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 المقبل أول/ أكتوبرالفمسطينية في تشرين االنتخابات المحمية حكومة فياض:  1
مجمس الوزراء، صادق  ، أنا ف ب نقاًل عن وكالة، رام اهللمن  //األيام، رام اهلل،  نشرت

أمس، عمى إجراء االنتخابات المحمية في العشرين من تشرين األول المقبل، لتشمل جميع مجالس الييئات 
المجمس من لجنة االنتخابات المركزية الشروع بالترتيب إلجراء ىذه المحمية في كافة أنحاء الوطن، وطمب 

 االنتخابات في الموعد المذكور، وكمف وزير الحكم المحمي بموافاة المجمس بتقارير دورية بشأنيا.
 سالم فياض رئيس الوزراء.د. لمجمس الوزراء برئاسة  األسبوعيةجاء ذلك خالل الجمسة 

اع مجمس الوزراء: أكد المجمس استمرار الجيود الفمسطينية من أجل حل وقال البيان الصادر عن اجتم
األزمة المالية التي تعاني منيا السمطة والناجمة عن عدم انتظام ورود المساعدات الخارجية بما يكفي قياسًا 

حتى  مع التزامات المانحين، وذلك عبر تكثيف االتصاالت مع الدول المانحة لتقديم الدعم لمسمطة الوطنية
 تتمكن من الوفاء بالتزاماتيا المختمفة تجاه أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فييا القدس، وقطاع غزة.

: استنادًا إلى توجييات سيادة الرئيس محمود عباس بشأن إغاثة أىمنا في سورية وتشكيل لجنة وأضاف
دارة الحممة، فقد قرر مجمس الوزراء تقديم كافة أشكال ا  لدعم إلنجاح ىذه الحممة.لإلشراف وا 

عمى أن من رام اهلل نقال عن المحرر السياسي أن سالم فياض أكد  //القدس، القدس، وذكرت 
مجمس الوزراء، وخالل جمستو في رام اهلل، قد صادق عمى إجراء االنتخابات المحمية في العشرين من تشرين 

 ية في كافة أنحاء الوطن.أول المقبل، وبحيث تشمل جميع مجالس الييئات المحم
وأشار إلى أن المجمس طمب من لجنة االنتخابات المركزية الشروع بالترتيبات الالزمة إلجراء ىذه 

 االنتخابات في الموعد المذكور، كما كمف وزير الحكم المحمي بموافاة المجمس بتقارير دورية بشأنيا.
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"لقد تم مراعاة، ليس فقط ما  :الوطن"، وأضاف "نتوقع ونأمل أن يشمل ىذا القرار كافة محافظات :وقال
عطاء ميمة فيما نأمل أن  يتطمبو القانون لجية الميمة المتاحة لعقد االنتخابات المحمية، بل أيضًا مراعاة وا 
يعطي حركة حماس الوقت لمراجعة موقفيا القاضي بتعطيل عمل لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة، 

 نتخابات".والمشاركة في ىذه اال
وتابع فياض "االنتخابات أمر حيوي وفي غاية األىمية، وال بد من تنفيذىا، إذ ال ينبغي االستمرار في 
مصادرة الخيار الديمقراطي لشعبنا وحقو في اختيار ممثميو، وتجديد حيوية ىذه المؤسسات، وفيما سيميد 

اسي برمتو". ودعا رئيس الوزراء أبناء شعبنا إلجراء االنتخابات العامة، كاستحقاق لممواطن عمى النظام السي
جاء ذلك خالل كممة  لممشاركة في ىذه العممية الديمقراطية، وقال "ىذا حقكم وعميكم ممارسة ىذا الحق".

 .في تدشين دار بمدية بيت جاال الجديدة في محافظة بيت لحم فياض
 
 نتنياىو: تريدون إعادة تسمية االحتاللعمى  عريقات يرد 

أكدت منظمة التحرير الفمسطينية رفضيا لمرؤية التي طرحيا رئيس الوزراء  :المحرر السياسي - رام اهلل
 اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو حول الدولة الفمسطينية معتبرة إياىا إعادة تسمية لالحتالل.

يل بروسو وذكرت صحيفة "معاريف" أن نتنياىو قال في اجتماعو مع رئيس المفوضية األوروبية خوزيو مانو 
قبل يومين انو عمى استعداد إلعطاء الفمسطينيين دولة ولكن بشرط أن تكون منزوعة السالح ومع تواجد 
لمقوات اإلسرائيمية في األغوار، عمى أن يتم حل مشكمة تبادل المناطق وتحديد المناطق التي سيحصل عمييا 

 الفمسطينيون وأية نسبة مقابل الكتل االستيطانية.
صائب عريقات: رؤية رئيس الوزراء اإلسرائيمي ىذه لمسالم تقوم عمى د. لمفاوضين الفمسطينيين وقال كبير ا

استثناء القدس والالجئين وبقاء القوات اإلسرائيمية عمى طول نير األردن، ودولة منزوعة السالح وعدم 
 .االنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 

كومة اإلسرائيمية الحالية تستمر في تدمير مبدأ الدولتين عمى وأضاف عريقات: ىذا يؤكد ويوضح أن الح
، وفرض الحقائق عمى األرض من خالل االستيطان واإلمالءات، وأن ما يطرحو نتنياىو ليس حدود 

 سوى إعادة تسمية االحتالل.
حددة لمسالم شدد عريقات عمى أنو ال يمكن ألحد في المجتمع الدولي أن يوافق عمى تغيير المرجعيات المو 

قامة دولة  سنةوالقائمة عمى أساس انسحاب القوات اإلسرائيمية لخطوط الرابع من حزيران  ، وا 
فمسطين بعاصمتيا القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النيائي وعمى رأسيا قضية الالجئين والحدود واألمن 

 ة الدولية ذات العالقة.والقدس واالستيطان واإلفراج عن األسرى استنادًا لقرارات الشرعي
 //القدس، القدس، 

 
 تدين شرعنة االستيطان وتدعو تل أبيب لالستجابة لمتطمبات السالم الفمسطينية السمطة 

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة توجو الحكومة اإلسرائيمية لشرعنة  :وفا –رام اهلل 
 االستيطان.

واجد اإلسرائيمي عمى األرض الفمسطينية بما فييا القدس الشريف مرفوض وغير إن الت"وقال أبو ردينة، 
 ."قانوني، ولن نعترف بو، ولن يكون ىنالك أي حق إلسرائيل في التواجد عمى األرض الفمسطينية
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بما القدس، ومن  مرجعيات عممية السالم تؤكد أن حل الدولتين يقوم عمى أساس حدود "وأضاف،  
يكون ىناك اتفاق سالم، ولذلك فإن المقاءات والحوارات والمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية دون ذلك لن 

 ناىيك عن وقف االستيطان. بحدود  االعترافمتعطمة لعدم استعداد إسرائيل 
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(،                                       

 
 دعو إلرسال مجموعات مراقبة لمتابعة االستيطان بمناطق "ج" والقدسالمالكي ي 

دعا وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي مؤتمر األمم المتحدة لدول آسيا والباسفيك في  :وفا – بانكوك
تايالند حول القضية الفمسطينية، إلى إرسال مجموعات مراقبة لمتابعة ما تقوم بو إسرائيل من استيطان 

والقدس الشرقية، ومراقبة اإلجراءات اإلسرائيمية بحق شعبنا ومدى مالءمتيا مع  "ج"في مناطق خاصة 
 القانون الدولي.

وشدد المالكي في افتتاح أعمال مؤتمر، الثالثاء، في العاصمة التايمندية بانكوك، عمى رفض القيادة 
العنصري، الذي تزامن مع الذكرى الثامنة  الفمسطينية لمقرار اإلسرائيمي األخير بعودة البناء في جدار الفصل

 لمرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار.
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 القطاع إلىوزارة الخارجية بغزة تطالب القاىرة بإزالة العراقيل أمام نقل الوقود القطري  

رجية والتخطيط في الحكومة بقطاع غزة، الثالثاء، السمطات المصرية يو بي آي: دعت وزارة الخا -غزة 
رفع كل العراقيل التي تحول دون تسريع نقل كميات الوقود القطري المخصص لمحطة توليد الكيرباء  إلى

 بالقطاع.
ويس إلى من خالل المتابعة اليومية لعممية نقل الوقود القطري الموجود في ميناء الس"وقالت الوزارة في بيان 

 ."غزة يتبين أن ىنالك عممية تأخير مستمرة في وصولو لمقطاع
/ يونيو وأشارت إلى أن ىذا التأخير والبطء في حركة الشاحنات قائم منذ بداية ضخ الوقود لمقطاع في 

 حزيران الماضي، وىو يفتقد إلى األسباب والمبررات المقنعة والمنطقية.
طراف في الجانب المصري طوال األشير الماضية بيدف تسريع وذكرت أنو تم التواصل مع مختمف األ

كنا نسمع الكثير من األسباب والمبررات "وأضافت  وصول الوقود، وزيادة عدد الشاحنات، لكن دون جدوى.
غير المقنعة، وتمقينا الكثير من الوعود بتحسين وزيادة عدد الشاحنات، لكن ذلك لم يطبق فعميا، وظل الحال 

 ."عميو بل أحياًنا لألسوأعمى ما ىو 
الجيات المصرية ذات العالقة المباشرة بنقل الوقود تتعمد عممية البطء والتأخير "وأوضحت الوزارة أن بعض 

شاحنات يوميا، إال انو لم يتم االلتزام  في النقل بدون مبرر، ورغم أنو تم التوافق أكثر من مرة عمى إرسال 
 ."بذلك بتاًتا

 //ن، القدس العربي، لند
 
 إعمار غزة يبدأ بعد عيد الفطر بتمويل قطريحكومة ىنية:  

أعمنت حكومة غزة أن مشروع إعادة إعمار قطاع غزة الذي ستمولو الحكومة : صالح النعامي - غزة
القطرية، سيتم الشروع فيو بعد عيد الفطر المقبل. وقال يوسف المنسي، وزير األشغال العامة واإلسكان في 
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إن وفدا قطريا رسميا سيصل القطاع بعد عيد الفطر لوضع الترتيبات الالزمة لبدء تنفيذ  ،غزة المقالةحكومة 
المرحمة األولى من عممية إعادة إعمار ما دمره الجيش اإلسرائيمي في حربو العدوانية التي شنيا عمى غزة 

 . سنةأواخر 
لدعم جاء عندما زار وفد من الحكومة الفمسطينية ىذا ا"اإلخباري عن المنسي قولو:  "قدس نت"ونقل موقع 

ووزارة اإلسكان، قطر حيث تم عرض مشروع اإلعمار ووافق فورا سمو األمير القطري، عمى دعم ىذا 
. "مميون دوالر، وتال ذلك زيارة موفد من الحكومة القطرية قطاع غزة وناقش التمويل المشروع بمبمغ 

التي ستموليا قطر ستشمل إقامة البنى التحتية الخاصة بشارع صالح وأشار المنسي إلى أن المشاريع 
الدين، الذي يربط شمال القطاع بجنوبو، ويعتبر شريان الحركة فيو. وأوضح المنسي أن التمويل القطري 

سكانية.  سيشمل إعادة رصف الشوارع الداخمية، ومشاريع زراعية وصحية وا 
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 البولونيوم مادة سنتعامل مع مختبرات عديدة لكشف : لتحقيق الفمسطينية في وفاة عرفاتلجنة ا 

قال رئيس المجنة الطبية لمتحقيق في ظروف وفاة الزعيم : وكاالت - كوثر صوالحة -الدستور  -عمان 
االستعانة  باإلمكاناهلل البشير انو سيكون  عبدد. ، األردنالفمسطيني الراحل ياسر عرفات، مدير مستشفى 

المختبر السويسري )معيد الفيزياء اإلشعاعية في لوزان( الذي كشف عن وجود  إلى إضافةمن مختبر  بأكثر
 مادة البولونيوم في مالبس الزعيم الراحل.

كافة االحتماالت مفتوحة وان الفيصل بيذا الخصوص ستحدده النتائج العممية وفحص عينة  أن إلى وأشار
التقارير الطبية عن حالة عرفات ال  أنرام اهلل  إلىالبشير الذي سيصل اليوم  حوأوض من رفات عرفات.

 التي يسببيا العنصر المشع. اإلعراضتتفق مع 
البشير د. بدوره، قال رئيس لجنة التحقيق الفمسطينية لمكشف عن أسباب وفاة عرفات، توفيق الطيراوي، إن 

عندما يأتي ىذا الفريق ستتم اإلجراءات حسب "لتالي ىو الذي يقوم باالتصال بالمختبر السويسري، وبا
 ."األصول، وبالتالي بعيدا عن وسائل اإلعالم، ال نريد أن نعمل كل شيء عمى شاشات التمفزيون واإلعالم

ال أحد "المجنة التي يرأسيا تعمل منذ سنة ونصف لكشف مالبسات وفاة عرفات، وأضاف  أنوأكد الطيراوي 
أن  إلىنعممو، فقط بدأنا بالحديث عندما ثارت ىذه الضجة اإلعالمية، اضطررنا في العالم يعرف الذي 

، مبديا "نتكمم بالشكل العام، لكن ال نستطيع أن نتحدث بأي تفاصيل، ألن ىذه التفاصيل ستضر بالتحقيق
فمسطينية كامل االستعداد لمتعامل مع لجنة تحقيق دولية وتزويدىا بكل المعمومات التي لدى لجنة التحقيق ال

 وكل التحقيقات التي جمعتيا عمى مدى عام ونصف.
 //الدستور، عمان، 

 
 ىي المسؤولة عن اغتيال عرفات "إسرائيل"آلغا: زكريا ا 

أكد زكريا األغا عضو المجنة المركزية لحركة فتح ورئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة  :القدس –رام اهلل 
 يمي ىو المسؤول األول واألخير عن استشياد الرئيس ياسر عرفات.االحتالل اإلسرائ أنالتحرير 

وقال األغا في تصريح صحافي، "الشعب الفمسطيني يعرف الحقيقة منذ اليوم األول الذي أعمن فيو استشياد 
ودعا األغا إلى  عرفات"، مشيرا إلى انو يجري اآلن تحديد وتأكيد واضح لتمك الحقيقة التي يعرفيا الشعب.
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وجدد األغا موقف القيادة الفمسطينية من  ل لجنة تحقيق لمتابعة كل ما يتعمق بوفاة الرئيس عرفات"."تشكي
 عدم إغالق ممف رحيل عرفات إال بعد الوصول لمحقيقة".

 //القدس، القدس، 
 
 عرفات تعتزم رفع دعوى في فرنسا لتوضيح ظروف وفاتو أرممة 

الزعيم الفمسطيني الراحل ياسر عرفات  أرممة أنيسي الثالثاء مكتب محاماة بار  أعمنا ف ب:  -باريس 
 األغراضكمفتو بتحضير دعوى قضائية بعد العثور عمى كميات غير اعتيادية من البولونيوم عمى 

 الفرضيات حول تعرضو لمتسمم. إطالق أعادالشخصية لعرفات ما 
الزعيم  أرممةالسيدة سيى عرفات " أناوليفييو سور  -وجاء في بيان صادر عن مكتب المحامي بيار 

وقال  ."القضاء الفرنسي أمامالفمسطيني ياسر عرفات كمفت مكتب محامين باريسيا رفع دعوى ضد مجيول 
تتمكن السمطات المعنية من توضيح الظروف الدقيقة لموت زوجيا والبحث  أنالسيدة عرفات تأمل في " إن

 ."العدالة إحقاقعن الحقيقة بيدف 
 //ي، لندن، القدس العرب

 
 الضميري: ال يوجد سقف لمحريات في المجتمع الفمسطيني 

قال الناطق الرسمي باسم األجيزة األمنية المواء عدنان ضميري، إنو ال يوجد سقف  :القدس –رام اهلل 
لمحريات في المجتمع الفمسطيني ألنو شعب خاض العديد من النضاالت من أجل الحرية، والحصول عمى 

 قالل بعيدا عن الظمم وقمع الحقوق.االست
وفرق الضميري بين حرية التعبير عن الرأي والفوضى، منوىا إلى أن ميمة القانون ىي ضبط الفوضى التي 
قد تحصل نتيجة المطالبة بالحرية، وأنو لدينا كافة القوانين المنظمة لذلك، وأن الشعب الفمسطيني عمى رأس 

الضميري خالل ندوة نظمتيا ىيئة التوجيو السياسي والوطني  أقوالءت جا ىو الحصول عمى حريتو أولوياتو
في محافظة طولكرم بعنوان "حرية التعبير  األىميةبالتعاون مع التجمع الوطني لممؤسسات  اإلعالمووزارة 

 وااللتزام بالقانون" في قاعة الغرفة التجارية.
 //القدس، القدس، 

 
 ضربا لممصالحة وتعّدهجراء االنتخابات المحمية بالضفة إ فياض حماس ترفض قرار حكومة 

ـــدن ذكررررت ـــي، لن ـــدس العرب حركرررة حمررراس ، أن  وليرررد عررروض عرررن مراسرررميارام اهلل مرررن   11/7/2012، الق
مررن تشرررين االول  20رفضررت الثالثرراء قرررار الحكومررة الفمسررطينية برررام اهلل اجررراء االنتخابررات المحميررة فرري الررر 

واعتبررت حمراس قررار الحكومرة الفمسرطينية  اذا ما تعذر اجراؤىا كذلك في قطاع غرزة. ،القادم بالضفة الغربية
 برام اهلل 'تعطيل' لممصالحة الوطنية.

ان القررار ىرو سياسري بامتيراز ييردف  ،وقال الدكتور صالح البردويل عضو المكترب السياسري لحركرة حمراس
وشردد البردويررل عمررى  التنررازل عرن مواقفيررا.فري محاولررة إلجبارىررا عمرى  ،الرى خمررق مناكفرات جديرردة مرع حركتررو

رفض حماس الجراء االنتخابات المحمية في الضفة الغربية فري ظرل تواصرل االنقسرام وعردم اتمرام المصرالحة 
الوطنية، ومعتبرا القرار ىروبا من استحقاقات المصالحة، منوىا الى ان اليدف من اجراء االنتخابات المحمية 

  الداخمية لحركة فتح. بالضفة ىو خدمة لالنتخابات
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وأكد البردويل في تصريح صحافي ان حركة حماس لن تشارك في ىذه االنتخابات في الضفة الغربية بسربب 
مخالفتيررا لمقررانون الفمسررطيني، كمررا ان الحركررة لررن تسررمح بإجرائيررا فرري قطرراع غررزة لمررا تمثمررو مررن خرررق واضررح 

 لمقانون الفمسطيني.
حردث باسرم حمراس عمرى قررار رام اهلل اجرراء االنتخابرات المحميرة قرائال ومن جيتو عقرب سرامي ابرو زىرري المت

'قررررار خرررارج مضرررمون اتفررراق المصرررالحة وضررررب التفررراق المصرررالحة بعررررض الحرررائط ومحاولرررة لفررررض االمرررر 
الواقررع'، مضررريفا 'نحرررن نعتبرررر ىرررذه الخطرروة تصرررعيدا مرررن السرررمطة فررري سررياق تعطيرررل المصرررالحة وىررري تتحمرررل 

 ات المترتبة عمييا'.المسؤولية عن كل التطور 
ـــن وأضرررافت اعتبررررت أن مثرررل ىرررذا القررررار "تعطيرررل" ، حركرررة )حمررراس(أن ، 10/7/2012، فمســـطين أون الي

إسماعيل رضوان: "إن ىذه االنتخابات تكررس  حركة د.اللممصالحة الفمسطينية الفمسطينية. وقال القيادي في 
بالترررالي فيررري فرصرررة لتكرررريس وتعميرررق االنقسرررام الفمسرررطيني، وىررري غيرررر شررررعية مرررن حكومرررة غيرررر شررررعية، و 

لالنقسرررام". وأضررراف رضررروان لرررر"فمسطين"، ال يمكرررن أن تيجررررى انتخابرررات فررري ظرررل اسرررتمرار حالرررة االنقسرررام، 
 واستمرار المالحقات األمنية وعدم تييئة المناخات المناسبة. 

