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 مطالبيم اإلسرائيميةذا رفضت مصمحة السجون خطيرة إاألسرى ييددون بخطوات تصعيدية  5
أكد ممثمو لجنة الحوار الفصائمية والييئة القيادية العميا لالضراب المفتوح عف الطعاـ  :حسف دوحاف–غزة 

بأنيـ ” حساـ“ى والمحرريف الذي يخوضو األسرى لميـو العشريف عمي التوالي في بياف تمقتو جمعية األسر 
لتمقى ” يتسحاؽ جباي“سيجتمعوف اليوـ مع لجنة الحوار المنبثقة عف ادارة مصمحة السجوف التي يترأسيا 

وأضاؼ أعضاء المجنة التي أوكؿ الييا ميمة الحوار نيابة عف  الردود النيائية حوؿ مطالب األسرى.
تتعاط ادارة السجوف مع مجمؿ مطالبيـ بشكؿ ايجابي  األسرى المضربيف عف الطعاـ في بيانيـ بأنو اذا لـ

وحاسـ بعيدا عف المناورة والتسويؼ فاف األسرى سيتخذوف عددا مف الخطوات التصعيدية الخطيرة التي مف 
 شأنيا أف تغير قواعد المعبة وتقمب األمور رأسا عمى عقب داخؿ السجوف.

مقدمة مف قبؿ أطباء السجوف حتى ال يخضعوا وىدد االسرى باالمتناع عف عف تناوؿ الفيتامينات ال
أسيرا أمس عف تناوؿ ىذه الفيتامينات،  55عمى حساب مطالبيـ، حيث امتنع بالفعؿ ” االبتزاز”لممساومة و

 وكذلؾ االمتناع عف الوقوؼ أثناء العدد.
لماء، حيث الذيف سيمتنعوف تماما عف شرب ا” االستشيادييف“واكد االسرى انو تـ تجييز عدد مف األسرى 

أعمف ىؤالء األبطاؿ عف جاىزيتيـ التامة لالرتقاء شيداء دوف كرامتيـ وفي سبيؿ تحقيؽ مطالب األسرى 
 العادلة.

مختمؼ انتماءاتيـ ومراكزىـ  ىوطالب األسرى في بيانيـ أبناء الحركة األسيرة في كافة قالع األسر وعم
جراء حوارات معيـ مؤكديف أف المخوليف فقط عدـ التعاطي مع محاوالت مصمحة السجوف ا ىالقيادية ال

بالحديث نيابة عف األسرى المضربيف عف الطعاـ ىـ فقط مف تـ التوافؽ بشأف أسمائيـ ضمف وثيقة العيد 
والوفاء التي وقعتيا قيادة االضراب عشية االعالف عف خطوة االضراب عف الطعاـ مؤكديف عمي ضرورة 

التي مف شأنيا انجاح معركتيـ المفصمية وأف عدـ االلتزاـ بذلؾ  التزاـ الجميع بيذه الخطوط العريضة
سيشكؿ التفافا عمى األىداؼ المعمنة لالضراب ومف شأنو أف يسبب جرحا غائرا في جسد الحركة الوطنية 

 األسيرة.
تمفزيوف فمسطيف ، راديو “ وتوجو األسرى في بيانيـ الي محطات البث االذاعي والتمفزيوني وعمى رأسيا 

وىي الوسائؿ االعالمية المتاحة لألسرى “ لحرية ، راديو أمواج ، اذاعتي القدس واألقصى وفضائية دريـ ا
والتي يصؿ بثيا الييـ بوضوح بدعوتيـ الى اذاعة ىذا البياف وعمى فترات متفاوتة ليتسنى لزمالئيـ األسرى 

بما جاء فيو تفاديا لسوء التنسيؽ  في كافة السجوف والمعتقالت االستماع لمضاميف ىذا البياف وااللتزاـ
واالدارة ليذه المعركة المفصمية نظرا لتعذر التواصؿ بيف السجوف بسبب جممة العقوبات واالجراءات التعسفية 

 التي فرضتيا ادارة السجوف عمى األسرى لثنييـ عف مواصمة اضرابيـ منذ بداياتو
حقوا باالضراب بسرعة االنخراط في ىذه الخطوة كما طالب األسرى في بيانيـ كافة األسرى الذيف لـ يمت

 النضالية التي ستعود نتائجيا حتما بالنفع عمي جموع األسرى في كافة قالعيـ.
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وتوجو األسرى في بيانيـ بالشكر الى كافة أبناء شعبيـ ومجموع القوى والفصائؿ الفمسطينية التي تنظـ 
ود التي تبذليا القيادة الفمسطينية ممثمة بالرئيس محمود الفعاليات الوحدوية المساندة لقضيتيـ مثمنيف الجي

عباس وتحركاتو الدبموماسية اليادفة لتدويؿ قضيتيـ وبحث معاناتيـ عمى مختمؼ المحافؿ االقميمية 
 والدولية.

وفي ختاـ البياف طمأف األسرى شعبيـ وذوييـ بأنيـ يتمتعوف بارادة حديدية ومعنويات شامخة تعانؽ عناف 
معمنيف اصرارىـ عمى المضي قدما في طريقيـ نحو الحرية بكؿ تحد وثبات حتى تحقيؽ كامؿ السماء 

مطالبيـ العادلة في العيش بكرامة خمؼ القضباف وصوال الى نيؿ حريتيـ ميما طالت مدة المعركة وميما 
 كمؼ األمر مف تضحيات.

 7/1/1151اهلل، الحياة الجديدة، رام 
 
 مى رسالتنا ومصممون عمى تطبيق المصالحةع نتنياىو عباس: ننتظر رد   

نياء  :وفا – راـ اهلل أكد الرئيس محمود عباس، األحد، حرص القيادة عمى تطبيؽ المصالحة الوطنية، وا 
 االنقساـ الذي أضر بالقضية الفمسطينية عمى المستوى الدولي.

دا موري ماكولي، بحضور وزير وأوضح لدى استقبالو، بمقر الرئاسة بمدينة راـ اهلل، وزير خارجية نيوزلن
الخارجية رياض المالكي، والناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبموماسي مجدي 
الخالدي، أف الجانب الفمسطيني بانتظار الرد اإلسرائيمي عمى الرسالة التي بعثيا إلى نتنياىو، لتحديد 

عمى آخر مستجدات الوضع السياسي، وتطورات العممية وأطمع، الضيؼ  الخيارات الفمسطينية القادمة.
  السممية، عقب تسميـ رسالتو السياسية إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو.

قامة الدولة الفمسطينية المستقمة عبر المفاوضات.  بدوره، أكد الوزير النيوزلندي دعـ بالده لعممية السالـ، وا 
 //الفمسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات 

 
قامة الدولة يشكالن مفتاح السالم واألمن في المنطقة   فياض: إنياء االحتالل وا 

اعتبر أف "إنياء االحتالؿ  ،رئيس الوزراء سالـ فياض أفراـ اهلل مف  //األيام، رام اهلل،  نشرت
قامة دولة فمسطيف المستقمة عمييا عف أرضنا منذ العاـ  وعاصمتيا القدس الشرقية ُيشكالف مفتاح ، وا 

 السالـ واالستقرار في المنطقة".
، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أمسجاء ذلؾ خالؿ لقائو في مكتبو بمقر رئاسة الوزراء في راـ اهلل، 

 التشيكي كارؿ شوارزينبرغ، ووزير الخارجية النيوزيمندي موراي ماكولي، كاًل عمى حده.
الوزيريف عمى معاناة األسرى الفمسطينييف في سجوف ومعتقالت االحتالؿ، والمخاطر التي وأطمع فياض 

يمروف بيا جّراء مماطمة إسرائيؿ في االستجابة لمطالبيـ اإلنسانية والعادلة، والتي يخوضوف اإلضراب عف 
 الطعاـ مف أجؿ تحقيقيا.

المجتمع الدولي إلى إلزاـ الحكومة مف نابمس أف فياض دعا األحد  //القدس، القدس،  وذكرت
وحمؿ فياض،  اإلسرائيمية بوقؼ انتياكاتيا ضد األسرى والتقيد بالمعايير التي نصت عمييا الشرعية الدولية.

المسؤولة بشكؿ مباشر عف سالمة  اإلسرائيميةخالؿ زيارتو خيمة االعتصاـ التضامنية في نابمس الحكومة 
  األسرى".
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 سرىي لزيارة غزة لمتضامن مع األالعربنبيل بحر يدعو  
أشرؼ اليور: حث الدكتور أحمد بحر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي أمس نبيؿ العربي  -غزة 

األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية لزيارة قطاع غزة، في خطوة تيدؼ لمتضامف مع األسرى الفمسطينييف 
اإلسرائيمية، خاصة بعد أف وسع ىؤالء األسرى إضرابيـ، يومًا في السجوف  المضربيف عف الطعاـ منذ 

 رغـ إحالة عدد كبير منيـ إلى المشافي بسبب تدىور وضعيـ الصحي.
 أفوقاؿ بحر في مؤتمر صحافي عقد في خيمة التضامف مع األسرى المقاوـ بباحة الجندي المجيوؿ بغزة 

األسرى الممنوعيف مف زيارة أبنائيـ داخؿ اإلطالع عمى معاناة أىالي "يطمب مف العربي بزيارة غزة لػ
وأكد ضرورة عمى قياـ الجامعة العربية بتدويؿ قضية األسرى، مف خالؿ طرحيا في المحافؿ  ."السجوف

 ."الدولية 'لكشؼ االنتياكات الصييونية بحؽ األسرى لمعالـ
 //القدس العربي، لندن، 

 
 ياة األسرى الفمسطينييننيوزيالندا إلى التدخل إلنقاذ ح يدعوعريقات  

أكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات، أف المصالحة تعتبر مصمحة : أريحا
فمسطينية عميا، وأف رئيس السمطة محمود عباس "يبذؿ كؿ جيد ممكف لتذليؿ كؿ العقبات التي تعترض 

زير خارجية نيوزيمندا موري ماكولي فى اريحا مع و  ودعا عريقات، خالؿ لقاء األحد سبيؿ المصالحة".
لغاء  نيوزيالندا، لمتدخؿ لدى الحكومة اإلسرائيمية "والمساعدة في إنقاذ حياة األسرى والمعتقميف الفمسطينييف، وا 
القانوف البائد والجائر المسمى االعتقاؿ اإلداري، واإلفراج عف األسرى، ورفع القيود عنيـ، وخاصة إجراءات 

 منع الزيارات، والتعميـ، والصحة، واألوضاع المعيشية".العزؿ، و 
 //قدس برس، 

 
 األسرىاجتماع القاىرة تساىم في تدويل قضية  قراراتقراقع:  

القرارات التي أتخذىا  أفوصؼ عيسى قراقع، وزير شؤوف االسرى والمحرريف،  :عمي سمودي -القاىرة 
في القاىرة وخصص لمناقشة قضية  األحدستثنائي الذي عقد مجمس جامعة الدوؿ العربية خالؿ اجتماعو اال

لـ تقتصر عمى الجانب المعنوي فقط بؿ  ألنياقرارات ميمة  بأنيااالسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، 
تدويؿ قضية االسرى  أماـترجمت بقرارات عممية وفعالة عمى طريؽ حماية االسرى المضربيف وفتح الطريؽ 

شراؾ كافة مك  المتواصمة التفاقيات جنيؼ". اإلسرائيميةونات المجتمع الدولي في مواجية االنتياكات وا 
االجتماع الطارئ لمجمس الجامعة العربية الذي عقد في مقر  أف "القدس"قراقع في حديث خاص لػ وأوضح

ات الوضع جامعة الدوؿ العربية في القاىرة عمى مستوى المندوبيف الدائميف ناقش بشكؿ مستفيض أخر تطور 
السجوف عمى االسرى الذيف وجيوا رسالة  إدارةفي سجوف االحتالؿ في ظؿ اليجمة الشرسة التي تشنيا 

 مف االستفراد بيـ. إسرائيؿلممؤتمريف مف اجؿ التحرؾ الفوري لمنع 
 //القدس، القدس، 

 
 
  األسرىىامة حول  تقرارا أصدرتالمالكي: الجامعة العربية  
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مجمس جامعة الدوؿ العربية، وخالؿ اجتماعو  أفوزير الشؤوف الخارجية، رياض المالكي، أعمف  :راـ اهلل
 باألسرىعمى مستوى المندوبيف الدائميف في دورتو غير العادية، أصدر عدة قرارت ىامة فيما يتعمؽ 

 المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ. فالفمسطينيي
 أدافالمجمس  أفارة الخارجية في مقرىا بمدينة راـ اهلل، "وقاؿ المالكي خالؿ مؤتمر صحفي، عقدتو وز 

االسرى الفمسطينييف والعرب، في مخالفة  آلالؼاستمرار اختطاؼ إسرائيؿ )كسمطة قائمة باالحتالؿ(، 
 و الدولية". اإلنسانيةصارخة لكافة المبادئ و الشرائع 

 //القدس، القدس، 
 
 يدف إلى فرض سياسة األمر الواقع في الضفة: اعتقاالت االحتالل تأسيراننائبان  

استنكر النائباف في المجمس التشريعي الفمسطيني عف محافظة سمفيت، والمعتقميف لدى االحتالؿ : سمفيت
اإلسرائيمي، عمر عبد الرازؽ وناصر عبد الجواد، اقتحاـ قوات االحتالؿ فجر اليوـ األحد  لمنزؿ النائب عبد 

 عاًما(. د )الرازؽ واعتقاؿ نجمو محم
كما استنكر النائباف عف كتمة "التغيير واإلصالح" المحسوبة عمى حركة حماس  في بياف صحفي لمدائرة 
اإلعالمية لنواب الكتمة في الضفة الغربية اليوـ تمقت "قدس برس" نسخة منو "اعتقاؿ سمطات االحتالؿ 

الحتالؿ، وكذلؾ اعتقاؿ أبناء أختو عامًا في سجوف ا لمشيخ إبراىيـ ماضي، وىو أسير سابؽ أمضى 
براىيـ رزؽ فتاش مف جامعة النجاح بعد اقتحاـ سكنيـ ليال في مدينة نابمس واقتيادىـ إلى جية  براء وا 

 مجيولة".
 //قدس برس، 

 
 يطالب بإرسال أطباء لإلطالع عمى وضعو الصحي المتدىور النتشةالنائب  

الحتالؿ اإلسرائيمي محمد جماؿ النتشة، والمضرب عف الطعاـ طالب النائب األسير في سجوف ا: الخميؿ
منذ عشريف يوًما، إلى ضرورة اإلسراع في إرساؿ أطباء متخصصيف لإلطالع عمى وضعو الصحي 

ووجو النائب مناشدتو لمصميب األحمر بضرورة تنظيـ زيارة عاجمة لو، واصطحاب أطباء  المتدىور.
 متدىور. متخصصيف لإلطالع عمى وضعو الصحي ال

 //قدس برس، 
 
 تنفي تقديم أي مقترح لالقتراع السري في غزة االنتخاباتلجنة  

نفت لجنة االنتخابات المركزية في بياف صحفي أمس بشكؿ قاطع ما ورد عمى أحد المواقع  :راـ اهلل
ة مف لجنة االنتخابات مناقشة المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، ورقة عمؿ مقدم"اإللكترونية حوؿ 

 ."المركزية إلجراء االنتخابات في قطاع غزة عف طريؽ االقتراع السري
 //الحياة الجديدة، رام اهلل،                                                                   

 
 
 
 منياأل الفمتان إنياءفي جنين وتعتقل العشرات بحجة  أمنيةتشن حممة  السمطة 
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 األمنية األجيزةبأف  األحد "القدس العربي"مصادر فمسطينية متعددة لػ أكدتوليد عوض:  -راـ اهلل 
واسعة في مدينة جنيف ومخيميا لالجئيف والقرى المحيطة بيا لمالحقة عناصر  أمنيةالفمسطينية تشف حممة 

ناح المسمح لحركة فتح والذيف الج األقصىبعضيـ كانوا مف المنتميف لكتائب شيداء " خارجة عف القانوف"
 خالؿ السنوات الماضية. األمنية باألجيزةالتحقوا 

 األحدمقر محافظة جنيف  أماـالمعتقميف  أمياتشخصا تظاىرت  مف  أكثروفيما طالت االعتقاالت 
الصراعات المحتدمة في المحافظة  إطاروعدـ استخداميـ ككبش فداء في  أبنائيفسراح  بإطالؽمطالبات 

 السمطة. وأجيزةف خارجيف عف القانوف بي
 //القدس العربي، لندن، 

 
 حكومة غزة: اعتقال طمبة الجامعات في الضفة "عقبة جديدة أمام تطبيق المصالحة" 

قاؿ طاىر النونو، المتحدث باسـ الحكومة الفمسطينية في غزة، في بياف صحفي مكتوب تمقت "قدس : غزة
العتقاالت واالستدعاءات التي جرت مساء السبت في صفوؼ الطالب في برس" نسخة عنو األحد، "إف ا

 الضفة الغربية عمى خمفية تظاىرىـ تضامًنا مع األسرى، تشكؿ عقبة جديدة أماـ تطبيؽ المصالحة الوطنية".
وشدد النونو في تصريحو عمى أف "الحممة التي شنتيا األجيزة األمنية بالضفة ضد نشطاء الحركة والكتمة 

 ."سالمية تعكس طبيعة تعامؿ حكومة سالـ فياض مع الحرياتاإل
 //قدس برس، 

 
 نواب حماس يستنكرون اعتقال أمن السمطة لممشاركين في مسيرات نصرة األسرى 

استغرب نواب كتمة "التغيير واإلصالح " في بياف صحفي مساء األحد تمقت "قدس برس" نسخة منو : راـ اهلل
تي تعيشيا الضفة الغربية، خاصة مع توجييات الرئيس عباس لمنائب العاـ والتي تحمؿ "الحالة البوليسية ال

تعميمات واضحة لكافة أجيزة السمطة بالعمؿ عمى ضماف حرية الرأي والتعبير الذي ىو حؽ مقدس نص 
 عميو القانوف األساسي".

 //قدس برس، 
 
 ن بكل الوسائل: سنقطع دابر من يمس ىيبة النظام والقانومحافظ جنين 

قاؿ المواء طالؿ دويكات محافظ جنيف "سنكوف خير معيف لممواطف الفمسطيني، وسنقطع دابر  :معا –جنيف 
جاء ذلؾ خالؿ حديث خاص مع  المتاحة". اإلمكانياتيمس بييبة النظاـ والقانوف بكؿ  أفكؿ مف يحاوؿ 

 .نيف خمفا لمراحؿ قدورة موسىمراسؿ "معا" في جنيف حيث تسمـ المواء دويكات ميامو محافظا لج
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 : الشرطة شرعت بحممة واسعة لمقبض عمى المطموبين لمعدالةالضميري 

الشرطة وأجيزة األمف شرعت  أف "القدس"لػ األمنية األجيزةالمواء عدناف الضميري الناطؽ باسـ  أكد :جنيف
 ".بحممة واسعة لمقبض عمى المطموبيف لمعدالة

النار عمى منزؿ المحافظ قدورة موسى، الذي وافتو المنية اثر نوبة  إطالؽالتحقيقات في قضية  إفوقاؿ: "
قمبية بعد الحادث، مستمرة، حيث بدأت حممة اعتقاالت لكؿ المشبوىيف، و البحث عف الفاريف منيـ، رافضًا 
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 أوقرية  أوة، سواء كانت مدينة و عددىـ، ودوف توجيو تيـ ألي جية معين بأسمائيـمعمومة  أي إعطاء
 عائمة.

 //القدس، القدس، 
 

 ي شييد من بين االسرى المضربين سيولد انتفاضة ثالثة مع العدو االسرائيميأ: سقوط الينديمحمد  16
أكد الدكتور محمد اليندي عضو المكتب السياسي في حركة الجياد اإلسالمي أف سقوط أي شييد مف : غزة

ربيف عف الطعاـ سيولد انتفاضة ثالثة مع العدو االسرائيمي, وذلؾ لتمقيف العدو الصييوني بيف األسرى المض
 درسًا قاسيًا ولالنتقاـ لألسرى الفمسطينييف.

وطالب اليندي خالؿ كممة لو ألقاىا في خيمة التضامف مع األسرى في ساحة الجندي المجيوؿ وسط مدينة 
نباء عف األسرى الذيف يخوضوف إضرابا مفتوحًا عف الطعاـ إال غزة وسائؿ اإلعالـ بعدـ التعاطي مع أي أ

 مف قادة اإلضراب, مؤكدًا أف لإلضراب قادة معنية تتواصؿ يوميًا مع الجميع .
وشدد الدكتور اليندي اف معركة األمعاء الخاوية ىي معركة الكؿ الفمسطيني, مؤكدًا لألسرى المضربيف عف 

ائؿ الفمسطينية قد توحدت في التضامف معيا, منوىًا أف المعركة الطعاـ في سجوف االحتالؿ أف الفص
 ستكوف مدخاًل لتوحد الكؿ الفمسطيني.

ودعا الدكتور اليندي كافة أطياؼ الشعب الفمسطيني لمزيد مف فعاليات التضامف مع األسرى الفمسطينييف 
ى الفمسطينييف, حتى لو تـ في سجوف االحتالؿ, والخروج بمظاىرات منددة بسياسات االحتالؿ تجاه األسر 

 خالليا االشتباؾ مع العدو الصييوني.
ووجو اليندي التحية لقادة اإلضراب في سجوف االحتالؿ ومنيـ الشيخ بساـ السعدي في العزؿ االنفرادي, 

 والقائد أحمد سعدات , والقائد حسف سالمة واألسيرة المجاىدة لينا الجربوني.
رأسيا جماعة الدوؿ العربية إلغالؽ سفارات االحتالؿ وطرد السفراء,  ودعا اليندي الدوؿ العربية وعمى

وفضح ممارسات االحتالؿ في كافة المحافؿ الدولية ونقؿ معاناة األسرى البواسؿ في سجوف االحتالؿ 
 لمعالـ.

 6/5/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 حمر"أـ"صميب ن يرأس فياض الحكومة القادمة وال نحتاج لأاألحمد: من المؤكد عزام  17
أكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح، رئيس ممؼ الحوار مع حركة حماس النائب عزاـ األحمد، : بيت لحـ

اف موضوع االنتخابات التشريعية في الضفة الغربية أمر سابؽ ألوانو، واف ما يقاؿ في ىذا الجانب متشابؾ 
حة والقاىرة بالرغـ مف بعض المواقؼ المعمنة ومرتبط بشكؿ كبير بموقؼ حركة حماس مف تنفيذ اتفاقي الدو 

التي تصؿ أحيانا حد االستفزاز، "إال إننا قررنا اف ال نرد عمى اي محاولة لخمط األوراؽ في انتظار ما تـ 
االتفاؽ عميو في اف تباشر لجنة االنتخابات عمميا اليـو في قطاع غزة عمى اف يبدأ الرئيس في اليوـ التالي 

 الحكومة". مشاوراتو لتشكيؿ
وأشار األحمد الى بعض التصريحات التي صدرت عف بعض قيادات حماس في غزة، وقاؿ انو مف 
المستغرب اف تخرج ىذه التصريحات التي تياجـ اتفاؽ الدوحة بعد أربعيف دقيقة مف التوقيع متساءال عف 

 سر خروج ىذه التصريحات فقط مف قيادات حماس في قطاع غزة.
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انو مف المستغرب اف  ،قاؿ األحمد في تصريحات لوكالة "معا" ،مف مجريات األموروعف موقؼ الفصائؿ 
يتحدث البعض في السر ما ال يتحدث بو في العمف ونحف نعاني في الساحة الفمسطينية مف ازدواجية 
المواقؼ وأحيانا ثالثية المواقؼ... وقاؿ في ىذا الجانب "وكأنو صميب احمر خالي الطرؼ وليس صاحب 

ة بما يحدث ويمتمؾ ثقافة االستسياؿ السمبية اليروبية مثؿ )إننا نحمؿ فتح وحماس المسؤولية( او عالق
)نطالب فتح وحماس ( وبيذه المغة لف يستطيع البعض اف يكوف صاحب موقؼ وطني مساعد لمخالص مف 

 االنقساـ وبكؿ صراحة لـ نعد بحاجة لصميب احمر في ىذا الجانب".
عمى حكومة تسيير االعماؿ، أوضح األحمد اف الحكومة برئاسة د.فياض ىي  وحوؿ التعديؿ الحكومي

حكومة مستقيمة، وكاف المجمس المركزي لمنظمة التحرير قد اتخذ قرار التمديد واالستمرار ليا إلى اف ننتيي 
وكشؼ االحمد لػ"معا" اف التعديؿ الحكومي سيكوف خالؿ أياـ قريبة وانو سيكوف  مف الحوار مع حماس.
وعف إمكانية اف يرأس الحكومة القادمة الدكتور فياض، رد األحمد بقولو بالتأكيد  تعديال محدودا نسبيا.

