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 عمى غزة السرائيميساعة من العدوان  24خمسة شيداء حصيمة  5
مصادر طبنة وأمينة أكدت استشهاد  ، أنفانز أبوعون، عن مراسمها 15/10/2012، األيام، رام اهللذكرت 

صابة انثينن آخرنن في غارة جونة جدندة شيتها الطائرات الحربنة اإلسرائنمنة، أمس، عمى  مواطينن وا 
 مجموعة من المواطينن كايت متواجدة شرق مدنية دنر البمح وسط قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة الياطق باسم وزارة الصحة المقالة بغزة: إن سنارات اإلسعاف التي هرعت إلى مكان 
 23ار أبو يصنرة )عامًا(، وعز الدنن يص 22القصف، تمكيت من ايتشال جنثتي شهندنن هما أحمد فطانر )

ووصف القدرة  عامًا(، ويقل جرنحان آخران إلى مستشفى شهداء األقصى بدنر البمح بالمحافظة الوسطى.
في تصرنح صحافي حالة الجرنحنن بالبالغة الخطورة، موضحًا أيه تم يقمهما إلى مستشفى دار الشفاء 

وبنن القدرة أن عدد شهداء  زة بالمستشفى.بمدنية غزة لتمقي العالج، حنث ُأدخال إلى غرفة العيانة المرك
مصابنن انثيان ميهم نعايون من جراح  5شهداء و 5التصعند اإلسرائنمي الذي بدأ مساء أول من أمس، بمغ 

 خطرة، والباقي ما بنن طفنفة ومتوسطة.
عات وذكر شهود عنان في الميطقة أن طائرة استطالع إسرائنمنة كايت تحوم في سماء الميطقة عمى ارتفا

ميخفضة ميذ ساعات ما بعد ظهر أمس، قصفت المجموعة بصاروخ واحد عمى األقل جيوب شرق المدنية 
صابة آخرنن   بجراح خطنرة.ما أدى إلى استشهاد فطانر وأبو يصنرة، وا 
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من جهته أوضح مركز المنزان لحقوق اإليسان أن قوات االحتالل اإلسرائنمي واصمت تصعند عدوايها عمى 
غتالت ياشطنن فمسطنيننن في إطار عممنات القتل خارج يطاق القايون. كما قصفت موقع قطاع، حنث ا

صابة  5تدرنب ألحد فصائل المقاومة، وأسفرت هجماتها المختمفة عن قتل  بجراح من بنيهم  5فمسطنيننن وا 
 ميازل سكينة وصندلنة وحقل زراعي. 7طفمنن، وألحقت أضرارًا جزئنة في 

ألونة الياصر صالح الدنن الجياح ، عن وكاالت، أن 15/10/2012ة، رام اهلل، الحياة الجديدوأضافت 
العسكري لمجان المقاومة الشعبنة، تبيت الشهند عز الدنن ابو يصنرة قائد وحدة المدفعنة في دنر البمح، 

 والشهند احمد ابو فطانر.
ة الشعبنة لتحرنر فمسطنن، في واستهدفت الطائرات االسرائنمنة مسمحنن آخرنن من الجياح العسكري لمجبه

 مدنية خان نويس الجيوبنة ما ادى الى استشهاد احدهما واصابة اآلخر بجروح خطنرة.
 
 كان عمى مسافة شيرين من التوصل التفاق سالم عباس يستقبل نوابًا إسرائيميين: أولمرت 

الرئنس محمود عباس،  ن، أرام اهللمن  //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية وفا، يشرت 
العمل "استقبل األحد، بمقر الرئاسة في مدنية رام اهلل، عددا من أعضاء الكينست اإلسرائنمنة من أحزاب 

عالمنة، وجيراالت متقاعدنن ورؤساء بمدنات."والمنكود وكادنما ومنرتس  ، وشخصنات سناسنة وا 
ضونة دولة فمسطنن في الجمعنة العامة بصفة وأكد أن الجايب الفمسطنيي سنذهب إلى األمم المتحدة لينل ع

وأشار إلى أن القنادة الفمسطنينة ستعود بعدها لممفاوضات عمى أساس  مراقب، من أجل إيقاذ عممنة السالم.
 واضح، وهو تطبنق مبدأ حل الدولتنن الذي ندعمه المجتمع الدولي.

ساسة أنمن مسمم، أن عباس قال ل من رام اهلل، يقال عن //وكالة رويترز لألنباء،  وذكرت
"عممت بجد مع أولمرت ولسوء الحظ ايه استقال فجأة ياقشيا الحدود وتبادل  :إسرائنمننن في الضفة الغربنة

 األراضي وتداوليا الخرائط. كيا قرنبنن )من بعضيا البعض( وتوصميا لتفاهمات كنثنرة."
 إطارفي  ى قطاع غزة في أواخر عام ولمرت عمأوعمق عباس المحادنثات بسبب الحرب التي شيها 

 وخصوم عباس الفمسطنيننن في حركة حماس. إسرائنلالمواجهة بنن 
"أيا  :قال عباس باإليجمنزنة؟ مدى كايا قرنبنن من التوصل التفاق في عام  أي إلى :وردا عمى سؤال

 متأكد من ايه إذا استمر.. شهران."
 

 نجاز المصالحةالمرونة مع حماس ل لممارسة أعمى درجات  يدعوعبد ربو  2
قاال أماانن عااام المجيااة التيفنذنااة لميظمااة التحرناار الفمسااطنينة ناساار عبااد ربااه إن الميظمااة تعاانش أزمااة  :رام اهلل

 مالنة "غنر مسبوقة" بفعل الضغوطات الخارجنة واألزمة السناسنة الداخمنة والتغنرات العربنة.
هااذا األزمااة، غناار أيااه أضاااف فااي حااوار مااع "وكالااة األياضااول ولاام نعااط عبااد ربااه مزناادا ماان التفاصاانل عاان 

أبرزهاااا حركاااة فاااتح والجبهاااة الشاااعبنة والجبهاااة  55لأليباااء أن كافاااة الفصاااائل التابعاااة لمميظماااة والباااالغ عااددها 
 الدنمقراطنة، تمقوا مخصصاتهم المالنة رغم هذا األزمة.

عادة بياء هنكمها، وال نيبغي أن تبقى ميظمة التحرنر تحتاج إلى إعادة ترتنب هنئإن  عبد ربهوقال  اتها وا 
هنئات الميظمة بهذا الشكل الذي تعنشه وهذا ال نمكن أن نتم إال بايتخابات إليقاذ دورها ودور السمطة، 

 وااليقسام نعطل إجراء االيتخابات.
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الوحدة  وأيا أدعو اآلن إلى ممارسة أعمى درجات المروية مع حماس ومع بقنة األطراف من أجل استعادة
 لتوفنر مياخ إلجراء االيتخابات لكي نقرر المواطن مصنرا ونعند الوحدة لمشعب الفمسطنيي.

وباانن عبااد ربااه أن القنااادة الفمسااطنينة لاان تقباال بااالعودة لممفاوضااات مااع الجايااب اإلساارائنمي إال برعانااة دولنااة 
قامة الدولة الفمسطنينة عمى والقادس  >;<5الحدود المحتمة عاام  ووفق جدول زميي لتيظنم إيهاء "االحتالل وا 

 عاصمتها".
 54/51/1151وكالة األناضول لألنباء، 

 
 : صدور قرار عضوية فمسطين يدفع لعممية سياسية جادةالتحرير منظمة تنفيذية 

أعميت المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة أن قرار عضونة فمسطنن عيدما نصدر عن  :رام اهلل
 بما تمنثل من وزن، سنفتح الطرنق أمام عممنة سناسنة جادة ولن نعطمها. األمم المتحدة،

وعبرت المجية، في اجتماعها مساء األحد برئاسة الرئنس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدنية رام اهلل، 
 عن ضرورة متابعة الحممة السناسنة من أجل التقدم بطمب العضونة المراقبة لدولة فمسطنن لمجمعنة العامة

 لألمم المتحدة.
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية وفا،  

 
 بإرسال مراقبين دوليين لحماية المزارعين في موسم قطف الزيتون تطالبعشراوي  

وجهت عضوة المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة حيان عشراوي رسالة إلى الدبموماسننن : أ ف ب
اجهه مزارعو الزنتون الفمسطنينون خالل موسم الحصاد الذي بدأ األسبوع الماضي. حول التهدند الذي نو 
بدأ الفمسطنينون في جمنع أيحاء البالد الحصاد السيوي لمزنتون ونتعرضون مرة أخرى "وكتبت في الرسالة 

. "لمهجمات عمى ند المستوطينن اإلسرائنمننن العينفنن
ن تقوم بعنثاتكم في بمديا بإرسال مراقبنن لكل مياطق قطف الزنتون إن الشعب الفمسطنيي نطالب بأ"وأكممت 

ضافة إلى ذلك يعتقد أن وجودكم  المعرضة لمخطر لتونثنق اعتداءات المستوطينن اإلسرائنمننن والجنش. وا 
 ."سنكون رادعًا لمزند من العيف

 //الخميج، الشارقة، 
 
 تدين التصعيد السرائيمي في غزة ىنيةحكومة  

الحكومة في تعقنبه عمى تصعند  طاهر اليويوبغزة قال الياطق باسم الحكومة الفمسطنينة : أ ف ب - زةغ
يدنن هذا الجرائم الصهنوينة ويستيكرها، ويعتبر أن هياك محاولة من " قطاع غزة: اإلسرائنمنة عدوايها ضدّ 

ة المتعمقة بااليتخابات لدى قنادة العدو الصهنويي لمهروب إلى أمام وتيفنس بعض اإلشكالنات الداخمن
االحتالل وقضنة تقدنم االيتخابات المبكرة، كل هذا نبدو أن هياك تيافسًا عمى الدم الفمسطنيي، لذلك يؤكد 

 . "أن شعبيا الفمسطنيي لن نكون مسرحًا لهذا التيافس، ولن يسمح لالحتالل بأن نجعل شعبيا بهذا الصفة
 

تدخل لوقف االحتالل الصهنويي عن جرائمه، ويحذر من تداعنات يدعو الجهات المعينة إلى ال"وأضاف: 
أن التصعند اإلسرائنمي األخنر جزء من الدعانة ". وأكد "هذا الجرائم عمى مجمل األوضاع في الميطقة

 ."الصهنوينة االيتخابنة في ايتخاباتهم
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 //الحياة، لندن، 
 
 وظفين غير قادرة عمى دفع رواتب الم الفمسطينيةالسمطة  

 أزمةما زالت تعايي من ها بأي األحدمصادر متعددة في الحكومة الفمسطنينة  : أكدتولند عوض - رام اهلل
 مالنة تحول دون مقدرتها عمى دفع رواتب الموظفنن الحكومننن عن الشهر الماضي.

غدا النثالنثاء  عياألسبو يور عودة الياطقة باسم الحكومة بان مجمس الوزراء سنقرر في اجتماعه  أكدتوفنما 
بوزارة  واإلعالمموعد دفع رواتب الموظفنن عن الشهر الماضي قال رامي مهداوي مدنر العالقات العامة 

 ."وبيسب لنست كبنرة، الراتب لن نصرف كامال األضحىالراتب سنصرف قبل عند  "إنالمالنة 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 "سخافة"  ديل لمفمسطينيين في سيناءإنشاء وطن ب  : في غزةوزير األوقاف  

 قصارىيبذل ، خالل زنارته لمقاهرة إسماعنل رضوان وزنر األوقاف في حكومة غزة : قال د.إبراهنم فهمي
جهديا لفضح االحتالل الصهنويي في مصادرته ألراضي الوقف اإلسالمي والسنطرة عمنها واعتبارها حقا 

العربنة وميظمة التعاون اإلسالمي لمقنام بدورهما لوقف تيفنذ ويضع األمر أمام جامعة الدول  ،لالحتالل
 مخططات تهوند القدس وتهجنر سكايها.

هذا االدعاءات سخافة ال تستحق ، قال حقنقة ما نشاع عن إيشاء وطن بدنل لمفمسطنيننن في سنياءوحول 
 .الرد

 از األمرنكي وعدم قدرة السندالعقبات الرئنسنة هي االحتالل الصهنويي واالبتز وحول المصالحة قال إن 
 ىالمفاوضات العبنثنة مع االحتالل عم ىمقاومة هذا الضغوط والتعونل عم ىأبو مازن عم ]محمود عباس[

ويحن قدميا جمنع التسهنالت  ،ومن جهتيا ال توجد عقبات تحول دون المصالحة ،حساب القضنة المركزنة
 سواء في حوارات القاهرة أو إعالن الدوحة.

 //م، القاىرة، األىرا
 
 ة لرفض السعودي التعامل مع غز ": اليباش يتولى مسؤولية موسم الحج بسبب االعربي"القدس  

سالم  د.في حكومة  األوقافجاء موسم الحج لهذا العام موحدا ما بنن وزارتي : ولند عوض -رام اهلل 
رفض السعودي لوجود بعنثتنن لمحجاج هينة في قطاع غزة بسبب ال إسماعنلفناض بالضفة الغربنة وحكومة 

صرارالفمسطنيننن  بشأن ترتنبات موسم  "التابعة لمسمطة الفمسطنينة األوقافالرناض عمى التعامل مع وزارة  وا 
 مصادر فمسطنينة متابعة. أكدتالحج، وفق ما 

بنن وزارتي  بأن التوافق ما األحد "القدس العربي"المصادر المتابعة لموسم الحج لهذا العام لا وأوضحت
في غزة ورام اهلل مردا لمرفض السعودي التعامل مع حكومة غزة كجهة فمسطنينة مسؤولة مما  األوقاف
 وأشارتمحمود الهباش. د. في رام اهلل التي نتوالها  األوقافالمسؤولنة الكاممة عن موسم الحج لوزارة  أعطى

عن يجاح  األحدالهباش مساء  ، وأعمنةفي غز  األوقافالمصادر بأن الهباش واصل التيسنق مع وزارة 
 الوزارة في تيظنم حج موحد هذا العام في ظل االيقسام، مؤكدا ايه ال مكان لاليقسام في ركن الحج.

 //القدس العربي، لندن، 
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 بحماية دولية لزورق "تضامن" أوروبيورام اهلل تطالبان  غزةحكومة  
ة والحكومة في قطاع غزة األحد، إلى تدخل دولي لحمانة زورق دعت السمطة الفمسطنين :رام اهلل - غزة

 أوروبي ايطمق قبل أنام إلى قطاع غزة لكسر الحصار اإلسرائنمي.
، إن عمى المجتمع "شنيخوا"وقالت يور عودة مدنرة المركز اإلعالمي الحكومي لمسمطة الفمسطنينة لوكالة 

ها تأتي ضمن يشاط سممي مشروع موجه ضد إجراء غنر الدولي توفنر الحمانة الالزمة لقوافل السفن "كوي
 قايويي وهو الحصار اإلسرائنمي".

ما وصفها بالممارسات والتحركات  بغزةمن جهته، استهجن نوسف رزقة المستشار السناسي لرئنس الحكومة 
م اإلسرائنمنة "التي تهدف لمتصدي لقوافل السفن واستخدام وسائل اإلرهاب والعيف لوقف وصول الدع

وحذر من قنام إسرائنل بارتكاب "جرائم جدندة" بحق المتضامينن كما حدث مع قوافل  اإليسايي لغزة".
تضامينة أخرى، داعنا المجتمع الدولي إلى "وقف عيجهنة وممارسات دولة االحتالل العدواينة والسماح 

 لمزورق األوروبي بالوصول إلى غزة".
 //وكالة أنباء شينخوا، 

 
 لحقوق النسان "إسرائيل"برلمانيين باالطالع عمى انتياكات  قبعة يطالب تيسير 

طالب يائب رئنس الجمعنة البرلماينة لمبحر األبنض المتوسط تنسنر قبعة أعضاء المجية في  :بترا – عمان
 االجتماع الذي عقدته في مالطا أمس بزنارة فمسطنن لالطالع عمى واقع المعاياة وايتهاك حقوق اإليسان
 الفمسطنيي جراء استمرار االحتالل اإلسرائنمي داعنا الجمعنة إلى تقدنم مزند من الدعم لمشعب الفمسطنيي.

وقال المجمس الوطيي الفمسطنيي من مقرا في عمان إن قبعة ترأس بصفته يائبا لرئنس الجمعنة البرلماينة 
يسان والحوار بنن الحضارات وطالب لمبحر األبنض المتوسط اجتماع المجية النثالنثة التي تعيى بحقوق اإل

 بهذا الزنارة لموقوف عمى حقنقة الوضع في األراضي الفمسطنينة المحتمة.
وشارك الوفد البرلمايي الفمسطنيي في اجتماعنن ميفصمنن لمجية االقتصادنة ولجية النثقافة والحرنات العامة 

الدورة السابعة لمجمعنة البرلماينة لمبحر  والدنمقراطنة والحوار بنن الحضارات وذلك في إطار في اجتماعات
 األبنض المتوسط.

وياقشت المجية تقرنرنن ومشروعي قرار حول المساواة في التعمنم والقضاء عمى البطالة وخمق فرص العمل 
 في ميطقة البحر األبنض المتوسط تم اعتمادهما باإلجماع.

رنا أموروزو رئنسا لها وتنسنر قبعة يائبا وايتخبت الجمعنة عضو مجمس الشنوخ االنطالي فرايشسكو ما
وايتخبت الجمعنة رؤساء المجان النثالث فنها ويوابهم واختنر عضو المجمس الوطيي الفمسطنيي  لمرئنس.

 زهنر صيدوقة يائبا لرئنس لجية حقوق اإليسان والحرنات والحوار بنن الحضارات.
 //الغد، عمان، 

 
 لعضويتيا في مجمس إدارة االتحاد العالمي لمبريد  "إسرائيل"دان بفقحكومة غزة والضفة ترحبان  

رحبت الحكومة الفمسطنينة في غزة بخسارة الدولة العبرنة لموقعه في المجمس اإلداري : رام اهلل -غزة 
لالتحاد العالمي لمبرند واعتبرت ذلك يصرا إضافنا نسجل لفمسطنن عامة ولقطاع غزة الذي تفرض عمنه 

اًرا خايًقا ميذ سبعة أعوام وتميع بموجبه ايسناب حركة البرند من األراضي الفمسطنينة إلى العالم إسرائنل حص
 الخارجي.
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وقالت وزارة االتصاالت وتكيولوجنا المعومات بغزة في بنان لها تعقنبا عمى هذا القرار: "إن دولة الكنان 
عمى حركة البرند من والى األراضي  تمارس حرًبا شعواء بحق البرند الفمسطنيي وتفرض قنوًدا شدندة

 الفمسطنينة وقطاع غزة عمى وجه الخصوص".
رحبت وزارة االتصاالت وتكيولوجنا المعمومات التابعة لمسمطة الفمسطنينة، بخسارة إسرائنل من جهتها 

لموقعها في المجمس اإلداري لالتحاد العالمي لمبرند واعتبرت ذلك "يصرا إضافنا نسجل لفمسطنن عامة 
ولقطاع غزة الذي تفرض عمنه إسرائنل حصارا خايقا ميذ سبعة أعوام وتميع بموجبه ايسناب حركة البرند من 

 األراضي الفمسطنينة إلى العالم الخارجي". 
 //قدس برس، 

 
 يوم لتحسين الخدمات الصحية لممواطنين ة"مائة" عددنا خطة الأ: غزةصحة  

الصحة في غزة، أن وزارته أعدت خطة لمائة نوم التي أعميت عيها  مفند المخمالتي وزنر د.أكد : غزة
بهدف استيهاض الهمم  ،وتحسنن الخدمة المقدمة لمجمهور الفمسطنيي ،مهمتها تحسنن أداء الوزارة ،الحكومة

 ومتابعة العمل ورفع الكفاءة لمعاممنن والمسئولنن.
 //قدس برس، 

 
 مع الصحفيين المعتقمين في سجونو  تضامنياً  نابمس: أمن السمطة يمنع اعتصاماً  

، عائمة الكاتب والصحفي /ميعت األجهزة األمينة التابعة لمسمطة الفمسطنينة، صباح األحد : يابمس
الفمسطنيي ولند خالد من االعتصام أمام سجن "الجيند" الواقع في مدنية يابمس بشمال الضفة الغربنة 

نومًا، كما ميعوا الصحفننن من التصونر وتغطنة االعتصام  ل ميذ المحتمة، حنث نحتجز، و المعتق
 وطالبوهم بمغادرة المكان وهددوهم بمصادرة معداتهم في حال قاموا بالتصونر.

