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 ر الجاريجدواًل زمنيًا إلنياء االنقسام وتشكيل حكومة توافقية برئاسة عباس نياية الشي حوار القاىرة يقر   8
جمسة الحوار بيف  ، أفجيياف الحسيني ،القاىرةنقبًل عف مراسمتيا في  88/8/1083الحياة، لندن، نشرت 

مرزوؽ وآخر مف حركة فتح برئاسة  وفد مف حركة حماس برئاسة نائب رئيس مكتبيا السياسي موسى أبو
اختتمت أمس في القاىرة. وعقب  ،عضو المجنة المركزية عزاـ األحمد وبحضور الراعي المصري

قت لمنظمة ؤ تـ االتفاؽ عمى عقد اجتماع اإلطار القيادي الم"إنو  ،الحياة جريدةالمحادثات، قاؿ أبو مرزوؽ ل
االنتخابات المركزية عمميا في كؿ مف الضفة الغربية الشير المقبؿ، وأف تستأنؼ لجنة  9التحرير في 

مف  30الجاري، وأف تبدأ الحكومة مشاورات تشكيميا في حد أقصى ىو  30وقطاع غزة بحد أقصى ىو 
 الشير الجاري، وكذلؾ األمر بالنسبة إلى لجنتي الحريات العامة والمصالحة.

ر قانوف االنتخابات وتشكيؿ لجنة انتخابات المجمس وأوضح أنو في اليوـ التاسع مف الشير المقبؿ سيتـ إقرا
الوطني الفمسطيني في الخارج وتحديد أماكف إجراء االنتخابات التي ستجرى فييا ىذه االنتخابات في 
الخارج، وكذلؾ تحديد مواعيد محددة ودقيقة لعمؿ ىذه المجاف. وأكد أف الرئيس محمود عباس ىو الذي 
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التي سيتـ تشكيميا بالتوافؽ بيف القوى كافة، الفتًا إلى أف الممؼ األمني لـ سيرأس حكومة التوافؽ الوطني 
 ."بحثنا فقط ممفات االنتخابات والحريات العامة ولجنة المصالحة والحكومة"يتـ بحثو، وقاؿ: 

األجواء كانت إيجابية... وىي امتداد "إف  :الحياة جريدةوقاؿ عضو المكتب السياسي لمحركة عزت الرشؽ ل
جواء التي سادت االجتماعات األخيرة بيف الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ، لؤل

قت لمنظمة التحرير في التاسع مف الشير المقبؿ لتفعيؿ ؤ وتـ االتفاؽ عمى عقد اجتماع لئلطار القيادي الم
س الوطني الفمسطيني، وكذلؾ منظمة التحرير، وأف تقوـ لجنة تفعيؿ المنظمة بإقرار قانوف انتخابات المجم

. ولفت إلى أف لجنة االنتخابات المركزية "بتشكيؿ لجنة انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني في الخارج
ستكمؼ تسجيؿ الناخبيف في الداخؿ مف أجؿ إجراء انتخابات المجمس الوطني. وأشار إلى أنو تـ االتفاؽ 

وعمى  الجاري. 30في كؿ مف الضفة وغزة بحد أقصى  عمى أف تواصؿ لجنة االنتخابات المركزية عمميا
الشير الجاري لتشكيؿ  30المشاورات ستبدأ بيف الطرفيف بحد أقصى ىو "صعيد لجنة الحكومة، قاؿ: 

الحكومة ... ولجنتا الحريات العامة والمصالحة المجتمعية ستباشراف عمميما في كؿ مف غزة والضفة في 
. وأوضح أنو تـ االتفاؽ عمى تشكيؿ لجنة مصغرة عميا برئاسة مصر "مف الشير الجاري 30حد أقصى ىو 

وعضوية فتح وحماس تكوف في حاؿ انعقاد دائـ لمتابعة حسف تنفيذ اتفاؽ المصالحة ولحؿ أي عقبات قد 
 تعترض تنفيذه.

عبلمية الحياة إنو تـ االتفاؽ بيف الجانبيف عمى وقؼ التصريحات اإل جريدةفي السياؽ ذاتو، قاؿ األحمد ل
السمبية، وكذلؾ التراشؽ اإلعبلمي الذي مف شأنو أف يسمـ األجواء وينعكس سمبًا عمى أجواء المصالحة، 
ويسيء إلى الجيود التي تبذؿ مف أجؿ إنياء االنقساـ، الفتًا إلى أنو في حاؿ حدوث أي مخالفة مف أي 

عمى "الوفديف في القاىرة اتفقا  وأوضح لوكالة فرانس برس أف جانب، سيتـ الرجوع إلى الراعي المصري.
نياء االنقساـ اتفقنا عمى اآلليات والجداوؿ "، موضحًا: "جدوؿ زمني لتنفيذ اتفاؽ المصالحة الفمسطينية وا 

الزمنية إلنياء االنقساـ وأبرزىا أف تستأنؼ لجنة االنتخابات عمميا في قطاع غزة في موعد أقصاه الثبلثيف 
 ."اصؿ عمميا في الضفة في الموعد نفسومف الشير الجاري، وكذلؾ أف تو 

، أف ردينة فارسو لعاؿ، ا سيد عبد ،غزةو  ،القاىرةنقبًل عف مراسمييا في  88/8/1083عكاظ، جدة،  وأضافت
لممصالحة، ولدييا النية واإلرادة السياسية الكاممة لتحقيؽ  تماماً  موسى أبو مرزوؽ أكد أف حماس جاىزة .د

عكاظ، إف الفترة الماضية شيدت مجموعة مف الرسائؿ اإليجابية بيف  جريدةوقاؿ، في تصريح ل ذلؾ.
 تييئة األجواء لممصالحة. يسيمت بشكؿ كبير فأالطرفيف 
في حديث  ،عزت الرشؽ أكد، أف أحمد إدريس نقبًل عف مراسميا، 88/8/1083السبيل، عم ان، وأوردت 
، زمني لتنفيذ اتفاؽ المصالحة فوراً  اتفاؽ حركتي حماس وفتح عمى تحديد جدوؿ ،السبيؿ جريدةخاص ل

وذلؾ في إطار رزمة واحدة، وتضـ ما تـ التوصؿ إلييا في كؿ مف القاىرة والعاصمة القطرية الدوحة، 
 وتشمؿ خمسة ممفات ىي الحكومة واالنتخابات ومنظمة التحرير الفمسطينية واألمف والمصالحة المجتمعية.

قاء، ونفى ما تناقمتو بعض وسائؿ اإلعبلـ عف ممؼ األمني في ىذا الوقاؿ الرشؽ انو لـ يتـ التطرؽ إلى الم
اشتراط مف حركة فتح حؿ كتائب القساـ واألجنحة العسكرية لممقاومة إلنجاز المصالحة. وأكَّد الرشؽ أف 

 المقاومة وسبلحيا ليست موضع نقاش، وسبلح المقاومة خط أحمر.
االجتماع الذي عقد بيف وفديف مف حركتي فتح وحماس مف جانبو قاؿ الراعي المصري في بياف لو عقب 

في القاىرة: إنو تـ التوافؽ عمى الجدوؿ الزمني والتوقيتات البلزمة لبدء تنفيذ جميع القضايا المتعمقة 
 كانوف الثاني الجاري. 30أنو سيتـ البدء بذلؾ مف اليوـ وبحد أقصى حتى يوـ  بالمصالحة، موضحاً 
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بلؿ االجتماع عمى التزاـ كبل الطرفيف بتنفيذ ما سبؽ االتفاؽ عميو في إطار وأوضح أنو جرى التأكيد خ
وثمف الراعي المصري جدية الطرفيف وتجاوبيما مع طموحات ومطالب الشعب الفمسطيني،  الرزمة الواحدة.

 مؤكدا أنو يتطمع لبللتزاـ بما تـ االتفاؽ عميو اليوـ.
العامة المصري المواء رأفت شحاتة، وضـ وفد حماس  وعقد لقاء أمس بحضور مدير جياز االستخبارات

موسى أبو مرزوؽ، وعزت الرشؽ وخميؿ الحية ونزار عوض، كما ضـ وفد حركة فتح عزاـ األحمد وصخر 
 بسيسو وماجد فرج.

خميؿ الحية قاؿ: إف أرناؤوط، أف عبد الرؤوؼ نقبًل عف مراسميا،  88/8/1083، رام اهلل، األياموجاء في 
كانت إيجابية ونعتقد أف لجنة االنتخابات ستدخؿ إلى غزة وسنعمؿ عمى إزالة كافة العقبات أماميا، "األجواء 

وأعتقد أف موضوع المصالحة سيسير قدمًا وخاصًة أنو تـ االتفاؽ عمى تفعيؿ اإلطار القيادي، وأعتقد أف 
 ور وتتحرؾ إلى األماـ".ىذا اإلطار ىو األىـ فإذا دخمت حركتا حماس والجياد في المنظمة ستسير األم

 
 ال يوجد سوى سالح وقانون واحد لدولة فمسطينفي الضفة:  األمنية األجيزةقادة  عباس يمتقي 

رئيس محمود عباس، عمى انو ال أحد فوؽ القانوف، مشددا عمى انو ال يوجد سوى الأكد  :وفا – راـ اهلل
لمقانوف دوف استثناء، مع الحفاظ عمى سبلح واحد وقانوف واحد لدولة فمسطيف، يخضع جميع مواطنييا 

 كرامة المواطف وأمنو.
، مساء الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، بقادة األجيزة األمنية، بحضور وجاء ذلؾ خبلؿ اجتماع

وزير الداخمية سعيد أبو عمي، ومساعد القائد األعمى لقوى األمف المواء إسماعيؿ جبر، ورئيس ديواف الرئاسة 
لتقرير مف قادة األجيزة األمنية حوؿ األوضاع األمنية في المحافظات  عباسواستمع  األعرج. حسيف

واصدر تعميماتو لؤلجيزة األمنية  الفمسطينية وتطبيؽ سيادة القانوف والحفاظ عمى امف المواطف الفمسطيني.
األماف لممواطف ويحفظ بتكثيؼ جيودىا لحفظ األمف واالستقرار وتطبيؽ سيادة القانوف بما يوفر األمف و 

 حقوقو.
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 فياض: سنتمكن من تجاوز األزمة المالية خالل شير من اآلن  

قاؿ رئيس الحكومة الفمسطينية في الضفة الغربية سبلـ فياض الخميس إف ىناؾ بوادر لحؿ : صفا - راـ اهلل
لتي تواجييا السمطة الفمسطينية جّراء استمرار القرصنة اإلسرائيمية عمى أمواؿ الشعب األزمة المالية الحادة ا

األندلسي في بيت ساحور والمموؿ مف  -وأكد فياض خبلؿ افتتاحو لممركز الثقافي الفمسطيني الفمسطيني.
ؿ شير مف قبؿ الوكالة األندلسية عمى أف حكومتو ستتمكف مف التعامؿ مع األزمة المالية وتجاوزىا خبل

وبيف أف المساعدات المالية الُمقدمة لمسمطة الفمسطينية سُتساىـ في تجاوز األزمة المالية وتبعاتيا،  اآلف.
وعبر عف أممو في أف تقدـ الدوؿ  وبشكؿ خاص المساعدة المالية المقدمة مف المممكة العربية السعودية.

ُيساىـ في تمكينيا مف الوفاء بالتزاماتيا واالستمرار في  العربية الشقيقة المزيد مف الدعـ المالي لمسمطة، وبما
 تمبية احتياجات مواطنييا.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 حالياً أوروبية جديدة مطروحة لتحريك عممية السالم  مبادراتي ألوجود عريقات: ال  
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ئب عريقات الخميس التأكيد عمى ضرورة صا د.جدد كبير المفاوضيف الفمسطينييف : وليد عوض -راـ اهلل 
طبلؽ المحتمة عاـ  األراضيفي  اإلسرائيميوقؼ االستيطاف  سراح المعتقميف الفمسطينييف وخاصة  وا 

كوف تمؾ ليست شروطا بؿ ىي التزامات  إسرائيؿقبؿ العودة لممفاوضات مع  أوسموالمعتقميف قبؿ اتفاؽ 
 تنفيذىا. أبيبعمى حكومة تؿ 

بريطانيا التي  -تحمؿ مبادرة فرنسا أفزؿ السمطة الفمسطينية عف شرط وقؼ االستيطاف مقابؿ وبشأف تنا
الستئناؼ المفاوضات جداوؿ زمنية لبلنتياء مف المفاوضات، نفى عريقات لمقدس العربي  إعدادىايجري 

 إلىضات، مشيرا يجب تنفيذه قبؿ استئناؼ المفاو  إسرائيؿالتنازؿ عف وقؼ االستيطاف كوف ذلؾ التزاـ عمى 
لتنفيذ ما عمييا مف  إسرائيؿبالضغط عمى  األوروبييفمع  األخيرةالقيادة الفمسطينية طالبت في اتصاالتيا  أف

 التزامات.
موقؼ القيادة الفمسطينية "وكرر عريقات التأكيد عمى الموقؼ الفمسطيني مف العودة لممفاوضات بالقوؿ 

طبلؽوقؼ االستيطاف واضح ومحدد وىو ال عودة لممفاوضات قبؿ  سراح المعتقميف وخاصة المعتقميف قبؿ  وا 
 بريطانية الستئناؼ المفاوضات. -، مشددا عمى انو ال عمـ لو بوجود مبادرة فرنسية أوسمو"اتفاؽ 

وعربية ومع الرئيس الفمسطيني محمود عباس  أوروبية أطراؼوبشأف وجود اتصاالت تجري حاليا ما بيف 
 بأيارعمى البحر الميت  باألردفعمى ىامش مؤتمر دافوس المقرر عقده  إسرائيؿة لعقد لقاء سبلـ بمشارك

المبادرة الفرنسية  أساسعمى  واإلسرائيمييفعف استئناؼ المفاوضات بيف الفمسطينييف  لئلعبلفالقادـ 
ذا ى إفلؾ  أقوؿ أف، واستطيع اإلطبلؽىذا كبلـ غير صحيح عمى "البريطانية قاؿ عريقات لمقدس العربي 

 .اإلطبلؽ"الكبلـ غير صحيح عمى 
 أوروبيةالخميس بأف ىناؾ اتصاالت  "القدس العربي"وذكرت مصادر اقتصادية فمسطينية رفيعة المستوى لػ

وبريطانيا لمعودة -لطرح مبادرة سبلـ مف قبؿ فرنسا  األمريكية اإلدارةعربية تجري مع عباس بالتشاور مع 
 لممفاوضات.

البريطانية الستئناؼ المفاوضات في لقاء  -عف المبادرة الفرنسية  اإلعبلف ورجحت المصادر بأف يجري
مايو المقبؿ وبحضور الفمسطينييف أيار/ يعقد عمى ىامش مؤتمر دافوس االقتصادي العالمي في 

تمؾ المبادرة التي  أساسالمفاوضات سيكوف عمى  إطبلؽ أف إلىوبحضور دولي الفت، مشيرة  واإلسرائيمييف
 .األمرفي نياية  أوروبيةادرة ستكوف مب

ومف طرفو أكد عريقات عدـ وجود أي مبادرات أوروبية جديدة مطروحة لتحريؾ عممية السبلـ في المرحمة 
الحالية، مشيرا إلى اتصاالت تجري مع الرئيس محمود عباس وعدد مف الدوؿ العربية عمى رأسيا األميف 

 العاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي.
، الفتًا إلى أف ىناؾ "ال توجد أي مبادرات جديدة مطروحة سوى المبادرة العربية لمسبلـ"ؿ عريقات وقا

أحاديث تجري مف قبؿ األوروبييف مع عباس والعربي وعدد مف الدوؿ العربية لبحث التطورات السياسية في 
 نية.ما في ظؿ العقوبات اإلسرائيمية المفروضة عمى الدولة الفمسطيالمنطقة ال سيّ 

نحف بحاجة إلى آليات جديدة وجدوؿ زمني لتطبيؽ ما ىو متفؽ عميو مف إلزاـ إسرائيؿ بوقؼ "وأضاؼ 
طبلؽ سراح األسرى الفمسطينييف  ."االستيطاف والتيويد المتواصؿ في القدس واألراضي الفمسطينية وا 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 مى الصمود والثباتبطولي ومثال حي  ع نموذجقريع: "باب الشمس"  
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األياـ: أشاد عضو المجنة التنفيذية لدى منظمة التحرير، رئيس دائرة شؤوف القدس أحمد قريع، في  -القدس 
تصريح صحافي، أمس بالتجربة النضالية لقرية باب الشمس الواقعة عمى قطعة أرض مستيدفة باالستيبلء 

وحدة استيطانية  قبؿ شيور نيتو إقامة ، التي أعمف االحتبلؿ شرؽ القدس، عمى أراضي منطقة 
عمييا، واصفًا ىذه اليبة الوطنية بالنموذج البطولي ومثااَل حيًا في الصمود والثبات عمى األرض، والرفض 
القاطع لمسياسات اإلسرائيمية باالستيبلء عمى ىذه األراضي "ولكؿ ما أقاـ عمى أرضنا مف استيطاف 

 استعماري احتبللي".
 //ام اهلل، األيام، ر 

 
 دعو رئيس وزراء المغرب لزيارة غزةت حكومة ىنية 

دعا وكيؿ وزارة الشئوف الخارجية في غزة د.غازي حمد رئيس الوزراء المغربي عػبد اإللو بف كيراف رسميًّا 
 .قطاع غزةلزيارة 

رة رسمية ينظميا جاء ذلؾ في أعقاب لقاء جمع حمد وبف كيراف في العاصمة المغربية الرباط، خبلؿ زيا
وناقش حمد مع رئيس الوزراء  حمد لممشاركة في مؤتمر يتناوؿ التغيرات الحاصمة في المنطقة العربية.

المغربي سبؿ وآليات دعـ الشعب الفمسطيني، وأبمغ األوؿ بف كيراف شكر وامتناف الشعب الفمسطيني لممغرب 
 عمى جيودىا العظيمة تجاه الشعب الفمسطيني.

محمد  د.ار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية د. يوسؼ رزقة: "زيارة الرئيس التونسي وقاؿ المستش
 منصؼ المرزوقي إلى قطاع غزة مرحب بيا، وىي متوقعة في أي وقت".

 //فمسطين أون الين، 
 
 حتى الموافقة عمى شرطيا "قناة البحرين"تتحفظ عمى مشروع الضفة: سمطة المياه  

سمطة المياه الفمسطينية عف تحفظيا حوؿ مسودة التقرير النيائي لمشروع دراسة  أعربت :معا –بيت لحـ 
 جدوى قناة البحريف التي تربط بيف البحر األحمر مف جية والبحر الميت مف جية أخرى.

وكانت صحيفة "ىآرتس" قالت أف البنؾ الدولي أعمف رسميا موافقتو عمى دعـ مشروع قناة البحريف التي 
البحر األحمر والبحر الميت، وقاؿ البنؾ في تقرير لو أنو يؤيد البدء فورا في العمؿ بالمشروع نظرا  تربط بيف

 ألنو سيحقؽ الكثير مف المميزات.
ما نشرتو صحيفة "ىآرتس"  أفوقاؿ رئيس المجنة التوجييية لمجانب الفمسطيني في المشروع د. شداد العتيمي 

ط نشر مسودة لمتقرير النيائي، ال يتضمف موافقة البنؾ الدولي عمى العبرية ليس دقيقا حيث أف ما حدث فق
المشروع ممكف ولكف يتطمب ذلؾ مزيدا مف الدراسات  أفتضمف قوؿ البنؾ الدولي  إنماالمشروع وتمويمو 

 البيئية والقياـ بمشروع تجريبي.
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 
 
 ل الناخبين في غزةتحديث سج إلعادةلجنة االنتخابات جاىزة  
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تحديث سجؿ  إعادةلجنة االنتخابات المركزية جاىزيتيا لمعودة لقطاع غزة لمبدء في  أعمنت :معا –بيت لحـ 
 إفالمركزية ىشاـ كحيؿ في حديث لغرفة تحرير معا  االنتخاباتوقاؿ المدير التنفيذي لمجنة  الناخبيف.

ي غزة فور الحصوؿ عمى قرار رسمي مف الجيات جميع مكاتب وطواقـ لجنة االنتخابات جاىزة لمعمؿ ف
 الرسمية لبدء مزاولة العمؿ في القطاع.

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 
 تنا في لبنان لحل األزمة الماليةاعبد اهلل: قد نبيع عقار عبد اهلل  

مسطيني والسفير أّكد عبد اهلل عبد اهلل رئيس المجنة السياسية في المجمس التشريعي الف :سما -راـ اهلل 
الفمسطيني السابؽ في بيروت، أّف السمطة الفمسطينية تواجو أزمة مالية خانقة، قد تدفعيـ لبيع عقارات حركة 

 فتح في لبناف.
اهلل وفي مقابمة خاصة أجرتيا معو صحيفة "سبلب نيوز" اإللكترونّية المبنانية عبر الياتؼ قاؿ: نحف  عبد

ـّ  نواجو أزمة مالية حقيقية، ونريد  أفمف قبؿ األشّقاء، "ومش رح نصرخ ألجؿ  إذاللنااستيعابيا، كي ال يت
 يدعمونا".

 //وكالة سما اإلخبارية،                                                            
 
 تصرف نصف راتب لموظفييا األحد المقبل  اهللحكومة رام  

ية الفمسطيني نبيؿ قسيس أنو سيتـ صرؼ نصؼ راتب لمموظفيف بعد غد أعمف وزير المال: البياف - راـ اهلل
 .شيكؿ شيكؿ وال يزيد عف  )األحد(، عف شير ديسمبر بما ال يقؿ عف 

 //البيان، دبي، 
 
 القدس المكان األول في العمل الوطني والعربي واإلسالمي تحتلبأن قريع يطالب  

رئيس دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير أحمد قريع "أبو عبلء"، إف أي سائد أبو فرحة: قاؿ  –البيرة 
حديث عف الدولة دوف القدس ال معنى لو، مشيرا إلى أنيا يجب أف تحتؿ المكاف األوؿ في العمؿ الوطني 

وأوضح خبلؿ ندوة تحت عنواف "األوضاع الصحية في القدس"، نظمتيا الدائرة في  والعربي واإلسبلمي.
معية اليبلؿ األحمر بالبيرة، أمس، أنو ال سبلـ دوف القدس، مشددا عمى أنيا تتعرض ألبشع وأخطر قاعة ج

 ىجمة في تاريخيا.
 //األيام، رام اهلل، 

 
 التي ستنتيي قريباً عاٌم إلنياء ظاىرة العمالء  1083الداخمية في غزة:  

إسبلـ شيواف، أف األجيزة األمنية  بغزة ي الحكومةالناطؽ باسـ وزارة الداخمية ف : أكدعواد محمود أبو -غزة 
التابعة لموزارة بغزة دائما في حالة ما وصفو بػ"الصراع الخفي مع أجيزة االستخبارات اإلسرائيمية"، وذلؾ 

شح المعمومات الصادرة مف  إلى"ما قامت بو األجيزة األمنية أدى  أف إلىلمحاربة ظاىرة العمبلء، مشيرا 
 االحتبلؿ". غزة ألجيزة أمف

الخطوات التي اتخذتيا  إلى، "عامًا إلنياء ظاىرة العمبلء التي ستنتيي قريبًا"، الفتًا شيواف عاـ  وعدّ 
الوزارة لنشر الوعي بيف المواطنيف، وفتح باب التواصؿ معيـ مف خبلؿ غرؼ عمميات خاصة مف أجؿ أي 
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 أيداد الوزارة لمعالجة أي قضية قد يقع فييا قضية ابتزاز أو تواصؿ مع المخابرات اإلسرائيمية، واستع
 مواطف.