 الدكتور فياض رئيسًا لمحكومة القادمة.سيبقى 
 6/5/2012وكالة معًا االخبارية، 

 
 : مشعل يجري اتصاالت مع القيادة المصرية لتحريك ممف المصالحةبرىوم 18

ي باسـ حركة "حماس" فوزي برىوـ أف رئيس المكتب السياسي لمحركة خالد كشؼ الناطؽ الرسمغزة: 
مشعؿ، يجري اتصاالت عديدة مع القيادة المصرية في القاىرة، وجيات أخرى كي يحدث حراكًا إلى األماـ 

نياء حالة االنقساـ الفمسطيني.  مف أجؿ تحقيؽ المصالحة الفمسطينية، وا 
أّف  (، نشرىا القسـ اإلعالمي لحركة "حماس"،5|6اليوـ األحد ) واعتبر برىوـ في تصريحات صحفية لو

البطء في إنجاز أًي مف ممفات المصالحة الفمسطينية يعود إلى ما وصفيا "بالتدخالت األمريكية واإلسرائيمية 
 إضافة إلى الضغوط األوروبية" التي تمارس عمى السمطة الفمسطينية في راـ اهلل.

زالت تواجو مشاكؿ كبيرة، ال سيما لجية ابتزاز القرار الفمسطيني مف قبؿ المجنة وأوضح أّف المصالحة "ال 
 الرباعية"، الفًتا إلى أّف "الحراؾ في ممؼ المصالحة حراؾ بسيط وبطيء والمشاكؿ ما زالت قائمة".

 واتيـ برىوـ جيات خارجية بعدـ إعطائيا الفرصة الكاممة لمشعب الفمسطيني مف أجؿ أف يتوحد ويمارس
خياره الديمقراطي، مشيرًا إلى أف "الكؿ الفمسطيني يتعرض لنفس الضغوطات والمؤامرات مف أمريكا 

سرائيؿ".  وا 
وأشار إلى أف "غياب وعدـ تحقيؽ شبكة أماف عربية لممصالحة، أضعؼ مف فرص تحقيقيا"، مشددًا في 

صوص ممؼ المصالحة أعاؽ الوقت ذاتو عمى أف "االنقساـ داخؿ السمطة الفمسطينية وحركة "فتح" في خ
 إنجاز أي مف القضايا التي ال زالت تراوح مكانيا".

 6/5/2012قدس برس، 
 
 

 القواسمي: حماس وحدىا من يعطل المصالحة أسامة 19
راـ اهلل: اتيـ المتحّدث بإسـ حركة "فتح"، أسامة القواسمي، حركة "حماس" بتعطيؿ المصالحة و"نقض 

المسؤولية مف بعض الجيات الفمسطينية لمطرفيف بتعطيؿ المصالحة  االتفاقيات والعيود"، ووصؼ تحميؿ
 بأنو "نفاؽ سياسي".
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(، تحميؿ المسؤولية لحركة "فتح" في تعطيؿ 5|6ورفض القواسمي، في تصريحات صحفية لو اليوـ األحد )
دفيا المصالحة، وقاؿ: "ما يحدث ىو إشارة عمى ضعؼ القدرة عمى تحّمؿ المسؤولية، ومزاودة مكشوفة ى

 كسب بعض الشعبية في الشارع الفمسطيني. 
قناعيا بكؿ الوسائؿ الممكنة بالمصالح العميا  وجدد التأكيد عمى أف "فتح" ستواصؿ الضغط عمى "حماس" وا 

لمواجية االحتالؿ اإلسرائيمي وممارساتو   لمشعب الفمسطيني وبالوحدة الوطنية، وتعزيز الجبية الداخمية
 ألرض والمقدسات، كما قاؿ.العنصرية بحؽ األسرى وا

 6/5/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 يؤّكد تواطؤ السمطة ضد إضرابيم زىري: اعتقال المتضامنين مع األسرى أبو 20
غزة: استنكر المتحّدث باسـ حركة "حماس" سامي أبو زىري حممة االعتقاالت واالستدعاءات الواسعة التي 

ف السمطة تشنيا في صفوؼ طمبة جامعتي بيرزيت وأبو ديس عمى خمفية مشاركتيـ في قاؿ بأف أجيزة أم
مسيرة تضامنية مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في السجوف "اإلسرائيمية"، وكذلؾ مالحقة المصابيف في 

 أحداث سجف عوفر واعتقاؿ بعضيـ.
نسخة منو لػ "قدس برس"، أف ىذه ( أرسؿ 5|6ورأى أبو زىري في تصريح صحفي مكتوب لو اليوـ األحد )

االعتقاالت تؤّكد تواطؤ السمطة الفمسطينية ضد إضراب األسرى، وسعييا لكبت كؿ األصوات المتضامنة مع 
المضربيف عف الطعاـ"، مبّينًا أفَّ ىذه المالحقات التي تتـ عمى خمفية مسيرة تضامنية مع األسرى ىي دليؿ 

طة بتبنييا خيار المقاومة السممية، وىي دليؿ عمى أنَّيا تحارب المقاومة عمى ما قاؿ إنو "كذب اّدعاءات السم
 بجميع أشكاليا حّتى السممية منيا".

 6/5/2012قدس برس، 
 

 حماس يجتمع اليومحركة المكتب السياسي ل: الحياة 21
الو سيبدأ أعم« حماس»أف اجتماعًا لممكتب السياسي لحركة « الحياة»عممت : جيياف الحسيني -القاىرة 

اليوـ في مكاف تتحفظ قيادات الحركة عف الكشؼ عنو، واف وفدًا مف قيادة غزة غادر القطاع عبر مصر 
 لممشاركة في االجتماع.

وكاف مف المفترض أف يعقد ىذا االجتماع في القاىرة خالؿ الزيارة التي قاـ بيا رئيس المكتب السياسي 
خر لعقد االجتماع في عاصمة عربية. ويكتسي ىذا لمحركة خالد مشعؿ، لكف تـ إرجاؤه وتحديد مكاف آ

االجتماع أىمية بالغة، فيو األخير لقيادات الحركة في ىذه الدورة وبييئة مكتبيا الحالي، اذ مف المفترض 
في إقميـ الخارج، الذي يضـ الساحة العربية واألوروبية، في غضوف « حماس»أف تبدأ االنتخابات الداخمية لػ 

 المقبمة.األياـ القميمة 
بأف مشعؿ ليست لديو نية رفض إعادة انتخابو رئيسًا لممكتب « الحياة»لػ « حماس»وكشؼ قيادي رفيع في 

السياسي لمدورة المقبمة في حاؿ ترشيح مجمس شورى الحركة لو. وقاؿ إف مشعؿ سيمتـز القرار الذي 
د لو، نافيًا ما تردد مف أف مشعؿ سيصدر عف الشورى، وسيحتـر ما ستسفر عنو االنتخابات، بما فييا التجدي

 ليست لديو نية قبوؿ التجديد لو مجددًا.
 7/5/2012الحياة، لندن، 
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 يدعو السمطة ألخذ دورىا بدعم الحركة األسيرة سعدات 22
دعا األميف العاـ لمجبية الشعبية األسير أحمد سعدات السمطة الفمسطينية إلى أخذ دورىا في مساندة : راـ اهلل

يرة وخاصة عمى صعيد مطمب االعتراؼ بيـ كأسرى حرب، فيما رفض طمبا مف مصمحة الحركة األس
 سجوف االحتالؿ بمفاوضتو في موضوع اإلضراب.

" زارتو الثالثاء ؾوقاؿ سعدات لمحامي مؤسسة الضمير محمود حساف إف لجنة مف مصمحة السجوف "الشابا
 الماضي مف أجؿ بحث موضوع اإلضراب.

يقبؿ بأقؿ مف مطالب الحركة األسيرة كافة، والتي تتمثؿ بإنياء ممؼ العزؿ،  وكاف رد سعدات أنو لف
والسماح ألسرى غزة بالزيارة، السماح بالتعميـ في السجوف، وقؼ الغرامات والعقوبات الجماعية والفردية 

لغاء كافة العقوبات التي فرضت عمى األسرى بعد احتجاز المقاومة لمجندي )شال  يط(.والتفتيش المذؿ، وا 
يوًما انو ممتـز بقرارات المجنة  00وأوضح سعدات الذي انضـ إلضراب األسرى المفتوح عف الطعاـ منذ 

 العميا لإلضراب وأنو ليس ىو الجية التي يمكف "لمشاباص" الحديث معيا حوؿ اإلضراب.
تراؼ بيـ ودعا سعدات السمطة الفمسطينية إلى أخذ دورىا لمساندة الحركة األسيرة وخاصة مطمب االع

 كأسرى حرب.
وأضاؼ أف الضغط السياسي عمى االحتالؿ ىو أقؿ ما تستطيع السمطة تقديمو في ىذا الوقت لألسرى 
المضربيف، وذلؾ ألف كؿ العقوبات التي فرضت عمييـ ىي عقوبات سياسية اتخذتيا "إسرائيؿ" ضد األسرى 

 وبالتالي فإلغاء ىذه العقوبات يكوف فقط بقرار سياسي.
المحامي حساف أف الوضع الصحي لألسير سعدات في تدىور مستمر، حيث يعاني مف انخفاض وأفاد 

درجة، وفقد الكثير مف وزنو نتيجة إضرابو، إال أف لديو القدرة عمى  60 – 55ضغط الدـ ليصؿ إلى 
 االستمرار في معركة األمعاء الخاوية إلى أف تتحقؽ مطالب الحركة األسيرة.

 6/5/2012عالم، المركز الفمسطيني لإل
 

 البرغوثي: االسرى موحدون خمف لجنة قيادة االضراب في السجون مروان 23
اكد االسير مرواف البرغوثي، اف الحركة االسيرة في سجوف االحتالؿ تقؼ موحدة خمؼ مطالب  :راـ اهلل

االسيرة  االضراب وخمؼ االسرى المضربيف عف الطعاـ الذيف يخوضوف معركة الحرية والكرامة، واف الحركة
في كافة السجوف ومف مختمؼ الفصائؿ تدعـ االضراب الذي يأخذ اشكاال وطرقًا مختمفة طبقا لظروؼ كؿ 

 سجف .
وبيف البرغوثي في رسالة وصمت لػ"سما" اف الجميع يدعـ لجنة قيادة االضراب وىي صاحبة القرار بشأف 

االسرى المضربيف واتخاذ القرارت بيذا االضراب المفتوح عف الطعاـ وىي الجية المخولة بالتفاوض بإسـ 
 الشأف. 

دعا البرغوثي القيادة الفمسطينية والفصائؿ لمعمؿ الفوري إلنقاذ حياة االسرى االدارييف المضربيف عف و 
ورحب بقرار الرئيس عباس بنقؿ ممؼ االسرى الى االمـ المتحدة واعتبر القراغر . يوما 66الطعاـ منذ 

 االسرى. خطوة ىامة عمى طريؽ تحرير
 6/5/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 إضراب األسرى "لتدويل"لعربي ومجمس الجامعة العربية نبيل حواتمة يدعو  24
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دعا حواتمة األميف العاـ لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف د. نبيؿ العربي ومجمس الجامعة : راـ اهلل
مـ المتحدة، لجنة حقوؽ اإلنساف األممية، حقوؽ األسرى، وطرحيا فورًا عمى مجمس األمف واأل« لتدويؿ»

محكمة الىاي الدولية، المحكمة الجنائية الدولية التخاذ قرارات التدخؿ الفوري لحماية األسرى وانتزاع 
 حقوقيـ الدولية وفؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة وميثاؽ األمـ المتحدة.

الفدائية ضد االحتالؿ واستعمار وأضاؼ: إضراب األسرى يشمؿ الفمسطينييف والعرب رواد العمميات 
االستيطاف قبؿ اتفاقات أوسمو الجزئية؛ التي ال ولـ تفتح عمى حموؿ سياسية في إطار قرارات الشرعية 

 الدولية، وضياع عشريف سنة مفاوضات فاشمة بال مرجعية ورقابة دولية.
وقؼ »ؽ األسرى وخاصًة وطالب حواتمة السمطة ومنظمة التحرير بالتحرؾ الدولي والعربي النتزاع حقو 

 «.التعذيب، وقؼ العزؿ االنفرادي، وقؼ االعتقاؿ اإلداري دوف محاكمة
 7/5/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 غزة: حركة فتح تنظم مسيرة حاشدة تضامنًا مع األسرى المضربين 25

جوف نظمت حركة فتح في مدينة غزة أمس، مسيرة جماىيرية تضامنا مع األسرى في س حسف جبر:
 االحتالؿ المضربيف عف الطعاـ.

والوؿ مرة منذ عدة أشير ارتفعت رايات حركة فتح في المسيرة التي انطمقت مف مفترؽ السرايا باتجاه باحة 
الجندي المجيوؿ في مدينة غزة ىتؼ المشاركوف فييا بشعارات تضامنية مع االسرى في سجوف االحتالؿ 

جيوؿ اطمؽ يزيد حويحي القائد الجديد لحركة فتح في قطاع غزة وفي باحة مجمس الجندي الم االسرائيمي.
 نداءات لموحدة الوطنية ونبذ االنقساـ.

وقاؿ حويحي: اف حركة فتح تنصير اليوـ مع شارعيا الوطني لتؤكد انيا باقية في غزة كبقاء بحرىا ليا ما 
 لشعبيا وعمييا ما عميو.

ىيـ وقيـ واضحة داعيا الى انياء االنقساـ االسود فورا ألنو واكد شراكة الدـ ومعاناة الحصار وفؽ اسس ومفا
 اعطى لخصـو الشعب الفمسطيني كؿ المنافذ لمدخوؿ الى الصؼ الفمسطيني.

وقاؿ اف االنقساـ اعطى قوات االحتالؿ اسمحة ليناؿ مف الشعب الفمسطيني الفتا الى اف ايدي حركة فتح 
 بار اف فمسطيف اكبر مف الجميع.ممدودة وعقوليا متفتحة مف اجؿ الوحدة باعت

 7/5/2012األيام، رام اهلل، 
 

 من االستمرار بالمماطمة بشأن مطالب االسرى االنسانية والعادلة حركة فتح تحذر االحتالل 26
حذرت حركة فتح االحتالؿ مف االستمرار في المماطمة والتسويؼ بشأف مطالب األسرى : حسف دوحاف -غزة

 االحتالؿ المسؤولية الكاممة عف حياة األسرى المضربيف عف الطعاـ. االنسانية والعادلة محممة
وقاؿ نشأت الوحيدي ممثؿ حركة فتح في لجنة األسرى لمقوى الوطنية واالسالمية في قطاع غزة اف 
االحتالؿ يحاوؿ كسب الوقت والمماطمة في الرضوخ لشروط ومطالب األسرى مف خالؿ لجاف الحوار 

 يسعى مف خالليا الى اجياض البرنامج النضالي لألسرى. وجوالت االستكشاؼ التي
7/5/2012الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 خالل أربعة أشير" يدعو إلى انتخابات مبكرة لـ "الكنيست نتنياىو 17
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بنياميف نتنياىو، دعا أمس، إلى إجػراء ” اإلسرائيمي“رئيس الوزراء  ، أف7/1/1151الخميج، الشارقة، ذكرت 
، مقترحػًا أف تجػري فػي سػبتمبر/أيموؿ المقبػؿ بػداًل مػف الموعػد المقػرر أصػاًل فػي ”الكنيست”كرة ؿانتخابات مب

ال أريػػػد أف نمضػػػي عامػػػًا ” “تػػػؿ أبيػػػب“فػػػي ” ليكػػػود“. وقػػػاؿ خػػػالؿ تجمػػػع لحزبػػػو 1025أكتوبر/تشػػػريف األوؿ 
مػف ىػذا حممػة انتخابيػة ونصؼ العاـ مف عدـ االستقرار السياسي مترافقًا مع االبتزاز والشعبوية، أفضؿ بػداًل 

 ”.قصيرة مف أربعة أشير تضمف استقرارًا سياسياً 
نتنيػػػاىو سػػػرد عػػػدًدا ممػػػا أسػػػماىا ، أف لناصػػػرة )فمسػػػطيف(، مػػػف ا6/1/1151وكالـــة قـــدس بـــرس،  وأضػػػافت

"اإلنجػػازات" التػػي تػػـ تحقيقيػػا خػػالؿ السػػنوات الػػثالث الماضػػية منػػذ توليػػو رئاسػػة الػػوزراء، "وفػػي مقػػدمتيا فػػي 
ألمني حيث يشعر المواطنوف اليـو بأماف نتيجة سياسة الحكومة التصدي بحـز لمنظمات "اإلرىاب" المجاؿ ا

 )فصائؿ المقاومة الفمسطينية(، والرد الفوري عمى اعتداءاتيا".
وأضاؼ يقوؿ "إف إسرائيؿ تشيد نموًا اقتصاديًا يزيد عما ىو الحاؿ في أوروبا والواليات المتحدة كما أف نسبة 

 لـ تتسع بؿ أضيفت مائتاف وخمسوف ألؼ فرصة عمؿ". البطالة 
وتطػػرؽ رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية إلػػى أزمػػة المشػػروع النػػووي اإليرانػػي، مشػػيرًا إلػػى أف "إسػػرائيؿ تمكنػػت مػػف 
حشد تأييد دولي لضرورة منع إيراف مف حيازة أسمحة نووية وىي ستواصؿ العمؿ لحػيف إزالػة التيديػد اإليرانػي 

 ؿ.كميًا"، كما قا
 

 لن تكون مجدية ضد إيران : الضربة العسكريةزبيري 18
بأنو يجب التفكير ممًيا، عمى حػد تعبيػره، قبػؿ اإلقػداـ  زصرح الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيري: القدس المحتمة

عمى شف ضربة عسكرية عمى المنشآت النووية اإليرانية. واقترح رئيس الدولة العبرية في حديٍث خػاٍص أدلػى 
)غمػػػوب انػػػد مايػػػؿ( الكنديػػػة تبنػػػي نظػػػاـ زيػػػارات التفتػػػيش والتحقػػػؽ مػػػف المعمومػػػات التػػػي تقػػػدميا بػػػو لصػػػحيفة 

طيراف، مػف أجػؿ الحيمولػة دوف حصػوؿ إيػراف عمػى سػالح نػووي، وتػابع قػائاًل شػف ضػربة اسػتباقية قػد يػؤدي 
مػػؿ فػػي ىػػذا واعتبػػر الػػرئيس اإلسػػرائيمي أف الع إلػػى فقػػداف الفرصػػة لوضػػع مثػػؿ ىػػذا النظػػاـ، عمػػى حػػد قولػػو. 

االتجػاه يجػب أف يبػدأ مػف اتخػاذ إجػراءات غيػر عسػكرية، بمػا فػي ذلػؾ إجػراءات اقتصػادية وسياسػية لمضػػغط 
 عمى طيراف. 

 7/1/1151، وكالة سما اإلخبارية
 

 باراك يؤكد أن ساعة الحقيقة بالنسبة لميجوم عمى إيران اقتربت 19
لصحيفة 'اسرائيؿ ىيوـ' إنو حينمػا كانػت تجػب إقامػة باراؾ  إييود قاؿ وزير األمف اإلسرائيمي: القدس المحتمة

الدولة لـ تكػف توجػد أكثريػة فػي مجمػس الشػعب المؤقػت، وحينمػا اسػتقر رأي بػيغف عمػى عمػؿ عسػكري موجػو 
عمػػى المفاعػػؿ الػػذري فػػي العػػراؽ لػػـ تكػػف موافقػػة أيضػػا، بػػؿ انػػو كانػػت معارضػػة كبيػػرة، وفػػي مقابػػؿ ىػػذا توجػػد 

يجػػب عميػػؾ بعػػد ذلػػؾ أف تفسػػرىا فػػي لجػػاف تحقيػػؽ واف تُبػػيف أي بمبمػػة كانػػت  أيضػػا قػػرارات تُتخػػذ بإجمػػاع ثػػـ
ستسػػود النػػاس حينمػػا اسػػتقرت آراؤىػػـ عمػػى ىػػذه القػػرارات، وأضػػاؼ: وىكػػذا يجػػب عمػػى قيػػادة مسػػؤولة لدولػػة 
 إسرائيؿ لمتفكيػر فػي جديػة، ال توجػد طريقػة سػيمة إلدخػاؿ الػرأس فػي الرمػؿ واالسػتيقاظ، ليػذا ال أوىػـ نفسػي.

اقتربػػػػت لحظػػػػة الحقيقػػػػة. ويجػػػػب أْف نفكػػػػر مػػػػاذا سػػػػنفعؿ فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بيػػػػا اذا فشػػػػمت جميػػػػع العقوبػػػػات  وقػػػػد
 والدبموماسية، عمى حد وصؼ باراؾ.  

 7/1/1151، وكالة سما اإلخبارية
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ب الميكػػود الحػػاكـ، اليمينػػي العنصػػري دانػػي دنػػوف قػػدـ عضػػو الكنيسػػت عػػف حػػز : برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 
أمػس األحػػد، طمبػػا لمجنػة االنتخابػػات المركزيػػة بعػػدـ السػماح لمنائبػػة حنػػيف زعبػػي، عػف حػػزب التجمػػع الػػوطني 
الػػديمقراطي بالترشػػح لالنتخابػػات المقبمػػة، بسػػبب مشػػاركتيا فػػي أسػػطوؿ الحريػػة، فػػي حػػيف أكػػدت زعبػػي نيتيػػا 

 الترشح ضمف الئحة حزبيا.
ردت زعبػػػي فػػػي حػػػديث لوسػػػائؿ اإلعػػػالـ قائمػػػة، إنيػػػا تنػػػوي الترشػػػح ضػػػمف الئحػػػة حػػػزب التجمػػػع الػػػوطني و 

الػػديمقراطي، واف تفػػوز بمقعػػد فػػي الكنيسػػت، "إف عضػػو الكنيسػػت دنػػوف واليمػػيف االسػػرائيمي ال يريػػدوف رؤيػػة 
 عرب في الكنيست، ولكنيـ لف يردعوني ولف يردعوا الجميور الذي ينتخبني".

ي أنو في حاؿ قبوؿ دنوف، وىذا امر شبو مؤكد نظرا لتركيبة لجنة االنتخابات التي كؿ اعضائيا وأعمنت زعب
مف أعضاء الكنيست وممثمي األحزاب، باستثناء رئيس المجنة، أنيػا سػتتوجو إلػى المحكمػة العميػا، وقالػت إنػو 

 نتخابات، كما قالت.في حاؿ تثبيت طمب المنع فإف ىذا سينعكس عمى األجواء بيف العرب وسيقاطعوف اال
 7/1/1151، الغد، عّمان

 
 عممية "إيتمار" منازل المتيمين بتنفيذوالشاباك يوصيان بيدم  ركاناأل رئيسا  35

سػػرائيمي، بنػػي غينػػتس، اليػػـو األحػػد، بضػػرورة ىػػدـ منػػازؿ المتيمػػيف بتنفيػػذ عمميػػة ركػػاف اإلأوصػػى رئػػيس األ
 مستوطنوف مف عائمة واحدة."إيتمار" التي وقعت العاـ الماضي، وقتؿ فييا خمسة 

وقالػت مصػػادر اسػرائيمية إف رئػػيس الشػػاباؾ، يػوراـ جػػوىمف، انضػػـ ىػو اآلخػػر لتوصػػية رئػيس االركػػاف، كػػوف 
 الخطوة تقع في نطاؽ الرد وتشكؿ عقوبة رادعة "لممخربيف" عمى حد وصفو، وفقا لموقع "واال" االلكتروني.