 //قدس برس، 
 
 داخمية غزة تنفذ ثاني مناورة خالل أسبوع لرفع كفاءة عناصرىا في الميدان  

الوطيي في غزة إن أجهزتها األمينة تيفذ مياورة اعتنادنة لرفع كفاءة األجهزة قالت وزارة الداخمنة واألمن : غزة
 أجهزتهااألسبوع الماضي مياورة كبنرة لكافة ميتسبي  أجرتوكايت وزارة الداخمنة  األمينة وأدائها في المندان.
 حدث. أليالمختمفة لرفع جاهزنتهم 

 //قدس برس، 
 
 
 ب المصري الديموقراطي عمى المستجدات الفمسطينيةيطمع رئيس الحز  الفرابركات  

بركات الفرا بزنارة  د.بالقاهرة وميدوبها الدائم لدى جامعة الدول العربنة  الفمسطنييقام السفنر : حسنن مي
محمد أبو الغار، رئنس الحزب حنث أطمعه  د.، والتقى االجتماعي الدنمقراطي المصريإلى مقر الحزب 

باألمم المتحدة لمحصول عمى دولة غنر  الفمسطنيي الدبموماسيلفمسطنينة والحراك عمى آخر المستجدات ا
 عضو.

 //اليوم السابع، مصر، 
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 السرائيمي عمى غزة وُتحمل االحتالل مسؤولية َتِبَعاِتو ُتدين التصعيدالمقاومة الفمسطينية فصائل  56

الذي تسبب في  ؛د اإلسرائنمي األخنر عمى غزةأدايت فصائل فمسطنينة مقاومة التصعن: أدهم الشرنف -غزة
 استشهاد نثالنثة فمسطنيننن في غارتنن يفذهما سالح الجو التابع لقوات االحتالل.

وحمَّل مسؤولون ومتحدنثون في تصرنحات ميفصمة لا" فمسطنن" االحتالل اإلسرائنمي المسؤولنة الكاممة عن 
 تبعات التصعند ِضد غزة.
"حماس" فوزي برهوم، أن التصعند "إمعان لالحتالل اإلسرائنمي في جرائمه في ظل وأكد الياطق باسم حركة 

 غناب تام لمقرارات والمواقف الدولنة الفعمنة لمجم االحتالل".
وقال برهوم لا"فمسطنن": "العدوان غنر ُمبرر عمى اإلطالق وجرنمة بكل المعاننر والمقاننس وايعكاس ألزمة 

 االحتالل إلى تصدنرها إلى قطاع غزة لتحقنق مكاسب سناسنة وايتخابنة". إسرائنمنة داخمنة ,حنث نهدف
ويبَّه إلى أن سفك الدم الفمسطنيي هو المادة والسمعة والنثمن لتحقنق هذا المكاسب اإلسرائنمنة، محمَّال 

 االحتالل الذي فجر التصعند المسؤولنة الكاممة عما جرى، ومؤكدًا عمى ضرورة وقف العدوان.
"وحدة المقاومة والموقف كفنمة بكسر كل معادالت االحتالل التي نرند أن نفرضها عمى الشعب وأضاف: 

الفمسطنيي وتحدندًا في غزة، وذلك ِضمن استراتنجنة واضحة هي الكفنمة بصد هذا الهجمة العدواينة 
وواجبها دائمًا  وتابع الياطق باسم حركة حماس: "المقاومة دائمًا هي يتنجة لمعدوان واالحتالل، الشرسة".

جبارا عمى وقف العدوان".  الدفاع عن الشعب وكسر معادلة االحتالل وا 
في ذات السناق، قالت حركة الجهاد اإلسالمي: "إن التصعند األخنر نأتي في إطار سناسة صهنوينة 

سي وأضاف عضو المكتب السنا مميهجة إلرباك الشعب الفمسطنيي دائمًا وإلبقاء الُمقاومة تحت الضغط".
لمحركة يافذ عزام: "العدو نحاول خمق المبررات واإلنحاء أن المستهدفنن كايوا نخططون لتيفنذ عممنات ضد 

 الكنان الصهنويي، لمتغطنة عمى جرائمه والتهنئة لمتمادي في العدوان".
ووصف عضو المكتب السناسي لمجبهة الدنمقراطنة طالل أبو ظرنفة، التصعند بأيه "خطنر وغنر مبرر 

التي تحاول أن تبقي قطاع غزة في حالة  ؛عكس بوضوح السناسة العدواينة لحكومة بينامنن يتيناهوون
 متوترة".

أن هدف االحتالل من التصعند هو الهروب من االستحقاقات  ،ورأى "أبو ظرنفة" في تصرنح لا" فمسطنن"
 مالنة.الداخمنة الياجمة عن األزمة االجتماعنة في ) إسرائنل( إضافة إلى أبعاد 

أما الياطق باسم حركة األحرار ناسر خمف، فقد رأى أن التصعند األخنر دلنل عمى أن "االحتالل ما زال 
وقال خمف في تصرنح لا"فمسطنن": "يحن كفصائل مقاومة ال  نمارس عدوايه الهمجي عمى الفمسطنيننن".

 بالشكل الذي تراا ُمياسبًا".يقبل بالعدوان ولن ُيسمِّم )...( المقاومة الفمسطنينة من حقها الرد 
وحول موقف حركته في حال جرى تصعند جدند، شدَّد عمى حق المقاومة في الرد بكافة السبل، مضنفا: 

 "في حال كان هياك إجماع فمسطنيي عمى الرد، سيكون أول الرادنن عمى العدوان". 
 14/10/2012فمسطين أون الين، 

 
 المقبمة ساعة  48الة غزة خالل طر إلىأمير قو مشعل لإلنباء:  األناضولوكالة  18

 إن ،"لأليباء"ألياضول"  لمراسل حدنثفي حماس  حركة في مطمع مصدر قال :حبوش مصطفى -غزة
 رئنس إلى باإلضافة المسيد، ياصر بيت موزة الشنخة وزوجته نثايي آل خمنفة بن حمد الشنخ القطري األمنر"
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 أكدو . "المقبمة ساعة  48الا خالل غزة قطاع إلى سنصمون مشعل خالد حماس لحركة السناسي المكتب
 موزة الشنخة وزوجته القطري األمنر نترأسه قطرناً  أمنرناً  وفداً  أن ،هونته عن اإلفصاح رفض الذي المصدر
 خالل القطاع إلى سنصمون الخارج في حماس لحركة السناسي المكتب أعضاء ومعظم مشعل ونرافقهم
 .المقبمة الساعات

 قطرنا وفدا أن إلى مشنرا الزنارة، يبأ "األياضول"لمراسل غزة بحكومة الخارجنة وزارة في مسئول مصدر وأكد
 .بالزنارة الخاصة واألمينة البروتوكولنة االستعدادات عمى لالطالع ؛رفح معبر إلى وصل

 السبب، هذال تأجنمه تم أسبوع كل من األحد نقام الذي ،غزة في الوزراء لمجمس الدوري االجتماع أن وأوضح
 .القطري الوفد زنارة لتأمنن غزة في تجري مكنثفة استعدادات هياك أن إلى مشنرا
 مصادر لكن القطري، لألمنر المفاجئة الزنارة هذا أسباب عن بالخارجنة المسئول المصدر نفصح ولم

 إعادة ارنعمش لبدء األساس حجر حمد األمنر لنضع تأتي الزنارة أن توقعت غزة قطاع من مطمعة فمسطنينة
 .دوالر ممنون 256 بمبمغ قطر مولتها التي القطاع إعمار

 رئاسة ايتخابات إجراءع، لمقطا مشعل زنارة أعمال جدول سنتضميها التي البيود أهم من أن إلى وأشارت
 .الزنارة أعمال جدول بيود بقنة عن اإلفصاح رافضاً  ،"حماس" لحركة السناسي المكتب

 القسام وكتائب غزة، قطاع في لمحكومة التابعة األمينة األجهزة أجرتها التي لعسكرنةا المياورة أن إلى ولفتت
 حماس حركة قنادة وفد حمانة عمى التدرنب هدفها الماضي األسبوع غزة، في حماس لحركة المسمحة الذراع
 .القطري األمنري والوفد

 14/10/2012وكالة األناضول لإلنباء، 
 

 لقميم الخارج باتيا الداخميةحماس تنجز انتخا"الحياة":  19
أيجزت ايتخاباتها الداخمنة إلقمنم الخارج، « حماس»أن حركة « الحناة»جنهان الحسنيي: عممت  –القاهرة 

عضوًا نمنثمون إقمنم الخارج في  15وذلك خالل اجتماعات عقدت أخنرًا في اسطيبول، وتم خاللها ايتخاب 
اليتخابات الداخمنة لمحركة في كل من إقمنم الخارج والداخل مجمس الشورى العام. وبذلك، تكون اكتممت ا

 )الضفة الغربنة وقطاع غزة(.
نذكر أيه لم تجر ايتخابات في الضفة يظرًا الى الظروف األمينة التي حالت دون إجرائها تحسبًا لممالحقات 

لشورى نتم بواسطة األمينة التي قد تتعرض لها كوادر الحركة، ما جعل اختنار ممنثمي الضفة في مجمس ا
 التعننن والتكمنف.

ان اليتائج جاءت لتعزز من فرص فوز يائب رئنس المكتب « الحناة»وقالت مصادر فمسطنينة مطمعة لا 
السناسي موسى أبو مرزوق برئاسة المكتب السناسي لمحركة في الدورة المقبمة، عممًا أن أبو مرزوق ورئنس 

ينة هما أبرز المرشحنن لشغل ميصب رئاسة المكتب السناسي. الحكومة الفمسطنينة المقالة اسماعنل ه
نفضل لمن نشغل منثل هذا الميصب أن نكون »واستبعدت أن نشغل هينة رئاسة المكتب السناسي، وقالت: 

مقنمًا في الخارج، إضافة إلى أن من المفضل أن نكتفي هينة بكل من رئاسة الحكومة ورئاسة الحركة في 
 ينة يفسه لنس متحمسًا كنثنرًا لشغل رئاسة المكتب السناسي.، الفتة إلى أن ه«غزة

 15/10/2012الحياة، لندن، 
 

 أسر شاليط بالتزامن مع ذكرى صفقة التبادل "القسام" بصدد نشر فيمم عن 20
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أعمن المكتب االعالمي لا "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة المقاومة االسالمنة "حماس" أيه بصدد 
يوان "الوهم المتبدد"، وهو االسم الذي أطمقته الكتائب عمى عممنة أسر الجيدي اإلسرائنمي إصدار فنمم بع

 .2006جمعاد شالنط في صنف 
ووضع المكتب االعالمي لمقسام عمى موقعه اإللكترويي عمى شبكة االيتريت فاصل قصنر ألقل من دقنقة، 

لكتائب ترصد وتدرب، وكذلك تفجنر لدبابة بعيوان "ترقبوا الوهم المتبدد"، وظهر فنه صور لعياصر من ا
 وخروج أحد المقاومنن من االيفاق عمى مقربة من برج عسكري إسرائنمي.

ولم ُنعمن عن الموعد الذي سنبث فنه هذا الشرنط، إال أيه من المتوقع أن نيشر بالتزامن مع الذكرى األولى 
الخمنس المقبل، وال ُنعمم إن كان سنحتوي إلتمام صفقة تبادل األسرى "وفاء األحرار" التي تصادف نوم 

 الشرنط عمى لقطات حقنقىة لعممنة أسر الجيدي اإلسرائنمي جمعاد شالنط.
 14/10/2012فمسطين أون الين، 

 
 األسير السيد يدعو ليوم وطني في ذكرى "وفاء األحرار" 21

سجون االحتالل القائد عباس  دعا رئنس الهنئة القنادنة العمنا ألسرى حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" في
السند لتحونل ذكرى صفقة "وفاء األحرار" إلى حممة وطينة واسعة؛ إلبراز قضنة األسرى، الذنن نعرضون 

 هذا األنام لحممة قمع وتيكنل واسعة.
ووجه السند، في حدننثه مع موقع "أحراًرا ولديا"، يداء لقنادة حركة "حماس" وفصائل المقاومة، دعا فنه إلى 

تحرك العاجل وفق رؤنة إستراتنجنة عممنة فاعمة إلغالق ممف األسرى المفتوح ميذ سيوات طونمة، وحشد ال
كل ما نمزم من طاقات ومقدرات إليجاز هدف التحرنر الشامل لكافة األسرى واألسنرات في سجون 

 االحتالل.
عمى تحرنرهم في صفقة "وفاء وتقدم السند بالتهيئة من كافة األسرى المحررنن وذونهم بمياسبة مرور عام 

األحرار"، متميًنا لهم حناة كرنمة، وداعًنا لهم بالوفاء إلخوايهم الذنن بقوا في األسر وحمل قضنتهم بأماية، 
 "فهم خنر من ندرك حجم المعاياة التي نمر بها األسرى".

 14/10/2012فمسطين أون الين، 
 
 
 
 
 
 

  1152/كانون ثاني يناير 11 فيابات مبكرة جراء انتخإ عمى اقتراح توافق حكومة نتنياىو 11
عمااااى اقتاااراح رئاااانس الااااوزراء بيناااامنن يتايناااااهو اجااااراء  ،اماااس ،وافقااات الحكومااااة اإلساااارائنمنة: القااادس المحتمااااة

عمى التارنخ  نيانر المقبل. ونفترض ان نصوت البرلمان االسرائنمي )الكينست( 11ايتخابات عامة مبكرة في 
 في االنام المقبمة في خطوة من المتوقع المصادقة عمنها.  ،الذي ستجرى فنه االيتخابات

 54/51/1151، البيان، دبي
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 .. ونتنياىو يخشى من تكتل اليسار ديماايوافق عمى تسميم أولمرت قيادة ك موفاز"معاريف":  12
ز مس، أن رئانس حازب "كادنماا" شااؤول موفااأفي عددها الصادر  ،ذكرت صحنفة "معارنف" العبرنة: رام اهلل

أبدى مبادئنا، خاالل لقااءات معاه فاي يهاناة األسابوع الماضاي، اساتعدادا لمتياازل عان المكاان األول فاي قائماة 
 في حال قرر األخنر العودة لمحمبة السناسنة. ،الحزب لصالح رئنس الحكومة السابق إنهود أولمرت

فااااز التقاااى فاااي األناااام ويقمااات الصاااحنفة عااان مصاااادر وصااافتها بأيهاااا رفنعاااة المساااتوى فاااي كااادنما قولهاااا إن مو 
األخنااارة عاااددا كبنااارا مااان أعضااااء الكينسااات فاااي كااادنما، وتااام خاااالل هاااذا لمقااااءات طااارح وتاااداول مساااألة عاااودة 

 أولمرت لمحمبة السناسنة والوضع السنئ لحزب كدنما كما نيعكس في استطالعات الرأي العام اإلسرائنمي.
أولماارت، إذ إن رئنسااة حاازب كاادنما السااابقة، ولفتاات معااارنف إلااى أن موفاااز لاانس الوحنااد الااذي نيتظاار قاارار 

تسنبي لنفيي تيتظر هي األخرى قرار أولمرت، عمما بأيها تفكر جدنا بتارؤس حازب جدناد، لكان مقاربنن ميهاا 
 قالوا إيها ال تسعى لوضع المصاعب أمام عودة أولمرت لقنادة الحزب في حال قرر ذلك.

الن قرارا اليهائي خالل عشرة أنام ، وذلك استيادا الاى ماا وأشارت الصحنفة العبرنة إلى أن أولمرت نعتزم إع
سااتقوله اسااتطالعات الاارأي العااام فااي إساارائنل، ال ساانما معرفااة موقااف الجمهااور اإلساارائنمي ماان أولماارت عمااى 

دايته بخناية األماية العامة في قضنة مركز االستنثمارات.   ضوء توجنه اتهامات له بالفساد وا 
رت لااذلك لاام نتخااذ أنااة خطااوات فعمنااة إلدارة المعركااة االيتخابنااة لحاازب كاادنما، عمااى ونيتظاار موفاااز قاارار أولماا

 الرغم من المهمة القصنرة حتى إجرائها في النثايي والعشرنن من كايون النثايي المقبل.
وقالااات معااااارنف إن يتيناااااهو نخشاااى ماااان احتماااااالت توحنااااد كتماااة النسااااار والمركااااز عماااى الاااارغم ماااان وضااااعه 

 غانة.االيتخابي الجند لم

 54/51/1151، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
  يديعوت: حماس كانت مستعدة لتقديم تنازالت أكبر قبل عام من إطالق سراح شاليط 13

أن هيااك تفاصانل جدنادة ظهارت  ،النوم األحاد ،ذكرت صحنفة ندنعوت أحرويوت اإلسرائنمنة: القدس المحتمة
جيدي االسارائنمي األسانر وقتاذاك جمعااد شاالنط ماع أسارى لتبادل ال ،عن الصفقة االسرائنمنة مع حركة حماس

قبل عام من إطالق سراح شمنط، ولكن تم  ،تكشف أن حماس كايت مستعدة لتقدنم تيازالت أكبر ،فمسطنيننن
 رفض المبادرة غنر الرسمنة في هذا الشأن من قبل الحكومة االسرائنمنة.

 -د أن عممنااة التفاااوض أطمااق عمنهااا االساام الرماازى وأوردت الصااحنفة عمااى موقعهااا اإللكترويااي النااوم األحاا
، بعد ما نزند قمنال عن نثالث سيوات من اختطاف الجيدي جمعااد <100"فنيكس" وبدأت فعمنا في يهانة عام 

شااالنط ماان قباال حماااس، وأن المفاوضااات اإلساارائنمنة ماان أجاال إطااالق سااراحه كاياات فااي أديااى مسااتوى عمااى 
 االطالق.

