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 ألف دونم 888ألف عربي ومصادرة  ثالثينترحيل تقضي بتقر خطة لتيويد النقب "إسرائيل"  1
الحكومػػا اإلسػػرائيميا  ػػررت تػػي  مسػػت ا، ، يف تػػؿ يبيػػبمػػف   ،88/1/8813، الشرررق األوسررط، لنرردن ذكػػرت

يلػػؼ مػػواطف عربػػي مػػف  30، الػػذي يسػػتى لترحيػػؿ «تسػػويا يرا ػػي الن ػػب»يمػػس، التصػػديؽ عمػػى م طػػط لػػػ
عػػف  و ػاؿ رئػػيس الػوزران، بنيػػاميف نتنيػاهو، مػػداتتا يلػؼ دونػػـ مػف يرا ػػي ـ. 800الن ػب ومصػػادرة يكثػر مػػف 
عامػا ت ػدت الدولػا السػيطرة  65ي ع حدا لمو ع الراهف، حيث إنػه عمػى مػدار »الم طط، إنه تاري ي ألنه 

عمػى يراض فتػي الن ػبس اسػػتولى عمي ػا البػدو. وتطبيػؽ هػػذا ال ػرار سي ػع حػدا النترػػار البنػان  يػر الرػػرعي 
لػى إعػادة األرا ػي الذي ي وـ به البدو تي الن ب، ويػؤدي إلػى دمػف يت ػؿ لمبػدو تػي الم تمػع اإل سػرائيمي، واى

إلى ممكيا الدولػا. وامتنتػت  ميػع الحكومػات اإلسػرائيميا عػف متال ػا هػذ  ال  ػيا ولكػف هػذا ال ػرار الرػ اع 
 «.سيفتح الطريؽ يماـ مواصما تطوير الن ب لصالح كؿ سكانه

ر السػػػنيف وعمػػػى مػػػ ، ينػػػهبرهػػػـو  رايسػػػي عػػػف مراسػػػم ا الناصػػػرةمػػػف ، 88/1/8813، الغرررد، عّمررران وي ػػػاتت
صادرت اسرائيؿ مئات آالؼ الدونمات، و متت عررات آالؼ الترب تي سبع بمدات ي يمت ل ػـ  صيصػا، 
ولكن ػػػا تفت ػػػر إلػػػى البنػػػى التحتيػػػا المناسػػػبا، وظػػػروؼ الحيػػػاة المبلئمػػػا، وهػػػي تسػػػ ؿ يعمػػػى مسػػػتويات الف ػػػر 

 والبطالا عمى اإلطبلؽ.
تػػػي  ػػػر  رت ػػػت السػػػمطات االسػػػرائيميا االعتػػػراؼ  وتػػػي الم ابػػػؿ، ب ػػػي عرػػػرات آالؼ الفمسػػػطينييف يتيرػػػوف

يلػػؼ رػػ ص، تػػي حػػيف يتػػيش تػػي البمػػدات  90بو ودهػػا عمػػى األرض، ويتػػيش تػػي هػػذ  ال ػػر  حاليػػا  رابػػا 
يلؼ ر ص، و بؿ نحو  مػس سػنوات ي امػت حكومػا إي ػود يولمػرت ل نػا تح يػؽ  اصػا،  100السبع نحو 

آالؼ الػػدونمات، واإلب ػػان عمػػى  البيػػا ال ػػر   يػػر  وسػػميت باسػػـ رئيسػػ ا  ولػػدبرغ، ويوصػػت بمصػػادرة مئػػات
 المتترؼ ل ا، وكانت توصيات ا مرتو ا.

إال يف تمػػؾ ال ػػرارات، لػػـ تت ػػاوب مػػع كتطمتػػاتك حكومػػا بنيػػاميف نتنيػػاهو، تي امػػت ل نػػا  اصػػا سػػميت باسػػـ 
حسػػب  ت توصػػيات براتػػر يكثػػر حػػدة،نرئيسػػ ا كبراتػػرك لو ػػع م طػػط لتطبيػػؽ توصػػيات ل نػػا  ولػػدبرغ، ت ػػا

 ريػا  ائمػا، واإلب ػان عمػى نحػو  30يلػؼ تمسػطيني مػف  ػراهـ، وتػدمير  30الت ديرات، تإنه سيتـ ترحيؿ  رابػا 
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يلػؼ  800يلػؼ دونػـ، لتكػوف بػذلؾ  ػد صػادرت اسػرائيؿ  400 ر  ي ر ، وكؿ هذا الى  انػب مصػادرة  10
 يلؼ دونـ يممك ا يهالي الن ب. 900دونـ مف يصؿ 

ن ػاال  ػػد  48ض يهػالي الن ػب ومت ػػـ يبنػان رػتب ـ تػي سػػائر ينحػان منػاطؽ وعمػى عػاـ ونصػؼ التػػاـ  ػا
إال يف حكومػػا نتنيػػاهو تا ػػيت تػػي  م طػػط براتػػر، ويثمػػر الن ػػاؿ عػػف ت ميػػد التمػػؿ بتوصػػيات تمػػؾ الم نػػا.

األياـ األ يرة، بين ا  ررت  بوؿ توصيا الوزير بنياميف بيغيف بريف تطبيؽ الم طط، الذي يت مف تتديبلت 
 .طفيفا

مػف تطبيػؽ هػذا الم طػط، ويكػدت يف ال مػاهير التربيػا لػف تسػكت عمػى  48وحذرت  يادات لػد  تمسػطينيي 
 هذا الم طط اال تبلعي.

و اؿ النائب محمد بركا، رئيس ال ب ا الديم راطيا لمسبلـ والمساواة، تػي رسػالا مسػتت ما الػى رئػيس الػوزران 
إف ال مػػػػاهير التربيػػػػا لػػػف تسػػػػكت عمػػػػى هػػػػذا الظمػػػػـ  بنيػػػاميف نتنيػػػػاهو،  ػػػػبلؿ انت ػػػػاد  مسػػػا حكومتػػػػه يمػػػػس،

واالستبداد البلحؽ بيهمنا تي الن ب، وسنترؼ كيؼ نوا  ه. وتابع بركا  ائبل لنتنياهو، إنػؾ ت تػار يف تسػدؿ 
السػػتارة عػػف حكومتػػػؾ الحاليػػا ب ػػرار طػػػرد  مػػاعي  طيػػر، وسػػػمب مئػػات آالؼ الػػدونمات مػػػف يرا ػػي ا مػػػف 

 منطم ات عنصريا  طيرة.  
ع و الكنيست الريخ إبراهيـ صرصور عف الحركا اإلسبلميا، مف مغبا الترا ػع تػي حالػا االسػتنفار  وحذر

سػناد كػامميف مػف الم تمػع  التي يطم ت ال مػاهير التربيػا تػي الن ػب رػرارت ا تػي و ػه م طػط براتػر، بػدعـ واى
ؿ الببلد وعر  ا مف ويكد الريخ صرصور ينه كليس يمامنا ك ماهير عربيا تي الن ب وتي طو  التربي كمه،

بػػديؿ  يػػر تحػػدي عوامػػؿ الطػػرد الدا ميػػا وعوامػػؿ الت ػػاذؿ، ومنػػع ييػػا محػػاوالت م مػػا كػػاف مصػػدرها لمتػػودة 
 باألو اع إلى المربع األوؿك.

تػي بيػاف يصػدر  مكتػب النائػب  مػاؿ زحال ػا، رئػيس كتمػا الت مػع  ينػه، 87/1/8813، 48عرب  ون ؿ مو ع
اإلسرائيميا تبني توصيات الوزير بيني بيغف بريف تطبيؽ  طا كبراترك، بينه البرلمانيا، وصؼ  رار الحكوما 

إعبلف حرب عمػى يهمنػا تػي الن ػب وعمػى كاتػا يبنػان رػتبنا، مؤكػدا يف عمػى ال مػاهير التربيػا كم ػا يف ت ػب 
 لمدتاع عف األرض التربيا تي الن ب.

ا متػه لػـ ت مػب إال األ ػرار ل  ػيا يهمنػا ويو ح زحال ا: كمػع ت ػديـ توصػيات بػيغف، يبػدو  مينػا بػيف ال مسػ
تي الن ب، إذ لـ تؤد إلػى يي تغييػر تػي الم طػط، و ػد اسػتغم ا بػيغف إل ػفان رػرعيا عمػى توصػياته بادعػان 

 ينه استرار ال يادات التربيا ممثما بيع ان كنيست عرب تي المو وع.ك
االلتػػزاـ ب ػػرارات ل نػػا المتابتػػا ول نػػا كل ػػد كػػاف مو ػػؼ الت مػػع  اطًتػػا وحازًمػػا تػػي هػػذ  المسػػيلا، بينػػه ي ػػب 

التو يػه التميػا بػرتض التتػاطي مػػع بػيغف وبراتػر، وعمػى  يػادات األحػػزاب التػي  ر ػت هػذا ال ػرار، وبػػاأل ص 
مف ال ب ا والموحدة، يف تتتذر لم ماهير التربيا وألهمنا تي الن ب عمى مو ف ا، ومف حؽ ال ميع يف يسػيلوا 

ا مػف  مسػت ـ مػع بػيغفن ومػف حػؽ النػاس يف تسػيؿ يي ػا: يلػـ تتػط ال مسػا متػه ييف الفائدة التػي وعػدونا ب ػ
 ررعيا 

 
 
 قد يتغير لكن متطمبات السالم لن تتغير "إسرائيل"في قمة لالتحاد اإلفريقي: االئتالف في  عباس 

لكف رئيس محمود عباس، إف طبيتا االئتبلتات الحكوميا تي إسرائيؿ  د تتغير و ال اؿ  :وتا –يديس يبابا 
 متطمبات السبلـ لف تتغير.
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وي اؼ الرئيس تي كمما يماـ ال ما الترريف لبلتحاد اإلتري ي تي يديس يبابا األحد، يف متطمبات السبلـ 
ترمؿ و ؼ االستيطاف واإلتراج عف األسر  وحؿ   ايا الو ع الن ائي كاتا، بما تي ا ال دس والبل ئيف 

 .د الرابع مف حزيراف عاـ وصوال إلى انسحاب  وات االحتبلؿ إلى حدو 
ويكد يف ال ررعيا لمواصما إسرائيؿ حصارها ل طاع  ز ، وال ررعيا لم وانيف التنصريا  د رتبنا تي 
ال فا الغربيا بما تي ا ال دس الرر يا عاصما دولتنا، والتي ترمؿ هدـ بيوت المواطنيف الفمسطينييف 

 رائع م تمفا.واالستيبلن عمى يرا ي ـ واعت اؿ اآلالؼ تحت ذ
وردد عمى يف ممارسات االحتبلؿ ما هي إال انتكاس لتناصر نظاـ تصؿ عنصري يتـ تطبي ه بال وة تحت 

 مسميات م تمفا عمى يرض تمسطيف المحتما مف  بؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي.
وف ر تا، وكما  اومتـ  ميتكـ نظاـ األبارتايد تي  ارتكـ ودحرتمو  دكو اؿ م اطبا المراركيف تي ال ما: 

 .كتإننا تي تمسطيف ن اـو األبارتايد اإلسرائيمي عا ديف التـز يي ا عمى دحر 
وعاصمت ا ال دس الرر يا، والمفاو ات عمى  وي اؼ يف االعتراؼ بدولا تمسطيف عمى حدود عاـ 

وتكرارا، بيننا  هذا األساس بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف هو ما يؤدي إلى حؿ لمدولتيف، ولذلؾ يعمنا مرارا
مع المفاو ات التي تؤدي إلى إن ان االحتبلؿ، وبيننا ال نريد نزع الررعيا عف إسرائيؿ، بؿ نزع الررعيا 

 عف استيطان ا واحتبلل ا وممارسات ا و وانين ا.
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 رائب الشير المقبلالفمسطينية تتوقع اإلفراج عن أموال الض السمطة 

لندف: تو ع وزير اال تصاد تي السمطا الفمسطينيا  واد النا ي، يمس، يف تفرج إسرائيؿ عف يمواؿ  -راـ اهلل 
يس عف النا ي  وله لئلذاعا الفمسطينيا  ب ال رائب المحت زة لدي ا مطمع الر ر الم بؿ. ون مت وكالا فد

الدوليا ت ري ا السمطا الفمسطينيا لم غط عمى إسرائيؿ مف الرسميا، إف اتصاالت مكثفا مع كاتا األطراؼ 
 ي ؿ اإلتراج عف األمواؿ الفمسطينيا المستح ا.

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 بدء مشاورات تشكيل الحكومة في الثالثين من الشير الحاليرزقة:  يوسف 

ا االنت ابات المركزيا ستبدي بممارسا الت الحكوما الفمسطينيا تي  زة إف كل ن:  ناديا ستد الديف -عماف 
 عمم ا تور وصول ا إلى ال طاع يـو األربتان الم بؿ، بالتزامف مع ال فا الغربيا المحتماك.

ويو ح المسترار السياسي لرئيس الحكوما يوسؼ رز ا إف كالم نا ست تمع يواًل عند وصول ا مع حركا 
ات ـ حوؿ يدائ ا تي ال فا الغربيا، وهي تي  البيت ا كحماسك والفصائؿ الفمسطينيا لبلستماع إلى مبلحظ

وي اؼ، لػكالغدك مف تمسطيف المحتما، إف كالم نا ستبارر عمم ا تورًا  مبلحظات تنيا يمكف متال ت ا إداريًاك.
 لتحديث س بلت النا بيفك، بينما ا تمتت يمس ل نا الحريات برئاسا حركا ال  اد اإلسبلمي تي  زة.

يف كهذا الممؼ يمثؿ مت ما يساسيا بالنسبا لم طاع، إزان مبلحظات الحركا اإلسبلميا  ويرار رز ا إلى
وال و  والفصائؿ الفمسطينيا تي ال فا الغربيا حوؿ استمرار سياسا الت ييؽ واالعت اؿ واإلب ان عمى 

صدد، ر ـ يهميا و ّدر يف كهناؾ رتورًا بتدـ حدوث تغيير إي ابي تي هذا ال المراكز التابتا لحماس مغم اك.
 و وؼ الناس بحريا وديم راطيا يماـ ال انوفك.
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واعتبر يف كممؼ الحريات يتّد مف الممفات الحيويا والحاسما، ل  ا تيثير ، بالو  يف السمبي واإلي ابي، 
 عمى ب يا ممفات المصالحا األ ر ك.

ف دوف يف يستبتد يف تؤدي ويرار إلى كبدن مراورات تركيؿ الحكوما تي الثبلثيف مف الر ر الحاليك، م
 األحداث ال اريا تي مصر إلى تي يؿ يي ل انات يرعاها ال انب المصري.

سبلمي إلى  طاع  زة تد ؿ تي إطار إعبلف الت امف مع الرتب  وري  رز ا يف كزيارة يي مسؤوؿ عربي واى
نت ادات سمبياك مف الفمسطيني وليس  ر ًا لمتمثيؿ والررعياك، وذلؾ تي مترض تت يبه عمى ما وصف ا كبا

مارس ال ادـ بتدما كانت م ررة الر ر /  انب السمطا عمى زيارة الرئيس التونسي التي تي مت حتى آذار
 الم بؿ.

و اؿ إف كانت ادات السمطا عمى تمؾ الزيارة،  بيؿ تي يم ا، ليس تي مكان اك، متتبرًا يف كالررعيا ليست حكرًا 
نما متوزعا بيف الرئيس م  حمود عباس ورئيس الحكوما إسماعيؿ هنيا والم مس الترريتيك.عمى يحد، واى

 //الغد، عمان، 
 
 رضوان: المؤسسات الدولية ال تقوم بدورىا تجاه الالجئين الفمسطينيين في لبنان  إسماعيل 

يعرب وزير األو اؼ والرؤوف الدينيا تي  زة إسماعيؿ ر واف عف استغرابه مف كتنكر / لبناف: طرابمس
ؤسسات الدوليا التي تنادي بح وؽ اإلنساف لمسؤوليات ا ت ا  يبنان الرتب الفمسطيني تي م يمات الم

 البل ئيف تي لبنافك.
 ان ذلؾ  بلؿ  ولا تف ديا  اـ ب ا ر واف لم يـ البداوي لبل ئيف تي مدينا طرابمس رماؿ لبناف  دـ 

ا النازحا مف سوريا إلى لبناف، حيث الت ى  بلل ا مساعدات ماليا وعينيا عمى األسر الفمسطينيا والسوري
بالبل ئيف واستمع إلى مراكم ـ ومتانات ـ، كما الت ى بممثميف عف النازحيف واستمع لما يتترض له النازحيف 
مف متاناة وظروؼ، ووعد بتر  ا عمى كاتا المستويات ليي ذ ال ميع دور  تي الت فيؼ مف متانات 

نساني عمى كؿ حر تي التالـك، حسب  وله.البل ئيف، كألف هذا وا ب وطني و   ديني وي بل ي واى
و اؿ: كإف المؤسسات الدوليا ال ت وـ بالدور المطموب من ا والمناط ب ا ت ا  الفمسطينييف البل ئيف تي لبناف 
ألن ـ يتمسكوف بح و  ـ بالتودة إلى ديارهـك. وطالب كاتا المؤسسات الدوليا وعمى ريس ا وكالا  وث 

بل ئيف الفمسطينييف كاألونرواك بتحمؿ مسئوليات ا الكامما وت ديـ المتونات التا ما والسريتا وترغيؿ ال
ما ويف هناؾ نازحيف  دد إلى تمؾ الم يمات  ادميف مف سوريا يتانوف ظروتًا لمفمسطينييف تي الم يمات سيّ 

 ميساويا لمغايا.
 //قدس برس، 

 
 مساعد وزير الخارجية اإليراني رئيس المجمس الوطني الفمسطيني يمتقي  6

س، ا تماًعا مع وتد مف وزارة /ع د رئيس الم مس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف، األحد ف: راـ اهلل
 ال ار يا اإليرانيا، وذلؾ تي التاصما األردنيا عّماف.

 راف حسيف وذكرت مصادر تمسطينيا رسميا تابتا لمسمطا يف الزعنوف بحث مع مساعد وزير  ار يا إي
 

يمير عبد اهلل هياف والوتد المراتؽ له، آ ر التطورات تي ال  يا الفمسطينيا، مريرة إلى يف الزعنوف 
 استترض  مما مف ال  ايا، وعمى ريس ا  بوؿ تمسطيف تي األمـ المتحدة كت و مرا ب. 
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 //قدس برس، 
 
 تقموا عمى خمفية صحفيةغزة: الضالعون في "خطة تخريب المصالحة" لم يعفي  حكومةال 

الحكومي التابتا لمحكوما الفمسطينيا تي  زة يف رئيس الحكوما إسماعيؿ هنيا  اإلعبلـكرؼ مكتب :  زة
 اإلعبلمييعطى تتميماته لم  ات األمنيا الم تصا، بإن ان ممؼ اعت اؿ عدد مف المحسوبيف عمى الوسط 

 ات الوطنيا عمى نتائف التح يؽ مت ـك.تي  طاع  زة عمى  مفيا يمنيا، كوذلؾ بتد إطبلع ال  
ويو ح المكتب تي بياف مطوؿ له، تم ت ك دس برسك نس ا عنه ينه كومنذ اليوـ األوؿ مف تو يؼ 
واستدعان لبتض المواطنيف، والذيف وصفت ـ بتض وسائؿ اإلعبلـ بين ـ صحفييف، تـ بالتواصؿ مع 

  ر التح يؽ والت وا ببتض المو وتيف تي ال  يا ذات اك.الم تصيف تي وزارة الدا ميا، و اموا الح ا بزيارة م
ويرار إلى ينه كوبتد الحديث مطوال وال موس لتدة مرات مع  يادة   از األمف الدا مي، تـ التيكد مف إتباع 
ال  از لكاتا اإل رانات ال انونيا المطموبا عند التو يؼ واالستدعان، ويف  مفيا التو يؼ واالستدعان ليست 

مفيا صحفيا مطمً ا، واف ما تـ تي هذ  ال  يا  ان عمى  مفيا يمنيا بحتا تـ  بلل ا مترتا ربكا عمى  
تتمؿ لصالح  يادات يمنيا ساب ا، تست دـ موا ع إعبلميا لتح يؽ يهدات ا كال بيثاك، كذلؾ تـ التيكد مف يف 

 ا تصاص ال  يا هي مف ا تصاصات   از األمف الدا مي وليس   از آ رك.
 //برس، قدس 

 
 رام اهلل تطالب جامعة "األقصى" في غزة بإلغاء قرار "الزي الشرعي" في حكومة ال 

طالب وزير التتميـ التالي تي الحكوما الفمسطينيا براـ اهلل، عمي  رباوي، إدارة  امتا كاأل صىك : راـ اهلل
 متا.تي  طاع  زة بالترا ع عف  رارها ترض كالزي الررعيك عمى طالبات ال ا

س، كهذا /و ان تي كتاٍب رسمي و  ه الوزير  رباوي لم ائـ بيعماؿ رئيس  امتا األ صى، األحد ف
ال رار  ير مستوٍؼ لئل رانات ال انونيا، وعميه ال ي وز التمؿ به، حيث ُيتتبر ال يًا حكمًا و ير  ابؿ 

 لمنفاذك.
 //قدس برس، 

 
 وتؤكد أنو ما زال موقوفًا لدى االحتالل حسن يوسف تنفي محاكمتو  النائبعائمة  

نفت عائما النائب الفمسطيني المتت ؿ تي س وف االحتبلؿ اإلسرائيمي حسف يوسؼ، األنبان التي : راـ اهلل
 ر رًا. س حوؿ إصدار محكما عسكريا إسرائيميا  رارًا بس ف النائب لمدة /ُيثيرت األحد ف

وسؼ لمراسؿ ك دس برسك، كلـ ي ِر حتى اآلف النطؽ بالحكـ تي و اؿ ن ؿ النائب المتت ؿ يويس حسف ي
ال  يا الممف ا  د والدي، كما لـ يتـ البت بركؿ ن ائي تي الترض الم ّدـ مف  بؿ الم ابرات اإلسرائيميا 

 إلبراـ صف ا ادعانك، كما  اؿ.
يف  بر محاكما  مف  انبه، يّكد النائب تي الم مس الترريتي الفمسطيني يحمد عطوف لػك دس برسك،

ال يادي البارز تي حركا كحماسك عاٍر عف الصحا، مريرًا إلى يف المحكما اإلسرائيميا لـ تت د اليوـ يساسًا 
  مسا لمنا ش ممؼ   يا النائب يوسؼ.

