
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 سبعة شيداء فمسطينيين في مخيم الحسينية بدمشق
 يوماً  611االحتالل أفرج عن األسير حسن الصفدي بعد إضراب 

  ية جديدةتدفع غزة نحو مواج "إسرائيل": حكومة ىنية

  ضعفا مما تستورده من المنتجات الفمسطينية 61أوروبا تستورد من منتجات المستوطنات أكثر ب 
  يوافق عمى التحالف االنتخابي مع حزب ليبرمان  "الميكود"

فاي شخصاًا  30الشاباك: اعتقال 
عاااادة بنااااء إرام اهلل عمماااوا عماااى 
 حركة حماس بالضفة
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 عادة بناء حركة حماس بالضفةإموا عمى رام اهلل عمفي شخصًا  30: اعتقال الشاباك 6
كشفت القناة العاشرة االسرائيمية اف قوات الجيش وجياز االمف العاـ في اسرائيؿ الشاباؾ  :القدس المحتمة

سمحا بنشر خبر مفاده بانو تـ خالؿ الفترة الماضية اعتقاؿ مجموعات تابعة لحماس في راـ اهلل ومحيطيا 
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وقالت القناة عمى موقعيا االلكتروني اف قوات  ناء الحركة ماليا وعسكريا.كانت تخطط وتعمؿ عمى اعادة ب
 عنصرا مف حركة حماس في راـ اهلل خالؿ الفترة الماضية. 30االحتالؿ كشفت عصر االثنيف عف اعتقاؿ 

 كما ونشرت القناة صورة مقدمة مف الشاباؾ االسرائيمي لممعتقؿ مراد محمد خالد ابو بياء.
مية مشتركة بيف الشاباؾ والجيش والشرطة تمكنت مف تنفيذ حممة اعتقاؿ واسعة النطاؽ وقالت " أف عم

 خالؿ الفترة الماضية ضد شبكة تتبع حركة حماس في راـ اهلل والقرى المحيطة بيا في الضفة الغربية".
ضفة وأضافت " أف ىذه الخمية متيمة بتجنيد نشاط في منطقة راـ اهلل مف بينيـ طالب في جامعات ال

 الغربية".
كما واضافت القناة اف مف بيف المعتقميف اثنيف مف المتيميف بتنفيذ حكـ االعداـ لمجندييف االسرائيمييف المذاف 

 .2000احتجزا في مقر شرطة راـ اهلل عاـ 
واوضح الشاباؾ اف القضية كشفت، مرة أخرى، الجيود التي تبذليا قيادة حماس في الضفة وغزة والخارج، 

 قبضة المنظمة وعمميا بالضفة الغربية".لتعزيز 
وقالت القناة نقال عف مصدر في الشاباؾ باف المحكمة امرت باستمرار المعتقميف حتى نياية اإلجراءات 

وبحسب المصادر العبرية فقد كاف الغرض مف اعادة بناء حماس ىو تنظيـ و تعزيز قوة الحركة  القانونية.
 محمية والتشريعية اف حصمت.في انتخابات السمطة الفمسطينية ال

كما اشارت اف بعض المعتقميف كانوا يعمموف في تقديـ المساعدة المالية لمسجناء حماس وأسرىـ وتعزيز اطر 
 حماس في الجامعات مف خالؿ الخاليا الطالبية.

رض كما اشارت القناة الى اف المعتقميف كانوا أعضاء في شبكة عمى اتصاؿ مع قيادة حماس في الخارج لغ
نقؿ المعمومات عف السمطة وتحويؿ األمواؿ مضيفة انيـ حاولوا إخفاء التواصؿ مع قادة المنظمة باستخداـ 
ىويات وىمية، البريد السريع، وصناديؽ البريد وشرائح متعددة لمياتؼ الجواؿ وعقدوا عددا مف االجتماعات 

 السرية.
بناء البنية التحتية لحماس في منطقة الخميؿ  كما اشارت الى انيـ اعترفوا بانيـ خططوا لتأسيس واعادة

 وبيت لحـ، ولكف تـ إحباط الخطة مع إلقاء القبض عمى أعضاء الفريؽ.
واشارت القناة الى اف االدعاء العاـ سيوجو تيـ لممعتقميف مثؿ العضوية والنشاط في جمعية غير مشروعة، 

 . واالتصاؿ مع العدو وتجنيد االمواؿ لقضايا ممنوعة ومعادية
 29/10/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 تدفع غزة نحو مواجية جديدة "إسرائيل": حكومة ىنية 1

حذرت الحكومة الفمسطينية المقالة، التي تديرىا حركة حماس، اليـو االثنيف، مف أف التصػعيد : يو. بي . أي
س مكتػػػب اإلعػػػالـ وقػػػاؿ رئػػػي اإلسػػػرائيمي فػػػي قطػػػاع غػػػزة ييػػػدؼ الػػػى الػػػدفع بالقطػػػاع إلػػػى "مواجيػػػة جديػػػدة".

الحكػػومي، إييػػاب الغصػػيف، فػػي تصػػريح فجػػر اليػػوـ، إف ىػػذا التصػػعيد يػػأتي "فػػي ظػػؿ االنػػدماج االنتخػػابي 
المشترؾ بيف مجرمي الحرب )وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدور( ليبرماف و)رئيس الوزراء بنياميف( نتنيػاىو" 

وأضػػػاؼ  المجػػرميف ىػػي مواصػػػمة القتػػؿ ثػػػـ القتػػؿ". معتبػػرًا أنػػو "محاولػػػة التأكيػػد لمصػػػياينة أف سياسػػية ىػػػ الء
"الشػػعب الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غػػزة والػػذي نتقػػدـ لػػو بكػػؿ التحيػػة عمػػى ىػػذا الصػػمود األسػػطوري فػػي وجػػو  لػػة 

 الموت الصييونية وىو يثبت مجددًا أف أعيادنا ىي أعياد الدـ والشيادة".
 14/63/1361، 83عرب 
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 توجو لألمم المتحدة لتصويب مسار العممية السياسيةال المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: 3

عقػػدت المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، برئاسػػة الػػرئيس محمػػود عبػػاس، اجتماعػػا ليػػا، : راـ اهلل
 اإلثنيف، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل.

لة فمسطيف المراقبة في األمـ وبحثت المجنة التنفيذية في اجتماعيا التحضيرات الجارية لعرض طمب قبوؿ دو 
المتحػدة خػالؿ شػير تشػريف الثػاني/ نػوفمبر المقبػؿ، خاصػة مػع الػدوؿ العربيػة الشػقيقة، ومػع الػدوؿ الصػديقة 
كافة، حتى يمكف لجميع األطراؼ أف تتحمؿ مس وليتيا في إطار ىػذه الحممػة التػي تسػتيدؼ تصػويب مسػار 

 دوراف في الفراغ التي مرت بيا خالؿ المرحمة الماضية.العممية السياسية وتخميصيا مف حالة الشمؿ وال
وقػػاؿ بيػػاف المجنػػة التنفيذيػػة "إف التقػػدـ بطمػػب العضػػوية المراقبػػة إلػػى األمػػـ المتحػػدة ىػػو اسػػتحقاؽ أكػػدت عميػػو 
قرارات الشرعية الدولية، وخاصة عبر قرارات الجمعية العامة ومجمس األمف الػدولي، فػي كػؿ مراحػؿ الصػراع 

 لقضية الفمسطينية".وطواؿ عمر ا
 14/63/1361، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 بخدمات المستشفى الميداني األردني في غزة يشيدوزير الصحة  8

ثمػػف وزيػػر الصػػحة فػػي الحكومػػة الفمسػػطينية المقالػػة الػػدكتور مفيػػد المخمالتػػي دور وجيػػود جاللػػة : بتػػرا –غػزة 
والتخفيػػػؼ مػػف معانػػػاة المرضػػػى فػػػي قطػػػاع غػػػزة مػػػف خػػػالؿ الممػػؾ عبػػػداهلل الثػػػاني فػػػي دعػػػـ القطػػػاع الصػػػحي 

 المستشفى الميداني األردني الذي يقدـ الدعـ الصحي والتخصصات النادرة لقطاع غزة.
جاء ذلؾ خالؿ زيارة الدكتور المخمالتي عمى رأس وفد مف وزارة الصحة الفمسطينية الػى المستشػفى الميػداني 

خمػػدوف الشػػمري ومػػدير المستشػػفى عاىػػد العػػدواف  10ستشػػفى غػػزة األردنػػي حيػػث كػػاف فػػي اسػػتقبالو قائػػد الم
 وعدد مف طواقـ المستشفى الفنية واالدارية.