رهاااارد كاااويراد الوسااانط األلماااايي الاااذى وصااال إلاااى قطااااع غااازة فاااي شاااهر دنسااامبر وأشاااارت الصاااحنفة إلاااى جن
الماضى ، والتقى مع أحمد الجعبري، رئنس كتائب عز الدنن القسام، التي تحتجاز شاالنط، وقادم لاه مشاروعا 

 لصفقة تبادل األسرى.

 53/51/1151، وكالة سما الخبارية

 
   : "الصييونية ضممتنا"نيينبارتكاب مجازر ضد فمسطي يعترفونحتالل جنود ال 14
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اعترف العشرات من الجيود النهود السابقنن بتاورطهم فاي مجاازر ضاد الماديننن الفمساطنيننن : القدس المحتمة
 ، وُمقّرون بأن "الصهنوينة" ضمّمتهم وأيها كارنثة عمى النهود والعرب.=9<5عام 

ة وتعمنم الروانة التارنخنة الفمساطنينة ، إلى الكشف عن الحقنق1005وتسعى ميظمة "نذكرن" التي تعمل ميذ 
قياااعهم بزناف الروانااة الصااهنوينة، وتاؤمن الميظمااة بحاال الدولاة الواحاادة وبعااودة الالجئاانن  عماى اإلساارائنمننن وا 

 الفمسطنيننن لدنارهم.
إيااه "يِشااط كعضااو سااابق فااي وحاادة البمماااح القااوى  ،سااية( ماان مدنيااة حنفااا المحتمااة 1=وقااال أميااون يونمااان )

 ".;5، بعد أن قدم لفمسطنن من بوليدا في سن الا;9<5ة التابعة لمهغاياة بدءًا من الضارب
لفقار الفمساطنيننن وقماة تيظانمهم وتادرنبهم وافتقاادهم لمساالح، بخاالف  ؛وأكد يونمان عدم وقوع معارك حقنقناة

 الروانة الصهنوينة التي تزعم أن التهجنر والقتل يتنجة طبنعنة ألي حرب.
 ؛اركته في تهجنر أهالي قرى سمسم ويجد والسمنرنة وكفخاة والمحرقاة والبرنار وكوكباة وغنرهااواعترف با "مش

 من قرى البالد التي كايت عامرة بأهمها بعكس ما تدعنه الصهنوينة".
بيااادق تشاانكنة  -آيااذاك–وأقااّر يونمااان بمشاااركته فااي ارتكاااب مجاازرة قرنااة البرناار، مؤكاادًا أيااه كااان فااي حنازتااه 

 ا جرى إطالق اليار عمى السكان بغنة طردهم إلى قطاع غزة.الصيع بواسطته
وأوضااح يونمااان أن قااوات "الهغاياااا" كاياات تحاانط بالقرنااة ماان نثااالث جهااات وتطمااق الرصاااص بااالهواء قبناال 

حراق ميازلهم "تيفنذا ألوامر عمنا".  دخولها وتهجنر أهمها عيوة وا 
وهاو نشانر لجنثاة فتااة قاائاًل إياه قتمهاا  ،قرناة البرنار وأكد أيه سمع اعتراف أحاد عياصار "الهغايااا" بعاد احاتالل

برصاصة في الرأس بعد أن اغتصبها، مشانرًا إلاى أن المعطناات أظهارت الحقاا أن تماك الفتااة تعرضات لعادة 
 عممنات اغتصاب.

سااية( المقاانم فااي مسااتوطية "دغاينااا" بقضاااء طبرنااا أيااه اقتاارف  8=وفااي اعترافااه، نقااول نرحامئناال كهيااوفنتش )
، واعتارف بمشااركته ضامن وحدتاه العساكرنة =9<5تموز  مسجد "دهمش" في مدنية المد خالل نولنو/ مذبحة

 في تهجنر قرنتي "جمزو" و"دايئنل".
وقااال كهيااوفنتش "توجهاات لممسااجد بااأمر ماان القنااادة وأخااذت أسااترق الساامع واليظاار بعاادما فتحاات الباااب برفااق 

وامار عساكرنة، وكايات الكنثنار مان الجنثاث قاد تطاانرت وهدوء، وأطمقت صاروخا من يوع "فنات" مطبقا بذلك أ
 والتصقت بالجدران لشدة االيفجار".

سااية( المقاانم النااوم فااي مغتصاابة "بمماااحنم" أكااد أيااه شاااهد أهااالي المااد والرممااة بعااد  :=أمااا بينااامنن عنشاات )
 المجزرة نمشون في طوابنر يحو رام اهلل، فنما تيانثرت جنثث عمى جايبي الطرنق.

سااية( المقاانم فااي مغتصاابة "مفساانرت تساانون" فااي اعترافااه مااا تضااميته أغمبنااة  8=ق طنشاامر )ونااروي نتسااحا
 الشهادات باالقتضاب أو التفصنل من أعمال سمب ويهب البنوت والحواينت ارتكبها الجيود )اإلسرائنمنون(.

نهاود قتماوا  ونستذكر طنشمر مشاركته فاي قتال العشارات مان رجاال قرناة بماد الشانخ قضااء حنفاا ايتقاماا لعماال
 في شجار وقع في ميشأة "الرفانيري".

 53/51/1151، وكالة سما الخبارية
 

 "إسرائيل" تمتزم الصمت أمام ما ينشر عن الطائرة من دون طيار  15

امااال شااحادة: التزماات اساارائنل الصاامت امااام مااا يشاار عاان مهااام قاماات بهااا  -« الحناااة» -القاادس المحتمااة 
 مها حزب اهلل ووصمت الى ميطقة قرنبة من مفاعل دنموية في الجيوب. الطائرة من دون طنار، التي ارس
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ويقل عن مصدر عسكري ان الجانش نارفض الحادنث عان الطاائرة حتاى ال نكشاف كال اوراقاه اماام حازب اهلل 
فنماااا. ورفاااض مساااؤولون التعقناااب عماااى ماااا يشااارته صاااحنفة "صاااايدي تاااانمز" مااان ان الطاااائرة مااان دون طناااار 

تعدادات لمتمارنن المشاترك الاذي سانجري فاي الواحاد والعشارنن مان الشاهر الجااري تمكيت من بث صور لالسا
ونعااد لااه ضااباط وجيااود اساارائنمون بالتعاااون مااع مئااات الضااباط االمنااركننن، الااذنن وصااموا ميااذ اساابوعنن الااى 
اسااارائنل عنااادا عااان عدساااات الكاااامنرا. ووفاااق "صاااايدي تاااانمز" فقاااد تمكيااات الطاااائرة مااان التقااااط صاااور لمواقاااع 

 رنخ ومطارات وقواعد عسكرنة. صوا

 54/51/1151، الحياة، لندن
 

 لكترونية من اليجمات ال  متزايداً  تواجو عدداً  "سرائيل"إ: إيرانيتيم  نتنياىو 16

رئنس الوزراء االسرائنمي بينامنن يتينااهو قاال االحاد  ، أنف ب أ، عن 54/51/1151، الحياة، لندنذكرت 
وقااال يتايناااهو فااي االجتماااع االساابوعي لمحكومااة  الهجمااات االلكتروينااة.ان اساارائنل تواجااه عااددا متزاناادا ماان 

"لقااد كايااات هيااااك جهااود متزانااادة لتيفناااذ هجمااات الكترويناااة عماااى البينااة التحتناااة المعموماتناااة االسااارائنمنة" دون 
 االدالء بمزند من التفاصنل.

االسارائنمنة. ولهاذا قمات بايشااء  واضاف "في كل نوم، هياك العدند من المحااوالت الختاراق ايظماة الكمبناوتر
المدنرناااة الوطيناااة االلكترويناااة العاااام الماضاااي التاااي تعمااال كقباااة حدندناااة الكترويناااة ضاااد االرهااااب باساااتخدام 

 الكومبنوتر". ولم نحدد يتيناهو اي ايظمة تعرضت لمهجوم و لم نقل الجهة التي تقف وراءها.

، أمااس، ان إنااران تحاااول ميااذ عااامنن قااال يتيناااهو ، أنالياصاارة، ماان 54/51/1151الغةةد، عّمةةان، وأضااافت 
اختااراق شاابكتي الحاسااوب اإلساارائنمنة واألمنركنااة. وأوضااح يتيناااهو أن إنااران تصااعد هجماتهااا ضااد إساارائنل، 

 بمحاوالت اختراق شبكة أجهزة الحاسوب، وما اصطمح عمى تسمنته "هجمات سانبر".
 
 

 جوالنعمى االنسحاب من مرتفعات ال اتفاقباراك ينفي أي  17

تل أبنب ا د ب أ: يفى وزنر الدفاع إنهاود بااراك ماا ورد فاي تقرنار لصاحنفة تنادنعوت أحروياوتت بأياه ورئانس 
عماى االيساحاب مان  1050الحكومة بينامنن يتيناهو وافقا من حنث المبدأ خالل مفاوضات ماع ساورنة عاام 

 مرتفعات الجوالن في إطار اتفاق سالم مع دمشق.

لنم بوساتت األحاد عان سناساي تحادث ماع يتينااهو عقاب يشار نادنعوت أحروياوت لهاذا ويقمت صحنفة تجنروزا
 التقرنر الجمعة، القول إن تحكومة حزب المنكود برئاسة يتيناهو ستواصل البياء في الجوالن وتعززات.

بل ايدالع وفي مقابمة في بريامج تلقاء مع الصحافةت عمى القياة النثاينة التمنفزنوينة السبت، أوضح باراك أيه ق
كايات هياااك مبااادرة بقنااادة الوالنااات المتحاادة لقطااع  1055االضاطرابات فااي سااورنة فااي كااايون النثااايي )نيااانر( 

 عالقات يظام بشار األسد مع إنران.

وأضاف أيه في إطار هذا المبادرة، طرحت مجموعة من االقتراحات لممياقشة فنما نتعمق بما نمكن أن تقدمه 
 ل ذلك.إسرائنل لسورنة في مقاب

وأردف بالقول إيه يظرا العتبار إبعاد سورنة عن المحور الرادنكالي إلنران وحزب اهلل أولوناة أميناة، كاان مان 
 الضروري بحث هذا االحتمالنة.

 وقال تهذا هو كل ما حدث.. لم تحدث مفاوضات حقنقنة عمى اإلطالقت.
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م تحصااال عماااى وعاااود مااان أي مااان وأوضاااح أن الوالناااات المتحااادة توساااطت بااانن إسااارائنل وساااورنة، ولكااان لااا
 الجايبنن.

وأشار إلى أن عددا من االجتماعات عقد بهذا الشأن. وأن المبعونثنن األمرنكننن دينس روس وفرندرنك هوف 
 ترددا عمى إسرائنل، موضحا أن هوف قدم إلى إسرائنل أربع أو خمس مرات.

ن كااان أماارا جناادا أنضااا رفضااها حنااث وأضاااف أيااه كااان أماارا جناادا أن تكااون هياااك منثاال هااذا المبااادرات ، ولكاا
 كايت الظروف لنست مواتنة لممضي قدما في منثل هذا الخطوة.

ويقمت تجنروزالنم بوساتت اماس عان بااراك قولاه خاالل المقابماة ماع التمنفزناون السابت إن تيتينااهو لام نقال أبادا 
 في أي موقف إيه عمى استعداد لاليسحاب من الجوالنت.

 54/51/1151، القدس العربي، لندن
 

 الجيش السرائيمي يتدّرب عمى كيفية إيصال الطعام والسالح إلى جنوده في ميدان المعركة  18

الجنش االسرائنمي نجرى تدرنبات عمى كنفنة انصال الطعام والسالح وأجهزة »كشف التمفزنون اإلسرائنمي ان 
، «;100ت فااي حاارب لبيااان االتصااال الااى جيااودا فااي مناادان المعركااة عباار الجااو لتفااادي األخطاااء التااي وقعاا

يحان يقاوم بفاتح ممار لعممناة يقال الماواد والطعاام والساالح.. والطناارون نتمقاون »ويقل عن احد الضاباط قولاه 
 «.تدرنبات لقناس سرعة الرناح وغنرها كي تصل المواد لمجيود ولنس لمعدو

وايماا نصاالن الاى « هللحازب ا»فاي الحارب القادماة لان نصال الطعاام والساالح الاى »واشار الضاباط الاى اياه 
الجيود في المندان.. هياك الف مظمي ستكون مهمتهم هي اليزول وتسمنم المعدات والطعام واجهزة االتصاال 
لمجيود ولنس فقط عن طرنق عربات اليقل وايما عبر ساالح الجاو فاي حاال وصال الجياود الاى ميااطق بعنادة 

بارسال الطعام اكنثر من مرة لمجياود وكاان مقااتمو  قميا ;100ايه انثياء الحرب عام « وتابع«.في ارض العدو
 «.نأخذويه وناكمويه وجيوديا نبقون جائعنن... يرند ان يستخمص العبر ويصحح االخطاء« حزب اهلل»

نحاادد بالضاابط اناان المواقااع وكنااف تصاال االماادادات عاان  GBSهيالااك جهاااز »ووفقااا لمتقرناار التمفزنااويي فااان 
ظال مرماى اليناران وكناف ناتم انصاال تماك الماواد الاى عماق لبياان ولانس طرنق العربات والطاائرات حتاى فاي 

 «.فقط عمى الحدود

 54/51/1151، السفير، بيروت
 

 : تم اغتيال السعديني ألنو كان مسؤواًل عن مقتل جندي إسرائيميالسرائيميالجيش  21
عنديي الممقب با تأباو غزة ا أشرف الهور: عمق متحدث عسكري إسرائنمي عمى الغارة التي استهدفت هشام الس

بااالقول ايهااا اسااتهدفت خمنااة ، الولنااد المقدساايت، وهااو أباارز زعماااء التيظنمااات الساامفنة الجهادنااة فااي قطاااع غاازة
 مرتبطة بجماعات الجهاد العالمي ومسؤولة عن إطالق صوارنخ عمى إسرائنل.

فجنااري عمااى الحاادود وأكاادت إساارائنل أن السااعدنيي كااان مسااؤواًل عاان مقتاال جياادي ماان جنشااها فااي اعتااداء ت
 الدولنة بنن إسرائنل وقطاع غزة قبل أكنثر من نثالث سيوات.

وبحساااب مصاااادر عساااكرنة فاااي تااال أبناااب فقاااد ذكااارت أن عياصااار الجهااااد العاااالمي فاااي قطااااع غااازة أجااارت 
 االستعدادات خالل األنام القمنمة الماضنة الرتكاب هجوم في إسرائنل.

بمااداتها القرنباة مان حاادود القطااع، وذكارت أيااه لام نوقااع  وأماس أعميات إساارائنل عان ساقوط صاااروخ عماى أحاد
إصااابات، وهاادد الجاانش اإلساارائنمي سااكان غاازة، بالتأكنااد عمااى أيهاام لاان نيعمااوا باااليوم طالمااا اسااتمرت فصااائل 

 المقاومة في بإطالق الصوارنخ وقذائف الهاون.
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غااازة ومااان بنيهاااا حمااااس وبحساااب ماااا ذكااار الجااانش اإلسااارائنمي فقاااد قاااال ان الميظماااات اإلساااالمنة فاااي قطااااع 
والجهاااد اإلسااالمي حصااموا عمااى تحااذنر آخاار مفااادا بااأن الجاانش تلاان نرتاادع وساانجمب الاانثمن ماان الميظمااات 
الفمسااطنينة المختمفااة العاممااة فااي قطاااع غاازةت، وحماال جاانش االحااتالل حركااة حماااس بصاافتها المساانطرة عمااى 

 قطاع المسؤولنة أي عممنة تيطمق من قطاع غزة ضد إسرائنل.
 54/51/1151، العربي، لندن القدس

 
  نجاد أحمدي مقاطعة  البرازيلبيريز يطمب من  25

شمعون بنرنز وزنر الخارجنة البرازنمي ايطويناو باترنوتاا، أماس، باأن » اإلسرائنمي«أبمغ الرئنس : )ا .ف .ب(
عان  عمى دولته مقاطعة الرئنس اإلنرايي محمود أحمدي يجااد، بحساب بناان صاادر عان مكتباه. ويقال البناان

وقاال بنرناز ». يتوقاع مان البرازنال مقاطعاة االجتماعاات ماع أحمادي يجااد فاي المساتقبل«بنرنز قوله لباترنوتاا 
إيه من الخطأ الجموس والحادنث ماع » لوال دا سنمفا«قمت لمرئنس السابق  1050عيدما التقنيا عام «لباترنوتا 

 ».اإلرهاب الدوليأحمدي يجاد وهو زعنم نهدد بتدمنر شعب ونيكر المحرقة ونمول 
ال تخطئوا، فانران تطور سالحا يوونا والتهدند اليووي اإلنرايي نمقي بظل نثقنل عمى كل «وقال بنرنز لباترنوتا 

 ».نجب ان تكون جمنع الخنارات مطروحة عمى الطاولة«وأكمل » . الميطقة
  54/51/1151، الخميج، الشارقة

 
   ت لمحياة السياسيةعودة أولمر  ضترففي لبنان قتموا  إسرائيميين جنودعائالت  21

رئنس  ;100قتموا خالل العدوان عمى لبيان عام  ،طالبت عائالت جيود من جنش االحتالل: )نو .بي .آي(
كاايون  الوزراء السابق انهود أولمرت بعدم ترشنح يفسه لاليتخاباات العاماة المبكارة المزماع إجراؤهاا فاي نياانر/

االحتالل، أمس، إن عائالت الجيود القتمى بعنثوا رساالة إلاى أولمارت كتباوا النثايي المقبل. وقالت إذاعة جنش 
بوديااا تاذكنرك أن فشاامك فاي حاارب لبياان النثاينااة، وخالفااًا لخطاباك الااذي ألقنتاه بعااد ايتهائهاا مباشاارة، لاام «فنهاا 

ماة دفاع لان ييساى ولان يغفار افتقاارك لممساؤولنة كارئنس لحكو «وأضاافت ». نكن ولن نكون أبدًا.. ذاكرة بعنادة
دارتها بشكل فاشل  ».بالجنش إلى حرب من دون أن ندرك ذلك، ومن دون خطة وهدف وا 

من فشل منثمك في أي دولاة متطاورة، لانس فقاط أن عمناه تحمال المساؤولنة واالساتقالة فاي يهاناة «وتابعت أيه 
يمااا كاان ساانخجل مان إظهااار وجهاه، ولاان يهادأ أو يسااتكنن إذا تجارأت وحاولاات ا لعاودة إلااى الحارب مباشارة، وا 

 ».ميصب رسمي

 54/51/1151، الخميج، الشارقة
 

  استعدادات الستيعاب الجئين سوريين  عن"إسرائيل" تتحدث  22
أمس، أن جنش االحتالل قام بتهنئة ميطقة بالقرب من الحدود » إسرائنمي«زعم مصدر عسكري : )د .ب .أ(

تمات تهنئاة األراضاي بالتيسانق «ال إياه مع سورنا الساتنعاب الجئانن ساورننن، فاي حاال فاروا إلاى الكناان. وقا
، موضااحًا أن الهاادف ميااع اياازالق األزمااة السااورنة إلااى »مااع األماام المتحاادة، حسااب المعاااننر اإليساااينة الدولنااة

 ، حسب ما ذكرت إذاعة االحتالل.»إسرائنل«داخل 
خاصة في ميطقة وقام جنش االحتالل بتوسنع وتعمنق السناج األميي الفاصل بنن فمسطنن المحتمة وسورنا، 

مجاادل شاامس . فنمااا قالاات مصااادر فااي جاانش االحااتالل إن رقعااة المواجهااات باانن القااوات اليظامنااة السااورنة 
 والمعارضة تتسع تدرنجنًا إلى الميطقة المحاذنة لمسناج األميي الحدودي.
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 54/51/1151، الخميج، الشارقة
 

 االستيطان  سرائيمي يدعو نتنياىو لتبني قانون "شرعنة"ال العالم وزير 23
وجااه وزناار اإلعااالم اإلساارائنمي نااولي ادلشااتانن كتابااًا لاارئنس الااوزراء بينااامنن يتيناااهو ناادعوا فنااه "لعقااد يقاااش 
مسااتعجل لمياقشااة اسااتيتاجات تقرناار لنفااي حااول شاارعية االسااتنطان فااي أراضااي الساامطة الفمسااطنينة المحتمااة، 

 وذلك خالل جمسة لجية شؤون االستنطان المقررة قرنبا".
يقل الموقع االلكتروياي لصاحنفة "معاارنف" العبرناة، األحاد، عان ادلشاتانن قولاه فاي كتاباه: "إن هيااك أهمناة و 

 كبرى في تبيي التقرنر من قبل الحكومة اإلسرائنمنة".
 53/51/1151، فمسطين أون الين

 
 "إسرائيل"مصادر إسرائيمية تنفي فرار قيادي من حزب اهلل إلى : 37موقع عرب  24

إسرائنمنة رسامنة، التقاارنر التاي تحادنثت عان فارار "وزنار مالناة" حازب اهلل المبياايي إلاى إسارائنل، يفت مصادر 
ويقال رادناو إسارائنل عان "مصاادر أميناة" لام نسامها قولهاا إيهاا "ال تعمام شانئا عان فارار  وبحوزته ونثائق سرنة.