 //قدس برس، 
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 بالعام الماضي مظممة من أصل  المظالم يحل  ديوانغزة:  
مظمما،  انا التاما لم مس الوزران، ينه است بؿ  بلؿ التاـ الما ي يعمف ديواف المظالـ التابع لؤلم

 و اـ برد الح وؽ ألصحاب ا. حّؿ من ا 
الذي يصدر  المكتب اإلعبلمي لؤلمانا التاما لم مس الوزران،  ويكد الديواف تي ت رير  السنوي لتاـ 

الديواف مف  بلؿ التواصؿ مع   ات ينه استطاع حؿ التديد مف الركاو  والمظالـ التي وصمت إلى 
 اال تصاص.

مظمما  مظمما تي طري  ا لمحؿ إلى  انب  مظمما، و وبيف الديواف ينه استطاع حؿ ومتابتا 
 مظالـ  دمت له وهي ليست مف ا تصاصه.  يد الدراسا وهناؾ 

مف  بؿ المسئوليف تي و اؿ إنه نظر تي التديد مف المظالـ لمموظفيف الذيف يتانوف مف عدـ إنصات ـ 
إعطائ ـ ح و  ـ تيما يتتمؽ بمسميات ـ الوظيفيا ودر ات ـ يو عدـ إنصاؼ الموظؼ عند مطالبته بح ه 
الوظيفي، كما نظر تي عدد مف المظالـ المتتم ا بالنزاعات وال بلتات التي حدثت بيف الناس حوؿ 

 األرا ي يو المساكف.
مف يصحاب ا مرتؽ مت ا األوراؽ والمستندات المتتم ا بالمظمما وي اؼ الديواف ينه است بؿ تمؾ الركاو  

مف  بلؿ م رها تي م مس الوزران، إلى  انب وصوؿ عدد مف المظالـ لمديواف مف  بلؿ الوزارات ومكاتب 
 النواب والم مس الترريتي وديواف رئيس الوزران.

 //فمسطين أون الين، 
 

 وأجيزتيالمباشرة مع المواطن الفمسطيني وتيميش السمطة الستعادة العالقة ا تسعى "سرائيل"إ 11
مسػػػػاعي ا السػػػػتتادة التبل ػػػػا مػػػػع المػػػػواطف  اإلسػػػػرائيميتواصػػػػؿ سػػػػمطات االحػػػػتبلؿ : وليػػػػد عػػػػوض -راـ اهلل 

المسػػػؤوليا عػػػف تنسػػػيؽ  وي  زت ػػػا، وت مػػػيش دور السػػػمطا األهميػػػاالفمسػػػطيني تػػػي ال ػػػفا الغربيػػػا ومؤسسػػػاته 
الموا  ػػػا والتصػػػدي لمم ططػػػات  إطػػػاروتػػػي  والم تمػػػع الفمسػػػطيني. اإلسػػػرائيمياالتبل ػػػات مػػػا بػػػيف السػػػمطات 

لت ميش دور السمطا تي حياة الفمسطينييف اصدر محػاتظ بيػت لحػـ  نػوب ال ػفا الغربيػا الػوزير  اإلسرائيميا
األهميػا  يمنع بمو به البمديات والم ػالس ال رويػا والمؤسسػات الفمسػطينيا إدارياعبد الفتاح حمايؿ االحد  رارا 

 السػػتثناناإلسػػرائيمي، بتػػد تكػػرار المحػػاوالت اإلسػػرائيميا  واالرتبػػاطوالت اريػػا مػػف التواصػػؿ مػػع اإلدارة المدنيػػا 
 الفمسطيني وت اوز . االرتباط

 إلػػىنظػػرا لتكػػرار الػػدعوات المو  ػػا مػػف ال  ػػات اإلسػػرائيميا برػػكؿ مبارػػر كو ػػان تػػي نػػص التتمػػيـ اإلداري: 
مسػػػطينيا، لمتواصػػػؿ المبارػػػر مػػػف   ػػػا ولممرػػػاركا بفتاليػػػات ومػػػؤتمرات يو ل ػػػانات البمػػػديات والمؤسسػػػات الف

برػكؿ مبارػر والتنسػيؽ تػي الحػاالت المػذكورة مػع  االتصػاؿوا تماعات مػع ال انػب اإلسػرائيمي، وعميػه يمنػع 
وهػػػػػي االرتبػػػػػاط المػػػػػدني  إاليػػػػػتـ ذلػػػػػؾ عبػػػػػر ال  ػػػػػات الفمسػػػػػطينيا المسػػػػػؤولا  يف، عمػػػػػى اإلسػػػػػرائيمياال  ػػػػػات 

 هذ  ليست المرة األولى التي يصدر تي ا محاتظ بيت لحـ مثؿ هذا ال رار. يفوال بد مف الذكر  .كفمسطينيال
 88/1/8813، القدس العربي، لندن

 
 لبحث ممف المصالحة األردنمشعل في  23

عزت الررؽ اف رئيس المكتب السياسي « حماس»يعمف ع و المكتب السياسي لحركا : عماف -الدوحا
يتو ع اف ي ري  بلل ا محادثات مع المسؤوليف  لؤلردف« رسميا»مرتؿ بدي يمس زيارة لمحركا  الد 
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االردنييف تي   ايا الساعا،  صوصًا الو ع تي سوريا، ويو اع الفمسطينييف تي ا. وكاف يمير  طر 
 يا.الريخ حمد بف  ميفا آؿ ثاني تم ى يمس اتصااًل هاتفيًا مف مرتؿ تـ  بلله بحث   ايا ا ميميا ودول

تي عماف زيارة مرتؿ، مريرة الى انه سيمت ي اليوـ التاهؿ « الحياة»ويكدت مصادر رسميا اردنيا لػ 
 االردني الممؾ عبداهلل لبحث ممؼ المصالحا الوطنيا الفمسطينيا، مف بيف موا يع ا ر .

 39/2/3124الحياة، لندن، 
 

 حماس تنفي دخول عناصرىا من غزة لمصر 24
ي لحركا كحماسك موسى يبو مرزوؽ ما تردد مف ينبان حوؿ  ياـ عناصر مف نفى ع و المكتب السياس

 حركته بد وؿ مصر مف  طاع  زة لمساندة الرئيس المصري محمد مرسي تي األحداث ال اريا.
و اؿ يبو مرزوؽ عبر مو ع التواصؿ اال تماعي كالفيسبوؾك مسان األحد، :ك ننفى نفيًا  اطتًا ما يتـ تداوله 

ؿ اإلعبلـ، مف د وؿ ايا عناصر مسمحا مف حركا كحماسك مف ال طاع إلى مصر لمساندة تي بتض وسائ
 الرئاسا المصريا يو مراركت ا تي األحداث ال اريا اآلف تي مصرك.

صرار البتض عمى الساحا السياسيا واإلعبلميا المصريا عمى ترديد مثؿ هذ   كما و نيسؼ مف إستمرار واى
عبلميا تي تصفيا الحسابات  اإلت امات واإلتترانات لحركا كحماسك ولمفمسطينييف باست دامنا كمادة سياسا واى
 بيف الفر ان السياسييف بمصر.

و دد تيكيد  عمى و وؼ حركته عمى مساتا متساويا مف  ميع األحزاب وال و  والتيارات السياسيا 
نا و نسيؿ اهلل سبحانه وتتالى المصريا، متمنيًا لمصر األمف واألماف والسبلما واإلطمئناف وال دون والسكي

 بيف يحفظ ا مف كؿ سون.
 38/2/3124، فمسطين أون الين

 
 قبول الفصائل الفمسطينية بحل الدولتينلأشار فييا  التيتصريحات عباس  تستيجنحماس  25

كحماسك تصريحات رئيس السمطا الفمسطينيا محمود عباس والتي  ااست  نت حرك: محمد  اسر - زة
 بوؿ الفصائؿ الفمسطينيا بػك حؿ الدولتيفك والم اوما الرتبيا.يرار تي ا إلى  

و ددت كحماسك، اليـو األحد، رت  ا لما يسمى بػكحؿ الدولتيفك، تي حيف يكدت تمسك ا بفمسطيف التاري يا 
 مف البحر إلى الن ر وعدـ االعتراؼ بدولا االحتبلؿ اإلسرائيمي.

ال يتني يبًدا االعتراؼ  7691لا تمسطينيا عمى حدود و الت الحركا تي بياف صحفي:ك إف ال بوؿ بدو 
 بررعيا االحتبلؿ عمى تمسطيف التاري ياك.

وي اتت:ك إنَّنا نؤكد يننا لـ ولف نواتؽ يومًا عمى ما يسمى بػفحؿ الدولتيفس، ومو فنا وا ح ال لبس تيه 
تنازؿ يو التفريط بذرة تراب بتمسكنا بير نا الفمسطينيا كامما  ير من وصا مف البحر إلى الن ر، ورتض ال

ف موات تنا عمى إ اما دولا تمسطينيا عمى يرا ينا المحتما تي التاـ   انت تي سياؽ التواتؽ  7691من ا، واى
 عمى برنامف وطني مرترؾ، مع تيكيدنا عمى رتض االعتراؼ بالكياف الص يونيك.

ؿ اإلسرائيمي بما تي ا الم اوما ويكدت كحماسك عمى  رورة تفتيؿ كؿ يركاؿ الم اوما تي و ه االحتبل
الرتبيا  نبًا إلى  نب مع الم اوما المسمحا التي يثبتت ين ا السبيؿ الوحيد لدحر المحتؿ وانتزاع ح و نا 

 واى اما دولتنا الفمسطينيا المست ما عمى كامؿ ير نا المحتما، وعاصمت ا ال دس.
 38/2/3124، فمسطين أون الين
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 الدولتين حل مبدأ عمى افقتيامو  تنفي" العامة القيادة" 26

 إ ماع و ود عف عباس، محمود السمطا رئيس لساف عمى  ان ما التاما، ال يادة الرتبيا ال ب ا نفت
 الوطنيا الح وؽ إلن از االحتبلؿ، مع والتفاوض السمميا الم اوما  يار واعتماد الدولتيف، حؿ عمى وطني

 .الفمسطينيا

 الرئيس عنه تحدث الذي االتفاؽ مف  زناً  تكف لـ بين ا: كاليوـ صدرته،ي بياف تي التاما ال يادة ويتادت
 ك.عباس

 ويتبنى الدولتيف، حؿ رتض عمى ي وـك األ ير مؤتمرها  رر  الذي المبدئي مو ف ا يف التاما ال يادة ويكدت
 تمسطينيا سيادة وتحت التاري يا، تمسطيف يرض كامؿ عمى الواحدة الفمسطينيا الديم راطيا الدولا  يار
 ك.تمييز دوف ال ميع ظم ا تي يتيش كامما

 منظما  بلؿ مف الفمسطيني، الكؿ عميه يواتؽ مرحمي برنامف عمى االتفاؽ تمانع ال ين اك بيان ا تي وكرفت
 حر بركؿ مؤسسات ا وانت اب إلي ا، الفصائؿ كاتا ود وؿ يو اع ا، ترتيب بتد الفمسطينيا، التحرير

 التودة حؽ م دمت ا وتي الفمسطينيا، الوطنيا الح وؽ مف مرحمي برنامف يي صينت  يال عمى وديم راطي
 ك.الدوليا ال رارات وتؽ وتتوي  ـ ديارهـ إلى الفمسطينييف لبل ئيف

 38/2/3124، فمسطين أون الين

 
 فتح: اعتقاالت حماس السياسية تضرب المصالحة وتقوضيا 27

تي  طاع  زة، رت  ا لبلعت االت السياسيا التي  الت بيف  زة: يكدت ال يئا ال ياديا التميا لحركا كتتحك 
حركا كحماسك ت وـ ب ا تي  زة، وريت ين ا ال تصب إال تي  دما هدؼ واحد هو  رب المصالحا 

 وت وي  ا. 
س: كإف االعت اؿ السياسي 7|71و الت الحركا تي بياف صادر عف هيئت ا ال ياديا تي ال طاع اليوـ األحد ف

ف الحركا ترتض الزج باسم ا و  اياها الدا ميا تي تبرير مرتوض وال يمك ف تفسير  والتذرع به، واى
االعت االت المرتو ا التي ت وـ ب ا كحماسك تي  زة والتي ال تصب إال تي  دما هدؼ واحد هو  رب 

 المصالحا وت وي  اك. 
 تصاص الحركا وحدها ويكدت كتتحك يف الن ارات والس االت التي تدور تي يطرها التنظيميا هي مف ا

وهي تمتمؾ كؿ السبؿ التنظيميا والنظاميا لحم ا وات اذ اإل رانات البلزما ب صوص ا وتؽ نظاـ الحركا 
األساسي. ويف كتتحك التي تميزت طواؿ الت ود ال مسا مف عمرها الكفاحي بالديم راطيا والمراركا تي صنع 

 وب تانا تي تبرير حمما تكميـ لؤلتوا  ومصادرة لمحريات.  ال رار ال يمكف ل ا يف ت بؿ يف يست دـ اسم ا زورا
وطالبت حركا كتتحك، حركا كحماسك ب رورة اإلتراج التا ؿ والفوري عف  ميع المتت ميف الصحفييف 

 والمدونيف. واإلتراج عف  رابا  مسيف مف كوادرها و يادت ا المتت ميف تي س وف كحماسك تي  زة.
لس وف مف المتت ميف السياسييف هو الحمايا الح ي يا لممصالحاك، عمى حد وي اؼ البياف: كإف تبييض ا

 تتبير البياف.
 38/2/3124قدس برس، 

 
 ": الحديث عن اعتقاالت سياسية في غزة تضميل لمرأي العامبرسالبردويل لر"قدس  28
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كتتحك عف   زة: وصؼ ال يادي تي حركا الم اوما اإلسبلميا كحماسك الدكتور صبلح البردويؿ حديث حركا
 اعت االت سياسيا تنفذها كحماسك تي  زةك  د كوادر مف حركا كتتحك بينه ك نابؿ د انياك.

ونفى البردويؿ تي تصريحات  اصا لػ ك دس برسك  ائبل كال يو د اعت اؿ سياسي تي  طاع  زة عمى 
يا التنسيؽ األمنيا اإلطبلؽ، االعت االت والمبلح ات األمنيا مستمرة تي ال فا الغربيا وهي  زن مف عمم

بيف ي  زة السمطا واالحتبلؿ، وهذ  االعت االت تمارس ا ي  زة يمف السمطا  ير آب ا بالمصالحا وكؿ 
 ال  ود المبذولا الن ازهاك. 

مو احا يف ما  ر  تي  زة كعبارة عف م موعا تستى لت ريب المصالحا، وصمت عن ا متمومات موثو ا 
ساعا وتـ  84يؽ مع  يادات يمنيا تي ال فا، هؤالن تـ استدعاؤهـ لمدة لؤل  زة األمنيا، وتتمؿ بالتنس

عناصر تي   ايا ت ص األمف ال ومي الفمسطيني وال عبل ا  8يو  3إطبلؽ سراح متظم ـ ولـ يبؽ إال 
 لذلؾ بيي انتمان سياسيك وتؽ تتبير .

ف عمميا الت ميؿ، و اؿ إف وري  البردويؿ يف ات امات كتتحك لػ كحماسك باالعت اؿ السياسي هي  زن م
كحديث تتح عف اعت اؿ سياسي يست دؼ كوادرها تي ال طاع هو يربه بال نابؿ الد انيا التي يتـ إطبل  ا 
لمتتميا عما تمارسه ي  زة يمف السمطا بحؽ الم اوما تي ال فا وت ميؿ الريي التاـ ليس إالك، عمى حد 

 تتبير .
 38/2/3124قدس برس، 

 
 تدعو لإلفراج عن المعتقمين السياسيين لمجتمعيةالجنة المصالحة  29

دعت ل نا المصالحا الم تمتيا تي  زة، إلى مرا با   ايا المتت ميف السياسييف تي : هد  بارود - زة
 ال فا و زة، والستي لئلتراج عن ـ لتثبيت األ وان اإلي ابيا لممصالحا الفمسطينيا.

،  بلؿ ا تماع ا األوؿ منذ تتطيؿ اتفاؽ المصالحا تي تموز/ يوليو الما ي،  ونا رت الم نا، اليـو
الحريات التاما وكيفيا بنان الث ا بيف األطراؼ الفمسطينيا مو ع ال بلؼ وتتزيز  يـ المصالحا الم تمتيا 

 والتيهب إل ران االنت ابات.
ممؼ المتت ميف مف ناحيته، يكد رئيس ل نا المصالحا الم تمتيا رباح م نا لػكتمسطيفك يف متابتا ل نته ل

السياسييف يبدي مع انت ان اال تماع، ا اتا إلى اسناد ممؼ التتوي ات إلى حكوما الوتاؽ الوطني ال ادما، 
 وتؽ  وله. 

 38/2/3124، فمسطين أون الين
 
 

 "عين الحموة": برنامج مشترك لتحصين المخيمات فيالقوى الفمسطينية  :2
تصائؿ منظما التحرير تي لبناف تتحي ابو التردات اف اكد اميف سر حركا تتح و : صيدا ػ كالمست بؿك

مو وع مكتبي منظما الصاع ا وال يادة التاما تي م يـ عيف الحموة  د تمت متال ته، متمنا عف   ود 
مرتركا تبذل ا تصائؿ المنظما مع تحالؼ ال و  الفمسطينيا وال و  االسبلميا تي الم يـ مف ا ؿ تحصيف 

 الم يمات.
الفصائؿ والتحالؼ ا تماعا مع ال و  االسبلميا، تي مس د النور تي عيف الحموة، وذكرت ع دت  يادتا 

مصادر تمسطينيا مطمتا لػكالمست بؿك اف اتفا ا توصؿ اليه الم تمتوف بالتنسيؽ مع  يادتي كالصاع اك 
ا والم اف وكال يادة التاماك ي  ي بيف يب ى م ر الصاع ا مركزا ال تماعات ل نا المتابتا الفمسطيني
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الرتبيا، واف يتتمد م ر ال يادة التاما مركزا إليوان النازحيف، وانه تـ بالفتؿ ايوان عائمتيف يوـ السبت. 
وحسب المصادر نفس ا، تاف حادث الم ريف سّرع وتيرة البحث ال دي مف  بؿ  يادتي المنظما والتحالؼ تي 

 وة وتي با ي الم يمات.مو وع تركيؿ اطار امني موحد لتحصيف الو ع تي عيف الحم
 39/2/3124المستقبل، بيروت، 

 
 "إسرائيلر"نتنياىو يطمح إلى تشكيل حكومة موسعة لمواجية التيديدات المتربصة ب 88

 اؿ رئيس الحكوما اإلسػرائيميا بنيػاميف نتانيػاهو، إف الت ديػدات المتربصػا بإسػرائيؿ : يستد تمحمي –الناصرة 
و ب ترػكيؿ حكومػا  ديػدة واسػتا  ػدر اإلمكػاف. وي ػاؼ تػي مسػت ؿ ، تسػت«حػزب اهلل»مف ايراف وسوريا و

ينبغي النظر حولنا، سػوان لمػا يحصػؿ تػي ايػراف وتسػمح ا النػووي، »اال تماع األسبوعي لحكومته يمس، إنه 
وي ػػاؼ اف الرػػرؽ األوسػػط ال «. والسػػبلح الكيمػػاوي الفتػػاؾ المو ػػود بحػػوزة سػػوريا المت  ػػا نحػػو االنرػػطار

وال يتو ػػؼ عػػف التمػػؿ إلػػى حػػيف يف نرػػكؿ حكومػػا. ثمػػا كومػػا مػػف »نت ابػػات تػػي إسػػرائيؿ ينتظػػر نتػػائف اال
الت ديدات، واألو اع األمنيا تتطور إلى األ طر بموازاة الغمياف الميداني، وعمينا يف نكػوف متػيهبيف وي ويػان 

هػا اسػت رارًا تػوتر لموا  ا كؿ التطورات والحفاظ عمى يمف إسػرائيؿ، ول ػذا يطمػح لترػكيؿ يوسػع حكومػا ويكثر 
، ومػػف ت ديػػدات «ان مػػار السػػبلح مػػف سػوريا عمػػى حػػزب اهلل»وحػذر مػػف «. يواًل الػرد عمػػى الت ديػػدات األمنيػػا

 ايراف بالتد ؿ عسكريًا تي حاؿ تتر ت سوريا ألي ه وـ.
 88/1/8813، الحياة، لندن

 
 تينئة من زعماء العالم حتى اآلن يلم يتمق أ نتنياىو"معاريف":  81

ييػػاـ عمػػى  4كرػػفت صػػحيفا كمتػػاريؼك اإلسػػرائيميا، اليػػـو األحػػد، ينػػه عمػػى الػػر ـ مػػف مػػرور : يػػىمحمػػود مح
انت ان انت ابات كالكنيستك اإلسػرائيمى، إال زعمػان التػالـ لػـ ي ػدموا الت نئػا لػرئيس الػوزران اإلسػرائيمى بنيػاميف 

 لدبموماسى والتبل ات بيف الدوؿ.نتانياهو، حتى اآلف، بفوز  تى االنت ابات، كما ت ر  التادة تى الترؼ ا
و الت الصحيفا التبريا كإف مصادر تى إسػرائيؿ تحػاوؿ الت فيػؼ مػف حػدة األمػر ب ول ػا إف السػبب تػى ذلػؾ 
 د يتود إلى يف ال ميػع ينتظػر تكميػؼ نتانيػاهو، مػف  بػؿ الػرئيس اإلسػرائيمى رػيموف بيريػز، لم يػاـ بػذلؾ كمػا 

در إسػػػرائيميا ي ػػػػر  يف ترػػػػؿ كالميكػػػودك، وترا تػػػػه تػػػػى هػػػػذ  تػػػى حػػػػيف تتت ػػػػد مصػػػػا ك.2009حػػػدث تػػػػى عػػػػاـ 
 االنت ابات، هو سبب عدـ  ياـ  ادة التالـ بت نئا نتانياهو.