القررراىرة، ألن ىرررذه  ودعرررا القيرررادي الفمسرررطيني رئررريس السرررمطة إلرررى "ضررررورة االلترررزام بمرررا ترررم التوافرررق عميرررو فررري
عالن الدوحة، وتأتي في سياق تعميق االنقسام الفمسطيني وتكرسو، وىري  االنتخابات مخالفة التفاق القاىرة وا 
غيرررر شررررعية". وأشرررار إلرررى وجرررود "لررروبي معرررين يعمرررل باتجررراه عررردم تحقيرررق المصرررالحة واسرررتعادة الوحررردة، ألن 

 المصالحة تتعارض مع المصالح الشخصية ليذا التيار".
 
 حماس: تقرير "ليفي" مخالف لمقانون الدَّولي ولن يغّير معالم األرض والتاريخ 

أكرردت حركررة المقاومررة اإلسررالمية "حمرراس" أنب مررا يقرروم بررو االحررتالل مررن محرراوالت لتزييررف الحقررائق التاريخيررة 
وليررة خاصررة لررألرض الفمسررطينية يعررد محاولررة مكشرروفة وباطمررة، ومخالفررة بشرركل صررارخ لممواثيررق والقرروانين الدب 

 .2005، وقرار المحكمة الدولية في الىاي عام 1948اتفاقية جنيف الرابعة عام 
( فرري بيرران لررو تعقيبررا عمررى تقريررر مررا يسررمى لجنررة 7-10واعتبررر مصرردر مسررؤول فرري الحركررة اليرروم الثالثرراء )

توطنات القائمرة "ليفي" التي شركلميا رئريس حكومرة االحرتالل فري محاولرة منرو لتشرريع البرؤر االسرتيطانية والمسر
عمى األراضي الفمسطينية المحتمة أن تقرير "ليفي" الصييوني يعد مخالفة وتحدٍّ صرارخ لمقرانون الردبولي، وىرو 

 "لن يغيلر معالم األرض والتاريخ الفمسطيني".
 10/7/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 ديدة"فتح: تقرير "لجنة ليفي" الذي يشّرع االستيطان "ميزلة قانونية ج 

وصفت حركة "فتح" تقرير "لجنة ليفي" والذي أعطى االسرتيطان فري األراضري الفمسرطينية : رام اهلل )فمسطين(
صفة القانوني، وأنو ال يتعارض مع القانون الدولي بأنرو "ميزلرة قانونيرة إسررائيمية الجديردة"، وقالرت بأنرو يمثرل 

المختمفررة وقرررار المحكمررة الدوليررة فرري الىرراي عررام  "اسررتيزاء وتحرردف سررافر بررالمجتمع الرردولي وقرررارات مؤسسرراتو
 "، وشددت عمى أنل االستيطان برملتو في األراضي الفمسطينية غير شرعي ومخالف لمقانون الدولي. 2005

(: "إنل 7|10وقرررال المتحررردث بإسرررم حركرررة "فرررتح"، أسرررامة القواسرررمي فررري تصرررريح صرررحفي لرررو اليررروم الثالثررراء )
في القردس الشررقية أراضف محتمرة مرن ْقبإرلا إسررائيل وفقرًا لمقرانون الردولي وقررارات األراضي الفمسطينية وتحديدًا 

مجمس األمن، وتمل التأكيد عمى ذلك في الرأي اإلستشاري لمحكمرة العردل الدوليرة )الىراي(، والرذي ييشرير إلرى 
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يررف الرابعررة عررام أنل األراضرري الفمسررطينية محتمررة، وينطبررق عمييررا القررانون الرردولي اإلنسرراني خاصررة اتفاقيررة جن
، وأنل كرل اإلجرراءات والقروانين الصررادرة عرن حكومرة اإلحرتالل اإلسرررائيمي مرن ضرمل لمقردس الشرررقية أو 1948

 شرعنة البناء اإلستيطاني في األراضي الفمسطينية ىي مخالفة لمشرعية والقانون الدوليين". 
 10/7/2012، قدس برس

 
 لسجون اإلسرائيميةفي ا الً ادي إبراىيم حامد: لن نبقى طويالقي 

خدمة أكد قائد "كتائب عز الردين القسرام" الجنراح العسركري لحركرة "حمراس" فري الضرفة  :)فمسطين( - الخميل
(، في أول تعقيرب لرو بعرد قررار محكمرة "عروفر" العسركرية 7|10األسير إبراىيم حامد، اليوم الثالثاء ) الغربية،

لحكرررم الرررذي صررردر بحقرررو "دليرررل واضرررح عمرررى اىترررزاز ثقرررة مررررة متراكمرررة، برررأن ا 54القاضررري بالسرررجن المؤبرررد لرررر
االحتالل بنفسو، الذي يريد أن يخمد وجوده من خالل إصداره ألحكام غير منطقية ال تسرتند لشرروط العدالرة، 

 مما يدل عمى أن عمره قصير، وأن آالف السنين التي  يحكم بيا زائفة".
ر الفمسطيني" لسجن "ىداريم"، أن "عدالة المحتل زائفرة واعتبر حامد، خالل زيارة قام بيا محامي "نادي األسي

ولم أتفاجأ بيذا الحكم، وال أعتررف برو، كرون أن الممرف ممريء برالثغرات وال يحتروي عمرى دليرل ضردي، فجميرع 
 اإلفادات مطعون بيا وكميا إيماءات عن شخص وال يوجد دليل صمب لممسك فيو".

جودنررا فرري السررجن لررن تطررول، طالمررا كرران ىنالررك حقرروق وأضرراف األسررير حامررد "نحررن عمررى ثقررة أن سررنوات و 
نناضرررل مرررن أجرررل تحقيقيرررا، ونحرررن مثمنرررا مثرررل قضررريتنا فمرررا كنرررا لنكرررون دون أن تكرررون ىرررذه القضرررية، وطالمرررا 
األىداف لم تتحقق بعد فما زال ىامش النضال واسعا لتحقيق النصر ولعل وجودنا بالسجن ىو سبب إضافي 

 ألسباب النضال".
 10/7/2012، قدس برس

 
 الجبية الشعبية في جنينمن اإلفراج عن قياديين  

أفرجت سمطات االحتالل مساء أمس عن القياديين في الجبية الشعبية عبد اهلل زكارنة وفضاء زغيبي : جنين
وقالرت مصرادر محميرة إن زكارنرة  من سكان مدينة جنين شمال الضفة المحتمرة بعرد انتيراء مردة محكوميتيمرا.

شرريور، وكانررا اعررتقال فرري إطررار حممررة واسررعة اسررتيدفت كرروادر لمجبيررة الشررعبية  8قضرريا والمحررامي الزغيبرري 
بجنين. واحتشد عشرات المواطنين الستقبال المحررين، الذين أكدا عمى أن األسرى يتمتعون بمعنويات عالية 
ل وال ينقصرريم سرروى تحريرررىم مررن خمررف قضرربان االحررتالل وتبيرريض السررجون. وحررذرا مررن أن سررمطات االحررتال

 تسعى إلى سحب إنجازات الحركة األسيرة.
 11/7/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 في غزة "األنصار"ية عمى معسكر تدريب تابع لكتائب غارة إسرائيم 

قصرررف الطيرررران الحربررري اإلسررررائيمي بعررردة صرررواريخ فجرررر أمرررس موقعرررًا  -عرررالء المشررريراوي، وكررراالت )غرررزة( 
ونس جنررروب قطررراع غرررزة دون وقررروع إصرررابات. وقرررال شررريود عيررران إن الطيرررران فمسرررطينيًا لمتررردريب فررري خررران يررر

الجنرررراح العسرررركري لحركررررة األحرررررار ” األنصررررار“اإلسرررررائيمي أطمررررق صرررراروخين عمررررى الموقررررع التررررابع لكتائررررب 
الفمسطينية في غرب خان يونس والذي كان خاليًا لدى تعرضو لمقصف. وأشارت إلى أن الطيرران اإلسررائيمي 

 ثالثًا بعد وقت قميل عمى الموقع نفسو وأحدث حفرة كبيرة في الموقع العسكري. أطمق صاروخًا 
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من جيتيا أعمنت ناطقة عسكرية إسرائيمية أن الطيران اإلسرائيمي شن غارة عمى قطاع غزة ردًا عمرى إطرالق 
 صواريخ فمسطينية عمى جنوب إسرائيل دون سقوط إصابات. ولم تعط مزيدًا من التفاصيل. 

تحدث باسم الشرطة اإلسرائيمية ميكي روزنفمد إن فمسطينيين فتحوا النار من سالح رشاش من قطاع وقال الم
أن إطالق النار استيدف سيارات “غزة أيضًا عمى جنوب إسرائيل دون أن يخمف ذلك أي إصابات. وأضاف 
إن “الجرريش  وقالررت متحدثررة باسررم”. كانررت تسررير فرري قطرراع كيبرروتز يرراد موردخرراي. وقررد وقعررت أضرررار ماديررة

وذكرت اإلذاعة ”. إرىابيين فتحوا النار من قطاع غزة عمى كيبوتز ياد موردخاي وألحقوا أضرارًا بأحد المباني
 اإلسرائيمية العامة أن فمسطينيين من قطاع غزة أطمقوا النار من سالح رشاش وأصابوا جدران أحد المطاعم.

 11/7/2012، االتحاد، أبو ظبي
 
 تفشل في اغتيال أحد قادة المقاومة في غزة "إسرائيل""القدس":  

اتيم مصردر أمنري فمسرطيني فري غرزة، فري حرديث خراص لمرر القردس، قروات االحرتالل، بمحاولرة  :خاص -غزة
اغتيال أحد أبرز قادة المقاومة، عبرر اسرتيدافو بشركل مباشرر وأحرد مسراعديو، فجرر االثنرين الماضري، وخررق 

وأوضرح المصردر، أن المسرتيدف كران مرن أبررز  ل إلييا برعايرة مصررية.حالة اليدوء والتفاىم التي تم التوص
قادة األجنحة العسكرية الكبيرة في القطاع، وأن عمميات االغتيال كانت ستؤدي لعودة التصرعيد لمقطراع أليرام 

وطالررب المصررردر، الجانررب المصررري بالضرررغط عمررى االحررتالل لوقرررف  وربمررا تطررول بسرربب حساسرررية اليرردف.
عمرى اسرتيداف مواقرع تردريب المقاومرة واألراضري الزراعيرة لممرواطنين ومالحقرة الصريادين قبالرة عدوانو القائم 

 سواحل القطاع، مشددًا عمى أن فصائل المقاومة لن تصبر طوياًل عمى استمرار الجرائم اإلسرائيمية.
 11/7/2012، القدس، القدس

 
 دةالجياد اإلسالمي تنعى عضو مكتبيا السياسي الميندس سميم حما 

نعت حركة الجيراد اإلسرالمي، اليروم الثالثراء، عضرو مكتبيرا السياسري المينردس سرميم أحمرد : القدس–رام اهلل 
"إن الفقيرد قضرى حياترو  وقالرت الحركرة فري بيران ليرا، عامرًا(، الرذي تروفي فري العاصرمة السرورية. 52حمادة )

ت الحركررة بالتعررازي والمواسرراة الحررارة وتوجيرر مجاىرردًا فرري سرربيل اهلل، متفانيررًا فرري خدمررة قضررية شررعبو وأمتررو".
ألسرة الفقيد، وإلخوانو أبناء ومجاىدي حركة الجياد اإلسالمي، وألبناء شعبو وأمتو، داعية المولى أن يتغمرده 

 بواسع رحمتو ويسكنو فسيح جناتو، وأن يميم أىمو الصبر والسموان.
 10/7/2012، القدس، القدس

 
 منزوعة السالح واألغوار تحت السيطرة اإلسرائيمية نتنياىو لألوروبيين: دولة فمسطينية 

إن رئرريس  ،الناصرررة ر زىيررر أنرردراوس: قالررت صررحيفة 'معرراريف' العبريررة، فرري عررددىا الصررادر أمررس الثالثرراء
قررال خررالل اجتماعررو أمررس، برررئيس المفوضررية األوروبيررة خوزيررو مانويررل  ،الرروزراء اإلسرررائيمي، بنيررامين نتنيرراىو

ألنيرم ال  ،ن لم يبرموا اتفاقية سالم مرع اإلسررائيميين منرذ بردء المفاوضرات برين الطررفينأن الفمسطينيي ،بروسو
يتحدثون عن الضفة الغربية فقط بل يريدون العودة إلى حيفا وتل أبيب ولرن يتنرازلوا عرن ذلرك بعرد، عمرى حرد 

 تعبيره.
م التوصل إلى سالم بين وبحسب الصحيفة، حاول رئيس الوزراء اإلسرائيمي أن يشرح بيذه الكممات سبب عد

 إسرائيل والفمسطينيين عمى الرغم من كل المفاوضات والمؤتمرات واالتصاالت والفرص التي كانت متاحة.



 
 
 

 

 

           12ص                                    2559العدد:                11/7/2012 األربعاء التاريخ:

تمنع حسب ادعائو  ،عالوة عمى ذلك، زعم نتنياىو خالل المقاء المذكور أن الفمسطينيين وضعوا ثالثة شروط
وعرودة  ،مف القدس، وحرل مشركمة الالجئرين فري إسررائيلوىي: م ،وتحول دون الوصل إلى اتفاق بين الطرفين

 إسرائيل وانسحابيا إلى ما وراء الخط األخضر.
وادعى نتنياىو، وفق الخط اإلسرائيمي الجديد فيما يتعمق بالالجئين، أن مسرألة الالجئرين ىري قضرية عرائالت 

ودة إلررى حيفرررا وترررل أبيرررب، تتناقررل لمجيرررل الثالرررث عمررى التررروالي مكانرررة الجررال وتتحررردث ىرررذه العررائالت عرررن العررر
وأضاف نتنياىو إنو لو اقتصر األمر عمى الضفة الغربية لكران باإلمكران حرل المشركمة. وزعرم نتنيراىو خرالل 
لقائو مع نظيره األوروبي أنو عمى استعداد إلعطاء الفمسطينيين دولرة ولكرن بشررط أن تكرون منزوعرة السرالح 

مررى أن يررتم حررل مشرركمة تبررادل المنرراطق وتحديررد المنرراطق الترري ومررع تواجررد لمقرروات اإلسرررائيمية فرري األغرروار، ع
سيحصررل عمييررا الفمسررطينيون وأيررة نسرربة مقابررل الكتررل االسررتيطانية. وعمررى اسررتعداد لتقررديم التنررازالت إال أنيررم 
غير مستعدين لتقديم تنازالت، وساقت الصحيفة قائمًة إن رئريس الروزراء غيرر مسرتعد لردفع مرا أسرماىا بررأغورة 

كبررادرة حسررن نيررة لمفمسررطينيين مقابررل لقرراء مررع عبرراس، مضرريفا: أعرررف مررا يريدونررو، يريرردون تحريررر واحرردة، 
 أسرى، ولكن ما الذي يقترحونو في المقابل.

وأعرب نتنياىو وفقا لما نقمو بعض الدبموماسريين الرذين شراركوا فري المقراء، عرن دىشرتو لممجيرود اليائرل الرذي 
 ، وكأنيا المشكمة الوحيدة في الشرق األوسط، عمى حد قولو.تبذلو أوروبا في المسألة الفمسطينية

  11/7/2012القدس العربي، لندن، 
 
 "لمبنية الوطنية اإلسرائيمية"إلى ىدم   معادية سيفضي أيد  بعوزي ديان: سقوط الضفة  

رائيل، إن الناصرة ر زىير أندراوس: قال الجنرال االحتياط عوزي ديان، رئيس ىيئة األمن القومي سابقا في إس
سقوط الضفة الغربية في أيد معادية سيفضي تبعا لذلك إلى ىدمف مستمر لمبنية الوطنية اإلسرائيمية، الفتا إلى 
أن ىررذا السرربب دعررا ميندسرري العقيرردة األمنيررة القوميررة اإلسرررائيمية برردءا مررن ييغررال الررون، مرررورا برررموشيو ديرران 

اليشرررة والتررري اسرررتدعت  67إسررررائيل إلرررى خطررروط  وحترررى اسرررحق رابرررين إلرررى معارضرررة شرررديدة وحازمرررة لعرررودة
 مام السالم، عمى حد قولو.أعمميات ىجومية، وتعريض مستقبل إسرائيل لمخطر بدال من تمييد الطريق 

ويعتقد الجنرال دايان انو إذا ما أطمقت قوات إرىابية قذائف ىاون وقذائف صاروخية من منطقرة نرابمس، كمرا 
رة اإلسرائيمية ستنكشف أمام ىذه النيران، ولكرون الضرفة الغربيرة تسريطر مرن يفعمون اآلن من غزة، فان المؤخ

عمى مسافة عدة كيمومترات عمى المردن الرئيسرية فري إسررائيل، فانرو مرن الضرروري منرع دخرول مردافع اليراون 
والقذائف الصاروخية وصواريخ مضادة لمجو إلييا، وعميو، من اجل منع نشر مثل ىذه الصواريخ بالقرب من 
 مواقع إستراتيجية حيوية وقابمة لإلصابة، فان عمى إسرائيل إن تسيطر أرضا عمى مناطق اإلطالق المحددة.
كما رأى دايان، الرذي كران فري الماضري نائبرا لقائرد ىيئرة األركران العامرة فري الجريش، إن لغرور األردن أىميرة 

القا مرن االفترراض أن اليجروم مرن الشررق إستراتيجية كبيرة، وبالتالي ال ينبغي إلسرائيل ترك غور األردن انط
 غير جائز وليس متوقعا.

