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 حنة ويج  االلتزام بقرارات قمة بغدادتعاني من أزمة مالية طا الفمسطينية العربي: السمطةنبيل  3
األمنف العاـ لجامعة الدوؿ  ، أفالقاهرةمف  10/31/1031نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة يشرت 
إلى أيه بياء عمى  قاؿ إف السمطة الفمسطنينة تعايي مف أزمة مالنة طاحية، مشنراً  ،يبنؿ العربي ، د.العربنة

لدعوة لمدوؿ العربنة القادرة لموفاء بالتزاماتها في قمة بغداد فنما نتعمؽ طمب مف الرئنس محمود عباس جدد ا
 بشبكة األماف العربنة لمسمطة الفمسطنينة.

ألؼ  55، أف السمطة تدفع مرتبات 10/31 وأوضح، خالؿ مؤتمر صحفي عقد في القاهرة، نـو األحد
رس جف الواردات والصادرات، والكويموظؼ في غزة، بنيما هي محرومة مف الدخؿ الذي تحصمه "إسرائنؿ" م
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األمنركي قد نفرض عقوبات عمنها، واالتصاالت بدأت في الدوؿ العربنة القادرة، هذا موضوع في ميتهى 
 األهمنة.

ألف مجمس األمف أعطى جمنع  وقاؿ العربي: إف الدوؿ العربنة أعادت اليظر في الموضوع كمه، يظراً 
 تمؼ وتضنع الوقت.السمطات لمجية الرباعنة التي تدور و 

وأعمف العربي أف الدوؿ العربنة ستتجه بياء عمى لجية مبادرة السالـ العربنة الشهر القادـ إلى مجمس األمف 
إلعادة طرح القضنة الفمسطنينة بعد أف تسببت سناسات المجية الرباعنة الدولنة المعينة بالسالـ في إضاعة 

جنة المصري محمد كامؿ عمر لراـ اهلل أكدت له سوء عمى أف زنارته مع وزنر الخار  الوقت، مشدداً 
 األوضاع االقتصادنة في الضفة الغربنة.

مف الوزراء العرب سنذهبوف إلى راـ  كبنراً  وأشار العربي إلى وجود سوء فهـ لدى اإلعالـ ظف فنه أف عدداً 
منف العاـ ووزنرا أف القرار الذي صدر مف مجمس وزراء الخارجنة العرب يص أف نذهب األ اهلل، موضحاً 

عيد االتصاؿ بالدوؿ تبنف أف الغالبنة مستعدوف لمذهاب فنما "وتابع:  خارجنة مصر واألردف ومف نرغب.
أيه تـ التباحث مع  موضحاً  ...الجاري 17بعد، والكنثنروف راغبوف في الذهاب ولكف نصعب عمنهـ في 

 الرئنس عباس لتحدند موعد لزنارة جدندة لموزراء.
يبنؿ العربي  .د ، أفصالح جمعة ،القاهرةيقاًل عف مراسمها في  10/31/1031، القدس، دسالقوأضافت 

 نمكف أف تقضي عمى الحؿ في المستقبؿ. اإلسرائنمنة مف أف المستوطيات حذر
وحوؿ ايتقاد البعض لضعؼ موقؼ الجامعة إزاء هجوـ الجنش السوري عمى مخنـ النرموؾ... قاؿ يبنؿ 

لقد  ر إف الجامعة العربنة لدنها جنش نمكف أف تدافع به عف مخنـ النرموؾ، مضنفاً العربي إف البعض نتصو 
 ، مؤكدا احترامه لألقالـ التي تيتقد الجامعة العربنة.اتصاالتياتصمت بالسمطات السورنة، ولكيهـ تجاهموا 

تي لدنها ولنة السمطات السورنة ومجمس األمف، والدوؿ العربنة الؤ حدث في النرموؾ مس وأضاؼ إف ما
 مخنمات فمسطنيننف عمنها حمانتهـ.

 
 لممفاوضات إذا توقف االستيطان وأفرج عن األسرى ومستعدونعباس: نحن طال  سالم  

)نو بي اي(: أكد الرئنس الفمسطنيي محمود عباس األحد، تمسؾ الفمسطنيننف بخنار السالـ مف  - راـ اهلل
تئياؼ المفاوضات إذا أوقفت إسرائنؿ االستنطاف وأطمقت اجؿ إقامة دولة فمسطنينة، مبدنًا االستعداد الس

 سراح األسرى.
وقاؿ عباس خالؿ لقائه وفد لجية التواصؿ الوطينة مف أبياء الطائفة الدرزنة، ووفد أهالي مدنية شفا عمرو، 
 بحضور اليائب العربي في الكينست محمد بركة، واليائب سعند اليفاع، ورئنس كتمة فتح البرلماينة عزاـ
األحمد، بمقر الرئاسة في مدنية راـ اهلل، "شعبيا نمد نده لمسالـ وفؽ قرارات الشرعنة الدولنة التي أقرها 

 ".المجتمع الدولي، إلقامة دولة فمسطنينة مستقمة وعاصمتها القدس الشرقنة عمى حدود عاـ 
نة، تعيي إقامة الدوؿ العربنة وشدد عمى أف موافقة إسرائنؿ عمى االيسحاب مف األراضي الفمسطنينة والعرب

واإلسالمنة عالقات دبموماسنة "وفؽ مبادرة السالـ العربنة التي أقرت في كؿ القمـ العربنة واإلسالمنة"، وقاؿ 
 "هذا عرض لقادة إسرائنؿ لنعنشوا في واحة مف السالـ مع شعوب الميطقة".

حد، ولكف المهـ أف نكوف هياؾ شرنؾ وقاؿ "يحف طالب سالـ، وال يرند التدخؿ في الشؤوف الداخمنة أل
، ولكف القضنة ى، وظف القادة اإلسرائنمنوف أف الشعب الفمسطنيي ايتهمؤمف بالسالـ، فمقد ظمميا عاـ 
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لـ تيته، فكؿ أبياء الشعب الفمسطنيي في الشتات متمسكوف بفمسطنف وبإقامة دولتهـ المستقمة عمى حدود 
 ".عاـ 

نف قالوا إييا يمارس إرهابا سناسنا، ويحف ال يحمؿ السالح، فسالحيا هو حقيا وأضاؼ أف "اإلسرائنمن
وشرعنتيا التي حاولوا أف نطمسوها، لذلؾ قرريا الذهاب إلى مجمس األمف، ولكف الباب أقفؿ أماميا، ولكييا 

 لـ ينأس بؿ استمر جهديا والذي توج بينؿ عضونة األمـ المتحدة بصفة مراقب".
ذا اإليجاز حقؽ الكنثنر مف المكاسب لمشعب الفمسطنيي، أهمها أيه حوؿ األرض وأشار إلى أف "ه

الفمسطنينة مف أراض متيازع عمنها كما كايت تدعي إسرائنؿ، إلى أراضي دولة تحت االحتالؿ، وكذلؾ أدى 
 إلى تغننر كبنر في الموقؼ الدولي تجاه قضنة االستنطاف".

ايويي، خاصة في مدنية القدس المحتمة، والمشارنع األخنرة وشدد عمى أف "االستنطاف غنر شرعي وغنر ق
التي أعميت عيها إسرائنؿ مف شأيها أف تعزؿ مدنية القدس وتقسـ الضفة الغربنة إلى قسمنف، لذلؾ لف يقبؿ 

 به وسيمجأ لممجتمع الدولي خاصة مجمس األمف لوقفه".
ى حقوقهـ كاممة بالطرؽ والسممنة وعبر وأكد تصمنـ الفمسطنيننف عمى االستمرار في جهودهـ لمحصوؿ عم

المفاوضات، مخاطبًا اإلسرائنمننف "إذا كيتـ جاهزنف فمتوقفوا االستنطاف ولتطمقوا سراح األسرى حسب ما تـ 
 االتفاؽ عمنه بنييا، مف أجؿ استئياؼ المفاوضات حوؿ قضانا الوضع اليهائي".

المصالحة ستستأيؼ قرنبا، مؤكدا أف األهـ هو وفنما نتعمؽ بممؼ المصالحة، أشار إلى أف جهود تحقنؽ 
إجراء االيتخابات العامة لنكوف االحتكاـ إلى الشعب مصدر كؿ السمطات، ومف نيجح فمنتسمـ مقالند األمور 

 بكؿ دنمقراطنة وشفافنة.
وقاؿ إف "حركة حماس وصمت إلى الحكـ عبر صيادنؽ االقتراع، لذلؾ عمنهـ السماح بإجراء االيتخابات مف 

 أجؿ الحفاظ عمى الحناة الدنمقراطنة الفمسطنينة المشهود لها بالشفافنة واليزاهة".
وجدد عباس التأكند عمى الموقؼ الفمسطنيي "القاضي بعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمنة ألي دولة عربنة"، 

السوري،  ألؼ فمسطنيي نعنشوف في سورنا و"ال يرند إقحامهـ في الصراع مشنرا إلى أف هياؾ حوالي 
 وكؿ ما يتمياه لمشعب السوري أف تيتهي محيته التي نعنشها".

 //القدس العربي، لندن، 
 
 فياض يشيد بدور لجان المخيمات في تعزيز الصمود ووقف ىدر المال العام 

مخنمات سالـ فناض والمكتب التيفنذي لمجاف الشعبنة في ال د.وقع رئنس الوزراء  :الحناة الجدندة -راـ اهلل 
إتفاقنة لتيظنـ استخداـ الكهرباء في المخنمات، بحنث نتـ بموجب هذه االتفاقنة تركنب عدادات مسبقة الدفع 

 مف قبؿ الحكومة.
وأشاد فناض بالجهود التي تبذلها المجاف الشعبنة في المخنمات لمتوصؿ إلى هذه االتفاقنة، وبما نوقؼ هدر 

ضؿ لمموارد مف جهة، وتحقنؽ العدالة االجتماعنة مف جهٍة أخرى. الماؿ العاـ ونساهـ في االستنثمار األف
كما نثّمف فناض دور هذه المجاف في المساهمة في إدارة شؤوف المخنمات واليهوض بالخدمات المقدمة فنها، 

 وبما ُنساهـ في تعزنز صمود أبياء شعبيا.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 "مستوطنالمجرم و "البـ ليبرمان يصفعريقات  
وصؼ صائب عرنقات عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة وزنر  أشرؼ الهور: -غزة 

، وذلؾ في تعقنب عمى هجومه األخنر عمى "مجـر ومستوطف" بأيه أفنغدور لنبرماف اإلسرائنمي الخارجنة
ع أمنثاؿ لنبرماف شركاء في الرئنس عباس. وقاؿ عرنقات في تصرنح صحافي 'الحقنقة ايه ال نوجد م

. وأضاؼ "إسرائنؿ، فهذا مستوطف واالستنطاف اآلف، بعرؼ دولة فمسطنف تحت االحتالؿ، هو جرنمة حرب
مف المفضؿ له أف ندافع عف يفسه بسبب الجرائـ التي ارتكبها ونيظر فنها القضاء اإلسرائنمي وعمنه أف "

 ."نكؼ عف هذه البذاءات
 //القدس العربي، لندن، 

 
 تحت راية المقاومة إالحماد: المصالحة ال تتم فتحي  

قاؿ وزنر الداخمنة فتحي حماد إف المصالحة بنف فتح وحماس ال تتـ إال تحت رانة المقاومة، الفتًا إلى وضع 
 اإلدارة األمرنكنة واالحتالؿ العراقنؿ في طرنؽ إيجازها.

األحد، "المرحمة المقبمة ستشهد تحرنر فمسطنف  مف الشرطة صباح أفواجوقاؿ حماد خالؿ حفؿ لتخرنج 
 لذلؾ عمى الدوؿ العربنة واإلسالمنة تجهنز يفسها لممشاركة في معركة التحرنر القادمة".

 //فمسطين أون الين، 
 
 جولة لمعربي مع وزير الخارجية لجمع أموال شبكة األمان  عنعريقات يكشف  

عرنقات عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر في تصرنحات صائب  د.كشؼ  ولند عوض: -راـ اهلل 
، نرافقه فنها وزنر الخارجنة يبنؿ عف جولة سنقوـ بها األمنف العاـ لمجامعة العربنة "القدس العربي"لػ

لعدد مف الدوؿ العربنة، في إطار توفنر أمواؿ شبكة األماف العربنة لصالح خزنية  رناض المالكي الفمسطنيي
لتي تأخر وصولها، في الوقت الذي اعتبر فنه مسؤولوف آخروف في السمطة أف التأخر هذا خاضع السمطة ا

 ."خطنرا لمغانة"وضع السمطة المالي أصبح  إف، وقاؿ أحد وزراء الحكومة "ضغط أمرنكي"لػ
ح خالؿ يبنؿ العربي اقتر  د.األمنف العاـ لمجامعة العربنة  إف "القدس العربي"وقاؿ عرنقات في تصرنحات لػ

زنارته السبت لمدنية راـ اهلل عمى الرئنس محمود عباس أف نخرج بجولة نرافقه فنها وزنر الخارجنة 
رناض المالكي، لعدد مف الدوؿ العربنة لنطمب ميها األمواؿ المخصصة لشبكة األماف العربنة  د.الفمسطنيي 
 ممنوف دوالر شهرنا. المقدرة بػ 

أتي هذه الجولة المتوقعة قرنبا بمردود إنجابي، نتـ خالله التغمب عمى وعبر عرنقات عف أممه في أف ت
 األزمة المالنة الخايقة لمسمطة.
المالنة تسبب  األمافشيء لمسمطة بشأف شبكة  أيالعربي الذي لـ نحمؿ  إفوفي ذلؾ االتجاه قاؿ عرنقات 

العربي تسبب ليا بصدمة " إف، األحدالفمسطنينة الرسمنة  لإلذاعةمضنفا في حدنث  "،صدمة كبنرة"لمقنادة بػ
 المالنة. األمافبخصوص مستقبؿ شبكة  "لـ نطمعيا عمى شيء أليهكبنرة 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 
 " ستؤدي لتقويض السمطةإسرائيلعريقات: إجراءات " 
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جراءات حّذر عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة، صائب عرنقات، أمس، مف أف اإل
عيه قوله خالؿ لقاءنف  "نو بي آي"ضد السمطة الفمسطنينة ستؤدي إلى تقونضها. ويقمت ” اإلسرائنمنة“

ميفصمنف مع القيصؿ األمرنكي العاـ، مانكؿ راتيي، وممنثؿ الناباف لدى السمطة جوينا ماتسوورا، في أرنحا 
سمطة. ولفت إلى أف هذه اإلجراءات في الضفة الغربنة، إف الممارسات اإلسرائنمنة تهدؼ إلى تقونض ال

تتمنثؿ في تكنثنؼ اليشاطات االستنطاينة، خاصة في القدس المحتمة وما حولها، وحجز األمواؿ الفمسطنينة، 
 واالقتحامات واالعتقاالت وتشدند الحصار عمى غزة، وتعزنز الحواجز وتصعند جرائـ المستوطينف.

ف أحدا لـ نتحدث عف حؿ السمطة الفمسطنينة التي يعتبرها إ"ويفى عرنقات وجود ينة لحؿ السمطة، قائاًل 
 تؤدي حتمًا إلى تقونض السمطة. "إسرائنؿ"لكيه أضاؼ أف ممارسات  "نثمرة لكفاح الشعب الفمسطنيي

في األمـ المتحدة.  "دولة مراقبةػ"وحددت دراسة أعدها عرنقات ما رأى أيها ركائز لمرحمة ما بعد االعتراؼ ب
جراء وحسب الدراسة فإ ف أولى هذه القضانا تتمنثؿ في تحقنؽ الُمصالحة، وفقًا التفاقات القاهرة والدوحة، وا 

صدار مرسوـ رئاسي  االيتخابات لممجمس الوطيي ورئاسنة وتشرنعنة، وتنثبنت التهدئة في قطاع غزة، وا 
ارة )دولة فمسطنف(، بتغننر العبارات الواردة في األوراؽ والنافطات الرسمنة لُميظمة التحرنر بحنث ُتضاؼ عب

 وااليتهاء مف إعداد الدستور الفمسطنيي والعمؿ عمى ايضماـ فمسطنف إلى الموانثنؽ الدولنة.
وأشار عرنقات إلى أهمنة اعتماد خطة عمؿ الستئياؼ المفاوضات تقوـ عمى أساس ضماف تيفنذ كؿ طرؼ 

. ورأى أف هذه ؼ ما عمنه مف التزامات ضمف سقؼ زميي ال نتجاوز ستة أشهر، أي إلى ميتص
االستراتنجنة نجب أف تقـو عمى أساس وقؼ االستنطاف واإلفراج عف المعتقمنف الفمسطنيننف، واستئياؼ 

بهدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ  تشرنف النثايي  المفاوضات مف اليقطة التي توقفت عيدها في يوفمبر/
 إطار حوؿ قضانا الوضع اليهائي.

ب الفمسطنيي بتيفنذ ما عمنه مف التزامات، عمى أف نكوف هياؾ إشراؼ دولي وبحسب الدراسة، نمتـز الجاي
 نؤسس لضماف التزاـ الجايبنف.

 //الخميج، الشارقة، 
 
 "ىزيل" الفمسطينية الموقف العربي تجاه السمطةغسان الشكعة:  

غساف الشكعة االحد الموقؼ ايتقد عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة  ولند عوض: -راـ اهلل 
الدوؿ العربنة ال " أف إلى، مشنرا في تصرنح صحافي "الهزنؿ"واصفا إناه بػ الفمسطنيننة العربي تجاه السمطة

ترغب في مساعدة السمطة لتخطي أزماتها السناسنة والمالنة، وما نجري اآلف مف لقاءات هيا وهياؾ مجرد 
 ."زوبعات فقط

عربي واضح لمجمنع، وهياؾ رغبة مف بعض الدوؿ العربنة الكبنرة بعدـ مساعدة التقصنر ال"وأضاؼ الشكعة 
، مشنرا إلى أف اإلدارة "السمطة الفمسطنينة وعمى إبقائها عمى حالها المتردي عمى المستوننف السناسي والمالي

ه الحالة األمرنكنة يجحت بالضغط عمى الدوؿ العربنة لميع مساعدة السمطة، مشنرا إلى أف العرب في هذ
تركوا الفمسطنيننف لوحدهـ ولـ نمتزموا بالتعهدات التي قطعوها عمى أيفسهـ خالؿ لقاءات القمـ العربنة 

ممنوف دوالر، والتي لـ تخرج مف سناؽ  شبكة األماف العربنة التي تقدر بػ إلى إشارةالماضنة، وذلؾ في 
مالنة تجاه السمطة، مؤكدا أف وضع السمطة المالي الورؽ، وحتى المحظة لـ تؼ الدوؿ العربنة بالتزاماتها ال

 خطنر جدًا.
 //القدس العربي، لندن، 
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 العربية تشارك بحصار السمطة والشع  الفمسطيني مالياً  األنظمةالرحيم مموح:  عبد 

لتحرنر  أكد عضو المجية التيفنذنة في ميظمة التحرنر ويائب األمنف العاـ لمجبهة الشعبنة :سما -راـ اهلل 
فمسطنف، عبد الرحنـ مموح، أف هياؾ ضغوطًا أمرنكنة تمارس عمى الدوؿ العربنة لتقوـ بحصار السمطة 

 الفمسطنينة والشعب الفمسطنيي مالنًا.
مموح: ال نمكف اليظر إلى تقاعس الدوؿ العربنة في تحونؿ أمواؿ الدعـ المالي إلى السمطة الفمسطنينة وتابع 

اليظر إلى هذا التقاعس يظرة سمبنة، ألف الدوؿ العربنة ميذ فترة وهي تحاوؿ االبتعاد  بيظرة إنجابنة، بؿ نتـ
 عف اإلنفاء بالتزاماتها المالنة.

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 لمجامعة العربية لمناقشة قضية األسرى مرتق اجتماع قراقع:  

ى قراقع، األحد، عف توّجهات لعقد اجتماع أعمف وزنر شؤوف األسرى والمحّررنف في حكومة راـ اهلل عنس
عاجؿ لجامعة الدوؿ العربنة عمى مستوى الميدوبنف لمياقشة قضنة أوضاع األسرى الفمسطنيننف في سجوف 

 االحتالؿ اإلسرائنمي.
 //فمسطين أون الين، 

 
 األكثر استيطانًا لمقدس : الفمسطينيوزير األشغال العامة واإلسكان  

وزنر األشغاؿ العامة واإلسكاف الفمسطنيي وزنر الدولة السابؽ لشؤوف الجدار واالستنطاف  : قاؿ رنافاهلل عبد
، مف خالؿ إف القدس هي التي تعايي أكنثر ميذ احتاللها العاـ لػ"البناف"  المهيدس ماهر غينـ

 أوالموجودة أو بياء جدند  الحصار الخايؽ المفروض عمنها، والقنود عمى الحركة والتيقؿ، وتراخنص األبينة
 ."ترمنـ قدنـ، والبطالة والفقر والحركة التجارنة

 واستيادا إلى ما تـ اإلعالف عيه خالؿ العاـ الجاري مف مشارنع بياء وحدات استنطاينة، فإف العاـ 
 ُنعّد األعمى ميذ عشر سيوات في يسبة عدد الوحدات االستنطاينة في القدس.

العرب والمسممنف لدعـ القدس بشكؿ خاص والسمطة الوطينة الفمسطنينة  األشقاءتحرؾ ضرورة "ونؤكد غينـ 
بشكؿ عاـ، لتيفنذ مشارنع مف شايها أف تعزز صمود المواطينف الفمسطنيننف في المدنية المحتمة بشكؿ 

 ."خاص، وفي كؿ المدف والقرى والمياطؽ الفمسطنينة بشكؿ عاـ
 //البيان، دبي، 

 
 عمى ورق العربية حبراً  األمانشبكة  قرارزال  أبو ليمى: ماالنائ   

رئنس لجية القضانا االجتماعنة في  "أبو لنمى"طالب اليائب قنس عبد الكرنـ  ولند عوض: -راـ اهلل 
المجمس التشرنعي الفمسطنيي، عضو المكتب السناسي لمجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فمسطنف الدوؿ العربنة 

لفمسطنف  أمافمف شبكة  أقرتهفي تطبنؽ ما  واإلسراعتها تجاه السمطة والشعب الفمسطنيي بالوفاء بالتزاما
 لألمـعقوبات اقتصادنة جراء التوجه الفمسطنيي  أيممنوف دوالر شهرنا في حاؿ فرضت  بقنمة 

 المتحدة والحصوؿ عمى عضونة مراقبة فنها.
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ممنوف دوالر شهرنا في حاؿ  لعربنة التي قنمتها ا األمافشبكة  إقرارلقد تـ "لنمى  أبواليائب  وأضاؼ
المتحدة، وحجزت حكومة االحتالؿ عمى  لألمـضد السمطة الفمسطنينة بعد توجهها  إجراءات أياتخذت 

 أيالعربنة حبرا عمى ورؽ ولـ نتـ تيفنذ  األمافمستحقات الضرائب الفمسطنينة، ولكف ال زاؿ قرار شبكة 
 ."مالنة حادة لـ تمكيها مف دفع رواتب موظفنها أزمةسمطة مف شيء ميه رغـ ما تعاينه ال

 //القدس العربي، لندن، 
 
 نجاح المصالحة بوقف االعتقال السياسي بالضفة ترىنالحاليقة النائ   

"إف  قالت اليائب في المجمس التشرنعي عف كتمة التغننر واإلصالح سمنرة الحالنقة:: محمد جاسر - غزة
لسناسي في الضفة الغربنة المحتمة مف قبؿ األجهزة األمينة التابعة لمسمطة الفمسطنينة نعنؽ يجاح االعتقاؿ ا

 جهود المصالحة بنف حركتي حماس وفتح".
ورهيت الحالنقة في تصرنح خاص بػ"فمسطنف أوف النف"، األحد، يجاح المصالحة الفمسطنينة، بوقؼ 

هزة األمينة بالضفة، بحؽ أيصار حركة حماس، مؤكدة وجود عممنات االعتقاؿ السناسي التي تقوـ بها األج
تياقضات كبنرة في آلنات تطبنؽ المصالحة سواء عمى الصعند اإلعالمي مف خالؿ التراشؽ اإلعالمي، أو 

 تواصؿ االعتقاالت عمى أرض الواقع.
 //فمسطين أون الين، 

 
 و غداً " يستأنف حكم االعتقال اإلداري بحقالتشريعيأمين سر " 

أّكدت مصادر فمسطنينة مطّمعة أف أمنف سر المجمس التشرنعي الفمسطنيي محمود الرمحي قد تقّدـ : راـ اهلل
إلى المحكمة اإلسرائنمنة بطمب استئياؼ الحكـ الصادر بحقه والقاضي باعتقاله إدارنًا لمدة ستة أشهر قابمة 

 لمتجدند.
 االنثينفرلماينة، بأف محكمة "عوفر" اإلسرائنمنة ستيظر غدًا وأفادت مصادر في كتمة "التغننر واإلصالح" الب

( في طمب اليائب عف حركة حماس، حنث مف المقّرر أف تقوـ بإعادة اليظر في الحكـ "الجائر" /)
 يوفمبر الماضي. /تشرنف نثايي الصادر بحقه بتارنخ 

 //قدس برس، 
 
 ف من أزمة الكيرباءرسمية ومؤسساتية لمتخفي جيود: "طاقة غزة" 

قالت سمطة الطاقة والموارد الطبنعنة في غزة إّف جهود مواجهة أزمة الكهرباء المستمرة : السبنؿ - غزة
 تتصاعد عمى الصعندنف الرسمي والمؤسساتي لمتخفنؼ مف األزمة والعمؿ عمى حمها.