ويرارت كمتاريؼك إلى يف هذا االعت ػاد ال يسػت يـ مػع مػا  ػاـ بػه الػرئيس األمريكػى  ػورج بػوش االبػف بت نئػا 
م تػػدًا ت ػػط تػػى انت ابػػات عػػاـ  29ر ـ مػػف تػػوز  بػػػرئػػيس الػػوزران اإلسػػرائيمى السػػابؽ إي ػػود يولمػػرت، عمػػى الػػ

2006. 
 87/1/8813، اليوم السابع، مصر

 
 "يتبدأ استيراد الغاز من نيجيريا بعد توقف "المصر  "إسرائيلي: "إذاعة الجيش اإلسرائيم 88

يكػػػدت إذاعػػػا ال ػػػيش اإلسػػػرائيمى يف تػػػؿ يبيػػػب بػػػديت اسػػػتيراد الغػػػاز الطبيتػػػى مػػػف ني يريػػػا،  :محمػػػود محيػػػى
طا رػركا كبػريتش بتػػروليـك عػف طريػؽ سػفف الرػػحف، مرػيرة إلػى يف ال ػدؼ الرئيسػػى السػتيراد الغػاز هػػو بواسػ

 .يتغذيا رركا الك ربان اإلسرائيميا بتد تو ؼ تدتؽ الغاز المصر 



 
 

 

 

 

           14ص                                    8753العدد:                88/1/8813اإلثنين  التاريخ:

وي اتت إذاعا ال يش يف الغاز سيست دـ تى رركا الك ربػان والمصػانع الكبػر ، ومػف المتو ػع يف يػوتر تػى 
 مميوف ريكؿ. 500ا  رابا األسابيع ال ادم

ويكػػدت اإلذاعػػا التسػػكريا يف إسػػرائيؿ  ػػررت االسػػتيراد مػػف ني يريػػا بتػػد و ػػؼ  ػػخ الغػػاز المصػػر ، وترا ػػع 
 زاف رركا كياـ تتياسك، مريرة إلى يف االستيراد مف ال ارج سيستمر حتػى بػدن ال ػخ مػف بئػر كتمػارك عمػى 

 ير ر. المبنانيا بتد حوالى ثبلثا -السواحؿ اإلسرائيميا
 87/1/8813، اليوم السابع، مصر

 
 "عمى وشك االنييار" ةسوري: ديختر 83

اعتبػر وزيػر الػدتاع المػدني ورئػيس   ػاز فالموسػادس اتػي دي تػر الػذي ا ػرت إذاعػا : راـ اهلل ػ يحمػد رم ػاف
ئيؿ ال يش االسرائيمي م ابمػا منفصػما متػه، اف سػوريا كعمػى ورػؾ االن يػارك. وعنػدما سػئؿ مػا اذا كانػت اسػرا

توا ه ت ديػدا محػد ًا  ػاؿ: كال لػيس بتػد. اعت ػد انػه عنػدما تمثػؿ االمػور  طػرًا بالنسػبا لنػا، تسػوؼ تتمػـ دولػا 
 اسرائيؿ باالمرك.

 88/1/8813، المستقبل، بيروت
 

 "تيدد" بقصف سورية: اذا حصمت المعارضة او "حزب اهلل" عمى الكيماوي سنضربكم  "سرائيلإ" 84
رئيس الػوزران االسػرائيمي، مػف اف كاي عبلمػا عمػى ترا ػي  ب ػا سػوريا عمػى  حذر نائب: رويترز –ال دس 

واكػد سػيمفاف  اسمحت ا الكيماويا  بلؿ  تال ا لممتار يف المسمحيف  د تؤدي إلى  ربات عسكريا اسرائيمياك.
مػع  ػادة رالوـ، ما  ان تػي ت ريػر ا بػاري عػف اف كرئػيس الػوزران االسػرائيمي بنيػاميف نتانيػاهو ع ػد ا تماعػًا 

اال  زة االمنيػا االسػبوع الما ػي لمنا رػا الصػراع تػي سػوريا وحالػا ترسػانا االسػمحا الكيماويػا المرػتبه تػي 
و ػػاؿ رػػالـو الذاعػػا كال ػيش االسػػرائيميك انػػه تػػي حالػػا و ػوع اسػػمحا كيماويػػا تػػي ايػػدي م ػػاتمي  ان ػا تمتمك ػػاك.

سػػػ اط االسػػػد كتػػػإف ذلػػػؾ سػػػيغير مػػػف  ػػػدرات هػػػذ  كحػػػزب اهللك المبنػػػاني، او المتار ػػػا المسػػػمحا التػػػي ت اتػػػؿ ال
وي اؼ يف كهذا التطور سػيمثؿ ت ػاوزًا لم طػوط الحمػران يتطمػب تنػاواًل م تمفػًا ربمػا  المنظمات بركؿ هائؿك.

يرػػمؿ عمميػػػات و ائيػػاك، وذلػػػؾ تػػي ارػػػارة إلػػى تػػػد ؿ عسػػكري  ػػػاؿ  نػػراالت اسػػػرائيميوف افك اسػػرائيؿ اعػػػدت 
ة مف حيث المبدي هي يف ذلؾ فن ؿ االسػمحا الكيماويػاس ي ػب اال يحػدث. وتػي و اؿ رالوـ كالفكر   ططًا لهك.

 المحظا التي نبدي تي ا مترتا اف مف الممكف حدوث رين مف هذا ال بيؿ تسيتتيف عمينا اف نت ذ  راراتك.
 87/1/8813، الحياة، لندن

 
 السمطات اإلسرائيمية تحقن األثيوبيات بمادة لمنع الحمل: ىآرتس 85

يو بي آي: ي رت السمطات اإلسرائيميا بين ا در ت وبركؿ مكثؼ عمى إعطان التديد مف النسان  -تؿ يبيب 
 األثيوبيات ح ف كديبو بروتيراك وهي وسيما منع حمؿ بالغا التيثير وتبتات ا  د تركؿ  طرًا عمى حياة النسان.

ئيميا روني َ مزو, بتػث رسػالا وذكرت صحيفا كهآرتسك اإلسرائيميا, يمس, يف مدير عاـ وزارة الصحا اإلسرا
صناديؽ مر ى  بؿ يياـ, ت منت تتميمات ت  ي بالتو ؼ عف ح ف النسان األثيوبيات بماداة كديبػو  4إلى 

 بروتيراك بركؿ يوتوماتيكي.



 
 

 

 

 

           15ص                                    8753العدد:                88/1/8813اإلثنين  التاريخ:

وكتػػب  مػػزو تػػي رسػػالته ينػػه كمػػف دوف ات ػػاذ مو ػػؼ يو تيكيػػد ادعػػانات ظ ػػرت ي يػػرا, يطمػػب ب ػػذا تو يػػػه 
ن النسػػان الػػذيف يتممػػوف تػػي صػػندوؽ المر ػػى يو متػػه, يال ي ػػددوا وصػػفات طبيػػا تتميمػػات إلػػى  ميػػع يطبػػا

 لديبو بروتيرا لمنسان مف يصؿ يثيوبي يو نسان ي ريات المواتي ال يدركف عوا ب التبلجك.
 وتيتي هذ  الرسالا بتد يف كانت السمطات اإلسرائيميا تنفي باستمرار هذ  الظاهرة ورت ت تحمؿ مسؤوليت ا.

 88/1/8813، الكويت السياسة،
 

 إسرائيمية إلطالق نار بالقدس حافمةيديعوت: تعرض  86
 تتر ت حاتما اسرائيميا، مسان األحػد، إلطػبلؽ نػار رػماؿ رػرؽ مدينػا ال ػدس المحتمػا دوف و ػوع إصػابات.
و الت صحيفا كيديتوت يحرونػوتك التبريػا، عمػى مو ت ػا اإللكترونػي:ك إف حاتمػا ت ػؿ مسػتوطنيف إسػرائيمييف 

ر ت مسان اليوـ إلطبلؽ نار مف  بؿ م  وليف ير ح ين ـ تمسطينييف،  رب حزما رماؿ ررؽ ال دس ما تت
وارػػارت الػػى يف  ػػوة مػػف  ػػيش االحػػتبلؿ  يصػػاب ا بي ػػرار دوف و ػػوع إصػػابات تػػي صػػفوؼ المسػػتوطنيفك.

 انتررت تي مكاف الحادث لمبحث عف مطم ي النار.
 87/1/8813، فمسطين أون الين

 
 كتائب عسكرية متطرفة عمى الحدود مع مصر أربعةنشر ي رائيمياإلسالجيش  87

 4راـ اهلل ػ 'ال ػػدس التربػػي' مػػف وليػػد عػػوض: اكػػدت مصػػادر اسػػرائيميا االحػػد بػػاف ال ػػيش االسػػرائيمي نرػػر 
كتائػػب مػػف  واتػػه التػػػي تتتبػػر االكثػػر تطرتػػػا وكرهػػا لمتػػرب عمػػػى الحػػدود مػػع مصػػػر التػػي ترػػ د ا ػػػطرابات 

ر تإف الكتائب التي تػـ نرػرها عمػى الحػدود مػع مصػر والمتروتػا باسػـ كتائػب 'اإللػه' وحسب المصاد دا ميا.
تتػػيلؼ مػػف 'الحريػػديـ' المتػػدينييف والػػذيف يتتبػػروف يكثػػػر التيػػارات الي وديػػا المترػػددة والمتطرتػػا تػػي إسػػػرائيؿ، 

 والتتصب  د الترب عاما والفمسطينييف  اصا.
إف نرػر هػذ  الكتائػب عمػى الحػدود مػع رػبه  زيػرة سػينان، يػيتي و الت صحيفا 'متػاريؼ' اإلسػرائيميا األحػد، 

 عمى  مفيا ارتتاؿ الو ع عمى الحدود.
ويرػػارت إلػػى يف األمػػر يػػيتي عمػػى الػػر ـ مػػف ارتفػػاع تكمفػػا بنػػان تمػػؾ الوحػػدات التسػػكريا، إذ يف تكمفػػا يعػػداد 

مي ينػػػوي يي ػػػا إ امػػػا  اعػػػدة ال نػػػدي 'الحريػػػدي' ي مػػػى مػػػف نظيػػػر  'التممػػػاني'، التتػػػا إلػػػى يف ال ػػػيش اإلسػػػرائي
 تدريبات عسكريا  اصا لممحاربيف 'الحريديـ'، األمر الذي يركؿ تكمفا باهظا يي ا.

 88/1/8813، القدس العربي، لندن
 

 جراءات دفاعية إضمن " سرائيل"إ" في شمال الحديديةنصب "القبة  88
منظومػػا  بػػا حديديػػا تػػي منط ػػا   ػػررت اال  ػػزة االمنيػػا االسػػرائيميا، نصػػب: آمػػاؿ رػػحادة -ال ػػدس المحتمػػا 

و ػاؿ  الرماؿ، بما ي ػمف التصػدي لصػواريخ تصػؿ الػى م تمػؼ منػاطؽ الرػماؿ تػي اسػرائيؿ،  اصػا حيفػا.
النػػاطؽ بمسػػاف ال ػػيش االسػػرائيمي، اف كنرػػر منظومػػا ال بػػا الحديديػػا يػػيتي  ػػمف ا ػػرانات دتاعيػػا  ػػروريا 

 ات ذت لموا  ا م اطر الصواريخ المحد ا باسرائيؿك.
 88/1/8813، لحياة، لندنا

 
  "ألنيما مسممان"يرفض استقدام العبْين  إسرائيميفريق كرة قدم  89



 
 

 

 

 

           16ص                                    8753العدد:                88/1/8813اإلثنين  التاريخ:

و م ػور   ػرار مالكػه الي ػودي « بيتار يوررػميـ»رت ت إدارة تريؽ كرة ال دـ اإلسرائيمي : «الحياة» -الناصرة 
رػاف عمػى  مفيػا ديانت مػا الروسي يركادي  ايدماؾ است داـ العبْي تتزيز لمفريؽ مف تريػؽ  روزنػي مػف الري

متػػروؼ منػػذ تيسيسػػه بتنصػػريته  ػػد التػػرب، وبينػػه مت ػػؿ لغػػبلة المتطػػرتيف تػػي « بيتػػار»وتريػػؽ  اإلسػػبلميا.
اليميف اإلسرائيمي، وتريست إدارته تي السابؽ ر صيات يمينيا  ػدت الح ػًا ر صػيات سياسػيا، مثػؿ رئػيس 

ويتتبػر رئػيس الحكومػا السػابؽ يي ػود اولمػرت واحػدًا  الكنيست رؤوبيف ريبميف، والوزير السابؽ روني بارؤوف،
مف ارػد ينصػار ، وهػو الفريػؽ الوحيػد تػي دوري األ ػوان اإلسػرائيمي الػذي لػـ ي ػـ إلػى صػفوته العبػًا عربيػًا 
بتد يف يعمف مسؤولو  مرارًا ين ـ ال يتحمموف رؤيا عربي يمبس  ميص الفريؽ. وتر د مػدر ات اسػتاد الفريػؽ 

عنصريا  د الترب والنبي محمد صمى اهلل عميه وسمـ. ولـ تردع الت وبات التي ينزل ا اتحاد يسبوعيًا رتائـ 
 الكرة بالفريؽ، ال م ور التنصري مف مواصما رتائمه.

ونبي ـ مع ريوع نبي  رار « الترب والمسمميف»و  ت يوؿ مف يمس مدر ات الفريؽ بالصراخ والرتائـ  د 
ميف مف تريؽ  روزني الريراني. وطاولت الرتائـ  ايدماؾ، وهدد ال م ور مالؾ الفريؽ تتزيز  ببلعبْيف مسم

الػػػذي يتتػػػاش تري ػػػه مػػػف يمػػػواؿ  ايػػػدماؾ، بينػػػه لػػػف يسػػػمح بػػػيف تػػػدوس ي ػػػداـ البلعبػػػْيف ممتػػػب الفريػػػؽ. ورتػػػع 
 «.بيتار نظيؼ فمف التربس إلى األبد»مر توف التتات كتب عمي ا: 

 88/1/8813، الحياة، لندن
 

 طيران"  –صييونية  بمواجية "محور الخرطوم  ةاستخباريتوصية  38
اعتبر رئيس رتبا االست بارات التسكريا، عاموس يدليف، يّف السوداف ين رط تػي اآلونػا األ يػرة تػي محػور 
ط ػػراف، األمػػر الػػذي سػػتكوف لػػه دالالت إسػػتراتي يا كبيػػرة. وي ػػاؼ كيػػدليفك يّف كإسػػرائيؿك سػػتكوف المت ػػرر 

امتػػداد إيػػراف إلػػى منػػاطؽ البحػػر األحمػػر والممػػرات المائيػػا األ ػػر  تػػي المنط ػػا  األكبػػر مػػف هػػذا المحػػور ألفّ 
لػى إتري يػا،  ال ريبا مف ررؽ إتري يا تتتبر بالنسبا لمكياف ررياف الحياة، ت ي يهـ ممر لصػادرات ا إلػى آسػيا واى

تػيثيرات كاسػحا عمػى  ولواردت ا مف مف المواد ال اـ مف إتري يا. كما لفػت كيػدليفك إلػى يف لنرػون هػذا المحػور
يي عمؿ عسكري  د ت وـ به كإسرائيؿك تي المست بؿ  د إيراف، ألّف الوسائؿ التي تست دـ لتنفيذ هذا ال  وـ 
كػػال طع البحريػػا يو الطػػائرات الم اتمػػا يو المسػػيرة سػػتكوف هػػدتًا لئلعتػػراض مػػف  بػػؿ  ػػوات إيرانيػػا تتوا ػػد تػػي 

لمتصػػػػػدي لم  ػػػػػوـ الصػػػػػ يوني، داعيػػػػػًا المؤسسػػػػػا األمنيػػػػػا السػػػػػوداف وتسػػػػػت دـ  واعػػػػػد بريػػػػػا وبحريػػػػػا و ويػػػػػا 
 واالست باراتيا إلى  رورة  التتاطي ب ديا مع هذا التطور عبر و ع  ارطا طريؽ إستراتي يا.

 مركز الناطور لمدراسات واألبحاث، األردف
  86/1/8813، 8719التقرير المعموماتي 

 
 ةيمات الفمسطينية في سوريفي المخ االعتقاالتوتصاعد  سطينيينمف خمسة استشياد 31

تمسطينييف، اليوـ األحد،  ران استمرار ال صؼ عمى م يمات البل ئيف الفمسطينييف تي  5إستر د  : زة
 سوريا، تي و ت تصاعدت تيه االعت اؿ بيف البل ئيف تي م يمي  اف الريح والنيرب.

، إف  ر دوا  ران ال صؼ التنيؼ الذي تمسطينييف فبين ـ امريتيفس، است 4و الت مصادر  اصا لػ دوت كـو
 ذيفا عمى مناطؽ م تمفا تي  17آ روف  ران س وط اكثر مف  30ر د  م يـ اليرموؾ، كما يصيب 

 ذائؼ من ا تي منط ا مؤسسا رركا الك ربان، ما يسفر عف استر اد الفمسطنييف األربتا  7الم يـ، س طت 
صابا نحو   تي ذلؾ المو ع. 20واى
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رؼ مف بيف مف الر دان عدناف األحمد، ومحمد زياد، وتدان صياـ، تيما لـ تترؼ ويرارت المصادر ينه ع
 هويا ر يدة ا ر  س طت تي ذلؾ المكاف.

واو حت اف الراب الفمسطيني م ند يبو نتاج، استر د برصاص  وات األمف السوري عمى يحد الحوا ز 
 التسكريا تي المنط ا الصناعيا،  رب منط ا الزاهرة بدمرؽ.

 12ت ذات المصادر يف م يمي  اف الريح والنيرب، ر دا حمبلت اعت اؿ، طالت ما ال ي ؿ عف وي ات
تمسطينيًا، بينما ا دـ عناصر احد حوا ز األمف السوري عمى ا تطاؼ كميكرو باصك، بمف تيه مف ركاب 

 يـ مف تي منط ا درورا تي م يـ  اف الريح، الذي ر د مظاهرة حاردة احت ا ا عمى ما يتترض له الم
ه مات، ولو ؼ عمميات سر ا تتترض ل ا منازؿ الم يـ مف  بؿ  وات االمف السوريا التي تسيطر عمى 

 كثير مف المنازؿ الست دام ا ب دؼ ت زيف األسمحا.
 88/1/8813، القدس، القدس

 
 إسرائيمية تقتحم سجن عسقالن وتنّكل باألسرى وحداتنادي األسير:  38

، عمى ا تحاـ س ف عس بلف ي دمت وحدات عسكريا  اّصا تا بتا إلدارة س وف االحتبلؿ اإلسرائيمي، اليـو
 والتنكيؿ باألسر  الفمسطينييف واالعتدان عمي ـ بال رب المبرح.

و اؿ نادي كاألسير الفمسطينيك تي بياف صحفي: إف  وات مف وحدتي كدرورك وكمتساداك المت ّصصتيف 
، با تحاـ  رؼ وزنازيف األسر  تي س ف  ب مع األسر  الفمسطينييف تي س وف االحتبلؿ،  امت اليـو

 عس بلف واالعتدان عمي ـ بال رب دوف سابؽ إنذار.
ونارد النادي تحّركًا دوليًا عا بًل ل ماف حمايا األسر  الفمسطينييف تي ظؿ تصتيد إدارة الس وف 

 لبلنت اكات بح  ـ مف ا تحامات مفا ئا واعتدانات متكّررة، حسب البياف.
 87/1/8813، ن أون الينفمسطي

 
 د االعتداء عمى أىالي األسرى المضربينيتعمّ  االحتاللمركز أحرار:  33

يتاد مركز كيحرارك لدراسات األسر  وح وؽ اإلنساف، يف االحتبلؿ اإلسرائيمي والذي ترؿ تي النيؿ مف 
ر ، ومن ـ عزيما األسر  الم ربيف عف الطتاـ، ي ذ يمارس سطوته و بروته عمى يهالي هؤالن األس

 األسير يوسؼ رتباف مف بمدة عانيف رماؿ مدينا  نيف.
عامًاس، والذي يكد  30يومًا، محمود رتباف ف 60ر يؽ األسير يوسؼ الم رب عف الطتاـ منذ يكثر مف 

لمركز كيحرارك، يف االحتبلؿ الذي كاف يتوا د عمى مد ؿ بمدة عانيف، ها ـ يمس، المسيرة السمميا التي 
وي اؼ محمود: كطمب مني  نود االحتبلؿ يف يعطي ـ  بمدة، ت امنًا مع األسر  الم ربيف.انطم ت مف ال

هويتي، وطالبوني بإنزاؿ صورة ر ي ي يوسؼ، لكنني رت ت ذلؾ وبردة، ت ا موني و اموا ب ربي ب وة، 
 عامًاك. 20كما  ربوا ر ي ي يحمد 

ة ساعا، وكانوا ينووف اعت النا ومحاكمتنا وتابع: ك اـ ال نود بو تي ور ي ي دا ؿ ال يب التسكري لمد
 يي ًا، إال ين ـ يطم وا سراحنا تيما بتدك.

 87/1/8813، فمسطين أون الين
 

 سرى ويياجم المعتصمين األمع  قرية خيام في جنين تضامناً  إقامةيمنع  اإلسرائيميالجيش  34
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 ريا عانيف، تي منط ا  نيف،  لىإعررات الفمسطينييف الذيف تو  وا  إسرائيميوفها ـ  نود : اماؿ رحادة
 اإلسرائيميام ربيف عف الطتاـ منذ ار ر دا ؿ الس وف  يسر ال اما  ريا  ياـ لبلعتصاـ ت امنا مع 

 . األسر ال اسيا التي يتاني من ا  األو اعواحت ا ا عمى 
 ع ومنع النارطيف هذ  ال ريا تي اـ حوا ز عسكريا تي الطريؽ المؤديا إلى المو  بإ اماوكاف ال يش  د عمـ 

و وع موا  ات واستا بيف الطرتيف اصيب  بلل ا عدد مف  إلىمف الد وؿ إلى المكاف، ما اد  
 الفمسطينييف المراركيف تيما اعت ؿ ال يش عددا مف النارطيف. 

