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 .. ثمث البناء شرق الجدار العازلحكومة نتنياهو تسجل رقمًا قياسيًا في االستيطان: "السالم اآلن" 0
معطيات لحركة "السػمـ انف"  ، أفمةالقدس المحتمف آماؿ شحادة ، عف 06/0/1102، الحياة، لندنذكرت 

اليسػػارية ارسػػرائيمية، كشػػفت اف "حكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو سػػجمت رػػي دورتيػػا اًخيػػرة رامػػًا اياسػػيًا رػػي البنػػا  
اًستيطاني ري الضػفة والقػدس"و ورػي تقريػر ليػا حػوؿ الموضػوع ذكػرت اف الحكومػة ارسػرائيمية اامػت ببنػا  

وحػدة سػكنية جديػدة رػي البػؤر اًسػتيطانية  6000الخط اًخضر، بينيا  وحدة سكنية خارج 7400اكثر مف 
وحدة ري المستوطنات التػي تػـ بناؤىػا خػارج الخػط اًخضػر، وتاػر إسػرائيؿ عمػى ابقائيػا  7400واكثر مف 

وحدة  5000تحت سيادتيا ري أي اتفاؽ سمـ مستقبميو كما يشير التقرير الى اادار تااريح بنا  لحوالي 
بيػت  700مستوطنتي "ايتمار" و"غبائوت" و انشا  موااع استيطانية أخرى جديػدة وبنػا  أكثػر مػف  سكنية ري

 جديد خارج الخط اًخضرو
كػاف الػذروة رػي التوسػػع اًسػتيطاني والمتواػع زيادتػو بعػد اًعػمف عػف تحضػػير  1071واكػد التقريػر اف عػاـ 

مستوطنة "براخاه" اعمى عدد ري بنا  الوحػدات  مناااات بنا  جديدة سيتـ نشرىا ًحقاو وري التقرير سجمت
 ثـ مستوطنات "تكوع"و"نوكديـ" ري غوش عتايوفو

وريما حذر مدير عاـ الحركة، ياريؼ اورنيايمر، مف ابعػاد ضػخامة ىػذا البنػا  ومنػع التواػؿ الػى اتفػاؽ مػع 
وا عػػف امميػػػـ رػػػي الفمسػػطينييف، بػػػارؾ رؤسػػا  المجػػػالس اًسػػػتيطانية مػػا تضػػػمنو التقريػػػر مػػف معطيػػػات وعبػػػر 

 مضاعفة البنا  خمؿ السنة المقبمةو
وكانت وزارة اًسكاف ارسرائيمية اد اعمنت عف بنا  مناااتي بنا  ري مستوطني "اررات"، جنوب بيت لحػـ، 

 شقة سكنيةو 88شقة ومستوطنة "خارسينا"، شراي مدينة الخميؿ وتشمؿ  774وتشمؿ 
أكػدت أف ثمػث البنػا   "سػمـ انف"حركػة ، أف تؿ أبيػبمف ، 06/0/1102،، الشرق الوسط، لندنوأضارت 

اًسػػتيطاني الػػذي نفذتػػو حكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو رػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة، رػػي السػػنة الماضػػية، تػػـ 
 شرؽ الجدار العازؿ، ما يعني أف ىدريا منو تقويض إمكانية اياـ دولة رمسطينيةو

، وجػا  1071ف وتيػرة البنػا  اًسػتيطاني رػي الضػفة الغربيػة رػي سػنة المعطيػات السػنوية بشػ  ىػاوتناوؿ تقرير 
ريو أف ىناؾ زيادة ري عدد الوحػدات السػكنية التػي تمػت الماػاداة عمػى بنائيػا وتمػؾ التػي شػرع ببنائيػا، بمػا 
ري ذلؾ المستوطنات المعزولة ري عمؽ الضفة الغربيةو كما ااـ وزير الدراع، إييود باراؾ، بالماػاداة عمػى 

 7607وحدة سكنية تقع غالبيتيا شرؽ الجدارو وىو ما يعتبر زيػادة حػادة مقارنػة مػع  6676خططات لبنا  م
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%، وبضػػع مئػػات 300و أي بزيػػادة تاػػؿ إلػػى نحػػو 1077وحػػدات سػػكنية تمػػت الماػػاداة عمييػػا رػػي عػػاـ 
اة وحػػدة سػػكنية رػػي المنطقػػة المسػػم 3500و كمػػا تمػػت الماػػاداة عمػػى بنػػا  1070اػػودؽ عمييػػا رػػي عػػاـ 

"E1" وحػدة سػكنية رػي المسػتوطنة  500، عمى األراضػي المحاذيػة لمدينػة القػدس الشػراية المحتمػة وأكثػر مػف
 )ارب نابمس(و "إيتمار")ارب بيت لحـ(، ومئات الوحدات السكنية ري مستوطنة  "غفعوت"الجديدة 

حسػب عمميػات المسػح  و1071وحدة ري سنة  7747وأما الوحدات السكنية التي بوشر ببنائيا، ريبمغ عددىا 
 487وحػدة( شػرؽ الجػدار، و 635و واد بني ثمث ىذه الكمية )"سمـ انف"الميداني التي نظميا رجاؿ حركة 

وحػدة داخػؿ المسػتعمرات التػي تعتبػر  637وحدة منيا ري المناطؽ الوااعة ما بيف الجدار والخط األخضػر، و
ضػػمف تخػػـو حػػدودىا الرسػػػمية رػػي أي اتفػػاؽ سػػػمـو ، التػػي تقػػػوؿ إسػػرائيؿ إنيػػا سػػػتكوف "الكتػػؿ اًسػػتيطانية"

إسػػرائيؿ "بيتػػا رػػي المسػػتوطنة التػػي يسػػكنيا أريغػػدور ليبرمػػاف، رئػػيس حػػزب  50وضػػمف ىػػذه الوحػػدات، يوجػػد 
كػانوف األوؿ الماضػي مػف مناػب وزيػر الخارجيػة ونائػب رئػيس الحكومػة،  /، الذي استقاؿ ري ديسػمبر"بيتنا

 ه ري اضايا رسادوبعدما تقرر توجيو ًئحة اتياـ ضد
، عاد المستوطنوف راامة بؤر استيطانيةو رقد أايمت خمؿ 1005ويشير التقرير إلى أنو وألوؿ مرة منذ سنة 

أربع بؤر استيطانية جديدة؛ مف دوف تااريح بنا  رسػمية مػف المؤسسػات الحكوميػة، مػا يجعميػا  1071عاـ 
نتنيػاىو لػػـ تكتػػرث، كمػػا يػنص عمػػى ذلػػؾ القػػانوف  غيػر اانونيػػة حتػػى حسػػب القػانوف ارسػػرائيميو لكػػف حكومػػة

 "تسػػوريف تسػػفوف"اػػرب راـ ا ، و "ناحػػالي طػػاؿ"واػػرارات محكمػػة العػػدؿ العميػػا ارسػػرائيميةو وىػػذه البػػؤر ىػػي: 
 ، واألخيرتاف ارب نابمسو"غفعاه –إيتمار"ونقطة جديدة ري « نحمت يوسيؼ»ارب امقيمية، و

وحػدة سػكنية رػي البػؤر اًسػتيطانية خػمؿ العػاـ الماضػي، مػف دوف  377وتشير المعطيات إلػى أنػو تػـ بنػا  
بػػؤر اسػػتيطانية رػػي السػػنة الماضػػية  70تػػرخيصو واػػاؿ التقريػػر إف حكومػػة نتنيػػاىو كانػػت اػػد اػػادات عمػػى 

ري السنة الماضية، وىو األمر الذي لـ تقػدـ عميػو أي حكومػة رػي إسػرائيؿ  "اانونية"وحولتيا إلى مستوطنات 
بيتػػا،  377(و ويبمػػغ عػػدد البيػوت المقامػػة رػػي البػػؤر اًسػػتيطانية 7991-7988إسػػحاؽ شػػامير )منػذ حكومػػة 

 بيتا مؤاتاو 756وحدات سكنية ثابتة و 706بينيا 
 

 عباس يشكر خادم الحرمين عمى دعم السمطة بمئة مميون دوالر 1
 إبراىيـالمالية السعودي ، اتااً ىاتفيا مف وزير أمستمقى الرئيس محمود عباس مسا   :وكاًت -راـ ا  

ا  بف عبد العزيز آؿ سعود،  عبد العزيز العساؼ، حيث أبمغو ارار خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد
ر  بتحويؿ   لموازنة دولة رمسطيفو إضاريةمميوف دًو

دولة عجزا وشكر عباس ىذه المفتة الكريمة مف خادـ الحرميف الشريفيف ري الوات الذي تعاني منو موازنة ال
كبيرا نتيجة لحجز األمواؿ الفمسطينية مف ابؿ الحكومة ارسرائيمية ري خطوة عقابية عمى نيؿ رمسطيف 

 المتحدةو األمـعضوية مرااب ري 
مميوف  السمطة الفمسطينية نيتيا تحويؿ  أبمغتمف جانبو، أكد وزير المالية دو نبيؿ اسيس أف السعودية 

ر إلى خزينة السمطةو و  السعودية لـ تحدد بعد موعد تحويؿ ىذه األمواؿ، وأنو رور واوليا  إفااؿ دًو
 عف درع رواتب الموظفيف العمومييفو ارعمفسيتسنى 

ري المحظة "أف يكوف ارؼ الرواتب اليوـ الخميس، اائم:  ارعمـونفى اسيس ما نشرتو بعض وسائؿ 
 و"عف موعد درع الرواتب رعمفاالتي تاؿ رييا المساعدات الخارجية مف السعودية سيتـ 
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ر  ولفت اسيس إلى أف األمواؿ التي اررت الجزائر تحويميا ابؿ أياـ لخزينة السمطة وايمتيا  مميوف دًو
ضمف شبكة  األمواؿلـ تاؿ حتى انف، مشيرا إلى أف السمطة بانتظار تنفيذ الوعودات العربية بتحويؿ 

 األمافو
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 أسرة خالل العام المنصرم 4187ألف دوالر لمساعدة  25صرف مميون و: حكومة غزة 2

ألؼ  أعمنت لجنة المساعدات الحكومية التابعة لألمانة العامة لمجمس الوزرا ، عف ارريا مميوف و
ر لػ"   و" أسرة محتاجة ورقيرة خمؿ العاـ الماضي دًو

أادره المكتب ارعممي التابع لمجمس الوزرا  ،األربعا ، أف المساعدات وذكرت المجنة ري تقرير احفي 
استيدرت المواطنيف ري جميع محارظات اطاع غزة ري المجاًت الاحية واًجتماعية والتعميمية وزراعة 

 األنابيب والطارئة والخااة و
 //فمسطين أون الين، 

 
 بعد التأكد من سالمتها  النفاقفي بعض  : عودة العمل جزئياً وزارة الداخمية في غزة 3

عمى الحدود المارية  األنفاؽبعض  ريسمحت وزارة الداخمية واألمف الوطني بغزة بعودة العمؿ : غزة
حؿ بالقطاع األسبوع الماضي والذي  الذيالفمسطينية، وذلؾ بعد إغمايا لعدة أياـ بسبب المنخفض الجوي 

 نتج عنو انييار بعضياو
( ري بعض /شيواف عودة العمؿ اباح الثمثا  ) إسمـباسـ وزارة الداخمية  ارعممي وأكد الناطؽ

 األنفاؽ ريبشكؿ تدريجي وذلؾ  األنفاؽو وااؿ لػ"ادس برس": "منذ اباح الثمثا  عاد عمؿ بعض األنفاؽ
 غزة"و تـ الكشؼ عمييا ب نيا سميمة ولف تكوف عرضة ألي تسريب لممياه التي تسقط عمى اطاع التي

 //قدس برس، 
 

 وزارة التربية التعميم برام اهلل تستنكر مقتل طالب برصاص االحتالل   4
 نّددت وزارة التربية والتعميـ ري راـ ا  بشّدة بمقتؿ الطالب الفمسطيني سمير أحمد عبد الرحيـ ): راـ ا 

ندلعت أمس الثمثا  ري ارية "بدرس" عامًا( بعد إاابتو برااص اًحتمؿ ارسرائيمي خمؿ مواجيات ا
 غرب مدينة راـ ا  وسط الضفة الغربية المحتمةو

 //قدس برس، 
 

 الحمد: اجتماع القاهرة لترتيب استئناف عمل لجنة االنتخابات بغزة وتشكيل حكومة التوافق  5
 أف" األياـ"لػ تاريح ري رتح، لحركة المركزية المجنة عضو األحمد، عزاـ أعمف :أرناؤوط الرؤوؼ عبد

، وحماس، رتح اجتماع  اًنتخابات لجنة استئناؼ ترتيبات لوضع ييدؼ المارية العاامة ري اليـو
 الرئيس برئاسة الوطني التوارؽ حكومة لتشكيؿ المشاورات بد  ذلؾ مع وبالتوازي غزة ري عمميا المركزية
 وعباس محمود

ًً   تيي( اليوـ) غداً  القاىرة اجتماع األحمد، وااؿ  وذلؾ القاىرة، ري مؤخراً  عقدت التي لمجتماعات استكما
 لجنة عمؿ استئناؼ خااة عميو اتفقنا ما تنفيذ بد  توايتات وخااة ارجرائية القضايا بعض لبحث
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 لتشكيؿ المشاورات وحماس رتح تبدأ الفور عمى وعندىا غزة ري الناخبيف سجؿ لتحديث المركزية اًنتخابات
 والدوحة إعمف ري عميو اًتفاؽ تـ كما عباس محمود الرئيس برئاسة الوطني التوارؽ حكومة

 71/7/3172اليام، رام اهلل، 
 

 حماس: اجتماع القاهرة سيناقش آليات تنفيذ المصالحة 6
مسا  غدًا الخميس  انعقادهاالت حركة حماس، إف اًجتماع مع حركة رتح المزمع : أحمد المبابيدي - غزة

الماالحة كرزمة واحدة وبشكؿ متواز  اتفاؽارية، برعاية مارية، سينااش آليات تنفيذ ري العاامة الم
 عميو ري كؿ مف الضفة الغربية واطاع غزةو اًتفاؽضمف جدوؿ زمني محدد يتـ 

ة سامي أبو زىري ري تاريح لػ"رمسطيف أوف ًيف"، أف حرك وأوضح الناطؽ ارعممي باسـ الحركة، دو
تشكيؿ حكومة وحدة وطنية عمى أف يكوف رئيسيا وكارة وزرائيا مف المستقميف،  افستنااشو"رتح"  حماس

ًرتًا النظر إلى أف الحكومة المتواع تشكيميا خمؿ األياـ القادمة ستقتار مياميا عمى ارشراؼ عمى 
 ىاوالرئاسية والتشريعية بارضارة إلى منظمة التحرير الفمسطينية ري حاؿ ما تقرر إجراؤ  اًنتخابات

 71/7/3172، فمسطين أون الين

 
 الرئيس مرسي ستفشل حماس: "المؤامرة" المريكية ضد   7

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشؽ، أف الرئيس الماري محمد مرسي يتعرض لحممة 
 تشويو "شرسة" مف اردارة األمريكيةو

"إف الحممة الدعائية الموجية ضد  وااؿ الرشؽ ري تاريحات عمى افحتو عبر "ريس بوؾ"، األربعا :
الرئيس مرسي ىي بتحريض مف الموبي الاييوني"، مؤكدًا أنيا ستبو  بالفشؿ ولف تفمح ري ابتزاز مار أو 

وأوضح أف السياسات التي تقوـ بيا اردارة األمريكية ما ىي إً تعبير عف ازدواجية المعايير  رئيسياو
 ية لاالح اًحتمؿ ارسرائيميوواًنحياز الفاضح مف اردارة األمريك

 71/7/3172، فمسطين أون الين

 
 والجهزة المنية في مخيمات بالضفة "متمردي فتح"بين  "كسر عظم"معركة تقرير:  8

تجد السمطة الفمسطينية نفسيا مرة أخرى أماـ امتحاف ررض الييبة والسيطرة عمى : كفاح زبوف - راـ ا 
نيا   مناطؽ ري الضفة الغربية، بعدما نجحت لسنوات ري تفكيؾ الجماعات المسمحة التابعة لمفاائؿ، وا 

 مظاىر مختمفة لمفمتافو
وردية ري المناطؽ الخاضعة لسيطرتيا الجزئية،  "أمنية"وري الوات الذي تجتيد رييا السمطة لرسـ اورة 

مسطينيوف مف بعيد خاواا أف ذلؾ يشكؿ بالنسبة ليا سببا آخر راامة الدولة الفمسطينية، عاد مسمحوف ر
ري مخيمات ري نابمس وجنيف ومدف أخرى وأعمنوا بشكؿ غير مباشر سيطرتيـ عمى ىذه المخيمات، وحربا 

 ضد مراكز أمنيةو
ومنذ سنوات اًنتفاضة األولى لـ يشاىد مسمحوف يسيطروف عمى شوارع ري مخيمات الضفة ويطمقوف 

وري جنيف، وىو مشيد كاد ينسى ري الضفةو  الرااص مثمما حدث ري مخيمي بمطة شرؽ مدينة نابمس
وآخر ما كانت تحتاج لو السمطة انف وىي تواجو حاارا ماليا دوليا وتعثرا ري مسيرتيا السياسية 
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ينتموف لفتح، الحزب الذي يفترض أنو يحكـ الضفةو ولو كاف األمر  "متمرديف"واًاتاادية، ىو ظيور 
 متعمقا بحماس لكانت المس لة أسيؿو

ا وافت السمطة المسمحيف بالمنفمتيف، واالت إنيا ستحارب أي سمح آخر غير سمحيا ميما كافو ورور 
أف الرئيس أعطى تعميماتو بإنيا  أي مظاىر لمفمتاف، ووافت  "الشرؽ األوسط"وأكدت ماادر أمنية لػ

، إذ "مخيماتال"المسمحيف ري نابمس وجنيف بآخر مظاىر ىذا الفمتافو وتجد السمطة نفسيا أماـ معضمة 
تمثؿ ىذه المخيمات رمزا لمجئيف الفمسطينييف، ىذا غير أنيا مكتظة بشكؿ كبير بالبيوت والناس، وري أكثر 
مف مرة لج ت السمطة إلى الحوار مع لجاف المخيمات الشعبية مف أجؿ تسوية خمرات أو تسميميا 

 الما ومطموبيف، وحتى ري ما يخص تخمؼ الناس عف درع مستحقات الكيربا  و 
ومف أجؿ ذلؾ توااؿ مسؤولوف عمى مستوى عاؿ مع المسمحيف ري محاولة لتسوية الخمرات، لكف مف 
دوف حموؿو وااؿ محمد أبو زعبؿ، الذي يقود تشكيمت المسمحيف ري بمطة الذيف أطمقوا عمى أنفسيـ 

 7عتقالو وررااو ابؿ عف ا"الشرؽ األوسط"، إنيـ ينتفضوف مف أجؿ كرامتيـو وتحدث محمد لػ"شررا  رتح"
شيور مف بمطة ومخيمات أخرى بسبب حيازة أسمحة، وااؿ إنيـ تعرضوا لإلذًؿ والميانة بشكؿ غير 

 إنسانيو وىي اتيامات تنفييا األجيزة األمنية عمى أي حاؿو
و ويطالب وررااو "ك ني كنت ري مسمخ، عمى الرغـ مف انتمائي لفتح ولكتائب األااى"وااؿ أبو زعبؿ 

مطمبنا ىو "تعادة أسمحتيـ وكرامتيـ والحاوؿ عمى رواتب ووظائؼ أرضؿ، ومستحقات ماليةو وأضاؼ باس
نحف "و ودارع محمد عف نفسو وررااو وااؿ إنيـ مع القانوف وليسوا منفمتيف أبداو وأردؼ "استعادة كرامتنا

مينا مشروع السمطة، ونحف نحف ح»و وتابع القوؿ "سياج القانوف، ولـ ولف نوجو بندايتنا لمشعب أو السمطة
 و"خمؼ الرئيس )محمود عباس( أبو مازف، لكف ايادات أمنية تضممو عف عمد وسنتادى ليا

وكاف أبو زعبؿ وررااو اد اضوا بعض الوات ري سجني الظاىرية ري الخميؿ وأريحا ري أريحا، وخضعوا 
مح ألي سمح آخر غير سمح رجاؿ لتحقيقات متعمقة بالفمتاف وحيازة األسمحةو وتقوؿ السمطة إنيا لف تس