 //القدس، القدس، 
 
 السمطة الفمسطينية تدين احتجاز الرىائن األجانب في الجزائر  

أدانت رئاسة السمطة الفمسطينية احتجاز عشرات الموظفيف األجانب والجزائرييف العامميف في أحد : راـ اهلل
 (./ر األربعاء )المنشآت النفطية في الجزائ

ووصفت رئاسة السمطة، في بياف صادر عنيا الميمة الماضية نشرتو وكالة األنباء الرسمية التابعة ليا، عممية 
احتجاز مائة وخمسيف موظًفا، بينيـ نحو أربعيف مف جنسيات أجنبية مختمفة في الجزائر، بأنو "عمؿ 

 اب بكؿ أشكالو"، عمى حد تعبير البياف.إرىابي"، مشددة في الوقت ذاتو عمى "إدانتيا لئلرى
 //قدس برس، 

 
 في قضية النواب المقدسيين المبعدين لثالثة أشير  النظرمحكمة إسرائيمية ترجئ  

قالت كتمة "التغيير واإلصبلح" البرلمانية التابعة لحركة حماس في المجمس التشريعي : القدس المحتمة
رائيمي في مدينة القدس أجمت محاكمة نائب مقدسي ووزير سابؽ مف الفمسطيني أف محكمة االحتبلؿ اإلس

 إبريؿ القادـ./ سكاف القدس حتى شير نيساف
(، وصؿ "قدس برس" نسخة منو، أف النيابة اإلسرائيمية /وأوضحت، في تصريح صحفي ليا الخميس )

قدسي المعتقؿ لدى االحتبلؿ العامة، في المحكمة العميا بمدينة القدس، أجمت النظر في قضية النائب الم
محمد طوطح والوزير السابؽ خالد أبو عرفة لمدة ثبلثة أشير، عمى أف يعاد النظر في قضيتيـ بعد انقضاء 

 ىذه المدة.
 //قدس برس، 

 
 معودة لموراء وااللتفات إلى سنوات االنقساملال مجال بعد اآلن  :حماس وفتح 85

حماس وفتح أنو ال مجاؿ بعد اآلف العودة لموراء وااللتفات إلى سنوات أكدت حركتا : أحمد المبابيدي - غزة
االنقساـ التي "أضرت" بالشعب الفمسطيني وتاريخو النضالي وأعطت الفرصة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي لمتغوؿ 

 في تيويد القدس وبناء المستوطنات واالستفراد بكؿ مف غزة والضفة الغربية باإلضافة إلى مدينة القدس.
اؿ عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشؽ، وعضو وفدىا في لقاءات المصالحة، بعد وق

االعبلف عف الوصوؿ إلى اتفاؽ عمى تنفيذ المصالحة في العاصمة المصرية، إنو "جرى االتفاؽ مع "فتح" 
ع يممسو عمى طي صفحة االنقساـ إلى األبد والشروع الفوري لتنفيذ ممفات المصالحة وتحويميا إلى واق

وأوضح الرشؽ في تصريح ىاتفي لػ"فمسطيف أوف اليف"، أف الجدوؿ  المواطف الفمسطيني في الضفة وغزة".
الزمني لمتنفيذ والذي تـ االتفاؽ عميو برعاية مصرية "كريمة" سيبرىف لممواطف الفمسطيني صدؽ توجو 

 اـ مف التاريخ الفمسطيني.الحركتيف نحو المصالحة، مشددًا عمى أف األياـ القادمة ستحذؼ االنقس
بدوره، قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح د. نبيؿ شعث، إف حركتو دشنت مع حماس صفحة جديدة مف 
العبلقات الثنائية ستتجاوز بيا سمبيات الماضي وتبني عمى إيجابيتو لتبني الحاضر والمستقبؿ، مشيرًا إلى 

نياء أف الحركتيف تسعياف إلى تحقيؽ مطالب الشعب ال وشدد  الفمسطيني. االنقساـفمسطيني بالمصالحة وا 
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شعث في تصريح ىاتفي لػ"فمسطيف أوف اليف"، عمى أف حركتو وحماس باتتا تدركاف أف الشعب الفمسطيني 
لف يقؼ مكتوؼ األيدي في حاؿ ما تـ التراجع عف المصالحة وااللتفات لمخمؼ، موضحًا أف الشعب سيقوؿ 

 مف يخرج عف االتفاؽ خارج الصؼ الوطني. كممتو وسيعمف موقفو بنبذ
 88/8/1083فمسطين أون الين، 

 
 حماس يمتقي مستشار العاىل المغربي ويطالب بـ"شبكة أمان لممصالحة"حركة وفد  86

التقى وفد حركة حماس، الذي يزور العاصمة المغربية الرباط، مستشار العاىؿ المغربي عبد  :الرباط
وأكد المستشار المنوني  كي، وناقشوا آخر تطورات المصالحة الفمسطينية.المطيؼ المنوني في القصر المم

بأف القضية الفمسطينية  مع قضايا الشعب الفمسطيني، موضحاً  دائماً  بأف المغرب ممًكا وحكومة وشعباً 
إلى جيود الممؾ في دعـ القضية الفمسطينية وخاصة في  بالمغرب في الدعـ والنصرة، مشيراً  حاضرة دائماً 

 في الوقت ذاتو عمى "التضامف الكامؿ المغربي مع الشعب الفمسطيني مجدداً  أس لجنة القدس، مؤكداً تر 
 ".وقديماً 

مف جانبو؛ أشاد النائب صبلح البردويؿ بدور المغرب في تعزيز المصالحة الفمسطينية ومواقفيا في مساندة 
ة أماف عربية لممصالحة، ورعاية وطالب البردويؿ "بالعمؿ عمى تشكيؿ شبك ودعـ القضية الفمسطينية.

 منو كشيداء والجرحى والمؤسسات". المتضرريفلتعويض ضحايا االنقساـ و  صندوقاً 
 87/8/1083قدس برس، 

 
 فتح واضحة في مسعاىا إلى المصالحةحركة أحمد نصر:  87

نصر، مساء قاؿ أميف سر الييئة القيادية العميا ونائب المفوض العاـ لحركة فتح في قطاع غزة أحمد  :غزة
أمس الخميس، إف الحركة "تريد مصالحة تعيد لشعبنا وحدتو وبناء مؤسسات سمطتو ودولتو وأف تكوف 

 منظمة التحرير ممثبًل شرعيًا لو".
وكاف نصر تحدث خبلؿ مشاركتو في حفؿ استقباؿ قادة العمؿ الوطني لمناسبة انطبلقة حركة فتح قائبل 

ييف انتصاريف عمى العدو ومرغ انفو بالتراب فقد عادت دبابات شعبنا خبلؿ الشيريف الماض أنجز"لقد 
مميًا بحقو في دولة لو، ولـ يبؽ إال أف أاالحتبلؿ خاسئًة بائسًة، وفي األمـ المتحدة انتزع شعبنا اعترافًا 

 نطوي صفحة االنقساـ األسود.. ىذا ىو االنتصار الحقيقي، وىذا ما يريده الناس".
فتح وجماىير شعبنا في عرس الثورة الفمسطينية في ساحة الشييد ياسر  وأضاؼ "لقد خرجت جماىير

االنقساـ، ىذا كاف لساف  إلنياءعرفات يـو الرابع مف كانوف الثاني )الجاري( لتقوؿ نعـ لموحدة الوطنية نعـ 
حاؿ الناس التي خرجت لتقوؿ نحف مع المصالحة، فيؿ نفيـ كفصائؿ ىذه الرسالة؟ نحف في فتح واضحوف 

ضوح الشمس، نريد مصالحة تعيد وحدة الشعب ونريد بناء مؤسسات السمطة والدولة العتيدة ومنظمة و 
 التحرير ممثمنا الشرعي الوحيد".

 88/8/1083، القدس، القدس
 

 لن يناقش بجوالت المصالحة الحالية "الممف األمني" بسام الصالحي: 88
عادة يسطيني بساـ الصالحأكد األميف العاـ لحزب الشعب الفم: نادر الصفدي - غزة ، أف "الممؼ األمني" وا 

وقاؿ  ىيكمة األجيزة األمنية لف يتـ بحثو في جوالت الحوار التي تجري في العاصمة المصرية القاىرة .
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: "الممؼ األمني مف ضمف الممفات 87/8 الصالحي في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف" يوـ الخميس
سمبًا عمى مجريات الحوار الوطني، ولقاءات المصالحة التي ستشيدىا القاىرة الشائكة والعالقة التي قد تؤثر 

 لبحث ممفات المصالحة العالقة".
ورجح األميف العاـ لحزب الشعب الفمسطيني، تأجيؿ مناقشة "الممؼ األمني" لجوالت حوار مقبمة خوفًا عمى 

ظروؼ الراىنة، لف يساعد في التقدـ وأضاؼ: "العودة لمناقشة الممؼ األمني في ظؿ ال مشروع المصالحة.
 االنقساـلؤلماـ بممفات المصالحة، وقد ينشئ عقبات مف شأنيا إفشاؿ كؿ الجيود التي تبذلؾ إلنياء 

أف مصر تقوـ بجيد كبير إلتماـ المصالحة، مضيفًا أف اإلرادة الفمسطينية  الصالحيوأكد  واستعادة الوحدة".
 إنجاز المصالحة أمرًا سيبًل. إف توفرت لدى الفصائؿ والقوى سيكوف

 87/8/1083فمسطين أون الين، 
 

 حماس تتيم السمطة باعتقال اثنين من أنصارىا واستدعاء ثالث في طولكرمحركة  89
الضفة الغربية، باعتقاؿ اثنيف مف في اتيمت حركة حماس أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية  :طولكـر

.أنصارىا واستدعاء ثالث في مدينة   طولكـر
 87/8/1083قدس برس، 

 
 بالتيدئة "إسرائيل"سرايا القدس: نمنح المصريين فرصة إللزام  10

غزة: قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجياد اإلسبلمي، إنيا تعطي الجانب المصري فرصة 
، التي "د السحابعمو "باحتراـ تفاىمات التيدئة التي تـ التوصؿ إلييا في أعقاب حممة  "إسرائيؿ"إللزاـ 

 نوفمبر الماضي.  /استيدفت قطاع غزة خبلؿ تشريف الثاني
 ، محذراً "الجيش اإلسرائيمي يقوـ بخرؽ تفاىمات التيدئة بكؿ شكؿ"وقاؿ أبو أحمد، الناطؽ بمساف السرايا، إف 

 . وفي تصريح صحافي صادر عنو،"إسرائيؿ"مف أف المقاومة سيكوف ليا موقؼ في حاؿ تواصمت خروقات 
عندما اتفؽ عمى موضوع التيدئة بواسطة مصرية، كنا ندرؾ في سرايا القدس أف العدو لف "قاؿ أبو أحمد: 

نريد أف نمنح المصرييف ". وأضاؼ: "يمتـز بيذه التيدئة، ونحف اليوـ نراقب ما يحدث عمى األرض ونرصدىا
راساتنا لؤلمور عمى األرض، فرصة لتثبيت ما اتفؽ عميو، ونحف لدينا حساباتنا الخاصة وتكتيكاتنا ود

 ."وسيكوف في النياية لنا موقؼ لمتعامؿ مع ىذه الخروقات إذا استمرت
وأشار إلى أف سرايا القدس تعد دراسة لتقييـ الوضع األمني في القطاع، مطالبا الراعي المصري بتولي 

يمة أكبر مف الكياف سيؿ دماء أي فمسطيني لو ق"مسؤولياتو اتجاه ىذه الخروؽ. واعتبر أبو أحمد، أف 
 ."الصييوني برمتو، ونحف نقدر ىذا كمو، وأكتفي بيذا الحديث

 88/8/1083الشرق األوسط، لندن، 
 
 
 
 

 تطالب بتصعيد العمميات الفدائية في الضفة والقدس "ألوية صالح الدين" 18
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ات الفدائية دعت ألوية الناصر صبلح الديف، الذارع العسكري لمجاف المقاومة، إلى تصعيد العممي :غزة
المتحدث اإلعبلمي باسـ  ،وقاؿ أبو عطايا عف المقدسات". المسمحة في الضفة الغربية والقدس "دفاعاً 

قدس برس نسخة عنو: "أف واجب كؿ مف يحمؿ سبلحا ويؤمف وكالة األلوية في تصريح مكتوب لو، تمقت 
 ص وغالي في سبيؿ اهلل عز وجؿ".لتحرير فمسطيف ىو الدفاع عف مقدساتنا وتقديـ كؿ رخي بالجياد سبيبلً 

بػ"نيوض األبطاؿ مف أبناء ضفة الجياد  وأضاؼ: "إف العدو الصييوني ال يردعو إال قوة السبلح"، مطالباً 
وطالب  واالستشياد ليوقفوا ىذا العدو عف حده وقطع اليد التي تمتد عمي مقدسات األمة في الضفة المحتمة".

عف  ي الضفة المحتمة غيور عمى دينو وعرضو النيوض والدفاع فوراً المتحدث باسـ األلوية "كؿ مقاوـ ف
، لذلؾ فميثبت األبطاؿ صدقيـ، وليدافعوا  مقدساتنا اإلسبلمية التي يحاوؿ العدو جاىداً  تيويدىا في كؿ يـو

عف دينيـ ومقدساتيـ بقوة السبلح وبذؿ الميج واألرواح في سبيؿ رفع راية الجياد في فمسطيف"، عمى حد 
 يره.تعب

 87/8/1083قدس برس، 
 

 اإلسالمي الجيادحركة االحتالل يشن حممة اعتقاالت في صفوف كوادر  11
، اعتقاالت واسعة في صفوؼ كوادر حركة الجياد 87/8 شنت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي يوـ الخميس

أف  وأوضحت الحركة في بياف صحفي وصؿ "فمسطيف أوف يف"، اإلسبلمي في الضفة الغربية المحتمة.
قوات االحتبلؿ اعتقمت عدد مف أبرز كوادر الحركة، مف بينيـ عزمي بني عودة، وسامر الغوؿ وبساـ ذياب 

براىيـوجبلؿ ممحـ  وأضافت الحركة أف معظـ االعتقاالت تركزت في  السويطي وميدي فياض وآخريف. وا 
جياد اإلسبلمي، أف وأكدت حركة ال صفوؼ الناشطيف الميدانيف ومنظمي حمبلت التضامف مع األسرى.

االعتقاالت لف تثنييا عف القياـ بدورىا وواجبيا وستواصؿ دعـ األسرى واستمرار حالة االشتباؾ مع 
 االحتبلؿ.

 87/8/1083فمسطين أون الين، 
 

 حماس عبد الجبار جرارحركة االحتالل يفرج عن القيادي في  13
فؤاد الخفش، إف قوات  اإلنساف،وحقوؽ  قاؿ مدير مركز أحرار لدراسات األسرى: أحمد المبابيدي -غزة

عامًا، مف  46االحتبلؿ اإلسرائيمي أفرجت مساء الخميس عف األسير عبد الجبار جرار البالغ مف العمر 
  مدينة جنيف شماؿ الضفة الغربية.

وأوضح الخفش لػ"فمسطيف أوف اليف" أف االحتبلؿ أفرج عف القيادي في حماس جرار بعد أف كاف موقوفًا في 
السجوف اإلسرائيمية تحت ذريعة االعتقاؿ اإلداري، منوىًا إلى أف األسير المحرر قضى داخؿ السجوف ما 

 شيرًا. 86يقارب مف 
 87/8/1083فمسطين أون الين، 

 
 
 
 

 فتح بعد سبع سنوات من األسرحركة االحتالل يفرج عن أحد نشطاء  14
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ؼ الزرد، مف مدينة الخميؿ بعد اعتقاؿ داـ أفرجت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي عف األسير يوس :الخميؿ
لمدة سبع سنوات في السجوف اإلسرائيمية، بتيمة االنتماء إلى كتائب شيداء األقصى الجناح العسكري لحركة 

 فتح.
 87/8/1083قدس برس، 

 
 ياً مخيم وعدم زج العامل الفمسطيني لبنانالحصين تؤكد عمى تلجنة المتابعة  :عين الحموة 15

في د مف لجنة المتابعة لمقوى الفمسطينية الوطنية واإلسبلمية في مخيـ عيف الحموة النائب وفزار  :صيدا
عرض معيا أوضاع المخيـ وموضوع النازحيف الفمسطينييف إليو، وتحدث و  ،بيية الحريريالبرلماف المبناني، 

ث في الوضع عضو لجنة المتابعة مسؤوؿ حركة حماس في منطقة صيدا أبو أحمد فضؿ فقاؿ: تـ التباح
األمني المستجد في مدينة صيدا وفي مخيـ عيف الحموة وأكدنا جميعًا عمى األمف واالستقرار في منطقة 
صيدا وتحصيف مخيـ عيف الحموة وعدـ زج العامؿ الفمسطيني في أي شأف لبناني ألف الفمسطيني يكوف 

ؿ أي مشكمة، وأف يكوف ىناؾ مجاؿ عادة الحمقة األضعؼ. واتفقنا عمى التواصؿ الدائـ مف أجؿ متابعة وح
لمتحاور بيف القوى المبنانية والفمسطينية مف أجؿ المحافظة عمى األمف واالستقرار في مدينة صيدا 
والمخيمات، وأف تكوف ىناؾ لقاءات مع كافة القوى المبنانية في منطقة صيدا واألفرقاء مف أجؿ تقريب 

 في ىذه األياـ المقمؽ ىو الممؼ األمني.وجيات النظر في كثير مف القضايا وتحديدًا و 
وعف حادثة إلقاء القنبمة عمى مكتب منظمة الصاعقة في عيف الحموة قاؿ فضؿ: ىناؾ دائمًا قوى ظبلمية 
تعمؿ في الخفاء وتحاوؿ توتير وضع المخيـ أو تربط ىذا التفجير بما يجري في سوريا أو في المنطقة. لف 

الموقؼ الفمسطيني موحد ومتفاىموف نحف كمجنة متابعة فمسطينية وقوى يكوف ليؤالء أي دور. وطالما أف 
فمسطينية عمى موضوع األمف واالستقرار وعدـ االنجرار ألي فتنة، وتطويؽ أي عمؿ يكوف وراءه ىذه 
األيدي الخبيثة التي تتربص بالقضية الفمسطينية وبمخيـ عيف الحموة ومنطقة صيدا، فسنقؼ جميعًا ونواجو 

دي وسنحافظ عمى األمف واالستقرار، خصوصًا وأننا اآلف نستقبؿ آالؼ النازحيف الفمسطينييف فبل بد ىذه األي
مف التأكيد عمى األمف واالستقرار ألف ىؤالء نزحوا مف مخيماتيـ الى مخيمات وتجمعات في لبناف فعمينا أف 

 نحافظ عمييـ.
 88/8/1083، بيروت، المستقبل

 
 لن تخمي المستوطنات برئاستينتنياىو: أي حكومة  16

قاؿ رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو بأف أي حكومة برئاسػتو لػف تخمػي مسػتوطنات  -معا  -القدس 
فػػي القػػدس والضػػفة خػػبلؿ واليتيػػا المقبمػػة معتبػػرًا أف عيػػد تقػػديـ التنػػازالت مػػف ىػػذا القبيػػؿ قػػد ولَّػػى إلػػى غيػػر 

 رجعة.
نػػاء فػػي المسػػتوطنات قػػائبًل: "إف تجربػػة حكومتػػو الحاليػػة عمػػى ىػػذا كمػػا رفػػض نتنيػػاىو فكػػرة إعػػادة تجميػػد الب

الصػعيد أثبتػت بطػبلف خطػوة كيػذه نظػرًا ألف قضػية االسػتيطاف مػف نتػائج النػزاع مػع الفمسػطينييف ولػيس مػف 
 مسبِّباتو".

ًا منػو واعتبر نتنيػاىو فػي حػديث لصػحيفة "معػاريؼ" العبريػة مسػألة توليػو رئاسػة الحكومػة المقبمػة أمػرًا مفروغػ
قائبًل :" إف ما ييّمو ىو تراجع قوة حزب الميكود الػذي سػيقمؿ فػي اإلطػار االئتبلفػي مػف قدرتػو عمػى التصػدي 

 لمضغوط المماَرسة عميو".
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 88/8/1083، وكالة معًا اإلخبارية
 

 نحن نعرف تيديد اإلرىاب العالمي عن قربفي مالي:  حربيانتنياىو يدعم فرنسا في  17
نتنياىو التدخؿ العسكري الفرنسي في مالي إلضفاء شرعية اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو رئيس الحكومة استغؿ 

عمػػى مواقفػػو المتطرفػػة عمػػى المسػػار الفمسػػطيني. واتصػػؿ بػػالرئيس الفرنسػػي فرنسػػوا ىوالنػػد معّبػػرًا عػػف تقػػديره 
عػػف مواطنييػػا". لمعمميػػة العسػػكرية فػػي أفريقيػػا فػػي مواجيػػة "إرىػػاب إسػػبلمي متطػػرؼ يبعػػد آالؼ الكيمػػومترات 

وأضػػاؼ "أمػػا فػػي إسػػرائيؿ، فػػنحف نعػػرؼ تيديػػد اإلرىػػاب العػػالمي عػػف قػػرب، ىػػـ موجػػودوف عمػػى بعػػد مئػػات 
 األمتار مف البيت".

 88/8/1083، األخبار، بيروت
 

 " ترفض قيام دولة فمسطينية في برنامجيا االنتخابيليبرمانقائمة "نتنياىو ـ  18
مية الصػػادرة امػػس عػػف امتنػػاع قائمػػة "الميكػػود ػ بيتنػػا" التػػي يقودىػػا كشػػفت صػػحيفة "ىػػآرتس" االسػػرائي: راـ اهلل

رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو، عػػف طػػرح برنامجيػػا السياسػػي باالنتخابػػات العامػػة التػػي سػػتجري 
 األسبوع المقبؿ، فيما أكد قياديوف فييا إف ىذه القائمة ترفض قياـ دولة فمسطينية إلى جانب إسرائيؿ.

