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 ىنية: لن نسمح بعودة الفمتان األمني ولو عمى رقابنا 4
أف حكومتو لف تسمح بعودة  أكد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية،  :أحمد الكومي –الرسالة نت 

الفمتاف األمني إلى قطاع غزة مجدًدا، داعًيا إلى المحافظة عمى االنجاز الذي تـ التوصؿ إليو عمى أف يكوف 
 قاعدة يتـ االنطالؽ منيا ألي عمؿ أمني في غزة والضفة الغربية لمحفاظ عمى األمف.
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--كمية الشرطة الفمسطينية األربعاء وقاؿ ىنية خالؿ كممتو في احتفاؿ تخريج الدفعة األولى مف 
،: "اليوـ نقدـ شرطي إسالمي ممتزًما بالتراث الجديد والذي يقرأ كالـ اهلل تعالى، لذا يجب أف نؤسس 
لثقافتنا األمنية، ألف المجتمع الذي ال يمتمؾ حريتو، وال تحمى فيو كرامتو ال يمكف أف يكوف قادر عمى 

 د ال يحرروف ونحف نريد شعب مف األسياد". إنجاز التحرير، وألف العبي
وأضاؼ: "اإلنساف الفمسطيني مكـر ألنو ضحى وقدـ الشيداء والجرحى، فال بد أف نحافظ عمى كرامتو 

 ونحمييا، وتطبيؽ القانوف باحتراـ وبقوة عالية وبحماية حقوؽ اإلنساف وتاريخو واحترامو". 
الؿ توفير األمف لناس والحفاظ عمى أعراضيـ، وحماية وتابع: "إف عمؿ األجيزة األمنية عبادة، مف خ

 أموليـ، والسير في المواقع، والسعي وراء الجريمة، والضرب عمى يد العابثيف، ومالحقة العمالء".
وأوصى بإعداد أبناء األجيزة األمنية ورجاؿ شرطة لكي يتجولو في شوارع القدس عاصمة دولة فمسطيف 

وعرض وبيوت المواطنيف، وتشكيؿ درع واقي مف العدو وعبث العابثيف، القدس، ومف أجؿ حماية كرامة 
 وفداء أبناء الشعب بأرواحيـ.

وشدَّد ىنية عمى أف توفير األمف عمى سمـ أولويات سياسات الحكومة، وذلؾ ألنيا ورثت واقًعا تميز بالفمتاف 
وعوائؿ تمتمؾ مف السالح ما  األمني والفوضى، وبسالح منتشر يستخدـ في غير مواقعو، وفيو قوى أمنية،

 تشكؿ قواعد أمنية تضر باألمف العاـ.
وطمأف ىنية الشعب الفمسطيني بأف الفمتاف األمني لف يعود إلى قطاع غزة حتى بعد المصالحة الفمسطينية، 

 قائاًل: "ال ولف نسمح بعودة الفمتاف ولو عمى رقابنا".
المؤسسة األمنية ورجؿ الشرطة، وقاعدة صمبة في بناء  وأضاؼ: "نجحنا في تقديـ نموذًجا محترًما مف خالؿ

مؤسسة ذات عقيدة وطنية ال تعترؼ بالتعاوف األمني مع االحتالؿ والتنسيؽ معيـ، بؿ تشكؿ غطاًء 
 وحاضنة وحماية ألمف اإلنساف الفمسطيني وألمف الُمقاوـ والمقاومة".

مجميع دوف تميز، فأنتـ شرطة فمسطينية تحمموف وخاطب ىنية الخرجيف قائاًل: "عميكـ االلتزاـ بأف األمف ل
 أمانة المسؤولية في توفير األمف ألبناء شبعكـ بعيًدا عف النظرة السياسية أو الحزبية". 

وأطمؽ ىنية عمى يوـ تخريج الدفعة األولى مف كمية الشرطة، عيد الشرطة الفمسطينية، موصيًا مجمس 
أف مجمس الوزراء اتخذ قراًر باستيعاب جميع طمبة الكمية ضمف  الوزراء بدراسة الموضوع ومتابعتو، مبيناً 

. وأوضح أف ىناؾ اقتراح يتـ دراستو وىو تحويؿ كمية الشرطة إلى جامعة عمـو  األجيزة األمنية برتبة مالـز
 أمنية متكاممة في التخصصات األمنية المختمفة.

 جسر التحرير 
تحي حماد: "إف الشرطة الفمسطينية قوت الجبية الداخمية لغزة مف جانبو، قاؿ وزير الداخمية واألمف الوطني ف

التي تعتبر رأس جسر لتحرير كؿ فمسطيف". وبيف حماد في كممة لو عمى ىامش احتفاؿ التخريج، أف 
الخريجيف سيكوف ليـ مدور في مالحقة العمالء، ولف يسمحوا بأف تالحؽ العمالء المجاىديف كما ىو الحاؿ 

وذكر أف ىذه األفواج ىي بداية لتحرير فمسطيف، التي ال تقبؿ عمى أرضيا إال جنود  في الضفة الغربية.
أبطاؿ، مضيًفا أف "ال مصالحة مع العممانية وال صمح مع أي منيج غير منيج اإلسالـ". وبيف أف الكمية 

 الشرطية بغزة نجحت رغـ كؿ المحاوالت والعراقيؿ التي وضعت أماميا. 
 //، الرسالة، فمسطين
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 عن ىجوم أسطول الحرية "دليل إدانة""إسرائيل "ىنية: تقرير مراقب  
اعتبر رئيس الحكومة المقالة التي تديرىا حركة "حماس" في غزة إسماعيؿ ىنية  :د ب أ - القدس –غزة 

دانة" اليوـ األربعاء تقرير مراقب إسرائيؿ بشأف اليجـو اإلسرائيمي عمى "أسطوؿ الحرية" قبؿ عاميف "دليؿ إ
 إلسرائيؿ.

وقاؿ ىنية، لمصحفييف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إف تقرير مراقب الكياف اإلسرائيمي الذي نشر اليـو 
تأكيد عمى "أف ما حدث جريمة  حوؿ اليجوـ عمى سفينة مرمرة التركية ضمف "أسطوؿ الحرية" في 

 إنسانية تجاوزت كؿ الحدود".
إسرائيؿ مف الداخؿ"، داعيا األطراؼ الدولية إلى االلتفات ليذا التقرير وتقديـ  وأضاؼ ىنية "يديف ىذا التقرير

وشدد ىنية عمى ضرورة االستجابة لمطالب تركيا باالعتذار  المسئوليف اإلسرائيمييف لمحاكمة دولية عادلة.
 والتعويض ورفع الحصار عف قطاع غزة.

 //القدس، القدس، 
 
 سؤولين إسرائيميين بينيم موفازعريقات: عباس يدرس لقاء م 

أ: أعمف الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية أف  ب د –راـ اهلل 
الرئيس محمود عباس يدرس لقاء مسؤوليف إسرائيمييف بينيـ النائب األوؿ لرئيس الوزراء اإلسرائيمي شاؤوؿ 

يف، "ىناؾ احتماؿ لعقد لقاء فمسطيني إسرائيمي قريب لكف لـ يتـ وقاؿ عريقات إلذاعة صوت فمسط موفاز.
 وأضاؼ، إف "الرئيس عباس يدرس موعد المقاء وأسبابو وسنتابع األمور قريبًا". تحديد موعد رسمي لذلؾ".

ورجح مصدر فمسطيني مطمع أف يمتقي عباس وموفاز األسبوع القادـ في العاصمة األردنية لبحث سبؿ 
 .ات السالـ المتوقفة بيف الجانبيف منذ تشريف األوؿ استئناؼ مفاوض

وقاؿ عريقات، إف المسألة اآلف ال تتعمؽ بوجود اتصاالت أو لقاءات أو ما إلى ذلؾ. الحكومة اإلسرائيمية إذا 
وتابع، "ال جدوى مف  أرادت المفاوضات عمييا وقؼ االستيطاف وقبوؿ حؿ الدولتيف واإلفراج عف األسرى".

 ات أو مفاوضات مف دوف االستجابة ليذه االستحقاقات".أي لقاء
 //األيام، رام اهلل، 

 
 من التوجو لمجمعية العامة سمطةجيود أمريكية إلطالق جولة مفاوضات جديدة لمنع المقبول:  

كشؼ أميف مقبوؿ أميف سر المجمس الثوري لحركة فتح في تصريحات لػ'القدس العربي' : غزة ػ أشرؼ اليور
أف اإلدارة األمريكية سترسؿ إلى المنطقة خالؿ أياـ مبعوثيا لعممية السالـ ديفيد ىيؿ، حيث سيضع القيادة ب

طالقيا مف جديد. وأوضح أف  الفمسطينية في صورة المخطط الذي وضعتو بالده لتحريؾ عممية السالـ، وا 
ريؾ الوضع الحالي، القائـ عمى جمود تاـ األمريكاف أبمغوا القيادة الفمسطينية بأف لدييـ 'تصورات إيجابية' لتح

 في العممية السممية.
وأشار مقبوؿ إلى أف القيادة الفمسطينية ستنتظر حتى قدوـ ىيؿ وانتياء جولتو القادمة، وستحدد عقبيا 
موقفيا، خاصة في ظؿ مخطط وضعتو لمذىاب لمجمعية العامة لمحصوؿ عمى اعتراؼ بفمسطيف كدولة غير 

 قت كؿ األبواب'.عضو، 'إذا ما اغم
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إلى ذلؾ، أكد مسؤوؿ فمسطيني رفيع آخر لػ'القدس العربي' فضؿ عدـ ذكر اسمو أف الجيود األمريكية ىذه 
جاءت في أعقاب تأكد واشنطف مف أف خطوة التوجو لمجمعية العامة، باتت جديدة، وعمى غرار ما فعمتو 

 لمجمس األمف، وليست 'بالونات اختبار'.القيادة في ايموؿ )سبتمبر( الماضي، حيف قدمت طمبا مماثال 
وأشار إلى اف الجيود األمريكية الحالية ال تختمؼ عف الجيود السابقة، التي تعتمد عمى فكرة وقؼ 
االستيطاف، وقبوؿ إسرائيؿ بمبدأ حؿ الدولتيف، وأنيا تقـو عمى تقديـ إسرائيؿ 'بوادر حسف نية'، كالخطوة 

ميف شيداء مف مقبرة األرقاـ في إسرائيؿ، إضافة إلطالؽ سراح أسرى السابقة التي تمثمت في تسميـ جثا
وتقديـ بعض التسييالت في مناطؽ الضفة، عمى أف يشرع فريقا المفاوضات عقبيا بعقد لقاءات محدودة 

وتشمؿ الجيود كذلؾ بأف توقؼ  بسقؼ زمني لالتفاؽ لوضع حموؿ لممفي األمف والحدود، بإشراؼ أمريكي.
المفاوضات عمميات البناء في المستوطنات، لكف بدوف أف تعمف عف األمر بشكؿ رسمي، إسرائيؿ خالؿ 

 وىو أمر بحسب المسؤوؿ الفمسطيني ال يالقي استحسانا مف القيادة، لعدـ وثوقيا بالحكومة اإلسرائيمية.
يكية ناقش وأوضح المسؤوؿ أف االتصاؿ الياتفي الذي تمقاه الرئيس محمود عباس مف وزيرة الخارجية األمر 

الممؼ، إذ وضعت خاللو الوزيرة األمريكية الرئيس في آخر تطورات اتصاالت واشنطف مع حكومة تؿ 
وأبمغ الرئيس الوزيرة األمريكية بموقؼ السمطة وحركة فتح القائـ عمى انتزاع اعتراؼ مف إسرائيؿ  أبيب.

الرئيس مف ترؤس اجتماع لمجنة بوقؼ االستيطاف قبؿ إطالؽ المفاوضات، حيث جرى االتصاؿ بعد انتياء 
 المركزية لفتح، تـ خاللو بحث ممؼ السالـ.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 مصادر فمسطينية لـ"المستقبل": لقاءات عريقات ـ مولخو بال نتائج 

 وعاألسبنتائج المقاءات التي عقدىا  إفقالت مصادر فمسطينية مطمعة لػ"المستقبؿ" : أحمد رمضاف -راـ اهلل 
الجاري رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات مع اسحؽ مولخو المستشار 

 بنياميف نتنياىو لـ تسفر عف أي نتائج تذكر. اإلسرائيميالسياسي لرئيس الوزراء 
لبناء  إجراءاتعدة  إسرائيؿعدة لقاءات مع مولخو بحثا خالليا تقديـ  اجريعريقات  أفوأوضحت المصادر 

 أفالمصادر  وأشارتالثقة تمييدًا لترتيب لقاء يجمع بيف الرئيس الفمسطيني محمود عباس مع نتنياىو. 
ولوصؿ ما انقطع بيف الجانبيف  األجواءلتحسيف  إسرائيؿالسمطة الفمسطينية تقدمت بطمبيف رئيسييف مف 

 إلىح ىذا المقاء، فإنو قد يؤدي والرئيس الفمسطيني وفي حاؿ نجا اإلسرائيميوعقد لقاء رئيس الوزراء 
 اإلفراجىما:  إسرائيؿاستئناؼ المفاوضات بيف الطرفيف. وبحسب المصادر، فإف الطمبيف الفمسطينييف مف 

، وىـ مف ذوي أسيرا وعددىـ  عاـ  أوسموالمعتقميف قبؿ توقيع اتفاؽ  األسرىعف جميع 
شحنات  بإدخاؿ إسرائيؿات، والطمب الثاني سماح المحكوميات العالية جدًا وبعضيـ محكوـ بعدة مؤبد

بإدخاليا  إسرائيؿمنذ عدة سنوات ولـ تأذف  األردفروسية قدمتيا روسيا لمسمطة وىي موجودة في  أسمحة
االتفاقيات المعقودة بيف الجانبيف  أف" عمى الرغـ إرىابية أعماؿبحجة احتماؿ استخداميا في ما تسميو "

 أربعكؿ  وأجيزتياقواتيا  أسمحةبالسماح لمسمطة الفمسطينية بتحديث  إسرائيؿمـز ت واإلسرائيميالفمسطيني 
 سنوات.

، اإلسرائيميةوعد ببحث الطمبات الفمسطينية في اجتماع الحكومة  اإلسرائيميالجانب  أفوتابعت المصادر 
 .األسرىعف  اإلفراجالصعوبات القانونية التي تعترض قرار  إلى أشارلكنو 

 //يروت، المستقبل، ب
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 ما بعد انتخاباتيا إلىالمالكي: واشنطن طمبت من عباس تأجيل خيار األمم المتحدة  

إف اإلدارة األميركية طمبت مف الرئيس محمود  أمسقاؿ وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي : لندف
الفمسطينييف يسعوف  أفكية، عممًا األمـ المتحدة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة األمير  إلىعباس تأجيؿ التوجو 

 إلى رفع مكانتيـ في األمـ المتحدة إلى دولة غير عضو، مف خالؿ التوجو إلى الجمعية العامة.
واشنطف تمارس ضغوطًا كبيرة عمى  إفعف المالكي قولو لإلذاعة الفمسطينية الرسمية،  "سما"ونقمت وكالة 

دة، عمى األقؿ قبؿ االنتخابات الرئاسية، حتى ال يؤثر ذلؾ في القيادة الفمسطينية لمنع أي توجو لألمـ المتح
نتائج االنتخابات. وكاف عباس تمقى اتصااًل مف وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف، تباحثا خاللو في 

 سبؿ دفع السالـ.
 //الحياة، لندن، 

 
 اف الموقف الفمسطيني التفاوضيفي الكونغرس ييدف إلى إضع "األونروا"المالكي: تعديل قانون  

اعتبر وزير الشؤوف الخارجية رياض المالكي، أف وقوؼ أعضاء كنيست وراء تعديؿ قانوف  :راـ اهلل
ضعاؼ الموقؼ الفمسطيني التفاوضي  نياء عمميا وا  'األونروا' في الكونغرس األميركي ييدؼ إلى إضعاؼ وا 

إنو تتـ متابعة ىذا الموضوع مع كافة الجيات المعنية  "صوت فمسطيف"وقاؿ المالكي لػ تجاه قضية الالجئيف.
 مف خالؿ تقديـ بيانات تنفي وتديف ذلؾ وتؤكد تعريؼ الالجئ.

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 "األوبك" الحقوقية فمسطين تنال جائزةعيسى قراقع:  

يف، عيسى قراقع، إف فمسطيف حصمت عمى جائزة والمحرر  األسرىقاؿ وزير شؤوف  :القدس - راـ اهلل
سنويا، وقدمت  اإلنسافمنظمة األوبؾ المصدرة لمنفط، والتي تقدـ لممؤسسات العاممة في مجاؿ حقوؽ 

وقاؿ قراقع في حديث لػ"صوت فمسطيف"، األربعاء، أف قيمة الجائزة  في سجوف االحتالؿ. األطفاؿ لألسرى
السمطة الوطنية، إلى أف قيمة الجائزة معنوية و تدلؿ عمى أف  إلىسمي دوالر، وستسمـ باحتفاؿ ر  ألؼ 
 في ذىف العالـ. أصبحت األسرىقضية 

 //القدس، القدس، 
 
 البرغوثي: اجتماع لجنة الحريات بحث سبل تطبيق اتفاق المصالحةالنائب  

طفى البرغوثي إف اجتماع لجنة قاؿ منسؽ لجنة الحريات العامة في الضفة النائب د.مص القدس: –راـ اهلل 
الحريات أمس الثالثاء، تـ بالتنسيؽ مع األشقاء المصرييف، وبالتوازي مع اجتماعات المصالحة الوطنية في 

وأضاؼ البرغوثي أف االجتماع تـ  مصر؛ بيدؼ إعطاء دفعة إيجابية لجيود المصالحة والوحدة الوطنية.
 حث اآلليات المطموبة لتنفيذ قرارات المجنة في بالتنسيؽ مع لجنة الحريات في قطاع غزة، لب

 
 القضايا العشر، مشيرًا إلى أف تنفيذىا ىو أىـ مؤشر عمى مدى جدية جيود المصالحة إلنياء االنقساـ.

 //القدس، القدس، 
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 الخضري: التقرير اإلسرائيمي حول "مرمرة" غير كافالنائب  
لمواجية الحصار النائب جماؿ الخضري، انتقاد مراقب الدولة  اعتبر رئيس المجنة الشعبية :القدس - غزة

في إسرائيؿ لرئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو حوؿ "مجزرة مرمرة" غير كاؼ ولـ يرتقي لمستوى 
 المجزرة والجريمة بحؽ المتضامنيف المدنيف الذيف قتموا وأصيبوا بنيراف الجيش.

مراقب الدولة الذي صدر اليوـ األربعاء : إف" التقرير ونتائجو ال تعدو  وقاؿ الخضري في تعقيبو عمى تقرير
كونيا إجراءات داخمية وانتقاد لرئيس الوزراء لدى االحتالؿ، وال يمبي المطالب التركية واآلماؿ الفمسطينية"، 

نياء الحصار المفروض عمى غزة منذ ست ة أعواـ مشددا عمى أف المطموب إقرار بالجريمة وعدـ تكرارىا وا 
 بشكؿ كامؿ.

 //القدس، القدس، 
 
 "الثراء الفاحش"بسبب تقرير حول  "ن بوليسييفور "يقاضي  نجل الرئيس عباس 

محمود عباس، ما أوردتو مجمة  يالفمسطيناحمد المصري: استيجف ياسر عباس نجؿ الرئيس  - لندف
، في تقريرىا المنشور األسبوع "رويترز"األمريكية، نقال عما زعمت أنيا أرقاـ لوكالة  "فوريف بوليسي"

الماضي، حوؿ ما قالت أنو )ازدياد في ثراء نجمي الرئيس الفمسطيني محمود عباس عمى حساب 
 الفمسطينييف(.