تعاممت مع سبعة  10مف ناحيتو قاؿ مدير المستشفى الميداني األردني الدكتور عاىد العدواف اف طواقـ غزة 
 االؼ مراجع وقدمت ليـ مختمؼ الخدمات الطبية.

 33/63/1361، الدستور، عّمان
 

 موظف فرنسي زار ضريح عرفات والعينات تؤخذ من رفاتو الشير المقبل": الحياة" 1
أف موظفػػًا حكوميػػًا فرنسػػيًا وصػػؿ إلػػى راـ اهلل أخيػػرًا « الحيػػاة»كشػػفت مصػػادر مطمعػػة لػػػ : «الحيػػاة» –راـ اهلل 

ؽ الفرنسي الذي سيجري لالطالع عمى موقع دفف الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات، تمييدًا لزيارة الفري
نػو قػدـ فػي  فحصًا عمى عينات مف رفاتو. وقالت المصادر إف الموظؼ يعمؿ في سفارة فرنسػا فػي األردف، واه

العشريف مف الشير الجاري، واطمع عمى موقع الدفف، وقدـ تقريرًا إلى الجية القضائية التي تجري تحقيقػًا فػي 
 ى عرفات.وفاة عرفات بناء عمى طمب تقدمت بو أرممتو سي

وكشػػفت المصػػادر أف وفػػدًا فمسػػطينيًا زار سويسػػرا قبػػؿ أيػػاـ، وأجػػرى محادثػػات مػػع المختبػػر السويسػػري الػػذي 
سػػيجري فحصػػًا لمرفػػات بنػػاء عمػػى طمػػب السػػمطة الفمسػػطينية، وأف الوفػػد حاليػػًا فػػي زيػػارة لفرنسػػا لمتحػػادث مػػع 

 الجية القضائية الفرنسية في األمر ذاتو.
 33/63/1361، الحياة، لندن
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 غزة: دار االفتاء التابعة لمسمطة تشتكي لعباس تيميش دورىا وىضم حقوق موظفييا 1
اشػتكت "دار اإلفتػػاء" فػي غػزة والتابعػػة لمرئاسػة الفمسػطينية فػػي راـ اهلل، مػف تيمػيش دورىػػا وعػدـ منحيػػا : غػزة

الماليػة ورئاسػة الػوزراء  حقيا الوظيفي في الترقيات او حتى الرد عمى مراستالتيـ او اتصاالتيـ مف قبؿ وزارة
جػػاء ذلػػؾ فػػي رسػػالة اطمعػػت "قػػدس  وديػػواف المػػوظفيف فػػي راـ اهلل وسػػحب الكثيػػر مػػف االسػػتحقاقات االداريػػة.

بعثػػت بيػػا "دار االفتػػاء" لػػرئيس السػػمطة محمػػود عبػػاس اوضػػحت لػػو كافػػة مطالبيػػا  ،بػػرس" عمػػى نسػػخة منيػػا
شاكؿ بعدما اوصدت كؿ االبواب فػي وجييػا مػف وشكاوييا، وطالبتيـ بالتدخؿ شخصيا مف اجؿ حؿ ىذه الم

 قبؿ المس ليف في حكومة راـ اهلل.
 14/63/1361قدس برس، 

 
 لا"قدس برس": المقاومة أخذت قرارًا بالرد عمى كل عدوان إسرائيمي البردويل 7

ؿ أكد القيادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردويؿ أف العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة يمث: غزة
دلياًل واقعًيا عمى عدـ التزاـ االحتالؿ بالتيدئة، وأشار إلى أف المقاومة مف خالؿ خبرتيا بطبيعة االحتالؿ 

 اتخذت قراًرا بالرد عمى كؿ عدواف عمى الشعب الفمسطيني.
ورأى البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف االحتالؿ اإلسرائيمي ال ي مف بالتيدئة إال مف جانب 

، وقاؿ: "العدو اإلسرائيمي دائما يجس النبض وال يمتـز بأي تيدئة، وطبيعة االحتالؿ خاصة فيو يعتقد واحد
أنو متفوؽ عمى غيره في كؿ شيء، والتيدئة عنده تعني التيدئة مف طرؼ واحد، أما يدىـ فتبقى مطمقة 

واإلسالمية، وعندما ترد  لفرض حالة مف الخنوع واالستسالـ عمى الشعب الفمسطيني وعمى األمتيف العربية
 المقاومة عمى أي عدواف يتحدثوف عف إرىاب".

وأشاد البردويؿ بموقؼ الرئيس المصري محمد مرسي األخير الرافض لمعدواف عمى قطاع غزة، وانتقد موقؼ 
رئيس السمطة محمود عباس، وقاؿ: "الموقؼ األخير مف الرئيس محمد مرسي عندما قاؿ بأنو لف يسمح 

مى قطاع غزة جيد، وال شؾ أف االحتالؿ إذا وجد دولة مثؿ مصر تقوؿ ال، سيحسب لذلؾ بالعدواف ع
حسابا، ومف ىنا جيد أف نسمع ىذا مف الرئيس محمد مرسي وأف يتطور الموقؼ المصري إلى أكثر مف 

 ذلؾ، لكف عمى المقاومة أف تحمؿ سيفيا بيدىا وأف تصنع سالحيا بنفسيا لمواجية العدو".
فيما يتصؿ بالرئيس محمود عباس، فيو لـ يتحرؾ، وال عالقة لو بدـ الشعب الفمسطيني، وىو  وأضاؼ: "أما

سارح في أحالـ خاصة بو، ويحمـ بدولة غير عضو في األمـ المتحدة قبؿ أف يموت أو أف يعود إلى 
 تعبيره.المفاوضات مع االحتالؿ، ىذا كؿ ما لديو، أما قطاع غزة بالنسبة لو فيو محؿ شماتة"، عمى حد 

 29/10/2012قدس برس، 
 

 القسام" تقصف مواقع عسكرية إسرائيمية كتائب" 8
تمكنت مف قصؼ »في بياف امس انيا « كتائب عز الديف القساـ»أ ؼ ب: أعمنت  -القدس المحتمة، غزة 

عدد مف المواقع العسكرية الصييونية برشقات مف القذائؼ الصاروخية، وىي المواقع العسكرية الصييونية 
ىذا القصؼ جاء ردًا عمى »وأوضحت اف «. سناد صوفا وكيسوفيـ وبئيري وياد مردخاي وناحؿ عوزإ

رىاب المواطنيف اآلمنيف، والذي كاف مف أحدث نتائجو استشياد القسامي  القصؼ الصييوني المتواصؿ واه
 «.سميماف القرا، وكذلؾ ردًا عمى التوغالت واالعتداءات المتكررة التي يقوـ بيا االحتالؿ

 30/10/2012الحياة، لندن، 
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 تينئ األسير حسن الصفدي بانتزاع حريتو حماس 9

تقدمت حركة "حماس" بأحّر التياني مف شعبنا الفمسطيني وأسرانا البواسؿ بنجاح األسير حسف الصفدي مف 
اف الصييوني بعد إضرابيف األوؿ استمر لمدة   59الثاني يومًا، و  33مدينة نابمس في انتزاع حريَّتو مف السجَّ

 يومًا احتجاجًا عمى اعتقالو اإلداري الذي داـ عشر سنوات.
وقالت الحركة: "إنَّنا في حماس إذ نشارؾ جماىير شعبنا وأسرانا البواسؿ ىذه الفرحة، لنحّذر االحتالؿ 

ستبقى الصييوني مف مغبَّة االستمرار في انتياكاتو وجرائمو ضد أسرانا األبطاؿ، ون ّكد أفَّ ميّمة تحريرىـ 
 عمى رأس أولوياتنا حّتى ينعموا بالحرية عمى أرض وطنيـ".