  11/7/2012القدس العربي، لندن، 
 
 المقبمة خمسخطر طوال السنوات البلن تكون  "إسرائيل"داغان ينتقد التعامل مع الفمسطينيين:  

اإلسررائيمية، ألنيرا لرم وجو رئيس الموساد السابق الجنرال مئير داغان انتقادات شديدة أمس األول الرى القيرادة 
 تعرف كيف تتقدم في محادثات السالم مع الفمسطينيين.
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االقتصادية اإلسرائيمية، « كمكميست»لمجمة « القادة يتحدثون»واعتبر داغان، في محاضرة ألقاىا أمام مؤتمر 
 لعربية.بفضل التطورات في المنطقة ا« الخمس المقبمة-الخطر عمى إسرائيل تبدد في السنوات الثالث»أن 

وشرع داغان في عرض رؤيتو لمتغييرات الجارية في المنطقة، وتطرق لممشرروع النرووي اإليرانري ومخراطر مرا 
بوسعي القول بحذر أن األحداث من حولنا لم تنتو، وأن دولة إسررائيل تواجرو »يسمى باإلرىاب الدولي. وقال 

فرري كررل واحرردة مررن الرردول المجرراورة لنررا.  تحررديا غيررر بسرريط، ألننررا ال نعرررف مررا تمررده األيررام. ىنرراك تصرردعات
وليس ىناك انسجام ال عشائري وال ديني، والتوازنرات تختمرف مرن بمرد إلرى آخرر. وىرذا يروفر إلسررائيل فرصرا، 

 «.ولكن أيضا مخاطر ينبغي مواجيتيا
ويرررى داغرران أن مررا يوحررد كررل الظررواىر الترري برردأت فرري تررونس، ليبيررا، مصررر وحتررى سرروريا ىررو حقيقررة أنيررا 

 عات إسالمية، عشائرية، تفضل الوالء عمى الكفاءة وتمنع المبادرة لمقيادة االجتماعية. مجتم
وشرررردد عمررررى أن قسررررما مركزيررررا مررررن االنقالبررررات الترررري وقعررررت فرررري الرررردول العربيررررة تنبررررع مررررن التنظرررريم األفضررررل 

 لممعارضة. 
مررس المقبمررة. وال عمررى المرردى القصررير اختفررى الخطررر العسرركري عررن إسرررائيل لمسررنوات الررثالث أو الخ»وقررال 

يمكنني تجاىل المدى البعيد، حيث األيرديولوجيا اإلسرالمية يمكرن أن تتررجم إلرى فعرل عسركري ضرد إسررائيل، 
ولكررن احتمررال حرردوث ذلررك حاليررا يبرردو مترردنيا: مصررر بحاجررة إلررى ترروفير حمررول ألزمتيررا االقتصررادية الترري ليررا 

بتراجرررع مرررداخيميم وغيررراب السرررياحة. كمرررا أن أسررراس عرررالمي ولمسرررتوى تعمقيرررم بالمسررراعدة األميركيرررة، وكرررذلك 
نمرا بالصرراع الردائر مرن عشررات السرنين  األزمرة فري سروريا ليسرت مرتبطرة بشخصرية )الررئيس بشرار( األسرد وا 
بين التيارات المختمفة. وبحسب تقديري فإن الحرب ال تنتيي ىناك، ومن ناحية األسد فإما أنو يركب نمررا أو 

ن فييمو اتفاق السالم بقدر ما ييمنا. والجامعة العربية أقل قومية مما كانت فري أن النمر سيفترسو. أما األرد
 «.السنوات األخيرة. وال وجود لصدام حسين

أننرا فري نقطرة حرجرة »وحمل داغان عمى القيادة اإلسرائيمية التي ال تفعل شريئا فري الميردان الفمسرطيني حيرث 
شرركالية. فررالربيع العربرري قفررز عررنيم لكننررا فشررمنا فرري القرردرة عمررى إيجرراد تسرروية. المجتمررع ىنرراك منقسررم حررول  وا 

سجال عميق بين حماس والسمطة، والمشكمة األصعب ىي أنني ال أرى شخصرية مؤىمرة لنيرل الردعم الشرعبي 
 «.حال غياب )الرئيس الفمسطيني محمود عباس( أبو مازن

  11/7/2012السفير، بيروت، 
 
 
 ؟ذا يسمى االستيطان في أرض محتمة: ما"لجنة ليفي"انتقاد إسرائيمي لتقرير  

الذي أعمن أن ال وجود لالحتالل اإلسرائيمي في الضفة الغربيرة، وأن « لجنة ليفي»أثار تقرير : حممي موسى
 بإمكان إسرائيل مواصمة االستيطان في كل أرجائيا، سخرية الكثرريرين وانتقررادىم في إسرائيل والعالم.

قمبرت األمرور رأسرا عمرى عقررب، « لجنرة ليفري»ب التقريرر، خاصررة أن أمرس بسرح« ىرررتس»وطالبرت افتتاحيرة 
أكثررر الرردول ودا إلسرررائيل ترررفض بحررزم »وعمميررا ضررمت الضررفة الغربيررة إلسرررائيل. وأشررارت الصررحيفة إلررى أن 

ادعاءىررا بررأن المنرراطق ليسررت محتمررة بررل موضررع نررزاع، وان إقامررة المسررتوطنات ال تتعررارض وميثرراق جنيررف 
ر الحررديث عررن ترحيررل إكراىرري لسرركان مرردنيين إلررى أرض محتمررة. فرري اتفرراق كامررب ديفيررد الرابررع، كونررو ال يرردو 

اعترفت إسرائيل نفسيا بالمكانة الخاصة لمضرفة الغربيرة وقطراع غرزة وبرالحقوق الشررعية لسركانيا. وفري إطرار 
في المئة مرن  40اتفاقات أوسمو نقمت إسرائيل إلى السمطة الفمسطينية المسؤولية الكاممة أو المدنية عن نحو 
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، الررذي ألزميررا بررإخالء كررل البررؤر «خريطررة الطريررق»الضررفة. حكومررة ارييررل شررارون لررم تررتحفظ عمررى البنررد فرري 
. الحكومررة ذاتيررا تبنررت مبررادئ تقريررر ساسررون، الررذي أوصررى 2001االسررتيطانية الترري أيقيمررت منررذ آذار العررام 

 «.بؤرة استيطانية 24بإخالء 
ن التقرير ينيي االزدواجية في التعامل اإلسرائيمي مع الضفة الغربية، إلى أ« ىررتس»وأشار إيال غروس في 

اسرتنتاجات المجنررة تسراعد بالتررالي عمررى تمزيرق قنرراع االزدواجيرة القانونيررة خمررف السريطرة اإلسرررائيمية فرري »وأن 
ت المنرراطق: إذا كرران الحررديث يرردور عررن احررتالل، فإنررو تنطبررق كررل أحكررام االحررتالل، وبالتررالي كررل المسررتوطنا

غير شرعية. بالمقابل، إذا لم يكن ىذا احتالال، فإن كل أعمال القائد العسكري في المناطق ليست بتفرويض. 
 «.ومع ماذا نبقى بعد تمزيق القناع؟ لجنة ليفي ال تعطي لذلك جوابا

  11/7/2012السفير، بيروت، 
 
 يرات السممية الفمسطينيين في المس "بتسميم" تطالب االحتالل بوقف استخدام الكالب ضدّ  

طالبت منظمة "بتسميم" اليسارية اإلسرائيمية، بوقف أسموب استخدام الكالب بحق الفمسطينيين، من قبل جيش 
، إنيرررا وثقرررت خرررالل 2012-7-10االحرررتالل االسررررائيمي بصرررورة نيائيرررة. وقالرررت المنظمرررة فررري بيررران الثالثررراء 

لمظراىرات، أيًضرا فري أثنراء عمميرات اعتقرال استخدام الكالب "ليس فقط في أثنراء ا 2012 - 2011العامين 
ألراضررري المحتمرررة لغررررض العمرررل دون حصررروليم عمرررى االقررروات االسررررائيمية لعمرررال فمسرررطينيين يررردخمون الرررى 
 تصاريح، االمر الذي يعرضيم لالعتقال والتنكيل". 

 10/7/2012، فمسطين أون الين
 
 د أخرىإدانة أولمرت بخيانة األمانة وتبرئتو من ثالثة ممفات فسا 
أت المحكمة الموائية في القدس، اليوم الثالثاء رئيس الحكومة السابق، إييود أولمرت من تيرم الفسراد وتمقري رل ب

الرشرراوى والتقررارير الكاذبررة فرري ثررالث بنررود مررن أصررل أربعررة بنررود شررممتيا الئحررة االتيررام الموجيررة لررو، وأدانتررو 
ة األمانررررة العامررررة فرررري ممررررف مررررا يعرررررف بمركررررز المحكمررررة بقرررررار ثالثررررة قضرررراة وباإلجمرررراع فقررررط بتيمررررة خيانرررر

 االستثمارات.
ونقررل موقرررع "معرراريف" أن قررررار المحكمررة شررركل انتصررارا لررررئيس الحكومررة السرررابق ، إييررود أولمررررت، إذ تمرررت 
دانتررو فقررط فرري ممررف مركررز  تبرئتررو مررن غالبيررة الررتيم الموجيررة لررو فرري أربعررة ممفررات فسرراد ارترربط بيررا اسررمو، وا 

يانررة األمانررة العامررة والغررش بعررد أن قرررر قضرراة المحكمررة الثالثررة موسرريو أراد، ويعقرروف االسررتثمارات، بتيمررة خ
تسرربان وموشرريو سرروبل، تبرئتررو مررن ممررف مغمفررات النقررود وتمقرري الرشرراوى مررن رجررل األعمررال والثررري الييررودي 

اتيرم األمريكي موشيو طالينسكي، مقابل تسييل أعمالو فري الربالد، ومرن ممرف ريشرون تروريز لمسرياحة، حيرث 
بجمررع تبرعررات مضرراعفة مررن منظمررات ييوديررة مختمفررة لتمويررل رحالتررو خررارج الرربالد واالحتفرراظ ببرراقي األمرروال 

وجرراء  دون التبميرغ عنيررا، ومررن ممرف تقررديم تقررارير كاذبررة بشرأن قيمررة مجموعررة األقررالم الخاصرة الترري بحوزتررو.
 ن قررا الحكم اليوم. صفحة منيا عند إعال 40صفحة قام القضاة بقراءة  700قرار القضاة في 

 10/7/2012، 48عرب 

 
 القرية األولمبيةبالمبيت  بعد رفض طمبواألولمبية  األلعاببحفل افتتاح  بيريز يمغي مشاركتو 
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رفضرت المجنررة المنظمرة لأللعرراب األولمبيررة فري لنرردن السررماح لمررئيس اإلسرررائيمي شررمعون بيررس بالمبيررت ليمررة 
لذي اضطره اليوم، الثالثاء، إلى إلغراء مشراركتو فري حفرل افتتراح األلعراب السبت في القرية األولمبية، األمر ا

 األولمبية.
وأشارت التقارير اإلسرائيمية إلى أنو قبرل شرير تبرين لمكترب الررئيس اإلسررائيمي أن حفرل االفتتراح سريكون يروم 

ارة الجمعرررة، ويسرررتمر حترررى سررراعة مترررأخرة، حترررى "دخرررول السررربت". وحررراول مكترررب بيررررس، عرررن طريرررق السرررف
اإلسرائيمية في لندن والمجنة األولمبية اإلسرائيمية، إيحاد حل يتمثل بمبيت بيرس في القرية األولمبية، وعنردىا 

 يمكنو مغادرة حفل االفتتاح سيرا عمى األقدار بدون أن يضطر إلى "تدنيس حرمة السبت".
 10/7/2012، 48عرب 

 
 ش المصري وحماسقمق إسرائيمي من تطّور قدرات الجي: جيروزاليم بوست 

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن حال قمق تسرود : "الحياة اإللكترونية" -امال شحادة  -القدس المحتمة 
االجيررزة االمنيررة االسرررائيمية الترري أعمنررت ان "عيونيررا الثاقبررة تسررير لمراقبررة تطررور تسررمح الجرريش المصررري". 

ريات عررردة لمجررريش المصرررري أخيررررًا، بينيرررا ونقمرررت الصرررحيفة عرررن مصرررادر عسررركرية ان القمرررق نرررابع مرررن مشرررت
غواصتان من ألمانيا، عمى غرار نموذج غواصات الدولفين الموجرودة لردى الجريش اإلسررائيمي، وسرفن جديردة 
من الواليات المتحدة تزود بيا الى جانب المساعدات العسكرية األميركية التري يحصرل عمييرا، وقيمتيرا مميرار 

 ونصف مميار دوالر.
در العسرركري االسرررائيمي ان مصررر تتفرروق عمررى الجرريش االسرررائيمي فرري جوانررب عسرركرية عرردة، واعترررف المصرر

 وبخاصة ما يتعمق بالمدفعية والسفن القتالية وبطاريات الصواريخ المضادة لمطائرات.
وفي مقارنة بين الجيشين المصري واالسرائيمي، تشير المعطيات التي تناقمتيا مصادر إعالمية اسرائيمية، ان 

ألف جنردي اسررائيمي، بينمرا يتجراوز  565ألف جندي، مقابل  479د جنود االحتياط في مصر يصل الى عد
ألررف جنرردي. وفرري  177ألررف جنرردي، وال يقررل فرري اسرررائيل  468عرردد عناصررر الجرريش النظررامي المصررري الررر 

 االف اسرائيمي فقط. 8الف عنصر من جنود وطواقم مساندة في مصر، ىناك  397مقابل 
انررب العترراد العسرركري فتتفرروق مصررر عمررى اسرررائيل فرري عرردد الطررائرات القتاليررة. ففرري حرروزة الجرريش امررا مررن ج
طررائرة لرردى إسرررائيل مررن طررراز "أف  461"، مقابررل 16" و"أف 4طررائرة قتاليررة مررن طررراز "أف 561المصررري 

 .80ئيل ، وفي إسرا110" عمى أنواعيما. ويبمغ عدد المروحيات القتالية اليجومية في مصر 16" و"أف 15
 55ويبرررز أيضرررًا التفررروق المصرررري فررري عتررراد سرررالح البحريرررة، اذ يصرررل عررردد السرررفن القتاليرررة فررري مصرررر إلرررى 

غواصرات، فري حرين لردى اسررائيل ثرالث، وىري  4سرفينة لردى إسررائيل. وتمتمرك مصرر  64سفينة، في مقابل 
 بانتظار ألمانيا لتزويدىا المزيد من غواصات "دولفين".

 2700"، فرري مقابررل 60" و"أم 1دبابررة مررن طررراز "أم  2100متمررك الجرريش المصررري وفرري المعطيررات ايضررا، ي
دبابرة لردى الجريش االسررائيمي وىري مرن طرراز "ىمركفراه" )ميركافرا( التري سربق وتعرضرت لضرربات قاسرية فرري 

مدفعا. ويبمغ عدد  5432مدفع، بينما لدى اسرائيل  2500(. وتمتمك مصر 2006حرب لبنان الثانية )تموز 
 لدى إسرائيل. 6852، في مقابل 4771رعات لدى الجيش المصري المد

وفرري الجانرررب الفمسررطيني، ذكررررت صرررحيفة "جيررروزاليم بوسرررت" ان القمررق يكمرررن فررري تعزيررز القررردرات العسررركرية 
البرية والبحرية لمتنظيمات الفمسطينية في غزة. وتزعم االجيزة االمنية االسرائيمية أنيا تتمقى تقارير استخبارية 
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برررت إلررى قطررراع غررزة، وتشرررمل صررواريخ كاتيوشرررا قصرريرة المررردى  تشررير الررى أن كميرررات كبيرررة مرررن األسررمحة ىيرل
 جو، واآلالف من الطمقات والذخائر. –واخرى متطورة من طراز كتف 

 11/7/2012، الحياة، لندن
 
 ُتقر بأن جميع محاوالتيا لتصفية نصر اهلل باءت بالفشل "سرائيل"إ 

كشفت مواقع رسمية اسرائيمية عن محراوالت عردة السررائيل الغتيرال زعريم حرزب اهلل الناصرة ر زىير اندراوس: 
 ، وبعد الحرب.2006الشيخ حسن نصر اهلل خالل العدوان عمى لبنان في صيف العام 

( المتخصرص فري الشرؤون االمنيرة ان جريش االحرتالل االسررائيمي اىردر فرصرة Israel Defenseوزعرم موقرع )
المبنرراني، حسررن نصررر اهلل، فرري اليررومين االوليررين مررن برردء العرردوان عمررى لبنرران فرري  لتصررفية زعرريم حررزب اهلل

 .2006صيف العام 
واضرراف انررو كرران بمقرردور سررالح الجررو االسرررائيمي تصررفية نصررر اهلل مررن الجررو، ولكنررو لررم يفعررل ذلررك، وعنرردما 

ن جميع المحراوالت التري اتخذ القرار، اضاف الموقع، كان زعيم حزب اهلل قد اختبأ تحت االرض، الفتا الى ا
 قام فييا الجيش االسرائيمي الغتيال نصر اهلل باءت بالفشل.

  11/7/2012القدس العربي، لندن، 
 
 في ارتفاع متزايد "إسرائيل"عدد سكان : المركز الرئيسي لإلحصاء اإلسرائيمي 

د حافظرت عمرى المركرز نشر المركرز الرئيسري لإلحصراء اإلسررائيمي تقريررًا يظيرر أن مدينرة القردس قر: وكاالت
م، بعررد أن طرررأ ارتفرراع عمررى عرردد السرركان فرري المدينررة مقارنررة مررع 2011األول فرري عرردد السرركان خررالل العررام 

 إسرائيمي.  804355م والذي بمغ عدد سكانيا 2010العام 
-7 -10وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" والتي نشرت التقرير الصادر عن المركز اإلحصائي، الثالثراء 

فإن "تل أبيب" بقيرت عمرى المركرز الثراني مرن برين المردن اإلسررائيمية والتري وصرمت عردد سركانيا فري  ،2012
 م. 2010عام  404336إسرائيمي مقابل  404750م إلى 2011ديسمبر 

إسرررائيمي عررام  270348فرري حررين تصرردرت مدينررة حيفررا المرتبررة الثالثررة فرري تسررجيل ارتفرراع عرردد السرركان إلررى 
م، أما في المرتبة الرابعة جاءت مدينة "ريشون ليتيسون" والتري وصرمت 2010عام  268215م مقابل 2011

م، كمرا أن مدينرة أسردود ترأتي فري المرتبرة الخامسرة والتري 2011إسرائيمي خرالل عرام  232410عدد سكانيا 
 . 196335إسرائيمي ويمييا مدينة بئر السبع البالغ عدد سكانيا  212278وصمت عدد سكانيا 

ريرررر فرررإن المسرررتوطنات العشررروائية قرررد شررريدت خرررالل العرررام المنصررررم ارتفاعرررًا ممحوظرررًا فررري عررردد وبحسرررب التق
فري  5626م مقابرل 2011فري عرام  5808المستوطنين والذي أظير أن عدد سكان مستوطنة بيرت آيرل إلرى 

 م. 2010العام 
فري العرام  37575م مقابرل 2011في عام  39710في حين وصل عدد سكان مستوطنة "بيتار عيميت" إلى 

م، كمررا أن ارتفاعررًا ممحوظررًا شرريدتو مسررتوطنة "يتسرريار"في عرردد المسررتوطنين والترري وصررل عررددىم فرري 2010
 مستوطن. 982م ال يتجاوز 2010مستوطن بينما كان عدد السكان في  1106م إلى 2011

 10/7/2012، فمسطين أون الين
 
 مرسي سيحافظ عمى السالم   يالون: الوضع في سيناء مثير لمقمق و أ في وداع سفير مصر.. 
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سررائيل ياسرر رضرا إأقامرت وزارة الخارجيرة االسررائيمية اليروم حفرل وداع لمسرفير المصرري فري : القدس المحتمرة
بمناسررربة انيائرررو ميرررام منصررربو. وقرررد حضرررر الحفرررل نائرررب وزيرررر الخارجيرررة دانررري ايرررالون وموفرررد رئررريس الررروزراء 

لون عررن ثقتررو بررأن الرررئيس المصررري الجديررد محمررد مرسرري االسرررائيمي المحررامي يتسررحاق مولخررو. وأعرررب أيررا
سرريحافظ عمرررى معاىررردة السرررالم المبرمرررة برررين البمررردينم باعتبرررار ذلرررك مصرررمحة مشرررتركة ليمرررا. وقرررال ايرررالون إن 

داعيا مصر الى بذل المزيد من الجيود لمكافحة ما وصرفو "النشراط االرىرابي"  ،الوضع في سيناء مثير لمقمق
 في تمك المنطقة.