 6/1/1151، 28عرب 
 

 في مؤتمر حزبو ويرجئ التصويت عمى رئاسة المؤتمر "فيغمين"يخسر أمام  نتنياىو 31
خسػػر رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية ورئػػيس الميكػػود، أمػػس األحػػد، فػػي أوؿ ظيػػور انتخػػابي لػػو : القػػدس المحتمػػة

داخػؿ حزبػو، أمػػاـ أنصػار موشػػيو فيغمػيف، رئػػيس مجموعػة "قيػػادة ييوديػة" داخػػؿ حػزب الميكػػود، واضػطر إلػػى 
رئاسػػة المػػؤتمر لمحػػزب لمشػػيور األربػػع القادمػػة، وذلػػؾ بعػػد أف رفػػض عضػػو إلغػػاء التصػػويت عمػػى انتخػػاب 

الكنيست داني دنوف سحب ترشيحو والتنازؿ عػف انتخابػات سػرية ممػا اضػطر نتنيػاىو الػذي كػاف يأمػؿ أمػس 
بأف ينتخب رئيسا لممؤتمر باإلجمػاع إلػى إرجػاء التصػويت إلػى جمسػة أخػرى، خاصػة بعػد أف قاطعػو جميػور 

 الحزب وأنصار فيغميف أكثر مف مرة في خطابو ورددوا ىتافات مناوئة لو.  المستوطنيف في
 7/1/1151، وكالة سما اإلخبارية

 
 في إخالء مستوطنين حكومة نتنياىوتنتقد مماطمة  "إسرائيل"العميا في  المحكمة 33

مػة اإلسػرائيمية، وجو ثالثة مف قضاة محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية، أمػس، انتقػادات الذعػة لمحكو : تؿ أبيب
عمى نكثيا وعودىا إلخالء حي استيطاني في مسػتعمرة بيػت إيػؿ قػرب راـ اهلل، وقػررت أف تعقػد جمسػة لييئػة 
قضائية موسعة تبحث فػي ىػذا التجػاوز، إذا مػا كػاف يسػجؿ خرقػا لصػالحيات المحكمػة. وكانػت المحكمػة قػد 
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أرض فمسػػطينية خاصػػة، وأف مػػف أقاموىػػا  قػػررت إخػػالء ىػػذا الحػػي وىػػدـ بيوتػػو، ألنػػو تبػػيف أنيػػا مقامػػة عمػػى
 حصموا عمييا بأوراؽ مزيفة. 

 7/1/1151، الشرق األوسط، لندن
 

 تسعى لتعزيز العالقات مع الدول المنتجة لمغاز "إسرائيل" 32
بدأ وزير الطاقة والمياه اإلسرائيمي عوزي النػداو أمػس زيػارة رسػمية لواليػة تكسػاس األميركيػة، سيحضػر : غزة

التكنولوجيػػا البحريػػة بمشػػاركة آالؼ األشػػخاص مػػف مختمػػؼ الػػدوؿ المنتجػػة والمصػػدرة لمغػػاز  خالليػػا مػػؤتمر
 الطبيعي في العالـ، سعيًا لتعزيز عالقات إسرائيؿ مع تمؾ الدوؿ.

إف وجػػود إسػػرائيؿ فػػي سػػوؽ الغػػاز “اإلسػػرائيمية ” جيػػروزاليـ بوسػػت“وقػػاؿ النػػداو فػػي تصػػريح نشػػرتو صػػحيفة 
عالقاتيػػػا المتناميػػػة مػػػع واليػػػة تكسػػػاس، والتػػػي تعػػػد عاصػػػمة التنميػػػة فػػػي ىػػػذه الطبيعػػػي يعمػػػؿ عمػػػى تعزيػػػز 

نتػػاج الغػػاز فػػي  الصػػناعة، ونحػػف ىنػػا لجعػػؿ إسػػرائيؿ فػػي مكانػػة تجػػذب العديػػد مػػف المصػػنعيف الستكشػػاؼ وا 
 إف ىػذا االتفػاؽ يعتبػر اتفاقػًا مركزيػاً “وتطرؽ إللغػاء مصػر اتفػاؽ تصػدير الغػاز إلػى إسػرائيؿ قػائاًل ”. إسرائيؿ

سرائيؿ، ونأمؿ فػي تػدفؽ الغػاز  بالنسبة إلى إسرائيؿ ويعتبر ميمًا أيضًا في إطار معاىدة السالـ بيف مصر وا 
 ”. المصري إلى إسرائيؿ مرة أخرى

 7/1/1151، االتحاد، أبو ظبي
 

 انتخابات الكنيست توزيع الحقائب الوزارية قبل ظاىرة جديدة في "إسرائيل":  31
راىػػا رئػػيس الكنيسػػت اإلسػػرائيمي راؤبػػيف ريفمػػيف مػػع المستشػػاريف القػػانونييف بعػػد مشػػاورات أج عػػادؿ شػػيبوف:

وممثمي الكتؿ البرلمانية تـ التوصؿ إلي تحديد اليـو لمتصويت عمي حؿ الكنيست عمي أف تجري االنتخابات 
  . سبتمبر المقبؿ  4 أغسطس أو   18 إما يوـ

أو عػػدد المقاعػػد التػػي حصػػؿ عمييػػا كػػؿ حػػزب فػػإف  ورغػػـ أف االنتخابػػات لػػـ تجػػر بعػػد ولػػـ يتحػػدد مػػف الفػػائز 
ىناؾ ظاىرة جديدة ىي األولي مف نوعيا في السياسة اإلسرائيمية وىي توزيػع المقاعػد الوزاريػة مػف اآلف دوف 

 انتظار نتائج ىذه االنتخابات.
مػي رأس يأتي إعالف وزير الدفاع إييود باراؾ عف اعتزامو خوض سباؽ االنتخابات العامة بعد عػدة أشػير ع

حزب االستقالؿ كي يتولي نفس المنصب في حكومة نيتانياىو القادمة, ليؤكد أف رؤساء األحزاب اإلسرائيمية 
يعينػػوف أنفسػػيـ فػػي مناصػػب وزاريػػة فػػي الحكومػػة المقبمػػة وىػػـ عمػػي يقػػيف أف نيتانيػػاىو ىػػو رئػػيس الحكومػػة 

اولوف أيضػػا حجػػز مقاعػػد لمقػػربييـ المقبمػػة. ويحػػاوؿ كػػؿ مػػنيـ فػػرض أجندتػػو السياسػػية لػػيس ىػػذا فقػػط بػػؿ يحػػ
عمي مائدة الحكومة االئتالفية الجديدة التي يتـ االعداد لتشكيميا وبيذه الطريقة سيتـ تشكيؿ حكومػة ال تضػـ 
حزب إسرائيؿ بيتنا واألحزاب الدينية. ويبدو أف ىناؾ أطراؼ عدة تبذؿ قصاري جيدىا إلبعاد الكتمػة اليمينيػة 

 نيتانياىو وحزبو الميكود المشيد بمفرده. عف المشيد السياسي ليتصدر 
 7/1/1151، األىرام، القاىرة

 
 أبو الفتوح يشكل خطرا عمى الدولة العبرية  مرشح الرئاسة المصريةإسرائيمي:سياسي محمل  36

ػػػ زىيػػر أنػػدراوس: أبػػرز المحمػػؿ لمشػػؤوف العربّيػػة فػػي القنػػاة األولػػى الرسػػمّية بػػالتميفزيوف اإلسػػرائيمّي،  الناصػػرة
تصريح مرشح الرئاسة المصرية عبد المنعـ أبو الفتوح،، والذي رفػض فيػو أي اعتػداء  أمس ،يد غرانونتعود
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إسرائيمي عمى الفمسطينييف باعتباره رسالة رغب مف خالليا الطبيب، وىو المصطمح الذي يصؼ بو اإلعػالـ 
نو سيواصؿ دعمو لمقضية الفمسطينية، اإلسرائيمي الدكتور عبد المنعـ أبو الفتوح، التأكيد لمدولة العبرّية عمى أ

ولف يصمت عمى أي عمميات عسكرية مف الممكف أف تضطر إسرائيؿ لمقيػاـ بيػا لحمايػة أمنيػا، حسػبما قػاؿ 
 المحمؿ غرانوت، المعروؼ بعالقتو الوطيدة مع األجيزة األمنّية في الدولة العبرّية.

أيًضػػا  ،عػػف االنتخابػات الرئاسػػّية المصػرّية يثالػػذي ُخصػص لمحػد ،عػالوة عمػى ذلػػؾ، أشػار تقريػػر التميفزيػوف
إلػى تعميػؽ أبػو الفتػوح عمػى زيػػارة مفتػي مصػر إلػى القػدس العربّيػة المحتمّػػة، حيػث قػاؿ أبػو الفتػوح إّنػو يػػرفض 
ىػػذه الزيػػارة مثػػؿ العديػػد مػػف الساسػػة الػػذيف رأوا فػػي الخطػػوة تطبيعػػا، األمػػر الػػذي دفػػع المحمػػؿ اإلسػػرائيمّي إلػػى 

دولة االحتالؿ تنتظرىا أياًما صعبة حالة نجاح أبو الفتوح الذي يتمتع بشعبية وصفيا التقرير  التأكيد عمى أفّ 
 في نيايتو بالواضحة في الشارع المصري.

فػػي السػػػياؽ ذاتػػػو، مػػف جانبػػػو أبػػػرز موقػػػع صػػحيفة )يػػػديعوت أحرونػػػوت( عمػػػى اإلنترنػػت الحػػػوار الػػػذي أجػػػراه 
يػػاف اإلماراتيػػة، والػػذي قػػاؿ فيػػو إف وجػػود سػػمطة منتخبػػة فػػي الػػدكتور عبػػد المػػنعـ أبػػو الفتػػوح مػػع صػػحيفة الب

 مصر سُيغّير موازيف القوى اإلقميمية في الشرؽ األوسط.
وقاؿ محرر الشؤوف العربية في الموقع روعي كياس إّف أبو الفتوح أراد أيًضا إرساؿ رسالة حادة مثػؿ المػوس 

ح باالعتػداء عمػى الشػعب الفمسػطينّي، عمػى حػد إلسرائيؿ معمنا في الحوار ذاتو بأنو مصر في عيده لػف تسػم
 قولو.

مػػػف ناحيتػػػو، رأى محمػػػؿ الشػػػؤوف العربّيػػػة فػػػي صػػػحيفة )ىػػػآرتس(، د. تسػػػفي بارئيػػػؿ، أّف اإلخػػػواف المسػػػمموف 
المصػػريوف بػػدأوا منػػذ اآلف يشػػعروف بثقػػؿ وزف مسػػؤولية السػػمطة، الفتًػػا إلػػى أّف العالقػػة مػػع الواليػػات المتحػػدة 

تصػاالت سػرية جػرت حتػى فػػي عيػد مبػارؾ انتقػؿ اإلخػواف اآلف إلػى اتصػاالت عمنيػػة أخػذت بػالتعزز، ومػف ا
 مع ممثمي اإلدارة.

 7/1/1151، القدس العربي، لندن
 

  1155 مميار شيكل خالل 5.1بالشركات اإلسرائيمية الحكومية تقدر بـ فادحةخسائر  37
أف عػػػددًا كبيػػػرًا مػػػف الشػػػركات  كشػػػؼ التقريػػػر السػػػنوي الػػػذي نشػػػرتو مػػػا تسػػػمى بػػػػ"سمطة الشػػػركات الحكوميػػػة"

 مميار شيكؿ خالؿ العاـ الماضي.  2.5الحكومية سجمت خسائر بمغت قيمتيا 
وأشػػارت إذاعػػة االحػػتالؿ العامػػة إلػػى أف أغمػػب ىػػذه الخسػػائر تكبػػدتيا شػػركة كيربػػاء االحػػتالؿ العامػػة, حيػػث 

ركة )قطػارات إسػرائيؿ( نحػو مميوف شيكؿ, بينما بمغت خسائر ش 785بمغت خسائرىا في العاـ الماضي نحو 
 مميوف شيكؿ.  266مميوف شيكؿ, وبمغت خسائر شركة الصناعات العسكرية نحو  110

ووفقا لإلذاعة، فإنو عمى الرغـ مف الخسائر فقد طرأت زيادة عمػى معػدالت الػدخؿ ليػذه الشػركات، حيػث بمػ  
مميػػار  8ؿ بزيػػادة تقػػدر بنحػػو مميػػار شػػيك 65إجمػػالي دخػػؿ الشػػركات الحكوميػػة فػػي العػػاـ الماضػػي أكثػػر مػػف 

 . 1020شيكؿ مقارنة مع العاـ الذي سبقو 
مميػػار شػػيكؿ, والصػػػناعات  15فشػػركة الكيربػػاء التػػي تكبػػدت أكبػػػر الخسػػائر كػػاف دخميػػا األعمػػى حيػػػث بمػػ  

مميػػار شػػيكؿ, وبمػػ   7مميػػار شػػيكؿ, وشػػركة "رفائيػػؿ" لمصػػناعات العسػػكرية بمغػػت نحػػو  21الجويػػة أكثػػر مػػف 
 مميار شيكؿ.  5يكروت" لممياه, و"معتس" الشركة الوطنية لألشغاؿ العامة نحو دخؿ شركة "م

يشػػػار إلػػػى أف التقريػػػر السػػػنوي الػػػذي تصػػػدره "سػػػمطة الشػػػركات الحكوميػػػة" يوضػػػح تفاصػػػيؿ عمػػػؿ وممتمكػػػات 
 ألؼ عامؿ. 59شركة حكومية تشغؿ نحو  96ونتائج النشاط التجاري لػ
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 6/1/1151، فمسطين أون الين
 

 لمشواذ جنسياً  "جنة" "إسرائيل": في واشنطن سرائيمياإلالسفير  38
إسػػرائيؿ ُتعػػد جنػػة لمشػػواذ جنسػػيًا"،  قػػاؿ السػػفير اإلسػػرائيمي فػػي الواليػػات المتحػػدة مايكػػؿ أورف:" إف: وكػػاالت

وأضػػػػػاؼ "أورف" خػػػػػالؿ المػػػػػؤتمر السػػػػػنوي لمشػػػػػواذ جنسػػػػػيًا، والػػػػػذي ُيعقػػػػػد بالواليػػػػػات المتحػػػػػدة األميركيػػػػػة: "إف 
جنسػػػيًا فػػػي )إسػػػرائيؿ( ىػػػـ جػػػزء مػػػف المجتمػػػع اإلسػػػرائيمي، حيػػػث إننػػػا نجػػػد مػػػنيـ الجنػػػود  األشػػػخاص الشػػػواذ

والفالسفة والمشرعيف والقضاة وعماؿ المصانع والحرفييف واألطباء والمدرسيف، وىـ ليسوا شواذ جنسيًا بؿ ىـ 
يرة العالميػة لمشػواذ بكؿ فخر إسرائيمييف". وأشار "أورف" إلى أف )إسرائيؿ( رعت خالؿ السنوات الماضػية المسػ

 جنسيًا بمدينة القدس المحتمة، وقاـ بتوفير الحماية الكاممة ليا. 
وكػػاف ممثػػؿ الشػػواذ فػػي حػػزب العمػػؿ "داف سػػميفر" أعمػػف فػػي وقػػت سػػابؽ عػػف ترشػػيح نفسػػو عػػف قائمػػة حػػزب 

 العمؿ في االنتخابات المقبمة لمكنيست اإلسرائيمي. 
 6/1/1151، فمسطين أون الين

 
 األسرى إضرابوتخشى ان تشتعل المنطقة بسبب استمرار األسير دياب  ةوفاحذر من ت "إسرائيل" 39

أف 'المنظومة األمنية اإلسرائيمية' تخشى مف  الرسمية األحد اإلسرائيمية ذكرت اإلذاعة' راـ اهلل ػ وليد عوض:
تمرار يوما احتجاجا عمى اس 72تدىور صحة األسير الفمسطيني بالؿ دياب المضرب عف الطعاـ منذ 

وأشارت اإلذاعة إلى أف األسير الذي اعتقؿ بحجة اإلضرار 'بأمف إسرائيؿ' يعرض نفسو  اعتقالو اإلداري.
لمخطر مف خالؿ اإلضراب المتواصؿ وييدد االستقرار في المنطقة كميا، وذلؾ في اشارة الى امكانية انييار 

سرائيؿالتيدئة بيف فصائؿ المقاومة في غزة   .وا 
اب قد نقؿ إلى مستشفى ىروفي خالؿ األسبوع الماضي بعد تدىور حالتو الصحية، ورفض وكاف األسير دي

التعاوف مع طاقـ المستشفى بسبب عدـ عرضو عمى طبيب خارجي، وعدـ السماح لو بمقاء عائمتو وتكبيمو 
 بالقيود.

يب محامي وكانت المحكمة العميا االسرائيمية اجرت نقاشا الخميس بخصوص قضيتو حيث قاؿ جميؿ الخط
األسير أف المحكمة العسكرية والمحكمة العميا أقرتا أف األسير دياب يشكؿ خطرا عمى إسرائيؿ، وأنو لـ يجد 

 طريقًا لمتعبير عف رفضو لسياسة اإلعتقاؿ سوى اإلضراب عف الطعاـ.
اسير فمسطيني في سجوف االحتالؿ اضرابيـ عف الطعاـ في حيف بات مف  1000ىذا ويواصؿ اكثر مف 

اسير بعد اف رفضت مصمحة سجوف االحتالؿ  4700المتوقع اف يضـ كؿ االسرى البال  عددىـ حوالي 
 االستجابة لمطالبيـ.

 7/1/1151، القدس العربي، لندن
 

 أسرى "نفحة": سنبدأ الجزء الثاني من خطتنا في اإلضراب 21
الصحراوي الصييوني أنيـ أكد األسرى الفمسطينيوف المضربوف عف الطعاـ في معتقؿ "نفحة" : راـ اهلل

( إلى الجزء الثاني مف خطتيـ المتعمقة باإلضراب المفتوح عف 5-7سينتقموف اعتباًرا مف يوـ غد االثنيف )
وقاؿ األسرى في بياف صادر عنيـ، في اليوـ العشريف مف اإلضراب، ووصؿ "المركز الفمسطيني  الطعاـ.

عشريف في ىذه الممحمة األسطورية وما زلنا شامخيف شموخ لإلعالـ" نسخة عنو: "ىا نحف قد أنيينا يومنا ال
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جباؿ فمسطيف وما زاؿ في جعبتنا الكثير الكثير لنقولو لالحتالؿ والسّجاف ولمعالـ الصامت عمى مآسينا، 
وسنبدأ منذ ىذا اليوـ في الجزء الثاني مف خطتنا والتي تحوي الكثير مما سيفاجئ العدو الصييوني وسيكوف 

عف بدء ىذه المرحمة مف  –مجاىديف ومناضميف ورفاؽ  –طرؽ عمى أبواب زنازيننا إعالنًا منا التكبير وال
 الصراع والتي كمنا ثقة عمى أننا سنخوضيا بنفس الزخـ المستمر في ىذه المعركة األسطورية".
 6/1/1151، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 الجياد من أعمى أنواع دّ األسرى يع إضرابعمماء فمسطين: رابطة  25

قاؿ رئيس الييئة اإلسالمية العميا الشيخ عكرمة صبري إف ما يقوـ بو األسرى : عاطؼ دغمس -نابمس
الفمسطينيوف مف إضراب واسع وشامؿ يأتي ضمف "مطالبيـ المشروعة وحقيـ الشرعي"، وأف المطموب ىو 

سالميا ودوليا.   دعـ ىذا الحؽ فمسطينيا وعربيا وا 
أف األسرى مف حقيـ اإلضراب "ما لـ يؤد ذلؾ إلى الموت  -بالجزيرة نتفي حديث خاص -وأكد صبري 

المحقؽ"، مشيرا إلى أف اليدؼ مف ذلؾ ىو الضغط عمى سمطات االحتالؿ لالستجابة لمطالبيـ المشروعة 
والعادلة كإنياء العزؿ ووقؼ االعتقاؿ اإلداري الذي تستخدمو إسرائيؿ بناء عمى قانوف سّنو االنتداب 

ورأى أف واجب عمماء  ويقضي باعتقاؿ األشخاص دوف محاكمة وتيـ محددة. 2945ني عاـ البريطا
فمسطيف وغيرىـ ىو دعـ األسرى والدعاء ليـ بالثبات والصمود، والضغط عمى إسرائيؿ بكؿ الوسائؿ 

 الدبموماسية والسياسية واالقتصادية والشعبية لالستجابة لمطالبيـ.
فمسطيف الشيخ الدكتور سالـ سالمة أف إضراب األسرى يعتبر مف "أعمى  مف جانبو رأى رئيس رابطة عمماء

وقاؿ سالمة لمجزيرة نت إف ىذا اإلضراب  أنواع الجياد"، كونو جيادا بالنفس وبالروح التي ال يممكوف غيرىا.
بره ورغـ مرارتو عمى األسرى فإنو يعد سالحيـ في معركتيـ السياسية وأف ذلؾ ىو ما "ُيغيظ االحتالؿ ويج

 عمى الرضوخ لمطالبيـ".
ولفت إلى أف مف يتوفى مف ىؤالء األسرى "يرتقي شييدا ليذه األمة كميا"، وأضاؼ أف األسرى يضربوف 

 عندما يروف "أف األمة تركتيـ نيبا لممرض ونيبا لمجاّلد"، رغـ أنيـ يقوموف بذلؾ "سدا عنيا".
قد أكد أف ىذا اإلضراب ىو "ضمف الوسائؿ أما مفتي القدس والديار الفمسطينية الشيخ محمد حسيف ف

 المشروعة التي يتخذىا األسرى لنيؿ مطالبيـ التي تضمف ليـ أبسط الحقوؽ اإلنسانية".
وقاؿ لمجزيرة نت إف االمتناع عف الطعاـ ىو آخر الوسائؿ واإلجراءات التي سمكيا األسرى لنيؿ حريتيـ، 

 اهلل شييدا ونسأؿ اهلل أف يحتسبو كذلؾ".وأضاؼ أف يفقد حياتو جّراء ذلؾ "نحسبو إف شاء 
 6/1/1151، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يستخدم أساليب جديدة لكسر إضراب األسرى االحتالل :مؤسسة التضامن 21

أف إدارة ، 1021-5-6ذكرت "مؤسسة التضامف الدولي لحقوؽ اإلنساف" في بياف صحفي ليا، األحد 
نقمت األسرى المعزوليف، المضربيف عف الطعاـ لميـو العشريف سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي في سجف "جمبوع" 

عمى التوالي، إلى قسـ يقع بالقرب مف غرفة خاصة بكالب الحراسة. وأف ىذه الكالب تظؿ تنبح طواؿ الميؿ 
والنيار، األمر الذي يحـر األسرى مف النوـ الذي يعتبر بالنسبة لألسرى المضربيف أحد أىـ الوسائؿ التي 

راحة أجسادىـ المنيكة أصاًل".  يستعينوف  بيا مف أجؿ مواصمة إضرابيـ وا 
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وأشار الباحث في المؤسسة أحمد البيتاوي إلى أف "إدارة السجوف اإلسرائيمية تبتدع كؿ يوـ أساليب جديدة 
وطرؽ مبتكرة بغرض التضييؽ عمى األسرى المضربيف عف الطعاـ، وبيدؼ إبقائيـ في حالة ضغط نفسي 

 . وجسدي متواصؿ"
 6/1/1151، فمسطين أون الين

 
 أسير 3111وعدد المضربين تجاوز الـ ..يومًا بعد يوم تتسعرقعة اإلضراب الخفش:  23

نفى مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف فؤاد الخفش، صحة : أحمد المبابيدي -غزة
، مع الييئة القيادية 1021-5-6حد المعمومات التي تفيد بأف إدارة سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي ستجتمع، األ

 العميا لإلضراب في السجوف؛ لمرد عمى مطالب األسرى المضربيف عف الطعاـ. 
وطالب الخفش في حديثو لػ"فمسطيف أوف اليف"، وسائؿ اإلعالـ بتحري الدقة وصحة األخبار المتناقمة عف 

ت مضممة يدعـ موقؼ مصمحة األسرى المضربيف عف الطعاـ، موضحًا أف ما يتـ مف نشره مف معموما
السجوف اإلسرائيمية الرافض لمطالب األسرى، ويعكس أثرًا سمبيًا عمى معنويات األسرى في السجوف. وأشار 
إلى أف األسرى المضربيف عف الطعاـ شكموا في وقت سابؽ ىيئة قيادية عميا لقيادة اإلضراب لتتحدث باسـ 

حركة األسيرة في السجوف، منوىًا إلى أف إسرائيؿ تحاوؿ األسرى المضربيف عف الطعاـ ولتوحيد خطاب ال
االلتفاؼ عمى الييئة المشكمة، مف خالؿ اجتماعيا ببعض األسرى غير المضربيف عف الطعاـ. وأضاؼ أف 
مصمحة السجوف اإلسرائيمية تقوـ بنشر العديد مف األنباء الكاذبة بيف وقت وآخر لتقميؿ حجـ التفاعؿ مع 

ف الطعاـ عمى جميع المستويات المختمفة، الفتًا إلى أف إضراب األسرى يشيد تفاعاًل األسرى المضربيف ع
 رسميًا وشعبيًا اعتبره المراقبوف األضخـ منذ سنوات. 