 88/1/8813، الحياة، لندن
 

 تستخدم القوة المميتة ضد المحتجين العزل "سرائيل"إبتسيمم:  35
 الت منظما بتسيمـ االسرائيميا لح وؽ االنساف يـو االثنيف اف اسرائيؿ ت رؽ  واعد : بحييحمد ص -راـ اهلل

االرتباؾ ال اصا ب ا مف  بلؿ است داـ ال وة المميتا لتفريؽ المحت يف الفمسطينييف التزؿ تي ال فا 
باكات مع رماة تي ارت 2005ر صا منذ  56و الت بتسيمـ اف ال وات االسرائيميا  تمت  الغربيا المحتما.

اح ار مف الفمسطينييف. وات مت بتسيمـ ال يش كب رؽ مكثؼ وممن فك لم واعد التي تحظر الرد ال اتؿ عمى 
وا اتت اف كاالوامر ال ائما لم يش االسرائيمي تنص صراحا عمى عدـ اطبلؽ  ال  مات  ير المميتا.

 الذ يرة الحيا عمى رماة االح ار.ك
 بلؿ االسبوعيف المنصرميف تمسطينييف اثنيف بالرصاص  بلؿ ا طرابات  اؿ و تمت ال وات االسرائيميا 

ويتزايد  2010مسؤولوف اسرائيميوف ان ا  د تنذر بانتفا ا تمسطينيا ثالثا. و مدت محادثات السبلـ منذ عاـ 
الغ ب الفمسطيني  د توسيع المستوطنات االسرائيميا تي ال فا الغربيا التي احتمت تي حرب عاـ 

 الى  انب  زة ومترتتات ال والف. 1967
و اؿ  يش الدتاع االسرائيمي اف ت رير بتسيمـ كيمثؿ سردا متحيزا لبلحداث متتمدا بركؿ اساسي عمى 

  حوادث اما  ديما او مازالت  يد التح يؽ مف  بؿ الررطا التسكريا.
ات متدنيا مغطاة بالمطاط واثنيف ستا  تموا بطم  2005و الت بتسيمـ اف مف بيف الفمسطنييف الذيف  تموا منذ 

 بتبوات  از مسيؿ لمدموع وكبلهما يفترض انه سبلح  ير  اتؿ اطمؽ بركؿ مبارر عمى المحت يف.
و اؿ الت ريركعمميا ي ـو اتراد  وات االمف باست داـ ربه روتيني ل ذ  االسمحا بطرؽ  ير  انونيا و طيرة وال 

و الت بتسيمـ اف المحت يف الثماني  يذكر لمنع تكرار هذا السموؾ.كتفتؿ السمطات االسرائيميا الم تصا ريئا 
 واالربتيف اال ريف  تموا بذ يرة حيا.

 88/1/8813، وكالة رويترز لألنباء
 

 فمسطيني يعانون جراء النزاع في سورية مميونونروا: نصف األ  36
يف فاونرواس السبت ال  ات ال دس ػ ا ؼ ب: دعت وكالا االمـ المتحدة لغوث وترغيؿ البل ئيف الفمسطيني

ال اري تي الكويت ب دؼ تتبئا مساعدة انسانيا لمسورييف، إلى عدـ ت اهؿ  30المانحا التي ست تمع تي 
 نحو نصؼ مميوف تمسطيني ي يموف تي سوريا.

و اؿ مدير الوكالا تيميبو  راندي تي بياف 'تيما  ميع المدنييف تي سوريا يدتتوف ثمف اعماؿ التنؼ، تاف 
 و ع الراهف لمفمسطينييف تي سوريا ذو طابع  اص'.ال

 وا اؼ 'تيما يستتد المانحوف الطبلؽ وعود تي الكويت، اطمب من ـ اال ينسوا البل ئيف الفمسطينييف'.
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الؼ ال ىن تمسطيني تي سوريا يتانوف'  ران النزاع، مؤكدا ان ـ تي صدد  525واو ح  راندي اف 'نحو 
وت وؿ االونروا اف اكثر مف عررة االؼ تمسطيني تروا مف سوريا إلى لبناف  .'اف يصبحوا ال ئيف مزدو يف'

 بسبب النزاع.
 88/1/8813، القدس العربي، لندن

 
 المعتقمين في غزة أعضائياالفوري عن  لإلفراجتدعو  في رام اهلل نقابة الصحفيين 37

 المتت ميف تي  زة. ائ ايع الفوري عف  لئلتراجمحمد ابو الريش: دعت ن ابا الصحفييف  -راـ اهلل 
عند   از االمف  6و اؿ ن يب الصحفييف عبد الناصر الن ار اليوـ األحد اف استمرار اعت اؿ الصحفييف الػ 

مريرا إلى اف  رار رئيس الحكوما الم الا إسماعيؿ هنيا  الدا مي تي الحكوما الم الا يركؿ  متا لمحريات،
 ا بلؽ الممؼ لـ ينفذ بتد.

اعتصاـ نظمته ن ابا الصحفييف اماـ م رها تي راـ اهلل اليوـ احت ا ا عمى كتكميـ الحريات،  ان ذلؾ  بلؿ 
 صحفييف عمى  مفيا النررك. 6واستمرار اعت اؿ 

 88/1/8813، القدس، القدس
 

 جنوب بيت لحم الخضر بمدة فقط لمواجية االستيطان في فمسطينيينمحتجين  خمسة 38
طينييف، عدد الذيف است ابوا لتحرؾ احت ا ي تي موا  ا م موعا ت ط  مسا تمس :ن يب تراج -بيت لحـ

بمدة ال  ر  نوب بيت لحـ، لزراعا  يرا يكنسان بال بتات ال  رانك االستيطانيا المتطرتا التي وصمت 
 توؽ احد  تبلؿ البمدة تم يدا لمصادرت ا. ير ار

ا والسبت فامس وامس االوؿس بصدد الم موعا االستيطانيا كنسان بال بتات ال  رانك كانت يومي ال مت
بمدة ال  ر، ما دتع الم نا الرتبيا لموا  ا ال دار واالستيطاف، لدعوة  يرا يتي  األر ارزراعا مئات 

المواطنيف، وممثمي الفتاليات الم تمفا تي بمدة ال  ر لموا  ا هذا التحرؾ االستيطاني ال ديد ومنع  ياـ 
اليد الواحدة،  يصابع، لكف عدد الذيف است ابوا لـ يت اوز عدد  ي ـيراتي  األر ارالمستوطنيف بزراعا 

البمديا، ورئيس الم نا الرتبيا احمد  يع انكانوا  مسا ت ط، هـ رئيس البمديا توتيؽ صبلح، وعدد مف 
 صبلح، كما  اؿ صبلح نفسه لمراسؿ دوت كوـ.

 88/1/8813، القدس، القدس
 

 مساعدات لممناطق المنكوبة في األغوار الشمالية إدخال ويمنع أجانباالحتالل يحتجز متضامنين  39
، مت امنيف ي انب و اتما دعـ ومساعدة ألهالي : عمي سمودي - نيف  احت زت  وات االحتبلؿ اليـو

المناطؽ المنكوبا تي األ وار الرماليا، حيث رت ت السماح بإد اؿ مواد تموينيا لمبنان وي راض التدتئا 
 عمى مدار األسبوع الما ي. إسرائيمير ت الست داؼ لم ارب المالح التي تت

نارطيف ي انب كانوا  8ويتادت النارطا سولي  يامي منس ا الحمما الربابيا األوروبيا، يف ال يش يو ؼ 
وذكرت  تي طري  ـ لمساعدة يهالي  ربتي الميتا والمالح، واإل اما لدي ـ عدة يياـ لحمايت ـ مف االعتدانات.

يو فوهـ وتتروهـ وير موهـ عمى المغادرة، بتد ا تيادهـ تي حاتما عسكريا لمرارؼ مدينا   يامي يف ال نود
 يريحا وهددوا باعت ال ـ حاؿ ا تراب ـ مف المنط ا.

 88/1/8813، القدس، القدس
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 جيش السوريلدعم ال في نابمس حممة لمتبرع بالدم"البيان":  48

ال يش كبساـ الركتا إطبلؽ حمما لمتبرع بالدـ لصالح  ر د بيت رئيس بمديا نابمس األسبؽ: البياف -نابمس
. ورارؾ تي إطبلؽ هذ  الحمما، النائب حساـ   ر، ورئيس يسا فا سبسطيا لمرـو كالتربي السوري

االرثوذكس عطاهلل حنا، ووتد مف ال والف، وممثؿ عف السفارة الروسيا لد  السمطا الفمسطينيا، ومنس ا ما 
صابريف دياب. و اؿ إحساف كامؿ سالـ، يحد المررتيف عمى « لمدتاع عف سورياالم اف الرتبيا »يسمى بػ

ر صيا مف ال والف المحتؿ ومدينا ال دس وال فا  200التي رارؾ تي ا نحو »هذ  الحمما، إف ال طوة 
 «.دعـ وتيييد النظاـ السوري»تيتي لػ

 88/1/8813، البيان، دبي
 

  خطوة متقدمة لتيويد "األقصى" "البراق"اس تيويدية قرب إقامة أعر  :"المسيحيةالييئة اإلسالمية " 41
: اعتبرت كال يئا اإلسبلميا المسيحيا لنصرة ال دس والم دساتك نصب منصا زتاؼ لتروسيف ال دس المحتما

ي ودييف  رب ساحا البراؽ  رب المس د األ صى المبارؾ، كيسموًبا ت ويدًيا  ديًدا، و طوة إلى األماـ بت ويد 
  دسي الرريؼ وبنان ال يكؿ المزعوـ عمى ين ا هك.الحـر ال

 87/1/8813قدس برس، 
 

     " تحّمل حكومة رام اهلل مسؤولية تدىور العممية التعميميةالديمقراطيين المعممينلجان " 48
سنادها ل رار اتحاد المتمميف الفمسطينييف إعبلف راـ اهلل : يعمنت كل اف المتمميف الديم راطييفك دعم ا واى
 اب الرامؿ ألياـ األحد واإلثنيف والثبلثان مف األسبوع ال اري.اإل ر 

كييتي تي   واعتبر مسؤوؿ ل اف المتمميف، حممي حمداف، يف ال رار الصادر عف األمانا التاما لبلتحاد
سبيؿ دعـ وحمايا ح وؽ المتمـ الفمسطيني الذي ما زاؿ يتاني الظمـ الرديد بسبب ان طاع راتبه و مته تي 

المتيرا المتصاعدك. وتي السياؽ ذاته، حّمؿ حمداف تي بياف صحفي تم ت ك دس برسك نس ا  ظؿ  بلن
س، الحكوما الفمسطينيا ووزارة التربيا والتتميـ براـ اهلل المسؤوليا الكامما عف التدهور 1|27عنه، اليوـ األحد ف

 الحاصؿ تي التمميا التتميميا، وتؽ تصريحاته.
يم راطييفك حكوما سبلـ تياض بو ع  طط وطنيا رامما تركؿ برنامف صمود وطالبت كل اف المتمميف الد

ح ي ي ب ـو تي يساسه عمى تحييد  طاعي التتميـ والصحا مف يي تبتات نات ا عف هذ  األزما الماليا التي 
 تتاني ا.

 87/1/8813قدس برس، 
 

  دوالر غزة: ضبط قطعة أثرية مسروقة تعود لمعيد الروماني تقّدر قيمتيا بمميون 43
 زة:  بطت الررطا الفمسطينيا تي  طاع  زة  طتا آثار مسرو ا تتود لمت د الروماني ي در ثمن ا بيكثر 

 مف مميوف دوالر.
إف مباحث  اف يونس  نوب  طاع  زة تمكنت  و الت الررطا تي بياف ل ا، تم ت ك دس برسك نس ا عنه

لم ربيف، فتي يكبر عمميا  بط لممباحث س، مف  بط  طتا آثار مسرو ا مع يحد ا1|26يمس السبت ف
التاماس  نوب  طاع  زة. و اؿ الم دـ عماد الغمباف مدير مباحث  اف يونس: كيف  طتا اآلثار تتود لمت د 
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سـ ووزن ا سبتا  28سنا وت سد تمثاؿ لريس االسكندر األكبر، ويبمغ طول ا  2300الروماني منذ 
 رمرة وي در ثمن ا بيكثر مف مميوف دوالر.كيمو رامات، ومصنوعا مف ح ر كريـ يسمى م

 87/1/8813قدس برس، 
 

صابةوفاة عامل  :غزة 44   مصر في انييار نفق عمى الحدود مع ثالثة آخرين وا 
نفؽ عمى  س، ويصيب ثبلثا آ روف  ران ان يار1|27مسان اليوـ األحد ف  زة: ل ي عامؿ تمسطيني مصرعه،

 ومصر. طوؿ الرريط الحدودي بيف  طاع  زة
و الت مصادر تمسطينيا يف يحد األنفاؽ ان ار عمى يربتا عماؿ دا مه، حيث توتي يحدهـ وهو تي الثبلثيف 

 مف عمر ، تيما ن ؿ ثبلثا آ ريف الى المرفى تي حالا متوسطا.
 87/1/8813قدس برس، 

 
   في مدينة المد فمسطينًيااالحتالل ييدم منزاًل  45

س، 1948: ي دمت  راتات تابتا لبمديا االحتبلؿ تي مدينا المد فالوا تا تي وسط تمسطيف المحتما عاـ المد
عمى هدـ منزؿ عائما كيبو زايدك الفمسطينيا الوا ع تي حي كرمات يركوؿك وسط المدينا، وذلؾ بح ا البنان 

  ير المر ص وا تحاـ المكاف.
دودك والررطا والوحدات ال اصا حاصرت المنزؿ والمنط ا و الت التائما إف  وات كبيرة مف كحرس الح

 المحيطا به، ومنتت المواطنيف وال يراف مف اال تراب مف المنزؿ.
ويو حت ين ا تفا يت مف إ داـ بمديا االحتبلؿ عمى تنفيذ يمر ال دـ بحؽ منزل ـ الصغير، مسان يمس 

ر اؿ البمديا برمي حا ات التائما  ارج المنزؿ  س، الذي ييوي التائما مف برد الرتان، حيث  اـ1|27األحد ف
 وهدمته بالكامؿ.

 88/1/8813قدس برس، 
 

  في بمدة العيزرية في القدس وتفتشومسجًداقوة إسرائيمية تدىم  46
: ي دمت  وات االحتبلؿ اإلسرائيمي، الميما الما يا، عمى دهـ مس ًدا تي بمدة التيزريا تي ال دس المحتما

 ما، دوف سابؽ إنذار.مدينا ال دس المحت
و الت مصادر تمسطينيا محميا إف  وات االحتبلؿ دهمت مس د المرابطيف تي بمدة التيزريا الوا ع ررؽ 
مدينا ال دس المحتما، ورنت حمما تفتيش واستا دا ؿ المس د، كما  امت بالتبث بمحتوياته بدوف مبرر. 

مف ال روج بتد يدان صبلة التران، و امت  وي اتت يف  وات االحتبلؿ حاصرت المس د، ومنتت المصميف
 بتو يف ـ لمدة طويما يماـ المس د  بؿ يف ت ـو بالتد يؽ تي هويات ـ وتفتير ـ.

وكانت  وات كبيرة مف  يش االحتبلؿ  د انتررت عمى الطريؽ الواصؿ بيف بمدتي حزما وعناتا، ورنت 
تُ ؿ  نوًدا إلطبلؽ نار، مما يد  إلى و وع حمما تفتيش واستا تي المنط ا، بتد تترض حاتما إسرائيميا 

 ي رار ماديا تي الحاتما، دوف و وع إصابات تي صفوؼ ركاب ا.
 88/1/8813قدس برس، 

 
 يؤكد ضرورة إحياء عممية السالم األردنيالعاىل األردن:  4:
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ألردف حاليا، عمى ردد الممؾ عبد اهلل الثاني،  بلؿ است باله يمس وتد الم نا األميركيا الي وديا الذي يزور ا
 رورة تكثيؼ ال  ود ال ادتا إلى تح يؽ السبلـ وصوال إلى إ اما دولا تمسطينيا مست ما و ابما لمحيػاة عمػى 

 كمػا وعاصمت ا ال دس الرر يا. 7694التراب الوطني الفمسطيني عمى  طوط الرابع مف يونيو حزيراف عاـ 
إلسػػرائيميا يحاديػػا ال انػػب واالسػػتيطاف ومحػػاوالت يكػػد يف ن ػػاح مسػػاعي السػػبلـ مرهػػوف بو ػػؼ اإل ػػرانات ا

 ت ويد مدينا ال دس.
وذكر بياف صادر عف الديواف الممكي يف التاهؿ األردني يرػار إلػى يهميػا اسػتثمار ترصػا حصػوؿ تمسػطيف 
عمى صفا دولا مرا ب  ير ع و تي األمـ المتحدة، كتامؿ إي ابي لدعـ   ػود الوصػوؿ إلػى سػبلـ رػامؿ 

 صراع تي المنط ا.ين ي حالا ال
 ػػرورة بػػذؿ كػػؿ ال  ػػود الممكنػػا السػػتئناؼ المفاو ػػات بػػيف الطػػرتيف  ، وزيػػر ال ار يػػا األردنيػػا،ويكػػد  ػػودة

الفمسطيني واإلسرائيمي، وصوال إلى تح يؽ حؿ الدولتيف واى اما الدولا الفمسطينيا المست ما عمى  طوط الرابع 
 . اصا المراريع االستيطانيا ، مع و ؼ اإل رانات األحاديا7694مف يونيو عاـ 

 
 82/7/8179الشرق األوسط، لندن، 

 

 المحمية والفمسطينية عمى تجاىميا لمخيم "سايبر سيتي" السمطاتينتقد أردني  يبرلمان 2:
الذعػػػا لمسػػػمطات المحميػػػا  انت ػػػاداتمحمػػػد الح ػػػوج  ال ػػػدس التربػػػي: و ػػػه ع ػػػو البرلمػػػاف األردنػػػي -عمػػػاف

ا المتيػب لمو ػع اإلنسػاني الميسػاوي الػذي يتيرػه الترػرات مػف المػػواطنيف ولمسػمطا الفمسػطينيا عمػى ت اهم ػ
رػمالي الػببلد بػال رب مػف الحػدود مػع  اعت ػاؿربه بمركز األ  كسايبر سيتيك األردنييف والفمسطينييف تي م يـ

  سوريا.
د مػػع هػػو م ػػيـ مغمػػؽ تمامػػا يمنيػػا وال ي ػػرج منػػه يي مػػف سػػكانه وهػػو عبػػارة عػػف مبنػػى واحػػ كسػػايبر سػػيتيكو

 االعتػراؼممحؽ ي ـ مئات األردنييف والفمسطينييف مف عائبلت تـ ت ميد  يودها المدنيا تي األردف يو عدـ 
 .اآلفتي الما ي ولـ ترا ع حتى  ات ذتب ا بدوف  رارات   ائيا وبإ رانات بيرو راطيا 

م ػيـ مزيػارة صػباحيا لبدي نراطه الفػوري ب االنت اباتوكاف الح وج وبتد ساعات ت ط مف إعبلف ن احه تي 
 يػر اإلنسػاني  احت ػازهـمتتبػرا يف ب ػان هػؤالن النػاس تػي مكػاف  انطباعاتػهبصػورة  كال دس التربػيكثـ و ع 

 ي تبر  مير ال ميع بصراحا تي الحكوما األردنيا وكذلؾ تي السمطا الفمسطينيا.
 82/7/8179القدس العربي، لندن، 

 
 عباسلغزة إلى ما بعد المصالحة بناء عمى طمب المرزوقي يؤجل زيارتو  ":القدس العربي" 49

 ،يف الرئيس التونسي يوـ األحدال دس التربي  ريدة مصادر تمسطينيا رسميا ل يكدتوليد عوض:  -راـ اهلل 
بتدـ زيارة  زة تي ظؿ  ،محمود عباس ا،الفمسطيني السمطا است اب لطمب رئيس ،منصؼ المرزو ي

الذي الت ى بتباس  ،ف المرزو ييالمصادر ب ويو حت  وة السبلح.االن ساـ وسيطرة حماس عمى ال طاع ب
التي بديت يعمال ا  ،األتري ي بالتاصما األثيوبيا يديس يبابا لئلتحادعمى هامش ال ما الترريف التاديا 

تمؾ الزيارة تي ظؿ االن ساـ  إتماـاست اب لطمب الرئيس الفمسطيني ور با ال يادة الفمسطينيا بتدـ  األحد،
 دا مي.ال
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ل دس التربي تي عدد السبت بتدـ زيارة  طاع  زة اوطالبت ال يادة الفمسطينيا المرزو ي تي تصريح نررته 
ما بتد تح يؽ المصالحا الوطنيا  إلىزيارته لم طاع  إر انتي ظؿ حالا االن ساـ الراهنا، متمنيا عميه 

 لمرتب الفمسطيني.
رتض الفمسطيني الرسمي لزيارة المرزو ي ل طاع  زة تي نه تي ظؿ اليالمصادر لم دس التربي ب ويرارت

 و رر تي يؿ تمؾ الزيارة التي كانت مرت با الر ر الم بؿ. األ يرظؿ االن ساـ است اب 
 /ف المرزو ي سيؤ ؿ زيارته إلى ن ايا ر ر آذاري يكد وصدر عف رئاسا ال  وريا تي تونس األحد بياناً 

 لفمسطينيا.مارس ال ادـ لحيف تح يؽ المصالحا ا
عمى يهميا إتماـ المصالحا الفمسطينيا تي ي رب  يبابا يديسوكاف المرزو ي ردد  بلؿ ل ائه عباس تي 

ن انو ت ممكف   االن ساـ الدا مي. واى
 88/1/8813، لندن، القدس العربي

 
 تأجيل زيارتو لغزةببرس": مسؤول جزائري وعباس أقنعا المرزوقي  قدسمصادر جزائرية لر" 58

كرفت مصادر يمنيا  زائريا مطمتا الن اب عف يف  رار الرئيس المرزو ي تي يؿ زيارته  :لندف ،ال زائر
التي كانت مرت با إلى  طاع  زة الر ر الم بؿ إلى ما بتد إتماـ المصالحا وتركيؿ حكوما برئاسا عباس، 

رس وطمبت االحتفاظ  دس ب وكالاوريت المصادر، التي تحدثت ل تمسطينيا كبيرة. - ان بتد   ود  زائريا 
باسم ا، يف هذا ال رار هو  زن مف  طا متكامما كلترويض األنظما التربيا المنبث ا عف الربيع التربي تي 

 بإت افتونس وليبيا والمغرب واليمف واى  اع ا كميا ألوامر الدوؿ الغربيا ويمريكا وتؽ  طا مدروسا ومتدة 
ال زائر و طر والستوديا، وهذا عف طريؽ الترويض مف طرؼ الغرب، وينفذها عمى يرض الوا ع كؿ مف 

تي تونس وليبيا وعف طريؽ المساعدات الماليا التي تمنح ا دوؿ  األنظماالذي ينت  ه النظاـ ال زائري مع 
بيت الطاعا وارنطف وباريس ومف ثـ ال  ان عمى  ألوامر إ  اع اعربيا  مي يا ل ذ  الدوؿ، م ابؿ 

 الغربياك. األ ندةتدعيـ التيار التمماني وتؽ المتتدؿ و  اإلسبلميالتيار 
 87/1/8813قدس برس، 

 
 مفاوضات لتطبيع العالقات بين أنقرة وتل أبيب :التركيةجريدة مممي غازيتيو  51

كرفت  ريدة مممي  ازيتيه التركيا، التابتا لحزب الستادة اإلسبلمي المتارض لسياسات : محمد نور الديف
، إف مفاو ات لمتاودة تطبيع التبل ات كالر ص مع إسرائيؿكوتحت عنواف  حزب التدالا والتنميا، يمس،

 رت مؤ رًا تي اسطنبوؿ، بتد زيارة وتد إسرائيمي  ـّ ع و الكنيست نيسيف زئيؼ  كإسرائيؿكبيف تركيا و
 والبروتسور اإلسرائيمي ريموف ريتريت.