 10/7/2012، سما اإلخبارية وكالة
 
 بمطاردة واعتقال األجانب في الضفة اإلسرائيميةاالحتالل يخول "الداخمية"  

ذكر موقع "واي نت" االخبراري االسررائيمي امرس، ان جريش االحرتالل خرول وزارة الداخميرة االسررائيمية : رام اهلل
 لغربية.لتعقب واعتقال االجانب المقيمين بشكل "غير قانوني" في الضفة ا

وأوضح الموقع ان ما يسمى "قائد المنطقة العسركرية االسررائيمية الوسرطى" فري جريش االحرتالل المرواء نيتسران 
الون وقع أمرا عسكريا امرس، يمرنح بموجبرو مراقبري سرجل السركان ودائررة اليجررة التابعرة لمداخميرة االسررائيمية، 

 ني" في الضفة الغربية.قانو  صالحية تعقب واعتقال االجانب المقيمين بشكل "غير
 11/7/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ة األسير محمود السرسك الفمسطيني ةر ياألسالحركة  اإلفراج عن صاحب أطول إضراب في تاريخ 

قال األسير المحرر محمود السرسك، ان اإلفراج عنو بمثابة انتصار لألسرى في سجون : حامد جاد -غزة 
 لون يناضمون لنيل حريتيم، خصوصا المضربين عن الطعام.الذين ما يزا ،االحتالل

الذي نقل فور وصولو الى غزة الى مجمع  ،وكانت سمطات االحتالل أطمقت سراح األسير محمود السرسك
إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة لمتأكد من تعافيو من آثار اإلضراب عن  ،الشفاء الطبي بمدينة غزة
 يوما. 96الطعام الذي خاضو لمدة  

"األمر  ،في مؤتمر صحفي عقد في مشفى الشفاء ،نافذ عزام اإلسالميوقال القيادي في حركة الجياد 
يحتاج إلى جيود كبيرة من كل القوى الفمسطينية والحكومتين في غزة ورام اهلل، ومن األشقاء في الدول 

لشعب الفمسطيني وخاصة األسرى، الى مضاعفة جيودىا الرامية لرفع المعاناة عن ا، العربية واإلسالمية"
مؤكدا ان حركتو لن تتوقف عن الفعاليات التضامنية مع األسرى في سجون االحتالل، وخاصة المضربين 

 عن الطعام "ىذا أقل الواجب تجاه أسرانا".
واعتبر عزام أن اإلفراج عن األسير السرسك يأتي انتصارًا إلرادة الصمود والثبات أمام العدو الصييوني، 
الفتا الى ان "اسم األسير السرسك يسجل في سجل الشرف والمجد وسيزيدنا إصرارا عمى مواصمة طريقنا في 

 الوقوف امام وجو االحتالل".
بدورىا ىنأت حركة حماس االسير السرسك وعائمتو واألسرى باإلفراج عنو وقالت الحركة في بيان صحفي 

 96بأمعائو الخاوية، حيث استمر إضرابو عن الطعام نحو "األسير البطل محمود السرسك الذي انتزع حريتو 
ننا إذ نبارك لألسير السرسك  يومًا واجو فييا السجان الصييوني الغاشم وانتصر بإرادة الصمود واالتحدي وا 
نيمو الحرية، لنؤكلد لشعبنا الفمسطيني أن معاناة أسرانا األبطال في سجون االحتالل لن تطول، وسنعمل بكل 

 المتاحة حتى تحرير آخر أسير فمسطيني".الوسائل 
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 11/7/2012، الغد، عّمان
 
 بيافا لتشييد مساكن لطمبة الجامعاتمؤنس مقبرة بتنفذ حفريات  إسرائيميةمؤسسة األقصى: شركة  

سوليل » اإلسرائيميةان الشركة  ،في بيان صدر أمس ،«مؤسسة األقصى لموقف والتراث»كشفت : يافا
ثناء أعمال حفريات ضخمة، تترافق مع عممية جرف ونبش لمقبور في مقبرة قرية تنفذ في ىذه األ« بونيو

مم بيدف تييئة الموقع لبناء شقق سكنية لطالب جامعة تل 1948الميجرة عام  -قضاء يافا -الشيخ مونلس
، ضم «مؤسسة األقصى«أبيب وبناء مركز تجاري، وتم كشف ىذا االنتياك خالل جولة ميدانية لوفد من

، حيث شوىد خالل الزيارة عدد من بقايا «مؤسسة األقصى»مسؤول ممف المقدسات في  -لمجيد محمدعبد ا
شواىد القبور، باإلضافة الى أجزاء من ىياكل عظمية، خاصة عظام الصدر والجمجمة، كما تنفذ في جوار 

 الحفريات أعمال بناء واسعة، وىي جزء من المشروع المذكور.
 11/7/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 قوات االحتالل اإلسرائيمي تنفذ سمسمة عمميات توغل وقصف جوي جنوب غزة 

سرائيل، بعد أن شنت قوات  غزة ر أشرف اليور: عاد التوتر يخيم عمى الحدود الفاصمة بين قطاع غزة وا 
 االحتالل سمسمة ىجمات يوم أمس تمثمت في قصف جوي وعمميات توغل برية.

دا من الدبابات اإلسرائيمية والجرافات المصفحة توغمت في منطقة حدودية تقع إلى وقال شيود عيان أن عد
 الشرق من مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وذكر الشيود أن تمك القوات دخمت عمى أطراف بمدة القرارة، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط واسعة، تحت 
 طقة.غطاء نار كثيف، وتحميق لمطائرات اليجومية فوق سماء المن

وجاء التوغل في ىذه المنطقة الحدودية بعد ساعات عمى توغل مماثل استيدف المنطقة فجرًا، دارت خاللو 
 اشتباكات بين نشطاء المقاومة والقوات المتوغمة.

وعاشت منطقة الحدود الشرقية لجنوب القطاع حالة كبيرة من التوتر طوال ساعات الميل، بسبب عمميات 
إلى ذلك، أطمقت األبراج العسكرية المتواجدة إلى الشرق من مدينة غزة نيرانيا  .إطالق الرصاص الكثيفة

 الرشاشة صوب منازل السكان، دون أن يسفر اليجوم عن وقوع إصابات.
وجاءت عممية التوغل البرية ىذه بعد أن شنت طائرات حربية غارات عمى مواقع تدريب نشطاء جنوب 

 القطاع.
 11/7/2012، القدس العربي، لندن

 
سالمية تتفق عمى عقد مؤتمر شعبي ضاغط إلنياء االنقسام   غزة: قوى وطنية وا 

عمى عقد مؤتمر شعبي ضاغط  ،ما عدا حركتي فتح وحماس ،اتفقت القوى الوطنية واإلسالمية حسن جبر:
من أجل إنياء االنقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشكمت القوى في ختام اجتماع عقدتو، أمس، في 

لمتحضير الجيد من أجل عقد ىذه المؤتمرات  ،مقر الجبية الديمقراطية بمدينة غزة لجنة تحضيرية مصغرة
 انطالقا من غزة لتشمل الضفة الغربية ومناطق الشتات الفمسطيني.
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وقال طمعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفمسطيني: إن كافة القوى باستثناء حركتي فتح 
لمناقشة سبل الضغط الجماىيري والشعبي عمى حماس وفتح من  ،جتماعا في مدينة غزةوحماس عقدت ا

 أجل إنياء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأضاف أن عنوان التحرك القادم يشمل تشكيل ورقة ضغط جماىيري وشعبي سممي من أجل التوجو إلنياء 

لذي جرى التوصل إليو في القاىرة في الرابع من شير االنقسام وتنفيذ ما تم االتفاق عميو خاصة االتفاق ا
 أيار الماضي.

 11/7/2012، األيام، رام اهلل
 
  مشبوىة في غزة منذ بداية العام  تبانفجارياضحية  : مركز الميزان لحقوق اإلنسان 

فال، فمسطينيًا، غالبيتيم من األط 21قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان في قطاع غزة، أمس، إن  غزة:
 أصيبوا بجروح متفاوتة في حوادث انفجار ناجمة عن أجسام مشبوىة، منذ بداية العام الحالي.

طفاًل تعرضوا لإلصابة  13وذكر مركز الميزان في بيان، أن من بين ضحايا انفجار األجسام المشبوىة 
صيبوا قبل أيام في جراء انفجار ىذه األجسام خالل عبثيم بيا، وآخرىم أربعة أطفال من عائمة واحدة، أ

مدينة دير البمح، وخامس أصيب في مخيم البريج وسط القطاع. وعبر المركز عن أسفو الشديد جراء 
استمرار سقوط ضحايا لألجسام المشبوىة سواء من مخمفات قوات االحتالل أو المخمفات المحمية، وتكرار 

الكفيمة بمنع تكرار ىذه الحوادث، بما في ذلك وطالب المركز الحكومة المقالة باتخاذ التدابير  ىذه الحوادث.
تكثيف حمالت التوعية في أوساط السكان المحميين، وال سيما في المناطق القريبة من السياج الحدودي، أو 

 المناطق التي شيدت توغالت إسرائيمية أو مواجيات مسمحة.
 11/7/2012، الخميج، الشارقة

 
 يمنع إدخال الكتب واألشغال اليدوية لألسيرات االحتالل مركز أسرى فمسطين لمدراسات:  

أوضح رياض األشقر المدير اإلعالمي لمركز "أسرى فمسطين لمدراسات" في بيان صحفي أن : غزة
"االحتالل يحرم األسيرات من الكتب واألشغال اليدوية منذ ثالث سنوات متتالية، رغم مطالبتيم المستمرة 

واد التنظيف لمكافحة الفئران والصراصير التي تممال غرفين القريبة من حرمن من مبالسماح بإدخاليا، كما يي 
 غرف األسيرات الجنائيات المواتي يشكمن خطرا عمى حياة األسيرات األمنيات".

وأضاف الباحث الحقوقي بأن "األسيرات يشتكين كذلك من سياسة اإلىمال الطبي المتعمد التي تمارسيا 
تالل ال يزال يختطف سبعة أسيرات فمسطينيات في سجونو، يقبعن في اإلدارة بحقين، موضحا أن "االح

غرفتين بسجن الشارون، ثالث أسيرات منين محكومات وأربعة موقوفات، بينيم ثالث أسيرات مريضات 
يحتجن إلى العالج، وىن "األسيرة لينا الجربونى عميدة األسيرات، واألسيرة سموى حسان واألسيرة ورود 

 ين الصحية إال أن اإلدارة ال تقدم لين عالج مناسب.قاسم، ورغم حالت
 10/7/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 عين الحموةبالفمسطيني  باألمن ضابطمبنان من قبل بتدين التيديد بالقتل لرئيسيا  "راصد" :الجئ نت 

ضباط األمن الوطني منذ عشرة أيام تقريبًا وردت أخبار لزمالئنا أعضاء الجمعية في لبنان حول قيام أحد 
عام"، بمحاولة التصفية الجسدية لرئيس الجمعية  45س/  الفمسطيني في مخيم عين الحموة ويدعى "ع.
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األستاذ عبد العزيز طارقجي خالل زيارتو المعتادة لمخيم عين الحموة، وعند متابعة األخبار الواردة تبين ان 
المخيم مرشدًا إلى الزميل طارقجي بصورة شمسية  الضابط المذكور، قام بتوزيع عناصر مراقبة في أطراف

بقصد المراقبة، وبعدىا جاىر الضابط المذكور بالقول صراحة أمام شيود عيان بأن لديو قرار بقتل "عبد 
إضافة إلى أن الضابط المذكور يحاول جمع معمومات عن أعضاء الجمعية الفمسطينية ، العزيز طارقجي"

 لو عالقة في الجمعية في مخيم عين الحموة بقصد التيديد والترىيب. لحقوق اإلنسان )راصد( وكل من
 11/7/2012، الجئ نت

 
 االونروا تطمق مبادرات في مجاالت تحسين البيئة المدرسية  

ومنظمة األمم المتحدة لمطفولة « االونروا»ضمن إطار المشروع المشترك بين : ماجد القرعان -عمان 
ة المدرسية أطمقت الوكالة مبادرات مدرسية لتنفيذىا عمى مدى ستة أشير )اليونيسف( بمجال تحسين البيئ
 ابتداء من شير تموز الجاري.

وتحمل المبادرات عناوين مكافحة التدخين ووجو أجمل لممدرسة والمعب والتعميم والبيئة والتدوير وتخضير 
رات مجموعة واسعة من المدرسة والطالب المرشد لمكافحة التسرب من المدرسة. كما تتناول المباد

 السموكيات السمبية التي تتم ممارستيا في المدارس بين الطمبة مثل العنف والتسرب.
 11/7/2012، الدستور، عّمان

 
 لفتح تحقيق دولي حول أوضاع األسرى المرضى في سجون االحتالل ودعت "لجنة األسرى" 

وجليت "لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسالمية"، دعوًة لفتح تحقيق دولي حول أوضاع األسرى : رام اهلل
المرضى في السجون والمعتقالت اإلسرائيمية، في ظل رفض سمطات االحتالل السماح لطواقم طبية 

 فمسطينية وعربية ودولية بزيارة األسرى في سجونيا.
ضطالع بدورىا في حل أزمة األسرى الفمسطينيين من خالل وفي السياق ذاتو، دعا البيان مصر إلى اال

لزاميا بتنفيذ بنود االتفاق المبرم بين إدارة السجون وقيادة  الضغط عمى سمطات االحتالل اإلسرائيمي وا 
األسرى لفك إضرابيم عن الطعام، منتصف شير أيار )مايو( الماضي، محماًل سمطات االحتالل اإلسرائيمي 

مة عن حياة األسرى المرضى والمضربين عن الطعام والمعزولين داخل سجونيا، مؤكدة أنيا المسؤولية الكام
 ماضية في تنظيم الفعاليات التضامنية واإلسنادية لمحركة األسيرة في سبيل تحقيق مطالبيا.

 10/7/2012قدس برس، 
 
 راقالييئة اإلسالمية المسيحية ُتحذر من استكمال االحتالل لمخطط تيويد ساحة الب 

حذرت الييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في القدس المحتمة من استكمال ما : القدس
يسمى بر "مخطط استحداث ساحة البراق"، والذي يقضي بإقامة المزيد من المعالم الييودية في محيط المسجد 

اق، إلحاطة الساحة والحرم األقصى، وزرع بؤر استيطانية وكنس وحدائق تممودية في منطقة ساحة البر 
 القدسي بمعالم ييودية غريبة عن طابعيا العربي.

وأشارت إلى أن المخطط يقضي أواًل بتيويد المسجد األقصى، والمدينة المقدسة ثانيًا، وتنفيذ كافة 
المخططات والمشاريع التيويدية المخزنة في أدراج حكومة االحتالل لالنتياء وبأسرع وقت ممكن من تحقيق 
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ىدفيم المنشود بجعل القدس مدينة ييودية لمييود فقط، وسمخيا عن واقعيا العربي اإلسالمي المسيحي"، 
 منبية من نجاح االحتالل في تنفيذ أجنداتو التيويدية.

 10/7/2012قدس برس، 
 

 ناقل لمحجاج الفمسطينيين إلى الديار المقدسة "األردنية لمطيران" 
فمسررطينية مجموعررة شررركات األردنيررة لمطيررران كناقررل رسررمي أوحررد لمحجرراج اختررارت السررمطة الوطنيررة ال: عمرران

وزيرررر النقرررل وقرررال  ،شرررركة عالميرررة تقررردمت لمعطررراء الررردولي 30الفمسرررطينيين إلرررى الرررديار المقدسرررة، مرررن برررين 
، معربررا عررن تقرردير الحكومررة «األردن رئررة فمسررطين ونبضرريا الحرري»الفمسررطيني د.عمرري زيرردان أبررو زىررري إن 

جيرررود األردنيرررة، التررري يقودىرررا جاللرررة الممرررك عبرررد اهلل الثررراني، واليادفرررة دعرررم الشرررعب الفمسرررطيني الفمسرررطينية لم
 وقضيتو العادلة، وصوال إلى إقامة الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس الشريف.

11/7/2012، الرأي، عّمان  
 
 القضاء العسكري يقفل ممف موقوفي مخيم نير البارد باإلفراج عنيملبنان:  

أقفل القضاء العسكري المبناني أمس، ممف الموقوفين الفمسطينيين عمى خمفية األحداث األمنية براىيم: إعمر 
األخيررررة، التررري شررريدىا مخررريم نيرررر البرررارد منتصرررف الشرررير الماضررري، بعرررد إخرررالء سررربيل الدفعرررة األخيررررة مرررن 

ممية تفكيك لغم الفتنة الذي الموقوفين، وسط حال من االرتياح سادت الجانبين المبناني والفمسطيني، لنجاح ع
الجبيررة الديموقراطيررة لتحريررر »كرران يحرراول الرربعض مرردل فتائمررو إلررى البررارد. واعتبررر عضررو المجنررة المركزيررة لررر

 . «إطالق سراح الموقوفين خطوة إيجابية، وتؤسس لعالقات جيدة»أركان بدر أن « فمسطين
11/7/2012، السفير، بيروت  

 
 
 
 موساد" و"سي أي إيو" داخل "حزب اهلل" تضم قياديين كباراً شبكة تجسس لـ"ال": السياسة" 

كشررفت مصررادر أمنيررة أن الشرربكة الترري أوقفيررا جيرراز األمررن التررابع إلررى "حررزب اهلل" تضررم  بيررروت الوكرراالت:
محمررد الحسرريني وجيرراد جمررول ومحمررد السرربعم وجمرريعيم يقيمررون فرري منطقررة برررج  ،أشخاصررًا عرردة عرررف مررنيم

 .جنوبية لبيروتالبراجنة في الضاحية ال
وأوضحت المصادر لقناة "العربية" أن الحسيني ىو أخطر الموقوفين وتربطو عالقة وطيدة بمسؤول العالقات 

أما جمول والسبعم وألحدىما موقع عسكري رفيع في المقاومةم ، العربية في "حزب اهلل" الشيخ حسن عز الدين
سرري اي ايررو" و"الموسرراد" ¯"لمصررمحة ال فانحصرررت مياميمررا فرري تجنيررد أشررخاص مررن داخررل صررفوف الحررزب

رسرررال معمومرررات عرررن شررربكة االتصررراالت الخاصرررة  لقررراء مبرررالغ ماليرررة ضرررخمة مرررن أجرررل تسرررريب معمومرررات وا 
 بالمقاومة في جنوب لبنان.

11/7/2012، السياسة، الكويت  
 
 "فمسطينيو لبنان وانتخابات المجمس الوطني".. ورشة لبنانية فمسطينية 
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"تيرررار المسرررتقبل" والحرررزب التقررردمي االشرررتراكي وحركرررة أمرررل و"حرررزب اهلل" والتيرررار  أجمعرررت آراء ممثمررري: س.م
الرروطني الحررر عمررى أن "إشررراك الالجئررين الفمسررطينيين فرري انتخابررات المجمررس الرروطني الفمسررطيني أمررر واجررب 
وضروري وحق سياسي يتيح ليم اختيار ممثمرييم ويؤكرد تمسركيم بيرويتيم الوطنيرة وبحرق العرودة وأن الوضرع 
األمني والسياسي المبناني ال ييفترض أن يشكل عائقًا أمام إجرائيا"، في حين تساءل ممثل حزب الكتائب عن 

 "مدى جيوزية المخيمات إلدارة انتخابات آمنة ونزيية".
مواقف األحزاب المبنانيرة جراءت خرالل ورشرة العمرل التري نظميرا "مركرز القردس لمدراسرات السياسرية ر بيرروت" 

ينيو لبنرران وانتخابررات المجمررس الرروطني الفمسررطيني... الفرررص والعوائررق" فرري فنرردق البريسررتول، بعنرروان "فمسررط
و وسفير فمسطين في لبنان أشرف دبلرور وممثمري عردد مرن  بيروت في حضور وزير الميجرين عالء الدين ترل

مرس السياسري الفصائل والقوى الفمسرطينية وىيئرات المجتمرع المردني وفاعميرات. حيرث اعتبرر نائرب رئريس المج
 في "حزب اهلل" محمود قماطي أن "مشاركة الالجئين الفمسطينيين في االنتخابات حق سياسي".