شركة توزنع الكهرباء وأوضح يائب رئنس سمطة الطاقة فتحي الشنخ خمنؿ خالؿ مؤتمر صحفي مشترؾ مع 
األحد، أّيها تسعى لحؿ المشكمة مف خالؿ العمؿ عمى البدء في تيفنذ المشارنع التي تخدـ هذا الهدؼ، 
وميها متابعة مشروع الربط النثمايي مع مصر ومحاولة تحسنف إيتاج محطة التولند عف طرنؽ بياء خط 

، مما نؤدي لتشغنمها بالكامؿ  .إلمداد المحطة بالغاز الالـز
 //السبيل، عمان، 

 
 أفراد حرس الرئاسة الفمسطينية أحداالحتالل يعتقل  
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اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائنمنة، المنمة الماضنة، شاًبا فمسطنيًنا مف بمدة الظاهرنة جيوب الخمنؿ : الخمنؿ
مهاـ حراسة رئنس )جيوب الضفة الغربنة(، والذي نعمؿ في جهاز حرس الرئاسة الفمسطنينة، المؤكؿ إلنه 

 السمطة محمود عباس.
 //قدس برس، 

 
 أبو مرزوق يدعو الرئيس عباس لتسميم السمطة لحركة حماس بدال من نتنياىو 11

دعا موسى أبو مرزوؽ يائب رئنس المكتب السناسي لحركة حماس الرئنس محمود عباس لتسمنـ السمطة في 
 الضفة الغربنة لحركة حماس.

ي تصرنح له عمى صفحته عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فنس بوؾ" النوـ االنثينف: أبو مرزوؽ ف وقاؿ
 "لماذا نرند تسمنـ السمطة ليتيناهو؟ ألنس األقربوف أولى بالسمطة".

ويجاح حماس بالصمود في وجه الحصار  ،"األفضؿ واألجدى التهدند بتسمنمها لحماس ،وقاؿ أبو مرزوؽ
نؤهمها لميجاح  ،حروب التي خاضتها والبدء في تجاوز المياكفة الداخمنةالذي فرض عمنها وااليتصار في ال

 في الضفة وهذا نشكؿ اقرب الطرؽ لممصالحة ألنس كذلؾ!".
 30/12/2012صفحة أبو مرزوق الرسمية عمى فيس بوك، 

 
 تحاول جر شعبنا الى مواجية جديدة "سرائيلإ"الجياد االسالمي:  11

اد اإلسالمي، الشنخ خالد البطش أفَّ حكومة االحتالؿ ستحاوؿ قدر أكدَّ القنادي في حركة الجه :غزة
التي فقدتها في  ،المستطاع جر شعبيا وفصائؿ المقاومة إلى مواجهة جدندة الستعادة الهنمية وقوة الردع

 الحرب األخنرة عمى قطاع غزة.
ينة والميطقة خالؿ يدوة جاءت أقواؿ البطش هذه في استعراض ألهـ التطورات السناسنة في الساحة الفمسطن

 يظَّمها االتحاد اإلسالمي لميقابات المهينة في مقره في غزة  األحد.
وأضاؼ البطش أفَّ فصائؿ المقاومة موحدة تمكيت مف دفع صفارات اإليذار ألف تدوي في تؿ أبنب والقدس 

بعدها بدء معركة  وهذا ال نعجب إسرائنؿ، ولـ نستبعد التوقعات بأف نحاوؿ العدو قبؿ االيتخابات أو
 عسكرنة أخرى لرد الهنبة وقوة الردع ومحاولة كسر المقاومة.

ودعا البطش في سناؽ حدنث لالستعداد الجند لممواجهة القادمة، قائاًل: "سيواجه في المرات القادمة حرًبا 
اـ شعبيا إلى وعدواًيا أشد فنجب عمنيا االستعداد كي يستطنع الدفاع عف شعبيا"، موضحًا أيَّه ال خنار أم

مواصمة الصراع مع العدو الصهنويي، ولنس الحؿ هو حؿ الدولتنف وال الكويفدرالنة وال شيء سوى دولة 
 فمسطنينة مستقمة ذات سنادة عمى أرضيا.

وفنما نتعمؽ بممؼ المصالحة الفمسطنينة، قاؿ البطش: "إفَّ الظروؼ اآلف مواتنة أكنثر مف أي وقت مضى 
ًا أفَّ هياؾ اجواء إنجابنة مف كال الطرفنف "حماس و فتح" إليجاز الوحدة الوطينة لتحقنؽ المصالحة، مؤكد

 الفمسطنينة.
30/12/2012وكالة سما االخبارية،   

 
 ستضر  كل بقعة في العمق الصييوني حماسمشير المصري:  11
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في مهرجاف أقامته الجماعة  ،«حماس»تحدث اليائب الفمسطنيي مشنر المصري باسـ : محمد صالح
فتوّجه إلى الكناف الصهنويي، مهددًا إناه بأف الحركة في ) صندا(،   في محمة القناعةالسالمنة في لبياف  ا

المرة المقبمة لف تكتفي بضرب تؿ أبنب والقدس، بؿ ستضرب كؿ بقعة في العمؽ الصهنويي. وفي وقت 
في « حدنقة إنراف»جاؿ في الحؽ زار اليائب مشنر المصري، عمى رأس وفد فمسطنيي، بمدة ماروف الراس، و 

في ميطقة الجيوب األولى الشنخ حندر دقماؽ « حزب اهلل»ػالبمدة. وقد كاف في استقباله المسؤوؿ اإلعالمي ل
لبياف هو عيواف المقاومة وقد لقف »ومسؤوؿ الممؼ الفمسطنيي أبو وائؿ زلزلي. وقاؿ المصري لمصحافننف: 

الوجود »وأشار إلى أف «. أماف لمحدود العربنة معه بعد النوـ العدو دروسًا قاسنة ومؤلمة لنعممه أيه ال
إيما نعزز مشروع المقاومة التي تشكؿ النـو  ،الفمسطنيي المحتضف مف قبؿ أمتيا في كؿ المواقع المختمفة

 «.الرهاف االستراتنجي لدى شعبيا وأمتيا في تحرنر كامؿ أرضيا مف ديس المغتصبنف
 31/12/2012السفير، بيروت، 

 
 المكت  السياسي لحماس سيجري خالل أسابيع رئيسالبردويل: انتخا   20

يفى الياطؽ الرسمي باسـ حركة المقاومة االسالمنة "حماس" اليائب صالح البردونؿ، : يبنؿ سيويو -غزة
اختنار حركته رئنسًا لمكتبها السناسي خمفًا لخالد مشعؿ، مشنرًا إلى أف ايتخابات رئنس لممكتب السناسي 

 خالؿ األسابنع المقبمة. ستكوف
"فمسطنف أوف النف"، إف المرشحنف لرئاسة المكتب السناسي، هـ "مف لهـ عالقة ػوقاؿ البردونؿ في تصرنح ل

 بمجمس شورى الحركة"، الفتًا إلى أيه ال قنمة ألي حدنث حوؿ هذا الموضوع استباقًا ليتائج االيتخابات.
ؿ إعالـ عربنة ومحمنة عف اختنار يائب رئنس المكتب السناسي وشدد البردونؿ تعقنبًا عمى ما يشر في وسائ

لحماس الدكتور موسى ابو مرزوؽ خمفًا لمشعؿ، عمى أيه " لـ نتـ حتى المحظة اختنار الشخص الذي 
 سنشغؿ ميصب رئنس المكتب السناسي لمحركة". 

 30/12/2012فمسطين أون الين، 
 

 نيائيا والعودة تحت االحتالل ليس مطروحاإعن تعيش في خطر ولكن الحديث  السمطةأحمد عساف:  21
أف السمطة الوطينة تعنش اآلف في « البناف»ػأحمد عساؼ ل« فتح»أوضح الياطؽ الرسمي باسـ حركة 

خطر، ولكف الحدنث عف خنار ايهائها والعودة تحت ادارة االحتالؿ لنس مطروحا بالمطمؽ، مؤكدا أف هذا 
 القنادة الفمسطنينة.لنس خنارا نتبياه الرئنس عباس وال 

الخنار الوحند هو خنار حؿ الدولتنف الذي بدأ نتراجع بسبب سناسات االحتالؿ االستنطاينة، »وأضاؼ إف 
وحصاره لمدولة الفمسطنينة والشعب الفمسطنيي، وهذه السناسة ستؤدي بيا الى العمؿ بشكؿ ميفرد إلقامة 

 «.دولتيا بشتى السبؿ
31/12/2012البيان، دبي،   

 
 

 من حماس بالقاىرة لبحث التيدئة قانونيوفد  ":لرسالةا" 22
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زار وفد مف وزارة العدؿ الفمسطنينة، بقطاع غزة، القاهرة النـو السبت، لمتباحث حوؿ : آالء حمزة: القاهرة
بعض الممفات الخاصة باتفاؽ التهدئة األخنر الذي تمعب مصر فنه دور الوساطة بعد معركة حجارة 

 السجنؿ.
مف القضاة والمستشارنف تشمؿ جولة مف  13مات فإف زنارة الوفد الفمسطنيي الذى نضـ ووفقا لممعمو 

المفاوضات "غنر المباشرة" بنف )إسرائنؿ( وحركة حماس، برعانة جهاز المخابرات المصرنة، لموقوؼ عمى 
لمفروض ا اإلسرائنميخطوات استكماؿ تفعنؿ بيود التهدئة، السنما التوصؿ لحموؿ باتجاه إيهاء الحصار 

عمى القطاع، و فتح كؿ المعابر األربعة الخاصة بمرور السمع مع "إسرائنؿ"، والتي كايت تعمؿ قبؿ عاـ  
2002. 

وعممت "الرسالة يت" أف هذه الزنارة تتضمف البرتوكوؿ األميي المتعمؽ برفع الحصار البحري عف غزة، 
لى القطاع، وعم ، باإلعمارمنة إدخاؿ الخامات الخاصة وحدود السماح بدخوؿ وخروج الفمسطنيننف مف وا 
آالؼ وحدة  3" األخنر ببياء اإلسرائنميباإلضافة إلى ممؼ االستنطاف وخاصة بعد قرار رئنس الوزراء "

 سكينة جدندة في القدس والضفة المحتمتنف.
ؼ تهرنب وال نزاؿ الجايب "اإلسرائنمي" نطرح عمى الوسطاء المصرننف إلزاـ حماس والفصائؿ الفمسطنينة بوق

 األسمحة إلى قطاع غزة، وميح أجهزة أمف االحتالؿ حؽ مالحقة كؿ مف نطمؽ اليار ضد "إسرائنمننف".
وتعطى هذه الجولة مف المفاوضات غنر المباشرة مع االحتالؿ أولونة لممؼ فتح المعابر، سواء مف الوسنط 

 هذا الشأف. فيالمصري، الذى نتفهـ موقؼ حماس 
 30/12/2012الرسالة، فمسطين، 

 
 مع "إسرائيل" عبد الرحيم مموح يدعو عباس لوقف التنسيق األمني 23

أفَّ الدولة الفمسطنينة "تُبيى عمى  ،أكد يائب األمنف العاـ لمجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف عبد الرحنـ مموح
ماد األساسي في األرض الفمسطنينة، ولف تُبيى في األمـ المتحدة أو الجامعة العربنة"، مشنًرا إلى أف "االعت

 بيائها نجب أف نكوف عمى الشعب الفمسطنيي".
إذا بقي الوضع  ،وفنما نخص التصرنحات التي صدرت عف رئنس السمطة محمود عباس بينته حؿ السمطة

السناسي راكًدا عمى ما هو عمنه اآلف، ولـ نحدث تقدـ في قضنة وقؼ وتجمند االستنطاف؛ أكد مموح أفَّ 
معروؼ لدى الجمنع مف اتفاقات أوسمو وما ترتب عمنها مف اتفاقات، داعًنا الرئنس  موقؼ الجبهة الشعبنة

عباس إلى اتخاذ موقؼ سناسي نتعمؽ بوقؼ التيسنؽ األميي، ووقؼ إدخاؿ وتدفؽ البضائع )اإلسرائنمنة( 
 إلى الضفة المحتمة واالتجار بها.

 30/12/2012، فمسطين أون الين
 

 إلسرائيل" باعتراف عباس طينية "دائرة تابعة"حز  التحرير": السمطة الفمس 24
في فمسطنف أف "تهدند رئنس السمطة محمود عباس بتقدنـ استقالته إلسرائنؿ،  "حزب التحرنر" اعتبر: الخمنؿ

السمطة دائرة إسرائنمي"، بؿ ذراع أميي إسرائنمي، ولذلؾ نهدد  ُننثبت ونؤكد فهـ رئنس السمطة لحقنقة وواقع أف
 وبفض المشروع السمطوي لمتعهد ذلؾ المشروع". بتقدنـ استقالته

وبّنف ماهر الجعبري عضو المكتب اإلعالمي لمحزب، في بناف تمقت "قدس برس" يسخة عيه، أف رئنس 
السمطة "نكشؼ بذلؾ القياع عف تضمنمه المستمر حوؿ الحصوؿ عمى اعتراؼ األمـ المتحدة بدولته عمى 
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ا لدولة معادنة، بؿ ونكشؼ بطالف مسنرة الميظمة التي جرت أهؿ الورؽ، إذ ال توجد دولة تقدـ استقالته
 فمسطنف إلى هذا الواقع المخزي، ضمف حالة مف االستغباء السناسي"، حسب قوله.

وقاؿ الجعبري "إف الواجب عمى عباس وعمى مف معه مف قنادات اختطفت قضنة فمسطنف واّدعت حمؿ 
ومف نثـ أف ندعوها لتحّمؿ مسؤولناتها في التحرنر الحقنقي  مشروع التحرنر، أف نعترفوا لألمة بتفرنطهـ،

 ،" بتحرنؾ الجنوش، ال أف نصروا عمى التوجه لالحتالؿ وأف ندعوه إلعادة ايتشار جنشه المحتؿ المجـر
 حسب تعبنره.

واعتبر الجعبري أف "ذلؾ الموقؼ مف المكاشفة ومواجهة الحقنقة غنر متوقع ممف استمرأ التيازؿ والتواطؤ 
 ع كناف االحتالؿ النهودي، وأف األمة لف تترؾ مف فرط دوف حساب مهما طاؿ الزماف، عمى حد تعبنره.م

 30/12/2012قدس برس، 
 

 " في مخيم البداويفتح االنتفاضة" ـ: مسيرة مسمحة للبنان 25
ي ، قنادة ميطقة الشماؿ مسنرة في مخنـ البداو «حركة فتح  االيتفاضة»يظمت  : عمر إبراهنـ-البداوي 

أمس، اتسمت بالتيظنـ وااليضباط مف قبؿ المجموعات العسكرنة التي ارتدى أفرادها الزي العسكري 
مدججنف بأسمحتهـ الحربنة الخفنفة والمتوسطة. المسنرة التي لـ نغب عيها أي مف ممنثمي الفصائؿ 

افة ومجموعات الفمسطنينة، جالت في أرجاء المخنـ عمى وقع المعزوفات الموسنقنة، تقدمها أشباؿ وكش
 عسكرنة، تشارؾ لممرة األولى بهذا الحجـ، وغابت عيها أي شعارات حزبنة أو صور والفتات غنر فمسطنينة.
ووصمت المسنرة إلى باحة مكتب الحركة وسط المخنـ، حنث أضنئت شعمة االيطالقة. وتحدث مسؤوؿ 

ند العهد عمى التمسؾ بالبيدقنة حتى أف المياسبة هي لتجد»الحركة في الشماؿ خمنؿ دنب )أبو ناسر(، فأكد 
قامة الدولة الفمسطنينة أف الربنع العربي هو فقط البتزاز »، الفتا اليظر إلى «تحرنر كامؿ األرض المحتمة وا 

يحف »وقاؿ: «. العرب ويهب أموالهـ، التي كاف نمكف لها أف تغنر في معادلة الصراع مع الكناف الصهنويي
سورنا وفي مخنـ النرموؾ، ودعويا وما زليا الجمنع الى السعي لمحؿ السممي، موقفيا واضح مف األحداث في 

ألف ما نحصؿ في سورنا هدفه تدمنرها، كما أي محاولة لزج المخنمات، هدفها القضاء عمى القضنة 
 «.الفمسطنينة

 31/12/2012السفير، بيروت، 
 

 "حل الدولتين": عباس شريك يمكن التوصل معو إلى زبيري 17
امػس الػى اسػتئياؼ مفاوضػات السػالـ مػع  زدعا الػرئنس االسػرائنمي شػنموف بنرنػ :وكاالت –محيتمة القدس ال

 الفمسطنيننف، مؤكدا اف الرئنس محمود عباس )ابو مازف( هو شرنؾ نمكف التوصؿ معه الى اتفاؽ سالـ.
ئنؿ سػبنال وحنػدا لمتػأنثنر اف أمػاـ اسػرا ،اماـ دبموماسننف اسرائنمننف التقاهـ في مقر اقامتػه بالقػدس زوقاؿ بنرن

أيػا اعػرؼ ابػو مػازف ميػذ »واضػاؼ «. التوصػؿ الػى اتفػاؽ سػالـ مػع الفمسػطنيننف»هػو  ؛انجابا عمى الميطقػة
، ورأى أيػػه «إكمػػاؿ اتفاقنػػة السػػالـ مػػع الفمسػػطنيننف»ودعػػا إلػػى «. عامػػا وال احػػد نمكيػػه اف نغنػػر رأنػػي بػػه 10

 نمكف التوصؿ إلى حؿ الدولتنف مع الرئنس عباس.
فكػػػرة الدولػػػة نثيائنػػػة »، مؤكػػػدا أف «إيػػػه ال بػػػدنؿ لحػػػؿ الػػػدولتنف»ويقمػػػت اإلذاعػػػة اإلسػػػرائنمنة عػػػف بنػػػرنس قولػػػه 

الكنثنػػر مػػف اليػػاس »وتػػابع «. القومنػػة تشػػكؿ خطػػًرا دائًمػػا عمػػى دولػػة إسػػرائنؿ وعمػػى الصػػهنوينة والدنمقراطنػػة
رب آخروف نقولوف ايهـ مع السالـ نيتقدوف تصرنحات ابو مازف ولكف في الوقت الراهف لنس هياؾ زعماء ع
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لػـ نعػد هيػاؾ »وحػذر الػرئنس االسػرائنمي مػف ايػه  «.وضد االرهاب ومع قناـ دولػة فمسػطنينة ميزوعػة السػالح
 «.الكنثنر مف الوقت

 13/31/1031، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 تتيح توزيره "صفقة ادعاء"ليبرمان واستبعاد  الئحة اتيام متشددة ضد   18
قدمت الينابة العامة في إسرائنؿ أمس إلى محكمػة فػي القػدس الئحػة اتهػاـ أكنثػر تشػددًا : «الحناة» –الياصرة 

، «إسػاءة األمايػة»و « االحتنػاؿ»أفنغدور لنبرماف بتهمتي « إسرائنؿ بنتيا»ضد وزنر الخارجنة السابؽ، زعنـ 
لػػه هػػو زئنػػؼ بػػف أرنػػه سػػفنرًا عمػػى خمفنػػة فػػرض يفػػوذه عمػػى لجيػػة التعننيػػات فػػي وزارة الخارجنػػة لتعنػػنف قرنػػب 

لألخنر عمى كشفه لمنبرماف مواد سرنة تتعمػؽ بتحقنػؽ الشػرطة فػي شػبهات « مكافأةً »إلسرائنؿ في بنالروس، 
 فساد تحـو حوؿ لنبرماف.

وقرر المستشار القضائي لمحكومة تقدنـ الئحة اتهاـ أكنثر تشددًا في أعقاب إفادة يائػب وزنػر الخارجنػة دايػي 
برمػػاف فػػرض عمػػى أعضػػاء لجيػػة التعننيػػات اختنػػار بػػف أرنػػه. واعتبػػرت الالئحػػة قنػػاـ لنبرمػػاف أنػػالوف بػػأف لن

، مضػنفًة أف لنبرمػاف كافػأ عممنػًا شخصػًا «إسػاءة لألمايػة تمػس بػالجمهور»بممارسة الضغط لتعننف بػف أرنػه 
 قاـ بعمؿ غنر قايويي بؿ خطنر.