 المبياينة". مسؤول كبنر في حزب اهلل إلى إسرائنل، حسب ما أفادت به بعض وسائل اإلعالم
 53/51/1151، 37عرب 

 
 من اختراق األجواء الطائرة بدون طيار مصدر إسرائيمى ينتقد عجز بالده منع صندي تايمز:  25

عمقت مصادر دفاع إسرائنمنة عمى قنام طائرة بدون طنار، أطمقها حزب اهلل، باختراق األجاواء : إيجى مجدى
 ط صور لمواقع عسكرنة سرنة فى إسرائنل.اإلسرائنمنة األسبوع الماضى وقدرتها عمى التقا

ويقمت صحنفة الصيداى تانمز عن مصدر من وزارة الدفاع اإلسرائنمنة مستيكرا الحادث: "كنف نمكييا الدفاع 
عاان هااذا البمااد ماان اآلالف الصااوارنخ والقااذائف إذا لاام يااتمكن ماان ميااع طااائرة إنراينااة واحاادة باادون طنااار ماان 

 دخول مجاليا الجوى؟".
زى ماهيناااام، مراسااال الصاااحنفة فااى تااال أبناااب، إن الطاااائرة حمقااات فااى الجاااو نثاااالث سااااعات قبااال أن وقااال عاااو 

يهااا كاياات قااادرة عمااى التقاااط صااورا لمواقااع صااوارنخ بالنسااتنة ومطااارات  نسااقطها سااالح الجااو اإلساارائنمى، وا 
 رئنسنة وربما مفاعل دنموية.

لجاوى والقادرة عماى التصاونر السارى لقواعاد وتشنر الصحنفة إلى أن الطائرة مجهزة بأفضل وسائل التصاونر ا
الجنش اإلسرائنمى، ومن غنر الواضاح مادى خطاورة الصاور التاى التقطتهاا الطاائرة خاصاة ماا نتعماق بمفاعال 

 دنموية.
 53/51/1151، اليوم السابع، مصر

 
 فمسطينيين بينيم أم وبناتيا األربع ثمانية استشيادسوريا:  37

هم أم وبياتها األربع، جراء عممنات قصف وهجمات، طالت عدة أحناء فمسطنيننن، من بني 8إستشهد  :غزة
 ومخنمات فمسطنينة في دمشق ورنفها، النوم االحد.

وذكرت مصادر خاصة لا دوت كوم، أن قذنفة سقطت عمى ميزل نعود آلل سوالمة، في ميطقة المشروع 
عامًا( وحماس  12مة( وهن، شروق )الجدند بمخنم الحسنينة، مما أدى الستشهاد األم "مرنم ردنيي" )سوال

عامًا(، وقد تم تشننع االم وبياتها بعد ساعات من تعرض  25عامًا(، وحيان ) 22عامًا(، وفداء ) 16)
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وكان تعرض محنط ميطقة السوق في مخنم الحسنينة، ومشروع الحسنينة القدنم لعممنات  ميزلهن لمقصف.
طالق يار دون أن نبمغ عن وقوع إصابات.  قصف، وا 

وفي ميطقة "نمدا" استشهد النوم االحد انضا كل من الشاب الفمسطنيي "أحمد بدوي"، و"خالد تمنم" والشاب 
 "ماهر بدونة"، وتم تشنع الشهداء النثالنثة في مقبرتي مخنم النرموك القدنمة والجدندة.

 14/10/2012، القدس، القدس
 

 لية ضد غزة االحتالل يستخدم أسمحة محرمة دو  القدرة لة"فمسطين:أشرف  38
أكدت وزارة الصحة الفمسطنينة، أن قوات االحتالل اإلسرائنمي تستخدم أسمحة غنر : جمال غنث -غزة

 تقمندنة "حارقة" ومحرمة دولًنا في عدوايها عمى قطاع غزة.
وأوضح الياطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة لا"فمسطنن أون النن" أن جنثث الشهداء والمصابنن التي 

تشفنات قطاع غزة تظهر بشكل واضح التشوهات، وحاالت بتر وحرق كنثنرة في الجسم وتؤكد وصمت لمس
 استخدام )إسرائنل( لألسمحة المحرمة دولًنا في عدوايها عمى القطاع.

وبنن القدرة أن سمطات االحتالل اإلسرائنمي استخدمت منثل تمك األسمحة في أوقات سابقة، وهذا ما تم 
 واقم الطبنة بعد وصول جنثث الشهداء والمصابنن لمستشفنات القطاع.التعرف عمنه من قبل الط

ولفت إلى أن غالبنة اإلصابات تتراوح ما بنن المتوسطة والخطنرة وتركزت في المياطق العمونة من الجسم 
  وتحمل حروق من الدرجة النثاينة والنثالنثة.

 
ضد المديننن العزل نعتبر دلناًل واضًحا  وأضاف: "إن استخدام االحتالل لمنثل هذا األسمحة المحرمة دولًنا

 عمى مدى العيصرنة والوحشنة التي تتعامل بها سمطات االحتالل وقادته ضد سكان القطاع".
 14/10/2012، فمسطين أون الين

 
 ة األسرى المحّررين المعتقمين في سجون السمط يتضامنون مع بالسجون السرائيمية أسرى حماس 39

العمنا ألسرى حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" في سجون االحتالل اإلسرائنمي، عن أعميت الهنئة القنادنة 
تضاميها الكامل مع كافة األسرى المحّررنن المعتقمنن في سجون السمطة الفمسطنينة في الضفة المحتمة 

الذي  وأدايت الهنئة في بنان صدر عيها، النوم األحد، يهج االعتقاالت السناسنة .عمى خمفنات سناسنة
تمارسه أجهزة أمن السمطة في الضفة ال سّنما بحق األسرى المحّررنن بحكم عالقات التعاون األميي 
"المخزي" مع سمطات االحتالل اإلسرائنمي لمالحقة المياضمنن الفمسطنيننن وأبياء المقاومة، عمى حد تعبنر 

 .البنان
صفوا با "مهزلة االعتقاالت السناسنة" من ودعا أسرى "حماس" إلى تحّرك شعبي فمسطنيي فاعل لوقف ما و 

خالل الضغط عمى سمطة رام اهلل وحممها عمى إطالق سراح كاّفة المعتقمنن في سجويها ووقف "جرنمة 
 .التيسنق األميي" كأحد المقومات األساسنة لتحقنق الوحدة الوطينة، وفق تقدنرهم

 14/10/2012، فمسطين أون الين
 

 أسيرًا مبعًدا من غزة إلى الضفة حرروا ضمن صفقة "وفاء األحرار" 18 توافق عمى عودة "إسرائيل" 40
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أسنًرا مبعًدا إلى  18عممت "فمسطنن" من مصادر مطمعة أن الجايب اإلسرائنمي وافق عمى عودة : غزة
مياطق سكياهم في الضفة الغربنة، وذلك بعد إتمام عام كامل من اإلبعاد في قطاع غزة، وفًقا لبيود صفقة 

 األسرى "وفاء األحرار". تبادل
وأوضحت المصادر التي فضمت عدم الكشف عن هونتها، خشنة هؤالء األسرى المحررنن من العودة إلى 
الضفة الغربنة يظًرا لمخروقات اإلسرائنمنة المتكررة والمتالحقة لكافة بيود الصفقة التي تم بموجبها اإلفراج 

 أسنًرا وأسنرة. 1050عن 
 14/10/2012، فمسطين أون الين

 
 : سأضرب من أجل العودة لقمقيمية وليس لمصر عبر رسالة نقميا والدهالبرق األسير سامر  41

أكد والد األسنر سامر البرق أن ابيه سنعود إلى اإلضراب المفتوح عن الطعام خالل الساعات القمنمة 
رار اإلفراج عيه مقابل فك القادمة، وذلك احتجاًجا عمى تهرب إدارة مصمحة السجون اإلسرائنمنة من تيفنذ ق

اإلضراب، مشدًدا عمى أن مطمبه هذا المرة سنكون العودة إلى مسقط رأسه في قمقنمنة ولنس اإلبعاد إلى 
 مصر كما كان مقرًرا في االتفاق األخنر.

 14/10/2012، فمسطين أون الين
 
 
 
 

  ح عناصره السمفيةمس.. تنظيم جيادي يطالب حماس بإطالق سراأحد قادتو باأل اغتيالردا عمى  42
طالب تيظنم سمفي جهادي النوم األحد الحكومة الفمسطنينة في قطاع غزة التي تقودها حركة حماس  :غزة

طالق ندهم في قتال من سماهم با"النهود الغاصبنن  باإلفراج عن عياصر السمفنة الجهادنة في سجويها، وا 
 ."ألرض فمسطنن

ادة التيظنم المسمى با"مجمس شورى المجاهدنن في أكياف بنت جاء ذلك رًدا عمى اغتنال إسرائنل ألحد ق
 .المقدس" في غارة جونة شيتها مساء أمس عمى بمدة جبالنا، شمال قطاع غزة

وخالل مؤتمر صحفي عقدا في مخنم البرنج وسط قطاع غزة، قال المتحدث باسم التيظنم "يطالب أجهزة 
طالق سراح العياصر المعتقمنن لدنهااألمن بقطاع غزة بالتوقف عن مطاردة عياصر السم  ."فنة الجهادنة، وا 

وأضاف "نيبغي عمى حركة حماس ترك المجاهدنن من أبياء السمفنة الجهادنة لنعدوا العدة، ونتدربون لنقاتموا 
 ."النهود الغاصبنن ألرض فمسطنن

وطالب التيظنم الجهادي السمفي حركة المقاومة اإلسالمنة )حماس( بإرجاع ما سماا با"السالح المسروق 
 ."والميزوع عيوة" من "مجاهدي السمفنة الجهادنة في قطاع غزة، والتحمل من المظالم ورد الحقوق ألهمها

د جنثمان هشام عمي وشنع تيظنم "مجمس شورى المجاهدنن في أكياف بنت المقدس" صباح النوم األح
عاًما( الذي اغتالته إسرائنل مساء أمس في غارة استهدفته ومرافقه في بمدة جبالنا، شمال  47السعنديي )
 .قطاع غزة

15/10/2012، وكالة سما الخبارية  
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 بمباسيم العسكري "األقصى"ضابطًا إسرائيميًا يقتحمون ساحات  30: األقصىمؤسسة  43
ن ضابطًا اسرائنمنا بمباسهم العسكري ساحات المسجد االقصى المبارك بعد القدس: اقتحمت قوة من نثالنثن

ظهر امس، من خالل باب المغاربة، احدى بوابات المسجد، ومكنثوا في ساحات المسجد ألكنثر من ساعة 
ضمن بريامج اقتحامات جيود االحتالل بمباسهم العسكري او ما اصطمح عمى تسمنته " جوالت االرشاد 

وقالت مؤسسة االقصى لموقف والتراث ان الفرقة االمينة االسرائنمنة "تمقت توجنهات  ."لعسكرنةواالستكشاف ا
وشروحات في ايحاء متفرقة من المسجد االقصى، كما وتعمدت التقاط الصور الجماعنة والفردنة عمى خمفنة 

 ."المسجد االقصى وأبينته المختمفة
مستوطيًا نتقدمهم احد" الحاخامات"  11االقصى يحو  واشارت الى ايه في الوقت يفسه، اقتحم المسجد

 . المعروف بيشاطه الداعي الى هدم المسجد وبياء الهنكل المزعوم
واكدت عمى ان االحتالل االسرائنمي نواصل ايتهاك حرمة المسجد االقصى، حنث نتعّمد ادخال االف 

نة لهم خالل جوالتهم في االقصى السناح االجايب بمجموعات كبنرة الى المسجد االقصى، ونوفر الحما
 .والتي عادة ما تتخممها الحركات واالقوال التي تيافي قدسنة وحرمة االقصى

 15/10/2012، األيام، رام اهلل
 
 
 
 
 
 نتخابات ونرى بالقائمة الواحدة أفضل الخيارات: جاىزون لال 48ي" بأراضي الديمقراط الوطنيالتجمع " 44

يي الدنمقراطي اجتماعًا خاصًا، أمس األول الخمنس، في مقر الحزب في عقد المكتب السناسي لمتجمع الوط
 .2013نيانر  مدنية الياصرة، بحث خالله قرار تبكنر موعد االيتخابات لمكينست وتحدندا في كايون نثايي/

خالل االجتماع جرى يقاش مستفنض حول األبعاد والجوايب المبدئنة والعممنة لمشاركة التجمع في ايتخابات 
 لكينست، وفي يهانة االجتماع صدر البنان التالي:ا
. لجأ بينامنن يتيناهو إلى تبكنر موعد االيتخابات لمحفاظ عمى األغمبنة البرلماينة الئتالف النمنن 1

المتطرف ومحاولة تعزنزا، لنتمكن من المضي في سناسة تهوند القدس، وتوسنع المستوطيات، وتكرنس 
ذ السناسات العدواينة ضد الشعب الفمسطنيي وسائر شعوب ودول الميطقة، بما االحتالل واالستمرار في اتخا

 فنها إنران.
. لقد كان تبكنر موعد االيتخابات متوقًعا، والتجمع لم نفاجأ به وكوادرا جاهزة لمعمل وقادرة عمى إحراز 2

 دندة.إيجاز ايتخابي جدند لمتجمع الوطيي الدنمقراطي، الذي نزداد قوة في كل ايتخابات ج
. قرر المكتب، وفق دستور الحزب، عقد جمسة لمؤتمر التجمع خاصة بااليتخابات، سنجري خاللها 3

 ايتخاب المرشحنن في قائمة التجمع البرلماينة.
. ندعو التجمع إلى تشكنل قائمة عربنة مشتركة واحدة لألحزاب الوطينة في الداخل، لمواجهة المد 4

تالع، ومصادرة األرض، وهدم الميازل.  ونؤكد التجمع أن القائمة الواحدة العيصري، وسناسات التمننز واالق
هي أفضل الخنارات في الظروف الراهية التي تمر بها الجماهنر العربنة الفمسطنينة في الداخل، فمن شأيها 

 أن تساهم في توحند الصفوف وفي زنادة قوة التمنثنل البرلمايي لألحزاب العربنة.



 
 
 

 

 

           11ص                                    1545العدد:                54/51/1151الثنين  التاريخ:

دعوات التي أطمقت مؤخًرا من قبل أعضاء كينست لميع التجمع واليائبة حينن زعبي من . ندنن التجمع ال5
 خوض االيتخابات.

 14/10/2012، 48عرب 
 

  48 فمسطينييلتعميم جياز الضد  السرائيمي من التمييز "OECD"شكوى لمنظمةيتوجو بمركز "حراك"  45
وى ضد الحكومة االسرائنمنة إلى ميظمة توجه مركز "حراك" الفمسطنيي بشك: برهوم جرانسي -الياصرة 

(، عمى خمفنة التمننز العيصري الذي نواجهه جهاز التعمنم الرسمي OECDالتعاون االقتصادي والتيمنة )
من اسرائنل، التي تحرمه من منزاينات كافنة ومتساونة لما هو قائم في جهاز التعمنم العبري،  48لفمسطنيني 

 عممي.ما نيعكس سمبا عمى التحصنل ال
( بالعمل OECDأمام هذا الميظمة الدولنة ) 2010وتأتي هذا الشكوى، بعد أن تعهدت اسرائنل في العام 

عمى سد الفجوات واتباع سناسة مساواة، خاصة في مجالي التعمنم والعمل، وهذا كشرط اليضمام اسرائنل 
 سناستها فجوات أكبر.إلى تمك الميظمة، ورغم ذلك فإن إسرائنل لم تف بتعهداتها، ال بل عمقت 

 15/10/2012، الغد، عّمان
 

 في صيدا ثانويةبمدرسة يطالبون  : الطالب الفمسطينيون"أشد" 46
طالبًا فمسطنينًا، من أبياء مدنية صندا، نثايونة في المدنية، حنث  375أال نستحق أكنثر من »: محمد صالح

سؤال طرحته الهنئات التربونة «. الحموة؟نتكبدون العياء والمصارنف اإلضافنة لموصول إلى نثايونة في عنن 
، «أشد -اتحاد الشباب الدنموقراطي الفمسطنيي »الفمسطنينة، التي عقدت ورشة عمل تربونة أمس، في مقر 

في صندا، بمشاركة عدد من الطمبة. وتطرقت الورشة إلى التداعنات السمبنة لعدم وجود نثايونة تابعة 
 القضنة التي نعايي ميها الطمبة ميذ سيوات طونمة. في المدنية، وتداعنات« األويروا»لا

األويروا لنست عاجزة عن توفنر التمونل لبياء نثايونة في مدنية »وأكد بنان صادر عن الورشة التربونة أن 
 صندا.