ولفررت عضررو المكتررب السياسرري فرري حررزب الكتائررب جوزيررف أبررو خميررل إلررى أنررو "يجررب عمررى األقررل أن ييترراح 
 سياسية".لالجئين الفمسطينيين حرية التعبير عن إرادتيم وممارسة الحد األدنى من حقوقيم ال

ورأى عضو مجمس قيادة الحزب التقدمي االشتراكي سرحان سرحان أن "عمى الفصائل الفمسطينية أن تتوافرق 
 وتتفق ليتم إجراء االنتخابات التي ستربط الداخل الفمسطيني بالشتات".

خابرات ستصرمح وقال مسؤول الدائرة القانونية في حزب القوات المبنانية فادي ظريفة: "ال يمكرن القرول إن االنت
منظمررة التحريررر"، مبررديًا تحفظررو عمررى "مررا يتعمررق بررالحقوق المدنيررة، إذ بقرردر مررا تطبلررق ىررذه الحقرروق بقرردر مررا 

 يصبح التوطين واقعًا ال مفرل منو".
وأكد عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" أحمد جمعة أن "الحركة مستعدة لتقديم المساعدة الموجستية في 

 زز روح مشاركة الالجئين في الشأن العام واالنتماء إلى وطنيم".االنتخابات التي ستع
واعتبر منسق العالقات السياسية في "تيار المستقبل" خميل شقير أن "حق االقتراع والمشاركة في االنتخابرات 
ذا جرررى بديموقراطيررة فسرريؤمن مشرراركة أوسررع فرري القرررار الفمسررطيني  ألي شرعب أينمررا ويجررد ىررو حررق مقرردس، وا 

  أصح ويؤكد حق العودة، إال أن التحديات ىي في األمور التقنية والموجستية".وتمثيالً 
وأعمررن عضررو منسررقية العالقررات السياسررية مررع األحررزاب والفصررائل الفمسررطينية فرري التيررار الرروطني الحرررل رمررزي 

 دسوم أنيم "مع حقوق الشعب الفمسطيني السياسية".
اني الفمسرطيني لينرا حمردان عرن "ضررورة وضرع آليرة واضرحة وتحدثت مسؤولة اإلعرالم فري لجنرة الحروار المبنر

 لكيفية إجراء االنتخابات، بحيث تتالقى النتائج مع حجم اآلمال والتطمعات".
11/7/2012، المستقبل، بيروت  

 
  جديد ألجواء لبنان  إسرائيميانتياك  

، وحملررق فرروق سرريل البقرراع أجررواء لبنرران مررن جنوبررو حتررى بقاعررو” اإلسرررائيمي“انتيررك الطيررران الحربرري  بيررروت:
ومحيط السمسمتين الشرقية والغربية وصواًل إلى منطقة بعمبك . كما حمق عند الحادية عشرة إال ربعرًا مرن قبرل 

قميم التفاح .  الظير في أجواء جزين وا 
ر، األجررواء الجنوبيررة عنررد الثانيررة عشرررة إال ربعررًا مررن قبررل الظيرر” اإلسرررائيمية“كمررا اخترقررت الطررائرات الحربيررة 

وحمقررت بشرركل دائررري وعمررى عمررو مررنخفض فرروق القطرراعين الغربرري واألوسررط وصررواًل إلررى أجررواء مدينررة صررور 
 والمخيمات الفمسطينية .
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11/7/2012، الخميج، الشارقة  
 
 الفمسطينية العربي وصبيح يوجيان نداء لألمة العربية لحل األزمة المالية لمسمطة 

ربية نبيل العربي، واألمين العام المساعد لشؤون فمسطين في وجو كل من أمين عام الجامعة الع :القاىرة
، نداء لألمة العربية باإلسراع في تحويل 10/7 الجامعة السفير محمد صبيح، ظير يوم الثالثاء

وأوضحا في تصريح مشترك  ولمشعب الفمسطيني. الفمسطينيةالمخصصات المالية المستحقة لمسمطة 
خانق ومزعج ونطالب الدول العربية  الفمسطينيةأن الوضع المالي لمسمطة لمصحفيين بمقر الجامعة العربية 
 بالقيام بواجباتيا إلنياء ىذه األزمة.

وقال العربي: كل الدول العربية مطالبة بدفع حصتيا، واألوضاع صعبة لمغاية فوق ما نتصوره، وما سمعتو 
 من الرئيس عباس حول ىذا الموضوع مفجع.

بيح: من غير المفيد أن نترك الشعب الفمسطيني وقيادتو تحت ىذا الضغط، السفير ص قالمن جيتو، 
فالمسؤولية تتطمب تقديم كل ما ىو ممكن إلنياء ىذه األزمة بما يدعم مواقف القيادة الفمسطينية في مجابية 

 السياسات اإلسرائيمية العنصرية، وتثبيت صمود الشعب الفمسطيني.
 10/7/2012نية )وفا(، يوكالة األنباء والمعمومات الفمسط

 
 المقبل لبحث ممف وفاة عرفات األسبوع العربية اجتماع لمجامعة 

المقبل  األسبوع كدت مصادر فمسطينية الثالثاء بأن الجامعة العربية ستعقد اجتماعاً : أوليد عوض -رام اهلل 
األمين العام لجامعة  عمى مستوى المندوبين لبحث ممف وفاة الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات. وأعمن

االجتماع سيكون عمى مستوى المندوبين الدائمين لبحث ظروف  أنالدول العربية د. نبيل العربي الثالثاء 
وفاة الرئيس الفمسطيني الراحل بمادة  إمكانية إلىوفاة عرفات، وذلك بعد نشر فضائية الجزيرة تحقيقا يشير 

 البولونيوم المشعة.
 11/7/2012، لندن، القدس العربي

 
 عمييا الحصار عمى غزة مرفوض وأراضي الضفة محتمة وليست متنازعاً  :العربينبيل  

تناول أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، اليوم الثالثاء تطورات القضية الفمسطينية بالتفصيل،  :القاىرة
خالل مؤتمر صحفي عقده وتحدث العربي بالتفصيل  خالل استعراضو لحصاد عام لترؤسو لمجامعة العربية.

أنو بذلك أفرغت عممية التسوية من  من التزاماتيا، موضحاً  "إسرائيل"بمقر الجامعة العربية عن تيرب 
أن الدول العربية ال تستطيع بمفردىا حل ىذه القضية لوجود  يةفمسطينالوقال: مشكمة القضية  مضمونيا.

جيود تصب في إنياء االحتالل وتوقيع  طرف آخر، ولألسف الموقف الحالي ىناك توقف كامل ألي
 معاىدة سالم تنيي ىذا الصراع الذي طال.

نجاز  "إسرائيل"عن عدم رضاه من مستوى عمل المجنة الرباعية الدولية عمى صعيد إلزام  العربي وعبر وا 
 خطوات عمى األرض يمكن البناء عمييا لتييئة األجواء لمعودة لممفاوضات.

سبتمبر الماضي بطمب لمسكرتير العام لألمم المتحدة أيمول/  23عباس تقدم يوم وذكلر بأن الرئيس محمود 
لحصول فمسطين عمى العضوية الكاممة، وقال: األمر بحاجة لتوصية إيجابية من مجمس األمن، وحتى اآلن 
التوصية اإليجابية لم تصدر، وسيقرر الرئيس عباس، ىل تتقدم فمسطين بطمب دولة مراقب مثل دولة 



 
 
 

 

 

           24ص                                    2559العدد:                11/7/2012 األربعاء التاريخ:

وأضاف: الدولة المراقب ليا قيمة، فجميع المنازعات الدولية تنتيي عمى مائدة وحوار، لو  ...تيكان حالياً الفا
أخذت صفة الدولة سيغير الواقع، فميس بإمكان إسرائيل القول بأنيا أراض متنازع عمييا، فجريدة ىررتس، في 

ة ألنيا ليست أراض محتمة بل متنازع عددىا اليوم ادعت بأن اتفاقيات جنيف ال تنطبق عمى الضفة الغربي
عمييا، وبالحصول عمى صفة المراقب تصبح دولة تحتل أراضي دولة أخرى، وبذلك ليس بإمكان إسرائيل 

 متنازع عمييا. أراضالقول بأنيا 
وحث العربي الفصائل والقوى الفمسطينية عمى تذليل الصعوبات وتطبيق اتفاق المصالحة الموقع في 

ما زالت تحتل قطاع غزة، مدلال عمى ذلك من خالل فرض  "إسرائيل"د التأكيد عمى أن وأعا .4/5/2011
غالق المعابر والسيطرة عمى األجواء، واالستمرار في عمميات القصف والقتل داخل  االحتالل الحصار وا 

زة أمر وقال: كل ىذا يتم وال يتحرك الضمير اإلنساني وال المؤسسات الدولية، واستمرار حصار غ القطاع.
 مرفوض وغير مبرر، ومصر منذ الثورة بدأت بإنياء الحصار.

 10/7/2012نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 
 في طريقيا لمزوال "إسرائيل"و الواليات المتحدةنجاد: ىيمنة  

في  رأى الرئيس اإليراني احمدي نجاد، أمس، ىيمنة أمريكا والكيان الصييوني ستار ناصر: -طيران 
في طيران إن  "المؤتمر الدولي األول لممرأة والصحوة اإلسالمية"طريقيا إلى الزوال، وقال نجاد أمام 

طالما أن نظام "الحركات الثورية يجب أن تكون موجية ضد الكيان الصييوني باعتباره قاعدة االستكبار، 
 ."الييمنة والكيان الصييوني قائمان فان الشعوب لن تينأ

 11/7/2012ارقة، الخميج، الش
 
 في الضفة ناطيستاستمرار اال " وتؤكد معارضتيالجنة ليفي"نتقد تقرير الواليات المتحدة ت 

الذي أعمن أن ال وجود لالحتالل  " اإلسرائيمية،لجنة ليفي"اإلدارة األميركية تقرير  تانتقد: حممي موسى
ستيطان في كل أرجائيا. وقال مساعد مواصمة اال "إسرائيل"اإلسرائيمي في الضفة الغربية، وأن بإمكان 

إننا رأينا التقارير التي تفيد بأن المجنة التي شكمتيا " :المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية باتريك فينترال
الحكومة اإلسرائيمية أوصت بتشريع عشرات المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية، لكننا ال نقبل 

. وأضاف أن "ط اإلسرائيمي في المستوطنات ونحن نعارض كل محاولة لتسويغيامشروعية استمرار النشا
 ."الحديث حتى اآلن يتعمق بتوصيات فريق عمل"

موقف الواليات "عن مصدر رفيع المستوى في الخارجية األميركية قولو إن  أحرونوتونقمت جريدة يديعوت 
لتجنب تغيير  "إسرائيل"ن سيضغطون عمى . وأشار إلى أن األميركيي"المتحدة بشأن المستوطنات واضح

وعمدت إلى  "لجنة طاليا ساسون"السياسة المتبعة في الحكومة في السنوات األخيرة، والتي تبنت توصيات 
 ىدم البؤر االستيطانية غير المرخصة.

 11/7/2012السفير، بيروت، 
 
 الكونجرس األمريكي يتيمون محمود عباس بالفساد في أعضاء :ىآرتس 
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الكونجرس األمريكي يوم أمس الثالثاء جمسة استماع بعنوان "الفساد السمطوي" حول الفساد الذي بدا أجرى 
ظاىرًا في اآلونة األخيرة بين السمطات كافي في معظم أنحاء العالم وفي السمطة الفمسطينية عمى وجو 

 الخصوص.
"إن اإلعالم خمق  :قولو وتشابونقمت جريدة ىررتس عن رئيس لجنة الشرق األوسط في الكونجرس ستيف 

انطباعًا خاطئًا بأن سبب عدم االزدىار ىو المستوطنات والسياسة اإلسرائيمية، إال أنو يجب أن نكون حذرين 
"خالل  شابوت:وأضاف  من الطريقة التي يتعامل بيا السمطات والحكومات في الشرق األوسط مع شعوبيا".

زاع العربي اإلسرائيمي وتجاىمنا ما تفعمو األنظمة العربية في السنوات الماضية قمنا بالتركيز عمى حل الن
شعوبيا وتجاىمنا ما يقوم بو النظام السوري ضد شعبو ليس ىذا فقط كذلك داخل السمطة الفمسطينية الفساد 

وأشار إلى أن التقارير الواردة من األراضي الفمسطينية خالل األعوام الماضية تظير  وصل بيا إلى الذروة".
رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس كغيره من السابقين يستخدم سمطتو ونفوذه من أجل إثراء نفسو،  أن

الدوالرات في إطار أعمال ممولة منيا أموال  فاآللكما أن نجميو ياسر وطارق تمقوا وبحسب التقارير مئات 
 ين آخرين بالقيام بنفس األمر.ولؤ وأوضح رئيس المجنة أن ما يقوم بو عباس يشجع مس المساعدة األمريكية.
يونيو  حزيران/ أثناء شيادتو في استطالع أجري في ،الخبير في شئون الشرق األوسط ،وتحدث جيم زونتي

من الفمسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤمنون أن مؤسسات  %71والذي أظير أن  ،الماضي
ن يفحصوا ما إذا كانت التقارير بفساد السمطة "يجب عمى السمطات األمريكية أ :قائالً  ،السمطة فاسدة

 صحيحة أم ال".
"إن الفساد في السمطة  :رسجالباحث في لجنة العالقات الخارجية في الكون ،رامزبمن جانبو قال أليوت أ

الفمسطينية دمر النظام المالي الجماىيري في السمطة بل عدم الثقة داخل الييئة السياسية كميا كما أنو أثر 
ي نية وجدية بعض الدول بمواصمة دعم السمطة وسيؤثر ذلك سمبًا عمى دفع رواتب موظفييا ونحن ذلك ف

الواليات المتحدة مع دول أخرى ساعدنا عمى انتشار ىذا الفساد ألننا أقنعنا أنفسنا بأن فساد السمطة ال 
 ييمنا.

قبمة مرتبط ألي مدى أن رامز بأن قدرة حركة فتح من ىزيمة حركة حماس في االنتخابات المبوأوضح أ
 الجميور الفمسطيني يرى في حركة فتح والتي تمثل السمطة الفمسطينية انتشار الفساد بداخميا.

ولين في مؤسسة الحفاظ عمى الديمقراطية األمريكية "يجب أن يتم ؤ بدوره قال "جونثان شنتسر" أحد المس
إلى اشتراط المساعدة األمريكية بمعالجة تشخيص المجاالت التي ليا صمة بالفساد داخل السمطة داعيًا 

 الفساد، مشيرًا إلى أن الحكومة األمريكية تمنح األموال لمسمطة دون أي مراقبة.
 11/7/2012موقع عكا أون الين، 

 
 األمم المتحدة: عممية السالم بين الفمسطينيين واإلسرائيميين تمر بحالة جمود خطير 

عممية السالم بين الفمسطينيين واإلسرائيميين تمر في حالة جمود خطير  إنالمتحدة  األممقالت  :)بترا(وكالة 
المتحدة  األمم أنباءونقل مركز  الجيود المكثفة الجارية بين الطرفين لتفادي ىذا الجمود. من رغمعمى ال
لفغانغ الميمة الماضية عن مدير شعبة حقوق الفمسطينيين في إدارة األمم المتحدة لمشؤون السياسية و  لإلعالم

جريجر عمى ىامش اجتماع آسيا والمحيط اليادئ المنعقد في بانكوك لدعم السالم اإلسرائيمي الفمسطيني إن 
في نشاطيا  "إسرائيل"اإلجراءات األخيرة عمى أرض الواقع لم تسيم في خمق بيئة مواتية لمحوار إذ واصمت 
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عن الجدار الذي  وجب خارطة الطريق، فضالً االستيطاني األمر الذي يخالف القانون الدولي والتزاماتيا بم
 يعيق حركة الفمسطينيين.

مبنى لمفمسطينيين في الضفة الغربية بما فييا القدس  370وقال "إنو منذ بداية العام تم ىدم أكثر من 
إلى العودة إلى طاولة المفاوضات  داعياً  ونساء ومسنون"، أطفالشخص بينيم  600الشرقية، وتشريد حوالي 

لى العمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك بمدان آسيا والمحيط بيدف  حل جميع قضايا الوضع الدائم، وا 
 اليادئ، لممساعدة لمتوصل إلى اتفاق سالم تاريخي.

 11/7/2012السبيل، عّمان، 
 
 بتكثيف مراقبتيا لمحكومة والجيش اإلسرائيمي يأمر الـ  أوباما :جريدة وورلد تربيون 

ريكية النقاب عن قيام الرئيس األمريكي "بارك اوباما" بإصدار تعميماتو إلى وكالة كشفت مصادر أم
" بتكثيف جيودىا في مراقبة الحكومة اإلسرائيمية وأنشطة الجيش اإلسرائيمي. CIAاالستخبارات األمريكية "

من بان إدارتو يريد أن يض أوباماونقمت جريدة وورلد تربيون يوم الثالثاء عن مصادر أمريكية قوليا: أن 
ولفتت الجريدة إلى أن  تجمع معمومات من شأنيا أن تشير إلى وجود خطة إسرائيمية لضرب إيران أو سوريا.

" تعمل بشكل دقيق جدًا بالتعاون مع وزارة الخارجية وىيئات أخرى CIAوكالة االستخبارات األمريكية "
 مختمفة لمراقبة "إسرائيل" بشكل يومي.

قال لشعبو انو ال يريد أن  أوباما"أن  :دبموماسي رفض الكشف عن ىويتو لمجريدةومن جيتو قال مصدر 
 ييفاجأ، ولذلك ىو أمر وكالة االستخبارات بان تنشط في ىذا المجال".

وأوضحت المصادر بان عمميات المراقبة تشمل التقاط صور ألقمار صناعية تتضمن أماكن انتشار الجيش 
 لتحركات الغير اعتيادية قرب الحدود الشمالية مع لبنان.اإلسرائيمي، فضاًل عن متابعة ا

 10/7/2012موقع عكا أون الين، 
 
 
 
 
 الفمسطينيةجيروزاليم بوست: ناشطون أجانب تظاىروا ضد السمطة  

قالت جريدة جيروزاليم بوست اإلسرائيمية إن عددًا من النشطاء األجانب المناىضين لالحتالل : رام اهلل
ا باالحتجاجات التي قادىا شباب فمسطينيون ضد السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية اإلسرائيمي، شاركو 

 المحتمة مؤخرًا.
نشطاء ممن ينتمون لمنظمات أىمية مناىضة لالحتالل في الضفة  10ول فمسطيني في السمطة ؤ واتيم مس

الخطوة قائال "لن نقبل بذلك،  ول لمجريدة عمى ىذهؤ وعمبق المس بمشاركة الفمسطينيين في احتجاجين برام اهلل.
وأشارت الجريدة  وسنضطر لقطع عالقاتنا مع كل من يحرض ضد القيادة الفمسطينية من غير الفمسطينيين".