 29/10/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 الناصر: ال تيدئة مع االحتالل في ظل استمرار العدوان ألوية 10
أكدت ألوية الناصر صالح الديف، الذراع العسكري لمجاف المقاومة في فمسطيف، أنو "ال تيدئة مع : غزة

 في ظؿ استمرار العدواف". االحتالؿ
واعتبر أبو عطايا الناطؽ باسـ األلوية في تصريح مكتوب لو، تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة 
عنو، أف تصريحات قادة االحتالؿ باستيداؼ المقاوميف، لف تثنييـ عف مواصمة مقارعتيـ لالحتالؿ والذود 

 متكررة.عف أبناء الشعب الفمسطيني والتصدي ليجماتو ال
وقاؿ "الجياد والمقاومة خيارنا األوؿ واألخير في مواجية العدو الصييوني، وال تيدئة في ظؿ استمرار 

 العدواف عمى أبناء شعبنا ومواصمة استيداؼ المجاىديف".
 29/10/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 

 "ابو خالد العممة" مؤسس تنظيم فتح االنتفاضة في دمشق وفاة 11
ذكرت مصادر فمسطينية مف العاصمة السورية عف وفاة أبو خالد العممة ظير أمس بعد : وكاالت  -دمشؽ 

 صراع مع المرض، عف عمر يقارب الثمانيف عامًا.
 -وابو خالد العممة )موسى محمود العممة( احد القيادات التي انشقت عف حركة فتح وأسس تنظيـ فتح 

 االنتفاضة مع ابو موسى.
 29/10/2012ارية، وكالة سما االخب

 
 تنعى القيادي الفمسطيني موسى العممة حماس 12

نعت حركة )حماس(، إلى الشعب الفمسطيني والقوى والفصائؿ الفمسطينية، القيادي الفمسطيني، : القاىرة
 موسى محمود العممة )أبو خالد(.

" نسخة منو، اليـو وقالت الحركة في بياف صدر عف مكتبيا اإلعالمي، ووصؿ "المركز الفمسطيني لإلعالـ
(، إف القيادي العممة "وافتو المنية في العاصمة السورية دمشؽ ظير أمس، بعد صراع مع 10-25اإلثنيف )

المرض، عف عمر يقارب الثمانيف عامًا قضاىا في خدمة شعبنا الفمسطيني والنضاؿ مع القوى والفصائؿ 
 مف أجؿ قضيتو العادلة".
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والمواساة مف عائمة الفقيد ولمشعب الفمسطيني، سائمًة المولى سبحانو وتقدمت حركة حماس بخالص العزاء 
بر والسمواف.  أف يتغّمده برحمتو، وأف يميـ أىمو وذويو ورفاقو الصَّ

 29/10/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 خدمة لميمين اإلسرائيمي دىافتح تياجم صواريخ المقاومة في غزة وتع 13
ياجمة الصواريخ الفمسطينية، التي تطمقيا فصائؿ المقاومة في قطاع غزة كررت حركة "فتح" م: بيت لحـ

باتجاه أىداؼ إسرائيمية رًدا عمى القصؼ وعمميات االغتياؿ، معتبرة أف ىذه الصواريخ "تسيـ في تعزيز قوة 
 اليميف المتطرؼ في إسرائيؿ".

اني، الذي أكد في تصريح جاء ىذا الموقؼ عمى لساف عضو المجمس الثوري لحركة "فتح" ديمتري دلي
صحفي مكتوب تمقت "قدس برس" نسخة عنو، وأعادت وكالة األنباء الرسمية التابعة لمسمطة الفمسطينية 
نشره، أف "ردود الفعؿ التي تحمؿ سمة العنؼ، خاصة إطالؽ الصواريخ، ُتساىـ في تعزيز قوة اليميف 

طر فيو ىذا المعسكر المتطرؼ عمى غالبية المتطرؼ في دولة االحتالؿ، خاصة في ىذا الوقت الذي يسي
ليبرماف  –وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية، ويمتمؾ قدرة كبيرة عمى خداع مجتمعو، ودفعو إلى تبني مواقؼ نتنياىو

 العدائية عمى قاعدة الخوؼ والترىيب".
د المجتمع وأضاؼ "أف حالة الخوؼ والترىيب التي يصطنعيا نتنياىو، وفريقو العسكري، واإلعالمي تُبع

االجتماعية، خالؿ تولييـ  –ليبرماف عمى إخفاقاتيـ االقتصادية –اإلسرائيمي عف محاسبة تحالؼ نتنياىو
زماـ الحكـ في دولة االحتالؿ في الفترة السابقة، عدا عف توظيؼ التصعيد كحالة حرب تستوجب التعاطؼ 

 لتالي إلى أصوات انتخابية يـو االقتراع".الداخمي مع حكومة نتنياىو، ما يترجـ نفسو إلى تأييد شعبي، وبا
 29/10/2012قدس برس، 

 
 "الكذبة التي يجب أال ينصاع إلييا الشعب الفمسطيني" مينا يصف التيدئة مع "إسرائيل" بالا رباح 14

وصؼ عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف رباح مينا التيدئة  : عالء المشيراوي
االحتالؿ “وقاؿ مينا في تصريح صحفي إف ”. أال ينصاع إلييا الشعب الفمسطيني الكذبة التي يجب”بػ

يحاوؿ مف خالؿ ىذه التيدئة فرض شروطو القائمة عمى أف ال مقاومة في غزة والضفة، وأنو طميؽ اليد في 
 “.استيداؼ مف يرى أنو يشكؿ خطرا عميو، ىذا ىو مفيومو لمتيدئة

تحذر دائما مف إبراـ ىذه التيدئة مع االحتالؿ الذي يتنكر لحقوقنا،  وشدد عمى أف الجبية الشعبية كانت
ويحتؿ أرضنا، وييّود ويستوطف في القدس المحتمة والضفة، ويحاصر غزة، ويقتؿ أبناء شعبنا يوميًا. وتوقع 

ماء مينا جولة تصعيد جديدة وعدواف ضد قطاع غزة في ظؿ االنتخابات اإلسرائيمية المقبمة، مشيرًا إلى أف د
 الشعب الفمسطيني دائمًا ما كانت وقودًا لالنتخابات اإلسرائيمية.

وتابع أنو لف يكوف ىناؾ اجتياح واسع ألسباب عديدة، منيا مراعاة المزاج في الشارع العربي، وبالذات  
 المصري.

 30/10/2012اإلتحاد، أبو ظبي، 
 

 يوافق عمى التحالف االنتخابي مع حزب ليبرمان   "الميكود" 61
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وافػػؽ حػػزب الميكػػود بزعامػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو امػػس عمػػى قػػرار رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي : ا ؼ ب - ابيػػب تػػؿ
المفػػاجىء بتػػأليؼ قائمػػة انتخابيػػة واحػػدة مػػع حػػزب وزيػػر الخارجيػػة افيغػػدور ليبرمػػاف القػػومي المتشػػدد اسػػرائيؿ 

فػػي مػػ تمر الميكػػود عقػػدوا  منػػدوب 2633بيتنػػا. وتمػػت الموافقػػة عمػػى ىػػذا التحػػالؼ برفػػع االيػػدي مػػف جانػػب 
 اجتماعا عصر امس في تؿ ابيب، وفؽ مراسؿ فرانس برس. 

 «.في مواجية التحديات المالية واالمنية، نحتاج الػى الوحػدة والمسػ ولية»وقاؿ نتنياىو اماـ اعضاء الم تمر 
ف اف يخوض توحيد المعسكر الوطني لقواه ىو اليـو امر اساسي. ليذا السبب طمبت مف ليبرما»واضاؼ اف 

 ، اكبر احزاب اليميف االسرائيمي، مشددا عمى اف الميكود سيظؿ مستقال.«االنتخابات مع الميكود
 33/63/1361، الدستور، عّمان

 
 : التعاون ذو مغزى المستويين العسكري والسياسي  ديمبسي يشكربيريز  61

ألركػػاف المشػػتركة األميركيػػة رئيس ىيئػػة الػػتػػؿ أبيػػب: أعػػرب الػػرئيس اإلسػػرائيمي، شػػيمعوف بيريػػز عػػف شػػكره 
عمى ما وصػفو بالتعػاوف العميػؽ بػيف القػوات األميركيػة واإلسػرائيمية، مشػيرا إلػى أف الصػداقة  ،مارتف ديمبسي
ىذا التعاوف ذو مغزى عمى المستوييف العسكري »وأكد بيريز أف  «.في قمتيا وفي أفضؿ حاؿ»بيف الدولتيف 

اؼ عمػػى المنػػاوارات العسػػكرية المشػػتركة بػػيف الجيشػػيف األمريكػػي ويػػزور ديمبسػػي إسػػرائيؿ لإلشػػر  «.والسياسػػي
 واإلسرائيمي.

