب المنيجي عمى نطاؽ واسع لـ يتـ بقرار سياسي 

نما فرضو الواقع بسبب خمو بنؾ األمف مف األىداؼ، والدليؿ عمى ذلؾ إف وجد ىدؼ ورأت   األجيزةوا 
 نتزاع اعترافات فإنيا ال تتوانى عف القياـ بالتعذيب. األمنية أنو بحاجة إلى تعذيب ال

وحسب التقرير فإف عدد المعتقميف في سجوف السمطة اآلف ال يعرؼ عمى وجو الدقة إال انو يبقى متأرجحًا 
معتقاًل يزيد وينقص بناء عمى الحمالت التي ُتشف بيف الفينة واألخرى مف قبؿ األجيزة  و  بيف 

مركز بيف سجف  إلى أف المذىؿ أف أجيزة األمف خصصت لممعتقميف ما يقارب ألػ األمنية، وأشارت 
 مركزي ومحطة توقيؼ خارج رقابة القضاء.
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نما شمؿ أيضا  واالستدعاء االعتقاؿوذكر التقرير أف ممارسات األجيزة األمنية لـ تقتصر عمى  والتعذيب وا 
مواطنا مف وظائفيـ في الفترة المذكورة  رب مالحقة المواطنيف في لقمة العيش، حيث تـ فصؿ ما يقا

فصمت األجيزة األمنية ما يقارب  اآلفوحتى  وتشير التقديرات انو خالؿ خمس سنوات منذ عاـ 
السياسي، ليس ىذا فحسب فيناؾ ما يسمى بالمسح األمني لممواطنيف  االنتماءموظؼ عمى خمفية  

التخرج حيث كؿ مف تتوفر بحقو تقارير أمنية نتيجة المسح  وعمى وجو الخصوص الطالب الذيف عمى وشؾ
فتح محؿ أو التوظؼ في  أوويحتاج إلى موافقة أمنية قبؿ الحصوؿ عمى رخصة لمقيادة  توظيفويرفض 

 مؤسسة خاصة.
، وقاؿ: "في نفس الفترة قامت قوات االحتالؿوأكد التقرير أف ممارسات السمطة تتـ بالتنسيؽ الوثيؽ مع 

% وكانت مواطنا فمسطينيا يشكؿ األطفاؿ منيـ نسبة  اإلسرائيمي باعتقاؿ ما يقارب  ؿاالحتال
مواطنا مف مدينة الخميؿ  حيث تـ اعتقاؿ  االعتقاؿمدينة القدس والخميؿ األكثر عددا في عمميات 

 أولفترة تفوؽ أجيزة أمف السمطة في ىذه ا واستدعاءاعتقاالت  أفطفال مف مدينة القدس، والمالحظ  و
 ".االحتالؿتضاىي اعتقاالت 

وأعرب التقرير عف أسفو ألف ىذه االنتياكات تجري بدعـ مادي مف الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، 
الجسيمة ألجيزة أمف السمطة الفمسطينية حظيت ىذه األجيزة بدعـ كبير  االنتياكاتوقاؿ: "عمى الرغـ مف 

اد األوروبي فوفقا لموثائؽ التي تـ الحصوؿ عمييا فإف الواليات المتحدة األمريكية مف الواليات المتحدة واإلتح
طالب  مميوف دوالر ومف أجؿ السنة المالية  قدمت دعما سخيا يقدر بػ منذ عاـ 

جندي  بتدريب األمريكيةمميوف دوالر. كما تعيدت الواليات المتحدة  أوباما بمبمغ إضافي قدره 
عنصر.أما اإلتحاد األوروبي فخصص عبر ما يسمى بعثة  كتائب كؿ كتيبة تشمؿ  وقد تـ تدريب 

مميوف يورو سنويا لمقياـ بتدريب الشرطة وتطوير قسـ العدالة الجنائية، حيث  البوليس األوروبية ما معدلو 
 ضابط شرطة".  تـ تدريب ما يقارب

أنو في ظؿ  االستيجافاكات في ظؿ الربيع العربي، وقاؿ: "إف ما يثير واستغرب التقرير استمرار ىذه االنتي
الربيع العربي ومطالبة الشعوب العربية بحريتيـ ونجاحيـ باإلطاحة برؤوس عدد مف األنظمة التي سامتيـ 
سوء العذاب ومنعت عنيـ الحرية تستمر السمطة الفمسطينية بانتياكاتيا غير آبية بالحراؾ الذي حوليا 

اإلسرائيمي والداعميف ليا مف األمريكييف واألوروبييف ضد شعب أعزؿ يعاني األمريف مف  باالحتالؿوية مستق
وىو مف أكثر الشعوب توقا لنيؿ حريتو وتقرير مصيره، إف انتياكات السمطة الفمسطينية  االحتالؿممارسات 

اعة الوطنية الالزمة لتقرير وأضر بالمن االحتالؿبحؽ المواطنيف الفمسطينييف ضاعؼ مف معاناتيـ تحت 
المصير. ومف المؤكد أف قادة السمطة الفمسطينية لـ يستوعبوا الدروس مف السنوات الماضية ومما تشيده 

خارجية  ألجنداتوضرب المحمة الوطنية خدمة  باالعتقاالتبعض الدوؿ العربية مف ثورات فيي ماضية 
 ضربت مشروع التحرر الوطني الفمسطيني في الصميـ".

 االلتزاـوأكد التقرير أف حصوؿ السمطة عمى دولة مراقب غير عضو في األمـ المتحدة يحتـ عمى قادتيا 
التي تحمي حقوؽ اإلنساف في أوقات السمـ والحرب ، وشدد عمى أف الدولة التي  الدوليةبالمواثيؽ والقوانيف 

 ف الفمسطيني بالحياة والحرية.يجب أف تؤسس عمى بنياف سميـ عماده حؽ اإلنسا االحتالؿتخرج مف رحـ 
وأعربت المنظمة عف أسفيا ألنيا كانت تأمؿ بعد الحرب الطاحنة عمى قطاع غزة بوقؼ كافة أشكاؿ 

ستدعاءات إال أف ذلؾ لـ يحدث أبدا حتى ىذه المحظة، واال االعتقاالتالتنسيؽ األمني مع إسرائيؿ ووقؼ 



 
 
 

 

 

           44ص                                    2722العدد:                28/42/2542جمعة ال التاريخ:

عمى الرغـ مف حركة تضامف  االعتقاالتبير مف وقاؿ التقرير: "إنو وحتى في ظؿ الحرب سجؿ عدد ك
 ضد العدواف عمى قطاع غزة". شرائحوالشعب الفمسطيني بكؿ 

التي  االنتياكاتوحممت المنظمة الرئيس الفمسطيني محمود عباس شخصيا المسؤولية الكاممة عف ىذه 
. االحتالؿحقوؽ المواطنيف زمف تعتبر وفقا لمقانوف الدولي انتياكا خطيرا التفاقية جنيؼ الرابعة التي تحمي 

ودعت أميف عاـ األمـ المتحدة وأميف عاـ جامعة الدوؿ العربية وأميف عاـ منظمة التعاوف اإلسالمي 
السياسية والتنسيؽ األمني الذي  االعتقاالتلمضغط عمى الرئيس محمود عباس مف أجؿ وقؼ كافة أشكاؿ 

 يضر بمصالح الشعب الفمسطيني.
 //، في بريطانيا اإلنسانبية لحقوق المنظمة العر موقع 

 
 شيرًا من االعتقال اإلداري   االحتالل يفرج عن نائب من حماس بعد  

(، عف النائب في المجمس |مف المقّرر أف تفرج سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، الخميس ): راـ اهلل
"التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعة  وقالت مصادر في كتمة التشريعي الفمسطيني محمد جماؿ النتشة.

شير مف االعتقاؿ اإلداري في  لحركة حماس، إف االحتالؿ سيفرج عصر اليوـ عف نائبيا النتشة بعد 
 المعتقالت اإلسرائيمية.

 //قدس برس، 
 

 ا في غزةفتة انطالقتيحركة حماس تؤكد حرصيا عمى إحياء  43
المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس" أنيػػا وفػػرت كافػػة الفػػرص الممكػػف توفيرىػػا  أكػػدت حركػػة: أحمػػد المبابيػػدي -غػػزة

 في قطاع غزة. 82حتى تتمكف حركة "فتح" مف إحياء ميرجاف انطالقتيا الػ
وقاؿ الناطؽ باسـ الحركة سامي أبو زىري في مؤتمر صحفي اليـو إف حركتو كانػت حريصػة ومازالػت عمػى 

 شددًا عمى أف الكرة بممعب "فتح" وعمييا اختيار المكاف األمثؿ.إقامة "فتح" ميرجانيا بشكؿ يميؽ بيا، م
وأوضح أف حركتو رفضػت تنظػيـ احتفػاؿ "فػتح" فػي منطقػة الكتبيػة والسػرايا خشػيًة مػف زعزعػة األمػف والنظػاـ 
العػػاـ خػػالؿ انعقػػاده، مشػػددًا عمػػى أف معمومػػات أمنيػػة دقيقػػة وصػػمت لمحكومػػة عػػف محاولػػة مجموعػػات إثػػارة 

 ب ميرجاف "فتح" في ذكرى انطالقتيا.الفتف وتخري
وأضاؼ أبو زىري أف تمؾ المعمومات دفعت الحكومة الفمسطينية لرفض اقامػة الميرجػاف فػي الكتيبػة والسػرايا 
لتفويت الفرصة عمى الذيف يحاولوف تسميـ العالقة اإليجابية بيف حركتو و"فتح"، الفتػًا النظػر إلػى أف الكتيبػة 

وأشػػار إلػػى أف حركتػػو قػػدمت اقتػػراحيف لتنظػػيـ  ومقػػرات أمنيػػة تابعػػة لػػوزارة الداخميػة.والسػرايا محاطتػػاف بمواقػػع 
الميرجاف أحدىـ في ممعب اليرموؾ واالقتراح األخر عمى أطراؼ منطقػة المحػررات، منوىػًا إلػى أف المكػانيف 

 يتسعاف لعشرات اآلالؼ مف المواطنيف.
 27/42/2542، فمسطين أون الين

 
 لن تتنازل عن ذرة واحدة من تراب فمسطين : حماسالبردويل لا"قدس برس" 44

جػػدد القيػػادي فػػي حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس" الػػدكتور صػػالح البردويػػؿ موقػػؼ الحركػػة الػػرافض : غػػزة
لحؿ الدولتيف وكؿ ما مف شأنو أف يكوف مدخال لمتنازؿ عف ذرة تراب واحدة مف أرض فمسطيف، كمػا أكػد أف 

 مف االحتفاؿ بذكرى انطالقتيا في غزة.حركتو لـ تمنع حركة "فتح" 
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ونفى البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف تكوف "حماس" قد التزمت بحؿ الدولتيف، وقاؿ: "نحف 
فػػي حركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػالمية "حمػػػاس" وعمػػػى لسػػػاف رئػػيس المكتػػػب السياسػػػي لمحركػػػة خالػػػد مشػػػعؿ ورئػػػيس 

يف باسـ الحركة، أكدنا أننػا لػف نتنػازؿ عػف ذرة تػراب واحػدة مػف الحكومة اسماعيؿ ىنية وكؿ الناطقيف الرسمي
جاءت في إطػار اتفػاؽ وطنػي حػوؿ القواسػـ المشػتركة، الػبعض رأى أف  72أرض فمسطيف، وأف قصة حدود 

نيايػػة المطػػاؼ والػػبعض اآلخػػر اعتبرىػػا تكتيكػػا، نحػػف فػػي "حمػػاس" أدبياتنػػا وميثاقنػػا يؤكػػد أننػػا لػػف  72حػػدود 
 حدة مف تراب فمسطيف".نتنازؿ عف ذرة وا

 27/42/2542، قدس برس
 

 بغزة حركة فتة قامة ميرجان انطالقةإمن  موقفياشعث لا معا: حماس غيرت  45
عضو المجنة المركزيػة لحركػة فػتح د . نبيػؿ ، أف بيت لحـمف ، 28/42/2542، وكالة معًا اإلخبارية ذكرت
دت اسػتعدادىا لتغييػر موقفيػا وذلػؾ باقامػة قاؿ اف الفصائؿ في قطاع غػزة ابمغتػو اف حركػة حمػاس ابػ، شعث

واضػاؼ شػعث فػي حػديث لغرفػة تحريػر معػا اف الفصػائؿ فػي  ميرجاف انطالقة حركة فتح في ساحة السرايا.
لقػػاءات متواصػػمة مػػع فػػتح وحمػػاس لموصػػوؿ الػػى حمػػوؿ لتنظػػيـ ميرجػػاف االنطالقػػة، وقػػد تػػـ ابالغػػو مػػف قبػػؿ 

المبدئيػػة بشػػكؿ عػاـ عمػػى تنظػػيـ ميرجػػاف انطالفػة فػػتح فػػي سػػاحة الفصػائؿ بتغييػػر حمػػاس لموقفيػا وموافقتيػػا 
 واكد اف االتصاالت مستمرة لمحصوؿ عمى موافقة رسمية مف حركة حماس عمى تنظيـ الميرجاف. السرايا.

قاؿ وليد العوض عضو المكتػب السياسػي لحػزب الشػعب لمراسػؿ معػا "ابمغنػا موافقػة حركػة مف ناحية أخرى، 
رئػيس الحكومػة المقالػة عمػى طمػػب الفصػائؿ باقامػة ميرجػاف انطالقػة حركػة فػتح فػػي حمػاس واسػماعيؿ ىنيػة 

 واضاؼ اليـو الجمعة ستعقد اجتماعات لترتيب االمور. ساحة السرايا بمدينة غزة".
اف حركتػػو جػػاىزة  ،قػػاؿ عػػاطؼ أبػػو سػػيؼ مسػػؤوؿ العالقػػات الوطنيػػة فػػي حركػػة فػػتح بغػػزةومػػف جيػػة أخػػرى، 

اف  ،وأضػػاؼ أبػػو سػػيؼ فػػي حػػديث لغرفػػة تحريػػر معػػا فػػي قطػػاع غػػزة. 82لثػػورة الػػػ لتنظػيـ ميرجػػاف انطالقػػة ا
حركتػػػو فػػػي اجتماعػػػات مسػػػتمرة منػػػذ ثالثػػػة اسػػػابيع لالسػػػتعداد لميرجػػػاف االنطالقػػػة حيػػػث شػػػكمت عػػػدة لجػػػاف 
اعالميػػػػة ونظػػػػاـ وبروتوكػػػػوؿ، وقامػػػػت بتجييػػػػز رايػػػػات الحركػػػػة واإلعػػػػالـ الفمسػػػػطينية اضػػػػافة الػػػػى اليافطػػػػات 

 ي تحمؿ شعارات الحركة.الضخمة الت
وكشؼ أبو سيؼ اف الميرجاف سيشارؾ فيو وفد رفيع المسػتوى مػف المجنػة المركزيػة والمجمػس الثػوري لحركػة 

 فتح مف راـ اهلل، اضافة الى شخصيات فمسطينية مف الخارج، والقوى الوطنية.
لمجنة المركزية لحركة واكد انو سيتـ االعالف عف موعد الميرجاف خالؿ مؤتمر صحافي سيعمف عنو عضو ا

 فتح د. نبيؿ شعث.
مػػف غػػزة، عػػف مراسػػميا داود موسػػى، أف مػػف ، 28/42/2542، وكالااة الصااحافة الفمسااطينية )صاافا( ونقمػػت

نائػػػب المفػػػوض العػػػاـ لحركػػػة التحريػػػر الػػػوطني الفمسػػػطيني "فػػػتح" يحيػػػى ربػػػاح، قػػػاؿ إف حركتػػػو توافقػػػت مػػػع 
في ساحة السرايا وسط مدينة غزة. وأكػد  82كرى االنطالقة الػ الحكومة الفمسطينية بغزة عمى عقد احتفاليا بذ

ربػػاح فػػي اتصػػاؿ ىػػاتفي خػػاص مػػع وكالػػة "صػػفا" الجمعػػة أف "المحػػاذير األمنيػػة التػػي طرحتيػػا الحكومػػة بغػػزة 
 وحركة حماس واقعية وموجودة لدينا".

يػر سػارة خػالؿ وأوضح أف فتح فتحت مع الحكومة بغزة خطػا سػاخنا مػف أجػؿ تالشػي حػدوث أي مفاجػآت غ
فعاليػات الميرجػاف، والتنسػػيؽ والتعػاوف المشػػترؾ فػي ذلػؾ. ووصػػؼ ربػاح المقػػاء الػذي جمعػو مػػع ىنيػة وقيػػادة 
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حركة حماس صباح اليوـ باإليجػابي والمفعػـ بالمحبػة واإلصػرار والػروح المقبمػة عمػى إنيػاء االنقسػاـ وتحقيػؽ 
 المصالحة الوطنية.

ائػػـ لتحديػػد موعػػد إقامػػة الميرجػػاف بمػػا يتناسػػب مػػع ظػػروؼ القطػػاع، وأشػػار إلػػى أف حركتػػو فػػي حػػاؿ انعقػػاد د
الفتا إلى أف حركتو سػتوفر العوامػؿ الالزمػة لمػا تحتاجػو أرض السػرايا لمخػروج باحتفػاؿ يميػؽ بالػذكرى. وشػدد 
عمى أف ىذه الخطوة اإليجابية ستكوف بمثابة نقطة انطالقة لمزيػد مػف العالقػات الطيبػة بػيف الحػركتيف ودافػع 

 حقيؽ الوحدة الوطنية ومقدمة نحو المصالحة الفمسطينية.لت
 ووافقت الحكومة بغزة صباح اليـو عمى عقد ميرجاف انطالقة حركة فتح في ساحة السرايا وسط المدينة.

وكاف رباح أعمف مساء الخميس عف إلغاء ميرجاف انطالقة فتح في القطاع، محمال حركة حمػاس المسػئولية 
 عف ذلؾ.

 
 باعتزال الحكم تنفيذ تيديداتو الىعباس  وليبرمان يدع 46

دعا رئيس حزب "إسػرائيؿ بيتنػا" وزيػر الخارجيػة اإلسػرائيمي المسػتقيؿ أفيغػدور ليبرمػاف رئػيس : القدس المحتمة
 السمطة الفمسطينية محمود عباس إلى تنفيذ تيديده باعتزاؿ الحكـ.

سػية إال بعػد اعتػزاؿ عبػاس، مضػيفا أنػو توجػد وقاؿ ليبرماف إنػو لػف يكػوف مػف الممكػف اسػتئناؼ العمميػة السيا
 في الطرؼ الفمسطيني جيات عديدة غيره يمكف إجراء حوار سياسي معيا.

وقاؿ أّف "بقاء عباس بالذات سيوصؿ حركة حمػاس وعناصػر راديكاليػة أخػرى إلػى الحكػـ فػي الضػفة الغربيػة 
 مثمما حدث في قطاع غزة" حسب زعمو.

 28/42/2542، وكالة سما اإلخبارية
 

 يوما بقيت وصمدت 22طيمة حماس الموجعة التي تمقتيا  الضربات: رغم افرايم ىميفي 47
الناصرة ػ زىير أندراوس: دعا رئيس الموساد )االستخبارات الخارجيػة( األسػبؽ افػرايـ ىميفػي إلػى عػدـ تجاىػؿ 

نو جػيش االحػتالؿ حركة حماس عند اإلقداـ عمى محاولة ترتيب أوراؽ المنطقػة بعػد العػدواف األخيػر الػذي شػ
عمى قطػاع غػزة، وأكػد، كمػا أفػادت صػحيفة 'يػديعوت أحرونػوت' العبريػة أمػس عمػى أف حركػة حمػاس، ورغػـ 

 [8002-8002]عمميػػة الرصػػاص المصػػبوب  يومػػا 88الضػػربات الموجعػػة غيػػر المسػػبوقة التػػي تمقتيػػا طيمػػة 
 بقيت وصمدت، عمى حد تعبيره.

طاع غزة بالنار بػرا، بحػرا وجػوا، لكػف حمػاس خرجػت مػف بػيف الركػاـ وتابع ىميفي قائاًل لقد أمطرت إسرائيؿ ق
والرمػػػػاد كطػػػػائر الفينيػػػػؽ وأدارت مفاوضػػػػات شرسػػػػة مػػػػع مصػػػػر وىػػػػي تبحػػػػث عػػػػف حاجاتيػػػػا ووجيتيػػػػا ليسػػػػت 
االستسالـ، عمى حد قولو، عالوة عمػى ذلػؾ، انتقػد ىػايفي مػف يتسػاءؿ عػف وجيػة إسػرائيؿ، الواليػات المتحػدة 

 جيات الفاعمة لبمورة اتفاؽ يتجاىؿ، في الوقت نفسو، السؤاؿ عف وجية الفمسطينييف.األمريكية والغرب وال
باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، قالػػت الصػػحيفة إف رئػػيس الموسػػاد األسػػبؽ حمػػؿ عمػػى السػػمطة الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل 

توكيميػا بإعػادة  المحتمة، واتيميا بالفساد والتحمؿ وتبديد أمواؿ طائمة رصدتيا الػدوؿ المانحػة، مؤكػًدا عمػى أف
إعمار غزة يعني تبخر األمواؿ مجددا وبشكؿ مخجؿ، عمػى حػد تعبيػره، وذكػر ىميفػي أنػو خالفًػا لمػوقفيـ فػي 
بدايػػػػة وأثنػػػػاء العػػػػدواف عمػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة، اقػػػػر نصػػػػؼ اإلسػػػػرائيمييف بفشػػػػؿ العػػػػدواف وعػػػػدـ تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ 

 ؽ لوقؼ النار.الموضوعة، وفؽ استطالعات الرأي التي تمت عقب التوصؿ إلى اتفا
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في سياؽ ذي صمة، أفادت صحيفة 'جيروزالـ بوست' اإلسرائيمية فػي عػددىا أمػس، إف محادثػات سػرية تػدور 
في القاىرة برعاية مصرية لتخفيؼ الحصار عف قطاع غػزة ومنػع تسػميح حمػاس، وقالػت المصػادر لمصػحيفة 

ع غػزة حيػث يمعػب المصػػريوف إف تػؿ أبيػب تعمػؿ عمػػى تبنػي سياسػة جديػدة تجػػاه حمػاس واألوضػاع فػي قطػػا
دورا مركزيا في ىذه المحادثػات بمعػب دور ايجػابي ممػـز لحمػاس خػالؿ الفتػرة القادمػة، مشػيرًة إلػى إف حمػاس 
اقػػؿ تسػػميحا سينقصػػيا الػػدافع لمواصػػمة اليجمػػات عمػػى إسػػرائيؿ، كمػػا أوضػػحت المصػػادر عينيػػا أنػػو يػػتـ اآلف 

دخػػوؿ كميػػات اكبػػر مػػف المػػواد التػػي لػػـ تكػػف تػػدخؿ تخفيػػؼ الحصػػار عػػف قطػػاع غػػزة تػػدريجًيا حيػػث يالحػػظ 
 سابقا، عمى حد تعبيرىا.