من االحتجاجات في األسبوع الماضي، أحدىا ما أطمق  إلى أن ناشطين أجانب شاركوا الفمسطينيين عدداً 
لغاء زيارة كانت مقررة لنائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي شاؤول عميو "فمسطينيون من أجل الكرامة" ودعا إلى إ

 موفاز لرام اهلل.
 11/7/2012نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 
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 اعتقال سياح في اليند بتيمة التجسس لصالح "إسرائيل" 

وكشمير  اعتقمت السمطات اليندية مؤخرًا مجموعة من السياح اإلسرائيميين في منطقة جامو :القدس المحتمة
في اليند بتيمة التجسس لصالح "إسرائيل"، ونقمت جريدة التايمز االقتصادية اليندية عن ميرواعظ عمر 

زيارة قام بيا مؤخرًا وفد  أعقابفي  ،زعيم حزب حريات األحزاب االنفصالية في سريناغار اليندية ،فاروق
وقال: "نحن  راضي في تمك المنطقة.من حكومة كشمير إلى تل أبيب أن ىناك خطة لغزو إسرائيمي عمى األ

لسنا ضد السياح القادمين إلى كشمير ولكن ىناك دوافع خفية وراء تشجيع اإلسرائيميين لزيارة الوادي"، مممحًا 
 إلى وجود ارتباط بين السياح والموساد اإلسرائيمي.

َإ لجريدة كشمير المحمية فقد صادرت الحكومة اليندية مؤخرًا معدات، قالت ن السياح اإلسرائيميين إ ووفقًا
 يستخدمونيا في المؤامرة والغزو اإلسرائيمي لممنطقة.

ومن جيتيم شجبت منظمات ىندية صديقة لر"إسرائيل" في منطقة فادودارا اليندية االتيامات اليندية لمسياح 
صالية ليس رئيس حزب حريات األحزاب االنف"ن إاإلسرائيميين، وقال مدير عام منظمة نيكتين كونتراكترد: 

 لديو الحق في إصدار مثل ىذا البيان".
 11/7/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 يمن ضحايا الناز  اً ألف ثمانينألمانيا توافق عمى تعويض  جيروزاليم بوست: 

 ،ألف ييودي إضافي 80 لحواليقالت جريدة جيروزاليم بوست إن ألمانيا قد وافقت عمى تقديم تعويضات 
وتوضح الجريدة،  .تاريخيمزاعم الييود ضد األلمان، بأنو إنجاز  أيؤتمر "المزاعم"، ولو مؤ فيما وصفو مس

ولين ؤ مفاوضات بين مس يف 9/7 االثنين يومتم التوصل إليو  الذينقال عن الوكالة الييودية، أن االتفاق 
ن دوالر. مميو  300 يعمى األرجح إلى تقديم تعويضات تقدر بحوال يمؤتمر المزاعم سيؤد يألمان وممثم

السابق الذين لم يحصموا من قبل  يدول االتحاد السوفيت يف يوأغمب ىذه األموال ستذىب إلى ضحايا الناز 
 عن تعويضات.

مقابمة عبر الياتف من واشنطن،  يلممؤتمر قولو ف يونقمت الجريدة عن جريج سشيندر، نائب الرئيس التنفيذ
 س الذين لم يتمقوا تعويضات أبدا.ً حيث جرت المفاوضات، إن ىذه آخر مجموعة من النا

فر من النازيين  ييوديدوالر لكل  3150 ييمنح حوال يمعظم األموال من صندوق المشقة، الذ يوستأت
 أثناء اجتياجيم شرق أوروبا.

 10/7/2012اليوم السابع، القاىرة، 

 لخاصبميون دوالر قيمة االستثمارات المالية في البنوك لمقطاعين العام وا مصر:  
أظير الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء في مصر، ارتفاع قيمة االستثمارات : ىالة عامر -القاىرة 

في المئة  2008بما نسبتو  2011 - 2010المالية في البنوك لمقطاعين العام والخاص خالل العام المالي 
خالل العام المالي الماضي، نتيجة بميون  39105بميون دوالر(، في مقابل  78بميون جنيو ) 47301إلى 

 زيادة قيمة األوراق المالية.
وأفاد الجياز أمس في نشرتو السنوية لإلحصاءات والمؤشرات المالية لمبنوك وشركات التأمين والصرافة 

بميون جنيو،  5102في المئة إلى  1008، ارتفاع قيمة رأس المال المدفوع 2011 – 2010والسمسرة لعام 
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 702بميون خالل العام المالي الماضي، كما زادت قيمة الودائع والحسابات الجارية لمبنوك  ..46مقارنة بر
 بميون. 89205بميون جنيو في مقابل  957في المئة إلى 

بميون  229في المئة إلى  1503ولفت التقرير إلى أن قيمة األرصدة النقدية في الصندوق والبنوك تراجعت 
 47103، بينما زادت قيمة القروض المقدمة من البنوك واحدًا في المئة إلى بميون 27003جنيو في مقابل 

بميون. وأشار إلى أن قيمة االستثمارات في شركات التأمين لمقطاعين العام  46607بميون جنيو مقارنة بر
بميون، بينما استقرت قيمة رأس  3107بميون جنيو في مقابل  3503في المئة إلى  1104والخاص ارتفعت 

 مميون جنيو عمى التوالي. 500بميون جنيو و 4,4لمال المدفوع والقيمة النقدية في الصندوق والبنوك عند ا
بميون جنيو، في  6607في المئة لتسجل  903وبيلن التقرير ارتفاع قيمة مشتريات العممة من شركات الصرافة 

بميون جنيو  6608في المئة إلى  905بميونًا، كما زادت قيمة مبيعات العممة من شركات الصرافة  61مقابل 
بميونًا، في حين بمغت قيمة األصول الثابتة في شركات السمسرة لتداول األوراق المالية نحو  61مقارنة بر

 مميون. 39705مميون جنيو في مقابل  334
 11/7/2012، الحياة، لندن

 
 "سمبًا بالثورات تأثرت"تسعى إلى إعادة الثقة بأسواق عربية  "التمويل الدولية"مؤسسة  

المضيب قدمًا في مساعدة أسواق الدول العربية « مؤسسة التمويل الدولية»قررت : أمينة خيري -القاىرة 
عبر زيادة آليات تعزيز الثقة المالية، والمساىمة في خمق فرص عمل « الربيع العربي»المتأثرة سمبًا بر 

 لمشباب.
، وىي ذراع «لدولية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامؤسسة التمويل ا»وأشار المدير اإلقميمي لر

مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، إلى الكثير من القروض التي قيدلمت لمشاريع 
جيود إعادة الثقة باألسواق العربية التي تأثرت سمبًا »في المنطقة خالل األسابيع األخيرة، والتي وصفيا بر 

مميون  100، وقيمتو «أوراسكوم لإلنشاء والصناعة»، وأبرز تمك القروض حصمت عميو شركة «بالثورات
دوالر، بيدف توفير رأس المال الالزم لتوسيع عممياتيا في المنطقة. وعمى رغم أنيا ليست من الشركات 

مة لأليدي من أكبر الشركات المشغ»الصغيرة، أو حتى المتوسطة التي تدعميا المؤسسة عادة، إال أنيا 
حدى زبائننا في المنطقة  ، كما أعمن مدير المؤسسة مؤيد مخموف.«العاممة، وا 

وتاريخيًا، دأب مستثمرو دول الخميج العربي عمى االستثمار إما في أسواقيم أو في أسواق الغرب، وحاليًا 
ف في نقطة ىناك اتجاه نحو االستثمار في دول المنطقة العربية. وتصب تمك الجيود في نياية المطا

البداية، اي خمق فرص عمل لمشباب العربي الذي مازال يعاني من ويالت البطالة. كما ان مشاريع البنية 
التحتية قادرة عمى توفير ماليين فرص العمل، إضافة إلى أنيا تضمن ىامشإ ربحف جاذبًا لمستثمري القطاع 

رق األوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى نحو الخاص. وكانت دراسة حديثة لمبنك الدولي أظيرت أن منطقة الش
تعمل عمى « مؤسسة التمويل الدولية». وييذكر أن 2020باليين دوالر سنويًا لبيناىا التحتية حتى عام  106

ل جزءًا منيا بالتعاون مع  300تأسيس صندوق عربي لمبنية التحتية قيمتو نحو  البنك »مميون دوالر، تيموِّ
 204ن ييقدلر حجم االستثمارات السنوية لممؤسسة في الشرق األوسط وأفريقيا بنحو ، في حي«اإلسالمي لمتنمية

 بميون دوالر.
 11/7/2012، الحياة، لندن



 
 
 

 

 

           29ص                                    2559العدد:                11/7/2012 األربعاء التاريخ:

 كرونولوجيا محاوالت المصالحة بين فتح وحماس 
جرررت محرراوالت عرردة لممصررالحة بررين "فررتح" الترري تسرريطر عمررى الضررفة الغربيررة و"حمرراس" : ا ف ب -رام اهلل 

 عمى قطاع غزة. وفيما يمي تسمسل زمني البرز تمك المحاوالت:التي تسيطر 
---2007--- 

فرري غررزة فرري اشررتباكات بررين شرررطة حمرراس ومتظرراىرين  130تشرررين الثرراني/نوفمبر مقتررل سررتة واصررابة  12-
 شاركوا في تظاىرة الحياء ذكرى ياسر عرفات.

ؤيردين لحمراس وفرتح عقرب دعروة كانون اول/ديسرمبر: مقترل سربعة فري قطراع غرزة بعرد مواجيرات برين م 31-
 الرئيس الفمسطيني محمود عباس لفتح "صفحة جديدة" اذا سممت الحركة االسالمية السمطة في غزة.

---2008--- 
اذار/مررارس: فررتح وحمرراس تتفقرران عمررى مواصررمة الحرروار لممصررالحة فرري وثيقررة وقعررت فرري صررنعاء فرري  23-

 الطرفين في تفسيرىا. اليمن. لم تحدث الوثيقة اي تغيير بسبب اختالف بين
حزيران/يونيو: فتح وحماس تمتقيان في دكرار بالسرنغال وتتفقران عمرى "حروار اخروي" بوسراطة مرن الررئيس  6-

 السنغالي عبد اهلل واد. لم يحصل اي تقدم في المبادرة.
---2009--- 

وطنيرة واصرالح اذار/مارس: يبدا الطرفان سمسمة اجتماعات فري القراىرة لمناقشرة تشركيل حكومرة وحردة  10-
 االجيزة االمنية واعادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية والتحضير لالنتخابات.

توقرع  2010تشرين االول/اكتوبر: يقترح الوسطاء المصريون اتفاقا يدعو الرى انتخابرات منتصرف عرام  15-
 ة" اسرائيل.عميو حركة فتح بينما تطالب حركة حماس تاجيال جديدا وبندا ينص عمى "الحق في مقاوم

---2010--- 
شباط/فبراير:عقد لقاء لمفصائل في غزة لمناقشة المصالحة عقرب زيرارة قرام بيرا المسرؤول فري فرتح نبيرل  14-

 شعث الى قطاع غزة.
ايمول/سرربتمبر: خالررد مشررعل رئرريس المكتررب السياسرري لحركررة حمرراس يمتقرري مررع المسررؤول فرري فررتح عررزام  24-

 المقاء مرة اخرى قريبا قبل توقيع اي اتفاق. االحمد في دمشق ويعمنان عن نيتيما
تشررررين ثاني/نوفمبر:اجتماعرررات جديررردة فررري دمشرررق برررين موسرررى ابرررو مررررزوق نائرررب رئررريس المكترررب  9-10-

 السياسي لحماس وعزام االحمد.ويؤكد الطرفان وجود العديد من القضايا العالقة.
---2011--- 

في ثورة شعبية كبيرة. كانت مصرر تقروم بالوسراطة  شباط/فبراير: سقوط الرئيس المصري حسني مبارك 11-
 في المصالحة.

اذار/مررارس: عشرررات االف الفمسررطينيين يتظرراىرون فرري الضررفة الغربيررة وقطرراع غررزة مطررالبين "بانيرراء  15-
 االنقسام".

 رئيس وزراء حكومة حماس اسماعيل ىنية يدعو محمود عباس الى حوار وطني شامل لممصالحة.
اس يعمرررن عرررن اسرررتعداده لمرررذىاب "غررردا" الرررى غرررزة النيررراء االنقسرررام وتشررركيل حكومرررة اذار/مرررارس: عبررر 16-

 مستقمين لمتحضير النتخابات عامة "خالل ستة اشير او في اقرب وقت ممكن".
نيسرران/ابريل: حمرراس وفررتح تعمنرران توصررميما التفرراق مصررالحة وتشرركيل حكومررة انتقاليررة مررن المسررتقمين  27-

 .2012شريعية قبل ايار/مايو لمتحضير النتخابات رئاسية وت
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 ايار/مايو:الفصائل الفمسطينية توقع اتفاق المصالحة في القاىرة. 3-
 تشرين الثاني/نوفمبر:قمة تجمع بين عباس ومشعل يعمنان فييا بدء "شراكة" فمسطينية جديدة. 24-

افررة الفصررائل كررانون االول/ديسررمبر: لقرراءات فرري القرراىرة يشررارك فييررا كررل مررن عبرراس ومشررعل حررول توحيررد ك
 الفمسطينية في اطار منظمة التحرير الفمسطينية وانشاء لجان انتخابية.

---2012--- 
شباط/فبراير: فتح وحمراس توافقران عمرى ترولي الررئيس محمرود عبراس رئاسرة الحكومرة االنتقاليرة بحسرب  6 -

 اتفاق تم توقيعو في الدوحة.
 ئيس وزرائو سالم فياض مشددا عمى المصالحة.ايار/مايو: عباس يعمن عن حكومة جديدة برئاسة ر  16-
ايار/مايو: اتفاق جديد فري القراىرة برين الحرركتين بوسراطة مصررية يرنص عمرى بردء المشراورات لتشركيل  20-

 الحكومة تزامنا مع عمل لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة.
لرروائح النرراخبين وفررتح مكاتبيررا فرري ايار/مررايو: حركررة حمرراس تسررمح لمجنررة االنتخابررات المركزيررة بتحررديث  28-

 قطاع غزة.
تموز/يوليو: حركة حماس توقف عمل لجنة االنتخابات المركزيرة فري القطراع عشرية عمميرة تسرجيل نحرو  2-

 الف ناخب جديد منددة باعتقال اعضائيا في الضفة الغربية واختيار مسؤولي االنتخابات في القطاع. 220
من تشرين الثاني/اكتوبر.  20ية تعمن اعتزاميا اجراء انتخابات بمدية في تموز/يوليو:الحكومة الفمسطين 10-

 حركة حماس تندد بقيام السمطة الفمسطينية "بتعطيل المصالحة".
 11/7/2012، الحياة، لندن

 
 
 ليرتعب الناس من كالم عباس 

 د. فايز أبو شمالة
القضررية الفمسررطينية، وطالمررا ظررل ليرتعررب النرراس مررن كررالم عبرراس طالمررا ظررل الرجررل ىررو المتصرررف الوحيررد ب

صاحب القرار الذي ال يجرؤ عمى مناقشتو أحد، لقد تجمرى ذلرك فري لقائرو مرع القنراة الثانيرة اإلسررائيمية، حرين 
تجرراوز السرريد عبرراس كررل الخطرروط الحمررراء الفاصررمة بررين الثوابررت الوطنيررة وبررين التفررريط بالقضررية، وقررال بمغررة 

 "األنا" الكالم التالي: 
 قاد المفاوضات منذ أوسمو إلى يومنا ىذا.  ر أنا من1
رر أنررا أمررد يرردي لمسررالم وأريرد السررالم ومقتنررع بالسررالم، وأقررول: إنرو اآلن وقررت السررالم ولرريس غرردًا، ألن غرردًا ال 2

 أحد يدري ماذا يجري في المنطقة؟. 
أطمررب منررو طمبررين، ررر إننرري جرراىز لمقرراء رئرريس الرروزراء اإلسرررائيمي "نتانيرراىو"، والحرروار معررو، ولكررن أريررد أن 3

 وىما: إطالق سراح األسرى، وتزويدنا بالمعدات الخاصة بالشرطة وىذه أمور متفق عمييا أكثر من مرة". 
 ر خيارنا األول والثاني والثالث ىي المفاوضات لموصول إلى سالم. 4
 ر سنذىب إلى األمم المتحدة لمحصول عمى دولة، ولكن ليس لدينا مواعيد محددة. 5
نما أطالب بالشرعية الدولية، وأطالب بتطبيق االتفاقرات المعقرودة بيننرا وبرين  ر أنا ال6 أعطي إنذارات ألحد، وا 

 اإلسرائيميين". 
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ر أنا لم أرفض العرض الذي قدمو "أولمرت"، ولكرن المفاوضرات توقفرت بسربب سرقوطو فري االنتخابرات، وقرد 7
 اعترف "أولمرت" بأنني لم أرفض مقترحاتو لمسالم. 

ماليرين الجرال فمسرطيني برأن العررض الرذي  4لم أقل لوزيرة الخارجيرة األمريكيرة: إنرو ال يمكننري إخبرار ر أنا 8
 آالف الجال فقط.  5قدمو "أولمرت" يقضي بعودة 

 ر أنا ال أوافق عمى مبدأ دولة واحدة، ولكن عمى )إسرائيل( أن تفيم أن ما تقوم بو ىو ضد حل الدولتين. 9
نتفاضرة أخررى مسرمحة، وأقرول بثقرة إن الكرل متفرق معري بمرا فري ذلرك حركرة حمراس ر أنا ال أقبل العرودة ال10

 عمى تبني المقاومة الشعبية السممية. 
ر أنا رئيس كل الفمسطينيين، وقابمت األسيرة المحررة "آمنرة منرى" بعرد أن عفروتم عنيرا، وبعرد أن حوكمرت، 11

 وعوقبت عمى ما قامت فيو من عمل ضد اإلسرائيميين. 
كالم السيد عباس، وال جديد إال إفصاحو العمني عن قمقو عمى مصرير المفاوضرات العبثيرة ممرا يجرري انتيى 

في المنطقة، ولكن الغريب أن الرجل تجاىل بشكل متعمد صفقة وفاء األحرار التي كانت السبب في اإلفرراج 
إلسررائيميون، بعرد أن عن األسيرة المحررة "آمنو منى"، لقد أصر عباس عمى أنيا قد حصمت عمرى عفرو مرن ا

 حكموا عمييا، وعاقبوىا. 
لقرد أكثرر عبراس مرن اسرتخدام لفظرة "أنرا"، وفري ذلرك داللرة عمرى أن الرجرل ال يريرد أن يررى النراس إال مرا يررراه 
ىررو، ألنررو ال يرررى إال نفسررو، وال يحسررب حسررابًا لمرررأي اآلخررر، وأنررو مرراضف فرري مفاوضرراتو الترري مارسرريا منررذ 

مؤيديو ورقة تين، يسرترون فييرا عرورة حرديثيم الممجروج عرن القائرد عبراس الرذي  عشرين سنة، دون أن يعطي
 يسير عمى خطى الشييد أبي عمار.

 10/7/2012، فمسطين أون الين
 
 الحساسيات التي فّجرتيا زيارة مشعل 

 ماىر ابو طير
لرذين رحبروا اثارت زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ضجة كبيررة فري عمان،ومرا برين ا 

بزيارتو،واولئك الذين قدحوه بعيونيم الحمراء باعتباره قد تملدد اضعاف ما يستحق خالل اثني عشرر يومًا،فران 
زيارتو بقيت مثيرة لمجدل. مشعل ،أكد انو التقط الحساسيات التي اثيررت حولرو، وقرال انرو ال يسرمح لنفسرو ان 

أن وخصوصياتو،مشررريرًا الرررى انررو يفيرررم الحساسررريات يترردخل فررري الشررأن االردني،وىرررو لررريس طرفررًا فررري ىرررذا الشرر
 واليتجاوز عمييا.