إف عالقػػػات التحػػػالؼ االسػػػتراتيجي بػػػيف »وقػػػاؿ وزيػػػر الػػػدفاع اإلسػػػرائيمي إييػػػود بػػػاراؾ ، بعػػػد لقائػػػو ديمبسػػػي: 
يف إسػػرائيؿ والواليػػات المتحػػدة بمغػػت ىػػذه األيػػاـ أعمػػؽ مػػدى وأقػػوى درجػػة، بشػػكؿ لػػـ يعرفػػو البمػػداف منػػذ سػػن

 «.طويمة
 33/63/1361، الشرق األوسط، لندن

 
 إلى حزب اهلل العسكرية العقوبات عمى إيران أدت إلى تراجع المساعداتإسرائيمي:  مسؤول 62

قػػػاؿ مسػػ وؿ عسػػػكري إسػػرائيمي إف العقوبػػػات الدوليػػة عمػػى إيػػػراف أدت إلػػى تراجػػػع وتيػػرة األسػػػمحة  تػػؿ أبيػػب:
حزب يبقى قويػا، وأف ترسػانتو مػف األسػمحة أكثػر وأكبػر فعاليػة والمساعدات إلى حزب اهلل. لكنو أضاؼ أف ال

. وأضاؼ أف لػدى الحػزب عشػرات  الؼ الصػواريخ والقػذائؼ 1335مف تمؾ التي كانت بحوزتو خالؿ حرب 
 القادرة عمى الوصوؿ إلى العمؽ اإلسرائيمي.

  33/63/1361، الشرق األوسط، لندن
 
 
 

 سورية المحاذية لمحدود حاولوا التسمل عبر الجوالنمسمحًا من البمدات ال خمسون: "إسرائيل" 63
في قيادة الشماؿ في الجيش اإلسرائيمي يوفاؿ غاز « 030»ادعى قائد وحدة :  ماؿ شحادة -القدس المحتمة 

أف خمسػػيف مسػػمحًا خرجػػوا مػػف البمػػدات السػػورية المحاذيػػة لمحػػدود باتجػػاه السػػياج األمنػػي فػػي ىضػػبة الجػػوالف 
 محاولة لمتسمؿ إلى إسرائيؿ وفي حوزتيـ أسمحة وأجيزة مراقبة.السورية المحتمة في 

وفي أعقاب ىذا الحادث أصدر قائد منطقة الشماؿ يائير غوالف تعميمػات خاصػة إلػى قػوات جيشػو المسػتنفرة 
عمى طوؿ مناطؽ الحدود الشمالية الستكماؿ استعدادىا إلمكانية تدىور سريع عمى منطقة الحدود يصؿ إلى 
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بػيف الجػيش اإلسػرائيمي والمسػمحيف مػف الطػرؼ السػوري، ممػف يحػاولوف اختػراؽ الحػدود أو مػع حد مواجيات 
 الجيش السوري.

فػػي منطقػػة الشػػماؿ عػػاراف اولئيػػؿ إف التػػوتر ال يقتصػػر عمػػى الحػػدود مػػع « 783»مػػف جيتػػو قػػاؿ قائػػد وحػػدة 
لبناف قوة عناصػرىا مػف دوريات الجيش تظير لمطرؼ اآلخر في »سورية إنما تجاه لبناف أيضًا، وأضاؼ أف 

 «.دوريات ومراقبة عمى طوؿ المنطقة الحدودية لمنع خطؼ جنود أو محاولة التسمؿ إلى إسرائيؿ
 33/63/1361، الحياة، لندن

 
 المتدينين بزعامة نتانياىو  –تؤكد فوز معسكر اليمين  استطالعات ثالثة 64

رأي في إسرائيؿ في شػأف توزيػع المقاعػد فػي رغـ النتائج المتضاربة الستطالعات ال: أسعد تمحمي –الناصرة 
المتػػدينيف سػػيحافظ  –االنتخابػػات العامػػة المقبمػػة، إال أنيػػا جػػاءت بحقيقتػػيف بػػارزتيف، األولػػى أف تكتػػؿ اليمػػيف 

مقعدًا لألحػزاب  00لتكتؿ أحزاب الوسط واليسار و 34-32مقعدًا في مقابؿ  55-53عمى غالبيتو البرلمانية 
رئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف نتانيػػاىو ىػػو الػػذي سػػُيكمَّؼ، بصػػفتو « ليكػػود»انيػػة ىػػي أف زعػػيـ العربيػػة. والحقيقػػة الث

 رئيس الحزب األكبر، تشكيؿ الحكومة المقبمة أيضًا.
وزيػػر الخارجيػػة « إسػػرائيؿ بيتنػػا»قػػرار نتانيػػاىو وزعػػيـ « مفعػػوؿ»وبقيػػت الصػػورة غيػػر واضػػحة فقػػط فػػي شػػأف 
، فبينمػا أظيػر اسػتطالعاف «ليكػود بيتنػا»ة مشتركة تحت مسمى أفيغدور ليبرماف خوض االنتخابات في قائم

مقعدًا لو أجريت االنتخابات اليوـ، أفاد استطالع ثالػث أف القائمػة لػف  32-31لمرأي أف ىذه القائمة ستحقؽ 
مقعدًا، أي أف الحزبيف يخسراف في ىذه الحاؿ سبعة مقاعد قياسًا بتمثيميما فػي الكنيسػت  24تحوز أكثر مف 

 ية )البرلماف(.الحال
مقعػدًا يتػيح لنتانيػاىو  32عمػى « ليكود بيتنا»، يحصؿ تحالؼ «معاريؼ»وبحسب استطالع ُأجرَي لمصمحة 

الػديني الشػرقي « شػاس»مقعػدًا، يضػـ أيضػًا  55دينػي مػف  –تشكيؿ الحكومة المقبمة عمى رأس تكتؿ يمينػي 
« مفػػداؿ –البيػػت الييػػودي »( و 4زمػػت )الػػديني األشػػكنازي المت« ييػػدوت ىتػػوراه»مقاعػػد( و  03المتزمػػت )

(7.) 
مقعػػػػدًا، نحػػػػو نصػػػػفيا لحػػػػزب  31فػػػػي المقابػػػػؿ، تحصػػػػؿ أحػػػػزاب الوسػػػػط واليسػػػػار الصػػػػييوني مجتمعػػػػًة عمػػػػى 

« كػػديما»فػػي االنتخابػػات األخيػػرة(. ويحصػػؿ  02مقعػػدًا فػػي مقابػػؿ  13بزعامػػة شػػيمي يحيمػػوفتش )« العمػػؿ»
مقاعػػد فقػػط، بينمػػا يحصػػؿ الحػػزب  3مقعػػدًا( عمػػى  17) الػػذي خػػرج الحػػزب األكبػػر فػػي االنتخابػػات األخيػػرة

مقاعػد، فيمػا ال  2عمػى « ميػرتس»مقعػدًا، وحػزب  04برئاسػة الصػحافي يئيػر لبيػد عمػى « يش عتيػد»الجديد 
بزعامػػة وزيػػر الػػدفاع اييػػود بػػاراؾ نسػػبة الحسػػـ ويختفػػي عػػف السػػاحة. وتحصػػؿ « عتسػػم وت»يجتػػاز حػػزب 

ثنييا اليمػيف والوسػط عمػى السػواء مػف أف تكػوف شػريكة فػي الحكومػة المقبمػة القػوائـ العربيػة الػثالث، التػي يسػت
مقعدًا، عممًا أف األحزاب العربية ذاتيا ال ترى نفسيا شريكة في ائتالؼ حكومي وأف أكثر ما يمكف  00عمى 

وى لمح وؿ دوف تشكيؿ حكومة يمينية في حاؿ تعادلػت القػ« جسمًا مانعاً »أف تقوـ بو مف دور ىو أف تشكؿ 
 بيف اليميف والوسط.

، وتفيػد األوؿ «ليكود»لرئيس الحكومة ووزراء « حبة مسّكف»واعتبر معمقوف اف نتائج ىذا االستطالع تشكؿ 
إسػػرائيؿ »المقػػرر مسػػاء أمػس إلقػػرار التحػالؼ مػػع « ليكػود»قبػؿ سػػاعات مػف اجتمػػاع المجنػػة المركزيػة لحػػزب 

يمقي بثقمػو إلقنػاع النافػذيف فػي المجنػة المركزيػة بتأييػد  ، وسط أصوات منتقدة اضطرت نتانياىو إلى أف«بيتنا
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االنتخابات بمفرده ال يضمف لو أف يخرج الحزب األكبر، فيخسر بالتالي « ليكود»التحالؼ بداعي أف خوض 
 فرصة تكميفو تشكيؿ الحكومة الجديدة.