وأكد نجؿ الرئيس الفمسطيني أنو باشر االستشارات القانونية الالزمة لرفع دعوى قضائية ضد المجمة 
بالكذب االتكالي، ألنيا لـ تحقؽ جديا في الموضوع المنشور، واتكمت "األمريكية، التي وصؼ ما جاء فييا 

 ."عمى مصادر أخرى، يبدو أف مصدرىا الرئيسي غير موثوؽ عمى اإلطالؽ
كما نوه إلى تحذيره السابؽ، بمجوئو إلى القضاء كما لجأ في أكثر مف قضية لرد االعتبار الشخصي، بعد 

، ا القضية التي كسبيا عمى القناة اإلسرائيمية الثانية عاـ حمالت تشيير وتعريض ظالمة، كاف أبرزى"
 ."والقضية المرفوعة اآلف ضد قناة الجزيرة الفضائية، والتي تنتظر الحكـ

 //القدس العربي، لندن، 
 
 دور األردن في دعم القطاع الزراعي وزارة الزراعة الفمسطينية تثمن  

راعة الفمسطيني الميندس وليد عساؼ عمى الدور الكبير الذي يقوـ بو أكد وزير الز  :رامي عصفور –السمط 
األردف في تقديـ الدعـ لمقطاعات الفمسطينية المختمفة وبخاصة في البحث واإلرشاد الزراعي وشدد عمى 
ضرورة التعاوف مابيف الطرفيف في سبيؿ تحقيؽ أفضؿ الممكف لتطوير وتحسيف الواقع الزراعي. وبيف خالؿ 

 في األردف.لممركز الوطني لمبحث واإلرشاد الزراعي في عيف الباشا  زيارتو
//الدستور، عمان، 

 
 

 في تشكيل الحكومة وتأجيل المقاء مع فتح ال يعني تعطيل المصالحة تعثرأبو مرزوق: ليس ىناك  13
ؽ أف يكوف موسى أبو مرزو « حماس»نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة : جيياف الحسيني –القاىرة 

سرائيؿ تسبب في عرقمة المحادثات التي تجرى بيف حركتي  و « فتح»التنسيؽ األمني بيف السمطة وا 
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في القاىرة مف أجؿ تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس )أبو مازف، وقاؿ « حماس»
 «.يننا وبيف اإلخوة في فتحالتنسيؽ األمني لـ يطرح في جمسات الحوار التي عقدت ب»إف « الحياة»لػ 

لكف نحف نرى أف »واكد أف الممؼ األمني مؤجؿ إلى ما بعد تشكيؿ الحكومة، وفؽ الورقة المصرية، 
التنسيؽ األمني مع العدو مف أكبر سمبيات اتفاؽ أوسمو، ورغـ أف ىذه المسألة دائمًا مطروحة في حواراتنا 

 يرة التي نجرييا مف أجؿ تشكيؿ الحكومة. الوطنية، لكننا لـ نتناوليا في محادثاتنا األخ
كاف مف المفترض عقد لقاء مف أجؿ التوافؽ عمى موقع نائب رئيس الوزراء واألسماء التي »واضاؼ: 

لـ يتـ بسبب أف بعض اإلخوة أراد التأجيؿ لحيف انتياء لجنة »، الفتًا إلى أف ذلؾ «ستشغؿ الحقائب الوزارية
ورجح طرح ذريعة أخرى، مثؿ االنتظار إلى «. في تسجيؿ كشوؼ الناخبيفاالنتخابات المركزية مف البدء 

، «ىناؾ قضايا عدة يجب إنجازىا قبؿ تحديد موعد االنتخابات»حيف تحديد موعد االنتخابات، وقاؿ: 
يجب أوال أف ينتيي التحضير إلجراء انتخابات المجمس »موضحًا أنو تـ التوافؽ عمى ذلؾ. واوضح: 

، مشددًا «... حتى نتمكف مف إجرائيا مع االنتخابات التشريعية والرئاسية بشكؿ متزامف الوطني الفمسطيني
عمى أف انتخابات المجمس الوطني ىي األىـ بالنسبة الى الكؿ الفمسطيني، ألنيا عنواف لوحدة المشروع 

د موعد لذلؾ ال يمكف تحدي»ووحدة المؤسسة الممثمة لمشعب الفمسطيني في الداخؿ والخارج. واضاؼ: 
 «.لالنتخابات التشريعية مف دوف تحديد موعد النتخابات المجمس الوطني

ورأى أبو مرزوؽ ضرورة المضي قدمًا في تشكيؿ الحكومة، ألف االنتخابات ىي إحدى مياميا، إضافة الى 
مياـ أخرى منوطة بيا ال تقؿ حيوية، عمى رأسيا إنياء حصار غزة وتشغيؿ معبر رفح وتييئة األجواء 

مناسبة ووحدة المؤسسات في الضفة وغزة، معربًا عف تفاؤلو بإنجاز ممؼ الحكومة قريبًا. ورأى أف التأجيؿ ال
 «. سنصؿ إلى إنياء االنقساـ ميما كانت الذرائع»ال يعني بالضرورة التعطيؿ، وقاؿ: 

ي جرت لتفجير مقر ولفت إلى أف ىناؾ أطرافًا تسعى إلى تعطيؿ المصالحة، مشيرًا إلى المحاولة األخيرة الت
االنتخابات المركزية في غزة، والتي اتُّيـ فييا شقيؽ وزير األوقاؼ الفمسطيني محمود اليباش. ولفت إلى أف 

سممنا »رئيس لجنة االنتخابات حنا ناصر وأمينيا العاـ رامي حمد اهلل، اطمعا عمى االعترافات كاممة، وقاؿ: 
 «.تي انفجرت أماـ مقر لجنة االنتخاباتفتح شريطًا مسجاًل بكؿ تفصيالت العبوة ال

وعمى صعيد ما يتردد عف اتصاالت تجرى مف أجؿ استئناؼ المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني 
الموقؼ الفمسطيني مف االستيطاف لـ يتغير رغـ أف ىناؾ تسريبات بأف محادثات سرية »واإلسرائيمي، قاؿ: 

مطالب القيادة الفمسطينية بتسميح »، معتبرًا أف «والحدودجرت تـ التوصؿ فييا إلى تفاىمات عمى األمف 
التسوية السياسية أصبحت بحكـ الميزلة، فال »وقاؿ: «. األمف الفمسطيني أمر غير معقوؿ بو ومضحؾ

ذا استمر الوضع عمى ما ىو عميو، ستتبخر كؿ التسوية السياسية، خصوصًا أف الزمف  يوجد حؿ قادـ، وا 
اإلسرائيمييف يفرضوف الحؿ باألمر الواقع ومف دوف تنسيؽ مع السمطة »إلى أف وأشار «. ليس في صالحنا

الفمسطينية... لدرجة قد يفاجأ الفمسطينيوف بخريطة مرسومة ينسحب فييا اإلسرائيميوف بشكؿ أحادي 
 «.الجانب، تمامًا مثمما جرى في قطاع غزة

  14/6/2012الحياة، لندن، 
 

 من حقنا تعميم أطفالنا أن فمسطين مغتصبة: وتأحرون يديعوتخضر حبيب ردًا عمى  14
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أكد القيادي في حركة الجياد اإلسالمي خضر حبيب أف "مف حؽ الشعب الفمسطيني : محمد جاسر -غزة
تعميـ أطفالو أف العدو اإلسرائيمي مغتصب ألرض فمسطيف"، مشددًا عمى ضرورة التمسؾ بالثوابت والحفاظ 

 عمى الحقوؽ الوطنية. 
، أف الحاخامات يدرسوف تالميذىـ 2012-6-13في حديثو لػ"فمسطيف أف اليف"، األربعاء وأوضح حبيب 

القيـ العنصرية، "ويعتبروف أطفاؿ ونساء فمسطيف ما ىـ إال أفاعي وصراصير، وال يرتقوف أف يكونوا أناس 
 عادييف". 

ت" العبرية، "ما ىو إال واعتبر ما ورد في اإلعالـ اإلسرائيمي وخاصة ما ذكر في صحيفة "يديعوت أحرونو 
لتغطية ما تقوـ بو المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية والحاخامات بزرع الحقد والكراىية لدى أطفاليـ ضد 

 الفمسطينييف". 
وقاؿ حبيب:" إف االحتالؿ يحاوؿ قمب الحقائؽ عبر استخداـ وسائؿ إعالمو الدولية في العالـ أجمع"، 

 ي بالتصدي لمماكينة اإلعالمية التي يمتمكيا العدو التي وصفيا بػ"المجرمة".مطالبًا اإلعالـ العربي والفمسطين
 13/6/2012فمسطين أون الين، 

 
 من الشير الجاري بسبب االنتخابات المصرية 20ومشعل إلى ما بعد  عباسشعث: إرجاء لقاء نبيل  15

يؿ موعد لقاء الرئيس محمود أكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح نبيؿ شعث، تأج :عواد جعفري -راـ اهلل 
مف الشير الجاري، بسبب  20عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ، إلى ما بعد 

 االنتخابات المصرية، واىمية التشاور مع االشقاء المصرييف، دوف أف يحدد موعد جديد ليذا المقاء.
ناؾ تقدـ حقيقي في موضوع المصالحة، وأوضح شعث في حديث لػ"صوت فمسطيف"، اليوـ األربعاء، بأف ى

مشيرا إلى أف ىناؾ فرصة كبيرة النياء االنقساـ، وحركة فتح ستستغؿ ىذه الفرصة، في تشكيؿ حكومة 
جراء االنتخابات العامة.   الوفاؽ الوطني وا 

 13/6/2012القدس، القدس، 
 

 رةبين معسكري المقاومة والمفاوضات كبي الفمسطينيةزياد نخالة: الخالفات  16
دمشؽ: دعا نائب األميف العاـ لحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف زياد نخالة حركتي "حماس" و"فتح" إلى 
المضي قدما إلنياء الخالؼ بينيما وانجاز المصالحة، "بما يرفع المعاناة عف أبناء الشعب الفمسطيني عامة 

ة الداخمية لدعـ خيار المقاومة ضد وأنصار الحركتيف بكؿ مف الضفة والقطاع، ويساعد عمى تقوية الجبي
 االحتالؿ".

ونفى نخالة في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" عمـ الجياد اإلسالمي بتفاصيؿ االتفاؽ األخير بيف حركتي 
 "حماس" و"فتح" لتشكيؿ حكومة برئاسة محمود عباس.

وضات، أما الموضوع وأشار نخالة إلى أف المصالحة ال تعني حسـ الخالؼ بيف معسكري المقاومة والمفا
السياسي فالخالفات كبيرة، وىناؾ معسكراف مختمفاف: معسكر يتحدث عف المقاومة والتوقؼ عف االتصاؿ 

 والتواصؿ مع إسرائيؿ، ومعسكر يؤمف بأف المفاوضات ىي الطريؽ الوحيد لمتفاىـ مع االحتالؿ".
اتيجي، ونحف متفائموف خيرا بكؿ ما يجري وأضاؼ: "بالنسبة إلينا نعتقد أف خيار المقاومة ىو خيارنا االستر 

في المنطقة، ونعتقد أف الربيع الحقيقي ىو في استمرار المقاومة واستمرار الشعب الفمسطيني بالتمسؾ 
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بحقوقو". وأشار نخالة أف حركة الجياد اإلسالمي ترتبط بعالقات رسمية مع الرئيس محمود عباس، وأف 
 عالقاتيا مع "حماس" قوية ومتينة، 

 13/6/2012دس برس، ق
 

 حماس: تعديل الكونغرس األمريكي قانون المساعدات الخارجية مقدمة لشطب حق العودة 17
غزة: استنكرت حركة "حماس" في بياف  أرسمت نسخة منو لػ "قدس برس": توجو الكونغرس األمريكي 

ذي ينّص عمى إعادة بالتنسيؽ مع الجانب اإلسرائيمي إلقرار تعديؿ عمى قانوف المساعدات الخارجية وال
 تصنيؼ الالجئيف الفمسطينييف وحرمانيـ مف مساعدات "األونروا"، واعتبرت ذلؾ مقدمة لشطب حؽ العودة.

وأضاؼ البياف: "إنَّنا في حركة "حماس" إذ نديف ىذا القانوف، لنحّمؿ اإلدارة األمريكية وكؿ الدوؿ التي 
حؽ عودة الالجئيف حؽ مقّدس لف يستطيع أي قانوف أف  تعترؼ بو المسؤولية الكاممة عف تبعاتو، ونؤّكد أفَّ 

 يعّدؿ فيو أو يبّدؿ.
 13/6/2012قدس برس، 

 
 لإلفراج عن باقي األسرى ىو أسر جنود االحتالل الوحيدالعاروري: الطريق  18

قاؿ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ومسئوؿ ممؼ األسرى صالح العاروري أّف ىناؾ : بيروت
 أسيًرا. 27ا مف الجميع تجاه قضية النواب األسرى في سجوف االحتالؿ والذي يبمغ عددىـ تقصيًرا كبيرً 

وعف الثمف المتوقع لإلفراج عف بقية األسرى أوضح العاروري "بأننا مستعدوف لمتضحية بكؿ شيء ألجؿ 
عاًما مف األسرى النواب وبقية األسرى، وأّف الحؿ الوحيد ىو بأسر الجنود لإلفراج عف عنيـ، فعشروف 

 التفاوض لـ تنجح في اإلفراج عف األسرى".
 13/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 "أسطول الحرية"تعاممت من دون تخطيط سميم مع  حكومة نتنياىو: يصدر تقريره مراقب الدولة 19

ف أصدر مراقب الدولة القاضي ميخائيؿ ليندنشتراوس، تقريرا خاصا، أمس، بشأ: نظير مجمي - تؿ أبيب
الذي كاف يسعى لكسر « أسطوؿ الحرية»العدواف الذي نفذتو مجموعة مف الكوماندوز في عرض البحر ضد 

 أتراؾ.  9وأسفر عف مقتؿ  2010مايو )أيار( عاـ  31الحصار المفروض عمى قطاع غزة في 
اليجـو كانت  وتضمف التقرير انتقادات حادة لمقيادة السياسية، مشيرا إلى أف عممية اتخاذ القرار حوؿ ىذا

معطوبة، والمناقشات كانت متسرعة وسطحية، وأنو تـ استبعاد مجمس األمف القومي، المفترض أنو الجسـ 
األساسي المطموب تدخمو في ديواف رئيس الوزراء. وشدد التقرير عمى أف الحكومة لـ تتطرؽ في قراراتيا 

. وبحسب مراقب الدولة، فإف الجية تمؾ إلى احتماالت حصوؿ سيناريوىات متطرفة مثؿ مواجيات عنيفة
 التي تتحمؿ المسؤولية األولى في الموضوع، ىي رئاسة الحكومة.

نواقص جوىرية وممموسة في عممية اتخاذ القرارات التي »صفحة، عف  153وتحدث التقرير الذي جاء في 
س إلى أف عممية وأشار ليندنشتراو «. قادىا نتنياىو وكانت تحت مسؤوليتو بشأف مواجية أسطوؿ الحرية

اتخاذ القرار تمت مف دوف عمؿ منيجي منظـ ومنسؽ وموثؽ، رغـ اعتراؼ المستوى السياسي وقيادة الجيش 
 واألجيزة األمنية بأف األسطوؿ التركي يختمؼ عف األساطيؿ السابقة. 
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ورغـ أنو وكتب مراقب الدولة أنو رغـ إدراؾ نتنياىو أف الحديث ىو عف حدث غير عادي مف ناحية الحجـ، 
كاف مشاركا بشكؿ شخصي في االستعدادات، فإنو لـ يدرؾ أف وقؼ األسطوؿ بالقوة مف الممكف أف يؤدي 

 لمواجيات عنيفة يسقط فييا قتمى وجرحى.
وبيف التقرير أف نتنياىو كذب ولـ يقؿ الحقيقة عندما حاوؿ إلقاء تيمة الفشؿ في معالجة األسطوؿ عمى 

بؽ غابي أشكينازي؛ فادعى أنو لـ يخبره عف مدى خطورة األشخاص اآلتيف عاتؽ رئيس أركاف الجيش السا
عمى متف السفف. وقاؿ المراقب إنو في سمسمة مف الحاالت التي قامت بيا عناصر مختمفة، وعمى رأسيا 
أشكينازي، حذروا وبكؿ وضوح مف الرد العنيؼ مف قبؿ المشاركيف في األسطوؿ. وأشار التقرير إلى أف 

بعث، قبؿ أسابيع مف انطالؽ األسطوؿ، برسالة إلى نتنياىو وباراؾ، تضمنت توصيات بالعمؿ أشكينازي 
عمى وقؼ األسطوؿ بالطرؽ السياسية قبؿ اتخاذ القرار بوقفو بالقوة. كما أشار إلى أنو منذ إرساؿ الرسالة 

 مرات طرح فييا مضموف الرسالة. 4وحتى وصوؿ األسطوؿ التقى نتنياىو وأشكينازي 
، عقد باراؾ جمسة «مرمرة»أسابيع مف اليجوـ عمى  3مايو، أي قبؿ أكثر مف  6ء أيضا أنو في وجا

وفي حينو حذر أشكينازي مف محاوالت التعرض لسفف «.. أسطوؿ الحرية»لمناقشة االستعدادات لمواجية 
ينطوي حدث »سالح البحرية مف قبؿ ناشطيف فمسطينييف في قطاع غزة. ونقؿ عنو قولو إف الحديث عف 

 «. عمى احتكاؾ، ولو ثقؿ إعالمي عاؿ جدا
كما جاء أف باراؾ أصدر في الجمسة ذاتيا تعميمات باالستعداد إلمكانية أف يطمؽ المشاركوف في األسطوؿ 
النار باتجاه جنود البحرية اإلسرائيمية، والتشديد عمى تجنب المس بغير المشاركيف في ذلؾ. كما طمب باراؾ 

نتنياىو ليكوف عمى عمـ بيا قبؿ اتخاذ القرار. ويشير التقرير إلى أنو تـ تسميـ  عرض ىذه األمور عمى
ممخص الجمسة إلى السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الجنراؿ يوحناف لوكر. وبعد أسبوع، عقد بارؾ جمسة 

. ورد قائد مماثمة، أشار فييا مرة أخرى لممخاوؼ مف إمكانية قياـ المشاركيف في األسطوؿ بمياجمة الجنود
سالح البحرية وقتيا الجنراؿ إليعيزر مروـ بأنو يأمؿ أف ال يحدث ذلؾ، وأنو لـ يحدث في حاالت سابقة، 

 مشيرا إلى أف احتماؿ إطالؽ النار عمى الجنود ليس عاليا.
أف ىيئة أركاف الجيش كانت قد عقدت جمسة لمناقشة االستعدادات قبؿ األسطوؿ بعشرة  وذكر في التقرير

الفرضية تقوـ عمى أساس أنو ستكوف »، حذر خالليا جنراؿ مف المجوء إلى العنؼ. ونقؿ عنو قولو إف أياـ
ىناؾ مقاومة، ويجب بذؿ الجيود لكي تتـ السيطرة عمى السفف بأقؿ عدد مف اإلصابات، ومف الجائز 

لمذكور عبر وبعد يوميف مف االجتماع ا«. االفتراض بأنو ستكوف ىناؾ إصابات ويجب االستعداد لذلؾ
تنفيذ الميمة حسب ما طمب »أشكينازي عف موقؼ مماثؿ خالؿ جمسة عقدت في مكتبو. ونقؿ عنو قولو إف 

مف الجيش سيؤدي إلى مواجيات مع المشاركيف األجانب ونشوء عمميات استفزاز بيدؼ تحقيؽ إنجاز 
مسة الوحيدة التي عقدت لممجمس وبيف التقرير أنو في الج«. إعالمي وتصعيد االنتقادات التي توجو إلسرائيؿ

، قبؿ خمسة أياـ مف السيطرة عمى سفف األسطوؿ، حذر أشكينازي «أسطوؿ الحرية»الوزاري السباعي بشأف 
 مف أف السيطرة عمى األسطوؿ ستؤدي إلى مواجيات عنيفة.