أما ىميفي فقاؿ في ىذا السػياؽ إف اإلعػالف عػف االتفاقيػة الجديػدة مػع المصػرييف حػوؿ قطػاع غػزة سػيتـ بعػد 
تمعػب  االنتخابات اإلسرائيمية في الثاني والعشريف مف شػير كػانوف الثػاني )ينػاير( القػادـ، موضػًحا أف القػاىرة

 دوًرا مركزيا في ذلؾ واف الرئيس المصري، محمد مرسي يشرؼ عمى كافة المحادثات. 
وحوؿ زيارة رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس، خالد مشػعؿ، إلػى غػزة مػؤخًرا، قػاؿ رئػيس الموسػاد األسػبؽ 

زيػػارة وزيػػر الخارجيػػة إف تمػػؾ الزيػػارة مػػا كانػػت لتػػتـ لػػوال موافقػػة الدولػػة العبريػػة، وأف إسػػرائيؿ رفضػػت مػػرتيف 
 اإليراني إلى غزة.

عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، أكػػد ىميفػػي عمػػى أف قػػادة حركػػة حمػػاس ليسػػوا مػػف الشػػياطيف وجػػديروف بالثقػػة. ونقػػؿ موقػػع 
القناة السابعة اإلسرائيمية عف ىيمفي قولو: أنا ال أحػب حمػاس، ولكػف عمينػا التفتػيش عػف شػيء فعمػي والعمػؿ 

 ـ الحديث معنا، نحف يجب أف نبدأ بيذا االتجاه، عمى حد تعبيره.عمى إقناع الحركة بأف مف مصمحتي
فػػي حركػػة حمػػػاس أنيػػا مؤىمػػة لمحػػديث وواقعيػػا يػػػدفع فػػي إمكانيػػة التحػػاور حػػوؿ وقػػػؼ  ىوزاد قػػائاًل إننػػي أر 

إطػػالؽ النػػار دوف الحاجػػة الشػػتراط إلغػػاء ميثاقيػػا الػػداعي إلػػى تػػدمير إسػػرائيؿ، وخمػػص إلػػى القػػوؿ إنػػو ليسػػت 
 ة لوقؼ صواريخ القساـ دوف دمج حماس في العممية السياسية، عمى حد قولو.ىناؾ طريق

كاف قػد  8008إلى  2222جدير بالذكر أف ىميفي، الذي شغؿ منصب رئيس جياز الموساد ما بيف األعواـ 
قاؿ في وقت سػابؽ إف الوقػت حػاف لمحػديث مػع حمػاس ألنيػا أكثػر صػدقا وتػأثيرًا داخػؿ المجتمػع الفمسػطيني 

 مة فتح.مف منظ
أما حوؿ الوضع في سورية قاؿ ىميفي إف تسوية يجب أف تتـ بعيدا عف الجميورية اإلسالمية اإليرانيػة، كمػا 
أنو يجب إبعاد طيراف عف الساحة السورية، مشيرا إلى أف محادثات إسرائيمية روسية جرت األسبوع الماضي 

 حوؿ األسمحة الكيماوية السورية.
يًفا جدا عمى السمطة ورئيسيا وأجيزتيا األمنية، قائاًل: إنيا مجػرد عػبء يجػب وكاف ىميفي قد شف ىجوما عن

الػتخمص منػو، وأضػاؼ فػي مقابمػػة مػع اإلذاعػة اإلسػرائيمية الرسػمية بالمغػػة العبريػة )ريشػيت بيػت( إف السػػمطة 
رائيمية الفمسطينية تقوـ بإطالؽ النار مف مسدس فارغ وىي عديمة اإلمكانيات ومجرد طالب لممساعدات اإلس

واألمريكية، وأف تؿ أبيب وواشنطف لو توقفتا عف مساعدة السمطة مالًيا النيػارت عمػى الفػور، كمػا صػرح فػي 
المقابمػػػة نفسػػػيا أنػػػو آف األواف لمػػػتخمص مػػػف رئػػػيس السػػػمطة، محمػػػود عبػػػاس، ألنػػػو يشػػػكؿ عبًئػػػا عمػػػى دولػػػة 

 االحتالؿ ىو وسمطتو وأجيزتو، عمى حد قولو.
ع إذا كاف البديؿ سيكوف حركة حماس، رد ىميفي بالقوؿ: نعـ حماس، ونحف أصاًل وفي رده عمى سؤاؿ المذي

نفػػتح خطوًطػػا مػػع حمػػاس منػػذ فتػػرة ولمػػاذا نخفػػي ذلػػؾ، وىػػذا أفضػػؿ مػػف السػػمطة ورئيسػػيا ووزاراتيػػا وأجيزتيػػا 
 األمنية التي يجب أف ننيييا كما انيينا روابط القرى مف قبؿ، عمى حد قولو.

  28/42/2542، القدس العربي، لندن
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 موفاز يحذر من انتفاضة ثالثة 48

جػاء ذلػؾ  حذر رئيس "كاديما" ووزير األمف األسبؽ شاؤوؿ موفاز مف أف إسرائيؿ عمى أبواب انتفاضة ثالثة.
وقػػاؿ موفػػاز إنػػو عمػػى  فػػي اجتمػػاع لمػػا يسػػمى بػػػ"المجمس لمسػػالـ واألمػػف"، عقػػد فػػي تػػؿ أبيػػب اليػػـو الخمػػيس،

الي لسقوط نظاـ الرئيس السوري بشار األسػد. وبحسػب تقديراتػو فػإف األحػداث فػي إسرائيؿ أف تستعد لميوـ الت
 سورية سوؼ تؤثر عمى األردف وعمى ما يجري في الضفة الغربية.

 27/42/2542، 48عرب
 

 : ستفعل كل ما باستطاعتيا من أجل الدفاع عن نفسيافي سورية الوضعيتحدث عن  نتنياىو 49
رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتنيػػػاىو، اليػػػـو الخمػػػيس، إف النظػػػاـ قػػػاؿ : يػػػو بػػػي أي -القػػػدس المحتمػػػة 

السوري ال يتورع عف استخداـ أي وسػيمة ضػد مواطنيػو، فػي إشػارة إلػى السػالح الكيمػاوي، وأف إسػرائيؿ تتػابع 
 األحداث ىناؾ وستدافع عف نفسيا.

طيػػاريف عسػػكرييف "جميعنػػا نػػرى مػػا ونقمػػت وسػػائؿ إعػػالـ إسػػرائيمية عػػف نتنيػػاىو قولػػو خػػالؿ حفػػؿ إنيػػاء دورة 
يحػػػدث فػػػي سػػػورية وسػػػالح الجػػػو ىنػػػاؾ يقصػػػؼ مػػػواطني الدولػػػة وىػػػـ ال يتورعػػػوف عػػػف اسػػػتخداـ أي وسػػػيمة 

 وبضمف ذلؾ أسمحة محظورة بموجب معاىدات دولية".
وتػػابع أف "إسػػرائيؿ تتػػابع عػػف كثػػب التطػػورات فػػي سػػورية وسػػتفعؿ كػػؿ مػػا باسػػتطاعتيا مػػف أجػػؿ الػػدفاع عػػف 

 ماـ ىذا التيديد وأي تيديد آخر".نفسيا أ
 28/42/2542، الحياة، لندن

 
 مميون شيكل 455قت من غزة أطم صاروخا 4556من أصل  424ديختر: تكمفة اعتراض  25

بعػد شػير مػف الحػرب العدوانيػة عمػى قطػاع غػزة، والتػي أطمػؽ عمييػا "عػامود السػحاب"، قػاؿ : القدس المحتمة
مية اإلسرائيمية"، آفي ديختػر، إف تكمفػة اعتػراض الصػواريخ التػي أطمقػت وزير ما يسمى بػ"حماية الجبية الداخ

 مميوف شيكؿ. 200باتجاه إسرائيؿ وصمت إلى 
جاءت أقواؿ ديختر في اجتماع مغمؽ عقد في األياـ األخيرة، شارؾ فيو ضباط ما يسمى بػ"الجبية الداخمية"، 

 يـ ما تـ استخالصو مف "عامود السحاب".والشرطة وممثمو السمطات المحمية، حيث استعرض ديختر أمام
 2007تجػػدر اإلشػػارة فػػي ىػػذا السػػػياؽ إلػػى أف معطيػػات سػػالح الجػػو اإلسػػػرائيمي تشػػير إلػػى أنػػو تػػـ إطػػػالؽ 

صػػػاروخا بنسػػػبة نجػػػاح  882بطاريػػػات مػػػف "القبػػػة الحديديػػػة" بػػػاعتراض  0صػػػواريخ باتجػػػاه إسػػػرائيؿ، وقامػػػت 
% فقػط. 2ؽ الصواريخ لدى الفصائؿ الفمسطينية بمغػت %، في حيف أف نسبة الدقة في إطال28وصمت إلى 

 بحسب المعطيات اإلسرائيمية.
ونقػػؿ موقػػع "واينػػت" عػػف رئػػيس مشػػروع "القبػػة الحديديػػة" فػػي وزارة األمػػف اإلسػػرائيمية، قولػػو إنػػو خػػالؿ الحػػرب 

 2000حػو آالؼ صػاروخ، سػقط منيػا ن 8أطمؽ باتجاه إسرائيؿ  8007العدوانية عمى لبناف في تموز/ يوليو 
صاروخ فػي منػاطؽ سػكنية، وأنػو لػو كػاف لػدى إسػرائيؿ صػواريخ اعتراضػية العتػراض غالبيػة ىػذه الصػواريخ 

 مميوف دوالر. 200-00لبمغت تكمفتيا نحو 
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وجػػػػاء أف ديختػػػػر أجػػػػرى مقارنػػػػة، خػػػػالؿ االجتمػػػػاع المغمػػػػؽ، بػػػػيف مػػػػا أسػػػػماه "إرىػػػػاب العمميػػػػات" و"اإلرىػػػػاب 
صػػاروخ فػي "عػػامود السػحاب" عمػػى  2000إنػو مػػف المفضػؿ مواجيػة  الصػاروخي" فػي العقػػد الماضػي، وقػػاؿ

 قتيؿ خالؿ سنوات معدودة. 2000العمميات التي أسقطت أكثر مف 
وقػاؿ ديختػر أيضػا إنػػو إلػى جانػب تحسػػيف الػدفاعات فػي الجانػػب اإلسػرائيمي، فإنػو فػػي المقابػؿ يرتفػع مسػػتوى 

حدث عف ىجمات عمى الجبية الداخميػة، سػواء مػف دقة الصواريخ. وأضاؼ أنو في كؿ السيناريوىات التي تت
 لبناف أو مف قطاع غزة، يجب ضماف عدـ "تموث الضفة الغربية بقدرات صاروخية كيذه"، عمى حد تعبيره.

وقػػاؿ أيضػػا إف غػػزة ولبنػػاف تعمػػالف عمػػى تحسػػيف قػػدراتيما، وأنػػو فػػي كػػؿ مػػرة تنتيػػي المعركػػة فػػي خػػط بدايػػة 
 الجولة القتالية التالية.

 28/42/2542، سما اإلخبارية وكالة
 

 وينفي االتصال السري بميفني الخارجيةبوزارة نتنياىو يعد ليبرمان  24
أكد وزراء في حػزب الميكػود اإلسػرائيمي، فػي تصػريحات نشػرت أمػس، أنيػـ سػمعوا : برىوـ جرايسي -الناصرة

حكومتػػػو المقبمػػػة، بشػػػكؿ واضػػػح، بػػػأف سػػػيحتفظ بحقيبػػػة الخارجيػػػة فػػػي  بنيػػػاميف نتنيػػػاىو مػػػف رئػػػيس حكػػػومتيـ
لصالح أفيغدور ليبرماف، نافيا في نفس الوقت، أف يكوف قد فتح قناة اتصاؿ سرية مع الػوزيرة السػابقة تسػيبي 

 ليفني لتكوف وزيرة لمخارجية.
وقاؿ نتنياىو إف تسيبي ليفني فػي حػاؿ انضػمت لمحكومػة، فإنيػا لػف تحصػؿ عمػى أي حقيبػة أو منصػب ذي 

 طابع سياسي.
ىآرتس" النظر، الى حقيقة مواقؼ ليفني، إذ قاؿ مستشػار األمػف القػومي السػابؽ فػي حكومػة ولفتت صحيفة "

نتنيػاىو، عػوزي أراد، إنػػو بعػد االطػػالع عمػى وثػػائؽ المفاوضػات التػػي كانػت فػػي فتػرة حكومػػة إييػود أولمػػرت، 
 تبيف أف ليفني "حافظت بشكؿ الفت عمى المصالح االستراتيجية العميا إلسرائيؿ".

 28/42/2542، انالغد، عم  
 
 

 غزةعن قطاع حصار الإجراءات إسرائيمية لتخفيف : اإلذاعة اإلسرائيمية 22
قالػت اإلذاعػة اإلسػرائيمية إف إسػرائيؿ ستسػمح بػدءا مػف يػـو األحػد المقبػؿ بإمػداد قطػاع : أحمػد فيػاض -غزة 

ربائيػػة عمػػى شػػبكات غػػزة بمػػواد البنػػاء الخػػاـ وحػػافالت نقػػؿ الركػػاب وشػػاحنات نقػػؿ وتحسػػيف قػػدرة الطاقػػة الكي
الكيرباء اإلسرائيمية المتجية إلى القطاع، وذلؾ ألوؿ مرة منذ فرض الحصار عمػى قطػاع غػزة منػذ أكثػر مػف 

وأضافت اإلذاعة اإلسرائيمية أف التسييالت الجديدة أكدىا منسؽ العمميات في المنػاطؽ المػواء  خمس سنوات.
في أعقػاب الحممػة العسػكرية اإلسػرائيمية عمػى القطػاع  إيتاف دانقوت استجابة لميدوء الحاصؿ عمى جبية غزة

 التي أطمؽ عمييا إسرائيميا "عمود السحاب".
 27/42/2542، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تنشر كتيبة عسكرية قرب سيناء "إسرائيل" 23

قػػاؿ الجػػيش اإلسػػرائيمي إنػػو نشػػر كتيبػػة جديػػدة فػػي مدينػػة إيػػالت عمػػى سػػاحؿ البحػػر األحمػػر مقابػػؿ : الفرنسػػية
 راء سيناء المصرية التي شيدت في الفترة األخيرة حالة مف االنفالت األمني.صح
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وأوضح بياف عسكري أنو "تـ تأسيس ىذه الكتيبة اإلقميمية رسميا األربعاء لتعزيز األمف حوؿ إيالت، وسوؼ 
" تعمػػؿ عمػػى طػػوؿ الحػػدود مػػع  تسػػاعد كتائػػب سػػاغوي وعربػػة" وستشػػكؿ معيػػا وحػػدة أطمػػؽ عمييػػا اسػػـ "أدـو

 صر.م
وقاؿ قائد المنطقة العسكرية الجنوبيػة الجنػراؿ طػاؿ روسػو "نعػيش فػي زمػف التغييػرات واالضػطرابات. التيديػد 

 القادـ مف سيناء أصبح كبيرا".
كمػـ عمػى امتػداد حػدودىا مػع مصػر، وسػيبنى جػزء مػف  800وأنيت إسرائيؿ تقريبا بناء سياج حدودي بطوؿ 

 أشير القادمة بمنطقة جبمية قريبة مف إيالت. كيمومترا في الستة 20ىذا الجدار بطوؿ 
 27/42/2542، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : النيابة العامة تشد د االتيام ضد ليبرمان "سرائيل"إ 24

نشػػرت النيابػػة العامػػة اإلسػػرائيمية، اليػػـو الخمػػيس، الئحػػة االتيػػاـ التػػي سػػتوجييا ضػػد : يػػو بػػي اي -اسػػرائيؿ 
لخارجيػة المسػتقيؿ أفيغػدور ليبرمػاف، وتبػّيف أنيػا سػتكوف أكثػر تشػددًا وأف رئيس حػزب "إسػرائيؿ بيتنػا" ووزيػر ا

 النيابة ستطالب بػ"إلصاؽ وصمة عار" بميبرماف.
وأفػادت وسػائؿ إعػالـ إسػرائيمية بػػأف بنػداي االتيػاـ، االحتيػاؿ وخيانػة األمانػػة، سػيبقياف البنػداف األساسػياف فػػي 

أف النيابػة ستصػر عمػى أف تمصػؽ المحكمػة بميبرمػاف "وصػمة  الئحة االتياـ، لكف حيثيات الالئحة تشير إلى
 عار"، ما يعني عدـ تمّكنو مف العودة إلى منصب رسمي في السنوات المقبمة.

وجػػاء فػػي الئحػػة االتيػػاـ الجديػػدة أف "عضػػو الكنيسػػت ليبرمػػاف كػػاف ضػػالعًا فػػي تعيػػيف السػػفير بمسػػتوى أعمػػى 
 مما ُنسب إليو في السابؽ".

 28/42/2542، الحياة، لندن
 
 
 
 

 ردنموشيو يعالون يرفض تأكيد تقارير عن زيارة نتنياىو لل  25
)د ب أ(: رفػػػض وزيػػػر الشػػػؤوف االسػػػتراتيجية االسػػػرائيمي الخمػػػيس تأكيػػػد تقػػػارير عػػػف قيػػػاـ رئػػػيس  -تػػػؿ أبيػػػب

 الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو بزيارة سرية لالردف مؤخرا إلجراء محادثات عف الوضع في سورية.
ؿ موشػػػيو يعػػػالوف "ىنػػػاؾ عالقػػػات اسػػػتراتيجية بػػػيف إسػػػرائيؿ واألردف" حسػػػبما ذكػػػرت صػػػحيفة )جيػػػروزاليـ وقػػػا

 بوست( االسرائيمية في موقعيا االلكتروني.
واضػػاؼ "ىنػػاؾ مصػػالح مشػػتركة ىػػى ليسػػت بالقميمػػػة مثػػؿ )القمػػؽ مػػف( االسػػالمييف المتطػػرفيف و)مكافحػػػة ( 

 ني".االرىاب والوضع في سورية والتيديد االيرا
ومػػف جيػػة اخػػرى، قػػاؿ مسػػؤوؿ دبموماسػػي، لػػـ يػػذكر اسػػمو، انػػو يتعػػيف عمػػى اسػػرائيؿ اف تتحػػرؾ بػػتحفظ مػػع 

 ردني عبد اهلل الثاني.مور بالنسبة لمعاىؿ األتعقد األ االردف حتى ال
واضاؼ انو بالنسبة لمعاىػؿ األردنػي، فػاف تسػميط الضػوء بشػدة عمػى عالقػات االردف مػع اسػرائيؿ تػؤثر عمػى 

 تو في الشارع.شعبي
 28/42/2542، القدس العربي، لندن
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 بيب أالعربي حقق إنجازات إستراتيجية لتل  الربيعمستشرق إسرائيمي:  26

ُيعتبػر د. موشػيو العػاد، المحاضػر اإلسػرائيمي الشػيير فػي الكميػة األكاديميػة لمجميػؿ : ػ زىير أنػدراوس الناصرة
ا وأنو كػاف جنػراال فػي جػيش االحػتالؿ وخػدـ فػي شػعبة الغربي، مف أشير المستشرقيف اإلسرائيمييف، خصوص

االستخبارات العسكرية )أماف(، وقد نشر إلعاد العديد مف الدراسات عف العالـ العربي، إال أف مقالو، الذي تػـ 
نشػره فػي صػحيفة 'ىػآرتس' العبريػة، أمػس، كػاف مفاجئػا لمػف يتتبػع األفكػار التػي ُيحػاوؿ الصػياينة نشػرىا فػػي 

ي بيػدؼ التحػريض أو اإلسػاءة أو تأليػب الػرأي العػاـ ضػد األنظمػة الحاكمػة، عػالوة عمػى الحػرب العالـ العرب
 النفسية التي يخوضونيا ضمف ما ُيطمؽ عميو في الدولة العبرية اإلجماع القومي الصييوني.

لػة االحػتالؿ، فقد رأى المستشرؽ إلعاد بأف ما أسماىا بػفاتورة الربيع العربي قد حققػت إنجػازات إسػتراتيجية لدو 
 عجزت عف تحقيقيا عمى مدار عقود، عمى حد تعبيره.

قاؿ إلعاد في ما يتعمؽ باإلنجازات بأنيا تمثمػت فػي تحقيػؽ أىػـ ىػدؼ سػعت إليػو إسػرائيؿ وىػو تػدمير سػورية 
 التي تعد القوة العربية األولى المعادية ليا.