 و"سمح واحد"األمف، وسيكوف شعارىا 
ذًؿ "وااؿ بياف لممسمحيف ري بمطة إف  بعض اادة األجيزة األمنية أابح مشروعيـ الوطني ممحقة وا 

و وكاف ىذا مواؼ المسمحيف ري مخيـ جنيف أيضا الذيف أادروا بيانا طالبوا ريو "وكسر إرادة أبنا  رتح
عادة السمح ليـ، مع احتراـ ماادرة أي سمح شارؾ  بإعادة" اًعتبار لمذيف اعتقموا لدى األجيزة األمنية وا 

 و"ري الفمتاف األمني
وتعيدت األجيزة األمنية ري نابمس وجنيف بممحقة أبو زعبؿ وانخريفو وابؿ يوميف عندما دخمت السمطة 

مف نسا  وأطفاؿ ىًؤ  المسمحيف، ولـ يتطور  إلى مخيـ بمطة، بحثا عنو وعف آخريف، ووجيت بمقاومة
المواؼو لكف بعد ذلؾ أغمؽ المسمحوف مدخؿ مخيـ بمطةو وااؿ أبو زعبؿ إف المخيـ مغمؽ ري وجو 

 و"بمطة مغمقة حتى استعادة الحقوؽ"األجيزة األمنية ري أكبر تحد مف نوعو لييبة السمطةو وَأضاؼ 
 

ي األكبر لمسمطة، بعدما كانتا مركزا لنشاط المقاومة األكبر ري ومثمت جنيف ونابمس دائما دائرة التحد
 الضفة، ومرة أخرى عاد التحديو

 71/7/3172الشرق الوسط، لندن، 
 

 : اإلسرائيميون يقررون من يدافع عنهم لوبامانتنياهو  01
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ميركػػي بػػاراؾ رد رئػػيس الػػوزرا  ارسػػرائيمي، بنيػػاميف نتنيػػاىو، عمػػى الػػرئيس األ: يػػو بػػي أي -القػػدس المحتمػػة 
 أوباما، الذي وجو انتقادات شديدة لسياستو ريما يتعمؽ باًستيطاف والسمـو

ونقمػػت ارذاعػػة العامػػة ارسػػرائيمية عػػف نتنيػػاىو، اولػػو خػػمؿ جولػػة رػػي ااعػػدة عسػػكرية بجنػػوب إسػػرائيؿ إف 
ضػػغوطًا وأضػػاؼ أف حكومتػػو اػػّدت  "مػػواطني إسػػرائيؿ رقػػط سػػيقرروف مػػف يمثػػؿ بػػإخمص ماػػالح الدولػػة"و

ًً  4كثيرًة خمؿ السػنوات الػػ  الماضػية وبينيػا مطالبتيػا "بجعػؿ مواجيتيػا لمقضػية النوويػة اريرانيػة أكثػر اعتػدا
 وعدـ البنا  ري القدس الشراية"و 7967واًنسحاب إلى حدود العاـ 

 06/0/1102، الحياة، لندن
 

 غزة قطاع نتنياهو يشيد بحالة الهدوء مع 00
اد رئػػيس الػػوزرا  ارسػػرائيمي بنيػاميف نتنيػػاىو، مسػػا  اليػـو األربعػػا ، بحالػػة "اليػػدو  عػػواد جعفػػري : أشػ -غػزة 

 التي تشيدىا الحدود مع اطاع غزة"، بعد العداوف عميو ري شير تشريف ثاني الماضيو
جا  تاريحات نتنياىو، اليـو األربعا ، خمؿ تفقده إحدى القواعد العسكرية، عمى الحدود مع اطاع غػزة، و 

عامػًا، )كػانوف  71عدد مف القادة العسكرييف لنتنياىو" إف الحدود مع غزة تشيد ىدو ا غير مسػبوؽ منػذ ااؿ 
 ("و1007الثاني 

 06/0/1102، القدس، القدس
 

 0861ردن بدأت سنة إال في التكتيك وعالقاتنا مع ال  عباسيعمون: ال فرق بين حماس و  موشيه 01
را  ارسػػرائيمي وزيػػر الشػػؤوف اًسػػتراتيجية، موشػػيو يعمػػوف، نظيػػر مجمػػي: وجػػو نائػػب رئػػيس الػػوز  -تػػؿ أبيػػب 

انتقادات شديدة الميجة إلى سياسػة دوؿ الغػرب رػي العػالـ العربػي، واػاؿ إف الغػرب جاىػؿ ويتاػرؼ بسػذاجة 
أف السػػمـ ارسػػرائيمي الفمسػػطيني لػػف يػػ تي رػػي « الشػػرؽ األوسػػط»وغطرسػػةو وأضػػاؼ رػػي حػػوار أجرتػػو معػػو 

إلػػػى جيػػػؿ جديػػػدو وىػػػاجـ سياسػػػة الػػػرئيس الفمسػػػطيني، محمػػػود عبػػػاس )أبػػػو مػػػازف(، القريػػػب، بػػػؿ اػػػد يحتػػػاج 
واعتبػػر يعمػػوف مبػػادرة السػػمـ «و ً رػػرؽ بينيمػػا إً رػػي التكتيػػؾ»واعتبرىػػا وجيػػا آخػػر لسياسػػة حركػػة حمػػاس 

 العربية مشروعا سيئاو وااؿ إف السمـ مع مار ليس سمما كاممو
ف كانت ليا رعػم توجػو بعيػد المػدى وااؿ يعموف ردا عمى سؤاؿ حوؿ استراتي لػو كػاف الوضػع »جية إسرائيؿ وا 

ري منطقتنا مثاليا لكانت استراتيجيتنا ىي ما ورد ري وثيقة استقملنا، ب ننا دولة الشعب الييودي القومية التي 
ذه تعيش بسمـ مع كػؿ جيرانيػاو لكػف المشػكمة ىػي أننػا نجابػو أمػورا متغيػرة رػي الشػرؽ األوسػطو رػي إطػار ىػ

اًستراتيجية ً ننجح بالطبع ري إاامة سػمـ مػع الجيػرافو يوجػد لػدينا سػمـ مػع الػبعض ولكػف لػيس الجميػعو 
أردنا أف نقيـ »وأضاؼ «و ولذلؾ عمينا أف نعمؿ كؿ ما ري وسعنا لكي نردع أولئؾ الذيف يريدوف المساس بنا

ذلؾ مع الفمسطينييف بشكؿ جزئي، لكف  سمما مع سوريا ري أعقاب مؤتمر مدريد، لكف ىذا لـ ينجحو وعممنا
 «وإذا استعرضنا الوضع منذ اتفاايات أوسمو وحتى اليوـ، رمف الاعب أف نتحدث عف نجاح

أنا تعممت شيئا مف تجربة اتفاايات أوسمو، ربدً مف القوؿ »وشكؾ يعموف ري حقيقة السمـ مع مار، وااؿ 
مػػب السػػمـ، ولػػيس العكػػسو السػػمـ ً يمكػػف أف يكػػوف إف السػػمـ يجمػػب األمػػف، أاػػوؿ إف األمػػف ىػػو الػػذي يج

 رقط عمى الورؽو 
لقد كنت شاىدا عمى اتفاايات أوسمو، وكيؼ ااـ )الرئيس الفمسطيني الراحؿ( ياسر عررػات بخرايػا منػذ اليػـو 
األوؿو رفػػي أوؿ مػػرة دخػػؿ رييػػا إلػػى اطػػاع غػػزة، عبػػر بوابػػة ررػػح، أدخػػؿ رػػي سػػيارتو اػػواريخ )آر بػػي جػػي( 
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ة حسػػب اتفاايػػات أوسػػمو، وأدخػػؿ جيػػاد عمػػاريف، الػػذي كػػاف محظػػورا عميػػو الػػدخوؿو ونحػػف اػػد عررنػػا الممنوعػػ
 بذلؾ، لكف ايادتنا السياسية لـ ترد أف تضع عراايؿ أماـ السمـو ولـ ترد مجابية عررات منذ البدايةو 

و انظػر إلػى الشػماؿ، لقد كاف عمينا أف نشترط استمرار عممية السمـ ب ف يواؼ عررات اررىاب بشكؿ كامػؿ
رػػنحف ً يوجػػد لنػػا اتفػػاؽ سػػمـ مػػع سػػوريا، ومػػع ذلػػؾ رػػإف حػػدودىا ىػػي األكثػػر ىػػدو ا بالنسػػبة لنػػاو بالمقابػػؿ، 
يوجػػد لنػػا اتفػػاؽ سػػمـ مػػع ماػػر، لكػػف حػػدودىا معنػػا ىػػي األكثػػر امقػػا ومشػػاكؿو ويفتػػرض أف يعػػالج الػػرئيس 

 «ومحمد مرسي ىذا
و رفػػي يوليػػو )تمػػوز( مػػف تمػػؾ السػػنة كػػاف ىنػػاؾ لػػوا  مػػف 7970سػػنة العماػػات بيننػػا وبػػيف األردف بػػدأت رػػي 

الجيش السوري جاىز ًجتياح األردف، وأنا كنت يوميا جنديا شاباو لقػد رابطػت اواتنػا رػي غػور بيسػاف )نيػر 
األردف( مسػػتعدة لمػػدخوؿ مػػف أجػػؿ إنقػػاذ الممػػؾ حسػػيفو ومنػػذ ذلػػؾ الواػػت، نشػػ  تحػػالؼ اسػػتراتيجي بيننػػا وبػػيف 

دوف أف نواػػع عمػػى اتفاايػػة سػػمـو رقػػد أعػػددنا اػػوة عسػػكرية كبيػػرة لمػػدخوؿ لناػػرة األردف، وردع  األردف مػػف
سػػورياو واػػد ارتػػدعوا ولػػـ يجتػػاحوا األردفو وكػػاف ىػػذا بمثابػػة تحػػالؼ مػػف دوف توايػػع اتفػػاؽو ومعاىػػدة السػػمـ 

رئػػػيس الحكومػػػة ، كانػػػت برغبػػػة مػػػف الػػػرئيس األميركػػػي، بيػػػؿ كمينتػػػوف، و 7994بيننػػػا، التػػػي واعػػػت رػػػي سػػػنة 
ارسرائيمية، إسحؽ رابيف، لكف الممؾ حسيف لـ يكف يريدىاو رقد س ؿ: )ما مدى الحاجة ًتفااية سمـ، ونحف 

سػػنة.وو ر نػػا ً يوجػػد لػػي أي اتفػػاؽ سػػمـ مػػع أي دولػػة عربيػػة مجػػاورة(و رقمنػػا  14نقػػيـ عماػػات تحػػالؼ منػػذ 
 «وؾ بضرورة المعاىدةبإرساؿ أررايـ ىميفي )رئيس جياز الموساد( ليقنع المم

جماعػػة ارخػػواف المسػػمميف تطالػػب »واعتبػػر يعمػػوف السػػمـ مػػع ماػػر سػػمـ ماػػالح غيػػر كامػػؿو واػػاؿ إف 
بػػالتخمي عػػف معاىػػدة السػػمـ مػػع إسػػرائيؿ، لكػػف الػػرئيس مرسػػي ومػػف خػػمؿ رؤيػػة سياسػػية وااعيػػة وحسػػابات 

، «لتيريػب ونشػاط اررىػاب رػي سػينا الماالح، تجند لجمب اليدو  إلػى اطػاع غػزة، وتعيػد بمعالجػة أعمػاؿ ا
جنػػديا ماػػريا رػػي  76امنػػا لػػو إف ىػػذه ىػػي ماػػمحتوو رالوضػػع رػػي غػػزة ىػػو الػػذي أدى إلػػى مقتػػؿ »مضػػيفا 

سػػينا و والوضػػع رػػي سػػينا  يتسػػبب رػػي مقتػػؿ عشػػرات الجنػػود الماػػرييف ب يػػدي تنظيمػػات اررىػػابو رينػػاؾ 
 «و، ريؿ ىذا ري مامحة مار بشي .تنظيمات تابعة لػ)القاعدة( ولمجياد العالمي ري سينا 

االوا لنا واعوا عمى اتفاؽ سمـ مع الفمسطينييف ويتحقؽ األمفو ريؿ تحقؽ لنا األمف.وو مقابؿ »وتابع يعموف 
اتفاايات أوسمو، تمقينا اررىاب وأكثر مف ألؼ اتيؿو لماذا. ألف كؿ المناطؽ التي سممت لمسمطة الفمسػطينية 

ولػػت إلػػى دريئػػة لإلرىػػابو مػػف ىنػػاؾ جا نػػا اًنتحػػاريوفو السػػمـ لػػـ يجمػػب لنػػا تحػػت ايػػادة ياسػػر عررػػات، تح
األمػف. ولػػيس األمػػف رحسػػبوو نحػػف نريػػد أف يعػػيش ذلػؾ الفمسػػطيني رػػي نػػابمس أو غيرىػػا بكرامػػة، وأف يعػػوؿ 

ده باحتراـو لـ ً. ىذه ىي مامحتنا وىذه ىي ايمنا  «وعائمتو بكرامة، ويربي أًو
مبػػادرة السػػمـ غيػػر مقبولػػة، وحمػػاس تحطػػػـ »يػػا إسػػرائيؿ لمعػػالـ العربػػي بػػالقوؿ إف وعػػف الرسػػالة التػػي توجي

نفسيا، وحتى )الرئيس الفمسطيني محمود عبػاس( أبػو مػازف الػذي يتحػدث عػف سػمـ وعػف نضػاؿ سػممي بػم 
لػػػيس اػػػحيحا أف إسػػػرائيؿ تريػػػد كسػػػر أي طػػػرؼ »، اػػػاؿ يعمػػػوف «اػػػذؼ حجػػػر، تحرضػػػوف عميػػػو وتررضػػػونو

و رإسػػرائيؿ كمػػا تعػػرؼ، دولػػة عظمػػى مػػف الناحيػػة العسػػكريةو ولػػو أردنػػا، لكنػػا مػػف زمػػاف رمسػػطيني أو عربػػي
كسرنا أبو مازف وحماس مف الناحية العسكريةو نحف نس ؿ أنفسنا: وماذا نفعؿ بعدئذ.وو إف استراتيجيتنا تقوؿ 

ولية عػػف إنػػو يجػػب أف ناػػنع السػػمـ مػػع جيراننػػاو ومسػػتعدوف أف نتعامػػؿ مػػع مػػف يعػػرؼ كيػػؼ يتحمػػؿ المسػػؤ 
شػػعبوو يقولػػوف لنػػا احػػتمؿو وىػػؿ يوجػػد احػػتمؿ لنػػا رػػي غػػزة. لقػػد انسػػحبنا حتػػى آخػػر شػػبرو وبالمناسػػبة، أنػػا 
اعترضت عمى ذلؾو وتسا لت: ما دمنا نتحدث عف سمـ، رما المشكمة ري بقا  المستوطنيف.وو لماذا ً يتـ 

جمبت اًزدىػار إلػى السػكاف الفمسػطينييف: التعايش بيف الفمسطينييف والييود. إف المستوطنات ري اطاع غزة 
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عائمػػة تمتعػػت مػػف العمػػؿ رػػي  4500عائمػػة رمسػػطينية اعتاشػػت مػػف العمػػؿ رػػي المسػػتوطنات نفسػػيا، و 6700
المنطقػػة الاػػناعية التػػي بنيػػت عمػػى المعبػػر الحػػدودي بػػيف إسػػرائيؿ واطػػاع غػػزةو رممػػاذا اليػػدـ.وو انف يوجػػد 

لػػيس خيارنػػاو إذا أرادت حمػػاس تسػػتطيع أف تبنػػي دريئػػات تػػوت حمػػاس رػػي غػػزة وأبػػو مػػازف رػػي الضػػفةو ىػػذا 
أرضي بدً مف الاواريخو وري الضفة عرضنا عمى أبو مازف، المفاوضات وررضو إنني ً أرى رػي الوااػع 
رراػػا بػػيف أبػػو مػػازف وبػػيف حمػػاس إً رػػي التكتيػػؾو إننػػي أاػػرأ جيػػدا مػػا يقولػػو أبػػو مػػازف ونشػػطا  رػػتحو إنيػػـ 

سػػرائيؿ كدولػػة اوميػػة لمشػػعب الييػػوديو ويسػػيروف عمػػى طريقػػة المراحػػؿ: أًو نقػػيـ دولػػة يررضػػوف اًعتػػراؼ بإ
، ً نقبؿ أف نواع عمى إنيا  الاراع والمطالب، ًو نعترؼ بإسرائيؿ دولة ييودية ري يـو 7967عمى حدود 

كف بالمغة العربية مف األياـ، ىكذا يقوؿ، وعمميا نوااؿ الاراعو أبو مازف معتدؿ عندما يتكمـ بارنجميزيةو ل
 «وتتحدث كتب التعميـ عنده عف تحرير حيفا ويارا

وعػػف انمػػػاؿ إف كانػػػت موجػػودة، التػػػي يبثيػػػا بواػػػفو أحػػد القػػػادة المركػػػزييف رػػي إسػػػرائيؿ، عشػػػية اًنتخابػػػات 
يوجد أمؿ لكف ليس ري المدى القريبو لقد تعممت الابر )االيا بالمغة العربيػة(و رػي الغػرب ً »لشعبو، ااؿ 

جػػػد اػػػبرو يػػػ كموف الطعػػػاـ السػػػريعو ويريػػػدوف ديمقراطيػػػة انف رػػػوراو ويريػػػدوف السػػػمـ انف رػػػوراو يفرضػػػوف يو 
الديمقراطيػػة الغربيػػةو يتعػػامموف بجيػػؿ وسػػذاجة وغطرسػػةو وأنػػا أخػػالفيـ الػػرأي وأاػػوؿ ليػػـ دعػػوا العػػرب يقػػرروا 

شػػػؿ )رئػػػيس وزرا  بريطانيػػػا ماػػػيرىـ ب نفسػػػيـ ويقػػػرروا طريقػػػة حكميػػػـ وحيػػػاتيـ بمػػػا يمئميػػػـو ونسػػػتوف تشرت
الراحػػؿ( اػػرر مػػف عمػػى شػػررة بيتػػو رػػي مطمػػع القػػرف الماضػػي أف يقسػػـ العػػالـ العربػػي إلػػى دوؿ اوميػػة، واليػػـو 

 «وتنيار ىذه الدوؿ مف العراؽ إلى ليبيا ومار وسوريا واليمفو وأنا أاوؿ ليـ ولنا: تعمموا الابر
 06/0/1102الشرق الوسط، لندن، 

 
 في الضفة الغربية استيطانيةوحدة  087ستدرج عروض لبناء سرائيمية تاإلسكان اإل وزارة 02

وحػػػدة سػػػكنية رػػػي الضػػػفة  798نشػػػرت وزارة البنػػػا  وارسػػػكاف ارسػػػرائيمية، أمػػػس، مناااػػػتيف جديػػػدتيف لبنػػػا  
 84)اػرب بيػت لحػـ(، و« أرػرات»رػي مسػتوطنة « غفعات ىتمار»وحدة سكنية ري حي  774الغربية، تشمؿ 
)اػرب الخميػؿ(و وبيػذا، يكػوف عػدد « كريػات أربػع»رػي مسػتوطنة « غفعػات ىخراػينا»حػي  وحدة سكنية رػي

، عممػػا بػػ ف ىنػػاؾ 1071وحػػدة رػػي سػػنة  761الوحػػدات السػػكنية التػػي عرضػػت رػػي مناااػػات وزارة ارسػػكاف 
 و1073وحدة جاىزة لعرضيا ري مناااات جديدة ستعرض ري سنة  7048

 06/0/1102، الشرق الوسط، لندن
 

 اإلسرائيمي يقرر تفكيك مخيم "قرية باب الشمس"  ءالقضا 03
رػي شػراي « 7إي »مػف المنطقػة « بػاب الشػمس»أادرت المحكمة العميا ارسػرائيمية أمػس، اػرارًا بإزالػة اريػة 

القدس المحتمة حيث يخطط اًحتمؿ لبنا  آًؼ الوحػدات اًسػتيطانيةو وبعػد إخػم  القريػة مػف سػكانيا يػـو 
اوات اًحتمؿ عمى الخياـ ورقًا لقػرار المحكمػة العميػا الػذي اػدر واتيػا باربقػا  عمػى  األحد الماضي، أبقت

 القرية لمدة أسبوع عمى األاؿ حتى يبحث ري أمر ارزالةو
وري القرار الاػادر أمػس، ألغػت المحكمػة ارارىػا السػابؽو ووارقػت عمػى حجػة الحكومػة بػ ف الخيػاـ اػد تشػكؿ 