أنو لـ يكف  وبيذه األمثمة، فضح المراقب أكاذيب نتنياىو وتيربو مف المسؤولية حينما ادعى أمامو يوميا
يدرؾ أف السيطرة عمى األسطوؿ مف الممكف أف تتدىور إلى مواجيات عنيفة. ورفض أقواؿ نتنياىو بأف 

رئيس أركاف الجيش لـ يطرح مدى »الوثائؽ التي تسمميا لـ تتناوؿ إمكانية حدوث مواجيات عنيفة، وبأف 
ف وقاؿ ليندنشت«. خطورة المشاركيف في األسطوؿ أو المخاوؼ مف العنؼ راوس إف نتنياىو لـ يقؿ الحقيقة وا 
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طرؽ عمؿ خطيرة مف قبؿ المشاركيف في )أسطوؿ »باراؾ لـ يفحص عف مدى جاىزية الجيش لمواجية 
 «.الحرية(، رغـ أنو أشار بنفسو إلى طريقة عمؿ خطيرة مف قبميـ

رة حرب ضد تقرير انطمقت أصوات كثيرة في إسرائيؿ تشكؾ في قدرة ىذه الحكومة عمى إداصدور عقب و 
 إيراف أو غيرىا.

 -أداء الثنائي نتنياىو »وقالت شيمي يحيموفيتش، زعيمة المعارضة اإلسرائيمية ورئيسة حزب العمؿ، إف 
باراؾ )تقصد وزير الدفاع إييود باراؾ(، كاف فاشال حتى اآلف في القضايا الكبرى، خصوصا في األوضاع 

 «.اسية والتعاطي مع المتغيرات في العالـ العربياالقتصادية االجتماعية وفي مجاؿ التسوية السي
 14/6/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 "عربية" و"يودية"ي يوجد أساس متين لبناء السالم وىو إقامة دولتينشمعون بيريز:  20

ه وساـ الحرية مف قبؿ رئيس خالؿ مراسـ تقميد، الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيرسشمعوف بيريز:  قاؿ 
إف أوباما لـ يتخؿ يوما عف تعيده بالوقوؼ إلى جانب إسرائيؿ وأنو  ألمريكية باراؾ أوباما،الوالت المت ا

 أثبت بأنو الصديؽ الوفي ليا.
نما  وادعى بيرس خالؿ الخطاب الذي ألقاه في واشنطف أمس، أف إسرائيؿ ال تعادي الشعب اإليراني، وا 

دد السمـ العالمي، فيي قيادة تتطمع لمسيطرة عمى القيادة اإليرانية ىي التي حولت إيراف إلى مصدر خطر يي
الشرؽ األوسط، وىي قيادة أطمقت العناف لإلرىاب في أنحاء العالـ كمو، وىي تحاوؿ بناء قنبمة ذرية، إنيا 
تجمب الظممات عمى العالـ المتطمع لمنور،عمى حد قولو، وقاؿ بيرس إف عمى العالـ أف يوقؼ الخطر 

 ئيؿ تؤيد ذلؾ".اإليراني فورا، وأف إسرا
إلى ذلؾ تطرؽ بيرس إلى المسار الفمسطيني فقاؿ: " إنني أعتقد أف السالـ مع الفمسطينييف بات اآلف أىـ 
مف أي وقت مضى في السابؽ، السالـ حتمي، السالـ ضروري، والسالـ ممكف. كؿ تأخير في تحقيقو 

مبدء مف جديد، إذ يوجد أساس متيف سيصعب مف فرصو: إسرائيؿ والفمسطينيوف، قاؿ بيرس ناضجوف اليوـ ل
 فمسطيف". -إسرائيؿ، ودولة عربية -لبناء السالـ وىو إقامة دولتيف: : دولة ييودية

 14/6/20102، 48عرب 
 

 و التسميم بامتالكيا قنبمة ذريةأ ىو بين ضرب إيراننا خيار و  لمفمسطينيينال تنازالت يعمون:  21
، ستنشر كاممة غدا ”ىآرتس“عموف، في مقابمة مع صحيفة قاؿ نائب رئيس الحكومة اإلسرائيمية بوغي ي

الجمعة، إنو سيكوف عمى إسرائيؿ أف تختار بيف امتالؾ إيراف لمقنبمة الذرية وبيف توجيو ضربة عسكرية 
إليراف، وعمييا اختيار الخيار الثاني. وادعى يعموف أف إيراف كثفت مؤخرا وبشكؿ ممموس نشاطيا في 

.  تخصيب اليورانيـو
عى يعموف، وىو جنراؿ احتياط وقائد اركاف سابؽ، أنو إذا لـ يتـ وقؼ الجميورية اإلسالمية، فإنيا ستممؾ واد

ذا قررت إيراف "كسر األدوات" والتقدـ  -خالؿ عاـ ما يكفي مف اليورانيوـ لبناء سبع ثمانية قنابؿ ذرية. وا 
خالؿ أقؿ مف نصؼ عاـ. وقالت الصحيفة إف  نحو بناء القنبمة الذرية، فسيكوف بمقدورىا بناء قنبمة قذرة أوؿ

 يعموف يقدر بأف التيديد اإليراني الذري سيكوف مسمطا عمى رقبة إسرائيؿ.
االقتصادي عمى إيراف ولـ يتـ مضاعفتو وتكثيفو  -واعتبر يعموف أنو في حاؿ لـ يثمر الضغط السياسي

ا إلى لحظة الحقيقة. " ويضيؼ يعموف بسرعة، وفي حاؿ لـ تحدث تطورات إيجابية قريبا، فسوؼ نصؿ قريب
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إنو إذا لـ تتحرؾ إسرائيؿ فإف أحدا لف يتحرؾ بدال عنيا فإما أف تممؾ إيراف القنبمة ” ىآرتس“في حديثو مع 
 أو أف نقوـ بقصفيا.

وقاؿ يعموف إف إسرائيؿ لف تكوف تشيكوسموفاكيا وال تشيمبرليف، في إشارة إلى كوف األولى أوؿ ضحية ليتمر 
لى سياسة التسامح التي اعتمدىا رئيس الحكومة البريطاني، تشيمبرليف تجاه في ال حرب العالمية الثانية، وا 

 ألمانيا النازية وىتمر.
وزعـ يعموف، إنو يرفض تقديـ أية تنازالت إقميمية لمفمسطينييف ما لـ يعترؼ الجانب الفمسطيني بإسرائيؿ 

مقابؿ السالـ" تحولت في الواقع إلى "األرض مقابؿ  كدولة الشعب الييودي، مدعيا أف معادلة "األرض
 اإلرىاب والصواريخ"، ولست مستعدا لمتنازؿ عف مميمتر واحد ". 

 14/6/20102، 48عرب 
 

 القرارات اإلسرائيميةبعمى السماح لمقيادات الييودية في العالم بالتدخل توافق لجنة في الكنيست  22
عمى السماح لمقيادات الييودية في العالـ بالتدخؿ سرائيمي اإلتؿ أبيب: وافقت لجنة خاصة في الكنيست 

مع طمبات طرحيا اآلالؼ مف ييود جميع أنحاء الكرة  والتأثير عمى القرارات اإلسرائيمية الرسمية، تجاوباً 
وقررت المجنة، التي ترأستيا النائبة عينات ويمؼ مف حزب االستقالؿ الذي يقوده وزير الدفاع،  األرضية.
باراؾ، أف تستقبؿ اقتراحات يطرحيا الييود في العالـ بواسطة شبكات التواصؿ االجتماعي والبريد إييود 

 اإللكتروني أو بوسائؿ أخرى.
في غضوف ذلؾ أعمنت جويؿ باييس، إحدى قيادات الييود البريطانييف، أف ىناؾ فكرة تكتسب الشعبية في 

لمي في المستقبؿ القريب. وقالت: إف ىذا البرلماف أوساط ييود العالـ ترمي إلى تشكيؿ برلماف ييودي عا
بمثؿ تأثير البرلماف األوروبي عمى قرارات  "إسرائيؿ"سيقاـ عمى نمط البرلماف األوروبي، وسيكوف تأثيره عمى 

 27وينبغي، حسب اقتراحيا، أف يمتـز الكنيست اإلسرائيمي ببحث أي اقتراح يوافؽ عميو  كؿ دولة ىناؾ.
 ."بوؾ فيس"ألؼ شخص عبر الػ

 ورحب بالفكرة، أبينوعـ بار يوسؼ، رئيس معيد سياسات الشعب الييودي.
وفي تفسير معمؽ ليذا التطور قاؿ أفرايـ لبيد، وىو مدير سابؽ في الوكالة الييودي العالمية، إف حكومة 

ي مثؿ ىذا . فف"إسرائيؿػ"تقؼ عمى أعتاب تصعيد كبير مع إيراف تترافؽ مع تيديدات إيرانية ل "إسرائيؿ"
، "إسرائيؿ"الوضع، سيمس كؿ تطور بالييود في كؿ مكاف في العالـ. وال يعقؿ أف يتخذ قرار كيذا فقط في 

 وينبغي أف تأخذ الحكومة اإلسرائيمية بما سيقولو ييود العالـ.
 14/6/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 مسطينية حقيقيةدعوة موفاز باالقرار بحدود الدولة الف تكونبركة: نأمل بأن محمد  23

محمد بركة، عف أمو في أف تكوف  اإلسرائيمي عواد جعفري: أعرب العضو العربي في الكنيست -راـ اهلل 
 كأساس لمتفاوض في الحزب حقيقية. 67دعوة زعيـ حزب كاديما، شاؤوؿ موفاز، لإلقرار بحدود عاـ 

تجاه، مغادرة موقعو في الحكـ إلى وقاؿ بركة في حديث صحفي، اليوـ األربعاء،" إذا قرر السير بيذا اال
جانب نتنياىو ألف مف يقرر في النياية ىو ىذا األخير"، موضحا أف موفاز ال يستطيع أف يكوف بديال 

 لنتنياىو، وىو يجمس إلى جانبو.
 13/6/2012، القدس، القدس
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 ائيميةسر نفاع لممرة الثالثة لرفضو الخدمة العسكرية اإل تسجن نجل سعيد المحكمة العسكرية 24

لممرة الثالثة عمى التوالي حكمت المحكمة العسكرية االسرائيمية الثالثاء عمى الشاب عمرو : توفيؽ عبد الفتاح
نفاع مف قرية بيت جف في الجميؿ االعمى بالسجف لمدة أسبوعيف إضافييف، وذلؾ بعد أف تحرر قبؿ أياـ 

وكاف  رفضو أداء الخدمة العسكرية االجبارية. بعد اف انيى الحكـ الثاني الذي كاف ُفرض عميو سابًقا بسبب
نفاع قد رفض اجراء الفحوصات الطبية تمييدا لتجنيده و ما زاؿ مصرِّا عمى رفضو بعدـ التجند لمخدمة 

 العسكرية االسرائيمية.
 13/6/20102، 48عرب 

 
 "إسرائيلـ "أفضل ل اعمى ما ىو عميو في سوري الوضعبقاء  غيورا آيالند: 25

مؤتمر اقتصادي )إيكونوميس( نظمتو "غموبوس" االقتصادية، تحدث غيورا آيالند، الرئيس  في كممتو في
السابؽ لما يسمى بػ"المجمس لألمف القومي" والمستشار االقتصادي لشراكة التنقيب عف النفط "غفعوت"، عف 

 الواقع الجيوسياسي واألمني حوؿ إسرائيؿ والذي يؤثر عمى اقتصادىا.
تفاقية السالـ مع مصر، أو حالة الالحرب بيف إسرائيؿ ومصر، عمى األصح، ذات تأثير وقاؿ آيالند إف "ا

 كبير عمى اقتصاد إسرائيؿ، وىذا االتفاؽ يسمح أيضا بالحفاظ عمى ميزانية أمف ممجومة".
وأضاؼ آيالند أنو يطرح السؤاؿ إذا ما كاف قد حصؿ أمر يمـز إسرائيؿ بتغيير اإلستراتيجية مع مصر، 

أنو يعتقد أنو غير ميـ مف يتسمـ السمطة في مصر، وبالتالي يجب عدـ تغيير اإلستراتيجية مع ويجيب 
مصر، ويجب مواصمة السعي لحالة "الال حرب" حتى لو تـ إلغاء االتفاقيات األخرى. وبحسبو فإف تأثير 

نما مصيريا القتصاد إسرائيؿ. -"الال حرب" ليس سياسيا   أمنيا فحسب، وا 
سورية، قاؿ آيالند إف السيناريو األفضؿ إلسرائيؿ ىو بقاء الوضع عمى ما ىو عميو اآلف وفي حديثو عف 

 ألطوؿ فترة ممكنة.
وبحسب آيالند فإنو "في حاؿ سقوط النظاـ السوري وصعود إسالـ متطرؼ إلى الحكـ فمف الواضح ماذا 

كؿ تاـ، وحصوؿ تصعيد في سيكوف تأثير ذلؾ عمى إسرائيؿ، واإلمكانية الثانية ىي أف تتفكؾ سورية بش
العالـ العربي والشرؽ األوسط. ويمكف القوؿ اآلف أف األفضؿ إلسرائيؿ ىو بشار األسد يحارب مف أجؿ 
شرعيتو أماـ العالـ.. ويبقى الوضع عمى ما ىو عميو أطوؿ ما يكوف.. صحيح أنو مؤلـ مف ناحية الشعب 

 السناريو األفضؿ".السوري الذي يقتؿ، ولكنو بالنسبة إلسرائيؿ فيذا ىو 
 13/6/20102، 48عرب 

 
 
 
 

  في بناء الجدار عمى الحدود مع األردن لمشروعنتنياىو يصدر تعميماتو  26
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية العامة "ريشت بيت"، بأف رئيس الحكومة "بنياميف نتنياىو" أصدر : القدس المحتمة

 يط لبناء جدار عازؿ عمى طوؿ الحدود األردنية.تعميماتو لمجيش ومسئولي وزارة الجيش لمشروع في التخط
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ونقمت اإلذاعة عف العميد "عوفير عيراف" عضو المجنة المسئولة عف التخطيط لمجدار الحدودي، باف 
 نتنياىو طمب مف مكتبو الشروع في تقييـ إمكانية تشييد جدار جديد عمى طوؿ الحدود الشرقية مع األردف.

ميف أيضًا عمى مشروع الجدار الحدودي مع مصر، إلى أف السياج عمى وأشار "عيراف"، وىو أحد القائ
كيمو متر مف أصؿ  181وقد تـ االنتياء بالفعؿ مف بناء  2013الحدود مع مصر سيكتمؿ مطمع عاـ 

 عامؿ. 1000كيمو متر، موضحًا أنو يعمؿ في تشييد وبناء الجدار حوالي  227
 13/6/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 ي يتوجو لباراك لمنع ىدم قرية سوسيا الفمسطينية كاممة في الضفةنائب عرب 27

الناصر ػ زىير أندراوس: وجو النائب الجبيوي د. دوؼ حنيف رسالة طارئة وشديدة الميجة إلى وزير األمف 
إييود باراؾ يحذره خالليا ويطالبو بمنع ىدـ قرية فمسطينية بكامميا في الضفة الغربية وأكد حنيف في 

: أف ىذا الحدث ىو المثاؿ األوضح لقياـ االحتالؿ باستغالؿ أجيزة التخطيط والبناء مف أجؿ تعميؽ رسالتو
 االحتالؿ.

 14/6/2012، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"الشعب الفمسطيني تتحول إلى قانون في  وعقاراتبركة: سرقة أراضي محمد  28
الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، في كممة لو  قاؿ النائب محمد بركة، رئيس الناصر ػ زىير أندراوس:

أماـ الييئة العامة لمكنيست، إف سرقة أراضي وعقارات الشعب الفمسطيني تتحوؿ إلى قانوف في إسرائيؿ، 
وسياسة منيجية لحكومات إسرائيؿ، وال بد أف يأتي اليوـ الذي ستحاكـ فيو محكمة الجنايات الدولية حكاـ 

 ياميف نتنياىو عمى جرائميـ ضد اإلنسانية.إسرائيؿ وأوليـ بن
بيتا استيطانيا  851وجاء ىذا لدى طرح النائب بركة عمى الييئة العامة لمكنيست، قضية اإلعالف عف بناء 

في الضفة الغربية، بقرار مف رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو، كإرضاء لممستوطنيف بسبب قرار 
 مة بإخالء خمسة مباني قائمة عمى أرض فمسطينية خاصة. الحكومة االنصياع لقرار المحك

 14/6/2012، القدس العربي، لندن
 

 ليفني: حزب كديما لن يكون موجودا باالنتخابات العامة اإلسرائيمية المقبمة 29
تؿ أبيب ػ يو بي آي: قالت رئيسة حزب كديما والمعارضة اإلسرائيمية السابقة تسيبي لفيني إف كديما لف 

ودا عمى الساحة السياسية في االنتخابات العامة المقبمة، فيما قالت رئيسة حزب العمؿ والمعارضة يكوف موج
 الحالية شيمي يحيموفيتش إف كديما انيار بشكؿ كامؿ.

وبثت إذاعة الجيش اإلسرائيمي األربعاء شريطا مسجال قالت ليفني فيو إف 'كديما لف يكوف موجودا في 
 يتوقع أف تجري في شير تشريف الثاني )نوفمبر( مف العاـ المقبؿ.االنتخابات المقبمة' التي 

وجاء تصريح ليفني خالؿ مشاركتيا في ندوة تحاكي نزع شرعية إسرائيؿ في العالـ وسبؿ مواجية ذلؾ عقدت 
 في المركز األكاديمي المتعدد المجاالت في مدينة ىرتسيميا بوسط إسرائيؿ أمس.

'تشخيص ليفني دقيؽ فػ كديما انيار بالكامؿ ألنو لـ يشكؿ في أية لحظة وقالت يحيموفيتش مف جانبيا إف 
 بديال أيديولوجيا لحكومة )بنياميف( نتنياىو'.
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وقاؿ عضو الكنيست زئيؼ بييمسكي مف كديما إنو 'تبقى سنة ونصؼ السنة حتى االنتخابات وسيتيقف 
محة دولة إسرائيؿ وسيضع قانونا الجميور الذي صوت لصالح كديما مف أف ىذا الحزب يعمؿ مف أجؿ مص

 بديال لقانوف طاؿ'.
 14/6/2012، القدس العربي، لندن

 
 الُمشّكمة خطرًا عمى السالم الدولبصدارة  "إسرائيل" 30

" )إسرائيؿ(" GPIاالسترالي "-صنؼ مؤشر السالـ العالمي الصادر عف معيد االقتصاد والسالـ األمريكي
 في المؤشر.   150لسالـ العالمي وجاءت في المرتبة في صدارة الدوؿ التي تشكؿ خطر عمى ا

دولة ىي أخطر مف  158، فقد تبيف أف ثمانية دوؿ فقط مف أصؿ 2012وحسب تقريرىا ليذا العاـ 
، ولبناف 128)إسرائيؿ( عمى السالـ العالمي ومنيا دوؿ مف الشرؽ األوسط ومف ضمنيا إيراف في المرتبة 

عمى الرغـ مف المذابح التي ترتكب داخميا  147وسوريا في المرتبة  ،11، ومف ثـ مصر 136في المرتبة 
 في العاـ الماضي إال أف )إسرائيؿ( تتقدميا بثالثة مراتب.  41يوميًا، حيث تراجعت عف المرتبة 

واألخيرة، كأخطر دولة عمى السالـ العالمي لمسنة الثالثة  158كما صنؼ المؤشر الصوماؿ في المرتبة 
ومف ثـ تمتيا عمى الترتيب أفغانستاف والسوداف والعراؽ وجميورية كونغو الديمقراطية وروسيا عمى التوالي، 

وكوريا الشمالية وجميورية إفريقيا الوسط و)إسرائيؿ(، وبعدىا في القائمة باكستاف وسوريا وليبيا ونيجيريا 
 وتشاد وكوال لمبور واليمف واليند وجورجيا وزيمبابوي.

 13/6/2012، الينالمصدر: فمسطين أون 
 

 وأسمحة بمعرض باريس الحديديةتعرض القبة  "إسرائيل" 31
قدمت شركة تطوير األسمحة القتالية اإلسرائيمية "رفائيؿ" منظومة األسمحة االعتراضية "القبة الحديدية" في 

 المعرض الدولي لمصناعات العسكرية المقاـ في العاصمة الفرنسية باريس. 
، ىذا السالح ألوؿ 2012-3-12" العبري فقد عرضت شركة "رفائيؿ" الثالثاء وبحسب ما نشر موقع "والال

مرة أماـ العالـ، مف خالؿ عرض إحدى بطاريات ىذه المنظومة في المعرض الدولي في باريس، والتي 
 تعتبرىا )إسرائيؿ( مف أىـ المنظومات االعتراضية تطورا في العالـ. 