ويقرررول مشرررعل ان ال ذنرررب لرررو اذا كررران قيررراديون اسرررالميون فررري الحركرررة يممحرررون الرررى انيرررم محسررروبون عمرررى 
حماس،قائال ان كل ما فعمو ىو تقديم نصيحة سياسية لالخوان المسرممين برالتروي وعردم مقاطعرة االنتخابرات 

كالمرررو ان مثرررل ىرررذه النصررريحة قررردميا كسياسررري ال باعتبررراره فيصرررال او مرجعرررًا،وىو قررردم سرررابقًا  المقبمرررة،خاتماً 
نصررررائح فرررري دول عربيررررة اخرى،فرررري حرررراالت شرررربيية،وان االمرررررال يقتصرررررعمى االردن،حتررررى ال تبرررردو حمرررراس 

 «.االردنية»بمثابة مرجعية فيصمية لجماعة االخوان المسممين « الفمسطينية»
تبعرروا بعيررون اعياىررا السررير كررل تفاصرريل زيارتو،وقررد سررجموا مرخررذ عرردة عميررو،ابرزىا خصرروم مشررعل بالمقابررل ت

حركترررة الواسرررعة دون تحفظ،اتصررراالتو باالعالم،والصررردى االعالمررري الكبيرررر الرررذي نالترررو الزيارة،ولقاءاترررو مرررع 
قيرراديين فرري االخرروان المسممين،وحضرروره الجتمرراع مخصررص لمجمررس شررورى الجماعة،واتصرراالتو بسياسرريين 

 دنيين،وتمبيتو لدعوات.ار 
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ىرؤالء يعتقردون ان الدولرة منحرت مشرعل مسراحة لمتحرك،غيرر ان مشرعل تملردد فييرا فروق مالرو،دون ان يتررذكر 
ال يجررروز مطابقرررة حالرررة النصررريحة مرررن مشرررعل فررري  -وفقرررًا لررررأييم-الحساسررريات التررري باترررت تعصرررف ىنا،وانرررو 

بب الحساسرررريات التكوينيررررة لمنمرررروذج عواصررررم عربيررررة،مع حررررال النصرررريحة مررررن مشررررعل لالخرررروان المسممين،بسرررر
االردنررري. فررري المقابرررل فررران اصررردقاء مشرررعل يررررون فررري ىرررذه المرخرررذ مبالغرررة كبيررررة،الن الرجرررل جررراء بترتيرررب 
رسررمي،والن الرجررل بقرري صررديقا لالردن،وىررو وان ترررك محررور دمشررق عمميررا،فال يمكررن حسررم انتسررابو النيررائي 

يمرررررا اقبالرررررو عمرررررى االعرررررالم كررررران بطمرررررب مرررررن ىرررررذا لمحرررررور الدوحرررررة،ومن الطبيعررررري ان يمتقررررري بالنررررراس ىنا،ف
االعالم،ولررريس بسرررعي منرررو،كما ان مشررراركتو بالنصررريحة لالخررروان المسرررممين،ال تعنررري تدخال،بقررردر كونيرررا رأيرررًا 

اال ان االخرروان آنررذاك قرررروا المقاطعررة ولررم يأخررذوا برأيررو. مشررعل  2010يقولو،وقررد قررال ذات النصرريحة عررام 
،قاصرردًا نفسررو «الفمسررطيني ضرريف فرري ىررذه الحالررة»وان ميررم اذ قررال ان كثررف مسرراحة حركتررو فرري االردن،بعنرر

وفري « الضيف ال بد ان يحترم الضيافة واصوليا،وان ال يتجراوز عمرى ىرذه الضريافة»وجماعتو وتنظيمو،وان 
صياغتو تمك تعريف لوجوده ولحركتو خالل الزيارة في عمران،بمعزل عرن المعادلرة التري تريرد تقديمرو باعتبراره 

 فمسطينيًا يتدخل في الشأن االردني. قائداً 
الررذين تحسسرروا مررن زيررارة مشررعل ثالثررة انررواع،من حيرررث الرردوافع،االول ينتقررده اساسررًا النررو تخمررى عررن محرررور 
دمشق،وىؤالء يعتقدون ان مشعل اعيد تأىيمو وفقا لمعايير دوليرة جديردة وىرذا يفسرر سرر فرتح االبرواب لرو فري 

 االردن.
اب لمشررعل يعنرري صررفقة مقبمررة،تتعمق بانيرراء السررمطة الوطنيررة الفمسطينية،وتسررتدل الثرراني يعتقررد ان فررتح االبررو 

الىل الضفة الغربيرة عمرى خمفيرة ممرف عرفات،وقضرايا اخرى،وتررى ان مشرعل « تثويرات الجزيرة»بذلك عمى 
 سيكون جزءا من ترتيبات مقبمة بين االردن والضفة الغربية.

والمؤمن بقرار اخراجو ويريد ان يثبت ان فتح الباب لو مكمف،وخاطال الثالث لو عالقة بالتيار المقاوم لعودتو 
 تماما،وال جدوى منو.

فررري كرررل الحررراالت،ال برررد ان يعتررررف مشرررعل ان البيئرررة السياسرررية التررري جررراء الييرررا اليوم،ليسرررت كالبيئرررة الترررري 
مسرراحة  تركيا،قبررل اثنرري عشررر عاما،وبيئررة اليرروم حساسررة جدا،وىررذا يقررول لمشررعل ورفاقررو ان حصرروليم عمررى

 حيوية جديدة في العالقة مع االردن الرسمي والشعبي،ال يمنع من تنبييم لمحساسيات التي يغرق الجو بيا.
 النوايا الحسنة وحدىا ال تكفي ىذه االيام.

 11/7/2012، الدستور، عّمان
 
 فمسطين: ماذا بعد خمود نار المقاومة؟ 

 غالب أبو مصمح 
بعد حوالى نصف قرن مرن بردايات الكفراح المسرمح الفمسرطيني. ومرر ىرذا  حملت الذكرى الرابعة والستون لمنكبة

الكفرراح بمراحررل عديرردة مررن الصررعود واليبرروط: مررن االنتصررارات الجزئيررة إلررى اليررزائم المريرررة، مررن االحتضرران 
الشرررعبي العربررري إلرررى العزلرررة. أحيرررا ىرررذا الكفررراح أكبرررر اآلمرررال واألحرررالم، وحمرررل الجمررراىير الفمسرررطينية أكبرررر 

ات وأشد العذابات في ظل االحتالل، كما في بعض دول المحيط، وأسلس لمقاومات فاعمة عديدة في التضحي
 لبنان والعراق.

وتطرررلل القضرررية الفمسرررطينية اليررروم عمرررى مرحمرررة تاريخيرررة جديررردة تشررريد تحرررولالت كبررررى عمرررى الصرررعد المحميرررة 
قميمية والعالميرة، وتبردلالت مروازين القروى واإلقميمية والعالمية، وتطاول الكيان الصييوني واألنظمة العربية واإل
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فييا. ولم تبدأ المرحمة التاريخية الجديدة اليوم أو في األمس القريب، بل بدأت منذ عقود. فالمراحرل التاريخيرة 
 تتداخل، ويولد الجديد من رحم القديم وكنقيض ولو جزئيًا لو.

ذا النضررال ضررد الكيرران الصررييوني، تواكررب فرري ىررذه الظررروف ال بررد مررن مراجعررة نقديررة ولررو سررريعة لمسرريرة ىرر
سرررالمية ودوليرررة عمرررى الصرررعد  تباشرررير المرحمرررة الجديررردة التررري يعررراد فييرررا اصرررطفاف قررروى فمسرررطينية وعربيرررة وا 
الشرررعبية والرسرررمية، فررري إطرررار النضرررال ضرررد اإلمبرياليرررة العالميرررة. إمبرياليرررة يمثلرررل الكيررران الصرررييوني إحررردى 

ة ذات أىمية استراتيجية استثنائية. إنل دخول النظام الرأسمالي العالمي أذرعيا، بل ذراعيا األساسية في منطق
في مرحمتو األكثر احتكارية وعولمرة أزمترو البنيويرة الدوريرة الطويمرة المردى، وانزيراح مراكرز الثقرل االقتصرادي 

لناشرئة، وعمررى العرالمي، وبالترالي الثقرل العسركري والسياسرري، مرن المركزيرة األوروبيرة ر األميركيررة إلرى الردول ا
، يفررتح األفررق واسررعًا أمررام إمكرران سررقوط ىررذا الكيرران، القاعرردة اإلمبرياليررة المتقدمررة فرري «بررريكس»رأسرريا دول الررر

 الوطن العربي ومحيطو اإلسالمي.
قد مثلل بداية الحممة االستعمارية الصييونية الستيطان فمسطين، فرإنل وعرد بمفرور كران « بال»إذا كان مؤتمر 
ة إلقامرررة الكيررران الصرررييوني برعايرررة االحرررتالل البريطررراني. وأثرررار ىرررذا الوعرررد موجرررة عارمرررة مرررن البدايرررة العمميررر

المعارضررة العربيررة، وبدايررة الصررراع العربرري ر الصررييوني. فقررد اسررتقرل فرري فمسررطين بعررد الغرردر بررالثورة العربيررة 
لصرييونية واالسرتعمار الكبرى، العديرد مرن قرادة ىرذه الثرورة. وسررعان مرا انردرج ىرؤالء فري إطرار الصرراع مرع ا

البريطرراني. وانرردفع العديررد مررن الشررباب العرررب لالنضررمام إلررى جرريش اإلنقرراذ مررن أجررل تحريررر فمسررطين، وأخررذ 
الصراع منذ بدايتو بعدًا قوميًا، رسميًا وشعبيًا، رغم ىزال األنظمة العربية شبو المسرتقمة والييمنرة االسرتعمارية 

مرروازين القرروى المحميررة، عبررر الررتحكلم فرري اإلمكانررات االقتصررادية  الشرراممة فرري ذلررك الحررين، القررادرة عمررى صررنع
 والعسكرية والسياسية لطرفي الصراع.

ل إلررى  وشريدت بدايرة الخمسررينيات والدة جديردة لحركررة التحررر العربيررة بقيرادة انقرالب عسرركري فري مصررر تحرول
كبرررى عمررى الصررعيد العربرري، ثررم  ثررورة بقيررادة جمررال عبررد الناصررر. ومثلمررت ىررذه الثررورة التغييريررة قرراطرة تحررولالت

تحرررررر المغرررررب العربرررري والرررريمن، وكسررررر احتكررررار السررررالح بالتوجررررو نحررررو االتحرررراد السرررروفياتي، وطرررررد القواعررررد 
 اإلمبريالية.« األحالف»العسكرية األجنبية، ورفض سياسات 

فًا اسرتراتيجيًا أول كانت األحزاب والحركات القومية القائدة لمتيارات الشعبية األوسرع، تضرع الوحردة العربيرة ىرد
كشرررط أساسرري لتحريرر فمسررطين. حتررى إنل مفيروم العروبررة بمضررمونو السياسرري « الوحردة»فري نضرراليا، وتفيررم 

والنضالي كان يعني العمل عمى تحرير فمسطين. ورفعت حركة القوميين العرب، بنت النكبة، شعارًا يقول إنل 
بفمسرطين، بمعنرى تحريرر ىرذه الردول المحيطرة مرن  تحرير فمسطين يمر عبر جميع العواصم العربية المحيطة

الييمنة والتبعية وتوحيدىا، لبناء القوة القادرة عمى استعادة األرض المغتصبة. وكان ىذا الشرعار صرحيحًا وال 
 يزال.

ومثلمررت الوحرردة بررين مصررر وسرروريا انتصررارًا كبيرررًا لحركررة التحرررر الرروطني العربيررة، فأطمقررت ديناميررة سياسررية 
« االنفصررال»ممررة اسررتعمارية ر إمبرياليررة شرسررة فرري مرحمررة صررعود اإلمبرياليررة األميركيررة. ومثلررل عارمررة، وح

انتكاسررررة كبيرررررة لحركررررة التحرررررر العربيررررة، ومقدمررررة ىزيمتيررررا فرررري وجررررو المرررردل اإلمبريررررالي المتصرررراعد وقاعدتررررو 
لت اآلمال الشعبية الفمسطينية، خصوصاً  نحرو الكفراح المسرمح  الصييونية. ومع انتصار الثورة الجزائرية، تحول

 كطريق لتحرير فمسطين من استعمار استيطاني شبيو باالستعمار االستيطاني الفرنسي لمجزائر.
تنظيمررًا فمسررطينيًا، ترردعو جميعيررا إلررى الكفرراح المسررمح كطريررق لمتحريررر فرري  34وسرررعان مررا برررز إلررى الوجررود 

تحريرر »العرب، التي عنت ليا العروبرة  النصف األول من ستينيات القرن الماضي. حتى إنل حركة القوميين
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عمرى نحررو خراص، وارتبطرت بالناصرررية، وتطرولرت فكريررًا ونحرو اليسرار بمواكبررة التجربرة الناصرررية، « فمسرطين
بدأت باالرتداد إلى اإلقميمية عمى الصعيد الفمسطيني. ففي المؤتمر القومي لمحركة الذي عقد في بيروت فري 

اسرتقالاًل يمكلنرو « إقمريم فمسرطين»فري القيرادة القوميرة، بردافع إعطراء « زيرةالالمرك»، جرى طررح وتبنلري 1964
كطريرق « الوحردة»من سموك طريرق الكفراح المسرمح كخصوصرية فمسرطينية متميلرزة. جررى برذلك إسرقاط شرعار 

« الالمركزيرررة»عبرررر جميرررع العواصرررم العربيرررة المحيطرررة بفمسرررطين. وجررررى تبنلررري « التحريرررر»لمتحريرررر، ومررررور 
في التوجيات النضالية، وتشرذم الحركة عمميًا. « اإلقميمية»ن تنبيو البعض إلى خطر االنزالق نحو بالرغم م

اإلسرالموية، التري القرت ترحيبرًا واسرعًا عمرى الصرعيد الشرعبي « فرتح»وعجلل في ىذه التحولالت ظيرور منظمرة 
 الفمسطيني، كما عمى صعيد العديد من األنظمة العربية.

بأيررة رؤيررة قوميررة عممانيررة أو أمميررة يسررارية، وىرري غيررر قررادرة عمررى فيررم طبيعررة الكيرران ال تمتررزم منظمررة فررتح 
الصررييوني وارتباطاتررو االسررتعمارية الصررييونية، أو فيررم طبيعررة األنظمررة العربيررة التابعررة )أشررباه المسررتعمرات( 

ظرم األنظمرة العربيرة ودورىا في النظرام الرأسرمالي العرالمي وعالقاتيرا الحقيقيرة بالكيران الصرييوني. وترتراح مع
 بالتالي لحركة فتح وقيادتيا لفمسطينيي الشتات لدييا ألسباب عدلة، أىميا:

أ ر فكرىررا اإلقميمرري الفمسررطيني، الررذي يبعررد الفمسررطينيين العرراممين أو المقيمررين فييررا عررن الحركررات التغييريررة 
 القومية أو اليسارية أو الدينية المتطرفة في تمك الدول.

لرردول مرن تحملرل العربء النضررالي ضرد الكيران الصرييوني، كيررمل قرومي أو إسرالمي، ويكتفرري ب ر يعفري تمرك ا
 بطمب األموال منيا وجباية مساىمات الفمسطينيين العاممين فييا.

ج ر ال اعترررراض مرررن فرررتح عمرررى عالقرررات ىرررذه الررردول بمراكرررز النظرررام الرأسرررمالي العرررالمي الحميفرررة لمكيررران 
 وتنظيماتيا، يسيل اختراقيا ومراقبتيا والتأثير عمييا.« حفت»الصييوني. وبسبب ىيوليلة فكر 

كممثل شرعي « منظمة التحرير الفمسطينية»ودفعت التحولالت في الشارع الفمسطيني الدول العربية إلى إقامة 
 ووحيد لمشعب الفمسطيني، يرضي الشعب الفمسطيني ومعظم األنظمة العربية.

ا واكبيرا مرن نقرد وبكائيرات وشرتم لمرذات العربيرة، فري محراوالت ومر 1967وكانت ىزيمة الخرامس مرن حزيرران 
البحث المحموم عن مشبك تعمق عميو اليزيمة. وفي زمن اىتزاز الثوابت المبدئية وانييار األحالم والرىانات، 
تستسررمم العقررول لكررلل أنررواع المراىنررات والدسررائس الفكريررة، وال سرريما عنررد القررادة المررذعورين مررن ىررول اليزيمررة. 

كرررذا سرررقطت سرررطوة الفكرررر القرررومي الوحررردوي عمرررى الشرررارع العربررري، واسرررتيعمل الفكرررر اإلسرررالمي األصرررولي ى
المعادي لمناصرية لمتصدي لكرل التيرارات اليسرارية والقوميرة العممانيرة. وىجرر الكثيررون مرواقعيم السرابقة نحرو 

« شررقق مفروشررة»م القررديم إلررى الحركررات اإلسررالمية، أو نحررو الفكررر االشررتراكي العممرري، خفافررًا، ترراركين مترراعي
نيجرًا « الماركسريين الجردد»فييا ما يحتاجون إليو من أفكار وتحالفات. لم تكن الماركسرية بالنسربة إلرى ىرؤالء 

فرري تحميررل الواقررع المعرريش عمررى الصررعد المحميررة واإلقميميررة والدوليررة، بررل قضررية إيمرران برردين جديررد، ومقرروالت 
واقع المعيش من خالليا. وسيلل عمى عمالء االسرتخبارات الغربيرة مرن يجري إسقاطيا عمى الواقع، أو بقية ال

أمثال آلونزو )عميل استخباري أميركي في السفارة الكوبية في بيروت( إقناع الكثيرين مرن ىرؤالء الماركسريين 
ب الجدد بأولوية التناقض مع البرجوازيرة الصرغيرة التري يمثلميرا عبرد الناصرر. وجررى شرق حركرة القروميين العرر 

ثم حمليا. ومن ثمل تشظلت الجبية الشعبية لتحريرر فمسرطين، ولرم يسرتطع حرزب العمرل أن يشركل تنظيمرًا قوميرًا 
حاضنًا بدياًل عن حركة القوميين العرب، وغرقت الجبية الشعبية أكثر فأكثر في اإلقميمية الفمسطينية كغيرىا 

 من المنظمات.
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، الترري طمررس دور الجرريش األردنرري «الكرامررة»يررة بعررد معركررة واسررتقطبت المقاومررة الفمسررطينية الجمرراىير العرب
الحاسرررم فييرررا لمصرررمحة المقاومرررة، ولمصرررمحة فرررتح عمرررى نحرررو خررراص. واسرررتولت فرررتح عمرررى منظمرررة التحريرررر 
الفمسرررررطينية، وأصررررربحت بفعرررررل حجميرررررا وتمويميرررررا وعالقاتيرررررا العربيرررررة وديناميرررررة أبرررررو عمرررررار، ذي الشخصرررررية 

الرروطني الفمسررطيني المسررمح، تتبعيررا كررل المنظمررات األخرررى فرري خياراتيررا  الكاريزميررة، القائرردة الفعميررة لمنضررال
ن تميلررزت عنيررا بعالقاتيررا السياسررية. عنرردما قررررت فررتح بنرراء قواعررد عسرركرية ثابتررة، وتزويررد ىررذه  العسرركرية، وا 

ىرذا  القواعد بأسمحة ثقيمة، تبعتيا معظم فصائل الثورة الفمسطينية، في الوقت الذي كان يردد فيرو ىرؤالء خطرأ
الخيررار العسرركري. وعنرردما رفضررت فررتح العمررل مررع ضررباط أردنيررين لقمررب النظررام األردنرري، ظنلررًا منيررا أنل بقرراء 
الحكم الممكي الضعيف يعطييا حريرة لمحركرة أكبرر مرن نظرام راديكرالي قروي، تبعتيرا الجبيرة الشرعبية والجبيرة 

األردنرري وعالقاتررو اإلقميميررة والدوليررة،  الديموقراطيررة فرري ىررذا الخيررار، ممررا يرردل عمررى عرردم فيررم طبيعررة النظررام
 ودور الكيان الصييوني المدعوم أميركيًا في حمايتو.