 15/10/2012، السفير، بيروت
 

 إطالق حممة مميونية دولية لمتوقيع عمى وثيقة "قسم العيد األبدي لمقدس المحتمة" 47
تطمق األماية العامة "لمؤتمر القدس وشّدوا الرحال" خالل أنام، حممة ممنوينة : يادنة سعد الدنن -ان عم

ومن المقرر أن نعمن أمنن عام  دولنة لمتوقنع عمى ما أعدته ونثنقة قسم العهد األبدي لمقدس المحتمة.
التفاصنل والحننثنات المتعمقة  المؤتمر هشام التالوي قرنبًا الموعد الرسمي إلشهار الحممة، وتوضنح كافة

 بها.
وتجوب المجان الميبنثقة عن المؤتمر فضاءات دول العالم لشرح مضامنن عهد القسم وأهمنته التارنخنة 
سالمنًا  باليسبة لمقدس والمقدسات الدنينة، بهدف تعمنق المدنية المحتمة في الوجدان اإليسايي، عربنًا وا 

 ودولنًا.
ئمنن عمنها، "تمتنن روابط دعم ومسايدة األهالي المقدسننن ليصرة قضنتهم وتستهدف الحممة، وفق القا

 وتنثبنت وجودهم في وطيهم وتعزنز قدرتهم عمى مواجهة عدوان االحتالل اإلسرائنمي وعيصرنته".
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وباشرت المجية اإلعالمنة لمحممة بإعداد خطة إعالمنة تيفنذنة، فنما بدأت فروع المؤسسة في جمنع أيحاء 
بوضع الترتنبات الالزمة إلطالق الحممة عمى مستوى العالم والمشاركة الفعمنة في عممنة الترونج لها العالم 

واعتبرت المؤسسة أن "عهدة القسم تعد من أهم الونثائق التي ستعمل عمى  وجمع التواقنع عمى عهدة القسم.
بقا ء قضنة القدس مفتوحة عمى تونثنق روابط محبي القدس وأصدقائها في العالم مع المدنية المقدسة، وا 

 الساحتنن الشعبنة والرسمنة في أيحاء العالم".
 15/10/2012، الغد، عّمان

 
  لمتصدي العتداءات المستوطنين يشكل غرفة عمميات في الخميل" شباب ضد االستيطان"تجمع  48

عممنات  جيوب الضفة الغربنة غرفة شكل تجمع "شباب ضد االستنطان" في الخمنل الواقعة في: الخمنل
 لرصد اعتداءات المستوطينن ضد أشجار الزنتون والتصدي لها وميعهم من سرقة النثمار وتكسنر األشجار.

وأوضح ميسق التجمع عنسى عمرو أن فكرة غرفة العممنات تشكمت بعد تصاعد اعتداءات المستوطينن ضد 
قدامهم عمى قطف نثمارها لناًل خاصة في المياطق القرنبة  من البؤر االستنطاينة بالمدنية. أشجار الزنتون وا 

وأشار عمرو في تصرنحات خاصة لا "قدس برس" إلى أن غرفة العممنات شكمت من قبل عدد من يشطاء 
مقاومة االستنطان في الخمنل والذنن بدورهم نقومون بأعمال الحراسة لنال من خالل جوالت عمى حقول 

 عنة لميع المستوطينن من سرقة نثمار الزنتون.الزنتون ونبقوا عمى تواصل مع أصحاب األراضي الزرا
 14/10/2012قدس برس، 

 
  قرية عين المنسي الميجرة االحتالل ينبش مقبرة إسالمية فيمؤسسة األقصى": " 49

كشفت "مؤسسة األقصى لموقف والتراث" اليقاب عن أن ما نسمى با "دائرة أراضي إسرائنل" تقوم : الياصرة
القرنبة  1948ى "سمطة اآلنثار" في مقبرة قرنة عنن الميسي المهجرة عام بأعمال حفرنات بواسطة ما نسم

(، 10|14وأضافت المؤسسة في بنان صحفي تمقت "قدس برس" يسخة عيه النوم األحد ) من مدنية حنفا.
أيه تم يبش عدة قبور وتفتت الرفات وايتشرت العظام عمى مساحة الحفرنات، بهدف تشجنر الموقع وتحونمه 

 عام ضمن ميطقة أوسع باسم "حرش مجندو".إلى حرش 
وأعربت المؤسسة عن إدايتها لهذا الحفرنات التي تيتهك حرمة المقبرة واألموات فنها، مطالبة الجهات 
المعينة في دولة االحتالل بوقف الحفرنات فورًا، وبتغطنة القبور والعظام التي تكشفت بالتراب، كما طالبت 

وأكدت  ن المقبرة، وعدم زرع األشجار في الموقع المذكور في حدود المقبرة.بعدم إخراج رفات المدفوينن م
المؤسسة، أن استعمال المقبرة اإلسالمنة كحرش نعتبر مسًا صارخًا بحرمة األموات ومسًا بمشاعر 

 المسممنن. 
 14/10/2012قدس برس، 

 
  2012 سنةمنذ مطمع شجرة زيتون  7180يتمفون  المستوطنون"أوتشا":  50

قال مكتب االمم المتحدة لتيسنق الشؤون االيساينة في االراضي الفمسطنينة المحتمة في تقرنر ايه:  :هللرام ا
ُأستهل موسم قطف الزنتون السيوي هذا األسبوع بتصعند ممموس في هجمات المستوطينن ضد أشجار 

شجرة في أراض  870ند عن الزنتون الفمسطنينة، إذ قطع المستوطيون اإلسرائنمنون أو أشعموا اليار في ما نز 
 .تقع بالقرب من المستوطيات اإلسرائنمنة في جمنع أيحاء الضفة الغربنة
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سجل مكتب تيسنق الشؤون اإليساينة حوادث أدت إلى إتالف ما  2012وأكد عمى ايه ميذ مطمع عام 
جرة أتمفت ش 8854شجرة عمى ند المستوطينن، وهو ما نعد ايخفاضا مقارية بالعدد البالغ  7180مجممه 

وقال: وما نزال إيفاذ القايون بصورة غنر كافنة عمى المستوطينن الذنن  2011في الفترة الممانثمة من عام
 .نيفذون أعمال العيف نمنثل مصدر قمق

 14/10/2012، القدس، القدس
 

       يدعو إلى تشكيل لوبي إسالمي مسيحي لمواجية الموبي الصييوني " في األردنالسالمي"العمل  45
دعا حمزة ميصور، أمنن عام حزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن، خالل يدوة "اإلسالمنون عّمان: 

والمسنحنون العرب" التي عقدها مركز دراسات الشرق األوسط بالتعاون مع المعهد الممكي لمدراسات الدنينة 
 -بي إسالمي( وحضرتها "قدس برس"، إلى تشكنل لو 50|58في العاصمة عّمان مساء أمس السب )

مسنحي مؤنثر "قادر عمى مواجهة الموبي الصهنويي"، لخدمة قضانا األمة الرئنسة، وفي مقدمتها القضنة 
 الفمسطنينة.

54/51/1151وكالة قدس برس،   
 

 غزة " يبدأ باستقبال مرضى قطاع15الميداني العسكري األردني "غزة  المستشفى 41
" اعتباااارا مااان صاااباح أماااس، 15"غااازة  األرديااايالعساااكري  بااادأت طاااواقم المستشااافى المنااادايي: )بتااارا(  - غااازة

قاال مادنر المستشافى و  باستقبال المراجعنن من االهل في قطاع غازة وتقادنم مختماف الخادمات العالجناة لهام.
حالاة مرضانة فاي  00:عممها مع أكنثر مان  أنام أولالدكتور عاهد العدوان ان طواقم المستشفى تعاممت في 

 غزة.
54/51/1151، الغد، عّمان  

 
 "أيوب": لم نرصد طائرة "اليونيفيل" 42

القااوات الدولنااة لاام ترصااد أي يشاااط »اياادرنا تيااايتي أن « النوينفناال»قااال الياااطق الرساامي باساام قااوات : الياااقورة
ان »، األول أماااس« أناااوب»جاااوي مااان لبياااان باتجااااا فمساااطنن المحتماااة. وقاااال ردا عماااى ساااؤال حاااول الطاااائرة 

كجاازء ماان أيشااطتيا بموجااب »، مضاانفا «ومااات تتعمااق بطااائرات ماان دون طنااارال تمتمااك أي معم« النوينفناال»
، فااإن قواتيااا تراقااب المجااال الجااوي المبيااايي فااي جيااوب لبيااان، ولاام ترصااد أي يشاااط فااي ميطقااة 05>5القاارار 
 «.عممناتيا

54/51/1151، السفير، بيروت  
 

 لوزانيقوة مشاة إسرائيمية اجتازت السياج الشائك عند مرتفعات ا": السفير" 43
عيصرًا ومزودة 51في القطاع الشرقي طارق أبو حمدان أن قوة مشاة إسرائنمنة قوامها « السفنر»أفاد مراسل  

أمتاااار  50و :بحفااارة، اجتاااازت صاااباح أمااس، الساااناج الشاااائك عيااد مرتفعاااات الاااوزايي، ولمسااافة تتاااراوح بااانن 
حسب « الخط األزرق»يي، وتقع ضمن شمالي الخط التقيي، وهي ميطقة متحفظ عمنها من قبل الجنش المبيا

، وباشرت باستحداث حفرنات لزوم أعمدة حدندنة، عمى مادى اكنثار مان سااعتنن، بحمااانة «النوينفنل»مفهوم 
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وأشار ضابط دولي تابع لمجية مراقبي الهدية، كان نعمل عمى مراقبة  «.منركافا»آلنات مدرعة بنيها دبابة  9
 المعترف به دولنًا.« الخط األزرق»ل تجري ضمن الورشة اإلسرائنمنة، الى أن األشغا

54/51/1151، السفير، بيروت  
 

 سيناءفي نسمح بدخول أي إسرائيمي الغتيال عناصر جيادية  لنالقاىرة:  44
لن تسمح ألي "ن بالدا أأكد مصدر عسكري مصري  :ومحمود عبد العزنز ،أحمد عبد العظنم -القاهرة 

، "بدخول سنياء لتيفنذ عممنات اغتنال ضد عياصر جهادنة ،الجنش عيصر إسرائنمي سواء من الموساد أو
لقائمة اغتنال عدد من العياصر الجهادنة في سنياء  "إسرائنل"وتابع المصدر ردا عمى معمومات حول إعداد 
ن القوات المصرنة ال تجد غضاضة في تبادل المعمومات مع "إوأيها ستعمل عمى تيفنذ عممنات االغتنال، 

في ما نخص العياصر المتطرفة، لكن مصر هي صاحبة القرار األول واألخنر في  إلسرائنمياالجايب 
 ."ن إسرائنل حرة في تأمنن حدودها من دون ايتهاك لمسنادة المصرنة"أ ، مضنفاً "التعامل معهم

 54/51/1151الراي، الكويت، 
 

 ةالسالمي تحث أعضاءىا عمى ترميم وبناء بيوت فقراء غز  التعاونمنظمة  45
وجهت ميظمة التعاون اإلسالمي يداًء طالبت فنه دولها األعضاء والميظمات اإليساينة : حامد جاد -غزة 

أمس حول الوضع  أصدرتهبالعمل عمى ترمنم وتأهنل بنوت الفقراء في غزة، الفتة في تقرنرها الشهري الذي 
حدات سكينة، حنث نقبع % من أسر قطاع غزة بحاجة لو 5>أن ما يسبته  إلىاإليسايي في قطاع غزة 

 % من هذا األسر في فقر مدقع ال نمكيهم من تحسنن البنئة المعنشنة الخاصة بهم.18
وتياولت ميظمة التعاون مأساة الفقراء في غزة الذنن نقطيون بنوتًا شبه آنمة لمسقوط أو نقطيون في غرفة 

 الشتاء لهذا العام. واحدة متصدِّعة الجدران متوقعة تفاقم معاياتهم بسبب بدء دخول فصل
بنت من بنوت  1900وأكد التقرنر وفق دراسة مسحنة أجرتها ميظمة التعاون أخنرا أن هيالك حاجة لترمنم 

عادة بياء  ضافات وتحسنيات عمنها، كما وجد أن هيالك حاجة لهدم وا   00:الفقراء من خالل إضافة مرافق وا 
وحدة سكينة مهدمة هدما كمنا يتنجة  1100ود وحدة سكينة غنر صالحة لمسكن وأشار التقرنر إلى وج

 الحرب ولم نتم حتى المحظة إعادة إعمارها.
 54/51/1151الغد، عّمان، 

 
 حزب النور المصري ينفي عالقتو بنظيره الفمسطيني 46

يفى حزب اليور، الذراع السناسنة لمدعوة السمفنة بمصر، وجود أي عالقة تربطه بيظنرا الفمسطنيي،  القاهرة:
كايت تيظنمنة أو ميهجنة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب نسري حماد، أمس، إن حزبه لنست له سواء 

فهو كنان مستقل ال نتبع أي تشكنالت خارج مصر، وأيه لم نسع إلى "أنة عالقة بتيظنمات عربنة أو دولنة، 
ن حقق يجاحات كبنرة في الداخل  ."إحداث أي تحالفات، حتى وا 

 54/51/1151الخميج، الشارقة، 
 

 "إسرائيل"احتجاجات ضد محاوالت سحب قانون يجرم التطبيع مع  :تونس 47
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تويس إلى وقفة احتجاجنة نوم االنثينن، أمام  في المدييميظمة من المجتمع  55دعا ائتالف نضم : )د.ب.أ(
نقول و  ."إسرائنل"لممطالبة بتنثبنت فصل بالدستور الجدند نجرم التطبنع  التأسنسي الوطييمقر المجمس 

 نأتيالمياهض لمصهنوينة، إن تحركهم  ينعرف يفسه باالئتالف الجمعنات والذي ،ميظمو الوقفة االحتجاجنة
نيص عمى  الذيالجدند، و  التويسيمن مشروع الدستور  >1إطار الحممة الوطينة لمدفاع عن الفصل  يف

 تجرنم "كل أشكال التطبنع مع إسرائنل".
 53/51/1151اليوم السابع، القاىرة، 

 
 يثبت قدراتنا العسكرية "إسرائيل"حزب اهلل أجواء  اختراقإيران:  48

اعتبر وزنر الدفاع اإلنرايي الجيرال أحمد وحندي أن الطائرة من دون طنار التي أرسمها حزب اهلل لمتحمنق 
ن تظهر مستوى القدرات العسكرنة لطهران. وقال في تصرنحات بنثها التمفزنون اإلنرايي، إ "إسرائنل"فوق 

، ل"إسرائن"، معربًا عن اعتقادا بأن من حق الحزب إرسال طائرات لمتحمنق فوق "عظنم"حزب اهلل قام بعمل 
قدرات إنران عالنة جدًا وهي في خدمة الدول "وأكد أن  ما دامت األخنرة تقوم بخرق نومي لألجواء المبياينة.

وأضاف:  حول أصل الطائرة من دون طنار.، وفق ما يقل عيه التمفزنون الرسمي ردًا عمى سؤال "اإلسالمنة
من الطبنعي استخدام ما يممكه في الوقت الضروري لمدفاع عن أراضي العالم اإلسالمي.. هذا الخطوة "

حطمت كل ما قنل "واعتبر أن الطائرة  ."تظهر أن حزب اهلل مستعد تمامًا، وسنرد عمى اليظام الصهنويي
لمدفاع الجوي( وأصبح واضحًا أن اليظام الصهنويي ال نمكن أن نفمت عن يظام القبة الحدندنة )اإلسرائنمنة 

 ."من غضب المسممنن
 54/51/1151السفير، بيروت، 

 
 واشنطن تضغط لمنع انعقاد جمسة لمجمعية العامة لمتصويت عمى قبول عضوية فمسطين": أليام"ا 51

نة تضغط مرنكلوالنات المتحدة األن اأاألنام جرندة كشفت مصادر غربنة وفمسطنينة ل :أرياؤوطعبد الرؤوف 
المتحدة نميح  لألممالمتحدة لميع عقد جمسة لمتصونت عمى مشروع قرار في الجمعنة العامة  األممعمى 

 األمنننمارسون الضغوط عمى  ن مسؤولنن أمرنكننن كباراً ألى إ وأشارت فمسطنن صفة الدولة غنر العضو.
المتحدة عمى  األمم إلىبوقف الوالنات المتحدة مساهماتها  ونموحون ،بان كي مون ،المتحدة لألممالعام 

مساهماتها في ميظمة النويسكو بعد ميح فمسطنن العضونة الكاممة في  أوقفتغرار ما فعمت حنيما 
 الميظمة.

 54/51/1151، رام اهلل، األيام
 

 ة الفمسطينيةماليين يورو لدعم موازنة السمط 51منحة فرنسية بقيمة  55
سالم فناض والحكومة الفريسنة ممنثمة بالقيصل العام  .د الفمسطنيي في رام اهلل ع رئنس الوزراءوق :رام اهلل

مالننن نورو في مقر رئاسة الوزراء، دعمًا  50مس اتفاقنة ميحة بقنمة أالفريسي فردنرنك دنزاينو، صباح 
 .1051لموازية السمطة الوطينة لعام 

، لممساهمة في مشروع "إعادة تأهنل السكن بشكل عاجل ألف نورو من هذا الدعم 900وسُنخصص مبمغ 
لدعم العائالت الفمسطنينة األكنثر فقرًا" الذي ُنيفذا بريامج األمم المتحدة اإليمائي في القدس. ونبمغ حجم 
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 10ممنون نورو لدعم الموازية العامة، و 10الدعم الفريسي المخصص لمسمطة الوطينة لمعام الحالي، حوالّي 
 و أخرى لدعم المشارنع التطونرنة.ممنون نور 

 54/51/1151الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 تستحق الشجب ةاعتداءات المستوطنين عمى المزارعين في الضف :روبرت سري 51
 إزاءيه نشعر بالفزع إسري  تروبر  األوسطالمتحدة لعممنة السالم في الشرق  األممقال مبعوث  :رام اهلل

مئات أشجار  وتدمنرهمكررة لممستوطينن اإلسرائنمننن عمى المزارعنن الفمسطنيننن التقارنر عن الهجمات المت
"هذا األعمال  جرندة القدس:ل أرسمهواضاف في بنان  الزنتون في ذروة موسم الحصاد في الضفة الغربنة.

ل أن عمى إسرائن أدعو حكومة إسرائنل إلى تقدنم المسؤولنن عيها إلى العدالة. نجب وأياتستحق الشجب 
ترقى إلى مستوى التزاماتها بموجب القايون الدولي لحمانة الفمسطنيننن وممتمكاتهم في األراضي المحتمة 
بحنث نتواصل موسم قطف الزنتون، وهو عيصر حاسم لمحناة الفمسطنينة واالقتصاد الفمسطنيي، دون 

 ."عوائق وبسالم
 53/51/1151، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"تيديد  من رغمَ بالفي طريقيا إلى غزة  السفينة ماضية ":ستيل"أ طاقم 52

التي ايطمقت في رحمتها باتجاا غزة في السابع من  ؛نصر طاقم السفنية السوندنة "استنل": هدى بارود -غزة
من رغم عمى الأكتوبر الجاري، عمى مواصمة طرنقه إلى القطاع الساحمي لكسر حصارا، تشرنن األول/ 

تي تعرَض لها طاقمها الذي نحمل البعض ميه الجيسنة الفيميدنة والسوندنة، وفَق ما التهدندات اإلسرائنمنة ال
 أكد بذلك الياطق باسم المجان الشعبنة لكسر الحصار عمي اليزلي.