أسير، وسط ىجمة  5000وبيف الخفش أف رقعة اإلضراب تتسع يومًا بعد يوـ، وأف عدد المضربيف تجاوز الػ
 بحركة تنقالت واسعة في صفوفيـ. شرسة مف قبؿ مصمحة السجوف، والقياـ 

 6/1/1151، فمسطين أون الين
 

 الضغط سيمجئون إلييا إذا ما استمر التعنت اإلسرائيمي أوراقفروانة: األسرى بحوزتيم  22
المختص بشؤوف األسرى عبد الناصر فروانة، أف إضراب األسرى ستتسع رقعتو : أكد أحمد المبابيدي -غزة

في حاؿ أصرت إدارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية عمى عدـ االستجابة  وسينضـ لو المزيد مف األسرى
لمطالب األسرى. وأضاؼ فروانة أف األسرى في داخؿ السجوف اإلسرائيمية بحوزتيـ العديد مف أوراؽ 
الضغط التي سيمجئوف إلييا إذا ما استمر التعنت اإلسرائيمي ورفض ما يطمبو األسرى، مؤكدًا أف خطوات 

عيدية في حاؿ المجوء إلييا لف تستطيع حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي تحمؿ عواقبيا. وأوضح أف األسرى التص
األسرى في السجوف يوقنوف بأنيـ في حاؿ اتخاذىـ خيار التصعيد سيتعرضوف لحممة قمع أكبر مما 

عف كرامتيـ يتعرضوف لو اآلف، مبينًا أف أي تصعيد جديد يعني أف يرتقي العديد مف األسرى شيداء دفاعًا 
 وفي سبيؿ تحقيؽ مطالبيـ اإلنسانية. 

 6/1/1151، فمسطين أون الين
 

 منذ بداية االحتالل ونأمل ان ال يزيد العدد أسير 111قدورة فارس: توفي  21
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قاؿ رئيس نادي األسير, قدورة فارس, إنو منذ بداية االحتالؿ االسرائيمي توفي : ابتياج زبيدات -الناصرة 
نو  100يمية في السجوف االسرائ أسير, ممف حكـ عمييـ بالسجف وتولت مسؤوليتيـ مصمحة السجوف, وا 

يخشى أف يزداد عددىـ في أعقاب ىذا االضراب, الذي "يواجو حتى اآلف بعسؼ اسرائيمي وحشي, يشير إلى 
 أنيـ معنيوف بأف يموت أسرى مف جرائو".

 7/1/1151، العرب اليوم، عّمان
 

 في الضفة  البيرة االعتصام بمدينة الطعام في خيمة عنمحررًا يضربون أسيرًا  51 26
أسيًرا فمسطينًيا محرًرا بينيـ األسيرة المحررة عبير عودة اإلضراب المفتوح عف  21أعمف : الضفة الغربية

الطعاـ أمس األحد في خيمة االعتصاـ بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، تضامنًا مع األسرى المضربيف 
"إف ما يجري بحؽ األسرى ىو  المحرر عوض أبو عيف الذي أعمف إضرابو عف الطعاـ: وقاؿ عف الطعاـ.

ويمثؿ  مسؤوليتنا جميعا وعمينا إنقاذىـ والتضامف معيـ مف أجؿ تحقيؽ مطالبيـ العادلة واإلنسانية البسيطة".
ف في المضربوف المتضامنوف لجاف تنظيميو في حركة فتح مف جميع المناطؽ، وأكدوا أنيـ سيستمرو 

 اإلضراب حتى إنياء األسرى إضرابيـ.
 7/1/1151، السبيل، عّمان

 
 األسير حسن الصفدي بسوائل بالقوة تحقنإدارة سجن مستشفى الرممة  27

يوما أمس خالؿ زيارة قاـ بيا مدير  65عبر األسير حسف الصفدي المضرب عف الطعاـ منذ : راـ اهلل
اد بولس عف غضبو وامتعاضو لما فعمتو إدارة مستشفى سجف الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جو 

الرممة بقياـ عدد مف السجانيف باقتحاـ غرفتو في السجف وسحبو بقوة إلى غرفة أخرى وىناؾ تـ تكبيؿ يديو 
ورجميو واخبروه بأف معيـ قرار مف المحكمة يجيز ليـ بأف يطعموه بالقوة ألف وضعو الصحي في غاية 

و لممحامي بولس قاؿ األسير الصفدي إنو وعمى الرغـ مف ضعؼ جسده حاوؿ مقاومتيـ وفي حديث الخطورة.
إال أنيـ نجحوا بتكبيمو وقاموا بالقوة بربط ذراعيو وبدأوا بحقنو بوجبتيف مف السوائؿ التي ادعوا أنيا ال تحتوي 

 عمى مواد غذائية وأنيا مجرد سوائؿ مسموح بيا حسب القانوف الدولي.
 7/1/1151، ة، رام اهللالحياة الجديد

 
 بوالدتو دياب سيراأل لقاءقضاء االحتالل يرفض  28

رفضت محكمة لالحتالؿ اإلسرائيمي أوؿ مف أمس، طمب عائمة األسير بالؿ : برىوـ جرايسي -الناصرة 
يوما لقاء والدتو، وأف يتـ عرضو عمى طبيب خاص لفحصو، وكاف  70دياب الذي يضرب عف الطعاـ منذ 

 مقاء اقناعو بالحصوؿ عمى عالج طبي نظرا لتدىور حالتو الصحية.ىدؼ اجراء ال
في حيف كانت سمطات سجوف االحتالؿ قد رفضت طمبا لجمعية اطباء مف أجؿ حقوؽ االنساف لفؾ قيود 
االسير دياب. وقالت الجمعية إف االسير دياب يرفض تمقي العالج مف أطباء السجوف بسبب عدـ ثقتو بيـ 

 ى لكونيـ ال يطالبوف بفؾ قيوده، وىو أمر مناقض الصوؿ مينة الطب.ومف اطباء المستشف
 7/1/1151، الغد، عّمان

 
 قاب قوسين أو أدنى "القدس الكبرى"الييئة اإلسالمية المسيحية تحذر:  29
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حذرت الييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات امس مف مخطط ضخـ لتكثيؼ البناء : القدس
، مشيرًة إلى أف «القدس الكبرى»قدس المحتمة لتحقيؽ ىدفيـ المنشود بإقامة ما يسمى االستيطاني في ال

القدس أصبحت تختمؼ »المدينة المقدسة لـ تعد تحتمؿ المزيد مف التيويد واالستيطاف. وقالت الييئة اف 
مي حوليا، عما كانت عميو، ومف يزورىا يممس الحقد والجشع الصييوني فييا، فاألحياء االستيطانية تترا

والكنس والمعابد والحدائؽ التممودية تقض سكوف قدسيتيا، وعمميات الحفر والتيويد الجارية عمى قدـ وساؽ 
في أحيائيا وأسفؿ ترابيا المقدس تعد بكوارث قادمة، والمقدسات اإلسالمية والمسيحية تأف مف ىوؿ الفجيعة 

تيطاف والذي جاء كمبادرة مف ممياردير واوضحت الييئة أف مشروع تكثيؼ وتوسيع االس في كؿ وقت.
قامة مطار إسرائيمي  ييودي استرالي يشمؿ إقامة امتداد استيطاني مف المدينة المقدسة إلى البحر الميت، وا 

في منطقة أريحا، وتوسع استيطاني مف الجيات األخرى، مؤكدًة أف قوات االحتالؿ شرعت في « دولي»
مف المنازؿ في سمواف ومواصمة مصادرة األراضي العربية في المدينة تنفيذه مف خالؿ أوامر اليدـ لمعديد 

المقدسة لتكوف نواة مجمعات استيطانية قادمة، وىو ما ينذر بوضع خطير قادـ ييدد عروبة القدس وقدسيتيا 
مف ناحية، والوجود العربي اإلسالمي المسيحي فييا مف ناحية أخرى، محذرًة مف مغبة التطاوؿ عمى 

 اإلسالمية والمسيحية. واكدت اف إسرائيؿ ال تعير احترامًا لإلنساف وال لممقدسات.المقدسات 
 7/1/1151، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ترفض إدخال الوقود القطري "إسرائيل"كيرباء غزة تعمل بمولد واحد و 11

في غزة، أحمد أبو أعمف مدير دائرة المعمومات في سمطة الطاقة والموارد الطبيعية  :عالء المشيراوي -غزة
العمريف، أف إسرائيؿ ال زالت ترفض إدخاؿ الوقود القطري، عبر معبر كـر أبو سالـ التجاري، وتصر عمى 

 إدخالو مف معبر العوجا.
وقاؿ ابو العمريف في تصريح صحفي "إف االتصاالت مع المصرييف، مستمرة حوؿ آلية إدخاؿ الوقود 

ريع ذلؾ"، موضحا اف "محطة توليد الكيرباء ما زالت تعمؿ منذ القطري لغزة، والضغط عمى إسرائيؿ لتس
 مولدات". 4شيريف بمولد واحد، مف أصؿ 

وأضاؼ" الكميات التي يتـ إدخاليا لغزة مف سوالر صناعي عبر معبر كـر ابو سالـ قميمة، وتتراوح ما بيف 
 مرار عمميا في قطاع غزة ".ألؼ لتر يوميًا، وىذا يشكؿ عبئًا عمى تشغيؿ محطة التوليد واست 200-150

 1/1/1151، القدس، القدس
 

 في الضفة وتحول معسكرًا إسرائيميًا إلى مستوطنة زيتونقوات االحتالل تدمر مزرعة  15
ذكر ناشط فمسطيني أمس أف الجيش اإلسرائيمي سمـ معسكره : عالء المشيراوي -عبدالرحيـ حسيف
سطينييف قرب بمدة دورا جنوب الخميؿ بالضفة الغربية ، الُمقاـ عمى أراضي فم”المجنونة“المعروؼ باسـ 

 المحتمة إلى المستوطنيف الييود لتحويمو إلى مستوطنة.
كاف معسكرًا لمجيش األردني إباف وجوده ” المجنونة“وقاؿ خبير االستيطاف الفمسطيني عبداليادي حنتش إف 

ى كمية ىندسية، وبعد إخالئو، أمر وحولو جيش االحتالؿ إل 2967في الضفة الغربية قبؿ احتالليا عاـ 
عمى مساحة تتجاوز ” أدوريـ“وزير الدفاع اإلسرائيمي إييود باراؾ بتسميمو لممستوطنيف إلقامة مستوطنة 

 دونـ لعائالت عمرو والخطيب وأبو شرار الفمسطينية. 200
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قرية بيت سوريؾ شماؿ ميدانيًا، سممت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي الجمعية الزراعية، والمجمس المحمي في 
غرب القدس، إخطارات بوقؼ العمؿ في تأىيؿ طريؽ يستخدمو المزارعوف ىناؾ منذ مئات السنيف، لموصوؿ 
إلى أراضييـ الواقعة في سفوح الجباؿ الوعرة، واألودية المنحدرة، وىي مزروعة بأشجار الزيتوف والخوخ 

ية. وقالت مصادر أمنية فمسطينية إف إسرائيؿ والعنب، ومصدر الرزؽ الوحيد لعشرات العائالت في القر 
المقامة عمى أراضي القرية وقرى قطنة والقبيبة وبدو ” ىردار“تعتـز مصادرة تمؾ األراضي لتوسيع مستوطنة 

 المجاورة.
وىدمت قوات إسرائيمية بئر مياه قديمة منذ العيد الروماني واقتمعت أشجار زيتوف معمرة في مزرعة فمسطينية 

االشتباه بضموعيما “ة بني نعيـ شرؽ الخميؿ. واعتقمت قوات االحتالؿ فمسطينييف في سمفيت بدعوى ُقرب بمد
 ”.في اعتداءات ضد أىداؼ إسرائيمية

 7/1/1151، االتحاد، أبو ظبي
 

 لباحات االقصى وسط دعوات القتحامو فجرامستوطنون يتسممون  11
 د األقصى، وأدوا فييا طقوسًا خاصة بيـ.تسمؿ مستوطنوف صباح اليوـ األحد، لباحات المسج :القدس

وأفاد محمود أبو عطا، رئيس قسـ االعالـ في مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث في اتصاؿ ىاتفي بػ اف 
الشرطة االسرائيمية عززت تواجدىا في محيط المسجد األقصى، السيما بعد صدور دعوات مف كبار 

القسـ الغربي لممدينة تجاه باحة حائط البراؽ، يصطحبوف  الحاخامات الييود بالمشاركة في مسيرة تنطمؽ مف
.  قطعاف اغناـ لمتنديد بما وصفوه العجز عف تقديـ القرابيف في موقع الييكؿ المزعـو

 
فيما اشارت الشرطة االسرائيمية الى أنيا ستمنع أي عممية اقتحاـ لممسجد األقصى تفاديًا لحدوث اشتباكات 

 مع المواطنيف والمصميف".
 6/1/1151، قدس، القدسال

 
  ة ضمن األجيزة األمنية في الضفةفمسطيني ةشرطي 911 13

مف النادر مشاىدة شرطيات في شوارع المدف العربية، لكف في األراضي الفمسطينية، : فرحانة داوود -الخميؿ
 حيث جياز الشرطة حديث التشكيؿ، تبذؿ جيود لجذب مزيد مف النساء لمعمؿ فيو.

امرأة انضمت الى  900امرأة في سمؾ الشرطة، مف أصؿ  50في الخميؿ، كبرى مدف الضفة الغربية، تعمؿ 
وجود النساء في سمؾ الشرطة غريب عمى التقاليد المحمية، ولكف المفارقة  الجياز في أنحاء الضفة الغربية.

 ىي أف التقاليد تحديدا استدعت وجودىف.
الخميؿ: "حضرتنا الفكرة ألف الخميؿ مدينة محافظة ولـ يتقبؿ الناس  يقوؿ العميد رمضاف عواد مف شرطة

 فكرة دخوؿ رجاؿ شرطة لتفتيش منازؿ فييا نساء".
ويشير العميد عواد إلى أف بعض مرتكبي الجرائـ يستغموف ىذه الناحية ويختفوف خمؼ نسائيـ، فقد استغؿ 

الى فشؿ عمميات التفتيش التي أجريت بحثا  متاجروف بالمخدرات نساء المنزؿ إلخفاء بضاعتيـ، مما أدى
وجاء تشكيؿ وحدة الشرطة النسائية إلنياء ىذا اإلشكاؿ، ويقوؿ عواد اف  عف تمؾ البضائع المحظورة.

تتمقى  اليدؼ ىو عدـ دخوؿ المنازؿ اال بوجود شرطية ضمف الفريؽ الذي يقوـ بالميمة داخؿ المنزؿ.
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ب ويشاركف بفخر في عمميات الدىـ األمنية إلى جانب زمالئيف الشرطيات تدريبا خاصا في مكافحة الشغ
 تؤدي الشرطيات أيضا دورا ميما "كضباط اتصاؿ" خصوصا مع األحداث. مف الرجاؿ.

ال يزاؿ التعامؿ مع الجرائـ مف مياـ العائالت في أوساط الفمسطينييف، ويحاوؿ جياز الشرطة في الخميؿ 
 تشجيع المواطنيف عمى طمب مساعدتو.

بناء جياز شرطة مف الدعائـ الميمة لتأسيس دولة فمسطينية، وقد تأسس جياز الشرطة المدنية الفمسطينية 
 عقب توقيع معاىدة أوسمو.

 يضطمع الجياز بقضايا األمف الداخمي والنظاـ في المناطؽ الخاضعة لمسمطة الفمسطينية.
ئيمية التي تقوؿ إف أداء الشرطة الفمسطينية وال يزاؿ ىناؾ تعاوف بيف الشرطة الفمسطينية والسمطات اإلسرا

 لمياميا يقمؿ مف التيديدات األمنية التي تواجييا.
وقد تمقى جياز الشرطة الفمسطيني تدريبات وتمويال مف االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، المذيف شجعا 

 انخراط النساء في الجياز، وقد تبوأت نساء مراكز مرموقة فيو.
 6/1/1151، عة البريطانية )بي بي سي(ىيئة اإلذا

 
 فوق القانون "إسرائيل"تغاضي العالم جعل : المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان 12

أوصى المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، األطراؼ السامية المتعاقدة عمى اتفاقية جنيؼ : ىدى بارود -غزة
مى ضماف تطبيؽ )إسرائيؿ( لالتفاقية داخؿ األراضي الرابعة بتحمؿ مسئوليتيا القانونية واألخالقية والعمؿ ع

 الفمسطينية المحتمة. 
، أف تغاضي المجتمع الدولي عف محاسبة 1021-5-6وأكد المركز في تقريره السنوي الذي أصدره، األحد 

)إسرائيؿ( يجعميا تتصرؼ عمى أنيا دولة فوؽ القانوف، داعيًا إلى إحالة الوضع في )إسرائيؿ( واألراضي 
 فمسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ال

وناشد المركز المجتمع الدولي لموفاء بااللتزامات القانونية الممقاة عمى عاتقو وتحميؿ )إسرائيؿ( المسئولية 
خضاع المشتبو بيـ في  عف الممارسات غير المشروعة دوليا والتي ترتكبيا بحؽ الشعب الفمسطيني، وا 

 اكمة. ارتكاب جرائـ حرب إلى المح
يقاؼ العقوبات الجماعية ضد المدنييف  وطالب المجنة الرباعية الدولية برفع الحصار عف قطاع غزة وا 
الفمسطينييف، وتحميميا مسئولية إعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أنو "ال سالـ عمى حساب حقوؽ اإلنساف في 

 فمسطيف". 
اـ المصالحة الفمسطينية الفمسطينية، منوىًا وشدد المركز في تقريره عمى واجب حركتي فتح وحماس في إتم
 إلى ضرورة التوافؽ لعقد االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحمية. 

ولفت المركز النظر إلى أىمية تفعيؿ كؿ تأثير دبموماسي وسياسي لمسمطة الفمسطينية ومنظمة التحرير في 
 الجنراؿ الجنوب أفريقي "غولدستوف".  مجمس حقوؽ اإلنساف لمتابعة العمؿ عمى تنفيذ توصيات تقرير

وطالب السمطة بإجراء تحقيقات في جميع الجرائـ واالعتداءات التي اقترفت بحؽ المواطنيف في غزة والضفة 
 وممتمكاتيـ ومحاسبة المتورطيف، وضماف حؽ حرية الرأي والتعبير لممواطنيف. 

إلنساف، د.رياض الزعنوف خالؿ مؤتمر مف جيتو، أكد رئيس مجمس إدارة المركز الفمسطيني لحقوؽ ا
اإلعالف عف التقرير السنوي، أف التقرير كاَف نتاج عمؿ طاقـ المركز عمى مدار عاـ كامؿ، معبرًا عف آمالو 

 في أف ُيساىـ في "عرض صورة شاممة ومفصمة عف حقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة". 
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حقبة سوداء في تاريخ الشعب الفمسطيني كاف سببًا وراء الكثير مف  وأضاؼ: "االنقساـ الفمسطيني الذي مثؿَ 
كاف األكثر سوءا عمى الشعب الفمسطيني  1022انتياكات حقوؽ اإلنساف في غزة والضفة"، مؤكدًا أف عاـ 

 بمؤشرات حقوؽ اإلنساف والمؤشرات الوطنية العامة. 
ف الفمسطيني التي تعرض ليا عمى يد )إسرائيؿ(، وفصؿ التقرير السنوي لممركز أبرز انتياكات حقوؽ المواط

% مف الذيف قتموا عمى يد جيش 82وعمى رأسيا انتياؾ حؽ الحياة واالعتداء عمى المدنييف إذ أثبَت أف 
 االحتالؿ كانوا مف المدنييف. 

ف كما تحدث التقرير عف الحصار وانتياؾ حؽ الفمسطينييف في التحرؾ والتنقؿ، وكذلؾ اعتقاؿ المواطني
معتقؿ مف غزة محروميف مف زيارة ذوييـ منذ ست سنوات، وكذلؾ  400وممارسة التعذيب بحقيـ إذ ال يزاؿ 

نائبًا في المجمس التشريعي الفمسطيني، مؤكدًا أف كؿ ما سيؽ يعد انتياكات  15استمرار )إسرائيؿ( باعتقاؿ 
 ال تزاؿ مستمرة في األراضي الفمسطينية. 

اإلسرائيمية عمى الصحفييف والمتمثمة بالمعاممة السيئة الماسة لمكرامة، واالعتقاؿ  وفصؿ التقرير االعتداءات
والضرب ومصادرة المعدات والمنع مف السفر ومداىمة المنازؿ، وجميعيا بيدؼ إخراس صوت الحؽ 

 الفمسطيني. 
سيا االعتداء عمى ونبو إلى أف االنتياكات الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف "تعيؽ التحوؿ الديمقراطي"، وعمى رأ

السالمة الشخصية، واالعتقاؿ غير القانوني ألنصار كؿ مف الفصيميف المتخاصميف في الضفة وغزة 
 )حماس وفتح(. 

وأوضح أف تعطيؿ السمطة التشريعية واستمرار تدىور السمطة القضائية في األراضي الفمسطينية كانا سببا 
لعمؿ بعقوبة اإلعداـ، كاف واحدا مف األسباب المعيقة لمتحوؿ لسوء أوضاع المواطنيف، كما بّيف أف استمرار ا

 الديمقراطي، وفؽ التقرير السنوي لممركز الفمسطيني.
 6/1/1151، فمسطين أون الين

 
 مظاىرة نسائية تطالب السمطة بإطالق سراح معتقمي الحممة األمنيةجنين:  11

نية األخيرة في محافظة جنيف أماـ مقر اعتصـ العشرات مف أميات معتقمي الحممة األم: الضفة الغربية
 المحافظة لممطالبة بإطالؽ سراح أبنائيف، ومعظميـ مف عناصر األجيزة األمنية المختمفة.

وقالت مصادر محمية في المدينة إف العشرات مف النسوة حممف يافطات ووقفف أماـ بوابة المقاطعة وطالبف 
 يف مف كؿ األحداث األخيرة التي شيدتيا المحافظة.بإطالؽ سراح أبنائيف، مؤكدات عمى براءة أبنائ

وأشارت المصادر إلى أف األميات رفضف أف يكوف أبنائيف كبش فداء لممرحمة الحالية، مستنكرات في نفس 
 الوقت حمالت االعتقاؿ العشوائي في محافظة جنيف.

 7/1/1151، السبيل، عّمان
 

 فق عمى ركائز تجسد المصمحة الوطنية العميافعاليات فمسطينية تدعو لمتوااألردن: ورشة عمل ل 16
أّكدت مجموعة مف الفعالّيات الفمسطينّية السياسّية والقانونّية واألكاديمّية والبحثية مف داخؿ فمسطيف : عماف

وأشار  وفي عدد مف بمداف الشتات عمى الحاجة الممحة لالتفاؽ عمى ركائز تجسد المصمحة الوطنية العميا.
طار عاـ، الى « ركائز المصمحة الوطنّية العميا»عمؿ حوؿ مشاركوف في ورشة  والميثاؽ الوطنّي كمرجعّية وا 

ضرورة احتكاـ الكؿ الفمسطيني إلى تعريؼ جمعي ليذه المصمحة وركائزىا، التي تحدد األىداؼ والحقوؽ 
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طار عاـ إلستراتيجّية وطنّية يتـ التوافؽ عمييا مف قبؿ مكونات ال نظاـ السياسي األساسّية، كمرجعية وا 
عادة بناء التمثيؿ  نياء االنقساـ وا  ومؤسسات الشعب الفمسطينّي، في سياؽ عممية شاممة الستعادة الوحدة وا 
الوطني لمشعب الفمسطينّي في كؿ مكاف في إطار منظمة التحرير، وباعتماد مبدأ االنتخاب لممجمس الوطني 

 الفمسطيني.
مسارات، واستضافيا مركز  –ياسات والدراسات االستراتيجّية ونظـ الورشة المركز الفمسطيني ألبحاث الس

 القدس لمدراسات السياسية في مقره بعماف أمس األوؿ السبت.
 7/1/1151، الدستور، عّمان

 
 تعقد اجتماعا في بودابست أوروبالالتحاد العام لمجاليات الفمسطينية في  اإلداريةالييئة  17

د العاـ لمجاليات الفمسطينية في اوروبا اجتماعا في العاصمة المجرية بودابست: عقدت الييئة االدارية لالتحا
واقر االجتماع خطة عمؿ لمسنة الحالية  بودابست يوـ السبت بحضور جميع اعضاء الييئة االدارية.