غراقيرا برراألموال والسرالح، لرم تسرتطع بنراء قواعرد آمنرة فرري  وبرالرغم مرن اإلحاطرة الشرعبية العربيرة بالمقاومرة وا 
ائيل فرري إحكرام إقفررال حرردود الرداخل، أو بنرراء تنظيمرات سرررية مقاتمرة وفاعمررة فري الوسررط العربري. ونجحررت إسرر 

ل قتال ىرذه الفصرائل إلرى قصرف مواقرع إسررائيمية عبرر الحردود  الكيان ضد تسمل الفدائيين الفمسطينيين. وتحول
« شرررروفينية»فمسررررطينية، أو « اسررررتعالئية»مررررن دول الجرررروار العربرررري، مررررن األردن ثررررم مررررن لبنرررران، مررررع ظيررررور 

ردود العسكرية اإلسررائيمية. وخمرق ىرذا السرموك السياسري فمسطينية عمى محيطيا الحاضن، الذي كان يتمقلى ال
مع العجز العربي ىولة أخذت تتلسع باستمرار بين الثورة الفمسرطينية ومحيطيرا الحاضرن، ممرا أدى فري النيايرة 
بعادىا عن حدود فمسطين. وبعد مناورات وصراعات، لجأت قيادة منظمة التحرير إلى ترونس،  إلى ىزيمتيا وا 

 طين، وتحت رقابة حكم عربي تابع وغير صديق لمثورة.بعيدًا عن فمس
وأطمقت ىزيمة الخامس من حزيران ىجمة امبريالية شاممة عمى المشرق العربي عمى نحرو خراص واسرتيعممت 
سررررقاط إنجررررازات حركرررة التحرررررر العربيررررة بقيادتيررررا  األصرررولية اإلسررررالمية لمطرررراردة الفكررررر القرررومي واليسرررراري، وا 

عادتيرا إلرى الحظيررة الناصرية... ثم إسقاط ال نظام العربري برإخراج مصرر منرو، وعقردىا اتفاقيرة كامرب ديفيرد وا 
لى البحر  عادة القواعد العسكرية بعد ذلك إلى بمدان الخميج العربي وا  األميركية سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وا 

قامرة عالقرات سياسرية  واقتصرادية معيرا، كمرا األحمر وخميج عيمان. وجرى تعبيد طريق االعترراف بإسررائيل وا 
جررررى تجفيرررف تمويرررل المنظمرررات الفمسرررطينية اليسرررارية والقوميرررة المعاديرررة ألميركرررا، وتررردجين منظمرررة فرررتح بعرررد 
ىزيمتيرا. وأصربحت المنظمرات أسريرة تمويرل منظمرة التحريرر الفمسرطينية ذات التمويرل الخميجري ر األميركري ر 

االحرتالل، وأصربحت سروريا المحاصررة الممجرأ الوحيرد األوروبي المشرروط والمعرادي لكرل أنرواع المقاومرة ضرد 
 لممنظمات الرافضة لالستسالم.

فرري عتمررة ىررذه األيررام الفمسررطينية، انفجرررت االنتفاضررة الشررعبية فرري الررداخل الفمسررطيني، وىرعررت المنظمررات 
رة مرن بريرق الفمسطينية في الخارج لملحاق بيا واختطافيا. فقد أفررزت االنتفاضرة قيادتيرا غيرر المموثرة والمتحرر 

 السمطة وأوىاميا، مثل حيدر عبد الشافي وحنان عشراوي.
النظرررام »وأطمرررق سرررقوط االتحررراد السررروفياتي ىجمرررة أميركيرررة عمرررى الصرررعيد العرررالمي. وطرحرررت أميركرررا مقولرررة 

المتميلز بالتفرلد األميركي وانكشاف معظم دول العرالم لمعدوانيرة األميركيرة بعرد سرقوط المظمرة « العالمي الجديد
مرا نقولرو »سوفياتية عنيا، وسيادة مبادئ الميبرالية الجديدة. وعبلر بوش األب عرن ىرذا الواقرع الجديرد بقولرو: ال

، 1991فري أواخررر « مرؤتمر مدريرد»(. فري ظرل ىرذا الواقرع الرردولي، عيقرد what we say goes« )يتحقلرق
الشرق األوسط »ة ر األوروبية عمى إلنياء الصراع العربي ر الصييوني كشرط الستقرار ودوام الييمنة األميركي
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العربي اإلسالمي، وتصفية البؤر المقاومة أو الممانعرة ليرذه الييمنرة. ولمرا فشرل المرؤتمر فري تحقيرق « الكبير
اليرردف األميركرري ر الصررييوني، انتقررل العمررل لميرردف ذاتررو إلررى وراء الكررواليس، إذ تفرررلدت قيررادة فررتح فرري عقررد 

إسرررائيل الرردور األساسرري لفمسررطينيي تررونس فرري قيررادة فمسررطينيي الررداخل، . وأعطررت 1993اتفاقيررة أوسررمو فرري 
بدل قيادات الداخل من أمثال عبد الشافي وعشراوي. وكما يقول نعوم تشومسركي: مثلمرت اتفاقيرة أوسرمو تخمليرًا 

لرررم ترررذكر االتفاقيرررة حقررروق الفمسرررطينيين، برررل تحررردثت كثيررررًا عرررن حقررروق »كررراماًل عرررن حقررروق الفمسرررطينيين، إذ 
 «.رائيل... وخالل السنوات الالحقة عقدت اتفاقات جزئية كانت فضائحيةإس

انتقمررت قيررادة منظمررة التحريررر الفمسررطينية صرراحبة السررمطة الوطنيررة الفمسررطينية إلررى داخررل األراضرري المحتمررة، 
إلرى حضررن االحرتالل اإلسرررائيمي، وتبعتيرا بعررض المنظمررات األخررى. ومثلررل ىرذا االنتقررال العجيرب تخمليررًا عررن 
الثررورة، أي عررن طريررق الكفرراح المسررمح. مثلررل ىررذا االنتقررال مررن تررونس إلررى رام اهلل استسررالمًا كرراماًل لالحررتالل 
يمانًا رومنطيقيًا بالتحرير عن طريق القتال بالحجارة، والمفاوضات بال شروط، بدفع أميركي ومباركة عررب  وا 

 «.االعتدال»
، «الررؤوس الحاميرة»ت تحرت رحمتيمرا، فاغتالرت إسررائيل دخمت المقاومة الفخ األميركي ر اإلسرائيمي وأصبح

مررن أمثررال أبررو عمرري مصررطفى، ووضررعت آخرررين فرري السررجون مررن أمثررال أحمررد سررعدات ومررروان البرغرروثي، 
وطرراردت جميررع المناضررمين، وحولررت السررمطة الفمسررطينية إلررى أداة فرري خدمررة االحررتالل ال فرري خدمررة الشررعب 

طن محمود عباس رئيسًا لمجمس الروزراء الفمسرطيني رغرم إرادة ياسرر الفمسطيني والتحرير. كذلك فرضت واشن
رربت عبرراس 2003عرفررات فرري  ، واغتالتررو عنرردما رفررض اسررتمرار السررير عمررى طريررق االستسررالم الكامررل، ونصل

مكانرررو. وجررررى ربرررط قيرررادات السرررمطة الفمسرررطينية بشررربكة مرررن العالقرررات االقتصرررادية مرررع االحرررتالل، كررروكالء 
نيرررت طبقرررة برجوازيرررة فمسرررطينية وسررريطة وتابعرررة لالحرررتالل وفررري خدمترررو لقمرررع الشرررعب تجررراريين وسماسررررة، وبي 

 الفمسطيني بأداة فمسطينية وتمويل عربي وقيادة أميركية )الجنرال األميركي بايتون(.
وأكد رئيس الشين بيرت )جيراز األمرن الرداخمي اإلسررائيمي( يوفرال ديسركين فري حرديث مرع مسرؤولين أميرركيين 

أنل قيادات مرن حركرة فرتح، مرن الرذين انيرارت معنويراتيم نتيجرة تنرامي قروة حمراس، طمبروا  2007في حزيران 
عالقررات العمررل الجيرردة جرردًا مررع فرروجين مررن األجيررزة األمنيررة »مررن إسرررائيل مياجمررة حمرراس. وأشرراد ديسرركين بررر

ىرررم »سرركين: وقررال دي«. كرررل االسررتخبارات الترري تجمعيررا تقريبررراً « الشررين بيررت»الفمسررطينية، الترري تتقاسررم مرررع 
، كمررا ذكرررت صررحيفة «يفيمررون اآلن مرردى حيويررة أمررن إسرررائيل بالنسرربة إلررى صررراعيم مررع حمرراس فرري الضررفة

باتت شبو »اإلسرائيمية أنل الئحة الفمسطينيين الذين يطاردىم الجيش اإلسرائيمي في الضفة الغربية « ىررتس»
 مني بين إسرائيل والسمطة الفمسطينية.، ونسبت ىذه النتيجة إلى التعاون المتزايد في المجال األ«فارغة

لكن استسالم قيادة منظمة التحرير والسرمطة الفمسرطينية إلسررائيل جعرل الجمراىير الفمسرطينية تنحراز إلرى مإرن 
اسرتمرل عمرى نيررج المقاومرة خررارج إطرار منظمررة التحريرر، بغررضل النظرر عررن األيرديولوجيا الترري يحمميرا ويعبلررر 

لسررمطة الفمسررطينية بررأدوات االحررتالل اإلسرررائيمي. وحسررب خطررة أميركيررة ر عنيررا. باختصررار، جرررى إلحرراق ا
صييونية، جنلدت ليا أميركا أشباه المستعمرات العربية وفوائضيا المالية، كما مؤسسات النظرام العرالمي التري 
، تررتحكلم فييررا. ىرردفت الخطررة إلررى إنيرراء الصررراع العربرري ر الصررييوني عبررر دفررع السررمطة الوطنيررة الفمسررطينية

الممثرررل الشررررعي والوحيرررد لمشرررعب الفمسرررطيني، إلرررى االستسرررالم الكامرررل لالحرررتالل، واعترررراف األنظمرررة العربيرررة 
، كمررا «االسررتقرار»التابعررة بإسرررائيل، وقبوليررا فرري المشرررق العربرري كقرروة عسرركرية واقتصررادية مييمنررة وحاميررة لررر

 لممصالح األميركية االقتصادية والسياسية.
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يد الرسرررمي، فررري تجريرررد الصرررراع الفمسرررطيني ر الصرررييوني مرررن أبعررراده العربيرررة ونجحرررت أميركرررا، عمرررى الصرررع
لت المنظمات اإلقميمية )مثل جامعة الدول العربية ومؤتمر العرالم اإلسرالمي( إلرى  واإلسالمية واألممية، وتحول

ي منظمررات محايرردة فرري إطررار ىررذا الصررراع. أمررا عمررى الصررعيد الرردولي، فقررد أضررعف انييررار االتحرراد السرروفيات
وانسحاب الصين مرن الصرراع ضرد المعسركر الرأسرمالي العرالمي، واتلبراع طريرق التنميرة بالصرادرات واالنفتراح 
االقتصادي، حسب شروط السوق الرأسمالية العالمية، أضعف القضية الفمسرطينية وجررلد بعرض الفصرائل مرن 

 أىم مصادر قوتيا.
حزينرررة. فقرررد خمررردت نرررار المقاومرررة المسرررمحة  نتيجرررة ىرررذه التطرررولرات، بررردت صرررورة الوضرررع الفمسرررطيني سررروداء

والسررممية، وجرررى عررزل فمسررطينيي الشررتات عررن فمسررطينيي الررداخل عبررر مسرريرة أوسررمو، وانتقررال قيررادة منظمررة 
التحرير إلى الحضن اإلسرائيمي ر األميركي، وعيزلت الضفة عن غزة المحاصرة إسرائيميًا وعربيرًا بغيرة إجبارىرا 

كاب منظمة التحرير نحو االستسالم الكامل. كذلك تسارع تيويد القدس الشررقية عمى االستسالم والسير في ر 
والضرررفة الغربيرررة ومرتفعرررات الجررروالن السرررورية المحتمرررة، وتكثيرررف بنررراء المسرررتوطنات وىررردم بيررروت الفمسرررطينيين 
وحررررق مرررزارعيم وسررررقة ميررراىيم وأراضرررييم، فررري ظرررل تنرررامي عالقرررات األنظمرررة العربيرررة بالكيررران الصرررييوني. 

بعررردت المقاومرررة الفمسرررطينية عرررن حررردود الكيررران الصرررييوني، أي جررررى تعطيرررل ىرررذه المقاومرررة وعزليرررا فررري وأي 
الفمسرطيني، فرال ىري فري العيرر وال « اإلمام الميدي»أو « الفرج»المخيمات الفمسطينية، دون ميملات، تنتظر 

 العميْق وال الملجاْم.في النفير، أو كالمتنبي عند كافور: فأيمْسكإ ال ييطالي لو فيرعى وال ىو في 
« منظمرة التحريرر»مناضمو المقاومة يتعفنون في مخيمات االنتظرار، يقتراتون بفترات موائرد شريوخ الرنفط عبرر 

شرررط االسررتمرار فرري السرركوت عررن مسرريرة االستسررالم الكامررل واالسررتمرار فرري االنتظررار والررتعفلن فرري محرراجزىم 
لررت المخيمررات ا لفمسررطينية مررن بررؤر ثوريررة عربيررة تحرريررة تحمررل اليمرروم الفمسررطينية، كمررا فرري لبنرران، إذ تحول

 «.السمطة الوطنية الفمسطينية»الوطنية والقومية وتناضل من أجميا، إلى محاجز فمسطينية تشرف عمييا 
 11/7/2012، االخبار، بيروت

 
 في العالم "إسرائيل"تقرير "ليفي".. يعّمق عزلة  

 براك ربيد  
، الرررذي صررراغتو لجنرررة ليفررري، منرررذ أسررربوعين ونصرررف األسررربوع عمرررى طاولرررة اسرررتمقى تقريرررر البرررؤر االسرررتيطانية

حزيررران، تررم األمررر سرررًا. ولررم ينشررر  21نتنيرراىو. عنرردما رفررع أعضرراء المجنررة التقريررر الررى رئرريس الرروزراء فرري 
افرة مكتب نتنياىو بيانًا عاديًا لمصحافة. المراسمون الذين تساءلوا إذا كان التقرير ريفع، تمقوا عنردىا إجابرات ج

ومتممصة من جانب مستشراري نتنيراىو. وحترى عنردما تسرربت تفاصريل أولرى لصرحيفة "مكرور ريشرون" امتنرع 
مكترررب رئررريس الررروزراء عرررن تأكيرررد األمرررور. أول مرررن أمرررس فقرررط، بعرررد يررروم مرررن نشرررر التقريرررر عمرررى وزراء فررري 

عام التقطت صرورىا  الحكومة، ومنيم الى وسائل اإلعالم، تذكر مكتب نتنياىو بأن لحظة رفع التقرير بشكل
 مكتب الصحافة الحكومي، ونشر بتأخير أسبوعين ونصف صورًا ثابتة ومقاطع فيديو عن الحدث.

لقد عرف نتنياىو جيدًا لماذا ييبقي التقرير في الظل. في نظرة الى الوراء ليس مؤكردًا عمرى اإلطرالق انرو كران 
يررم أن يثيررروا إعجرراب ومحبررة المسررتوطنين. سرريعين المجنررة، الترري شرركميا بضررغط مررن وزراء "الميكررود"، كررل ىم

عندما قررأت أوسراط مكترب نتنيراىو التقريرر فيمروا برأن ىرذا مرادة متفجررة سياسريًا داخميرًا وخارجيرًا. إذا مرا ذيوب 
ذا تم تبنيو فبانتظار نتنياىو انتقاد  التقرير فبانتظار نتنياىو انتفاضة من جانب المستوطنين ووزراء اليمين. وا 

ره يصعب توقعيا. وعقب نتنياىو، أول من أمس، بقول عمومي وغير ممرزم دل كرم كران يسرعده دولي حاد آثا
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لررو أن التقريررر اختفررى. "أيقرردر عمررل المجنررة اليررادئ"، قررال. "سررأرفع التقريررر لمبحررث فرري المجنررة الوزاريررة لشررؤون 
 االستيطان في الضفة الغربية وسنقرر بشأنو في ىذا المحفل".

اص لنتنياىو في التقرير يتعمق بقول المجنة ان الضفة الغربية ليست أرضًا محتمرة، القسم المقمق عمى نحو خ
وانو ال ينطبق عمييرا ميثراق جنيرف الرابرع. وبالترالي، قضرت المجنرة انرو "مرن ناحيرة القرانون الردولي فرإن إقامرة 

وراق موقررف نقمتيررا بمرردات ييوديررة فرري ييررودا والسررامرة ال تعرراني مررن انعرردام الشرررعية". اسررتند ىررذا القررول الررى أ
جمعيررة اليمررين "رغفرريم" ومجمررس متيررو بنيررامين، كرران عرضرريا المحررامي دانييررل رايزنررر، الرررئيس السررابق لرردائرة 
القررررانون الرررردولي فرررري النيابررررة العسرررركرية العامررررة. ولشرررردة المفارقررررة، فرررران رايزنررررر ىررررو المستشررررار فرررري الموضرررروع 

 الفمسطيني لمبعوث نتنياىو المحامي اسحق مولخو.
تنياىو بأن المستوطنات نقطة ضعف سياسية. ال توجد دولة فري العرالم تقرف الرى جانرب إسررائيل فري يعرف ن

ىذا الشأن. في واليتو األولى، أصدرت وزارة الخارجيرة ورقرة إعالميرة تحرت عنروان "المسرتوطنات شررعية". لرم 
قررار حكرومي يتبنرى تقريرر يشتر أحد في العالم في حينو ىذه البضراعة، فمرا بالرك فري الواقرع الردولي الحرالي. 

ليفي سييبعد عن إسرائيل آخر أصدقائيا وسيعمق عزلتيا في العالم، ويعطي ريح إسناد لمحممة الفمسطينية في 
مؤسسات األمم المتحدة، واألخطر من ذلك سينقل دعوات المقاطعة لمنتجات المستوطنات من اليوامش الرى 

 مركز الحوار الدولي.
أول من أمس، في لجنة الخارجية واألمن إن استمرار اليدوء في الضفة الغربية لريس قال وزير الدفاع باراك، 

أمرررًا مفيومررًا مررن تمقرراء ذاتررو. وشرردد عمررى انررو "قررد تكررون انفجررارات، فررالجمود السياسرري ال يخرردمنا". قررد يكررون 
انتفاضررة نتنيرراىو يكبررت ذلررك، ولكررن فرري السرريناريو المتطرررف، مررن شررأن تبنرري التقريررر أن يررؤدي إلررى اشررتعال 

 ثالثة.
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