ت صػػحيفة "ىػػآرتس" عػػف قيػػادييف فػػي حػػزب الميكػػود الحػػاكـ، قػػوليـ إف النقػػاش المركػػزي حػػوؿ البرنػػامج ونقمػػ
السياسي "لميكود بيتنا" يتمحور حػوؿ مػا إذا كػاف سيتضػمف المبػادئ التػي طرحيػا نتنيػاىو فػي خطػاب جامعػة 

 فمسطيني.، والذي اعترؼ فيو بحؿ الدولتيف لمصراع اإلسرائيمي ػ ال1009بار إيبلف في العاـ 
وقاؿ رئيس الطاقـ اإلعبلمي لحممة قائمػة )الميكودػػ بيتنػا( الػوزير جمعػاد أرداف، لػػ"ىآرتس" إف "برنػامج الحػزب 
لف يتضػمف مبػادئ خطػاب بػار إيػبلف"، معتبػرا أف "ثمػة تحػديات ممحػة أكثػر ينبغػي االىتمػاـ بيػا، فػي الوقػت 

ف"ثمػػة أغمبيػػة فمسػػطينية )تؤيػػدىا( فػػي الضػػفة الػػذي تسػػيطر فيػػو حركػػة حمػػاس عمػػى قطػػاع غػػزة"، مشػػيرًا الػػى أ
الغربيػػة، بينمػػا يتعػػانؽ الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس مػػع حمػػاس"، فػػي إشػػارة إلػػى اجتماعػػو أخيػػرا بػػرئيس 

 المكتب السياسي لمحركة خالد مشعؿ واستئناؼ مساعي المصالحة الوطنية الفمسطينية.
سػرائيؿ بيتنػػا، ونحػػف حكومػػة مػا زالػػت واليتيػػا سػػارية اضػاؼ أرداف أنػػو "سػػوؼ ننشػر مبػػادئ مشػػتركة لميكػػود وا  

ولػػدينا نشػػاطنا وخطػػط عمػػؿ لسػػنوات مقبمػػة لكػػؿ وزارة، وىػػذا اقػػوى بكثيػػر وممػػـز أكثػػر مػػف أي برنػػامج تكػػوف 
 عبلقتو مع الواقع عفوية تماما".

دولػػػة  وقػػػاؿ قيػػػاديوف فػػػي حػػػزب الميكػػػود لػػػػ"ىآرتس" إف "برنػػػامج حػػػزب الميكػػػود لػػػـ يعتػػػرؼ حتػػػى اليػػػـو بإقامػػػة
 فمسطينية، و)إسرائيؿ بيتنا( يرفض إمكاف إقامة دولة فمسطينية إلى جانب إسرائيؿ".

 88/8/1083، المستقبل، بيروت
 
 
 

 ل"إسرائيـ""البيت الييودي" يقترح ضم مناطق "سي" ل 19
ىػو  بينت التقارير اإلسرائيمية أف أحد األسس التػي يقػوـ عمييػا حػزب "البيػت الييػودي"، برئاسػة نفتػالي بنيػت،

البرنامج السياسي، والذي يطمؽ عميو أيضػا "برنػامج التيدئػة"، والػذي يطػرح مػف خبللػو ضػـ منػاطؽ "سػي/ج" 
 إلى إسرائيؿ.
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ألػؼ فمسػطيني يعيشػوف فػي المنطقػة "سػي/ج" المواطنػة اإلسػرائيمية،  50وقالت "ىآرتس" إف بنيت يقترح مػنح 
حسػبو فسػوؼ يػتـ توسػيع حػدود دولػة إسػرائيؿ بػثمف وذلػؾ لمواجيػة االدعػاءات بػأف إسػرائيؿ دولػة أبرتيايػد. وب

 ديمغرافي صغير جدا.
ويشػػير بنيػػت فػػي ممحػػؽ لبرنامجػػو السياسػػي إلػػى قائمػػة مػػف القػػرى الفمسػػطينية الواقعػػة فػػي المنطقػػة "سػػي/ ج"، 

لػى عػػدد السػػكاف الػػذيف يعيشػػوف فييػػا. كمػػا يشػػير إلػػى أف المعطيػػات صػػحيحة حتػػى العػػاـ  . وبحسػػب 1007وا 
 مف قبؿ جمعية "بمكوـ". 1008تبيف أف المعطيات مأخوذة مف تقرير نشر في العاـ "ىآرتس" فقد 

اإلسػرائيمي فػي الضػفة الغربيػة"، التػي يقترحيػا بنيػت،  –كما تبيف أف "خطة السبع نقاط لحؿ الصػراع العربػي 
 تستند أساسا إلى جدوؿ تـ نسخو بالكالمؿ مف تقرير لجمعية "بمكوـ".

قػػػط عمػػػى القػػػرى الفمسػػػطينية التػػػي تقػػػع منػػػاطؽ البنػػػاء فييػػػا بالكامػػػؿ فػػػي المنطقػػػة ويشػػػتمؿ الجػػػدوؿ المػػػذكور ف
بمدة فمسطينية يقع قسـ منيا في المنطقة "سي/ ج"  100"سي/ج"، في حيف أنو عمى أرض الواقع ىناؾ نحو 

ألػػؼ فمسػػطيني إلػػى  800وقسػػميا اآلخػػر فػػي منػػاطؽ "إيػػو/ أ" و"بػػي/ب". ويعنػػي ذلػػؾ أنػػو يجػػب زيػػادة نحػػو 
 نسمة. 473360مة زيادة عمى العدد المسجؿ فييا والذي يصؿ إلى القائ

، وأنػػو بحسػػب تقػػديره ال يوجػػد أي 1007ويكتػػب بنيػػت فػػي الممحػػؽ لمجػػدوؿ أف القائمػػة صػػحيحة حتػػى العػػاـ 
% سػػنويا، مػػا يعنػػي أف العػػدد 4تغييػػر فػػي العػػدد، بينمػػا عمػػى أرض الواقػػع فػػإف الزيػػادة الطبيعيػػة تصػػؿ إلػػى 

 ألفا. 60إلى نحو  المذكور قد ارتفع
" قولػو إف حتػى لػو تػـ وضػع النسػخ وتزييػؼ  ونقمت "ىآرتس" عف الميندس ألوف ليفشػيتس مػف جمعيػة "بمكػـو
الحقائؽ جانباػ فإف حقيقة أف أكثر مف نصؼ برنامج بنيت يستند إلى معطيات خاطئة تماما تؤكػد أنػو يجيػؿ 

ألػػؼ فمسػػطيني  850قيقػػة أف ىنػػاؾ نحػػو تمامػػا مػػاذا يجػػري فػػي المنطقػػة "سػػي/ج". ويضػػيؼ أنػػو عػػدا عػػف ح
 يعيشوف في المنطقة فإف ىناؾ عشرات البمدات الفمسطينية التي تقع في مناطؽ "بي" و"سي".

 87/8/1083، 48عرب 
 

 اإلسرائيمية وربع المقترعين لم يحسم أمره  االنتخاباتأربعة أيام فقط عمى  30
مى االنتخابات العامة في إسرائيؿ )الثمثاء المقبؿ(، عمى رغـ تبقي أربعة أياـ فقط ع :أسعد تمحمي -الناصرة 

إال أف ُربع اإلسرائيمييف لـ يقرر بعد الحزب الذي سينتخبونو، فيما تشير استطبلعات الرأي مجػددًا إلػى تفػوؽ 
ف تفاوتػػت النتػػائج بػػػيف  -اليسػػػار  -المتػػػدينيف عمػػى تحػػالؼ الوسػػط  -أكيػػد لتكتػػؿ أحػػزاب اليمػػيف  العػػرب، وا 

 .استطبلع وآخر
ووفؽ كؿ االستطبلعات، فإف قائمة "ليكود بيتنا" المشتركة بػيف حػزب "ليكػود" الحػاكـ بزعامػة رئػيس الحكومػة 
بنيػػاميف نتانيػػاىو و"إسػػرائيؿ بيتنػػا" بزعامػػة وزيػػر الخارجيػػة المسػػتقيؿ أفيغػػدور ليبرمػػاف، لػػف تػػنجح فػػي الحفػػاظ 

مقعػػدًا تػػذىب فػػي  88-5بػػؿ ستخسػػر بػػيف  مقعػػدًا(، 41عمػػى تمثيػػؿ الحػػزبيف فػػي الكنيسػػت المنتييػػة واليتيػػا )
مفػداؿ"  -معظميا إلى الحزب الػديني الصػييوني الممثػؿ األبػرز لممسػتوطنيف فػي الكنيسػت، "البيػت الييػودي 

 سنة(. 40بزعامة النجـ الصاعد في الحمبة السياسية نفتالي بينيت )
أعمػػاؿ يمينػػي متػػديف مػػف إحػػدى ومػػا زاؿ اسػػتطبلع صػػحيفة "معػػاريؼ" التػػي انتقمػػت ممكيتيػػا أخيػػرًا إلػػى رجػػؿ 

 -المسػػػتوطنات فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة وبػػػات خطيػػػا يمينيػػػًا بكػػػؿ وضػػػوح، يمػػػنح أفضػػػؿ النتػػػائج لتكتػػػؿ اليمػػػيف
، ما يعني منح نتانياىو فرصػة تشػكيؿ حكومػة يمينيػة 810مقعدًا مف مجموع  71المتدينيف، إذ يحصؿ عمى 

مقعدًا، منيا مقعداف ألكثػر  65ف ىذا التكتؿ يحصؿ عمى دينية متشددة، بينما أفاد استطبلع القناة العاشرة بأ
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األحػػػزاب تطرفػػػًا "عوتسػػػماه ليسػػػرائيؿ" القريبػػػة مػػػف حركػػػة "كيانػػػا" العنصػػػرية المحظػػػورة المتوقػػػع أف يسػػػتثنييا 
نتانياىو مف ائتبلفو، ما سيضطره إلى ضـ أحد أحزاب الوسط لتحالفو ليضمف قاعدة برلمانيػة متينػة. ويعتبػر 

مقاعػػد مرشػػحًا أكيػػدًا لبلنضػػماـ إلػػى أي  80- 8" )يوجػػد مسػػتقبؿ( الوسػػطي المتوقػػع فػػوزه بػػػ حػػزب "يػػش عتيػػد
 حكومة يشكميا نتانياىو.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنيا ستنشر اليوـ أكبر استطبلع لمرأي سيكوف األخير قبػؿ االنتخابػات، 
 يعتبره أقطاب الحزب ىزيمة مدوية.مقعدًا، ما  33مممحًة إلى أف "ليكود بيتنا" لف يحوز أكثر مف 

وأفادت الصػحيفة بػأف اسػتطبلعًا داخميػًا أجػراه "ليكػود بيتنػا" أخيػرًا أكػد أيضػًا أف القائمػة المشػتركة لػف تحصػؿ 
مقعدًا، أي أف الحزبيف المتحالفيف سيخسراف خمسة مقاعد مقارنًة بتمثيميما الحالي. وتثير  37عمى أكثر مف 

اسػػعة فػػي "ليكػػود" تػػتيـ المستشػػار األميركػػي لمحممػػة اإلعبلميػػة أرثػػور فنكمشػػتياف ىػػذه النتػػائج غضػػب أوسػػاط و 
بتضػػميؿ الحػػزب حػػيف أحضػػر اسػػتطبلعًا قبػػؿ شػػيريف قػػاؿ إف التحػػالؼ بػػيف "ليكػػود" و"إسػػرائيؿ بيتنػػا" سػػيحقؽ 

"ليكود  في أحسف األحواؿ. وعميو، يعتبر 37مقعدًا، بينما االستطبلع الحالي يشير إلى  45لمقائمة المشتركة 
بيتنػػا" وسػػائر األحػػزاب المتنافسػػة اليػػوميف المتبقيػػيف عمػػى انتيػػاء الدعايػػة االنتخابيػػة )السػػبت( فرصػػة إلقنػػاع 

 المتردديف بالتصويت ليا.
وعززت األحػزاب العربيػة الثبلثػة الرئيسػة، "الجبيػة الديموقراطيػة" و"القائمػة العربيػة الموحػدة" والتجمػع الػوطني 

لدعائية عمى مساريف رئيسيف، األوؿ دعوة العرب إى المشاركة في االنتخابػات بنسػبة الديموقراطي"، حممتيا ا
كبيرة ألف غيػر ذلػؾ معنػاه إضػعاؼ التمثيػؿ العربػي لمصػمحة التمثيػؿ الييػودي، والثػاني دعػوة المػواطنيف إلػى 

ينيػا األكثػر نبذ األحزاب الصييونية ورفض إغراءات "مقاولي األصوات" الػذيف يروجػوف لؤلحػزاب المختمفػة وب
 تطرفًا.

ئػػة )أصػػحاب حػػؽ افػػي الم 50وطبقػػًا لبلسػػتطبلعات، فػػإف نسػػبة المصػػوتيف العػػرب قػػد ال تتعػػدى ىػػذه المػػرة 
فػػػي المئػػػة( منػػػذ  53ألفػػػًا(، عممػػػًا أنيػػػا بمغػػػت فػػػي االنتخابػػػات السػػػابقة أدنػػػى نسػػػبة ليػػػا ) 830االقتػػػراع نحػػػو 

 .8948االنتخابات لمكنيست األولى عاـ 
فاض نسبة التصويت، ترتفع في السنوات األخيرة نسبة المصّوتيف العرب لؤلحػزاب العربيػة لكف في مقابؿ انخ

في المئة في االنتخابات السابقة، فيمػا تػذىب بػاقي  80الوطنية )بما فييا الجبية( واإلسبلمية، إذ بمغت نحو 
ا يحصػؿ فػي األصوات ألحزاب صػييونية مػف خػبلؿ نشػاط "مقػاولي أصػوات" أو مرشػحيف عمػى لوائحيػا، كمػ

ألػػؼ صػػاحب حػػؽ  60ىػػذه المعركػػة مػػف خػػبلؿ محػػاوالت لحشػػد أصػػوات أبنػػاء الطائفػػة المعروفيػػة )أكثػػر مػػف 
اقتػػراع( البػػف الطائفػػة حمػػد عمػػار المرشػػح عمػػى الئحػػة الحػػزب المتشػػدد "إسػػرائيؿ بيتنػػا"، أو أيػػوب القػػرا مػػف 

 "ليكود" المحسوب عمى الجناح األكثر تطرفًا فيو.

 88/8/1083، الحياة، لندن

 
 

 بناء كمية عسكرية في القدس تقر  لجنة إسرائيمية  38
أقػػرت لجنػػة إسػػرائيمية خطػػة مثيػػرة لمجػػدؿ تقضػػي ببنػػاء كميػػة عسػػكرية عمػػى جبػػؿ : أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 

عػاميـ" غيػر الحكوميػة اإلسػرائيمية -الزيتوف في القدس الشرقية المحتمة. وقاؿ أفيؼ تاترسػكي مػف منظمػة "آر
 التقاسـ "العادؿ" لمدينة القدس: "المجنة المحمية أوصت بالموافقة عمى الخطة". والتي تدعو إلى
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فرانس برس": "حاليًا إنيا في مرحمة جمع االعتراضات. المجنة المحميػة توصػي وبعػدىا تقػوـ " وأضاؼ لوكالة
اضػػات مػػف لجنػػة لجنػػة الحػػي باتخػػاذ القػػرار". وأكمػػؿ: "اعتقػػد أنػػو فػػي األسػػابيع المقبمػػة، سػػيتـ االسػػتماع لبلعتر 

الحي، وستقوـ باتخاذ قرار الموافقة". وكانت وزارة الداخمية اإلسرائيمية وافقت فعػبًل عمػى بنػاء الكميػة العسػكرية 
ألؼ متر مربع. وتقع كنائس مسيحية ميمة في جبؿ الزيتوف الذي  41التي ستبمغ مساحتيا وفؽ تقارير نحو 

 يعتقد أنو المكاف الذي اعتقؿ فيو المسيح.

 88/8/1083، ياة، لندنالح

 
 تيدم "باب الشمس"  االحتاللقوات  31

عمػػػدت قػػػوات االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمية بػػػاألمس إلػػػى طمػػػس آخػػػر معػػػالـ قريػػػة "بػػػاب : )أ ؼ ب، أ ب، رويتػػػرز(
صػدارىا قػرارًا بإزالتيػا  الشمس". فبعد عودة المحكمة العميا اإلسرائيمية عف قرار السماح باإلبقاء عمػى الخيػاـ وا 

" االستيطانية، وصؿ عدد كبير مف جنود االحتبلؿ ومعيـ عماؿ وجرافػات، ليبػدأوا عمميػة 8ة "إي مف المنطق
 اليدـ والتفكيؾ.

ـّ تفكيػؾ الخيػاـ الػػ مػف دوف أف يسػّجؿ أي حػادث  14وبحسػب المتحػدث باسػـ الشػرطة ميكػي روزنفيمػد، فقػد "تػ
 ف الناس والمعدات".خبلؿ العممية وبعدىا"، مؤكدًا أف "المنطقة بأكمميا باتت خالية م

وقاؿ أفيؼ تاترسكي مف المنظمة، التي تدعو إلى "التقاسـ العادؿ" لمدينة القدس، إف "المجنة المحمية أوصت 
بالموافقة عمى الخطة"، مضيفًا "حاليًا إنيا في مرحمة جمع االعتراضات. المجنة المحمية توصي وبعػدىا تقػوـ 

 لجنة الحي باتخاذ القرار".
إلى أنو "في األسابيع المقبمة سيتـ االستماع لبلعتراضات مف لجنة الحي وستقـو باتخاذ قرار ولفت تاترسكي 

الموافقػػة"، معمقػػًا "عمميػػا، سػػتكوف ىػػذه المرحمػػة األخيػػرة وقػػد يكػػوف بإمكػػانيـ خػػبلؿ أشػػير قميمػػة أف يبػػدأوا فػػي 
 إصدار العطاءات".

العسػكرية التػي سػتبمغ مسػاحتيا بحسػب تقػارير نحػو  وكانت وزارة الداخمية اإلسػرائيمية وافقػت عمػى بنػاء الكميػة
 ألؼ متر مربع، فيما أثار المشروع حينيا انتقادات دولية واسعة اتيمتو بػ"االستفزاز". 41

 88/8/1083، السفير، بيروت
 

 % في السنوات األخيرة10الميزانية العسكرية اإلسرائيمية تزيد بنسبة  :أولمرت 33
إلسػػرائيمي السػػابؽ إييػػود أولمػػرت أف الميزانيػػة العسػػكرية اإلسػػرائيمية فػػي زمػػف تػػؿ أبيػػب: أعمػػف رئػػيس الػػوزراء ا

% مف دوف وجو حؽ وبأسموب مميء بالخػداع والتضػميؿ. ودعػا إلػى 10حكومة بنياميف نتنياىو زادت بنسبة 
عادتيػا إلػى وضػعيا السػابؽ، أي إلػ ى تقميص ىذه الميزانية فورا وتوفير ظروؼ سياسية تتيح تقميصيا أكثػر وا 

 ( وحتى أقؿ مف ذلؾ.1009 - 1006ما كانت عميو في زمف حكومتو )
وقػػاؿ أولمػػرت، خػػبلؿ كممػػة لػػو فػػي افتتػػاح مػػؤتمر رجػػاؿ األعمػػاؿ اإلسػػرائيمييف فػػي جامعػػة حيفػػا، أمػػس، إف 

مميارات دوالر، والحكومة تنوي تكبيد جميػور المػواطنيف  80إسرائيؿ تعاني مف عجز في الموازنة قيمتو نحو 
ا العجػػز بشػكؿ ظػػالـ وغيػػر مينػي. فينػػاؾ مكػػاف يمكػف التقمػػيص فيػػو، ىػو الميزانيػػة العسػػكرية. فيػػي أعبػاء ىػػذ

مميػػار.  8335مميػار دوالر(، مػػع أف الميزانيػػة المقػررة كانػػت  86مميػار شػػيقؿ ) 60تصػؿ اليػػـو إلػى أكثػػر مػػف 
ء بمبمػغ معػيف عنػد إقػرار والسبب أف رئيس الوزراء نتنيػاىو، اتفػؽ مػع وزيػر الػدفاع إييػود بػاراؾ، عمػى االكتفػا

 الموازنة ثـ اتفقا عمى زيادة المبمغ الحقا مف دوف إعطاء تفسيرات، بحجة أف ىناؾ أسبابا أمنية.
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مميارات دوالر(، صرفت  3مميار شيقؿ ) 88وقاؿ أولمرت إف "ىذه الميزانية تنطوي عمى تبذير ىائؿ. فيناؾ 
ع أنو كاف واضحا أنو ال توجد ضربة كيذه. وىناؾ عمى تحضيرات وىمية بدعوى االستعداد لضرب إيراف، م

مميارات دوالر( صرفت عمى شػراء آليػات مجنػزرة جديػدة.. "فممػاذا المجنػزرات؟ فيػذا  137مميارات شيقؿ ) 80
سبلح بري يمكف استخدامو في حاالت زحؼ عسكري شامؿ. فإلى أي مكاف يخططػوف الزحػؼ؟ أقػوؿ لكػـ.. 

وىناؾ نصؼ مميار يورو خصصت لشراء غواصة ألمانية ال حاجة بيػا؛ إذ  إلى البلمكاف.. إنو مجرد تبذير.
إف رئػػيس أركػػاف الجػػيش الحػػالي وقائػػد سػػمح البحريػػة أكػػدا برسػػالة إلػػى نتنيػػاىو وبػػاراؾ أف الجػػيش ال يػػرى بيػػا 

 حاجة".
أكػدت يذكر أف ىناؾ شبو إجماع لدى السياسييف اإلسرائيمييف عمى ضػرورة تخفػيض الميزانيػة العسػكرية. فقػد 

مميارات شيقؿ عمػى األقػؿ  5ذلؾ رئيسة حزب الحركة "ىتنوعاة"، تسيبي لفني، قائمة: "ينبغي تخفيضيا بقيمة 
مميػػار دوالر(". وأيػػد ىػػذا الػػرأي كػػؿ مػػف شػػيمي يحيمػػوفيتش، رئيسػػة حػػزب العمػػؿ، ونفتػػالي بنيػػت، رئػػيس  833)

تقبؿ )يػػش عتيػػد("، ىػػذا فضػػبل عػػف حػػزب المسػػتوطنيف "البيػػت الييػػودي" ويػػائير لبيػػد، رئػػيس حػػزب "ىنػػاؾ مسػػ
 وزير المالية مف حزب الميكود، يوفاؿ شتاينتس. ولكف نتنياىو يرفض التخفيض.