ئيؿ منذ عقود تنزؼ اليـو وتتفكؾ وتفقد قوتيػا وزاد قائال إف سورية التي كانت عمى الدواـ العدو الشرس إلسرا
العسكرية، وكؿ ىذه األمور تجري دوف أفء تتدخؿ الدولة العبرية، عمى حد قولو، حتى في إطالؽ رصاصػة 

 واحدة.
ولفػػت المستشػػرؽ اإلسػػرائيمي إلػػى أنػػو صػػحيح أف صػػناع القػػرار فػػي تػػؿ أبيػػب ال يعممػػوف مػػا ىػػو النظػػاـ الػػذي 

ظػػاـ بشػػار األسػػد الػػذي فقػػد شػػرعيتو، لكػػف حتػػى لػػو كػػاف النظػػاـ الجديػػد معاديػػا سػػيحكـ سػػورية بعػػد سػػقوط ن
إلسرائيؿ، فػإف التيديػد االسػتراتيجي السػوري المباشػر ضػد الدولػة العبريػة سػيزوؿ ولفتػرة طويمػة، الفتػا إلػى أف 

بيػػره. أي نظػاـ سػػوري جديػد سػػُتواجيو تحػػديات داخميػة صػػعبة تمنعػو مػػف التفػػرغ لمعػاداة إسػػرائيؿ، عمػى حػػد تع
وبػػػرأي د. إلعػػػاد فػػػإف إنجػػػازات مػػػا أسػػػماه بػػػالربيع اإلسػػػرائيمي اجتػػػازت الحػػػدود السػػػورية لتشػػػمؿ أيضػػػا حركػػػة 

 المقاومة اإلسالمية )حماس( ومنظمة حزب اهلل المبنانية، واصفا إياىما بالتنظيميف األكثر خطر
بطمػيف فػي نظػر العػالـ العربػي،  وتابع قائال إف منظمة حزب اهلل وزعيميا الشيخ حسف نصر اهلل، المػذاف كانػا

أصػػبحا اليػػػـو يمػػػثالف مصػػػيبة بالنسػػػبة إلػػػى الشػػػرؽ األوسػػػط برمتػػػو والقػػػوى الثوريػػػة فيػػػو، بسػػػبب تأييػػػد الحػػػزب 
ودعمو لمرئيس بشار األسد ضػد الثػورة، عمػى حػد تعبيػره، وعػرج عمػى حركػة حمػاس وقػاؿ إف حركػة المقاومػة 

تي كانت معقميا السياسي والموجيستي خػالؿ العشػريف عامػا اإلسالمية اضطرت لمغادرة األراضي السورية، ال
الماضػػية، مشػػيرا إلػػى أف ىػػذا األمػػر ُيعتبػػر ضػػربة قويػػة لمحركػػة، وتحديػػدا بسػػبب تفػػرؽ قادتيػػا بػػيف العواصػػـ 
العربية وعػدـ تجمعيػـ فػي عاصػمة عربيػة تحتضػنيـ كميػـ مثممػا كانػت تفعػؿ سػورية، بعػد أف تػـ طػردىـ مػف 

اشػػمية أمػػا فػػي مػػا يتعمػػؽ بمصػػر فقػػد رأى المستشػػرؽ اإلسػػرائيمي أف نظػػاـ الػػرئيس محمػػد المممكػػة األردنيػػة الي
مرسي ىو األنسب مف بػيف األنظمػة العربيػة حتػى اآلف بالنسػبة إلػى إسػرائيؿ، ذلػؾ أنػو يحتػـر اتفاقيػة )كامػب 

مػاس، كمػا ديفيد(، أي اتفاؽ السالـ مع إسرائيؿ، باإلضافة إلى أنو يقوـ بممارسػة الضػغوطات عمػى حركػة ح
أنو يقوـ بالتصدي لعمميات قياميا، أي حماس، بتيريب األسمحة مف شبو جزيرة سيناء إلى قطػاع غػزة، وىػذا 
األمر، زاد إلعاد، يصب في الصالح االستراتيجي اإلسرائيمي تمامػا، خصوصػا وأف إسػرائيؿ طالمػا عانػت مػف 

 قطاع غزة، عمى حد قولو.عمميات تيريب السالح إلى حماس وبقية المنظمات الفمسطينية في 
وتػػابع قػػائال إنػػو بعػػد مػػرور حػػوالي السػػنتيف عمػػى انػػدالع الربيػػع العربػػي، ُيالحػػظ أف ثالثػػة أنمػػاط مػػف األنظمػػة 
عربية لـ تنخرط في الربيع العربي: اإلمارات العربية والممالؾ، الفتا إلػى أف السػعودية وقطػر والمغػرب ودوؿ 
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اندالع االحتجاجات، وىو المػاؿ، ولػيس مػف بػاب الصػدفة، أضػاؼ،  خميجية أخرى تممؾ السالح الفتاؾ لمنع
د. إلعاد، أف ىذه األنظمة وجدت األمػواؿ والميزانيػات لمنحيػا لمواطنييػا بيػدؼ إسػكاتيـ ومػنعيـ مػف الخػروج 

مميػػار دوالر لبيػػع شػػقؽ رخيصػػة،  230لممظػػاىرات، مشػػيرا إلػػى أف المممكػػة العربيػػة صػػرفت حتػػى اآلف مبمػػغ 
لػى عػدة تحسػينات فقػد تمكنػت السػعودية مػف منػع االنفجػار، وقػاؿ أيضػا إنػو مػف الالفػت جػدا أف وباإلضافة إ

المممكػػػػة األردنيػػػػة الياشػػػػمية تمكنػػػػت مػػػػف الصػػػػمود عمػػػػى الػػػػرغـ شػػػػح الميزانيػػػػات وعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف سػػػػيطرة 
ؾ قػائال الفمسطينييف والحركػات اإلسػالمية عمػى الشػارع وعػدـ لجػوء الممػؾ إلػى اسػتعماؿ العنػؼ، ولكنػو اسػتدر 

إنػػو ال ُيعػػرؼ متػػى سػػتخرج األمػػور عػػف سػػيطرة السػػمطات األردنيػػة، أمػػا الػػنمط الثػػاني فكػػاف لبنػػاف والجزائػػػر 
والعراؽ، التي مرت في حروب أىمية، والنمط الثالث، بحسب د. إلعاد، ىو سػكاف السػمطة الفمسػطينية، مشػيرا 

البوصمة، ذلؾ أف الفمسطينييف لف يحتجوا إلى أف الفصؿ بيف الضفة والقطاع أدى بالفمسطينييف إلى إضاعة 
عمى الظروؼ المعيشية الصعبة لخشيتيـ مف أف ُيفسر األمر عمى أنو انتفاضة ثالثة، وخمص إلػى القػوؿ إف 
التوجػػو الػػذي كػػاف سػػائدا فػػي إسػػرائيؿ بػػأف الربيػػع العربػػي سػػيئ لمدولػػة العبريػػة غيػػر صػػحيح، ذلػػؾ أف سػػورية، 

عب، والنظػاـ بػات قريبػا مػف السػػقوط، وخمػص إلػى القػوؿ متسػائال: ربيػػع العػدو المػدود إلسػرائيؿ فػي وضػع صػػ
 عربي؟ ال، إنو الربيع اإلسرائيمي، عمى حد تعبيره.

 28/42/2542، القدس العربي، لندن
 

 لقطع الطريق عمى روسياعالقاتيا مع األنظمة اإلسالمية  توطيدواشنطن : عمى "بيغن السادات" 27
دراسػػة جديػػدة أصػػدرىا معيػػد بػػيغف السػػادات إف الػػدور الروسػػي فػػي الوقػػت الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: قالػػت 

الحاضػر، الػذي تمعبػػو فػي الشػػرؽ األوسػط، ال يتعػػدى كونػو محاولػة بائسػػة لمتمسػؾ بنظػػاـ الػرئيس السػػوري د. 
بشار األسد، مشددًة عمى أنو بسبب ىذا الموقؼ فقدت موسكو الكثيػر مػف حمفائيػا فػي المنطقػة، وعػاد عمييػا 

موقؼ سمبا، كما أنو أعاد إلػى الػوراء دورىػا فػي المنطقػة وأضػعؼ نفوذىػا فػي الػدوؿ العربيػة، وبالتػالي، ىذا ال
فػػإف عػػدـ قػػدرتيا عمػػى تقػػديـ المعونػػات الماليػػة لمػػدوؿ الضػػعيفة اقتصػػادًيا، فػػإف ىػػذا األمػػر يفػػتح البػػاب عمػػى 

ضػػعاؼ روسػػيا، أكثػػػر ممػػا ىػػػي مصػػراعيو أمػػاـ أمريكػػػا لتوثيػػؽ عالقاتيػػا مػػػع العػػالميف العربػػي واإلسػػػالمي إل
 ضعيفة.

وتطرقت الدراسة إلى عالقة موسكو مع حماس وقالػت إنيػا بػدأت بعػد فػوز حمػاس فػي االنتخابػات التشػريعية 
عمػػى قطػػاع غػػزة، الفتػػًة إلػػى أف روسػػيا مػػف بػػيف  8002وتعػػززت بعػػد سػػيطرة الحركػػة عػػاـ  8007فػػي العػػاـ 

ع حماس وال تعترؼ بأنيا منظمػة إرىابيػة، وأشػارت أيضػا أف القوى الكبرى القميمة التي تقيـ عالقات رسمية م
وفًدا بقيادة خالد مشعؿ زار موسكو وكاف في استقبالو وزير الخارجية، سيرجي الفروؼ، حيػث حصػمت عمػى 
اعتػػراؼ رسػػمي، ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف التقػػى مشػػعؿ والفػػروؼ عػػدة مػػرات. وفػػي السػػياؽ ذاتػػو، قالػػت الدراسػػة إف 

سػػػرائيؿ، ولكػػػف موسػػػكو حاولػػػت فػػػي المواج يػػػة األخيػػػرة أف  تمعػػػب دوًرا فػػػي محػػػاوالت التيدئػػػة بػػػيف حمػػػاس وا 
تصريحاتيا كانػت عدائيػة لمدولػة العبريػة حيػث أكػدت عمػى طمبيػا ضػبط الػنفس مػف الجػانبيف، كمػا أف، وزيػر 
الخارجيػػة الفػػروؼ، تحػػدث فػػي مػػؤتمر صػػحافي بعػػد اجتمػػاع مػػع وزراء الخارجيػػة العػػرب فػػي الريػػاض، حيػػث 

راءات اإلسػػرائيمية بأنيػػا غيػػر متناسػػبة وغيػػر مقبولػػة بػػالمرة، فػػي حػػيف دعػػا بػػوتيف األطػػراؼ إلػػى وصػػؼ اإلجػػ
( بػػػالمغتيف العربيػػػة  ممارسػػػة سياسػػػة ضػػػبط الػػػنفس، وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو أطمقػػػت العنػػػاف لفضػػػائية )روسػػػيا اليػػػـو

 واإلنكميزية لمتحريض عمى إسرائيؿ، بحسب الدراسة.
 28/42/2542، القدس العربي، لندن
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مفكرًا وأكاديميًا ومف كبار الضباط السابقيف في الجيش الصػييوني، عمػى عريضػة  70وقع نحو : )وكاالت( 
، حنػػػيف زعبػػي، مػػف الترشػػح بذريعػػػة ”الكنيسػػت“تطالػػب بإلغػػاء قػػرار لجنػػة االنتخابػػػات المركزيػػة بمنػػع عضػػو 

وحػػػذروا مػػػف األجػػػواء المعاديػػػة لمديمقراطيػػػة . وجػػػاء فػػػي  8020ة التركػػػي عػػػاـ ،مشػػػاركتيا فػػػي أسػػػطوؿ الحريػػػ
نحف الموقعوف أدناه نقر بوجوب السماح بمػا “، أمس، ”ىآرتس“العريضة التي تـ نشرىا كإعالف في صحيفة 

ورأى ”. ، حنػػػيف زعبػػػي، الحػػػػؽ األسػػػاس فػػػي االنتخػػػاب والترشػػػػح”الكنيسػػػت“ىػػػو مفػػػروغ منػػػو، ومػػػنح عضػػػػو 
االسػتراتيجية ويشػكؿ ” إسػرائيؿ“سيؤدي إلى انتخابات لمييػود فقػط ويقػوض مكانػة “شطب زعبي  الموقعوف أف

 ”.خطرًا عمييا بشكؿ أحمؽ
، أمػس، النظػر فػي قػرار لجنػة االنتخابػات المركزيػة باسػتبعاد الزعبػي مػف ”إسػرائيؿ“وأنيت المحكمة العميا في 

 قبؿ. الترشح. وستصدر المحكمة قرارىا في ىذا الشأف األحد الم
 28/42/2542، الخميج، الشارقة

 
 واالستطالعات ييزان موقف نتنياىو انتخابياً  "شاس" 29

رسػػالة لػػرئيس الػػوزراء االسػػرائيمي بنيػػاميف « بعثػػت حركػػة شػػاس: وكػػاالت –الحيػػاة الجديػػدة  -القػػدس المحتمػػة 
التي يشرؼ « ـو ليوـي»نتنياىو بأف خياراتيا مفتوحة حوؿ رئيس الوزراء المقبؿ، مف خالؿ ما كتبتو صحيفة 

 عمييا مساعد الزعيـ الروحي لمحركة عوفاديا يوسيؼ.
جميور المتدينيف يتابع كيفيػة تصػرؼ زعيمػة حػزب العمػؿ شػيمي يحمػوفتش بمػا يخػص »وقالت الصحيفة اف 

شػػؤوف الدولػػػة، وىػػػذه اشػػارة واضػػػحة بػػػأف حركػػة شػػػاس وزعيميػػػا الروحػػي قػػػد يػػػدعموف يحمػػوفتش فػػػي تشػػػكيؿ 
 «.تخاباتالحكومة بعد االن

يبػػػدو اف نتنيػػػاىو يتصػػػرؼ وكأنػػػو تمقػػػى دعمػػػا مػػػف الشػػػعب »وشػػػنت الصػػػحيفة ىجومػػػا عمػػػى نتنيػػػاىو قائمػػػة: 
االسػػرائيمي ليكػػوف رئػػيس الػػوزراء المقبػػؿ، واف الشػػعب قػػاؿ كممتػػو واختػػار نتنيػػاىو ليكػػوف رئػػيس الحكومػػة، ال 

 «.يوجد سبب يمنع المتدينيف مف دعـ يحمفوتش لتشكيؿ الحكومة
وازديػػاد قػػوة « بيتنػػا -الميكػػود»اسػػتمرار تراجػػع قائمػػة « ريشػػت بيػػت»طالع أجرتػػو االذاعػػة العبريػػة وأظيػػر اسػػت

 «.البيت الييودي»حزب 
مقعدا بتراجع خمس مقاعد في استطالع أجري  38ستحصؿ عمى « الميكود ? بيتنا»وحسب االستطالع فإف 

 قبؿ اسبوعيف.
مقعدا، ما يؤكد استمرار قوة الحػزب وقدرتػو  20عمى بزعامة نفتالي بنيت « البيت الييودي»وسيحصؿ حزب 

مقعػدا بتراجػع  27عمى سحب جميور المستوطنيف مف حػزب الميكػود، فػي حػيف سيحصػؿ حػزب العمػؿ عمػى 
 مقعدا. 22« ىآرتس»مقعدا، وآخرىا استطالع  22واضح عف آخر االستطالعات التي اعطتو 

مقعػدا وحركػة شػاس عمػى  22تو حيث سيحصؿ عمػى بزعامة ليفني عمى قو « الحركة»وحافظ الحزب الجديد 
ييػػودات «مقاعػػد و 0مقاعػػد، وميػػرتس عمػػى  2عمػػى « يوجػػد مسػػتقبؿ»مقعػػدا، فػػي حػػيف سيحصػػؿ حػػزب  23

مقعػػػػدا. وأظيػػػػر  22مقاعػػػػد، بينمػػػػا ستحصػػػػؿ األحػػػػزاب العربيػػػػة مػػػػع قائمػػػػة الجبيػػػػة عمػػػػى  7عمػػػػى « ىتػػػػوراة
 زا نسبة الحسـ.لف يتجاو « االستقالؿ»و « كاديما»االستطالع اف حزبي 

 28/42/2542، الحياة الجديدة، رام اهلل
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بػػّيف اسػػتطالع كبيػػر عمػػى نحػػو خػػاص أجػػراه معيػػد "داحػػاؼ" لصػػالح صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت"، ونشػػرت 
، تراجػػػع الفػػػرؽ بػػػيف كتػػػؿ اليمػػػيف واليسػػػار فػػػي إسػػػرائ مقاعػػػد، مػػػع ثبػػػات  8مقاعػػػد إلػػػى  2يؿ مػػػف نتائجػػػو اليػػػـو

 األحزاب العربية ومحافظتيا عمى قوتيا الحالية.
مقعػدا  82شخصػا أف أحػزاب اليمػيف تحصػؿ مجتمعػة عمػى  2800وأظير االستطالع الذي شػمؿ ىػذه المػرة 

مقعػػػدا. فػػػي المقابػػػؿ تحصػػػؿ  78مقعػػػدا أي أف كتػػػؿ اليمػػػيف تصػػػؿ إلػػػى  22وتحصػػػؿ أحػػػزاب الحريػػػديـ عمػػػى 
مقعػػدا  22مقعػػدا، وتحصػػؿ األحػػزاب العربيػػة مجتمعػػة عمػػى  83مػػا يسػػمى بػػػ"اليسار" و"الوسػػط" عمػػى  أحػػزاب

 وبنفس توزيع المقاعد الحالي.
ووفقا لما نشرتو صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليـو  فإف قائمة "الميكود بيتينو" تفقد شيريا مقعدا واحدا، مقابػؿ 

تػالي بنيػت. وتحصػؿ قائمػة "الميكػود بيتينػو" وفػؽ االسػتطالع عمػى ازدياد قوة حػزب "البيػت الييػودي" بقيػادة نف
 مقعدا فقط، خالفا لتوقعات ليبرماف ونتنياىو عند تشكيؿ التحالؼ بيف حزبييما. 33

مقعػػدا، أي بخسػػارة مقعػػديف منػػذ آخػػر  22فػػي المقابػػؿ يحصػػؿ حػػزب العمػػؿ بقيػػادة شػػيمي يحيمػػوفيتش عمػػى 
مقعػػدا. أمػػا حػػزب يئيػػر  22ركػػة تسػػيبي ليفنػػي عمػػى قوتيػػا الحاليػػة اسػػتطالعيف أجرتيمػػا الصػػحيفة، وتحػػافظ ح

 8مقاعػد عػػف آخػر اسػػتطالعيف. ويحصػػؿ حػزب "ميػػرتس" عمػػى  3مقعػػدا، أي بزيػػادة  22لبيػد فيحصػػؿ عمػى 
 مقاعد، بينما ال يحصؿ حزب "كديما" عمى أي مقعد وال يجتاز نسبة الحسـ.

مقاعػػػد، وتحصػػػؿ كػػػؿ مػػػف الجبيػػػة  3صػػػؿ التجمػػػع عمػػػى أمػػػا األحػػػزاب العربيػػػة فتحػػػتفظ بقوتيػػػا الحاليػػػة إذ يح
 مقاعد لكؿ منيما. 8والموحدة عمى 

 28/42/2542، 48عرب
 

 مستوطنين نفذوا اعتداءات ضد فمسطينيين ثالثةتقديم الئحة اتيام ضد  34
أفػػادت صػػحيفة "يػػديعوت احرونػػوت"، فػػي موقعيػػا عمػػى الشػػبكة، اف النيابػػة العامػػة االسػػرائيمية  قػػّدمت اليػػوـ 

كمة المركزية في بئر السبع الئحػة إتيػاـ ضػد ثالثػة مػف المسػتوطنيف مػف سػكاف مسػتوطنات فػي الضػفة لممح
عامًا( قاموا قبؿ حوالي ثالثة اسابيع بإرتكاب جرائـ ضد الفمسػطينينف تحػت توقيػع  83-80عمارىـ )أالغربية 

ف المنطقة وكتابػة شػعارات "جباية الثمف" في إحدى قرى منطقة جنوب الخميؿ، وذلؾ بحرقيـ سيارة ألحد سكا
 معادية في المكاف ".

 28/42/2542، 48عرب
 

 نجم صاعد عمى الساحة السياسية اإلسرائيمية نفتالي بينيت... 32
يناير/كػػانوف الثػػاني المقبػػؿ، يصػػعد نجػػـ زعػػيـ  88قبػػؿ أقػػؿ مػػف شػػير عمػػى االنتخابػػات المزمػػع إجراءىػػا فػػي 

ذا بقػػي ىػػذا االتجػػاه مسػػتمرا، قػػد يظيػػر المميػػونير اليمينػػي و  حػػزب البيػػت الييػػودي فػػي إسػػرائيؿ نفتػػالي بينيػػت. ا 
 المتطرؼ كصوت قوي معارضا لمدولة الفمسطينية.

وتشػػير اسػػتطالعات رأي إلػػى أف حػػزب البيػػت الييػػودي، الػػذي يحػػوز ثالثػػة مقاعػػد فقػػط فػػي الكنيسػػت المكػػوف 
 بمة.مقعدا خالؿ االنتخابات المق 23إلى  22مقعدا، قد يحصؿ عمى ما بيف  280مف 
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سرائيؿ بيتنا، الػذي  ومف المتوقع أف تكوف المقاعد اإلضافية لحزب البيت الييودي مف حصة حزبي الميكود وا 
 يتزعمو أفغدور ليبرماف.

وكاف حزب البيت الييودي في أوج تألقو خالؿ الستينات مف القرف الماضي، ثـ شارؾ في حكومػات ائتالفيػة 
 .2228و 2282في الفترة بيف عامي 

وحقػػؽ نجاحػػا فػػي اسػػتعادة مكانػػة الحػػزب فػػي  عامػػا( ألبػػويف أمػػريكييف ىػػاجرا إلػػى إسػػرائيؿ. 80نيػػت )ولػػد بي
 الساحة السياسية معتمدا عمى خمفيتو العسكرية وخبرتو في مجاؿ األعماؿ.

، 2222وخػػدـ بينيػػت بإحػػدى وحػػدات الجػػيش اإلسػػرائيمي. وأسػػس شػػركة تعمػػؿ فػػي مجػػاؿ بػػرامج التقنيػػة عػػاـ 
 مميوف دوالر. 280مقابؿ  8000شركات األميركية عاـ وباعيا إلحدى ال

ويقػػوؿ بينيػػت إف ىدفػػو توسػػيع قاعػػدة الػػدعـ لحزبػػو مػػف خػػالؿ التركيػػز عمػػى النػػاخبيف اليسػػارييف والعممػػانييف، 
 باإلضافة إلى الدعـ التقميدي لممستوطنيف وأنصارىـ.

 الدولة الفمسطينية
نية، مما يضعو عمى يميف حزب الميكود، الذي يتبنػى حػؿ ويتخذ بينيت موقفا واضحا رافضا قياـ دولة فمسطي

كمػػا يػػرفض إخػػالء المسػػتوطنات أو تقػػديـ أي تنػػازالت فػػي األراضػػي. وقػػدـ خطػػة تػػدعو إلػػى ضػػـ  الػػدولتيف.
 الكثير مف األجزاء بالضفة الغربية تسيطر عمييا إسرائيؿ.