ليكػود »ؿ القائمة المشتركة ، إذ تحص«معاريؼ»ولـ تختمؼ نتائج استطالع القناة الثانية كثيرًا عف استطالع 
، وىػػو عػػدد المقاعػػد ذاتػػو الػػذي 4عمػػى « ييػػدوت ىتػػوراه»، و 02عمػػى « شػػاس»مقعػػدًا، و  31عمػػى « بيتنػػا

مقعػػدًا، فػػي  54وبػػالمجموع يحصػػؿ التكتػػؿ اليمػػيف الػػديني عمػػى «. مفػػداؿ –البيػػت الييػػودي »يحصػػؿ عميػػو 
(، و 8« )يػش عتيػد»(، و 12« )العمػؿ»التالي: اليسار موزعة عمى النحو  –مقعدًا لتكتؿ الوسط  33مقابؿ 

 مقعدًا. 00(، واألحزاب العربية عمى 2« )عتسم وت»(، و 2« )كديما»(، و 5« )ميرتس»
مقعػدًا، لكػف عػددًا  24لػف يحصػؿ عمػى أكثػر مػف « ليكػود بيتنػا»في المقابؿ، أفاد استطالع القناة العاشرة أف 

مقعػدًا، و  03التي تقفز إلى « شاس»ب يمينية أخرى مثؿ مف المقاعد التي يخسرىا تصب في مصمحة أحزا
 53(، وعميو يحصؿ التحالؼ اليميني الديني عمى 5« )ييدوت ىيتوراه»(، و 8« )مفداؿ -البيت الييودي »

« كػػديما»(، و 02« )يػػش عتيػػد»(، و 12« )العمػػؿ»اليسػػار:  –مقعػػدًا لتكتػػؿ الوسػػط  34مقعػػدًا، فػػي مقابػػؿ 
 (.00األحزاب العربية )(، و 3« )ميرتس»(، و 4)

 33/63/1361، الحياة، لندن
 

 معاريف: فوز أوباما برئاسة ثانية قد يحّفز أولمرت عمى العودة إلى الساحة السياسية 13
أمس أف رئيس الحكومة السابؽ اييود اولمرت لف يحسـ « معاريؼ»أفادت صحيفة : أسعد تمحمي –الناصرة 

ؿ االنتخابػػػات الرئاسػػػية فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة األسػػػبوع المقبػػػؿ. موقفػػػو مػػػف العػػػودة إلػػػى السػػػاحة السياسػػػية قبػػػ
وأضافت أف فوز الػرئيس الحػالي بػاراؾ اوبامػا بواليػة ثانيػة قػد يحفّػز اولمػرت عمػى العػودة نظػرًا الػى العالقػات 

 الطيبة بينو وبيف اإلدارة األميركية في مقابؿ العالقات المتوترة بينيا وبيف نتانياىو.
الصػػحيفة إلػػى أف اولمػػرت لػػـ يتمػػؽ بعػػد ردًا مػػف وزيػػرة الخارجيػػة فػػي حكومتػػو تسػػيبي ليفنػػي إلػػى ذلػػؾ، أشػػارت 

في قائمة انتخابية جديدة برئاستو، وسط أنباء بأنيا تفضؿ خوض االنتخابات  1عمى اقتراحو بأف تكوف الرقـ 
 عمى رأس قائمة لتكوف مرشحة أحزاب الوسط لرئاسة الحكومة.

 33/63/1361، الحياة، لندن
 

 تمنع المتسممين األفارقة من العبور من مصر  "إسرائيل" 16
منػػذ »ومنظمتػػاف إسػػرائيميتاف غيػػر حكػػوميتيف فػػي بيػػاف: « ىيػػومف رايػػتس»قالػػت :  أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 

حزيراف )يونيو(، منعت القوات اإلسرائيمية التي تسّير دوريات عمى طػوؿ الحػدود الفاصػمة مػع صػحراء سػيناء 
 «. عمى األقؿ عشرات األفارقة، معظميـ مف أريتريا، مف دخوؿ )إسرائيؿ( المصرية سبع مرات

 
قػػادميف  1335ألػػؼ ميػػاجر غيػػر شػػرعي دخمػػوا إسػػرائيؿ منػػذ  51وتشػػير أرقػػاـ الداخميػػة اإلسػػرائيمية إلػػى أف 

 خصوصًا مف السوداف وجنوب السوداف وأريتريا.
 33/63/1361، الحياة، لندن

 
 "اندفاع أكبر"ان باتتوّعد باجتياح لبن "إسرائيل" 11
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أكػػد ضػػابط رفيػػع المسػػتوى فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي أمػػس، أف قػػوات االحػػتالؿ سػػتحد مػػف اسػػتخداـ : )رويتػػرز(
، تقؿ كثيرًا عف الكمية التي اسػتخدمتيا فػي حػرب تمػوز «حزب اهلل»القنابؿ العنقودية في أية حرب مقبمة مع 

، وستحسػـ الحػرب عمػى «انػدفاع أكبػر»وب لبنػاف بػػ، مضػيفًا انيػا سػتعجؿ بػدخوؿ قواتيػا إلػى جنػ1335العاـ 
 نحو أسرع.

مػػف المتوقػػع أف نقمّػػص اسػػتخداـ القنابػػؿ العنقوديػػة فػػي القتػػاؿ فػػي المنػػاطؽ »وقػػاؿ الضػػابط، فػػي تػػؿ ابيػػب، 
 «.الريفية في جنوب لبناف، بسبب عدة اعتبارات، مثؿ مشروعية استخداميا

«. أقػؿ بكثيػر.. أقػؿ بدرجػة كبيػرة»فعية أو مف الجو سػيكوف وأضاؼ اف نثر القنابؿ العنقودية سواء عبر المد
قريػة فػي جنػوب لبنػاف، موضػحًا أف بعػض  133فػي نحػو « أكثػر مػف خميػة لحػزب اهلل»وأشار إلى أف ىنػاؾ 

 «. بيا مواقع حصينة ومنصات إطالؽ ومخازف أسمحة»القرى 
 33/63/1361، السفير، بيروت

 
 لالستيطان في فمسطين من ييود الفالشا 132 " تستجمبإسرائيل" 13

أفادت مصادر صحفية عبرية باستجالب العشرات مف ييود الفالشا مف إثيوبيا مف أجؿ االستيطاف : الناصرة
مػف ييػود  126( 03-18وذكرت المصادر أنو وصؿ إلى الكيػاف ظيػر اليػـو اإلثنػيف ) في فمسطيف المحتمة.

 ية اإلسػراع فػي اسػتقداميـ إلػى داخػؿ الكيػاف الصػييوني."الفالشمورا" االثيوبية تطبيقا لقرار الحكومة الصييون
مسػػتجمب صػػييوني جديػػد  خػػر مػػف أبنػػاء ىػػذه الطائفػػة فػػي غضػػوف  0333وقالػػت إنػػو يتوقػػع وصػػوؿ حػػوالي 

 األشير القالئؿ المقبمة.
 14/63/1361، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 سرًا  : رئيس التخطيط بالجيش اإلسرائيمي زار مصر مرتينأحرونوتيديعوت  18

كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية النقاب م خرا عف أف رئيس قسـ التخطيط في الجيش اإلسرائيمي، 
الجنػػراؿ نيمػػرود شػػيفر، قػػاـ قبػػؿ شػػيريف، بزيػػارة سػػرية إلػػى مصػػر، الفتػػًة إلػػى أنػػو منػػذ انتخػػاب محمػػد مرسػػي، 

لقػػاىرة وتػػؿ أبيػػب، كمػػا قالػػت المصػػادر رئيسػػا لمصػػر، قػػاـ الجنػػراؿ المػػذكور بزيػػارة بػػالد النيػػؿ مػػرتيف، وأف ا
السياسية في الدولة العبرية، ُتحاوالف المحافظة عمى العالقات الثنائية بيف البمديف بعيًدا عف وسػائؿ اإلعػالـ. 
وتابعػػت الصػػحيفة قائمػػًة، نقػػاًل عػػف المصػػادر ذاتيػػا، إف الجنػػراؿ شػػيفر اجتمػػع فػػي مصػػر إلػػى عػػدد مػػف القػػادة 

لتعػػاوف األمنػػي بػػيف الجيشػػيف المصػػري واإلسػػرائيمي، ىػػذا التعػػاوف الػػذي لحقػػت بػػو العسػػكرييف، بيػػدؼ تجديػػد ا
 األضرار الكثيرة منذ إسقاط الرئيس السابؽ، حسني مبارؾ.

وشػػػددت المصػػػادر عمػػػى أف ىػػػذه ىػػػي أوؿ زيػػػارة لشخصػػػية رسػػػمية إسػػػرائيمية منػػػذ أْف تولػػػت حركػػػة اإلخػػػواف 
 المسمميف مقاليد الحكـ في مصر.