 88/8/1083، الشرق األوسط، لندن
 

 متكتم مخططًا لتوسيع مستوطنة "بيت إيل" ببناء وحدات جديدة بشكلسمطات االحتالل تعد  34
ضػفاء صػفة االسػتعماؿ  راـ اهلل: كشفت مؤسسة إسرائيمية النقاب عف مخطط لتوسيع مسػتوطنة "بيػت إيػؿ"، وا 

 المدني عمى أراض مصادرة ألغراض عسكرية، مف أراضي مدينة البيرة وقرية دورا القرع.
وأوضػػػحت مؤسسػػػة "يػػػش ديػػػف" اإلسػػػرائيمية مػػػف خػػػبلؿ المحػػػامي محمػػػد شػػػقير الػػػذي يعمػػػؿ لػػػدييا، أف مجمػػػس 

ة اسػػتيطانية قبػػؿ مػػػدة، يتضػػّمف مخططػػًا لتوسػػيع ىيكػػػؿ التنظػػيـ األعمػػى اإلسػػرائيمي نشػػر إعبلنػػػًا فػػي صػػحيف
مستوطنة "بيت إيؿ"، بحيػث تشػمؿ ىػذه التوسػعة مصػادرة أراض جديػدة، وتغييػر صػفة أراض مصػادرة سػابقة 

 ألغراض عسكرية، إلى أراضي مدنية يسمح ببناء وحدات استيطانية جديدة فييا.
قريػػػة دورا القػػػرع وممثمػػػيف عػػػف بمديػػػة البيػػػرة،  والتقػػػى ممثمػػػوف عػػػف ىػػػذه المؤسسػػػة، أوؿ مػػػف أمػػػس، مػػػع أىػػػالي

وممثميف عف االرتباط المدني وعف مديرية الحكػـ المحمػي فػي راـ اهلل، فػي قريػة دورا القػرع، حيػث تػـ توضػيح 
 خطورة ىذا المخطط االستيطاني الجديد.

طاني، خاصػة واتفؽ المشاركوف في االجتماع عمى ضرورة التوجو إلى القضاء لمواجيػة ىػذا المخطػط االسػتي
أنو سبؽ أف نجح مواطنػوف مػف قريػة دورا القػرع فػي إبطػاؿ عمميػات بنػاء فػي أراض كانػت سػمطات االحػتبلؿ 

 صادرتيا ألغراض عسكرية.
% مػف المبػاني االسػتيطانية فػي مسػتوطنة "بيػت إيػؿ"، أقيمػت 70وحسب المؤسسة اإلسرائيمية فػإف أكثػر مػف 

ر الذي يتنافى حتى مع القانوف اإلسرائيمي، إضافة إلى أنو عمى أراض مصادرة ألغراض عسكرية، وىو األم
 يتنافى مع القانوف الدولي وحقوؽ اإلنساف الفمسطيني.

 % مف ىذه األراضي.80وأشارت ىذه المؤسسة إلى أف المخطط الييكمي التوسعي الجديد لممستوطنة يشمؿ 
 88/8/1083، األيام، رام اهلل

 
 ائيمية تمنع البناء في القرى الفمسطينية جنوب جبال الخميلاإلسر  المدنية": اإلدارة مبتسيم" 35
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قريػػػة  30تيػػػدد سياسػػػة إسػػػرائيؿ فػػػي منطقػػػة جنػػػوب جبػػػاؿ الخميػػػؿ وجػػػود قرابػػػة : الناصػػػرة ػ زىيػػػر أنػػػدراوس
الخاضػػػعة لمسػػػيطرة اإلسػػرائيمية التامػػػة. وفػػػي ىػػػذه  Cفمسػػطينية، وىػػػي المنطقػػػة الموجػػودة برمتيػػػا فػػػي منػػاطؽ 

شخص يعتاش غالبيتيـ  30000أيضا بمسافر يطا )القرى المحيطة بيطا(، يعيش قرابة المنطقة التي ُتسمى 
 مف استصبلح أراضييـ ورعي الماشية.

تتمحػػور سياسػػة اإلدارة المدنيػػة فػػي منػػع البنػػاء فػػي معظػػـ القػػرى الفمسػػطينية الواقعػػة فػػي منطقػػة جنػػوب جبػػاؿ 
ف ضػمف سػائر األسػاليب عبػر االمتنػاع عػف الخميؿ، زاعمًة أف المنطقػة ىػي منطقػة عسػكرية. ويجػري ىػذا مػ

إنجاز خرائط ىيكمية تسمح بترتيب وتسوية البناء القائـ والتطوير المستقبمي. وتدعي اإلدارة المدنية، كما جاء 
في تقريٍر خػاٍص أعدتػو منظمػة )بتسػيميـ( المناىضػة لبلحػتبلؿ، أف الخارطػة الييكميػة التػي مػف المفتػرض أف 

. وبحسب ىذه الخارطة، فإف 8941التي صدقتيا سمطات االنتداب البريطاني عاـ تعمؿ وفقيا ىي الخارطة 
ىذه المنطقة ُمعدة لبلسػتخداـ الزراعػي. لكػف، ورغػـ أف ىػذه الخريطػة تسػمح بالبنػاء المقمػص داخػؿ األراضػي 

 الزراعية، قامت اإلدارة المدنية بتفسير أوامر الخارطة بشكؿ مغموط ومنعت أي نوع مف البناء.
غياب خرائط ىيكمية مصدقة، ُيحـر الفمسطينيوف مف إمكانية تشييد مباف مرخصة، مثؿ البيوت السػكنية وفي 

والمؤسسػػات العامػػة كالمػػدارس والعيػػادات الطبيػػة، أو شػػؽ الشػػوارع البلئقػػة واالرتبػػاط بشػػبكة الكيربػػاء والميػػاه 
 انية.التي مدتيا إسرائيؿ في المنطقة، ووصمت بيا المستوطنات والبؤر االستيط

فػػي أرجػػاء الضػػفة، إال أف  Cوقػػد حضػػرت اإلدارة المدنيػػة خػػرائط ىيكميػػة معػػدودة لقػػرى فمسػػطينية فػػي منػػاطؽ 
ىذه الخرائط تيدؼ بالذات إلى منع أي إمكانية لتطوير تمؾ القرى. فمثبل، حضرت اإلدارة المدنيػة فػي مطمػع 

جػػرى تعػػديؿ الخارطػػة  1009ي عػػاـ سػػنوات التسػػعيف خارطػػة ىيكميػػة لقريػػة التػػواني جنػػوب جبػػؿ الخميػػؿ، وفػػ
وتوسػيع مسػاحتيا. وقػػد ُوضػعت الخارطػػة مػف دوف إجػػراء أي مسػح تخطيطػػي كػاف مػػف المفتػرض أف يعػػرض 
احتياجػػػات القريػػػة، كمػػػا يسػػػتوجب قػػػانوف التنظػػػيـ والبنػػػاء األردنػػػي، الػػػذي ُيمػػػـز إسػػػرائيؿ العمػػػؿ بحسػػػبو. وقػػػد 

دونمػػا فقػػط، ولػػـ تخصػػص ليػػا أي  51مػػا مسػػاحتو خصصػػت الخارطػػة التػػي وضػػعتيا اإلدارة المدنيػػة لمقريػػة 
مساحة لمتطوير المستقبمي. كما أف الخارطة لـ تشتمؿ عمى كؿ المساحة المبنية في القريػة، ولػو أنيػا ُطبقػت 
لكػػاف الضػػرر لحػػؽ بػػبعض بيػػوت القريػػة. فػػي مقابػػؿ ذلػػؾ، خصصػػت الخارطػػة الييكميػػة التػػي أعػػدتيا اإلدارة 

دونمػػػػا، رغػػػػـ أف عػػػػدد سػػػػكاف القريػػػػة والمسػػػػتوطنة  385ورة مػػػػا مسػػػػاحتو المدنيػػػػة لمسػػػػتوطنة )معػػػػوف( المجػػػػا
متسػػاوياف، ورغػػـ أف قريػػة التػػواني ُتسػػتخدـ كمركػػز خػػدماتي لقػػرى أخػػرى فػػي المنطقػػة، نتيجػػة لوجػػود مدرسػػة 
وعيػػادة طبيػػة فييػػا. وتػػدعي اإلدارة المدنيػػة فػػي السػػنة األخيػػرة أنػػو ال يمكػػف تصػػديؽ خػػرائط ىيكميػػة لمبنػػاء فػػي 

ب جبػػاؿ الخميػػؿ، ألف ىػػذه القػػرى ال تسػػتوفي المعػػايير التخطيطيػػة التػػي وضػػعتيا مػػف أجػػؿ تسػػوية قػػرى جنػػو 
 .Cوترتيب البناء في القرى الفمسطينية في مناطؽ 

عػػػبلوة عمػػػى ذلػػػؾ، قامػػػت إسػػػرائيؿ، وبواسػػػطة شػػػركة )مكػػػوروت(، بمػػػد بنػػػى تحتيػػػة فػػػي منطقػػػة جنػػػوب جبػػػاؿ 
الحظػػػائر والػػػدفيئات وكػػػرـو  -سػػػتيطانية ولمشػػػاريعيا الزراعيػػة الخميػػؿ، لتزويػػػد الميػػػاه لممسػػتوطنات والبػػػؤر اال

 العنب.
وتمر البنى التحتية المائية بمحاذاة القرى الفمسطينية، إال أف اإلدارة المدنية لـ تصؿ أي قرية بيذه الشبكات، 

مػػف  ويعمػػؿ الفمسػػطينيوف فػػي المنطقػػة عمػػى جمػػع ميػػاه المطػػر فػػي اآلبػػار، إلػػى جانػػب الميػػاه التػػي يشػػترونيا
الحاويػػات. إال أف اإلدارة المدنيػػػة أصػػدرت أوامػػػر ىػػػدـ لمكثيػػر مػػػف ىػػذه اآلبػػػار بادعػػػاء أنيػػا أقيمػػػت مػػػف دوف 

لتػرا  18تصاريح، رغـ أف قسما منيا قائـ منذ فترة االنتداب البريطػاني، وىػذا األمػر، أدى إلػى أْف يصػؿ إلػى 
ؽ المنكوبػػػة فػػػي العػػػالـ، مثػػػؿ دارفػػػور فػػػي لميػػػـو لمفػػػرد الواحػػػد، وىػػػي نسػػػبة مشػػػابية لتمػػػؾ السػػػائدة فػػػي المنػػػاط
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السػػوداف. كمػػا ال تسػػمح إسػػرائيؿ بوصػػؿ قػػرى المنطقػػة بشػػبكات الكيربػػاء التػػي أقامتيػػا لصػػالح المسػػتوطنات 
والبػػػؤر االسػػػتيطانية، حتػػػى حػػػيف تمػػػر الخطػػػوط الكيربائيػػػة عمػػػى ُبعػػػد عشػػػرات األمتػػػار فقػػػط مػػػف تمػػػؾ القػػػرى. 

رض سكاف جنوب جبػاؿ الخميػؿ الفمسػطينيوف، وبشػكؿ دائػـ، لمعنػؼ باإلضافة إلى ذلؾ، جاء في التقرير، يتع
 الصادر عف سكاف المستوطنات والبؤر االستيطانية في المنطقة.

، وفػػي أعقػػاب االنتفاضػػة 8997وقػػد زاد حجػػـ ىػػذا العنػػؼ بعػػد إقامػػة بػػؤرة  َحفػػات َمُعػػوف  االسػػتيطانية عػػاـ 
فػي العػادة عػف التػدخؿ فػي األحػداث العنيفػة، وىػي  -طة الثانية. وتمتنع السمطات اإلسرائيمية ػ الجػيش والشػر 

ال تسػػتنفد فػػي غالػػب الحػػاالت عمميػػات التحقيػػؽ المطموبػػة مػػف أجػػؿ فػػرض تطبيػػؽ القػػانوف عمػػى المسػػتوطنيف 
العنيفػيف. وتشػمؿ األعمػػاؿ العنيفػة االعتػداء عمػػى فمسػطينييف داخػػؿ منػاطقيـ السػكنية ومحاولػػة إحػراؽ الخيػػاـ 

جسػدي عمػى الُرعػاة وعمػى الناشػطيف اإلسػرائيمييف واألجانػب الػذيف يرافقػوف سػكاف القػرى، السكنية واالعتػداء ال
تػػػبلؼ وقطػػػع أشػػػجار الزيتػػػوف وأشػػػجار مثمػػػرة أخػػػرى، وحػػػرؽ المحاصػػػيؿ وتيػػػويش الكػػػبلب وسػػػرقة الضػػػأف  وا 

 والمس بقطعاف الماشية.
 88/8/1083، القدس العربي، لندن
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عنونت صحيفة  يديعوت أحرونوت  صفحتيا األولى بالقوؿ إف أزمة جديدة اندلعت  ػ زىير أندراوس: الناصرة
بيف اإلدارة األمريكية وحكومة نتنياىو عمى خمفية إعبلف األخيػرة عػف نشػر مناقصػات لمبنػاء فػي مسػتوطنتيف 

وحػدة سػكنية جديػدة، وذلػؾ غػداة االنتقػادات الشػديدة التػي وجييػا  898بنػاء اثنتيف بالضفة الغربيػة المحتمػة، ل
 الرئيس األمريكي باراؾ أوباما لسياسة نتنياىو.

 88/8/1083، القدس العربي، لندن
 

 ينشر قائمة بالمجالس األكثر تجنيًدا الجيش اإلسرائيمي 37
 قميميػػة والمحميػػة األكثػػر تجنيػػًدا لمجػػيش.نشػػر قسػػـ القػػوى البشػػرية التػػابع لمجػػيش االحػػتبلؿ قائمػػة بالمجػػالس اإل

مجالس، رتبت بشكؿ تػدريجي مػف األكثػر نسػبة فػي عػدد المتجنػديف لمجػيش، ووصػواًل  808وتتضمف القائمة 
 لتمؾ التي تقريًبا ال ترسؿ أفرادىا لمخدمة العسكرية.

يشػػار إلػػى أف القائمػػة تتضػػمف معطيػػات حػػوؿ نسػػبة التجنيػػد لكػػبل الجنسػػيف، ونسػػبة المتجنػػديف فػػي المسػػارات 
 القتالية، الذيف يخدموف في مناصب كبيرة، ونسبة المؤىميف لنيؿ رتبة الضابطية مف كؿ المجالس.

% 15د وسط الرجاؿ وفحصت المعطيات نسبة الشباب الممزميف بأداء الخدمة العسكرية، وبمغت نسبة التجني
%، ونسػػػبة المػػػؤىميف لنيػػػؿ مناصػػػب 10%، ونسػػػبة المتجنػػػديف لممسػػػارات القتاليػػػة وسػػػط الرجػػػاؿ 15والنسػػػاء 

 %.80%، ونسبة الذيف يخدموف في المناصب اليامة 10الضابطية 
ومػػػف بػػػيف المراتػػػب السػػػت األولػػػى تقػػػؼ خمسػػػة مجػػػالس محميػػػة تقػػػع فػػػي الشػػػماؿ، وجػػػاء فػػػي المرتبػػػة األولػػػى 

 % التحقوا بمسارات قتالية.79% متجند، مف بينيـ 9133اإلقميمي "الجميؿ األعمى" بحوالي المجمس 
ويحتػػؿ المجمػػس المحمػػي )ليبػػيـ( الواقػػع بػػالقرب مػػف مدينػػة بئػػر السػػبع المرتبػػة الثانيػػة، وجػػاء المجمػػس المحمػػي 

مػػػس اإلقميمػػػي )مبػػػأوت )شػػػغار( الواقػػػع بػػػالقرب مػػػف )كرمئيػػػؿ( فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة، وفػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة المج
 حرموف(.
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وفػػػػي المرتبػػػػة الخامسػػػػة جػػػػاء المجمػػػػس اإلقميمػػػػي )كفػػػػار فػػػػارديـ(، وفػػػػي المرتبػػػػة السادسػػػػة المجمػػػػس اإلقميمػػػػي 
 )عمونئيؿ( المتديف، تمتو مستوطنة )أؿ. كناة( والمجمس الشركسي )كفر كما(.

غيػػاب التجنيػػد اإلجبػػاري وعػػزت المعطيػػات انخفػػاض نسػػبة التجنيػػد وسػػط المجػػالس الدرزيػػة والشركسػػية إلػػى 
 لموسط النسائي في ىذه المجالس.

ولفتت المعطيات إلى تربع مستوطنات الضفة الغربية في المكػاف األوؿ مػف حيػث نسػبة المتجنػديف لمناصػب 
قتاليػػة، ولكنيػػا تراجعػػت مػػؤخًرا بسػػبب مػػنح جػػزء كبيػػر مػػف شػػبابيا إعفػػاءات مػػف الخدمػػة العسػػكرية مػػف أجػػؿ 

 التوراة. االلتحاؽ بمعاىد تعميـ
وذكرت صحيفة )يديعوت أحرونوت( أف قمًقا ينتػاب الجػيش )اإلسػرائيمي(؛ بسػبب تراجػع التجنيػد فػي صػفوفو، 

ـ حتػى أيػار )مػايو( 1083وسط توقعػات بارتفػاع تمػؾ الػوتيرة خػبلؿ عػاـ التجنيػد المقبػؿ )مػف آب)أغسػطس( 
 ضبًل عف الممؼ اإليراني.ـ(، خاصة أف االحتبلؿ أماـ ممفات ساخنة في الشماؿ والجنوب، ف1084

وتقوؿ الصحيفة: "لما بػدأت تتعػاظـ التيديػدات عمػى )إسػرائيؿ( وتتسػع لتشػمؿ سػاحات جديػدة وجديػدة قديمػة؛ 
ـ سيضػػطر إلػػى مواجيتيػػا بواسػػطة حركػػة تجنيػػد ىػػي األصػػغر منػػذ 1083فػػإف الجػػيش )اإلسػػرائيمي( فػػي عػػاـ 

 عشريف سنة مضت".
انخفػػػاض فػػػي عػػػدد المجنػػػديف، لعػػػدة أسػػػباب منيػػػا: االنخفػػػاض ُسػػػجؿ  1005ووفػػػؽ الصػػػحيفة إنػػػو منػػػذ عػػػاـ 

التدريجي في عدد المواليد )اإلسرائيمييف( وفي عدد المياجريف مف جية، وارتفاع عدد المتممصيف مف الخدمة 
 مف جية ثانية.

% مف عمـو الممزميف بالتجنيد لف ينضموا لمجيش )اإلسرائيمي( ىذا العػاـ، 16وتضيؼ )يديعوت(: "إف نحو 
% حصػموا عمػى إعفػاءات ألسػباب نفسػية، 4% مف طمبة المدارس الدينيػة الػذيف يػتـ إعفػاؤىـ، و8335فمنيـ 

 % غير موجوديف في الببلد".3% ذوو سجؿ جنائي، و3% حصموا عمى إعفاء طبي، و1و
وتنقػػؿ الصػػػحيفة عػػػف رئػػػيس دائػػػرة التخطػػيط فػػػي شػػػعبة الطاقػػػة البشػػػرية غػػادي أجمػػػوف قولػػػو: "إف عػػػدد غيػػػر 

 ديف لف يرتفع إال إذا سنت الحكومة الجديدة قانوف المساواة في العبء، الذي سيغير الوضع".المجن
وتضػػػيؼ الصػػػحيفة: "ووفػػػؽ مسػػػؤولي شػػػعبة الطاقػػػة البشػػػرية إف قسػػػًما مػػػف الحػػػؿ عمػػػى األقػػػؿ ىػػػو المجنػػػدوف 

يستصػدر % مػف النسػاء فػي كػؿ سػنة تجنيػد، و 41األصوليوف، وزيادة معدؿ التجنيد"، موضحة أنػو ال تتجنػد 
 % فقط يتجندف لممنظومة القتالية.1% إعفاء العتبارات دينية، في حيف أف 35

 87/8/1083، فمسطين أون الين
 

 أوباما انتخابي اً  تصريحاتنتنياىو يستغل  38
حػػّوؿ رئػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػاىو رّده عمػػى الػػرئيس األميركػي بػػاراؾ أوبامػػا، الػػذي : عمػي حيػػدر

ئيؿ ال تعمـ مصالحيا الحيوية" وأف نتنياىو يقودىا نحو "التدمير الذاتي"، إلى فرصة لمتأكيد قبؿ رأى أف "إسرا
أياـ مف االنتخابات عمى ثبات مواقفو عمى المصالح الحيوية الثبلث إلسرائيؿ: "منع إيراف مف امتبلؾ سػبلح 

 الحفاظ عمى وحدة القدس".الذي يمكف الدفاع منو عف إسرائيؿ، و  8967نووي، عدـ العودة الى خط عاـ 
لكػػف ذلػػؾ لػػـ يمنػػع نتنيػػاىو، فػػي مقابمػػة مػػع صػػحيفة "إسػػرائيؿ اليػػوـ" المقّربػػة جػػدًا منػػو تنشػػر كاممػػة اليػػوـ، مػػف 
العمؿ عمى التخفيؼ مف حدة السجاؿ مع أوباما بػالقوؿ "ال أعمػـ إف كػاف الػرئيس األميركػي يقػؼ وراء الكػبلـ 

وبامػػا "يعمػػـ بػػأف مػػف ُيحػػدِّد المصػػالح الحيويػػة إلسػػرائيؿ ىػػـ مواطنػػو الػػذي ُنشػػر باسػػمو"، مكػػررًا موقفػػو بػػأف أ
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إسػػػرائيؿ، وىػػػـ مػػػف سػػػيحدِّد مػػػف يػػػدافع عػػػف ىػػػذه المصػػػالح بشػػػكؿ أفضػػػؿ. وأحػػػد لػػػف يقػػػرر بػػػداًل مػػػف مػػػواطني 
 إسرائيؿ".