 إقامةتتضمف اقامة ميرجاف ثقافي فني مركزي سنوي لمجاليات الفمسطينية في اوروبا، وتـ االتفاؽ عمى 
موقع انترنت  إنشاء، كما اتفؽ المجتمعوف عمى 1025)مايو (  أيارالوؿ في بريطانيا في شير الميرجاف ا

واعداد نشرة دورية تتضمف مواضيع ثقافية، فنية وسياسية  أوروبالالتحاد العاـ لمجاليات الفمسطينية في 
وتعزيز  أوروباينية في تعمؿ عمى دعـ التقارب بيف مختمؼ الجاليات الفمسط أوروبالمجاليات الفمسطينية في 

 وفمسطيف. أوروباالعالقات والروابط بيف الجاليات الفمسطينية في 
يضـ نوابا وصحافييف وكتابا ومستشرقيف الى فمسطيف لالطالع عمى  أوروبيوفد  إرساؿكما اقر االجتماع 

في  اإلسرائيمي وتوسع االستيطاف اإلسرائيميومعاناة الشعب الفمسطيني جراء استمرار االحتالؿ  األوضاع
لالتحاد عمى ارض الوطف  اإلداريةالفمسطينية. وتـ االتفاؽ عمى عقد االجتماع المقبؿ لمييئة  األراضي

المحتمة.وبحث  األراضيواستغالؿ ىذه المناسبة لممشاركة بفعاليات فمسطينية لدعـ صمود الفمسطينييف في 
والمؤسسات  أوروبابيف الجاليات الفمسطينية في  االجتماع العديد مف البنود التي تساىـ بتعزيز العالقات

وأكد دعمو  اإلسرائيميفي سجوف االحتالؿ  األسرى، أوروباوحيا اجتماع الجاليات الفمسطينية في  .األوروبية
 ضد المعتقميف. اإلسرائيمية باإلجراءاتلمقاومتيـ داخؿ المعتقالت وندد 

 7/1/1151، القدس العربي، لندن
 

 ف التعميم بعد األرض في القدساالستيطان يستيد 18
، في السنة التالية الحتالليا، 2968عندما ضمت إسرائيؿ مدينة القدس الشرقية عاـ : محمد يونس -القدس 

« عاصمة أبدية»سعت إلى فرض نظاـ التعميـ اإلسرائيمي عمى التالميذ الفمسطينييف في المدينة التي أعمنتيا 
باقي أجزاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وجابو المقدسيوف تمؾ  ليا، وذلؾ بخالؼ المدارس األخرى في

السياسة التي اعتبروىا أحد فصوؿ خطة شاممة ألسرلة المدينة وتيويدىا، ما أدى إلى تراجعيا. لكف بعد 
سنة، عادت تمؾ السياسة عبر وسائؿ مختمفة، بعضيا معمف ومباشر، والبعض اآلخر  40مرور أكثر مف 

 تى انو يمكف وصفيا باالستيطاف الذي يستيدؼ التعميـ بعدما استيدؼ األرض.خفي وغير مباشر، ح
ألؼ طالب وطالبة، إلى أربعة أنواع ىي: مدارس تابعة  78وتنقسـ المدارس في القدس الشرقية التي تضـ 

ؿ وكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغي»لمبمدية، وأخرى خاصة، وثالثة تابعة لألوقاؼ اإلسالمية، ورابعة لػ 
 )اونروا(.« الالجئيف
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عارؼ الحسيني، وىي مؤسسة أىمية تعميمية في القدس، إف مدارس البمدية « النيزؾ»وقاؿ مدير مؤسسة 
في المئة مف المدارس، فيما تشكؿ المدارس الخاصة  56التي تسيطر عمييا إسرائيؿ تشكؿ الغالبية وتمثؿ 

 «.اونروا»الباقي لػ في المئة، و  28في المئة، واألوقاؼ اإلسالمية  15نحو 
، تراجعت السمطات اإلسرائيمية وسمحت 2968وعندما رفضت المدارس بكؿ أنواعيا المنياج اإلسرائيمي عاـ 

ليا باستخداـ المنياج األردني الذي ظؿ قائمًا إلى تأسيس السمطة الفمسطينية واعتماد المنياج الفمسطيني. 
ديدة تيدؼ إلى تغيير محتوى المنياج الفمسطيني واستبدالو لكف منذ العاـ الماضي، بدأت إسرائيؿ بسياسة ج

 تدريجيًا بالمنياج اإلسرائيمي الذي رفضو المقدسيوف قبؿ أكثر مف أربعة عقود.
وقاؿ الحسيني إف السمطات اإلسرائيمية تعمؿ عمى تطبيؽ خطة تقوـ عمى االستبداؿ التدريجي لممنياج 

ي المرحمة األولى بإعادة طباعة المنياج الفمسطيني لممدارس بدأوا ف»الفمسطيني باإلسرائيمي. وأضاؼ: 
زالة كؿ ما يتحدث عف فمسطينية المدينة وعف قيـ الجياد والشيادة وغيرىا ثـ »وأضاؼ: «. التابعة لمبمدية وا 

انتقموا بعد ذلؾ إلى المدارس الخاصة التي تعامموا معيا باألسموب التدريجي، إذ قدموا ليا في المرحمة 
ى مخصصات مالية تقدميا الدولة العبرية لكؿ المدارس الخاصة في إسرائيؿ، وبعد ذلؾ انتقموا إلى األول

قائمة شروط، منيا تطبيؽ المنياج المعدؿ الجاري استخدامو في المدارس التابعة لمبمدية في ىذه المدارس، 
 «.ورفض تعييف معمميف مف سكاف الضفة الغربية وغيرىا

ًا لجاف محمية مف أولياء أمور الطالب والمعمميف والمدارس لمقاومة فرض المناىج وشكؿ أىالي القدس أخير 
 اإلسرائيمية عمى القدس. ولجأت ىذه المجاف إلى السمطة الفمسطينية لمساندتيا في مواجية الخطة اإلسرائيمية.

التعميمية. لكف وتحظر إسرائيؿ عمى السمطة العمؿ في القطاعات المختمفة في المدينة، وضمنيا المؤسسات 
السمطة وجدت وسائؿ غير مباشرة لدعـ التعميـ الفمسطيني في القدس عبر توفير تمويؿ لممؤسسات غير 
 الحكومية المقدسية، مثؿ مؤسسة فيصؿ الحسيني وغيرىا التي تعمؿ بدورىا في تطوير المدارس وتنميتيا.

مة وبناء مدارس جديدة أو أقساـ جديدة وعممت مؤسسة الحسيني في السنوات األخيرة عمى ترميـ مدارس قدي
في مدارس قائمة. واعترضت إسرائيؿ عمى تمقي المؤسسة تموياًل مف السمطة ومارست ضغوطًا عمى مدراء 

 المدارس لمنع ىذا الدور الذي ترى فيو دورًا سياسيًا.
 7/1/1151، الحياة، لندن

 
  38االحتالل ييدم قرية "العراقيب لممرة الـ 19

، عمى ىدـ قرية العراقيب 1021-5-7تابعة لسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، صباح االثنيف  ىدمت جّرافات
الفمسطينية، غير المعترؼ بيا مف جانب حكومة االحتالؿ، والواقعة بيف مدينتي رىط وبئر السبع في النقب 

ياف فمسطينيوف، بأف (، لممرة الثامنة والثالثيف عمى التوالي.  وأفاد شيود ع48)جنوب فمسطيف المحتمة عاـ 
قوات كبيرة مف الجيش والشرطة اإلسرائيمية ترافقيا جّرافات عسكرية وآليات ىدـ ثقيمة، حاصرت قرية 
، وشرعت عقب مداىمتيا بيدـ خياـ المواطنيف الفمسطينييف  العراقيب في ساعات الصباح الباكر ليذا اليـو

 اليدـ االخيرة. التي أقاموىا عمى أنقاض منازليـ المدّمرة في عمميات 
 7/1/1151فمسطين أون الين، 

 
 مستعدة لشراء ثمار البندورة "الطماطم" من غزة "إسرائيل" 61
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انيا عمى استعداد الستيراد وشراء ثمار البندورة "الطماطـ" مف قطاع  إسرائيؿ أعمنت :خاص معا-بيت لحـ 
حاد مزارعي الخضروات في ونقمت مصادر اسرائيمية عف ات غزة لتعويض النقص الحاصؿ في اسواقيا.

كما -اسرائيؿ عف استعداده لشراء البندورة مف قطاع غزة مع اف زراعة البندورة في القطاع ال تخضع لممراقبة
 وذلؾ بيدؼ خفض اسعارىا في االسواؽ االسرائيمية. -وصفت المصادر

لغرفة تحرير وكالة  بدوره اكد الميندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيؽ دخوؿ البضائع لقطاع غزة في حديث
 "معا" اكد عمى استعداد غزة لتصدير البندورة السرائيؿ في حاؿ وافقت رسميا عمى ذلؾ.

واكد فتوح لػ"معا" اف الجيش االسرائيمي ىو صاحب الكممة االخيرة في قبوؿ دخوؿ منتوجات فمسطينية مف 
وص تصدير خضروات الى قطاع غزة الى اسواؽ اسرائيؿ، وحتى االف لـ تتمقى السمطة اي طمب بخص

 اسواؽ اسرائيؿ.
 7/1/1151، وكالة معًا اإلخبارية

 
 قطاع لنفاد األدويةالتحذر من كارثة إنسانية في وزارة الصحة في غزة  65

حذر مدير عاـ اإلدارة العامة والصيدلة بوزارة الصحة في الحكومة المقالة د. منير البرش مف انييار : غزة
ة إنسانية بقطاع غزة قد تمس قطاعات متنوعة مف المرضى في حاؿ ازدياد المنظومة الصحية وحدوث كارث

 األدوية والميمات الطبية التي اصبح رصيدىا صفرا.
صنفا  286وقاؿ في بياف صحافي صدر امس اف المستشفيات في القطاع تعانى أزمة كبيرة بسبب نفاد 

يمات الطبية، مشيرا الى اف عددا كبيرا مف صنفا مف الم 128دوائيا بالكامؿ مف مستودعات الوزارة، ونفاد 
 األصناؼ ستنفد ايضا خالؿ االشير الثالثة المقبمة.

 7/1/1151، الدستور، عّمان
 
 معمما يبدأون إضرابا مفتوحا آالف موظف في "األونروا" منيم  األردن: سبعة 

اثة وتشغيؿ الالجئيف مدرسة تابعة لوكالة األمـ المتحدة إلغ خمت : دنادية سعد الديف–عماف 
معمما ومعممة إضرابًا مفتوحًا عف العمؿ، ضمف  الفمسطينييف )األونروا( أمس مف طمبتيا، بسبب بدء 

 آالؼ موظؼ، جراء رفض الوكالة تمبية مطالبيـ "العادلة"، بحسب وصفيـ. 
عيد سبياًل موظؼ وموظفة مف بينيـ األساتذة، في التص ووجد الطاقـ التعميمي، الذي يضـ 

"لالحتجاج عمى تخفيض خدمات الوكالة الصحية والتعميمية واالجتماعية المقدمة لالجئيف، وعدـ استجابة 
 اإلدارة لقضاياىـ المطمبية"، وفؽ مصادر في الوكالة.

ويتشارؾ العامموف في قطاعات العماؿ والخدمات واتحاد الرئاسة العامة، مع أقرانيـ في القطاع التعميمي 
حديات سياسة التقميص الخدماتي التي تمضي "األونروا" قدمًا في تنفيذىا بدوف االكتراث لممعارضة، نفس ت

 فضاًل عف الظروؼ واألوضاع المعيشية الصعبة.
وأكد عامموف، في حديثيـ إلى "الغد"، أف "منشآت األونروا ومرافقيا ستبقى خالية مف موظفييا ومرتادييا إلى 

ض افة إلى مطمب التراجع عف اجراءات التخفيض، فإف موظفي الوكالة يطالبوف، حيف تمبية مطالبيـ". وا 
دينار بدوف اقتطاع، معتبريف ذلؾ "تحقيقًا لمكتسبات الالجئيف الفمسطينييف  أيضًا، بزيادة رواتبيـ بمبم  

سقاط حؽ وحقوىـ العادلة والتصدي لممحاوالت الصييونية الغربية إلنياء عمؿ الوكالة وتصفية وجودىا وا  
 العودة".
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وأكد العامموف أف مطالبيـ "جزء مف مطالب الالجئيف"، مشدديف عمى "تمسكيـ بحؽ العودة إلى ديارىـ 
". ولـ يبم  موظفو األونروا حّد اإلضراب وأراضييـ التي ُىّجروا منيا بفعؿ العدواف الصييوني العاـ 

الحوار والنقاش مع اإلدارة مف أجؿ النظر في مطالبيـ، المفتوح، الذي بدأ أمس، إال "بعد نفاذ كافة محاوالت 
ولكنيا تعاممت مع قضاياىـ بالتسويؼ والمماطمة"، وفؽ ما ابمغت مصادر بو إلى "الغد". وتجري حاليًا 
محاوالت حكومية إلنياء األزمة بيف إدارة الوكالة وموظفييا التي بدأت منذ الشير الماضي، إال أف العامميف 

 مضي في اجراءاتيـ التصعيدية إلى حيف تمبية مطالبيـ.يصروف عمى ال
مف جانبيا، أكدت إدارة الوكالة "حرصيا عمى الحوار مف أجؿ إيجاد الحموؿ الكفيمة بإنياء األزمة"، حاثة 
اتحاد العامميف عمى االمتناع عف أي إجراء نقابي يتعمؽ بنزاع العمؿ، والذي مف شأنو أف يؤثر سمبًا عمى 

 الالجئيف.
مميوف الجئ مسجميف لدى  مخيمًا، مف إجمالي نحو  ألؼ الجئ فمسطيني في  قيـ زىاء وي

 األونروا في المممكة.
 //الغد، عمان، 

 
 
 
 يزور األسير البرغوثي بـ"إسرائيل"مسؤول في السفارة األردنية  

نايؼ  أبيباألردنية في تؿ أعمنت وزارة الخارجية أف السكرتير الثاني في السفارة : غادة الشيخ - عماف
اهلل البرغوثي في سجف الرممة لالطمئناف عمى وضعو  الفرج زار الخميس الماضي األسير األردني عبد

 الصحي واالستماع إلى مطالبو.
وتأتي ىذه الزيارة، وفؽ بياف صحفي لموزارة أمس، في إطار الجيود المبذولة لالطمئناف عمى المواطنيف 

 أىميـ إلىنوا ومتابعة أوضاعيـ مف خالؿ جميع القنوات المتاحة حتى ضماف عودتيـ ، أينما كااألردنييف
 وبمدىـ.

 //الغد، عمان، 
 
 سجون االحتالل ييددون بإضراب عن الطعام تضامنًا مع األسرى في أردنيون ناشطون 

 إلىالفيس بوؾ" دعا ناشطوف أردنيوف ضمف حممة "كمنا أسرى الحرية" عمى موقع ": خميؿ قنديؿ -السبيؿ
ىذا النشاط ىو  أف إلىبياف  أشارتضامنا مع االسرى المعتقميف لدى الصياينة، حيث  االثنيفصياـ اليوـ 

التصعيدية لمتضامف مع االسرى المضربيف عف الطعاـ، وتعبيرا عف رفض الظمـ الذي  اإلجراءاتبداية 
أف مجموعة مف الشباب توافقوا عمى  لىإلبياف وأشار  يمحؽ بالمعتقميف في سجوف االحتالؿ الصييوني.

 التحضير لمبدء بإضراب مفتوح عف الطعاـ.
 //السبيل، عمان، 

 
 استقالة عضوين من المجنة االستشارية لمخيم البقعة: األردن 

قرر مدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية الميندس محمود العقرباوي إعادة تشكيؿ : رامي عصفور -السمط 
عمى النحو التالي: الدكتور محمد الدرباشي )رئيسا(  األحد أمسمخيـ البقعة اعتبارا مف  لجنة خدمات
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وعضوية كؿ مف: بشار العزة ووليد طو وأحمد السراحنة ويحيى عادي وسعد الصعيدي وشبمي الشطرات 
 الرز وجمعة النصيرات. أبووآمنة 

وا مف الفعاليات المينية والشبابية كما قرر تشكيؿ المجنة االستشارية لممخيـ مف خمسة وعشريف عض
 والنسائية لتكوف رديفا لمجنة الخدمات.

 وأعمف عضوا المجنة االستشارية لمخيـ البقعة حاتـ سالمة وعدناف األسمر عف استقالتيما مف المجنة.
إلى أنو وبعد اإلطالع عمى أسماء المجنة االستشارية المعينة مف قبؿ مدير عاـ دائرة الشؤوف  وأشارا

الفمسطينية اعتذرا عف المشاركة في ىذه المجنة العتبارات كثيرة أىميا لـ نستشر بيذا التعييف ولـ يؤخذ في 
 ذلؾ ابسط المعايير التي تحكـ إرادة الناس.

 //الدستور، عمان، 
 
 عمى دخول ضابط إسباني إلى الجانب اإلسرائيمي "اليونيفيل"تحتج لدى  لبنان 

قدـ الجيش المبناني باحتجاج إلى قوات الطوارئ الدولية العاممة في جنوب لبناف ت: يوسؼ دياب - بيروت
، إثر دخوؿ آمر فصيمة في الكتيبة اإلسبانية إلى أراضي فمسطيف المحتمة عبر السياج الشائؾ، "اليونيفيؿ"

 .والتقى جنودا إسرائيمييف ثـ عاد إلى األراضي المبنانية، ما يعتبر خرقا لمسيادة المبنانية
وكاف الضابط اإلسباني، ويدعى كاؿ ديروف وىو برتبة نقيب، اجتاز قبؿ ظير أمس الشريط الشائؾ قرب 

اإلسرائيمية، إلى الجانب اإلسرائيمي، وتحادث مع الجنود اإلسرائيمييف  -بوابة فاطمة عند الحدود المبنانية 
، ثـ عاد إلى األراضي المبنانية عبر الذيف يقوموف ببناء الجدار في الجانب اإلسرائيمي، مدة عشريف دقيقة

 الشريط نفسو. 
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 دولياً  الفمسطينيينحدد ثالثة مسارات لدعم األسرى العربية تالجامعة  67

خالؿ  ،السفير أحمد بف حمي ،حّدد نائب األميف العاـ لمجامعة العربية: دار اإلعالـ العربية -القاىرة 
مف  لمجمس الجامعة العربية عمى مستوى المندوبيف الدائميف في القاىرة أمس، عدداً االجتماع الطارئ 

المسارات السياسية والقانونية واإلعالمية لدعـ قضية األسرى الفمسطينييف أماـ المحافؿ الدولية، ومنيا طمب 
المجموعة  عقد دورة خاصة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة بشكؿ عاجؿ لبحث ىذه القضية، والطمب مف

العربية في نيويورؾ التنسيؽ مع المجموعات األخرى لدعـ قضية األسرى، وكذلؾ متابعة تنفيذ قرارات قمتي 
بخصوص اإلسراع بعقد مؤتمر دولي حوؿ أوضاع األسرى والمعتقميف  ،1021وبغداد  ،1020سرت 

التفاقية جنيؼ الخاصة بحماية  الدولة المودعة ،وتحديد موعده وأجندتو، والتواصؿ مع سويسرا ،الفمسطينييف
لتقوـ بدورىا كدولة وديعة ليذه االتفاقية، والتحرؾ مع المنظمات الدولية  ،األسرى والمدنييف تحت االحتالؿ

بشأف ىذه  "إسرائيؿ"واإلنسانية المعنية، خاصة المجمس العالمي لحقوؽ اإلنساف، لمتحرؾ لمضغط عمى 
 ئيمي مسؤولية حياة ىؤالء األسرى المضربيف عف الطعاـ.وتحميؿ سمطات االحتالؿ اإلسرا ،القضية

وشّدد بف حمي عمى تضامف الجامعة العربية الكامؿ مع ىؤالء األسرى والمعتقميف الذيف يخوضوف مف خالؿ 
مف النضاؿ الفمسطيني، مضيًفا أنو ليس فقط ىذا اإلضراب تعبير عف  اإلضراب المفتوح عف الطعاـ نوعاً 

نما ىو نوع مف النضاؿ الفمسطيني. مطالب وحقوؽ كفمتيا  الشرائع الدولية، وا 
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السفير  ،رئيس الدورة الحالية لمجمس الجامعة ،دعا مندوب الكويت الدائـ لدى الجامعة العربيةومف جانبو، 
إلى تدخؿ دولي عاجؿ لتسميط األضواء عمى قضية األسرى والمعتقميف في سجوف  ،جماؿ محمد الغنيـ

 الموضوع أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دورة استثنائية لمناقشة ىذه القضية.االحتالؿ، وطرح ىذه 
 7/1/1151البيان، دبي، 

 
 مشارًكا في مؤتمر االستثمار بغزة من العبور إلى القطاع 512المصرية تمنع  السمطات 68

مف دخوؿ قطاع غزة،  عربياً  قاؿ مصدر سياسي مغربي إف السمطات المصرية منعت وفداً  :القاىرة ،الرباط
، يتكوف مف رجاؿ أعماؿ وبرلمانييف ينتموف ألربعة عشر دولة عربية، مف بينيا 5|6صباح يوـ األحد 

وذكر حزب "العدالة والتنمية" المغربي أف  المغرب التي تشارؾ بنواب برلمانييف عف حزب "العدالة والتنمية".
بدعوى أف اإلجراءات القانونية غير كاممة، في  السمطات المصرية، منعت أربع حافالت مف دخوؿ القطاع

 الوقت الذي يؤكد فيو المنظموف عكس ذلؾ.
وأشار المصدر إلى أنو كاف مف المرتقب أف يشارؾ في أعماؿ الممتقى، الذي يعقد تحت عنواف "نحو 

واألجنبية، ىيئة واتحاد أعماؿ مف عدد مف الدوؿ العربية  10و مستثمراً  285استثمار مستداـ في فمسطيف"، 
ميما منيـ  سيطمعوف عمى فرص االستثمار في قطاع غزة، غير أف تعسؼ السمطات المصرية منعت عدداً 

 مف الوصوؿ إلى غزة"، عمى حد تعبيره.
ونقؿ القسـ اإلعالمي لحزب العدالة والتنمية عف عضو البرلماف المغربي سعيد خيروف المشارؾ في الوفد، 

مف حضور فعاليات  مشاركاً  214مصرية بيذا الشكؿ لمنع ما يزيد عف استنكاره مف تصرؼ السمطات ال
 مؤتمر االستثمار في غزة.

 6/1/1151قدس برس، 
 

 : منظمة حقوقية تنتقد موقف المجتمع الدولي من إضراب األسرى الفمسطينيينبريطانيا 69
ي مف قضية األسرى انتقدت "المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف" في بريطانيا موقؼ المجتمع الدول :لندف

الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية التي وصفتيا بػ"العادلة"، وأكدت بأنيا لـ تر أي تحرؾ ممموس مف قبؿ 
 األمـ المتحدة أو مجمس حقوؽ اإلنساف إلنقاذ حياة األسرى عمى الرغـ مف مرور ما يقارب الستيف يوماً 

 عمى إضراب بعضيـ.
، المجتمع الدولي إلى أف يتعظ مف الوضع الصحي الخطير 5|6األحد ودعت المنظمة، في بياف ليا يـو 

ليؤالء األسرى الذيف سبقوا رفاقيـ باإلضراب، فيـ في المشافي بوضع صحي خطير، وأشارت إلى أف 
يوًما مف اإلضراب المتواصؿ  29أسير دخؿ منحى خطيًرا بعد  2600"إضراب األسرى العاـ الذي أعمنو 

 خطًرا حقيقيا يتيدد الوظائؼ الحيوية لمجسـ". عف الطعاـ، وأف ىناؾ
 6/1/1151قدس برس، 

 
قامة الدولة الفمسطينية عبر المفاوضات يؤكدخارجية نيوزلندا  وزير 71  دعم بالده لعممية السالم وا 

قامة الدولة .(آي.بي.يو) –راـ اهلل  : أكد وزير خارجية نيوزلندا موري ماكولي دعـ بالده لعممية السالـ، وا 
رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس في راـ  خالؿ لقائو ،سطينية المستقمة عبر المفاوضات. وأعربالفم
عف رغبة بالده في تطوير العالقات الثنائية بيف البمديف، وتوطيد أواصر الصداقة بيف الشعبيف  اهلل،
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رئيس الوزراء النيوزلندي ووجو وزير الخارجية النيوزلندي دعوة لمرئيس عباس مف  الفمسطيني والنيوزلندي.
 لزيارة بالده.