 33/63/1361، ندنالقدس العربي، ل
 
  

 فمسطينيين في مخيم الحسينية بدمشق شيداءسبعة  11
( خمػػس قػػذائؼ عمػػى مخػػيـ الحسػػينية فػػي العاصػػمة السػػورية دمشػػؽ، 03|17سػػقطت أمػػس األحػػد ): دمشػػؽ

إثنتاف منيا عمى ساحة العيد التي كاف يتواجد فييا أطفػاؿ مػا أدى الستشػياد سػبعة فمسػطينييف، خمسػة مػنيـ 
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يػػػادي فػػػي حركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػالمية "حمػػػاس"، عػػػزت الرشػػػؽ قػػػد تحػػػدث عػػػف أف األسػػػر وكػػػاف الق أطفػػػاؿ.
والعائالت الفمسطينية المقيمة في سورية، فقدت المئات مف أبنائيا منػذ انػدالع األحػداث فػي سػورية قبػؿ نحػو 

 شيرا. 08
المواسػاة "ألسػر وتقدـ الرشؽ، فػي تعميػؽ لػو عمػى صػفحتو فػي موقػع التواصػؿ االجتمػاعي "فيسػبوؾ" بػالعزاء و 

 شييدا مف أبنائيا خالؿ األحداث". 417العائالت الفمسطينية في سورية التي فقدت 
 14/63/1361قدس برس، 

 
 القدس شرقيّ وحدة استيطانية لمشرطة والجيش  633ستبني  "إسرائيل"": اآلنالسالم " 11

لالسػػتيطاف بػػأف السػػمطات  اإلسػػرائيمية المناىضػػة« السػػالـ اآلف»أفػػادت منظمػػة : أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 
اإلسرائيمية أقرت مشروعًا لبنػاء حػي اسػتيطاني جديػد لرجػاؿ الشػرطة والجػيش المتقاعػديف فػي القػدس الشػرقية 

انػػو جػرت الموافقػػة عمػػى بنػػاء « فػػرانس بػػرس»وقالػػت الناطقػػة باسػـ المنظمػػة ىاغيػػت عػػوفراف لوكالػة  المحتمػة.
ر الفمسػػػطينية فػػػي تمػػػوز )يوليػػػو( الماضػػػي، وأف دائػػػرة ىػػػذا الحػػػي االسػػػتيطاني الجديػػػد قػػػرب قريػػػة صػػػور بػػػاى

  األراضي اإلسرائيمية سمحت األسبوع الماضي بالبناء عمى تمؾ األرض.
منػػػزاًل جديػػػدًا فػػػي الحػػػي االسػػػتيطاني لضػػػباط الشػػػرطة والجػػػيش  073وأوضػػػحت عفػػػراف انػػػو سػػػيتـ تخصػػػيص 

بات التي ستجرى في كانوف الثػاني )ينػاير( المتقاعديف. وقالت إف الموافقة عمى خطط البناء مرتبطة باالنتخا
حكومػػة نتانيػػاىو تحػػاوؿ اسػػتغالؿ كػػؿ دقيقػػة »وأوضػػحت أف  التػػي دعػػا إلييػػا رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتانيػػاىو.

 «.متوافرة قبؿ االنتخابات مف اجؿ ترسيخ حقائؽ عمى األرض
 33/63/1361، الحياة، لندن

 
 يوماً  611اب االحتالل أفرج عن األسير حسن الصفدي بعد إضر  12

وصػػؼ أسػػير فمسػػطيني محػػرر مػػف سػػجوف االحػػتالؿ سػػجف الرممػػة العسػػكري بأنػػو  منتصػػر حمػػداف: -راـ اهلل 
بمثابػة مقبػػرة جماعيػة لألسػػرى المرضػى فػػي سػػجوف االحػتالؿ، مشػػددًا عمػى وجػػوب التحػرؾ العاجػػؿ والضػػغط 

مثابػػػة مستشػػػفى لعػػػالج عمػػػى سػػػمطات االحػػػتالؿ إلغػػػالؽ ىػػػذا السػػػجف الػػػذي تػػػدعي سػػػمطات االحػػػتالؿ بأنػػػو ب
وحسػػب األسػػير حسػػف الصػػفدي الػػذي أطمقػػت سػػمطات  األسػػرى الفمسػػطينييف الػػذيف يعػػانوف أمراضػػًا مزمنػػة، 

سنوات فػي االعتقػاؿ اإلداري مػف دوف تيػـ أو محاكمػة،  03االحتالؿ سراحو، أمس، بعدما أمضى أكثر مف 
الصػػػعوبة والقسػػػوة فػػػي سػػػجف الرممػػػة  فػػػهف ىنػػػاؾ المئػػػات مػػػف األسػػػرى المرضػػػى الػػػذيف يعيشػػػوف ظروفػػػًا بالغػػػة

 العسكري.
عامػػًا الػػذي يعػػيش مػػع عائمتػػو فػػي مدينػػة نػػابمس شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة،  22وكػػاف الصػػفدي البػػالل مػػف العمػػر 

خػاض العديػػد مػػف اإلضػرابات المفتوحػػة عػػف الطعػػاـ مػع األسػػرى الفمسػػطينييف كمػا خػػاض إضػػرابيف مفتػػوحيف 
 جاجًا عف اعتقالو إداريًا .يومًا احت 055عف الطعاـ م خرًا لمدة 

إف األسرى المرضى في سجف الرممة ، ”الخميج”في حيف قاؿ وزير ش وف األسرى والمحرريف عيسى قراقع، ؿ
يتحولػػوف إلػػى مػػا يشػػبو كتػػؿ مػػف المحػػـو البشػػرية بسػػبب اإلىمػػاؿ الطبػػي الػػذي تمارسػػو إدارة ىػػذا السػػجف بحػػؽ 

أسػػير مػػريض أسػػبوعيًا مػػف  033سػػكري يسػػتقبؿ قرابػػة وحسػػب قراقػػع فػػهف سػػجف الرممػػة الع األسػػرى المرضػػى.
جميع سجوف االحتالؿ األمر الذي يجعؿ حياة األسػرى المرضػى الثػابتيف فيػو بمثابػة جحػيـ بسػبب االكتظػاظ 

 وعدـ االستقرار.
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 33/63/1361، الخميج، الشارقة
 

 زيارات أسرى غزةتوقف مجددًا االحتالل  سجونإدارة  13
أسػػػيرا،  333سػػػجوف االحػػػتالؿ مجػػػددًا زيػػػارات أسػػػرى قطػػػاع غػػػزة البػػػالل عػػػددىـ  أوقفػػػت إدارة: صػػػفا -راـ اهلل

بحجة انتياء الفترة التجريبية لمزيارات، والتي بدأت بعد إضػراب األسػرى األخيػر فػي السػابع عشػر مػف نيسػاف 
 الماضي، وعمى دفعات محددة.

سػػجف نفحػػة األسػػرى بػػأف الزيػػارات وبػػررت إدارة السػػجوف موقفيػػا بأنػػو إجػػراء تجريبػػي م قػػت، وقػػد أبمغػػت إدارة 
دارة السجوف ستدرس مستقباًل أف تكوف الزيػارات لألسػير كػؿ ثالثػة شػيور. وقػّدـ ممثػؿ أسػرى  اآلف متوقفة، واه

نفحػػة األسػػػير عػػػالء أبػػػو جػػػزر احتجاجػػػًا إلػػػى إدارة السػػػجوف عمػػػى ىػػػذا الموقػػػؼ، وعمػػػى المماطمػػػة فػػػي تنظػػػيـ 
ر موقؼ إدارة السجوف استفزازيا، ويتنصؿ بما التزمت بو خػالؿ واعتب زيارات طبيعية لكافة أسرى قطاع غزة.