سػػرنعة مػػع لنبرمػػاف تقضػػي بإدايتػػه السػػرنعة مػػف « ءصػػفقة ادعػػا»ونسػػتبعد مراقبػػوف أف تقبػػؿ الينابػػة العامػػة بػػػ 
)أو وصمة عار( فنكوف توزنره ممكيػًا فػي الحكومػة المقبمػة فػي « اإلخالؿ بالشرؼ»دوف أف توصـ الجيانة بػ 

دايػت المحكمػة أوهياؾ احتمػاؿ آخػر ال نبػدو واقعنػًا اآلف نقضػي بأيػه فػي حػاؿ  حاؿ شكمها بينامنف يتايناهو.
مػػف دوف سػػجف فعمػػي، نسػػتقنؿ مػػف الكينسػػت « وصػػمة عػػار»ابػػات العامػػة، بمخالفػػة مػػع لنبرمػػاف، قبػػؿ االيتخ

 الحالنة لكف نكوف ممكيًا ايتخابه لمكينست المقبمة وتوزنره.
الشػهر المقبػؿ، فإيػه نمكػف لمنبرمػاف أف  11وفي حػاؿ اسػتمرت المحاكمػة إلػى مػا بعػد االيتخابػات العامػة فػي 

كف تػوزنره إلػى حػنف البػت اليهػائي فػي الالئحػة. وفػي حػاؿ دايػت المحكمػة نكوف يائبًا في البرلماف، لكف ال نم
، فإيػه سنضػطر إلػى االسػتقالة مػف الكينسػت وال «مخمػة بالشػرؼ»لنبرماف، بعد االيتخابات، بارتكػاب مخالفػة 

نجػػوز تػػوزنره. وفػػي حػػاؿ أرفقػػت المحكمػػة قػػرارًا كهػػذا بالسػػجف الفعمػػي لنثالنثػػة أشػػهر، فسػػنكوف محظػػورًا عمػػى 
 ماف الميافسة عمى مقعد برلمايي لسبع سيوات.لنبر 

 13/31/1031، الحياة، لندن
 

 لالنتخابات اإلسرائيمية الترشحتجيز لحنين زعبي  "المحكمة العميا" 19
أقػػرت المحكمػػة العمنػػا اإلسػػرائنمنة أمػػس األحػػد، باجمػػاع هنئػػة مػػف تسػػعة قضػػاة،  :برهػػـو جرانسػػي -الياصػػرة 

ي بػذلؾ قػرار لجيػة االيتخابػات المركزنػة، غػتخابات البرلماينة اإلسػرائنمنة، لتمالسماح لميائبة حينف بالترشح لالي
المؤلفة مف ممنثمي األحزاب البرلماينػة، والتػي اتخػذت قػرارا قبػؿ اقػؿ مػف اسػبوعنف بميػع ترشػنح زعبػي، بسػبب 

 "االرهاب". مشاركتها في أسطوؿ الحرنة، واالدعاء بأيها أندت ميظمة تركنة نيعتها االحتالؿ اإلسرائنمي بػ
وأصدر التجمع الوطيي الدنمقراطي قاؿ فنه إيه متمسؾ بمواقفه السناسنة الشرعنة المدافعة عف حقػوؽ شػعبيا 
أنيمػػا كايػػت، ونؤكػػد مػػرة أخػػرى أف مشػػاركة اليائبػػة زعبػػي فػػي "قافمػػة الحرنػػة" منثمػػت موقػػؼ الحػػزب كمػػا منثمػػت 

 ضمنر كؿ فمسطنيي.
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محكمة العمنا الغاء قرار لجية االيتخابات القاضي بشطب اليائبة زعبػي وتابع البناف، اف التجمع نعتبر قرار ال
وميعها مف خوض االيتخابات لتأكنا عمى أف ما تعرضت له اليائبة زعبي هو عبارة عف مالحقة سناسنة مف 
قبؿ برلماف ال نػؤمف بالدنمقراطنػة ونحػاوؿ تػدجنف أعضػاء الكينسػت العػرب وفػرض حػدود لعبػة سناسػنة لػنس 

 قة بالدنمقراطنة وال بحدود شرعنة اليضاؿ السناسي.لها عال
 13/31/1031، الغد، عم ان

 
   "إسرائيل"عن ثالثة مخاطر تيدد وجود  يتحدثرئيس "الكنيست"  :1

حػػّذر رئػػنس "الكينسػػت" )البرلمػػاف( اإلسػػرائنمي، رؤوفػػنف رنفمػػنف، مػػف نثػػالث مخػػاطر تهػػدد : الياصػػرة )فمسػػطنف(
 حدى هذه المخاطر "فقداف نثقة الجمهور اإلسرائنمي باألجهزة السناسنة".وجود الدولة العبرنة، معتبًرا إ

وقاؿ رنفمنف، لدى تقمنده وعدة شخصنات أخرى وساـ "فارس يزاهػة الحكػـ" فػي حفػؿ أقامتػه الحركػة مػف أجػؿ 
عػف  يزاهة الحكـ اإلسرائنمنة: "إف فقداف نثقػة الجمهػور بػاألجهزة السناسػنة نشػكؿ خطػرًا وجودنػًا ال نقػؿ خطػورةً 

 التهدند اإلنرايي أو خطر االيهنار االقتصادي".
ويبه رنفمنف تحدندًا إلى "خطػر ايتشػار اآلراء التػي تػدَّعي تحدنػد أجيػدات الػوزراء والمسػؤولنف الحكػومننف بيػاء 

 عمى العالقة بنف رأس الماؿ والحكـ".
 13/31/1031، قدس برس

 
 ع الفمسطينيينخالفات بين "الميكود" و"رئاسة إسرائيل"حول السالم م 10

فنمػػا نبػدو بػػادرة خػالؼ شػػدندة بػنف الػػرئنس اإلسػرائنمى شػػنموف بنرنػز وحػػزب "المنكػود" برئاسػػة : محمػود محنػى
رئػػنس الػػوزراء اإلسػػرائنمى بينػػامنف يتاينػػاهو، عقػػب حػػدنث الطػػاقـ اإلعالمػػى التػػابع لمحػػزب عمػػى أقػػواؿ بنرنػػز 

لسالـ مػع الفمسػطنيننف، مؤكػدًا أيػه نمكػف التوصػؿ إلػى التى دعا خاللها ظهر النوـ األحد إلى إكماؿ اتفاقنة ا
حػػّؿ الػػدولتنف مػػع رئػػنس السػػمطة الفمسػػطنينة محمػػود عبػػاس، معربػػًا عػػف أسػػفه إلقػػداـ بنرنػػز عمػػى التعبنػػر عػػف 

 رأى سناسى شخصى ال نمت بصمة لموقؼ اإلسرائنمننف.
نة أيه مف المؤسؼ أف نكوف بنرنػز قػد وجاء فى البناف الذى صدر بهذا الشاف ويقمته اإلذاعة العامة اإلسرائنم

امتيػػػع عػػػف تقػػػدنـ شػػػرح لمسػػػفراء عػػػف امتيػػػاع رئػػػنس السػػػمطة الفمسػػػطنينة عػػػف إدايػػػة االعتػػػداءات الصػػػاروخنة 
 الفمسطنينة عمى إسرائنؿ.

 10/31/1031، اليوم السابع، مصر
 
 
 

 مستوطنة حوافز اقتصادية ضمن بمدات "األفضمية" 98يديعوت: منح  13
مستوطية عمػى  65قالت صحنفة "ندنعوت احريوت" إف الحكومة اإلسرائنمنة أدرجت : صفا –القدس المحتمة 

الخارطة الجدندة التي أعدتها إلعطاء األفضمنة لمبمدات التي ستحصؿ عمى حوافز اقتصادنة، وأخرجت مدف 
ت التػي وأشارت الصحنفة إلػى أف الحػوافز التػي سػتميحها الحكومػة لممسػتوطيا حدودنة منثؿ عسقالف واسدود.

% مػف 47تدخؿ ضمف الخارطة الجدندة، تشمؿ تخفنض مئات آالؼ الشواقؿ مف سعر األراضي تصؿ إلػى 
 السعر الرسمي، كما نتـ تطونر مياطؽ البياء فنها عمى حساب وزارة االسكاف.
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وأوضػػػػحت الصػػػػحنفة أف الخارطػػػػة الجدنػػػػدة أنثػػػػارت غضػػػػب رؤسػػػػاء السػػػػمطات المحمنػػػػة فػػػػي المػػػػدف والبمػػػػدات 
 لتي تعرضت إلى الصوارنخ في الحرب األخنرة عمى غزة.الحدودنة ا

 13/31/1031، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 من األزمة السياسية واالقتصادية بالواليات المتحدة "إسرائيل" في قمق حاد   11
 سادت حالة مف القمػؽ الشػدند لػدى األوسػاط السناسػنة واالقتصػادنة فػى إسػرائنؿ مػف تػداعنات: محمود محنى

األزمة المالنة التى تضرب الوالنات المتحدة األمرنكنػة حالنػا، حنػث أعػرب وزنػر المالنػة نوفػاؿ شػتانيتس عػف 
قمقػػػه مػػػف تػػػداعنات األزمػػػة السناسػػػنة واالقتصػػػادنة التػػػى تشػػػهدها الوالنػػػات المتحػػػدة المعروفػػػة بػػػػ"حافة الهاونػػػة 

 المالنة".
قبػػؿ ايعقػػاد جمسػػة مجمػػس الػػوزراء اإلسػػرائنمى ويقمتهػػا  وقػػاؿ الػػوزنر اإلسػػرائنمى النػػـو األحػػد، فػػى تصػػرنحات لػػه

اإلذاعػػة العامػػة اإلسػػرائنمنة ايػػه نأمػػؿ فػػى أف نػػتـ التوصػػؿ إلػػى تسػػونة بهػػذا الشػػأف، موضػػحا أف تفػػاقـ األزمػػة 
 االقتصادنة فى الوالنات المتحدة نضع صعوبات غنر بسنطة أماـ إسرائنؿ.

 10/31/1031، اليوم السابع، مصر
 

 ر منصة غاز في البحر المتوسطبن أكتدش   "إسرائيل" 11
« تمػػار»دشػػيت إسػػرائنؿ رسػػمنًا أوؿ ميصػػة عائمػػة إليتػػاج الغػػاز عمػػى يطػػاؽ واسػػع فػػي حقػػؿ : حممػػي موسػػى

كنمومترًا غربي منياء حنفا، نعتقد ايه االكبر في ميطقة البحػر المتوسػط. ووصػؿ  70البحري الواقع عمى بعد 
« يوبػػػؿ إيرجػػػي»فرنػػػؽ مػػػف أصػػػحاب حقػػػوؽ االمتنػػػاز فػػػي شػػػركتي وزنػػػر الطاقػػػة اإلسػػػرائنمي عػػػوزي اليػػػداوا و 

اإلسػػرائنمنة بطوافػػات إلػػى الميصػػة التػػي وضػػع عمػػـ إسػػرائنمي هائػػؿ عمػػى أرضػػنتها، هػػو « دنمػػؾ»األمنركنػػة و
األكبر لتدشنف الميصة. وشارؾ في الحفؿ الرسمي إلى جايب الوزنر مدنر عػاـ وزارة الطاقػة ومػدنر مصػمحة 

 زارة والمسؤوؿ عف شؤوف اليفط والغاز.الغاز الطبنعي في الو 
 12وبحسب المعمومات المتوفرة فإف الميصة وصمت، وُركبت أجزاؤها قبػؿ نثالنثػة أسػابنع فػي موقػع عمػى بعػد 

كنمومترًا غربي منياء عسػقالف. وستضػخ الميصػة، التػي بمغػت تكمفػة بيائهػا وحػدها ممنػار دوالر، الغػاز الػوارد 
ايشػًا تػـ تمدنػدها فػي قعػر  34استقباؿ في أسدود عبر أيابنب نبمػ  قطرهػا إلى محطة « تمار»إلنها مف حقؿ 

شخصػػًا،  10كنمػػومترًا. وسػػنعمؿ عمػػى الميصػػة بشػػكؿ دائػػـ مػػا ال نقػػؿ عػػف  330البحػػر وبطػػوؿ نصػػؿ إلػػى 
 غالبنتهـ إسرائنمنوف.

ى اآلف فػإف حجػػـ االسػتنثمار الػذي وضػع فػي الحقػؿ والميصػة حتػػ« تمػار»ووفقػًا لمعطنػات الشػركاء فػي حقػؿ 
نزنػد عػف نثالنثػػة ممنػارات دوالر. ونأمػػؿ الشػركاء الػػذنف تعاقػدوا بشػػكؿ أساسػي عمػػى بنػع الغػػاز لشػركة الكهربػػاء 
القطرنة ولعدد مف شركات ايتاج الكهرباء أف نحققوا إلسرائنؿ استقاللنة في مجاؿ الطاقة. ونقولوف إف تحونؿ 

 ز نوفر إلسرائنؿ سيونًا ممنارات مف الدوالرات.إيتاج الكهرباء في إسرائنؿ مف السوالر والفحـ إلى الغا
 13/31/1031، السفير، بيروت

 
 سُتقسم لدويالت ومصير عباس مرىون بتل أبي  ةثانية وسوري مصرية : ثورةةإسرائيمي توقعات 14

الياصػػرة ػ زهنػػر أيػػدراوس: قػػاؿ البروفنسػػور اإلسػػرائنمي عػػوزي رابػػي، الخبنػػر اإلسػػتراتنجي فػػي شػػؤوف الشػػرؽ 
إف األزمػة التػي أنثارهػا  ،تػؿ أبنػبفػي  ،الذي نعمؿ باحنثػا كبنػرا فػي 'دانػاف لمدراسػات الشػرؽ أوسػطنة' األوسط،
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اإلعػػػالف الدسػػػتوري األخنػػػر لمػػػرئنس محمػػػد مرسػػػى أظهػػػرت أف الطرنػػػؽ إلػػػى الدنمقراطنػػػة فػػػي مصػػػر ال زالػػػت 
ادر لتحسػػػف طونمػػػة ومعقػػػدة، الفتػػػا إلػػػى اسػػػتمرار االضػػػطرابات فػػػي الشػػػارع المصػػػري، فػػػي ظػػػؿ غنػػػاب أي بػػػو 

اقتصادي، مما قد ندفع الرئنس محمد مرسي، إلى االرتماء في حضػف المعسػكر الغربػي، لمواجهػة نثػورة نثاينػة 
 قد تطنح بحكـ اإلخواف المسممنف، عمى حد قوله.

قاؿ المستشرؽ اإلسرائنمي إف العاـ المقبؿ قد نكػوف عػاـ الحسػـ باليسػبة  ،وفنما نتعمؽ بالممؼ اليووي اإلنرايي
، مشنرا إلى أف )الربنع العربي( ايعكس سمبا عمى طهراف، األمر الذي لقي تعبنرا لػه بتعػاظـ قػوة السػية إلنراف

 في الميطقة عمى حساب الشنعة مف جهة، وبإضعاؼ حمنفي طهراف األسد ويصر اهلل مف جهة أخرى.
إف العاـ القادـ سنشهد  ،وأضاؼ في حدنث أدلى به لإلذاعة اإلسرائنمنة الرسمنة بالمغة العبرنة )رنشنت بنت(

سقوط يظاـ الرئنس السوري د. بشػار األسػد، وتقسػنـ سػورنة إلػى عػدة دونػالت عمػى أسػس طائفنػة، عمػى حػد 
 قوله.

وفػػػي معػػػرض رده عمػػػى سػػػؤاؿ، توقػػػع المستشػػػرؽ الصػػػهنويي إيػػػه فػػػي حػػػاؿ غنػػػاب سناسػػػة اقتصػػػادنة وصػػػفها 
المقبؿ، فإف الجماهنر المصػرنة سػتخرج مػرة  1031بالحكنمة، واستمرار تدهور الوضع االقتصادي في العاـ 

 أخرى بالمالننف إلى الشوارع، عمى حد قوله.
عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، أشػػار الخبنػػر اإلسػػتراتنجي اإلسػػرائنمي، المتخصػػص فػػي الشػػؤوف العربنػػة، إلػػى أيػػه نتوقػػع 

نكػوف المقنػاس استمرار حالة عدـ االستقرار السناسي في مصر خالؿ العاـ القادـ، مؤكدا أف االقتصػادي قػد 
الحقنقػػي لمػػدى يجػػاح النثػػورة، وأف الػػرئنس المصػػري، محمػػد مرسػػى، سػػنجد يفسػػه مضػػطرا إلػػى خمػػؽ توازيػػات 

 وحموؿ وسط بنف المعسكرنف اإلسالمي والمنبرالي، عمى حد قوله. 
باإلضافة إلى ذلؾ، تطرؽ البروفنسور رابي إلى ما سػماه مقػدـ البريػامج، نوسػي ينشػر، محػرر شػؤوف الشػرؽ 

سػقاطات إقمنمنػة األ وسط في اإلذاعة، دخوؿ )الربنع العربي( عامه النثالث، وما سنترتب عمنه مف تداعنات وا 
قد نكوف عاـ الحسـ في القضػنتنف السػورنة واإلنراينػة، وكػذلؾ فإيػه خػالؿ  1031وداخمنة، حنث قاؿ إف عاـ 

 ة، عمى حد تعبنره.العاـ القادـ، أضاؼ رابي، قد تشهد الساحة الفمسطنينة تطورات دراماتنكن
وكباقي المستشرقنف في الدولة العبرنة، توقع البروفنسور رابي أف نشهد العاـ القادـ تفكػؾ الدولػة السػورنة، مػا 
قامػػة دونػػالت طائفنػػة كردنػػة، سػػينة وعمونػػة، خػػالؿ العػػاـ القػػادـ، الفتػػا إلػػى أف  بعػػد سػػقوط الػػرئنس األسػػد، وا 

لػػى تػػدفؽ العمػػوننف لمميػػاطؽ السػػاحمنة منثػػؿ طرطػػوس الميطقػػة الكردنػػة، باتػػت تتبمػػور شػػماؿ شػػرؽ سػػ ورنة، وا 
والالذقنػػة، وأمػػا السػػية فقػػد نتمسػػكوف بالعاصػػمة دمشػػؽ ومدنيػػة حمػػب، عمػػى حػػد قولػػه. وفػػي معػػرض رده عمػػى 
سػػؤاؿ اسػػتبعد البروفنسػػور رابػػي سػػنيارنو مجػػيء معارضػػة تحمػػؿ طرحػػا جػػدنا السػػتقرار سػػورنة مػػا بعػػد األسػػد، 

لػػدماء، وحالػػة مػػف عػػدـ االسػػتقرار فػػي بػػالد الشػػاـ، والتػػي برأنػػه سػػتيعكس سػػمبا عمػػى متوقعػػا المزنػػد مػػف سػػفؾ ا
 الدوؿ المجاورة، وربما عمى الشرؽ األوسط برمته.

وفى السناؽ ذاته تساءؿ المستشرؽ اإلسرائنمي في ما إذا سنطاؿ )الربنع العربػي( األيظمػة الممكنػة أنضػا بعػد 
 1031ظمػػة الرئاسػػنة؟ فاجػػاب بػػأف األيظمػػة الممكنػػة العربنػػة فػػي أف اسػػتهدؼ، ميػػذ ايطالقػػه قبػػؿ عػػامنف، األي

ستشػػهد ضػػػغوطا متزانػػدة وتحػػػدنات كبنػػػرة، مؤكػػدا أف األيظمػػػة الممكنػػة العربنػػػة، مػػػف بنيهػػا المممكػػػة الهاشػػػمنة 
والدوؿ الخمنجنة، شهدت حالة مػف االسػتقرار خػالؿ العػامنف األولػنف لمربنػع العربػي، مضػنفا أف هػذه األيظمػة 

نوـ لضغوط ومطالب متزاندة مف قبؿ شعوبها، التي قد تركز مطالبها عمى تغننر الدستور، وتعزنز تتعرض ال
صػػػػالحنات البرلمػػػػاف، عمػػػػى حسػػػػاب الممػػػػوؾ، مشػػػػنرا إلػػػػى أف األردف والمغػػػػرب قػػػػد شػػػػهدتا بالفعػػػػؿ منثػػػػؿ هػػػػذه 

متزانػدة وزنػادة التوجهات، مستبعدا عمى المدى البعند عػدـ يجػاح الممػوؾ فػي التعامػؿ مػع الضػغوط الشػعبنة ال
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، مشػػنرا إلػػى أف المممكػػة العربنػػة السػػعودنة أيفقػػت ميػػذ ايػػدالع الربنػػع 1031التحػػدنات لأليظمػػة الممكنػػة عػػاـ 
 ممنار دوالر لمبياء والبنع لمسكاف بأسعار شعبنة في محاولة لميع ايدالع االحتجاجات.  313العربي مبم  

العػػاـ المقبػػؿ فقػػاؿ البروفنسػػور رابػػي إف مصػػنر رئػػنس  أمػا فػػي مػػا نتعمػػؽ بالمشػػهد الفمسػػطنيي ومػػا سػػنحممه لػػه
السػػمطة محمػػود عبػػاس، نعتمػػد عمػػى تقػػدـ المسػػنرة السػػممنة، الفتػػا إلػػى أف رئػػنس الػػدائرة السناسػػنة فػػي حركػػة 
حمػػاس، خالػػد مشػػعؿ قػػد نظهػػر كػػزعنـ لمسػػاحة الفمسػػطنينة برمتهػػا، األمػػر الػػذي نتطمػػب يظػػرة اسػػتنثيائنة هػػو 

ى السػاحة الفمسػطنينة، مشػعؿ، الػذي نحػاوؿ عػف طرنػؽ اسػتفادته مػف يتػائج الحػرب الالعب الجدند القػدنـ عمػ
األخنػػرة عمػػى غػػزة إظهػػار يفسػػه زعنمػػا لمسػػاحة الفمسػػطنينة برمتهػػا وعمػػى جياحنهػػا، الفتػػا إلػػى أف مسػػقط رأس 

نػة، مشعؿ قرنة سمواد في الضفة الغربنة، وأيه توجد خالنػا يائمػة تابعػة لحركػة حمػاس تعمػؿ فػي الضػفة الغرب
 عمى حد قوله.

كمػػػا أشػػػار إلػػػى أف العػػػاـ المقبػػػؿ سنشػػػهد مبػػػادرات فمسػػػطنينة برعانػػػة مصػػػرنة لممصػػػالحة بػػػنف حركتػػػي فػػػتح 
وحماس، لكيها، برأنه، ستكوف مصالحة تكتنكنة لنس أكنثر، أليه ال نمكف جسر الفجوات بنف الحركتنف، وزاد 

نػة التػي شػهدت يهانػة العػاـ الجػاري يوعػا مػف قائال إف عباس قػد نجػد يفسػه فاقػدا لسػنطرته عمػى الضػفة الغرب
االحتجاجػػات الشػػعبنة مػػف شػػأيها أف تتحػػوؿ، العػػاـ المقبػػؿ، إلػػى يػػوع مػػف االيتفاضػػة، وذلػػؾ بػػدوف أي ايفػػراج 

 دبموماسي في ما ُنطمؽ عمنه العممنة السممنة بنف دولة االحتالؿ والفمسطنيننف.
تراتنجنا مػػا بػػنف طػػرح مبػػادرة سناسػػنة تعنػػد عبػػاس إلػػى وحػػذر رابػػي مػػف أف عػػدـ تبيػػي الدولػػة العبرنػػة خنػػارا إسػػ

صػػدارة السػػاحة الفمسػػطنينة، فػػإف مصػػنر رئػػنس السػػمطة سػػنكوف محتومػػا، األمػػر الػػذي سػػندفع تػػؿ أبنػػب إلػػى 
 مواجهة واقع فمسطنيي أكنثر خطورة باليسبة لها، عمى حد قوله.