الجديدة التي تـ تصنيعيا مف ضمف منظومة دفاع نشطة كذلؾ عرضت الشركة بعض أنواع األسمحة 
مممتر وليا قدرة كبيرة عمى القتؿ،  30لمركبات خفيفة، ومنظومة "مسمار صغير" والتي تصؿ قطرىا إلى 

ويمكف أف تطمؽ مف خالؿ المركبات أو السفف الصغيرة وكذلؾ طائرات مقاتمة، وىذه المنظومة تنتمي لعائمة 
 كيمومتر. 25كيمو متر، وتصؿ أيضا إلى مدى  1.5الضوئية" وليا فاعمية قتالية لػ  -الصواريخ "الكيربائية

 13/6/2012، فمسطين أون الين
 

 يمتقي مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية في القاىرة السفير اإلسرائيمي 32
وزارة الخارجية، التقى  محمد عبد الرازؽ: قاـ السفير اإلسرائيمي بالقاىرة يعقوب أميتاي بزيارة لمقر -القاىرة 

خالليا عددا مف المسؤوليف مف بينيـ السفير طاىر فرحات مدير إدارة إسرائيؿ بوزارة الخارجية، وأوضحت 
 مصادر دبموماسية أف السفير اإلسرائيمي طمب زيارة وزارة الخارجية في إطار لقاءاتو الدورية.
 14/6/2012، الشرق األوسط، لندن
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 في مجال تحمية المياه "قوة عظمىإلى " ولتتحتقرير: "إسرائيل"  33

حممي موسى: توجد في إسرائيؿ حاليًا خمس منشآت تحمية مياه مكتممة أو عمى وشؾ االكتماؿ أكبرىا في 
لى جانب ىذه، ىناؾ منشأتاف في عسقالف وبمماخيـ وسوريؾ وأسدود. ويتوقع أف تحمي ىذه  الخضيرة. وا 

مميوف متر مكعب مف المياه سنويًا، وىي كمية تعادؿ تقريبًا  600حوالي  2013المنشآت حتى نياية العاـ 
 أربعة أضعاؼ ما تضخو إسرائيؿ مف بحيرة طبريو في كؿ عاـ.

وحاليًا، فإف نصؼ المياه الجارية إلى البيوت في إسرائيؿ ىي مف مياه منتجة في منشآت تحمية المياه، وقد 
عتماد عمى مشيئة السماء واألمطار لتمبية االحتياجات مف كاف القرار اإلسرائيمي منذ سنوات بالكؼ عف اال

، دورًا مركزيًا «كيؿ»، وشركة «ديمؾ»المتفرعة عف شركة « IDE»الماء والذىاب إلى البحر. ولعبت شركة 
في تحويؿ إسرائيؿ إلى قوة عظمى في مجاؿ تحمية المياه. وقد أقامت الشركتاف منشآت التحمية ليس فقط 

نما  أيضًا في العديد مف دوؿ العالـ. في إسرائيؿ وا 
ويعود التفكير اإلسرائيمي بتحمية المياه إلى دافيد بف غوريوف في مطمع الخمسينيات، الذي بحسب خبير 

 إسرائيمي.
وبالفعؿ تـ إنشاء أوؿ منشأة تحمية مياه في إيالت في منتصؼ الستينيات التي مثمت حجـ المشاركة 

وكانت أوؿ المنشآت لمتحمية تتـ بطريقة التبخير، التي تحتاج إلى طاقة األميركية في تطوير ىذا القطاع. 
األميركية لتجسيد تكنولوجيا تحمية « فايربانكس ويتني»ىائمة ومكمفة. وبعد سنوات تشاركت إسرائيؿ وشركة 

اقترحيا عالـ ييودي روسي ىاجر إلى إسرائيؿ ويدعى ألكسندر زرحيف. وأنشأ زرحيف ومجموعة عمماء 
أقامت معمال قرب شاطئ تؿ أبيب. وفي النياية » منشآت تحمية ـ ض»إسرائيمية أميركية تدعى شركة 

مترًا مكعبًا  350أقامت الشركة أربع منشآت تحمية صغيرة بتكنولوجيا جديدة في إيالت كؿ واحدة كانت تنتج 
تقني جديد يعتمد عمى مف المياه يوميًا. وبرغـ تعقيدات طريقة التحمية ىذه، إال أنيا احتوت عمى عنصر 

وتدورت ىذه الشركة لتغدو «. ىندسة تحمية المياه اإلسرائيمية»الضغط وسرعاف ما تطور. وتـ إنشاء شركة 
«IDE ».اإلسرائيمية 

باعت الشركة أكثر مف مئة منشأة تحمية مياه لدوؿ  1980وخالؿ الفترة مف منتصؼ الستينيات حتى العاـ 
يطاليا. ولكف تطور الشركة اإلسرائيمية في ىذا المجاؿ جاء أساسًا بعد فتح مختمفة في العالـ بينيا أسباني ا وا 

نما  السوؽ اإليراني في عيد الشاه، فإيراف الشاه لـ يكف شريكًا فقط في خط أنبوب النفط إيالت ػ عسقالف وا 
 أيضًا في مشاريع تحمية المياه.

مميوف متر مكعب مف المياه سنويا في العاـ  50مف عموما توالت قرارات الحكومة اإلسرائيمية بتحمية المياه 
مميوف  750بالعمؿ عمى تحمية  2007إلى قرار الحكومة العاـ  2003مميوف في العاـ  400إلى  2000

مميوف  600. وكما سمؼ سيتحقؽ في العاـ المقبؿ ىدؼ تحمية 2020متر مكعب مف المياه سنويا في العاـ 
 متر مكعب مف المياه.

 14/6/2012روت، السفير، بي
 

 من نقص في عدد جنود سالح الجو وسيضطر لالستعانة بـ"الحريديم" يعاني اإلسرائيميالجيش  34
أفاد المراسؿ العسكري الصييوني "عاموس ىرئيؿ" أّف الجيش يحتاج إلى ممحؽ فوري مف مئات الجنود 

القوة البشرية في ىيئة األركاف، لتشكيالتو التقنية، خاصة في سالح الجو، الفتًا إلى معمومات قدمتيا شعبة 
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وأوصت أنو بإمكاف متجنديف متدينيف المساعدة عمى مؿء الثغرات التي تـ إحداثيا. وأضاؼ "ىرئيؿ" أّف 
نطاؽ القوة البشرية في الخدمة اإللزامية انخفض لعدة آالؼ في الدليؿ السنوي منذ منتصؼ العقد السابؽ، 

لي، بسبب ارتفاع عدد "الحريديـ" الحاصميف عمى تأجيؿ التجنيد، وسيعود لالرتفاع فقط منتصؼ العقد الحا
موضحًا أّنو قد ثبت خطأ تقدير الجيش بأّنو استوفى الحاجة لسد االنخفاض بعدد الجنود في مياـ القتاؿ 
ومياـ أخرى تكنولوجية. وأكد أّف التشكيالت التقنية في الجيش تعاني مف مشكمة إضافية، تتمثؿ بانخفاض 

عدد خريجي المدارس المينية، الحاصميف عمى تأىيؿ تقني أولي قبؿ إدراجيـ في الجيش، حيث  كبير في
جندي متديف في مياـ تكنولوجية بارزة، كما يتـ في سالح الجو تنفيذ عمؿ  380يخدـ اليوـ في سالح الجو 

ى أّنو قد اضطر أركاني، يستطيع السالح بحسبو زيادة العدد إلى ألؼ شخص، خالؿ سنة واحدة، مشيرًا إل
في ىذه المرحمة، لنقؿ جزء مف ميامو إلى مصادر خارجية تابعة لشركات مدنية، بسبب نقص القوة البشرية 

 المناسبة. 
 موقع ويمال اإلخباري )عن العبرية، ترجمة المركز(

 13/6/2012، 2560 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 القادمة جاىزية االستعدادات لمحرب عدممن  إسرائيميتخّوف  35
أفاد قائد لواء "داف" في الجبية الداخمية الصييونية "آدـ سوزماف" أّف حالة مف حظر التجواؿ ستفرض عمى 
"تؿ أبيب" إذا ما سقطت مئات الصواريخ عمى محيطيا فور اندالع الحرب، الفتًا إلى أّنو سيتـ إخالؤىا في 

ر تقميدية. وشدد "سوزماف" إلى ضرورة حاؿ تعرضت ليجوـ صاروخي، خاصة إذا حممت رؤوسًا حربية غي
االستمرار بالعمؿ الدؤوب لمواجية الخطر الجدي الذي تشكمو الجبية المعادية كإيراف و"حزب اهلل" وحماس، 
ومف ذلؾ امتالؾ عدة منظومات لمدفاع الجوي متطورة جدًا، موضحًا في الوقت نفسو أنو ال يمكف االعتماد 

لكاممة والدفاع التاـ. وأكد بأّف االستعدادات ليست جاىزة حتى اآلف، ألف عمى أي منظومة لتمنح الحماية ا
لوقائية في % مف سكاف "غوش داف" بدوف كمامات غاز، مشيرًا إلى أنو سيتـ اتخاذ بعض الخطوات ا30

مناطؽ أخرى تتضمف تدريبات ومناورات دائمة وثابتة، وتجييز المستشفيات لمواجية احتمالية معالجة 
 الجرحى في ظؿ القصؼ.

 القناة الثانية )عن العبرية، ترجمة المركز(
 13/6/2012، 2560 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 
 

 اسة تشمل الدفاع الجوي وجبية العمقتجري تعيينات حس اإلسرائيميةاالستخبارات العسكرية  36
أكد المراسؿ العسكري الصييوني "موشيو دافيد" أّف ىيئة أركاف الجيش أقرت مؤخرًا سمسمة تعيينات قيادية، 
عمى رأسيا منصبي ضابط االستخبارات الرئيسي وقائد تشكيؿ الدفاع الجوي، موضحًا أّف تشكيؿ الدفاع 

مة "القبة الحديدية" تحّوؿ إلى تشكيؿ ىاـ، وخاصة بعد عمميات الجوي في سالح الجو منذ إطالؽ منظو 
اإلعتراض األولى لممنظومة والنجاحات الكثيرة التي حققتيا حتى اآلف تحت قيادة العميد "دوروف غبيش". 
وقاؿ "دافيد" إّنو في ىذا الوقت، تقرر بأّف بديؿ "غبيش" سيكوف العقيد "شاحر شوحط"، الذي يشغؿ منصب 

رة "زمف الحصاد" في خطة التفعيؿ العسكرية. وأضاؼ أّف العقيد "أ" الذي يشغؿ اليـو منصب رئيس إدا
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ممحؽ الجيش "اإلسرائيمي" في واشنطف وشغؿ سابقًا منصب ضابط إستخبارات القيادة الجنوبية، سيعود إلى 
عميد ويخمؼ  "إسرائيؿ" ليعيف في المنصب األىـ كضابط اإلستخبارات الرئيسي، حيث سُيرّقى إلى رتبة

ضابط اإلستخبارات الرئيسي الحالي العميد "ألاير كارو". وأشار إلى أّف رئيس جبية العمؽ في "أماف" العقيد 
"أ" سيعيف في أعقاب جولة التعيينات بمنصب نائب رئيس قسـ األبحاث في "أماف" وسيخمؼ في منصبو 

 الجديد العقيد "ش".
 ترجمة المركز( مجمة "بمحانيو" العسكرية )عن العبرية، 

 13/6/2012، 2560 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 كاميرا عمى طائرات بال طيار تستطيع كشف أي شيء تحت األرض يختبر الجيش اإلسرائيمي 37
أفادت القناة السابعة العبرية أّف الجيش الصييوني يختبر بنجاح في ىذه الفترة كاميرا فريدة مف نوعيا تـ 

ستطالع" بال طيار، موضحًة أّف الكاميرا بإمكانيا الكشؼ عف أية نشاطات أو حركة تثبيتيا عمى طائرات "ا
تجري تحت األرض، كحركة األشخاص أو وجود أنفاؽ ومواقع أسمحة، مف خالؿ موجات منبعثة مف مواد 
ع مختمفة. وذكر ضابط في المخابرات الجوية الصييونية أّف الكاميرا بإمكانيا الرصد والتنبيو مف المواق

واألىداؼ المشبوىة، وحتى إف كانت في مساحات مشبعة بمواد مختمفة وتشمؿ مواد كيميائية، مضيفًا أّف 
"الكاميرا تعمؿ عمى امتصاص موجات منبعثة مف مواد مختمفة في الطبيعة، حتى لو لـ تكف دلياًل عمى 

الضابط إلى أف جميع التجارب  حركة مشبوىة، الفتًا أّف لدييا القدرة عمى التفريؽ بحساسية عالية". وأشار
التي أجريت كانت ناجحة، وأف أسراب مف الطائرات بدوف طيار سيتـ تركيب الكاميرا عمييا لمعمؿ في جميع 

 المناطؽ، حيث يقـو ميندسوف بنقؿ خبراتيـ في ىذا المجاؿ لمجنود.
 صحيفة الديار، لبنان

 13/6/2012، 2560 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 يعمل عمى تعقيد تشفير الطائرات دون الطيار خوفًا من قرصنة أنظمتيا سرائيميالجيش اإل 38
أفادت صحيفة "جيروزاليـ بوست" أّف الجيش الصييوني يواصؿ العمؿ عمى تشفير طائراتو دوف طيار وسط 
تخوؼ مف أف يحصؿ أعداء "إسرائيؿ" عمى تقنية تمكنيـ مف اعتراض ما ترصده. وأضافت الصحيفة أّنو 

ألشير القادمة سوؼ تقوـ قيادة القوات البرية بتسميـ نموذج جديد لطائرة "سكايالرؾ" والتي ستتميز في ا
بنظاـ تشفير جديد ييدؼ إلى منع القوات "الُمعادية" مف اعتراض ما ُتصّوره، الفتًة إلى أّنو قد ُوزعت طائرة 

 Skyيمي" كجزء مف برنامج ""سكايالرؾ آي" عمى مر العاميف الماضييف عمى كتائب الجيش "اإلسرائ
Rider الذي ُأنشئ لتزويد قادة الكتائب بقدرات رصد جوية دوف الحاجة إلى االعتماد عمى سالح الجو "

الصييوني. وأشارت إلى أّف نظاـ التشفير الداخمي لمحزمة الجديدة مف طائرات "سكايالرؾ" سوؼ يتضمف 
 ار خالؿ الميمات دوف اعتراض تعقب اليدؼ.نظاـ تحكـ يسمح لمقادة باستبداؿ الطائرات بدوف طي

 موقع اإلنتقاد، لبنان
 13/6/2012، 2560 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 منع إدراج كنسية الميد عمى قائمة التراث العالمي إلىاالحتالل يسعى دلياني:  36
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االحتالؿ تسعى  أكد األميف العاـ لمتجمع الوطني المسيحي في األراضي المقدسة ديمتري دلياني أف حكومة
لمنع إدراج كنيسة الميد عمى قائمة التراث العالمي تحت اسـ دولة فمسطيف، خالؿ انعقاد لجنة التراث 

  العالمي.
وذكر دلياني في بياف أف مساعي االحتالؿ القت استجابة مف المجمس العالمي لممعالـ والمواقع األثرية 

، الذي أوصى بعدـ النظر في الطمب المقدـ مف دولة المسؤوؿ عف مراجعة طمبات قائمة التراث العالمي
 «.واىية»فمسطيف بإدراج كنيسة الميد في القائمة متحججًا بأسباب تقنية 

وأشار دلياني إلى المخاطر التي تحدؽ بكنيسة الميد، مذكرًا بالحصار الذي فرضو االحتالؿ عمى الكنيسة 
عمييا في تمؾ الفترة، باإلضافة إلى الحصار الحالي خالؿ انتفاضة األقصى، والذخيرة الحية التي أطمقت 

الذي تعاني منو الكنيسة نتيجة جدار الفصؿ والتوسع وسياسة العزؿ التي يمارسيا االحتالؿ عمى المقدسات 
 اإلسالمية والمسيحية.

 41/3/1041، السفير، بيروت
 

 الخضري: مميون غزي يعتمدون عمى المساعدات  10
عبية لمواجية الحصار جماؿ الخضري أنو مع دخوؿ الحصار اإلسرائيمي عامو أكد رئيس المجنة الش: غزة

السادس عمى التوالي فإف أكثر مف مميوف فمسطيني في قطاع غزة يعتمدوف عمى المساعدات في تسيير 
 4.4وأكد الخضري في تصريٍح لو الخميس أف الحصار متواصؿ ويخنؽ ويشؿ حياة قرابة  حياتيـ اليومية.

 ف.مميوف مواط
وطالب الخضري بضرورة تكثيؼ الضغط الدولي عمى كافة المستويات وتشكيؿ قوة ضاغطة عمى االحتالؿ 
 إلنياء الحصار بشكؿ كمي وفتح المعابر والسماح بدخوؿ كافة مستمزمات القطاع دوف قوائـ ممنوعات.

ألصناؼ المسموح ولفت إلى أف "إسرائيؿ" تيربت مف استحقاؽ كسر الحصار عبر زيادة عدد الشاحنات وا
 بدخوليا غزة عقب مجزرة سفينة مرمرة.

نشاء ميناء  وقاؿ الخضري إنياء الحصار يتمثؿ في فتح المعابر التجارية بشكؿ كامؿ وافتتاح مطار غزة وا 
 بحري إلى جانب إعادة افتتاح الممر اآلمف بيف غزة والضفة الغربية.

 41/3/1041، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 
 
 

 سجون االحتالل باألطفال: األطفال المعتقمون يتعرضون النتياكات جسيمة  عنمدفاع لحركة العالمية ال 14
قاؿ مسؤوؿ المناصرة الدولية في الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ جيرارد ىورتوف، إف األطفاؿ : راـ اهلل

ات جسيمة تصؿ بعضيا لمتيديد الفمسطينييف المعتقميف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي يتعرضوف النتياك
 باالغتصاب.

وأضاؼ ىورتوف خالؿ ندوة بعنواف 'األطفاؿ رىف االعتقاؿ العسكري أيد مكبمة وأعيف معصوبة وشروع 
باإلدانة'، مساء اليوـ الثالثاء، أف األطفاؿ الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية يحرموف مف الحد األدنى مف 

 حقوؽ الطفؿ.
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محققيف في المعتقالت يمارسوف ضدىـ أساليب تنكيؿ تصؿ إلى حد التحرش الجنسي، مف وأشار إلى أف ال
دوف السماح لممحامي بمقائيـ أو الدفاع عنيـ، ويبقوف في ظروؼ تحقيؽ واحتجاز صعبة حتى االعتراؼ 

 بالتيـ المنسوبة إلييـ.
مى الجنود اإلسرائيمييف وأوضح أف معظـ األطفاؿ الذيف يعتقموف ينسب إلييـ تيمة 'إلقاء الحجارة ع

، حيث يقتحـ الجنود منازؿ األطفاؿ ويدخموف غرؼ  والمستوطنيف'، وتبدأ رحمة االعتقاؿ مف غرؼ النـو
نوميـ، ويتـ تعصيب أعينيـ، وتكبيؿ أيدييـ في المرابط البالستيكية، ويوضعوف في اآلليات العسكرية لمدة 

األىؿ أية تفاصيؿ عف التيـ أو الجية التي سينقؿ إلييا طويمة، وينقموف إلى مكاف التحقيؽ مف دوف إبالغ 
 الطفؿ المعتقؿ.