ًا مف رئيس الحكوما بنياميف نتنياهو الت ى ون مت ال ريدة عف مصادر إسرائيميا  ول ا إف الوتد الذي ي ذ إذن
ذ لـ  يردو افتي اسطنبوؿ موتدًا  اصًا مف رئيس الحكوما التركيا ر ب طيب  كاف وزيرًا ساب ًا لم ار يا. واى

تذكر ال ريدة اسـ هذا الموتد ير ح يف يكوف الوزير السابؽ يارار يا يش الذي كاف يوؿ وزير  ار يا بتد 
السمطا، حيث يف  ميع وزران ال ار يا الساب يف عمى تمؾ الفترة متار وف لسياسات  كياالتدالا والتنمكتولي 

حزب التدالا والتنميا. وذكرت ال ريدة إف محادثات الوتد  زن مف   ود تبذؿ  مؼ الستار إلعادة تطبيع 
 التبل ات بيف الدولتيف.



 
 

 

 

 

           84ص                                    8753العدد:                88/1/8813اإلثنين  التاريخ:

سرائيمييف، سرعاف ما كاف يكرؼ بمفاو ات سريا ساب ا  رت بيف ممثميف يتر  كمممي  ازيتيهكوذّكرت  اؾ واى
مع وزير الصناعا  يو موحمد داود يعن ا بتد انت ادها. ومف هذ  المحّطات ل ان وزير ال ار يا التركيا 

، مباررة 2010 / يوليواإلسرائيمي بنياميف بف يليتزر لمدة ساعتيف ونصؼ الساعا تي بروكسؿ مطمع تموز
كؿ مف مدير عاـ ال ار يا تريدوف  يو مو. وكاف حا رًا مع كيايسطوؿ الحر كبتد ر ر مف التدواف عمى 

و مو سرًا تي زوريخ بسويسرا مع ممثؿ رئيس يو مو وسميـ كونير يلب. بتد ذلؾ ا تمع سينيرلي يسينيرلي 
الحكوما اإلسرائيميا يوسؼ تريرنوتر. كما ترّدد عف ل ان سري بيف رئيس االست بارات التركيا حا اف تيداف 

 لموساد تامير باردو تي ال اهرة.ورئيس ا
مع حمؼ  كإسرائيؿكعف تتاوف  كالفيتوكعمى  طوة رتع تركيا  كإسرائيؿكوعطفت ال ريدة   ود التطبيع مع 

 رماؿ األطمسي وازدياد التبادؿ الت اري بيف الدولتيف، وال سيما حركا مبيع السيارات.
اسطنبوؿ هو الذي ي ر  امتحانات المستو  الفني وذكرت ال ريدة يف موظفًا تي ال نصميا اإلسرائيميا تي 

وكرفت  تي المغا التبريا لممررحيف لمتوظؼ تي المديريا التاما لئلعبلـ والصحاتا التابتا لرئاسا الحكوما.
ال ريدة ذلؾ وت ًا لبلست واب الم دـ إلى الحكوما التركيا يماـ البرلماف، حوؿ األر اص الذيف ت ّدموا 

متوظؼ تي المديريا. ويظ ر االست واب يف االمتحانات تي المغتيف الكرديا واألرمنيا المتحانات المغا ل
و يرها  اـ باإلرراؼ عمي ا متر موف م تصوف، يما تي المغا التبريا ت د كّمؼ بال ياـ ب ا موظؼ تي 

 ال نصميا اإلسرائيميا تي اسطنبوؿ.
 88/1/8813السفير، بيروت، 

 
 

 ية ىو ضريبة احتضانيا ودعميا لممقاومة ولمقضية الفمسطينيةفي سور  يجريما مفتي سورية:  58
ما ي ري تي سوريا هو  ريبا كحسوف يف  سوريا يحمد بدر الديف يكد مفتي: م ر، إيرنا، تارس، سانا

التتًا النظر، تي كمما يل  ا تي ، كاحت ان ا ودعم ا لمم اوما ولم  يا الفمسطينيا ولح وؽ الفمسطينييف
ليس تغيير كإلى يف هدؼ األحداث تي سوريا  ،، الذي اتتُتح تي ط راف يمس26 سبلميا الػمؤتمر الوحدة اإل

سوريا لـ ك :وي اؼ .كنظاـ كما يّدعوف بؿ تدمير بمد احت ف الم اوما ودعم ا و ّحى بالكثير مف ي م ا
 وت ـ تي عامًا وهي تدتع مف دـ يبنائ ا إل 40ت دد تركيا يومًا وهي احت نت الم اوما منذ يكثر مف 

 .كتمسطيف، تإذا يردنا تغيير النظاـ ت ؿ ن تؿ الرتب السوري ون ّ ر ن
 88/1/8813السفير، بيروت، 

 
 ةسوري إلىترحيل أي الجئ فمسطيني  تنفيالخارجية المصرية  53

ما يوردته منظما كهيوماف رايتس ووتشك  المصريا نفى مصدر مسؤوؿ بوزارة ال ار يا: يميرة عبد السبلـ
ذكرت ينه ي الؼ ما  ي، وهو األمر الذاؿ السمطات المصريا ال ئيف تمسطينييف  سرًا إلى سوريحوؿ ترحي

يحدث عمى يرض الوا ع، إذ ت وـ الحكوما المصريا بت ديـ تس يبلت لئل وة السورييف والفمسطينييف النازحيف 
اممت ـ متامما ، كما يتـ السماح ل ـ بالد وؿ دوف ررط الحصوؿ عمى موات ا مسب ا، ومتامف سوري

ويكد المسؤوؿ يف السمطات المصريا لـ ت ـ بترحيؿ المواطنيف االثنيف المذيف يرار إلي ما  .يالمواطف المصر 
 .االبياف الصادر عف هيوماف رايتس ووتش إلى سوري

 87/1/8813اليوم السابع، القاىرة، 
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 تعمن عن مشروع طباعة "مصحف فمسطين" الماليزيةغزة: جمعية الرحمة  54

يعمنت مؤسسا الرحما الماليزيا عف اعتزام ا طباعا كمصحؼ تمسطيفك باست داـ ال طوط التربيا،  :زة 
 وعمى يد كادر تمسطيني، سيتـ تدريبه عمى كتابا المصحؼ  بلؿ الفترة ال ريبا ال ادما.

وزير الرباب والريا ا  ،محمد المدهوف . ان اإلعبلف عف طباعا كمصحؼ تمسطيفك  بلؿ است باؿ د
لوتد ماليزي برئاسا ر يداف  اسـ مسترار رئيس الوزران الماليزي، وعبد  27/1والث اتا تي  زة األحد 

 المطيؼ رئيس  متيا الرحما الماليزيا، وذلؾ تي م ر الوزارة بغزة.
مسترار رئيس الوزران الماليزي يف هدؼ الزيارة هو ت ديـ مرروع مصحؼ تمسطيف لموزارة، مؤكدًا  حويو 

 مرروع تي تتزيز التتاوف بيف تمسطيف وماليزيا.يهميا ال
رئيس  متيا الرحما الماليزيا: كإف ال دؼ مف طباعا المصحؼ تتزيز ح ور تمسطيف تي  مب األما  و اؿ

ظ ار  اإلسبلمياك. وي اؼ:كيف ال ائميف عمى المرروع يطمتوف تي نيؿ البركا مف طباعا المصحؼ، واى
 يا الرائتاك. ماؿ ال ط التربي والز رتا اإلسبلم

 88/1/8813قدس برس، 
 

 مميارات دوالر سنوياً  8.5برتحاول تصدير بضائع فاسدة  "إسرائيل" ":السعوديةتنمية الصادرات " 55
 رتا الرياض، رئيس مركز تنميا الصادرات  إدارةت ر رئيس م مس : الكريـ تيصؿ التبد -الرياض 

يراف إ راؽ األسواؽ الستوديا  كإسرائيؿكف محاوالت الرحمف الزامؿ مفا ية عندما يعمف ع عبد .الستوديا د واى
 كإسرائيؿك بلؿ تتاليات االحتفاؿ باليوـ التالمي لم مارؾ، يف  يما ما تحاوؿ  بسمع تاسدة يو م مدة، مبيناً 

، وتست دؼ تي مميارات دوالر سنوياً  8.5تصدير  مف صناعات ا يو مف الب ائع الفاسدة والمغرورا يت اوز 
 وؿ السو يف الستوديا والمصريا.الم اـ األ

 87/1/8813الرياض، الرياض، 
 

 الدولتين بمساعدة الفمسطينيين واإلسرائيميين عمى تحقيق حلّ  والتزام يجدد بان كي مون 56
 -باف كي موف، يمس، دعمه لمتوّصؿ إلى إن ان النزاع الفمسطيني  ، ّدد يميف عاـ األمـ المتحدة :وكاالتال

عمى هامش  ،محمود عباس ا،الفمسطيني السمطا . والت ى كي موف رئيسكحؿ الدولتيفكاإلسرائيمي عف طريؽ 
الحا ا ك، حيث  دد دعمه الرتب الفمسطيني، ونا ش الطرتاف يبابا ما االتحاد اإلتري ي المنت دة تي يديس 

عمى تح يؽ حؿ االلتزاـ بمساعدة الفمسطينييف واإلسرائيمييف ك. وعّبر باف عف كإلعادة الز ـ لتمميا السبلـ
 . ونا ش الطرتاف طرؽ ت ويا السمطا الفمسطينيا ماليًا.كالدولتيف إلن ان النزاع الذي طاؿ يمد 

 88/1/8813الخميج، الشارقة، 
 

 إلقامة دولة فمسطينية ييايدعو المجتمع الدولي لمضغط عمو ساركوزي ينتقد حكومة نتنياىو  57
تي  نيؼ،  كإسرائيؿػكا تماع األثريان والمتبرعيف ل ،كوزينيكوال سار  ،تا ي الرئيس الفرنسي السابؽ :لندف

ودعا الم تمع الدولي إلى ممارسا ال غط عمى حكوما رئيس الوزران بنياميف نتنياهو إل اما دولا 
ويتادت  ريدة متاريؼ بيف ساركوزي ُدعي  بلؿ عطما ن ايا األسبوع لح ور ا تماع  مع  تمسطينيا.

لمؤيديف لمدولا التبريا، يل ى كمما ها ـ مف  بلل ا سياسا حكوما نتنياهو تي األثريان ويصحاب المبلييف ا
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، تي إرارة إلى ما ورد تي كإسرائيؿ يحاطت نفس ا بيسوار يريحاكريف عمميا السبلـ واالستيطاف، و اؿ: 
، ال الكتاب الم دس مف وصؼ ألريحا بين ا كانت مدينا مغم ا م فما بيسوارها الرام ا بسبب بني إسرائيؿ

يحد يد ؿ إلي ا يو ي رج من ا، وتمثؿ اإلنساف المنغمؽ عمى ذاته الذي ال ينفتح  مبه باأل ذ والتطان. و اؿ 
ي ب يف نمغي هذ  ال دراف إلن اذها، وي ب عمى الم تمع الدولي ال غط عمى إسرائيؿ لت نب كساركوزي: 

نران دولا تمسطينيا توراً   .كالكوارث، واى
مي السابؽ لد  األمـ المتحدة داف  يمرماف تدارؾ المو ؼ وما يحدثته تصريحات وحاوؿ السفير اإلسرائي

 ساركوزي عمى الح ور الذيف وصفوا ال طاب بالرهيب.
 88/1/8813الحياة، لندن، 

 
  1994 قضية تفجير مجمع ييودي في بوينس آيرس في لحلّ  إيرانية أرجنتينيةلجنة تقصي حقائق  58

تي محاولا لحؿ  كل نا لت صي الح ائؽكمس، ين ا اتف ت مع إيراف عمى إنران يعمنت األر نتيف، يالوكاالت: 
الذي تت ـ المحاكـ األر نتينيا إيراف  1994 سنا  يا تف ير الم مع الي ودي تي بوينس آيرس تي 

  برعايته.
ات ذ  كآمياكعامًا مف االعتدان عمى  19إنه حدث تاري ي: بتد كو الت رئيسا األر نتيف كريستينا كيررنر 

يراف يراف عمي كإ ران  انوني بيف األر نتيف واى . وي اتت إف وزيري  ار يا األر نتيف هيكتور تيمرماف واى
اكبر صالحي و تا مذكرة تفاهـ  بلؿ ا تماع ع د تي التاصما األثيوبيا يديس يبابا. وي اتت إف االتفاؽ 

يراف ينص عمى إنران ل نا لت صي الح ائؽ تتكوف لتحميؿ كمف  بران  انونييف ي انب  بيف األر نتيف واى
يراف  .ك ميع الوثائؽ الم دما حتى اآلف مف  بؿ السمطات ال  ائيا تي األر نتيف واى

ويظ رت وثي ا نررت عمى صفحا كيررنر عمى مو ع تايسبوؾ انه سيتـ ترريح يع ان الم نا ال مسا 
ص االتفاؽ عمى انه بتد تحميؿ األدلا بركؿ مرترؾ، ولف يكونوا مف الم يميف تي األر نتيف يو إيراف. وين

ستو ح الم نا رؤيت ا، وتصدر ت ريرًا يت مف توصيات بريف كيؼ ينبغي يف تم ي ال  يا  دمًا تي ك
. كما يو ح  ططًا بريف ا تماع مسؤوليف  انونييف مف األر نتيف كاإلطار ال انوني والتنظيمي لكبل الطرتيف

و الت  .كدرت الررطا الدوليا فاإلنتربوؿس إرتارًا يحمر برين ـاألر اص الذيف يصكتي ط راف الست واب 
لف تدع الميساة كإف االتفاؽ، الذي يتتيف يف يصدؽ عميه الكونغرس األر نتيني، يظ ر يف بوينس آيرس 

س تتحوؿ إلى  طتا رطرنف تي لتبا مصالح  يوسياسيا يكبر الحوار فهوس السبيؿ ك. وي اتت كفال  ـو
 .كات بيف الدوؿ م ما كانت رديدةالوحيد لحؿ النزاع

ويعمف صالحي وتيمرماف، تي بياف مرترؾ، بيف ال انبيف وبتد عدة ل انات ومحادثات عمي مستوي ال بران، 
توصبل إلي اتفاؽ، متربيف عف يمم ما بتسويا هذا المو وع بركؿ كامؿ وت ًا لآلليات المحددة، وعند 

 البمديف.التصويت عمي ا مف  بؿ السمطات المتنيا تي 
 88/1/8813السفير، بيروت، 

 
 إسرائيمية حول الكيماوي السوري - روسيةمباحثات أمنية  ":معاريف" 59

الن اب عف مباحثات ت ر   28/1كرفت  ريدة متاريؼ التبريا تي عددها الصادر اليوـ االثنيف  :الناصرة
سرائيمييف، تي موسكو، حوؿ   يا األسمحا  ير الت ميديا والكيماويا التي  بيف مسؤوليف يمنييف روس واى

بحوزة النظاـ السوري، ال سيما  مؽ تؿ يبيب مف تسرب ا إلى حزب اهلل تي لبناف يو است دام ا  د يهداؼ 
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و الت ال ريدة إف رئيس الحكوما االنت اليا بنياميف نتنياهو يوتد مسترار األمف ال ومي يت وب  إسرائيميا.
حث   يا األسمحا الكيماويا السوريا مع المسؤوليف الروس، عميدرور إلى موسكو عمى و ه الت ؿ، لب

مريرة إلى يف عميدرور سيمت ي بوزير ال ار يا الروسي سير ي التروؼ ومسترار األمف ال ومي نيكوالي 
بيترورؼ، ليطمب من ما التمؿ عمى منع تسرب يسمحا كيماويا سوريا إلى منظمات متاديا إلسرائيؿ، 

 بحسب ال ريدة.
لى يف ذلؾ كييتي تي ظؿ تزايد الم اوؼ لد  صانتي ال رار اإلسرائيمييف مف وصوؿ يسمحا ويرارت إ

 كيماويا سوريا إلى منظما حزب اهلل يو تنظيمات إرهابيا ي ر ك. 
 88/1/8813قدس برس، 

 
 إسرائيمية عمى أوباما لمساندة بقاء نظام األسد - روسيةضغوط : "الكويتية "السياسة 68

ف ل انات  متت ي ،يمس ،السياسا  ريدةكرؼ مصدر مطمع تي الحكوما الترا يا ل باسؿ محمد: -بغداد 
يرانييفمسؤوليف عرا ييف  نوتمبر ترريف الثاني/ سبتمبر و ييموؿ/ وسورييف تي مواعيد م تمفا تي ر ري  واى
ث اتفاؽ الدوؿ الثبل إطارتي  ،يناير ال اري كانوف الثاني/ مف األوؿ األسبوعوتي  ،مف التاـ الما ي

 ميميًا ودوليًا وو ع اى السوريا عسكريًا و  األزمالتنسيؽ الموا ؼ وتكثيؼ المراورات حوؿ ممؼ تطورات 
 ستراتي يات لمتحرؾ لمفترة الم بما.ا

محا رها ما ن مه المسؤولوف السوريوف عف  إحد الحوارات ت منت تي  إفو اؿ المصدر الترا ي الرتيع 
 طرًا عمى يمن ا وعمى األمف ال ومي األمريكي  األسدوط نظاـ برار تتتبر س  كإسرائيؿكمسؤوليف روس بيف 

ف تستى ب وة لم غط عمى يو  األوروبي،تت ذ موا ؼ م تمفا عف المو ؼ  يفويف عمى اإلدارة األمريكيا 
 لتغيير سياسات ا حياؿ التتامؿ مع المتار ا السوريا. يوروباحمفائ ا تي 

ف تؿ يبيب ومت ا الموبي الي ودي تي الواليات يالمسؤوليف الروس  يبمغتالحكوما اإلسرائيميا  يفوي اؼ 
تحرؾ  إذابتدـ دعمه تي االنت ابات الرئاسيا لواليا ثانيا  ، بؿ ير ر عدة يوباما،المتحدة هددا الرئيس باراؾ 
كما  ي ر ،ي تنظيمات ي يوكال يش السوري الحرك  إلىتس يؿ انت اؿ السبلح  يوبات ا  التد ؿ التسكري 

مت مًا  األوروبيمفو يا السياسا ال ار يا تي االتحاد  إلىن مت الحكوما اإلسرائيميا رسائؿ رديدة الم  ا 
تدرؾ م اطر هذا التو ه  يفمف دوف  ،تي سوريا يصوليك كإسبلميبالمساعدة عمى  ياـ نظاـ  األوروبييف

 عمى يمف وو ود الدولا اإلسرائيميا.
 يفعمي ا بيف الحكوما اإلسرائيميا والحكوما التركيا ألف األولى تتت د و ود  بلتات  إلىويرارت المحا ر 

متركا مع النظاـ السوري مف  بلؿ نرر بطاريات صواريخ  إلىالثانيا تحاوؿ  ر حمؼ رماؿ األطمسي 
 السوريا. -باتريوت عمى الحدود التركيا 

تتميمات  إصدار اإليرانييفعمى  ال يادة السوريا ا ترحت يفلى إ ،ولفتت بتض ت رات محا ر اال تماعات
تصتيد مع  ييالفمسطينيتيف تي  طاع  زة وحزب اهلل تي لبناف بو ؼ  اإلسبلميلحركتي حماس وال  اد 

ف يس موا بركؿ تتاؿ تي يآ ر لتر يع التحرؾ الروسي إل ناع اإلسرائيمييف بيف عمي ـ  إرتار إلى كإسرائيؿك
دعـ دولي وا ح كي يت ذ  طوات عسكريا  ريئا ب ذا  إلىتاج يح األسدال  ان عمى الثورة السوريا واف 

كيماويا عمى نطاؽ واسع لتدمير المتا ؿ الرئيسيا  يسمحابريا واستتماؿ  إيرانيابين ا است داـ  وات  اإلطار،
 كال يش الحرك وب يا ال ماعات المسمحا.ػل

 88/1/8813، السياسة، الكويت
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يتاد ت رير عسكري ص يوني، يّف الدعـ األمريكي لػكإسرائيؿك ال ي تصر عمى النواحي الماديا، والسياسيا، 
% مف السبلح التالمي، إال 12ست باريا، بؿ يتتدا  لمنواحي التسكرّيا، ور ـ ين ا تنتف ، واالواال تصاديا
ر بتم ي مساعدات عسكرّيا   ما مف الواليات المتحدة، تي  ون حمايت ا لممصالح األمريكّيا ين ا تستم

تي الررؽ األوسط، المنط ا األهـ تي التالـ مف حيث مصادر الطا ا، لذلؾ، تستغؿ وارنطف عزلا كتؿ 
 يبيبك عف  وارها، لتيميف تمؾ المصالح.