 13/31/1031، القدس العربي، لندن
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الياصػػرة ػ زهنػػر أيػػدراوس: كشػػؼ بحػػث جدنػػد أجػػراه المعهػػد اإلسػػرائنمي لميهضػػة والدنمقراطنػػة، ويشػػرته أمػػس 
باقتضػػاب صػػحنفة 'هػػارتس' العبرنػػة، اليقػػاب عػػف أف صػػورة الدولػػة العبرنػػة فػػي أوروبػػا باتػػت أكنثػػر مػػف سػػنئة، 

وب لنفػػػي، وجػػػه مػػػؤخرا رسػػػالة إلػػػى المػػػدنر العػػػاـ لػػػوزارة الخارجنػػػة حتػػػى أف سػػػفنر تػػػؿ أبنػػػب فػػػي بػػػراغ، نعقػػػ
اإلسرائنمنة، عبر فنهػا عػف اسػتنائه الشػدند مػف ردود أفعػاؿ الجمهػور التشػنكي خػالؿ المحاضػرات التػي ُنمقنهػا 
عػػف المسػػػتوطيات، الفتػػػا إلػػػى أيػػػه عمػػػى الػػػرغـ مػػف أف جمهورنػػػة التشػػػنؾ، ُتعتبػػػر مػػػف أهػػػـ أصػػػدقاء إسػػػرائنؿ، 

الجمعنة العمومنة ضػد االعتػراؼ بفمسػطنف كدولػة غنػر عضػو، إال أف المػواطينف بػدأوا نعبػروف وصوتت في 
عػف امتعاضػهـ الشػدند مػف سناسػة تػؿ أبنػب باليسػػبة لممسػتوطيات، مشػددا عمػى أيػه لػـ نواجػه ايتقػادات حػػادة 

 بهذا الشكؿ ميذ تعننيه سفنرا.
هـ رئنس الوزراء بينامنف يتيناهو، نعتقدوف أف وبحسب الصحنفة، فإف صياع القرار في تؿ أبنب، وفي مقدمت

االيتقػػادات العالمنػػة لمسناسػػة اإلسػػرائنمنة يابعػػة مػػف عػػدـ فهػػـ وجهػػؿ لػػدى الػػرأي العػػاـ العػػالمي، ولكػػف البحػػث 
نػػرفض جممػػًة وتفصػػناًل هػػذا التوجػػه، مػػع أيػػه نػػؤمف بأيػػه مػػف الممكػػف تحسػػنف الدعانػػة اإلسػػرائنمنة فػػي العػػالـ، 

يظومة الدعانة فاشمة، هي بحسػب البحػث عارنػة مػف الصػحة، ذلػؾ أيػه ميػذ أف وضػعت ولكف االدعاء بأف م
حرب لبياف النثاينػة أوزارهػا تحػوؿ قسػـ الدعانػة فػي الدولػة العبرنػة إلػى األكنثػر تطػورا فػي العػالـ، ونتفػوؽ عمػى 

ووضػع دولػي  التيظنمػات المعادنػة لمدولػة العبرنػة، ونؤكػد البحػث أف إسػرائنؿ ُتعػايي مػف صػورة مشػوهة لمغانػة
مميء بالمشاكؿ، ولكف األسباب غنػر متعمقػة بالدعانػة، كمػا لفػت معػدو البحػث إلػى أف تػؿ أبنػب تقػوـ برصػد 
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منزاينػػات هائمػػة لمدعانػػة، وُتشػػارؾ فنهػػا جمنػػع الػػوزارات الحكومنػػة واليػػاطؽ بمسػػاف الجػػنش، عػػالوة عمػػى تجينػػد 
، باإلضػػافة إلػػى شػػركات عالقػػات عامػػة أجيبنػػة، مئػػات اإلسػػرائنمننف فػػي العػػالـ لشػػرح وجهػػة اليظػػر اإلسػػرائنمنة

 وتحدندا في أمرنكا ودوؿ االتحاد األوروبي.
ونتسػػػاءؿ البحػػػث لمػػػاذا مػػػا زالػػػت صػػػورة إسػػػرائنؿ فػػػي العػػػالـ بالحضػػػنض عمػػػى الػػػرغـ مػػػف المنزاينػػػات الهائمػػػة 

تها، المخصصػػة لمدعانػػة، وعمػػى الػػرغـ مػػف أف العدنػػد مػػف الهنئػػات تعمػػؿ بػػدوف كمػػؿ أو ممػػؿ لتحسػػنف صػػور 
ونجنػػب البحػػث بػػأف أحػػد األسػػباب مػػرده ايتشػػار ظػػاهرة يػػزع الشػػرعنة عػػف الدولػػة العبرنػػة فػػي جمنػػع أصػػقاع 
العالـ، ونعتقد معدو البحث أف هذا المصطمح بات شائعا ومقبواًل في الرأي العاـ العػالمي، وجمنػع المحػاوالت 

هـ كؿ مف نستعمؿ هذا المصطمح بمعاداة اإلسرائنمنة إلخفائه عف المشهد باءت بالفشؿ، ذلؾ أف الخارجنة تت
إسػػرائنؿ، األمػػر الػػذي نحػػوؿ جمنػػع الجمعنػػات والتيظنمػػات الحقوقنػػة الفاعمػػة فػػي إسػػرائنؿ إلػػى أعػػداء لمدولػػة 
العبرنة، واستعماؿ المصطمح نسمح لمحكومة برفض االيتقاد، حتى لو كاف شرعنا وموضوعنا حوؿ سناستها، 

 عمى حد تعبنر البحث.
فػػػإف تضػػػخنـ وتهونػػػؿ التػػػأنثنر الػػػذي نجمبػػػه معارضػػػو سناسػػػة إسػػػرائنؿ أقػػػؿ بكنثنػػػر ممػػػا تدعنػػػه وبػػػرأي البحػػػث 

الحكومة اإلسرائنمنة، ذلؾ أف الميظومػة المعادنػة إلسػرائنؿ فػي العػالـ، أضػاؼ البحػث، فشػمت فشػاًل كبنػرا فػي 
يظنمػات ال تعمػػؿ التيسػنؽ فػي مػػا بنيهػا وفشػػمت فػي تحدنػػد الرسػائؿ الموجهػة لمػػرأي العػاـ فػػي الغػرب، فهػػذه الت

تحت سقؼ واحد وال مرجعنة واحدة لها، حتى أيه توجد قطنعة تامػة بنيهػا، وبالتػالي ال نوجػد أي تيظػنـ معػاٍد 
إلسرائنؿ نيجح في تحدند األجيدة، كما بإمكاف الميظومة الدعائنة اإلسرائنمنة أْف تفعؿ، كما أف تأنثنر السمطة 

 نصؿ إلى الصفر.الفمسطنينة عمى هذه المجموعات والتيظنمات 
والحظ البحث أف الميظومة الدعائنة اإلسرائنمنة تحظى بتأنند مف كبار رجاؿ الفكر والنثقافة، ورجػاؿ األعمػاؿ 
والمحاضػػرنف فػػي الجامعػػات، فعمػػى سػػبنؿ الػػذكر ال الحصػػر، نقػػوؿ البحػػث كػػـ عػػدد اليػػاس فػػي العػػالـ الػػذنف 

وخمػص  رج النهػودي األمرنكػي، سػتنفف سػبنمبرغ؟.نعرفوف يوعاـ حومسكي، المعارض إلسرائنؿ، مقارية بالمخ
البحػػث إلػػى القػػوؿ إف صػػورة إسػػرائنؿ السػػنئة جػػدا فػػي العػػالـ لنسػػت يابعػػة مػػف فشػػؿ الدعانػػة اإلسػػرائنمنة، إيمػػا 
بسػػبب السناسػػات الخارجنػػة لمحكومػػة، ونيصػػح البحػػث صػػياع القػػرار بفحػػص العالقػػة العضػػونة بػػنف سناسػػة 

 رنة في العالـ، والكؼ عف اتهاـ ميظومة الدعانة بالفشؿ، عمى حد تعبنره.الحكومة وتردي صورة الدولة العب
 13/31/1031، القدس العربي، لندن

 
 مرشد "اإلخوان المسممين" محمد بديع عمى رأس قائمة المعادين لمسامية: ال"تمركز "فيزن 17

نهػودي فػي العػالـ, نو بي آي: وضع مركز "فنزيطاؿ", الػذي نعمػؿ عمػى حمانػة حقػوؽ اإليسػاف ال -تؿ أبنب 
المرشد العاـ لجماعة "اإلخواف المسػممنف" فػي مصػر محمػد بػدنع, عمػى رأس قائمػة أعػداء السػامنة, فنمػا جػاء 

 في المرتبة النثاينة الرئنس اإلنرايي محمود أحمدي يجاد.
هانػػة وذكػرت صػػحنفة "معػارنؼ" اإلسػػرائنمنة, أمػػس, أف مركػز "فنزيطػػاؿ" يشػر قائمػػة "العػػداء لمسػامنة" بحمػػوؿ ي

العاـ الحالي, الفتة إلى أف القائمة شممت أشخاصًا بسبب ايتقادهـ لسناسة رئنس الوزراء اإلسػرائنمي, بينػامنف 
 يتيناهو, ضد الفمسطنيننف.

وأوضح المركز النهودي أف بدنع أعمف أف "النهود استولوا عمى العالـ ويشروا الفساد وسفكوا الدماء, وبواسطة 
كف مقدسػػة والصػػهانية نؤميػػوف بمغػة القػػوة ومػػف دوف الكفػػاح ضػػدهـ لػػف نكمػػوا والكفػػاح أفعػالهـ فػػإيهـ ديسػػوا أمػػا

 ممكف بواسطة الجهاد فقط".
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ووضػػػع المركػػػز يجػػػاد فػػػي المرتبػػػة النثاينػػػة عمػػػى الئحػػػة المعػػػادنف لمسػػػامنة بسػػػبب مػػػا يسػػػب لػػػه, بػػػأف "القبنمػػػة 
ر مف وراء الكوالنس عمػى دوائػر عاـ عمى السمطات المركزنة في العالـ, وتسنط 200الصهنوينة تسنطر ميذ 

القوة المركزنة في العالـ, منثؿ اإلعالـ والسناسة والبيوؾ", وأيه قاؿ لمنهود "اذهبوا إلى أفراف الغػاز", فػي إشػارة 
 إلى ممارسات اليظاـ اليازي في ألماينا إباف المحرقة.

ي يشػػر رسػػمًا صػػور فنػػه يتاينػػاهو وجػػاء فػػي المرتبػػة النثالنثػػة رسػػاـ الكارنكػػاتنر البرازنمػػي, كػػارلوس لطػػوؼ, الػػذ
"نعصػػر أمػػًا فمسػػطنينة وكأيهػػا خرقػػة قمػػاش, وذلػػؾ خػػالؿ العممنػػة العسػػكرنة عمػػود السػػحاب" عمػػى قطػػاع غػػزة 
الشهر الماضي. ولفت المركز إلى أف "رساـ الكارنكػاتنر أهػاف إسػرائنؿ ورئػنس حكومتهػا بواسػطة رسػـ نقطػر 

 عداء لمسامنة".
مشجعي كرة القدـ في أوروبا وخاصة سموكهـ ضد فرنؽ "توتيهاـ", الذي نؤنده وشممت قائمة مركز "فنزيطاؿ" 

فػػػي األسػػػاس نهػػػود ليػػػدف, موضػػػحًا اف مشػػػجعي فرنػػػؽ ونسػػػتهاـ نويانتػػػد, أيشػػػدوا "أدولػػػؼ هتمػػػر مقبػػػؿ إلػػػنكـ", 
 و"سوؼ تذهبوف إلى أفراف الغاز".

ي المركػز الخػامس, بعػد أف وصػؼ وشممت قائمة "العداء لمسامنة" حزب "سفوفودا" فػي أوكراينػا, حنػث جػاء فػ
أحػػد قػػادة هػػذا الحػػزب الممنثمػػة النهودنػػة, مػػنال كػػوينس, بأيهػػا "نهودنػػة يتيػػة", فنمػػا دعػػا رئػػنس الحػػزب, أولنػػ  

 ألؼ نهودي في أوكراينا, واصفًا إناهـ بأيهـ "المافنا النهودنة مف موسكو". 200تناغينفوؾ, إلى التخمص مف 
فجػر المػذهب" فػي المرتبػة السادسػة, حنػث أوضػح المركػز النهػودي أف رمػز وجاء الحزب النويػايي النمنيػي "ال

هػػػذا الحػػػزب شػػػبنه بشػػػعار اليازنػػػة الصػػػمنب المعقػػػوؼ, مضػػػنفًا أف زعنمػػػه ينكػػػوالس منخائنمولنػػػاكوس, نيفػػػػي 
المحرقػػة باسػػتمرار, كمػػا أيػػه شػػتـ, أيػػا فرايػػؾ, وهػػي أحػػد رمػػوز الضػػحانا النهػػود الػػذنف أعػػدمهـ هتمػػر فػػي أفػػراف 

 .الغاز
 13/31/1031، السياسة، الكويت

 
   القناة العاشرة: أخيرًا ظير من يريد عودة الييود إلى مصر 18

" عف دهشتها مف الػدعوة التػي 30عبرت القياة العاشرة بالتمفزنوف اإلسرائنمي "عاروتس : القدس المحتمة/ سما
نػػة والعدالػػة، إلػػػى أطمقهػػا عصػػاـ العرنػػاف مستشػػار الػػػرئنس المصػػري محمػػد مرسػػي ويائػػب رئػػػنس حػػزب الحر 

النهػػود مػػف أصػػوؿ مصػػرنة بػػالعودة الػػى مػػوطيهـ األصػػمي، بعػػدما ايتقػػد طػػردهـ مػػف أرض الينػػؿ، وذلػػؾ فػػي 
 حدنث له مع قياة "درنـ" الخمنس الماضي وفؽ مايشرته صحنفة "الوفد" المصرنة. 

عرنػػاف قولػػه: "عػػف ال 30وأضػػافت القيػػاة، أف عصػػاـ العرنػػاف يجػػح فػػي إنثػػارة ضػػجة كبنػػرة، ويقمػػت "عػػاروتس 
وأوضحت القياة أف الػرئنس مرسػي لػـ نعقػب  "األفضؿ لكـ العنش في مصر بداًل مف دولة ممونثة باالحتالؿ".

 حتى اآلف عمى العاصفة اإلعالمنة التي أنثارها مستشاره.
 10/31/1031، وكالة سما اإلخبارية

 
 ز  اهلل الغجر بعد اعتقالو بتيمة التخابر مع حقرية فراج عن نواف خطي  من اإل 19

بعػػد اربعػػة اشػػهر مػػف اعتقالػػه بتهمػػة تشػػكنؿ خمنػػة مػػف نثماينػػة اشػػخاص مػػف : امػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 
الغجر والياصرة لتيفنذ هجمات ارهابنة بالغػة الشػدة ضػد اهػداؼ اسػرائنمنة، عمػى زعػـ االسػرائنمننف، افػر ج عػف 

 يواؼ خطنب، مف الغجر، الذي اعتبره الشاباؾ "رئنس الخمنة". 
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جاء االفراج عف خطنب بعػد اف روجػت اسػرائنؿ اف االعتقػاؿ تػـ عمػى أسػاس معمومػات اسػتخباراتنة مونثوقػة و 
عبػوات ياسػفة مػع ايظمػة تشػغنؿ  12جدا بشأف تهرنب متفجرات مف لبياف الى ميطقة الحدود، والعنثػور عمػى 

الغجػر االفػراج عيػه، ". واعتبػرت جهػات فػي 34 -متطورة وبيدقنة رشاش مف يوع "ماغ" واخػرى مػف يػوع "اـ 
وانثيػػػنف مػػػف "الخمنػػػة" قبمػػػه، اكبػػػر دلنػػػؿ عمػػػى اف اسػػػرائنؿ تواصػػػؿ اخػػػتالؽ الػػػذرائع لتصػػػعند سناسػػػة التضػػػننؽ 

 والحصار عمى سكاف القرنة.
 13/31/1031، الحياة، لندن

 
 دوالرًا! 71: كن نبيًا.. بـ "إسرائيل"آخر البدع في  :1

، بحسػب التممػود النهػودي، إال أف «ال األطفػاؿ والمعتػوهنفال أيبناء في العصر الحػالي إ»عمى الرغـ مف أف 
وأطمػؽ هابػارتزي عمػى مدرسػته اسػـ «. اليبػّوة»شموؿ هابارتزي أصّر عمى افتتاح مدرسة في تػؿ أبنػب لتعمػنـ 

دوالرًا(، وذلػػؾ  31شػنكؿ ) 100فػي مقابػؿ « اليبػػوة»، وهػػو نعمػـ فنهػا طالبػه «مدرسػة قابنػؿ وهابنػؿ لأليبنػاء»
 دراسنة. حصة 20خالؿ 

النهودنػة المتشػددة، « تشػاباد»وهابارتزي هو مؤسس المدرسػة والمعمػـ الوحنػد فنهػا، كمػا أيػه أحػد أتبػاع حركػة 
مهػػػدنًا »التػػي تعرضػػػت اليتقػػػادات شػػدندة بعػػػد أف تػػػّوج أعضػػاؤها زعػػػنمهـ الراحػػػؿ الحاخػػاـ ميػػػاحـ شنينرسػػػوف 

إذ أف طالبهػػػا نرتػػػدوف السػػػترات الرناضػػػنة  وال تشػػػترط المدرسػػػة عمػػػى روادهػػػا أف نكويػػػوا متػػػدنينف، «.ميتظػػػراً 
الحدننثة والقمصاف، ووجوههـ حمنقة ونحمموف كومبنوترات لوحنة وهواتؼ يقالة ذكنة، فنما تقوؿ المدرسة إيهػا 

 «.متيبئًا نهودنًا عصرناً »ستجعؿ مف كؿ واحد مف هؤالء 
سػػتيكروا هػػدفها ووصػػفوها بأيهػػا وأربكػػت المدرسػػة، التػػي بػػدأت فصػػولها فػػي الشػػهر الحػػالي، الميتقػػدنف الػػذنف ا

، خصوصًا أف تعالنـ النهودنة تػيص عمػى أف ال يبػّي بعػدما حطػـ الرومػاف الهنكػؿ النثػايي «تجدنؼ واحتناؿ»
عادة بياء الهنكؿ المزعوـ.  في القدس، وأف حقبة اليبوة لف تتجدد إال مع ظهور المسنح النهودي وا 

 13/31/1031، السفير، بيروت
 
 
 

 مضاجع الصياينة جرة األدمغة" في "إسرائيل" تقض  زدياد "ىاظاىرة  40
% مػػف 32أّكػػدت أوسػػاط أكادنمنػػة صػػهنوينة أيهػػا تعػػايي مػػف ظػػاهرة "هػػروب األدمغػػة"، مػػع هجػػرة أكنثػػر مػػف 

مف "إسرائنؿ"، باإلضافة إلى حممة شهادة الدكتوراه فػي  األكادنمننف حممة شهادات الدكتوراه في العمـو الدقنقة
ألػؼ صػهنويي مػف حممػة  الشػهادات العمنػا،  140%، مشػنرًة إلػى أّف العػدد نقتػرب مػف 32الرناضنات بيسبة 

سػػيوات. ولفتػػت األوسػػاط إلػػى أّف هػػذه الظػػاهرة باتػػت تقػػض  1نقػػنـ خػػارج الكنػػاف الصػػهنويي ميػػذ أكنثػػر مػػف 
فعهـ لتطػػػونر "قبػػػة حدندنػػػة" أكادنمنػػػة عمػػػى شػػػاكمة ميظومػػػة "القبػػػة الحدندنػػػة" ضػػػد مضػػػاجع قػػػادة الدولػػػة، وتػػػد

 الصوارنخ، معتبرًة أّف استمرار هجرتهـ سنشكؿ خطرًا شدندًا عمى "إسرائنؿ" بإعتبارها خسارة إستراتنجنة.
 القياة األولى )عف العبرنة، ترجمة المركز(

 31/1031/:1( 17:9رقم العدد )، التقرير المعموماتي
 

 ارتياح صييوني ألداء أجيزة األمن الفمسطينية بالمالحقات األمنية لنشطاء حماس في الضفة  43
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أنثيػت محافػػؿ أمينػػة صػػهنوينة عمػػى األداء الػذي تقػػوـ بػػه األجهػػزة األمينػػة الفمسػطنينة فػػي الضػػفة الغربنػػة ضػػد 
حػنف أف الجػنش فمسطنينًا، فػي  31153ليحو   1033-1005يشطاء حماس مف خالؿ اعتقالها بنف عامي 

، ممػا نعيػي أف حجػـ االعتقػاالت التػي يفػذتها أجهػزة السػمطة 7543الصهنويي اعتقؿ فػي ذات الفتػرة الزمينػة 
الفمسطنينة تفوؽ بكنثنر ما قاـ به الجنش الصهنويي. وأوضحت المحافؿ بأف األجهزة األمينة الفمسطنينة تقوـ 

 7روبي الذي خصّص عبر بعنثة "البولنس األوروبنة" بهذه االعتقاالت بدعـ مادي ولوجستي مف اإلتحاد األو 
جيػدنًا وضػابطًا، ومػف الوالنػات المتحػدة، التػي قػدمت دعمػًا  5300ممنوف نورو سيونًا لمقنػاـ بتػدرنبات أمينػة لػػ

بمبمػػػ   1031ممنػػػوف دوالر، الفتػػػًا إلػػػى أف أجهػػػزة أمػػػف السػػػمطة طالبػػػت لمسػػػية المالنػػػة  43652سػػػخنًا نقػػػدر بػػػػ
 عيصر. 300كتائب تشمؿ كؿ ميها عمى  6آالؼ جيدي، و 4منوف دوالر، وبتدرنب م 50إضافي قدره 

 القياة العاشرة )عف العبرنة، ترجمة المركز(
 31/1031/:1( 17:9رقم العدد )، التقرير المعموماتي

 
 االعتداء عمى النائ  العربي أحمد الطيبي يحاولونمتطرفون ييود  41

فػي البرلمػاف اإلسػرائنمي الػدكتور أحمػد الطنبػي، أف متطػرفنف نهػود كشػؼ اليائػب العربػي : الياصرة )فمسطنف(
(، االعتداء عمنه، خالؿ مشاركته في يدوة في جامعة "بار انالف" في رمات غاف، 10/1حاولوا أمس األحد )

ووقعػػػت مشػػػادة كالمنػػػة بػػػنف الطنبػػػي وعضػػػو  كجػػػزء مػػػف الحممػػػة االيتخابنػػػة لحػػػزب القائمػػػة العربنػػػة الموحػػػدة.
نمنيي المتطرؼ منخاؿ بف ارننه مف حزب "عوتسماه لنسرائنؿ" خػالؿ هػذه اليػدوة، كمػا قػاـ طػالب الكينست ال

 نهود بالصراخ ومقاطعة كممة الطنبي والتشونش عمنها.
وقاؿ شػهود عنػاف، إف فتػاة نهودنػة حاولػت البصػؽ عمػى الطنبػي، أنثيػاء يزولػه مػف عمػى الميصػة لػدى ايتهػاء 

 ة عمنها ونبعدها مف القاعة التي أقنمت فنها اليدوة.اليدوة، قبؿ أف نيقض أمف الجامع
 13/31/1031، قدس برس

 
 

 العودة وبدون سالح بدون حق   78استطالع: "اليمين" يؤيد دولة فمسطينية عمى حدود  41
القػػػػدس المحتمػػػػة / سػػػػما: أفػػػػادت صػػػػحنفة "هػػػػارتس" أف اسػػػػتطالعنف لمػػػػرأي أجرنػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ معهػػػػدي أبحػػػػاث 

األوؿ/ دنسمبر، بنيا أف غالبنة مصوتي النمنف، "المنكود بنتنيػو" و"البنػت النهػودي"، إسرائنمننف، خالؿ كايوف 
ولكػػف بشػػرط أف تكػػوف ميزوعػػة  3745نػػدعموف اتفػػاؽ سػػالـ بموجبػػه تقػػـو دولػػة فمسػػطنينة عمػػى أسػػاس حػػدود 

العػػػودة  السػػالح وأف تبقػػػى الكتػػؿ االسػػػتنطاينة تحػػت السػػػنادة اإلسػػػرائنمنة، أمػػا القػػػدس فنػػتـ تقسػػػنمها، أمػػا حػػػؽ
 فنكوف لمدولة الفمسطنينة فقط.

وجػاء أف االسػػتطالعنف قػد أجرنػػا بيػاء عمػػى طمػب "معهػػد دايػي أبراهػػاـ لمسػالـ" فػػي واشػيطف، وجػػاء أف معهػػد 
أفراهػػػػػاـ توجػػػػػه فػػػػػي بدانػػػػػة كػػػػػايوف األوؿ/ دنسػػػػػمبر إلػػػػػى معهػػػػػد "داحػػػػػاؼ" بػػػػػإدارة د. منيػػػػػه تسػػػػػنماح، ومعهػػػػػد 

اء االستطالع في الوقػت يفسػه حػوؿ مواقػؼ اإلسػرائنمننف تجػاه االستطالعات لرافي سمنث، وطمب ميهما إجر 
 اتفاؽ سالـ مع الفمسطنيننف، بدوف أف نعرؼ أي مف المعهدنف بأف النثايي نجري االستطالع يفسه.

أما باليسبة لمقدس، فإف األحناء النهودنة، بحسب االتفاؽ المقترح، تكػوف تحػت السػنادة اإلسػرائنمنة، فػي حػنف 
لعربنػػة تحػػت السػػنادة الفمسػػطنينة، أمػػا البمػػدة العتنقػػة فتبقػػى بػػدوف سػػنادة وتػػتـ إدارتهػػا بشػػكؿ تكػػوف األحنػػاء ا
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سرائنؿ والفمسطنيننف، وتكوف األمػاكف المقدسػة تحػت الرقابػة الدنينػة منثممػا  مشترؾ مف قبؿ الوالنات المتحدة وا 
.  هي عمنه النـو

مصوتي "المنكود بنتنيو" و"البنت النهودي" واعتبرت "هارتس" أف هياؾ معطنات مفاجئة ومهمة بشأف مواقؼ 
% مػف مصػوتي "المنكػود بنتنيػو" نػدعموف 35مف اتفاؽ السالـ المقترح. وبحسب استطالع منيه تسنماح فػإف 

% نػدعموف االتفػاؽ مقابػؿ 36%. وبحسب استطالع رافي سػمنث فػإف 13منثؿ هذا االتفاؽ، مقابؿ معارضة 
% مػػف مصػػوتي "البنػػت النهػػودي" نػػدعموف هػػذا 31ح فػػإف %. وبحسػػب اسػػتطالع منيػػه تسػػنما12معارضػػة 

 %.23% مقابؿ معارضة 25%. أما بحسب رافي سمنث فنؤنده 21االتفاؽ مقابؿ معارضة 
وبشػكؿ عػػاـ فقػػد أنػد الجمهػػور اإلسػػرائنمي منثػؿ هػػذا االتفػػاؽ، حنػث أيػػه بحسػػب اسػتطالع منيػػه تسػػنماح بمغػػت 

حسػب اسػتطالع رافػي سػمنث فقػد بمغػت يسػبة التأننػد %، وب13%، مقابػؿ معارضػة 45يسبة المؤندنف عامة 
 %.13% مقابؿ معارضة 46

كمػػا تبػػنف أف يسػػبة تأننػػد االتفػػاؽ قػػد ارتفعػػت بعػػد إضػػافة سمسػػمة مػػف "التحسػػنيات" عمػػى االتفػػاؽ، منثػػؿ تشػػكنؿ 
حمػػؼ دفػػاعي مػػع الوالنػػات المتحػػدة، ويػػزع قػػوة حركػػة حمػػاس العسػػكرنة، ووقػػؼ سػػنطرتها عمػػى قطػػاع غػػزة، 

الػػدوؿ العربنػػة إلقامػػة عالقػػات دبموماسػػنة كاممػػة مػػع إسػػرائنؿ، حنػػث ترتفػػع اليسػػبة فػػي هػػذه الحالػػة وجاهزنػػة 
 % بحسب رافي سمنث.60%، مقابؿ 53بحسب منيه تسنماح إلى 

 13/31/1031وكالة سما اإلخبارية، 
 
 استشياد خمسة فمسطينيين فـي مخيمات سورية 

راء استمرار القصؼ وتفجنر السنارات المفخخة دمشؽ ػ وكاالت: استشهد خمسة فمسطنيننف، امس، ج
 وعممنات القيص التي تستهدؼ الفمسطنيننف في مخنمات الالجئنف في سورنة.