فػي  ووّجو نتنياىو رسالة الى الجميور اليمينػي عبػر التأكيػد عمػى أىميػة االنتخابػات المقبمػة، مشػددًا عمػى أنػو
ضوء التطورات الدراماتيكية التػي يشػيدىا الشػرؽ األوسػط واالقتصػاد العػالمي يبػدو أف ليػذه االنتخابػات "وزنػًا 
إضافيًا". ودعا نتنياىو الناخب اليميني إلى التصويت لمكتمة التي يترأسيا، باعتبار أف ذلػؾ يمنحػو القػوة "كػي 

 أنجح وأقود".
تي قامت بيا رئيسػة الحركػة تسػيبي ليفنػي، فػي مػا يتعمػؽ بالعبلقػات ورفض نتنياىو بقوة "محاولة التخويؼ" ال

مع واشنطف. وأكد أف "العبلقات بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة عبلقات متينة، والتعاوف األمني واالسػتخباري 
ز"، بغض النظر عف وجود خبلفات إزاء الطريقة األفضؿ لتحقيؽ السبلـ "وىذا أمر ليس جديدًا".  معزَّ

 88/8/1083، بار، بيروتاألخ
 

 تختار التصادم مع أوباما الذي يساعد "إسرائيل" "بشكل حاسم" نتنياىوأولمرت: حكومة  39
دخؿ رئيس الوزراء السػابؽ إييػود أولمػرت عمػى خػط السػجاؿ بػيف نتنيػاىو وأوبامػا، متسػائبًل عػف : عمي حيدر

ى أولمرت أف الحكومة اختارت التصػادـ مصمحة إسرائيؿ في مواجية الذعة مع الرجؿ األقوى في العالـ. ورأ
مع أوباما الذي يساعد إسرائيؿ "بشكؿ حاسـ"، وفي الوقت "الذي يػتـ فيػو تقمػيص الموازنػة األمنيػة األميركيػة، 
لكنػػو )أوبامػػا( يػػدعـ القبػػة الحديديػػة". وأضػػاؼ "ىػػذا رئػػيس يقػػوؿ فػػي وسػػط الخػػبلؼ إنػػو لػػف يسػػمح بػػأف تفقػػد 

 سرائيؿ ال تفكر في ىذا األمر".إسرائيؿ تفّوقيا، ولكف حكومة إ
 88/8/1083، األخبار، بيروت

 
 يتنافسون في انتخابات الكنيست حزباً  38"إسرائيل":  40

التػي يشػيدىا الكيػاف فػي ” الكنيسػت“الئحػة فػي االنتخابػات المبكػرة لػػ  34حزبًا فػي  38يتنافس : )ا .ؼ .ب(
الرئيسػية لبرامجيػا االنتخابيػة، مػع التػذكير بػأف  مف الشير الحالي. في مػا يمػي األحػزاب الرئيسػية والنقػاط 11

كؿ األحزاب الصييونية تمتقي عمى األىداؼ الرئيسية المتعمقة بمواصمة احتبلؿ فمسطيف والعداء لكؿ العرب، 
 وغير ذلؾ مجرد تباينات.

بنيػػاميف عضػػوًا حاليػًا( بزعامػػة رئػػيس الػػوزراء  17بيتنػػا: الئحػػة مشػػتركة تجمػع بػػيف حػػزب الميكػػود )-* الميكػود
مػػف األوسػػاط األشػػد تطرفػػًا، بزعامػػة وزيػػر الخارجيػػة السػػابؽ افيغػػدور ليبرمػػاف ” اسػػرائيؿ بيتنػػا“نتنيػػاىو وحػػزب 

 نائبًا(. 85)
، بزعامػػػػة الصػػػػحافية السػػػػابقة شػػػػيمي ”الوسػػػػط-اليسػػػػار“* حػػػػزب العمػػػػؿ: يصػػػػّنؼ فػػػػي الكيػػػػاف باعتبػػػػاره مػػػػف 

ب بعػد أف قػاـ رئيسػو اييػود بػاراؾ بتشػكيؿ حػزب نػوا 5عضػوًا( وقػت االنتخابػات ولكنػو فقػد  83يحيمػوفيتش )
 جديد لـ يترشح ليذه االنتخابات.

مقاعػػد حاليػػًا، حصػػؿ عمػػى خمسػػة  3* البيػػت الييػػودي: يتزعمػػو مػػدير مكتػػب نتنيػػاىو السػػابؽ نفتػػالي بينيػػت )
 ”(.اسرائيؿ“مقاعد ولكف نائبيف غادراه لتشكيؿ حزب يميني متشدد باسـ )القوة ؿ 

جديػػد أسسػػتو وزيػػرة الخارجيػػة السػػابقة تسػػيبي ليفنػػي وانضػػـ الييػػا ” وسػػطي عممػػاني“ * حػػزب الحركػػة: حػػزب
 وعضواف مف حزب العمؿ.” كاديما“مف حزبيا السابؽ ” كنيست“سبعة أعضاء 

 جديد أسسو النجـ التمفزيوني السابؽ يائير البيد.” وسطي“)ىناؾ مستقبؿ(: حزب ” يش عتيد* “
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ييف )السػػفارديـ( بزعامػػة كػػؿ مػػف ايمػػي يشػػاي وارييػػو درعػػي وارييػػؿ * شػػاس: حػػزب الييػػود االرثػػوذكس الشػػرق
 اتياس ولكف الحاخاـ عوفاديا يوسؼ يعد الزعيـ الروحي لمحزب.

 * ييودية التوراة الموحدة: حزب الييود األرثوذكس الغربييف )االشكناز( بزعامة مجمس مف الحاخامات.
مػػف الضػػفة الغربيػػة واقامػػة دولػػة فمسػػطينية ” رائيؿاسػػ“يػػدعو النسػػحاب ” يسػػار عممػػاني اشػػتراكي“* ميػػريتس: 

اوف وحصؿ عمػى ثبلثػة مقاعػد فػي االنتخابػات -مع سوريا ولبناف. يتزعمو زىافا غاؿ” سبلـ“وابراـ معاىدات 
 الماضية.

 18الحالي )” الكنيست“* كاديما: يميف وسط، بزعامة وزير الحرب السابؽ شاؤوؿ موفاز والحزب األوؿ في 
الػػذيف ترشػػحوا فػػي لػػوائح أحػػزاب ” الكنيسػػت“منػػذ االنتخابػػات عػػددًا مػػف أعضػػائو فػػي ” كاديمػػا“ مقعػػدًا(، وخسػػر

 أخرى. ميدد باالختفاء.  
حػاييـ امسػيميـ الػذي يػدعو إلػى انخػراط الييػود المتػدينيف فػي ” شػاس“* عاـ شاليـ: أسسو النائب السػابؽ فػي 

 سوؽ العمؿ واحتراـ التقميد الييودي.
أشد يمينية، بقيادة كؿ مف ارييو الداد وميخائيؿ بف اري وىما عضواف سابقاف في حزب ”: إسرائيؿ“* القوة لػ 
 ”.  االتحاد الوطني“ما يسمى 

* القائمػػة العربيػػة الموحػػدة: حػػزب قػػومي عربػػي بزعامػػة ابػػراعيـ صرصػػور وىػػو واحػػد مػػف الحػػزبيف العػػربييف 
 الرئيسييف.

ي الثاني الرئيسي في الكياف بزعامة جمػاؿ زحالقػة. وحصػؿ * التجمع الديمقراطي العربي )بمد(  الحزب العرب
 مقاعد.   3عمى 

مقاعد( يدعو القامة دولة فمسػطينية بزعامػة محمػد بركػة. حصػؿ  4* حداش: حزب عربي ييودي اشتراكي )
 مقاعد في الكنيست الماضية.          4الحزب عمى 

 88/8/1083، الخميج، الشارقة
 

 فاصيل اغتيال القيادي في حزب اهلل عماد مغنيةت يرويكتاب "الحب والموت"  48
المجد: في كتاب صادر عف دار النشر األمريكية "ىاربر كولينز" يكشؼ مؤلفا الكتػاب وىمػا المؤلفػاف مايكػؿ 
بارزوىار، والمؤلؼ نيسيـ مشعؿ وىػو مػف بػيف أبػرز الشخصػيات التمفزيونيػة البػارزة فػي دولػة الكيػاف، أخطػر 

ريخ الموسػػاد خػػبلؿ سػػتيف سػػنة مػػف إنشػػاء دولػػة الكيػػاف، وكيفيػػة إسػػياـ ىػػذه العمميػػات العمميػػات وأىميػػا فػػي تػػا
النوعيػػة والكبيػػرة فػػي بنائػػو، وقضػػائيا عمػػى كػػؿ العوامػػؿ التػػي يمكػػف أف تشػػكؿ خطػػرًا وتيديػػدًا، ومػػف بػػيف ىػػذه 

ييف العمميػػات زرع جواسػػيس فػػي دوؿ عربيػػة، وعمميػػات تخريػػب وتفجيػػر، والقضػػاء عمػػى كبػػار العممػػاء النػػػوو 
اإليػػرانييف، والعديػػد مػػف القيػػادات الفمسػػطينية والمبنانيػػة الضػػالعة فػػي تزويػػد الفمسػػطينيف بالسػػبلح، وممػػف شػػكؿ 
خطرًا عمى المصػالح الصػييونية فػي العػالـ، ومػف ىػذه العمميػات اغتيػاؿ القيػادي فػي حػزب اهلل "عمػاد مغنيػة" 

 والقيادي في حركة حماس "محمود المبحوح".
فػػػي الفصػػػؿ التاسػػػع عشػػػر بعنػػػواف "الحػػػب والمػػػوت فػػػي الظييػػػرة "عمميػػػة اغتيػػػاؿ "عمػػػاد ويسػػػتعرض الكاتبػػػاف 

مغنيػػػة"، القيػػػادي فػػػي حػػػزب اهلل المبنػػػاني، حينمػػػا كػػػاف متوجيػػػًا إلػػػى إحػػػدى الشػػػقؽ السػػػكنية الفخمػػػة فػػػي حػػػي 
"كفرسوسة" وسط دمشؽ والمقدمة لو مف رجؿ األعماؿ السوري رامي مخموؼ ابف خاؿ الرئيس السوري بشار 

سد. ويبّيف الكاتباف قائمة مف األعماؿ المنسوبة إليو، التي جعمتو الرجؿ األكثر طمبػًا لممخػابرات األمريكيػة األ
 سبتمبر/أيموؿ، وكذلؾ لممخابرات الصييونية 88قبؿ أحداث 
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عندما عممت الموسػاد بػأف مغنيػة سػيكوف فػي دمشػؽ، بػدأت بنشػاط ىائػؿ المسػتوى لمحصػوؿ عمػى التفاصػيؿ 
ا بمػػا فييػػا المخػػابرات، فػػي الميمػػة التػػي سػػبقت العمميػػة، سػػافر عمػػبلء الموسػػاد الثبلثػػة إلػػى مػػف كػػؿ مصػػادرى

دمشؽ مف عدة مدف مختمفة: أحدىـ جاء مف باريس، والثػاني مػف ميبلنػو، والثالػث مػف عمػاف، وكػاف الثبلثػة 
عػػض عمػػبلء يحممػػوف جػػوازات سػػفر مػػزورة تشػػير إلػػى أنيػػـ رجػػاؿ أعمػػاؿ ووكػػبلء سػػياحة . وىنػػاؾ التقػػوا مػػع ب

الموسػػاد مػػف دمشػػؽ حيػػث أخػػذوىـ إلػػى كػػاراج مخفػػي، ووضػػعوا المتفجػػرات فػػي سػػيارة أجػػرة، وفعػػبًل تػػـ تفجيػػر 
 .1008فبراير/شباط  81السيارة بتاريخ 

ويشير الكاتب إلػى أف المخػابرات السػورية بالتعػاوف مػع نظيرتيػا المبنانيػة قػد ألقػت القػبض عمػى العميػؿ الػذي 
لمدة عشػريف سػنة براتػب سػبعة آالؼ دوالر، وقػد كػاف فػي الخمسػينات مػف عمػره،  كاف يعمؿ لصالح الموساد

كاف يزور سوريا بيف الفترة واألخرى في ميمات لمموساد، وقد تبيف أنو كاف يحمؿ أدوات تصوير دقيقة، كاف 
 يستخدميا لمبلحقة مغنية وجمع معمومات عنو، حسبما يرد في الكتاب.

 87/8/1083المجد األمني، 
 

 مخيم الحسينية معظميم من ةفمسطينيا في سوري 21شياد ستا 42
فمسطينيًا، اليوـ الخميس، معظميـ في مخيـ الحسينية بريؼ دمشؽ، جراء استيداؼ  21إستشيد  :غزة

الطيراف الحربي المخيـ بثبلثة صواريخ استيدفت مباٍف ومناطؽ عامة، فيما لوحظ ألوؿ مرة تحميؽ طائرات 
 خيـ النيرب، وحندرات بمحافظة حمب.استطبلع بدوف طيار فوؽ م

، إف  نساء أغمبيـ مف عائمة عبد  5أطفاؿ و  7فمسطينيًا مف بينيـ  17وقالت مصادر خاصة لػ دوت كـو
معظميـ بحالة خطرة، جراء قصؼ الطيراف الحربي احد  24اهلل، قد استشيدوا، واصيب ما ال يقؿ عف 

 بلثة صواريخ اطمقتيا الطائرات الحربية.المباني السكنية في المخيـ واستيداؼ المخيـ بث
وحسب المصادر، فإف عمميات القصؼ لـ تكف محصورة بالقصؼ الجوي، وقالت اف المخيـ تعرض لقصؼ 
بقذائؼ الدبابات والياوف ايضا، ما الحؽ أضرارًا كبيرة بالمباني والممتمكات، ودفع باعداد كبيرة مف سكانو 

 سيما واف المخيـ يتعرض لمقصؼ منذ يـو امس االربعاء.لمنزوح بحثا عف اماكف اكثر امنا ال
وفي مخيـ حندرات بمحافظة حمب، أعمف اليوـ الخميس عف استشياد الطالبتيف لميس المغربي، وسميرة 

طبلب فمسطينييف  6باكير، جراء التفجيرات والقصؼ الذي تعرضت لو جامعة حمب االربعاء، كما أصيب 
 بجروح مختمفة.

مي حندرات والنيرب المجاور، اليوـ الخميس، وألوؿ مرة، تحميقا لطائرات استطبلع بدوف وشيدت سماء مخي
 طيار.

وفي مخيـ درعا استشيد الشابيف، عايش أحمد، و أحمد اسماعيؿ، برصاص قناصة، في منطقة المؤسسة 
اف يبمغ عف  وتعرض مخيـ اليرموؾ لمقصؼ بقذائؼ الدبابات والياوف دوف االستيبلكية القريبة مف المخيـ.

إصابات، فيما تواصؿ حصار المخيـ، وتـ منع إدخاؿ مساعدات مقدمة مف "اليونيسؼ"التابعة لبلمـ المتحدة 
 كما ذكرت المصادر. 

 18/1/2013، القدس، القدس
 

اعتصـــام يطالـــب الجـــيش الســـوري باقتحـــام بحـــذر مـــن المشـــاركة ت "ســـوريةالعمـــل مـــن أجـــل فمســـطينيي " 43
   "اليرموك"
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اشطوف فمسطينيوف مف الدعوات التي أطمقت عبر مواقع التواصؿ االجتماعي مف أجؿ إقامة حذر ن: لندف
كانوف ثاني )يناير( الجاري لدعوة الجيش السوري النظامي لدخوؿ مخيـ اليرموؾ لبلجئيف  19اعتصاـ يوـ 

 الفمسطينييف في دمشؽ.
لغ إلى ىذه الدعوات وما يمكف أف "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" إنيا تنظر "بقمؽ با وقالت 

تخفي خمفيا" مشددة عمى "ضرورة تجنيب المخيـ وأبنائو مف مغبة ىكذا دعوة، والتي لف يكوف مف شأنيا 
 سوى زيادة التوتر، والزج بالمخيـ أكثر في آتوف الصراع الدائر في سوريا".

(، مف "وجود 17/1لخميس )وحذرت مجموعة العمؿ في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ ا
تحضيرات مريبة قد تفضي إلى عممية عسكرية واسعة النطاؽ في مخيـ اليرموؾ" داعية "مجموعات الجيش 

ودعا  الحر لبلنسحاب مف المخيـ، وكذلؾ حواجز الجيش النظامي لفؾ الحصار عنو تجنبًا إلراقة الدماء".
وات بأي اتجاه كاف، وذلؾ تثبيتًا لمموقؼ الشعبي "كافة أبناء الشعب الفمسطيني لمقاطعة أية دع البياف

شييدًا مف مختمؼ  860الفمسطيني بحياده عف األحداث الدائرة، والذي دفع مف أجمو حتى اآلف ما يزيد عف 
 مخيماتو" في سورية.

 17/1/2013قدس برس، 
 

 2006ة إصابة منذ سن 597واإلصابات إلى  232إلى  ارتفع األنفاقعدد ضحايا مركز الميزان:  44
يواصؿ العمؿ في األنفاؽ حصد المزيد مف أرواح األبرياء في ظؿ استمرارا غياب اتخاذ التدابير التي مف 
شأنيا الحد مف سقوط الضحايا وحماية أرواح العامميف فييا وسبلمتيـ البدنية. وتشير مصادر المعمومات في 

( 20( شخصًا مف بينيـ )232األنفاؽ بمغ )مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف فإف عدد القتمى الذيف سقطوا في 
( أطفاؿ. كما بمغ عدد المصابيف 9قتموا بسبب قصؼ إسرائيمي لؤلنفاؽ ومحيطيا، ومف بيف قتمى األنفاؽ )

وىو العاـ التي بدأت فيو ظاىرة الموت داخؿ  2006( مصابًا منذ العاـ 597مف بيف العامميف في األنفاؽ )
 األنفاؽ.

 17/1/2013، االنسانمركز الميزان لحقوق 
 

 لييكلبناء امتطرفة تحضر "المطاىر المزعومة" استباًقا ل ييودية بكيرات: جماعاتناجح  45
كشؼ مدير المسجد األقصى المبارؾ الدكتور ناجح بكيرات، عف قياـ : عبد الحميد مصطفى -قمقيمية

قديمة ووضعيا في أقرب كنيس جماعات ييودية متطرفة قبؿ أياـ بإحضار "المطاىر المزعومة" إلى البمدة ال
 أقيـ بجانب المسجد قرب بوابة البراؽ التي ال تبعد سوى عدة أمتار عف قبة الصخرة وساحات األقصى.

مطيرة، وىي  12وقاؿ بكيرات في تصريحات لػ"فمسطيف": "شوىدت المطاىر عمى شكؿ تاج وعددىا قرابة الػ
سطة جرار صغير". مضيًفا أف ىذه المطاىر تسبؽ إقامة توضع في الكنيس في البمدة القديمة، وتـ نقميا بوا

وأكد أنو تمت خياطة مبلبس كينة المعبد يدويا في حارة الشرؼ  بناء الييكؿ، كما تنص خرافاتيـ العقائدية.
 "حارة الييود" تمييدا لبناء الييكؿ المزعـو مكاف المسجد األقصى المبارؾ.

 17/1/2013، فمسطين أون الين
 

 أسيراً  27"إيشل" يضربون عن الطعام احتجاجًا عمى عزل سجن  أسرىاألسرى: وزارة شؤون  46
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اإلسرائيمي خوض اإلضراب عف الطعاـ، « ايشؿ»أعمف األسرى في معتقؿ : البياف –األراضي المحتمة 
 أسيرًا في الزنازيف، وعمى عمميات القمع التي تجري بحقيـ. 27احتجاجًا عمى عزؿ 

األسرى أعادوا وجبات الطعاـ لميوـ الثاني »المحرريف، في بياف صحافي، أف وذكرت وزارة شؤوف األسرى و 
أسيرًا في الزنازيف، وسياسة التصعيد  27عمى التوالي، في خطوة احتجاجية عمى قياـ إدارة السجف بعزؿ 

 «.التي تنتيجيا بحؽ األسرى، مف خبلؿ اقتحاـ وحدات خاصة السجف، وعمميات التفتيش الميينة بحقيـ
ضح األسرى أف إدارة السجف قامت بإغبلؽ األقساـ، ومنعتيـ مف الخروج إلى الساحة، وفرضت عمييـ وأو 

 «.الوضع ال يزاؿ مشحونًا ومتوترًا وقاببًل لبلنفجار»عقوبة منع الزيارات عمييـ، مشيريف إلى أف 
 18/1/2013، البيان، دبي

 
 حرك إلنقاذ األسرى المضربين عن الطعامدعوة المؤسسات الدولية والحقوقية العالمية إلى الت غزة: 47

طالب مسؤولوف وميتموف بقضية األسرى في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي المؤسسات الدولية  حسف جبر:
 والحقوقية العالمية بالتحرؾ العاجؿ إلنقاذ األسرى المضربيف عف الطعاـ في ىذه السجوف.

طينية المسؤولية الكاممة عف حياة األسرى الفمسطينييف وحّمموا المنظمات الدولية العاممة في األراضي الفمس
إذا واصمت سياسة الصمت تجاه الجرائـ اإلسرائيمية وتنكرىا لحؽ األسرى في اإلفراج والتحرر مف قيد 

 السجف.
جاء ذلؾ خبلؿ مؤتمر صحافي عقدتو لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسبلمية أماـ مكتب المفوض السامي 

 في مدينة غزة، أمس. لمحقوؽ اإلنساف
وأكد أحمد سبلمة عضو لجنة األسرى عف الجبية العربية الفمسطينية حؽ األسرى في الحرية والحياة 
الكريمة، مشددًا عمى أف األسرى المضربيف عف الطعاـ يتعرضوف لضغوط نفسية وعنصرية مف أجؿ كسر 

 إضرابيـ المستمر منذ عدة شيور.
و لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسبلمية عف حركة فتح: إف المجنة مف جيتو، قاؿ نشأت الوحيدي، عض

اتخذت قرارًا بعدـ االلتقاء مع ممثمي المنظمات الدولية احتجاجًا عمى الدور الباىت الذي تقوـ بو تجاه 
 األسرى الفمسطينييف.

 18/1/2013، األيام، رام اهلل
 

 مصرو غزة بين نفاق في األ عودة العمل  48
عادت أنفاؽ التيريب المقامة أسفؿ الحدود الرابطة بيف جنوب قطاع غزة ومصر  : يورأشرؼ ال - غزة

لمعمؿ مجددا بعد عممية توقؼ دامت لثبلثة أياـ، سببيا انييارات رممية أودت بحياة العديد مف العمؿ نجمت 
 عف موجة األمطار األخيرة.

استقداـ السمع مف مصر عبر ىذه األنفاؽ  ووفؽ مبلؾ أنفاؽ فقد ذكروا أف العمؿ عاد لطبيعتو، وأف عممية
عادت مف جديد بعد عممية التوقؼ. ويذكر أصحاب األنفاؽ أنيـ عمموا خبلؿ األياـ الماضية التأكيد مف 

 سبلمة أنفاقيـ، بعد إجرائيـ صيانة قاموا خبلليا بتدعيـ تمؾ األنفاؽ.
 18/1/2013، القدس العربي، لندن

 
 محاوالتيا تجنيد فمسطينيين في غزةالمخابرات االسرائيمية تواصل  49
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لـ يتوقؼ جياز األمف العاـ اإلسرائيمي "الشاباؾ"، عف محاوالتو لتجنيد شباف  :محمود أبوعواد -غزة 
 فمسطينييف لمعمؿ لصالحو بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات استخبارية.