 اتفاؽ األسرى عشية اإلضراب، واستمرار ذلؾ قد يدفع األسرى إلى اتخاذ خطوات احتجاجية مجددًا.
 14/63/1361، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 ميون دوالرم 61لبيع أرضو با  ةائيميمزارع فمسطيني من بمدة الخضر يرفض عروًضا إسر  14

قػػدـ المسػػتوطنوف مػػ خرا عرضػػا ماليػػا لمػػزارع مػػف بمػػدة الخضػػر جنػػوب بيػػت لحػػـ )جنػػوب الضػػفة : بيػػت لحػػـ
دونمػػا  والواقعػػة داخػػؿ مسػػتوطنة "أفػػرات" مقابػػؿ  07الغربيػػة ( بػػالتخمي عػػف أرضػػو الزراعيػػة البػػالل مسػػاحتيا 

 حصولو عمى خمسة عشر مميوف دوالر ومنحو امتيازات مختمفة.
عاًمػػا( إلػػى أنػػو تمقػػى عرًضػػا مػػف قبػػؿ شخصػػية إسػػرائيمية تعنػػى  33مػػزارع إبػػراىيـ سػػميماف صػػبيح )ويشػػير ال

بشػػ وف االسػػتيطاف تعػػرؼ باسػػـ "مسػػ وؿ أراضػػي الغػػائبيف فػػي إسػػرائيؿ" حضػػرت لشػػراء أرضػػو بمبمػػل عشػػرة 
 دوالر. مالييف دوالر، وأف يكوف االتفاؽ سري ليصؿ المبمل المدفوع في مرة أخرى إلى خمسة عشر مميوف

ويوضػػح صػػبيح فػػي حديثػػو لمراسػػؿ "قػػدس بػػرس" أف المسػػتوطنوف قػػدموا كػػذلؾ عرضػػا لتبػػديؿ أرضػػو بػػأرض 
أخرى خارج حدود المستوطنة، وأف يطمب المبمل الذي يريده، م كًدا أنو رفض كافة ىذه العروض وأنو مصر 

 عمى التمسؾ بأرضو.
ية لش ونيـ لـ يتوقفوا عند حػد تقػديـ اإلغػراءات، بػؿ وي كد أف المستوطنيف وخمفيـ السمطات اإلسرائيمية الراع

عمػدوا الػػى االعتػػداء عمػػى ىػػذه األراضػػي عبػػر بنػػاء وحػػدات اسػػتيطانية فػػي حػػدود أرضػػو وفػػتح الميػػاه العادمػػة 
 عمى األشجار الزراعية لتخريبيا في محاولة إلجباره عمى الرحيؿ مف المنطقة.

فػػي حػػديث لػػػ "قػػدس  ،الجػػدار واالسػػتيطاف فػػي الخضػػر ويشػػير أحمػػد صػػالح منسػػؽ المجنػػة الشػػعبية لمقاومػػة
دونـ مف أراضي بمدة الخضر تقػع داخػؿ مسػتوطنة "افػرات"، ويمنػع أصػحابيا مػف  333برس" إلى أف حوالي 

 الوصوؿ إلييا إال بتنسيؽ وفي أوقات محددة.
 14/63/1361قدس برس، 

 
 يحيون ذكرى شيداء مجزرة كفر قاسم 83الا فمسطينيو 33

 18لمجػػزرة كفػر قاسػػـ والتػي حػػدثت مسػاء يػػـو  45صػػادؼ يػـو أمػػس الػذكرى الػػ: سػػف مواسػيكفػر قاسػـ ػ ح
 شػػييدًا مػف أطفػػاؿ ورجػػاؿ ونسػػاء عمػى أيػػدي حػػرس الحػػدود اإلسػػرائيمي. 38، وُقتػػؿ فييػػا 0845تشػريف االوؿ 

ي وليذه المناسبة، إنطمقت صباح أمس المسػيرة التقميديػة مػف مسػجد عمػر بػف الخطػاب حتػى النصػب التػذكار 
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، وشخصػػيات سياسػػية، فػػي مقػػدمتيـ 37لمشػػيداء فػػي كفػػر قاسػػـ بمشػػاركة اآلالؼ مػػف جمػػاىير فمسػػطينيي الػػػ
أعضػػاء الكنيسػػت العػػرب الشػػيخ إبػػراىيـ صرصػػور، طمػػب الصػػانع، احمػػد الطيبػػي، حنػػا سػػويد، محمػػد بركػػة، 

ف جميػػع دوؼ حنػػيف، باإلضػػافة إلػػى العديػػد مػػف الشخصػػيات االجتماعيػػة وطػػالب مػػدارس ونسػػاء وأطفػػاؿ مػػ
األجياؿ، الذيف رفعوا صور الشيداء وشػعارات تعبػر عػف اسػتنكارىـ لجػرائـ القتػؿ التػي ارتكبػت بحػؽ الشػيداء 

  نذاؾ.
وقػػاؿ رئػػيس بمديػػة كفػػر قاسػػـ نػػادر صرصػػور خػػالؿ الميرجػػاف الخطػػابي: "ال بػػد لنػػا أف نحيػػي ىػػذه الػػذكرى 

 ذا اليـو يعتبر مف أىـ أياـ السنة".الميمة العزيزة عمى قموب جميع أىالي كفر قاسـ، ال سيما أف ى
وأضػػاؼ: "مػػف ىنػػا نوجػػو كممتنػػا إلػػى الحكومػػة اإلسػػرائيمية بوقػػؼ السياسػػة العنصػػرية والظمػػـ تجػػاه المػػواطنيف 
العرب في إسػرائيؿ الػذيف أصػبحوا يعػانوف األمػريف بسػبب القػوانيف العنصػرية التػي تسػف ضػدنا، ويجػب عمينػا 

 وؿ المس بنا".أف نقؼ وقفة واحدة تجاه كؿ مف يحا
ودعا صرصور الجماىير العربية التوجػو إلػى صػناديؽ االقتػراع يػـو االنتخابػات لمكنيسػت واإلدالء بأصػواتيـ 
لألحزاب والحركات العربية "حتى يكوف تمثيميـ في الكنيست أكبر، ويكػوف ىػذا جوابػًا واضػحًا وصػريحًا لقػوى 

 اليميف اإلسرائيمية".
مػػػى أىميػػة اإلسػػػتمرار فػػػي إحيػػاء ذكػػػرى المجػػػزرة والمشػػاركة الواسػػػعة فييػػػا، وأجمػػع المتحػػػدثوف فػػي كممػػػاتيـ ع

 ومواصمة الحديث لجميع األجياؿ كي تبقى راسخة في القموب. 
 33/63/1361، المستقبل، بيروت

 
 غضب فمسطيني بعد مشاركة رجمْي دين في مؤتمر لتجنيد المسيحيين في جيش االحتالل :الناصرة 36

تزاؿ مشاركة رجمي ديف مسيحييف مف مدينة الناصرة في مػ تمر عقػد أخيػرًا فػي بمػدة ال : «الحياة» –الناصرة 
تجنيػػػػػد الشػػػػػباف المسػػػػػيحييف فػػػػػي الجػػػػػيش »بمبػػػػػادرة الجػػػػػيش اإلسػػػػػرائيمي تحػػػػػت عنػػػػػواف « نتسػػػػػيرت عيميػػػػػت»

، تثير ردود فعؿ غاضػبة، خصوصػًا عمػى شػبكة التواصػؿ االجتمػاعي )فايسػبوؾ(، بمعظميػا فػي «اإلسرائيمي
خروجػًا عػف »اعتبروا مشاركة رجمػي الػديف والعشػرات مػف الشػباف فػي المػ تمر  ،حييف في إسرائيؿأوساط مسي

الموقؼ الموحد لمعرب في إسرائيؿ القاضي برفض الخدمة في جيش احتالؿ، ورفػض أي خدمػة أخػرى تحػت 
 «.أي مسمى يراد منو أسرلة الشباب العرب

طائفػػة الػػرـو األرثػػوذكس فػػي الناصػػرة دعػػا إلػػى  النصػػراوية، بػػأف مجمػػس« كػػؿ العػػرب»وأفػػاد موقػػع صػػحيفة 
يػراد منػو سػمخ الطائفػة المسػيحية عػف »الكاىف جبرائيػؿ نػداؼ السػتجوابو عػف مشػاركتو فػي مػ تمر باجتماعو 

غرا ىػػا بامتيػػازات الخدمػػة العسػػكرية، وذلػػؾ ضػػمف مخطػػط حكػػومي  تركيبػػة المجتمػػع العربػػي فػػي إسػػرائيؿ، واه
جمػػس الطائفػػة األرثوذكسػػية فػػي الناصػػرة الػػدكتور رمػػزي حكػػيـ الػػذي ، كمػػا جػػاء عمػػى لسػػاف رئػػيس م«مرسػػوـ

خصوصًا مف ادعى أنو يمثػؿ »أضاؼ أف مجمس الطائفة التأـ إلعالف موقؼ مف الذيف شاركوا في الم تمر 
وأكػػػد أف مجمػػػس الطائفػػػة لػػػف يسػػػمح ألي كػػػاف بتمثيمػػػو فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه «. الطائفػػػة األرثوذكسػػػية فػػػي الناصػػػرة