أطفاؿ مف ذوي االحتناجات الخاصة  وقالت مصادر فمسطنينة مطمعة: إف السندة سمنرة األسود وهي أـ لػ 
ر في قصؼ استهدؼ مخنـ النرموؾ، فنما استشهدت امس، لتمحؽ زوجها رمزي الذي استشهد ميذ عدة أشه

وكاف سبؽ  آخروف، وذلؾ جراء ايفجار سنارة مفخخة عيد يهانة شارع اسطوؿ الحرنة بالمخنـ. أصنب 
هذه الجرنمة تفجنر سنارة مفخخة أخرى في حارة عنف غزاؿ قرب أحد المساجد بالمخنـ، إال أف التفجنر لـ 

مخالة مف السكاف، غنر اف اضرارا جسنمة لحقت بميازؿ  نوقع أي إصابات في االرواح كوف الميطقة
 وممتمكات المواطينف الواقعة في الميطقة المستهدفة.

نذكر اف مخنـ النرموؾ شهد خالؿ االناـ القمنمة الماضنة تطورا امينا خطنرا تمنثؿ في تفجنر عدة سنارات 
اف المخنـ الذنف بات الموت نتربص مفخخة داخؿ االحناء السكينة، ما انثار حالة مف الرعب في اوساط سك

 بهـ في كؿ شارع وعيد عتبة كؿ ميزؿ.
كما استشهدت فتاة فمسطنينة امس جراء سقوط قذنفة مدفعنة أطمقتها قوات اليظاـ السوري عمى ميزلها في 

كما استشهد الشاب الفمسطنيي عبد الرحمف أبو شمة الذي تصادؼ مروره في ميطقة الذنابنة  مخنـ النرموؾ.
دمشؽ مع ايدالع اشتباكات مسمحة في تمؾ الميطقة، فنما استشهد فمسطنيناف اخراف في مخنـ السبنية جراء ب

  تعرضهما لمقيص في الشارع العاـ مف قبؿ قياص كاف نتمركز فوؽ سطح احدى البيانات بالمخنـ.
وف والدبابات، فمسطنينًا، جراح بعضهـ خطنرة، جراء قصؼ مخنـ الحسنينة بقذائؼ الها وأصنب يحو 

 حنث تـ يقمهـ الى المستشفنات لتمقي العالج.
 //، األيام، رام اهلل



 
 
 

 

 

           17ص                                    1817العدد:                13/31/1031اإلثنين  التاريخ:

 
  ةمخيم الشاطئ غر  مدينة غزة بالمعارك الدائرة شمال سوري من شا استشياد غزة:  

أعمف في مخنـ الشاطئ غرب مدنية غزة مساء الجمعة عف استشهاد الشاب محمد قينطة في : صفا –غزة 
ويعت  الدائرة بنف الجنش السوري الحر وجنش اليظاـ السوري في محافظة ادلب شماؿ سورنا. المعارؾ

مساجد المخنـ الشهند قينطة وقالت إيه استشهد قبؿ نومنف جراء إصابته في المعارؾ الدائرة في مدنية "معرة 
 ش السوري الحر.اليعماف" جيوبي إدلب. وقد غادر الشهند قطاع غزة قبؿ أربعة أشهر وايضـ إلى الجن

 //، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 ةلبنان من سوري إلى لجئوا افمسطيني : لشؤون الالجئين المتحدةمم مفوضية األ 

 ف يحو أأوضح التقرنر االسبوعي لمفوضنة االمـ المتحدة لشؤوف الالجئنف : منشاؿ حالؽ -عكار 
فمسطنيي فروا أخنرًا يتنجة  رنا ميذ بدء النثورة السورنة، بمف فنهـ فمسطنيي لجأوا الى لبياف مف سو 

أعماؿ العيؼ التي شهدها مخنـ النرموؾ قرب دمشؽ. وتتعاوف المفوضنة مع "األويروا" لتمبنة حاجات سائر 
. السكاف الفارنف مف سورنا، وتتولى "األويروا" القنادة في تقدنـ المساعدة إلى الالجئنف الفمسطنيننف

 //، النيار، بيروت
 
 يحكم بالسجن لمدة عام عمى أسيرتين من الضفة االحتاللنادي األسير:  

 أصدرت محكمة االحتالؿ حكما بالسجف لمدة عاـ عمى أسنرتنف مف مدنيتي الخمنؿ وبنت لحـ.
ية الخمنؿ وأكد يادي األسنر الفمسطنيي أف االحتالؿ أصدر حكمه عمى األسنرة هدنؿ أبو تركي مف مدن

بالسجف لمدة عاـ كامؿ وغرامة ممنة بقنمة ألؼ شنقؿ، فنما أصدر حكما ممانثال عمى األسنرة ميار زواهرة 
 مف مدنية بنت لحـ مع غرامة مالنة بقنمة ألفي شنقؿ.

 //، فمسطين أون الين
 
 مواطنا بالخميل منيم مرضى وأطفال وطال   اعتقالنادي األسير:  

يتائج »أشار تقرنر صادر عف يادي االسنر في محافظة الخمنؿ، امس، الى  :ناة الجدندةالح -الخمنؿ 
في معاممة سمطات االحتالؿ لممواطينف أنثياء اعتقالهـ، ما نشكؿ ايتهاكا لمبادئ « خطنرة وحقائؽ فظنعة

 حقوؽ االيساف ولكؿ االتفاقنات الدولنة وااليساينة.
االعتقاؿ ضد أبياء محافظة الخمنؿ خالؿ شهر كايوف االوؿ لمعاـ  وأكد التقرنر الذي نرصد ونتابع حمالت

 الحالي، بروز روح ايتقامنة وعدائنة مخنفة في تعامؿ الجيود مع المعتقمنف ميذ لحظة االعتقاؿ.
طفاًل، مورست بحقهـ بشع  مرنضًا و مواطيا خالؿ هذا الشهر بنيهـ  وكشؼ التقرنر عف اعتقاؿ 

فتا الى ايها مف أشد حمالت االعتقاؿ وطالت مختمؼ مياطؽ المحافظة؛ اذ يكؿ جيود أسالنب التعذنب، ال
االحتالؿ باالسرى وعائالتهـ باعتداء بأعقاب البيادؽ والضرب المبرح، عالوة عمى تكسنر وتفجنر ابواب 

افة محتوناته الميازؿ وحشر افراد الميزؿ في غرفة واحدة واخراج آخرنف الى البرد القارس وتفتنشه وتدمنر ك
 وتوجنه الشتائـ البذنئة.

 //، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 أشير سبعةبعد اعتقال دام  االحتالل يفرج عن األسيرة األردنية نسيبة جرادات 
أكد مدنر مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإليساف فؤاد الخفش، أف أف إدارة : جماؿ غنث -غزة

منة في سجف "هشاروف" أفرجت مساء األحد، عف األسنرة األردينة يسنبة عنسى مصمحة السجوف اإلسرائن
 أشهر(. البالغة ) عاًما( بعد ايتهاء فترة اعتقالها جرادات )

نوينو/ وكايت قوات االحتالؿ قد اعتقمت جرادات التي تعمؿ مدرسة عيد معبر الكرامة الحدودي في 
ارة أقاربها في مدنية جينف، ووجهت لها الينابة اإلسرائنمنة تهما عيدما كايت في طرنقها لزن حزنراف 

 متعمقة بتقدنـ خدمات لصالح حركة "حماس".
 //، فمسطين أون الين

 
 منع فرنسا تنظيم فعالية تضامنية مع األسرى بباريس يدينمركز أسرى فمسطين  

ء فمسطنيننف مف تيظنـ فعالنة تضامينة مع أداف مركز أسرى فمسطنف لمدراسات ميع السمطات الفريسنة يشطا
األسرى الفمسطنيننف المضربنف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ، معتبرًا هذا اإلجراء "تحنزا وتواطؤا" مع 

 االحتالؿ اإلسرائنمي.
 //، فمسطين أون الين

 
 
 
 أعوام  ستةاالحتالل يسمح بإدخال مواد البناء الى غزة لممرة األولى منذ  

سمحت سمطات االحتالؿ، أمس، بإدخاؿ شاحيات محممة بالحصى )الالزمة لمبياء(  رائد الفي: -زة غ
لمقطاع الخاص الفمسطنيي، عبر معبر كـر أبو سالـ جيوب شرقي قطاع غزة، وذلؾ لممرة األولى ميذ فرض 

ة الفمسطنينة رائد الحصار قبؿ ستة أعواـ. وقاؿ رئنس لجية تيسنؽ إدخاؿ البضائع إلى غزة التابعة لمسمط
 شاحية محممة بالحصى. فتوح، إف سمطات االحتالؿ سمحت بإدخاؿ 

شاحية محممة  وكايت سمطات االحتالؿ سمحت النثالنثاء الماضي، ولممرة األولى أنضًا، بإدخاؿ 
وافقت عمى إدخاؿ ” إسرائنؿ“بالحصى لمصمحة القطاع التجاري في القطاع. وقالت مصادر إسرائنمنة إف 

اد البياء، في ظؿ حاؿ الهدوء التي نشهدها القطاع، وفي إطار اتفاؽ التهدئة. وأوضحت أف هياؾ مو 
اتصاالت مستمرة وغنر مباشرة بنف ضباط إسرائنمننف وممنثمنف عف حركة حماس بوساطة مصرنة، حوؿ 

 وء.إمكاف تقدنـ تسهنالت أخرى لمقطاع، الفتًة إلى أف تقدنـ التسهنالت سنستمر ما استمر الهد
بدخوؿ بعض مواد ” إسرائنؿ“وقاؿ رئنس المجية الشعبنة لمواجهة الحصار اليائب جماؿ الخضري، إف سماح 

، ولكيه مؤشر جند ونحتاج لممزند مف العمؿ. وشدد عمى ضرورة دخوؿ جمنع مواد البياء ”غنر كاؼ“البياء 
لى غزة.والبضائع عبر المعابر التجارنة. ودعا إلى حرنة الحركة واالستنراد وا لتصدنر والتيقؿ مف وا 

 //، الخميج، الشارقة
 
 : إدخال مادة "البسكورس" لغزة ألول مرة منذ فرض الحصارغزة فيوزارة األشغال العامة  

انثيا عشر شاحية أدخؿ غزة: أكد وكنؿ وزارة األشغاؿ العامة في غزة ناسر الشيطي أف االحتالؿ اإلسرائنمي 
معبر رفح البري النوـ، مشنًرا إلى أف إدخاؿ هذه المادة "له دور أساسي في  مف مادة "البسكورس" عبر
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لمدة تزند عف ست أعواـ".   أعماؿ إيشاءات الطرؽ وتعبندها خاصة بعد ميع هذه المادة مف الدخوؿ
وتستخدـ مادـ "البسكورس" في رصؼ الطرؽ والشوارع حنث اف هياؾ العشرات مف المشارنع إليشاء طرؽ 

 خرى متوقفة ميذ ست سيوات بسبب الحصار.وترمنـ ا
 //قدس برس، 

 
 في غزة % من أىداف وبرامج عام التعميم الفمسطيني حققناالمزيني: أسامة  

أكد وزنر التربنة والتعمنـ العالي د.أسامة المزنيي، يجاح أهداؼ وبرامج عاـ التعمنـ : محمد عند -غزة
ظروؼ والعراقنؿ التي عصفت بقطاع غزة عامة وقطاع التعمنـ بصفة %، بالرغـ مف الالفمسطنيي بيسبة 

 خاصة.
وتحدث المزنيي عف يجاح وزارته بتيفنذ "نثورة عامة وشاممة" في البيناف والتكيولوجنا واإلعالـ وكافة البرامج 

البحث التعمنمنة في قطاع غزة، إضافة إلى إعادة استحداث وتفعنؿ هنئة التعمنـ والجودة العمنا، ومجمس 
، إلى يجاح الوزارة  العممي. وأشار خالؿ بريامج المكتب اإلعالمي الحكومي الدوري "لقاء مع مسئوؿ"، النـو

ـ والذي صادؽ عمنه المجمس التشرنعي قبؿ أناـ، وذلؾ تتونجًا بإصدار قايوف التعمنـ الفمسطنيي 
عاـ "التعمنـ الفمسطنيي"، وذلؾ  ـ،وأطمقت الحكومة الفمسطنينة عمى عاـ  لنثمرات عاـ التعمنـ.

 لالرتقاء بالعممنة التعمنمنة في قطاع غزة.
%، وبعضها اآلخر بيسب وقاؿ المزنيي: "لقد يجحت الوزارة ببرامج عاـ التعمنـ بيسبة عالنة أغمبها 

لوزارة متفاوتة، والبعض اآلخر ميها لـ نيفذ يظرًا لحاجتها لمدعـ المالي"، مستداًل بمشروع ربط مدارس ا
 بمقرها الرئنسي بشبكة الكتروينة تكمؼ حوالي ممنوف دوالر أمرنكي.

ستيتهي عممنة  ميها أيجزت بالكامؿ، و مدرسة،  وأضاؼ: "يجحيا بنثورة البيناف مف خالؿ بياء 
اد طمبة مدرسة لمواكبة اليمو المطرد في أعد بيائها العاـ القادـ"، الفتًا إلى حاجة الوزارة المستقبمنة لػ

 القطاع.
ويوه المزنيي إلى بياء عدد مف مراكز التدرنب المهيي في مختمؼ المحافظات، وتطرؽ وزارته لتشجنع التعمنـ 
تاحة المجاؿ لمقطاع الخاص لالستنثمار في هذا المجاؿ، وذلؾ يظرًا ألهمنته البالغة في  المهيي والتقيي وا 

 قطاع غزة.
صفت بوزارته ومرافقها، مقنمًا إناهًا "بالتقدـ الجند الذي قطع شوطًا وأشار إلى النثورة التكيولوجنة التي ع

( مختبرات حاسوب في جمنع المدارس العاممة بيظاـ كبنرًا"، مستعرضًا في الوقت ذاته افتتاح )
 ( سبورة ذكنة.، وكذلؾ تزوندها بػ )( جهاز الفترتنف، وتزوند تمؾ المدارس والمختبرات بػ )

 //، أون الينفمسطين 
 
 مسابقة حسا  الذكاء العقميبعمى مستوى العالم  المركز األولتحصل عمى  المدىونأريج الطالبة  

التي تُقاـ عمى مستوى العالـ  ،تواصؿ فمسطنف تألقها بمسابقة حساب الذكاء العقمي: هايي الشاعر -غزة 
مسألة حسابنة ُمعقدة بػ  بع بحمها يحو كؿ عامنف، فبعدما حصدت الطفمة منار الطائي المركز الرا

عمى خمس  ؛، تعاود فمسطنف لمصدارة بحصوؿ خمسة مف يجومها األطفاؿدقنقة يهانة عاـ  
عاًما( مف سكاف شماؿ مراتب متقدمة عمى مستوى العالـ. وحصدت الطالبة أرنج محمود المدهوف )
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التي أقنمت في مالنزنا ُميتصؼ دنسمبر الحالي،  ،ابقةقطاع غزة المركز األوؿ عمى مستوى العالـ بالمس
 دقائؽ.  مسألة حسابنة ُمعقدة في غضوف  بعدما تمكيت مف حؿ 

 //، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 اقتحام االحتالل لبمدة اليامون بجنين خاللصابات باالختناق إ 

صنبوا في بمدة الناموف غرب جينف، النوـ األحد، بحاالت قالت مصادر فمسطنينة إف عددا مف الفمسطنيننف أ
 اختياؽ جراء استيشاقهـ الغاز الذي أطمقته قوات االحتالؿ عمى المواطينف خالؿ اقتحامها البمدة.

وذكرت المصادر أف قوات كبنرة مف جنش االحتالؿ اقتحمت البمدة وأغمقت ميطقة الجامع القدنـ وأعميتها 
 شيت حممت تمشنط وتفتنش واسعة.ميطقة عسكرنة مغمقة و 

وأطمقت قوات االحتالؿ القيابؿ الصوتنة والغاز المسنؿ لمدموع في محنط المدارس في خطوة استفزازنة، 
وايدلعت عمى انثر ذالؾ مواجهات بنف الشباف وقوات االحتالؿ، ما أدى الى إصابة العدند مف المواطينف 

 لمدموع. بحاالت اختياؽ جراء استيشاقهـ الغاز المسنؿ
 //، فمسطين أون الين

 
 
 الحكومي في الضفة األربعاء والخميس المقبمين القطاعإضرا  عام يشل   

راـ اهلل: قرر مجمس يقابة العاممنف في الوظنفة العمومنة بالضفة الغربنة المحتمة تعطنؿ الدواـ في كافة 
 الوظائؼ الحكومنة نومي األربعاء والخمنس المقبمنف.

مجمس اليقابة في تصرنحات مقتضبة حصمت عمنها "قدس برس"، إف قرار تعطنؿ الدواـ بشكؿ كّمي وقاؿ 
كايوف نثايي )نيانر(،  و في كاّفة الدوائر والهنئات الحكومنة لنومي األربعاء والخمنس المقبمنف الموافؽ 

( |النوـ األحد ) نأتي ضمف سمسمة الخطوات التي أقّرها المجمس خالؿ اجتماعه في مدنية راـ اهلل
 احتجاجًا عمى تأخر صرؼ رواتب الموظفنف.

وأوضح أف هذه الخطوة تأتي ضمف "بريامج الصمود" الذي أقّرته يقابة الموظفنف الحكومننف في ظؿ تأّخر 
 السمطة الفمسطنينة عف صرؼ الرواتب لموظفنها.

 //قدس برس، 
 
 ة خالل أسبوعيناالحتالل اعتقل سبعين مقدسًيا من العيسوي 

القدس المحتمة: استيكرت لجية المتابعة في قرنة العنسونة بمدنية القدس المحتمة ما تتعرض له القرنة مف 
قبؿ سمطات االحتالؿ اإلسرائنمي، مشنرة إلى أف حممة االعتقاالت المتصاعدة ميذ أسبوعنف أسفرت حتى 

 اآلف عف اعتقاؿ سبعنف مواطًيا مف سكاف القرنة.
 //، قدس برس

 
  سياسة تقميص خدمات "األونروا" ضد   ايدد بتصعيد احتجاجاتيتالضفة  مخيماتفي المجان الشعبية 
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: هددت المجاف الشعبنة لالجئنف الفمسطنيننف في مخنمات الضفة الغربنة المحتمة التسعة عشر راـ اهلل
ث وتشغنؿ الالجئنف الفمسطنيننف بتصعند احتجاجاتها ضد سناسة تقمنص الخدمات التي تقدمها وكالة غو 

 "األويروا" لالجئنف.
إيها تفكر  وقالت المجاف في رسالة وجهت إلى مدنر العممنات في وكالة الغوث في الضفة "فمنبنو سايشنز"

في إعالف اإلضراب الشامؿ، واالمتياع عف تمقي الخدمات التي تقدمها الوكالة، احتجاًجا عمى فصؿ مائة 
سطنيًنا مف العاممنف عمى العقود. وأضافت: "أيه في حاؿ إصرار الوكالة عمى سناسة إدارة ونثالنثنف موظًفا فم

 الظهر لالجئنف، فإييا سيعمف اإلضراب الشامؿ في المخنمات كافة".
وأشارت المجاف في رسالتها إلى أف "حركة االحتجاجات لـ تتجاوز في المرحمة األولى والنثاينة سوى 

ت الوكالة، وفي حالة إصرار الوكالة عمى عدـ التراجع عف قراراتها المتعمقة اإلغالقات المؤقتة لمقرا
بالتقمنصات واإلجراءات األخنرة المتعمقة بقسـ الصحة، سوؼ تقرر المجاف الشعبنة البدء باإلضراب المفتوح 

 والشامؿ".
 //قدس برس، 

 
 نؤعالم نصفيم الجئمميون عدد الفمسطينيين في ال : الفمسطينيجياز االحصاء  

، استعرضت السندة عال عوض، رئنس اإلحصاء الفمسطنيي،  أوضاع الفمسطنيننف في يهانة عاـ 
 عمى اليحو اآلتي:

 ازدياد في أعداد الفمسطينيين في العالم
ممنوف فػي األراضي  ممنوف فمسطنيي؛  بم  عػدد الفمسطنيننف المقدر فػي العالـ حوالي 

ممنوف في الدوؿ العربنة ويحو  ممنوف فمسطنيي في إسرائنؿ، وما نقارب  ، وحوالي الفمسطنينة
 ألؼ في الدوؿ األجيبنة. 