ة إلػػى اًشػػتباكات التػػي انػػدلعت أمػػس األوؿ بػػيف الفمسػػطينييف الػػذيف حػػاولوا سػػببًا لتظػػاىرات رمسػػطينية، مشػػير 
 واوات اًحتمؿو« باب الشمس»العودة إلى 

 06/0/1102، السفير، بيروت



 
 
 

 

 

           01ص                                    1631العدد:                06/0/1102الخميس  التاريخ:

 
 الضفةبجالء قرويين إى محكمة الهاي لمنع إليون: يمكن لمفمسطينيين التوجه إسرائيمقانون  خبراء 04

ة اليػوـ اًربعػا  تقريػرًا تحػت عنػواف "خبيػر اػانوني لممحكمػة العميػا: نشػرت اػحيفة "ىػآرتس" العبريػ: تؿ ابيب
يمكف محاكمة إسرائيؿ ري ًىاي اذا اجمت اػروييف مػف الضػفة الغربيػة )عػف بيػوتيـ("، االػت ريػو اف التماسػًا 

ت متعمقػػًا بالمنطقػػة التػػي اعمنػػت رػػي جنػػوب جبػػاؿ الخميػػؿ اطاعػػًا لتػػدريبات الجػػيش بالػػذخيرة الحيػػة رػػي ثمانينػػا
 8انيػػا تتطمػب اخػػم  مػا بػػيف  1071القػرف الماضػػي والتػي اػػرر وزيػر الػػدراع اييػود بػػاراؾ رػي تمػػوز )يوليػو( 

 ارية رمسطينيةو  71ارى و
 06/0/1102، القدس، القدس

 
 المم المتحدة يحذر من حصول حزب اهلل عمى الترسانة الكيميائية السورية ب "إسرائيل" سفير 05

حذر السفير ارسرائيمي لدى األمـ المتحدة روف بروسور مػف حاػوؿ حػزب ا  : يو بي اي -اًمـ المتحدة 
 عمى الترسانة الكيميائية التي تممكيا سوريةو

وااؿ بروسور، خمؿ جمسة لمجمس األمف الدولي تحػت عنػواف "األخطػار التػي تيػدد السػمـ واألمػف الػدولييف 
حقيقػي يجػػب أف تبػػدأ بػػالنيوض بػػالتعميـ الػػذي يعػػزز نتيجػة لألعمػػاؿ اررىابيػػة"، إف محاربػػة "اررىػػاب" بشػػكؿ 

 السمـ ً الكراىية، والتفاىـ المتبادؿ ً اًستشيادو
وتحػػدث عػػف العماػػة بػػيف الجريمػػة وتيريػػب المخػػدرات و"اررىػػاب"، رشػػدد عمػػى اف "المجػػرميف ليسػػوا وحػػدىـ 

 اعة، تعمؿ يدًا بيد معيـ"والمؤيديف لإلرىابييف، بؿ اف الكثير مف الدوؿ ومنيا دوؿ موجودة بيذه الق
وأضػػاؼ بروسػػور اف "إيػػراف تقػػؼ عمػػى رأس تمػػؾ الػػدوؿ، ورػػي أنحػػا  القػػارة األرريقيػػة أاػػبح السػػمح اريرانػػي 
أداة يختارىػػا أكثػػر المتمػػرديف واررىػػابييف دمويػػة رػػي المنطقػػة"، مشػػيرًا إلػػى انػػو "رػػي غػػزة تمػػوؿ إيػػراف وتػػدرب 

رىمػا مػف اررىػابييف، وتعطػييـ اػدرات تمكػنيـ مػف ضػرب أكبػر وتسمح حركتي حماس والجيػاد ارسػممي وغي
 المدف ارسرائيمية"و

وتابع اائًم اف إيراف ساعدت حزب ا  عمى بنا  ترسانتو لتاؿ إلى مستويات غير مسػبواة رػي لبنػاف، وىػو 
 يقوـ بتخزيف أسمحتو ري المناطؽ المدنية عمدًاو

ا  عمػػػا اريػػػب عمػػػى المخػػػزوف اليائػػػؿ مػػػف األسػػػمحة وحػػػذر السػػػفير ارسػػػرائيمي مػػػف احتمػػػاؿ حاػػػوؿ حػػػزب 
الكيميائية الموجود لدى الرئيس السوري بشار األسد، وشدد عمى ضرورة أف يتحرؾ مجمس األمف عمى الفور 

 لمنع حدوث ىذا اًحتماؿو
 06/0/1102، الحياة، لندن

 
 يتهم أوباما بالتدخل في االنتخابات اإلسرائيمية  الميكودحزب  06

ااؿ اياديوف ري حزب الميكود الحاكـ ري إسرائيؿ إف انتقادات الرئيس األميركػي بػاراؾ : يو بي اي -إسرائيؿ 
أوبامػا لسياسػػة رئػيس الػػوزرا  بنيػاميف نتنيػػاىو، وبينيػػا أف األخيػر ً يعػػرؼ ماػمحة إسػػرائيؿ، ىػي تػػدخؿ رػػي 

 اًنتخابات العامة التي ستجري ري إسرائيؿ الثمثا  المقبؿو
يمية اليػػػـو األربعػػػا  عػػػف ايػػػادييف رػػػي الميكػػػود اػػػوليـ إف "أوبامػػػا يتػػػدخؿ رػػػي اًنتخابػػػات ونقمػػػت اػػػحؼ إسػػػرائ

 ارسرائيمية الداخمية بواسطة تشويو سمعة نتنياىو"و
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ونقمت احيفة "يديعوت أحرونوت" عف ايادييف ري حزب الميكود اػوليـ إف توايػت نشػر مقػاؿ غولػدبرغ، ابػؿ 
بموارقة أوباما، وشددوا أف "عمى أوباما أف يستوعب أف رئػيس الحكومػة أسبوع مف اًنتخابات ارسرائيمية، تـ 

 القادـ ىو نتنياىو، ويتعيف عميو اًستمرار ري العمؿ معو"و
واالت عضو الكنيست اليمينية تسيبي حوطيفمي مف الميكود إف "سياسة نتنياىو حامت عمى دعـ كامؿ مػف 

 جانب األميركييف رغما عف أوباما"و
كة الميكود العالمية عضو الكنيست داني دانوف إف "أية محاولة لتدخؿ خػارجي إنمػا تزيػد عػدد وااؿ رئيس حر 

 النواب الذيف سنفوز بيـ، وحتى الرئيس أوباما يدرؾ أنو سيضطر إلى العمؿ مع رئيس الحكومة نتنياىو"و
طنيػة ارسػرائيمية واالت ماادر مقربة مف نتنياىو إف "رئيس الحكومة سيستمر ري الحفاظ عمى الماالح الو 

 ولف يقـو ب ية تسوية تمس ب مف مواطني إسرائيؿ"و
 06/0/1102، الحياة، لندن

 
 : عالجنا عشرات القضايا الحارقة واإلعالم اإلسرائيمي يخفي ذلك قصًدازعبي 07

نظػػـ رػػػرع التجمػػػع رػػػي اريػػػة كػػػابوؿ مسػػػا  أمػػػس، ميرجانػػا انتخابيػػػا ضػػػخما، شػػػارؾ ريػػػو المئػػػات مػػػف األىػػػالي 
النسا ، بحضور النائبة والمرشحة الثانية ري اائمة التجمع الوطني الديمقراطي حنيف زعبي، ونائب والشباب و 

األمػػػيف العػػػاـ ورئػػػيس الػػػدائرة التنظيميػػػة ماػػػطفى طػػػو، ولفيػػػؼ مػػػف الشخاػػػيات اًجتماعيػػػة والتربويػػػة التػػػي 
 أعربت عف دعميا لمتجمع الوطني الديمقراطيو

: "أنػا حنػيف زعبػي يػا مػراًرا،  "مػاذا رعمػتـ لنػا. ولمػاذا ناػوات."، االػتوري إجابة عمى السؤاؿ الذي يطرح عمي
لست بحاجة ألف أوضػح ألحػد لمػاذا لػـ تمػر غالبيػة القػوانيف التػي طرحناىػا، رػنحف أاميػة رػي الكنيسػت ولسػنا 
جزً ا مف الحكومة، لػذا عمػى شػعبنا أف يحاسػبنا إف لػـ نطػرح اضػاياه رػي الكنيسػت، ولكػف ورغػـ ذلػؾ عالجنػا 
العشرات مف القضايا الحاراة، مثؿ اضػايا األرض والمسػكف، والتسػرب مػف المػدارس، والنجػاح رػي امتحانػات 
ًّ أننػي ً أوجػو المػوـ لمػف  البجروت والبسيخومتري، واضية تشغيؿ النسا  العربيػات وغيرىػا الكثيػر الكثيػر، إ

 ًما كإرىابييفو"ً يعمـ ذلؾ، رارعمـ ارسرائيمي يخفي ااًدا ما نفعؿ ويظيرنا دائ
 05/0/1102، 37عرب 

 
 مقعدا 52وتبقى مع  القناة العاشرة: كتل اليمين تخسر مقعداً  استطالع 08

أظيػر اسػػتطمع أجرتػػو القنػػاة العاشػػرة لمتمفزيػػوف ارسػػرائيمي، ونشػػرت نتائجػػو مسػػا  أمػػس، أف كتػػؿ اليمػػيف رػػي 
مقعػدا لكتػؿ  57مقعػدا مقابػؿ  63 إسرائيؿ تراجعت ىػذا األسػبوع وخسػرت مقعػدا واحػد لتحاػؿ مجتمعػة عمػى

 اليسار والوسط واألحزاب العربيةو
مقعػػدا ، بعػػد اف كػػاف حاػػؿ رػػي  33وبػػيف اًسػػتطمع أف تحػػالؼ "الميكػػود بيتينػػو" يتراجػػع ىػػذا األسػػبوع إلػػى 

مقعداو كما يشير اًستطمع إلى تراجػع اػوة حػزب العمػؿ  35اًستطمع الذي أجري األسبوع الماضي عمى 
مقعػداو كمػا بػيف  78مقعدا رقط بعد أف كانت اًسػتطمعات السػابقة تنبػ ت لػو بػػ 76ه اًستطمع الذي أعطا

 4مقاعدو وتتراجع كتمة القائمة الموحدة ىػي األخػرى مػف  70مقعدا إلى  77اًستطمع تراجع اوة شاس مف 
 مقاعدو 3مقاعد إلى 
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مقاعد، وتحارظ الجبية عمى  9وتحاؿ عمى  ري المقابؿ تسجؿ الحركة بقيادة تسيبي ليفني ارتفاعا بمقعديف
مقاعػدو ويحػتفظ حػزب "البيػت الييػودي"  4مقاعد بينما يزيد التجمػع مػف اوتػو ويحاػؿ عمػى  4اوتيا الحالية 

 مقعداو 74بقوتو ري اًستطمعات األخيرة إذ يحاؿ عمى 
 06/0/1102، 37عرب 

 
 حكومة المقبمةن في الالبيت اليهودي" عمى وزارة الديا"حرب بين "شاس" و 11

االػػت اػػحيفة يػػػديعوت أحرونػػوت، رػػػي عػػددىا الاػػػادر اػػباح اليػػوـ، إنػػػو عمػػى الػػػرغـ مػػف أف المفاوضػػػات 
لتشكيؿ اًئتمؼ الحكػومي القػادـ لػـ تبػدأ بعػد إً أف أحػزاب اليمػيف تتنػارس ريمػا بينيػا منػذ انف عمػى تحديػد 

 خابية لياوالحقائب الوزارية التي تريدىا لزيادة دعـ وتاويت اطاعات انت
وبحسب الاحيفة رإف حربا مستعرة تدور حاليا بيف حزب "شاس" الحريدي وبيف حزب "البيت الييودي" حوؿ 
وزارة األديػػػاف والػػػتحكـ بسياسػػػة التيويػػػد لمييػػػود اراػػػمحييف وارسػػػرائيمييف الػػػذيف ىػػػاجروا مػػػف بمػػػداف اًتحػػػاد 

بييػػوديتيـ وتطالػػب بػػ ف يمػػروا بطقػػوس تيويػػد  السػػوريتي والػػذيف تػػررض المؤسسػػة الدينيػػة الحريديػػة اًعتػػراؼ
 متشددة لمعتراؼ بييوديتيـ والسماح ليـ بإجرا  طقوس زواج رسميةو

 06/0/1102، 37عرب 
 

 القدس تدين اإلرهابي يعقوب طايطل بقتل فمسطينيين عمى خمفية قومية في مركزيةالمحكمة ال 10
اليػـو األربعػا ، يعقػوب طايطػؿ، الممقػب بػػ"اررىابي أدانت المحكمة المركزيػة ارسػرائيمي رػي القػدس المحتمػة، 

ت اغتياؿ أخرى عمى خمفية اوميةو  الييودي"، بقتؿ رمسطينييف اثنيف، ومحاًو
وأديف طايطؿ، وىو مف سكاف مستوطنة "شفوت راحيؿ" بالضفة الغربية، بارتكاب محاولتي اتؿ أيًضا، وذلؾ 

 الجامعة العبرية ري القدس، ومنزؿ شخص آخروبعد أف وضع عبوتيف ناسفتيف عند منزؿ أستاذ ري 
 05/0/1102، 37عرب 

 
 
 

 زيدان يدعو لمتصويت لألحزاب العربية محمد 11
ياف خاص وامت نسخة منو إلى مواع دعا رئيس لجنة المتابعة العميا لمجماىير العربية، محمد زيداف، ري ب

عربية ري انتخابػات الكنيسػت الوشػيكة، رػي ، الجماىير العربية لمخروج واردً  ب اواتيا لألحزاب ال48عرب
 الثاني والعشريف مف شير يناير/ كانوف ثاني الجاريو

 05/0/1102، 37عرب 
 

 مرمرة سفينة من تركيا بشأن  لالعتذار: مستعدون "إسرائيل" 12
سػتعدة أكد نائب وزير الخارجية ارسرائيمي، دانييؿ أيالوف، اليـو الخميس، إف "إسػرائيؿ م: يو بي أي -تركيا 

لتوجيو رسالة الى تركيا بش ف حادثة السفينة ماري مرمرة، مف أجؿ تاحيح العماات معيا، مثؿ التػي بعثػت 
 جنديًا باكستانيًا بغارة أميركية"و 14بيا واشنطف إلى إسمـ آباد حوؿ مقتؿ 
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اات التركية وأشار أيالوف ري حديث لاحيفة "حريت" التركية إلى أنو يرى "بعض التحسف والفرص" ري العم
مػدنييف  9ارسرائيمية المجمدة منذ ااتحاـ اوة إسرائيمية لسفينة ماري مرمرة التركية المتوجية إلى غػزة واتػؿ  -

 "و1070أتراؾ ري العاـ 
سرائيؿ، أجاب أيالوف "انف لدينا انوات ذات مستوى متدني وبعض القنوات  وعف انوات التوااؿ بيف تركيا وا 

 الخمفية"و

 06/0/1102، دنالحياة، لن
 

 جنوب لبنانعمى أطراف مزارع شبعا  مجيش اإلسرائيميمناورة ل 13
خػػمؿ سػػاعات رجػػر واػػباح أمػػس، منػػاورة بالػػذخيرة ” ارسػػرائيمي“نفّػػذ جػػيش اًحػػتمؿ  ”:الخمػػيج“ -بيػػروت 

ع الحيػة شػاركت رييػا مختمػؼ أنػواع األسػمحة البريػة والجويػة والمػدرعات، تركػزت رػي األطػراؼ الجنوبيػة لمػػزار 
 وري جنوب لبناف شبعا المحتمة

 06/0/1102، الخميج، الشارقة
 

 الحسينية" جراء القصفمخيم شهداء في المخيمات الفمسطينية بسوريا ونزوح من " أربعة 14
استشيد اليوـ اًربعا  ثمثة رمسطينييف وطفؿ سوري جرا  عمميات انص وااؼ استيدريت : القدس -غزة

ريما توااؿ حاار مخيـ اليرموؾ لميوـ الرابع والعشريف عمى التوالي عدة مخيمات رمسطينية ري سوريا، 
 وشيد مخيـ الحسينية موجة نزوح جديدة جرا  عمميات ااؼ مكثؼ تعرض ليا اليـو اًربعا و

، اف احمد عمي احمد، وىو مف عناار جيش التحرير  واوضحت ماادر خااة لػ" القدس" دوت كـو
يوـ اًربعا ، ارب مخيـ اليرموؾ وذلؾ اثنا  عودتو مف مكاف خدمتو الفمسطيني استشيد برااص اناص، ال

 ري جيش التحرير بمخيـ دارياو
عاما( استشيد برااص اناص ري شارع  18واشارت الى اف رمسطينيا اخر، ىو الشاب خميؿ العمي )

ى منزؿ عائمتو الثمثيف بمخيـ اليرموؾ ريما استشيد طفؿ سوري، ىو ابراىيـ كيرواف، جرا  سقوط اذيفة عم
اذيفة سقطت اليوـ عمى انحا  مختمفة مف مخيـ  16واالت اف  ري حي الزيف بمخيـ اليرموؾ حيث تقيـو

اليرموؾ الذي شيد اشتباكات مسمحة ري عدة موااع، موضحة اف عمميات القاؼ التي الحقت المزيد مف 
ومف  واعت رييا اًشتباكاتواًضرار ري ممتمكات سكاف المخيـ ومساكنيـ تركزت عمى اًماكف التي 

 مخيـ خاف الشيح بريؼ دمشؽ استشيد الفمسطيني محمد ريد، اثنا  تواجده ري مخيـ داريا حيث يعمؿو
وتعرض مخيـ الحسينية، لعمميات ااؼ بعشرات القذائؼ اليوـ اًربعا ، ما الحؽ اضرارا مادية جسيمة 

لمزيد مف سكاف المخيـ لمفرار والنزوح الى اماكف اكثر بممتمكات المجئيف الفمسطينييف ومساكنيـ، كما درع با
 امنًاو 

 17/1/2013، القدس، القدس
 

 في الضفةع عدد المستوطنين اوارتف.. عهد نتنياهوبالتفكجي: االستيطان يتكثف  15
مدير دائرة الخرائط والمساحة ري بيت الشرؽ ، أف نادية سعد الديف، عف 17/1/2013، الغد، عم انذكرت 

المحتمة خميؿ التفكجي ااؿ إف الحركة اًستيطانية نشطت ري عيد الحكومة ارسرائيمية الحالية بالقدس 
وأضاؼ، لػ"الغد" مف القدس المحتمة، أنو "منذ تسمـ  ألؼ مستوطف ري الضفة الغربية المحتمةو 35بمعدؿ 
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الضفة الغربية، بما رييا  ، تضاعؼ البنا  اًستيطاني ري2009بنياميف نتنياىو منابو رئيسًا لموزرا  العاـ 
 ألفا"و 40الؼ مستوطف الى  35اؾ بيف ىنالقدس المحتمة، وارتفع عدد المستوطنيف 

وحدة استيطانية جديدة ري  198وأوضح أف "إعمف سمطات اًحتمؿ أمس عف استدراج عروض لبنا  
، ولكنيا تتخذ ري موسـ الضفة الغربية المحتمة، يدخؿ ري سياؽ استراتيجية استيطانية إسرائيمية ثابتة

 اًنتخابات بعدًا مختمفًا"و
ولفت التفكجي إلى أف "الوحدات اًستيطانية الجديدة تتركز ري مستوطنة "كريات أربع" ري مدينة الخميؿ، 

ورأى التفكجي أف "الحكومة ارسرائيمية القادمة ستكوف  ومستوطنة "غوش عتايوف" ري القدس المحتمة"و
ث سيابح لممستوطنيف اوة وسمطة ضاغطة رييا، ري ظؿ تقديرات تعزز ررص حكومة استيطانية، حي

وتواؼ التفكجي عند خطة اًحتمؿ لمتطيير  الميكود اليميني المتطرؼ القوية ري اًنتخابات القادمة"و
العراي ري منطقة األغوار وتيويد القدس لمنع تقسيميا، ًرتًا إلى تاريح نتنياىو األخير خمؿ جولتو ري 

وأشار إلى أف "سمطات  نطقة األغوار بعـز اًحتمؿ بنا  جدار عناري عمى طوؿ الحدود مع األردفوم
وحدة استيطانية ري منطقة األغوار وطرد سكانيا  400اًحتمؿ اامت خمؿ الفترة الماضية ببنا  

 الفمسطينييف منيا بذريعة أمنية"و
 236ألؼ مستوطف، ارتفع عددىـ إلى  112والي بمغ ح 1992ولفت إلى أف "عدد المستوطنيف ري العاـ 