ست بللّيا عن ا، ـ دوؿ إ ميمّيا  وّيا، تظ ر نوعًا مف االكما تر  وارنطف يّف دعـ كتؿ يبيبك يحوؿ دوف  يا
حيث يؤكد مؤيدو ت ديـ الدعـ لػكإسرائيؿك، عمى دورها الوظيفي لحمايا المصالح األمريكّيا تي ظّؿ يزما 
النفط التالمّيا وازدياد يستار ، تمو ت ا وسط التالـ التربي الغني بالنفط، و رب ا النسبي مف طرؽ إمداداته 

تِـّ عمى الواليات المتحدة تمويؿ ذلؾ كالحارسك. وي اؼ الت رير، ال ينسى التيار الداعـ لػكإسرائيؿك و ود ُيح
تحالؼ استراتي ي لػكتؿ يبيبك مع وارنطف، ت مى تي الحرب التي ت وـ ب ا األ يرة  ّد ما تسميه بػكاإلرهاب 

م تمفا مف التنسيؽ، يرمؿ حتى الدوليك، وتحارباف مف َتِصُف ما بالم موعات المسمحا بيركاؿ 
 المصطمحات التتريفيا، و د برز دورها كحميؼ موثوؽ ووكيؿ لممصالح األمريكّيا.

يفسروف يّف يحد يسباب دعـ الواليات المتحدة لػكإسرائيؿك عسكريًا،  اال تصادييفوري  الت رير يّف عددًا مف 
لمادي م صص لرران يسمحا يمريكّيا، وبالتالي هو ا تصادي بالدر ا األولى، ألف  سمًا كبيرًا مف الدعـ ا

تكوف  د دعمت ا تصادها، وحاتظت عمى ترص عمؿ آلالؼ التامميف األمريكييف. تيما ينظر يصحاب 
ال رار األمريكيوف لػكإسرائيؿك عمى ين ا  اعدة يمريكّيا مت دما، وم زف يسمحا ل وات ا، وساحا إل ران 

 ير الذي ال ي ؿ يهميا عما ورد يعبل  ت و  ياـ كإسرائيؿك بت ريب المناورات المرتركا، يما السبب األ
األسمحا األمريكّيا ميدانيًا وا تبارها، ودراسا مد  تيثيرها الفتمي عمى يرض الوا ع. ويرار إلى يّف الواليات 

ف المتحدة تمنح كإسرائيؿك مساعدة ماليا، تبدي ب روض صغيرة، إلى يف وصمت المساعدة التاما ألكثر م
 100مميار دوالر، تيما تن مر المساعدات التسكرّيا األمريكّيا عمى ال يش الص يوني حتى زادت عف  2.5

مميار دوالر. واستطاعت الحكومات المتتا با ربط يّي عممّيا سبلـ مع ال انب التربي بِ بات عسكرّيا 
 ع دتتا واحدة ترسؿ بدايا كؿ سنا يمريكّيا   ما، حيث يتـ إرساؿ المساعدات الن دّيا التسكرّيا لم يش بوا

ـّ دتت ا بوا ع يربع دتتات سنوّيًا لمدوؿ األ ر .  مالّيا، تيما يت
ويو ح الت رير يّف ال يش الص يوني حصؿ عمى موات ا اإلدارة األميركّيا بإعادة ت ديد، وت  يز م زونه 

ذا اإلحتياط، وعدـ صبلحّيا  زن مف الصواريخ وال نابؿ الذكيا، بتدما يظ رت الحروب األ يرة ح ـ  آلا ه
كبير مف الذ ائر بسبب ِ َدم ا، حيث ي از الكون رس يف يبيع لم يش الص يوني آالؼ ال نابؿ والصواريخ 

 مميوف دوالر، عمى يف تحدد  دوؿ تسمم ا بناًن عمى حا ا سبلح ا ال وي.  800الذكّيا ب يما 
 "قنابل الميزر"

كتؿ يبيبك لتتزيز الترسانا التي تسممت ا مف وارنطف، وبمغت نصؼ كما سترسؿ كميا من ا بركؿ عا ؿ لػ
بميوف دوالر، ت منت  نابؿ مو  ا بالميزر مف طراز كبيؼ وايك، وي ر  م ادة لمتحصينات مف طراز 

ـّ تسميم ا مف احتياطي سبلح ال و األميركي  بلؿ 109 -ك وكبي اؿ يو28 -ك ي بي يو ساعا  48ك، ت
  ائر التي سيحصؿ عمي ا ال يش تي تترة زمنيا  ير محددة ست ـ:ت ط، وست ـ كمّيا الذ

 10 .آالؼ  نبما مو  ا عبر األ مار اإلصطناعيا مف طراز ك ي دي اـك 
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 4 ك.2 -آالؼ  نبما مو  ا بالميزر مف طراز كبيؼ واي 
 13 .يلؼ  نبما متنوعا األح اـ 
 50 آالؼ رطؿ. 5، زنا ك28 - نبما م ادة لمتحصينات تحت األرض مف طراز ك ي بي يو 
 700 و م اد لمطائرات مف طرازي كسايدويندرك وكآمراـك. -صاروخ  و  

وتيتي هذ  الكمّيا مف الذ ائر، لتتزيز احتياطي  وات ال و، بركؿ يمكنه مف  وض حرب لب تا يسابيع، 
مف مميوف برميؿ  132 د تصؿ ر ريف، كما واتؽ الكون رس عمى طمب تزويد سبلح ال و الص يوني بػ 

مميار دوالر، مف الِ َبات األمريكّيا  84كالفيوؿك لمطائرات الحربيا. و د حصمت كإسرائيؿك عمى يكثر مف 
دوالرًا لمفرد، وهو يعمى مبمغ تي التالـ،  340ت ط، حيث ي ّدر متوسط المساعدة األمريكّيا السنوّيا بيكثر مف 

لت رير يّف هذا الن اش حوؿ المساعدات األمريكّيا، وتصبح هذ  الموازنا يكثر إثارة لم دؿ والن اش. واعتبر ا
تي التالـ، ل ذا تإف  37بسبب يّف كإسرائيؿك  نّيا نسبيًا، ومتدؿ إيرادها الوطني ال اـ ي ت ا تي المكاف الػ

دولا ب ذ  المواصفات تحصؿ بركؿ ثابت عمى مبمغ يزيد عف متوسط المساعدة ال ار يا لمفرد تي التالـ بػ 
ال تتمؿ عمى م انلا تتم  ا ب ذ  المساعدات، ال ينبغي يف تترؼ سو  ين ا ُتدمف هذ  الر با  تفًا، و  15

 تي المساعدات.
تي الم ابؿ، ي وؿ الت رير بيف المساعدات التسكرّيا األمريكّيا تحمؿ مت ا  يودًا، بت  ا يكبؿ ييدي 

 مو وعات: 4اؤها تي صناعات كإسرائيؿك األمنّيا، وبذلؾ، ستساعد م انلا المساعدة يو إلغ
  المحمي. اال تصادإذا ارتر  ال يش  درًا يكبر مف إنتاج كإسرائيؿك، تإنه يتني إنفاؽ ماؿ يكبر عمى 
  تتزز المرتريات صيت الرركات الص يونّيا ومبيتات ا، ألف إحبلؿ ع د صف ات مع ال يش محّؿ

 ارج.الرركات األمريكّيا سيتزز   ود تسويؽ الرركات الص يونّيا تي ال 
 .سُتزاؿ كؿ ال يود األمريكّيا، التي تكبؿ اليوـ تصدير الصناعا األمنّيا الص يونّيا، ولو  زئّيًا 
  الدتع بماؿ ص يوني سيزيد م دار المرتريات المتبادلا لرركات يمريكّيا تي كإسرائيؿك، وبالر ـ مف

يز الصناعا األمنّيا يف م انلا المساعدة تتني الت مي عف ماؿ تي اليد، تإن ا تتني يي ًا تحف
 كاإلسرائيمّياك، وسيكوف تي ا تتويض عف  زن مف ال سارة المالّيا.

 مجمة "بمحانيو" العسكرية )العبرية(
 ، 8718العدد  ،تقرير إخباري معموماتي يومي
 86/1/8813، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية

 
 دعاوى التفتيت الطائفي والعرقي فيقراءة  68

 حمحسف صالد. 
تػػيتي يهميػػا التركيػػز عمػػى هػػذا المو ػػوع تػػي  ػػون االنتفا ػػات والثػػورات والحراكػػات الرػػتبيا التػػي ترػػ دها 
المنط ا، ود ول ا تي حالا مف عدـ االست رار والتػداتع برػيف المسػارات المسػت بميا لتػدد مػف األنظمػا ال ائمػا 

فيا والتر يا لتمميا التغييػر. كمػا ال يو التي يس طت، وتي ي وان عززت لد  البتض الم اوؼ واألبتاد الطائ
ت فػػى محػػػاوالت الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي وبتػػػض ال ػػػو  الغربيػػػا االسػػتفادة مػػػف حالػػػا عػػػدـ االسػػػت رار، لػػػدتع مسػػػار 

 األحداث بات ا  ي دـ مصالح ا، بما تي ذلؾ تفتيت المنط ا عمى يسس طائفيا وعر يا.
ف يتمػػػـ يف دعػػاواهـ برػػػيف امػػتبلؾ النظػػػاـ ألسػػػمحا كػػػانوا يوؿ مػػ 2003األميركػػاف الػػػذيف احتمػػوا التػػػراؽ سػػنا 

الػػدمار الرػػامؿ يو برػػيف دعػػـ اإلرهػػاب هػػي دعػػاو  تار ػػا. ولػػـ يكػػف كاتيػػا حػػديث التديػػد مػػف المحممػػيف عػػف 
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السيطرة عمى منابع النفط تي التراؽ، عمى ينه ال دؼ الرئيسي لبلحتبلؿ األميركي، تي الو ػت الػذي لػـ يكػف 
 مف بيع النفط تي السوؽ الدولي بيستار مت ولا، و مف منظوما كيوبؾك.لد  النظاـ الترا ي مانع 

بينمػػا ا ػػطرت يميركػػا يف تنفػػؽ تػػي السػػنوات األولػػى لغزوهػػا لمتػػراؽ مػػا متدلػػه مميػػاراف اثنػػاف مػػف الػػدوالرات 
يسبوعيا فنحو مائا مميار سنوياس. ولذلؾ، كاف ال بد مف التسػاؤؿ عػف ي نػدات ي ػر   يػر متمنػا،  صوصػا 

ن إصرار األميركاف عمى تفكيؾ مؤسسات الدولػا الترا يػا وحػّؿ ال ػيش الترا ػي، والترػ يع المتمػف يو تي  و 
ال ػػمني لمسػػموؾ الطػػائفي والتر ػػي، تػػي الو ػػت الػػذي رػػػ د تيػػه التػػراؽ تحػػت الحكػػـ األميركػػي يكبػػر عمميػػػا 

 صراع دموي طائفي، لـ ير د ل ا مثيبًل تي تاري ه.
يكػرادس تػي  -سػنا  -بي ر  تي ترسػيخ المتطيػات الطائفيػا والتر يػا فرػيتا  لتؿ كن احك األميركاف بدر ا يو

التػػراؽ، تػػتح رػػ يا الػػبتض لمسػػير تػػي ال ػػط نفسػػه تػػي بػػا ي المنط ػػا التربيػػا التػػي ترػػ د ثػػورات وانتفا ػػات. 
 وهو ن اح تتززت آماله تي انفصاؿ  نوب السوداف، وتي الحركات االنفصاليا تي دارتور.

يمي متنػػي تمامػػًا بإب ػػان حالػػا االن سػػاـ والت زئػػا، وبالتمػػؿ عمػػى تح يػػؽ مزيػػد مػػف التفتيػػت إف ال انػػب اإلسػػرائ
لممنط ا عمى يسس طائفيا وعر يا، بحيث يتحػوؿ هػذا الكيػاف إلػى كيػاف طػائفي عر ػي ي ػودي كطبيتػيك بػيف 

ا يـ مسػيحيا يـ الكيانات الطائفيا والتر يا التي يستى إلػى إي ادهػا تػي المنط ػاا سػوان يكانػت سػنيا يـ رػيتي
 درزيا يـ عمويا.

ل د اهتـ المسؤولوف الص اينا بمسيلا األ ميات تي التالـ التربي، واّدعوا يف الحدود التي رسمت لممنط ا إثػر 
الحرب التالميا األولى لـ تكف يمينا وظممت األ ميات التر يا والطائفيا. تمنذ مػا  بػؿ  يػاـ الكيػاف اإلسػرائيمي 

وني بمراريع التفتيت والت سيـ، إذ دعا الزعيـ الصػ يوني  ابوتنسػكي مػثبًل إلػى إي ػاد كاف هناؾ اهتماـ ص ي
 دويبلت طائفيا عر يا تحيط بالكياف الص يوني، وي يمف عمي ا.

و د اتصمت الحركا الص يونيا منذ يوا ر الثبلثينيات مف ال ػرف الما ػي بػبتض األ ميػات تػي لبنػاف والتػراؽ 
االنفصاؿ. ت ػد اتصػؿ كػؿ مػف يػوراـ نمػرودي ويوري لػوبراني فسػفير سػابؽ تػي مف ي ؿ ح  ـ عمى التمرد و 

يسر هرائيؿ فرئيس  يمياهو ساسوف واى إيراف وتركياس ومرد اي بف تورات ورورانا يربيمي باألكراد تي التراؽ، واى
   از الموسادس باأل ميات تي سوريا ولبناف.

حتػػى يناير/كػػانوف الثػػاني  1948ؿك مػػف مايو/ييػػار وري  بػػف  وريػػوف الػػذي تػػولى رئاسػػا الػػوزران تػػي كإسػػرائي
تػػي التكوينػػات التر يػػا والطائفيػػا تػػي  1963حتػػى يونيػػو/حزيراف  1955، ومػػف نوتمبر/ترػػريف الثػػاني 1954

الػػببلد التربيػػا ترصػػا لئلسػػ اـ تػػي ت ػػ يـ ال بلتػػات، لتتحػػوؿ تػػي الن ايػػا إلػػى مت ػػبلت يصػػتب حم ػػا يو 
 طػػػط ُعػػػرؼ تيمػػػا بتػػػد بػػػػكإستراتي يا األطػػػراؼك يو إسػػػتراتي يا رػػػد احتواؤهػػػا. وطالػػػب بػػػف  وريػػػوف بتمػػػؿ م

األطػػراؼ، و ػػد  ػػاـ بو ػػع الم طػػط ريفػػوف رػػيموح الموظػػؼ تػػي ال ار يػػا اإلسػػرائيميا، وهػػو ي  ػػي بتطػػوير 
ثيوبيػا، لتكػوف  عبل ات كإسػرائيؿك مػع الػدوؿ األ نبيػا ف يػر التربيػاس المحيطػا بػالببلد التربيػا كػإيراف وتركيػا واى

  غط وت ديد عمى الببلد التربيا، وإلب ان بؤر الصراع  ائما بين ا.مصادر 
وطػػورت هػػذ  اإلسػػتراتي يا لتصػػبح إسػػتراتي يا كرػػّد األطػػراؼ ثػػـ بترهػػاك مػػف  ػػبلؿ التركيػػز عمػػى التتامػػؿ مػػع 
األ ميػػػػات وترػػػػ يت ا عمػػػػى االنفصػػػػاؿ. و ػػػػد سػػػػبؽ ألرييػػػػؿ رػػػػاروف تػػػػي م ابمػػػػا مػػػػع صػػػػحيفا متػػػػاريؼ تػػػػي 

لغػػػزو الػػػذي  ػػػاد  عمػػػى لبنػػػاف بب ػػػتا يرػػػ ر فعنػػػدما كػػػاف وزيػػػرًا لمػػػدتاعس يف ذكػػػر يف و بػػػؿ ا 18/12/1981
الظػروؼ مواتيػػا لتح يػؽ مرػػروع تفتيػت الػػدوؿ التربيػا وبسػػط ال يمنػا اإلسػػرائيميا عمػى المنط ػػا. وتحػدث عػػف 

طوائػػؼ الصػػراع المحتمػػؿ بػػيف الرػػيتا والسػػنا واألكػػراد تػػي التػػراؽ، وبػػيف السػػنا والتمػػوييف تػػي سػػوريا وبػػيف ال
المتنػػاحرة تػػي لبنػػاف، وبػػيف الفمسػػطينييف والبػػدو تػػي رػػرؽ األردف، وبػػيف السػػنا والرػػيتا تػػي المنط ػػا الرػػر يا 
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بالستوديا، وبيف المسمميف واأل باط تي مصر، وبيف الرماؿ المسمـ وال نوب الوثني المسيحي تػي السػوداف، 
 وبيف الترب والبربر تي المغرب التربي الكبير.

ال طيػػرة التػػي و ػػتت تػػي هػػذا اإلطػػار دراسػػا عوديػػد ينػػوف الموظػػؼ بال ار يػػا اإلسػػرائيميا ومػػف الدراسػػات 
بتنػػواف كإسػػتراتي يا إسػػرائيؿ تػػي الثمانينيػػاتك حيػػث تركػػز عمػػى ت زئػػا التػػالـ التربػػي واى ػػتاته. يمػػا المفكػػر 

ك عػػػػف ت ػػػػويض 1990الصػػػػ يوني يحز يػػػػؿ درور،  تتحػػػػدث تػػػػي كتػػػػاب كإسػػػػتراتي يا عظمػػػػى إلسػػػػرائيؿ عػػػػاـ 
ثػػارة الحػػروب والنزاعػػات تيمػػا بين ػػا، وتفتيػػت الم تمتػػات التربيػػا مػػف  سػػ اط ا وتفتيت ػػا، واى الكيانػػات التربيػػا واى

 الدا ؿ عف طريؽ دعـ األ ميات  ير التربيا و ير المسمما.
ومف المفكريف الكبار الذيف دعوا إلى تفتيت التالـ التربي المؤرخ الي ودي الص يوني المر ور برنارد لػويس، 

ذي كػػاف لػػه تػػيثير م ػػـ عمػػى مدرسػػا المحػػاتظيف ال ػػدد، وعمػػى الػػرئيس  ػػورج بػػوش االبػػف نفسػػه. و ػػد بنػػى الػػ
الكاتػػب وال ػػابط األميركػػي المت اعػػد رالػػؼ بيتػػرز عمػػى دراسػػات لػػويس، ودعػػا إلػػى ت سػػيـ الرػػرؽ األوسػػط تػػي 

ث ري  بيتػػرز يف ، حيػػ2006م الػػه كحػػدود الػػدـك، الػػذي نرػػر  تػػي م مػػا ال ػػيش األميركػػي تػػي يونيػػو/حزيراف 
يكثر الحدود  ورًا وعروائيا هي تمؾ التي تي يتري يا والررؽ األوسط، التي رسم ا المسػتتمروف األوروبيػوف. 
ويف كت اهؿ كؿ هذا الكـ مف ال ور تي الحدود، وعدـ مرا تت ا بصورة  وهريا سيؤدي إلى يف هذ  المنط ا 

 لف تنتـ بحالا مف السبلـك.
نػه إذا لػـ يكػف وي اؼ  ػائبل بصػورة تحر  ي ػيا كإننػا نتتامػؿ هنػا مػع ترػوهات هائمػا صػنت ا اإلنسػاف بيػد ، واى

ممكنًا تتديؿ حدود الررؽ األوسػط الكبيػر بحيػث تتكػس الػروابط الطبيتيػا المسػتندة إلػى الػدـ والت يػدة  ي صػد 
سػيكوف عمػى الترؽ والطائفا[، تي ب يف نت بؿ ح ي ا تنص عمى يف  زنا مف الدـ المسفوح تي هذ  المنط ا 

 حسابنا نحف األميركييفك.
وبالطبع لـ يتحدث بيترز عف التروهات ال طيرة التي يحدث ا التالـ الغربي،  صوصا بريطانيا ويميركػا، مػف 

  بلؿ زرع الكياف الص يوني تي  مب المنط ا التربيا واإلسبلميا.
ا، تػا ترح دولػا لمرػيتا التػرب تػي ومف البلتت لمنظر يف بيترز تحدث بركؿ تفِّ عػف ت سػيـ التػراؽ والسػتودي

 نػػػوب التػػػراؽ تمتػػػد لت ػػػـ منط ػػػا اإلحسػػػان وتحصػػػؿ عمػػػى ح ػػػوؿ الػػػنفط رػػػر ي السػػػتوديا فدوف يف ت ػػػـ 
الكويػػػػتس كمػػػػا تمتػػػػد لت ػػػػـ منػػػػاطؽ  نػػػػوب  ربػػػػي إيػػػػراف المطمػػػػا عمػػػػى ال مػػػػيف  صوصػػػػا منػػػػاطؽ األهػػػػواز 

 وعربستاف.
د تمتػػد رػػمالي التػػراؽ ورػػماؿ  ربػػي سػػوريا ورػػر ي كمػػا ا تػػرح دولػػا لمتػػرب السػػنا وسػػط التػػراؽ وي ػػر  لؤلكػػرا

تركيا ورماؿ  ربي إيراف. كما ا ترح يف تنفصػؿ الح ػاز عػف السػتوديا، ويف يتوسػع األردف ليي ػذ  انبػا مػف 
 رمالي الستوديا، بينما يتوسع اليمف رماال عمى حساب  نوب  ربي الستوديا.