فمسطنن أون النن إن طاقم السفنية الذي نتكون من يخبة من الشخصنات المرموقة أكَد جرندة وقال اليزلي ل
غزة حامال معه المواد الالزمة واالستهالكنة لمقطاع الصحي والحمنب المدعم  أيه عازم عمى الوصول إلى

 ألطفال القطاع ولن نأبه لمتهدندات اإلسرائنمنة.
 53/51/1151موقع فمسطين أون الين، 

 
 ييود أوروبا يطالبون بنقاش عاجل حول ازدياد العداء ليم 53

أوروبا، الحاخام مياحم مرغولنن، بطمب إلى رئنس تقدم مدنر رابطة الميظمات النهودنة في  :القدس المحتمة
برلمان اإلتحاد األوروبي مارتنن شولتس، لعقد اجتماع عاجل لمياقشة ازدناد ظاهرة االعتداءات 

 والتصرنحات التي تدعو إلى العيف ضد النهود في دول أوروبا.
ابطة الميظمات النهودنة عمى وجاء هذا الطمب بالتزامن مع ميح االتحاد جائزة يوبل لمسالم، حنث عمقت ر 

وجاء فنها "أن اإلتحاد األوروبي لن نستطنع  ذلك من خالل رسالة وجهت لرئنس برلمان االتحاد األوروبي.
أن نتذوق فوزا بجائزة يوبل لمسالم، ومازالت أعمال العيف في القارة األوروبنة ضد النهود أخذة في االزدناد، 

 قرار في القارة األوروبنة".وأن هذا األمر نشكل خطر عمى االست
 53/51/1151وكالة سما الخبارية، 
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خالل قفزته مساء  ،بمغت السرعة القصوى لممغامر اليمساوي فنمنكس بومغارتير :وكاالت –لوس ايجموس 
مرة سرعة الصوت، وهو رقم قناسي في  1,24كمم( اي ما نوازي  1342,2منال في الساعة ) 834امس، 

 القفز الحر من حدود الغالف الجوي، وفق ما اكد متحدنثون رسمنون امس.
اعقب القفزة التي قام بها المغامر اليمساوي  ،وهذا السرعة التي تم االعالن عيها خالل مؤتمر صحفي

وحددت  ،يتها متحدنثة باسم فرنق بومغارتير في وقت سابقببضع ساعات، أعمى بكنثنر من تمك التي اعم
 كمم( في الساعة. 1136امنال ) 706سرعة القفزة القصوى بأيها 

عيد حدود الغالف الجوي  ،ألف متر 39وهبط المغامر بومغارتير بسالم من ارتفاع نزند قمنال عمى 
 دى هبوطه حاجز الصوت.لالرض، في سماء ينومكسنكو، جيوب غرب الوالنات المتحدة مخترقا ل

الذي سجمه في  ؛واستغرق هبوطه حوالي نثمايي دقائق لنحطم بذلك الرقم القناسي العالمي في السقوط الحر
مترا من ميطاد  31333من ارتفاع  ،الكولوينل السابق في سالح الجو االمنركي جو كتيجر 1960العام 

 هنمنوم انضا.
 15/10/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 
 

 ىل ىناك بديل من أوسمو؟ 55
 هايي المصري

، واتضاااح أن اتفاااق أوساامو ال نمكاان أن 1000ميااذ ساايوات، وتحدنااًدا ميااذ ايهنااار قمااة كامااب دنفنااد فااي العااام 
نحقق السالم أو نقود إلى تساونة تحقاق الحاد األدياى مان الحقاوق الفمساطنيّنة؛ تعانش القناادة الفمساطنيّنة حالاة 

 ة الخنارات.من فقدان االتجاا ومحدودنّ 
فمن جهة، بعد اغتنال الرئنس الراحل ناسر عرفات وتولي الارئنس محماود عبااس سادة الرئاساة، كاان األخنار 
نبااذل مساااعي حنثننثااة إليجاااح المفاوضااات، التااي وصاامت إلااى حااد تطبنااق االلتزامااات الفمسااطنيّنة فااي خارطااة 

واحاد، والموافقاة عماى مباادرة الساالم والتيسانق األمياي مان جاياب « العياف واإلرهااب»الطرناق، خصوًصاا يباذ 
العربّنااة التااي تتضاامن موقفًااا جدنااًدا ماان قضااّنة الالجئاانن، ومااا نعينااه ذلااك ماان وضااع حااق العااودة فااي يطاااق 

، وضاامان أماان «تبااادل األراضااي»المساااومات وتحاات رحمااة الفنتااو اإلساارائنمي، وتكاارنس الموافقااة عمااى مباادأ 
قاماة عالقاات طبنعّناة معهاا؛ ذلاك كماه مان دون أن تعتارف إسارائنل بأيهاا دولاة محتماة، وال الموافقاة  إسرائنل وا 

؛ فااي وقات واصاامت فنااه تطبنااق >;عماى وقااف االسااتنطان، وال عماى هاادف إقامااة دولااة فمساطنيّنة عمااى حاادود 
المخططاااات االساااتعمارّنة والتوساااعّنة واالساااتنطايّنة والعيصااارّنة والعدوايّناااة، التاااي ترماااي إلاااى خماااق أمااار واقاااع 

 عل الحل اإلسرائنمي هو الحل الوحند المطروح والممكن عممنًّا.احتاللي نج
ومااان جهاااة أخااارى، وعماااى الااارغم مااان الحااادنث عااان الخناااارات والبااادائل األخااارى: مااان اساااتقالة الااارئنس، وحااال 
عاادة  يجاز المصالحة الوطيّناة وااليتخاباات، وا  السمطة، واتفاق أوسمو، وبروتوكول بارنس، وتدونل القضّنة، وا 

التحرنر، والمقاومة الشعبّنة، إلى حل الدولة الواحدة، إال أن القنادة الفمسطنيّنة استمرت في خاياة  بياء ميظمة
من الموت السارنري الاذي دخمات فناه « عممّنة السالم»االيتظار؛ لحدوث تطورات من شأيها إخراج ما نسمى 
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ي عماى إسارائنل، وعماى احتماال ميذ سيوات طونمة. فماا زال الرهاان قائًماا عماى إمكايّناة ممارساة ضاغط أمنركا
 قدوم حكومة إسرائنمّنة نمكن أن تقبل بتسونة تحقق جزًءا جوهرًنا من المطالب الفمسطنيّنة أو كمها.

 تجريب المجرب!
بيااااء عماااى ذلاااك الحظياااا اساااتمرار الرهاااان عماااى الخناااار المجاااّرب، فمااارة ناااتم الرهاااان عماااى إحنااااء المفاوضاااات 

ة نثاينة ناتم الرهاان عماى مفاوضاات تقرنبّناة، عماى أسااس تجمناد جزئاي وموقات المباشرة، بمبادرة أمنركّنة، ومر 
لالستنطان، ونثالنثة عمى مفاوضاٍت استكشافّنة ورسائَل متبادلٍة مع يتيناهو واآلن نتركز الرهان عمى الحصول 
 عماااى دولاااة غنااار عضاااو عبااار الجمعّناااة العاماااة، بعاااد أن فشااامت المباااادرة الفمساااطنيّنة فاااي العاااام الماضاااي فاااي

 الحصول عمى العضوّنة الكاممة لمدولة الفمسطنيّنة عبر مجمس األمن.
الساار فااي حناارة القنااادة الفمسااطنيّنة وترددهااا الااذي نااؤدي إلااى اعتماااد سناسااة ايتظارّنااة غناار مبااادرة وال فاعمااة، 
وتخشى مان أي شايء؛ هاو أيهاا تجاد يفساها فاي موقاف ضاعنف جاًدا، وتحات وطاأة أزماة سناساّنة واقتصاادّنة 

سااهم، حتاى اآلن عماى األقال، فاي تهمانش « ربناع عرباي»قمة، ومن دون أوراق قوة فمسطنيّنة، وفي ظل متفا
 القضّنة الفمسطنيّنة، وفي ظل يجاح إسرائنل في وضع الممف اإلنرايي عمى صدارة االهتمامات الدولّنة.

لاذلك تفضاال ايتظااار فاي هااذا الوضاع، ال تسااتطنع القنااادة أن تعتماد خنااارات أخارى ماان دون دفااع نثمان باااهظ، 
مفاجأة تغنر الحال، أو معجزة نمكن أن تهبط من السماء، من شأيها إيقاذ القضّنة الفمسطنيّنة من يكبة حاذر 

 ميها الرئنس الفمسطنيي في خطابه األخنر في األمم المتحدة.
خارى مان دون السؤال األهام: لمااذا وصامت القناادة الفمساطنيّنة إلاى وضاع ال تساتطنع فناه أن تعتماد خناارات أ

 دفع نثمن باهظ جًدا؟
إن الذي أوصميا إلى هذا المصنر البائس هو توقنع اتفاق أوسامو واساتمرار الرهاان عمناه، باالرغم مماا تضاميه 
من تيازالت فمسطنيّنة كبرى، تجمت في االعتراف بإسرائنل دون أن تعتارف بالدولاة الفمساطنيّنة، والتياازل عان 

القاوة الفمساطنيّنة والعربّنااة والدولّناة دون أن تحقاق أهااداف اليضاال، والفصاال المقاوماة وأشاكال اليضااال وأوراق 
ما بنن القضّنة والشعب واألرض، وتجزئة القضّنة إلى قضانا، والشعب إلى شعوب في الضفة وغازة والاداخل 

، وفصاال >;<5والشااتات، واألراضااي إلااى أ، وب، وج، وفصاال القاادس عاان بقّنااة األراضااي المحتمااة فااي العااام 
خنرة عن أراضي فمسطنن الداخل، وتجزئة الحل إلى مراحل ايتقالّنة ويهائّنة من دون ضمايات بأال تستغل األ

إسرائنل المرحمة االيتقالّنة لتغننر الحقائق عمى األرض، حتى تصبح مالئمة لها تماًما، مستفندة في ذلاك مان 
تعامل بعد أوسمو بأن القضّنة الفمسطنيّنة لام االختالل الفادح في منزان القوى لمصمحتها، وتحنند العالم الذي 

تعااد قضااّنة تحاارر وطيااي، باال مسااألة تتعمااق بياازاع عمااى األرض والحاادود، أو حااول طبنعااة السااالم، أو باانن 
 ومن ضدا، وغنرها الكنثنر من التفاصنل.« اإلرهاب»المعتدلنن والمتطرفنن، أو بنن من نمارس 

ذا كايت هياك عوامل وأوهام وآمال دفعت ا لقنادة الفمسطنيّنة إلى عقد اتفاق أوسامو، إال أن الفرصاة لمتراجاع وا 
ال مواعناد »عيه قد توافرت أكنثر من مرة ولم نتم ايتهازها، فقد أعمن إسحاق رابنن مبكًرا بعد اتفااق أوسامو أن 

، فاي إشاارة إلاى أن إسارائنل أعاادت اليظار فاي أوسامو قبال أن نجاف الحبار الاذي كتاب باه. نثام يفاذت «مقدسة
«  هبة اليفق»، وواصمت ذلك بالرغم من «أبو غينم»كومة يتيناهو مخططها في توسنع االستنطان في جبل ح

، وُباحَّ صاوت صاائب =<<5الاذي وقاع فاي العاام « واي رنفر»، ولم نطبق اتفاق ;<<5التي جرت في العام 
اإلسارائنمّنة. وجااء أنهاود  التاي لام تطبقهاا الحكوماات 89عرنقات، وهو نتحادث عان االلتزاماات اإلسارائنمّنة الاا 

باراك إلى رئاساة الحكوماة، ودماج ماا بانن التزاماات واساتحقاقات المارحمتنن االيتقالّناة واليهائّناة؛ حتاى ال تادفع 
إسرائنل نثمًيا في المرحمة االيتقالّنة وآخر في اليهائّنة، ودفع األمور يحو عقد قماة كاماب دنفناد، عماى أسااس: 
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ُنْكَشاااَف القيااااع عااان ناسااار »ساااالم وفقًاااا لمشاااروط واإلماااالءات اإلسااارائنمّنة؛ أو أن  إمااا أن تتوصااال إلاااى اتفاقّناااة
ظهارا بأيه زعنم إرهابي ولنس صايع سالم  «.عرفات، وا 

عادة فك االرتباط عان قطااع غازة،  نثم جاءت حكومة شارون، وأعادت تعمنق االحتالل في الضفة الغربّنة، وا 
بادعم أمنركاي، ودولاي تمنثال باأطراف المجياة الرباعّناة، إعاادة واغتالت ناسر عرفات، وفرضات عماى السامطة، 

صناغة يفسها لتستجنب لموقائع االحتاللّنة الجدندة التي أقامتها ميذ أوسمو، وتجااوزت فاي ذلاك أوسامو بشاكل 
نكاد أن نكون كاماًل. ومن نثم جاءت حكومة أولمرت، وحاولات مارة أخارى فارض تساونة يهائّناة، لام ُنقَاّدر لهاا 

؛ ألن الحكوماااة اإلسااارائنمّنة لااام تكااان ميساااجمة حاااول خطاااة رئنساااها، وغنااار قاااادرة عماااى تساااونقها، وألن اليجااااح
الفضااائح الحقاات أولماارت إلااى أن أسااقطته، وبساابب أن القنااادة الفمسااطنيّنة ال نمكيهااا أن توافااق عمااى تسااونة 

التسااونة االيتقالّنااة التااي يهائّنااة ال تحقااق الحااد األديااى ماان الحقااوق الفمسااطنيّنة، حتااى لااو كاياات أقاال سااوًءا ماان 
طرحها شارون، وخصوًصا أن التجربة أنثبتت أن ما نجد طرنقه لمتيفنذ لنس ماا ناتم التوقناع عمناه، بال هاو ماا 

 نستطنع الطرف القوي فرضه عمى الطرف الضعنف.
تمااة إن الساامطة والمجيااة الرباعّنااة الدولنااة والاادول المايحااة أعفاات إساارائنل ماان مسااؤولناتها عاان األراضااي المح

المترتباة عمنهاا بحكام القاايون الادولي، نثام قامات بخدماة االحاتالل أمينًّاا واقتصاادنًّا وسناسانًّا، عماى أسااس أيهااا 
، ولااااو عمااااى أساااااس تبااااادل >;<5ستحصاااال بالمقاباااال عمااااى دولااااة فمسااااطنيّنة عاصاااامتها القاااادس عمااااى حاااادود 

 لألراضي.
تقاام بااذلك، باال تجاااوزت كمنًّااا اتفاااق أوساامو وقاماات الساامطة بمااا عمنهااا ماان التزامااات، فااي حاانن أن إساارائنل لاام 

وااللتزامات المترتبة عمنه، وذلك في يفس الوقت الذي شددت فنه إسرائنل عمى ضرورة اساتمرار قناام الجاياب 
 الفمسطنيي بالتزاماته.

إن الخااروج ماان قواعااد أوساامو والتزاماتااه هااو مفتاااح الخااالص الااوطيي، ولااو أدى ذلااك إلااى ايهنااار الساامطة أو 
ألن المهم أن نكون ذلك الخروج في سناق إحناء المشروع الوطيي والمؤسسة الجامعة والقنادة الواحدة،  حمها،

ونمكن أن نتم ذلاك عماى دفعاات ومراحال، مان دون أن تتضامن بالضارورة إعاالن إلغااء أوسامو رسامنًّا وعمًياا؛ 
ون فااي هااذا الحالااة قااد تحممااوا حتااى ال نتحماال الفمسااطنينون المسااؤولّنة عاان جرنمااة ارتكبتهااا إساارائنل، ونكوياا

، وبعااد وفاتااه. المهاام أن نكااون الهاادف «عصاارا الااذهبي»المسااؤولّنة فااي كااال الحااالتنن، عيااد التوقنااع عمنااه فااي 
 واضًحا ميذ البدانة.

 54/51/1151، السفير، بيروت
 

 المصطنعباراك والخالف  -نتنياىو  56
 فانز رشند

» ناادنعوت أحرويااوت«القياااة التمفزنوينااة النثاينااة وصااحنفة وماان أبرزهااا » اإلساارائنمنة«تحاادنثت وسااائل اإلعااالم 
بنن رئنس الحكوماة بيناامنن يتينااهو ووزنار الحارب إنهاود بااراك. السابب وفقاًا لأليبااء، » خالفات حاّدة«عن: 

أن األول نتهم النثايي بتشونه سناسته لدى اإلدارة األمرنكنة وتحرنضها عمنه، حتاى إياه فّكار بإقالاة بااراك مان 
ة الحالنة. باراك كان قد زار الوالنات المتحدة مؤخرًا واجتماع ماع المعينانن مان المساؤولنن األمارنكننن، الحكوم

ضافة لهم اجتمع مع حاكم مدنية شنكاغو الصهنويي النهودي رام إنمايونل، المسؤول السابق عن العااممنن  وا 
نكي توم دانمتاون، وفاي االجتمااعنن في البنت األبنض والمقرب من أوباما، ومع مستشار األمن القومي األمر 
 مع األخنرنن )وبخاصة المستشار( مارس التألنب عمى سناسات يتيناهو.
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صااحنح أن هياااك خالفااات باانن باااراك ويتيناااهو، ولكاان باااراك فااي «مكتااب باااراك رد عمااى مااا تاام يشاارا بااالقول 
ئتالف مع يتيناهو مياذ تشاكنل قام با» اإلسرائنمي«بدانًة فإن وزنر الحرب » . الخارج نعرض سناسة الحكومة

الحكومة وعيدما كان رئنسًا لحزب العمل . باراك وحفاظًا عماى هاذا التحاالف شاقَّ حزباه وايفصال عياه عيادما 
صاااوتت أغمبناااة المجياااة المركزناااة لمحااازب بااليساااحاب مااان الحكوماااة. بعدئاااٍذ، قاااام بااااراك بتاااألنف حااازب جدناااد 

فإيااه لاان نتجاااوز يساابة الحساام »»: اإلساارائنمنة«الاارأي هعتسامؤوت: وهااو حاازب صااغنر، ووفقااًا السااتطالعات «
 في االيتخابات التشرنعنة المقبمة، )أي لن نكون له تمنثنل في الكينست(.