، 2012ألؼ مستوطف ري عاـ  340ر كثر مف  2009آًؼ ري العاـ  310، ومف ثـ 2003ألفا ري 
 ألؼ"و 200وذلؾ ري الضفة الغربية مف دوف القدس، التي ادر عددىـ رييا بنحو 

 1038، و2010نا  القدس، ري العاـ وحدة استيطانية ري الضفة الغربية، باستث 727بينما اااـ اًحتمؿ "
ري القدس  2012وحدة ري عاـ  2386و 2011وحدة ري عاـ  312، وحوالي 2012وحدة ري العاـ 

 المحتمة"و
وأكد ب ف "ذلؾ يعّد جز ًا مف استراتيجية إسرائيمية واضحة بعدـ إاامة دولة رمسطينية متامة وذات سيادة 

 وعاامتيا القدس"و
خميؿ التفكجي اكد لػ'القدس العربي' ، أف وليد عوض، عف 17/1/2013، لندن القدس العربي،وأضارت 

اًربعا  أف طبيعة اًستيطاف الجاري ري القدس الشراية والضفة الغربية ومنطقة اًغوار عمى الحدود مع 
عاـ  اًردف تؤكد اف اسرائيؿ حسمت امرىا عمى ارض الوااع، بانو 'ً دولة رمسطينية عمى اًراضي المحتمة

 واف دولة رمسطيف مكانيا ري اًردف وليس بالضفة الغربية'و 1967
وبش ف ما ترسمو اسرائيؿ مف حموؿ عمى ارض الوااع بالمستوطنات وامكانية اف يكوف 'انيا  اسرائيميا' لفكرة 
ااامة دولة رمسطيف، ااؿ التفكجي 'ما يحدث اًف ري غور اًردف وما يحدث داخؿ مدينة القدس مف 

طاف واحمؿ لممستوطنيف ري غور اًردف الذي يتعرض لتطيير عراي ىو ضمف استراتيجية اسرائيمية استي
 ًنيا  امكانية ااامة دولة رمسطينية متواامة جغراريا ري الضفة الغربية'و

مف مساحة  25بػ واشار التفكجي الى اف اسرائيؿ توااؿ سيطرتيا عمى منطقة اًغوار التي تقدر مساحتيا
الغربية اًجمالية باًستيطاف واعمف اجزا  منيا مناطؽ عسكرية واماكف تدريب ومعسكرات لجيش الضفة 

 اًحتمؿو
واضاؼ التفكجي محذرا مف مواامة اسرائيؿ العمؿ عمى ارض الوااع لتعزيز حؿ القضية الفمسطينية عمى 

ينية' تعمؿ اسرائيؿ عمى انيائو حساب اًردف وااامة دولة رمسطيف شرؽ النير اًردني، 'حمـ الدولة الفمسط
' الممتدة مف القدس 1عمى ارض الوااع'، مف خمؿ راؿ جنوب الضفة الغربية عف شماليا بمستوطنة 'اي 
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لغور اًردف، والسيطرة باًستيطاف والحجج اًمنية عمى غور اًردف مف الجية الشراية وااامة جدار 
ربية، بحيث تفاؿ بيف الجية الشراية والغربية شوارع الفاؿ اًسرائيمي مف الجية الغربية لمضفة الغ

عرضية تسيؿ السيطرة عمى تمؾ المنطقة التي تكوف عمميا بيف 'ركي كماشة' اسرائيمية والدخوؿ والخروج 
منيا ب ذف اسرائيمي، لتكوف كؿ التحركات الفمسطينية تتـ مف خمؿ سيطرة اسرائيمية عمى ارض الوااعو وشدد 

لامت العربي والدولي عما يجري مف استيطاف عمى اًراضي الفمسطينية يساىـ بشكؿ التفكجي عمى اف ا
عممي بػ'تبخر امكانية ااامة دولة رمسطيف' وتعزيز الرأي اًسرائيمي الذي يجري ررضو عمى ارض الوااع 

 بالمستوطنات باف المكاف اًنسب ًاامة دولة رمسطيف لحؿ مشكمة الشعب الفمسطيني ىو اًردفو
الب التفكجي بضرورة التحرؾ العربي والعالمي لمنع اسرائيؿ مف حسـ الاراع عمى ارض الوااع باتجاه وط

حؿ القضية الفمسطينية عمى حساب اًردف، وااؿ 'ما يحدث اًف داخؿ القدس وري الضفة الغربية عندما 
د اًنسحاب مف الضفة مستوطنة ذات اولوية اومية اسرائيمية ىو باف اسرائيؿ ً تري 80تـ اًعمف عف 

الغربية ًو ب ي شكؿ مف اًشكاؿ، بؿ ىي ستابح عبارة عف كنتونات محاطة باسرائيؿ وىًؤ  المستوطنوف 
 ىـ اسياد البمد بعد اف اابحوا ىـ يخوروف الفمسطينييف بدؿ اف يخاروا منيـ'و
القادمة مف خمؿ مشاركتيـ  واشار التفكجي الى اف المستوطنيف ىـ مف سيرسـ سياسة الحكومة اًسرائيمية

بتمؾ الحكومة، مف خمؿ دعميـ ًحزاب اليميف اًسرائيمي المتطرؼ ري اًنتخابات اًسرائيمية المرتقبة، 
وذلؾ بعد اف زاد عددىـ ري الجيش اًسرائيمي ليحكموا اسرائيؿ عمى المستوييف السياسي واًمني ري 

 و1967ة دولة رمسطينية عمى اًراضي المحتمة عاـ السنوات القادمة التي ستشيد انيا  لحمـ ااام
 

  لتقسيم القصى وبناء "الهيكل" الشيخ رائد صالح يحذ ر من تحر كات إسرائيمية جاد ة 16
الشيخ رائد امح، مف سعي  1948الناارة: حّذر رئيس الحركة ارسممية داخؿ األراضي المحتمة عاـ 

 ة القدس المحتمة بشكؿ عاـ وضد المسجد األااى خااًةواًحتمؿ ارسرائيمي لتاعيد ىجمتو ضد مدين
، (1|16) الشيخ امح ري تاريحات احفية تمّقت "ادس برس" نسخة منيا، اليوـ األربعا  وااؿ

ري المسجد اربراىيمي  اًحتمؿ يسعى إلى ررض تقسيـ باطؿ لممسجد األااى المبارؾ كما حدث"
مف الواضح أنو يطمع ببنا  ىيكؿ أسطوري كاذب  ؼ المرحمي بؿبالخميؿ، كما أنو لـ يتواؼ عند ىذا اليد

 .عمى حساب األااى"، حسب رأيو
اتجاىيف، أوليا  أف سمطات اًحتمؿ بدأت خمؿ انونة األخيرة بالعمؿ عمى تسريع مخططاتيا ري وأوضح

 .المبارؾ تيويد القدس، وثانيًا بنا  الييكؿ عمى أنقاض المسجد األااى
لحائط البراؽ كشعار بارز  الفمسطيني، إلى اختيار رئيس الوزرا  ارسرائيمي بنياميف نتنياىوالقيادي  وأشار

يعني إً درع العالـ ارسممي والعربي إلى اليقظة القوية  ري إعمنو اًنتخابي، اائًم "مثؿ ىذا األمر ً
 .األااى"، ورؽ تقديره لمسجدوالتكاتؼ القوي لمواوؼ ري وجو نتنياىو بيدؼ اًنتاار لمقدس وا واًلتحاـ
تغييرًا جذريًا عمى اعيد  اًحتمؿ يحاوؿ أف يسابؽ الزمف وبدأ يمحظ أف الربيع العربي اد أحدث" وأضاؼ

جديدة تقوؿ إف إرادة الشعوب والحكاـ والعمما  ستتحد كميا  العالميف العربي وارسممي وأنو سيفرض معادلة
الوااع الجديد  ا سيكوف اًحتمؿ ارسرائيمي بمثابة القـز أماـ ىذااألااى المبارؾ، وعندى مف أجؿ نارة

 .القادـ"
 16/1/2013قدس برس، 
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 غزة: قصف مدفعي إسرائيمي شرق مخيمي البريج والمغازي 17
أطمقت اوات اًحتمؿ ارسرائيمي اباح أمس عدة اذائؼ مدرعية عمى أراضي المواطنيف : البياف -غزة

ع غزة، ري خرؽ جديد منيا ومتوااؿ ًتفاؽ اليدنة المعمف مع الفاائؿ الفمسطينييف شرؽ وسط اطا
 الفمسطينيةو

اذائؼ مدرعية عمى األاؿ باتجاه أراض خالية تقع إلى الشرؽ  3وأكد شيود عياف إطمؽ جيش اًحتمؿ 
 مف مخيمي المغازي والبريج وسط اطاع غزة، دوف اربمغ عف واوع إاابات، ولكف مع حدوث حاًت ىمع

 بيف السكاف ًسيما األطفاؿ منيـ والنسا
 14/1/2013، البيان، دبي

 
 شمال الخميل إصابات باختناق خالل مواجهات مع جنود االحتالل في بيت أمر 18

األياـ : أايب ري بمدة بيت أمر شماؿ الخميؿ، أمس، عدد مف المواطنيف بحاًت اختناؽ، وذلؾ  –الخميؿ 
ستخدمت رييا األخيرة القنابؿ الاوتية والمسيمة لمدموع، بما ري ذلؾ خمؿ مواجيات مع اوات اًحتمؿ ا

وااؿ الناشط ري مقاومة اًستيطاف محمد عياد عوض، أمس، أف المواجيات بيف  باتجاه منازؿ المواطنيفو
مجموعات مف الشباف والفتية مف جية وجنود اًحتمؿ حدثت بعد استفزاز األخيريف موكبا لتشييع جثماف 

جبار المشاركيف ري الموكب عمى سموؾ "طريؽ التفارية" بعد إغمؽ الشارع المؤدي المواط نة معزوزة خميؿ وا 
وأشار إلى أف مجموعة مف الجنود ااتحموا  الخميؿ(و –إلى مقبرة البمدة المحاذي لمشارع الرئيس ) القدس 

أرراد العائمة داخؿ غررة خمؿ المواجيات منًز يعود لعائمة المواطف بدراف عوض بدراف، حيث تـ حشر 
 بالمنزؿ ابؿ أف ياعد الجنود إلى السطح بغرض استخدامو كنقطة رطمؽ المسيمة لمدموعو
  17/1/2013، االيام، رام اهلل

 
 منذ ست سنوات بسبب قوانين االحتالل  أهاليهممن غزة ممنوعون من زيارة  أسيراً سبعون  21

أسيرا مف اطاع غزة يقبعوف ري  70رسرائيمي تمنع أشرؼ اليور: ً تزاؿ سمطات اًحتمؿ ا -غزة 
سجونيا المختمفة مف اًلتقا  بعائمتيـ، حتى انف رغـ استئناؼ برنامج زيارة األىؿ منذ شير تموز )يوليو( 
الماضي، بعد تواؼ داـ ألكثر مف خمس سنوات، ري الوات الذي تتضاعؼ ريو معاناة األسرى المضربيف 

 ائيؿوعف الطعاـ ري سجوف إسر 
واالت منظمة أناار األسرى، وىي احدى الجيات التي تتابع وضع األسرى ري سجوف إسرائيؿ، اف أىالي 
األسرى الذيف تمكنوا مف زيارة ذوييـ عمى درعات، عبر كشورات ينقميا الجانب ارسرائيمي لممنظمة الدولية 

مف الزيارة بدوف إعطا  أي سبب لماميب األحمر، تفيد باستمرار سمطات اًحتمؿ منع عدد مف األسرى 
 لمررضو

وتذكر المنظمة أف ىناؾ أسرى مف ضمف الكشورات لـ يتمكف اىالييـ مف زيارتيـ 'بسبب الشروط المجحفة 
 التي يضعيا اًحتمؿ'، إذ يطمب أف يكوف الزائروف أاارب مف الدرجة األولى جدا، كاألـ واألب والزوجةو

 17/1/2013، القدس العربي، لندن
 

 آبائهم  واعد" تطالب بالضغط عمى االحتالل لمسماح لطفال السرى بزيارة" 20
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غزة: طالبت جمعية "واعد" لألسرى والمحرريف المجنة الدولية لماميب األحمر والمؤسسات الحقواية بالضغط 
عمى اًحتمؿ مف أجؿ السماح ألطفاؿ األسرى بزيارة آبائيـ داخؿ السجوف اًحتمؿ، خااة وأف ىًؤ  
األطفاؿ اد دخموا ري أجازتيـ ناؼ السنوية، ويوااؿ اًحتمؿ حرمانيـ مف التوااؿ مع آبائيـ ب ي شكؿ 

 مف األشكاؿو
 17/1/2013قدس برس، 

 
  455واإلصابات إلى  06إلى  الخنازير أنفمونزا" : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس رام اهلل "صحة 21

الفمسطينية دو طريؼ عاشور، أف عدد الوريات مف جرا  نابمس: اعمف الناطؽ الرسمي باسـ وزارة الاحة 
 ( عامًا، امسو72و 75حالة وراة، وذلؾ بوراة مسنيف اثنيف ) 17( اد ارتفع لياؿ الى H1N1ريروس )

وأوضح البياف اف امرأة ورجًم يعانياف مف امراض السكري والقمب، اضيا، امس، بالفيروس، ريما بمغ عدد 
منيا ري المحارظات الجنوبية )اطاع غزة( وذلؾ منذ بداية موسـ  25ااابة،  566اراابات حتى المحظة 

واضاؼ دو عاشور، اف حالتي وراة اضاريتف سجمتا منذ بداية موسـ الشتا  جرا  اًنفمونزا الموسمية  الشتا و
(H3N2(لياؿ مجموع وريات اًنفمونزا الموسمية و )H1N1 الى )حالة وراةو 19 

 17/1/2013، يام، رام اهللال
 

 غزة: افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لمتعميم العالي في الوطن العربي في الجامعة اإلسالمية 22
انطمقت، اليوـ األربعا ، أعماؿ المؤتمر الدولي لمتعميـ العالي ري الوطف العربي "آراؽ : جماؿ غيث -غزة

ة التربية والتعميـ العالي، واتحاد الجامعات مستقبمية"، الذي تنظمو الجامعة ارسممية بمدينة غزة، برعاية وزار 
 العربيةو

وحضر المؤتمر كؿ مف وزير التربية والتعميـ العالي دوأسامة المزيني، والنائب ري المجمس التشريعي 
دويوسؼ الشراري، ورئيس الجامعة ارسممية دوكماليف شعت، وعدد مف رؤسا  الجامعات الفمسطينية، 

 ولفيؼ مف الباحثيف والعمما  والطمبة مف رمسطيف وخارجياو
، ) وتقدـ بعيد ارعمف عف (، 49( ممخاا ووراة عممية اِبؿ منيا )83المؤتمر ري إبريؿ مف العاـ المناـر
 ( وراات عمؿ لضيوؼ المؤتمرو8( وراة بحث عممي محكمة، بارضارة إلى )28ويتضمف المؤتمر تقديـ )

سممية وأجنية، ومف المقرر أف 53ويشارؾ ري ىذا المؤتمر ) ( باحثًا مف رمسطيف وعشرة دوؿ عربية وا 
 ختتـ أعمالو اليوـ بجممة مف التواياتوي

 16/1/2013، فمسطين أون الين
 

 لغزة تبرعاً  "الخيرية الهاشمية" إلىألف دينار  711بقيمة  أدويةنقابة الصيادلة تسمم الردن:  23
 ألػؼ 088ومستمزمات طبية بقيمػة  أدويةسممت نقابة الايادلة الييئة الخيرية الياشمية ": الدستور" –عماف 
تبرعػػػت بيػػػا النقابػػػة لقطػػػاع غػػػزة مػػػف خػػػمؿ حممػػػة تبرعػػػات اامػػػت بيػػػا النقابػػػة بالتعػػػاوف مػػػع شػػػركات  دينػػػار

تمػػؾ  بإرسػػاؿمحمػػد عبابنػػة اف الييئػػة الخيريػػة الياشػػمية سػػتقـو  دوو واػػاؿ نقيػػب الاػػيادلة أدويػػةومسػػتودعات 
نقابػػػة، مشػػػيدا القطػػػاع بحضػػػور ورػػػد مػػػف ال إلػػػى ،71/7الخمػػػيس  التبرعػػػات مػػػف خػػػمؿ اوارميػػػا تسػػػيرىا اليػػػوـ

 التي ساىمت ري الحممةو األدويةبالشركات ومستودعات 
 71/7/71الدستور، عمان، 
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 آالف طن من الخضراوات والفواكه لـ"إسرائيل" خمسةالردن يصدر أكثر من  24

آًؼ  5إلػى "إسػرائيؿ"  األردفتجاوزت كميات الخضراوات والفواكػو التػي اػدرتيا : محمد أبو الغنـ -عماف 
 األحػػػد عشػػػر شػػػيرا األولػػػى مػػػف العػػػاـ الماضػػػي، بحسػػػب البيانػػػات الاػػػادرة عػػػف وزارة الزراعػػػةوطػػػف خػػػمؿ 

 517135وأظيػػرت البيانػػات أف حجػػـ الكميػػات التػػي تػػـ تاػػديرىا مػػف الخضػػراوات إلػػى "إسػػرائيؿ" بمػػغ ارابػػة 
 وطنا 158وبمغ حجـ الكميات المادرة لػ"إسرائيؿ" مف الفواكو ارابة و ألؼ طف

ارابػػة  1877ت الماػػدرة مػػف الخضػػراوات والفواكػػو إلػػى السػػوؽ "ارسػػرائيمية" خػػمؿ العػػاـ وبمػػغ حجػػـ الكميػػا
 03511الخضػػراوات ارابػػة  ةطػػف حسػػب بيانػػات معمنػػة مػػف وزارة الزراعػػة؛ حيػػث بمغػػت كميػػ ألػػؼ 713031

 طفو ألؼ 53515طف والفواكو حوالي  ألؼ
الػػرحمف غيػػث  لخضػػراوات والفواكػػو، عبػدوطالػب النػػاطؽ الرسػمي باسػػـ الجمعيػػة األردنيػة لمنتجػػي وماػدري ا

الجيات المعنية بضرورة واؼ التادير الى السوؽ "ارسرائيمية" أو عبرىػا والبحػث عػف أسػواؽ بديمػة ومعػابر 
 أخرى؛ مثؿ موانئ مار ري بور سعيد وارسكندريةو

 73/7/1871الغد، عمان، 
 

 "أذيعت مجتزأة" هيونيةالصالرئاسة المصرية بعد استقبالها ماكين: تصريحات مرسي بشأن  25
مف  اً ورد ، أفأمينة خيري وأحمد ماطفى ،القاىرةنقًم عف مراسمييا ري  06/0/1102الحياة، لندن، نشرت 

الرئيس الماري محمد  ،أمس وا،التق ،برئاسة السيناتور جوف ماكيف ،أعضا  مجمس الشيوخ األمريكي
أثارت احتجاجًا أمريكيًا،  "الاييونية"عف  مرسيو وسعت الرئاسة المارية إلى احتوا  تاريحات لمرسي
أذيعت مجتزأة مف سياؽ تعميقو عمى العدواف "واعتبر مرسي ري بياف أمس بعد لقا  ماكيف أف التاريحات 

(، وشدد عمى ضرورة وضع التاريحات ري السياؽ 1070ارسرائيمي عمى الفمسطينييف ري اطاع غزة )ري 
 و"الذي ايمت ريو

الذي يتخذ مف واشنطف  "معيد الشرؽ األوسط ألبحاث ارعمـ"مقابمة كشؼ عنيا وكاف مرسي واؼ ري 
و لكنو أكد ري بيانو "ماااو دما  ومشعمو الحروب وأحفاد القردة والخنازير"ب نيـ  "الاياينة"مقرًا لو، 

و وأشار "اويةالتزامو باًحتراـ الكامؿ لألدياف وحرية اًعتقاد وممارسة الشعائر وبخااة األدياف السم"أمس 
 و"ضرورة الفاؿ بيف الديانة الييودية والمنتميف إلييا وبيف الممارسات العنيفة تجاه الفمسطينييف العزؿ"إلى 

ري  "المرروضة تماماً "واستنكر ماكيف خمؿ لقا  مع عدد مف الاحارييف مسا  أمس، تاريحات مرسي 
عمى حديث ماكيف وأعضا  الورد خمؿ المقا   شدة، لكنو ااؿ إف األمر متروؾ لمرئاسة لتعمؽ عميوو وغمب