 7/1/1151، لندن، القدس العربي
 

 ميددة "كامب ديفيد"سيناء و يالخارجية األمريكية": الوضع خطر ف العالقات" 75
سيناء، وقاؿ  يحذر مجمس العالقات الخارجية األمريكية مف تفاقـ المشاكؿ األمنية ف: ريـ عبد الحميد

تمثمو  الذيسط بالمجمس ستيفيف كوؾ إنو ما لـ تتنبو الواليات المتحدة لمخطر وف الشرؽ األو ؤ ش يالخبير ف
يستيدفيـ قادـ منيا، فإف معاىدة السالـ بيف  إرىابيىجوـ  أيسيناء، واضطرار اإلسرائيمييف إلى الرد عمى 

وأوضح كوؾ أف ىناؾ مؤشرات عمى احتماؿ حدوث مشكمة بيف القاىرة وتؿ  .ستنتيي "إسرائيؿ"مصر و
 عف حشد قوات االحتياط عمى  "إسرائيؿ" يأبيب بسبب سيناء، وذلؾ بعدما تـ اإلعالف ف

 
 
 

 .أبيبمصر وسوريا عمى أمف تؿ  يالحتماالت تأثير عدـ االستقرار ف نظراً  وقائيالحدود مع مصر كإجراء 
 لمنطقة.ا يسيناء ىو نشر مزيد مف القوات المصرية ف يوأوضح كوؾ أف الحؿ الواضح لمشكمة األمف ف

 1/1/1151اليوم السابع، القاىرة، 
 

 إسرائيمية في إيران "مغامرة"من  ياقمق تبدي واشنطن 71
رئيس  إعالفالتي تكمف خمؼ  األسبابقمقيـ مف  أمريكيوفأبدى مسؤولوف : الحسيف حسيف عبد -واشنطف
ؿ نحو عاـ عمى انتياء سبتمبر، قب 4انتخابات برلمانية مبكرة في  إجراءبنياميف نتنياىو  "إسرائيؿ"حكومة 

تخوض "قد  "إسرائيؿ" أفالعاصمة مفاده  أوساطىناؾ اعتقاد يسود بعض  إفميمة الكنيست الحالي، وقالوا 
نوفمبر، موعد تشريف الثاني/  6قبؿ  اإليرانية"مغامرة بتوجيييا ضربة عسكرية خاطفة لممنشآت النووية 

 .األمريكيةاالنتخابات الرئاسية 
، حسب إيراف"بأي عمؿ عسكري ضد  إسرائيؿال تقوـ  أفوالرجاء  أنفاسنارنا عمى حبس ستجب ستوف يوماً "

في العاـ "انو  األمريكيويقوؿ المسؤوؿ  احد المسؤوليف الذي تحدث في جمسة مغمقة انعقدت يوـ الجمعة.
عسكرية وجو ضربة  يف االنتخابات، وبعدىا فوراً جالراحؿ مناحيـ( بي إسرائيؿ)رئيس حكومة  أجرى، 2982

، ولفت  2982المسؤوؿ مقارنة بيف العاـ  وأجرىتموز.  أو "المفاعؿ النووي العراقي اوزيراؾ إلى  إلىواليـو
 في ذلؾ الوقت، كما اليوـ. "إسرائيؿ"ف أ

المبكرة يرتبط بحسابات نتنياىو  اإلسرائيميةسبب االنتخابات  أفآخريف يعتقدوف  أمريكييفف مسؤوليف أ إال
زاحةيرى نفسو في موقع يمكف لو توسيع نفوذه السياسي،  اإلسرائيميئيس الحكومة ف ر أالداخمية، و  بعض  وا 

 بيتنا. إسرائيؿالمنافسيف مثؿ حزب كاديما، وحزب 
 6/1/1151الراي، الكويت، 

 
 الواليات المتحدةسيشمل مياجمة سفارات " إسرائيل" ىرد إيران عم سابق في البنتاجون: ولؤ مس 73
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النائب السابؽ لمساعد وزير  ،اعتبر كوليف كاىؿ عبد اهلل: ىمصطف ،وكاالت األنباء -فيينا  عواصـ عالمية
بتوجيو ضربة عسكرية ضد إيراف مف شأنو دفع  "إسرائيؿ"أف قياـ  ،وف الشرؽ األوسطؤ الدفاع األمريكي لش

ف الرد اإليراني وأوضح أ القوي. "إسرائيؿ"طيراف لمرد بعنؼ واالنتقاـ مف الواليات المتحدة باعتبارىا حميؼ 
أنو ال يرجح  ىوأشار كاىؿ إل سفارات أمريكية في المنطقة. ىالمتوقع سيتضمف ىجمات بالصواريخ عم

 طيراف في الوقت الحالي. ىاليجـو اإلسرائيمي عم
 7/1/1151األىرام، القاىرة، 

 
 مريكيينتراجع تأييد أوباما بين الييود األ :األمريكية"وكالة الييود التمغرافية" استطالع 72

تراجع التأييد  األمريكية "وكالة الييود التمغرافية" أجرتوظير استطالع لمرأي : أالحسيف حسيف عبد - واشنطف
. كذلؾ  %62 إلى 1008في العاـ  %78نقطة، مف  27 األمريكييفبيف الييود  أوباماالذي يحظى بو  اليـو

حصدىا المرشح جوف ماكيف  %11د مف ظير االستطالع تقدـ المرشح الجميوري ميت رومني بيف الييو أ
. 18 إلى، 1008في العاـ   لمصمحة رومني اليـو

غيرا  األمريكييفف الييود إ :دايفيد ىاريس عمى ىذه النتائج بالقوؿ األمريكييف"لجنة الييود "وعمؽ رئيس 
تبر اـ جاي ، فيما اع"إسرائيؿ"القومي والسياسة الخارجية ودعـ  األمففي مسائؿ  أوباما أداءراضيف عف 

عدوىـ  إلىثـ انقمب  "ايباؾ" لػ"إسرائيؿ"عاما في الموبي المؤيد  10عمؿ مدة  أفروزنبرغ، وىو ييودي سبؽ 
. وقاؿ أوباما، يمحظ تراجعا في زخـ عموماً  األمريكي، عمى غرار الرأي األمريكيالرأي الييودي  أفالمدود، 
التي تشغؿ باؿ الييود  األبرزالمسألة  أفطالع نفسو االست إظيارعمى كالمو ىو  األوؿالدليؿ  إفروزنبرغ 

 ."حسب زعـ ىاريس إلسرائيؿ أوباماال مدى دعـ "، األمريكيىي االقتصاد  األمريكييف
 6/1/1151الراي، الكويت، 

 
 المرشح اليساري فرنسوا ىوالند يفوز برئاسة فرنسا بعد خسارة تاريخية لساركوزي 71

بوف الفرنسيوف أمس صفحة حكـ اليميف وفتحوا أبواب قصر اإلليزيو قمب الناخ: باريس: ميشاؿ أبو نجـ
عاما. فقد فاز المرشح اليساري فرنسوا ىوالند بالرئاسة بحصولو، وفؽ  27مجددا أماـ اليسار بعد غياب داـ 

في  48في المائة مف أصوات الناخبيف، فيما حصؿ الرئيس المنتيية واليتو عمى  51النتائج األولية، عمى 
في المائة محققة بذلؾ ارتفاعا متواضعا قياسا إلى ما كانت عميو  80.4ائة منيا. ووصمت المشاركة إلى الم

 يوما. 25في الدورة األولى قبؿ 
 7/1/1151، الشرق األوسط، لندن

 
 المخابرات الصييونية تفقد سيطرتيا عمى المعمومات 76

تص بقضػية تػأثير "الربيػع العربػي" ظيرت مف جديد تصريحات لمكياف الصػييوني فيمػا يخػ: خاص-المجد
 عمى رؤية نظر األجيزة األمنية في الدولة العبرية وما يجري في الدوؿ المجاورة لمكياف.

ولفت المحمؿ لمشؤوف العسكرّية في صحيفة "ىآرتس" العبرية، عاموس ىارئيؿ، الجمعة الماضية، إلػى أف 
رّية، بسػبب عػدـ تمكػف المحتجػيف مػف إسػقاط حممة االحتجاجات التي عّمت العػالـ العربػي توقفػت فػي سػو 

النظػػاـ الحػػاكـ، ولكػػف بمػػوازاة ذلػػؾ، كشػػؼ النقػػاب عػػف أف االسػػتخبارات الصػػييونية اضػػطرت إلػػى تغييػػر 
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اسػػتعداداتيا وطػػرؽ عمميػػا لمتكّيػػؼ مػػع الوضػػع الجديػػد الػػذي نشػػأ، والػػذي لػػـ تكػػف تتوقعػػو، خصوصػػا وأّف 
 اء واألجيزة األمنية في دولة الكياف، عمى حد تعبيره.األحداث جرت بسرعة فاقت كّؿ التوقعات لمخبر 

وقمػػػب ميػػػداف التحريػػػر فػػػي القػػػاىرة األمػػػور رأًسػػػا عمػػػى عقػػػب، عمػػػى حػػػد قػػػوؿ ىارئيػػػؿ، األمػػػر الػػػذي دفػػػع 
االستخبارات العسكرّية واألخرى في دولة الكياف إلى تغيير رؤيتيا، حيث باتت تتعامػؿ فجػأة مػع الشػعوب 

التواصػؿ االجتمػاعي عمػى اإلنترنػت، أو كمػا قػاؿ أحػد الضػباط االنتقػاؿ إلػى  ومع الػرأي العػاـ ومػع مواقػع
 حقبة فيسبوؾ.

 وظائف غير جذابة
وىػذا التحػّدي الجديػد وصػؿ إلػى شػعبة األبحػاث فػي االسػتخبارات العسػكرّية، وتحديػًدا أمػاـ مجموعػة قميمػة 

مػى حػد قولػو، ولكّنػو اسػتدرؾ قػائاًل العدد مف الباحثيف اليافعيف، الػذي يتمتعػوف بقػدرة خارقػة مػف الػذكاء، ع
إّنو في السنوات األخيرة فقدت ىذه المجموعة مف الباحثيف في قيػادة األركػاف العامػة بجػيش االحػتالؿ مػف 
أىميتيػػا، إذ تبػػيف فجػػأة لمقيػػادة العسػػكرّية أّف ىػػذه الوظػػائؼ باتػػت غيػػر جّذابػػة مػػف قبػػؿ الشػػباب الصػػياينة، 

 الذيف ينخرطوف في جيش االحتالؿ.
ما أشار إلػى وجػود ضػجر مػف قمّػة عػدد البػاحثيف والجنػود الػذي يعممػوف فػي وحػدات األبحػاث المختمفػة، ك

فمػػف ناحيػػة تسػػارعت وتيػػرة األحػػداث فػػي الشػػرؽ األوسػػط، ومػػف الناحيػػة األخػػرى، لػػـ يػػزد عػػدد البػػاحثيف، 
 األمر الذي أوجد فجوة في الحصوؿ عمى معمومات سرية عف الدوؿ العربية.

، 8100عػػػف أف التنػػػافس بػػػيف وحػػػدة األبحػػػاث فػػػي شػػػعبة االسػػػتخبارات العسػػػكرية ووحػػػدة وكشػػػؼ النقػػػاب 
المسػػماة بالوحػػدة المركزّيػػة لجمػػع المعمومػػات بػػات شػػديًدا لمغايػػة، ذلػػؾ أف الكثيػػريف مػػف البػػاحثيف والجنػػود 
والضػػػباط ال يعممػػػوف مػػػاذا تفعػػػؿ الوحػػػدة المػػػذكورة ومػػػا ىػػػي مجػػػاالت تخصصػػػيا، ألنيػػػا محاطػػػة بالسػػػرّية 

 لتاّمة، نظرا لحساسية األمور التي تعالجيا، عمى حد قولو.ا
وتعاني وحدة األبحاث فػي أمػاف تعػاني مػف نقػص حػاد فػي الضػباط مػف درجػات مختمفػة بسػبب عػدـ قػدرة 
القادة عمى إغراء الباحثيف بمواصمة خدمتيـ في الوحدة، مقابؿ اإلغػراءات األخػرى المعروضػة عمػييـ فػي 

 . 8100الوحدة السرّية 
كاف موقع "المجد األمني" أكّد مف خالؿ دراسة أجراىا حديثًا أّف قادة وخبراء االستخبارات الصييونية في و 

الكياف يشعروف بالضياع في دوؿ الثورات العربية، بعد أف فقدوا السيطرة عمييا مف جية جمع المعمومػات 
 والتجسس عمى األنظمة والحكومات فييا.

عمػى الكثيػر مػػف مخططػات "الموسػاد" التػي ُيحػػاوؿ مػف خالليػا معرفػة مػػا  وانقمبػت الطاولػة فػي تمػػؾ الػدوؿ
يدور فييا السيما وأّنيا أصبحت ُتّشكؿ خطًرا عمى دولة الكياف، وفؽ ما يزعـ دائًما، حيث تشير  تقديرات 

 وتحميالت وتصريحات صييونية إلى أّف "الموساد" فقد السيطرة عمى المعمومات في تمؾ الدوؿ.
 مةمزاعم متواص

وساؽ ىارئيؿ قائاًل، إّف أفراد وحدة األبحاث فػي أمػاف عمػى إلمػاـ كبيػر لمغايػة فػي جميػع المواضػيع، بػدءا 
مػػػػف المسػػػػألة اإليرانّيػػػػة، مػػػػرورا باألوضػػػػاع االقتصػػػػادّية فػػػػي المنطقػػػػة وحتػػػػى فػػػػي مجػػػػاؿ تطػػػػوير القػػػػذائؼ 

 والصواريخ مف قبؿ التنظيمات الفمسطينية بقطاع غزة.
تو الصػػحيفة بالضػػابط )د(، وىػػو مسػػاعد قائػػد وحػػدة التقػػدير إف الوحػػدة تسػػتوعب وقػػاؿ الضػػابط، الػػذي سػػم

 خيرة الجنود "اإلسرائيمييف"، ولكنّنا ما زلنا بحاجة ماسة إلى تجنيد آخريف لتحسيف أداء الوحدة.
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وأشػػار أيًضػػا إلػػى أّف موجػػة االحتجاجػػات التػػي عّمػػت وتعػػـ الػػوطف العربػػي ألزمػػت الوحػػدة المػػذكورة بتبنػػي 
عمؿ جديدة، وحسب أقواؿ أحد الضباط فإف األضواء في المنطقة تتغّير بسرعة كبيرة، وبالتالي فإف طرؽ 

المخػػػابرات الصػػػييونية بحاجػػػة إلػػػى تغييػػػر طػػػرؽ الترقػػػب والتعقػػػب، فػػػي محاولػػػة لجمػػػع المعمومػػػات اليامػػػة 
 والحساسية في الوقت الصحيح وقبؿ فوات األواف.

ابو الشػػديد مػػف القفػػزة النوعيػػة اليائمػػة فػػي قػػدرة الفمسػػطينييف عمػػى أمػػا الضػػابط يوناتػػاف فقػػد عبػػر عػػف اسػػتغر 
تطػػػوير صػػػواريخ وقاذفػػػات فػػػي قطػػػاع غػػػزة، الفتًػػػا إلػػػى أف الفمسػػػطينييف يقومػػػوف بتصػػػنيع الصػػػواريخ فػػػي 
البيػوت، وأف ذلػؾ يشػػكؿ خطػرا عمػى أبنػػاء العائمػة، ومػف الجيػػة الثانيػة، يمنػع الصػػياينة، عمػى حػد زعمػػو، 

 .مف تصفية المصنعيف
 6/1/1151، المجد االمني

 
 
 

 غزة تستعّد لحرب قادمةو منظمة التحرير تقودنا إلى الياوية  :عبد الستار قاسم 77
أّكػػد الكاتػػب والمحمػػؿ السياسػػي الفمسػػطيني الػػدكتور عبػػد السػػتار قاسػػـ أف الواقػػع  عبػػداهلل عمػػر: -فمسػػطيف 

 السياسي الفمسطيني مرير في الضفة، وأقّؿ مرارة في غزة.
لنسبة لي، كنت عمى يقيف منذ السبعينيات أف منظمة التحرير الفمسطينية تقودنا إلى الياوية، ولـ وقاؿ: با

يخطػػر ببػػالي أبػػًدا أف قيادتيػػا صػػادقة، كنػػت متأّكػػًدا أف ىػػذه القيػػادة تقودنػػا مػػف ىزيمػػة إلػػى ىزيمػػة، ومػػف 
سػرائيؿ وقمػت لجمػاىير إحباط إلى إحباط وكتبت بوضوح في نياية السبعينيات أف ىذه القيػادة سػتعترؼ بإ

 ، عقب الحرب في لبناف إف أقصى طموحات المنظمة أف تمعب دور روابط القرى.2981الطمبة عاـ 
وأضػاؼ: بعػػد اتفػػاؽ أوسػػمو، كنػػت واضػػًحا فػػي كػػؿ كتابػػاتي، وقمػػت إف القيػػادة قػػد انتيػػت مػػف إفسػػاد النػػاس 

أىؿ الضػفة الغربيػة وغػزة، وأقػوؿ  بالخارج وانتيت مف تشويو صورة الشعب الفمسطيني، وبقي عمييا إفساد
اآلف بكػؿ ثقػة إننػي الوحيػد مػف بػيف األكػاديمييف الفمسػػطينييف الػذي كػاف واضػًحا مػع شػعبو ولػـ ُيجامػػؿ أو 
يجػػبف أو يتراجػػع وأنػػا الوحيػػد الػػذي كنػػت عمػػى حػػؽ، وبػػاقي األقػػالـ، وعمػػى رأسػػيا أقػػالـ أصػػحاب المراكػػز 

اهلل والوطف كانت عمى خطػأ، بكػؿ أسػؼ، كانػت توّقعػاتي  غير الحكومية التي تتعاطى األمواؿ مف أعداء
صحيحة وفي مكانيا وليذا بقيػت أرى أف الضػفة الغربيػة وغػزة سػتتدىوراف مػف زاويتػيف خطيػرتيف: النسػيج 

 االجتماعي والنسيج األخالقي.
يػب ىػذيف وتابع الدكتور قاسـ خػالؿ حديثػو مػع  الرايػة  بػالقوؿ: كػاف واضػًحا أف قيػادة السػمطة تتعّمػد تخر 

ـّ تحويػؿ الشػعب إلػى مجػّرد أفػراد  النسيجيف مف أجؿ انييار المجتمػع الفمسػطيني فػي الضػفة وغػزة، ومػف ثػ
يبحثوف عف لقمة الخبز دوف البحث عف حقػوؽ وطنيػة، أي أف اليػدؼ بػات واضػًحا وىػو تػذويب الحقػوؽ 

طينية أكثػػػر ممػػػا يجػػػب، الوطنيػػػة الفمسػػػطينية وال يكػػػوف ىنػػػاؾ مػػػف ُيطالػػػب بيػػػا، لقػػػد تمػػػادت السػػػمطة الفمسػػػ
اإلسػػػرائيمي المتمثػػػؿ بتػػػذويب  -وفقػػػدت نقطػػػة التػػػوازف التػػػي تنتيػػػي بيػػػا إلػػػى تحقيػػػؽ المشػػػروع األمريكػػػي 

 الحقوؽ، ما دفع حماس الى التحّرؾ في غزة.
وتابع مستدرًكا: "لو كاف عرفات موجػوًدا لعمػؿ عمػى الحفػاظ عمػى التػوازف دوف أف ُيمغػي االتفاقيػات، لكػف 

لػػى الميػػارة والحنكػػة والشػػجاعة، ىنػػا بػػدأت حػػرب جديػػدة عمػػى غػػزة، وىػػي حػػرب الحصػػار، عبػػاس يفتقػػر إ
فمغّيػػب ألسػػباب عػػّدة، والمخّيمػػات فػػي األردف  48واسػػتمّرت حػػرب التعييػػر عمػػى الضػػفة الغربيػػة، أمػػا الػػػ 
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دى أبنػاء وسوريا ولبناف مغّيبة أيًضا، والفصائؿ ىناؾ تقتسـ زوايا كؿ مخّيـ، وتمنع تجديد الروح الثوريػة لػ
 الشعب".

 الحرب القادمة
وأوضح الػدكتور قاسػـ أف الضػفة الغربيػة اآلف مشػمولة عمػى صػعيد المقاومػة، وفصػائؿ المقاومػة ال تعمػؿ 
بتاًتا، بؿ عمى العكس، عممت الفصائؿ المختمفة عمى إضفاء الشرعية عمى اتفاؽ أوسػمو فػي الضػفة، أّمػا 

السػػالح وتصػػػنيعو"، مبّيًنػػا أف غػػػزة تسػػير فػػػي طريػػػؽ  غػػزة فتسػػػتعّد لحػػرب قادمػػػة وذلػػؾ مػػػف خػػالؿ تيريػػػب
 صحيح، بينما تستمر الضفة الغربية في الضياع.

وقػػػػاؿ البروفيسػػػػور قاسػػػػػـ فػػػػي حديثػػػػو: "إذا حصػػػػػمت ىػػػػّزة إقميميػػػػػة تكػػػػوف إسػػػػرائيؿ طرفًػػػػػا فييػػػػا، فػػػػػإف دور 
، نحػػف الفمسػػطينييف سينحصػػر فػػي غػػزة، بينمػػا مػػف المحتمػػؿ أف تكػػوف الضػػفة الغربيػػة فػػي الطػػرؼ اآلخػػر

بحاجة إلى ثورة عمى القيادات الفمسطينية التي أوصمتنا إلى ىذا الترّىػؿ، لكػف يبػدو أف عوامػؿ عػّدة تعمػؿ 
سرائيؿ".  ضّد مثؿ ىذا العمؿ وعمى رأسيا ربط الفمسطيني بمقمة خبزه التي ُيمّوليا أىؿ الغرب وا 

 ردود المقاومة
نية عمى التصعيدات اإلسرائيمية األخيرة عمى قطاع وفي رده عمى سؤاؿ "كيؼ تُقّيـ ردود المقاومة الفمسطي

غزة، قاؿ الدكتور قاسـ: "كاف رّد المقاومة الفمسطينية عمى العدواف اإلسرائيمي األخير موفًقا، كانػت ىنػاؾ 
 كثافة في إطالؽ الصواريخ، وكانت نوعية الصواريخ أفضؿ مما كّنا نرى في السابؽ".

عممية التطوير في القتاؿ وفي التسميح، وىي بحاجة إلى المزيد  وأضاؼ: "واضح أف المقاومة تسير عمى
مف الجيود، لكف واضح أيًضا أف إسرائيؿ أسقطت بعض الصواريخ الفمسطينية ما يدعو إلى التفكير بحؿ 

 ىذه المسألة، وكاف يجب عمى حماس أف ُتشارؾ".
ومػػة مػػع السػػمطة، وىػػو مػػا قمنػػاه وقػػاؿ قاسػػـ: "لقػػد شػػاىدنا فػػي ىػػذه المعركػػة األخيػػرة بوضػػوح تنػػاقض المقا

لحماس مراًرا قبؿ خوض االنتخابات، وما قمناه بعد طػرد األجيػزة األمنيػة الفمسػطينية مػف غػزة، ومفػاده أف 
 مف ُيريد المقاومة عميو أاّل يكشؼ نفسو، والسمطة عبارة عف أجيزة مكشوفة".

"الػػرد عمػػى إسػػرائيؿ فػػي أوقػػات ال وسػػرد قاسػػـ األمػػور المطموبػػة مػػف فصػػائؿ المقاومػػة الفمسػػطينية، وىػػي: 
طػػالؽ الصػػواريخ دوف حسػػابات الوقػػت، وأف تضػػرب  تتوّقعيػػا، وىػػذا ُيشػػير إلػػى انفعػػاؿ المقاومػػة الفػػوري وا 
ذا لػػـ يكػػف لػػدييا مػػا يكفػػي مػػف القػػّوة، فإنػػو مػػف الميػػـ البحػػث عػػف أسػػاليب أخػػرى غيػػر  لُتوجػػع وتػػردع، وا 

بيػػة، إذ ال ُيعقػؿ أف كػؿ فصػائؿ المقاومػة تعجػز عبػػر الصػواريخ، كػذلؾ أف تفعػؿ المقاومػة فػي الضػفة الغر 
 عّدة سنوات عف إيالـ إسرائيؿ في الضفة".