ساعة األولى مف اعتقاؿ الطفؿ، يتمقى الطفؿ أقصى أنواع التعذيب خالليا، حيث  15وقاؿ ىورتوف 'في الػ
ييدد المحقؽ الطفؿ باالغتصاب إذا لـ يعترؼ بالتيـ الموجية إليو، ويغصب األطفاؿ عمى توقيع وثيقة 

اميـ بالمغة العبرية مف دوف ترجمتيا ليـ أو معرفة عمى ماذا يوقعوف، وتحكـ المحكمة العسكرية اتي
 سنوات'. 40شيرا إلى  41اإلسرائيمية عمييـ مف دوف السماع ليـ، ليتـ الحكـ عمييـ بيف 

 % مف األطفاؿ المعتقميف ينقموف إلى سجوف داخؿ إسرائيؿ ليصبح مف الصعب عمى ذوييـ52وأضاؼ أف 
زيارتيـ إال بعد الحصوؿ عمى تصاريح لمدخوؿ والتي تستغرؽ مدة ثالثة أشير، في الوقت الذي يسمح فيو 

 بالزيارة، وكثير مف األطفاؿ يعتقموف ويخرجوف قبؿ زيارة أىميـ ليـ.
وأشار ىوتروف الذي قدـ تقريرا حوؿ اعتقاؿ األطفاؿ، مف خالؿ شيادات أخذت مف عدد منيـ، الى اعتقاؿ 

، واعتقؿ حتى نياية شير نيساف 1044طفؿ عاـ  1304، فيما اعتقؿ 1005طفال عاـ  3533ارب ما يق
 طفال. 453ما يقارب  1041مف العاـ الجاري 

وقدـ ىورتوف فيمما وثائقيا يحاكي اعتقاؿ جنود االحتالؿ لألطفاؿ الفمسطينييف، مع شيادات حية لطفميف 
ي، حيث لـ يكونا يعرفاف الميؿ مف النيار وعدد أياـ اعتقاليـ أثناء تعرضا لالعتقاؿ والتحقيؽ، والعزؿ االنفراد

 التحقيؽ معيـ.
 41/3/1041، وكالة سما اإلخبارية

 
 طفاًل فمسطينًيا يبدؤون إضراًبا عن الطعام في سجن "ىشارون" وزارة األسرى في غزة: عشرون 11

اروف" إضراًبا مفتوحًا عف الطعاـ (، عشروف طفاًل فمسطينًيا في سجف "ىش3-41بدأ أمس الثالثاء ): غزة
 احتجاًجا عمى الظروؼ الصعبة التي يعيشونيا وعدـ اىتماـ إدارة السجف بمطالبيـ.

عاًما( أحد المضربيف عف الطعاـ قولو،  44ونقمت وزارة االسرى والمحرريف في غزة عف الطفؿ أحمد الفي )
الطعاـ احتجاجًا عمى األوضاع التي يمر بيا  أسيرًا مف االطفاؿ أعمنوا البدء في إضراب مفتوح عف 10إف 

األسرى القاصريف في ىذا السجف، وتردي أوضاعيـ المعيشية، حيث ال يسمح لألسرى بالتزاور مع بعضيـ، 
 وال يسمح ليـ بالدراسة، وال يوجد مغسمة بالقسـ، ويقـو األشباؿ بغسؿ مالبسيـ باأليدي.

ذالؿ األسرى األشباؿ حتى بعد التوقيع اتفاقية  إنياء وأوضح أف "إدارة السجف ما زالت تمعف في تع ذيب وا 
دارة السجوف".  اإلضراب الذي وقع بيف لجنة قيادة اإلضراب وا 

 43/3/1041، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 سيسي من العزلأبو  خروجوزارة االسرى تنفي  13
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، حسف عبد ربو في تصريحات، اف نفى مدير العالقات العامة واالعالـ في وزارة االسرى والمحرريف :جنيف
أبو عاما (، واكد اف  11أنيت عزؿ األسير ضرار موسى يوسؼ أبو سيسي ) اإلسرائيميةتكوف السمطات 

سيسي ما زاؿ في زنازيف العزؿ االنفرادية في سجف عسقالف منذ اختطفتو وحدة كوماندوز اسرائيمية مف 
 . 1044-1-45اوكرانيا في 

 43/3/1041، القدس، القدس
 

  64يدخل يومو الـ سرسكالاألسير إضراب  11
جوزيؼ « فيفا»بتصريحات رئيس االتحاد الدولي لكرة القدـ « المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف»رّحب : غزة

بالتر التي انتقد فييا استمرار قوات االحتالؿ اإلسرائيمي في اعتقاؿ العب نادي خدمات رفح الرياضي 
 عامًا(. 12كرة القدـ محمود السرسؾ )والمنتخب الوطني الفمسطيني ل

إلى ذلؾ، أكد عماد السرسؾ، شقيؽ األسير محمود، أف المجنة الدولية لمصميب األحمر والمحامي محمد 
محمود ال يزاؿ يواصؿ إضرابو عف الطعاـ، عمى رغـ تردي وضعو الصحي في شكؿ »جباريف أبمغاه أف 

ونفى السرسؾ أف يكوف شقيقو فؾ إضرابو عف  فمسطينيوف.، كما صرح مسؤولوف «كبير، ولـ يتناوؿ السوائؿ
 «.عمى التوالي 64وضعو يزداد سوءًا بعدما أضرب عف الطعاـ لميوـ »الطعاـ، وقاؿ إف 

 41/3/1041، الحياة، لندن
 

 عممية عسكرية واسعة في الخميل بشنجيش االحتالل ييدد  12
مف -نة الخميؿ والقرى المجاورة أمس االربعاء ىدد جيش االحتالؿ اإلسرائيمي أىالي مدي: الضفة الغربية
بإقدامو عمى حممة عسكرية واسعة في حاؿ استمرار رشؽ الحجارة عمى مركبات جيش  -خالؿ منشورات

واعتبر القائد العسكري لجيش االحتالؿ ىذا المنشور "تحذيرًا أخيرًا" ألىالي قبؿ أقداـ  االحتالؿ والمستوطنيف،
 كرية.االحتالؿ عمى حممتو العس

 41/3/1041، السبيل، عّمان
 

 وتعتقل تسعة مواطنين من مخيم بالطة وعراق بورين نابمسقوات االحتالل تقتحم  13

(، تسعة مواطنيف 3|43اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، الميمة الماضية وفجر اليوـ األربعاء ): نابمس
عياف لمراسؿ "قدس برس" بأف عدة آليات وذكر شيود  فمسطينييف مف مدينة نابمس بشماؿ الضفة الغربية.

اقتحمت المنطقة الشرقية مف مدينة نابمس ومخيـ بالطة، حيث دىـ جنود االحتالؿ منازؿ الفمسطينييف وسط 
إطالؽ النار والقنابؿ الصوتية إلرىاب المواطنيف، وقاـ جنود االحتالؿ باعتقاؿ أربعة شباف بعد مداىمة 

 منازؿ ذوييـ.

اعتقمت قوات االحتالؿ قبيؿ منتصؼ الميمة الماضية خمسة مواطنيف مف بمدة عراؽ بوريف  وفي السياؽ ذاتو؛
 جنوب مدينة نابمس.

 43/3/1041قدس برس، 
 

 نسائية في الخميل تطالب بإعادة فتح شارع الشيداء مسيرةمستوطنون يياجمون  14
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منية مع أىالي شارع الشيداء ىاجمت مجموعة مف المستوطنيف، اليوـ االربعاء، مسيرة نسائية تضا :الخميؿ
بالخميؿ المغمؽ منذ سنوات طويمة، وذلؾ عمى مرأى مف جنود االحتالؿ المتمركزيف عند مدخؿ شارع 

كما عمد جنود االحتالؿ الى اطالؽ القنابؿ الصوتية وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع  الشيداء وسط المدينة.
منيف، اضافة الى اعتقاؿ مراسؿ فضائية فمسطيف  1اؿ واالعتداء عمى المشاركات في ىذه المسيرة، واعتق

 الصحافي ضياء الجنيدي.
 43/3/1041، القدس، القدس

 
 تحتجز مصعب حسن يوسف لدى ىبوطو في مطار المد "سرائيل"إ 48

احتجزت السمطات االسرائيمية في مطار المد ىذا المساء، مصعب يوسؼ نجؿ احد قادة حركة حماس في 
 سؼ فور وصولو قادما مف الواليات المتحدة.الضفة الغربية حسف يو 

اسرائيؿ تدعي اف مصعب الذي تسميو "االمير االخضر" كاف مف اقضؿ العمالء الذيف زرعتيـ اسرائيؿ في 
الجناح العسكري لحركة حماس وانو تمكف خالؿ فترة خدمتو تمؾ، مف احباط عشرات العمميات بينيا عمميات 

 سرائيمييف.اغتياؿ قادة عسكرييف وسياسييف ا
مؤخرا اجرى العميؿ المذكور اتصاالت مع ايوب قرا ونائب الوزير داني ايالوف وعضو الكنيست عينات 

 ويمؼ، التي كانت عمى صمة بزيارتو السرائيؿ حيث حط مساء اليـو االربعاء في مطار المد.
نو المذكور كاف مف جيتو نفى القيادي في حركة حماس حسف يوسؼ مف سجنو في "كتسيعوت" اف يكوف اب

 في يـو مف االياـ ضمف الجناح العسكري لحركة حماس.
 13/6/2012، 48عرب 

 
صابة آخر  16  حادث بأحد أنفاق رفح فيوفاة مواطن وا 

، عف 1041-3-43أعمنت المصادر الطبية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، مساء األربعاء : وكاالت
لحصمة عمييما في نفؽ حدودي في رفح جنوب قطاع وفاة مواطف وأصابة آخر جراء سقوط براميؿ مف ا

غزة. وذكر الناطؽ باسـ المجنة العميا لإلسعاؼ والطوارئ أدىـ أبو سممية، أف الشاب غساف رمضاف حمداف 
عاًما( بإصابة متوسطة جراء  12عاًما( توفي بنفؽ برفح، فيما أصيب كماؿ محمد أبو ريدة ) 10رضواف )

ما في نفؽ حدودي برفح بالقرب مف بوابة صالح الديف. وأشار أبو سممية سقوط براميؿ مف الحصمة عميي
 إلى أف العامميف يعمالف في األنفاؽ وتـ نقؿ جثماف المتوفى إلى مستشفى الشييد أبو يوسؼ النجار.

 43/3/1041، فمسطين أون الين
 

 مّرة؟ 35بعد ىدميا " غينيس موسوعة"ىل تدخل العراقيب  20
عالـ إلى معاناتيـ مع تكرار عمميات ىدـ قريتيـ بحجة البناء مف دوف ترخيص، في محاولة لمفت نظر ال

لألرقاـ « غينيس»طالب أىالي قرية العراقيب الفمسطينية في منطقة النقب، بضـ قريتيـ إلى موسوعة 
 !4615مرة متتالية منذ العاـ  35القياسية، مؤكديف تعّرضيا لميدـ مف قبؿ قوات االحتالؿ 

 41/3/1041، تالسفير، بيرو 
 

 بإدارة أطفال غزة  وتمفزيونانطالق أول راديو  24
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يعمؿ مجموعة مف األطفاؿ واليافعيف في غاية السعادة كخمية نحؿ في قناة متخصصة باألطفاؿ : غزة
 انطمقت ببثيا التجريبي قبؿ نحو أسبوعيف في خطوة ىي األولى في فمسطيف.

، وينشطوف في خطوة 1005مى قطاع غزة نياية عاـ ومعظـ ىؤالء ىـ مف ضحايا الحرب اإلسرائيمية ع
إلبراز معاناتيـ عمى مدار السنوات الماضية مف خالؿ البرامج المنوعة، والترفيو عف أنفسيـ بمشاركة 

 األطفاؿ في محاولة لنسياف أياـ ثقيمة عمى الذاكرة والقمب. 
 43/3/1041، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 منح لطمبة فمسطين المقيمين باإلمارات اتفاقوقعان ي األميركيةوالكمية  ة الفمسطينيةالقنصمي 21

وقعت قنصمية فمسطيف في دبي، مع الكمية األميركية في اإلمارة، اتفاقية تقديـ منح وخصومات لطمبة : دبي
 فمسطيف المقيميف في دولة اإلمارات، بقيمة مميوف درىـ إماراتي.

اف أىمية استمرار مسيرة التعاوف بيف القنصمية والمؤسسات التعميمية وأكد قنصؿ فمسطيف في دبي قاسـ رضو 
مف الجامعات والمعاىد والمدارس، لما فيو مف خدمة ألبناء شعبنا المقيميف في دولة اإلمارات العربية 

مة بدوره، أكد رئيس الكمية وليـ أوبرايف، استعداد الكمية لالستمرار في التعاوف مع القنصمية العا المتحدة.
 لدولة فمسطيف في دبي، لما فيو مصمحة طمبة فمسطيف ومسيرتيـ التعميمية.

 43/3/1041، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 بزيادة النعرات في المجتمع األردني" اإلخوان"يتيمون  فمسطينيصل أمن  ونردنيأنواب  23
ية فػػي البرلمػػاف األردنػػي، األربعػػاء، الحركػػة نػػواب يمثمػػوف المخيمػػات الفمسػػطين 3عمػػاف ػ يػػو بػػي آي: إتيػػـ 

اإلسػػالمية بجػػر المخيمػػات إلػػى التظػػاىر، وزيػػادة النعػػػرات فػػي المجتمػػع األردنػػي، فػػي المقابػػؿ تسػػاءؿ نائػػػب 
 المراقب العاـ لمحركة اإلسالمية زكي بني أرشيد 'باسـ َمف ينطؽ ىؤالء النواب؟'. 

درويػػػش ليونايتػػػد بػػػرس إنترناشػػػوناؿ امػػػس، إنػػػو 'إذا وقػػػاؿ النػػػواب محمػػػد الظيػػػراوي ومحمػػػد الحجػػػوج وصػػػالح 
استطاع اإلخواف المسمموف إختراؽ المخيمات الفمسطينية فسيؤدي ذلؾ إلى زيادة النعرة بيف األردني واألردني 

 مف أصوؿ فمسطينية'.
ف مػػف فػػي المقابػػؿ، رّد نائػػب المراقػػب العػػاـ لحركػػة اإلخػػواف المسػػمميف زكػػي بنػػي أرشػػيد، عمػػى النػػواب األردنيػػي

أصؿ فمسطيني، وقاؿ ليونايتػد بػرس إنترناشػوناؿ 'أريػد أف أتسػاءؿ سػؤااًل واحػد.. َمػف طمػب مػف ىػؤالء النػواب 
تبنػػػي ىػػػذا الموقػػػؼ؟'. وسػػػأؿ 'باسػػػـ مػػػف ينطػػػؽ ىػػػؤالء النػػػواب؟ ومػػػف الػػػذي فّوضػػػيـ النطػػػؽ باسػػػـ المخيمػػػات 

د موقفنػا'. وتعػد المخيمػات الفمسػطينية الفمسطينية؟'، قائاًل 'دعونا نستمع إلى إجابة شافية منيـ ومف ثـ سنحد
وأبناؤىا مف األغمبية الصامتة مف األردنييف مػف أصػوؿ فمسػطينية، وتػرفض المشػاركة بػالحراؾ الشػعبي الػذي 

 تشيده المممكة.
 41/3/1041، القدس العربي، لندن

 
 االدولي لتحمل مسؤولياتو تجاه القدس ووقف تيويدى المجتمععبداهلل كنعان يدعو : انعمّ  21

دعػػػا أمػػػيف عػػػاـ المجنػػػة الممكيػػػة لشػػػؤوف القػػػدس عبػػػداهلل كنعػػػاف، العػػػالميف العربػػػي واالسػػػالمي والػػػدوؿ : عمػػػاف
والشػػػعوب المحبػػػة لمسػػػالـ الػػػى تحمػػػؿ مسػػػؤولياتيـ تجػػػاه السياسػػػة التيويديػػػة التوسػػػعية التػػػي تنتيجيػػػا سػػػمطات 

الػى مػا نشػرتو وسػائؿ اعػالـ  ،واشػار فػي بيػاف صػحفي امػس االحتالؿ االسػرائيمي فػي مدينػة القػدس المحتمػة.
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اسرائيمية اخيرا عف مصادقة اسرائيؿ عمى مخط القامة مبنى تيويدي جديد اطمػؽ عميػو اسػـ بيػت العػيف يمتػد 
عمى مساحة ثالثة دونمات وسط بمدة سمواف جنوب المسػجد االقصػى، بتمويػؿ مػف جمعيػة العػاد االسػتيطانية 

 االسرائيمية.
عمػػى االرض تثبػػت دوف شػػؾ عػػدـ رغبػػة اسػػرائيؿ فػػي تحقيػػؽ السػػالـ فػػي  واضػػاؼ اف الممارسػػات االسػػرائيمية

المنطقػػة، وتؤكػػد صػػمفيا وتعنتيػػا فػػي تفويػػت كافػػة الفػػرص التػػي تفضػػي اليػػو، وىػػو مايفسػػر اعاقتيػػا المسػػتمرة 
 لممفاوضات خالفا لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية تجاه القدس.

ؿ مسػػػؤولياتيا والضػػػغط عمػػػى اسػػػرائيؿ لوقػػػؼ اعتػػػداءاتيا عمػػػى القػػػدس كمػػػا دعػػػا قػػػوى المجتمػػػع الػػػدولي لتحمػػػ
وسياسػػػتيا التيويديػػػة التػػػي تنتيجيػػػا فػػػي المدينػػػة المحتمة،مؤكػػػدا ضػػػرورة تطبيػػػؽ البنػػػد السػػػابع عمػػػى اسػػػرائيؿ 

 الجبارىا عمى تطبيؽ قرارات الشرعية الدولية.
 41/3/1041، الدستور، عّمان
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خػػالؿ اجتماعيػػا برئاسػػة الػػرئيس سػػميـ الحػػص فػػي مركػػز « منبػػر الوحػػدة الوطنيػػة»ربت األمانػػة العامػػة لػػػاسػػتغ
نسب إلى الرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس عػف تراجعػو عػف مطالبتػو بػأف تكػوف فمسػطيف »توفيؽ طبارة، ما 

لمتحػػػدة موازيػػػة ، وسػػػألت: لمػػػاذا ال تكػػػوف عضػػػوية فمسػػطيف فػػػي األمػػػـ ا«كاممػػة العضػػػوية فػػػي األمػػػـ المتحػػدة
لعضوية أية دولة في العالـ؟ عجبا ىؿ ىناؾ تمييز طبقي بيف أعضاء األمـ المتحدة؟ ثـ لماذا يتبرع محمػود 
عبػػاس بجػػائزة ترضػػية الػػى الغػػرب وبعػػض العػػرب بقولػػو أنػػو لػػـ يعػػد يسػػعى الػػى طمػػب العضػػوية الكاممػػة؟ ىػػؿ 

 فّوضو أصحاب القضية بتقديـ ىذه اليدية الى مف ال يستحؽ؟
 41/3/1041، سفير، بيروتال

 
 ترّفعوا عن الواقع الصعب الفمسطينيونبيية الحريري:  23

رأت النائبة بيية الحريري "أف ىناؾ نوعًا مف االجماع بيف كؿ التشكيالت الفمسػطينية عمػى األرض المبنانيػة، 
ذي تمػروف عمى عدـ ادخاؿ النزاعات أي ساحة مف الساحات، وىذه رفعة في التعاطي مػع الواقػع الصػعب الػ

 بو ويمر بو المبنانيوف ويمر بو النازحوف السوريوف".
الفمسػػػطينية لمحػػػوار والتنميػػػة" فػػػي صػػػيدا ومنطقتيػػػا، فػػػي  -وقالػػػت فػػػي االجتمػػػاع الػػػدوري لػػػػ"المجنة المبنانيػػػة 

مجدليوف: "شّددنا وال نزاؿ عمى عدـ السماح باستيراد أي ازمات الى صيدا. وتعرفوف اف ىػذا المقػاء كانػت لػو 
يد األساسية فػي عػدـ السػماح باسػتيراد االنقسػاـ الػى داخػؿ المخيمػات الفمسػطينية، وىػو مػا نعتبػره نجاحػًا لػـ ال

يقػػـ بػػو شػػخص وحػػده، بػػؿ قمػػتـ جميعػػًا بػػو انػػتـ وامتػػداداتكـ، ألنيػػا إرادة حقيقيػػة فػػي رفػػض دخػػوؿ كػػؿ انػػواع 
ألساسػػية فػػي العػػالـ حتػػى قيػػاـ الفوضػػى الػػى سػػاحتنا". أضػػافت: "فمسػػطيف القضػػية سػػتبقى القضػػية المركزيػػة ا

رادة لكؿ الشعوب الحرة في العػالـ. وانػتـ تحممػوف القضػية وكػؿ مػف يػؤمف  الدولة التي اصبحت إرادة شعبية وا 
 بالحؽ اإلنساني يحمؿ معكـ ىذه القضية. نحف حرصاء عمى سالمة كؿ الموجوديف عمى ساحتنا".