 الذي كاد يذيؿ كؿ عبارة تحدثوا بياو "إسرائيؿ"مع الاحارييف، ممؼ أمف 
تناوؿ تطورات األوضاع ري المنطقة "وبحسب بياف رئاسي مقتضب، رإف لقا  مرسي والورد األمريكي 

واؼ نزيؼ الدـ ري سورية، كما  والجيود التي تبذليا مار لتحقيؽ الماالحة بيف الفمسطينييف، وسبؿ
يات المتحدة ليا ولماتااد الماري  و"تطرؽ إلى التحوؿ الديمواراطي ري مار وسبؿ دعـ الًو

الورد ماادر حضرت لقا  ، أف محمد روزينقًم عف مراسميا  06/0/1102السفير، بيروت، وأضارت 
ئيس لمشؤوف الخارجية عااـ الحداد، محمد كامؿ عمرو ومساعد الر الماري وزير الخارجية  األمريكي مع

بنبرة حادة، بالرغـ مف شرح الجانب الماري  عف تاريحات مرسي حوؿ الاييونيةأف ماكيف تحدث أكدت 
 ممبسات التاريحاتو
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السفير أف الجانب األمريكي طمب بشكؿ واضح سحب واؼ مرسي لمييود جريدة أكدت الماادر لو 
يريب األسمحة إلى حركة حماس ري غزة عبر سينا ، والتفاىـ مع ، وواؼ ت"أحفاد القردة والخنازير"بػ

 المعارضة عمى ضمانات محددة ري ما يخص اًنتخابات البرلمانية المقبمةو
 

 لزيارة قطاع غزة االستعدادمستشار الرئيس التونسي: الرئيس المرزوقي بدأ  26
بدأت ري تونس لترتيب  اًستعدادات أكد مستشار الرئيس التونسي لمشؤوف الدولية أنور الغربي، أف :تونس

وأوضح الغربي  المناؼ المرزواي إلى اطاع غزة، لت كيد التضامف مع الشعب الفمسطينيو وزيارة الرئيس د
ادس برس أف زيارة المرزواي إلى اطاع غزة ستتـ عبر مار، وأف برنامج  وكالةري تاريحات خااة ل

 الزيارة ً يتضمف زيارة الضفة الغربيةو
 05/0/1102برس، قدس 

 
 جدد دعم إيران الكامل لمقضية الفمسطينيةي بعد لقائه عماد العممي عمي أكبر صالحي 27

جدد وزير الخارجية اريراني عمي أكبر االحي دعـ بمده الكامؿ لمقضية الفمسطينية والمقاومة، وذلؾ 
رس تي ري" اريرانية يـو ونقمت اناة "ب خمؿ اجتماعو بعماد العممي عضو المكتب السياسي لحركة حماسو

، عف أكبر االحي اولو: "إف دعـ طيراف السياسي والمعنوي لمفمسطينييف ىو واجب إنساني 76/7 األربعا 
سممي"، مضيفا أف إيراف سوؼ تستخدـ كؿ إمكاناتيا السياسية بما ري ذلؾ رئاستيا الدورية لحركة عدـ  وا 

 اًنحياز لدعـ الفمسطينييف ري الساحة الدوليةو
مف جانبو، أشاد العممي بدعـ إيراف المستمر لمفمسطينييف وخااة خمؿ الحاار ارسرائيمي عمى اطاع 

 ، وشدد عمى ضرورة إعادة إعمار اطاع غزةو"إسرائيؿ"غزة، كما سمط الضو  عمى مقاومة الفمسطينييف ضد 
لألمف القومي، حيث أشار  أميف المجمس األعمى اريراني ،بسعيد جميمى األربعا  وكاف العممي التقى يوـ

جميمى خمؿ اًجتماع إلى انتاار المقاومة خمؿ الحرب األخيرة ري غزة التي استمرت ثمانية أياـ والتي 
 أثبتت أف المقاومة ىي الخيار الوحيد المتاح لتحرير رمسطيفو

 05/0/1102فمسطين أون الين، 
 

 ينيةمميون دوالر لمسمطة الفمسط مئةالسعودية تقدم مساعدة ب 28
إف السعودية أبمغت الرئيس الفمسطيني محمود عباس أنيا "االت وكالة األنبا  الفمسطينية، أمس،  :رويترز

ر لممساعدة ري تخفيؼ األزمة المالية التي تمر بيا السمطة الفمسطينية 700اررت تحويؿ   و"مميوف دًو
ريو موازنة الدولة عجزًا كبيرًا نتيجة ري الوات الذي تعاني "وواؼ عباس القرار السعودي بالمفتة الكريمة 

 و"الفمسطينية مف ابؿ الحكومة ارسرائيمية األمواؿلحجز 
 06/0/1102الخميج، الشارقة، 

 
 مسؤولون أمريكيون: أوباما سُيقمص عالقته بنتنياهو إلى أقصى حد 31

ارزة ري اردارة اّرحت ماادر ب: 75/7/1073القناة العاشرة،  ،التمفزيوف ارسرائيمي - عمانوئيؿ روزف
ب ف الرئيس براؾ أوباما ُيخطط لتقميص العماات مع رئيس الوزرا   75/7 األمريكية مسا  يوـ الثمثا 

ية القادمة لكم القائديفو وحسب كمـ ىذه  ارسرائيمي بنياميف نتنياىو إلى أااى حد خمؿ رترة الًو
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د ممكف وسيمتنع عف إجرا  المحادثات الياتفية الماادر، رإف أوباما سيقوـ بتخفيض العماات إلى أااى ح
 مع رئيس الوزرا  ارسرائيمي، وكذلؾ المقا ات وزيارات نتنياىو إلى البيت األبيضو

 نشرة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري اليومية،
 05/0/1102، مركز دراسات الشرق الوسط، 1167العدد 

 
 0في منطقة أي  االستيطان وينتقدمرسي الحترام "السالم" سفير فرنسا في "إسرائيل" يدعو  30

كريستوؼ بيجو، أمس األربعا ، الرئيس الماري محمد  "إسرائيؿ"دعا السفير الفرنسي لدى : (ودوبوأ)
مرسي إلى احتراـ معاىدة السمـ ارسرائيمية المارية واحتراـ حقوؽ األاميات ري بمدهو وأشار ري 

ئيمية إلى أنو يتعيف تفيـ األوضاع الاعبة التي تمر بيا مار حاليًاو ودعا القيادة تاريحات لإلذاعة ارسرا
 المارية إلى إجرا  حوار ثابت ومستمر حوؿ الوضع ري اطاع غزة وسينا  ومواضيع مشتركة أخرىو

رة ، مشيرًا إلى ضرو األوسطوأضاؼ أف ررنسا تبذؿ كؿ طاااتيا مف أجؿ استئناؼ العممية السممية ري الشرؽ 
يات المتحدة واًتحاد األوروبي، إضارة إلى مار واألردفو  اًستعانة بالًو

، وواؼ 7- أيكما انتقد السفير الفرنسي بشدة إادار عطا ات البنا  ري المستوطنات وري منطقة 
 مشاريع البنا  ب نيا إحدى العقبات الرئيسة لمتقدـ ري عممية السمـو

 06/0/1102الخميج، الشارقة، 
 

 العربية لحقوق اإلنسان تدعو لتحريك قضية النواب المقدسيين المبعدين دولياً : المنظمة لندن 31
دعت المنظمة العربية لحقوؽ ارنساف ري بريطانيا جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف ارسممي  :لندف

قدس وتحريكيا ري كارة واتحاد البرلماف الدولي إلى تبني اضية النواب المقدسييف المبعديف عف ديارىـ ري ال
المحارؿ الدولية والعمؿ بشكؿ جاد رعادتيـ إلى مدينة القدسو وحثت المنظمة ري تقرير ليا يوـ األربعا  

منيـ وتستعد لترحيؿ البقية،  حوؿ وضع النواب المقدسييف الذيف رحمت سمطات اًحتمؿ عدداً  76/7
ى التحرؾ السريع لمنع تفااـ األزمة ارنسانية ري لإادس برس، المجتمع الدولي  وكالةوأرسمت نسخة منو ل

بعادىـ عف  اًحتمؿالقدس المحتمة الناجمة عف سياسة  ري ىدـ المنازؿ وتجريد المقدسييف مف إاامتيـ وا 
بإبعاد النائب محمد طوطح  76/7وحذر التقرير مف أف تنتيي السمطات ارسرائيمية يوـ األربعا   مدينتيـو

خالد أبو عررة، وىما ري اًعتقاؿ منذ العاـ الماضيو ورأت أف إبعادىما عف مدينتيـ  ووزير القدس السابؽ
 "يشبو الحكـ بارعداـ"و

مف بنا  جدار الفاؿ العناري سيتـ ضـ  اًنتيا وأشار إلى أنو وورؽ مخطط القدس الكبرى ومع 
د مدف وارى رمسطينية مف مستوطنات إسرائيمية أخرى إلى حدود بمدية القدس، وري نفس الوات سوؼ تستبع

القدس، حيث مف المقدر أف يبمغ عدد السكاف الفمسطينييف الميجريف مع انتيا  بنا  الجدار  يحدود شرا
 ألؼ مستوطف لممدينةو 137ألؼ نسمة بينما سوؼ يعمؿ الجدار عمى ضـ حوالي  783حوالي 

 05/0/1102قدس برس، 
 

 خمسة أطفال االحتالل اإلسرائيمي لتعذيبه شكوى دولية ضد   32
تقّدمت "الحركة العالمية لمدراع عف األطفاؿ" بشكاوى لممستشار القانوني لمحكومة ارسرائيمية  :الناارة

بالنيابة عف خمسة أطفاؿ رمسطينييف، تعرضوا لسو  المعاممة والتعذيب خمؿ احتجازىـ والتحقيؽ معيـ ري 
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ادس برس نسخة عنو يـو وكالة اف ليا تمقت مركز "الجممة" لمعتقاؿ والتحقيؽو وطالبت الحركة ري بي
أف يتـ رتح تحقيؽ ري سو  المعاممة والتعذيب التي تعرض ليا األطفاؿ مف ِاَبؿ مامحة   76/7األربعا  

 السجوف وجياز المخابرات العامة ارسرائيمييف، خمؿ رترة احتجازىـ والتحقيؽ معيـ ري المركز المذكورو
أكتوبر  /سبتمبر وتشريف األوؿ /عتُِقؿ األطفاؿ الخمسة خمؿ شير أيموؿف اًحتمؿ ا وذكرت الحركة ب

 الماضييفو
 05/0/1102قدس برس، 

 
 برلمانيون بريطانيون يعتزمون زيارة السجون اإلسرائيمية لالطالع عمى أوضاع السرى 33

نية المحتمة الشير أعمف عدد مف النواب ري البرلماف البريطاني عزميـ القياـ بزيارة لألراضي الفمسطي :لندف
المقبؿ، حيث ستتضمف القياـ بزيارة إلى سجوف اًحتمؿ ارسرائيمي لإلطمع عمى وااع األسرى 

وأوضح البرلمانيوف البريطانيوف أف زيارتيـ يتخمميا العديد مف النشاطات والفعاليات ومف بينيا  الفمسطينييفو
ئيمية، بيدؼ ارطمع عمى الوضع الاحي لألسرى زيارة عدد مف األسرى الفمسطينييف داخؿ السجوف ارسرا

والتعرؼ عمى األوضاع والظروؼ يعيش رييا األسرى داخؿ السجوف، كما سيقـو النواب بزيارة عدد مف 
 "و7948أىالي األسرى مف رمسطيف 

 جا  ىذا ارعمف خمؿ المقا  الذي عقد ري مبنى البرلماف البريطاني ري العاامة لندف، حيث التقى عدد
مف أعضا  البرلماف البريطاني عف حزب العماؿ وحزب الميبرالييف الديمقراطييف بممثميف عف الشبكة 
األوروبية لمدراع عف حقوؽ األسرى والمعتقميف الفمسطينييف، ومؤسسة يوسؼ الاديؽ لرعاية السجيف، 

 ومركز ميزاف لحقوؽ ارنسافو
 05/0/1102قدس برس، 

 
 في غزة ر قروضاً مميون دوال  005ونروا تقدم ال  34

ونروا ري األايمة التمويؿ الذي ادمتو دائرة تمويؿ القروض التابعة لوكالة  إجماليبمغ : حامد جاد -غزة 
ر، شممت منح اروض تجاوز عددىا  776اطاع غزة منذ ت سيسيا وحتى نياية العاـ الماضي  مميوف دًو

لى إالغد جريدة ري حديث ل ،ونروا ري غزةاألمدير دائرة التمويؿ لدى  ،ناار جبر وأشارألؼ ارضو  700
وحتى نياية  7997ألؼ رمسطيني مف اطاع غزة مف القروض التي ادمتيا الدائرة منذ عاـ  35استفادة نحو 

أف  إلىو ولفت جبر %38بمغت  ارناثف مف ىذه القروض مف يالعاـ الماضي، مبينا أف نسبة المستفيد
ر بوااع  5667رة ري اطاع غزة خمؿ العاـ الماضي بمغ إجمالي ايمة القروض التي مولتيا الدائ مميوف دًو

 اروض تـ تمويميا عبر برامج اراراض السبعة التي تنفذىا الدائرة ري اطاع غزةو 3608
% مما كانت عميو 40 جبر أف محفظة اروض الدائرة انخفضت خمؿ العاـ الماضي بنسبة نحو وأوضح

ر  7064ألؼ ارض بقيمة  71ـ نحو حيث مولت ري ذلؾ العا 1005ري عاـ  سو   أف إًمميوف دًو
اًوضاع الناجمة عف الحاار المفروض وما تعرض لو اطاع غزة مف أضرار وخسائر بشرية ومادية 

 اثر مباشرة عمى ايمة وعدد القروضو 1009ومطمع عاـ  1008رادحة اثر الحرب عمى غزة ري نياية عاـ 
% مقارنة مع العاـ الذي 467نوحة العاـ الماضي سجمت ارتفاعا بنسبة أف عدد القروض المم إلىولفت جبر 

ارضًا بينما سجمت ايمة القروض العاـ الحالي انخفاضا  3443" حيث بمغ عدد القروض 1077سبقو "
رو 661بمغت  إذ% مقارنة مع العاـ الذي سبقو 9بنسبة نحو   مميوف دًو
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 06/0/1102الغد، عم ان، 
 

 ت بتكمفة تقدر بعشرة مميارات دوالرشق قناة البحرين الحمر والميالبنك الدولي يوصي ب 35
عػػدة بشػػ ف جػػدوى شػػؽ انػػاة  سػػنوات، تقػػارير 78نشػػر البنػػؾ الػػدولي، ابػػؿ أيػػاـ، وبعػػد منااشػػات ألكثػػر مػػف 

البحػػريف بػػيف البحػػريف األحمػػر والميػػت، وأبعادىػػا البيئيػػة، أشػػارت إلػػى أف ىنػػاؾ إمكانيػػة ىندسػػية وااتاػػادية 
 78بنحػػو "مشػػروع، لكنػػو حػػذر مػػف تمػػوث البحػػر الميػػت، مضػػيفًا إف كمفػػة مثػػؿ ىػػذا المشػػروع تقػػدر راامػػة ال

ر، يتـ تمويميا مف ابؿ المجتمع الدولي والقروض  و"مميارات دًو
رحػص البنػػؾ الػػدولي ذكػر أف مسػػتوى الميػػاه رػي البحػػر الميػػت "ارسػػرائيمية، أمػػس، إف  سة ىػآرتجريػػدوذكػرت 

عامػػًا، مػػا يعنػػي أضػػرارًا  58يػػتـ تثبيتػػو، بحيػػث يفقػػد البحػػر عشػػر مسػػاحتو خػػمؿ سيوااػػؿ اًنخفػػاض إذا لػػـ 
 و"واسعة لمسياحة والاناعة ري المنطقة، وأضرارًا بيئية واسعة

سػرائيؿ، بفحػص بػدائؿ عػدة "وأشار التقرير إلى أف  البنؾ ااـ عف طريؽ خبػرا  مػف دوؿ عػدة، بينيػا األردف وا 
مت عف طريؽ األردف إلى البحػر الميػتو وكػاف البػديؿ األرضػؿ، بحسػب لنقؿ كميات كبيرة مف مياه خميج إي

التواػػيات، إاامػػة محطػػة شػػفط رػػي منطقػػة العقبػػة لضػػخ الميػػاه إلػػى نقطػػة عاليػػة لتتػػدرؽ مػػف ىنػػاؾ بواسػػطة 
 و"األنابيب والقناة حتى المنطقة الوااعة جنوب البحر الميت

العػػالـ لتحميػػة الميػػاه، لتقػػـو بتزويػػد األردف بنحػػو سػػيتـ رػػي ىػػذه المنطقػػة إاامػػة المحطػػة األكبػػر رػػي "وأضػػاؼ 
ناػػؼ مميػػػار متػػر مكعػػػب مػػػف الميػػاه سػػػنويًا، كمػػػا تػػتـ إاامػػػة ماػػػنع ىيػػدروكيربائي لتزويػػػد األردف والسػػػمطة 
سرائيؿ بالكيربا و ويتـ ضخ المياه المالحة، التي تتبقى بعد التحميػة، بواسػطة أنابيػب إلػى البحػر  الفمسطينية وا 

 و"إلى ارتفاع مستوى المياه بشكؿ تدريجيالميت، ما يؤدي 
اػػد يكػػوف ىنػػاؾ أبعػػاد سػػمبية لممشػػروع عمػػى البيئػػة، وضػػمف ذلػػؾ تغيػػر تركيبػػة "ويشػػير البنػػؾ الػػدولي إلػػى أنػػو 

المياه ري البحر الميت بما ري ذلؾ تشكؿ كتؿ مف الجير األبيض، ونمو مسطحات طحالبو كمػا أف تسػرب 
بحر الميت مف ش نو أف يؤدي إلى زيادة مموحػة الميػاه الجوريػةو وبحسػب المياه ري التربة ابؿ واوليا إلى ال

 و"تقديرات البنؾ يمكف مواجية ىذه األبعاد البيئية
رحػوص البنػؾ "جػدعوف برومبيػرغ إف  "الشػرؽ األوسػط -أاػداا  الكػرة األرضػية "وااؿ المدير العػاـ لمنظمػة 

الطحالػب الحمػرا  وتػزداد كتػؿ مػف الجيػر األبػيض الدولي تؤكد أف البحر الميت سيتحوؿ إلػى بحػر تنمػو ريػو 
 و"درف ركرة القناة نيائياً "، داعيًا إلى "ريو، وأف ىناؾ خطرًا عمى المياه الجورية

 71/7/1871السفير، بيروت، 
 

 أشهر  ثمانيةبميون دوالر في  262 "بورصة دبي لمذهب والسمع"تداوالت  36
نمو ممحوظ ري أحجاـ التداوؿ العاـ »، تسجيؿ «ب والسمعبوراة دبي لمذى»أعمنت : دًؿ أبو غزالة -دبي 

مميوف عقدو وُيعزى ىذا  5و601و9لتاؿ إلى  2011ري المئة مقارنة بعاـ  137الماضي، بمغت نسبتو 
نمو الطمب عمى »، إلى 2005اًرتفاع، الذي يمثؿ أعمى حجـ تداوؿ سنوي منذ انطمؽ البوراة عاـ 

 والذىبو العقود انجمة لمروبية اليندية
 37506وشيدت البوراة أعمى تداوؿ رامي ري الربع األخير مف السنةو وبمغ متوسط التداوؿ اليومي 

يومًا،  256و وبمغت ايمة العقود المتداولة ري 2011ري المئة مقارنة بعاـ  138بزيادة  2012عقود عاـ 
رو 83و372  بميوف دًو
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ًً ري الب ت العقود  93وراة، مشّكمة وكانت العممت مف أكثر المنتجات تداو ري المئة مف حجـ تداًو
ري المئة عف العاـ السابؽو وىيمنت عقود الروبية اليندية انجمة  149عقود، بزيادة  8880403بتسجيؿ 

ت العممت مسجمة  و وتساىـ بوراة 2011ري المئة عف عاـ  171عقدًا بنمو  8638993عمى تداًو
 المئة مف القيمة العالمية المتداولة ري عقود الروبية اليندية انجمةوري  30دبي لمذىب والسمع حاليًا بػ

ت المعادف الثمينة بنسبة  ، وبمغت عقود الذىب انجمة 2011ري المئة عف عاـ  30وازدادت تداًو
، وكانت استقطبت العاـ الماضي اىتماـ المتداوليف ري 2011ري المئة مقارنة بعاـ  42بزيادة  552001
 سيوية، مثؿ سنغارورة التي تربط بينيا وبيف دبي عماات اوية ري مجاؿ تداوؿ الذىبوالمراكز ان