وسائؿ التجنيد، واطمقت موقعا  وعمدت أجيزة االستخبارات اإلسرائيمية مؤخرًا الستخداـ "االنترنت" كواحدة مف
الكترونيا خاصا بيدؼ جذب الفمسطينييف اليو، مستيدفة بعض الفئات مف ذوي الدخؿ المحدود والفقيرة او 
الذيف وقعوا في مشاكؿ مالية وبعض عناصر المقاومة حيث وصؿ بعض المواطنيف في قطاع غزة رسائؿ 

دة، ولدى إطبلع مف مسؤوليف أمنييف في غزة عمى تدعوىـ لمدخوؿ الى ذلؾ الموقع لمحصوؿ عمى المساع
 الموقع تبيف أنو يعود لجياز الشاباؾ اإلسرائيمي.

ويؤكد المختص في الشؤوف اإلسرائيمية، أكـر عطا اهلل، وجود صعوبات تواجييا أجيزة االستخبارات 
ف إسرائيمييف عقب اإلسرائيمية في جمع معمومات عف المقاومة في قطاع غزة، الفتًا إلى اعتراؼ مسؤولي

 العدواف األخير عمى القطاع بذلؾ.
، قاعدة المعمومات االستخبارية اإلسرائيمية في غزة في طريقيا لبلضمحبلؿ،  وقاؿ في حديث لػ دوت كـو
رغـ وجود عمبلء ال زالوا يزودوف إسرائيؿ بمعمومات"، موضحًا أنو "كمما مر الوقت كمما َقؿ عددىـ وشكؿ 

 يمي".مسًا لؤلمف اإلسرائ
 18/1/2013، القدس، القدس

 
 منشأة تعود لعائالت بدوية في األغوار الشمالية ستينيدم االحتالل ي 50

منشأًة تعود لعائبلت بدوية في خربة  60"األياـ": ىدمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، أمس، نحو  -القدس 
المالح والمضارب البدوية في  وقاؿ رئيس مجمس محمي الميتة وحمامات المالح بمنطقة األغوار الشمالية.

األغوار الشمالية، عارؼ دراغمة، لػ "األياـ": إف قوات كبيرة مف جيش االحتبلؿ معززة بعدد مف اآلليات 
العسكرية، فرضت عند السابعة صباحًا، حصارًا محكمًا عمى خربة الميتة وحمامات المالح، ومنعت عددًا 

ف مع العائبلت البدوية التي منعيا جنود االحتبلؿ مف مجرد مف المتضامنيف األجانب مف دخوليما لمتضام
 إخبلء أمتعتيا مف المنشآت.

 18/1/2013، األيام، رام اهلل
 

 شجرة زيتون أربعينبيت لحم: مستوطنون يقتمعون  51
بيت لحـ جنوب  شجرة زيتوف في قرية حوساف قضاء 40اقدـ مستوطنوف ييود عمى اقتبلع  : راـ اهلل

 .الكيرباء في المنطقة الغربية مف القرية لمحتمة، فيما سمـ االحتبلؿ إخطارا بإزالة شبكةالضفة الغربية ا
حنانيا، أقدموا عمى اقتبلع  المستوطنوف بقيادة المستوطف فوأفاد طو حمامرة عضو مجمس قروي حوساف، أ

سممت إخطارا أضاؼ حمامرة أف سمطات االحتبلؿ و السباتيف،  األشجار التي تعود لممزارع إبراىيـ عمي
وكانت  .مف القرية القروي في حوساف، بإزالة أعمدة اإلنارة وشبكة الكيرباء في المنطقة الغربية لممجمس

 ..آليات االحتبلؿ قد أزالت أمس شبكة الكيرباء في منطقة "المخور" الزراعية في بيت جاال ببيت لحـ
 17/1/2013قدس برس، 

 
  ومخاوف من مصادرتو قوات االحتالل تقتحم مسجًدا قرب نابمس 52



 
 

 

 

 

           19ص                                    1743العدد:                88/8/1083الجمعة  التاريخ:

(، خربة يانوف قرب بمدة عقربا شرؽ مدينة 1|17نابمس: اقتحمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، اليوـ الخميس )
 نابمس بالضفة الغربية، وقامت بتصوير منازليا ومسجدىا التي قامت باقتحامو والعبث في محتوياتو.

قوة مف جيش االحتبلؿ  لمراسؿ "قدس برس" أفوأوضح حمزة ديرية، عضو لجنة الدافع عف أراضي عقربا 
 اقتحمت خربة يانوف وشرع جنود االحتبلؿ بتصوير منازليا بطريقة استفزازية.

جنود االحتبلؿ اقتحموا مسجد الخربة وىو عبارة عف مسجد قديـ، وقاموا  وأضاؼ الناشط الفمسطيني أف
أحذيتيـ، كما قاموا بمصادرة مجموعة مف بتصويره مف الداخؿ بعد تدنيس حرمتو والدخوؿ إليو دوف خمع 

األحجار الموجودة بساحتو والتي ُجمبت لمقياـ بترميـ أجزاء منو، مشيًرا إلى عدـ وضوح مآالت الخطوة 
اإلسرائيمية، ومبديا تخوفو مف أي يقدـ االحتبلؿ عمى السيطرة عمى المباني التاريخية في الخربة بما فييا 

 المسجد بدعاوى مختمفة.
 17/1/2013برس، قدس 

 
 مصرية لتجارة المركبات الحديثة-افتتاح شركة فمسطينيةغزة:  53

مصرية، ىي األولى مف نوعيا تعمؿ في  -افتتح في قطاع غزة، شركة فمسطينية : محمد أبو شحمة -غزة
 مجاؿ تجارة المركبات الحديثة، والتي تأتي تحت إطار صندوؽ االستثمار الفمسطيني بغزة.

فتتاح لفيؼ مف الشخصيات االعتبارية وتجار المركبات ورجاؿ األعماؿ ومسؤولوف مف حيث حضر حفؿ اال
 الحكومة، إضافة إلى عدد مف المواطنيف والمعنييف.

وقاؿ كامؿ أبو ماضي نائب رئيس صندوؽ االستثمار الفمسطيني إف :"ىذه الشركة تأتي لخدمة المواطنيف، 
ماية المواطف، وبعممية حسابيو فقد تـ تخفيؼ العبء عمى مشيرًا إلى أف تدخؿ الصندوؽ يأتي مف أجؿ ح

 المواطف بشكؿ كبير.
مف جيتو، أكد وزير االقتصاد الوطني د. عبلء الرفاتي لػػ "فمسطيف" أف ىذه الشركة ال تدخؿ في منافسة مع 

كانت  القطاع الخاص، بؿ ىي جاءت لتعزيز قدرات القطاع الخاص وحماية لو مف اإلشكاليات الكثيرة التي
وأوضح اف ىذه الشركة ىي إحدى شركات صندوؽ االستثمار الفمسطيني، وجاءت  تحدث في الفترة السابقة.

 لتعزيز توجيات الحكومة في ضبط العمؿ بتجارة المركبات".
 17/1/2013، فمسطين أون الين

 
 الحموة والنازحينعين ع أوضا المتابعة الفمسطينيةبيية الحريري تعرض مع لجنة  54

فػػي مجػػدليوف وفػػدًا مػػف لجنػػة المتابعػػة لمقػػوى الفمسػػطينية  النائػػب بييػػة الحريػػريمت اسػػتقب: ػ "المسػػتقبؿ"صػػيدا 
. الوطنية واإلسبلمية في مخيـ عيف الحموة عرض معيا أوضػاع المخػيـ وموضػوع النػازحيف الفمسػطينييف إليػو

ت، وعػدـ اسػتخداـ الورقػة أكػدت ضػرورة أف تبقػى المخيمػات الفمسػطينية فػي لبنػاف بمنػأى عػف أي تػوتراحيث 
أي أحداث أو مشاكؿ مف شػأنيا أف  إلىالفمسطينية في لبناف لتعكير السمـ األىمي المبناني أو جّر المخيمات 
ضػرورة أف كمػا وأكػدت عمػى  الفمسػطيني. تنعكس سمبًا عمى االستقرار في الػببلد وعمػى قدسػية قضػية الشػعب

و صػػػيدا  إلػػػىلياتيا تجػػػاه النػػػازحيف السػػػورييف والفمسػػػطينييف تتحمػػػؿ الجيػػػات الرسػػػمية والدوليػػػة المعنيػػػة مسػػػؤو 
 خيماتيا.م

 88/8/1083المستقبل، بيروت، 
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 الفمسطينيين من سورية بتسوية أوضاعيم الالجئينالمبناني يطالب  العام األمن 55
وفػدوا  الفمسػطينييف النػازحيف مػف سػوريا الػذيف أوضػاعالعػاـ ميمػة تسػوية  لؤلمػفمددت المديرية العامة لبناف: 

إلى لبناف وتخطػت فتػرة إقػامتيـ المػدة القانونيػة الممنوحػة. ودعػتيـ إلػى التقػدـ مػف الػدوائر والمراكػز الحدوديػة 
  شباط المقبؿ إلجراء تسوية أوضاعيـ. 89لممغادرة حتى 

، العاممػػػة فػػػي الوسػػػط الفمسػػػطيني، لمسػػػاعدة البلجئػػػيف «واألىميػػػة اإلغاثػػػةاتحػػػاد الجمعيػػػات »ذلػػػؾ نظػػػـ  إلػػػى
سػػػػػطينييف الفػػػػػاريف نتيجػػػػػة المعػػػػػارؾ الػػػػػدائرة فػػػػػي سػػػػػوريا، اعتصػػػػػامًا أمػػػػػس، بمشػػػػػاركة عػػػػػدد مػػػػػف األطفػػػػػاؿ الفم

الفمسطينييف النػازحيف مػف سػوريا، وذلػؾ أمػاـ مقػر الصػميب األحمػر الػدولي فػي بيػروت. فػي االعتصػاـ، رفػع 
يا تجػاه البلجئػيف، األطفاؿ المعتصموف شعارات تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بتحمؿ مسػؤوليات

 وأف تقدـ ليـ المساعدات العينية واإلغاثية الكافية وأف توفر ليـ المأوى المناسب.

 88/8/1083، السفير، بيروت

 
 الفمسطينية أخذت عمى عاتقيا ممف المصالحة مصر :وزير الخارجية المصري 56

أف « الحياة»ديث الى قاؿ وزير الخارجية المصري محمد كامؿ عمرو في ح: محمد الشاذلي –القاىرة 
وىو ميـ ألنو مف دوف المصالحة سيكوف مف  ،فعبلً  الفمسطينية مصر أخذت عمى عاتقيا ممؼ المصالحة

بالطريقة التي تحقؽ مصالح الفمسطينييف مف دوف المصالحة يظؿ ىناؾ  "إسرائيؿ"الصعب التفاوض مع 
 طيني.عنصر ناقص في المعادلة، وليس مقبواًل استمرار االنشقاؽ الفمس

تجري في أضاؼ، نرى بعض المؤشرات التي تؤكد أف الوقت بات مناسبًا إلتماـ مصالحة حقيقية. و وقاؿ، 
القاىرة اآلف نقاشات بيف الجانبيف )فتح وحماس( ونسمع فييا لغة تقارب والفترة المقبمة ستشيد تقدمًا ونحف 

  نسعى ونأمؿ في إتفاؽ قريب.
 ، أجاب عمرو أننالمحاولة إحياء مفاوضات السبلـ "إسرائيؿ"واتصاالت بيف مصر  وجود وفي رد حوؿ

نتصؿ بالرباعية الدولية، روسيا، بريطانيا والواليات المتحدة، ونركز عمى أننا خسرنا الكثير مف الوقت "
 ."مف دوف سبلـ ويجب التحرؾ. وفي الجامعة العربية شعور سائد بأف عممية السبلـ تحولت إلى عممية

 ."مرتبطة مع إسرائيؿ بمعاىدة سبلـ ومصر تحتـر تعيداتيا واتفاقاتيا الدولية مصروأضاؼ أف "
88/8/1083الحياة، لندن،   

 
 "المصرية"منسق الحوار بين الفصائل الفمسطينية في الرباط: مبادرتنا ليست بديال لـ 57

المغربي المعارض، قاؿ إلياس العماري، نائب األميف العاـ لحزب األصالة والمعاصرة : لندف: حاتـ البطيوي
ومنسؽ الحوار بيف الفصائؿ الفمسطينية، الذي نظـ مؤخرا في الرباط، عمى امتداد ثبلثة أياـ، في تصريحات 

إف مبادرة حزبو لـ تأت لمتشويش عمى المبادرة المصرية، مشيرا إلى أف الحزب  ،«الشرؽ األوسط»ىاتفية لػ
الذي صدر في ختاـ االجتماع، أف المبادرة الحزبية « طإعبلف الربا»وكذلؾ الفصائؿ الفمسطينية أكدوا في 

المغربية ىي مساىمة بسيطة مرجعيتيا ىي االتفاقات التي وقعتيا حركة فتح وحماس وفصائؿ أخرى سواء 
 في مكة المكرمة أو الدوحة أو القاىرة.

ات سواء المتعمقة وأوضح العماري أف الفصائؿ الفمسطينية ناقشت في الرباط آليات تنفيذ مضاميف االتفاق
بالمصالحة المجتمعية نظرا لتجربة المغرب ولدوره الريادي في الموضوع، أو لدعـ مبادرة المصالحة في 
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مستويات أخرى فنية أو أمنية أو قانونية. وختـ العماري بالقوؿ: إف النتيجة األولى التي كاف يتوقعيا حزبو 
 .طنية أي مغربيةىي االنتقاؿ مف مبادرة حزبية بسيطة إلى مبادرة و 

88/8/1083، الشرق األوسط، لندن  
 

 ومشعل مستجدات المصالحة عباسأردوغان يبحث مع  58
ذكرت مصادر في رئاسة الوزراء التركية أف رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغاف تحدث ىاتفيًّا مع 

خالد  (حماس)سبلمية كؿٍّ مف: رئيس السمطة محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإل
، تطورات مفاوضات المصالحة الجارية بيف حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاىرة ، حوؿمشعؿ

إلى أف ببلده تولي أىمية كبيرة لحدوث  وأعرب أردوغاف عف سعادتو بإيجابية الحوارات الجارية بينيما، مشيراً 
الشكؿ الذي يوحد صفوفيـ، وبالتالي تظير معو قوتيـ التوافؽ والتصالح بيف جميع األطياؼ الفمسطينية ب

 ضد أعدائيـ.
87/8/1083، فمسطين أون الين  

 
 السابقة عن الصييونية مرسي اجتزاء تصريحات يؤكد مساعد الرئيس المصري لمعالقات الخارجية 59

الحداد، أف أكد مساعد الرئيس المصري لمعبلقات الخارجية والتعاوف الدولي، عصاـ  ”:الخميج“ -القاىرة 
الرئيس محمد مرسي يؤمف بأف استمرار احتبلؿ األراضي الفمسطينية ىو الشر الذي يجب أف يوضع حد لو، 

 ”.ويعمؿ بنشاط لتحقيؽ ذلؾ“وأنو منذ انتخابو يشدد عمى رغبتو في رؤية السبلـ العادؿ والشامؿ، 
ى أف الرئيس المصري قد استخدـ لغة فيما يتعمؽ ببعض التقارير اإلعبلمية التي تشير إل“وقاؿ الحداد إنو 

التشيير والكراىية ضد الييود قبؿ انتخابو رئيسًا، فإف الرئيس يؤمف بقوة أنو يجب عمينا أف نحتـر بعضنا 
ونحتفي بإنسانيتنا المشتركة ونقدسيا، وأنو ال يقبؿ أو يتغاضى عف أي تصريحات ميينة ألي مجموعة دينية 

 ”.أو عرقية
88/8/1083، الخميج، الشارقة  

 
  في غزة مواد اإلعمار لصالح مشاريع المنحة القطرية إلدخالاتفاق بين القاىرة والدوحة  60

وقعت لجنة إعادة إعمار غزة التابعة لدولة قطر وشركة المقاولوف العرب المصرية : صفا - القاىرة 
مميوف  407بقيمة  الخميس بالقاىرة بروتوكوؿ تعاوف لمشروع إعادة إعمار غزة المموؿ مف منحة قطرية

 دوالر.
وقاؿ وزير اإلسكاف والمجتمعات العمرانية المصري طارؽ وفيؽ إف توقيع البروتوكوؿ يأتي تنفيذا لما تـ 
إقراره في أكتوبر الماضي مف دعـ مالي مف دولة قطر إلنشاء طرؽ ووحدات سكنية ومستشفى وبنية تحتية 

 فى قطاع غزة في إطار مشروع إعادة إعمار القطاع.
87/8/1083، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(  

 
 التطبيع مع "إسرائيل"  لتجريم ىيئة مغربية 68

 "إسرائيؿ"أسس عدد مف النشطاء المغاربة أوائؿ الشير الحالي ىيئة لمناىضة التطبيع مع : صفا - الرباط
 التطبيع. تسعى إلى "فضح المطبعيف مع الكياف الصييوني" وطرح مشروع قانوف في البرلماف يجـر
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إسرائيؿ"، في "وقاؿ الحقوقي المغربي أحمد ويحماف الذي يرأس "المرصد المغربي لمناىضة التطبيع مع 
تصريحات صحفية "ضبطنا بعض المطبعيف ولف نتأخر كثيرا حتى نفضحيـ ليعرفيـ الشعب المغربي الذي 

 يعتبر قضية فمسطيف قضية وطنية".
88/8/1083، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(  

 
 

 "إسرائيل"بعد انتخابات  " في الشرق األوسطمبادرة سالم"ىوالند يعد بـ 61
ببلده ستطرح »اإلسرائيمية عف الرئيس الفرنسي فرانسوا ىوالند قولو اف « معاريؼ»نقمت صحيفة ": السفير"

طيني ، مف أجؿ إعادة الفريقيف الفمس"إسرائيؿ"مبادرة سممية في الشرؽ األوسط بعد االنتخابات في 
فرنسا، »وقاؿ ىوالند، خبلؿ استقبالو الصحافييف لمناسبة العاـ الجديد، اف  «.واإلسرائيمي لطاولة المفاوضات

عف « معاريؼ»ونقمت  «.بالتنسيؽ مع الحكومة البريطانية، ستطرح المبادرة التي لـ يكشؼ عف تفاصيميا
بريطاني، فمـ يتـ بعد بمورة مبادرة فرنسية رغـ تقارب الموقفيف الفرنسي وال»مصادر ديبموماسية قوليا انو 

فرنسا تنتظر نتائج االنتخابات في إسرائيؿ واالئتبلؼ الذي سيشكمو رئيس »، مضيفة اف «بريطانية مشتركة
 «.الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، وكيؼ سيؤثر ىذا االئتبلؼ في سياستو بالنسبة لعممية السبلـ

يجب أف يكوف عامًا التخاذ قرار  1083الفرنسية عمى قناعة بأف العاـ  اإلدارة»وأوضحت المصادر أف 
 «.حوؿ مستقبؿ عممية المفاوضات

المبادرة الجديدة سيعبر عنيا أوال مف خبلؿ إعبلف لوزراء خارجية االتحاد »وبحسب الصحيفة، فإف 
ايرلندا »، مشيرة إلى أف «األوروبي، وسيتـ إقرارىا في قمة رؤساء الدوؿ التي ستعقد في شير آذار المقبؿ

التي ترأس الدورة الحالية لبلتحاد األوروبي تضغط عمى إسرائيؿ بسبب سياستيا االستيطانية، لكف لـ يتـ 
 «.االتفاؽ حوؿ آلية الضغط التي يجب اتباعيا

أف المتحدث الرسمي لمبيت األبيض تومي فيتور، ألمح إلى إمكاف تدخؿ « معاريؼ»مف جية أخرى، أفادت 
يجب عمى الفريقيف أف يتعامبل بجدية مع المفاوضات مف »اليات المتحدة في العممية السياسية، وقاؿ الو 

الواليات المتحدة ستساعد »وأضاؼ اف «. أجؿ التعامؿ مع الصعوبات مف أجؿ التقدـ إلى سبلـ دائـ
 «.الفريقيف مف أجؿ التحرؾ إلى المفاوضات المباشرة

88/8/1083السفير، بيروت،   
 

 المفوضية األوروبيةآالف فرص العمل المؤقتة بدعم من توفيرونروا" تعمن عن"األ  63
فتحي صّباح: أعمنت وكالة األونروا توفير آالؼ فرص العمؿ الجديدة المؤقتة وبناء وحدات سكنية  -غزة 

ة ومدارس. وأوضحت انيا ستوفر كؿ ذلؾ خبلؿ السنوات الثبلث المقبمة بعد التبرع الذي قدمتو المفوضي
 مميوف يورو. 84األوروبية أخيرا لبرنامج إيجاد فرص العمؿ في المنظمة الدولية بقيمة 

في قطاع غزة روبرت تيرنر خبلؿ مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس « اونروا»واعتبر مدير عمميات 
دية التي ستسيـ في شكؿ كبير في تخفيؼ حدة الفقر والتخفيؼ مف آثار األزمة االقتصا»أف ىذه الخطوة 

وقاؿ «. طاوؿ أمدىا عائبلت البلجئيف الفمسطينييف الفقيرة والضعيفة وعمى القطاعيف العاـ والخاص في غزة
مف األشخاص غير الميرة، ونحو أربعة آالؼ  7170توفير فرص عمؿ لصالح »ستتمكف مف « اونروا»إف 

ـ توفير أكثر مف خمسة آالؼ سيت»وأضاؼ أنو «. مف العماؿ الميرة، إضافة إلى المينييف والخريجيف
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 88170فرصة عمؿ عمى مدار عاـ واحد لدعـ أونروا وشركائيا في تقديـ الخدمات األساسية، مف مجموع 
فرصة عمؿ عمى مدار ثبلث سنوات لدعـ القطاع الخاص، وبالتالي  6111توفير »، فضبًل عف «وظيفة

 «.المساىمة في النمو االقتصادي في غزة
نتمكف مف تحقيؽ األمر بصورة تضمف استدامتو، يجب أف تكوف ىناؾ تسييبلت لكف كي »واستدرؾ: 

 «.جوىرية في الحصار المفروض التي تقود في نياية المطاؼ إلى رفع الحصار تماماً 
تسميـ مشاريع اإلسكاف الممولة مف ِقبؿ المممكة العربية السعودية والياباف لبلجئيف « اونروا»وأعمنت 