 41/3/1041، النيار، بيروت
 

 باألسمحة "إسرائيل"بوقف تزويد  لمانياأالعربية تطالب الجامعة 24
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بمزيد مف  "إسرائيؿ"إلى عدـ تزويد  دعت جامعة الدوؿ العربية أمس ألمانيا: دار اإلعالـ العربية -القاىرة 
الغواصات واألسمحة، نظرًا إلى السياسات العنصرية وتمادي دولة االحتالؿ في االعتداء عمى حقوؽ 

ال يجوز أف "رتكاب مزيد مف المذابح بحؽ الشعب الفمسطيني. قائمة: اإلنساف في األراضي المحتمة، وا
. وقاؿ األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي المحتمة "تساىـ ألمانيا في إبادة البشرية مرة أخرى

 رسالتنا إلى ألمانيا التي تسمح إسرائيؿ بأسمحة خطيرة، ومنيا غواصات الدولفيف"في الجامعة محمد صبيح: 
 ."التي يمكف أف تحمؿ رؤوسًا نووية، ال يدعـ االستقرار المنطقة

 41/2/1041البيان، دبي، 
 

 عمى القدس يمنحيا شرعية االحتالل "إسرائيل"التفاق بينو وبين  الفاتيكاناألزىر يياجم  25
نباء ، أعمف فيو عف صدمتو الكبرى تجاه دولة الفاتيكاف، بعد األأصدر األزىر الشريؼ بياناً ي: لؤي عم

، يقضى بموجبو إعطاء سمطات االحتالؿ السمطة عمى القدس "إسرائيؿ"المسربة عف اتفاؽ بيف الفاتيكاف و
أحمد الطيب، شيخ األزىر، عمى أف األزىر الشريؼ يشعر  .وأكد اإلماـ األكبر د الشرقية والغربية.

، والقرارات يالدول يف اإلنسان، والقانو الدوليبالصدمة، مف جيات يفترض أنيا مؤتمنة عمى تطبيؽ القانوف 
عقد أية اتفاقات تمنح الشرعية ليذه السمطة  يفمسطيف، وتفكر ف يالمحتمة ف يالدولية المتكررة بشأف األراض

، كما حذر مما يمحؽ بالفمسطينييف والمقدسييف العرب مسمميف ومسيحييف مف يالباغية عمى القانوف الدول
 عمومة لمجميع، وعمى رأسيـ الجيات الخارجية الفاتيكانية.أضرار بالغة، تضاؼ إلى معاناتيـ الم

 43/3/1041اليوم السابع، القاىرة، 
 

 القضية الفمسطينية كانت وستبقى بوصمة الشعب السوري ويؤكد عمى أن جبريلاألسد يمتقي  26
 ،العامة األميف العاـ لمجبية الشعبية القيادة ،التقى الرئيس السوري بشار األسد أمس أحمد جبريؿ :دمشؽ

وتناوؿ الحديث خالؿ المقاء مستجدات األوضاع في األراضي الفمسطينية المحتمة والتجاوزات التي ترتكبيا 
مواصمة بناء المستوطنات الجديدة في الضفة  وخصوصاً  ،قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بشكؿ يومي ىناؾ

العالـ باألحداث  أشغاؿفي ظؿ  خاصة ،لتيويدىا الغربية بيدؼ إحكاـ حصار القدس بشكؿ كامؿ تمييداً 
 التي تشيدىا المنطقة والتجاىؿ المتعمد لمقضية الفمسطينية.

وأكد الرئيس األسد أف القضية الفمسطينية كانت وستبقى بوصمة الشعب السوري ميما اشتدت ضراوة 
 استيداؼ سورية والضغوط التي تمارس عمييا لحرفيا عف القضية األساسية وىي فمسطيف.

جانب سورية التي وقفت  إلىجبريؿ عف وقوؼ الجبية  أعربوؿ المقاء األوضاع في سورية حيث كما تنا
 دائمًا إلى جانب الشعب الفمسطيني وحركات المقاومة الوطنية.

 41/3/1041، ألنباء )سانا(لالسورية الرسمية العربية وكالة 
 

 الفمسطينيتربوي عربي يشدد عمى ضرورة تقديم المزيد من الدعم لمشعب  مؤتمر 30
وف التربوية ؤ اختتـ بمقر األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية المؤتمر العاـ لمجمس الش: محمد طنطاوي

ختاـ الجمسة الختامية عمى ضرورة تقديـ مزيد مف الدعـ لمشعب  يألبناء فمسطيف، وأكد المتحدثوف ف
وثمف  السياسات اإلسرائيمية القمعية.مجابية  يومؤسساتو، وخاصة التربوية والثقافية منيا ف يالفمسطين

 ،الجامعة العربيةي العربية المحتمة ف يوف فمسطيف واألراضؤ األميف العاـ المساعد لش ،السفير محمد صبيح
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عف أممو بأف يتـ تطبيؽ ىذه القرارات بما يعزز صمود  القرارات والتوصيات الصادرة عف ىذه الدورة، معبراً 
مصمحة  يوميمة، وفييا جيد طيب يصب ف تائج ىذه الدورة مقدرة عالياً ، وقاؿ إف نيالشعب الفمسطين

 فمسطيف. يالتعميـ ف
مف جانبو، قدـ رئيس االجتماع مدير التعميـ العاـ بوزارة التربية والتعميـ الفمسطينية عمر عنبر، تحية شكر 

أثرت  ياخالت والمناقشات التىذا المؤتمر عمى التقارير الوافية والمد يوتقدير لممؤسسات والدوؿ المشاركة ف
 الجمسة.

 43/3/1041اليوم السابع، القاىرة، 
 

 مميون دوالر 154 مشاريع غزة بـ يمولالبرنامج الخميجي  34
أف  أعمف برنامج دوؿ مجمس التعاوف الخميجي إلعمار غزة في تقرير أصدره حديثاً : حامد جاد -غزة 

 وحتى نياية الربع األوؿ مف العاـ الحالي 1040إجمالي قيمة التمويؿ الذي قدمو منذ منتصؼ العاـ 
مميوف دوالر لدعـ وتمويؿ احتياجات العديد مف القطاعات المتضررة في قطاع غزة  154.1بمغ  (1041)

المذكورة بمغ  خمسةوبيف التقرير أف إجمالي ما تـ صرفو فعميًا مف مشاريع الحـز ال إثر الحرب األخيرة.
مميونًا تبقت الستيفاء تمويؿ كمفة المشاريع الجاري تنفيذىا وذلؾ مف أصؿ  463مميوف دوالر ونحو  63.31

 مميوف دوالر". 154.1المبمغ اإلجمالي "
 41/3/1041الغد، عّمان، 

 
 عبر معبر رفح وتفاقم أزمة المغادرين مسافراً  320 ترجعالسمطات المصرية  31

ف الفمسطينييف، عبر معبر رفح الحدودي، افترش المئات مف المسافري :عبد الغني الشامي -رفح )فمسطيف( 
األرض ورفضوا مغادرة المعبر، بعدما أرجع الجانب المصري الحافالت التي كانت تقميـ ضمف سياستو 

 الجديدة غير المعمنة في التقميص مف عدد المسافريف الذيف تضاعؼ عددىـ مع بدء فصؿ الصيؼ.

 (، وذلؾ بعد إرجاع السمطات المصرية عدداً 3|6ضي )وبدأت أزمة معبر رفح الحدودي منذ يوـ السبت الما
قالت و مف الحافالت ورفضت إدخاليا بدوف إبداء أي أسباب تذكر وتكرر األمر في األياـ التي تمت السبت، 

ثالثة عشر  3|43مصادر فمسطينية مطمعة لوكالة قدس برس: "إف السمطات المصرية أرجعت يوـ األربعاء 
وىي  اً مسافر  420، وسمحت فقط بسفر ثالث حافالت أي ما يعادؿ سافراً م 320حافمة أي ما يعادؿ 

 أمس الثالثاء". إرجاعياالحافالت التي تـ 

 43/3/1041قدس برس، 
 

 "إسرائيل""وسام الحرية" األمريكي ويجدد التزامو بأمن  يزيقمد بير  أوباما 33
غير قابؿ لمتفاوض  "إسرائيؿ"أف أمف  عتبراً م "،إسرائيؿ"جدد الرئيس األمريكي، براؾ أوباما التزاـ بالده بأمف 

أعمى وساـ أمريكي  األربعاء، أمس يزوالنقاش. جاء ذلؾ خالؿ مراسـ تقميد الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بير 
عف  لـ يتوقؼ يوماً  يزأف بير  ومواقفو، مدعياً  يزوىو وساـ الحرية، حيث أثنى أوباما بشكؿ كبير عمى بير 

وقوتيا العسكرية. وأشار أوباما في الوقت  "إسرائيؿ"مثمما عمؿ عمى تعزيز أمف  السعي وراء السالـ، تماماً 
 ."إسرائيؿ"لنفس الغرض وىو ضماف أمف  ذاتو إلى أنو، أي أوباما يتعاوف مع نتنياىو أيضاً 
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وأنو أثبت بأنو  "،إسرائيؿ"عف تعيده بالوقوؼ إلى جانب  إف أوباما لـ يتخؿ يوماً  يزفي المقابؿ، قاؿ بير 
ال تعادي  "إسرائيؿ"خالؿ الخطاب الذي ألقاه في واشنطف أمس، أف  يزوادعى بير  الصديؽ الوفي ليا.

نما القيادة اإليرانية ىي التي حولت إيراف إلى مصدر خطر ييدد السمـ العالمي، فيي  الشعب اإليراني، وا 
ي أنحاء العالـ كمو، وىي قيادة تتطمع لمسيطرة عمى الشرؽ األوسط، وىي قيادة أطمقت العناف لإلرىاب ف

إف عمى  يزتحاوؿ بناء قنبمة ذرية، إنيا تجمب الظممات عمى العالـ المتطمع لمنور،عمى حد قولو، وقاؿ بير 
 العالـ أف يوقؼ الخطر اإليراني فورا، وأف إسرائيؿ تؤيد ذلؾ".

طينييف بات اآلف أىـ مف إلى المسار الفمسطيني فقاؿ: "إنني أعتقد أف السالـ مع الفمس يزإلى ذلؾ تطرؽ بير 
أي وقت مضى في السابؽ، السالـ حتمي، السالـ ضروري، والسالـ ممكف. كؿ تأخير في تحقيقو سيصعب 

ناضجوف اليوـ لمبدء مف جديد، إذ يوجد أساس متيف لبناء  يزمف فرصو: إسرائيؿ والفمسطينيوف ، قاؿ بير 
 فمسطيف". :لة عربيةإسرائيؿ، ودو  :دولة ييودية"السالـ وىو إقامة دولتيف: 

 41/3/1041، 15موقع عرب 
 

 األمم المتحدة: الحصار عمى غزة عقاب جماعي 31
، فاليري في األمـ المتحدة قالت وكيمة األميف العاـ لمشؤوف اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة الطارئة: (.)يو.بي.آي

ى إلى حد العقاب يرق"أموس، أمس إف الحصار المفروض عمى قطاع غزة، والذي يدخؿ عامو السادس، 
نكار لحقوؽ اإلنساف األساسية عمى نحو يخالؼ القانوف الدولي ، "الجماعي لجميع مف يعيشوف في غزة، وا 

إف  :وقالت "،ئة شخص يقيموفاأثر مدمر في حياة ومعيشة مميوف وستم"معتبرة في بياف أنو كاف لمحصار 
نسانية، وال يزاؿ القطاع يعتمد عمى % مف األسر الفمسطينية تعتمد عمى المساعدات اإل50أكثر مف "

المساعدات اإلنسانية، ويخضع لمقيود المشددة عمى الصادرات والواردات، وعمى حركة المواطنيف برًا وجوًا 
 ."حتى يمكف الحفاظ عمى الخدمات األساسية والبنى التحتية". وطالبت برفع الحصار فورًا "وبحراً 

 41/3/1041الخميج، الشارقة، 
 
 

 ما لم تتم دون اتفاق بما في ذلك القدس 4634تغييرات تطرأ عمى حدود  بأيلن نعترف  آشتون: 32
بناء "قالت المنسقة العميا لمسياسة الخارجية واألمف في االتحاد األوروبي كاثريف آشتوف: إف  :بروكسؿ

لمصنفة المستوطنات الجديدة في محيط القدس الشرقية، وعدـ سيطرة الجانب الفمسطيني عمى المناطؽ ا
 .")ج(، وعنؼ المستوطنيف المتزايد، والوضع المالي لمسمطة الفمسطينية، ييدد حؿ الدولتيف

في خطابيا حوؿ الوضع الراىف في الشرؽ األوسط، بتبادؿ الرسائؿ بيف الرئيس محمود  ،ورحبت آشتوف
ؿ مصدر القمؽ ال تزاؿ المستوطنات تشك"عباس، رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، وقالت: 

، ال بد لنا مف إدانة توسع المستوطنات ألنيا غير قانونية بموجب القانوف الدولي، وتيدد جيود ...الرئيس
وجددت آشتوف دعوتيا لمحكومة اإلسرائيمية بالتحمي بالمسؤولية في اتخاذ القرارات في ظؿ  ."السالـ الحالية

اد األوروبي لف يعترؼ بأي تغييرات تطرأ عمى حدود االتح"احتراـ كامؿ لمقانوف الدولي، مشددة عمى أف 
وقالت: إف  ."ما لـ تتـ دوف اتفاؽ بيف الطرفيف، بما في ذلؾ القدس العاصمة المستقبمية لمدولتيف 4634

، وأدانت عنؼ المستوطنيف "وضع المنطقة )ج( ميـ وأمر حاسـ إلقامة الدولة الفمسطينية في المستقبؿ"
 المتزايد.
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اطمعت عميو مف البدايات وأعمؿ مع وزير الخارجية "المالي لمسمطة الفمسطينية، قالت:  أما عف الوضع
عمينا أال ننسى غزة، "وأضافت:  ."النرويجي، وسأواصؿ حث دوؿ المنطقة عمى تقاسـ العبء وزيادة دعميا

وأشارت إلى ، وطالبت بفتح المعابر وتسييؿ حركة تنقؿ السكاف والسمع، "فوضعيا اإلنساني أكثر إلحاحاً 
 النقاط الممموسة التي تحققت في ممؼ المصالحة خمؼ الرئيس عباس.

وقالت: 'االعتقاؿ اإلداري مصدر قمؽ رئيسي، ويجب عمى نتنياىو أف يقدـ دعمو لمتوصؿ لحؿ دولتيف، 
 واتخاذ إجراءات مف كال الجانبيف تستجيب لتطمعات الشعبيف اإلسرائيمي والفمسطيني'.

 43/3/1041نية )وفا(، معمومات الفمسطيوكالة األنباء وال
 

 ستكون عاصمة لمدولة الفمسطينية "القدس الشرقية"القنصل البريطاني: نؤمن بأن  33
"الحكومة أف  األربعاءكد القنصؿ البريطاني العاـ في القدس السير فنسنت فيف، مساء يـو أ :القدس

 أسسصمة الدولة الفمسطينية التي تقوـ عمى البريطانية تؤمف بأف القدس الشرقية حيثما نقؼ ىنا ستكوف عا
نياءالسالـ  خالؿ احتفاؿ نظمتو القنصمية البريطانية في  ،وقاؿ فيف االحتالؿ عف طريؽ المفاوضات". وا 

"القدس  مقرىا بالقدس لمناسبة مولد الممكة اليزابيث بحضور وزير شؤوف القدس ومحافظيا عدناف الحيسني:
سماوية الثالث الكبرى، والقدس ىي الوطف السياسي لشعبيف متجاوريف، ىي الوطف الروحي لمديانات ال
 الشعب الفمسطيني واإلسرائيمي".

ف أوشدد "عمى  ".4634سوؼ تزوؿ بما فييا احتالؿ عاـ  واألشياء اإلجراءات"كؿ إف  :واستطرد قائالً 
رائيمييف، تحت سيادة الشعب الفمسطيني يستحؽ العيش بسالـ وأماف مع جميع جيرانو ، بما في ذلؾ اإلس

 ".األرضالقانوف وبكرامة واحتراـ متبادؿ كما ىو حؽ كؿ إنساف يعيش عمى وجو 
 43/3/1041، القدس، القدس

 
 األسرىبتعيداتيا مع  "إسرائيل"متحقق من التزام لطالب بإرسال وفد يكتمة تحالف أوروبا الحرة  34

لممنسقة العميا  البرلماف األوروبي، استجواباً ( داخؿ EFAقدـ نواب مف كتمة تحالؼ أوروبا الحرة ) :غزة
لممطالبة بإرساؿ وفد مف الشؤوف الخارجية في  آشتوفكاثريف  األوروبيلمشؤوف الخارجية واألمف في االتحاد 

وذكر  .األخيرة" األسرىاالتحاد "لمتحقؽ مف التزاـ االحتالؿ اإلسرائيمي بتعيداتو المتعمقة باتفاقية إضراب 
رامي عبده "أف االستجواب الذي قدـ بالتنسيؽ مع  مي لمجمس العالقات الفمسطينية األوروبية د.المدير اإلقمي

لحؽ الزيارة واالعتقاؿ  األساسيةمجمس العالقات ييدؼ أيضا إلى التحقؽ مف "احتراـ إسرائيؿ لممعايير 
 والعزؿ". اإلداري

 41/3/1041، القدس، القدس
 

 مرة منذ عقودعدد الييود في نيويورك يرتفع ألول  35
مالييف، وأف  3تؿ أبيب: أشارت إحصائيات جديدة نشرت حوؿ ييود الواليات المتحدة إلى أف عددىـ بمغ 

ألؼ ييودي. لكف المستوى الثقافي  440أكبر تجمع ليـ ىو في نيويورؾ، حيث يعيش اليوـ مميوف و
متحدة، مف جراء تزايد نسبة الييود واالقتصادي لييود نيويورؾ ينخفض بالمقارنة مع بقية ييود الواليات ال

% مف الييود. نسبة التكاثر الطبيعي لدييـ عالية، مما أدى 12المتدينيف المتزمتيف. فيؤالء يشكموف نسبة 
 إلى ارتفاع عدد الييود في المدينة ألوؿ مرة منذ عدة عقود.
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، حيث إف نسبة "ف وليبرالييفأغنياء ومتعممي"ويقوؿ البحث إنو لـ يعد ينطبؽ عمى الييود في نيويورؾ لقب 
ويوجد  %(.40المتدينيف المتزمتيف العالية تجعؿ نسبة الفقر عالية ونسبة التعميـ الجامعي محدودة )أقؿ مف 

، ىجروىا في مرحمة معينة مف عمرىـ. وتكثر بينيـ نسبة "إسرائيؿ"ألفا مف مواليد  414بيف ييود نيويورؾ 
 %(.36الفقر )

كيميس، الذي شارؾ في طاقـ إعداد ىذه اإلحصائيات، أف ىناؾ حالة استقطاب ويذكر الباحث جيكوب يو 
 شديد في صفوؼ ييود نيويورؾ، بيف متزمتيف وليبرالييف.