 27/42/2542، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 
 

 %84% والييود 45: العرب "سرائيلإ"الناخبون في  33
كشػػػفت دائػػػرة اإلحصػػػاء المركػػػزي فػػػي إسػػػرائيؿ عػػػف معطيػػػات إحصػػػائية ذات مغػػػزى تتعمػػػؽ : حممػػػي موسػػػى

كانوف الثاني المقبؿ. وأشارت ىذه المعطيات إلى أف عػدد أصػحاب  88باالنتخابات العامة التي ستجري في 
. ومعروؼ أف ىذا الرقـ يغطي كؿ مف بمغ مػف العمػر مالييف ناخب 0,2حؽ االقتراع في الدولة العبرية بمغ 

 سنة وما فوؽ مف الجنسيف، ويحمؿ الجنسية اإلسرائيمية يـو االنتخابات. 22
واليوـ، زاد عدد المسػجميف عمػى  8002اضية بيف انتخابات العاـ وبحسب اإلحصاءات، فإنو خالؿ الفترة الم

. 8002ألػػؼ ناخػػب. ويمثػػؿ ىػػذا الػػرقـ زيػػادة بنسػػبة سػػبعة فػػي المئػػة عػػف العػػاـ  333لػػوائح االقتػػراع حػػوالى 
وتجدر اإلشارة إلى أف أعداد الناخبيف في سجؿ السكاف تقتصر عمػى مػف يحمػؿ الجنسػية اإلسػرائيمية، والػذي 

 قانوني، ويعيش بشكؿ دائـ في إسرائيؿ.بمغ السف ال
فػي المئػة  20في المئة مف المسجميف ىـ ييػود، فػي حػيف تبمػغ نسػبة العػرب  22وتشير اإلحصاءات إلى أف 

فقػػط. وطبيعػػػي أف نسػػػبة العػػرب فػػػي سػػػجؿ االنتخابػػات أقػػػؿ بكثيػػػر مػػف سػػػجؿ السػػػكاف بسػػبب النسػػػبة العاليػػػة 
 80و 22مف مجموع السكاف فػي الدولػة العبريػة تتػراوح بػيف  لألطفاؿ عندىـ. ومعروؼ أف نسبة الفمسطينييف

 في المئة.
في المئة  8عموما، وبحسب تصنيؼ دائرة اإلحصاء، فإف بيف أصحاب حؽ االقتراع المسجميف يوجد حوالي 

 مف المياجريف وأبناء عائالتيـ غير ييود، وىـ غالبا مسيحيوف غير عرب أو مسجموف مف دوف ديانة.
فػي المئػة مػف مجمػوع أصػحاب  22ألػؼ ناخػب يعيشػوف فػي الخػارج ويشػكموف  070د السابؽ وال يغطي العد

حؽ االقتراع. وبدييي أف ىذه النسبة العالية جدا مف السكاف تعيش خارج الدولة العبرية، وُينظػر إلييػا بشػكؿ 
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أو « الصاعديف»)التي تعني « عوليـ»)بالعبرية تعني اليابطيف أو الساقطيف( مقابؿ « يورديـ»سمبي وتسمى 
 المياجريف إلى إسرائيؿ(.

ويجبػػر القػػانوف اإلسػػرائيمي دائػػرة اإلحصػػاء المركػػزي عمػػى التمييػػز بػػيف المقػػيـ وغيػػر المقػػيـ. كمػػا يمػػـز دائػػرة 
االنتخابػػات فػػي وزارة الداخميػػة بتسػػجيؿ اإلسػػرائيمييف المقيمػػيف فػػي الخػػارج فػػي السػػجؿ االنتخػػابي. ولػػذلؾ، فػػإف 

قـ المقيميف في الخارج غير دقيؽ ألف بعضا منيـ قد يكوف توفي ولـ تتـ إضافتو إلى دائرة اإلحصاء تعتبر ر 
 سجؿ السكاف كمتوؼ.

فػػي المئػػة ممػػف أدرجػػت أسػػماؤىـ فػػي سػػجؿ االنتخابػػات يعيشػػوف فػػي إسػػرائيؿ. وليػػذا، فػػإف  22وبالتػػالي فػػإف 
ف غالبية اإلسرائيمييف في الخارج نسبة االقتراع في االنتخابات تكوف في العموـ أقؿ مف ىذه النسبة بكثير، أل

أصػػػال ال تشػػػارؾ فػػػي التصػػػويت فػػػي السػػػفارات والقنصػػػميات. ومػػػع ذلػػػؾ، ومقارنػػػة باالنتخابػػػات السػػػابقة، فقػػػد 
 ألؼ ناخب جديد. 82أضيؼ إلى المقيميف في الخارج 

 شخصا، في حيف يبمغ 0822828بمغ  8002عموما، فإف مجموع أصحاب حؽ االقتراع في انتخابات العاـ 
شخصػػا. ولممقارنػػة فػػإف عػػدد أصػػحاب حػػؽ االقتػػراع فػػي انتخابػػات العػػاـ  0702288فػػي االنتخابػػات الحاليػػة 

حيف أجريت أوؿ انتخابات ولػـ يػدرج فييػا مقيمػوف فػي  2282ألؼ ناخب فقط. وفي العاـ  200كاف  2270
األولػى وحتػى اآلف ناخبا. وقػد تضػاعؼ عػدد النػاخبيف منػذ االنتخابػات  007072الخارج كاف عدد الناخبيف 

 ضعفًا. 22
عمومػػا، ىبطػػت نسػػبة التصػػويت بشػػكؿ متزايػػد فػػي إسػػرائيؿ فػػي السػػنوات األخيػػرة. وبمغػػت نسػػبة االقتػػراع فػػي 

التػي أعقبػت حػرب  8007فػي المئػة فقػط، فػي حػيف بمغػت فػي انتخابػات العػاـ  78,2 8002انتخابػات العػاـ 
في المئة، وكانت  22,3وصمت نسبة االقتراع إلى  2227في المئة، وفي انتخابات العاـ  73,0لبناف الثانية 

 في المئة. 27في المئة و 20قبميا تتراوح عموما بيف 
 28/42/2542، السفير، بيروت

 
 من عائمة واحدة في مخيم اليرموك فمسطينيين أربعةياد شتاس 34

نظػػاـ عمػػى ، قصػػؼ مػػدفعي لقػػوات ال7فمسػػطينييف مػػف عائمػػة واحػػدة، واصػػيب  4استشػػيد  :وكػػاالت –دمشػػؽ 
وذكػػرت تنسػػيقية مخػػيـ اليرمػػوؾ أف أربعػػة فمسػػطينييف استشػػيدوا  مخػػيـ اليرمػػوؾ فػػي سػػوريا، عصػػر الخمػػيس.

 15وأصيب عدد آخر بجراح خطرة جػراء سػقوط قذيفػة فػي شػارع المػدارس بػالمخيـ، حيػث سػقطت اكثػر مػف 
 قذيفة عمى المخيـ منذ ساعات الصباح.

 28/12/2012، وكالة سما اإلخبارية
 

 طفاًل  880بينيم  2012حالة اعتقال ُسجمت خالل  3850رة األسرى في رام اهلل: وزا 35
راـ اهلل:  أفػػػادت معطيػػػات فمسػػػطينية رسػػػمية أف سػػػمطات االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي اعتقمػػػت خػػػالؿ العػػػاـ الجػػػاري 

طفػػػاًل، وسػػبعة وسػػػتيف سػػػيدة، وأحػػػد عشػػػر نائًبػػػا،  881مواطًنػػػا فمسػػػطينًيا، بيػػػنيـ  3848( أكثػػر مػػػف 2012)
وتسػػػعة أسػػػرى محػػػرريف فػػػي صػػػفة التبػػػادؿ األخيػػػرة، باإلضػػػافة لعشػػػرات األكػػػاديمييف والصػػػحفييف والمعممػػػيف 

 والقيادات السياسية والمينية والمجتمعية.
وذكػػرت المعطيػػات التػػي نشػػرتيا دائػػرة اإلحصػػاء بػػوزارة األسػػرى الفمسػػطينييف بػػراـ اهلل إف متوسػػط االعتقػػاالت 

 حالة اعتقاؿ شيريًا، أي ما يقارب أحد عشر حالة يوميًا. (321قد بمغت ) 2012خالؿ العاـ 
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وأشارت الوزارة إلى أف تمؾ االعتقاالت "طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفمسطيني دوف تمييػز ولػـ تسػتثف 
أحدًا، كما شممت أيضًا الجرحى والمرضػى وكبػار السػف"، الفتػة النظػر إلػى أف "الغالبيػة العظمػى مػف حػاالت 

تمت بدوافع انتقامية مف الشعب الفمسطيني وقيادتو، وليس ليا عالقػة بالضػرورة األمنيػة كمػا تػدعي االعتقاؿ 
 سمطات االحتالؿ حتى وفقًا لقوانينيا الظالمة إال ما ندر".

ويسػػتدؿ مػػف المعطيػػات ارتفػػاع حممػػة االعتقػػاالت اإلسػػرائيمية بحػػؽ الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة فػػي منػػذ العػػدواف 
زة فػػي الرابػػع عشػػر مػػف تشػػريف ثػػاني )نػػوفمبر( والشػػير الجػػاري )كػػانوف أوؿ/ أكتػػوبر(، األخيػػر عمػػى قطػػاع غػػ

 فمسطينًيا. 455فمسطينًيا، في حيف بمغ عددىـ الشير الجاري  535حيث بمغ عدد المعتقميف خالؿ نوفر 
 28/12/2012قدس برس، 

 
 سرى والمحررين بشكل نيائياعتمد قانون األ الوزراءرس: مجمس فا قدورة 36

قػاؿ رئػيس نػادي األسػير قػدورة فػارس، أف مجمػس الػوزراء اعتمػد وبشػكؿ نيػائي، مػا نػص عميػو قػانوف  :فجني
، الذي يعتبر أف مػا ينفػؽ عمػى األسػرى انمػا ىػو راتػب وال تنطبػؽ 2004( لسنة 19األسرى والمحرريف رقـ )
جػدؿ بشػأف ىػذا ودعا فػارس فػي تصػريح صػحفي، اليػـو الخمػيس، الػى التوقػؼ عػف ال عميو أي مفرده أخرى.

وكاف مركػز" أحػرار" لدراسػات  .2004الموضوع المحسوـ بموجب قانوف أقره المجمس التشريعي السابؽ لعاـ 
األسرى وحقوؽ اإلنساف، طالب الرئيس محمود عباس بالتػدخؿ الفػوري إللغػاء قػرار مجمػس الػوزراء، القاضػي 

"احػػػرار" إلػػى أف القػػػانوف الفمسػػطيني شػػػرع  وأشػػػار مركػػز باسػػتبداؿ عبػػػارة راتػػب األسػػػير بػػػ "إعانػػػات األسػػرى".
قوانيف صريحة، وما يتمقاه األسير ليس معونة، بؿ ىو الحد األدنػى مػف حقوقػو جػراء السػنيف التػي مكثيػا فػي 

 السجوف. 
 27/12/2012، القدس، القدس

 
  في سجن نفحة وتنكل باألسرى 14اإلسرئيمية تقتحم قسم  وحدة القمع الخاصةنادي األسير:  37

فػػي  14اقتحمػت وحػدة إسػرائيمية خاصػة تابعػػة لمصػمحة السػجوف، الميمػة قبػؿ الماضػية، قسػـ  الخمػيج: -غػزة 
سػػجف نفحػػػة الصػػػحراوي، وّنكمػػػت باألسػػػرى خػػػالؿ عمميػػػة تفتػػػيش واسػػػعة داخػػػؿ القسػػػـ، بحسػػػب نػػػادي األسػػػير 

مميػػات تفتػػيش الفمسػػطيني. وقػػاؿ النػػادي، فػػي بيػػاف، إف أفػػراد وحػػدة القمػػع الخاصػػة اقتحمػػوا القسػػـ وباشػػروا ع
 المعتقميف، محدثيف خرابًا في ممتمكات ومتعمقات المعتقميف داخؿ عدد مف غرؼ القسـ المذكور.

 28/12/2012، الخميج، الشارقة
 

 45االحتالل ييدم قرية العراقيب في النقب لممرة الا  38
ف قػوات االحػتالؿ أ 48الصادراف في المناطؽ المحتمة عػاـ ” صحيفة بانوراما”و” موقع بانيت“ذكر : وكاالت

. وقالػت المصػادر إف مػا يزيػد عػف ألػؼ مػف أفػراد 45نسمة( في النقب لممرة اؿ  700ىدمت قرية العراقيب )
شرطة االحتالؿ وعمػى رأسػيـ قائػد مػا تسػمى شػرطة الجنػوب يوحنػاف دانينػو وقائػد شػرطة النقػب افشػالـو بيمػد 

حػتالؿ واألىػالي الػذيف أخػرجيـ المحتمػوف مػف اقتحموا القرية، فجر أمس، حيث دارت مواجيات بيف قػوات اال
بيوتيـ . وأضافت أنو تـ نقؿ األطفاؿ والنساء مف البيوت وتجمػيعيـ فػي سػاحة المصػمى داخػؿ مقبػرة القريػة، 

 بيتًا، وسط صراخ األطفاؿ في مشاىد مؤثرة. 40قبيؿ الشروع بيدـ البيوت وعددىا 
 28/12/2012، الخميج، الشارقة
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 وىي األولى في لبنان مالية لالجئين الفمسطينيين من سوريا اعداتمستقدم  روااألون 39

بػػدأت وكالػػة األونػػروا فػػي المخيمػػات، عمميػػة توزيػػع مسػػاعدات ماليػػة عمػػى النػػازحيف الفمسػػطينييف مػػف ر: السػػفي
 650مخيمات سوريا، وذلؾ في إطار خطة عمؿ تستمر لمدة أسبوع تقريبًا. وتشمؿ العممية في الشماؿ نحو 

دوالرا  40وتتضػمف المسػاعدة مبمػغ بقيمػة  عائمػة نزحػت أخيػرًا مػف مخػيـ اليرمػوؾ. 60مػف فػييـ نحػو عائمة ب
 دوالرًا أميركيًا. 25أميركيا لكؿ شخص، إضافة إلى قسيمة شرائية بقيمة 

لمنػػازحيف الفمسػػطينييف، إذ اقتصػػر عمميػػا سػػابقًا عمػػى « األونػػروا»والمسػػاعدة الماليػػة ىػػي األولػػى التػػي تقػػدميا 
 يف الخدمات االستشفائية والتعميـ.تأم

وتجمعػػت عشػػرات العػػائالت داخػػؿ مدرسػػة األونػػروا فػػي مخػػيـ البػػداوي لمحصػػوؿ عمػػى المسػػاعدة، والتػػي رأى 
الػبعض أنيػػا غيػػر كافيػػة، نظػػرًا إلػػى حجػػـ معانػاة النػػازحيف، وخصوصػػًا صػػعوبة إيجػػاد سػػكف. وال تػػزاؿ غالبيػػة 

ىؿ، ولـ يصػر بعػد إلػى تػوفير أمػاكف سػكف ليػا. كػذلؾ، وّزعػت العائالت النازحة تحظى بضيافة األقارب واأل
 األونػػػػروا، فػػػػي مخػػػػيـ البػػػػرج الشػػػػمالي أمػػػػس، مسػػػػاعدات ماليػػػػة وقسػػػػائـ غذائيػػػػة لمنػػػػازحيف الفمسػػػػطينييف مػػػػف 

 
 
 

 دوالرًا مػف تعاونيػة الجنػػوب. 25ألػؼ ليػرة لمشػخص الواحػد، إضػافة إلػى مػواد غذائيػة بقيمػة  60سػوريا بقيمػة 
ف يػػػػتـ توزيػػػػع مسػػػػاعدات فػػػػي مخيمػػػػي الػػػػبص والرشػػػػيدية، وفػػػػي مدرسػػػػة الشػػػػبريحا وتجمعػػػػات ومػػػػف المتوقػػػػع أ
 فمسطينية أخرى.

 28/12/2012، السفير، بيروت
 

 48في أراضي عمى كنيسة قرية كفر برعم  بالعبريةشعارات عنصرية  40
عنصػػرية  فػػوجئ أىػػالي قريػػة كفػػر بػػرعـ الُميجػػرة اليػػوـ الخمػػيس، بتػػدنيس كنيسػػة بػػرعـ بشػػعارات: ػػػرب48عػػػػ

وبذيئة، مف ييود متطرفيف، قد وصموا عمى ما يبدو بساعات الميؿ الى القرية الميجػرة وقػاموا بكتابػة شػعارات 
مقززة وعنصرية مثؿ نجمة داود، وعبارات ورسومات جنسية بذيئػة ومػا الػى ذلػؾ، عمػى جػدراف الكنيسػة، كمػا 

كفػػر بػػرعـ عػػف اسػػتيائيـ مػػف ىػػذه األعمػػاؿ وعبػػر العديػػد مػػف أىػػالي قريػػة  سػػكبوا الزيػػت عمػػى مػػدخؿ الكنيسػػة.
 واالعتداءات المتكررة عمى القرية والكنيسة.

 27/12/2012، 48عرب
 

 أشجار الزيتون يعربدون ويقتمعون والمستوطنونجنود االحتالل ييدمون  41
ىػػدمت جرافػػات االحػػتالؿ، أمػػس، شػػقة سػػكنية ومشػػغؿ ألمنيػػـو لممػػواطف  :وفػػا –الحيػػاة الجديػػدة  -محافظػػات 

وواصػػمت قػػوات االحػػتالؿ أمػػس حصػػارىا لبمػػدة العيسػػوية واعتقمػػت مواطنػػا،  د أسػػامة طػػو فػػي العيزريػػة.محمػػو 
 وأخطرت سكاف خربتي الميتة والبرج في األغوار بالرحيؿ، وأميمتيـ حتى الثامف مف الشير المقبؿ.

شػيود عيػاف، إف واندلعت مواجيات بيف طمبة المدرسة وقوات االحتالؿ والمستعمريف في قرية عوريؼ. وقاؿ 
 مستوطنيف قدموا عبر الجباؿ المحيطة بالقرية وتقدموا صوب إحدى المدارس، قبؿ أف يتصدى ليـ الطمبة.
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وىػػاجـ مسػػتوطنوف مػػزارعيف فػػي قريػػة قصػػرة لممػػرة الثانيػػة. وقػػاؿ شػػيود عيػػاف اف المسػػتوطنيف منعػػوا مػػواطني 
 شجرة زيتوف. 40قتالع القرية مف زراعة أراضييـ بالزيتوف، بعد ساعات مف قياميـ با

 28/12/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 سرىمع مخيم اليرموك واأل تضامناتظاىرة في رام اهلل  42
ناشػط نقػابي عمػى ميػداف المنػارة وسػط مدينػة راـ اهلل،  300تظػاىر أكثػر مػف  :إيماف صالح الػديف –راـ اهلل 

الفمسػػػطينييف بسػػوريا، وتمبيػػػة مطالػػب األسػػػرى  أمػػس، لممطالبػػة بوقػػػؼ العػػدواف عمػػػى مخػػيـ اليرمػػػوؾ لالجئػػيف
ودعت الى المظاىرة االتحادات  المضربيف عف الطعاـ، قبؿ اف يتوجيوا إلى المقاطعة دعما لسياسة الرئيس.

النقابية المينية والعمالية واألطر الشعبية الفمسطينية بمشاركة مفوض المنظمات الشعبية فػي المجنػة التنفيذيػة 
 حمود إسماعيؿ.لمنظمة التحرير م

وتقدـ المظاىرة نقباء الصحفييف والمحاميف والمعمميف وأعضاء المجنة التنفيذيػة التحػاد نقابػات العمػاؿ واتحػاد 
العماؿ، واألمانة العامة لالتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية وممثموف عف القوى السياسية وحشد كبير مف أعضاء 

 النقابات.
 28/12/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 : القدس تتعرض لتيويد متواصلالمسيحيةسالمية الييئة اإل 43

أدانت الييئة االسالمية المسػيحية لنصػرة القػدس والمقدسػات أمػس الخمػيس  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
وحػػػدة اسػػػتيطانية جديػػػدة فػػػي مسػػػتعمرة "جيمػػػو" جنػػػوب المدينػػػة  1240قػػػرار بمديػػػة االحػػػتالؿ فػػػي القػػػدس بنػػػاء 

ة، مشيرًة الى اليستيريا االستيطانية التي تمارسيا حكومة االحتالؿ في اآلونة األخيرة، مؤكػدًة عمػى أف المحتم
اسػػػرائيؿ باتػػػت فػػػي الخطػػػوات النيائيػػػة مػػػف مخطػػػط القػػػدس الكبػػػرى، ومػػػا ىػػػذه الوحػػػدات االسػػػتيطانية الجديػػػدة 

مػى انقػاض االقصػى المبػارؾ، وتحويػؿ المتعاقبة اال المعالـ النيائية لمقدس الكبػرى، واقامػة الييكػؿ المزعػـو ع
 القدس الى العاصمة االبدية السرائيؿ والييود.