ت عقود النحاس انجمة األولى مف نوعيا ري الشرؽ األوسط،  وري اطاع المعادف األساسية، سجمت تداًو
أبرز عقود و وبات المنتج اليوـ يشكؿ ثالث 2012نيساف )أبريؿ( عاـ  20عقػػدًا منذ إطمايا ري  137887

 النحاس نشاطًا ري آسياو
تعزيز السيولة ري »وعزا الرئيس التنفيذي لبوراة دبي لمذىب والسمع غاري أندرسوف، ىذا النمو إلى 

عقودىا وزيادة مشاركة المستثمريف، إذ استفادت البوراة مف اًنتشار الواسع لعقود المشتقات كفئة أاوؿ 
 «ولمتزايدة إلى إدارة أخطار أسعار العممت والسمع ري بيئة متقمبةبيف المستثمريف اراميمييف، والحاجة ا

، منيا جائزة 2012ُيذكر أف بوراة دبي لمذىب والسمع، تمقت جوائز تقديرًا لنموىا ومنتجاتيا المبتكرة عاـ 
 «وغموباؿ بانكينغ أند راينانس ريفيو»مف مجمة « أرضؿ بوراة عالمية لمسمع
 «وريوتشرز أند أوبشنز وورلد»مف « 2012أرضؿ عقد لعاـ »ية انجؿ، جائزة كما حاز عقد الروبية اليند

 17/1/2013، الحياة، لندن
 

 المخطط الصهيوني لربط إيالت بالبحر المتوسط  37
كشفت الاحؼ ووسائؿ ارعمـ الاييونية أف دولة الكياف بدأت رعميا رى تنفيػذ خطػة ربػط : خاص -المجد

توسط عبر خط السؾ الحديد الذي اد ينارس اناة السويس، حيث بحث وزير مدينة إيمت بالبحر األبيض الم
الموااػػمت الاػػييوني "يسػػػرائيؿ كػػاتس" رػػى العااػػػمة الاػػينية بكػػيف خػػػمؿ زيارتػػو ليػػا مسػػػا  أمػػس لحػػػث 

 المسئوليف الاينييف لممشاركة مشاركة ري أعماؿ مد السكؾ الحديدية إلى إيمتو
نو مف المتواع واوؿ خبرا  مف الايف إلى تؿ أبيػب خػمؿ أسػبوعيف واالت احيفة "معاريؼ" الاييونية إ

 تمييدا لمشاركة الايف ري العطا  الدولي بش ف مد السكؾ الحديدية وربط البحر األحمر بالمتوسطو
وأشارت الاحيفة العبرية إلى أف الحكومة الاييونية كانت اد اوتت منذ عدة أشير لاالح مشروع إنشػا  

متوسط بالبحر األحمر، وتقدـ بديم عف اناة السويس بالنسبة إلػى حركػة النقػؿ بػيف أوروبػا سكة حديد تربط ال
كمػـ تعبػر  350وآسيا، حيث أعمف رئيس الوزرا  الاػييوني بنيػاميف نتانيػاىو أف السػكة الحديػد سػتقاـ بطػوؿ 
عد ساعتيف مف احرا  النقب جنوبا وستجعؿ المسارة إلى منتجع إيمت الساحمي عمى البحر األحمر عمى ب

 تؿ أبيبو
إيػمت سػيغير رػي سػاعتيف وجػو الػبمد، وأنػو يعػد اػرار إسػتراتيجي  -وكاف اد أكد نتانياىو "إف خط تؿ أبيػب 

 سيقدـ لدولة الكياف رراا ىائمة"و
وأوضحت معاريؼ أف البحث يجرى ري ثمثة خيارات، ىػي اًتفػاؽ مػع دوؿ أخػرى لػدييا ماػالح ااتاػادية 

ستراتيجية، أو ج  مع أمواؿ خااة أو التمويؿ مف دولة الكياف نفسيا مف دوف تحديد كمفة المشروعووا 
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البحػػػػر األحمػػػػر" اػػػػد يسػػػػتخدـ كػػػػذلؾ لتاػػػػدير الغػػػػاز  -وأشػػػػار مسػػػػئولوف اػػػػييوني إلػػػػى أف خػػػػط "المتوسػػػػط
شػػرؽ المتوسػػط رػػى  1070الاػػييوني إلػػى الينػػد وربمػػا إلػػى الاػػيف، واكتشػػؼ مخػػزوف كبيػػر مػػف الغػػاز عػػاـ 

 متراو 7634كمـ مقابؿ سواحؿ حيفا عمى عمؽ  730مواع يبعد 
ويعد ىذا المخزوف البحري األىـ مف المحرواات الذى يكتشؼ منذ عشػر سػنوات رػى العػالـ، ويقػدر بعشػرات 

رات ما يكفؿ لدولة الكياف استقملية رى مجاؿ الطااة عمى مدى عقودو  مميارات الدًو
 تاريخ أم الرشراش )إيالت(

ري مواػع اريػة "أـ الرشػراش"؛ وىػي اريػة ماػرية )بموجػب ررمػاف رسػـ الحػدود مػع  7951أايمت المدينة ري 
و 7949مػػػارس  70( احتمتيػػػا اػػػوة اػػػييونية بقيػػػادة اسػػػحؽ رابػػػيف عمميػػػة "عوريػػػدا" رػػػي 7906رمسػػػطيف عػػػاـ 

جنػديا وضػابطا، واتمػتيـ جماعًيػا ودرنػتيـ  350وكانت اوة مف الشرطة مارية ترابط ري أـ الرشراش عددىا 
 و1008قبرة جماعية اكتشفت عاـ ري م

وما زالت بعض المنظمات الغير حكومية ري مار تطالب بيا عمػي أسػاس أنيػا أرض ماػريةو كمػا طالػب 
بالتفػاوض حػوؿ أـ الرشػراش، التػي أكػدت مسػبقا  7985الرئيس السابؽ محمد حسني مبػارؾ، الاػياينة عػاـ 
 جامعة الدوؿ العربية بالوثائؽ أنيا أرض ماريةو 

واحػػتمؿ الجػػيش الاػػييوني لشػػبو جزيػػرة سػػينا  أاػػبحت إيػػمت محطػػة لمجنػػود ولمسػػياح  7967حػػرب بعػػد  
ري إطار اًتفاايػة  7981الاياينة الذيف سارروا إلى جنوب سينا و بعد إتماـ إعادة سينا  لمار ري أبريؿ 

احية الاػػييونية السػػممية بػػيف البمػػديف حمػػت إيػػمت محػػؿ الموااػػع السػػياحية رػػي جنػػوب سػػينا  مػػف ناحيػػة السػػي
 الداخمية رتوسعت المنطقة السياحية منياو
عفا  المواطنيف الاياينة مف ضػرورة طمػب الت شػيرة سػمفا  7988منذ ارتتاح المعبر الحدودي ري طابا ري  وا 

 لمزيارة منطقة شراي سينا ، أابحت إيمت مف جديد محطة لمعابريف مف دولة الكياف إلى جنوب سينا و
 04/0/1102، المجد االمني

 
 "أبو مرزوق: الخشية عمى المصالحة بسبب الممف المني "واقعية 38

نفى دو موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ما يتردد عف : آً  حمزة - القاىرة
 اشتراط حركة رتح حؿ كتائب عز الديف القساـ؛ ًستكماؿ الماالحةو

ة نت"، إف ىذا الممؼ لـ يطرح مف األساس؛ "ألف كتائب القساـ حديث خاص لػ"الرسال ريوااؿ أبو مرزوؽ 
 ً يمكف شطبيا مف معادلة المواجية مع اًحتمؿ"و

واعترؼ أبو مرزوؽ ب ف الخشية عمى الماالحة بسبب الممؼ األمني "وااعية"، مؤكدا أف ىذا الممؼ جرى 
 ىذا الش ف"و ريوسيط الماري ت جيمو منذ البداية "رغـ التوارؽ عمى األطروحات التي يعرضيا ال

ممؼ األجيزة األمنية، لكف المشكمة  ريإارار حماس أو رتح ررض شروطيا  ريوأضاؼ: "األزمة ليست 
 رسالتيا ودورىا"و ريبنا  أجيزة أمف اادرة عمى حماية الوطف، ومينية  ريأف ننجح  ريالحقيقية تتمثؿ 

ه األجيزة األمنية وعقيدتيا واتفاااتيا األمنية، رضم وأوضح أف الحوار المستمر بيف الفاائؿ، يؤكد أف ىذ
خدمة الوطف، وليست لخدمة رايؿ بعينو، أما الحديث عف  ريعف سموكيا وسياستيا، يجب أف تكوف 

 األجيزة األمنية الحالية ووحدتيا ريناؾ مسائؿ كثيرة تتعمؽ بيذا الممؼ "وسيجرى منااشتيا ري وات ًحؽ"و
، كشؼ "أبو مرزوؽ" عف أف ىناؾ  ة بيف رتح وحماس التي ستبدأ غدًا الخميسوعف جولة لجنة الماالح

سممية عمى نجاح ىذه الجولة ري  رىانات داخمية مف الشعب الفمسطيني بجميع أطيارو، وخارجية عربية وا 
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ة "لـ شمؿ" الفاائؿ والقوى الفمسطينية "وأف يتـ تجاوز العقبات والعراايؿ التي تسببت ري تعطيؿ الماالح
 وتعميؽ اًنقساـ"و

وأشار إلى أف ىذه الجولة معنية بتقريب وجيات النظر ري العديد مف الممفات التي تتعمؽ بالماالحة 
جرا  اًنتخابات، عمى أف يجرى عرض ما تـ اًتفاؽ عميو عمى  السياسية والمجتمعية وتشكيؿ الحكومة وا 

مسطينية، خمؿ شير ربراير المقبؿ؛ لمتابعة ما تـ لقا  اادة الفاائؿ وارطار القيادي لمنظمة التحرير الف
انجازه والتوايع عميو، وسيتـ تحديد تواريخ أخرى لبحث الممفات العالقة"، وتفعيؿ ما تـ اًتفاؽ عميو رزمة 

 واحدة وبشكؿ متزامفو
 مسئولية التهدئة

سرائيؿو وااؿ بميجة  وجـز نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، بعدـ وجود مفاوضات بيف حماس وا 
حاسمة "حماس ً ولف تفاوض إسرائيؿ"، وأف ما يتعمؽ بتنفيذ اتفاؽ التيدئة ريو مسئولية مار، التي ترعى 

 وتدير ىذا الممؼ منذ البداية"و
تتضمف تخفيؼ الحاار المفروض عمى -وأشار إلى أف القاىرة التي توامت لمبادرة مشروطة مف جانبنا 

ىي مف يتابع تفعيؿ ىذه المبادرة بموارقة منا، "ورى  -حركة والتنقؿ والايدالقطاع، ومنح سكانو حرية ري ال
حالة وجود أية خرواات أو أية متطمبات تـ التوايع عمييا ولـ تنفذ، رإف الجانب الماري ىو المسئوؿ، 

 باعتباره الوسيط الضامف"و
نب الماري ىو الذي  يتابع ونبو إلى أف ىناؾ تجاوزات مستمرة مف ابؿ إسرائيؿ بحؽ التيدئة، وأف الجا

 ىذه الممؼ أًو ب وؿ؛ "لكف إذا استمرت ىذه الخرواات رمف نقؼ متفرجيف وسيكوف ىناؾ رد مناسب"و
وبخاوص مستقبؿ بعض الممفات العالقة ري ىذا الش ف )خااة رتح المعابر أماـ حركة البضائع واألرراد(، 

سوا  معبر ررح أو المعابر الستة بيف القطاع ااؿ نحف معنيوف بحؿ مشكمت كؿ المعابر ري القطاع، 
والكياف، وكذلؾ المينا  البحري والمطار "بم شؾ نحف ندرؾ أىميتيا ونتمنى أف تكوف حمقة الواؿ 

 األساسية مع الضفة الغربية"و
وبخاوص معبر ررح ااؿ "أبو مرزوؽ"، نريده أف يكوف بوابتنا األساسية نحو العالـ الخارجي، كما نطمح 

ف يكوف ممرا تجاريا بيف القطاع ومار، بعد أف كانت معظـ عمميات اًستيراد تتـ ري السابؽ عبر ري أ
 طريؽ "أسدود"، وحاليا عبر الموانئ الماريةو

 أزمة الحدود
وبش ف أزمة الحدود بيف القطاع ومار وتحميؿ "تؿ أبيب" لمقاىرة مسئولية ضبط األوضاع األمنية ومنع 

أكد أبو مرزوؽ أف مار تتعامؿ مع ىذا الممؼ منذ رترة طويمة بوعى وارامة تيريب السمح إلى غزة، 
كامميف، وأف إسرائيؿ نفسيا ً يمكنيا واؼ تيريب السمح، مشيرا إلى أنيا رشمت مرارا وتكرارا ري ىذا النيج 

 الذي  يستيدؼ إجياض دور المقاومةو
رية.، ااؿ: "الحدود منضبطة  وليس وحوؿ مس لة ضبط الحدود وىؿ جرى منااشتيا مع السمطات الما

ىناؾ مشكمت ري ىذا الش ف، لكف ً عماة لممستوى والمباحثات الرسمية بممؼ غير اانونى "أااد ما 
تروجو إسرائيؿ بش ف ممؼ تيريب السمح لمقطاع"، كوف ىذه العمميات أابح القضا  عمييا شبو مستحيؿ 

 روؼ ري كؿ دوؿ العالـ وليس ري الحالة الفمسطينية رقطورغـ ت ميف الحدود وممحقة الميربيف، وىذا مع
إذا تـ تنفيذ كامؿ الشروط التي تضمنيا اتفاؽ التيدئة،  ستختفيوبخاوص األنفاؽ ااؿ "أبو مرزوؽ" إنيا 

 ًسيما رتح معبر ررح بشكؿ كامؿ أماـ حركة األرراد والبضائعو
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رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعؿ، وعف مستجدات ممؼ األسرى، خااة بعد الُبشرى التي زريا 
أوضح "أبو مرزوؽ" أف المساعي مستمرة لإلرراج عف جميع األسرى الفمسطينييف والعرب ري سجوف 
ومعتقمت اًحتمؿ، وأف ىذه القضية تتادر جدوؿ أولويات الحركة ًو يمكف إغفالو "ألف ىًؤ  الناس 

شعب الفمسطيني وجيادىـ محؿ اعتبار واحتراـ، ويجب عمى ضحوا مف أجؿ القضية الفمسطينية ومف أجؿ ال
 كؿ أبنا  الشعب أف يسعوا بكؿ الوسائؿ لإلرراج عف ىًؤ  األسرى"و

 طريق مغمق
سرائيؿ، بعد حاوؿ رمسطيف عمى افة مرااب ري  وبش ف رؤية حماس لممؼ المفاوضات بيف السمطة وا 

مقاو وااؿ "ً أعتقد أف ىناؾ أي تقدـ ري ىذا الممؼ"، األمـ المتحدة، شدد عمى أف التفاوض يواجو طريقا مغ
خااة أف رئيس وزرا  اًحتمؿ بنياميف نتنياىو، باؽ ري السمطة ومف ثـ رم أمؿ ري أف يكوف ىناؾ أي 

 تقدـ ري ىذا الممؼ"و
رتح  وعمى اعيد النتائج، أوضح أف "حااد التفاوض ُمر، وريما يتعمؽ بالتسوية السياسية، نحف نريد أف يتـ

الخيارات األخرى أماـ الجانب الفمسطيني، وأً يحار نفسو ري خيار واحد ضيؽ، وأف السير ري ىذه 
الخيارات سيعود بالنفع عمى كؿ األطراؼ الفمسطينية ويجبر العدو عمى اًعتراؼ، نحف نتحدث عف خطط 

سوؼ تنجح عمى المدى البعيد  مرحمية لمنتاار عمى العدو، اد ً تكوف اابمة جميعيا لمتطبيؽ حاليا، لكنيا
 ري انتزاع حقوانا المشروعة"و

رد مباشر عمى أبو مازف، الذي  كاف  -باعتباره سياسة ثابتة لمحتمؿ-وعدَّ أف المفاوضات واًستيطاف 
يشترط واؼ اًستيطاف مف أجؿ اًستمرار ري ماراثوف التفاوض، مستدركًا: "ىذه السياسة الثابتة عند جميع 

القوى ارسرائيمية ً يجب مواجيتيا بالمفاوضات لكف المقاومة بكؿ أشكاليا ىي الحؿ الحقيقي األحزاب و 
 ريقاريا"و

لعبتو أجيزة أمف رمسطينية، عبر التنسيؽ والتعاوف  الذيوأشار إلى أف الشعب الفمسطيني يدرع ثمف الدور 
جرى توريره لمكياف  الذيو األمني مع اًحتمؿ الذي  راح يمدد المستوطنات ري القدس والضفة "بسبب الج

 وأتاح ليـ أف يتزايدوا عدديا واستيطانيا"و
ورأى "أبو مرزوؽ" أف ااتراب إسرائيؿ مف اًنتيا  مف بنا  الجدار العازؿ بيف الجية الشراية والجية الغربية 

الضفة % مف مساحة رمسطيف وااتطاع  51 حوالي"عمى خمفية ىذه السياسات األمنية"، يعنى ااتطاع 
 الغربية بكامميا وضميا لمكيافو

ولفت إلى أف ىذا يمثؿ خطورة كبيرة عمى الدولة الفمسطينية وحقوؽ الشعب، وااؿ إف أي انسحاب أحادي 
الجانب سيترؾ الفمسطينييف بمشاكميـ عبر أرض بم موارد أو اتااؿ مع العمؽ العربي إلى جانب الكثير 

لذا "ًبد مف اتفاؽ الفمسطينييف عمى برنامج وطني رنقاذ األوضاع مف المشكمت المتعمقة بيذا الموضوع، 
بطريقة احيحة، وأف يرسـ اادة العمؿ الفمسطيني مممح المستقبؿ إذا كانت ىناؾ رغبة حقيقية ري انتزاع 

 كامؿ الحقوؽ خااة تحرير األرض وحؽ العودةو
 71/7/3172الرسالة نت، فمسطين، 

 
 عالم متغير تحديات الهوية الفمسطينية في 41

 شفيؽ ناظـ الغبرا
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تمثؿ اليوية الفمسطينية واحدة مف أكثر اليويات المثيرة لممشػاعر والتفػاعمت وذلػؾ ألنيػا نمػت عبػر الضػدية 
المباشرة مع المشروع الاييوني واختبرت عمى مػر العقػود اراػتمع ورقػداف األرض وارحػتمؿ والشػتاتو لقػد 

التمػاس وولػدت مػف روىػة التحػديات الماػيرية مػف دوف أف تعػرؼ مػا تعايشت اليوية الفمسطينية مػع خطػوط 
الذي ينتظرىػا رػي اليػوـ التػالي، رػاألرض مػف حوليػا إىتػزت كمػا لػـ تيتػز رػي مكػاف آخػر، بينمػا أحاطػت بيػا 

 السجوف، وكبمتيا حياة المخيمات وحاار األسمؾ الشائكة والجدراف العاليةو
ع عودة الفمسػطينييف سػكنتيـ حالػة العػودة إلػى رمسػطيف والتػي سػارت عند اياـ إسرائيؿ ومن 7948ومنذ العاـ 

بموازاة مع روح المساىمة والبنا  ري مساحات العالـ العربي والعالـ المختمفةو رمقػد توزعػت اليويػة الفمسػطينية 
ت عمى كؿ األمكنة لتكتشؼ لنفسيا طريقًا، ري أماكف عررت ارحتوا  والادااة والعمراف، وري مناطؽ واجيػ

التيمػيش واختبػرت اًضػػطيادو عمػى مػر العقػػود تفاعمػت اليويػػة مػع الريػاح التػػي ىبػت عمػى العػػرب بػد ًا مػػف 
ًً الى التغيرات العربية الراىنة وآرااياو  الناارية والقومية العربية وارسمـ السياسي واو

تعداد وت مػؿو إنيػا ولقد مػرت اليويػة الفمسػطينية، ككػؿ ىويػة مضػطيدة، بمراحػؿ ضػمور وتجػدد، وبمراحػؿ إسػ
ىوية عررتيا كؿ الجبيات والمياديف وسط تعرضيا الممتناىي لمقساوة والفتؾ، ربعد كؿ تراجع تعيػد المحاولػة 
وك ف شيئا لـ يقعو وتمر اليوية الفمسطينية انف بواحدة مف ىذه المنعطفات وذلؾ بسبب تكثؼ الاراع عمى 