يركػػػػػي ذو األصػػػػػؿ ال نػػػػػدي بػػػػػاراج  انػػػػػا تػػػػػي و بيػػػػػؿ ن ػػػػػاح الثػػػػػورة تػػػػػي تػػػػػونس كتػػػػػب ال بيػػػػػر السياسػػػػػي األم
م اال تي يحد يهـ الم بلت األميركيا والتالميا وهي الفوريف بوليسي  اؿ تيه إنػه تػي   ػوف  13/1/2011

دولػػا. ودعػػا إلػػى كيف تنفػػذ كػػؿ  300ع ػػود  ميمػػا  ادمػػا، لػػيس ُمسػػتبتدًا بتاتػػًا يف يصػػؿ عػػدد دوؿ التػػالـ إلػػى 
تطبيػؽ مػزيف مػف سياسػا المرػرط والفػيس، يي بالمرونػا وال سػوة متػًا، وتػوؽ االن سػامات ال ادمػا بػالتراتؽ مػع 

 كؿ ذلؾ ي ب يف يدرؾ التالـ يف هذ  االن سامات ال مفر من اك.
وتػػػي م ػػػاؿ آ ػػػر كتبػػػه  انػػػا نفسػػػه باالرػػػتراؾ مػػػع ترانػػػؾ  ػػػاكوبس ونرػػػر تػػػي صػػػحيفا نيويػػػورؾ تػػػايمز تػػػي 

حػػدة عمويػػا وثانيػػا درزيػػا وثالثػػا سػػنيا مركزهػػا دمرػػؽ ا ترحػػا ت سػػيـ سػػوريا إلػػى يربػػع دويػػبلت وا 22/9/2012
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عػػادة ترػػكيؿ  ػػرائط إيػػراف ويتغانسػػتاف وباكسػػتاف،  ورابتػػا سػػنيا مركزهػػا حمػػب، ودولػػا كرديػػا رػػمالي التػػراؽ، واى
 مف  بلؿ إنران بارتونستاف وبمورستاف ويذربي اف الكبر .

م اال طويبل تي الصحيفا نفسػ ا تػي  الكاتب اإلسرائيمي المتروؼ يلوؼ بف رئيس تحرير  ريدة هآرتس كتب
تي بدايات الثورات والتغيرات التربيا بتنواف ي ػرب إلػى البلتتػات التػي ت ػت ا الرػركات لتنبيػه  25/3/2011

الماّرة والزائريف بيف المكػاف تحػت البنػان واإلنرػان يو اإلصػبلح، حيػث ينبػه بػيف منط ػا الرػرؽ األوسػط ترػ د 
 التمميا نفس ا.
ئط التػػػي رسػػػمت لممنط ػػػا  بػػػؿ نحػػػو مائػػػا سػػػنا ترػػػ د اآلف إعػػػادة تحػػػديث لتظ ػػػر دوال  ديػػػدة و ػػػاؿ إف ال ػػػرا

ك نػػػوب السػػػوداف وكردسػػػتاف وتمسػػػطيف وربمػػػا بر ػػػا فسػػػػرنايكاس رػػػر ي ليبيػػػا، و نػػػوب الػػػيمف، كمػػػا سػػػػتتفكؾ 
ي اإلمػػارات التربيػػا المتحػػدة، مػػع احتمػػاؿ ت سػػيـ السػػتوديا بانفصػػاؿ منط ػػا الح ػػاز، عػػف منػػاطؽ البتػػروؿ تػػ

الرػػرؽ، كمػػا  ػػد تن سػػـ سػػوريا إلػػى دويػػبلت سػػنيا وعمويػػا ودرزيػػا. وحسػػب يلػػوؼ بػػف ترػػكمت هػػذ  الػػدوؿ دوف 
 ر با مكونات ا، وسيترؾ اآلف ال يار إلعادة تتريؼ نفس ا.

وي اؼ يلوؼ بػف ينػه ب ػدر مػا يػزداد عػدد الػدوؿ تػي المسػت بؿ ب ػدر مػا يكػوف يسػ ؿ عمػى كإسػرائيؿك المنػاورة 
و ػػػاؿ إف إعػػػادة ترػػػكيؿ ال ريطػػػا بػػػدي مػػػع الغػػػزو األميركػػػي لمتػػػراؽ، واسػػػتمر مػػػع االنسػػػحاب والتتامػػػؿ مت ػػػا. 

اإلسرائيمي مف  زة، ومع ت سيـ السوداف. و اؿ إف بمدانا ي ر  كاألردف وُعمػاف  ػد تتفكػؾ. ونػو  بػيف الغػرب، 
ة  ب ػات  ػد مثؿ كإسرائيؿك، يف ؿ ررؽ يوسط مترظيا ممز ا ومنرغبل بصراعاته، وت اتؿ ينظمته عمى عد

 الوحدة التربيا و د الوحدة اإلسبلميا.
ولػػذلؾ تحسػػب يلػػوؼ بػػف لػػيس مػػف المتو ػػع يف يسػػتى الغػػرب إلترػػاؿ عمميػػات الت سػػيـ تػػي المنط ػػا، ولكنػػه 
سيسػػتى، عمػػى التكػػس، لئلسػػ اـ تي ػػا. ودعػػا بػػف تػػي ن ايػػا م الػػه إلػػى سياسػػا إسػػرائيميا ذكيػػا لبلسػػتفادة مػػف 

 رات األحداث، وزيادة  وة كإسرائيؿك وتيثيرها تي المنط ا.الفرص المتاحا لمتحكـ تي مسا
ليس بال ػرورة يف تسػت يب المنط ػا التربيػا لمم ططػات والر بػات اإلسػرائيميا والغربيػا، ولكػف مػف الم ػـ يف 
لى المصايد الطائفيا والتر يا التي تو ع  تنتبه ال ماهير التربيا الثائرة و ادت ا لمم ططات التي تحاؾ ل ا واى

طري  ا، حتى تتتامؿ مت ا بالحكما والحـز البلزميف وبدر ا المسؤوليا التاري يا المطموبا،  صوصا يف  تي
األو اع الثوريا وحاالت التحوؿ ت تؼ عادة الحكـ المركزي، وتد ؿ الببلد تي مراحؿ انت اليا  ػد تسػتغم ا 

 بتض األطراؼ لتح يؽ مكاسب طائفيا يو عر يا  ي ا.
مكانػات موا  ت ػا، وهػو مػا سػنتطرؽ لػه تػي ال يتسع هذا الم ا ؿ لمنا را احتماالت ن اح مراريع التفتيػت، واى

 م اؿ  ادـ إف ران اهلل.
 87/1/8813، الجزيرة نت، الدوحة
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 حنيف زعبي
ايػد،  ػانوف كل ػاف صتدت الحكوما األ يػرة مػف عنصػريا النظػاـ، ووصػؿ األمػر إلػى حػد تمريػر  ػوانيف يبارت 

ال بوؿك، ال تستطيع يصغر دولا تي يوروبا يف تمرر   د ي تؼ ي ميات ا، يو  د الي ود. كما وصػؿ األمػر 
ي ػػتاؼ ف   6 ػػوانيف عنصػػريا، ممػػا يتنػػي م ػػاعفا وتيػػرة التنصػػريا البرلمانيػػا إلػػى حػػوالي  8لدر ػػا تمريػػر 

صؼس، ناهيؾ عػف تطػوير  ناعػات ومسػودات سنوات ون 3 وانيف  بلؿ  8سنا، م ابؿ  59 انونا  بلؿ  32
  انوف ترترط ربط المواطنا نفس ا بالوالن لي وديا الدولا.
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باإل ػػػاتا لػػػذلؾ تػػػـ و ػػػع  اعػػػدة سياسػػػيا ترػػػرعف مبلح ػػػا المحا ػػػريف وال متيػػػات الي وديػػػا كالمار ػػػاك. وتػػػـ 
تا لتمػؾ التػي تتػػود االسترػراس تػي ت ويػد ال ػدس وتػي االسػتيبلن عمػى يرا ػي الفمسػطينييف ال اصػا، باإل ػا

لممكيػػا الرػػتب الفمسػػطيني. وتػػـ ت ػػذير  ناعػػات إسػػرائيميا، بػػيف التػػالـ سير ػػى بالن ايػػا عمػػا تفتمػػه إسػػرائيؿ، 
حتػػػى لػػػو  ػػػالؼ ذلػػػؾ بتػػػض المصػػػالح الغربيػػػا، ألف مػػػا يحػػػرؾ السػػػاحا الدبموماسػػػيا تػػػي الن ايػػػا هػػػو ر ػػػى 

 إسرائيؿ عف الغرب وليس التكس.
السياسػات كانػت، بإعػادة انت اب ػا. مػف ا تػار اليمػيف، ا تػار الم ػي تػي تمػؾ ال واب اإلسػرائيمي عمػى هػذ  

السياسات، ومف ا تػار الوسػط ا تػار ي نػدات ي ػر  ال تتتػارض مػع تمػؾ السياسػات. مػف ا تػار الوسػط، لػـ 
ي ػػػؿ ال لمتنصػػػريا، ولػػػـ ي ػػػؿ ال لبلسػػػتيطاف، ولػػػـ ي ػػػؿ ال لمدولػػػا الي وديػػػا، ولػػػـ ي ػػػؿ ال العتبػػػار الفمسػػػطينييف 
 يوتا تي وطن ـ، ر ـ المواطنا. مف ا تار الوسط، لـ ي ؿ نتـ لمسبلـ، لـ ي ؿ نتـ لح وؽ اإلنساف، لـ ي ؿ 
نتػػـ لمديم راطيػػا، لػػـ ي ػػؿ نتػػـ لمكانػػا الفمسػػطينييف عمػػى وطػػن ـ. مػػف ا تػػار الوسػػط ا تػػار ال ػػروب مػػف تمػػؾ 

ياسي مع الفمسطينييف عمى  انبي األ ندات يصبل، والذهاب أل ندات م تمفا تماما، وبتيدة عف الصراع الس
ال ط األ  ر. مف ا تار ليفني، ا تار ي ندات تتتمؽ بالواليات المتحدة فعدـ الصداـ المبارر مع الواليات 
المتحػػدةس، وبالمتػػدينيف فالصػػداـ مػػع المتػػدينيفس. مػػف ا تػػار يحيمػػوتيتش، يي ػػا حػػزب وسػػط، ا تػػار ي نػػدات 

 ػػػات الوسػػػطىس، ومػػػف ا تػػػار لبيػػػد، ا تػػػار زهػػػرة مػػػف كػػػؿ ح ػػػؿ ا تصػػػاديا فسياسػػػات ا تصػػػاديا لصػػػالح الطب
فالصداـ مع المتدينيف، وسياسا ا تصاديا ي ؿ رراساس، ولـ ينس لبيد يف ي تار م ولا تطبؽ مف  بؿ ال ميع 
لكػػف يػػتـ ال  ػػر ب ػػا مػػف  بػػؿ اليمػػيف: ال لحنػػيف زعبػػي، يي ال لمتػػرب. لػػـ يػػنس يكبػػر حػػزب بتػػد الميكػػود، يف 

ال ي بم ـ تماما كما ال ي بم ـ اليمػيف. ل ػد  رػي لبيػد، كمػا  اتػت يحيمػوتيتش مػف  بمػه، يف يذكر الترب بينه 
يتـ و ته،  طي، تي  انا األكثر تسامحا واألكثر ديم راطيا مػع التػرب. لكػف، عمينػا يف نتممػه بػيف  رػيته 

 هذ  ال داعي ل ا.
ليميف السياسيا، إنما ت ػط مػع تكتيكاتػه ولكي نتي يف مف وـ كتما الوسط ال تتني إطبل ا الصداـ مع مبادئ ا

فوعمى ريس ا تي هذ  المرحما مو وع التبل ا مع الواليات المتحدة، و طاب الكراهيا المتمف لمتػربس، عمينػا 
يف نتػػذكر يف مػػف يسػػس لكتمػػا الوسػػط هػػو صػػاحب مػػذابح صػػبرا ورػػاتيبل: ال نػػراؿ إرئييػػؿ رػػاروف، حيػػث لػػـ 

ل ناعػػات سياسػػيا يكثػػر اعتراتػػا بح ػػوؽ الفمسػػطينييف، بػػؿ لكػػي يفػػرض ينفصػػؿ عػػف الميكػػود ويؤسػػس ككاديمػػاك، 
 م ططات تتتمؽ بإدارة الصراع، لـ يواتؽ عمي ا الميكود. 

يلػػؼ  13يمػػا ال ػػواب التربػػي عمػػى السياسػػات التنصػػريا، تكانػػت: زيػػادة  ػػوة الت مػػع. الت مػػع زاد بػػيكثر مػػف 
الصوت الذي ييتي ب ناعا سياسيا، تػي صػندوؽ  صوت كما، ويكثر بكثير كيفا. تفي الو ت الذي يساوي تيه

االنت ابات، وزف الصوت الذي ييتي ابتزازا يو ت ويفا يو ت ديػدا فت ديػد مػوظفي بمديػا، ان ػراط مػوظفي بمديػا 
تي التمؿ االنت ابيس، ت و ال يساويه مف ناحيا وزنه السياسي ومساهمته تي بنان الحركػا الوطنيػا. الصػوت 

الذي ييتي عف  ناعا هو مدماؾ تي مسيرة بنان الحركػا الوطنيػا، يمػا الصػوت الػذي تي صندوؽ اإلنت ابات 
 ييتي إبتزازا، تبل وزف له تي صراعنا  د النظاـ التنصري.

ل د زاد الت مع مف  وته، وزادت الموحدة يي ا، يما الحزب الريوعي الذي عارض الوحدة، ت د عا به  م ور  
سا  ا  صبا إلى صناديؽ اال تراع. لكف األهـ، يف زيادة  وة الت مع  نفسه، و سر ر ـ آالؼ األصوات التي

 هي الزيادة الوحيدة التي تمثؿ ردا سياسيا مبنيا عمى مرروع وطني وا ح. 
لـ تنته االنت ابػات بتػد، والحكومػا لػف تكػوف مسػت رة عمػى األر ػح، وت ػع عمػى كاهػؿ الت مػع اآلف، مسػؤوليا 

لمسؤوؿ األوؿ واأل ير، عف تثبيت الحركا الوطنيا، تتميؽ  ػذورها، توسػيع وطنيا مف الدر ا األولى، ت و ا
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صفوت ا، وتطوير آليات ن ال ا. لف تبني ا يحزاب ال تؤمف بالتنظيـ ال ومي لمترب يصبل، ولف تبني ا يحزاب 
دينيػػػا ت صػػػي  ػػػزنا مػػػف رػػػتبنا، ولػػػف يبني ػػػا استترا ػػػيوف، ولػػػف تبني ػػػا يصػػػوات م اطتػػػا ف وال ي ػػػوؿ حركػػػا 

اطتا، ألنه ال حركا م اطتا منظما، تنا ؿ مف  بلؿ وسائؿ بديماس ال ت اطع التمثيؿ البرلماني ت ط، بؿ م 
 التمؿ السياسي برمته، وتتتبر ال موس تي البيت  ما الوطنيا، وتؤدلف لم وان السياسي.

سػػتراتي يا ن ػػاؿ وا ػحا، و بػػؿ ذلػػؾ، يممػػؾ إرادة الن ػػاؿ وث ات تػػه السياسػػيا الت مػع يممػػؾ مرػػروع ن ػػاؿ، واى
 النظيفا، وال وطنيا دوف نظاتا سياسيا. وتمؾ مسؤوليا  بؿ يف تكوف ميزة. ونحف ل ا.

 87/1/8813، 48عرب 
 

 أبعاد التضميل في نتائج االنتخابات اإلسرائيمية والرسائل التي حممتيا 64
 حممي موسى

بتد يف ت مت تي لحظات ا األ يرة يثارت نتائف االنت ابات التاما اإلسرائيميا انطباعات م مما لد  الكثيريف 
سػرائيؿ بيتنػا المتػيف كانتػا تمتمكػاف  م تػدا، و ػػد  42بتػض عوامػؿ اإلثػارة. تػالميكود بيتنػا  ػـ  ػائمتي الميكػود واى

م تػػدا. وألف رئػػيس هػػذ  الكتمػػا، بنيػػاميف نتنيػػاهو، هػػو تػػي الو ػػت  31 سػػرتا حػػوالي ثمػػث  وت مػػا وهبطتػػا إلػػى 
بيف اليميف اإلسػرائيمي ترا ػع ويف النػزوع الثابػت لػد  ال م ػور نحػو اليمػيف  ػد نفسه زعيـ اليميف ثار انطباع 

تو ؼ يو انتكس. ولكف ال رانة الوا تيػا لمنتػائف تثبػت يف رػيئا تػي الوا ػع لػـ يتغيػر ويف التغييػرات التػي و تػت 
 -يف والوسط كانت تي ال وهر يرد ركميا مما نت يؿ. وبالتالي تإف الحديث عف توازف ما بيف متسكري اليم

 يسار ال يستند إلى يساس  وي.
وزعيمػػه، « يو ػػد مسػػت بؿ»وبدايػػا ال بػػد مػػف اإلرػػارة إلػػى مػػا اعتبػػر مفا ػػية الموسػػـ، وهػػو صػػتود ن ػػـ حػػزب 

م تدا وبػات لسػاف ميػزاف الحمبػا السياسػيا اإلسػرائيميا. ت ػد ت اسػـ هػذا الحػزب، مػع  19يائير لبيد، والذي ناؿ 
وكػػديما رػػاؤوؿ موتػػاز، ال م ػػور الػػذي و ػػؼ تػػي االنت ابػػات السػػاب ا  مػػؼ تسػػيبي ليفنػػي « حركػػا»كػػؿ مػػف 

حزب كديما ومنحه يكبر عدد مف الم اعد. وت مى ال م ور عف كديما  بلؿ األعواـ الساب ا وييد تي البدايػا 
 نتنياهو لدر ا يف كبريات وسائؿ اإلعبلـ التالميا تو ته ممكا عمى إسرائيؿ.

ؿ كديما ساب ا واآلف، يترض نفسه كحزب وسط إال ينه تي الوا ع حزب يمينػي ، مث«يو د مست بؿ»ور ـ يف 
تػي ع ػد إي ػود يولمػرت « كػديما»يبػدو ي ػؿ مرونػا سياسػيا مػف « يو د مسػت بؿ»تي موا فه السياسيا. بؿ اف 

تسػيبي ليفنػي. تيػائير لبيػد، يطمػؽ حممتػه االنت ابيػا مػف المركػز األكػاديمي تػي مسػتوطنا « حركا»وحتى مف 
رييؿ  رب نابمس ويعمف تيييد  لمكتؿ االستيطانيا ورت ه ت سيـ ال دس. وهو تي ذلؾ ال ي تمؼ عف نتنيػاهو ي

 تي ت ديـ ال ريبا الكبلميا لحؿ الدولتيف.
وتي نظر الكثيريف، يتتبر ن اح يائير لبيد وحزبػه ن احػا تػي إ نػاع ال م ػور بينػه يمينػي. تػال م ور اليمينػي 

ود ي رع نحو ال وس الديني وال ػومي بتػد هيمنػا ينصػار مورػي تػايغميف عمػى مركػز ري  يف الميك« الطبيتي»
تػي الميكػود، مثػؿ داف ميريػدور، وسػيطرة « اليميف الطبيتػي»الميكود ترتر بال وؼ. وبتد يف تـ إبتاد ممثمي 

ليػه تػذهب إ« يو د مست بؿ»اليميف الم ووس مثؿ  متاد يرداف صار هذا اليميف يبحث عف بيت. وو د  تي 
 را يا.

سػػػرائيؿ بيتنػػػا، ولػػػو انت ابيػػػا، كػػػاف مػػػيبل الزديػػػاد  ويتت ػػػد كثيػػػروف يي ػػػا يف المتنػػػى الح ي ػػػي التحػػػاد الميكػػػود واى
التطرؼ ال ومي، ويف هيمنا اليميف الديني ال ومي عمى  سـ كبير مف مركز الميكود كاف تتبيرا عف التطرؼ، 

إلسػػرائيميا التامػػا. تالبيػػت الي ػػودي، عمميػػا، ي ػػؿ ويف مػػا  ػػر  تػػي الميكػػود هػػو عمميػػا مػػا  ػػر  تػػي الحمبػػا ا
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برا ماتيػػا ويكثػػر تطرتػػا ممػػا كػػاف يتػػرؼ بالمتػػدينيف الػػوطنييف. كمػػا يف رػػاس صػػارت عمػػى الصػػتيديف الػػديني 
والسياسي يرد تطرتا مما كانت تي مست ؿ حيات ا  بؿ حوالي ثبلثا ع ود. ور ـ يف نتنياهو صار يرد تتبيرا 

رات ي ر  ساهمت تي ا طرار ال م ور لت ييد . وير  البتض يف ظاهرة االحت ػاج عف تطرته إال يف اعتبا
اال تمػػاعي  اصػػا تػػي يوسػػاط الطب ػػا الوسػػطى لتبػػت دورا مركزيػػا تػػي تبلرػػي سػػحر نتنيػػاهو. وبالتػػالي تػػإف 
االحت ػػػاج عمومػػػا لػػػـ يكػػػف مو  ػػػا  ػػػد اليمػػػيف ويتكػػػار  ب ػػػدر مػػػا كػػػاف مو  ػػػا  ػػػد رػػػ ص نتنيػػػاهو واتت ػػػار  

 ا اال تماعيا المطموبا.لمحساسي
عمومػػا يمكػػف لنظػػرة واحػػدة إلػػى تركيبػػا الكنيسػػت الحاليػػا يف تظ ػػر ح ػػـ التغييػػر الػػذي طػػري. تفػػي الكنيسػػت 

مػػف متتمػػري ال بتػػات الدينيػػا، وهػػذا يرػػكؿ حػػوالي ثمػػث م اعػػد الكنيسػػت. والمسػػيلا ال تتمثػػؿ تػػي  38الحػػالي 
 ػػا ألف هػػؤالن، بػػي مبيت ـ السػػاح ا، يرػػكموف نوعػػا مػػف التػػديف بحػػد ذاتػػه ب ػػدر مػػا تتمثػػؿ تػػي األثػػر السياسػػي ل

لى  انب هؤالن وبتدا ؿ  الث الا التي تحوؿ دوف يي ت دـ نحو تسويا سياسيا  ران إيمان ـ بالحؽ التوراتي. واى
كثيؼ مت ـ هناؾ الكتمػا المؤيػدة لممسػتوطنيف وهػي اليػـو ت ريبػا يوسػع كتمػا ت ػـ كػؿ يحػزاب اليمػيف والوسػط 

 ار التطرؼ الذي طري عمى الم تمع اإلسرائيمي.وترير إلى م د
نمػػا يي ػػا بتنػػامي التنا  ػػات اال تماعيػػا والسياسػػيا. لكػػف  عمػػى يف المسػػيلا ال تتتمػػؽ ت ػػط بازديػػاد التطػػرؼ واى
هذ  التنا  ات لـ تتد  وهريا بيف يميف ويسار ب در ما باتت يساسا دا ؿ المتسكر اليميني وألسػباب تكريػا 

م تػدا تترػكؿ مػف رػاس وي ػدوت هتػوراة، يمثمػوف تػي  18ـ مثبل، ولدي ـ اليوـ كتمػا مػف وا تماعيا. تالحريدي
الغالب تئات ا تماعيا دنيا سوان مػف ال ماعػات الحريديػا الف يػرة يو مػف يبنػان الطوائػؼ الرػر يا. ولػذلؾ تػإف 

تطمػػػع البتػػػد اال تمػػػاعي لػػػدي ـ يرػػػد و ػػػوحا ممػػػا لػػػد  كثيػػػريف  يػػػرهـ  صوصػػػا تػػػي يحػػػزاب الوسػػػط الػػػذيف ت
  يادات ـ نحو الت رب مف الررائح اال تماعيا التميا.