 أكثر من ثمث السكان يقيمون في قطاع غزة
ممنوف في الضفة الغربنة  ممنوف فردًا؛ حوالي  قدر عدد السكاف في األراضي الفمسطنينة بحوالي 

% مف مجمؿ السكاف الفمسطنيننف اع غزة.  وبمغت يسبة السكاف الالجئنف يحو ممنوف في قط و
% مف إجمالي الالجئنف في األراضي الفمسطنينة في الضفة المقنمنف في األراضي الفمسطنينة؛ 

 % في قطاع غزة.الغربنة و
 انخفاض في معدالت الخصوبة خالل السنوات األخيرة

موالند عاـ  مولودًا مقارية مع  إلى  -كمي خالؿ الفترة ايخفض معدؿ الخصوبة ال
 مولودًا في قطاع غزة. مولودًا في الضفة الغربنة و ؛ 

 انخفاض في متوسط حجم األسرة
فردًا في  ؛ فردًا عاـ  مقارية مع  فردًا عاـ  ايخفض متوسط حجـ األسرة إلى 

 فردًا  في قطاع غزة. ة والضفة الغربن
 معدالت المواليد والوفيات الخام تتجو نحو االنخفاض

في قطاع  في الضفة الغربنة و مولودًا لكؿ ألؼ مف السكاف؛  بم  معدؿ الموالند الخاـ 
اـ . كما بم  معدالت الوفنات الخعاـ  غزة.  ومف المتوقع أف نيخفض هذا المعدؿ لنصؿ إلى 
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في قطاع غزة، ومف  في الضفة الغربنة و مف السكاف؛  حاالت وفاة لكؿ  المقدرة 
 .عاـ  المتوقع أف تيخفض هذه المعدالت لتصؿ إلى 

 معدالت خصوبة عالية بين الفمسطينيين في االردن مقارنة بالفمسطينيين في سوريا ولبنان
مولودًا  في سورنا لمعاـ  مولودًا مقابؿ  ف المقنمنف في االردف بم  معدؿ الخصوبة الكمي لمفمسطنينن

 .مولودًا  في لبياف لمعاـ  ، في حنف بم  المعدؿ 
 المجتمع الفمسطيني في إسرائيل مجتمع فتي
شرة ممنوف فمسطنيي، وبمغت يسبة األفراد دوف الخامسة ع عػدد الفمسطنيننف المقدر في إسرائنؿ حوالي 

 فأكنثر. % لألفراد %، مقابؿ حوالي مف العمر حوالي 
 خصوبة الفمسطينيين أعمى من خصوبة الييود

، ونعتبر هذا المعدؿ مولودًا وذلؾ لمعاـ  بم  معدؿ الخصوبة الكمي لمفمسطنيننف في إسرائنؿ 
د لكؿ امرأة ليفس العاـ، وبم  متوسط حجـ موالن مرتفعًا يسبنًا قناسًا بمعدؿ الخصوبة في إسرائنؿ البال  

مف  مولودًا لكؿ  أفراد، وبم  معدؿ الموالند الخاـ حوالي  األسرة الفمسطنينة في إسرائنؿ 
 .السكاف

 عدد الفمسطينيين في فمسطين التاريخية سيتخطى عدد الييود عبر الزمن
، في حنف بم  عدد النهود وف يهانة عاـ ممن عدد الفمسطنيننف في فمسطنف التارنخنة حوالي 

، ومف المتوقع اف نبم  ممنوف بياء عمى تقدنرات دائرة اإلحصاءات اإلسرائنمنة يهانة عاـ  
.  وسنتساوى عدد السكاف الفمسطنيننف والنهود مع يهانة عاـ ممنوف مع يهانة عاـ  عددهـ 
وذلؾ فنما لو بقنت معدالت اليمو السائدة حالنًا.  وستصبح ممنوف،  حنث سنبم  ما نقارب  

حنث سنصؿ عددهـ إلى  % مف السكاف وذلؾ بحموؿ يهانة عاـ يسبة السكاف النهود حوالي 
 ممنوف فمسطنيي.  ممنوف نهودي مقابؿ يحو 

 //، الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني
  
%زمة الكيرباء تخطت نسبة الـالطاقة: أ سمطةمصادر في  

تفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة خالؿ األسابنع القمنمة الماضنة، وتعالت شكاوى المواطينف : غزة ػػ البناف
في القطاع مف ازدناد ساعات ايقطاع التنار الكهربائي. وقالت مصادر في سمطة الطاقة، أمس: إف أزمة 

وضع الكهرباء في القطاع متأـز وال توجد »دة أسابنع. وأوضحت، أف % ميذ ع الكهرباء تخطت يسبة الػ
وأشار إلى أف سمطة الطاقة ومحطات التولند «. أي حموؿ عممنة تممكها سمطة الطاقة في الوقت الراهف

تعمؿ بيصؼ طاقتها، يظرًا لتعذر دخوؿ الوقود القطري المخصص لمحطة تولند كهرباء غزة عبر معبر كـر 
أبو سالـ.

 //، بيان، دبيال
 

   سنة ارتفاع نسبة البطالة في األراضي الفمسطينية خالل :الفمسطينيجياز اإلحصاء  
،  أداء //استعرضت السندة عال عوض، رئنس اإلحصاء الفمسطنيي، صباح النوـ االحد 

إلى التيبؤات االقتصادنة لمعاـ ، باإلضافة االقتصاد الفمسطنيي خالؿ األرباع النثالنثة األولى مف عاـ 
 ، وذلؾ عمى اليحو اآلتي:



 
 
 

 

 

           13ص                                    1817العدد:                13/31/1031اإلثنين  التاريخ:

  أداء االقتصاد الفمسطيني خالل األرباع الثالثة األولى من عام 
% خالؿ األرباع النثالنثة األولى سجؿ الياتج المحمي اإلجمالي ارتفاعًا بيسبة  الياتج المحمي اإلجمالي:

% في قطاع % في الضفة الغربنة وبواقع  ف عاـ مقارية مع يفس الفترة م مف عاـ 
 .غزة

 إرتفاع نصي  الفرد من الناتج المحمي
 % خالؿ األرباع النثالنثة األولى مف عاـ ارتفع يصنب الفرد مف الياتج المحمي اإلجمالي بيسبة 

 .مقارية مع يفس الفترة مف عاـ 
 ارتفاع في أعداد العاممين

بيسبة  لي عدد العاممنف في األراضي الفمسطنينة خالؿ األرباع النثالنثة األولى مف عاـ ارتفع إجما
، وقد تركز االرتفاع في األيشطة االقتصادنة الرئنسنة ذات % مقارية مع يفس الفترة مف عاـ 

 .المساهمة األعمى يسبنا في أعداد العاممنف، وميها أيشطة اإليشاءات والخدمات والصياعة
  ارتفاع البطالة خالل األرباع الثالثة األولى من عام 

في  بالرغـ مف إرتفاع عدد العاممنف بمغت يسبة البطالة خالؿ األرباع النثالنثة األولى مف عاـ 
، وذلؾ يتنجًة الرتفاع % خالؿ يفس الفترة مف عاـ % مقارية مع األراضي الفمسطنينة 
العمؿ بمستوى أعمى مف االرتفاع في يسبة المشاركة بالقوى العاممة. حنث ارتفعت يسبة يسبة العاطمنف عف 

% إلى %، وارتفعت  في قطاع غزة مف % إلى البطالة في الضفة الغربنة مف 
 .%  

 العاممون في إسرائيل والمستوطنات.
لمستوطيات خالؿ األرباع النثالنثة األولى مف ايخفضت يسبة العاممنف مف األراضي الفمسطنينة في إسرائنؿ وا

% خالؿ يفس الفترة مف عاـ % بعد أف كايت حوالي بشكؿ طفنؼ حنث بمغت  عاـ 
. 

 ارتفاع في الواردات والصادرات المرصودة خالل األرباع الثالثة األولى من عام 
 ة، شهدت األرباع النثالنثة األولى مف عاـ عمى صعند حركة التجارة الخارجنة في األراضي الفمسطنين

، وارتفعت الواردات بيسبة % مقارية مع يفس الفترة مف عاـ ارتفاعًا في حجـ الصادرات بيسبة 
 %.. وخالؿ تمؾ الفترة ايخفض العجز التجاري بيسبة % مقارية مع يفس الفترة مف عاـ 

 األسعار
وحتى يهانة أنموؿ مف يفس العاـ بيسبة  همؾ خالؿ الفترة مف بدانة عاـ ارتفع متوسط أسعار المست

، ما نعيي ايخفاض القدرة الشرائنة لممستهمكنف خالؿ هذه % مقارية مع يفس الفترة مف عاـ 
 الفترة.    

 //، الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني
 

 ةئيل" لمتدخل في سورينفي التحالف مع "إسراتالحكومة األردنية  71
وزنػػػر الدولػػػة لشػػػؤوف اإلعػػػالـ واالتصػػػاؿ اليػػػاطؽ أف عّمػػػاف ، مػػػف 13/31/1031، الخمـــيج، الشـــارقةيشػػػرت 

الرسمي باسـ الحكومة األردينة سمنح المعانطة، جدد أمس، يفي تشكنؿ بػالده تحالفػًا مػع أي جهػة، أو كنػاف 
 ما نتردد حوؿ ذلؾ بػ "األوهاـ". ، لمتدخؿ العسكري في سورنا، ووصؼ"إسرائنؿ"بما في ذلؾ 
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وشدد المعانطة عمػى رفػض بػالده إقامػة تحػالؼ عسػكري مػع "إسػرائنؿ"، ضػد دولػة عربنػة أخػرى، مػع إشػارته 
إلى حؽ األردف اعتمادًا عمى يفسه في تأمنف حدوده حناؿ جمنع التوقعات بما فنها األسمحة الكنماونة. ويفى 

بطػػرح "كويفدرالنػػة" عمػػى حسػػاب األردف، وقػػاؿ "لػػف يقبػػؿ بحػػؿ نخػػدـ كػػذلؾ قبػػوؿ إمػػالء المحتػػؿ فػػي مػػا نتعمػػؽ 
 المحتؿ ونجر األردف إلى دفع النثمف". 

تحػػػت  -جبهػػة عشػػائرنة أردينػػة  ، أفطػػارؽ الفانػػد عػػف مراسػػػمها ،13/31/1031، القــدس العربــي وأضػػافت
ري بتسػػهنؿ وضػػباط ميشػػقنف عػػف الجػػنش السػػو  "إسػػرائنؿ"حػػذرت مػػف وجػػود اتصػػاالت سػػرنة بػػنف  -التأسػػنس 

 ورعانة ودعـ مف بعض الدوائر األردينة.
عمػػى عمػػـ  األردينػػةالجبهػػة الشػػنخ محمػػد خمػػؼ الحدنػػد لػػػ)القدس العربػػي( أف األجهػػزة  باسػػـوأوضػػح اليػػاطؽ 

ودرانػػة بمقػػاءات واتصػػاالت سػػرنة تمػػت بػػنف ضػػباط سػػورننف ميشػػقنف متواجػػدوف عمػػى األراضػػي األردينػػة مػػع 
 الصهنويي في سورنا وحمانة حدود الجوالف المحتؿ. –ممشروع األمرنكي مسؤولنف إسرائنمننف لمتمهند ل

كما أكد الحدند أف الهدؼ مف هذه المقاءات هي الوصوؿ إلى رفات الجاسوس اإلسرائنمي إنمػي كػوهنف، التػي 
.  لـ تظهر ميذ إعدامه في سورنا في ميتصؼ ستنيات القرف الميصـر

وتيسػنقها مػع األجهػزة الغربنػة والصػهنوينة لتسػهنؿ دخػوؿ وخػروج  واستيكر الشنخ الحدند تواطؤ جهات أردينة
( والميدسػػػنف، محػػػذرا فػػػي الوقػػػت ذاتػػػه الشػػػعب السػػػوري مػػػف هػػػؤالء )الخويػػػة "إسػػػرائنؿ"الضػػػباط الميشػػػقنف إلػػػى 

 وخطرهـ عمى النثورة السورنة.
 
 

 يستنكر زيارة نتنياىو إلى األردن حز  الوحدة الشعبية 71
"السػنما  ،يتينػاهو إلػى عّمػافرئػنس الػوزراء اإلسػرائنمي بينػامنف المعػارض زنػارة استيكر حزب الوحدة الشػعبنة 

فػػػػي وقػػػػت تتصػػػػاعد أطمػػػػاع العػػػػدو فػػػػي األردف وتتزانػػػػد محػػػػاوالت اسػػػػتهداؼ األراضػػػػي الفمسػػػػطنينة وشػػػػعبها 
 وممارسات التهوند واالستنطاف".

وضػة شػعبنًا، مشػنرًا إلػى يظػرة رنبػة حنػاؿ ورأى في استقباؿ يتينػاهو ايسػناقًا أردينػًا التفاقنػة "وادي عربػة" المرف
توقنتهػػا خصوصػػًا إزاء الممػػؼ السػػوري. وقػػاؿ "نتحػػدث يتينػػػاهو عػػف كويفدرالنػػة فمسػػطنينة أردينػػة تيسػػاؽ مػػػع 

 الرؤنة األمرنكنة وتهدؼ إلى شطب حقوؽ الشعب الفمسطنيي، بنيما نتـ استقباله في زنارة مشبوهة".
13/31/1031، الخميج، الشارقة  

 
 ييود مصر إلى العودة من فمسطين المحتمة واسترداد أمالكيميدعو  لعرياناعصام  74

يائب  ،عصاـ العرناف، أف محمد هشاـ عبنهيقاًل عف مراسمها  13/31/1031السفير، بيروت، يشرت 
دعا في مقابمة تمفزنوينة، نهود مصر إلى  المصري،رئنس المستشار المصري، رئنس حزب الحرنة والعدالة 

فساح المجاؿ لمفمسطنيننف لمعنش في بالدهـ العودة مف" تواجدهـ "، موضحًا أف "إسرائنؿ واسترداد أمالكهـ، وا 
نا رنت النهود بتوعيا نرجعوا ليا عمشاف نفسحوا مكاف "وقاؿ  ."هياؾ ساهـ في احتالؿ األراضي العربنة

، مشنرًا إلى أف "ـ إف شاء اهلللمفمسطنيننف... نعيي الفمسطنيننف نرجعوا بمدهـ، والنهود العرب نرجعوا بالده
مف طرد هؤالء )جماؿ( عبد الياصر، لماذا طردهـ؟ نجب أف نعودوا.. أيا أيادنهـ.. مصر أولى بهـ مف "

 ."إسرائنؿ
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وقوبمت تصرنحات العرناف بمواقؼ رافضة، إذ قاؿ الميسؽ العاـ لمجمعنة الوطينة لمتغننر إف هذه الدعوة 
نهود مصر لـ نطردهـ عبد الياصر، بؿ "مف المغالطات، موضحًا أف  تمنثؿ خطورة شدندة وتحمؿ الكنثنر

مغازلة إلسرائنؿ ". وحذر مف أف هذه الدعوة "خرجوا بياء عمى خطة إسرائنمنة لجذب النهود إلى إسرائنؿ
 ."وأمنركا

ء جماعة اإلخواف وقعت في خطأ ال نغتفر أنثيا"مف جهته، حذر القنادي النساري أبو العز الحرنري مف أف 
محاولتها مغازلة إسرائنؿ وأمنركا، ألف هذه التصرنحات تكشؼ عف وجود صفقات سرنة بنف اإلخواف 

 ."وجهات أخرى، وتؤكد الشائعات حوؿ صفقة لحّؿ األزمة الفمسطنينة عمى حساب األراضي المصرنة
جمس شورى العرناف في موقع المسؤولنة كعضو م"وتقدـ محاموف مصرنوف ببالغ ضد العرناف جاء فنه أف 

ومساعد لرئنس الجمهورنة، قرر وأذاع أخبارًا كاذبة وشائعات مغرضة، ومعمومات تضّر باألمف القومي 
المصري، عف سوء ينة، حنث قرر صراحة أف النهود العرب والمصرننف المتواجدنف في األراضي المحتمة 

اف بفتح أبواب مصر أماـ العدو واتهـ البالغ العرن ."هـ سبب االحتالؿ بعدما طردهـ عبد الياصر مف مصر
نمّهد له السبنؿ لمتدخؿ في الشؤوف المصرنة، والمساس بسالمة أراضي مصر، "الصهنويي مرة أخرى، 

بذرنعة أف لمنهود العرب والمصرننف حؽ العودة إلى مصر، وأف لهـ ممتمكات نجب أف نستردوها بعد 
 ".طردهـ، بخالؼ الحقائؽ والنثوابت التارنخنة المصرنة

عبد الغفار ، أف فتحي خطاب ،القاهرةيقاًل عف مراسمها في  13311031أضافت و 
، قاؿ إف اتهاـ العرناف لمرئنس عبد الياصر بطرد النهود جزء المصريشكر، رئنس حزب التحالؼ الشعبي 

نة في موضوع أمالؾ مف الدعانة المضادة لنثورة نولنو، كما أف العرناف نعمـ بأف هياؾ ميازعات قضائ
 النهود، حنث نزعموف بأف لهـ ممتمكات في مصر تمت مصادرتها، وأي حكـ سنصدر ستمتـز به مصر!!

ونؤكد حسنف عبد الرازؽ، عضو المجمس الرئاسي لحزب التجمع، إف حدنث العرناف نستهدؼ كسب رضا 
اإلدارة األمرنكنة والموبي الصهنويي، الستمرار اإلخواف في حكـ مصر.

أحمد دراج، القنادي بحزب الدستور، إف تصرنحات العرناف عبنثنة، وسقطة جدندة لإلخواف  .ف جايبه قاؿ دم
لمعنش في  "إسرائنؿ"البرادعي، بعد إدايته الهولوكست، وهـ اآلف ندعوف نهود  محمدالذنف سبؽ لهـ مهاجمة 

ظها ر جماعة اإلخواف كما لو أيها مصر، وأعتقد أف منثؿ تمؾ التصرنحات جاءت لتغازؿ الغرب وأمرنكا، وا 
متسامحة، في الوقت الذي حّرمت فنه بعض قناداتها تهيئة اإلخوة األقباط شركاء الوطف، في عند المنالد 

 المجند!!
 

 الجيش المصري: حظر تممك األراضي بسيناء ال عالقة لو بالفمسطينيين 77
أف قرار وزنر الدفاع  ،مسمحة المصرنةالمتحدث الرسمي لمقوات ال ،أكد العقند أركاف حرب أحمد محمد عمي

الفرنؽ أوؿ عبد الفتاح السنسي، بشأف حظر تممؾ األراضي في ميطقة الشرنط الحدودي بسنياء؛ ال نقصد 
وأضاؼ المتحدث العسكري في تصرنحات لوكالة  به الفمسطنينوف أو غنرهـ مف مواطيي الدوؿ المجاورة.

في الميطقة  كنمو متر غرباً  3بعدـ تممؾ األراضي لمسافة األياضوؿ التركنة: "إف قرار وزنر الدفاع 
وفًقا لألعراؼ  ،الحدودنة الشرقنة بسنياء جاء لألهمنة العسكرنة لتمؾ الميطقة كويها شرنًطا حدودنًّا؛ أليها

ميع تممؾ أراضي تمؾ الميطقة  ،تحدنداً  ،ميطقة لها أهمنة خاصة، ولنس المقصود بالقرار ،العسكرنة
 وؿ المجاورة، سواء كايت فمسطنف أـ غنرها".لمواطيي الد

 10/31/1031فمسطين أون الين، 
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 بالقدس دعو لمضاعفة دعم المشاريع الفمسطينية وخصوصاً تكسو" ي"األلمنظمة  77

، إلى مضاعفة الدعـ المقدـ لممؤسسات (كسونل)األدعا المؤتمر العاـ لمميظمة العربنة لمتربنة والنثقافة والعمـو 
قافنة والعممنة الفمسطنينة، وكذلؾ مشروعات التراث النثقافي في مدنية القدس لتمكنف الشعب التربونة والنث

الفمسطنيي مف مواجهة اعتداءات االحتالؿ اإلسرائنمي ضد المؤسسات الفمسطنينة، وتمكنف المقدسننف مف 
، في 10/31األحد  كما دعا المؤتمر في البناف الختامي الصادر عيه، نوـ الصمود داخؿ المدنية المقدسة.

"، التي عقدت في تويس، إلى حمانة التراث النثقافي في القدس المحتمة والحفاظ عمنه، وعقد 13دورته الػ"
 مهرجاف نثقافي سيوي حوؿ المدنية المقدسة.

 10/31/1031فمسطين أون الين، 
 

 لقذفبالتحريض عمى الفتنة والس  وا قيادات من جماعة اإلخوان المسمميندحالن يتيم مصر:  78
 1031لسية  2361غزة، بالغًا برقـ  فيالسابؽ  الفمسطنيي الوقائيقدـ محمد دحالف، رئنس قوة األمف 

خنرت الشاطر، اليائب األوؿ لجماعة اإلخواف المسممنف، ومحمد  .، ضد كؿ مف ـالمصري لميائب العاـ
الحزب ويائب محافظ  البمتاجى، األمنف العاـ لحزب الحرنة والعدالة بالقاهرة، وحسف البريس، عضو

براهنـ الدراوى، مدنر مركز األبحاث  اإلسكيدرنة، ومحمد مسعد ناقوت، عضو بجماعة اإلخواف، وا 
شاعة  يف الفمسطنيي القاهرة، اتهمهـ فنه بارتكاب جرنمة إنثارة الفتية الطائفنة، واإلضرار بالوحدة الوطينة، وا 

تحرنض عمى قمب يظاـ الحكـ، وجرنمة السب والقذؼ مؤامرة مزعومة لم ياألخبار الكاذبة، والزج باسمه ف
والتشهنر. وأحاؿ المستشار طمعت إبراهنـ، اليائب العاـ، إلى المحامى العاـ األوؿ لينابات أمف الدولة العمنا، 

 البالغ لمتحقنؽ والتصرؼ.
ات، فوجئ اإلمار  يبالغه، إف موكمه المقنـ ف ي، ووكنؿ دحالف، فيمحمد مصطفى حمودة، المحام .وقاؿ د

 مواقع األخبار اإللكتروينة بشأف أكاذنب تمس شرفه وسمعته. يبتصرنحات السابؽ ذكرهـ، ف
ادعاءاتهـ غنر الحقنقنة  فيمحمد دحالف زجت به قنادات اإلخواف  القناديوقاؿ حمودة: إف اسـ موكمه 

 فيد، وأضاؼ أف المشكو ، ولـ نؤندوا أقوالهـ بدلنؿ واح)ضد الرئنس محمد مرسي( بشأف المؤامرة المزعومة
، 104و 101و 101و 366و 76المواد  يقايوف العقوبات ف يحقهـ اقترفوا وقائع جيائنة ميصوص عمنها ف

حالتهـ لممحاكمة أماـ  مف قايوف العقوبات، وطالب باتخاذ اإلجراءات القايوينة الالزمة بحؽ المذكورنف، وا 
 موكمه. المحكمة الجيائنة المختصة، يتنجة ما اقترفوه بحؽ

 10/31/1031مصر،  الوطن،
 

 ةعن قمقيا من تفاقم أوضاع فمسطينيي سوريوتعر  االستيطان اإلسرائيمي  دينروسيا ت 79
جددت وزارة الخارجنة الروسنة إدايتها ورفضها لميشاطات االستنطاينة اإلسرائنمنة في أراضي الضفة الغربنة 

، اليشاطات االستنطاينة اإلسرائنمنة ال 10/31 األحد وعدت الوزارة في بناف صحفي، نوـ والقدس المحتمتنف.
وقالت: "إف إعالف  ."إسرائنؿ"تزاؿ العقبة الجدنة عمى طرنؽ إحناء المفاوضات بنف السمطة الفمسطنينة و

ف طرنؽ إسرائنؿ خطوات أخرى لتيفنذ مخططات استنطاينة في الضفة الغربنة والقدس نعد تصرًفا سمبّناً  ، وا 
ة المستعصنة الخطرة والتوتر عمى المسار الفمسطنيي معروؼ جنًدا، وهو التوقؼ عف التخمص مف الحال

عادة النثقة بنف الطرفنف، ما نشكؿ ظروًفا إلحناء الحوار الفمسطنيي  اتخاذ اإلجراءات األحادنة الجايب، وا 
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واضنع المتعمقة اإلسرائنمي عمى األسس القايوينة الدولنة المعترؼ بها، وهذا ما نسمح بالبدء بمياقشة الم
بالوضع اليهائي، وهي قضانا: الحدود واألمف والقدس والالجئنف والمناه، وهي المواضنع التي مازالت عالقة 

 إلى اآلف".
، وخاصة في مخنـ النرموؾ ةوأعربت الوزارة عف قمقها مف تفاقـ أوضاع الالجئنف الفمسطنيننف في سورن

جئنف الفمسطنيننف إلى لبياف المجاور نزند مف عدـ االستقرار القرنب مف دمشؽ، عاّدة يزوح العدند مف الال
 مف أوضاع صعبة.اًل في هذا البمد الذي نعايي أص

 10/31/1031فمسطين أون الين، 
 

 ىيئة أوروبية تدعو لتحقيق دولي في قضية خطف األسير الفمسطيني أبو سيسي :7
سطنيننف أيها تتابع التفاصنؿ الجدندة التي أعميت الشبكة األوروبنة لمدفاع عف حقوؽ األسرى الفم :أوسمو

صرح بها األسنر ضرار أبو سنسي، يائب مدنر محطة الكهرباء في غزة والمعتقؿ في سجوف االحتالؿ 
اإلسرائنمي، والتي أكد فنها تورط جهات عربنة وأوروبنة في تعقبه واختطافه مف أوكراينا ويقمة إلى الدولة 

وجددت الشبكة التأكند، مف خالؿ موقعها اإللكترويي، عمى استمرار  ".العبرنة "في عممنة خطؼ إرهابنة
ال لالعتقاؿ  أكتوبر الماضي بعيواف "ال لالختطاؼ.. /الحممة الدولنة التي أطمقتها في ميتصب تشرنف أوؿ

 ال لمعزؿ االيفرادي". التعسفي..
 