وتابع سرد رسائمو لفصائؿ المقاومة: "يجب تنظيؼ الصفوؼ مف الجواسيس والعمالء، والعمؿ عمى إقامة 
ومف الميػـ  غرفة عمميات مشتركة تجمع كؿ فصائؿ المقاومة، وتفصؿ المقاومة عف األالعيب السياسية،

أف تحسػػب المقاومػػة مسػػألة الخسػػائر، فمقاومتنػػا يجػػب أاّل تكػػوف تقػػديـ قػػرابيف، ويجػػب أف ُيػػدرؾ العػػدو أنػػو 
يػػػراف، وأاّل  سيخسػػػر مثممػػػا ُنقػػػّدـ تضػػػحيات، إضػػػافة إلػػػى أنػػػو مػػػف الميػػػـ تعميػػػؽ العالقػػػات مػػػع حػػػزب اهلل وا 

 يخجؿ أحد مف ذلؾ".
 المتضامنون األجانب

جانػػػب ومنػػع إسػػرائيؿ ليػػػـ مػػف دخػػوؿ األراضػػػي الفمسػػطينية أو حتػػى إعػػػالف وعػػف قضػػّية المتضػػامنيف األ
التضامف مع الفمسطينييف، قػاؿ الػدكتور قاسػـ: "مػف المتوقػع أف تقػوـ إسػرائيؿ بقمػع المتضػامنيف األجانػب 
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عادتيـ إلى بيوتيـ، ىذا ما اعتدنا عميو عبر السنوات الطواؿ، وال ُيوجد في ىذا ما ىو غريػب، إذ ىكػذا  وا 
 عؿ الدوؿ ضد الجنسيات األخرى التي ُتريد دخوؿ حّيزىا لمتضامف مع أعدائيا".تف

 دور قطر في القضية الفمسطينية
وعف الدور القطري عمى القضية الفمسطينية في مختمؼ الجوانب، أوضح البروفيسور قاسـ أف ىناؾ دوًرا 

لمجػػػاالت وليػػػا عالقػػػات ممّيػػػزة مػػػع أساسػػػيلا ليػػػا، حيػػػث إنيػػػا تُقػػػّدـ لمفمسػػػطينييف مسػػػاعدات كبيػػػرة فػػػي كػػػؿ ا
الفمسػػطينييف ومعنيػػة باتفػػاؽ المصػػالحة بػػيف كػػؿ األطػػراؼ وليػػا دور حيػػوي ممّيػػز فػػي كػػؿ بيػػت فمسػػطيني 

 متمثمة في جمعية قطر الخيرية التى تُقّدـ المساعدات لمفئات الصعبة مف الفمسطينييف.
لفمسػطينية، قػاؿ: "قنػاة الجزيػرة ُتعتبػر أكثػر وعف رأي البروفيسور قاسـ في أداء قناة الجزيرة تجػاه القضػية ا

وسػػػيمة إعػػػالـ عربيػػػة خػػػدمت القضػػػية الفمسػػػطينية، حيػػػث لعبػػػت قنػػػاة الجزيػػػرة دوًرا توعويلػػػا متزًنػػػا بالقضػػػية 
الفمسطينية، وأدخمت القضية إلى كؿ بيوت العرب، حتى إف الفمسطينييف أخذوا يعتمدوف عمى الجزيرة فػي 

 ومخارجيا". معرفة أوضاع القضية ومداخميا
 القادم الفمسطيني

وعف رأي الدكتور قاسـ في القادـ الفمسطيني، قاؿ: "القادـ الفمسػطيني مػزعج إذ سيسػتمر الوضػع فػي غػزة 
عمػػػػى مػػػػا ىػػػػو، وسػػػػتتدىور أحػػػػواؿ الضػػػػفة الغربيػػػػة الوطنيػػػػة بالمزيػػػػد، وسػػػػيزداد نفػػػػوذ الجواسػػػػيس وعمػػػػالء 

باد المػالي الغربػي واإلسػرائيمي، وفمسػطيف سػتبقى األمريكييف في الضفة وسيبقى الناس تحت وطػأة االسػتع
 تحت وطأة التوازف العسكري اإلقميمي".

 7/7/1151، الراية، الدوحة
 

 "إسرائيلـ "النقد اإلسرائيمي ل 78
 ماجد كيالي
كػػػػاف الفتًػػػػا لالنتبػػػػاه جػػػػدلا حػػػػديث الػػػػرئيس محمػػػػود عبػػػػاس فػػػػي رسػػػػالتو إلػػػػى بنيػػػػاميف نتنيػػػػاىو، عػػػػف التػػػػزاـ 

لتحػػػريضذ ىػػػذا شػػػيء يػػػدعو إلػػػى التسػػػاؤؿ حقلػػػا عػػػف مغػػػزى ذلػػػؾ. فمػػػا ىػػػو مفيػػػوـ الفمسػػػطينييف بوقػػػؼ ا
التحريض؟ وماذا عف حرية الػرأي والتعبيػر فػي منػاطؽ السػمطة الفمسػطينية؟ وىػؿ يػدخؿ ضػمف ذلػؾ تفنيػد 

 الرواية اإلسرائيمية لمنكبة ومحاولة احتالليا الزماف والمكاف الفمسطينييف؟
عمػى مسػتوى مقاومػة الخطابػات اإلسػرائيمية  -عمػى األقػؿ-بية إف لـ تكػف ثـ ما الذي تعنيو المقاومة الشع

المتغطرسػػة والعنصػػرية واالحتالليػػة والخرافيػػة؟ ثػػـ ىػػؿ يتسػػاوى "التحػػريض" الكالمػػي مػػع مػػا تفعمػػو إسػػرائيؿ 
عمػػى األرض مػػف إصػػرارىا عمػػى اسػػتمرار االحػػتالؿ واالسػػتيطاف وبنػػاء جػػدار الفصػػؿ العنصػػري وتخريػػب 

 ييف وتنكيد عيشيـ، عبر الحواجز العسكرية وسياسة االعتقاؿ ومصادرة األراضي والقمع؟حياة الفمسطين
الواقػػػػع أف رسػػػػالة عبػػػػاس إلػػػػى نتنيػػػػاىو مّثمػػػػت ىبوًطػػػػا فػػػػي السياسػػػػة وفػػػػي التفكيػػػػر السياسػػػػي عنػػػػد القيػػػػادة 

نعػاش خيػار الدولػة فػي  الضػفة الفمسطينية السائدة بمحاولتيا استجداء حكومة إسرائيؿ بوقؼ االسػتيطاف وا 
نقػاذ السػمطة مػف المػأزؽ الػذي وصػمت إليػو، بمػا ال يميػؽ بكفػاح الفمسػطينييف وتضػحياتيـ، والسػيما  وغزة وا 

 أف قيادتيـ ال تبحث عف معادالت أو عف خيارات جديدة ومغايرة.
المشػكمة عنػد القيػادة الفمسػطينية أف خطاباتيػا ومطالبيػا السياسػية مػف إسػرائيؿ بشػأف حقػوؽ شػعبيا، باتػت 

% مػف 11مف ما ىو منصوص عميو في القرارات الدولية ذات الشػأف، فيػي تطالػب بدولػة فػي حػدود أقؿ 
% مػف 45( نّص عمى قيػاـ دولػة لمفمسػطينييف فػي حػدود 2947) 282أرض فمسطيف في حيف أف القرار 
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ة تُبقػي % فإف القيادة الفمسطينية تبدي قبواًل بإمكاف إجػراء مسػاومة تبادليػ11أرضيـ التاريخية، وحتى في 
فييا كتال استيطانية ضمف إسرائيؿ مقابؿ إعطائيا نسبة مماثمة مف األراضي التي تقػع فػي نطػاؽ السػيادة 

 اإلسرائيميةذ
وبشػػػأف حػػػّؽ العػػػودة لالجئػػػيف فػػػإف القيػػػادة الفمسػػػطينية )كمػػػا ورد فػػػي الرسػػػالة( تؤّيػػػد حػػػاًل متفقػػػا عميػػػو مػػػع 

وب عػودة الالجئػيف إلػى أراضػييـ التػي شػػردوا ( نػّص عمػى وجػػ2949) 294إسػرائيؿ، فػي حػيف أف القػرار 
( الػػػذي اعترفػػػت 2949) 175منيػػػا، والتعػػػويض ليػػػـ ولمػػػف ال يرغػػػب فػػػي العػػػودة مػػػنيـ. كمػػػا أف القػػػرار 

بموجبو األمـ المتحدة بإسرائيؿ نّص عمى أف ىذا االعتراؼ مقروف بتنفيذ إسرائيؿ لمقراريف السابقيف، وىي 
 يا عمى ىذا النحو.الدولة الوحيدة التي تـ االعتراؼ ب

المشكمة األخرى عند القيادة الفمسطينية أنيا في خطاباتيا السياسية باتت أيضا، كأنيا أكثر استحياء وأقّؿ 
زاء نقدىـ لخطابيػا "التػوراتي"  تطّمبا مف قطاعات مف اإلسرائيمييف، الذيف يبدوف أكثر تشّددا إزاء دولتيـ، وا 

كاؿ متفاوتػة، عمػى عديػد مػف اإلسػرائيمييف مػف القػادة السياسػييف والعنصري واالستعماري. ىذا ينطبؽ، بأش
واألكػػاديمييف والبػػاحثيف، وعمػػى ييػػود يعيشػػوف فػػي الخػػارج، وال يشػػعروف بػػأف إسػػرائيؿ تمػػثميـ، وىػػذا يشػػمؿ 
يػػالف بابيػػو ونورمػػاف فمكنسػػتايف وأوري  سػػرائيؿ شػػامير وعميػػره ىػػس وجػػدعوف ليفػػي وا  مػػثال أبراىػػاـ بػػورغ وا 

يمػػال شػػوحط وجوديػػث بتمػػر وىنػػري  أفنيػػري وعػػاموس سػػحاؽ ليئػػور وأمنػػوف راز وا  عػػوز وأ. ب ييوشػػواع وا 
سيغماف ويوسي بيميف الذي دعا أبا مازف إلى عدـ بعث الرسالة وحّؿ السمطة وكشؼ إسرائيؿ أمػاـ العػالـ 

 باعتبارىا دولة احتالؿ.
ورئيس كنيست سػابؽ( يقػوؿ  وىذا، مثاًل، شخص بمستوى أبرىاـ بورغ )أحد زعماء حزب العمؿ السابقيف،

( بمناسبة ترجمة كتابو "لننتصر عمى 1021في مقابمة معو لمجمة "قضايا إسرائيمية" )مركز "مدار"، شتاء 
ىتمر"، إف إسرائيؿ "تحّولػت متحدثػة باسػـ المػوتى... باسػـ كػؿ أولئػؾ غيػر الموجػوديف، أكثػر ممػا تتحػّدث 

التي تحيا عمى سيفيا، والتي تسجد لمموتى، مآليا أف تحيا باسـ كؿ أولئؾ الموجوديف". وعنده فإف "الدولة 
في حالة طوارئ دائمة". وبالنسبة إلى تعريؼ إسرائيؿ لذاتيا بأنيا "دولة ييودية" يرى أف ذلؾ "يستحيؿ أف 

 يتعايش تحت سقؼ واحد مع تعريفيا بأنيا ديمقراطية".
ائيؿ مختمفة. كانت عممانية واشتراكية. تحولت وينعى بورغ "الحمـ" اإلسرائيمي بقولو: "في صبانا كانت إسر 

إسرائيؿ مف حيث بنيتيا فأصبحت دولة رأسمالية ودينية..."، كما ينعى تيار اليسار الذي يحممػو مسػؤولية 
تأسػػػيس إسػػػرائيؿ عمػػػى أسػػػاطير مػػػف نػػػوع: "شػػػعب بػػػال أرض ألرض بػػػال شػػػعب" الخاطئػػػة "ألنيػػػا تتجاىػػػؿ 

بػورغ يؤكػد عمػى "أفَّ الييػود الػذيف كثيػًرا مػا كػاف يػتـ فػي السػابؽ العرب". وفي ما يخّص الفمسطينييف فػإف 
تشريدىـ، يشػكلموف ىػـ بالػذات سػبب تشػريد الفمسػطينييف". وفػي رأيػو إذا كػاف "يتعػيف عمػى اإلسػرائيمييف أالَّ 

 ينسوا المحرقة... ينبغي ليـ أف يتعمموا ضرورة عدـ تكرار ما حدث" ليـ ولغيرىـ.
التسوية فيعتقد بورغ أف "معادلة دولتيف لشعبيف لفظػت أنفاسػيا". والبػديؿ يكمػف فػي  أما بالنسبة إلى عممية

نمػا مػف االلتػزاـ بالقضػايا االجتماعيػة، حيػث ال فػرؽ بػيف  "طرح نموذج ال يبدأ مػف حػّؿ القضػايا القوميػة وا 
نمػػا دولػػة الييػػود والعػػرب، أي بمسػػاواة كاممػػة. وىػػذا يسػػتمـز أف إسػػرائيؿ ليسػػت دولػػة ييوديػػة ديمقراطيػػة  وا 

ديمقراطيػػة... كػػؿ إنسػػاف يعػػيش... بػػيف نيػػر األردف والبحػػر المتوسػػط الحػػؽ نفسػػو والمسػػاواة نفسػػيا... فػػي 
دولػة جميػع مواطنييػػا... الخػالص ىػػو فػي االنػػدماج فػي الشػػرؽ األوسػط... إلػػى حػد العالقػػات التامػة بػػيف 

مػػف األسػػرة البشػػرية فػػي العػػالـ  األفػػراد واألبنػػاء..." بحيػػث "يصػػبح الشػػعب الييػػودي ودولتػػو جػػزءا عضػػويا
أجمع، ال مخموقا وجوديا، مستقال، مميزا ومنفصال ال ينتمػي إلػى التػاريخ". يقػوؿ بػورغ: "أنػا شخصػيا أريػد 
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االندماج... أريد أف تكوف ىناؾ دولة واحدة مدنية ومسػاواة فػي الحقػوؽ لكػؿ إنسػاف بػيف النيػر والبحػر... 
 مسؤولية االجتماعية المدنية والقومية".أريد توزيعا مختمفا لتحمؿ األعباء وال

كالـ بورغ ىذا ربما ال تكوف لو شعبية كبيرة في إسرائيؿ، لكنػو مترّسػخ فػي خطابػات النخبػة الثقافيػة فييػا، 
وىػػو مؤّشػػر ميػػـ يكشػػؼ التناقضػػات التػػي تعتػػور إسػػرائيؿ، فضػػال عػػف أنػػو يػػدّؿ عمػػى تفػػّوؽ إسػػرائيؿ عمػػى 

ج نقدىا ألوضاعيا. والمشػكمة أف الطبقػة السياسػية السػائدة عنػدنا مػا خطابات معظـ قياداتنا حتى في إنتا
زالت تتعامؿ مع إسرائيؿ باعتبارىا كتمة صماء، ووفؽ مفػاىيـ أكػؿ الػدىر عمييػا وشػرب، ووفػؽ نيػج يقػـو 

 عمى التوّسؿ والمناشدةذ
ييػر العرقػي فػػي وىػذا إيػالف بابػو األكػاديمي، المحسػوب عمػى تيػار المػؤّرخيف الجػدد، ومؤلػؼ كتػاب: "التط

فمسطيف"، والذي يعتبر مػف أبػرز دعػاة حػّؿ "الدولػة الواحػدة الثنائيػة القوميػة" وعػودة الالجئػيف الفمسػطينييف 
ومقاطعػػػة إسػػػرائيؿ، وفػػػرض عقوبػػػات عمييػػػا، مػػػف خػػػالؿ "اسػػػتمياـ النمػػػوذج المعػػػادي لألبارتيايػػػد )الفصػػػؿ 

ييػا العنصري(، الذي استطاعت مف خاللو حركٌة وطنيٌة االعتماَد  عمػى كفػاٍح غيػِر عنيػٍؼ فػي الغػرب ليقول
ـَ عمَميػػا داخػػؿ بالدىػػا. ومػػف خػػالؿ "االسػتيداؼ الفّعػػاؿ والمباشػػر لمػػزاعـ "الديمقراطيػػة" فػػي إسػػرائيؿ،  ولُيػتمل
وىػػي مػػزاعـُ قَػػّدمْت حتػػى اآلف درًعػػا تحمػػي ىػػذه الدولػػَة مػػف أّي نقػػٍد أو ضػػغط". وعنػػده أّف "فضػػَح ممّثمػػي 

ائيمية... الخاصػػػػة بعقيػػػػدة قمعيػػػػة وكولونياليػػػػة خطػػػػوٌة ميمػػػػٌة مػػػػف أجػػػػؿ ترجمػػػػة الػػػػدعـ الثقافػػػػة والقػػػػيـ اإلسػػػػر 
اإلجمالي )لفمسطيف( في المجتمعػات الغربيػة إلػى سياسػاٍت حكوميػٍة مغػايرٍة فػي المسػتقبؿ". )مجمػة اآلداب 

4/6  /1008.) 
وت الييودي مف أجؿ أما جوديث بتمر، وىي أكاديمية ييودية أميركية عضو في الييئة االستشارية لػ"الص

السالـ"، والمجنة التنفيذية لػ"أساتذة مف أجؿ السالـ الفمسػطيني اإلسػرائيمي، فػي الواليػات المتحػدة"، وعضػو 
مؤّسػػس فػػي مؤسسػػة راسػػؿ حػػوؿ فمسػػطيف )فػػي بمجيكػػا(، وفػػي حركػػة مقاطعػػة إسػػرائيؿ، فيػػي تؤكػػد عمػػى 

ة واالسػػػتعمارية ضػػػد الفمسػػػطينييف وبػػػيف ضػػػرورة التمييػػػز بػػػيف نقػػػد إسػػػرائيؿ وسياسػػػاتيا الوحشػػػية والعنصػػػري
(. ولطالمػا 1005، أغسطس/آب London Review of Booksمعاداة السامية )في مقالة نشرتيا في 

انتقػػػدت بتمػػػر محػػػاوالت إسػػػرائيؿ احتكػػػار مكانػػػة الضػػػحية األبديػػػة، مسػػػتخدمة فػػػي ذلػػػؾ أطروحػػػات مدرسػػػة 
 و ليفي.فرانكفروت مف فالتربنجاميف وأدورنو حتى حنو آرنت وبريم

حتػػػى اسػػػتغالؿ إسػػػرائيؿ لممحرقػػػة )اليولوكوسػػػت( بػػػات يمقػػػى نقػػػدا حػػػادلا مػػػف قبػػػؿ كتػػػاب إسػػػرائيمييف، فيػػػذا 
جػػراـ أميركػػا فػػي فيتنػػاـ،  إسػػرائيؿ شػػامير يقػػوؿ: "إجرامنػػا تجػػاوز إجػػراـ روسػػيا فػػي الشيشػػاف، وأفغانسػػتاف، وا 

جػػراـ صػػربيا فػػي البوسػػنة، وعنصػػريتنا  انتشػػارا مػػف عنصػػرية األلمػػاف". ليسػػت أقػػؿ  -ضػػد الفمسػػطينييف-وا 
 (24/7/1022)ىآرتس 

وفػػي نظػػر إسػػرائيمييف كثػػر، باتػػت إسػػرائيؿ تبػػدو مجػػرد دولػػة دينيػػة متعّصػػبة ودولػػة مسػػتوطنيف متطػػّرفيف، 
وبحسػػب جػػدعوف ليفػػي: "يجػػب أف نعتػػرؼ: ىػػذا مجتمػػع ذو مزايػػا دينيػػة ظالميػػة جػػدا. األجنبػػي الػػذي يجػػد 

أؿ نفسػو مػا ىػػو المكػاف الػػذي وصػمت إليػػو إيػراف، وأفغانسػػتاف؟... ال نفسػو فػي إسػػرائيؿ فػي ىػػذه األيػاـ يسػػ
يمكػػف لمدولػػة التػػي تحتػػؿ وتسػػيطر عمػػى ثالثػػة ماليػػيف ونصػػؼ إنسػػاف مجػػّرديف مػػف كػػؿ الحقػػوؽ المدنيػػة 

 (.1021/ 21/4األساسية أف تسمي نفسيا "الديمقراطية الوحيدة في الشرؽ األوسط". )ىآرتس، 
سػنة، ال تػزاؿ تواجػو األسػئمة نفسػيا، وكأنيػا  64"الدولػة، وقػد أصػبح عمرىػا وفي مقالة أخرى يقوؿ ليفػي: 

ولدت أمس وال جواب عنيا. فال أحد عنده جواب عما سيكوف وجو الدولة بعد عشر سنيف. بػؿ يوجػد مػف 
يشّكوف في مجرد وجودىا حتى ذلؾ الحيف، وىذا سؤاؿ ال يثار حوؿ أية دولة أخرى... ىؿ يعمـ أحد ىػؿ 
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ائيؿ ديمقراطية بعد عشر سنيف؟ وىؿ يستطيع أحد أف يضمف ىذا؟ وىؿ ستكوف دولة عممانية ستكوف إسر 
أـ تصبح دولة شريعة ييودية؟ وىؿ تكوف دولة رفاه أـ دولة رأسمالية؟ مدنية أـ عسكرية؟ وىؿ يوجد فييػا 

.. مجتمع أوروبي أـ شرؽ أوسطي أـ ثمة شكؿ آخر؟ وكػـ مػف الشػعوب سػيعيش فييػا بعػد عشػر سػنيف؟.
وماذا ستكوف حدودىا؟ وىذا أيضا سؤاؿ ال ُيسػأؿ إال فػي إسػرائيؿ التػي ىػي الدولػة الوحيػدة التػي ال حػدود 
ليا. إف كؿ شيء مفتوح وسّياؿ وىش بصورة مخيفػة... إف دولػة بػال مسػتقبؿ )واضػح(، تتسػمى بالماضػي 

ـ االنفعػػاؿ القػػومي وتحصػػر عنايتيػػا فػػي الحاضػػر تشػػبو دولػػة ألمػػد قصػػير. وال يسػػأؿ أحػػد حتػػى عشػػية أيػػا
القريبػػػػة مػػػػاذا سػػػػيكوف وجييػػػػا بعػػػػد عشػػػػر سػػػػنيف، وىػػػػي مػػػػدة ُتعػػػػد صػػػػفرا بػػػػالمعنى التػػػػاريخي؟" )ىػػػػآرتس، 

25/4/1021.) 
وثمة محمموف إسرائيميوف يروف أف إسرائيؿ باتت تتشّبو بمحيطيا، أي أنيا دينيػة ال حداثيػة وال ديمقراطيػة. 

وف اآلف في ىجـو ضد األقمية وضد الفرد وضد حقوؽ وبحسب آري شبيط فإف "متطرفي اهلل الييود يخرج
اإلنسػػاف. وىػػـ يحاصػػروف المحكمػػة العميػػا والصػػحافة الحػػرة والمجتمػػع المفتػػوح. ىنػػاؾ طوفػػاف لػػـ يسػػبؽ لػػو 
مثيؿ مف العنصرية عمى العرب وكراىية العممانييف واضطياد النساء ييدد بجعؿ إسرائيؿ المتنورة إسرائيؿ 

وف ىؿ يجب عمى إسرائيؿ أف تقصؼ إيراف، يوجد مف يحاولوف جعؿ إسػرائيؿ الظالمية. وفي حيف يحتار 
إيػػراف... حػػاف الوقػػت لػػيفيـ اليمػػيف العممػػاني أنػػو إذا تحولػػت إسػػرائيؿ إلػػى إيػػراف، فمػػف يكػػوف ليػػا أي أمػػؿ. 

( ويعتقػػد خبيػػر 2/21/1022سػػتنتقض ُعراىػػا مػػف الػػداخؿ وتُبتمػػع فػػي الظػػالـ الػػديني اإلقميمػػي". )ىػػآرتس 
اد البروفيسور داف بف دافيد أف "إسػرائيؿ إذا أصػبحت دولػة مػف العػالـ الثالػث، فسػيكوف ذلػؾ نيايػة االقتص

 (.19/20/1022يديعوت أحرونوت،  المشروع كمو". )عنات فيشبف،
أما تسفي برئيؿ فيتحدث عف ىيمنة لوبي المستوطنيف عمى أجندة إسرائيؿ معتبرا أف "سيطرة المسػتوطنيف 

لقوميػػة"، أو عمػػى الخطػػة الدراسػػية... تضػػعيـ فػػي مكانػػة دولػػة داخػػؿ اتحػػاد إسػػرائيمي عمػػى "صػػوغ الػػذاكرة ا
 (.1/1/1021استيطاني". )ىآرتس، 

وفي الواقع فإف إسرائيؿ لـ تعد ىي نفسيا التي كانت فػي الخمسػينيات والسػتينيات والسػبعينيات مػف القػرف 
رائيمي بالنسػبة إلػى ىػؤالء، وظيػرت إسػرائيؿ الماضي، بالنسبة إلى مواطنييا الييود، فقػد انتيػى الحمػـ اإلسػ

 الواقعية بإشكالياتيا وتناقضاتيا.
فمف المعموـ أف إسرائيؿ عندما قامت رّوجت لنفسيا باعتبارىا المالذ اآلمف لمييود في العالـ، فإذا بيا أقؿ 

حػػّؿ قػػومي أمًنػػا ليػػـ مػػف أي مكػػاف آخػػر، بػػؿ إنيػػا أضػػحت عبًئػػا عمػػييـ. وبينمػػا نشػػأت ىػػذه الدولػػة إليجػػاد 
 لػ"الشعب" الييودي، إذا بيا تطرح مشكمة أخرى تتمّثؿ بوجود "شعب" إسرائيمي.