 41/3/1041الشرق األوسط، لندن، 
 

 وحكومة ائتالفية وفريق رئاسي يضم امرأة وقبطيًا وشاباً  "دولة مدنية"مرسي يتعيد بـ 36
في جولة اإلعادة الدكتور محمد مرسي « اإلخواف المسمميف»مرشح جماعة ألقى : أحمد مصطفى –القاىرة 

أمس ما في جعبتو مف وعود وتعيدات، أماًل في طمأنة كؿ المتخوفيف مف وصولو إلى سدة الحكـ، قبؿ 
يوميف مف التئاـ الجولة الثانية في االنتخابات الرئاسية التي يواجو فييا مرسي آخر رئيس وزراء في عيد 

بارؾ الفريؽ أحمد شفيؽ. فبعث برسائمو إلى القوى المدنية المتخوفة مف سيطرة اإلسالمييف عمي حسني م
مفاصؿ الدولة، متعيدًا بدولة مدنية وحكومة ائتالفية ال يسيطر عمييا تيار سياسي واحد، وتشكيؿ فريؽ 

« شركاء الوطف»بػ رئاسي يشمؿ القوى الوطنية كافة. كما أرسؿ رسائؿ أخرى إلى األقباط الذيف وصفيـ 
ووعد بأف يضـ فريقو الرئاسي قبطيًا وامرأة وشابًا، كما تعيد بإلغاء أي نوع مف أنواع التمييز ضد أي 

 مصري.
القصاص لدماء الشيداء »وسعى مرسي أيضًا إلى جذب مزيد مف أصوات شباب الثورة، متعيدًا بػ 

و رسائمو كذلؾ إلى الكتاب والمثقفيف، م«. والمصابيف و حديثو إلى «مزيد مف حرية الرأي»تعيدًا بػ ووجَّ ، ووجَّ
، كما سعى إلى استمالة «حماية حقوقيـ في العمؿ والمشاركة الكاممة والفعالة في المجتمع»النساء متعيدًا بػ 

 أصوات البسطاء والميّمشيف، فوعد بحؿِّ المشكالت الحياتية وزيادة الرواتب وتخفيض الضرائب.
ة األولى في االنتخابات الرئاسية التي تصدرىا مرسي، والرجؿ يسعى إلى استمالة ومنذ إعالف نتائج جول

الكتمة التصويتية التي ذىبت إلى منافسيو في جولة اإلعادة أحمد شفيؽ والديبموماسي المخضـر عمرو 
يـ موسى، والذي خرج مف الجولة األولى، فأبدى مزيجًا مف الميجة الريفية البسيطة وفي الوقت نفسو تقد

كما بدا وكأنو مطمئف لكتمتو التصويتية اإلسالمية، فأبدى «. القادر عمى قيادة دولة»نفسو عمى أنو الرجؿ 
انفتاحًا أكثر عمى القوى المدنية، وىو ما ظير في عدـ حديثو بكثرة عف تطبيؽ الشريعة اإلسالمية عمى 

في « الثورة»ورة بتقديـ نفسو كمرشح عكس أحاديثو في الجولة األولى، كذلؾ أبدى انفتاحًا عمى شباب الث
مواجية مرشح النظاـ القديـ، كما ركَّز عمى قدرتو عمى استعادة األمف إلى البالد وتمبية آماؿ المصرييف 

 الغاضبيف مف تردي أحواليـ المعيشية.
اعة وفي استجابة واضحة لمطالب القوى المدنية والثورية بتقديـ ضمانات لطمأنة المتخوفيف مف سيطرة جم

عمى مفاصؿ الدولة، عقد محمد مرسي مؤتمرًا صحافيًا في أحد فنادؽ القاىرة أعمف فيو سمسمة « اإلخواف»
أتعيد أماـ اهلل وأماـ شعب مصر »إلى شعب مصر، والتي بدأىا بػ « وثيقتو»مف التعيدات في ما سمَّاه 

أف »، كما تعيد بػ «اهلل في ىذا الوطفالكريـ أف أكوف رئيسًا خادمًا لو. وأني لف أخوف اهلل فييـ ولف أخوف 
أعمؿ جادًا وبأسرع وقت ممكف لحؿ خمس مشاكؿ يومية في حياة المواطف المصري ىي: إعادة األمف 

أتعيد »وأضاؼ: «. واالستقرار، ضبط المرور، توفير الوقود، وتحسيف رغيؼ العيش، وحؿ مشكمة القمامة
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يف ومستشاريف عمى أف تشمؿ كافة القوى الوطنية ومف بتكويف )تشكيؿ( مؤسسة الرئاسة مف نواب ومساعد
مرشحي الرئاسة الوطنييف والشباب والمرأة المصرية والتيار السمفي واألخوة األقباط لنرسخ معًا معنى 

تشكيؿ حكومة ائتالفية موسعة مف القوى الوطنية المختمفة والكفاءات، »كما وعد بػ «. المؤسسة الرئاسية
«. فييا األغمبية« الحرية والعدالة»اس الكفاءة وبالتوافؽ مع البرلماف وال يمثؿ حزب يختار رئيسيا عمى أس

 لكف مرسي لـ يحدد أسماء مف سينضموف إلى فريقو الرئاسي أو مف سيترأس حكومتو.
زيادة معاش الضماف االجتماعي »ووجَّو مرشح اإلخواف حديثو إلى الطبقات الفقيرة والميمشة فتعيد بػ 

مالييف، وأتعيد بتخفيؼ عبء الضرائب، مما يعني إسقاط  3إلى  4.2مستفيديف منو مف ومضاعفة ال
ألؼ فرصة عمؿ سنويًا،  400توفير أكثر مف »وتعيد «. الضرائب كمية عف مميوف ونصؼ مميوف أسرة

وأتعيد بزيادة اإلنفاؽ عمى الصحة أربعة أضعاؼ مما سيؤدي إلى رعاية صحية كريمة وزيادة المستفيديف 
ف التأميف الصحي، واالىتماـ بذوي االحتياجات الخاصة، وأتعيد بتخفيؼ أعباء األسرة المصرية في نفقات م

 «.التعميـ وتطوير التعميـ والبحث العممي
، كما وعد بزيادة الرقعة الزراعية بػ «تحسيف أوضاع المعمميف وأستاذة المعاىد والجامعات»ولـ ينَس الوعد بػ 

سقا 4.2 ط الديوف الزراعية عف الفالحيف، كما تعيد بضماف حقوؽ العامميف عف طريؽ قانوف مميوف فداف وا 
قرار زيادة سنوية مالئمة توفر حياة كريمة ليـ وألسرىـ.  العمؿ وبإصالح ىيكؿ أجور العماؿ والحرفييف وا 

 ووعد السائقيف بتيسير إجراءات الترخيص وحؿ مشكمة أقساط التاكسيات البيضاء.
و مرسي حديثو إلى النساء واألقباط ورجاؿ اإلعالـ والصحافة، فتعيد وفي ما يتعمؽ ب الحقوؽ والحريات، وجَّ

حماية حؽ المرأة في العمؿ والمشاركة الكاممة والفعالة في المجتمع ولف أسمح بأف ينتزع حؽ المرأة في »بػ 
و يمنع رأي أو تغمؽ قناة أال )يكوف ىناؾ( مساس بحرية اإلعالـ ولف يقصؼ قمـ أ»كما تعيد بػ «. االختيار

إلغاء »وتعيد أيضًا «. أو صحيفة في عيدي مع مراعاة القانوف وميثاؽ شرؼ المينة في ما بيف اإلعالمييف
، ولـ ينَس الوعد بػ «أي نوع مف أنواع التمييز ضد أي مصري بغض النظر عف الديانة أو العرؽ أو الجنس

 «.الشيداءتحقيؽ أىداؼ الثورة، والقصاص العادؿ ألىالي »
 41/3/1041الحياة، لندن، 

 
 في مواجية العرب واألفارقة "إسرائيل"العنصرية.. قانون  40

اآلفروويػػة ومقػػره جوىانسػػبيرغ إف االنفجػػارات  -أسػػعد العزونػػي: قػػاؿ مركػػز دراسػػات الشػػرؽ األوسػػط -عمػػاف
منػذ ذلػؾ الحػيف فػي  العرقية األخيرة مف العنػؼ المعاديػة لألجانػب فػي إسػرائيؿ بػدأت فػي تػؿ أبيػب، وانتشػرت

مدف أخرى في البالد. مضيفا في آخر تقرير لو عف ىذه الظاىرة أف الخبير ىايدي جيف نػاقش سػعي اليويػة 
 الييودية الصييونية إلى ترسيخ ذلؾ في الدولة والدور الذي لعبتو في تأجيج كراىية األجانب.

ميكود الحاكـ، الذي يشػغؿ منصػب رئػيس وأكد التقرير أف عضو الكنيست اإلسرائيمي داني دانوف مف حزب ال
المنظمة المعادية لألجانب " اإلبعاد اآلف"، وتحدث مؤخرا في مسيرة التحريض عمػى أعمػاؿ الشػغب المعاديػة 

 لألجانب في تؿ أبيب.
مخاطبػا األجانػػب والميػاجريف والالجئػػيف األفارقػة بشػػكؿ رئيسػػي: "إف المتسػمميف ىػػـ الطػاعوف الػػوطني ويجػػب 

ـ فػػورا قبػػؿ فػػوات األواف.وأنػػو يمكػػف لمسػػودانييف العػػودة إلػػى السػػوداف، وينبغػػي ترحيػػؿ البقيػػة إلػػى عمينػػا تػػرحيمي
 بمداف أخرى في أفريقيا وأوروبا الشرقية. "
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وأعاد التقرير الى األذىاف زيػارة مجموعػة الػدعـ ألفريقيػا وطػالبي المجػوء والعمػاؿ األجانػب قبػؿ بضػعة أشػير 
مػػف ىػػؤالء الميػػاجريف كػػانوا يعيشػػوف ويعممػػوف فػػي اسػػرائيؿ لثالثػػة عشػػر عامػػا الػى تػػؿ أبيػػب. الفتػػا أف العديػػد 

ويعمؿ بعضيـ في ميف يرفضيا االسرائيميوف ويتحدث بعضيـ العبريػة بطالقػة، ويعتبػروف إسػرائيؿ وطػنيـ ، 
 حتى انيـ يرغبوف بالخدمة في الجيش اإلسرائيمي.

تيا بالخدمة في الجػيش االسػرائيمي كمػا منعػوا وروى التقرير قصصا عف حاالت كثيرة مف ىؤالء رفضت طمبا
مف الحصوؿ عمى الجنسية االسرائيمية. ،وعمى الػرغـ مػف حقيػـ فػي المواطنػة بموجػب القػانوف الػدولي. مبػديا 
االستغراب الشديد مف امرأة مف الدرجة الثانية فػي إسػرائيؿ تريػد ابنيػا أف يجنػد فػي الجػيش الػذي يحػافظ عمػى 

 تالؿ العسكري الوحشي.حصار غير إنساني واالح
وقاؿ التقرير إنػو عمػى الػرغـ مػف طمػس معظػـ القػراءات فػي المجتمػع اإلسػرائيمي، والعنػؼ المعػادي لألجانػب 

مايو الماضي، فاف األفارقػة مػف طػالبي  13والعنصرية والتمييز، والتي اندلعت لممرة االولى في تؿ أبيب في 
 لنسيج االجتماعي في اسرائيؿ المتشققة لمغاية والمعقدة.المجوء والعماؿ األجانب ىـ جزء كبير جدا مف ا

وأوضح أيضا انو وعمى الرغـ مف أف اليجمات التي تسػتيدؼ ظاىريػا اإلريتػرييف وطػالبي المجػوء السػودانييف 
 فاف كراىية األجانب والعنصرية ال تميز بيف احد مف ىؤالء ، وانيا تستيدؼ جنوب افريقيا بشكؿ مؤلـ.

لسػود األفػريقييف منوىػا أف مػف شػأف ذلػؾ أف يشػعر غضػب المجتمػع االسػرائيمي الػذي أىمػؿ أي غير الييػود ا
مجتمعاتو الفقيرة مثؿ: االثيوبيػة، الروسػية والييػود الشػرقييف، وكػذلؾ الفمسػطينييف، والبػدو والػدروز كػونيـ مػف 

 مواطنة.غير الييود، ويحرموف مف حقوؽ كثيرة وغالبا ما يتـ استبعادىـ مف المناقشات حوؿ ال
واستشػػيد التقريػػػر برجػػػؿ ييػػػودي مػػف أصػػػؿ اثيػػػوبي يػػػديف االعتػػداءات العنصػػػرية، ويػػػدعى ميشػػػاؿ صػػػموئيؿ، 

الػػذي عمػؽ قػػائال: "أنػا أعػػرؼ الكثيػر مػف الييػػود االثيػوبييف الشػػباب الػذيف يخػػافوف جػدا مػػف  –وىومػدير فيػدؿ 
 رابطة التعميـ والتكامؿ االجتماعي .الذىاب إلى األماكف التي يتواجد فييا المياجروف األفارقة ألنيـ دوف 

وأكد التقرير أف ىذه المجتمعات الميمشة أصابيا ما أصابيا مف إىماؿ الحكومة وسياسات الميبراليػة الجديػدة 
والتي أشعمت في العاـ الماضي في الطبقة الوسػطى احتجاجػات وضػعت األسػاس ليػذه االضػطرابات عػف  –

ع الدولػػة الييػودي فػػي بمػد تتزايػػد فيػو المسػػاحات الديمقراطيػة التػػي طريػؽ محاولػة الحفػػاظ عمػى الوسػػواس وطػاب
.واصفا الفقر الناجـ عف القومية اإلثنية بأنو مزيج خطيػر، اكتسػب القػوة بشػكؿ خػاص عنػدما  تتعرض لميجـو

 شرع.
وقػػاؿ إف انػػدالع اإلحبػػاط والكراىيػػة فضػػحيـ وروع الكثيػػر مػػف االسػػرائيمييف. مضػػيفا أف الصػػحافي االسػػرائيمي 
يوفاؿ بف عػامي، عمػى سػبيؿ المثػاؿ، كتػب : "بالنسػبة لمكثيػريف منػا، فػاف النوافػذ المحطمػة والنيػب واالعتػداء 
عمى المارة األفريقييف يحمػؿ ذاكػرة واضػحة مػف الفظػائع التػي ارتكبػت ضػد الييػود فػي أوروبػا، فػي إشػارة منػو 

سػـ ليمػة الزجػاج المكسػور(، وتػابع يوفػاؿ أف إلى المذابح وليمة الكريستاؿ ")ليمة الكريسػتاؿ، المعروفػة أيضػا با
التمييػز فػػي اسػرائيؿ بػػات محميػا بػػالقوانيف والصػالت بػػيف معاممػة مواطنييػػا الفمسػطينييف الخاصػػة، واليجمػػات 

 المعادية لألجانب باتت صارخة.
تعػامموف وقاؿ إف المػواطنيف الفمسػطينييف فػي إسػرائيؿ، وعمػى الػرغـ مػف "الديمقراطيػة" الموجػودة ىنػاؾ فػانيـ ي

مع حوالي أربعيف قانونا تمييزيا. منوىا الى الحالة الكالسيكية وىي محاولة فرض قسـ الوالء التػي مػف شػأنيا 
 أف تجبر مواطنييا عمى مبايعة "دولة ييودية ديمقراطية".
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ولفػػػػت التقريػػػػر الػػػػى السػػػػخرية مػػػػف إجبػػػػار النػػػػاس عمػػػػى قسػػػػـ الػػػػوالء لمديمقراطيػػػػة والطبيعػػػػة غيػػػػر الديمقراطيػػػػة 
سػػػتبعادية مػػػف اليمػػػيف عنػػػد كثيػػػر مػػػف االسػػػرائيمييف. كمػػػا يقػػػوؿ بعػػػض الفمسػػػطينييف. مشػػػددا عمػػػى أف أكبػػػر اال

 جريمة في المجتمع األفريقي، والفمسطيني في اسرائيؿ أنيـ ، ببساطة ليسوا ييودا.
راء ونوه التقرير أف إذكاء جػذوة العنصػرية وانػدالع أعمػاؿ الشػغب جػاءا بعػد أيػاـ فقػط مػف خطػاب رئػيس الػوز 

االسرائيمي بنياميف نتنياىو امػاـ مجمػس الػوزراء الػذي ورد فيػو أف ، "المتسػمميف غيػر الشػرعييف ييػددوف نسػيج 
المجتمػػع اإلسػػرائيمي، ويقوضػػوف أمنػػو القػػومي وىويتػػو الوطنيػػة. مشػػددا أف المتسػػمميف 'كممػػة' 'اسػػتخدمت ألوؿ 

ضفاء الشرعية عمى طردىـ. لمتحريض عمى الخوؼ 4621مرة ضد الالجئيف الفمسطينييف في عاـ   وا 
وبيف التقرير أف القانوف الدولي يمـز إسرائيؿ بتقديـ المجوء وحقوؽ االنساف المصاحبة ألولئؾ الذيف يمكػف أف 
 3يدعوف بأنيـ الجئوف ، لمنع إعادة صياغتيا مؤخرا حسب مشروع قانوف التسػمؿ، والػذي أصػبح قانونػا فػي 

 مطولة، دوف محاكمة.،و ينص عمى السجف لفترات 1041يونيو 
يجػػـر الفمسػػطينييف الػػذيف يحػػاولوف العػػودة إلػػى  4621فػػي إشػػارة منػػو الػػى أف مشػػروع القػػانوف األصػػمي لعػػاـ 

ديػػػارىـ. وقػػػد تػػػـ اآلف توسػػػيعو السػػػتيداؼ جميػػػع غيػػػر الييػػػود الػػػذيف يحػػػاولوف دخػػػوؿ اسػػػرائيؿ بطريقػػػة غيػػػر 
 مشروعة عف طريؽ مصر.

ؼ ضػػد العمػػاؿ األفارقػػة، الػػذيف يشػػكموف جػػزءا مػػف العمػػاؿ األجانػػب وأوضػػح التقريػػر أف مػػف بػػيف أىػػداؼ العنػػ
نياء اعتماد  الذيف تـ استيرادىـ السرائيؿ بعد اتفاقات أوسمو، في محاولة لمزيد مف قطع الروابط الفمسطينية وا 

 إسرائيؿ عمى العماؿ الفمسطينييف مف األراضي المحتمة.
انػػب سػػيعودوف فػػي نيايػػة المطػػاؼ الػػى أوطػػانيـ ويتركػػوف منوىػػا أف االفتػػراض آنػػذاؾ أف ىػػؤالء العمػػاؿ األج

إسرائيؿ لكف ذلؾ لـ يحصؿ إذ ظؿ العديد مف العماؿ في إسرائيؿ، وجمبوا عائالتيـ مشػيرا الػى وجػود مػا بػيف 
 ألؼ مف العماؿ األجانب في اسرائيؿ.300 – 100

نتنيػػاىو الػػذي يتفػػؽ مػػع  وخػػتـ التقريػػر أف وجػػود مثػػؿ ىػػذا العػػدد فػػي دولػػة ييوديػػة غيػػر مناسػػب حسػػب تصػػور
 اعتقاد وزير داخميتو إيمي يشاي، "أف إسرائيؿ ممؾ لنا، إلى الرجؿ األبيض".