وحذرت الييئة مف عـز قوات االحتالؿ ىدـ عدد مف البيوت في بمدة سمواف بالقدس المحتمة، مؤكدة عمػى أف 
 اسػػػرائيؿ شػػػرعت بعمميػػػة اليػػػدـ منػػػذ أف سػػػممت اصػػػحاب ىػػػذه المنػػػازؿ أوامػػػر واخطػػػارات اليػػػدـ بحجػػػة عػػػدـ
الترخيص، داعيًة الى وقؼ مسمسؿ اليدـ الذي تنتيجو قوات االحتالؿ، وضرورة توفير األمف لممقدسػييف فػي 

 بيوتيـ.
 28/12/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ضرار أبو سيسي ُرصدت بمصر واعتقل باألردن خطوات :مؤسسة التضامن 44

وؿ اختطػاؼ األسػير ضػرار أبػو سيسػي مػف كشفت مؤسسة التضامف لحقػوؽ اإلنسػاف مزيػًدا مػف التفاصػيؿ حػ
 .2011أوكرانيا عمى يد عناصر مف جياز الموساد اإلسرائيمي في الثامف عشر مف شباط 

ونقؿ محامي المؤسسة محمد العابد ىذه التفاصيؿ مف األسير أبو سيسي شخصًيا خالؿ زيارتػو األربعػاء فػي 
 عزؿ سجف عسقالف اإلسرائيمي.
في بأيػػاـ معػػدودة قػػررت السػػفر مػػع زوجتػػي وأحػػد أطفػػالي إلػػى أوكرانيػػا مػػف أجػػؿ وقػػاؿ أبػػو سيسػػي "قبػػؿ اختطػػا

وأضػػاؼ . تقػػديـ األوراؽ المطموبػػة لمحصػػوؿ عمػػى اإلقامػػة ىنػػاؾ ألف زوجتػػي "نػػور" تحمػػؿ الجنسػػية األوكرانيػػة
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 "في ىذه األثناء قررت السفر مف غزة إلى مصر ومنيػا إلػى األردف بغػرض زيػارة والػدي واالطمئنػاف عمييمػا،
 ومف ثـ أسافر مف األردف إلى أوكرانيا".

وأشار إلى أنو وفور وصولو إلى األراضػي المصػرية بعػد اجتيػازه معبػر رفػح الحػدودي شػعر بتحركػات غريبػة 
مف حولو، وأف عدًدا مف األشػخاص تػابعوه حتػى وصػولو إلػى مطػار القػاىرة، ولػـ يسػتبعد أف يكونػوا عناصػر 

 مف المخابرات المصرية.
ذلؾ سافرت مف مصر إلى األردف، وىناؾ في المطار كاف بانتظاري عدد مف عناصر المخابرات وتابع "بعد 

األردنيػػة الػػذيف اعتقمػػوني مباشػػرة بعػػد التحقػػؽ مػػف ىػػويتي الشخصػػية وعصػػّبوا عينػػي ونقمػػوني إلػػى أحػػد مراكػػز 
 التحقيؽ".

ف السػفر إلػى أوكرانيػا سػاعة ثػـ تحػرزوا عمػّي ومنعػوني مػ 14وأردؼ" ىناؾ حققوا معي بشكؿ متواصػؿ لمػدة 
أيػػاـ، وبقيػػت طػػواؿ ىػػذه المػػدة محتجػػزا مػػف الصػػباح وحتػػى منتصػػؼ الميػػؿ، وكػػانوا يسػػمحوف لػػي فقػػط  5لمػػدة 

 بالمبيت عند أىمي".
وذكر أبو سيسي أنو في اليـو الخامس مف احتجازه أخبرتو المخابرات األردنية بقرار ترحيمو إلى أوكرانيا، ولـ 

 ة، حيث فّضؿ ذلؾ بعد ما حصؿ معو في األردف.يسمحوا لو بالعودة إلى غز 
 27/12/2012، فمسطين أون الين

 
 نابمس: مواجيات مع االحتالل بعد اقتحام مئات المستوطنين الييود "قبر يوسف" 45

(، مدينػة نػابمس الواقعػة فػي شػماؿ 12|27نابمس: اقتحمت قػوات االحػتالؿ اإلسػرائيمي، فجػر اليػـو الخمػيس )
 ة مستوطنيف ييود وصموا إلى مقاـ قبر يوسؼ في المدينة لتأدية طقوس تممودية.الضفة الغربية لحماي

وأوضػػح مراسػػؿ "قػػدس بػػرس" فػػي نػػابمس أف عشػػرات اآلليػػات العسػػكرية اإلسػػرائيمية رافقػػت حػػافالت وسػػيارات 
 أقمت مئات مف المستوطنيف الييود، ووصمت إلى مقاـ قبر يوسؼ شرؽ المدينة.

ي المنطقػػة بػػيف الشػػباف الفمسػػطينييف وجنػػود االحػػتالؿ الػػذيف أطمقػػوا القنابػػؿ وأضػػاؼ أف مواجيػػات انػػدلعت فػػ
الغازية والصوتية، فيما رد الشباف الذيف أصيب عدد منيـ بحاالت اختناؽ بالحجارة والزجاجات الفارغػة، قبػؿ 

 اف تنسحب القوات المقتحمة والمستوطنيف المنطقة قبيؿ ساعات الصباح األولى.
 27/12/2012قدس برس، 

 
  تحت شعار "مقعد لكل مستوطن" مشروع جديد لالستيالء عمى أراضي بيت لحم 46

كشػفت ىيئػات شػعبية فمسػطينية تنشػط ضػد االسػتيطاف، النقػاب عػف وسػيمة جديػدة ابتكرتيػا إحػدى : بيت لحػـ
الجمعيػػات االسػػتيطانية لمسػػيطرة عمػػػى أراضػػي بمػػدة الخضػػػر الواقعػػة جنػػوب مدينػػة بيػػػت لحػػـ جنػػوب الضػػػفة 

 المحتمة. الغربية
وأوضح منسؽ "المجنة الشعبية لمواجية االستيطاف" في بمدة الخضػر، أحمػد صػالح، أف المشػروع الػذي تقػـو 
عميو جمعية "نساء ذو قبعات خضراء" االستيطانية، يقوـ عمى أساس شراء كؿ مستوطف لمقعد خشبي بمبمػغ 

اسػػمو عميػػو، بحيػػث يحظػػر عمػػى  دوالر ووضػػعو فػػي أراضػػي منطقػػة خمػػة أـ الفحػػـ بالبمػػدة بعػػد تسػػجيؿ 500
 المواطنيف الفمسطينيف الجموس عمى ىذه المقاعد أو االقتراب منيا لمسافة معينة.
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وأشػػػار صػػػالح فػػػي حػػػديث لػػػػ "قػػػدس بػػػرس" إلػػػى أف ريػػػع ىػػػذا المشػػػروع يػػػذىب لصػػػالح دعػػػـ مشػػػاريع التوسػػػع 
اريخ ومسػػػتقبؿ األراضػػػي االسػػػتيطاني وتنفيػػػذ خطػػػط الجمعيػػػة الييوديػػػة المتطّرفػػػة نػػػالتي تيػػػدؼ لػػػػ "تحريػػػؼ تػػػ

 الفمسطينية المحتمة"، حسب قولو.
وبػػّيف أف الجمعيػػة باشػػرت فعميػػًا خػػالؿ األسػػبوع الماضػػي بنصػػب المقاعػػد الخشػػبية فػػي أراضػػي بمػػدة الخضػػر، 

 وتخّطط لنصب عدد معّيف كؿ أسبوع إلى أف يمقى المشروع رواجًا واسعًا بيف المستوطنيف الييود. 
 27/12/2012قدس برس، 

 
 إصابة بأنفمونزا الخنازير في الضفة  160وفيات و خمس ارة الصحة في رام اهلل:وز  47

ارتفع عدد الوفيات في صفوؼ المواطنيف بالضفة الغربية المحتمػة بمػرض "أنفمػونزا الخنػازير" إلػى خمػس منػذ 
 ج.آخريف قيد العال 160بدء انتشاره قبؿ ثالثة أسابيع، في حيف سجمت مستشفيات وزارة الصحة إصابة 

وقػػػاؿ المػػػدير العػػػاـ لمرعايػػػة األوليػػػة فػػػي وزارة الصػػػحة بػػػراـ اهلل أسػػػعد رمػػػالوي: "إّف الوفيػػػات الخمػػػس سػػػجمت 
 جميعيا في مناطؽ شماؿ الضفة الغربية، حيث يشيد المرض انتشاًرا واسًعا، وخاصة في محافظة جنيف".

ة، مع تركػز المػرض فػي إصابة في مختمؼ أنحاء الضف 160وتحدثت كشوؼ مستشفيات وزارة الصحة عف 
 مناطؽ الشماؿ، وتوقع رمالوي انتشاره في الوسط والجنوب خالؿ أسبوعيف.

( التػػي اسػػميا مخيػػؼ لمجميػػور باتػػت H1N1وأوضػػح رمػػالوي، فػػي تصػػريح صػػحفي، أف أنفمػػونزا الخنػػازير )
لمضػادات المقػرة أنفمونزا موسمية تنتقؿ مف إنساف آلخر بالعدوى، ويتوافر لػدى المراكػز الصػحية الفمسػطينية ا

 عالميًّا لمواجيتيا.
 27/12/2012، فمسطين أون الين

 
    أمريكية مكتوب عمييا بالعبري تغزو األسواق األردنية منتجات 48

كشفت مصادر محمية النقاب عف بيع منتجات استيالكية، ُمصػنعة فػي الواليػات : خدمة قدس برس -عّماف 
العبرية، في المحاؿ التجارية في األردف، مكتوب عمييا "موافقػة خصيًصا لمييود في الدولة  المتحدة األمريكية

 لمشريعة لمييودية وحاصمة عمى قبوؿ رئاسة الحاخامات في إسرائيؿ".
وينتشر في األسواؽ األردنية، منتجات زراعية قادمة مف المستوطنات في الضفة الغربية المحتمة، في الوقػت 

مػػع مػػدني فػػي الػػبالد معنيػػة بمقاومػػة التطبيػػع مػػع إسػػرائيؿ، فػػي الػػذي تشػػير تقػػديرات إلػػى إخفػػاؽ منظمػػات مجت
 إقناع المستيمكيف األردنييف بعدـ شراء تمؾ المنتجات.

27/42/2542وكالة قدس برس،   
 

 عمى خفض مدة محكومية العمالءتحتج  "إسرائيل" سجونمن  "األسرى والمحررينلبنان: " 49
، اعتصػػامًا أمػػاـ المحكمػػة العسػػكرية أمػػس، «يونيلجنػػة األسػػرى والمحػػرريف مػػف سػػجوف العػػدو الصػػي»نفػػذت 

احتجاجػػًا عمػػى قػػرارات خفػػض مػػدة محكوميػػة العمػػالء. ورفػػع المعتصػػموف الفتػػات نػػددت بقػػرار القاضػػية ألػػيس 
شبطيني إخالء سبيؿ المحكوـ بتيمة العمالة إلسرائيؿ شربؿ القزي، وطالبت بعدـ تسييس القضاء. وأكّدوا أف 

 «.حركات قانونية واعتصامات ولقاءاتالتحرؾ سيستتبع بسمسمة ت»
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كػؿ مػف تعامػؿ »عػاطؼ بػزي أف « الحػزب السػوري القػومي االجتمػاعي»واعتبر عضػو المجمػس األعمػى فػي 
مػػع العػػدو اإلسػػرائيمي وقػػدـ لػػو خػػدمات ومعمومػػات يسػػتفيد منيػػا فػػي إطػػار عدوانػػو اإلجرامػػي المتمػػادي عمػػى 

 «.لبناف، يعتبر مرتكبًا فعؿ الخيانة الوطنية
عد كممات لألسرى المحرريف عباس قبالف، نبيو عواضة، حسيف دقدوؽ وأنور ياسػيف، تحػدث باسػـ المجنػة وب

الخطػػوة االسػػتفزازية لألسػػرى الػػذيف عػػانوا مػػف تنكيػػؿ »األسػػير المحػػرر أحمػػد طالػػب فوصػػؼ قػػرار شػػبطيني بػػػ
، داعيػًا الدولػة «ع العدوىذه القرارات تشجع ضعيفي النفوس عمى التعامؿ م»وأكّد أف «. وظمـ ىؤالء العمالء

 «.التشدد في العقوبات بحؽ العمالء، بدءا مف سحب الجنسية وصوال إلى الحكـ باإلعداـ»إلى 
28/42/2542، السفير، بيروت  

 
 "لتفريغ قنبمة غزة"في سيناء ولم يستبعد استخداميا  لمموسادسرية  مواقعكد وجود يؤ ىيكل  55

 أمنيةف سيناء تواجو تيديدات أ ،محمد حسنيف ىيكؿ ،صحافي'القدس العربي': اعتبر الكاتب ال -لندف 
، وعصابات المافيا اإلرىابية"الجماعات "و "إسرائيؿ"الكبير الذي تمأله  األمنيحقيقية متمثمة في الفراغ 

 ."إسرائيؿ" إلىشيء عبر سيناء  وأيالروسية التي تيرب المخدرات والبغايا 
الواليات المتحدة تممؾ  أفعف  "،سي بي سي"مى فضائية ع "مصر إلى أيف"في برنامج  ،وكشؼ ىيكؿ

ف الموساد يممؾ مواقع سرية في سيناء رغـ أمركزيف لممراقبة شمالي شـر الشيخ والجورة قرب رفح، و 
 .2222االنسحاب الرسمي مف شبو الجزيرة اثر توقيع اتفاؽ السالـ بيف البمديف في العاـ 

الحكـ في مصر عامال في تحقيؽ التسوية السممية لمقضية في  اإلخوافيكوف وجود  أفولـ يستبعد 
 أفوخاصة  "الفراغ في سيناء لتفريغ الشحف البشري في غزة التي تشبو القنبمة"الفمسطينية، عبر استخداـ 

، حماس تعيدت عبر الوساطة التي قاـ بيا محمد مرسي مؤخراً  أفكد أو  حماس تتولى الحكـ في القطاع.
 إال، وىو ما مكف خالد مشعؿ مف زيارة غزة والتحرؾ فييا بحرية، "إسرائيؿ"خ عمى صواري أي إطالؽبعدـ 

 األخيرقرار الجيش  أف وأكديكوف تمرير ىذه التسوية في غاية الصعوبة مف جانب مصر.  أفانو توقع 
في سيناء استيدؼ منطقة شرؽ العريش بشكؿ خاص التي تعد  األراضيبمنع غير المصرييف مف تممؾ 

 إمكانيةوشكؾ ىيكؿ في  تسعى لتأمينيا. أفالتي تديرىا حماس، ومف الطبيعي  لألنفاؽبالنسبة حيوية 
يكوف القرار تمييدا لتدخؿ عسكري  أفانو لـ يستبعد  إالبسبب سمطة القبائؿ،  األرضتطبيؽ القرار عمى 

 مع السيادة. األمفمصري لفرض 
 28/42/2542، لندن، القدس العربي

 
 تتبرع بمميون دوالر مساعدات غذائية لغزة اإلسالمية اإلغاثة 54

بمبمغ مميوف دوالر أميركي خالؿ ىذا العاـ لوكالة األونروا لمشروع توفير  اإلسالمية اإلغاثةتبرعت  :غزة
المبمغ عمى  اإلغاثةمعونات غذائية لممدارس والتي تقدميا الوكالة لالجئيف في قطاع غزة. حيث قدمت 

توفير  إلىتحت عنواف "التغذية المدرسية الطارئة في غزة" حيث ييدؼ  ويأتي ىذا المشروع مرحمتيف.
في القطاع. وقد  األونرواوطفمة في مدارس  طفالً  22,882المساعدات الغذائية التكميمية يوميا لحوالي 

. وقد األيتاـشممت مشاريع اإلغاثة اإلسالمية في المنطقة عمى توزيع األغذية، واإلغاثة الطبية وكفالة 
شأت اإلغاثة اإلسالمية أيضا مراكز تعزيز التعميـ، وبرامج رعاية األطفاؿ المصابيف بصدمات نفسية أن

 ومدرسة لمصـ".



 
 
 

 

 

           35ص                                    2722العدد:                28/42/2542جمعة ال التاريخ:

 29/42/2542الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 "إسرائيل"شديد من تصريحات إيرانية تتيميا بحماية ال ىااستياءتبمغ طيران أنقرة  52
التركية عمى خمفية التبايف في مواقؼ البمديف  –عالقات اإليرانية تصاعد التوتر في ال: ثائر عباس - بيروت

بثقميا عمى الزيارة التي قاـ بيا الناطؽ بمساف الخارجية  "التوترات"مف األزمة السورية، وقد أرخت ىذه 
مف  اإليرانية راميف ميمانبراست إلى تركيا أمس، إذ أكدت مصادر تركية أف أنقرة أبمغتو استياء شديداً 

المضادة لمصواريخ في األراضي  "باتريوت"ريحات أدلى بيا رئيس األركاف اإليراني حوؿ نشر منظومة تص
 التركية.

ييدؼ  "باتريوت"وكاف رئيس أركاف الجيش اإليراني الجنراؿ حسف فيروزي آبادي قد صرح بأف نشر منظومة 
 وسيا بالدفاع عسكريا عف سوريا.مف اليجمات الصاروخية اإليرانية وعرقمة قياـ ر  "إسرائيؿ"إلى حماية 

يراف"وأشار ميمانبراست إلى أف  ، "بعض الدوؿ في المنطقة قد ال تكوف سعيدة مف الصداقة بيف تركيا وا 
إسرائيؿ والدوؿ التي تحبيا وتدعميا ال يريدوف استقرارا في المنطقة، ألف االستقرار ال يخدـ "مشيرا إلى أف 

يراف عمييما أف "ي يحرصوف دائما عمى إثارتيامصالحيـ التي تتجمى في الفوضى الت . ولفت إلى أف تركيا وا 
تتعاونا معا في سبيؿ مكافحة المنظمات اإلرىابية، وذلؾ مف منطمؽ أنيما دولتاف جارتاف وصديقتاف، تزداد 

 بينيما العالقات بشكؿ كبير، وال سيما العالقات التجارية.
 28/42/2542الشرق األوسط، لندن، 

 
 عام الحسم ألزمة الشرق األوسط عمى أساس حل الدولتين 2543تحاد األوروبي: رئيسة اال  53

عمى ما أوردتو جريدة ىآرتس  رفض االتحاد األوروبي أف يعمؽ رسمياً : عبد اهلل مصطفى - بروكسؿ
اإلسرائيمية حوؿ تحذير وزارة الخارجية اإلسرائيمية، مف عواقب توجو االتحاد األوروبي إلى فرض تسوية 

 والفمسطينييف العاـ المقبؿ. "إسرائيؿ"سية، عمى سيا
منسقة  آشتوف،الشرؽ األوسط، قالت مايا كوسيانتيش، المتحدثة باسـ كاثريف جريدة وفي تصريحات ل

السياسة الخارجية، إف التكتؿ األوروبي الموحد ليس لديو تعميؽ خاص بشأف ما أوردتو ىآرتس، ألف الموقؼ 
، وجرى تأكيده في البياف الختامي الجتماعات المجمس الوزاري األوروبي األوروبي واضح في ىذا الصدد

لمخطط  "صدمتو ومعارضتو الشديدة"ديسمبر الحالي، الذي أعرب فيو عف  /كانوف األوؿ 20ببروكسؿ في 
ر أف ىذا األمر سيحوؿ دوف قياـ دولة فمسطينية قابمة لمحياة. وعب االستيطانية اإلسرائيمية الجديدة، معتبراً 

 "2ي"أبمنطقة  ، خصوصاً "صدمتيـ ومعارضتيـ الشديدة لمخطط اإلسرائيمية لتوسيع المستوطنات"البياف عف 
 شرقي القدس. التي تربط مستوطنة معالي أدوميـ بأحياء استيطانية في

إلى  أدى فعالً  "2ي"أما فعمو اإلسرائيميوف في المنطقة "واعتبر وزير الخارجية السويدي، كارؿ بيمت، أف 
 . ويرى االتحاد األوروبي أف توسيع ىذه المنطقة يمكف أف يتضمف أيضاً "تطور اآلراء داخؿ إطار االتحاد
 ."بأف يتابع مف كثب الوضع وتداعياتو األوسع، والتحرؾ تبعا لذلؾ"عمميات ترحيؿ لممدنييف، ووعد 

يجب أف يكوف عاـ  8023 وقالت وزيرة خارجية قبرص، إيراتو ماركوليس، الرئيس الحالي لالتحاد، إف عاـ
الحسـ ألزمة الشرؽ األوسط عمى أساس حؿ الدولتيف. وحوؿ توسيع المستوطنات، أضافت أف موقؼ 
االتحاد واضح مف ىذا التصرؼ، عمى أساس أنو أمر غير شرعي ويتعارض مع القوانيف الدولية، مشددة 

المجنة الرباعية، مف أجؿ استئناؼ عمى ماذا سيفعؿ االتحاد األوروبي بالتعاوف مع الشركاء ومف خالؿ 
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سريع لممفاوضات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، ومساعدة السمطة الفمسطينية عمى بناء الدولة، وفي نفس 
 ."إسرائيؿ"الوقت ضماف أمف 

 28/42/2542الشرق األوسط، لندن، 
 

 من أجل السالم "خطوات" ناتخاذ الفمسطينيين واإلسرائيميي ضرورة عمى يؤكدان آشتون والفروف 54
منسقة  آشتوفطالب بياف مشترؾ، صدر في بروكسؿ عقب محادثات كاثريف : عبد اهلل مصطفى - بروكسؿ

، ووزير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ، الفمسطينييف بتوظيؼ لالتحاد األوروبي السياسة الخارجية
يؽ مصالحة داخمية خمؼ قيادة الرئيس وضعية الدولة المراقب في األمـ المتحدة بصورة بناءة. ودعا إلى تحق

الفمسطيني محمود عباس، باعتبار األمر عامال ميما مف عوامؿ الحؿ وتحقيؽ السالـ. وأعرب الفروؼ 
بعاد "وأشتوف عف  األمؿ بأف تمتنع القيادة الفمسطينية عف المجوء إلى أي إجراء مف شأنو تعميؽ عدـ الثقة وا 

. وأشار المسؤوالف إلى أف التطورات األخيرة في المنطقة تدفع كال "أي آفاؽ محتممة لحؿ تفاوضي لمصراع
خطوات جريئة مف "مف االتحاد األوروبي وروسيا لمتأكيد عمى ضرورة أف يتخذ الفمسطينيوف واإلسرائيميوف 

نياء الصراع بيف الطرفيف. وشدد عمى أف الحؿ يجب أف يأتي عبر مفاوضات  "أجؿ التقدـ باتجاه السالـ وا 
ة تتـ مف دوف شروط مسبقة، عمى أساس القرارات الدولية ومبادئ مؤتمر مدريد وخريطة الطريؽ مباشر 

 ومبادرة السالـ العربية وكؿ االتفاقات السابقة.
وأبدى أشتوف والفروؼ استعداد بمدييما العمؿ خالؿ العاـ المقبؿ مع كؿ الشركاء الدولييف مف أجؿ تحقيؽ 