الجئ تضررت منازليـ بشكؿ جزئي أو كمي،  6108»وقتة وغير الئقة. وقالت إف المقيميف في مساكف م
فرصة  3600المشروعيف الضخميف أوجدا نحو »، مضيفة أف «تسمموا بيوتًا جديدة في رفح وخاف يونس

وأعمنت «. عمؿ ممحة لمعماؿ في قطاعات البناء واإلنشاء وفي صفوؼ أصحاب مصانع مواد البناء المحمية
 68عف أف قيمة العجز المنظور حاليًا في موازنتيا العامة وبرنامج المساعدات الغذائية الطارئة ىو المنظمة 

 مميوف دوالر.
88/8/1083الحياة، لندن،   

 تحث أطراف النزاع السوري عمى التقيد بالقانون الدولي "األونروا" 64
نييف "األونروا" أطراؼ النزاع في الوكاالت: دعت وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ البلجئيف الفمسطي

سورية كافة، إلى االبتعاد عف احتبلؿ المواقع في المناطؽ المدنية أو إدارة الصراع فييا. وناشد بياف صادر 
عف األونروا، ووزعو مكتبيا بالقاىرة امس، األطراؼ المشتركة في النزاع، بضرورة "ضماف حماية الجئي 

ممتمكاتيـ والتقيد بالتزاماتيـ بموجب أحكاـ القانوف الدولي. وطالب بياف  فمسطيف والمدنييف اآلخريف وحماية
األونروا، باحتراـ قداسة الحياة البشرية، وتجنب التشريد التعسفي لممدنييف ، مشددا عمى، أف نزاىة وحرمة 

 بؿ الجميع .وحيادية منشآت األمـ المتحدة وعرباتيا وأصوليا األخرى ينبغي أف يتـ احتراميا وحمايتيا مف ق
وأعربت األونروا عف قمقيا عمى وجو الخصوص، حياؿ النزاع المسمح الدائر ببل ىوادة واآلخذ بالتصاعد 
وحياؿ آثاره المدمرة عمى الجئي فمسطيف في أرجاء سورية كافة، بمف فييـ أولئؾ الذيف يقطنوف في دمشؽ 

 وريفيا ودرعا وحمب والبلذقية وحماة وحمص. 
8881083  

 
 مقاطعة األدوية المصنعة من قبل شركة إسرائيمية لطمبو بمجيكيشكوى ضد طبيب  65

مثؿ الطبيب البمجيكي غيدو غوريسف، ليمة أمس أماـ نقابة األطباء البمجيكييف، بعد  :لبيب فيمي - بروكسؿ
إلى مقاطعة األدوية  شكوى ُرفعت ضده مف صحفي يشتغؿ في مجمة لمجالية الييودية، يتيمو فييا بالدعوة

 المصنعة مف قبؿ شركة إسرائيمية.
قد حضر كثير مف المواطنيف العادييف وزمبلء الطبيب إلى أماـ مقر نقابة األطباء البمجيكييف، لمتعبير و 

عف دعميـ لمدكتور غوريساف ولحممة مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية. وقاؿ غيدو غوريسف لمجزيرة نت أنو 
حاضرة في السوؽ البمجيكية لؤلدوية، وكاف المدير العاـ لمشركة ضابطا اإلسرائيمية  تيفا"اكتشؼ أف شركة "

كبيرا يحب أف يفتخر بأنو لعب دورا ميما أثناء حصار العاصمة المبنانية بيروت عاـ  إسرائيمياً  عسكريا
إعطاء الماؿ  ويشدد نشطاء حممة مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية عمى أنو سيكوف مف العار أيضا .8981

 لمصناعة اإلسرائيمية، التي تحوؿ دوف تطوير الفمسطينييف أدوية خاصة بيـ وبيعيا.
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87/8/1083، الجزيرة نت، الدوحة  
 

 في الضفة لمبناء في مستوطنتيننشر مناقصاتعمى خمفية إسرائيمية -أمريكيةأزمة  ":يديعوت" 66
صفحتيا األولى بالقوؿ إف " يديعوت أحرونوت" ةالناصرة ػ  القدس العربي  مف زىير أندراوس: عنونت صحيف

أزمة جديدة اندلعت بيف اإلدارة األمريكية وحكومة نتنياىو عمى خمفية إعبلف األخيرة عف نشر مناقصات 
وحدة سكنية جديدة، وذلؾ غداة االنتقادات  898لمبناء في مستوطنتيف اثنتيف بالضفة الغربية المحتمة، لبناء 

 الرئيس األمريكي باراؾ أوباما لسياسة نتنياىو.الشديدة التي وجييا 
وكشؼ موقع شبكة )بمومبرغ( عف أف الرئيس األمريكي وجو خبلؿ محادثات مغمقة انتقادات شديدة لسياسة 
نتنياىو في ما يتعمؽ باالستيطاف وحذر مف أف إسرائيؿ سُتواجو عزلة دولية مطمقة في حاؿ استمر في ىذه 

الذي يتزعمو نتنياىو اعتبر أف انتقادات أوباما ىي تدخؿ في االنتخابات  السياسة. لكف حزب الميكود
اإلسرائيمية. وقالت الصحيفة، نقبًل عف مصادر سياسية رفيعة في واشنطف، إف اإلعبلف عف نشر مناقصات 
جديدة لمبناء في المستوطنات في الضفة، بعد يوـ واحد مف نشر االنتقادات التي وجييا الرئيس أوباما 

تنياىو، يدؿ عمى أف الحكومة اإلسرائيمية تواصؿ تحدي اإلدارة األمريكية، األمر الذي سيعود سمًبا عمى لن
 العبلقات الثنائية بيف واشنطف وتؿ أبيب، مشددًة عمى أف الخبلؼ بيف الطرفيف ارتفع إلى درجة عالية.

88/8/1083، القدس العربي، لندن  
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يو بي اي: أظيرت بيانات إحصائية رسمية أف العجز التجاري التونسي تفاقـ بشكؿ الفت في العاـ  -تونس 
 مميارات دوالر(. 7.506مميار ) 11.635حيث بمغ  2011بالمقارنة مع العاـ  2012

مؤسسة حكومية( أف إجمالي وذكرت البيانات التي نشرىا يوـ الخميس المعيد الوطني التونسي لئلحصاء )
مميار دينار  26.547 ، ليبمغ 5.8حجـ عائدات الصادرات التونسية زاد خبلؿ العاـ الماضي بنسبة 

 مميار دوالر(. 17.127)
مميار  38.182 ، حيث بمغت 13.3وبالمقابؿ زادت قيمة الواردات التونسية خبلؿ العاـ الماضي بنسبة 

 7.506مميار دينار ) 11.635عني أف العجز التجاري تفاقـ ليبمغ مميار دوالر(، ما ي 24.335دينار)
 .2011مميار دوالر( في العاـ  5.550مميار دينار ) 8.603مميار دوالر(، مقابؿ 

 ، مقابؿ 69.5وتسبب ىذا التفاقـ الممحوظ في تراجع نسبة تغطية الصادرات بالواردات لتستقر في حدود 
 .2011  خبلؿ العاـ 74.5

 18/1/2013، عربي، لندنالقدس ال
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 د. صبري صيدـ
نشػرت األسػبوع الماضػػي فػي ىػذه الزاويػػة مقػاال بعنػػواف: ىػؿ يشػعؿ مشػػعؿ الشػعمة؟ ألطػرح أسػػئمة كثيػرة حػػوؿ 
رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحمػػاس والػػذي بػػادر وبعػػد اطبلعػػو عمػػى المقػػاؿ باالتصػػاؿ بػػي لئلجابػػة عمػػى بعػػض 

 ت في المقاؿ المذكور فأعممتو بأنني سأنشر فحوى حديثنا الياتفي.القضايا التي ورد
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فقد حاولػت ومػف خػبلؿ المقػاؿ آنػؼ الػذكر اسػتعراض العديػد مػف القضػايا المرتبطػة بيػذه الشخصػية مستفسػرا 
وربما قاصدا السؤاؿ عف التحديات التي تواجييا والمعوقات التي تفرضيا الظروؼ وحقيقػة المصػالحة ومػدى 

حماس خاصة اليـو عف سبؿ أوسع لمتكتيؾ والمناورة السياسية خاصة في خضػـ سػعي اآلخػريف بحث حركة 
 مف حمفائيا السابقيف والحالييف أيضًا لمتكتيؾ عمى ىواىـ إما باالبتعاد عف الحركة أو  بتفتير  العبلقة معيا.

فمسػػطينية ونيػػة حمػػاس ورغػػـ األسػػئمة التػػي قمػػت بطرحيػػا فػػإف السػػؤاؿ األكبػػر تمحػػور حػػوؿ منظمػػة التحريػػر ال
جعميا معركتيا القادمة وبحث األخيرة عػف الغطػاء الشػرعي الػذي يػوفر جسػرا لمػدخوؿ إلػى المنظومػة األمميػة 
وفرصة لممناورة السياسية األوسع، باإلضافة إلى الحصوؿ عمى االعتراؼ الدولي المنشود خاصة وقد شعرت 

ضػػور ميرجػػاف انطبلقػػة حمػػاس وال االحتفػػاؿ بنتػػائج شخصػػيا بػػأف زيػػاة مشػػعؿ األخيػػرة لغػػزة لػػـ تكػػف حقيقػػة لح
نمػا أيضػًا فرصػة لترتيػب الوضػع العسػكري لمحركػة بعػد رحيػؿ أحمػد  الحرب األخيرة وال زيارة الوطف فحسب وا 
الجعبري ومناسبة لحسـ المواقؼ المتباينة في الحركة بعد سمسمة تصػريحات ومواقػؼ غيػر متجانسػة صػدرت 

عػػػف الحاجػػػة لترتيػػػب األمػػػور الداخميػػػة لمتحضػػػير لمعركػػػة منظمػػػة التحريػػػر عػػػف الػػػبعض مػػػف أبنائيػػػا نػػػاىيكـ 
 الفمسطينية.

وأيا كانت األسباب فإف الرجؿ وفي اتصػالو لػـ يعمػؽ عمػى مجمػؿ األسػئمة التػي طرحتيػا وكأنػو يصػادؽ عمػى 
 مضموف ما ورد فييا مف تكينات فاختار اإلجابة عمى أمريف محدديف.

داعي لمقمؽ عمييا وأف األسابيع القميمة القادمة ستشػيد نتػائج طيبػة دوف أف أوليما موضوع المصالحة بأف ال 
 يخفي الحاجة لحماية المصالحة وحماية المساعي التي تتجو باتجاىيا.

وثاني األمور كاف حوؿ منظمة التحرير الفمسػطينية التػي قػاؿ فييػا مشػعؿ بأنيػا الممثػؿ الشػرعي والوحيػد وأف 
عمػػى أف دخػػوؿ حركتػػو لممنظمػػة ىػػو مبتغاىػػا عمػػى أرضػػية التنافسػػية الحميػػدة كمػػا قوتيػػا قػػوة لمجميػػع والتأكيػػد 

 حاوؿ أف يقوؿ ضمنا.
مشعؿ أشار أيضًا إلى أف حركتو ال تخشى االنتخابات العامة ال اليوـ وال غدًا وأنيػا ستسػعى لبلنتصػار فييػا 

ف خسرت فيي ستكوف فخورة بأنيا قد خاضت المنافسة وقبمت نتائجيا.  لكنيا وا 
مػا لػـ يحسػمو مشػعؿ ىػو أمػػر قيادتػو لممكتػب السياسػي لحمػاس لكػف قنػػاعتي الشخصػية تقػوؿ بػأف الرجػؿ لػػف 

 يغادر موقعو رغـ المد والجزر المذاف حصبل في ىذا األمر.
وبغض النظر عف الفحوى والمضموف فإف الحديث بالنسبة لي قد أثار المزيد مف األسئمة وربما بصورة تفوؽ 

رحتيا مقالتي المذكورة والتي أفضت إلى النقػاش اليػاتفي ىػذا. لػذلؾ أفكػر جػديا فػي فػتح حجـ األسئمة التي ط
النقاش مع مشعؿ  فيسبوكيا  بحيث يكوف لآلخريف مف أبناء شعبنا خاصة مف خارج الدائرة التي اعتاد الرجؿ 

يعفي نفسو مػف  عمى الحديث إلييا الحؽ في طرح أسئمتيـ وكما يشاؤوف بكامؿ حرية. فالرجؿ ال يستطيع أف
 كونو جزءا رئيسا مف مرحمية فمسطينية غاية في الجدلية.

أخيػػرا أقػػر بػػأنني ربمػػا قػػد أغفمػػت بعػػض مػػا طػػرح لكننػػي مقتنػػع بػػأف العديػػد مػػف أجيػػزة الرقابػػة فػػي اسػػتخبارات 
الدوؿ اإلقميمية وغيرىا ممف يرصدوف مكالمات مشعؿ سيمتمكوف تسجيبل لمػا جػرى مػف نقػاش ومػا أغفػؿ مػف 

 . فيؿ سنرى ما قالو مشعؿ حقيقية قادمة؟ غدًا لناظره قريب.قضايا
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 عدناف سميـ أبو ىميؿ
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الممؼ األمني وتشكيؿ وترسيـ العقيدة القتالية لؤلجيزة األمنية لمسػمطة الفمسػطينية وعبلقػة كػؿ ذلػؾ بالمقاومػة 
منذ البداية ىو سبب االنقساـ وىػو منػذ اليػـو األوؿ لحػوارات المصػالحة المحػؾ الحقيقػي والمعبػر الوحيػد كاف 

مكانية الوصوؿ لممصالحة أو  -فتح وحماس  -عف قدرة كؿ مف الحركتيف  عمى اجتراح الحموؿ والتوافقات وا 
 .عدـ قدرتيما ثـ البقاء في حيص الخبلفات وبيص االنقساـ وتمبكات االفتراؽ

ىو ممؼ المصالحة األساسي والوحيد؛ وأف ما سواه ال يعدو  -األمني  –ولست أبالغ إف قمت إف ىذا الممؼ 
أف يكوف جزءا مػف البيئػة الحاضػنة التفػاؽ المصػالحة ولػيس أىػـ مػا فييػا.. الممػؼ األمنػي ىػو أعقػد الممفػات 

ى ال يقعػػا فػػي فشػػؿ يضػػفي يأسػػا عمػػى ولػػذلؾ كػػاف الفريقػػاف كممػػا اقتربػػا منػػو سػػارعا لبلبتعػػاد عنػػو وترحيمػػو حتػػ
الحوارات ويصدر رسالة سمبية عف إمكانية المصػالحة.. ولتوضػيح ذلػؾ ثمػة أسػئمة أظػف أف مريػدي وجميػور 

وكؿ الشعب الفمسطيني كانا وال يزاالف يطرحانيا عمى القيادتيف في الطرفيف؛ ىػؿ  -فتح وحماس  -الفريقيف 
األمػػف فػػي الضػػفة؟ وىػػؿ سػػتقبؿ بإعػػادة البنيػػة التحتيػػة لتنظػػيـ سػػتقبؿ حركػػة فػػتح أف تقاسػػميا حمػػاس أجيػػزة 

حماس مف جمعيات ومؤسسات وأمواؿ وحريات..؟ وىؿ ستوقؼ التنسيؽ األمني مع االحػتبلؿ؟ وعمػى فػرض 
أنيا قبمت بكؿ ذلؾ أو فكرت جديا فيو فيؿ ىي عمى استعداد لدفع الثمف الذي قد يكوف دما بوزف دـ عرفات 

 ة ذاتيا وأف تصير مطاردة لبلحتبلؿ كما حماس؟أو ربما وجود السمط
ذا تمت المصالحة ورجعت فتح إلػى غػزة كسػمطة قائػدة أو كفصػيؿ كبيػر لػو برنػامج ويمتػـز باتفاقيػات  مػع  –وا 

فكيؼ ستوفؽ بيف االتفاقيف أو بيف االتفاقات في الجيتيف؟  –االحتبلؿ مف جية ومع حماس مف جية أخرى 
ف وجيوش المقاومة التػي أنشػأتيا وتقودىػا حمػاس وحكومػة غػزة؟ وىػؿ سػتخوض وىؿ ستقبؿ ببقاء أجيزة األم

والمحافظة عميػو فػي  1006، وخطؼ شاليط في 1005مواجيات وتحقؽ انتصارات مثؿ كنس االحتبلؿ في 
عمميػػػة أمنيػػػة معقػػػدة ألكثػػػر مػػػف خمػػػس سػػػنوات ثػػػـ مبادلتػػػو بػػػأكثر مػػػف ألػػػؼ وخمسػػػمائة أسػػػيرا معظميػػػـ مػػػف 

وكعػدواف  1009 – 1008؟ وىؿ ىي مسػتعدة أو قػادرة عمػى رد وصػد عػدواف كعػدواف المحكوميف بالمؤبدات
األخيػػر؟ وىػػؿ سػػتقبؿ بقصػػؼ أو بالمشػػاركة فػػي قصػػؼ تػػؿ أبيػػب والكنيسػػت ومسػػتوطنات الضػػفة وأف  1081

تستقدـ وتصنع الصواريخ وأف تػزرع بيػا األرض ليػؿ نيػار.. كػؿ ذلػؾ عمػى غػرار مػا تفعمػو حمػاس والمقاومػة 
 ف؟في غزة اآل

فػي القػاىرة  –الحقيقة أف حركة فتح قد أجابت قبؿ يوميف عمى ىذه األسػئمة فػي حواراتيػا األخيػرة مػع حمػاس 
فقػػد ذكػػرت مصػػادر مطمعػػة فػػي السػػمطة لجيػػات صػػحفية أف مفاوضػػي فػػتح يصػػروف عمػػى إبقػػاء األجيػػزة  –

بعيدا عػف  –اداتيا ومياميا األمنية العاممة بالضفة الغربية عمى ما ىي عميو مف حيث تركيبتيا وعقيدتيا وقي
واعتبار ىذه األجيػزة " الوحيػدة حصػريا " العاممػة عمػى كػؿ األراضػي الفمسػطينية  –حماس وفصائؿ المقاومة 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحصر حؽ حمؿ السبلح بيػا.. المصػادر قالػت أيضػا: إف حركػة فػتح تصػر 
عمػى حػؿ " كتائػب عػز الػديف القّسػاـ "  -االحػتبلؿ في سياؽ ىذه الرؤية وفي سياؽ الخػوؼ مػف ردة فعػؿ  -

الجناح العسكري المسّمح لحماس وعمى حؿ جميع القوى المسػمحة التابعػة لمفصػائؿ فػي غػزة.. ذات المصػادر 
نقمػػت عػػف القيػػادة المصػػرية تخوفيػػا أف يػػؤدي ىػػذا الخػػبلؼ الحػػاد والجػػوىري بػػيف الفصػػيميف الفمسػػطينييف إلػػى 

 ا..تفجير مساعي المصالحة كمي
وأقوؿ وبعيدا عف التشاؤـ وكثير مف الواقعية: إف ىذه المحددات التي وضعتيا السمطة لف تقبميا حماس ولػف 
يقبػػؿ بيػػا الشػػعب الفمسػػطيني وال الشػػعوب العربيػػة مػػف حولػػو بػػأي حػػاؿ، فػػوؽ أنيػػا محػػددات ال تتناسػػب مػػع 

اتيا، وال مػع المقارنػة الموضػوعية إنجازات حماس في المقاومة وال مع مكانتيػا كفصػيؿ كبيػر، وال مػع انتصػار 
التفاضػػمية بػػيف حػػالي الحػػركتيف مػػف حيػػث اإلمكانػػات والواقػػع والمسػػتقبؿ والتحػػديات.. لكػػف ىػػؿ ىػػذا يعنػػي أف 
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االنقسػػاـ صػػار عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني وطموحاتػػو قػػدرا مقػػدورا وحتمػػا محتومػػا؛ أـ أف ثمػػة مػػا يمكػػف الػػدوراف 
 حولو والوصوؿ مف خبللو؟

قائع عمى األرض مف افتراؽ واتفاؽ وأسبابيما ومف تػداخبلت وظػروؼ واعتبػارات لػدى كػؿ مػف وأقوؿ: إف الو 
الحػػركتيف ال تسػػمح بتحقيػػؽ المصػػالحة فػػي يػػـو وليمػػة أو بمجػػرد تػػوفر الرغبػػات والنيػػات ميمػػا كانػػت صػػادقة 

فيا فػي ومخمصة.. فبلبػد قبػؿ تػوىـ إمكانيػة مسػح خمػس سػنوات مػف االنقسػاـ الفعمػي وأكثػر مػف أربعػة أضػعا
مقدمات االنقساـ؛ ال بد مف فترة زمنية حقيقية تتوقؼ فييا الحمبلت اإلعبلمية وتتغير فييا لغة الخطاب بيف 
الحركتيف ويتوقؼ فييا االعتقاؿ السياسي وتصفى فييا كؿ أسباب االنقساـ الفكرية والسياسية.. وىذه كميا لـ 

 يتحقؽ منيا شيء حتى اآلف!!
لحة مسػتمرة منػػذ أربػع سػنوات ولػػيس ضػروريا انتظػار أربػػع أو عشػر أخػرى، وقػػد قػد يقػاؿ: إف مسػػاعي المصػا

يقػػػاؿ إف االسػػػتيطاف والتيويػػػد ال يسػػػمحاف بفػػػرص كثيػػػرة لممنػػػاورة أو المػػػؼ والػػػدوراف بعيػػػدا عػػػف المصػػػالحة!! 
وأقػػػوؿ: لنتفػػػؽ عمػػػى أف مػػػف الخطػػػأ عػػػد السػػػنوات األربػػػع الماضػػػية فػػػي سػػػجؿ المصػػػالحة ميمػػػا تعػػػددت فييػػػا 

والرسائؿ السياسية بيف الفريقيف ؛ وذلؾ ألف كبل الطػرفيف ظػبل طيمتيػا متمترسػيف فػي مربػع الخػبلؼ  المقاءات
والتناقض ولـ يستجمعا قميبل وال كثيرا مف مؤىبلت المصالحة، الميـ إال السماح األخيػر المتبػادؿ فػي مناسػبة 

يػػة عميقػػة دائمػػة ىػػي الطريػػؽ احتفػػاالت االنطبلقتػػيف فػػي الضػػفة وغػػزة ؛ لنتفػػؽ أيضػػا عمػػى أف مصػػالحة حقيق
 .والرواح والمجيء والدوراف حوليا المختصر وبالتأكيد لسنا نريد استعجاال يؤوؿ لمفشؿ

ولنتفؽ أيضا ؛ عمى أف العدو لف يسمح لفتح بمصالحة تأتي بحماس إلى الضفة أو تػذىب بيػا لممقاومػة فػي 
يػا بػرز بعضػيا يػـو اغتيػاؿ عرفػات ويػـو غزة، وعمى أف العدو يممؾ أوراؽ ضغط كثيرة داخػؿ السػمطة وحوالي

 اسػػتطاع أف يمػػرر األمػػر عمػػى فػػتح وعمػػى الشػػعب الفمسػػطيني كمػػا يريػػد العػػدو وربمػػا أزيػػد ممػػا كػػاف يتوقػػع..
-1008وأيضػػا لنتفػػؽ عمػػى أف مصػػمحة الشػػعب الفمسػػطيني فػػي الثػػورة والمقاومػػة وحمايػػة مكتسػػبات الحػػربيف 

لحة وبػػاألخص إذا كانػػت ستسػػير فػػي ىػػوى االحػػتبلؿ أكبػػر بكثيػػر مػػف مصػػمحتو فػػي المصػػا 1081. 1009
وتحـر الشعب الفمسطيني مف أمؿ التحرير ومف احتراـ األمة الذي نالتو بالكثير مف الػدماء والتضػحيات وىػو 
ما يعنػي عمميػا إضػاعة ربػع قػرف مػف الجيػد السياسػي واإلبػداع الثػوري لممقاومػة عمومػا ولحمػاس خصوصػا، 

لفمسػػػطيني بػػػيف تناقضػػػية المقاومػػػة أو المصػػػالحة ألنػػػو سػػػيختار المقاومػػػة وعميػػػو فػػػبل يجػػػوز وضػػػع الشػػػعب ا
 ومنجزاتيا دوف أدنى شؾ..