 43/3/1041، الراية، الدوحة
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مطة سمعت مف أحد اإلعالمييف الفمسطينييف بأف الصحافة الفمسػطينية فػي األراضػي المحتمػة وقبػؿ وجػود السػ
الوطنيػػػة الفمسػػػطينية، كانػػػت تتحايػػػؿ عمػػػى مقػػػص الرقيػػػب الصػػػييوني بإرسػػػاؿ المػػػواد المطمػػػوب نشػػػرىا إلػػػػى 
الصحافة اإلسرائيمية ثـ تنشرىا في األياـ التالية " نقال" عف المصادر اإلسػرائيمية، وبػذلؾ ال يػتـ منعيا،ويبػدو 

 أف الطريقة ذاتيا أصبحت تستخدـ ألغراض غير وطنية أو شريفة. 
شرت بعض المواقع الفمسطينية " نقال" عف مصادر إسػرائيمية خبػرا يفيػد بػأف اتفاقػا عمػى لقػاء مسػتقبمي جػرى ن

بػػيف أعضػػاء كنيسػػت مػػع أعضػػاء مػػف جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف فػػي واشنطف،وأصػػبح الخبػػر عنوانػػا رئيسػػا 
يمكنيا اقتراؼ مثؿ لصحؼ الفتنة والضالؿ في مصر وفي فمسطيف، مع عمـ الجميع بأف جماعة اإلخواف ال 

تمؾ الجريمة ولكف المراد مف ذلػؾ ىػو " تمطػيخ" سػمعة الجماعػة حتػى يتسػاوى مرشػح الفمػوؿ و" إسػرائيؿ" مػع 
 مرشح اإلخواف في داء العمالة. 
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أكذوبة أخرى نشرتيا الصحافة الفمسطينية نقػال عػف صػحيفة األىػراـ التػي تموثػت بعػد طيػارة لػـ تطػؿ، تػدعي 
ـ الذراع العسكري لحركة حماس شاركت في قتؿ الثوار فػي ميػداف التحريػر، وأف عمميػة فييا بأف كتائب القسا

معقػػدة قامػػت بيػػا كتائػػب القسػػاـ إلخػػراج أسػػراىا وأسػػرى حػػزب اهلل مػػف سػػجوف مصػػر، وىػػذه تػػذكرنا بادعػػاءات 
تمػؾ حبيب العادلي الذي اتيـ حماس بتفجيرات كنيسػة القديسػيف ثػـ ثبػت بػأف النظػاـ المصػري ىػو الػذي دبػر 

التفجيػػرات خدمػػة لسياسػػة " فػػرؽ تسػػد" التػػي كػػاف يتبعيػػا مػػع الشػػعب المصػػري ليفػػرؽ بيػػنيـ عمػػى أسػػاس دينػػي 
ووطنػػػي وجغرافػػػي، كمػػػا حػػػاوؿ خمػػػؽ العػػػداوة بػػػيف الشػػػعب المصػػػري والشػػػعوب العربيػػػة األخػػػرى كػػػالجزائرييف 

 والفمسطينييف. 
الوطنية في مصر وفمسطيف، ولذلؾ نراىػا ىناؾ مصمحة مشتركة تجمع ما بيف العدو اإلسرائيمي والقوى غير 

تتفػػؽ فػػي عػػدوانيا الثالثػػي عمػػى مياجمػػة جماعػػة اإلخػػواف وحمػػاس وخاصػػة أف انتخابػػات الرئاسػػة المصػػرية 
شارفت عمى نيايتيا وأف مرشح الفموؿ احمد شفيؽ بدأ يترنح بعد الضػربة القاسػية التػي تمقاىػا مػف المصػرييف 

 %(. 50اف بنسبة تقارب الػ)في الخارج الذيف انتخبوا مرشح اإلخو 
نعمػـ أف جماعػة اإلخػػواف المسػمميف لػف تتػػأثر بأكاذيػب فمػوؿ مصػػر والييػود وبعػض المنتفعػػيف مػف إعالميينػػا، 
وأنػػو لػػـ تكػػف ىنػػاؾ أي سػػابقة لتػػدخؿ حركػػة حمػػاس فػػي الشػػأف الػػداخمي لمعػػرب وغيػػرىـ ولػػف تكػػوف مسػػتقبال 

رة لجػػـ التسػػيب اإلعالمػػي المضػػمؿ الػػذي نػػراه فػػي حسػػب السياسػػة المعمنػػة لمحركػػة، ولكننػػا نؤكػػد عمػػى ضػػرو 
 تصاعد وقد يضر بالفمسطينييف في الخارج ويؤثر سمبا عمى وحدتنا الداخمية وعمى المصالحة المنتظرة. 

 43/3/1041، فمسطين أون الين
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مى انطالؽ عممية السالـ في الشرؽ األوسط، ترقد المفاوضات مف دوف حراؾ بعدما بعد عقديف مف الزمف ع
اسػػػتنزفت كػػػؿ زخميػػػا، وبػػػدأ احتمػػػاؿ التوصػػػؿ إلػػػى حػػػؿ عمػػػى أسػػػاس الػػػدولتيف بالتالشػػػي. فقػػػَد االسػػػرائيميوف 

كػانيكي والفمسطينيوف األمؿ منذ زمف، وباتت األطراؼ الدولية الفاعمة في عممية السالـ وكأنيا تقـو بعمػؿ مي
مػػف دوف طاقػػة أو حماسػػة. خالفػػات كبيػػرة فػػي شػػأف بعػػض القضػػايا الرئيسػػية ال تػػزاؿ قائمػػة، فيمػػا بػػات مػػف 
الصعب حتى مجرد جمع الطرفيف في الغرفة ذاتيا. وعالوة عمى ذلؾ، فقػد تػـ تشػتيت االنتبػاه بعيػدًا مػف ىػذه 

واالنتخابػػات الرئاسػػية األميركيػػة وأزمػػة القضػية المركزيػػة فػػي الشػػرؽ األوسػط، بػػالتركيز االسػػرائيمي عمػػى ايػراف 
 الديوف في أوروبا واالنتفاضات العربية.

عادة النظر في عممية فقدت  كاف ذلؾ النبأ السيء. أما النبأ السار فيو أف ىذا الجمود يمثؿ فرصة لمتوقؼ وا 
ايا الميمػة التػي صدقيتيا. ومف الطرؽ التي يمكف اتباعيا لبعث الحياة فػي المحادثػات المتعثػرة معالجػة القضػ

يتـ تجاىميا، وأبرزىا إشػراؾ الفػاعميف الػذيف تػـ اسػتبعادىـ مػف العمميػة السػممية، ووضػع اسػتراتيجية فمسػطينية 
 جديدة، وتنشيط أو استبداؿ المجنة الرباعية بييكمة ديبموماسية دولية أكثر فاعمية.

اتخػػذت مسػارًا خاصػػًا بيػػا وباتػػت  4663التغييػر لػػف يكػػوف سػياًل، فالعمميػػة التػػي بػدأت فػػي مدينػػة أوسػمو عػػاـ 
تمبػػػي احتياجػػػات عػػػدة لػػػـ يعػػػد التوصػػػؿ إلػػػى اتفػػػاؽ سػػػالـ أوليػػػا. إذ تسػػػاعد العمميػػػة التفاوضػػػية إسػػػرائيؿ عمػػػى 
مواجيػة االنتقػػادات الدوليػة كمػػا تسػاعد الواليػػات المتحػدة عمػػى التعػويض عػػف عالقاتيػا الوطيػػدة بإسػرائيؿ مػػف 

مالقػػاة التطمعػػات الفمسػػطينية. أمػػا االتحػػاد األوروبػػي فقػػد حظػػي بكرسػػي خػػالؿ اظيارىػػا وكأنيػػا تبػػذؿ الجيػػود ل
مرموؽ عمى طاولة في أرفع المحافؿ الديبموماسية في العالـ، وكذا روسيا واألميف العاـ لألمـ المتحدة. وعمى 



 
 
 

 

 

           34ص                                    1231العدد:                41/3/1041 الخميس التاريخ:

د فػي رغـ أف الفمسطينييف ىـ األشد معاناة في الوضع الراىف، إال أنػو فػي حػاؿ أعمػف مػوت العمميػة التػي ترقػ
 غيبوبة، فقد تنيار السمطة الفمسطينية ومعيا المنافع السياسية واالقتصادية التي تولدىا.

لعػػؿ أىػػـ الحجػػج الرئيسػػية لإلبقػػاء عمػػى عمميػػة السػػالـ أنيػػا تجنػػب خطػػر خمػػؽ فػػراغ يمػػأله اليػػأس والفوضػػى. 
يضػًا الفكػرة القائمػة إف ىػذا غير أف تمؾ الفكرة تبدو غريبة عندما تفتقر العممية نفسيا إلى الصػدقية، مخطئػة أ

الفػػػراغ سػػػيولد العنػػػؼ، خصوصػػػًا أف النػػػاس فقػػػدوا األمػػػؿ فػػػي أف تفضػػػي المفاوضػػػات إلػػػى تسػػػوية عادلػػػة. إف 
التمسؾ بتمؾ األوىاـ يجعؿ مف احتماؿ عقد مفاوضات حقيقية أبعػد منػااًل. حػاف الوقػت لمتوقػؼ ورسػـ طريػؽ 

جػة حػظ عػاثر وال خمػؿ فػي تنفيػذ خطػة سػميمة، المطمػوب جديد لممضي قدمًا، ففشؿ عممية السالـ لـ يكػف نتي
ىػػو إعػػادة نظػػر شػػاممة. سػػيتطمب إصػػالح العمميػػة معالجػػة القضػػايا األساسػػية التػػي ال تعػػود الػػى حػػرب عػػاـ 

نمػػا أيضػػًا العػػودة إلػػى عػػاـ  4634 عنػػدما قامػػت دولػػة  4615واحػتالؿ الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة فحسػػب، وا 
ى مػف الفمسػطينييف. إذ يجػدر التطػرؽ إلػى مسػألة طػابع دولػة اسػرائيؿ، فضػاًل إسرائيؿ وىجرت الغالبية العظمػ

عػػػف حػػػؽ العػػػودة لمفمسػػػطينييف. ويجػػػدر أيضػػػًا التطػػػرؽ إلػػػى مسػػػألة الػػػديف بعػػػد أف شػػػقت طريقيػػػا إلػػػى النقػػػاش 
 السياسي، وعميو يتوجب أخذ تأثيره عمى عممية السالـ في االعتبار.

اوضات، ففي إسرائيؿ، تـ تجاىؿ الجماعات اليمينية والقومية الى كما تجدر مشاركة جماعات جديدة في المف
حد كبير، بينما عمى الجانػب الفمسػطيني، يصػعب عمػى اإلسػالمييف وفمسػطينيي الشػتات وفمسػطينيي إسػرائيؿ 
 إسماع أصواتيـ. ويتمثؿ التحدي في كسر تيميش ىذه الجماعات واشراكيا في التوصؿ الى نتيجة ايجابية.

فسػػو، فػػإف الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية فػػي حاجػػة ماسػػة الػػى اسػػتراتيجية موحػػدة. مػػع اف قيادتيػػا وفػػي الوقػػت ن
تحاوؿ اليروب مف المستنقع الحالي، إال أنيا تخشػى اعتمػاد نيػج بػديؿ وواضػح. ونتيجػة لػذلؾ، فقػد انتكسػت 

و فػػي أي تعػػد شػػرطًا ال غنػػى عنػػ« حمػػاس»و « فػػتح»صػػدقيتيا وضػػاؽ بيػػا الصػػبر الػػدولي. المصػػالحة بػػيف 
اسػػتراتيجية فعالػػة، وكػػذلؾ النقػػاش الصػػريح حػػوؿ تػػدويؿ القضػػية الفمسػػطينية مػػف طريػػؽ أخػػذىا إلػػى الييئػػات 
األمميػػػػة وغيرىػػػػا مػػػػف المحافػػػػؿ الدوليػػػػة، ومػػػػا إذا كػػػػاف ينبغػػػػي تغييػػػػر دور السػػػػمطة الفمسػػػػطينية وميماتيػػػػا، أو 

فع التكػاليؼ المترتبػة عمػى ذلػؾ. وخػارج باإلمكاف شف مقاومة شعبية فعالػة وسػممية، واسػتعداد الفمسػطينييف لػد
المنطقػة، ال بػد مػػف وضػع دور المجنػة الرباعيػػة تحػت المجيػر ال سػػيما أنيػا احػرزت القميػػؿ منػذ انطالقيػا فػػي 

. وبوصػػفيا الييئػػة المسػػؤولة عػػف إدارة المفاوضػػات، فػػإف فشػػؿ ىػػذه العمميػػة يعػػد فشػػاًل ليػػا. يعمػػؿ 1001عػػاـ 
ف األحيػػاف وفػػؽ مبػػدأ الحػػد األدنػػى مػػف التوافػػؽ، والػػذي عػػادة مػػا تضػػعو أعضػػاء المجنػػة الرباعيػػة فػػي كثيػػر مػػ

الواليات المتحدة، عمى رغـ أنيا تخمؽ الوىـ بوجود عمؿ جمػاعي. أمػا الػدور الػذي يضػطمع بػو األمػيف العػاـ 
لألمػػـ المتحػػدة فيػػو مقمػػؽ عمػػى نحػػو خػػاص ال سػػيما أف مواقػػؼ غالبيػػة الػػدوؿ األعضػػاء فػػي األمػػـ المتحػػدة 

ع عدد ليس بالقميؿ مف مواقؼ ىذه الييئة. وعميو ينبغي إما تفكيؾ الرباعية أو إعادة ىيكمتيا، مف تتعارض م
خػػالؿ دعػػوة القػػوى الصػػاعدة مثػػؿ البرازيػػؿ وتركيػػا وبعػػض الػػدوؿ العربيػػة لالنضػػماـ إلييػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ. 

أف أيػػًا مػػف األطػػراؼ  ميمػػا كانػػت طبيعػػة الخطػػوات التػػي سػػتتخذ فػػي نيايػػة المطػػاؼ، فقػػد أصػػبح مػػف الواضػػح
الرئيسػػية فػػي عمميػػة السػػالـ، سػػواء فػػي المنطقػػة أو مػػا وراءىػػا، لػػـ يعػػد يػػؤمف بيػػا. تتمثػػؿ الخطػػوة األولػػى فػػي 
كسػر مػػا بػػات إدمانػػًا مػػدمرًا عمػى عمميػػة باتػػت عقيمػػة واالعتػػراؼ بػذلؾ، وأف نصػػرخ أخيػػرًا بػػأعمى الصػػوت أف 

 «.اإلمبراطور عار بال ثياب»
 إسرائيؿ في مجموعة األزمات الدولية - * مدير مشروع فمسطيف

 41/3/1041، الحياة، لندن
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 تحذير بعيون غير استشراقية 43
 عميره ىاس
ىػػؿ يحتػػاج بنيػػاميف نتنيػػاىو، وىػػو خبيػػر عػػالمي باالرىػػاب، الػػى مشػػورة خبػػراء لػػيعمـ اف احػػراؽ ييػػود لمسػػجد 

ئيس الوزراء اف يستمع الى ىػذا كبير ذي شأف قد يشعؿ حريقا أكبر؟ قّدر مستشرقوف أجالء أنو يجب عمى ر 
مػػنيـ مػػع تحػػذيرىـ مػػف اف البنػػاء والتعػػويض فػػي المسػػتوطنات باعتبارىمػػا الػػرد الػػوطني المناسػػب عمػػى اخػػالء 

 (.40/3حي االولبانو، سيساعد بصورة غير مباشرة عمى نشوب انتفاضة ثالثة )"ىآرتس"، 
نيػػاىو والمسػػتويات العسػػكرية والمدنيػػة التػػي يشػػتمؿ تحػػذير الخبػػراء ضػػمنا عمػػى ثالثػػة افتراضػػات: االوؿ اف نت

تعمؿ الى جانبو غير معنييف بانتفاضة ثالثػة. والثػاني اف نتنيػاىو ىػو العنػواف الصػحيح لمتحػذير. والثالػث اف 
الفمسطينييف ُيكيفوف أنفسيـ عمى نحو ما لكؿ شر غير ديني تجمبو عمييـ سمطتنا المعادية. يوجد الكثير مػف 

الثالػػث. اف العيػػوف غيػػر االستشػػراقية تػػرى عمػػى األقػػؿ خمسػػة أضػػرار احػػتالؿ بنيويػػة  الحقيقػػة فػػي االفتػػراض
تستحؽ، مجموعة ومفرقة، اف تؤدي الى ىبة شعبية. وكالعادة يضيؽ المقػاـ وينفػد صػبرنا ايضػا مػف التػذكير 
 بكػػػؿ ذلػػػؾ، وليػػػذا سػػػنتحدث حػػػديثا مختصػػػرا قبػػػؿ اف نعػػػود الػػػى نتنيػػػاىو، وسػػػيكوف ىػػػذا ىػػػو اسػػػيامنا لمػػػذكرى

 السنوية الخامسة واالربعيف لسالمة البالد.
أصبح الصيؼ ىنا، ومعو مئػات اآلالؼ مػف الفمسػطينييف الػذيف سيعيشػوف فيػو بػال مػاء جػاٍر، فػنحف نسػيطر 
عمى موارد الماء ونقرر اف يكوف لمييود ماء بال حػد واف يرتػب الفمسػطينيوف أمػورىـ مػع البػاقي. وىػذا البػاقي 

شػرب. اف نحػوا مػف مميػوني انسػاف يعيشػوف فػي ظػؿ االرض التػي ُسػمبت مػنيـ في غزة ال يسػتحؽ حتػى اف يُ 
مػػف اجػػؿ المسػػتعمرات، وفػػي ظػػؿ تنكيػػؿ سػػكانيا واشػػعاؿ الحريػػؽ واطػػالؽ النػػار والتخويػػؼ والمػػس الجسػػمي 
بػػػالمزارعيف والُرعػػػاة. ونحػػػف نسػػػيطر عمػػػى المنطقػػػة، وليػػػذا نطػػػور خططػػػا ىيكميػػػة لمييػػػود وتحػػػريـ البنػػػاء عمػػػى 

 ف.الفمسطينيي
اف المسػػتعمرات والتمييػػز فػػي البنػػػاء أحػػدثا عمػػى الخريطػػػة البقػػع المعروفػػة بأنيػػػا جيػػوب فمسػػطينية )معػػػازؿ(. 
ويعبػػػر عػػػف السػػػيطرة عمػػػى المنطقػػػة ايضػػػا الجػػػدراف والبيروقراطيػػػة المتشػػػعبة لحظػػػر واحػػػالؿ التنقػػػؿ والشػػػوارع 

التنقػؿ والػزواج والعمػؿ والسػكف المغمقة. وتنشأ مع السيطرة عمى سجؿ السكاف سياسة الحصار وجوىرىا حػؽ 
لمييػػود )"الرجػػؿ االبػػيض"، بمغػػة وزيػػر داخميتنػػا( فػػي جميػػع أجػػزاء الػػبالد، والفصػػؿ والقطػػع والحصػػر والخنػػؽ 
لمفمسطينييف. والحاصؿ العاـ لكؿ ذلؾ ىو أكذوبة الدولػة الديمقراطيػة وحقيقػة الدولػة الييوديػة. وبخػالؼ توقػع 

ار فػي اشػعاؿ ىبػة شػعبية، ربمػا ألف االنتفاضػتيف األوليػيف أفضػتا فقػط العقؿ السديد ال تنجح كؿ ىػذه االضػر 
الى تطوير اجيزة السػيطرة والكػذب االسػرائيمية )انتصػر الجػيش االسػرائيمي بمغػة المشػاجريف النػازفيف القصػيرة 

 النظر(.
إدخػاؿ وىذا ىو السبب الذي يجعؿ لحمقات اليميف خاصة مصمحة في تطػوير اسػباب االنتفاضػة الثالثػة، أي 

العامػػػؿ الػػػديني التيػػػويمي. وليسػػػت مصػػػمحتيـ بػػػالطبع فػػػي االنتفاضػػػة بػػػؿ فػػػي قمعيػػػا. وليسػػػت المصػػػمحة فػػػي 
انتفاضة شعبية بؿ في نشوبيا والعالـ العربي غارؽ في حروب أىميػة، فالمصػمحة ىػي جمػع مكاسػب سػكانية 

كثيػػػر مػػػف المسػػػتوطنيف. ومناطقيػػػة مثػػػؿ طػػػرد جمػػػاعي الػػػى االردف الػػػذي ىػػػو "الدولػػػة الفمسػػػطينية" كمػػػا يقػػػوؿ 
واليمػػيف الػػذي رفػػع االسػػتيطاف الػػى منزلػػة القداسػػة ىػػو المسػػتنبت الطبيعػػي لنتنيػػاىو وحمقػػات عسػػكرية ومدنيػػة 
مييمنػػة، وال ينبغػػي اف ننسػػى ىػػذا. اف نشػػر بيػػوت االولبانػػو ىػػو اخػػتالؼ تكتيكػػي فقػػط فػػي طػػريقيـ المشػػترؾ 

 األـ. الذي يكوف فيو قمع االنتفاضة الثالثة جزءا مف الخطة
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ليػػذا يجػػب أال ُيحػػذر المستشػػرقوف نتنيػػاىو، فمكػػانيـ بػػيف ماليػػيف االسػػرائيمييف الػػذيف يرغبػػوف فػػي تنػػاوؿ جػػبف 
الكػػوتج وفػػي شػػقة سػػكنية وفػػي حيػػاة طبيعيػػة، ممػػف يخطػػط فريػػؽ مػػنيـ الحتجػػاج الصػػيؼ. يجػػب عمػػى ىػػؤالء 

 كومتيـ.الخبراء أال ُيحذروا االسرائيمييف مف احراؽ مسجد بؿ اف ُيحذروىـ مف ح
 43/3/1041ىآرتس 
 43/3/1041، وكالة سما اإلخبارية

 
 كاريكاتير: 41

 

 
 43/3/1041الراية، الدوحة،              