 ب تكاثر اًسئمة الوجودية والخوؼ عمى مستقبمياواألرض واليقظة العربية الربيعية الجديدة وبسب
رػػي كػػؿ ىػػذا تحمػػؿ اليويػػة الفمسػػطينية حمػػًم ثقػػيًم، يفػػرض عمييػػا إعػػادة تعريػػؼ مكانتيػػا وتحػػدياتيا عنػػد كػػؿ 
منعطؼو والممحظ أف اليوية الفمسطينية تتناثر وتضعؼ عندما تبتعد عف جذورىا التي كونتيا وذكرى القرى 

حددت شكؿ وجودىاو رقوة اليوية الفمسطينية إرتبطت دائمًا بمدى مقدرتيا عمى التحاف  والمدف المدمرة التي
رػػي حاػػنيا األخماػػي وروايتيػػا التاريخيػػة األولػػى وذلػػؾ بيػػدؼ إعػػادة إكتشػػاؼ المنػػابع التػػي حػػددت م سػػاتيا 

اتمعيا مف الوطف الذي كّوف بداياتياو  وا 
طويمػػػة رػػػي ظػػػؿ دوؿ إسػػػممية متعاابػػػة وتػػػاريخ سػػػابؽ لكػػػؿ  وبينمػػػا يبػػػدأ تػػػاريخ اليويػػػة الفمسػػػطينية منػػػذ أزمػػػاف

دة إنبثقػػت مػػف خطػػوط النػػارو مػػا كػػاف اائمػػًا رػػي رمسػػطيف  7948التػػواريخ، إً أف عػػاـ  مثػػؿ بدايػػة مختمفػػة وًو
ابػػؿ النكبػػة إحتػػوى عمػػى شػػعب ينتمػػي الػػى حضػػارة تسػػعى لدولػػة مسػػتقمة أسػػوة ببقيػػة العػػرب رػػي زمػػف سػػيطرة 

إاتمػع الحمػـ وىجػر الشػعب الػذي أرادهو ىنػا بػدأ الحػدث الػذي ىػز  7948النكبة عػاـ ارستعمار، وما واع ري 
 عوالـ العرب ولـ يعرؼ الشرؽ مثيًم لوو

اًنساني لميوية الفمسطينية مف مقدرتيا عمى إستيعاب كؿ مف يتداخؿ معيػاو  -لقد عزز ىذا البعد السياسي 
لوؼ العرب الذيف ناضموا واستشػيدوا مػف أجػؿ كاف محجوب عمر المناضؿ الماري ري افوؼ المقاومة وأ

رمسػػطيف نمػػاذج ليػػذا التػػداخؿ الػػذي اػػنع اليويػػة الفمسػػطينية باػػفتيا ىويػػة كفاحيػػة وىويػػة إنسػػانيةو راليويػػة 
الفمسػػطينية باألسػػاس ليسػػت عرايػػة وطنيػػة مغمقػػة، بػػؿ تشػػكمت بإمتيػػاز عبػػر ميػػزاف لعدالػػة مفقػػودةو ىػػذا البعػػد 

الفمسػػطينية سػػمح بارنتمػػا  الييػػا والسػػباحة رػػي ربوعيػػا مػػف ابػػؿ مػػواطنيف مػػف الحقػػواي لميويػػة  -األخماػػي 
 مجتمعات شتىو

ىويػػة رمسػػطيف حاضػػنة لحالػػة نجػػدىا مختزلػػة رػػي ااػػص عػػف منػػزؿ ماػػادر ومفتػػاح لمػػذكرى وشػػجر اػػبار 
ينبػػػػت مكػػػػاف اػػػػرى مػػػػدمرة وزيتػػػػوف وبسػػػػاتيف برتقػػػػاؿ منيوبػػػػة واػػػػرى محرواػػػػة ومػػػػدف مفرغػػػػة وعػػػػائمت مشػػػػتتة 

متماػػقةو إف ىػػذه اليويػػة الممحقػػة رػػي الميػػاديف والجبيػػات لػػـ تاػػؿ لمػػا يريحيػػا ويػػريح موتاىػػا  ومخيمػػات
ويررع الظمـ عنيا، وعمى األغمب ستبقى تبحث وتبحث عف طرؽ الواوؿ الى مستقبؿ عادؿ ً يحده مكػاف 

 أو واتو ليذا ستحتاج ري طريقيا القادـ الى وسائؿ مبتكرة وطرؽ تفكير مبدعةو
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عػػػي اف نتسػػػا ؿ أيػػػف تقػػػؼ اليويػػػة الفمسػػػطينية مػػػف تحػػػديات بنيػػػاف معااػػػر ومجتمػػػع نػػػاـ وعػػػادؿ رمػػػف الطبي
نسانيو رجز  مف تعبيرات اليوية الفمسطينية اائـ مف خمؿ عمـ وطني وتحرير بعض األرض كما ري غػزة  وا 

دولػة مػف وبعض مناطؽ السمطة الفمسطينيةو لكف ىذا ً يكفي ولف يكفي، واػد يتحػوؿ الػى كػابوس مقمػؽو رال
دوف مقومػػات ورػػي ظػػؿ التيويػػد وارسػػتيطاف واراػػتمع سػػتتحوؿ الػػى عػػب  عمػػى اليويػػة الحاضػػنة ليػػاو ىػػذه 
ىوية عابرة لمدوؿ واألماكف، ريي ري كؿ مكاف ري العالـ لكنيا مػا زالػت بكثارػة عمػى أرضػيا التاريخيػة: إنيػا 

 ، وىذا يمثؿ أساس اوتياوري يارا والناارة وعكا كما ري راـ ا  والخميؿ ونابمس وبمعيف
وكيػؼ تتطػػور ىويػة بػػم رػتح متػػنفس واضػح لمخمرػػات بػيف مكوناتيػػاو ىػذا يفػػرض تقبػؿ الػػرأي المعػارض ابػػؿ 
تقبؿ أي رأي، واعتبار التنوع وتعايش انرا  مدخًم لإلغنا و أليست ايمة اًرض مف ايمة ارنساف، وتحريػر 

تطػوير ادراتػو. كيػؼ يكػوف تحريػر ارنسػاف المػؤدي لتحريػر اًرض متداخًم مع تحرير ارنساف ورػؾ ايػوده و 
اًرض ممكنًا بم مػنيج ثابػت لت سػيس الحقػوؽ المدنيػة وارنسػانية وتقػديس الحريػات والمسػاحة اًنسػانية بمػا 

 رييا الطريقة الديمواراطية ري إنتخاب القادة والممثميف.
ت كبػػرى رػػي العػػالـ العربػػي يجػػب إعػػادة اػػرا ة رػػي ىػػذا الػػزمف ورػػي ىػػذه المحظػػات التاريخيػػة التػػي تشػػيد تحػػًو

التجربة الكفاحية المسمحة، كما يجب ري الواػت نفسػو اسػتمياـ تجػارب جنػوب أرريقيػا والينػد والحقػوؽ المدنيػة 
رػي مجتمعػات شػتىو لكػػؿ ىػذا أثػر حاسػػـ عمػى نمػو اليويػػة وتطورىػاو سػتؤدي أنمػػاط جديػدة لممقاومػة المدنيػػة 

حيػا  الػذاكرة، والمقاومػة بواسػطة الفػف والمسػرح والسػينما وارعػمـ إلى مرحمة جديدة مف الكفػاح و رالمقاطعػة وا 
واألغنية والتعبير والكتابة والتعميـ والثقارة والمسيرات المنظمة وارعمار وبنا  المؤسسات ودعـ اربداع وزرع 

لممقاومػػة رػػي المراحػػؿ اًشػػجار وتحػػدي الموانػػع والحػػواجز وحمايػػة الحريػػات والتنػػوع، اػػد تكػػوف الشػػكؿ األىػػـ 
المقبمةو ري لحظة تحوؿ بامكاف ىذه المقاومة اف تعزز اليوية وتقوييا وتبرز نقاط اوتيا، رتيـز أعدا ىا ري 

 ركرىـ وأخمايـ وسموكيـ ومرحمتيـ التاريخية ابؿ أف تيزميـ ري ساحة الوغىو
 06/0/1102، الحياة، لندن
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 محمد خالد األزعر
ري سيرة المجو  الفمسطيني الممتد ري أرض العرب، ما يؤكػد اػحة القاعػدة الفقييػة القائمػة بػ ف الحػؿ األمثػؿ 
لقضية المجئيف، أي ًجئيف ري كؿ مكاف وزماف، ىو عودتيـ ألوطانيـ األـ، وأف أي حؿ بػديؿ آخػر يظػؿ 

 الزمف أو اارومشوبا بالنقص الذي اد يتجمى ري وات ًحؽ، طاؿ 
عمػػى اػػعيد اًحتياجػػات األساسػػية لإلنسػػاف، كحقػػوؽ التعمػػيـ والعمػػؿ والتنقػػؿ والممكيػػة، وبقيػػة شػػروط الحيػػاة 
السػػػوية، لػػػـ يػػػتـ التعػػػاطي عربيػػػا مػػػع المجئػػػيف الفمسػػػطينييف ككتمػػػة ماػػػمتة واحػػػدةو رقػػػد تراوحػػػت أوضػػػاعيـ 

ظـ السياسػية رػي الػدوؿ التػي اسػتقبمتيـو ثػـ إف الحقواية بيف الجودة والسو ، بحسب أماكف المجو  وطبيعة الن
ت جوىريػة داخػؿ الدولػة المضػيفة الواحػدة، ورقػا لتطػورات داخميػة أو  ىذه األوضاع طػرأت عمييػا أحيانػا تحػًو

 ااميمية لـ يكف لمجئيف دخؿ ري تحديدىاو
المجئػػيف الفمسػػطينييف، ىكػػذا، رإنػػو إذا كانػػت النظػػرة البانوراميػػة الشػػاممة، تسػػاوي لموىمػػة األولػػى بػػيف أوضػػاع 

باعتبارىـ عربا بيف مضيفيف عرب، رإف الت مؿ ري التفايمت مف اريب، يبيف أننػا باػدد اطاعػات مختمفػة 
 نسبيا مف المجئيف، يخضعوف ألكثر مف منظومة اانونية ري البمد المضيفةو
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والشػروط الحياتيػة لكتمتػي عمى سبيؿ التوضيح، لنا أف نمحظ عدـ التساوي بالمطمؽ بيف األوضاع الحقوايػة 
المجئيف ري كؿ مف سوريا ولبنافوو وذلػؾ رغػـ ااػر المسػارة الجغراريػة الفااػمة بينيمػا، التػي ً تزيػد كثيػرا 
عمػػى رميػػة حجػػرو ربينمػػا ظػػؿ المجئػػوف رػػي سػػوريا يحظػػوف بحقػػوؽ تراػػى تقريبػػا إلػػى مسػػاواتيـ بػػالمواطنيف 

مجتمػػع المضػيؼ وعمػى ىوامشػو، بكػؿ مػا تنطػوي عميػو ىػػذه السػورييف األاحػاح، واػع ًجئػو لبنػاف رػي اعػر ال
 المكانة مف معاف سمبيةو

، واػػػًو إلػػػى المحظػػػة 7948لإلناػػاؼ، رإنػػػو طػػػواؿ أعػػواـ المجػػػو  الفمسػػػطيني الموشػػاة بػػػالمرارات منػػػذ نكبػػة 
ى تحسػيف الراىنة الدامية، ظؿ التعامؿ السوري مع المجئيف بمثابة المثاؿ الذي تيفو إليػو أرئػدة العػاطفيف عمػ

أحػواؿ المجئػػيف الفمسػػطينييف عمومػػا، رػػي الرحػػاب العربيػػة ااطبػةو ورػػي مقابػػؿ اًسػػتقرار الحقػػواي رػػي المثػػاؿ 
السوري، سػيؽ المجئػوف رػي نمػاذج الػدوؿ المضػيفة األخػرى، إلػى الخػوض عنػوة رػي اضػايا خمريػة وجداليػة 

اميمية، ارتدت عمى شؤونيـ بخسائر رادحةو  داخمية وا 
تاػػؼ سػػبعينات القػػرف الماضػػي، أجبػػر المجئػػوف عمػػى أف يكونػػوا طررػػا بػػيف رراػػا  حػػرب أىميػػة رفػػي لبنػػاف من

، أف درػػع بعػػػض رمسػػػطينيي 7990شػػبو طائفيػػػةو وكػػاف مػػػف تبعػػػات غػػزو عػػػراؽ اػػػداـ حسػػيف لمكويػػػت عػػػاـ 
ئػيف الممجئ الخميجية، وري طميعتيا الكويػت، ثمنػا باىظػا مػف أنفسػيـ وأمػواليـ واسػتقرارىـ، وتحولػوا إلػى ًج

 لممرة الثانية والثالثةو
ومنيـ مف اار عالقا عمى الحدود المشتركة ري احارى الشاـ وشماؿ شبو الجزيرة العربيةوو وحدث الشي  

و ولػػـ يجػػد نظػػاـ العقيػػد القػػذاري الراحػػؿ وسػػيمة رثبػػات أف 1003ذاتػػو لفمسػػطينيي العػػراؽ جػػرا  احتملػػو عػػاـ 
ية، غير إلقا  اطاعات مػف المجئػيف عمػى افػار الحػدود الشػراية لـ يقـ دولة رمسطين 7993اتفاؽ أوسمو عاـ 

 لبمده، كي تتولى ايادتيـ تطبيؽ حقيـ ري العودة إف استطاعت!
بػيف يػػدي ىػذه األمثمػػة ونحوىػا، لػػـ تعبػػ  العوااػـ المضػػيفة بعػذابات المجئػػيف، ًو انشػغمت أو ارتػػدعت بػػ نيـ 

، وأف بػػمد العػػرب كميػػا جػػز  مػػف لحػػـ األمػػة ودميػػا؛ اػػدر لػػو مواجيػػة غػػزوة وضػػ عت اػػدميا رػػي رمسػػطيف أًو
مرشحة لخطواتيا التالية بشكؿ أو آخروو بؿ ولـ يس ؿ اناع السياسة والقرار ري ىذه العوااـ أنفسيـ، عما 
إذا كانت ايودىـ عمى حيوات ىًؤ  المجئيف، تتناسب والعيود والمواثيؽ اراميمية والدوليػة الخااػة بمعاممػة 

ف لـ يكونوا عربا أمثاليـ.المجئيف عموم  ا، حتى وا 
ما يعنينا مف استحضار ىذه الواائع، ىو التذكير ب ف ًجئي اًستضارة السػورية، ظمػوا مطػًو بعيػديف نسػبيا 
عف تبعات اًحتقانػات والمشػادات واًشػتباكات الداخميػة والبينيػة العربيػة، التػي أواعػت رػي أحابيميػا نظػرا ىـ 

لظػػاىر أف ىػػذه "النعمػػة" أوشػػكت عمػػى األرػػوؿ، وبطريقػػة انعطاريػػة حػػادة وبالغػػة رػػي دوؿ مضػػيفة مجػػاورةو وا
 القسوة، نتيجة لماراع الدامي بيف النظاـ السوري ومعارضيوو

والعبرة ىنا أنو ري غضوف ىذا الاراع، أطمت القاعدة التي سرت عمى بقية اطاعات المجئيف الفمسطينييف، 
ى نيراف لـ ي لفوىا مف ابؿ، ًو يػدروف كيػؼ يتّقػوف لظاىػاوو وىػـ بحيث أضحى ًجئو سوريا بدورىـ ري مرم
 انف بيف عدو يتجيميـ وشقيؽ ممؾ أمرىـو

وبغػػض النظػػر عػػف الػػتمـو المحتػػدـ حػػوؿ الجيػػة المسػػؤولة عػػف اسػػتدراج المجئػػيف إلػػى ىػػذه المعمعػػة، تبقػػى 
خطػػار، بعضػػيا معمػػـو يمكػػف النتيجػػة واحػػدةوو وىػػي أف حالػػة المجػػو  الفمسػػطيني تضػػع أاػػحابيا عمػػى حارػػة أ

اتقا  شروره ولو بشؽ األنفس، وبعضػيا مجيػوؿ ً يػدري أحػد متػى وكيػؼ ومػف أيػف يقػع!وو ورػي ذلػؾ حجػة 
داحضػػة لمػػزعـ بػػ ف معالجػػة ىػػذه الحالػػة اػػد تمػػر بسػػمـ، دوف تطبيػػؽ حػػؽ العػػودة إلػػى الػػوطف األـ ومسػػااط 

 الرؤوسو
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 : ظاهرة صهيونيـة يتزايـد نفـوذها"إسرائيل"ي المستوطنون والسياسة ف 41
 حممي موسى

بزعامػػة نفتػػالي بينػػت عمػػى حسػػاب تحػػالؼ « البيػػت الييػػودي»أثػػار الاػػعود المفػػاجئ لمكانػػة وشػػعبية حػػزب 
أركارًا متباينة حوؿ دور المستوطنيف ونفوذىـ ري الحياة السياسية العامةو وبرغـ تعدد مظاىر « الميكود بيتنا»

نمػا رػي « البيػت الييػودي»لمكانة ليس رقط رػي حػزب ت كيد ىذه ا أيضػًا، إً أنػو « شػاس»و« الميكػود بيتنػا»وا 
مف المبالغة اعتبار المستوطنيف ظاىرة جديدة ري الحيػاة العامػة ارسػرائيمية حيػث كػاف اًسػتيطاف، ًو يػزاؿ، 

 لب وجوىر الحركة الاييونيةو
، اتخػذ 7967بعػد اًحػتمؿ ارسػرائيمي ألراضػي العػاـ  ولكف اًستيطاف المعاار، الذي بات يظيػر ويتعػزز

اػػفات خااػػة غمػػب عمييػػا، خاواػػًا رػػي الضػػفة الغربيػػة، الطػػابع الػػدينيو وعمميػػًا ونتيجػػة النػػزوع التػػاريخي 
نحػػو اليمػػيف رػػي إسػػرائيؿ انتقػػؿ رأس الحربػػة الكفاحيػػة رػػي المشػػروع الاػػييوني مػػف الكيبوتسػػات )اًسػػتيطاف 

)اًستيطاف اليميني( بعد ذلؾ وحتى اليػوـو « المستوطنات»ى مطمع السبعينيات إلى اليساري( والموشاريـ حت
ًً إلى طرد العرب، رإف اًستيطاف الجديػد  ذا كانت سمة اًستيطاف األوؿ ري الغالب احتمؿ األرض واو وا 

 يحمؿ السمات نفسيا ويضيؼ إليياو
، وىػػو محاػػمة انتقػػاؿ «البيػػت الييػػودي»ب وبػػرغـ الحػػديث عػػف أف المسػػتوطنيف بػػاتوا يػػروف تمثػػيميـ رػػي حػػز 

الاػػييونية الدينيػػة مػػف اليػػامش إلػػى المركػػز، إً أف المسػػتوطنيف ممثمػػوف طبيعيػػًا رػػي المسػػتوطنيف القػػدامى 
، منطمػؽ وغايػة «البيػت الييػودي»وعبر ممثمييـ األبرز ري األحزاب األخػرى القائمػةو وىكػذا لػيس اػدرة أف 

وأرمح ري اًنتخابات الداخمية ري الحاوؿ عمى األاؿ عمى حػوالي ربػع وىدؼ، موجود أام داخؿ الميكود، 
« جديػد»وزيػر الخارجيػة المسػتقيؿ أريغػدور ليبرمػاف مسػتوطف « إسرائيؿ بيتنػا»األاواتو كما أف زعيـ حزب 

 ري الضفة الغربيةو« نيكوديـ»يعيش ري مستوطنة 
طنات التي ىي ري الوااع مدف حريدية أايمت اسمًا كبيرًا مف أاواتيا مف المستو « شاس»كذلؾ، تناؿ حركة 

 داخؿ القدس والضفة الغربيةو وكذلؾ الحاؿ مع غالبية األحزاب الاييونية األخرىو
رزعيمػػة حػػزب العمػػؿ، شػػيمي يحيمػػوريتش، كػػادت أف تنػػارس اليمػػيف الميكػػودي رػػي ت ييػػد المسػػتوطنيف وتقػػديـ 

يػائير لبيػد إطػمؽ حممتػو اًنتخابيػة مػف جامعػة « بؿىنػاؾ مسػتق»الميزانيات المالية ليػـو واختػار زعػيـ حػزب 
التي أايمت ري المستوطنة التي تحمؿ اًسـ ذاتوو ًو حاجة لمحديث عف مقدار ت ييػد زعيمػة حػزب « أرييؿ»
وزيػػرة الخارجيػػة السػػابقة تسػػيبي ليفنػػي، لممسػػتوطنيف ومػػدى إاػػرارىا رػػي مفاوضػػاتيا مػػع السػػمطة « الحركػػة»