مختطؼ نجب عمى القضاء في الدوؿ ت الشبكة األوروبنة إلى أيه "بعد التصرنحات الرسمنة لألسنر الأشار و 

 المذكورة في شهادة السنسي فتح تحقنؽ مع األجهزة األمينة المتورطة في عممنة االختطاؼ".
 13/31/1031قدس برس، 

 
 صمى اهلل عميو وسمم مكة: متحف يجس د حياة النبي محمد 

عهد اليبي محمد.  افتُتح في مكة في السعودنة متحؼ جدند نضـ يماذج مجسمة لمحناة في: )رونترز(
قطعة، ميها آنثار قدنمة ويماذج لعدة الحرب والقتاؿ  قرابة « السالـ عمنؾ أنها اليبي»ونضـ متحػػػؼ 

 وميزؿ بالحجـ الطبنعي نمانثؿ بنوت أهؿ مكة في ذلؾ العصر.
نه المتحؼ هو تونثنؽ كامؿ لعصر اليبوة الذي عاش ف»وقاؿ مساعد مدنر مشروع المتحؼ عمي الغامدي إف 

اليبي وأصحابه بكؿ ما في هذا العصر مف مظاهر الحناة، وما كاف ُنستخدـ فنه مف أدوات ومقتينات وأواف 
 ومالبس وغنر ذلؾ.

 «.وتقـو فكرة المتحؼ عمى صيع هذه األشناء لتقرنب الصورة لفهـ هذا العصر اليبوي العظنـ
عمى تخنؿ ما كاف نحدث في الحناة النومنة ونستخدـ المتحؼ وسائؿ التكيولوجنا الحدننثة لمساعدة الزائرنف 

خالؿ عهد اليبي، حنث ُوضعت عمى جدراف المتحؼ الداخمنة مجموعة مف شاشات العرض الضخمة، 
 ُتعرض عمنها صور مف مكة والمدنية الميورة وشرح ليسب اليبي ومعمومات عف حناته.

ميها، عمى سبنػػؿ المنثاؿ،  ونتألؼ المتحؼ مف عدة أقساـ ُخصص كؿ ميها لمجموعة مف المعروضات
األنثػػػاث واألوايي والطعاـ والمالبس واألسمحة والمكاننؿ والحمي، وكمها حسب ما ورد ذكره في القرآف الكرنـ. 

 //، السفير، بيروت
 



 
 
 

 

 

           17ص                                    1817العدد:                13/31/1031اإلثنين  التاريخ:

 األسرى الفمسطينيين قضيةإمكانية تدويل  83
 يبنؿ السهمي

القضػػنة الفمسػػطنينة بشػػكؿ عػػاـ، يظػػرًا أليهػػا طالػػت تتبػػوأ قضػػنة األسػػرى الفمسػػطنيننف مكايػػة مهمػػة فػػي إطػػار 
عػػددًا كبنػػرًا مػػف الشػػعب الفمسػػطنيي. وبشػػكؿ أساسػػي فػػي الضػػفة الغربنػػة وقطػػاع غػػزة. وسػػتبقى تمػػؾ القضػػنة 

 متالزمة مع وجود االحتالؿ اإلسرائنمي الجانثـ عمى أراضي الفمسطنيننف.
، نشػكموف 1031وحتػى عػاـ  3745مف عػاـ  ألؼ فمسطنيي خالؿ الفترة 530اعتقؿ الجنش اإلسرائنمي يحو 

 مالننف يسمة. 253% مف إجمالي المجتمع الفمسطنيي في الضفة والقطاع البال  35يحو 
وتبعًا ألهمنة قضنة األسرى فإف الضرورة تحتـ التسرنع بالقناـ بعمؿ دبموماسي وسناسي مبرمج بغنة تدونمها 

لنة ذات الصمة، خاصة بعد أف أصبحت فمسطنف عضوا مراقبا واالستفادة ما أمكف مف القواينف والقرارات الدو 
.  في األمـ المتحدة في شهر يوفمبر/تشرنف النثايي الميصـر

إف عممنة اعتقاؿ وأسر الفمسطنيننف كايت بمنثابة حرب إسػرائنمنة عمػى الفمسػطنيننف، لمحػد مػف حركػة الشػباب 
لشػػعب الفمسػػطنيي ضػػد احػػتالؿ مدنػػد، طالػػت الفمسػػطنيي، وبالتػػالي المقاومػػة المشػػروعة لتمػػؾ الشػػرنحة مػػف ا

 سناساته األرض والسكاف والنثروة الطبنعنة.
 األسرى الفمسطينيون والقانون الدولي

لحصوؿ فمسطنف عمى دولة غنر عضو في األمـ المتحدة ايعكاسات كبنرة عمػى قضػنة األسػرى الفمسػطنيننف  
طنف التػػي أخػػذت مكايتهػػا كشػػخص مػػف فػػي سػػجوف االحػػتالؿ اإلسػػرائنمي، بحنػػث نصػػبحوف أسػػرى دولػػة فمسػػ

 أشخاص القايوف الدولي.
إف يقػػؿ الوضػػع القػػايويي لميظمػػة التحرنػػر مػػف حركػػة تحػػرر وطيػػي إلػػى دولػػة فمسػػطنف، نػػؤدي إلػػى اعتبػػػار 
األراضي المحتمة في الضفة الغربنة وقطاع غزة في إطار دولة فمسطنف تحت االحتالؿ، مما نكسب األسرى 

نة القايوينة باعتبارهـ أسرى حرب ومقاتمنف شرعننف، وأسرى دولة مستقمة محتجزنف الفمسطنيننف الصفة الشرع
 كرهائف نتوجب إطالؽ سراحهـ فورا.

ونشنر رجاؿ قػايوف إلػى وجػود آنثػار قايوينػة تتمتػع بهػا دولػة فمسػطنف مػف حقػوؽ والتزامػات دولنػة شػأيها شػأف 
طالبة بالحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطنيي مف باقي الدوؿ األخرى في المجتمع الدولي، مما تستطنع به الم

خػالؿ االيضػػماـ إلػى أجهػػزة األمػـ المتحػػدة، بحنػث تتػػاح الفرصػة أمامهػػا لاليضػماـ لممعاهػػدات الجماعنػػة، أو 
متعػػددة األطػػراؼ، كاتفاقنػػة جينػػؼ الرابعػػة، وااليضػػماـ لممحكمػػة الجيائنػػة الدولنػػة، الػػذي تسػػتطنع مػػف خاللػػه 

دة في إسرائنؿ كمجرمي حػرب، ومالحقػة دولػة إسػرائنؿ ومسػؤولنها بسػبب ارتكػابهـ مقاضاة عدد كبنر مف القا
أعماال ضد اإليساينة وجرائـ حرب بحؽ الشعب الفمسطنيي وبحؽ األسرى، ومف نثـ يزع الغطاء القايويي عف 

 دولة االحتالؿ في تعاممها مع األسرى، وتضع إسرائنؿ في مواجهة المجتمع الدولي.
والبرتوكػػػوالت  3727ايضػػػماـ فمسػػػطنف إلػػػى اتفاقنػػػات جينػػػؼ األربػػػع المعتمػػػدة ميػػػذ عػػػاـ  ونؤكػػػد حقوقنػػػوف أف

الممحقػػة بهػػا، سػػنفتح المجػػاؿ أمػػاـ تػػدونؿ قضػػنة األسػػرى والضػػغط عمػػى المجتمػػع الػػدولي لعقػػد مػػؤتمر لمػػدوؿ 
عمػػى  األطػػراؼ باتفاقنػػات جينػػؼ لبحػػث قضػػنة األسػػرى وحقػػوقهـ، وبنػػاف طبنعػػة االلتزامػػات القايوينػػة الياشػػئة

دولػػة إسػػػرائنؿ بشػػأف أسػػػرى دولػػػة محتمػػة، ودور الػػػدوؿ األطػػراؼ فػػػي مواجهػػػة االيتهاكػػات اإلسػػػرائنمنة لحقػػػوؽ 
األسرى الفمسطنيننف، كما أف االيضماـ إلى اليظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولنة، نفتح المجػاؿ أمػاـ طمػب 

ؿ حػػوؿ موضػػوع األسػػرى والمعتقمػػنف، إصػػدار فتػػاوي قايوينػػة، وفػػتح معػػارؾ قايوينػػة دولنػػة مػػع دولػػة االحػػتال
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إضافة إلى إتاحة المجاؿ لرفع دعاوى قايوينة أماـ المحاكـ الداخمنػة لمػدوؿ التػي قبمػت بفػتح والنتهػا القضػائنة 
 أماـ هذه القضانا.

ونثمػػة سناسػػات إسػػرائنمنة إزاء قضػػنة األسػػرى تعػػزز التوجػػه المػػذكور، فػػي المقدمػػة ميهػػا اعتقػػاؿ الفمسػػطنيننف 
، حنػث نعتبػر بحػد ذاتػه إجػراء 3726ى السػجوف اإلسػرائنمنة التػي تقػع داخػؿ األراضػي المحتمػة عػاـ ويقمهـ إل

غنػػر قػػايويي ومخالفػػا ألبسػػط قواعػػد القػػايوف الػػدولي. وفػػي هػػذا السػػناؽ  تػػيص اتفاقنػػة جينػػؼ الرابعػػة الخاصػػة 
األراضي المحتمة تحت  بالسكاف المحمننف عمى وجوب قضاء السكاف والذنف تتـ إدايتهـ لفترة محكومنتهـ في

 .2عيواف بيد رقـ 
 حقائق مثيرة حول قضية األسرى

(، حنث تـ 3772-3765كنثفت المؤسسة اإلسرائنمنة مف عممنات االعتقاؿ واألسر خالؿ االيتفاضة األولى )
ى اعتقاؿ سبعة وعشرنف ألؼ فمسطنيي غالبنتهـ مف القوة اليشنطة اقتصادنًا المتمنثمة بفئة الشػباب. إضػافة إلػ

ذلػػؾ اعتقمػػت السػػمطات اإلسػػرائنمنة خمسػػة ونثالنثػػنف ألػػؼ فمسػػطنيي خػػالؿ االيتفاضػػة النثاينػػة التػػي ايطمقػػت مػػف 
 .1000باحات األقصى المبارؾ في يهانة شهر سبتمبر/أنموؿ مف عاـ 

سػػرائنؿ بقػػي فػػي السػػجوف اإلسػػرائنمنة حتػػى عػػاـ  ورغػػـ االتفاقػػات المعقػػودة بػػنف السػػمطة الوطينػػة الفمسػػطنينة وا 
( أسػػػػػػنر فمسػػػػػػطنيي، حسػػػػػػب غالبنػػػػػػة المصػػػػػػادر والدراسػػػػػػات المتخصصػػػػػػة. ونتػػػػػػوزع األسػػػػػػرى 4500) 1031

 الفمسطنينوف عمى انثينف وعشرنف سجيًا إسرائنمنًا ومعتقاًل ومعسكرًا ومركز توقنؼ.
كما تشنر المصادر إلى أيه مف بنف األسػرى أربعػنف أسػنرًا عربنػًا وسػتنف معػتقاًل مػف العػرب الفمسػطنيننف مػف 

إنثػػػر مشػػػاركتهـ  1000الخػػػط األخضػػػر؛ كػػػايوا قػػػد اعتقمػػػوا بعػػػد شػػػهر أكتوبر/تشػػػرنف األوؿ مػػػف عػػػاـ داخػػػؿ 
 بمظاهرات تأنند اليتفاضة األقصى، كما سقط ميهـ نثالنثة عشر شهندًا.

وباليسػبة لظػػروؼ األسػر واالحتجػػاز؛ فػػإف عممنػة احتجػػاز األسػرى الفمسػػطنيننف مػػف األراضػي الفمسػػطنينة تػػتـ 
، فهيػػاؾ 3726تقػػاؿ عسػػكرنة إسػػرائنمنة تقػػع داخػػؿ األراضػػي الفمسػػطنينة المحتمػػة عػػاـ فػػي سػػجوف ومراكػػز اع

توقنػؼ، ونثالنثػة مراكػز اعتقػاؿ عسػكرنة، وعشػروف سػجيًا مركزنػًا -خمسة مراكز تحقنؽ، وسػتة مراكػز احتجػاز
 تابعًا لمصمحة السجوف اإلسرائنمنة.

ت صػػيوفا إسػػرائنمنة متعػػددة ومميهجػػة مػػف ونواجػػه األسػػرى الفمسػػطنينوف والعػػرب فػػي تمػػؾ السػػجوف والمعػػتقال
التعذنب الجسدي واليفسي، في محاولة لقتؿ الروح المعيونة لػدى األسػرى مػف جهػة وجعػؿ األسػنر غنػر قػادر 

 عمى العمؿ في حاؿ خروجه مف السجف مف جهة أخرى.
 وسػػػقط العشػػػػرات مػػػف األسػػػػرى تحػػػػت التعػػػذنب ميػػػػذ احػػػتالؿ الضػػػػفة الغربنػػػػة وقطػػػاع غػػػػزة فػػػي الخػػػػامس مػػػػف

. ومػػف األهمنػػة بمكػػاف التأكنػػد بػػأف المػػرأة الفمسػػطنينة عايػػت كنثنػػرًا مػػف عممنػػات 3745حزنراف/نوينػػو مػػف عػػاـ 
 االعتقاؿ والمالحقة.

ف  وفػػي هػػذا السػػناؽ تكتسػػب تجربػػة الحركػػة اليسػػونة األسػػنرة فػػي سػػجوف االحػػتالؿ اإلسػػرائنمي صػػفة ممنػػزة وا 
لفمسطنينة بشكؿ عاـ. فهػي أكنثػر ألمػًا ومعايػاة، وتحمػؿ تداخمت إلى حد كبنر في تجربتها مع تجربة الحركة ا

فػػي خصوصػػنتها مػػدى اليضػػج الػػوطيي فػػي المجتمػػع الفمسػػطنيي، حنػػث تشػػارؾ المػػرأة بػػدورها اليضػػالي إلػػى 
 جايب الرجؿ في مقاومة االحتالؿ اإلسرائنمي.

ة تشػنر إلػى أيػه دخػؿ ورغـ قمػة المصػادر التػي ونثقػت أعػداد وأسػماء اليسػاء األسػنرات، فػإف المعمومػات األولنػ
المعتقػػػؿ ميػػػذ بدانػػػة االحػػػتالؿ حتػػػى اآلف مػػػا نقػػػارب عشػػػرة آالؼ امػػػرأة فمسػػػطنينة. وشػػػمؿ االعتقػػػاؿ الفتنػػػات 
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الصغار وكبنرات السف. وكنثنرًا مػا كػاف مػف بػنف المعػتقالت أمهػات قضػنف فتػرات طونمػة فػي السػجوف، منثػؿ: 
 وغنرهف.ماجدة السالنمة وزهرة قرعوش وربنحة دناب وسمنحة حمداف 

وتعرضػػت األسػػنرات لمكنثنػػر مػػف حمػػالت التيكنػػؿ والتعػػذنب أنثيػػاء االعتقػػاؿ. وتفنػػد شػػهادات عدنػػدة لألسػػنرات 
سيوات قاسنة جػدًا فػي  47-46أيهف تعرضف لمضرب والضغط اليفسي والتهدند باالغتصاب. وشكمت أعواـ 

وبػػػدء اليضػػػاؿ والكفػػػاح لمػػػدفاع عػػػف تػػػارنخ الحركػػػة اليسػػػائنة األسػػػنرة، وبخاصػػػة فػػػي بدانػػػة التجربػػػة االعتقالنػػػة 
 ذواتهف داخؿ السجوف ضد مخططات تدمنر وتحطنـ اليفسنة واإلرادة الوطينة لدى األسنرات.

عيػػدما  3774وسػػجؿ تػػارنخ الحركػػة اليسػػونة األسػػنرة مواقػػؼ أسػػطورنة عجػػز الرجػػاؿ عيهػػا، كمػػا حصػػؿ عػػاـ 
البف بػاإلفراج الجمػاعي ودوف ذلػؾ فضػمف رفضت األسنرات اإلفراج المجزوء عيهف عمى إنثر اتفاؽ طابا، وطػ

البقػػاء فػػي السػػجف، واسػػتطعف أف نفرضػػف مػػوقفهف فػػي اليهانػػة لنػػتـ اإلفػػراج عػػف جمنػػع األسػػنرات فػػي بدانػػة 
. وقػػد خاضػػت األسػػنرات معركػػة الحرنػػة بعػػد اتفػػاؽ أوسػػمو تحػػت شػػعار )ال سػػالـ دوف إطػػالؽ سػػراح 3775

ليضػػالنة إلػػى جايػػب بقنػػة األسػػرى فػػي كافػػة السػػجوف فػػي جمنػػع األسػػرى واألسػػنرات(، وشػػاركف فػػي الخطػػوات ا
 سبنؿ تحقنؽ أهدافهف بالحرنة واإلفراج.

 قضية األسرى وأىمية التسريع في المصالحة
إف  كفاح الحركة الفمسطنينة األسنرة في صورها المختمفة نػدفعيا إلػى التأكنػد أكنثػر مػف أي وقػت مضػى عمػى  

يسػػاينًا؛ وبالتػػالي مطالبػػة المجتمػػع الػػدولي ضػػرورة إعطػػاء قضػػنة األسػػرى فػػي سػػجوف االحػػت الؿ بعػػدًا قايوينػػًا وا 
وهنئػػة األمػػـ المتحػػدة إعػػالف إسػػرائنؿ دولػػة خارجػػة عػػف القػػايوف الػػدولي؛ وذلػػؾ لعػػدـ التزامهػػا بمننثػػاؽ وقػػرارات 

 األمـ المتحدة وبأحكاـ القايوف الدولي اإليسايي في تعاممها مع األسرى الفمسطنيننف.
يوفمبر/تشػرنف النثػايي  17وجه بعد قبوؿ عضونة فمسطنف كمراقب في الميظمة الدولنػة فػي وقد نتعزز هذا الت

الميصػـر فضػػاًل عػػف ايكشػػاؼ صػػورة إسػػرائنؿ العيصػػرنة أكنثػػر مػػف أي وقػػت مضػػى مػػف عمػػر االحػػتالؿ. كمػػا 
ء وبعػد تحتـ الضرورة اسػتنثمار الميػاخ السناسػي العػاـ المتمنثػؿ بالوحػدة الوطينػة الفمسػطنينة التػي ترسػخت أنثيػا

العدواف اإلسرائنمي عمػى قطػاع غػزة، لجهػة التسػرنع فػي تحقنػؽ المصػالحة الوطينػة الفمسػطنينة لمواجهػة كافػة 
 التحدنات التي تواجه الفمسطنيننف، وفي المقدمة ميها قضنة األسرى الفمسطنيننف.

 10/31/1031، الجزيرة نت، الدوحة
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افع االيسػػاينة التػػي تحػػوؿ دوف اقفػػاؿ الحػػدود فػػي وجػػه اليػػازحنف مػػف سػػورنا، وال يضػػمر العػػداء ألي يػتفهـ الػػدو 
مػػواطف سػػوري معػػارض لميظػػاـ الػػذي احتميػػا وقتميػػا، وال يػػرفض فمسػػطنينا لجػػأ الػػى لبيػػاف مػػف غنػػر اف نشػػكؿ 

مػر مػف جوينػه، واف خطرًا عمى سنادته، كما حصؿ زميًا طوناًل عيدما اعتقد الفمسطنينوف اف طرنػؽ القػدس ت
لبياف نمكف اف نشكؿ وطيا بدنال، وحولوه مع السورننف، وبمباركة مف بعض المجتمع الدولي، ساحة لحروب 

 االخرنف، ومساحة لتصفنة الحسابات، ومجاال لعمؿ اجهزة المخابرات.
الرسػمنة تشػنر الػى ولبياف، الذي عايى الكنثنر مف هؤالء، لنس قادرا النػـو عمػى تحمػؿ المزنػد، اذ اف التقػارنر 

الػػؼ الجػػئ سػػوري حتػػى النػػوـ، واف العػػدد مرشػػح لالرتفػػاع اذا طالػػت الحػػرب السػػورنة،  100مػػا نقػػرب مػػف 
. وهو رقـ كبنر ضمف امكايػات لبيػاف االقتصػادنة المتراجعػة بشػكؿ 1031لنالمس يصؼ ممنوف شخص في 

 مخنؼ.
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ف الحنػاة المبياينػة ال تياسػبه فػي الغػالء، ونمكػف المػواطف السػوري اف نعػود الػى بػالده فػور توقػؼ المعػارؾ، ال
وفػػي االستشػػفاء، وفػػي تعمػػنـ االبيػػاء، وخصوصػػا اذا مػػا قػػرر اليظػػاـ الجدنػػد تعػػونض السػػوري االضػػرار التػػي 

 لحقت به.
امػػا الفمسػػطنيي، فقػػد تكػػوف الفرصػػة سػػايحة امػػاـ السػػوري لمػػتخمص مػػف عبئػػه، خصوصػػا اف شػػعارات القضػػنة 

ا كايت باالمس، وااليظمػة مػا عػادت فػي هػذه الحاجػة الػى االسػتمرار وخصوصػا الفمسطنينة لـ تعد جذابة كم
 متى بمغت سدة الحكـ بطرنقة دنموقراطنة.