قرار بأف الحؿ، وبالتالي السالـ في المنطقة، لف يكوف ممكنا ما لـ يتـ تمبية يجب اإل"إلى أنو  االسالـ، وأشار 
طموحات الشعب الفمسطيني في إقامة دولة ذات سيادة، وكذلؾ الرد عمى مخاوؼ إسرائيؿ األمنية، وذلؾ 

يا ، وشددا عمى رفضيما لألنشطة االستيطانية اإلسرائيمية، مشيريف إلى أن"عبر اتفاؽ سالـ سياسي شامؿ
، وىي أيضا غير شرعية بنظر القانوف الدولي. "حؿ سياسي قادـ"إقامة دولة فمسطينية وبالتالي أي  "تعرقؿ"

. بما في ذلؾ القدس الشرقية، ما لـ 2272لف تقبؿ روسيا أو االتحاد األوروبي أي تعديؿ عمى حدود "وقاال: 
 ."يتوافؽ الطرفاف المعنياف عمى غير ذلؾ

 28/42/2542الشرق األوسط، لندن، 
 

 اإلسرائيمية ىي إجراءات استفزازية االستيطانيةبريطانيا: القرارات  55
القدس: أكد أليستر بيرت، وزير شؤوف الشرؽ األوسط في الحكومة البريطانية، خيبة األمؿ الشديدة لموافقة 

معة، وبالتالي وحدة استيطانية في مستوطنة )غيمو( وتحويؿ كمية )أرئيؿ( إلى جا 2888عمى بناء  "إسرائيؿ"
تأسيس أوؿ جامعة في مستوطنة غير قانونية بموجب القانوف الدولي، مؤكدًا أنيا إجراءات استفزازية كبيرة 

 جديدًا أماـ السالـ.، وتكوف عائقًا دولياً  "إسرائيؿ"تخالؼ اتفاقية جنيؼ الرابعة وتتسبب باإلضرار بسمعة 
األياـ: "نكرر مطالبتنا إسرائيؿ جريدة امة في القدس لوأضاؼ في تصريح أرسمتو القنصمية البريطانية الع

 بإلغاء ىذه القرارات عاجاًل وعدـ اتخاذ أي خطوات أخرى تيدؼ لتوسيع أو تثبيت النشاط االستيطاني".
وأضاؼ: "إننا نواصؿ دعوة الرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياىو إلبداء القيادة القوية المطموبة لمعودة 

الدولتيف الذي سيؤدي لحؿ عادؿ ودائـ ليذا الصراع، ونكرر أممنا أف يكوف عاـ  لممفاوضات عمى حؿ
 ىو "عاـ السالـ" لمفمسطينييف واإلسرائيمييف وكافة شعوب المنطقة". 8023

 28/42/2542، رام اهلل، األيام
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 في حماس النتفاضة ثالثة قياديلندن تنتقد بشدة دعوة  56

الدعوة إلى انتفاضة ثالثة،  ،أليستر بيرت ،في الخارجية البريطانيةانتقد وزير شؤوف الشرؽ األوسط  :لندف
: "عندما اتصمت بالرئيس عباس األسبوع الماضي أعربت لو 82/28وقاؿ في تصريحات لو يـو الخميس 

عف تقديرنا لمرد الموزوف الذي اتخذتو القيادة الفمسطينية عمى إعالنات إسرائيؿ األخيرة بشأف المستوطنات. 
ديف تماما ودوف تحفظ الدعوة مف طرؼ مسؤوؿ في حماس النتفاضة ثالثة وحممة مف اليجمات ونحف ن

وقاؿ: "إف التحريض عمى العنؼ واإلرىاب غير مقبوؿ، لذلؾ نرحب بكوف الرئيس عباس قد  االنتحارية".
الشرعية  رفض عمنا التصريحات االستفزازية التي أدلى بيا قادة حماس، وأوضح موقؼ القيادة الفمسطينية

 ".2272التي قبمت بوجود دولة إسرائيؿ وفؽ حدود عاـ 
 27/42/2542قدس برس، 

 
 

 ترشية تشاك ىاغل وزيرًا لمدفاع ضديصع د حممتو في الواليات المتحدة الموبي اإلسرائيمي  57
انية يحسـ الرئيس األميركي باراؾ أوباما خالؿ أياـ، تعيينات في إدارتو لواليتو الث :جويس كـر -واشنطف 

تتعمؽ بمناصب أمنية، وفي مقدميا منصب وزير الدفاع خمفًا لميوف بانيتا. ويتصدر السناتور الجميوري 
السابؽ تشاؾ ىاغؿ الئحة المرشحيف، لكف حظوظو تعرقمت بسبب حممة إعالمية ضارية مف الموبي 

 اإلسرائيمي انتقدت مواقفو مف إيراف.
رائيمي بسبب انتقاده قوة مجموعات الضغط التي وصفيا بأنيا أثار السناتور السابؽ حفيظة الموبي اإلسو 
. وىو رفض مرات توقيع رسائؿ "معاديًا لمسامية"»وصفًا  "إسرائيؿ"، ما اعتبره بعض أنصار "لوبي ييودي"

 ."أميركا وليس إسرائيؿ"رس، وقاؿ عمنًا إنو يمثؿ جفي الكون "الموبي"لمصمحة ىذا 
إلى حوار مباشر مع إيراف والمحذرة مف الخيار العسكري ضدىا، الجناح كذلؾ أقمقت مواقؼ ىاغؿ الداعية 

األميركية )أيباؾ( إعالنات  -المتشدد في السياسة الخارجية األميركية، لذا أطمقت لجنة العالقات اإلسرائيمية 
 عمى "حزب اهلل"تمفزيونية انتقدت مواقؼ ىاغؿ، ورفضو ممارسة ضغوط عمى االتحاد األوروبي إلدراج 

 الئحة المنظمات اإلرىابية.
 ويؤيد ىاغؿ االنخراط مع حركة حماس الفمسطينية.

 28/42/2542الحياة، لندن، 
 

 عشرات المتضامنين يصمون إلى غزة 58
وصؿ عشرات الفرنسييف واألوروبييف والمصرييف، أمس، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح : (.ب.ؼ.)أ

يص اؿ بعض المساعدات، في ذكرى مرور أربعة أعواـ الحدودي مع مصر لمتضامف مع الفمسطينييف، وا 
 ،ويضـ الوفد التضامني الذي ترأسو الناشطة الفرنسية اوليفا زيمور .8002عمى العدواف اإلسرائيمي نياية 

ناشطًا مف دوؿ أوروبية عدة وخصوصًا مف فرنسا ونشطاء مف مصر  22، "أوروبا فمسطيف"رئيس جمعية 
 إضافة إلى ناشط أمريكي.

 28/42/2542ج، الشارقة، الخمي
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 اإلسرائيمي: معطيات ودالالت لالقتصادضربة مرسي  59
مف المفارقة التي تشي بحجػـ المػؤامرة التػي يتعػرض ليػا الشػعب المصػري واليادفػة لتجػاوز إرادتػو الحػرة عبػر 

ني خميط مف االفتراءات والبيتاف المغمؼ بالفجور الفج، والذي يستيدؼ بشكؿ أساسي أوؿ رئػيس منتخػب مػد
فػػي تػػاريخ مصػػر؛ ىػػو حػػرص خصػػـو اإلخػػواف المسػػمميف عمػػى تجاىػػؿ التػػأثير الكبيػػر، الػػذي شػػكمو انتخػػاب 
الرئيس محمد مرسي مف تحدي كبير لالقتصاد اإلسرائيمي، حتى دوف أف يػأمر مرسػي بػإطالؽ طمقػة واحػدة، 

ارًا بأف مرسي تمكف بالفعؿ أو يأمر بالتعبئة العامة. إف الساسة والمعمقيف االقتصادييف الصياينة يعترفوف جي
مػػف إيػػذاء االقتصػػاد اإلسػػرائيمي، بشػػكؿ واضػػح. ومػػف الواضػػح أف الحػػديث اليػػامس فػػي أروقػػة صػػنع القػػرار 
الصػػييونية المغمقػػة بشػػأف تبعػػات حكػػـ مرسػػي قػػد أخػػذ طريقػػو لمعمػػف. فيػػذا ىػػو وزيػػر المواصػػالت اإلسػػرائيمي 

محكػـ مثػؿ أكبػر تيديػد إسػتراتيجي إلسػرائيؿ، ودفػع يسرائيؿ كاتس يصرح لإلذاعة العبرية بأف صػعود مرسػي ل
حكومػػػة نتنيػػػاىو إلحػػػداث زيػػػادة كبيػػػرة فػػػي موازنػػػة األمػػػف والمػػػس بمخصصػػػات الضػػػماف االجتمػػػاعي لمفقػػػراء، 
تحسبًا لما قد تقدـ عميو مصر تحت حكمو. أف ما صدر عف كاتس جاء بحكػـ عضػويتو فػي مجمػس الػوزراء 

ف كاف ىذا ال يكفي فيا ىو سيفر  المصغر لشؤوف األمف، الذي يتـ داخمو طرح القضايا الحساسة والسرية. وا 
بموتسػػكير، كبيػػر معمقػػي صػػحيفة يػػديعوت أحرنػػوت االقتصػػادييف يؤكػػد أف التحػػوط لمػػا قػػد يفعمػػو مرسػػي فػػي 
المسػػتقبؿ دفػػع نتنيػػاىو لزيػػادة الضػػرائب واألسػػعار والمػػس بالخػػدمات لمفقػػراء، وتقمػػيص موازنػػة الدولػػة لتمويػػؿ 

في النفقات األمنية. فحسب بموتسكير، فػإف االفتػراض السػائد فػي دوائػر صػنع القػرار فػي تػؿ أبيػب أف الزيادة 
زيػادة النفقػػات األمنيػػة باتػػت حتميػػة بعػػد صػػعود مرسػػي لمحكػػـ، عمػػى اعتبػػار أنػػو يتوجػػب إعػػادة ىيكمػػة الجػػيش 

 والمؤسسة األمنية اإلسرائيمية بشكؿ يناسب مواجية التحديات الجديدة.
ي حكـ المؤكد أف إسرائيؿ سػتدفع ثمنػًا اقتصػاديًا باىظػًا جػراء متطمبػات إعػادة بنػاء قوتيػا العسػكرية لقد بات ف

سػػاعة عمػػى إعػػالف فػػوز مرسػػي، وحتػػى قبػػؿ توليػػو مقاليػػد الحكػػـ  88فػػي أعقػػاب فػػوز مرسػػي. فبعػػد أقػػؿ مػػف 
ر بشػكؿ عاجػؿ لموازنػة مميػار دوال 8.0طالبت ىيئة أركػاف الجػيش اإلسػرائيمي وزارة الماليػة بتحويػؿ مػا قيمتػو 

األمػػف وذلػػؾ لتمويػػؿ متطمبػػات إعػػادة بنػػاء قيػػادة الجبيػػة الجنوبيػػة فػػي الجػػيش والمكمفػػة بمواجيػػات التحػػديات 
الناجمػػة عػػف التحػػوالت المتوقعػػة فػػي السػػموؾ المصػػري تجػػاه إسػػرائيؿ فػػي المرحمػػة المقبمػػة. مػػع العمػػـ أف ىػػذه 

ات الجػػػيش اإلسػػػرائيمي األخػػػرى.  وقػػػد تبنػػػت الحكومػػػة القيػػػادة كانػػػت تحظػػػى باإلىتمػػػاـ األقػػػؿ مػػػف بػػػيف قيػػػاد
اإلسػػػػرائيمية التصػػػػور الػػػػذي قدمػػػػو وزيػػػػر الخارجيػػػػة المسػػػػتقيؿ أفيغػػػػدور ليبرمػػػػاف إلعػػػػادة بنػػػػاء القػػػػوة العسػػػػكرية 
اإلسرائيمية في أعقاب فوز مرسػي، وىػذا يتفػرض أف تبمػغ كمفػة تطبيػؽ ىػذا التصػور أكثػر مػف عشػرة مميػارات 

يتضح حجـ تأثير السالـ مع مصر في تحسيف األوضاع االقتصػادية فػي إسػرائيؿ، دوالر عمى األقؿ. وحتى 
فإنػو مػف األىميػة اإلشػارة إلػى حقيقػة أف حجػـ اإلنفػػاؽ األمنػي قبػؿ التوقيػع عمػى اتفاقيػة " كامػب ديفيػد " كػػاف 

نة % مػػف الموازنػػة؛ بمعنػػى أف الصػػياي20.2% مػػف موازنػػة الدولػػة، بينمػػا ال يتجػػاوز اآلف 82يسػػتحوذ عمػػى 
يخشػػوف أف تعػػود لتمػػؾ األيػػاـ السػػوداء، بفضػػؿ صػػعود مرسػػي. وال يسػػاور ميشػػيؿ ستربتسنسػػكي، نائػػب رئػػيس 
قسـ األبحاث في بنػؾ إسػرائيؿ ثمػة شػؾ حػوؿ خطػورة الواقػع االقتصػادي اإلسػرائيمي فػي أعقػاب فػوز مرسػي، 

ليتػػو شػػطاينتس حيػػث تشػػير إلػػى أف الخػػوؼ مػػف خطػػوات مرسػػي المسػػتقبمية دفػػع كػػؿ مػػف نتنيػػاىو ووزيػػر ما
لتجاوز إطار موازنة األمف، منوىة إلى أف ىذا التطور سيحمؽ أضرارًا كبيرة بالفئػات الفقيػرة والطبقػة الوسػطى 
فػػػي المجتمػػػع اإلسػػػرائيمي. وتتوقػػػع صػػػحيفة " ذي مػػػاركير " االقتصػػػادية اإلسػػػرائيمية أف تحػػػؿ بإسػػػرائيؿ كارثػػػة 

قػػاب صػعود مرسػي. وفػي تحميػؿ اقتصػادي شػامؿ نشػػرتو اقتصػادية كبيػرة بسػبب زيػادة النفقػات األمنيػة فػي أع
توقعػػت الصػػحيفة أف تضػػطر إسػػرائيؿ إلػػى تقمػػيص النفقػػات فػػي مجػػاالت مدنيػػة كثيػػرة لتغطيػػة زيػػادة النفقػػات 
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األمنيػػػة، ممػػػا يعنػػػي توجػػػو ضػػػربة كاسػػػحة لالسػػػتقرار االقتصػػػادي. وشػػػددت الصػػػحيفة عمػػػى أف أىػػػـ النتػػػائج 
ع قيمػػػة الشػػػيكؿ وتراجػػػع مسػػػتوى الثقػػػة باالقتصػػػاد اإلسػػػرائيمي. مػػػف االقتصػػػادية لصػػػعود مرسػػػي سػػػيتمثؿ تراجػػػ

ناحيتو اعتبر الخبير االقتصادي تسفي لبيا أف صعود مرسي يفرض عمى إسػرائيؿ إعػادة تقيػيـ موازنػة األمػف 
الخاصػػة بيػػا مػػف جديػػد، مشػػيرًا إلػػى أف تيػػاوي األنظمػػة العربيػػة المحيطػػة بإسػػرائيؿ يفػػرض عمػػى دائػػرة صػػنع 

ة رسـ سمـ األولويات مف جديد. وفي تحميؿ نشره في النسخة العبرية لصػحيفة " يػديعوت أحرنػوت القرار إعاد
"، أشار إلى أف صػعود مرسػي يفػرض عمػى إسػرائيؿ انتيػاج سياسػة تقشػؼ، عػالوة عمػى تراجعيػا عػف بعػض 

لمناعػػة الخطػػوات التػػي ىػػدفت إلػػى تقميػػؿ األعبػػاء عػػف كاىػػؿ اإلسػػرائيمييف، مثػػؿ تقمػػيص الضػػرائب، وتفضػػيؿ ا
األمنيػػة عمػػى المناعػػة االجتماعيػػة. وسػػتؤدي التػػداعيات الجيوسياسػػية لمزلزلػػة التػػي شػػيدتيا مصػػر إلػػى إعػػادة 
تقييـ الموازنة اإلسرائيمية بشكؿ كامؿ. وأشار إلى أف ىذه التطورات ستؤدي إلى تراجػع فػائض الػدخؿ القػومي 

 السنوي.
لبيف بإدخاؿ تعديؿ جوىري عمػى سػمـ األولويػات التػي أف مصممي السياسة االقتصادية في إسرائيؿ باتوا مطا

يجػب أف تعكسػػو الموازنػػة العامػػة لألعػػواـ الثالثػػة القادمػػة، فمػف غيػػر المسػػتبعد أف تضػػطر إسػػرائيؿ إلػػى تقػػديـ 
 موازنة إضافية لتغطية اإلنفاؽ عمى المجاالت األمنية الذي مف المحتـ أنو سيزداد.

 مواصمة االستيزاء بمرسي ويشكؾ في أىميتو.وبعد كؿ ىذا يقولوف ىناؾ مف يصر عمى 
 25/42/2542موقع صالة النعامي، 
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 د. أيمف أبو ناىية
يعػػاني األسػػرى الفمسػػطينيوف فػػي األسػػر الصػػييوني األمػػريف مػػف التعػػذيب المضػػاعؼ : النفسػػي والجسػػدي ، 

وىػػو داخػػؿ الزنػػازيف أو الغػػرؼ أو  واإلىمػػاؿ الصػػحي المتعمػػد، وكثيػػرا مػػا تػػتـ مطػػاردة المعتقمػػيف السياسػػييف،
الخيـ التي يقبعوف محجوزيف فييا، طيمة اليوـ والميمة الميـ إال مف بعض الفسحة الباىتة الصػغيرة بمػا يسػمى 
"بػػالفورة" التػػي ال تتجػػاوز سػػاعة يوميػػا نصػػفيا صػػباحا ونصػػفيا اآلخػػر عصػػرا، ثػػـ تغمػػؽ أبػػواب السػػجوف بػػاقي 

مركزيػػة. وال يتمتػػع األسػػرى بػػأي حقػػوؽ سياسػػية أو ثقافيػػة أو اجتماعيػػة سػػاعات اليػػـو والميمػػة فػػي السػػجوف ال
حقيقيػػة، وال أدنػػى حقػػوؽ أخالقيػػة أو إنسػػانية، بػػؿ يبقػػى يعػػاني مػػف شػػظؼ العػػيش والتعػػذيب المتواصػػؿ، وقمػػة 
الطعاـ والشراب، والحرماف مف النوـ الطبيعي ، بسبب مالحقات إجػراءات طػابور العػد لػثالث مػرات أو أكثػر 

في ساعات الصباح الباكر والظير والمسػاء، وأحيانػا العػد فػي اليزيػع األخيػر مػف الميػؿ، والحرمػاف مػف  يوميا
المباس المدني، حيث يجبر األسرى عمى ارتداء المباس الصػييوني الموحػد لمسػجوف بمػا يعػرؼ بػػ ) األزرؽ ( 

مى البنطاؿ، ناىيؾ عػف االعتػداءات أو )البني(، وال يسمح ليـ بارتداء الحذاء برباط أو بقاء الحزاـ الجمدي ع
وممارسة أشكاؿ وفنوف التعذيب المختمفة أثناء التحقيؽ وبعده، باإلضافة إلى العقػاب الجمػاعي ليػـ والتفتػيش 
العػػػاري والتفتػػػيش الميمػػػي لغػػػرفيـ مػػػف قبػػػؿ مصػػػمحة السػػػجوف الصػػػييونية، كنػػػوع مػػػف أنػػػواع التعػػػذيب النفسػػػي 

 لألسرى.
صػػػمحة السػػػجوف الصػػػييونية عمػػػى األسػػػرى الفمسػػػطينييف العػػػزؿ تػػػأتي بػػػوتيرة إف االعتػػػداءات المتكػػػررة مػػػف م

متكػػػررة، إمعانػػػا فػػػي االذالؿ واالىانػػػة واالسػػػتخفاؼ بحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، نكايػػػة وحقػػػدا عمػػػى صػػػبرىـ وصػػػمودىـ 
الجبػػار الػػذي ال يتػػأثر مػػف قسػػوة الجػػالد وال يقيػػر مػػف خنػػؽ القضػػباف، فاعتػػداء األمػػس عمػػى األسػػير محمػػد 

عودتو مف االستراحة الصباحية "الفورة"، ووضعو في العزؿ االنفرادي بعد اعتداء عميو بالضرب مصبح أثناء 
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المبرح مف قبؿ احد الجنود المدجج بالسػالح واليػراوات، ىػو دليػؿ عمػى االنحطػاط األخالقػي والػدناءة النفسػية 
 لدى جنود االحتالؿ.