وفي حيف اعتُبِػرت إسػرائيؿ "واحػة" لمحداثػة، والديمقراطيػة الوحيػدة، فػي المنطقػة، إذا بيػا تبػدو بمثابػة دولػة 
غضػوف كػؿ ذلػؾ  دينية شرؽ أوسطية أخرى، وُتعّرؼ بأنيا دولة عنصرية، تمّيز عمػى أسػاس الػديف. وفػي

فإف إسرائيؿ لػـ تعػد الدولػة النمػوذج، المعنيػة بتػأميف أعمػى مسػتوى رفاىيػة لمييػود فييػا، لجػذب الميػاجريف 
إلييػػػا، بخاّصػػػة بعػػػد أف أخػػػذتيا ريػػػاح النيوليبراليػػػة المتوّحشػػػة، فخصخصػػػت قطاعاتيػػػا العامػػػة، وىّمشػػػػت 

 التقديمات االجتماعية.مؤسساتيا الكبرى )اليستدروت والكيوبوتزات والموشاؼ(، وقّمصت 
عموًمػػا فػػإف ىػػذا الجػػداؿ يفػػتح عمػػى نػػواٍح عػػّدة، فيػػو يفّنػػد ادعػػاء إسػػرائيؿ باحتكارىػػا تمثيػػؿ الييػػود، وعػػدـ 
مماىػػػػاة نقػػػػدىا بالالسػػػػامية، ويشػػػػّكؾ فػػػػي روايتيػػػػا وسياسػػػػاتيا واّدعاءاتيػػػػا، ويبػػػػّيف أف إسػػػػرائيؿ ىػػػػذه باتػػػػت 

القػي عمػى الييػود أنفسػيـ، الػذيف بػاتوا موضػع شػّؾ فػي بممارساتيا العنصرية واالحتاللية بمثابة عػبء أخ
 العالـ بسبب سياساتيا.
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ومف جانب آخر فإف ىذا النقد يفيد الفمسطينييف فيو يعّزز مػف حّقيػـ فػي مواصػمة النضػاؿ ضػد إسػرائيؿ، 
بمػػا فػػي ذلػػػؾ تفنيػػد أطروحاتيػػػا وادعاءاتيػػا عػػػف نفسػػيا، باعتبارىػػا بمثابػػػة واحػػة لمحداثػػػة والديمقراطيػػة فػػػي 
المنطقة، وباعتبارىا دولػة مسػالمة، فػي حػيف أنيػا مجػرد دولػة عنصػرية ودينيػة واسػتعمارية وتسػتخدـ القػوة 
العاتية لفرض سياساتيا. كما أف ىذا األمر يفتح عمى إمكاف مّد جسور مشػتركة مػع قطاعػات مػف الييػود 

 اإلسرائيمييف المعاديف لمصييونية ولسياسات إسرائيؿ العنصرية واالستعمارية.
ومعنى ذلؾ أف ىذا األمر يستوجب عمػى القيػادة الفمسػطينية الحػذر فػي خطاباتيػا، ألف ىػذه القيػادة معنيػة 
بالػػدفاع عػػف حػػؽ شػػعبيا، وعػػف كرامتػػو، وعػػف روايتػػو التاريخيػػة، وألنيػػا مػػف دوف ذلػػؾ تكػػوف تشػػّوش عمػػى 

أف تنتبػػو إلػػى قضػػية عدالػػة قضػػيتيا، وعمػػى روح التضػػحية والكفػػاح عنػػد شػػعبيا. كمػػا ينبغػػي ليػػذا القيػػادة 
 ميمة وىي أف التخّمي عف الرواية الفمسطينية، ولو ألي سبب، يضعؼ مف وحدة الشعب الفمسطيني.

 6/1/1151، الجزيرة نت، الدوحة
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د لالنتخابػػػات مػػػف المقػػػرر أف يمػػػرر الكنيسػػػت اإلسػػػرائيمي قريبػػػًا مشػػػروع قػػػانوف بحػػػؿ نفسػػػو وتبكيػػػر موعػػػ
أف رئػػػيس -التشػػػريعية القادمػػػة، حيػػػث مػػػف المػػػرجح أف تػػػنظـ فػػػي أيمػػػوؿ القػػػادـ. ومػػػف الواضػػػح أف حقيقػػػة 

تػدلؿ  -الوزراء اإلسرائيمي وزعيـ حزب الميكود الحاكـ بنياميف نتنيػاىو ىػو الػذي بػادر لتقػديـ ىػذا المشػروع
مصػالح حزبػػو. ويمكػف رصػد عػػدد عمػى أف نتنيػاىو ينطمػؽ مػػف افتػراض أف ىػذه الخطػػوة تخػدـ مصػمحتو و 

 مف األسباب والمحفزات التي شجعت نتنياىو عمى حؿ الكنيست والدعوة إلنتخابات جديدة.
 نتائج محسومة سمفاً 

إف نتنيػػاىو مطمػػئف إلػػى أف أي انتخابػػات قادمػػة سػػتؤدي إلػػى تعزيػػز قػػوة حزبػػو، وترفػػع أسػػيمو الشخصػػية. 
مؤخرًا، فإف الميكود سيكوف الحزب الذي يحظى بػأكبر فحسب جميع استطالعات الرأي العاـ التي أجريت 

عدد مف المقاعد، ليس ىػذا فحسػب، بػؿ أف نتنيػاىو سػيكوف السياسػي الوحيػد القػادر عمػى تشػكيؿ ائػتالؼ 
حاكـ. فأغمبية الجميور الصييوني ترى في نتنياىو السياسي المؤىؿ لقيادة ىػذا الكيػاف، حيػث أنػو حسػب 

% مف الصياينة يروف في نتنياىو الشخصية األمثؿ القػادرة عمػى 48والي استطالعات الرأي العاـ فإف ح
إدارة شؤوف إسرائيؿ، في حيف يتقاسـ قادة األحزاب األخرى بقية النسػبة. وقػد دلمػت نتػائج اسػتطالع الػرأي 
العػػاـ عمػػى تشػػظي قػػوة األحػػزاب األخػػرى بشػػكؿ الفػػت، حيػػث أنػػو فػػي الوقػػت الػػذي تمػػنح االسػػتطالعات 

مقعػدًا  27مقعدا، فػإف الحػزب الػذي يحصػؿ عمػى أكبػر مػف المقاعػد بعػده يحصػؿ عمػى 50ي الميكود حوال
 فقط.

 نحو ائتالف مريح 
وحتى اآلف لـ يحدث أف حظي رئيس وزراء بإدارة شؤوف حكومتو في ظؿ قدر قميؿ مف  2948منذ العاـ 

معنيػػة بشػػكؿ أساسػػي المشػػاكؿ، كمػػا يحظػػى نتنيػػاىو حاليػػًا، حيػػث أف األحػػزاب التػػي تشػػكؿ ىػػذه الحكومػػة 
بتواصؿ عمؿ الحكومة فقط، ألف الكثير منيا تعي أف لدييا مػا تخسػره فػي حػاؿ أجريػت ىػذه االنتخابػات، 
باسػتثناء الميكػود. لكػف نتنيػاىو يطمػح مػف خػالؿ إجػراء انتخابػات جديػدة إلػى تشػكيؿ حكومػة جديػدة تكػوف 

بشكؿ عاـ لنتنيػاىو، لكػف وزيػر خارجيتػو أكثر راحة بالنسبة لو. صحيح أف الحكومة الحالية كانت مريحة 
أفيغػدور ليبرمػاف، الػذي يػرأس حػزب "إسػرائيؿ بيتنػا" يحػػرص بػيف الفينػة واألخػرى عمػى اتخػاذ خػط سياسػػي 



 
 
 

 

 

           23ص                                    1292العدد:                7/1/1151 اإلثنين التاريخ:

عالمػي يتنػػاقض بشػػكؿ ظػػاىري مػع نتنيػػاىو، وىػػو مػػا قمػص مػػف قػػدرة نتنيػػاىو عمػى التحػػرؾ فػػي السػػاحة  وا 
مرتاح إلى بعض مظاىر االختالؼ بيف مركبات ائتالفو  الدولية. وفي الوقت نفسو، إف نتنياىو يبدو غير

الحػػاكـ. فعمػػػى سػػبيؿ المثػػػاؿ، يصػػر حػػػزب "إسػػرائيؿ بيتنػػػا" بزعامػػة ليبرمػػػاف عمػػى سػػػرعة االسػػتجابة لقػػػرار 
المحكمة العميا الذي ألـز الحكومة بتطبيػؽ قػانوف "طػاؿ" الػذي يفػرض عمػى الدولػة تجنيػد طػالب المػدارس 

ـ إعفػػاؤىـ مػػف الخدمػػة بنػػاء عمػػى اتفػػاؽ قػػديـ بػػيف المرجعيػػات الدينيػػة الييوديػػة الدينيػػة الييوديػػة الػػذيف يػػت
ورئيس الوزراء اإلسرائيمي األوؿ دفيد بف غوريوف. وفي المقابؿ، فػإف حركػة "شػاس" المتدينػة تطالػب بعػدـ 
تطبيػػػؽ قػػػرار المحكمػػػة. ونظػػػرًا ألف المحكمػػػة قػػػد حػػػددت شػػػير آب القػػػادـ كموعػػػد لتطبيػػػؽ القػػػانوف، فػػػإف 

عالف عف حؿ البرلمػاف وتبكيػر االنتخابػات يجعػؿ الحكومػة فػي حػؿ مػف تطبيػؽ القػانوف، وبالتػالي فػإف اإل
 ىذه الخطوة تسيـ في تخميص نتنياىو مف اختبار الحسـ في مواجية "شاس" أو "إسرائيؿ بيتنا".

 لبيد وموفاز لكبح جماح ليبرمان
لتحػػػالؼ بشػػػكؿ أساسػػػي مػػػع حزبػػػي "كاديمػػػا" مػػػف المتوقػػػع أال يتػػػردد نتنيػػػاىو فػػػي تشػػػكيؿ ائػػػتالؼ حػػػاكـ با 

برئاسة شاؤوؿ موفاز، وحزب "ييش عتيد" بزعامة يائير لبيد، عمى اعتبار أنيما سػيكوناف حزبػاف مريحػاف 
بالنسبة لو، فيما لف يحرصا عمػى المزايػدة عمػى مواقػؼ نتنيػاىو عبػر تبنػي مواقػؼ أكثػر يمينيػة منػو، كمػا 

و سيسػتغني عػف ليبرمػاف، بػؿ أف ليبرمػاف سػيكوف مػدعو لالنضػماـ يفعؿ ليبرماف. ىػذا ال يعنػي أف نتنيػاى
لمحكومة في ظروؼ قاسية بالنسبة لػو، إذ إنػو يعػي أف نتنيػاىو سػيكوف قػادرًا عمػى تشػكيؿ حكومػة بدونػو، 
وىػذا يقمػص مػف الػثمف الػذي يدفعػػو نتنيػاىو لػو مػف جانػب، ومػف جانػػب آخػر يسػيـ ذلػؾ فػي دفػع ليبرمػػاف 

نػػاؾ "بشػػائر" طيبػػة لنتنيػػاىو مػػف جانػػب التيػػار الػػديني. فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ىنػػاؾ لعػػدـ تحػػدي نتنيػػاىو. وى
احتماؿ كبير أف يقدـ رئيس حركة شػاس السػابؽ أرييػو درعػي عمػى خػوض االنتخابػات القادمػة تحػت لػواء 
حركة جديدة تنافس حركة شاس. وفي حاؿ تحقؽ ىذا األمر، فإف ىذا سيصب في صالح نتنياىو، إذ أف 

يسمح لو بالمناورة في مواجية حركة شاس، إذ أف درعي يبدي اعتدااًل كبيػرًا فػي موقفػو بشػأف  ىذا التطور
العالقػة بػػيف الػػديف والدولػػة، وذلػػؾ بخػػالؼ حركػػة شػػاس، التػػي تتخػػذ مواقػػؼ متشػػددة، سػػيما بشػػأف عمميػػات 

انييف التيود ومنح الجنسية وفرض حرمة السبت، عالوة عمى وقوفيا إلى جانب جيات تحرض عمى العمم
 بشكؿ فج، كما حدث في مستوطنة "بيت شيمش"، مؤخرًا.

 تحديات داخمية
لكف ما تقدـ ال يعني بحاؿ مف األحواؿ أف نتنياىو لف يواجو مشاكؿ أخرى فػي أعقػاب إجػراء االنتخابػات 
القادمة. ومف المفارقة أف المشاكؿ سػتنبع مػف داخػؿ حػزب الميكػود الػذي يرأسػو. فحسػب كػؿ التوقعػات إف 

تخابات الداخمية التي ستجري فػي الميكػود الختيػار قائمػة مرشػحي الحػزب لمكنيسػت ستسػفر عػف قائمػة اإلن
متطرفػػة جػػدًا، ومػػف غيػػر المسػػتبعد أف يكػػوف لممثمػػي المسػػتوطنيف حضػػور قػػوي فػػي القائمػػة، سػػيما موشػػيو 

عمػػى المسػػجد فػػايغميف، زعػػيـ مجموعػػة "القيػػادة الييوديػػة"، الػػذي يجػػاىر بدعوتػػو لفػػرض السػػيادة الييوديػػة 
 األقصى، بؿ يتحمس لتطبيؽ أساليب ىتمر ضد الييود لدى تعامؿ إسرائيؿ مع الفمسطينييف.
 7/1/1151، السبيل، عّمان
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يػػرة، واف فػػي المعمومػػات، اف عقػػؿ الدولػػة قػػرر تحجػػيـ حركػػة االخػػواف المسػػمميف فػػي االردف، العتبػػارات كث
 ىذا القرار تـ التوافؽ عميو بيف مختمؼ اجنحة الدولة.

لماذا تراجعت الدولة عف فكرة احتواء االسالمييف واستقطابيـ، نحو التحجيـ واعادة التموضع خالؿ الفتػرة 
المقبمػػة، ومػػا عالقػػػة تغييػػرات مختمفػػة حصػػػمت عمػػى مواقػػع فػػػي الدولػػة وستحصػػؿ فػػػي مواقػػع اخػػرى بيػػػذا 

 ذ.التوجو الجديد؟
مف اسباب ذلؾ، اف احتواء االسػالمييف بنعومػة تػـ العتبػارات ابرزىػا المخػاوؼ مػف الربيػع العربػي، وعقػؿ 
الدولة يرى اليـو اف الخطر االمني مف الربيع العربي في االردف قد زاؿ، فيما الممؼ االقتصادي قد يشيد 

 انفراجات خالؿ الفترة المقبمة اذا دفعت دوؿ عربية.
عمػػؽ بخالصػػات وصػػمت الييػػا الدولػػة حػػوؿ رغبػػة االسػػالمييف بالوصػػوؿ الػػى الحكػػـ فػػي مػػع ىػػذا عنصػػر يت

االردف، وتػػػولي كػػػؿ السػػػمطة، وىػػػي خالصػػػة سػػػرية تػػػـ التوصػػػؿ الييػػػا عمػػػى ضػػػوء حػػػراؾ االسػػػالمييف فػػػي 
الشارع ومحاولة االمتػداد الػى المحافظػات، بمػا تعتبػره الدولػة شػيوة محرمػة، ويعتبػره االسػالميوف ثمػرة مػف 

 لربيع العربي الحالؿ.ثمار ا
استيعاب االسالمييف تمت عنونتو خالؿ الفتػرة المقبمػة، كشػعار تحػت وطػأة المخػاوؼ مػف انفػالت االمػور 
في االردف، ووفقا لتقييمات معينة، فاف الحراكات بالنسبة لمدولة لـ تعد مخيفة، حاليػًا، فػي ظػؿ انفضػاض 

 اغمبية شعبية عف فكرة الربيع العربي والحراكات.
حركػػة االسػػالمية بػػدورىا لػػـ تػػذىب الػػى التصػػعيد خػػالؿ الفتػػرة الماضػػية، اال فػػي محطػػات محػػدودة قابميػػا ال

ايضًا تصعيد رسػمي، فيمػا سػيطرة المتشػدديف عمػى الحركػة مػف المراقػب العػاـ الػى نائبػو الشػيخ زكػي بنػي 
 ارشيد كانت ردًا اسالميًا عمى تحرشات المؤسسة العامة بالحركة.

مسػؤوليف تػـ مػنحيـ مواقػع خػالؿ الفتػرة الماضػية، واسػماء لمسػؤوليف يػتـ طرحيػا، نكتشػؼ  اذا قرأنا اسماء
ببسػػاطة اف مدرسػػة التوسػػط فػػي التعامػػؿ مػػع الحركػػة االسػػالمية انيػػارت تمامػػا لصػػالح مدرسػػة متشػػددة فػػي 

 الدولة ايضا ليا موقؼ سمبي جدًا مف االسالمييف.
سػػالمي، بعػػد انييػػار اليدنػػة المؤقتػػة فػػي عيػػد الحكومػػة بيػػذا المعنػػى، امامنػػا فريقػػاف متشػػدداف، رسػػمي وا

السابقة، وىي اليدنة التي لـ تِردىا بعض االطراؼ لتبقى عمى المدى الطويؿ لكنيا تأسست عمى االرض 
 جزئيًا، لحسابات امنية وسياسية واجتماعية.

 
، النيػا تحػاوؿ منػذ ىؿ ستتمكف الدولة مف تحجػيـ االسػالمييف؟ سػؤاؿ مفػرود. االغمػب انيػا لػف تػنجح كميػا

ولػػػـ تحقػػػؽ اال نجاحػػػات بسػػػيطة، فيمػػػا يبقػػػى السػػػؤاؿ معمقػػػا حػػػوؿ الػػػذي سػػػيفعمو االسػػػالميوف  1005عػػػاـ 
 لمواجية ىذا القرار الجديد؟ذ.

 عالقة الدولة باالسالمييف عمى مفترؽ طرؽ.
 7/1/1151، الدستور، عّمان
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 اليكس فيشماف
ات فػػي المنػػاطؽ المػػواء ايتػػاف دنغػػوت مػػف الحكومػػة اف توافػػؽ عمػػى زيػػادة خمسػػة آالؼ يريػػد منسػػؽ العمميػػ

تصريح دخوؿ لعماؿ فمسطينييف الى اسػرائيؿ. وىػذا جيػد لمجميػع وجيػد السػرائيؿ مػف جيػة سياسػية. وجيػد 
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لمسػػمطة الفمسػػطينية مػػف جيػػة اقتصػػادية. وال توجػػد مشػػكمة مػػف الجيػػة االمنيػػة. والػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ اف ىػػذه 
تصاريح الخمسة آالؼ قد ظيرت في رزمة االحسانات لمسمطة الفمسطينية التي زود بيا رئيس الحكومػة ال

بنياميف نتنياىو مبعوثو اسحؽ مولخػو حينمػا شػخص قبػؿ نحػو مػف ثالثػة اشػير الػى محادثػات فارغػة فػي 
 االردف.

ء قػػد يحػػدث، لكػػف اآلف بعػػد اعػػالف االنتخابػػات لػػف يصػػوت أي وزيػػر فػػي حكومػػة اسػػرائيؿ مػػف اجػػؿ شػػي
والعياذ باهلل، انطباع انػو يحسػف الػى الفمسػطينييف. فيػذا التصػويت يكػاد يكػوف انتحػارا سياسػيا. لكػف يمكػف 
مف جية جيػاز االمػف حتػى مضػاعفة ىػذا العػدد، لكػف وزراء الحكومػة عشػية االنتخابػات يخشػوف مػف اف 

 محبي فمسطينييف.« شتيمة»تمتصؽ بيـ 
حكومة اتخذت في المدة االخيرة قرارا عمػى انقػاذ حكومػة حمػاس مػف انييػار انيـ مترددوف لئال يتبيف اف ال

اقتصػػادي ال أقػػؿ مػػف ذلػػؾ. اف اسػػرائيؿ اليػػـو ىػػي المػػزودة الرئيسػػة الوحيػػدة لغػػزة بػػالوقود، فيػػي تزودىػػا بػػػ 
. وقد حدث ىذا بعد اف أغمؽ المصريوف لمغزييف صنبور الوقود وبدأ فػي شػوارع  250 ألؼ برميؿ كؿ يـو
ع غميػػػاف شػػػعبي موجػػػو عمػػػى سػػػمطة حمػػػاس. ومػػػف المؤكػػػد اف وزيػػػر الطاقػػػة لنػػػداو ووزيػػػر الماليػػػة القطػػػا

 شتاينيتس يفرحيما اف يمحو ىذا القرار مف سجميما.
فبػدؿ «: مناوئػة»ليست االنتخابات القريبة مػدعاة الػى جمػود سياسػي فحسػب، بػؿ ىػي مػدعاة الػى سياسػة 

نػػاء ألػػؼ شػػقة اخػػرى فػػي القػػدس الكبػػرى، فيػػذا ىػػو مػػا الموافقػػة عمػػى عمػػاؿ فمسػػطينييف سػػيوافقوف عمػػى ب
 سيأتينا بنائب برلماني آخر.

انيـ في جياز االمف يجمسوف منكمشيف. ومنذ يـو االرض قبػؿ نحػو مػف شػيريف كانػت قيػادة المركػز فػي 
استعداد أعمى مف المعتاد. واليدوء الحالي في الضفة يقػض مضػجع الجػيش ألف مػف الواضػح أنػو تحػدث 

ىػػػذا اليػػػدوء ألنػػػو لػػػيس مػػػف المنطقػػػي اف يتظػػػاىر آالؼ فػػػي ميػػػداف التحريػػػر واف تػػػزداد حػػػدة  اشػػػياء تحػػػت
 التظاىرات المعادية السرائيؿ في االردف ثـ ال يحدث شيء في الضفة. وبعد تسعة اياـ يحؿ يـو النكبة.
ـ في مصمحة السجوف ايضا توجد مباحثات مكثفػة ومخػاوؼ مػف المسػتقبؿ. لكػف المؤسسػة تحػاوؿ اف تنػو 

الػرأي العػػاـ فػػي شػػأف اضػػراب السػػجناء ويزعمػػوف فػي جيػػاز االمػػف اف المضػػربيف عػػف الطعػػاـ يػػأكموف فػػي 
مػف بػيف أكثػر  –الحقيقة سرًا طعاما مجففا خزنوه، لكف الحقائؽ تدؿ عمى اف نحػوا مػف ألفػي سػجيف أمنػي 

فمسػػطيني. وقػػد يقومػػوف باضػػراب مػػا عػػف الطعػػاـ ُيحػػدث موجػػة ارتداديػػة فػػي الشػػارع ال –مػػف اربعػػة آالؼ 
عولج في المستشفيات عشرة سػجناء، فيكفػي اف يمػوت واحػد كػي يصػبح يػـو النكبػة القريػب بػدء انتفاضػة 

 شعبية.
صػػػحيح انػػػو ال يجػػػوز اف يحػػػرز اضػػػراب السػػػجناء الػػػذي يرمػػػي الػػػى إحػػػداث رأي عػػػاـ عػػػالمي معػػػارض 

اف فييػػػا لمسػػػجناء االمنيػػػيف لالعتقػػػاالت االداريػػػة، اف يحػػػرز غايتػػػو. وال يجػػػوز العػػػودة الػػػى االيػػػاـ التػػػي كػػػ
حسابات مصرفية وكانوا يتمتعوف بالعيش الرغيد. لكف بعد انقضاء صفقة شاليط لػـ يعػد يوجػد منطػؽ فػي 

 منع زيارات عائالت السجناء مف غزة، بيد أننا اآلف في انتخابات.
فػي المئػة  27مػ  مميار دوالر ونسػبة بطالػة تب 2.1وفي االثناء تفرغ الخزانة في الضفة، فيناؾ عجز يبم  

)رسميا(، وال تدفع السمطة لممػزوديف والمقػاوليف، وال يتبػيف فػي كػؿ شػير ىػؿ سػتدفع األجػور الػى عماليػا. 
بػػؿ أدرؾ الػػرئيس االميركػػي انػػو يجػػب عميػػو االلتفػػاؼ عمػػى معارضػػة مجمػػس النػػواب االميركػػي وحػػوؿ الػػى 

لفمسطيني بضعة اشير اخرى. لكف مميوف دوالر كي يطفو االقتصاد ا 100السمطة بأمر رئاسي نحوا مف 
 االئتالؼ في اسرائيؿ الذي يالئـ نفسو لميميف ال يشغؿ نفسو بمصالح قومية بؿ بعد النواب في البرلماف.



 
 
 

 

 

           26ص                                    1292العدد:                7/1/1151 اإلثنين التاريخ:

ال يوجػػد فػػراغ فػػي العالقػػات مػػع الفمسػػطينييف. ففػػي كػػؿ مكػػاف نمنػػا فيػػو دخمػػت عناصػػر متطرفػػة. واليػػدوء 
فػػرؽ واحػػد ىػػو أننػػا لػػـ نعػػرؼ آنػػذاؾ كيػػؼ نتعػػرؼ عمػػى  اليػػوـ يػػذكر باليػػدوء قبػػؿ االنتفاضػػة االولػػى مػػع

 العالمات، لكننا اليوـ نعرؼ، لكننا نصر عمى االستمرار في العيش في جنة بمياء.
 6/1/1151، يديعوت
 7/7/1151، الحياة الجديدة، رام اهلل
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