نما أيضا عمى توسيع الكتؿ اًستيطانيةو الفمسطينية ليس رقط عمى  تكريس اًستيطاف، وا 
ومع ذلؾ ً يمكف القفز عف واائع جديدة تعبر عف الدور المتنامي لمطميعة الجديدة لميميف ارسرائيميو وربما 
غ أف واحدًا مف أبرز ىذه الواائع حقيقة مفزعة تتمثؿ ري أف بػيف مجمػوع المسػتوطنيف ونسػائيـ وأطفػاليـ البػال

والمقيميف ري البمدة القديمة ري مدينة الخميؿ ثمة أربعة مرشحيف لمكنيسػتو ويؤيػد ىػًؤ   500عددىـ جميعًا 
البيػت »)الوجػو الجديػد لحركػة كػاخ( و« عوتسػما ليسػرائيؿ»المستوطنوف عمػى التػوالي حسػب األرضػمية حػزب 

، وىمػػا ىيميػػؿ «البيػػت الييػػودي» وأخيػػرا الميكػػودو ومػػف بػػيف مسػػتوطني الخميػػؿ مرشػػحاف عمػػى اائمػػة« الييػػودي
المستوطناف، إيتمار بػف غبيػر وبػاروخ مػارزؿ، « عوتسما ليسرائيؿ»ىوروريتش وأوريت ستروؾو وتضـ اائمة 
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والمػذاف عررػا رػػي اػداماتيما مػػع العػرب ومػع المتضػػامنيفو ومػف الجػػائز أف ىػذه الحقيقػة تعبػػر أكثػر مػػف أي 
 أنفسيـ عمى الحياة العامة ري إسرائيؿوشي  آخر عف مدى ميؿ المستوطنيف الجدد لفرض 

الذيف يروف اندراع األحزاب لتمبية أىوا  ومطالب « المستوطنيف القدامى»وبدييي أف ىذا الميؿ يثير مخاوؼ 
المسػػتوطنيف عمػػى حسػػاب انخػػريف رػػي ظػػؿ تعػػاظـ األزمػػة اًاتاػػاديةو وبعػػدما تبػػيف حجػػـ الفجػػوة رػػي عجػػز 

ر ري العاـ الحالي، وتواع رػرض ضػرائب جديػدة باىظػة بعػد الميزانية العامة الذي زاد عف عشر  ة مميارات دًو
اًنتخابات، تزايدت نسبة الداعيف إلى تقمػيص امتيػازات المسػتوطنيفو وأظيػر اسػتطمع نشػر ابػؿ يػوميف رػي 

 ري المئة مف ارسرائيمييف يؤيدوف إجرا  أكبر تقميص عمى ميزانية اًستيطافو 6337أف « ىآرتس»
السػػمـ »الميػػؿ ً يػػزاؿ بعيػػدًا عػػف التػػ ثير رػػي الموااػػؼ العامػػة لألحػػزاب ارسػػرائيميةو رتقريػػر حركػػة ولكػػف ىػػذا 

المناىضػػة لمسػػتيطاف األخيػػر، أظيػػر أف عػػدد الوحػػدات اًسػػتيطانية التػػي أارتيػػا حكومػػة نتنيػػاىو رػػي « انف
ف حكومػة نتنيػاىو اػادات و وأشػار التقريػر إلػى أ1077زاد أربعة أضعاؼ عما أارتو ري العػاـ  1071العاـ 

وحػدة رػي  7607وحػدة اسػتيطانية أغمبيػا شػراي الجػدار الفااػؿ مقارنػة مػع  6676عمى خطػط بنػا  رنشػا  
 و1070، والمئات ري العاـ 1077العاـ 

نوعػػًا مػػف خيبػػة األمػػؿ لػػدى اػػادة الميكػػود « البيػػت الييػػودي»وبػػرغـ ذلػػؾ أثػػار انحيػػاز غالبيػػة المسػػتوطنيف إلػػى 
يـ رعموا كؿ مػا باسػتطاعتيـ لتعزيػز الػنيج اًسػتيطاني، وبالتػالي أنيػـ األولػى لقيادتػوو وانػدرع ممف يؤمنوف أن

بعػض الميكػودييف ًعتبػػار أف مواػؼ المسػػتوطنيف ينطػوي عمػػى نكػراف كبيػػر لممعػروؼ خاواػػًا بعػد اردانػػة 
البيػػت »حممػػة الواسػػعة رػػي أوسػػاط المسػػتوطنيف ًنضػػماـ سػػكرتير عػػاـ المسػػتوطنات لحممػػة نتنيػػاىو ولػػيس ل

ولػيس مسػتبعدًا أف تقػود الخمرػات الجديػدة رػي أوسػاط اليمػيف إلػى تعزيػز الميػؿ لػدى المسػتوطنيف «و الييودي
 القدامى لمواجية المستوطنيف الجدد وررض ىيمنتيـ عمى الحياة العامةو

ف م 31لػػػف ينػػػاؿ إً « الميكػػػود بيتنػػػا»عمومػػػًا، وبحسػػػب آخػػػر اسػػػتطمع نشػػػرتو القنػػػاة العاشػػػرة رػػػإف  قعػػػدًا، وا 
ومػػػف «و البيػػػت الييػػػودي»و« عوتسػػػما ليسػػػرائيؿ»المقعػػػديف المػػػذيف خسػػػرىما عػػػف اًسػػػتطمع السػػػابؽ ذىبػػػا لػػػػ

الواضػػح أف معسػػكر اليمػػيف بقيػػادة نتنيػػاىو ً يػػزاؿ يتقػػدـ عمػػى معسػػكري الوسػػط واليسػػار بشػػكؿ واضػػح حيػػث 
 مقعدًاو 55مقعدًا ري حيف يمتمؾ الثاني  65يممؾ األوؿ 
« الميكػود بيتنػا»ة داخؿ معسكر اليميف مف انف، حيث ًحػظ المعمقػوف أف الخسػائر رػي اائمػة وبدأت المعرك

ىي رعميػا خسػائر نشػطا  الميػداف الػذيف سػيميموف إلػى التنفػيس عػف غضػبيـ بعػد اًنتخابػات لػيس رقػط عمػى 
نما ربما عمى ايادة « البيت الييودي»  نفسوو« الميكود»والمستوطنيف، وا 

يدة أخرى إلى احتماًت حدوث مفاج ة ً تظير حتى انف ري استطمعات الرأي وىي وأشارت معطيات جد
ترتبط بإمكانية عودة المستنكفيف عف المشاركة ري اًنتخابات عف مػوافيـو ويعتقػد خبػرا  أنػو إذا حػدث ذلػؾ 

لناخبيف وارتفعت نسبة التاويت رقد تظير مفاج ة ري نتائج المعسكراتو ومعروؼ، مثم، أف حوالي ناؼ ا
 العرب ً يشاركوف ري اًنتخابات العامة األخيرةو

 06/0/1102، السفير، بيروت
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اًسػرائيميوف ىػػذه األيػاـ متخورػػوف مػػف انتفاضػة رمسػػطينية ثالثػػة، ويقولػوف إنيػػـ اسػػتعدوا أمنيػا ليػػذا اًحتمػػاؿو 

يحات تػػدخؿ رػػي سػػياؽ التيديػػد مػػف إعػػادة انتخػػاب نتنيػػاىو الػػذي سػػيجر الكارثػػة عمػػى اػػحيح أف ىنػػاؾ تاػػر 
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الكيػػػػاف الاػػػػييوني حسػػػػب اػػػػوليـ، إً أف تاػػػػريحات مػػػػف مسػػػػؤوليف عسػػػػكرييف وأمنيػػػػيف حػػػػذرت مػػػػف ىػػػػذه 
اًنتفاضػػػػة، مسػػػػتدلة بتراجػػػػع مكانػػػػة السػػػػمطة الفمسػػػػطينية أمػػػػاـ حمػػػػاس، وارحبػػػػاط واليػػػػ س الػػػػذي يسػػػػود بػػػػيف 

 نتيجة عدـ إحراز أي تقدـ ري العممية السمميةوالفمسطينييف؛ 
لػـ نعػد عمػى »وري ىػذا السػياؽ، جػا ت تاػريحات القائػد العسػكري العقيػد يػانيؼ انلػوؼ أمػاـ جنػوده اػائم: 

 «وشفا انتفاضة ثالثة، إنيا اائمة بالفعؿ، نتواع الكثير مف اًشتباكات مف انف رااعدا
ابرات الداخمية اًسرائيمية )شيف بيت( يعقوب بيري، الذي ااؿ كما جا ت تاريحات رئيس سابؽ جياز المخ

تواجو شبح انتفاضة رمسطينية جديدة؛ بسبب اًحباط مف الجمود ري انع السمـ، معتبػرا أف « إسرائيؿ»إف 
 انتفاضة رمسطينية أخرى ليس بالضرورة اف تكوف عنيفة، لكنيا اد تتطور إلى حركة احتجاجية ضخمةو

تسػػيبي ليفنػػي « الحركػػة»ات مماثمػػة لكػػؿ مػػف بيريػػز وبنيػػاميف بػػف أليعػػزر ورئيسػػة حػػزب كمػػا اػػدرت تاػػريح
 وغيرىـ مف المسؤوليف السياسييفو

والمتتبػػع لمتحركػػات األمنيػػة ارسػػرائيمية يجػػد تاػػاعدا رػػي وتيػػرة اًعتقػػاًت رػػي الضػػفة، ومسػػاندة مػػف أجيػػزة 
يمولػة دوف واػػوع انتفاضػة جديػدة، أو لمسػػيطرة األمػف الفمسػطينية ىنػاؾ رػػي اعتقػاؿ الناشػطيف، رػػي محاولػة لمح

عمييػػا رػػي بػػدايات تباشػػيرىا التػػي ظيػػرت باسػػتعادة حمػػاس وجودىػػا الجمػػاىيري رػػي أثنػػا  العػػدواف العسػػكري 
 ارسرائيمي األخير عمى غزةو

ويحػػػاوؿ الػػػػرئيس الفمسػػػػطيني محمػػػػود عبػػػػاس الحيمولػػػػة دوف واػػػوع اًنتفاضػػػػة التػػػػي ستضعضػػػػع مػػػػف سػػػػمطتو 
شراكيا ري العمؿ السياسي ري الضفة لتخفيػؼ بالضفة؛ عبر ا لتسريع بإنجاز إنجاز الماالحة مع حماس، وا 

 حالة اًحتقاف بياو
إف حاػؿ –إً أف ىذا التحرؾ اػد ً يمنػع مػف تمممػؿ الشػارع الفمسػطيني واسػتثمار أجػوا  الورػاؽ الفمسػطيني 

 أطياؼ الشعب الفمسطينيورطمؽ انتفاضة جديدة ري األراضي الفمسطينية تشارؾ رييا كؿ  -ذلؾ
، يتمثػؿ رػي الربيػع العربػي «إسػرائيؿ»ويتورر لمفمسطينييف عامؿ تحفيز خارجي رطمؽ انتفاضة جديػدة ضػد 

 «وإسرائيؿ»واعود ارسممييف لمحكـ ري مار، وت مينيـ الغطا  المـز لمشعب الفمسطيني ري مواجية 
بطػش اًحػتمؿ اػد يػدرعيا إلػى اسػتخداـ السػمح، وكػؿ  اد تجنح اًنتفاضة ري البداية لمطرؽ السممية، ولكػف

ذلؾ منوط برغبة الفاائؿ الفمسطينية وميميا نحو دعـ انتفاضة جديدة وتحمؿ أعبائيا، أو تفضيميا اًنشغاؿ 
 بترتيب البيت الفمسطيني الداخمي الذي اد يسفر عف نتائج أو يبو  بالفشؿو

ييف ويوحػدىـ ىػو تفعيػؿ المواجيػة مػع اًحػتمؿ، رفضػم عػف وري نظرنا أف أىـ ما يمكف أف يجمع الفمسػطين
أف ذلؾ يعيد تحريؾ القضية بعد رشؿ كؿ الجيود السممية، رإنو سيوحد الجميػع رػي الميػداف، ويؤسػس لقاعػدة 
جديػػدة لمماػػالحة تقػػـو عمػػى مقاومػػة المحتػػؿ بكػػؿ السػػبؿ، بػػدً مػػف اسػػتمرا التعويػػؿ عمػػى ماػػالحة ً ترتكػػز 

 توارقيوعمى برنامج سياسي 
ولكػػف العػػارريف بوااػػع القضػػية يػػروف أف الفاػػائؿ إمػػا غيػػر راغبػػة أو متػػرددة أو عػػاجزة عػػف خيػػار المقاومػػة 
ومنشػػغمة إمػػا ببرنػػامج التسػػوية أو ترتيػػب البيػػت الػػداخمي مػػا لػػـ تػػدرعيا األحػػداث إلػػى اًنػػدماج رػػي انتفاضػػة 

 جديدة ضد العدوو
 06/0/1102، السبيل، عم ان

 
 

 الجمود السياسيانتخابات لتثبيت  43



 
 
 

 

 

           24ص                                    1631العدد:                06/0/1102الخميس  التاريخ:

 تسفي بارئيؿ
، وافػت الممثمػة كػاًر بيمػر، رػي حينػو كانػت 7984ري حممة اعمنات شبكة الغذا  السػريع 'وينػدز' رػي العػاـ 

سػػنة، ورػػي يػػدىا رغيػػؼ خبػػز مفتػػوح وريػػو اطعػػة لحػػـ اػػغيرة مػػف اػػنع منػػارس وىمػػي، وعمػػى  87رػػي عمػػر 
ائب الرئيس اًمريكي، وولتر مونػديؿ، ىػذا الشػعار وجييا سيما  عجب: 'ايف المحـ.'و ري نفس السنة تبنى ن

رػػي حممتػػو اًنتخابيػػة لمرئاسػػة ضػػد البرنػػامج السياسػػي المعظػػـ زعمػػا الػػذي عرضػػو منارسػػو جػػاري ىػػارتو رػػرد 
 ىارت بعرض كـو مف الورؽ كدليؿ عمى أنو 'يوجد لحـ' ري برامجوو وبالنار راز رونالد ريغفو

وك ف المنارسة ىي عمى نوع المحـ وحجمو، عمى اركار جميمة، عمػى  ري اًنتخابات ري اسرائيؿ ايضا يخيؿ
انزاؿ ايد بيف اًاتااد والمجتمع وبيف اًمف، عمى الفاشية حياؿ الميبرالية، اًرض مقابؿ السمـ، عمى 'سمـ 

لة اًولويات' وكذا بعض العناريةو وك ف الناخبيف مدعووف حقا لممشاركة ري تاميـ الاورة المستقبمية لدو 
اسػرائيؿو يمكػػف لنػػا أف نيػدأو ريػػذه اًنتخابػػات ليسػػت عمػى التغييػػر والتبػػديؿ، بػػؿ عمػى ت كيػػد الموجػػود وتثبيػػت 

 الجمود الفكري والسياسي الذي يقبض عمى عنؽ اسرائيؿو
المضػػػموف الفنػػػي لكػػػؿ واحػػػد مػػػف اًحػػػزاب، او مػػػا يسػػػمى 'البرنػػػامج اًنتخػػػابي'، دايػػػؽ وواضػػػح اكثػػػر، بػػػدوف 

امج اسـ مف اًحزاب ري الماضي، مما انشػ  رػي حينػو الػوىـ رػي أف شػيئا مػا يمكػف أف غموض كاف يمؼ بر 
يتغيػػرو ولكػػف ىػػذه الاػػياغة المنمقػػة تػػذر الرمػػاد رػػي العيػػوفو إذ يخيػػؿ لمناخػػب بانػػو يعػػرؼ بالضػػبط مػػا الػػذي 

ي يػؤمف بيػا يشتريوو وما يبعث عمى اًحباط اكثر ىو أنو يخيؿ لمناخب بانو يمنح مف اوتػو لميػديولوجيا التػ
كي تترجـ الى السياسةو مف ناحية احاائية ىذا اًيماف احيحو ري الساعات اًولى بعػد اغػمؽ اػناديؽ 
اًاتراع ستتضح بالفعؿ اوة الكتؿ اًيديولوجية، ولكف مف تمػؾ المحظػة سػيبدأ العمػؿ الاػاخب لمخمطػة: اي 

المنتاػػرة، يفقػػد ىويتػػو ويحنػػي رأسػػو  حػػزب سػػيخمط نفسػػو بػػدوف أف يعػػود أحػػد يتعػػرؼ عميػػو رػػي داخػػؿ الكتمػػة
ًمم اتياو ومف سيكوف البائس الذي لف تكفيو اوتو حتى كي يجتاز عتبة الباب الذي يتيح لمسؤوليو نايبا 
ري الحكـو ىذه ىي المرحمػة التػي تقطػع رييػا بوحشػية الاػمة بػيف النػاخبيف واحػزابيـ، بػيف اًيػديولوجيا وبػيف 

 يا المنتخبوفو'سيارة الماؿ' التي سيسارر ري
وعندىا سيتضح ايضا، مرة اخرى، اف ري اسػرائيؿ ً توجػد حقػا كتمػة وسػط، وانيػا كميػا رقاعػة انتفخػت عمػى 
شرؼ اًنتخابات رقط كي تتفجر ري نيايتيا ري حضػف اليمػيفو اًعػذار سػتكوف بػوررةو 'الكفػاح ضػد اليمػيف 

ع اليمػيف المتطػرؼ'و وك نػو توجػد حقػا اائمػة مف الداخؿ'، 'تحقيؽ شي  ما لمناخبيف'، 'عرض بديؿ لمشػراكة مػ
الواف تعرض جممة مف اًختيارات بيف اليميف السيئ واليميف المطيؼو امػا لكتمػة اليمػيف مقابػؿ شػتات اليسػار 
ريوجد وسيكوف لوف موحد يحدده طررو اًااىو ً ررؽ بيف اريغدور ليبرماف وموشيو رايغميف، وبينيما وبيف 

اي وبينيما وبيف آريو الداد وميخائيؿ بف آريو الشراكة السياسية بينيـ ىي أمر مفيـو نفتالي بينيت وايمي يش
مػػػف تمقػػػا  ذاتػػػػو إذ ً يوجػػػد ًو يمكػػػػف أف يوجػػػد تػػػػدرج لمعناػػػرية أو جػػػػدوؿ ترتيػػػب لمقوميػػػػة المتطررػػػةو ىػػػػذه 

تاػػريح  اًيػػديولوجيا السػػائدة التػػي نضػػجت رػػي السػػنوات الخمػػس اًخيػػرةو وىػػي واضػػحة ومتبمػػورة لدرجػػة أف
شػيمي يحيمػػوريتش رػي أنيػػا لػف تنضػػـ الػى حكومػػة الميكػػود بيتنػا البيػػت الييػودي اػػوة ًسػرائيؿ اتحػػاد الشػػراييف 
العالمي المحارظيف عمى التوراة )نعـ، ىذا ىو اًسـ الرسمي لحزب شاس(، تعتبر برنامجا ايديولوجيا عالميػا 

 شاممو
لمعجػز رػػي الميزانيػة او أف تعطػػي رأييػا رػػي موضػػوع  ظػاىرا لػػـ تعػد يحيمػػوريتش تحتػاج الػػى أف تعػرض حمػػًو

المسػػػػتوطنات، التػػػػي مػػػػف ناحيتيػػػػا يكفػػػػي أنيػػػػا تتعيػػػػد اً تكػػػػوف يمينػػػػاو ىػػػػذا لػػػػيس امػػػػيمو ولكػػػػف اذا لػػػػـ تكػػػػف 
يحيموريتش يمينا، وعندما يكوف الوسط ىو سحابة دخاف، رانيا يسارو وحتػى لػو لػـ تعتػرؼ بػذلؾ، وحتػى لػو 
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ـ تنتبو بانيا كذلؾو المشكمة ىػي اف يسػار يحيمػورتش ىػو يسػار عميػؿ، عػار  ركمت وخبطت او ادعت بانيا ل
وخجوؿ، باًجماؿ 'ليس يمينا'و لو كانت الممثمة كاًر بيرؿ عمى ايد الحياة، لكاف ممكنػا تجنيػدىا مػرة اخػرى 

 كي تعرض عمى يحيموريتش السؤاؿ البري  جدا: 'ايف المحـ'.و
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