يرنا تجػاىيـ، حتػى ولػو كػاف تقصػيرا غيػر لكف كؿ ما يصيب األسرى الفمسػطينيوف مػف سػوء يرجػع إلػى تقصػ
مقصػػود، أي االقتصػػار عمػػى التضػػامف التقميػػدي واف كػػاف ىػػذا أيضػػا ميمػػا ومطموبػػا وانػػو اسػػتحقاؽ قبػػؿ أف 
يكػػوف واجبػػا عمينػػا، لكػػف تبقػػى مسػػألة االىتمػػاـ باألسػػرى الفمسػػطينييف خمػػؼ القضػػباف الصػػييونية غيػػر كافيػػة 

مسػطينية المجاىػدة حقيػا مػف الرعايػة النفسػية والصػحية والماليػة والعائميػة ووافيػة، وال يمكػف إيفػاء ىػذه الفئػة الف
الكافيػػة، حيػػث الزالػػت الحركػػة األسػػيرة الفمسػػطينية فػػي سػػجوف االحػػتالؿ الييػػودي الصػػييوني بحاجػػة لتحقيػػؽ 

الضػفة مطالب حقوقية ليا مثؿ إلغاء االعتقاؿ اإلداري الذي بدأ االحػتالؿ بتطبيقػو منػذ اليػـو األوؿ الحتاللػو 
، 2280( مف أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ البريطانيػة فػي أيمػوؿ/ 222وقطاع غزة، مستندًا بذلؾ إلى المادة )

 322مػػف خػػالؿ األمػػر العسػػكري رقػػـ  2220وتػػـ سػػف تشػػريعات الخاصػػة بػػو، ومنيػػا التشػػريع األمنػػي لعػػاـ 
يط" المعػيف والسػماح بالزيػارات العائميػة متضمنًا نفس بنود أنظمة الطوارئ البريطانية، وأيضا إلغاء قانوف "شػال

مػػػف اآلبػػػاء واألميػػػات واإلخػػػوة واألخػػػوات والزوجػػػات وأبنػػػاء جميػػػع األسػػػرى فػػػي السػػػجوف العسػػػكرية المغمقػػػة 
والمفتوحة عمى حد سواء، وكذلؾ حرية متابعة التعميـ العالي في الجامعة الفمسطينية المفتوحة وليس اقتصار 

توحػػة، الػػذي تػػـ إصػػدار قػػرار صػػييوني جديػػد يمنػػع األسػػرى مػػف حػػؽ الػػتعمـ، ذلػػؾ عمػػى الجامعػػة العبريػػة المف
وكػػذلؾ حػػؽ التمتػػع بمػػبس المبػػاس المػػدني ال العسػػكري الصػػييوني المفػػروض عمػػييـ، مقارنػػة بمعاممػػة الجنػػدي 
"جمعاد شاليط" الذي كاف مأسورا لدى حماس والػذي كػاف يظيػر بمبػاس مػدني. وال بػد مػف إتاحػة المجػاؿ أمػاـ 

الفمسػػػػطينييف لتأديػػػػة الصػػػػموات الجماعيػػػػة عمػػػػى مػػػػدار األربػػػػع والعشػػػػريف سػػػػاعة، وتحسػػػػيف األحػػػػواؿ األسػػػػرى 
المعيشػػية والماديػػة والمعنويػػة، ومقارنػػة بػػيف األسػػرى الفمسػػطينييف السياسػػييف فػػي سػػجوف االحػػتالؿ الصػػييوني 

سػجوف الصػييونية ، نجػد المطالبيف بالحرية واالستقالؿ الوطني الفمسطيني ، والسجناء المػدنييف الييػود فػي ال
المفارقػػػة عجيبػػػة وغريبػػػة، فالسػػػجناء الييػػػود يػػػزورىـ أىػػػالييـ فتػػػرات طويمػػػة، ويجمبػػػوف ليػػػـ األطعمػػػة واألشػػػربة 
والمالبػػس دوف معيقػػات، ويتمتعػػوف بحػػؽ الػػدفاع والترافػػع القضػػائي عػػنيـ أمػػاـ المحػػاكـ المدنيػػة الصػػييونية، 

ف كانػػػت جػػػرائميـ سياسػػػية أو عسػػػكرية، مثػػػؿ ق اتػػػؿ رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي "اسػػػحؽ رابػػػيف" وسػػػط حتػػػى وا 
الػذي سػمح لػو بػالزواج وىػو مسػجوف داخػؿ  2220تشػريف الثػاني عػاـ  8احتفاالت مستوطنة تؿ أبيػب ، فػي 

 السجف، ويخرج لفترات نقاىة منتظمة بضمانات شخصية وعائمية مبيمة.
مػػػف ُيمجميػػػا ويمػػػارس ضػػػغوط عمييػػػا  صػػػحيح أف دولػػػة االحػػػتالؿ تعتبػػػر نفسػػػيا دائمػػػًا فػػػوؽ القػػػانوف ولػػػـ تجػػػد

لمناقشػػة وضػػع األسػػرى القػػانوني بيػػدؼ التخفيػػؼ أو اإلفػػراج عػػنيـ دوف قيػػد أو شػػرط  ألف االحػػتالؿ ييػػدؼ 
دائمػػػا إلضػػػفاء الصػػػبغة القانونيػػػة الدوليػػػة عمػػػى األسػػػرى الفمسػػػطينييف، واعتبػػػارىـ أسػػػرى حػػػرب ونضػػػاؿ ضػػػد 

رىابييف، باإلضافة إلى نقؿ معاناة األسػرى بشػتى المحتؿ اإلسرائيمي، وليس كما يعتبرىـ االحتالؿ  مجرميف وا 
أنواعيػػا وظػػروؼ اعتقػػاليـ الوحشػػية  لكػػف مػػا أود قولػػو إف أمػػاـ الفمسػػطينييف بػػدائؿ  إذا مػػا اسػػتمرت مواقػػؼ 
االحػػػتالؿ الصػػػييوني الرافضػػػة لإلقػػػرار بػػػالحقوؽ الشػػػرعية لألسػػػرى الفمسػػػطينييف  ومنيػػػا فػػػتح معركػػػة قانونيػػػة 

نسػانية عمػػى  الصػػعيد الػػدولي كالتوجػػو إلػػى محكمػػة العػدؿ الدوليػػة بيػػدؼ الحصػػوؿ عمػػى فتػػوى قانونيػػة حػػوؿ وا 
الوضػػػع القػػػانوني لألسػػػرى الفمسػػػطينييف وتحديػػػد مضػػػموف التزامػػػات دولػػػة االحػػػتالؿ القانونيػػػة تجػػػاه المعتقمػػػيف 

رابعػػة لبحػػث الفمسػػطينييف  والتقػػدـ بطمػػب مػػف مجمػػس األمػػف الػػدولي واألطػػراؼ السػػامية فػػي اتفاقيػػة جنيػػؼ ال
موضػػػوع المعتقمػػػيف الفمسػػػطينييف وحقػػػوقيـ وطبيعػػػة االلتزامػػػات القانونيػػػة الناشػػػئة عمػػػى عػػػاتؽ دولػػػة االحػػػتالؿ 
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بشػػأنيـ، وبالتػػالي وضػػعيا أمػػاـ العدالػػة واإلرادة الدوليػػة، إيمانػػًا ويقينػػًا بػػأف العدالػػة الدوليػػة ميمػػا كانػػت منحػػازة 
 جال.لالحتالؿ  لكنيا فسوؼ تأخذ مجراىا عاجال أـ أ

 27/42/2542، فمسطين أون الين
 

 "حق العودة" إلى مخيم اليرموك 64
 ماجد كيالي
صارت حادثة طائرة "الميغ" التي قصفت جامع عبد القادر الحسيني ومدرسة الفالوجة في مخيـ اليرمػوؾ يػـو 

ثا بػارزًا ، ثـ سيطرة "الجيش الحر" عمى المخيـ وخروج سكانو منو خوفًا مف انتقاـ النظاـ، حد27/28/8028
فػي تػاريخ ىػػذا المخػيـ، وفػػي التػاريخ المأسػػاوي لالجئػيف الفمسػػطينييف، وفػي تػػاريخ ثػورة السػػورييف األكثػر كمفػػة 

 بيف الثورات العربية قاطبة، وفي تاريخ العالقات السورية الفمسطينية.
مػػا حصػػؿ فػػوؽ كػػؿ ذلػػؾ، ومػػف منظػػور الصػػراع السياسػػي الػػدائر فػػي سػػوريا وعالقػػة الفمسػػطينييف فيػػو، فػػإف 

أحدث خرقا في الفكرة التي مفادىا تجنيب مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في ىذا البمد المخاطر الناجمة عف 
الصراع الضاري الذي بات يأخذ شكؿ الصراع المسمح بيف النظاـ وفصائؿ "الجيش الحر"، وىػي فكػرة حػاوؿ 

ر الثػػورة السػػورية، سػػواء فػػي طورىػػا الفمسػػطينيوف فػػي المخيمػػات تكريسػػيا طػػواؿ العػػاميف الماضػػييف مػػف عمػػ
 السممي أو بعدما جرت عمييا تحوالت نحو العسكرة والعنؼ والصراع المسمح.

السؤاؿ اآلف وعمى ضػوء الحػديث عػف ترتيبػات وتسػويات وتوافقػات بػيف األطػراؼ المعنيػة لعػودة أىػالي مخػيـ 
ت عف الصراع الجاري في سوريا؟ وىؿ اليرموؾ إلى بيوتيـ: ىؿ ما زاؿ باإلمكاف تكريس فكرة تحييد المخيما

 يمكف لألطراؼ الفاعمة والمتصارعة أف تقبؿ بذلؾ؟ وىؿ ثمة ضمانات ليذا األمر حقا؟
مف جية الفمسطينييف والكيانات السياسية الفمسطينية، وعمى ضوء ىوؿ ما حصػؿ، يبػدو أف ىػذا ىػو المخػرج 

عمػػػى سػػػالمة الوجػػػود الفمسػػػطيني فػػػي سػػػوريا،  الوحيػػػد الػػػذي يمكػػػف التمسػػػؾ بػػػو لتجّنػػػب نكبػػػة ثانيػػػة، والحفػػػاظ
رغػـ كػؿ الحػديث  -مػف الناحيػة القانونيػة-وتخفيؼ معاناة الفمسطينييف الذيف ىـ مجرد الجئػيف فػي ىػذا البمػد 

 عف األخوة القومية وغير ذلؾ.
وعمػػػى العمػػػـو فػػػإف ىػػػذا الخػػػط، أي خػػػط تجنيػػػب المخيمػػػات الصػػػراع المسػػػمح، أكدتػػػو قيػػػادة منظمػػػة التحريػػػر 

طينية والفصػػائؿ المنضػػوية فػػي إطارىػػا منػػذ انػػدالع الثػػورة السػػورية، وىػػو مػػا التػػـز بػػو الفمسػػطينيوف فػػي الفمسػػ
 جميع المخيمات المنتشرة في المدف السورية.

-المشكمة ىنا أف ثمة طرفا فمسطينيا بعينو يشتغؿ عمى عكس ىذا التوجو، وىو األميف العاـ لمجبية الشعبية
الذي خػرج عػف ىػذا اإلجمػاع الػوطني الفمسػطيني، وتسػّبب فػي إقحػاـ الفمسػطينييف القيادة العامة أحمد جبريؿ 

في مخيماتيـ في الشأف السوري، بتصريحاتو المتكررة والمتعمقة بانحيازه الصريح إلى جانب النظػاـ، واعتبػار 
االة لمعانػػاة الثػػورة السػػورية بمثابػػة مػػؤامرة عمػػى النظػػاـ القػػومي الممػػانع الػػذي يرأسػػو بشػػار األسػػد، مػػف غيػػر مبػػ

السورييف وال لمػا يتعرضػوف لػو مػف قتػؿ وتيجيػر وتػدمير فػي الػديار والعمػراف، وكػأف قضػية التحريػر تتنػاقض 
 مع قضية الحرية!

طبعػػػا لػػػـ يكتػػػؼ جبريػػػؿ بػػػإعالف مجػػػرد موقػػػؼ سياسػػػي، وىػػػذا حقػػػو بغػػػض النظػػػر عػػػف سػػػالمة ىػػػذا الموقػػػؼ 
نما المشكمة األكبر ىنا أنو ترجـ ىذا الموقؼ مف الناحية العممية عمى األرض، في  وصحتو مف عدـ ذلؾ، وا 

محاولتػػو أخػػذ المخيمػػات عنػػوة إلػػى صػػؼ النظػػاـ السػػوري عبػػر دعػػـ جماعػػات الشػػبيحة وتشػػكيؿ مػػا أسػػماىا 
 "المجاف الشعبية" في مختمؼ المخيمات.
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طاء وىكذا وضعت الجماعات المسمحة التي أقاميا جبريؿ يدىا عمى مخيـ اليرموؾ، وباتت تضيؽ عمى النش
السورييف في األحياء المجاورة لو، عمما بأف المدخؿ الوحيد لتمؾ األحياء )التضػامف والحجػر األسػود والتقػدـ( 
ىو مف مخيـ اليرموؾ. األخطر مف ذلؾ ما قيؿ عف قياـ ىػذه الجماعػات باعتقػاؿ نشػطاء معارضػيف أو مػف 

ف السوري في مياجمتيا لألحياء السورية مقاتمي الجيش الحر، وفوؽ ذلؾ تقديميـ الدعـ والتغطية لقوات األم
 المجاورة مف مخيـ اليرموؾ.

عمى ضػوء ذلػؾ يبػدو مػف الصػعب الػتكيف بإمكػاف قبػوؿ جبريػؿ بتمريػر ىػذا االتفػاؽ ألف أوسػاط جبيتػو نفػت 
التوصؿ إلى اتفاؽ أصال، األمر الذي يفرض إيجاد نوع مف إجماع فمسطيني بيذا الشأف يحسـ في مسألتيف: 

زع سػالح الجماعػات المسػمحة التابعػة لجبريػؿ أو إخراجيػا مػف المخػيـ، والثانيػة نػزع الغطػاء الػوطني أوالىما نػ
 الفمسطيني عف جبريؿ ومف لؼ لفو.

لكف ىذا كمو لـ يكؼ بالنظر إلى تبعية جبريؿ لمنظاـ السوري، وعميو فإف ىذا األمر سيبقى مرىونا بما يريده 
 احتراـ التوافؽ في المخيـ لتأميف عودة سكانو إلى بيوتيـ.النظاـ، وما إذا كاف سيدفع جبريؿ إلى 

ىػذا بػػدوره يقودنػػا إلػػى الحػػديث عػػف حقيقػػة موقػػؼ النظػاـ مػػف ىػػذه المسػػألة، وضػػمنو إمكػػاف موافقتػػو حقػػا عمػػى 
 اإلقرار بحيادية المخيمات، والرضوخ لمطمب إخالء المخيـ مف المظاىر العسكرية ومف األعماؿ المسمحة.

ليس في سيرة النظاـ ما يشي بالوفاء بتعيداتو، فقد سبؽ لو أف وافؽ عمى التيدئة في مناطؽ في ىذا المجاؿ 
سورية معينة مثؿ الزبداني ودوما وداريا في دمشؽ مقابػؿ خػروج "الجػيش الحػر" منيػا، لكنػو بعػد خػروج الحػر 

 كاف يحنث بتعيداتو ويقصفيا تمييدا لدخوليا وارتكاب مذابح فييا.
لتكيف بالمستقبؿ، وتكرار تمؾ األمور غيػر مؤكػد، لكػف ينبغػي الحػذر ألف النظػاـ الػذي يقتػؿ طبعًا، ال يمكف ا

شػعبو ويػػدمر عمرانػػو ال ييمػػو أف يقتػػؿ فمسػػطينييف ويػػدمر مخيمػػاتيـ، وىػو لػػو سػػيرة مػػف ىػػذا القبيػػؿ فػػي لبنػػاف 
ببت فييػػا "فػػتح خػػالؿ عقػػد السػػبعينيات والثمانينيػػات مػػف القػػرف الماضػػي، كمػػا فػػي قصػػة نيػػر البػػارد التػػي تسػػ

 اإلسالـ" التي كانت إحدى إفرازاتو وخياالتو وخططو اإلجرامية والمريضة.
ومػػا ينبغػػي االنتبػػاه إليػػو ىنػػا أف التقريػػر بػػأمر التسػػوية والتوافقػػات وتحييػػد المخػػيـ، وتمكػػيف الفمسػػطينييف مػػف 

مح بوقػػوع المخػػيـ خػػػارج العػػودة إلػػى بيػػوتيـ، تتجاذبيػػػا مسػػألتاف متناقضػػتاف: األولػػػى أف النظػػاـ ربمػػا لػػف يسػػػ
سيطرتو، ألف ذلؾ قد يكوف دافعا لخروج منػاطؽ إسػتراتيجية جديػدة قريبػة مػف المخػيـ وأخػذىا لصػالح الجػيش 

 الحر، وىو ربما ما يجعمو مستعدا الرتكاب حماقات إلعادة سيطرتو عمى المخيـ.
الكثيػر مػف مػوارد القػوة لمػدخوؿ فػي يمتمػؾ  -عمػى األرجػح-أما المسألة الثانية فتتعمؽ بواقع أف النظاـ لـ يعد 

معارؾ ميدانية، فيو منذ أشير لـ يقدر عمى استعادة مناطؽ تخرج مف نطاؽ سيطرتو، مما يفسر قصػفو ليػا 
 بالمدفعية والطائرات، وربما أنو بات يتعّمد االقتصاد في موارد قوتو كي يدافع عف وجوده في مرحمة آتية.

االتفػاؽ مػف النجػاح مثػؿ حظػو مػف عدمػو، وىػو مػا ينبغػي التنبػو إليػو القصد مف كؿ ذلؾ القوؿ بأف حظ ىذا 
والتعامػػؿ مػػع ىػػذه الخطػػة بنػػوع مػػف اليقظػػة والحػػذر، والتنبػػو إلػػى أي احتمػػاؿ كػػاف، صػػونا لحيػػاة النػػاس، مػػع 

 التأكيد عمى أولوية عودة الالجئيف إلى مخيميـ وبيوتيـ وممتمكاتيـ وحياتيـ.
الحر"، لكف قبػؿ الحػديث عػف ذلػؾ تنبغػي اإلشػارة إلػى أف الحػراؾ الشػعبي يبقى في ىذا اإلطار واقع "الجيش 

لػـ يعمػؿ البتػة عمػى الػزّج بالمخيمػات فػي ىػذا الحػراؾ، حتػى  -وقبػؿ نشػوء ىػذا الجػيش-المعارض في سوريا 
إف المظػػاىرات الشػػعبية والسػػممية التػػي كانػػت تجػػري قػػرب بعػػض المخيمػػات كانػػت تتحاشػػى دخوليػػا، رغػػـ أف 

ار فقط تفصميا عف ذلؾ، مراعاة لوضع الفمسطينييف واحتراما لقرارىـ تجنيب مخيمػاتيـ الػدخوؿ عشرات األمت
 عمى خط الثورة السورية.
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طبعا ثمة فمسطينيوف دعموا الثورة السورية وانخرطوا فػي فعالياتيػا ولكػف خػارج المخيمػات، وباعتبػارىـ لػذاتيـ 
، ولػػيس باعتبػػارىـ حالػػة فمسػػطينية مسػػتقمة فػػي الثػػورة مػػثميـ مثػػؿ السػػورييف فػػي المشػػاعر وفػػي اآلالـ واآلمػػاؿ

السػػػورية، عممػػػا بػػػأف الفمسػػػطينييف ال يشػػػكموف شػػػيئا وازنػػػا فػػػي معػػػادالت الصػػػراع الجػػػاري، إذ إف نسػػػبتيـ إلػػػى 
 % فقط.3أو  8السورييف تعادؿ نحو 

لمسمح كردة فعؿ وعمى العموـ فبعد التحوالت التي حصمت في الثورة السورية نحو العنؼ والعسكرة والصراع ا
عمى عنؼ النظاـ، حصػمت مشػكالت كثيػرة، ال سػيما أننػا إزاء ثػورة شػعبية وعفويػة لػيس ليػا أطػر منظمػة وال 
نمػا ىػو يتشػكؿ مػف  برامج واضحة، خاصة أف "الجيش الحر" ليس جيػة منظمػة ليػا ىيكميػة وقيػادة موحػدة، وا 

اء الشعبية التي تعرضػت لعنػؼ النظػاـ، مجموعات مف المنشقيف مف الجيش النظامي ومف مقاتميف مف األحي
 مع تشكيالت أخرى صغيرة لكنيا ذات ىويات دينية.

ال سػيما غيػر -فوؽ ذلؾ فإذا كانػت الثػورة تتضػمف بعػض الفوضػى والمزاجيػة، فػإف الثػورات المسػمحة بالػذات 
معيػػة يػػنجـ عنيػػا أيضػػا مشػػكالت وارتيانػػات وتوظيفػػات وتظممػػات، كمػػا يػػنجـ عنيػػا تشػػققات مجت -المنظمػػة

 وسموكيات عنيفة وممارسات مزاجية، وكميا قد تضر الثورة ومساراتيا ومقاصدىا.
القصد ىنا اإلشارة إلى أف "الجيش الحر" ليس فوؽ النقػد، فمػو مػا لػو وعميػو مػا عميػو مثػؿ كػؿ مكونػات الثػورة 

مػى ممارسػات السورية، مع ذلؾ فإنو في قصة مخيـ اليرموؾ أظير طواؿ الفترة الماضػية نوعػا مػف الصػبر ع
جماعػػات جبريػػؿ ضػػده، وربمػػا كػػاف بإمكانػػو إبػػداء المزيػػد مػػف الصػػبر بػػداًل مػػف تعػػريض المخػػيـ ليػػذه الحالػػة 

 المأساوية.
طبعا ال يمكف ألحد التقرير عف أحد وضمنو "الجيش الحر"، لكف ثمة أسئمة تطرح نفسيا ىنا، مف مثؿ: ىػؿ 

ستيدافات معينة تالية؟ وما الذي اضطر "الجػيش الحػر" كاف ما حصؿ خيارًا بيف خيارات، أو ممرًا إجباريا ال
لمثػػؿ ىػػػذا العمػػػؿ؟ ىػػؿ تسػػػّرع؟ ىػػػؿ اسػػتدرج؟ ىػػػؿ ثمػػػة أطػػػراؼ أخػػرى دفعػػػت نحػػػو ذلػػؾ، وبالتػػػالي نحػػػو إثػػػارة 
اإلشػػاعات لتفريػػغ المخػػيـ مػػف سػػكانو؟ ومػػاذا بعػػد دخػػوؿ ىػػذا الجػػيش إلػػى مخػػيـ اليرمػػوؾ؟ ومػػف الػػذي يتحمػػؿ 

ف الفمسطينييف والنازحيف السورييف الذيف لجؤوا إليو لالحتماء بو، بعدما تركػوا مسؤولية تشريد مئات األلوؼ م
 بيوتيـ التي تعرضت لمخراب والدمار؟

ىػػػذه تسػػػاؤالت تطػػػرح نفسػػػيا رغػػػـ اإلقػػػرار بػػػأف جماعػػػة جبريػػػؿ والنظػػػاـ مػػػف ورائػػػو ىػػػـ الػػػذيف يتحممػػػوف أساسػػػا 
ولية إقحػػاـ مخػػيـ اليرمػػوؾ فػػي الصػػراع مسػػؤولية اسػػتدراج "الجػػيش الحػػر" إلػػى مخػػيـ اليرمػػوؾ، وضػػمنو مسػػؤ 

 العسكري الدائر في سوريا وتشريد سكانو.
اآلف، ىؿ سيسير "الجػيش الحػر" فػي اتفػاؽ التسػوية، أو بالتوافقػات المطروحػة التػي تػـ التصػريح عنيػا بشػأف 
 الخػػروج مػػف المخػػيـ والعػػودة إلػػى نيػػج تحييػػده؟ ىػػؿ ىػػذا الػػذي سيحصػػؿ أـ أف فػػي األفػػؽ شػػيئا آخػػر؟ ثػػـ أال
ينبغػػػي التصػػػرؼ وفػػػؽ اعتبػػػار مفػػػاده أف عػػػودة الفمسػػػطينييف إلػػػى مخػػػيميـ وبيػػػوتيـ مكسػػػب لمسػػػورييف ولمثػػػورة 

كانػػػت  -وأىميػػػا اليرمػػػوؾ-السػػػورية، بقػػػدر مػػػا ىػػػو مكسػػػب لمفمسػػػطينييف، ال سػػػيما أف المخيمػػػات الفمسػػػطينية 
ية واألماف والطمأنينػة، بعػد كػؿ بمثابة مالذ آمف لمئات األلوؼ مف النازحيف السورييف الذيف وجدوا فييا الرعا

 ما حاؽ بيـ مف ويالت وعذابات نتيجة إرىاب النظاـ وبطشو؟
نتيجػة عسػؼ  -مثميـ مثؿ السورييف-يبقى أف نشير إلى أف الفمسطينييف دفعوا ثمنا باىظا في الثورة السورية 

مسػػػطيني مصػػػرعيـ ف 200النظػػػاـ وسياسػػػة العقػػػاب الجمػػػاعي والقتػػػؿ األعمػػػى التػػػي ينتيجيػػػا، فقػػػد لقػػػي نحػػػو 
وبقػذائؼ المدفعيػة، وكػاف نصػيب فمسػطينيي اليرمػوؾ  -أي برصاص قوى األمف والشبيحة-برصاص النظاـ 
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وجواره )الحجر األسود والتضامف( نصؼ ىذا العدد مف الشيداء، ناىيؾ عف الدمار الذي لحػؽ بػأجزاء كبيػرة 
 في مخيمات الالجئيف في اليرموؾ ودرعا والالذقية وحمص.