ذا ي ػػػيؼ إلػػػى ذلػػػؾ الصػػػراع الػػػذي  ػػػر  بػػػيف يحػػػزاب االئػػػتبلؼ الحكػػػومي اليمينػػػي الطبيتػػػي تػػػي الحممػػػا  واى
االنت ابيا وانتكاسات ذلؾ عمى التركيما الم بمػا يمكػف ت يػؿ نرػون وا ػع  ديػد ال يتسػـ باالسػت رار. تالرػ ار 

يساس ر صي، بيف نتنياهو وزو ته وبيف نفتالي بينت مف البيت الي ودي. وتي الميكود  كاف وا حا، وعمى
 صراع حوؿ هذ  المسيلا. كما هناؾ صراع حوؿ مف له األولويا تي التحالؼ: يائير لبيد يـ نفتالي بينتن

و مػف وا ػع سوؼ تسود وينطمػؽ نتنيػاه« حكما اليميف»ور ـ الحديث عف سيناريوهات وت ديرات كثيرة إال اف 
تستند إلى البيت الي ودي والحريديـ. ومف المؤكد يف هذا سي تؼ مف  وة يائير لبيػد « حكوما  ي ا»توتر 

وحزبه وتيثيرهما تي حكومػا نتنيػاهو ال ديػدة. وكثيػروف يتت ػدوف يف نتنيػاهو سػوؼ يفمػح تػي اسػتيتاب رسػالا 
 ال م ور له التي وصمته عبر لبيد.

 88/1/8813، السفير، بيروت
 

 "الشريك اإلسرائيمي" ييّدد المصالحة بين فتح وحماس 65
 تسفي بارئيؿ
لػػيس ليوسػػؼ رز ػػا، المسترػػار السياسػػي السػػماعيؿ هنيػػا، يدنػػى رػػؾ: كنتػػائف االنت ابػػات تػػي اسػػرائيؿ هػػي 
هزيما لنتنيػاهوك،  ػاؿ. لػيس م ػرد ترػؿ بػؿ ترػؿ آ ػر تػي مسمسػؿ بػدي مػع حممػا كعػامود السػحابك، تواصػؿ 

مػػػـ المتحػػػدة يمػػػاـ ن ػػػاح محمػػػود عبػػػاس تػػػي  نػػػي اعتػػػراؼ بدولػػػا تمسػػػطينيا مرا ػػػب، وانت ػػػى بال زيمػػا تػػػي األ
 بالتبل ات الباردة مع باراؾ يوباما.
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تػػي لتبػػا الصػػفر، تػػاف ترػػؿ نتنيػػاهو يفتػػرض ظػػاهرًا يف يكػػوف ان ػػازًا لػػػ كحمػػاسك. ولكػػف سػػامي ابػػو زهػػري، 
ليسػػار انتصػػر لكػػاف ممكنػػًا اف يتتبػػر رػػريكًا النػػاطؽ بمسػػاف كحمػػاسك، عمػػى عمػػـ بالرػػرؾ ال ائػػؿ انػػه لػػو كػػاف ا

مناسبًا تي المفاو ات. و اؿ تي م ابما صحاتيا إف ك ياب المو وع السياسي عف االنت ابػات تػي إسػرائيؿ 
يرػػ د يي ػػًا عمػػى بػػا ي االحػػزاب، الوسػػط واليسػػار، التػػي تتفػػؽ كم ػػا عمػػى اسػػتمرار التػػدواف  ػػد الفمسػػطينييف 

ال تغيػػػر عمػػػى  –اذا كانػػػت هػػػذ  هزيمػػػا  – ػػػـ هػػػذا الف ػػػـ تػػػاف هزيمػػػا اليمػػػيف والتنكػػػر لح و نػػػا الوطنيػػػاك. ور 
 االطبلؽ المتادلا التي بمو ب ا ال يو د وال يمكف يف يو د رريؾ ص يوني لممفاو ات.

السؤاؿ إذا كاف يو د اـ ال يو د رريؾ لممحادثات، والذي رسػـ  ػط الحػدود بػيف متسػكر اليمػيف واليسػار تػي 
يحػػد  طػػوط التمييػػز المتصػػمبا والوا ػػحا بػػيف كتػػتحك وكحمػػاسك. تبينمػػا تمسػػؾ عبػػاس  اسػػرائيؿ، كػػاف يي ػػاً 

بمو ػػػؼ يف المفاو ػػػات مػػػع اسػػػرائيؿ هػػػي الوسػػػيما الوحيػػػدة لتح يػػػؽ المصػػػالح الفمسػػػطينيا واف لػػػد  الواليػػػات 
المتحػػدة وحػػدها ال ػػوة ل مػػؽ رػػريؾ اسػػرائيمي، ت ػػد ريت كحمػػاسك تػػي هػػذا ال  ػػد ترهػػات عديمػػا االسػػاس تػػي 

 ؿ االحواؿ، وتتاونًا مع التدو تي يسويها. وتي السنا اال يرة لـ يكف لتبػاس مفػر  يػر الموات ػا عمػى اف يت
 ليس ت ط نتنياهو ليس رريكًا، بؿ اف ال م ور االسرائيمي ال يمكنه يف ينتف رريكًا بديبًل تي االنت ابات.

ارة مفاو ػات مػع اسػرائيؿ، اذا مػا  ػانت ولكف  بلتًا لف ػـ كحمػاسك، تػاف عبػاس ال يػر  مانتػًا مبػدئيًا مػف اد
بتػػرض يمكػػف  بولػػه يكػػوف مسػػنودًا ب ػػمانا اميركيػػا، حتػػى لػػو كػػاف نتنيػػاهو هػػو الػػذي يػػدير المفاو ػػات مػػف 
الطػػػرؼ اإلسػػػرائيمي. كسػػػنتتاوف مػػػع كػػػؿ حكومػػػا اسػػػرائيميا تتبنػػػى مبػػػدي الػػػدولتيف لمرػػػتبيف، تو ػػػؼ البنػػػان تػػػي 

تي ترريف الثاني، بريف االعتراؼ بدولا تمسػطينيا كدولػا مرا ػب تػي المستوطنات، وت بؿ  رار األمـ المتحدة 
 االمـ المتحدةك،  اؿ نبيؿ ابو ردينا الناطؽ بمساف محمود عباس.

هػػذ  الفػػوارؽ بػػيف كحمػػاسك وكتػػتحك تػػي المسػػيلا السياسػػيا، تممػػي اي ػػًا مبػػادئ مفاو ػػات المصػػالحا، والتػػي 
. وذلػؾ بتػد نحػو  مػس 2011 ػاهرة بين مػا تػي ترػريف الثػاني ت ري بػوتيرة متغيػرة منػذ التو يػع عمػى اتفػاؽ ال

ومساعي الوساطا المصػريا التػي اسػتؤنفت  2007سنوات عمى االتفاؽ الفارؿ تي مكا والذي و ع تي بدايا 
. وحسب االتفا ات التي تح  ت تي ن ايا السنا الما يا بيف  الد ومرتؿ وعباس، يفترض 2009تي التاـ 

ن ايػا الرػ ر تػي مباحثػات عمميػا لتطبيػؽ اتفػاؽ المصػالحا. وتػي هػذ  االثنػان يبػدو يف بالطرتيف يف يبدآ تػي 
هذ  المباحثػات لػف تبػدي  بػؿ الرػ ر ال ػادـ وربمػا تػي و ػت الحػؽ، الموعػد الػذي ال ين طػع عػف عمميػا ترػكيؿ 

 االئتبلؼ تي اسرائيؿ، والذي يتتيف عميه يف يو ح لمفمسطينييف الى ييف تت ه األمور.
تنرػي يي ػًا الفػوارؽ تػي الموا ػؼ تػي سػمـ االولويػات الفمسػطيني. تبينمػا يصػر عبػاس عمػى ينػه ي ػب مف هنا 

يواًل ا ران انت ابات ال يادة الفمسطينيا تي ال فا وتػي  ػزة عمػى حػد سػوان وبمو ب ػا يت ػرر توزيػع المناصػب 
حكومػػػا وحػػػدة، تنفػػػذ  وم ػػػاالت المسػػػؤوليا بػػػيف الحػػػركتيف، تػػػاف كحمػػػاسك مػػػف   ت ػػػا تطالػػػب بػػػيف ت ػػػاـ يوالً 

إصبلحات تي تركيؿ ـ.ت.ؼ بركؿ ي مف لػ كحماسك مكانا م ما تي المنظما، والوصوؿ الى اتفاؽ حوؿ 
 عمؿ ي  زة األمف.

تي كحماسك ي روف مف ينه اذا  رت انت ابػات  بػؿ ا امػا حكومػا الوحػدة و بػؿ يف يتفػؽ عمػى ينظمػا توزيػع 
ابات كي ي رر بمو ب ا، وليس حسب االتفاؽ السابؽ، توزيع الحكـ، مف ريف عباس يف يست دـ نتائف االنت 

م ػػاالت المسػػؤوليا. مثػػؿ هػػذا الو ػػع مػػف رػػينه يف ي تػػؿ كحمػػاسك تصػػيبًل تمسػػطينيًا آ ػػر ينتظػػر دور  تػػي 
 توزيع المناصب وليس كمف يمكنه يف يممي ا عمى يساس اتفاؽ المصالحا.

ر الى يف متظـ ال م ور الفمسطيني يف ؿ الػن ف ت وؼ آ ر لد  كحماسك هو يف نتائف االنت ابات  د تري
السياسي لػ كحماسك حياؿ اسرائيؿ والواليػات المتحػدة، وهكػذا تتمػؽ كحمػاسك تػي مو ػؼ متتػذر: إذا عار ػت 
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ال طػػػوة السياسػػػيا سػػػتظ ر كمػػػف تتػػػارض المصػػػالحا مػػػع كتػػػتحك. وبالم ابػػػؿ، اذا مػػػا  بمػػػت مو ػػػؼ ال م ػػػور، 
 يولو يا.تست طر الى التنكر لموا ف ا األيد

ولكػف هػذا يي ػًا رهػػاف مػف  انػب عبػاس. اذا مػػا ت ػؿ النػا بوف الفمسػطينيوف كحمػػاسك تسػيتحطـ األمػؿ تػػي 
المفاو ات السياسيا ومثمه يي ًا ترصا التتاوف الدولي مع الدولا الفمسطينيا. ولكف تي حينػه يمكػف لتبػاس 

ف يسمـ المفاتيح السرائيؿ، بحيػث تػدير يف يتتزؿ منصبه ب دون دوف يف يتحمؿ مسؤوليا ان يار تمسطيف يو ي
 المناطؽ بنفس ا.

كحماسك ليست عميان حتى ال تر  ح ؿ االلغاـ هذا، وهي تحاوؿ يف تمسؾ التصا مف طرتي ػا. و ػد يعمنػت 
ين ػػا تواتػػػؽ عمػػػى اف يكػػػوف عبػػػاس رئػػػيس الحكومػػػا التػػػي ت ػػوـ بػػػالتواتؽ. وهكػػػذا تمّمػػػح كحمػػػاسك إلػػػى ين ػػػا لػػػف 

س التمػػؿ تػػي ال نػػاة السياسػػيا طالمػػا كػػاف متف ػػًا عمػػى يف كػػؿ اتفػػاؽ بػػيف اسػػرائيؿ تتػػارض تػػي يف يواصػػؿ عبػػا
 والفمسطينييف، إذا ما تح ؽ، سي  ع الستفتان الرتب الفمسطيني.

هػػذا االسػػػبوع الت ػػى  الػػػد مرػػتؿ تػػػي  طػػر مػػػع  بريػػؿ الر ػػػوب، الػػذي يحمػػػؿ الم ػػب الرسػػػمي لػػرئيس الم نػػػا 
مػػػؿ مبتوثػػػًا  اصػػػًا لتبػػػاس. ولػػػـ تنرػػػر تفاصػػػيؿ الم ػػػان، ولكػػػف حسػػػب االولمبيػػػا الفمسػػػطينيا، ولكنػػػه عمميػػػًا يت

مصادر تمسطينيا تي راـ اهلل، تػاف الر ػوب  ػد يكػوف المسػؤوؿ بتكميػؼ مػف عبػاس عػف تطبيػؽ بنػود التتػاوف 
 األمني تي اتفاؽ المصالحا الفمسطينيا.

كتػتحك، كحمػاسك، وكال  ػاد  وسيت مف هذا التتاوف دمػف ي  ػزة األمػف وا امػا  يػادة موحػدة يرػارؾ تي ػا ر ػاؿ
االسػػػبلميك. وا تيػػػار الر ػػػوب لػػػيس صػػػدتا ولػػػيس ت ػػػط بسػػػبب ما ػػػيه كمسػػػؤوؿ عػػػف االمػػػف الو ػػػائي. تمػػػد  

 الر وب اتصاالت  يدة مع بتض كبار المسؤوليف تي اسرائيؿ وهو م بوؿ لػ كع د الصف ات متهك.
حك تػي مسػػيلا االنت ابػات يكفػي ظػػاهرًا ال ػبلؼ تػي المسػػيلا السياسػيا وانتػداـ و ػػود تواتػؽ بػيف كحمػػاسك وكتػت

مف ي ؿ عدـ انتظار المصالحا الفمسطينيا بينفاس م بو ا. ولكف مف   ت ا، تاف مصر، الستوديا و طر، 
تمارس ال غط الرديد عمى الطرتيف لموصوؿ الى مصالحا سػريتا. مصػر، التػراب والراعػي التفػاؽ ال ػاهرة، 

يا، حسػػب نمػػط كاإل ػػواف المسػمميفك، كػػي تػػتمكف مػػف رػػطب تتطمػع الف تصػػبح كحمػػاسك حركػػا سياسػيا رػػرع
 ػػػزة عػػػف  ائمػػػا الت ديػػػدات  ػػػد مصػػػر. وطالمػػػا ب يػػػت كحمػػػاسك حركػػػا مسػػػمحا تان ػػػا هػػػي او  صػػػوم ا تػػػي 
ال طاع وتي سينان  د ترتؿ  زة مف  ديد، وت ر ردًا اسرائيميًا رديدًا ي بر مصر عمػى يف تػد ؿ مػرة ا ػر  

 تي دور الوساطا الكريه.
كانػت هنػاؾ مفاو ػات بػيف كتػتحك وكحمػاسك، ال يمكػف يف يكػوف إلسػرائيؿ دور م ػـ بالػذات تػي الفتػرة طالما 

االنت اليػا. وذلػؾ إذا مػا يعمنػت تػػي الػزمف ال ريػب ال ػادـ ان ػا مسػػتتدة الف تبػدي مفاو ػات مػع محمػود عبػػاس 
ـ ممػين وبصػوت عػاؿ، عمى يساس  سػـ مػف المبػادئ االسػاس التػي ي ترح ػا. مػثبًل، اف تتبنػى مػرة ا ػر ، بفػ

مبدي الدولتيف لمرتبيف وتتمف يف مو وع المستوطنات هػو اال ػر يمكػف يف يطػرح عمػى مائػدة البحػث. يمكػف 
ل ذا اف يكوف بدايا مناسبا  د توتر لتباس مسارًا سريتًا الستئناؼ المفاو ػات وو ػع كحمػاسك تػي موا  ػا 

 ألوؿ ليائير لبيد.المت ما. ويمكف ل ذا اي ا اف يكوف اال تبار السياسي ا
 87/1/8813، "ىآرتس"
 88/1/8813، األيام، رام اهلل
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سػػيكوف عمػػى ريس برنػػامف عمػػؿ وزيػػر الػػدتاع ال ػػادـ هػػدتاف مركزيػػاف االوؿ ا نػػاع رئػػيس الػػوزران بػػيف ال  ػػـو 
ف كػػػاف سػػػي ب  عمػػى ايػػػراف  طػػي والثػػػاني اال تطػػاع مػػػف ميزانيػػػا الػػدتاع. وسيصػػػتب عمػػى الػػػوزير احرازهمػػا واى

لمسػػاعدته عمػػى الرػػيف االوؿ كبػػار مسػػؤولي   ػػاز االمػػف بغػػرض ا نػػاع بنيػػاميف نتنيػػاهو بػػالت مي عمػػا سػػما  
 مئير د اف 'عمبل  بيا' وسما  اهود اولمرت 'هذيانات مغاِمرة'.

ال مسػا. وبػدي ال ائمػا بػػ  بتد االنت ابات بيػوـ بسػط نتنيػاهو يهػداؼ الحكومػا التػي ينػوي اف يريسػ ا، المركزيػا
' ػوة يمنيػا تػي موا  ػا التحػػديات الكبيػرة التػي توا  نػا و ػػد كػاف يول ػا ومػا زاؿ منػػع ايػراف مػف الحصػوؿ عمػػى 
السبلح الذري'، يي ينه بر ـ انه 'ي فى' المو وع االيراني تي االيػاـ التػي سػب ت االنت ابػات تانػه لػـ ُي ممػه. 

رئيس الػوزران، ب ػي عمػى ي ػيف مػف اف التػاريخ تػرض عميػه دور من ػذ وبحسب ما ي وؿ ناس م ربوف  دا مف 
 التالـ الحر مف الت ديد الذري االيراني.

سػػيكوف التحػػدي الكبيػػر لػػوزير الػػدتاع ال ػػادـ اف يحػػاوؿ اف يحػػرؼ نتنيػػاهو عػػف الطريػػؽ المف ػػي الػػى ه ػػـو 
الحسػباف انػه ُينفػؽ تػي االعػداد اسرائيمي عمى منرآت ايراف الذريا. ولف يكػوف ذلػؾ سػ بل حتػى لػو ي ػذنا تػي 

مميار ريكؿ فكما كرػؼ اولمػرت عػف ذلػؾس،  ػد يتفػى عمي ػا. ي ػب عمػى وزيػر الػدتاع ال ػادـ اف  11لم  وـ 
 ي ؼ حارسا تي موا  ا  طر ات اذ  رار ال  ـو مف ا ؿ تسويغ انفاؽ هذ  الموارد ال  ما ت ط.

تماد عمػى التوصػيات الم تصػا لػبتض ال ػباط تي حيف  د يحرز وزير الدتاع هذا ال دؼ بصتوبا مع االع
الكبار الذيف تُنسب الي ـ متار ا ال  وـ عمى ايراف، تاف احتماالت اف يحرز ال دؼ الثاني ي ؿ كثيرا، ت نا 
لػػف ي ػػب ال ػػباط الكبػػار لمسػػاعدته بػػؿ بػػالتكس.  ميمػػػوف هػػـ وزران الػػدتاع الػػذيف ن حػػوا تػػي اال تطػػاع مػػػف 

ة  صػيرة ت ػط ويبػرزهـ داتيػد بػف  وريػوف واسػحؽ رابػيف. ت ػد يدرؾ هػذاف االثنػاف ميزانيا الدتاع وكاف ذلؾ لمد
انػه اذا اسػتمر مسػار الزيػادة  يػر المن ػبطا لميزانيػػا ال ػيش االسػرائيمي تسػيكوف اال ػرار باال تصػاد بالغػػا. 

تػي الحا ػا  ويدرؾ هذا اي ػا بنيػاميف نتنيػاهو حينمػا تػولى وزارة الماليػا وعبػر يكثػر مػف مػرة عػف رييػه ال ػاطع
التا ما الى اال تطاع مف ميزانيا الػدتاع. لكػف نتنيػاهو الػذي لػـ يػن ح إذ كػاف وزيػر الماليػا تػي الت مػيص مػف 
األمف،  مػب  مػد  حينمػا د ػؿ ديػواف رئػيس الػوزران وير ػى الزمػاـ. وسػاعد تػي السػنوات االربػع اال يػرة عمػى 

 مميار ريكؿ. 60زيد عمى زيادة ميزانيا الدتاع حتى بمغت م دارها الحالي الذي ي
 اؿ البروتيسور مناويؿ تري تنبرغ تي تناوله ل ذ  الميزانيا ال  ما اف 'الح ي ا ي ب اف تُ ػاؿ وهػي اف دولػا 

مميار ريكؿ كما يطمب   از االمػف، وهػي  60اسرائيؿ ال تستطيع اف تسمح لنفس ا بميزانيا دتاع تزيد عمى 
 ماعيا الُممحا'.ال تستطيع اف تت اهؿ بتد الحا ات اال ت

ويتبػػيف اف كبػػار مسػػؤولي هيئػػا ال يػػادة التامػػا ال يتنػػي ـ ح ػػا مػػا الػػذي تسػػتطيع الدولػػا اف تسػػمح لنفسػػ ا بػػه، 
مػػف مبنػػى وزارة الػػدتاع الػػى اف يتطػػرؽ تػػورا الػػى طمػػب  14وسي ػػطر مػػف يػػد ؿ الػػى المكتػػب تػػي الطػػابؽ الػػػ 

مميػػار رػػيكؿ. وال يتوزنػػا ال ػػاتزوف الػػى عمػػؿ  62لتصػػبح  2013ال ػػيش االسػػرائيمي زيػػادة ميزانيتػػه تػػي سػػنا 
وزير الدتاع الذي هو الثاني تػي التراتػب الحكػومي بتػد رئػيس الػوزران. لكػف ي ػب عمػى المررػحيف اف يتممػوا 
ين ـ اذا يرادوا يف يؤدوا عمم ـ تي ا بلص وعف تفكير تي مصمحا الدولػا تانػه تنتظػرهـ موا  ػا  يػر سػ ما 

ال  وـ عمى ايراف و يادة ال يش التميا التي ستحارب بكؿ ما يوتيػت مػف  ػوة مػف لرئيس الوزران المسارع الى 
 يحاوؿ المس بميزانيت ا.
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