مااان ياحناااة نثايناااة، فاااإن سناساااات كااال ميهماااا، متماهناااة ماااع سناساااات اآلخااار، إن باليسااابة إلاااى توجناااه ضاااربة 
فااي الشاارق األوسااط)مع الفمسااطنيننن والعاارب(، أو إلااى إنااران، أو باليساابة إلااى التسااونة » إساارائنمنة«عسااكرنة 

 فهما أنضًا متفقان عمى هذا المسألة. 1058الموقف من مشروع منزاينة العام ،
االيفصااال «معااروف، أن باااراك )وميااذ يحااو الشااهر(، طمااع بخطااة جدناادة لمتسااونة مااع الفمسااطنيننن عيوايهااا، 

إخاالء بضاع مساتوطيات مان تماك التاي أقامهاا وترتكاز عماى «أحادي الجايب عن مياطق فاي الضافة الغربناة 
بقاء الكتل  المستوطيون خارج سناق الخطة االستنطاينة لمحكومة، شرنطة موافقة مستوطينها عمى اإلخالء، وا 

، والساانطرة العسااكرنة عمااى مياااطق فااي الضاافة الغربنااة )غااور »إساارائنل«االسااتنطاينة الضااخمة وضاامها إلااى 
سااااابتمبر/أنمول الماضاااااي، أماااااا  :1» إسااااارائنل الناااااوم«ك وفقاااااًا لصاااااحنفة األردن وقمااااام الجباااااال العالناااااة(، ذلااااا

فاااي الضاافة الغربناااة،  والتاااي نااارفض مساااتوطيوها » خماااف الجااادار«المسااتوطيات الصاااغنرة التاااي التااازال قائمااة 
اإلخالء، فنمكيهم البقاء فنها مدة خمس سيوات ومن نثم نستطنعون التقرنر، إذا ما كايوا نرغبون بالبقاء تحت 

% مااان المساااتوطيات. 0<قاااد احتفظااات ب«، وفاااق أقاااوال بااااراك، »إسااارائنل«مساااطنيي . وباااذلك تكاااون الحكااام ف
وتهوند ميطقتها نجري عمى قدم وساق. ال »» . إسرائنل«القدس الموحدة: العاصمة األبدنة ل«بالطبع ستظل 

لحقنقاااة( ال سااانادة لمدولاااة )الحكااام الاااذاتي فاااي ا >;<5عاااودة لالجئااانن، ال ايساااحاب مااان كااال ميااااطق العاااام ،
الفمسطنينة عمى المعابر وال عمى األجواء وال عماى البحار وال عماى المنااا الجوفناة، واالساتنطان نتواصال ولان 

 نتوقف.
هااذا هااو مضاامون خطااة باااراك التااي هااي فااي حقنقتهااا يسااخة كربوينااة عاان وجهااة يظاار يتيناااهو . قااد نختمااف 

لمضمون والجوهر متفقان عمى جمنع السناسات االنثيان عمى بعض القضانا الشكمنة )التكتنكنة(، لكيهما في ا
التاااي تيتجهاااا الحكوماااة الحالناااة. وهماااا عماااى مااادى نثاااالث سااايوات ويصاااف الساااية )عمااار الحكوماااة االئتالفناااة 
الحالنااة(، لاام نظهاار عمااى كاال ميهمااا فااي تصاارنحاته، تياقضااه مااع اآلخاار، فكاال ميهمااا صااقر )وفقااًا لتقننمااات 

، وُنحساابان عمااى الجياااح المتشاادد فااي لااون الطنااف السناسااي »(نناإلساارائنمن«الاابعض ماان الااذنن نمناازون باانن 
 ».اإلسرائنمي«

بانن الفنياة واألخارى، باليسابة إلاى العدناد » اإلسارائنمنة«ُنعرف عن يتينااهو تسارنباته اإلعالمناة فاي الصاحافة 
ة ماان المواقااف التااي تتخااذها حكومتااه، إذ ناادعو أزالمااه فااي الحكومااة إلااى تساارنب أخبااار متياقضااة عاان قضاان

عاان موقفااه » إساارائنل«معنيااة، فماانثاًل باليساابة إلااى تجينااد الشااباب ماان األحاازاب الدنينااة، تضاااربت األيباااء فااي 
المكمفة البحث في سن القايون المتعمق بهذا القضنة. التسرنبات » لجية تال«ميها، إال أيه فاجأ الجمنع بحل 

األحااازاب المتحالفاااة معاااه فاااي تشاااكنل اإلعالمناااة نمارساااها يتينااااهو بهااادف ممارساااة الضاااغوط السناسااانة عماااى 
 االئتالف،  من أجل أجبارها عمى التصونت في الحكومة والكينست لمصمحة القرارات التي نتخذها.

يتيناهو عمى باراك وتسرنبه إلى اإلعالم، نأتي في هذا السناق، بهدف دعام األخنار ايتخابناًا عماى » غضب«
يسبة الحسم في االيتخاباات المقبماة التاي تام تقادنم موعادها مستوى الشارع، لنتمكن حزبه الصغنر من اجتناز 
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، »(إسارائنل«ولنكون شرنكه في أي ائتالف مقبل. يتيناهو نوحي بأن بااراك لانس ظماه)منثمما ُنطماق عمناه فاي 
واستطالعات الرأي تؤكد فوز المنكود في االيتخابات المقبمة. والتصور بوجود خالف بنن يتيناهو وبااراك هاو 

 مجرد وهم.
 54/51/1151، الخميج، الشارقة

 
 
 
 

 !"إسرائيلة "التيديدات االردنية ل 57
 أ.د. أحمد سعند يوفل
اعترف العاهل األرديي الممك عبداهلل النثايي، أن إسرائنل تعارض حصول بالدا عمى مفاعل يووي لألغراض 

فا تعياادما بادأيا االعااداد الساممنة. وقاال أن تالمعارضااة األشاد لبرياامج األردن اليااووي تاأتي ماان إسارائنلت. مضان
لمحصااول عمااى طاقاااة يوونااة الغاااراض سااممنة، تواصاااميا مااع بعااض الااادول ذات المسااتوى المتقااادم ماان العمااال 
المسااؤول فااي هااذا المجااال لنتعاااويوا معيااا، غناار ايااه لاام نمااض وقاات طوناال حتااى ادركيااا ان اساارائنل تمااارس 

 الضغط عمى هذا الدول العاقة اي شكل من التعاون معيات.
ى األردن ا بشكل خجول ا والذي تشنر الدالئل عمى وجود النوراينوم في أراضنه، إلى ايشاء أول مفاعل ونسع

. وكان نعتقد بأيه ال نوجاد <105يووي لالغراض السممنة خصوصا تولند الكهرباء وتحمنة المناا بحمول عام 
قباال الممااك ا كاياات المعااارض  ماان نعااارض ذلااك، إال أيااه تباانن أن إساارائنل ا وبايتقاااد مباشاار ويااادر لهااا ماان

الرئنسي والوحند لهذا التوجه .وأكد ئنس هنئة الطاقة الذرنة االردينة خالد طوقان ان سفنرا اسرائنمنا ساابقا فاي 
عمان حاول عرقمة البرياامج الياووي الساممي االردياي مان خاالل الطماب مان سافراء عادد مان الادول تفساخت اي 

بة في الموقف اإلسرائنمي من األردن، أيها وقعت اتفاقنة سالم معاه عاام تعاون يووي مع المممكة. ووجه الغرا
، واعترف بها األردن رسمنا ونقنم عالقات دبموماسنة معها . وأنثبت في ساموكه السناساي مياذ عشارات 9<<5

السينن، عادم رغبتاه فاي إنثارتهاا أو الظهاور بمظهار مان نشاكل خطارا عمنهاا وعماى أميهاا . كماا أياه مان أكنثار 
ل العربناااة اعتاااداال فاااي تعامماااه معهاااا وحااارنص عماااى احتااارام االتفاقناااات الموقعاااة بنيهماااا. وماااع ذلاااك، فاااإن الاادو 

 إسرائنل تعارض حصوله عمى مفاعل يووي لألغراض السممنة، بحجة أيه نشكل تهدندا لها.
هاا الياووي عماى والموقف اإلسرائنمي من األردن، ننثبت أيها ترند التفرد بامتالك األسامحة اليووناة واحتكاار تفوق

جمنااع دول الشاارق األوسااط . ولهااذا فقااد قاماات بعاادة خطااوات اسااتهدفت إجهاااض وتاادمنر أي محاولااة عربنااة 
واغتنااال العمماااء العاارب  5=<5لتحقنااق أي تقاادم فااي المجااال اليااووي، كتاادمنر المفاعاال اليااووي العراقااي عااام 

لااردع بالشااك ت ماان خااالل تساارنب معمومااات واألجايااب العاااممنن فااي األبحاااث اليوونااة، واتباعهااا السااتراتجنة ت ا
عن امتالك الدول العربنة لتكيولوجنا يوونة تؤهمهم المتالك السالح اليووي، لكي تنثنر الدول المعينة بمحارباة 
ايتشار األسامحة اليووناة فاي العاالم . وماا زالات تضاع العراقنال أماام اماتالك العارب لمتكيولوجناا اليووناة، حتاى 

 ا معها اتفاقنات سالم كمصر واألردن.من الدول التي تربطه
رهاب ضد العمماء العرب فاي المجااالت اليووناة ومعظمهام مان مصار  وقامت إسرائنل بعدة عممنات اغتنال وا 
والعااراق، لميااع االسااتفادة ماايهم فااي التكيولوجنااا اليوونااة العربنااة. وهااي تعااارض باسااتمرار أي تطااور لممشااارنع 

إلاى إفشاالها بشاتى الطارق مان خاالل تادمنرها، كماا فعمات فاي العاراق عاام اليوونة في الدول العربناة، وتساعى 
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، أو مان خاالل وضااع >100، وفاي ساورنة حناث دمارت المفاعال الياووي الساوري فاي دنار الازور عاام 1=<5
العراقنل في وجه التعاون اليووي بنن الدول العربناة والادول األجيبناة حتاى ولاو مان أجال تولناد الطاقاة اليووناة 

السااممنة، كمااا تباانن أيهااا فعماات مااع األردن، لكااي تحااافظ عمااى تفوقهااا العسااكري الاادائم عمااى جمنااع  لألغااراض
الدول العربنة. وال نوجد عاقل نعتقد أن المشروع اليووي األردياي نشاكل خطارا عماى أمان إسارائنل التاي تمتماك 

كن أن نساعدا فاي أكنثر من نثالنثمائة رأس يووي. ومع ذلك فهي ترفض حصول األردن عمى مفاعل يووي نم
التغمب عمى مشاكل الطاقة التي نعايي ميها، ولنس امتالك األسامحة اليووناة لكاي نحاارب بهاا إسارائنل. وفاي 
ضوء تفرد إسرائنل بامتالك األسمحة اليوونة، أعند الحدنث من جدند عن موقف الدول العربنة في ظل الربنع 

عمااى مسااتقبل أميهااا القااومي، خاصااة مااع احتمااال حصااول  العربااي، أمااام الخنااار اليااووي اإلساارائنمي وتأنثنراتااه
انران عمى األسمحة اليوونة . أليها تعنش حالة من عدم التوازن واالستقرار. بنن متطمبات قطرنة عااجزة عان 
تحقنقهااا، ورغبااات قومنااة ال تسااتطنع تيفنااذها، وغناار قااادرة عمااى تحدنااد ماان هااو العاادو المشااترك الااذي نشااكل 

 القومي العربي الشامل، وبالتالي عمى استقرار وأمن الدولة القطرنة. وجودا خطرا عمى األمن
وتمعااب الوالنااات المتحاادة وبالتيساانق مااع إساارائنل، دورا مهمااا فااي تفاارد األخناارة بتممااك األساامحة اليوونااة، وعاادم 
ايتشااااار التكيولوجنااااا اليوونااااة فااااي ميطقااااة الشاااارق األوسااااط . فعماااال الكااااويغرس األمرنكااااي ماااان خااااالل لجايااااه 

فاادات وشاهادات وجمساات اساتماع لمساؤولنن فاي الحكوماة أو خباراء فاي مراكاز الدراساات حاول االس تشارنة وا 
القضاااانا المختمفاااة بماااا فنهاااا التاااي لهاااا عالقاااة بالقضاااانا اليووناااة، عماااى مراقباااة حصاااول الااادول العربناااة عماااى 

ي خطابااا إلااى وزناارة عضااوا فااي الكااويغرس األمنركاا :5، قاادم :100التكيولوجنااا اليوونااة . وفااي فبرانر/شااباط 
الخارجناة فاي ذلاك الوقات كويادولنزا راناس، بهادف التحقاق مان تقاارنر تفناد اساتعادة البرياامج الياووي المصاري 

بااالتفتنش عمااى  :100ليشاااطه. كمااا أنثااار البريااامج المصااري االيتباااا، بعااد قنااام وكالااة الطاقااة الذرنااة مطمااع 
لوجاود  :100وساائل اإلعاالم الغربناة واإلسارائنمنة عاام المفاعالت اليوونة المصرنة. وعماى الارغم مان تاداول 

تمؤشراتت عمى طموحات يوونة مصرنة، فإن شنئا جدنا لم ننثبت بشأن العمل في هذا البريامج الاذي اعترفات 
أوساط عممنة مصرنة عدندة بأيه قد وضاع فاي تالبارادت مياذ أماد طونال. وباات مان الممكان إخراجاه اآلن، بعاد 

 ليظام المصري، ووصول اإلسالمننن إلى السمطة.حدوث التغنرات في ا
وكان من المفروض اا أمام امتالك إسرائنل لمقوة اليوونة العسكرنة ا أن تبدأ الدول العربنة باالرد عماى ضاخامة 
التسمنح اإلسرائنمي وبالذات اليووي، بالخناار الياووي العرباي مياذ بداناة الصاراع العرباي ا اإلسارائنمي قبال أكنثار 

رن، في مواجهة التفوق العسكري اإلسرائنمي بماا فناه قادراتها اليووناة. فقاد كايات ظاروف الصاراع من يصف ق
والتحالفات الدولنة واإلقمنمنة والقدرات الذاتنة العربنة، واليظام الرسمي العربي نساعد في حصول العرب عمى 

ح الخماال فااي التااوازن ماان السااالح اليااووي فااي ذلااك الوقاات أفضاال ممااا هااو عمنااه اآلن. وكااان ال بااد ماان إصااال
امتالك إسرائنل لمقدرات اليوونة وقوى إقمنمنة أخرى، وايعكاسه السمبي عمى األمن القومي العرباي، ماع األخاذ 
بعاانن االعتبااار أيااه ال نجااوز أن تيفاارد إساارائنل بااالرادع اليااووي ضااد األقطااار العربنااة . وأصاابح معاااودة طاارح 

ظل التأكد من امتالك إسرائنل لمساالح الياووي، واحتماال حصاول قضنة الخنار اليووي العربي من جدند، في 
قوى إقمنمنة أخرى عمنه أمرا مهما. لنس من أجل استعماله في ظروف معنية، بل لكي نكون رادعا ضد قوى 
معادنة من احتماال اساتعمالها لمساالح الياووي الاذي تمتمكاه ضاد العارب، وتحنناد قادراتها اليووناة . خاصاة أن 

لمي الذي تقودا الوالنات المتحدة األمرنكنة، ساوف نساعى إلاى تقاونض أي مساعى عرباي الماتالك اليظام العا
 القدرات اليوونة.
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والغرنب أن الدول العربنة تيتقد دائما امتالك إسرائنل لمقدرات اليوونة، وتارى أياه نشاكل تهدنادا لألمان القاومي 
ليوونة. ولكن هذا اليقد لم نصل إلى حد التهدند العربي، وتطالب بإخالء ميطقة الشرق األوسط من األسمحة ا

بامتالك القدرات اليوونة، في حال لم تتخل إسرائنل عن أسمحتها اليوونة، واحتمال امتالك إنران في المستقبل 
القرنااب لألساامحة اليوونااة . خاصااة أن إساارائنل رفضاات المشاااركة فااي مااؤتمر حااول ياازع السااالح فااي الشاارق 

في همسايكي يهاناة العاام. بحجاة أن الوضاع المتقماب فاي الشارق األوساط والعادائي  األوسط، من المقرر عقدا
ال نشاجع إسارائنل عماى المشااركة فاي الماؤتمر، الاذي دعات إلناه الوالناات المتحادة، وهاو ماا كايات تطالاب باه 

 الدول العربنة ميذ سيوات.
لطرنااق الااذي نضاامن لهاام األماان ونسااتطنع العاارب أن نحققااوا ذلااك، إذا وجاادوا أيااه الخنااار أمااامهم سااوى هااذا ا

واالسااتقرار فااي ميطقااة الشاارق األوسااط . كمااا أن امااتالك العاارب لمقااوة اليوونااة، نسااهم إلااى حااد كبناار باسااتقرار 
الميطقااة، ألن تفاارد إساارائنل بااامتالك قاادرات يوونااة عسااكرنة ، نااؤدي إلااى اخااتالل فااي مناازان القااوى اإلقمنمااي 

قل ابتازاز العارب باحتماال اساتعماله ضادهم، وفارض شاروطها لصالحها، ونشجعها عمى استعماله أو عمى األ
عمنهم. خاصة أن اتفاقات السالم بنن إسارائنل وبعاض الادول العربناة، لام تاؤد إلاى تخفانض اليفقاات الدفاعناة 
والتسمنحنة إلسرائنل، بال عماى العكاس فهاي فاي تصااعد مساتمر. فقاد وصامت منزايناة الادفاع اإلسارائنمنة عاام 
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ومن جهة أخرى، فقد تبانن عادم اساتخدام الساالح الياووي فاي الصاراعات الدولناة، بال عماى العكاس نمكان أن 
ة مان أجال عادم اساتعماله. ومياذ اكتشااف األسامحة اليووناة نمعب الخنار اليووي كعامل رادع لمقوى المتصاارع

فااي القاارن الماضااي، لاام تسااتعمل فااي الحااروب سااوى ماارة واحاادة خااالل الحاارب العالمنااة النثاينااة فااي هنروشاانما 
وياجااازاكي. ونقااال أيااه لااو كاياات النابااان تمتمااك السااالح اليااووي، لمااا تجاارأت الوالنااات المتحاادة عمااى اسااتعماله 

لقاء قيابمها ا ليوونة فوق مديها لتحسم الحارب لصاالحها. ولهاذا فاإن اماتالك العارب لمساالح الياووي، سانمعب وا 
دورا مهمااا فااي تحقنااق االسااتقرار فااي الشاارق األوسااط، أليااه نصاابح رادعااا يوونااا فااي وجااه إساارائنل إذا أرادت 

لااة صااراع، اسااتعمال سااالحها اليااووي ضااد العاارب. وماان المعااروف أن امااتالك السااالح اليااووي لاادولتنن فااي حا
 نميع كمتنهما من استعماله.