آخر القوؿ: عمى فتح تفيـ ما طرأ عمػى الشػعب الفمسػطيني فػي غػزة منػذ االنقسػاـ ومػا طػرأ عمػى حمػاس مػف 
ي الضػػفة ىػػذا صػػحيح ؛ وصػػحيح أيضػػا أف عمػػى حمػػاس تفيػػـ واقػػع وحػػاؿ فػػتح فػػ –قػػوة ومزيػػد شػػرعية ثوريػػة 

وأنيػػا تحػػت االحػػتبلؿ المباشػػر، وأف كثيػػرا مػػف المطموبػػات منيػػا نظريػػا أكبػػر بكثيػػر مػػف قػػدرتيا عمػػى تحقيقػػو 
عمميػػا.. لكػػف مػػا يجػػب أف تراعيػػو فػػتح وحمػػاس ىػػو أف يكػػوف الػػتفيـ فػػي الجيتػػيف فػػي سػػياؽ برنػػامج خارطػػة 

وطنية عامة وليس نػزوال عنػد  طريؽ لمتقارب صعودا نحو المقاومة كحؽ مشروع وكتجربة ناجحة وكإنجازات
 .التسوية العاثرة والمفاوضات البائسة

 88/8/1083، الشرق، الدوحة
 

 لالنتخابات اإلسرائيمية تقمق الكثيرين عربا وييودا 48مقاطعة فمسطينيي  70
 ابتياج زبيدات
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، ينووف (48% مف المواطنيف العرب في إسرائيؿ )فمسطينيي 41عمى أثر نشر نتائج أبحاث تؤكد أف حوالي 
مقاطعة االنتخابات البرلمانية التي ستجرى في يوـ الثبلثاء القادـ، احتجاجا عمى السياسة الحكومية والقوانيف 

% لػػػـ يقػػػرروا بعػػػد إف كػػػانوا سيصػػػوتوف أـ ال، سػػػاد القمػػػؽ فػػػي صػػػفوؼ األحػػػزاب العربيػػػة 87العنصػػػرية، وأف 
ب ضرورية في المحاوالت لصد سياسة اليميف الوطنية ومجموعات مف المثقفيف، الذيف يعتبروف مشاركة العر 

 المتطرؼ، وكذلؾ في صفوؼ قوى السبلـ وأنصار الديمقراطية.
% مػػف أصػػحاب حػػؽ االقتػػراع، ولكػػف 84% مػػف السػػكاف ونسػػبة 8735فػػالمعروؼ أف العػػرب يشػػكموف نسػػبة 

ة مشػاركتيـ %. فمػو بمغػت نسػب9مقعػدا، أي  810األحزاب العربية ممثمة بأحد عشر مقعػدا فقػط مػف مجمػوع 
مقعدا. لكػف نسػبة التصػويت عمومػا بػيف العػرب تػنخفض مػف سػنة ألخػرى، وفػي  85مثؿ الييود ألصبح ليـ 

% بيف الييود.لكف المقمؽ أكثر ىو أف آخػر اسػتطبلعات الػرأي أشػارت 68% مقابؿ 53السنة األخيرة بمغت 
 % إنيـ مترددوف.87% مف الناخبيف العرب أكدوا أنيـ سيشاركوف في التصويت وقاؿ 48إلى أف 

بناء عمى ذلؾ، نشأت عدة حمبلت مف األحزاب العربية الوطنية وخارجيا، تدعو إلى ممارسة حؽ التصويت 
لمعػرب، أبرزىػا الحممػة التػي نظمتيػا قػوى السػبلـ الييوديػة. فقػد أقػدمت صػحيفة "ىػآرتس" العبريػة عمػى خطػوة 

، فأنشػأت 8977المصري أنور السادات إلسرائيؿ سنة  فريدة، فعمتيا مرة واحدة في تاريخيا عند زيارة الرئيس
 افتتاحية بالمغة العربية ىي عبارة عف نداء.

شخصػػػية إسػػػرائيمية ييوديػػػة مرموقػػػة، بنػػػداء إلػػػى المػػػواطنيف العػػػرب فػػػي إسػػػرائيؿ  80وقػػػد توجيػػػت أكثػػػر مػػػف 
المقبػػػػؿ( ورفػػػػض  (، تػػػػدعوىـ فيػػػػو إلػػػػى المشػػػػاركة الواسػػػػعة فػػػػي االنتخابػػػػات القادمػػػػة )الثبلثػػػػاء48)فمسػػػػطينيي 

الػػدعوات التػػي توجػػو إلػػييـ لممقاطعػػة، التػػي ال تخػػػدـ سػػوى قػػوى اليمػػيف المتطػػرؼ. وبػػالروح نفسػػيا، خرجػػػت 
صػػحيفة "ىػػآرتس" العبريػػة بمقػػاؿ افتتػػاحي نشػػرتو عمػػى رأس صػػفحتيا بالمغػػة العربيػػة، تػػدعو فيػػو العػػرب إلػػى 

 س في صفوفيـ.التصويت وتحمؿ فيو اليميف اإلسرائيمي وحكومات إسرائيؿ بث اليأ
، قػػّرر الفمسػػطينيوف الػػذيف بقػػوا تحػػت الحكػػـ اإلسػػرائيمي أف 8948وجػػاء فػػي افتتاحيػػة "ىػػآرتس"، : "فػػي عػػاـ 

يصبحوا مواطني الدولة، واختاروا النضاؿ ألجؿ مواطنة متساوية بأساليب ديمقراطية. ىذا القرار شػّكؿ تحػديا 
ربي الذي سار عمى حبؿ مشدود يوصؿ بيف النضػاؿ لمدولة التي سعت إلبراز طابعيا الييودي ولمجميور الع

عاًمػا، أف ىػذا الخيػار قػد أثبػت  65لممساواة وبيف النضاؿ لتحقيؽ تطمعاتو القومية. يمكػف القػوؿ، اليػـو وبعػد 
جدارتو، فالجماىير العربية ىي جزء ال يتجزأ مف المجتمع اإلسرائيمي وتسػيـ فػي مختمػؼ المجػاالت. وكأقميػة 

العربيػة تثػري الديمقراطيػة اإلسػرائيمية وتشػّكؿ تحػدًيا محفػًزا ليػا، وليػذا مػف الطبيعػي أف تجػد قومية فالجماىير 
التعبيػػر السياسػػي الػػذي يعكػػس وزنيػػا فػػي المجتمػػع اإلسػػرائيمي. منػػذ حكومػػة رابػػيف الثانيػػة التػػي اعتمػػدت عمػػى 

رب فػي اتخػاذ قػرارات أصوات ممثمي المػواطنيف العػرب فػي الكنيسػت، يعمػؿ اليمػيف بمنيجيػة لنػزع شػرعية العػ
سياسػػية حاسػػػمة. ويػػػنعكس ذلػػؾ اليػػػـو فػػػي حممػػػة التحػػريض ضػػػد أعضػػػاء الكنيسػػت العػػػرب وفػػػي التشػػػريعات 
المعاديػػة لمديمقراطيػػة. مػػف جيػػة أخػػرى فػػإف القػػوى التػػي تسػػعى لوضػػع بػػديؿ لميمػػيف، تتجاىػػؿ بأغمبيتيػػا وجػػود 

لتمثيػػؿ عربػػي أكبػػر فػػي الكنيسػػت.  المػػواطنيف العػػرب. ولػػذلؾ، ومػػف أجػػؿ تغييػػر ىػػذا الوضػػع، ىنالػػؾ حاجػػة
فاالنتخابات البرلمانية ىي جوىر النضاؿ المدني. وعميػو فػإف االنخفػاض فػي مشػاركة العػرب فػي التصػويت، 

 والدعوات الداعية لمقاطعة االنتخابات بيف الجميور العربي، ىي مظاىر مقمقة. 
بػػأف العمػػؿ البرلمػػاني لػػـ ُيسػػيـ فػػي  إف السػػبب األساسػػي لمتراجػػع فػػي نسػػبة التصػػويت بػػيف العػػرب ىػػو الشػػعور

تحسػػيف ظػػروؼ معيشػػتيـ. ولكػػف، وبنظػػرة شػػاممة يتبػػّيف أف الجمػػاىير العربيػػة، وبفضػػؿ نضػػاؿ شػػعبي ومػػدني 
وقػػػانوني وبرلمػػػاني، حققػػػت إنجػػػازات ميمػػػة فػػػي مجػػػاالت الحيػػػاة المختمفػػػة. ولػػػذلؾ فػػػبل بػػػديؿ ناجعػػػا لمجميػػػور 
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نفس. إف اليػػػأس واالمتنػػاع عػػػف التصػػويت ىمػػػا عػػػدّواف العربػػي سػػػوى النضػػاؿ المػػػدني الػػذي يتطمػػػب طػػػوؿ الػػ
لػدوداف ليػػذا النضػاؿ. اليػػأس ىػو بمثابػػة "تػرؼ" ال يمكػػف لمػواطني إسػػرائيؿ أف يتيحػوه ألنفسػػيـ. إف المشػػاركة 

العػرب والييػود. لػذلؾ فػالمواطنوف  -الواسعة لمجماىير العربية في االنتخابات ىي لصالح جميع الػديمقراطييف
 مخروج لمتصويت مف أجؿ السبلـ والمساواة والديمقراطية".العرب مدعّووف ل

شخصػػية ييوديػػة بػػارزة، قػػد وجيػػت نػػداء مشػػابيا إلػػى المػػواطنيف العػػرب، جػػاء فيػػو: "نحػػف  80وكػػاف حػػوالي 
المػػػوقعيف أدنػػػاه، ييػػػود وييوديػػػات، نػػػؤمف بػػػأف الشػػػراكة بػػػيف المػػػواطنيف الييػػػود والعػػػرب فػػػي إسػػػرائيؿ حيويػػػة 

ذلؾ، نتوجػػو إلػى المػػواطنيف العػرب بالنػػداء: تعػالوا وصػػوتوا. ال تتنػازلوا عػػف الحػؽ، بػػؿ لمسػتقبمنا المشػػترؾ. ولػ
 الواجب، في ىذه العممية الديمقراطية التي تشكؿ تعبيرا عاليا ليذه الشراكة".

ويضػػيؼ: "نحػػػف ال ننسػػػى أف حكومػػات إسػػػرائيؿ المتعاقبػػػة انتيجػػت سياسػػػة تمييػػػز ضػػد العػػػرب، ونحػػػف نريػػػد 
ز والقضػػاء عميػػو. إننػا نريػػد مكافحػػة كػؿ االتجاىػػات االنفصػالية التػػي تعػػزز مػف قػػوة أولئػػؾ مكافحػة ىػػذا التمييػ

الذيف يريدوف أف يسود االغتراب عبلقات الييود والعرب. فيذا يمس بمصالح الغالبية الساحقة منا. إننا نؤمف 
مكانيػة الشػراكة بػيف بأنو مف المحظور أف تكوف ىنػاؾ سياسػة تمييػز ضػد األقميػة فػي دولػة ييوديػة، ونػؤمف بإ

الييػػود والعػػرب. إف قموبنػػا تمتمػػئ باألمػػؿ ونحػػف نشػػاىد االنػػدماج الرائػػع لممػػواطنيف والمواطنػػات العربيػػات فػػي 
السنوات األخيرة في فػروع الصػناعة والتكنولوجيػا العاليػة والسػمؾ األكػاديمي واإلعػبلـ ومنتػدى رجػاؿ األعمػاؿ 

ئيؿ عػف التصػويت يػؤدي إلػى تعػاظـ قػوة مػف يسػعوف إلػى دفػع وفي فرع الرياضة. إف امتناع العػرب فػي إسػرا
ىػػػذه الجمػػػاىير الغفيػػػرة إلػػػى ىػػػامش المجتمػػػع وتعزيػػػز العناصػػػر المعنيػػػة بػػػالتمزؽ االجتمػػػاعي والثقػػػافي بػػػيف 
الشػعبيف. واالمتنػػاع يػػؤدي إلػػى زرع وىػػـ لػػدى الجميػػور الييػودي بػػأف باإلمكػػاف تجاىػػؿ قضػػية التمييػػز. ليػػذا، 

ركتكـ السياسية لكي نستطيع النضاؿ مف أجؿ المساواة، التي كنا قد تعيدنا بيا في وثيقة إننا بحاجة إلى مشا
 االستقبلؿ".

وبرز مف بيف الموقعيف عمى النداء، عشرات أساتذة الجامعات والدبموماسييف السابقيف واألدبػاء والصػحافييف، 
ود. ألػػوف لئيػػؿ، المػػدير العػػاـ األسػػبؽ  ومػػنيـ: وزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ األسػػبؽ، البروفسػػور أمنػػوف روبنشػػتايف،

لوزارة الخارجية، والشػاعرة ليئػورة ىايػدكر، والبروفسػور مػريـ بػف بيػرتس، البروفسػور جػابي سػموموف، الحػائزاف 
عمى جائزة إسرائيؿ في التعميـ، والحاخامات أوىاد مزراحػي ونفتػالي روتنبيػرغ، مػف كبػار رجػاؿ الػديف الييػود، 

رجػػة بروفسػػور دافيػػد ىرئيػػؿ ومنػػاحيـ مػػاوتنر ويديػػديا شػػتيرف ويسػػرائيؿ شػػتاينر واوري واألسػػاتذة الجػػامعييف بد
ياؿ ميجد، والدبموماسي السابؽ يييودا النكري، والكتاب  شمير، واألدباء أ. ب. ييوشواع، وييوشاع سوبوؿ وا 

ي معيػػد الصػػحافيوف بػػامبي شػػيمغ ودانػػي روبنشػػتايف ورونػػي شػػكيد. كمػػا وقػػع عمػػى البيػػاف جميػػع البػػاحثيف فػػ
"شػػػحريت" )سػػػحرية( فػػػي تػػػؿ أبيػػػب وثػػػبلث حركػػػات شػػػبيبة ييوديػػػة ىػػػي: "درور يسػػػرائيؿ" و"محنػػػوت ىعػػػوليـ" 

 و"ىشومير ىتسعير".
وقامػػػت حركػػػة "سػػػحرية العػػػرب"، التػػػي تضػػػـ عػػػددا مػػػف الشخصػػػيات الثقافيػػػة العربيػػػة بػػػإطبلؽ حممػػػة المحظػػػة 

التصػويت ىػو أيضػا تصػويت، ولكػف لصػالح  األخيرة لدعوة الناخبيف العرب إلى التصويت، مؤكديف أف "عدـ
 القوى التي تريد لمعرب في إسرائيؿ أف يكونوا عمى ىامش المجتمع".

 88/8/1083، العرب اليوم، عم ان
 

 والواليات المتحدة "إسرائيل"الحمف اليش بين  78
 ألوف بينكاس
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يس الوزراء، بنياميف نتنيػاىو، ال قاؿ رئيس الواليات المتحدة، براؾ اوباما، لدولة اسرائيؿ ما يعتقده حقا في رئ
ما يعتقده في اسرائيؿ، وفي تأييد الواليات المتحدة السياسي والعسكري السرائيؿ أو في "المسيرة السياسػية" أو 

ىػذا كػبلـ شػديد  في ايراف. قاؿ ببسػاطة ووضػوح مػا يعتقػده فػي رئػيس وزراء اسػرائيؿ والػى أيػف يقػود اسػرائيؿ.
متصػؿ بكػبلـ رئػيس "الشػاباؾ" السػابؽ يوفػاؿ ديسػكف. إف إسػرائيؿ حميفػة لكػف  مخيؼ لـ يسبؽ لو مثيؿ، وىو

 نتنياىو مشكوؾ في حمفو.
ال ييػػػـ أف يعتقػػػد رئػػػيس فرنسػػػا ومستشػػػارة المانيػػػا ورئػػػيس الػػػوزراء البريطػػػاني ورئػػػيس مجمػػػس حكمػػػاء كوكػػػب 

خيؼ النفاقي بنوايا الػرئيس كريبتوف الشيء نفسو. لكنو رئيس الواليات المتحدة. وال أىمية ايضا لبلشتغاؿ الس
اوباما أو توقيتو. فمـ يكف ىنا انتقاـ ولػف يكػوف بػؿ ىػذا رأي اوبامػا فػي نتنيػاىو. ويحسػف االصػغاء لمػا يقولػو 

 رئيس الواليات المتحدة في رئيس وزراء الحميفة اسرائيؿ واف نفيـ المضموف واآلثار فيما عميقا.
لػػداخميف اف اسػػرائيؿ تقػػود نفسػػيا الػػى عزلػػة دوليػػة والػػى كارثػػة يعتقػػد الػػرئيس مثػػؿ وزيػػري الخارجيػػة والػػدفاع ا

سياسية. وكاف رد نتنياىو غاضبا ألنو عبر عف عدـ فيـ معنى كبلـ اوباما. "لف ينسحب نتنياىو الى حػدود 
ولػػف ُيمّكػػف ايػػراف مػػف امػػتبلؾ سػػبلح ذري". ولػػف ُتمّكػػف حكومػػة نتنيػػاىو الرومػػاف ايضػػا مػػف احػػتبلؿ  8967

 وستحارب الكتاب االبيض واالنتداب البريطاني. القدس مرة اخرى
ذخرا استراتيجيا عظيما ىو العبلقات بالواليات المتحػدة. وىػذا حمػؼ  65أحرزت اسرائيؿ في سني وجودىا الػ 

ومضػػاعؼ لمقػػوة السياسػػية واالمنيػػة ومػػف أسػػاطيف قػػدرة اسػػرائيؿ عمػػى الػػردع منػػذ سػػبعينيات القػػرف الماضػػي. 
اه حمفا طبيعيا وتاريخيا بؿ نشأ رويدا وبالتدريج مع الكثير مف الػري والتسػميد واالنتبػاه والواليات المتحدة ال تر 

ال باعتباره شيئا مفيوما مف تمقاء نفسو. اف االشتراؾ فػي القػيـ والقاعػدة الفكريػة المتشػابية فػي نظػر الػدولتيف 
لسياسػية تقػـو عمػى الثقػة األساسػية الى أنفسيما والمصالح االستراتيجية المشػتركة ورعايػة العبلقػات االمنيػة وا

والصػػػدؽ األساسػػػي. وقػػػد نجػػػح نتنيػػػاىو فػػػي غػػػرور وفظاظػػػة فػػػي اف يزعػػػزع أسػػػاس العبلقػػػات بػػػاخراج الثقػػػة 
والصػػػدؽ مػػػف المعادلػػػة. وقػػػد أعمػػػف نتنيػػػاىو منػػػذ كانػػػت المحاضػػػرة المدروسػػػة الوعظيػػػة التػػػي حاضػػػرىا أمػػػاـ 

راع عمؿ مع رئيس الواليات المتحدة ولـ يضيع عدسات تصوير البيت االبيض بالفعؿ وفي عدـ مسؤولية ص
 أية فرصة لمواجية ال فائدة منيا وال ىدؼ ليا.

ال يعنػػي ىػػذا اف نتنيػػاىو لػػيس محقػػا فػػي األسػػاس، بػػؿ يعنػػي انػػو يسػػمؾ فػػي تحػػد وتأليػػب. ويعنػػي أنػػو ُيعػػرض 
سػتراتيجية كػايراف لمخطر بالفعؿ حيوية ونوعية الحوار الحميـ والصادؽ والموثػوؽ بػو فػي شػؤوف ذات أىميػة ا

أو سػورية أو باكسػػتاف، فػػي فتػػرة ينتقػػؿ فييػػا مركػػز اىتمػػاـ السياسػػة الخارجيػػة األميركيػػة الػػى الشػػرؽ االقصػػى، 
 وقد أصبح تعمؽ الواليات المتحدة بالنفط مف الشرؽ االوسط يؤوؿ الى الصفر.

السياسػة األميركيػة، لكنػػو ويعػرض نتنيػاىو لمخطػر نػوع الحمػؼ االسػتراتيجي مػػع الواليػات المتحػدة بتدخمػو فػي 
يفعػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي األسػػػاس بيػػػدـ الثقػػػة والصػػػدؽ الػػػذي ينشػػػئو مػػػع البيػػػت االبػػػيض. اف اسػػػرائيؿ ليسػػػت "ذخػػػرا 
اسػػػتراتيجيا" لمواليػػػات المتحػػػدة كمػػػا تتػػػوىـ نفسػػػيا، وىػػػي فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو ليسػػػت "عبئػػػا" كمػػػا يصػػػفيا منتقػػػدوىا 

ع الواليات المتحدة وىػذا الحمػؼ ىػو بػيف دولتػيف غيػر والعائبوف عمييا. اف "الذخر االستراتيجي" ىو الحمؼ م
الػذي انتخبػو ائػتبلؼ نػاخبيف  –وليػذا يشػعر رئػيس الواليػات المتحػدة  متكافئتيف. ىو، اذًا، حمؼ غير متكافئ

باالرتيػػاح فػػي التعبيػػر عػػف رأيػػو. وليػػذا مػػف المػػراد اف تصػػغي الشػػريكة الصػػغرى فػػي  –غيػػر معنػػي باسػػرائيؿ 
 الحمؼ وأال تيتاج.

 87/8/1083، يديعوت""
 88/8/1083، األيام، رام اهلل
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