يػػر يمكػػف القػػوؿ إف األمػػؿ سػػيظؿ معقػػودا عمػػى مواصػػمة الجيػػود والضػػغوط عمػػى مختمػػؼ األطػػراؼ فػػي األخ
ف ىػػؤالء سػػيظموف مػػع حمميػػـ وأمميػػـ بػػالخروج منػػو لكػػف إلػػى  لتمكػيف الفمسػػطينييف مػػف العػػودة إلػػى مخػػيميـ، وا 

 فمسطيف، وىذا ىو معنى حؽ العودة.
 27/42/2542، الجزيرة نت، الدوحة

 
 

 األردنية... من جديد!! طينيةالفمسالكونفدرالية  62
 د. نادية سعد الديف
أعاد نيؿ فمسطيف صفة 'دولة مراقب'، غير عضو، في األمـ المتحدة، طػرح الكونفدراليػة الفمسػطينية األردنيػة 
زالػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي،  إلػػى الواجيػػة مجػػددًا، بصػػيغة تػػوحي وكػػأف االسػػتقالؿ بػػات نػػاجزًا غػػداة التحريػػر وا 

قامة دعائـ   الدولة الفمسطينية عمى األرض المتصمة بسيادتيا الكاممة، غير المنقوصة.وا 
وألف كػػػؿ ذلػػػؾ لػػػـ يتحقػػػؽ فعميػػػًا، فػػػإف اسػػػتدعاء طػػػرح قػػػديـ إلػػػى دائػػػرة البحػػػث اآلف بمػػػا يعػػػاكس منطػػػؽ إنيػػػاء 

ع طيبة االحتالؿ قباًل وليس بعدًا، قد خمؽ إبيامًا حوؿ مقاصد الداعيف إليو، مع األخذ باالعتبار أف ثمة دواف
تستيدؼ تجسيد العالقة بيف الجانبيف عمميػًا بصػيغة ال تبتعػد كثيػرًا عػف طبيعػة القػائـ أصػاًل بينيمػا، والحفػاظ 
عمػػى مسػػاحة الضػػفة الغربيػػة المتبقيػػة مػػف يػػّد االحػػتالؿ االسػػتيطانية والتيويديػػة، السػػيما مػػع حكومػػة يمينيػػة 

خابيػة تعػّزز فػرص فوزىػا القويػة، برئاسػة بنيػاميف نتنيػاىو، إسرائيمية قادمة أكثر تطرفًا وغمػوًا، إزاء تقػديرات انت
 كانوف الثاني )يناير( القادـ. 88في انتخابات البرلماف اإلسرائيمي 'الكنيست'، المقررة في 

ولكػػف، فػػي المقابػػؿ، تحمػػؿ دعػػوات الكونفدراليػػة، عنػػد الػػبعض، محظػػورًا سياسػػيًا، إزاء اجتػػّرار مقتػػرح أمريكػػي 
ظػػػؿ وقػػػائع مغػػػايرة لمفيػػػـو الدولػػػة المسػػػتقمة، بغػػػرض تحقيػػػؽ مػػػراـ مشػػػبوىة وخطيػػػرة، إسػػػرائيمي مشػػػبوه، فػػػي 

تسػػػتيدؼ تصػػػفية القضػػػية الفمسػػػطينية والقضػػػاء عمػػػى أي إمكانيػػػة إلقامػػػة الدولػػػة الفمسػػػطينية المسػػػتقمة وذات 
 السيادة، وىي، أيضًا، ال تصّب، بطبيعة الحاؿ، في المصمحة األردنية.

نفدرالية' ما بعد الخطوة األممية، التػي حقػؽ الفمسػطينيوف فييػا، والشػؾ، مكسػبًا يرّوج مناصرو ىذا الطرح 'لكو 
عضػػػوا( لصػػػالح 'دولػػػة غيػػػر عضػػػو' فػػػػي  223دولػػػة مػػػف أعضػػػػائيا ) 232دبموماسػػػيًا فمسػػػطينيًا، بتصػػػويت 
اإلسػرائيمية، المدعومػة مػف دوؿ -، رغػـ الضػغوط األمريكيػة82، وامتنػاع 2المنظمة الدولية، مقابػؿ معارضػة 

 وبية، إلفشاؿ المسعى.أور 
غير أنو يصّيب، أساسًا، مساحة ما تبقى مف الضفة الغربية، المقطعة بفعؿ المستوطنات والطػرؽ االلتفافيػة، 
بما فييا شرقي القػدس، وقطػاع غػزة، ممػا يعنػي، عمميػًا، االعتػراؼ بشػرعية وقانونيػة المسػتوطنات اإلسػرائيمية 

سػػاحة األكبػػر منيػػا، والتسػػميـ 'بالقطعػػة' المجػػزأة الخارجػػة عػػف يػػّد القائمػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة والتػػي تأكػػؿ الم
االحتالؿ، وتحميؿ األردف مسؤولية الجانب األمني فييا، وفسح المجاؿ أماـ صيغ خطيرة تنادي بضـّ الضفة 
الغربيػػة إلػػى أألردف أو وضػػعيا تحػػت إدارتػػو الفعميػػة، وجعػػؿ قطػػاع غػػزة فػػي إطػػار اإلدارة المصػػرية، وبالتػػالي 

الحؽ الفمسطيني في إيجاد كينونتو الوطنية المستقمة وغير المصادرة بوصاية دوؿ وأطراؼ خارجية، كما نفي 
 دومًا.
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كما يعني ذلؾ، أيضًا، إسقاط حؽ عودة الالجئيف الفمسػطينييف إلػى ديػارىـ وأراضػييـ التػي ُىّجػروا منيػا قسػرًا 
د تنفيػذه، إمػا البقػاء حيثمػا يتواجػدوف فػي ، حيث سػيكوف أمػاـ ىػؤالء، عنػ2282بفعؿ العدواف الصييوني عاـ 

األردف، أي التوطيف، أو االنتقاؿ إلى الضػفة الغربيػة، أي نسػؼ حػؽ العػودة، عػدا عػف مػا يحممػو الطػرح مػف 
مػف حػؽ اإلقامػة فػي وطػنيـ، حيػث  2282محذور حرماف المػواطنيف الفمسػطينييف فػي فمسػطيف المحتمػة عػاـ 

خطػػط لػػػو دومػػًا بتيجيػػر تػػدريجي 'ترانسػػػفير' لبمػػوغ الييوديػػة النقيػػػة سيسػػمح لسػػمطات االحػػتالؿ بممارسػػػة مػػا ت
 الخالصة، وفؽ مزاعميا.

وىػػػذا كمػػػو يفػػػتح الطريػػػؽ أمػػػاـ المقولػػػة الصػػػييونية 'بػػػالوطف البػػػديؿ' والحمػػػوؿ الجزئيػػػة أو المؤقتػػػة التػػػي تسػػػيؿ 
ييونية عػػف تغذيػػة لالحػػتالؿ التػػرويج لدولػػة عمػػى حػػدود مؤقتػػة قػػد تمحػػؽ بػػاألردف، إذ لػػـ تنفػػؾ األحػػزاب الصػػ

منافسػػتيا النتخابػػات 'الكنيسػػت' القادمػػة بوعػػود التوسػػع االسػػتيطاني ورفػػض تقسػػيـ القػػدس وحػػؽ العػػودة، بينمػػا 
اختػػػػار رئػػػػيس حػػػػزب االتحػػػػاد القػػػػومي وعضػػػػو 'الكنيسػػػػت' ارييػػػػو الػػػػداد 'األردف ىػػػػي فمسػػػػطيف' عنػػػػواف حممتػػػػو 

 االنتخابية.
رالية؛ حيث تتمتع كؿ مف منظمة التحرير الفمسطينية والحكومة وبرغـ اإلسناد القانوني لصيغة العالقة الكونفد

األردنية بصالحيات محػددة إلجػراء توافػؽ حػوؿ طبيعػة العالقػة الثنائيػة، إال أف الوقػائع عمػى األرض تخالفيػا 
 عمميًا.

تػي ، وال2272فالخطوة األممية لـ تقـّ دعائـ الدولة الفمسطينية عمى حدود األرض المخصصة ليػا فػي العػاـ 
 2272يتوالى انكماشػيا مػع اسػتمرار سياسػة االسػتيطاف واالسػتالب اإلسػرائيمية، المتواصػمة منػذ عػدواف العػاـ 

' مف مساحة الضػفة الغربيػة، وتػرؾ أقػؿ مػف 20واشتدت وتيرتيا بعد اتفاؽ أوسمو، والتي أدت إلى قضـّ نحو 
 ' مف فمسطيف التاريخية.28' فقط لمفمسطينييف، تشكؿ 80

قعػػة' المتبقيػػة مػػف يػػّد االحػػتالؿ ضػػمف ثمانيػة 'كانتونػػات' غيػػر متصػػمة جغرافيػػًا، لتشػػكؿ، مػػع مسػػاحة وتمتػد 'الب
'، قػواـ الدولػة الفمسػطينية المنشػودة، وفػؽ الرؤيػة 7,83قطاع غزة، التي تساوي بالنسبة لمضفة الغربية حػوالي 

عػػػف إطػػػار الحكػػػـ الػػػذاتي المعنػػػي اإلسػػػرائيمية لمكيػػػاف الفمسػػػطيني المسػػػتقبمي الػػػذي ال يخػػػرج، بالنسػػػبة إلييػػػا، 
بالشػػػؤوف المدنيػػػة لمسػػػكاف، باسػػػتثناء السػػػيادة واألمػػػف الموكػػػولتيف إليػػػو، بمػػػا يتنػػػاقض كميػػػًا مػػػع مفيػػػوـ القيػػػادة 

 الفمسطينية لحؿ الدولتيف، الذي لـ يبؽ منو ما يعكس مضمونو.
اؽ أوسػػمو( فػػي الضػػفة وبمػػوازة ذلػػؾ؛ يحكػػـ االحػػتالؿ سػػيطرتو عمػػى المنػػاطؽ المسػػماة 'ج' )وفػػؽ تصػػنيؼ اتفػػ

الغربية، بما تحويو إمكانيات استثمارية ومائية وزراعية وصناعية، مبقيًا السمطة محاصرة في منطقة 'أ' وىػي 
مساحة المدف والقرى والمخيمػات. فيمػا يمضػي قػدمًا فػي نيػب المػوارد الطبيعيػة الفمسػطينية، والػتحكـ بمفػاتيح 

لمعػػابر والحػػدود والتجػػارة الخارجيػػة، وحريػػة الحركػػة والتنقػػؿ وشػػؿ االقتصػػاد والييمنػػة عمػػى قطاعػػو، والػػتحكـ با
الحياة في الضػفة الغربيػة بالجػدار العنصػري والطػرؽ االلتفافيػة والمسػتوطنات المتراميػة ومحاصػرة قطػاع غػزة 

 وعزؿ مدينة القدس وحرماف السمطة مف عائداتيا السياحية وضرّب حركتيا التجارية.
ى تراكـ أوضاع اقتصادية متدىورة عبر السنوات، حتى بمغت حدًا خطيػرًا، حيػث أدى ذلؾ، بطبيعة الحاؿ، إل

، عممػػػًا بػػػأف النمػػػو 8022' عػػػاـ 3إلػػػى  8020' عػػػاـ 2تراجعػػػت نسػػػبة النمػػػو فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية مػػػف 
االقتصػػػادي فػػػي األعػػػواـ السػػػابقة كػػػاف نتيجػػػة المسػػػاعدات الدوليػػػة ولػػػيس بسػػػبب القػػػدرة اإلنتاجيػػػة لالقتصػػػاد 

 ي.الوطن
' عمى التوالي، حيث ال يتعدى 82' و30'، وبمغ الفقر 80' وفي غزة 80بينما وصمت البطالة في الضفة إلى 

ألػػػؼ دوالر فػػػي  30دوالر فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، مقابػػػؿ  2300دوالر فػػػي غػػػزة و 200دخػػػؿ الفػػػرد الفمسػػػطيني 
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مجتمػػع شػػػبابي يحتػػاج مػػػف الكيػػاف اإلسػػرائيمي، بمػػػا يكشػػؼ الفجػػػّوة بػػيف األسػػعار وحجػػػـ المػػداخيؿ، فػػػي ظػػؿ 
 سنوات قادمة الستيعاب حجـ الخريجيف المتزايد. 2و 7السمطة الفمسطينية توفير مميوف وظيفة خالؿ 

وأسفر تراجع دعـ المانحيف واإلجراءات اإلسرائيمية وبعض السياسات الحكومية الفمسطينية، التػي تحتػاج إلػى 
ازداد تػػأثير البنػػؾ الػػدولي وصػػندوؽ النقػػد الػػدولي  مميػػار دوالر، فػػي حػػيف 2.3مراجعػػة، عػػف عجػػز مػػالي بمػػغ 

عمػػى السياسػػة االقتصػػادية الفمسػػطينية، وفػػؽ تقػػديرات خبػػراء فمسػػطينييف، بمػػا تجمػػى ذلػػؾ فػػي نػػواتج المشػػيد 
الفمسطيني األخير الذي شيد احتجاجات وتظاىرات عارمة فػي الضػفة الغربيػة ضػد ارتفػاع األسػعار وتضػخـ 

' 38الخانقة، كما تجسد خماًل في ىيكمية الموازنػة العامػة لمسػمطة، حيػث يػذىب  الضرائب واألزمة االقتصادية
مميارات دوالر لألمف، بينما يتػوزع البػاقي عمػى القطاعػات التنمويػة والخدميػة والبنيػة التحتيػة  3.7مف إجمالي 

ؼ مميػػوف األخػػرى. وىػػذه العقيػػدة األمنيػػة، االسػػتثنائية لسػػمطة تحػػت االحػػتالؿ، تشػػمؿ حمايػػة أكثػػر مػػف نصػػ
مسػتوطنة، وتػأميف مسػتمزمات التنسػيؽ األمنػي مػع سػمطات االحػتالؿ. إف بحػث أي شػكؿ  220مستعمر فػي 

مػػػف أشػػػػكاؿ العالقػػػة بػػػػيف فمسػػػطيف واألردف، اآلف، سػػػػابؽ ألوانػػػو، ويضػػػػّر بالقضػػػية الفمسػػػػطينية وبالمصػػػػمحة 
نيػاء االحػتالؿ وعػودة األردنية أيضًا. فاليػدؼ الػوطني الفمسػطيني يصػّب أواًل فػي التحريػر وتقريػر ا لمصػير وا 

الالجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ وأراضييـ، بػدعـ عربػي إسػالمي، بمػا مػف شػأنو أف يرسػخ قػواـ الدولػة فعميػًا 
 ضمف حدودىا التاريخية المعروفة في فمسطيف المحتمة.
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 زئيؼ جابوتنسكي
لعمػػؿ السياسػػي الجديػػد لحػػزب ميػػرتس تقتػػرح الحركػػة الغػػاء اتفاقػػات اوسػػمو. وتعتػػرؼ التػػي كػػاف فػػي برنػػامج ا

قادتيا مف المبادريف الى االتفاؽ والتي كانت العامؿ األكثر فاعمية في إجازتو، تعترؼ اآلف بأف الحديث عف 
اة فػػي العػػالـ اخفػاؽ. كػػاف الضػرر مػػف اوسػػمو عظيمػا فقػػد تػػـ تطػوير منزلػػة ـ.ت.ؼ مػف منظمػػة ارىػػاب مقصػ

 الى منظمة شرعية ذات منزلة دولية.
قبؿ اسبوعيف مف الكشؼ عف المحادثات السرية في اوسمو ظيرت عناويف صحفية ضخمة تُبيف كيؼ تواجو 
ـ.ت.ؼ القضاء عمييا نيائيا وانحالليا بسبب يأس قادتيػا الكبػار وألنػو لػـ يبػؽ عنػدىـ مػاؿ لمتابعػة االرىػاب 

ذلؾ الحيف خاصػة ُرمػي اطػار االنقػاذ الػى ياسػر عرفػات الػذي انتيػز الفػرص مػف  الموجو عمى اسرائيؿ. وفي
اجؿ اف ُيثبت أقدامو تثبيتا مسمحا في داخػؿ ارض اسػرائيؿ وكػاف ذلػؾ اجػراءا كػاف يسػتطيع اف يحمػـ بػو فقػط 

 حتى ذلؾ الحيف.
اقيف وتحمػػؿ اسػػرائيمي، وأصػػبح عشػػرات اآلالؼ معػػ 2700تحػػت رعايػػة اوسػػمو قتػػؿ ُمرسػػمو عرفػػات أكثػػر مػػف 

االقتصػػػاد خسػػػائر تبمػػػغ مميػػػارات وتحولػػػت آالؼ العػػػائالت الػػػى الجئػػػيف فػػػي بمػػػدىـ وكػػػاف األخطػػػر أف فقػػػدت 
اسػػرائيؿ الشػػرعية فػػي العػػالـ ألنيػػا بنػػت لعرفػػات منصػػة دوليػػة اسػػتغميا لنشػػر أكاذيبػػو عػػف حقػػوؽ مختمقػػة تػػأتي 

 عمى حساب الحقوؽ التي منحنا القانوف الدولي إياىا.
ي حممة سمب الشرعية ىذه مسػاعدة ايضػا مػف حمقػات مقربػة مػف ميػرتس مثػؿ تقريػر المحاميػة تمقى عرفات ف

تاليا ساسوف عف المستوطنات 'غير القانونية' في ييودا والسامرة الذي تجاىؿ تماما حقوقنا بمقتضػى القػانوف 
تنتاجات التقريػر الدولي في استيطاف ارض اسرائيؿ الغربية كميا. وقد دحضت لجنة القاضػي إدمونػد ليفػي اسػ

 تماما، لكف الضرر السياسي والعاـ والقانوني قد وقع.
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جعمػت اتفاقػات اوسػمو مػواطني اسػرائيؿ فئػراف تجػارب فػي مختبػر عمػـو السياسػة. وبػرغـ فشػؿ التجػارب الػػذي 
جعػػؿ ميػػرتس تطمػػب الغػػاء اتفاقػػات اوسػػمو اآلف، ال ُتظيػػر الحركػػة النػػدـ، بػػالعكس، فانيػػا تعػػود مثػػؿ مقػػامر 

 الى مائدة المقامرة مع مقامرة أكثر اشكالية وأخطر تغطي عمى مسؤوليتيا عف الفشؿ. مقيور
إف برنػػامج عمػػؿ ميػػرتس المجػػدد ُيحػػؿ محػػؿ التفػػاوض المباشػػر بػػيف الطػػرفيف 'مظمػػة دوليػػة' تشػػتمؿ بػػيف مػػا 
تشػػػتمؿ عميػػػو عمػػػى 'صػػػديقات واضػػػحة' السػػػرائيؿ كالسػػػعودية وتركيػػػا ومصػػػر مرسػػػي. وىػػػذه كممػػػات مغسػػػولة 

شاء جياز دولي ُيممي عمى اسرائيؿ تنػازالت ال يقبميػا أكثػر مواطنييػا. وتفعػؿ ميػرتس ذلػؾ لمتشػويش عمػى الن
المسار الديمقراطي ولتفرض تنفيذ سياسة تناقض ارادة األكثرية. وىي تتجو الى طرؽ تمتؼ عمى الديمقراطيػة 

 مف اجؿ اف تجتاز العائؽ المسمى ديمقراطية.
جػػدد ىػػو تبنػػي اتفػػاؽ جنيػػؼ باعتبػػاره قاعػػدة العمػػؿ. وىػػو اتفػػاؽ بػػيف أفػػراد غيػػر لكػػف جػػوىر برنػػامج العمػػؿ الم

مفوضيف مف الطرفيف. وعرضو عمػى أنػو اتفػاؽ سياسػي سػرقة لمػرأي. فاتفػاؽ جنيػؼ فػي األكثػر محاولػة دوؿ 
اجنبيػة أف تحػػرؼ الػرأي العػػاـ االسػرائيمي بتمويػػؿ حكػػومي كثيػؼ منيػػا. وُخصصػت ىػػذه االمػواؿ لمتػػآمر عمػػى 

ديمقراطيتنػػا لخدمػػة مصػػالح سياسػػية تنػػاقض مصػػالح دولػػة اسػػرائيؿ، بحسػػب رأي أكثػػر مواطنييػػا عمػػى  ركػػائز
 األقؿ، كما سيتبيف في االنتخابات القريبة ايضا.

 27/42/2542 ،اسرائيل اليوم
 28/42/2542، القدس العربي، لندن
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