تركنا االكبر مساحة مف لبياف، واالقوى اقتصادنًا، وضػعت المجتمػع الػدولي امػاـ مسػؤولناته، وحػددت قػدرتها 
ال قدرة القتصادها عمى تحمؿ اعباء اليػازحنف. وحػده االستنعابنة، ومنثمها فعمت المممكة االردينة الهاشمنة اذ 

لبيػػاف غنػػر قػػادر عمػػى اتخػػاذ موقػػؼ فعمػػي مػػف الممػػؼ، ودائمػػا تحػػت شػػعار الغطػػاء االيسػػايي. ولػػف تػػتمكف 
الحكومة الحالنة التي ورنثت اخرى اسقطت بقرار سوري، مف اف تتفؽ بػنف مكوياتهػا الحمنفػة لميظػاـ االسػدي، 

اليازحنف، وخصوصا الفمسطنيننف مػيهـ الػذنف مػا اف نػدخموا الجػزر االمينػة فػي  عمى قرار جريء نحدد اعداد
المخنمػػػػات حتػػػػى تصػػػػبح الدولػػػػة بأجهزتهػػػػا عػػػػاجزة عػػػػف مالحقػػػػتهـ ومتابعػػػػة ممفػػػػاتهـ. وبػػػػذلؾ سػػػػتزداد اعػػػػداد 
الفمسطنيننف ليجد ايفسيا اماـ واقع جدند، ومسػتوطينف جػدد، وعػبء جدنػد، نعنػد الػى ذاكرتيػا صػورة الكػابوس 

 لفمسطنيي في لبياف في السبعنيات مف القرف الماضي.ا
المطمػػوب مػػف حمفػػاء اليظػػاـ السػػوري فػػي لبيػػاف، اف نخففػػوا المزانػػدات فػػي هػػذا المجػػاؿ، او اف نأخػػذوا االمػػور 

 عمى عواتقهـ، الف المبيايننف احؽ بكنثنر مف موارد البالد وامكاياتها المتياقصة الى حنف "ظهور" اليفط.
 13/31/1031، النيار، بيروت
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 حممي موسى
تتزانػػد التسػػاؤالت فػػي األوسػػاط العقالينػػة فػػي الدولػػة العبرنػػة حػػوؿ الوجهػػة التػػي سػػتتخذها الحكومػػة المقبمػػة فػػي 

النمػنف المتطػرؼ فضػال عػف ظؿ واقع تعزز قوة النمنف المتطرؼ وترسخ جذوره ومركزه. فقد بات واضػحا أف 
احتالله الكنثنر مف المراكز األهـ في مػا نعػرؼ بالوسػط ووسػط النمػنف افمػح أنضػا فػي تشػكنؿ معسػكر جدنػد. 
ذا كػػاف لػػذلؾ مػػف معيػػى فهػػو أف النمػػنف المتطػػرؼ صػػار نحكػػـ السػػاحة اإلسػػرائنمنة ونسػػنطر عمنهػػا فػػي ظػػؿ  وا 

 واقع إقمنمي ودولي بال  الحساسنة والتغننر.
أف أحػػػػدا ال نسػػػػتطنع قػػػػراءة المشػػػػهد اإلسػػػػرائنمي بصػػػػورته فػػػػي المسػػػػتقبؿ القرنػػػػب مػػػػف دوف أف نأخػػػػذ وبػػػػدنهي 

بالحسباف ما جرى ونجري في الميطقة العربنة مف تغنرات وما نحدث في العالـ عموما مف أزمات. وقد تبػنف 
عة التغننػر فػي في األشهر األخنرة، وخصوصػا فػي حػرب غػزة والخطػوة الفمسػطنينة فػي األمػـ المتحػدة أف سػر 

العػػػالـ تتزانػػػد وأف قسػػػما مػػػف التغننػػػر نعػػػود أنضػػػا إلػػػى تزانػػػد التطػػػرؼ اإلسػػػرائنمي. تشػػػهد عمػػػى ذلػػػؾ المواقػػػؼ 
اإلسػػرائنمنة األخنػػرة مػػف االسػػتنطاف وتعزنػػزه فػػي الضػػفة الغربنػػة وغػػالؼ القػػدس، تػػارة باسػػـ الػػرد عمػػى الخطػػوة 

ي فػػي االسػػتنطاف فػػػي أرض إسػػرائنؿ الكاممػػة وفػػػي الفمسػػطنينة فػػي األمػػـ المتحػػػدة، وتػػارة باسػػـ الحػػػؽ الطبنعػػ
القدس خصوصا. وكايت هذه الخطوات كفنمة بزنادة الغضػب الػدولي الػذي تجمػى لػنس فػي باالكتفػاء بالتيدنػد 
يمػػا التفكنػػر بصػػوت عػػاؿ فػػي اتخػػاذ خطػػوات عقابنػػة صػػار كنثنػػروف فػػي إسػػرائنؿ نخشػػوف مػػف أف تقػػود إلػػى  وا 

 عزلة دولنة.
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واضح هو أف ما كاف نعرؼ بوسط النسار في إسرائنؿ، خصوصػا حػزب العمػؿ، صػار وأنا نكف الحاؿ فإف ال
نخشػػػى عمػػػى وجػػػوده مػػػف مجػػػرد التمسػػػؾ بشػػػعارات التسػػػونة اإلقمنمنػػػة والسػػػالـ مػػػع الفمسػػػطنيننف. فػػػالجمهور 
اإلسرائنمي الميقسـ بنف نمنف متطرؼ ونمنف أشد تطرفا لـ نعد لدنه متسع لالستماع إلى أنة طروحػات تػدعو 

وهكػذا، وبعػد أف كػاف «. مػف أرض إسػرائنؿ»فاوض مع العرب وتعيػي عممنػا االسػتعداد لمتخمػي عػف أجػزاء لمت
خطاب بار إنالف، بوابة دخوؿ النمنف بقنادة بينامنف يتيناهو ميهج التسونة السناسنة ترسخ االيكفاء عػف هػذا 

 اليهج في االيتخابات الحالنة.
نثمت لنس في حصوؿ أيصار موشي فانغمنف، وهـ أنضا أيصار فالمنكود يفسه خضع لعممنة تطرؼ شدندة تم

يما في تحولهـ إلػى كتمػة تضػع عمػى رأس القائمػة  أرض إسرائنؿ الكاممة، عمى ربع أصوات أعضاء المنكود وا 
لمكينسػػػت اليشػػػطاء األشػػػد تطرفػػػا وتبعػػػد مػػػف تعتبػػػرهـ معتػػػدلنف. وهكػػػذا تحػػػوؿ جػػػدعوف سػػػاعر وجمعػػػاد أرداف 

ناف اشمئزازهما مف حؿ الدولتنف، إلى أبرز قادة المنكػود. ولػذلؾ لػـ نكػف موضػع جػداؿ وأمنثالهما، وهما ال نخف
أف نػػرفض المنكػػود مجػػرد مياقشػػة أمػػر إدخػػاؿ خطػػاب بػػار إنػػالف، وبالتػػالي حػػؿ الػػدولتنف، فػػي بريػػامج المنكػػود 

ؽ ظروفػػا تعػػزز بنتيػػا االيتخػػابي. فايضػػماـ أفنغػػدور لنبرمػػاف وحزبػػه، إسػػرائنؿ بنتيػػا، إلػػى القائمػػة الموحػػدة خمػػ
 تطرؼ هذا المعسكر.

ولكف ألف التطرؼ ال نقؼ عيد حد سرعاف ما يشأ فػي معسػكر النمػنف يػزوع أكبػر لمتطػرؼ نتمنثػؿ حقنقػة فػي 
اعتبػػار المسػػتوطينف طمنعػػة الكفػػاح الصػػهنويي ورأس حربتػػه فػػي المواجهػػة. وهكػػذا لػػـ تعػػد مصػػمحة إسػػرائنؿ 

ب مػػع التغننػػرات اإلقمنمنػػة والدولنػػة بػػؿ صػػارت مصػػمحة عمومػػا هػػي الفنصػػؿ فػػي اتخػػاذ المواقػػؼ التػػي تتياسػػ
بحنػث صػار الحػدنث نػدور « البنػت النهػودي»االستنطاف هي الفنصؿ. ولهذا السبب تعززت بشدة قػوة حػزب 

عػػف قػػوة نثالنثػػة بعػػد المنكػػود والعمػػؿ. وبػػدنهي أف مػػا يشػػأ عمػػى هػػذه الخمفنػػة مػػف صػػراعات فػػي معسػػكر النمػػنف 
 أكنثر تطرفا عمى نمنف معسكر النمنف التقمندي. التقمندي قاد إلى تشكؿ معسكر

ونرى كنثنروف أف الصراع الػدائر حالنػا فػي معسػكر النمػنف التقمنػدي بػنف كػؿ مػف المنكػود بنتيػا وشػاس والبنػت 
النهودي قد نترؾ آنثارا هامة في المستقبؿ القرنب. وكاف رئنس الكينست المنكػودي، رؤوفػنف رنفمػنف، قػد تكهػف 

مة يتينػاهو لػف تكػوف مسػتقرة فػي المسػتقبؿ القرنػب وأف األمػر قػد نضػطر اإلسػرائنمننف بشكؿ مفاجئ بأف حكو 
إلى التبكنر بايتخابات جدندة في أقرب وقت. وبدنهي أف ذلؾ نعود أساسا إلى أف الصراع لـ نعد بنف النمنف 

يما بنف النمنف المتطرؼ وذلؾ األشػد تطرفػا بنيمػا نقػؼ الوسػط مبهػور  ا ال نعػرؼ سػبنال والنسار في إسرائنؿ وا 
لمتعامؿ مع الواقع. فالنمنف المتطػرؼ بقنػادة يتينػاهو نعمػف صػبح مسػاء أيػه لػنس فػي وارد السػماح لموسػط، ال 
لحزب العمؿ وال لتسنبي لنفيي أو نائنر لبند، بمعػب أي دور سناسػي فػي الحكومػة المقبمػة. وهػذا نعيػي أيػه ال 

 إذا أرادوا المشاركة في دعـ السناسة النمنينة. نرندهـ شركاء وأف الباب قد نكوف مفتوحا لهـ فقط
ونعتقػػد كنثنػػروف أيػػه رغػػـ حػػدة الجػػداؿ الحػػالي بػػنف المنكػػود بنتيػػا والبنػػت النهػػودي فػػإف يتينػػاهو ال نممػػؾ تػػرؼ 
التحػػالؼ مػػع الوسػػط. فػػالنمنف األشػػد تطرفػػا نعشػػش أصػػال داخػػؿ حزبػػه ونحػػوؿ دويػػه والتحػػالؼ مػػع الوسػػط. 

اهو ولنبرمػاف مػع الوسػط ألف أنػدنولوجنتهما تتعػارض مػع منثػؿ هػذا التحػالؼ. وأصال نصعب أف نتحالؼ يتينػ
وربما أف يتيناهو سنحاوؿ المراهية عمى التحالؼ مع الوسط البتزاز شروط أفضؿ مف البنت النهودي وشاس 

 بعد ظهور يتائج االيتخابات.
لبنػػت النهػػودي وشػػاس لكػػف كػػؿ هػػذه المسػػائؿ مربوطػػة أساسػػا بمػػدى صػػحة اسػػتطالعات الػػرأي التػػي تمػػيح ا

وعوتسما إلسرائنؿ القػدرة عمػى تشػكنؿ معسػكر قػومي دنيػي أشػد تطرفػا مػف الياحنػة األندنولوجنػة مػف معسػكر 
النمنف القومي ممنثال حالنا بالمنكود بنتيا بزعامة يتيناهو. لكف مهما كايت اليتائج فػإف مػف شػبه المسػتحنؿ أف 



 
 
 

 

 

           43ص                                    1817العدد:                13/31/1031اإلثنين  التاريخ:

زوع الحػػالي يحػػو التطػػرؼ. وهػػذا نعنػػد إلػػى الواجهػػة حاجػػة نشػػهد الكينسػػت المقبػػؿ قػػدرة عمػػى تغننػػر مسػػار اليػػ
الواقع اإلقمنمي الراهف إلى إحداث صدمة عسكرنة أو سناسنة نمكف أف تقػود فعػال إلػى تغننػر الوجهػة الراهيػة 

 في إسرائنؿ.
 13/31/1031، السفير، بيروت
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 النكس فنشماف 
وجػػد عيػػد أحػػد فػػي اسػػرائنؿ زمػػف وال رغبػػة فػػي معرفػػة مػػا أخػػذ وقػػؼ اطػػالؽ اليػػار مػػع غػػزة نيػػتقض، لكػػف ال ن

نحػػدث هيػػاؾ حقػػا. وال توجػػد لػػوزنر الػػدفاع واحػػدى رجمنػػه فػػي الخػػارج قػػوة سناسػػنة لُنممػػي سناسػػة مػػا. ورئػػنس 
الػػوزراء محصػػور العيانػػة فػػي االيتخابػػات وآخػػر شػػيء نحتػػاج النػػه ترتنبػػات مػػع حمػػاس بػػؿ وْهػػـ تفاهمػػات مػػع 

جنهػػات التػػي تمقاهػػا الفرنػػؽ االسػػرائنمي الػػذي نجػػري التفػػاوض مػػع حمػػاس فػػي حمػػاس. فػػال عجػػب مػػف اف التو 
هػػي دهػػف االمػػور وعػػدـ التوصػػؿ الػػى أي اتفػػاؽ الػػى مػػا بعػػد االيتخابػػات. وفػػي  -بوسػػاطة مصػػرنة  -القػػاهرة 

 االنثياء عمى االرض تحتشد الطاقات لمجولة المسمحة التالنة.
وهػي ذلػؾ الشػػرنط عمػى طػوؿ جػػدار الحػدود فػػي  -الخاصػػة تقػـو فػي عػػنف العاصػفة القرنبػة الميطقػػة االمينػة 

عمػؽ يحػو مػف يصػؼ كنمػومتر مػف االرض الفمسػطنينة الػذي تميػع اسػرائنؿ دخػوؿ الفمسػطنيننف النػه السػػباب 
 أمينة.

تشػػرنف النثػػايي عػػادت اسػػرائنؿ وحمػػاس الػػى التصػػرؼ وكأيػػه لػػـ توجػػد  13ميػػذ كػػاف وقػػؼ اطػػالؽ اليػػار فػػي 
ا تػػزاؿ ُتجػػري دورنػػات عمػػى حػػدود القطػػاع لفػػتح محػػاور ولمعنثػػور عمػػى شػػحيات "عمػػود السػػحاب". فاسػػرائنؿ مػػ

ياسػفة وأيفػاؽ وتفجنرهػا. ومػػا نػزاؿ الفمسػطنينوف نحػػاولوف دخػوؿ الميطقػة االمينػة الخاصػػة. وقػد أطمقػت قػػوات 
 الجنش االسرائنمي اليار نثالث مرات عمى األقؿ عمى مواطينف دخموا الميطقة وُجرح سبعة عمى األقؿ.

ؿ حمػػاس فػػي الحقنقػػة ميػػع الحشػػود والمظػػاهرات قػػرب الجػػدار، لكيهػػا ال تعػػالج دخػػوؿ أفػػراد ولػػنس ذلػػؾ تحػػاو 
عرضػػا. فالطرفػػاف أسػػنرا دعانتنهمػػا الذاتنػػة. وقػػد أقيػػع كػػؿ طػػرؼ جمهػػوره بػػأف ايتصػػاره فػػي "عمػػود السػػحاب" 

فػػي البحػػر  مطمػػؽ. وحػػددت حمػػاس االيتصػػار فػػي البحػػر وعمػػى االرض بقولهػػا حظنيػػا بتوسػػنع ميطقػػة الصػػند
كػـ مػف االرض عمػى طػوؿ الجػدار. وتػـ اقيػاع السػكاف الفمسػطنيننف وهػـ نسػمكوف بحسػب ذلػؾ  20وحظنيا بػ 

بند أيهـ حنيما نجتازوف خطوطا ما في البحر نطمؽ سالح البحرنة اليار عمنهـ؛ وحنيما نقتربػوف مػف الجػدار 
 لالستمتاع بنثمرات اليصر نطمؽ الجنش اليار عمنهـ.

ولػػى بعػػد العممنػػة لػػـ نكػػف السػػرائنؿ ولحمػػاس مصػػمحة فػػي إفسػػاد الهػػدوء ألف العػػودة فػػورا الػػػى فػػي االنػػاـ اال
ايجازاتهػا المحػدودة جػدا. ولػـ نفكػر الطرفػاف مػف  -عيػد الطػرفنف  -اطالؽ اليار كايػت ستكشػؼ عػف خدعػة 

 البدء كنؼ ُنهدئوف بؿ كنؼ نستخمصوف أقصى قدر مف االيجاز كما تصوراه.
ؿ اسػػرائنؿ الحفػػاظ عمػػى الوضػػع الػػراهف فػػي الميطقػػة االمينػػة الخاصػػة، حاولػػت حمػػاس وهكػػذا فػػي حػػنف تحػػاو 

الحفاظ عمى الوضع الراهف في شأف التسمح االسػتراتنجي والتهرنبػات الػذي تراهػا اسػرائنؿ االيجػاز المركػزي لػػ 
اج وتطػونر "عمود السحاب". وتبنف أيه ميذ االناـ االولى بعد العممنة عادت حماس وميظمات اخػرى الػى ايتػ

صػػوارنخ بعنػػدة المػػدى. بػػؿ إيهػػا فػػي احػػدى الحػػاالت وقػػد نكػػوف ذلػػؾ مػػف اجػػؿ التجربػػة أطمقػػت صػػاروخا يحػػو 
 اسرائنؿ وهو ما ُترجـ هيا الى عدـ رضى حماس عف اليشاط االسرائنمي عمى حدود القطاع.
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يمػػا اسػػتمرت فػػي تمػػؾ االنػػاـ تصػػرفت اسػػرائنؿ وحمػػاس بصػػورة "حضػػارنة"، منثػػؿ دولتػػنف بنيهمػػا صػػراع. فحن
حماس في يقض االتفاقات قدمت اسرائنؿ شكوى رسمنة الى مصر. وأبم  المصرنوف حماس أف هذا نيػاقض 
التفاهمػػات وكػػاف نبػػدو اف حمػػاس قبمػػت تفسػػنر االتفػػاؽ. واشػػتكت حمػػاس مػػف جهتهػػا لممصػػرننف مػػف اطػػالؽ 

مػا نشػبه يظػػاـ وقػؼ اطػػالؽ  اليػار االسػرائنمي عمػػى طػوؿ الميطقػة االمينػػة الخاصػة. وكػاف نبػػدو أيػه بقػي هيػػا
يػػار. وايتهػػى ذلػػؾ االحتفػػاؿ سػػرنعا جػػدا وعػػادت حمػػاس الػػى عادتهػػا وكػػؼ المصػػرنوف عػػف التيبنػػه، وتػػـ دهػػف 

 التفاوض في القاهرة.
في االسبوع الماضي أعمف ميسؽ العممنات في المياطؽ اف اسرائنؿ سمحت لحمػاس بتجدنػد قافمػة الشػاحيات 

بعػد خمػػس سػيوات حصػار. وفػوؽ ذلػؾ تػـ يقػض ميػع االسػػتنراد  -أسػدود والحػافالت لػدنها عػف طرنػؽ منيػاء 
الشخصػػي لمػػواد البيػػاء مػػف اسػػرائنؿ الػػى القطػػاع وكػػاف تعمنػػؿ ذلػػؾ أف اسػػرائنؿ فعمػػت عػػدة تفضػػالت بسػػبب 

 الهدوء.
أي هػػدوء؟ ومػػف نخػػدعوف؟ اف هػػذه الخطػػوات تػػـ االتفػػاؽ عمنهػػا مػػع المصػػرننف بعػػد "عمػػود السػػحاب" بػػزمف 

اسػػرائنؿ اآلف لكسػب وقػػت مػػف اجػؿ الساسػػة كػػي ال نسػأؿ الجمهػػور فػػي اسػرائنؿ اسػػئمة وكػػي  قصػنر، وتيفػػذها
 تكؼ حماس يفسها أمال في الحصوؿ عمى بعض قطع الحموى االخرى.

 10/31/1031ندنعوت 
 10/31/1031، وكالة سما اإلخبارية
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 سمدار بنري
شػعث. ومػع ذلػؾ، نيبغػي اف يقػدـ عيػه بعػض التفاصػنؿ: فمسػطنيي مػف  قالئؿ عيديا لـ نسػمعوا اسػـ د. يبنػؿ

موالنػػد صػػفد، بعػػث بػػه اليػػزاع الػػى الترحػػاؿ بػػنف بنػػروت، القػػاهرة، غػػزة، عمػػاف وتػػويس والدراسػػة )دكتػػوراه فػػي 
، أرمؿ ومتزوج لممرة النثاينة، أب الربعة، اصػغر ابيائػه فتػاة ابيػة 52الكنمناء( في الوالنات المتحدة. وهو ابف 

 فقط، هي سمنحة. 32
وهػو نسػكف فػي شػقة فػاخرة فػي راـ اهلل ولػه جممػػة مػف االلقػاب: عضػو المجيػة المركزنػة لفػتح، عضػو برلمػػاف، 
عضػػو المجمػػس المركػػزي، وزنػػر سػػابؽ وباالسػػاس مستشػػار ورجػػؿ نثقػػة رئػػنس السػػمطة أبػػو مػػازف. فػػي مهمتنػػه 

ولي لمكايػػػة المراقػػػب فػػػي االمػػػـ المتحػػػدة االخنػػػرتنف احتػػػؿ العيػػػاونف الرئنسػػػة حػػػنف تػػػراكض لتحقنػػػؽ الػػػدعـ الػػػد
لمفمسػػطنيننف وكمبعػػوث فػػي مسػػاعي المصػػالحة بػػنف فػػتح وقنػػادة حمػػاس فػػي غػػزة. وهػػو نعػػرؼ غػػزة جنػػدا مػػف 

 سيوات سكيه في القطاع، الى جايب عرفات.
 يبنؿ شػعث لػـ نكػف مشػاركا فػي عممنػات ارهابنػة ابػدا. وحتػى اكنثػر المتشػددنف عيػديا لػـ نجػدوا سػببا التهامػه.
وهو لـ نعتقؿ في اي مرة ولـ نؤخذ الػى التحقنػؽ. صػوره الشػهنرة فػي طابػا، الػى جايػب أميػوف لنبكػنف شػاحؾ 
الراحؿ، لعبت عيديا دور اليجـ بال يهانة في أشهر المفاوضات، وفي االسػبوع الماضػي يشػر شػعث فػي هػذه 

مقى اليبأ عف وفاة لنبكنف شاحؾ، الصفحات تأبنيا ميفعال في ذكراه. وفي مكالمة هاتفنة روى لي بايه عيدما ت
 ذرفت عنياه الدموع وما كاف نمكيه أف نجد ليفسه راحة. وبعد ذلؾ قميا معا، كميا بشر.

قبػؿ نثالنثػة اسػػابنع قػرر أحػػد مػا كبنػر جػػدا عيػديا أف نعاقػػب د. شػعث. وبػدوف ايػػذار مسػبؽ سػػحبوا ميػه مكايػػة 
نعيػػي أيػػه محظػػور عمنػػه الػػدخوؿ الػػى اسػػرائنؿ الشخصػػنة رفنعػػة المسػػتوى. وهػػذا نعيػػي اف تحركػػه مقنػػد. هػػذا 
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بػػدوف تيسػػنؽ مسػػبؽ مػػع االدارة المدينػػة. وفجػػأة تػػذكروا عيػػديا بػػاف شػػعث مسػػجؿ عمػػى االطػػالؽ كمقػػنـ فػػي 
 القطاع، وفي كؿ لحظة قد ندقوا بابه مع أمر ابعاد. هذا نعيي اف بوسعهـ أنضا أف نبعدوه عف عائمته.

ى االردف، شرحوا له أيه في مكايته الجدندة كػ 'فمسطنيي عػادي'، مػف عيدما استعد الف نجتاز جسر الميبي ال
واجبػػه أف نحصػػؿ عمػػى موافقػػة مػػف مؤسسػػات حمػػاس فػػي غػػزة، نيقػػؿ االوراؽ الػػى االدارة المدينػػة فػػي الضػػفة 
وفقػػط عيػػدما نحصػػؿ عمػػى االذف نكػػوف مػػدعوا الف نصػػعد الػػى البػػاص، اف نيتظػػر فػػي الطػػابور واف نجتػػاز 

 ته كنؼ نشعر مع وضعه الجدند. نحزييي، قاؿ. أيا غاضبة، قمت.معبر الحدود. سأل
وفي لنؿ الخمػنس، حػنف خرجػت مػف بػث فػنمـ 'حػراس الحافػة' فكػرت كنػؼ وصػميا الػى وضػع نكػوف فنػه سػتة 
رؤسػػاء مخػػابرات اسػػرائنمنة، كػػؿ واحػػد ومذهبػػه الفكػػري، نقولػػوف ذات الشػػيء بالضػػبط. كنػػؼ أف سػػتة رؤسػػاء 

سطنينوف، هزوهـ بؿ وأكنثر مف هذا نيشدوف ذات اليشند المتكػرر فػي أف هػذا الوضػع الجهاز الذنف اعتقموا فم
، حتى مع الػ 100لف نؤدي بيا الى أي مكاف. وايه نيبغي الحدنث، منثمما نقوؿ ابراهاـ شالوـ مف قضنة خط 

هػػى ... . وأيػه ال نوجػػد طرنػػؽ آخػػر مػػف نرنػػد أف نواصػػؿ العػػنش هيػػا. فكػػرت، كنػػؼ أف السداسػػي خاصػػتيا ايت
بهـ االمر الف نكويوا الرجؿ الشرنر، وتوجهوا الى حركات السػالـ: ابراهػاـ شػالـو الػى مبػادرة جينػؼ، نعقػوب 
بنػري الػػى 'اسػرائنؿ تبػػادر'، عػػامي انػالوف، الػػى الحممػة الجماهنرنػػة، كرمػػي غنمػوف، الػػى مركػز بنػػرس لمسػػالـ، 

 ونوفاؿ دنسكنف بشكؿ عاـ، اهلل نحفظيا مما نخرج مف فمه.
في الفػنمـ، فػي حالػة يبنػؿ شػعث انضػا تعرضػت لضػربة قونػة فػي الػبطف. صػحنح، أيػا أرى فنػه صػدنقا منثمما 

شخصػػػنا، حممػػػت ضػػػنفة عيػػػده فػػػي بنتػػػه أكنثػػػر مػػػف مػػػرة، وأيػػػا مسػػػتعدة دومػػػا، حتػػػى فػػػي مكايتػػػه المهنيػػػة، أف 
قاؿ شنئا ما استضنفه هو وعقنمته وابيتهما. لـ افمح في حؿ لغز القرار باليزوؿ عمى شعث. نحتمؿ أف نكوف 

غنر ياجح. فماذا في ذلػؾ؟ شػعث هػو لػنس 'احػد ميػا'. هػو وطيػي فمسػطنيي نمػنثمهـ 'هػـ'. اجعمػوا لػه المػوت، 
 أهنيوه، اجعموه عدوا والخسارة لف تكوف اال خسارتيا.

 10/31/1031، ندنعوت
 13/31/1031، القدس العربي، لندن
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