وبات من الطبنعي، أمام الرفض االسرائنمي إبقاء ميطقة الشرق األوسط خالنة من األسمحة اليووناة، أن نمجاأ 
العرب إلى الخنار الياووي. ألياه ساوف ناردع إسارائنل مان العادوان عماى الادول العربناة، ومان قنامهاا بااالبتزاز 

بامتالكهاااا لمساااالح الياااووي، مااان أجااال الحصاااول عماااى تياااازالت مااان قبااال الااادول السناساااي والعساااكري لتفردهاااا 
العربنة. كما سنزند من نثقة العرب بقادراتهم الذاتناة فاي الادفاع عان أيفساهم، وعادم االعتمااد عماى قاوى أجيبناة 
فااي حااال تعرضااهم لعاادوان خااارجي. وامااتالك العاارب لمتكيولوجنااا اليوونااة ال نفناادهم ماان أجاال اسااتعمالها فااي 

 لحصول عمى السالح اليووي فقط، بل الستخدامها في المجاالت السممنة وتولند الطاقة.ا
ولهااذا فااإن العاارب نممكااون الكفاااءات البشاارنة واإلمكاينااات اقتصااادنة التااي تااؤهمهم الحصااول عمااى تكيولوجنااا 

ي مختباارات يوونااة متقدمااة. وهياااك عشاارات العمماااء العاارب المهاااجرنن إلااى الاادول األجيبنااة والااذنن نعممااون فاا
يوونة متقدمة. وتذكر بعض اإلحصائنات بوجود عشرة آالف مهاجر مصاري نعمماون فاي مواقاع حّساساة فاي 
الوالنااات المتحاادة األمرنكنااة. ماان بناايهم نثالنثااون عااالم ذّرة نخاادمون حالنااًا فااي مراكااز األبحاااث اليوونااة. ونعماال 

ة العالم الدكتور فاروق الباز، الاذي نارأس حالناًا باحنثًا مصرنًا في الوكالة األمرنكنة لمفضاء )ياسا( بقناد 8:0
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تمركز االستشعار عن ُبعدت في تجامعة بوسطنت. ومن الممكن أن تعاود مصار مان جدناد فاي إقاماة محطاات 
 لمطاقة اليوونة، بعد سقوط يظام الرئنس المخموع حسيي مبارك وعودة االستقرار إلنها.

لعرباي عماى اليظاام الرسامي العرباي لمضاغط عمناه مان أجال كما نمكن ممارسة الضاغوطات مان قبال الشاارع ا
زنادة اهتمام الدول العربنة بالخنار اليووي لكي نكون قوة ردع عربنة في مواجهاة الساالح الياووي اإلسارائنمي. 
نثارتهاا  والظروف مالئمة في ظل الربنع العربي والحراك الشعبي العربي، ألخذ هذا القضانة بعانن االعتباار، وا 

اإلعالم العربنة لتيونر الرأي العام العربي بأهمنة الحصول عمى قدرات يوونة نستطنع من خاللهاا  في وسائل
العرب حمانة أميهم واستقرارهم في السيوات القادماة، وكاذلك االساتفادة ميهاا ساممنا. إسارائنل لان تسامح باذلك، 

تااي تحاادث فااي الااوطن العربااي، أليهااا تاادعي أيااه نهاادد أميهااا، ولكاان ال بااد ماان توظنااف المتغناارات الجدناادة ال
لمضاااغط عماااى إسااارائنل لكاااي تاااتخمص مااان ترساااايتها اليووناااة، أو أن نكاااون البااادنل هاااو اماااتالك الااادول العربناااة 
نران، بنيما الدول العربنة تستيكر وتيتقد،  الطاقة اليوونة. أليه النجوز أن نترك التيافس اليووي بنن إسرائنل وا 

وونااة لحمانااة أميهااا. ونباادو أن إساارائنل التااي تاارفض حصااول األردن ماان دون أن تسااعى المااتالك القاادرات الي
عمى مفاعل يووي لمطاقة السممنة بحجة أن ذلاك نشاكل تهدنادا ألميهاا، ستشاعر باالقمق أكنثار إذا اتفقات الادول 

 العربنة مجتمعة عمى الخنار اليووي. 
 53/51/1151، المستقبل العربي
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 عاموس هارئنل
إن تساامل طااائرة ماان دون طنااار ماان إيتاااج إنرايااي، أرساامها حاازب اهلل ماان لبيااان إلااى األراضااي اإلساارائنمنة فااي 
يهانة األسبوع الفائت، وفرت تذكرة لمنزان الاردع المركاب الاذي ال نازال ساارنًا بانن الطارفنن. وال خاالف حاول 

ذي تواجهاه إسارائنل حالناًا. ومياذ الصادام أن حزب اهلل، بدعم إنراياي هاو الخصام األشاّد تعقنادًا فاي الميطقاة الا
، ايشاااغل الطرفااان بعممنااة دائماااة السااتخالص العبااار، ;100األخناار بنيهمااا، فاااي حاارب لبيااان النثايناااة صاانف 

 االستعدادات العممناتنة وتحّدي العدو.
وتواصاال المؤسسااة األمينااة فاارض ساارنة شاادندة عمااى تحقنقااات الحااادث. ونباادو أن طااائرة حاازب اهلل لاام تكاان 

إنراينااة ماان دون طنااار أرساامها حاازب اهلل فااي ذروة « أبابناال»، عمااى شاااكمة نثااالث طااائرات «ئرة ايتحارنااةطااا»
الحاارب قبااال ساات سااايوات. فمهماتهاااا مختمفااة: تصاااونر أهاااداف فااي إسااارائنل، فحاااص ميظومااة الااادفاع الجاااوي 

 وأنضًا خمق ردع معنن.
سها صوارنخ دقنقة لمدى متوساط وبعناد، ولنس بوسع حزب اهلل أن نعرض حالنًا كل أسمحته النثقنمة، وعمى رأ

ألن استخدامها ضد إسرائنل قد نقاود الميطقاة إلاى حارب نفضال الحازب تجيبهاا. غنار أن مان نتاابع خطاباات 
األماانن العااام لحاازب اهلل، حساان يصاار اهلل، األخناارة نكتشااف جهاادا الميهجااي لتحصاانن الااردع مقاباال إساارائنل 

 باستخدام تهدندات متيوعة.
 الحدنث عن استخدام الصوارنخ الدقنقة، عن قادرات حزباه لضارب البياى التحتناة المديناة فاي ونكنثر يصر اهلل

رسال الطائرة كان ورقة  إسرائنل وأنضًا )ما نبدو أقل معقولنة( عن خططه الحتالل مستوطيات في الجمنل. وا 
فااااي الجايااااب  ميطقنااااة ماااان جايبااااه، تظهاااار قاااادرات عممناتنااااة، رغاااام أيهااااا لنساااات جدناااادة، وتخمااااق إرباكااااا معنيااااا

 اإلسرائنمي.



 
 
 

 

 

           25ص                                    1545العدد:                54/51/1151الثنين  التاريخ:

وال تبقى إسرائنل غنر مكترنثة. فالمؤسسة األمينة تبذل جهدًا مكنثفًا لتهدند العادو بتفعنال قادراتها المفضامة )تال 
أبنب تفضل بوضاوح الاردع عماى الحارب( وفاي الوقات يفساه تهنئاة الارأي العاام العاالمي لخطاوات حربناة، فاي 

واضااح لمجمنااع أن الجولاااة الحربنااة المقبمااة ساااتدور فااي ظاااروف  حااال الضاارورة. والهااادف النثااايي إلزامااي ألياااه
 افتتاح صعبة لمجنش اإلسرائنمي.

وسنستخدم حازب اهلل قتاااًل غنار متمانثال نساتتر فناه رجالاه وراء الساكان الماديننن فاي لبياان، فنماا نوجاه ينراياه 
عقناادة »نمنة المتااواترة، ماان لمتجمعااات السااكاينة اإلساارائنمنة. عمااى هااذا الخمفنااة نمكاان فهاام التصاارنحات اإلساارائ

، وحتااااى =100، التااااي عرضااااها قائااااد الجبهااااة الشاااامالنة السااااابق الجياااارال غااااادي آنزيكااااوت العااااام «الضاااااحنة
 مقارية بالحرب المقبمة في لبيان.« غولدستون سنكون لعبة أطفال»التهدندات األخنرة لقادة كبار بأن تقرنر 

 مسارات ىروب
بشاكل اساتنثيائي بيظارة معنياة لشاكل إعاداد الجانش لمحارب، لبماورة « آرتسها»سمح الجنش اإلسرائنمي مؤخرًا لاا

العممنااة المقبمااة فااي لبيااان. وهااذا يظاارة محاادودة، عباار حااوار مااع الجهااات المختصااة باااألمر « بيااك أهااداف»
 )االستخبارات، ميظومة الينران واالستشارة القايوينة(، ولكيها تشهد عمى صورة المواجهة المقبمة.

. فمياذ الناوم الراباع لمحارب أيهات ;100اف كاان أحاد العناوب التاي أصاابت الجانش بشادة العاام وتحدند األهد
هدفًا كايت محددة في شبكات المعمومات الدقنقة قبل الحرب. بعد ذلك تاّم  8=قنادة الجبهة الشمالنة مهاجمة 

لمدفعنة في الشمال، إلى تركنب صورة األهداف واحدة تمو واحدة. ونممح العمند شاي، الذي كان مؤخرًا قائد ا
األولونااة فااي معالجتيااا سااتكون أواًل مااا نطمااق اليااار عمااى الجبهااة »أن عاادد األهااداف نبمااغ اآلن ألفاانن. وقااال: 

الداخمنة اإلسرائنمنة، المديناة وبعادها العساكرنة. وبعادها يعاالج القادرات األخارى لميظماات اإلرهااب وفاي حاال 
 «.في القتال الضرورة انضًا الجنش المبيايي إذا تدخل

وتوضاااح اليقناااب منرنااات، رئنساااة قسااام األهاااداف فاااي لاااواء األبحااااث فاااي االساااتخبارات العساااكرنة، أن محطاااة 
التحمنال األولااى لممعمومااات هااي لاواء األبحاااث، الااذي نتمقااى المعمومااات األولناة ماان وكاااالت جمااع المعمومااات 

أياات »مصااادر بشارنة. وهااي تقااول: المختمفاة فااي الجاانش والموسااد ا اسااتخبارات التيصات، الصااور والرصااد و 
بحاجة لربط قصاصات معمومات كنثنرة لمتوصل إلى يقطة عالم دقنقة، تصف المكان الذي نخفاي فناه العادو 
قدرات، من مخزن الصوارنخ إلى موقع قادتاه فاي الحارب. وأيات تادخل إلاى التفاصانل منثال الطاابق الاذي تقاع 

ميه. فقط مستوى دقة بحد أقصى نسمح بإيجاز عممناتي عبار  فنه القنادة واالتجاا الذي نيبغي توجنه الذخنرة
حاد أدياى ماان الماّس بالمااديننن. والمعموماات تصاال إلنياا كماادة خااام ونجاب أن تماار بعممناة تحمناال. نيبغاي ليااا 

 «.فحص مصدر المعمومات وصدقنته، وجمع القصاصات عن كل هدف وتحدند صالحنة الهجوم
ة موجهااة جاادًا يحااو االسااتخبارات العممناتنااة. وال أرى يفسااي أقضااي االسااتخبارات العسااكرن»وحسااب كالمهااا: 

ناومي مان دون االيخاراط فاي فعال عممنااتي، وخمااق أهاداف إضاافنة. رئانس شاعبة االساتخبارات نحاّدد معاااننر 
 «.توصنف الهدف، ولكن هياك جيود نقومون عمى المعمومات الخام، نصيفويها ونتأكدون ميها

الهاادف، أي نستوضااحون أيااه بالتأكنااد هاادف معاااٍد، نثمااة « تجاارنم»بارات عمااى وبعاد أن نصااادق رجااال االسااتخ
قنمااة لضااربه، تيتقاال المعمومااات إلااى جهااة عممناتنااة، قنااادة الشاامال أو سااالح الجااو، التااي تتاارجم المعمومااات 

مااان دون أوهاااام، مهماااا كايااات المعموماااات االساااتخبارنة جنااادة، نصاااعب جااادًا »عممناتناااًا. ونقاااول العمناااد شااااي: 
ة تيظانم إرهاابي نحارص عمااى السارنة وعماى كسار الاروتنن. ولاانس لادى االساتخبارات صاورة كامماة عمااا متابعا

 «.نجري في حزب اهلل
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محمنااات »بعااد الحاارب يقاال حاازب اهلل مركااز نثقمااه ماان المعسااكرات المنداينااة، التااي أسااماها الجاانش اإلساارائنمي 
فاي المئاة مان أهاداف  :<»ناة. ووفاق نشااي، ، إلى الفضاء المدنيي المكاتظ فاي القارى والمادن المبياي«طبنعنة

حااازب اهلل متموضاااعة قصااادًا فاااي بنئاااة مديناااة، عبااار اساااتخدام الماااديننن درعاااًا بشااارنًا. وهاااذا لنسااات مواقاااع، وال 
يما قنادات ومخازن مقامة في مبان نسكيها مدينون  «.بطارنات مدافع، وا 

العممناتنااة مقاباال الضاارر المحتماال. وفااي المصااادقة عمااى الهاادف وطرنقااة الهجااوم، توضااع عمااى الكفااة قنمتهااا 
ونشااارك خباااراء أبحاااث األداء فاااي التخطاانط، لتقرنااار ماااا إذا كاياات، مااانثاًل، مهاجمااة مخااازن سااالح فاااي طاااابق 

 أرضي لبيانة مدينة ستقود بالضرورة إلى ايهنار المبيى.
نشاااي:  فااي حالااة الحاارب تعماال إساارائنل، كمااا فااي مواجهااات سااابقة، عمااى تهرنااب السااكان المااديننن. ونقااول

يحن يطّور أسالنب دفع السكان المبيايننن شمااًل بسارعة لتقمانص اإلصاابات. يمقاي ميشاورات، يسانطر عماى »
يحارص عماى عادم المسااس بمان »وحسب كالمه، نحفظ الجنش مسارات حركة يحو بناروت و«. موجات بث

صافوف الماديننن غنار ألسفيا في كل األحوال تقع إصابات ال باأس بهاا فاي »لكيه نضنف، «. نتحرك شماالً 
 «.الضالعنن في الحرب

، بعد اختطاف الجيود، صادقت الهنئة الساباعنة برئاساة إنهاود أولمارت عماى ;100وفي المنمة األولى لحرب 
اااا مهاجماااة بناااوت يشاااطاء حااازب اهلل أخفنااات فنهاااا صاااوارنخ فجااار لممااادى « الاااوزن الياااوعي»ماااا عااارف بعممناااة 

قاد نااؤدي إلاى مقتاال مئاات الماديننن. السااباعنة قاررت الهجااوم  المتوساط. وحاذر الجاانش مسابقًا ماان أن ضاربها
العاائالت يامات ماع )»بتوصنة المستشار القضائي لمحكوماة الاذي قارر أياه نتوافاق ماع قواعاد القاايون الادولي 

، حساااب وصاااف وزنااار الااادفاع فاااي حنياااه عمنااار بنااارتس(. وتاااّم تااادمنر عشااارات «صاااوارنخ ألنفاااة فاااي الصاااالون
 غ بضع عشرات.الصوارنخ وعدد القتمى بم

وفاي الجولااة المقبماة، إذا وقعاات، سانكون دور المستشااارنن القضاائننن، رجااال اليناباة العسااكرنة، أوساع وأبكاار. 
 في قطاع غزة.« الرصاص المسكوب»وجزئنًا، هذا نثمرة تقرنر غولدستون الصادر بعد عممنة 

لينابة العسكرنة تصاادق مسابقًا عماى كال وتقول الرائد رويي نوستمان، المستشارة القايوينة لقنادة الشمال، أن ا
والقصد هو أن كل القرارات تكاون وفاق القاايون الادولي. وعيادما نيخارط العادو بانن الماديننن فهاذا »األهداف، 

تحّد جوهري. يحن يعمل وفقًا لمبدأ التمننز، الاذي تقارر فاي معاهادة جيناف: مساموح مهاجماة هادف عساكري 
. والبيانة المدينة التي تخزن فنها وسائل قتالنة أو تغدو مقرات قنادنة بحسب موقعه أو هدف نستخدم عسكرناً 

لسااااعات الطاااوارئ هاااي أهاااداف عساااكرنة. وعماااى الجااانش اإلسااارائنمي واجباااات: تحاااذنر الساااكان الماااديننن قبااال 
الهجوم، تقمنص الضرر عبر اختنار الذخائر، وجمع أفضال المعموماات لتركناز الهجاوم. وحتاى القتاال نادور، 

 «.المستشار القضائي في قنادة الفرقة وفي الغالب نتوفر الوقت لممستونات المنداينة لمتشاور معهنتواجد 
الساؤال »ومع ذلاك نضانف شااي، أن ماا نصاح فاي األناام العادناة نتعاذر جادًا تحقنقاه زمان الحارب. ونارى أن 

بشااكل متاازامن هااو كاام ماان الوقاات تصااغي لممستشااار القضااائي. عياادما تكااون الااوتنرة ساارنعة تحاادث األمااور 
ووقائع كنثنرة ال تكون واضحة. لنس مؤكدًا أن يتمكن من استنضاح المعموماات االساتخبارنة والجبهاة الخمفناة 

 «.تحت القصف
إذا فرضت الحارب عمنياا، لادنيا القادرة عماى إلحااق »وهو نعتقد بوجوب إبعاد الحرب قدر اإلمكان، ونضنف: 

. أكنثار وضاوحًا ;100ري أن األمر سنبدو أفضال مان حارب ضرر بالغ بحزب اهلل. ويحن يتدرب لذلك وتقدن
 ونستدرك في يهانة الحدنث: المهم أن ال نوقفويا.«. وحزماً 

 مخاطر أكثر
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هل الحرب المقبمة في لبيان أقرب مما تبدو؟ في شعبة االساتخبارات وقناادة الشامال هيااك ماؤخرًا تأهاب أكبار 
رار في سورنا وما نبادو كساموك غنار متوقاع لقناادة حازب من السابق، بسبب الخشنة من عواقب ايعدام االستق

 اهلل.
نعاانش متااوترًا بساابب سااورنا والوضااع الااداخمي فااي لبيااان »ونقااول ضااابط كبناار فااي قنااادة الشاامال إن يصاار اهلل 

ومطالااب يااازع ساااالحه. وذبااح الساااية فاااي سااورنا نقماااق الطائفاااة السااينة فاااي لبياااان ونزنااد االيتقاااادات لحااازب اهلل 
طااوال ساايوات ساااد اسااتقرار يساابي فااي لبيااان أساسااًا بفضاال هنميااة حاازب اهلل. اآلن المعادلااة كشاارنك لألسااد. و 

اختمت. خصومه نتعززون وهذا قد نقود إلى زعزعة أليهم نحاولون تحدنه. وبالتوازي، نبدو ضعف معنن في 
 .«الردع اإلسرائنمي إزاء حزب اهلل، نتجمى أنضًا في تزاند محاوالت تيفنذ عممنات في الخارج

نجازف أكنثر من السابق. وهو نفكر ونخطط عممنات ضديا، »ونؤكدون في شعبة االستخبارات أن يصر اهلل 
وماع ذلاك، نقادر ضاابط كبنار فاي شاعبة االساتخبارات، أن «. تكون تحت السقف الذي نقود إلى حارب شااممة

فاي لبياان  ;100ن مواجهاة التفكنر االستراتنجي إلسرائنل وحزب اهلل متشابه بدرجة كبنرة. والطرفاان خرجاا ما
عيدما نعمل حزب اهلل ضديا، نظان »باستيتاج أن من األفضل تجيب صدام آخر، سنكون باهظ النثمن لهما. 

 «.أن الوضع تحت السنطرة. ولكن الحزب نعرف أنضًا أيه قد نخطئ في الحقية وندفع النثمن
 51/51/1151ىآرتس 
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