دؼ إلى زرع بذور الفتنة بيف أبناء الشعب الواحد، خصوصًا أنو ال يوجد لدييـ أي صفة التي تي»الم تمرات 
 «.تمثيمية لطائفتنا العريقة المعروفة بمواقفيا الوطنية عمى مدى عقود مف الزمف

 33/63/1361، الحياة، لندن
 

 فمسطيني من قرية المغار لنتنياىو: لن أخدم في جيش يقتل شعبي شاب 31
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عامػا( مػف قريػة المغػار فػي شػماؿ فمسػطيف  07عمـ الشاب عمر زىرالديف سعد ): ـ جرايسيبرىو  -الناصرة 
، الرسالة التي بعث بيا إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، ووزيػر حربػو اييػود بػاراؾ، يبمغيمػا 37

فالشػاب عمػر ابػف  فييا برفضو الخدمة في جيش االحتالؿ "الػذي يقتػؿ شػعبي الفمسػطيني والشػعوب العربيػة"،
الطائفػػػة الدرزيػػػة، وىػػػو مػػػف الشػػػباف الػػػذيف يسػػػري عمػػػييـ القػػػانوف الجػػػائر الػػػذي يمػػػزميـ بالخدمػػػة فػػػي جػػػيش 

 عاما. 23االحتالؿ، إال أف عمر قرر اتباع درب والده الذي رفض الخدمة وُسجف قبؿ 
والعبريػة واالنجميزيػة، عمػى  وقد نشر الشاب عمر رسالتو االنسانية الوطنية، أيضا، وبالمغات الثالث، العربيػة

شػػبكة التواصػػؿ االجتمػػاعي "الفيسػػبوؾ"، فنشػػرىا اآلالؼ مػػف فمسػػطيف والػػدوؿ العربيػػة ومػػف قػػوى سػػالـ، عمػػى 
 صفحاتيـ، وجرى فتح مجموعة تضامف معيـ، جمعت اآلالؼ خالؿ نياية االسبوع الماضي.

 33/63/1361، الغد، عّمان
 

 عمى مصنع اليرموك السوداني سرائيمياإل المسبق باليجوم عممياالقاىرة تنفي  33
نفى مصدر دبموماسي مصري بشكؿ قاطع أف تكوف القاىرة قد : القاىرة: محمد عبد الرازؽ ومحمود محسف

، وأكد المصدر « اليجوـ اإلرىابي الغادر»عممت مسبقا بما وصفو  الذي استيدؼ مصنعا سودانيا بالخرطـو
ترفض بشكؿ كامؿ أي اعتداء يناؿ مف سيادة السوداف مصر »أمس أف « الشرؽ األوسط»في تصريح لػ

 «.الشقيؽ وأمنو وسالمة أراضيو
وأعرب المصدر عف استعداد مصر الكامؿ لمتعاوف والتنسيؽ مع الجانب السوداني لموقوؼ عمى حقيقة ىذا 

ير اليجوـ وتفاصيمو، منوىا إلى أف وزير الخارجية المصري قد سبؽ وأكد خالؿ اتصالو الياتفي مع وز 
، عمى دعـ مصر ألي إجراء «اليجوـ الغادر»الدولة السوداني لمش وف الخارجية صالح ونسي، في أعقاب 

تتخذه الحكومة السودانية في مختمؼ المحافؿ الدولية، بما في ذلؾ مجمس األمف وجامعة الدوؿ العربية 
 ومنظمة التعاوف اإلسالمي، في مواجية ىذا اليجوـ.

صرية عقب بث تقارير إعالمية عف ِعمـ مصر المسبؽ باليجوـ اإلسرائيمي عمى ويأتي نفي الخارجية الم
، إف الرادارات المصرية مف الممكف أف تكوف قد رصدت  السوداف، وقاؿ الخبير العسكري المواء جماؿ مظمـو

 ىذه الطائرات التي شنت ىجوما عمى األراضي السودانية ولكنيا بالتأكيد لـ تكف تعمـ وجيتيا. 
 30/10/2012األوسط، لندن،  الشرق

 
 

 مصر ترفض طمبا إسرائيميا لتطوير العالقات ":معاريف" 34
قالت صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية أمس، إف القيادة المصرية رفضت توجيات : برىوـ جرايسي -الناصرة

مع  عديدة مف اسرائيؿ لتطوير العالقات بينيما، كما رفض عدد مف المس وليف المصرييف إجراء لقاءات
 مس وليف إسرائيمييف، وما تزاؿ العالقات عمى مستوى مبعوثيف إسرائيمييف إلى القاىرة.

وحسب الصحيفة، فهف الحكومة اإلسرائيمية معنية برفع مستوى االتصاالت مع مصر، مف مستوى موظفيف 
مصر، فمثال، إلى مستوى مس وليف مف الدرجة األولى، إال أف كؿ الطمبات اإلسرائيمية لـ تمؽ تجاوبا مف 

طمب مدير عاـ وزارة الخارجية اإلسرائيمية رافي باراؾ زيارة القاىرة ووزارة الخارجية فييا، إال أف مصر لـ 
تحدد موعدا، وقاؿ التفسير، ىو اقتراب حموؿ عيد االضحى المبارؾ، كما لـ يتـ تعييف موعد إلى ما بعد 

 العيد.
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السيسي، لـ يرد عمى سمسمة طمبات مف وزارة الحرب إلى ذلؾ، فهف وزير الدفاع المصري عبدالفتاح 
اإلسرائيمية إلجراء محادثة بينو وبيف وزير الحرب إييود باراؾ، وقالت الصحيفة، إف التفسير المصري ليذا، 

 كاف األوضاع الحساسة السائدة في مصر في ىذه المرحمة.
ية المصرية موجودة حاليا في حالة ونقمت "معاريؼ" عف دبموماسي غربي قولو، "إف العالقات االسرائيم

جمود، والوضع السياسي في مصر حساس جدا، ولف يوافؽ المصريوف حاليا عمى أي تغيير أو تطوير عمى 
 مستوى العالقات القائمة اليوـ، والتي كانت قائمة ايضا في عيد الرئيس السابؽ حسني مبارؾ".

 30/10/2012الغد، عمان، 
 

 االستطالع "أيوب" لمواقع إسرائيمية حساسة التقطتيا طائرة طيران تعمن امتالكيا صوراً  35
في إسرائيؿ « مواقع حساسة»أعمف نائب إيراني بارز امتالؾ بالده صورًا لػ : محمد صالح صدقياف -طيراف 

المبناني في أجواء الدولة العبرية التي سارعت إلى التشكيؾ في « حزب اهلل»التقطتيا طائرة استطالع أطمقيا 
  ذلؾ.

وقاؿ إسماعيؿ كوثري، رئيس لجنة الدفاع وعضو لجنة األمف القومي والسياسة الخارجية في مجمس الشورى 
الطائرة أيوب التي اخترقت أجواء الكياف )اإلسرائيمي( أخيرًا، صّورت قواعد محظورة »)البرلماف( اإليراني إف 

 «.لكياف االحتالؿ، وأرسمتيا مباشرة، وىي اآلف في يدنا
حزب اهلل يممؾ »، الفتًا إلى أف «إمكاف ايراف صنع طائرات استطالع قادرة عمى حمؿ سالح»في وأكد أف 

بالتأكيد طائرات بال طيار أكثر تطورًا مف الطائرة أيوب، لكنو ال يعمف ذلؾ إال عندما يراه مناسبًا. ودائرة 
 «.اإلمكانات أوسع بكثير

 30/10/2012الحياة، لندن، 
 

 قيادي بالنيضة التونسية: حماس نصحت بعدم التنصيص عمى تجريم التطبيع بدستور البالد الجديد 36
تونس ػ يو بي اي: قاؿ قيادي في حركة النيضة اإلسالمية التي تقود اإلئتالؼ الحاكـ في تونس، إف حركة 

 لتونسي الجديد.حماس الفمسطينية نصحت بعدـ التنصيص عمى تجريـ التطبيع مع إسرائيؿ في الدستور ا
وأوضح الصحبي عتيؽ، الذي يرأس كتمة حركة النيضة اإلسالمية في المجمس التأسيسي التونسي في 
تصريحات تمفزيونية، أف القيادييف في حركة حماس الفمسطينية إسماعيؿ ىنية وخالد مشعؿ، 'نصحانا أثناء 

 الدستور التونسي الجديد'.زيارتيما لتونس بعدـ التنصيص عمى تجريـ التطبيع مع إسرائيؿ في 
وتأتي تصريحات القيادي في حركة النيضة اإلسالمية فيما عادت مسألة 'تجريـ التطبيع' لتطفو عمى السطح 

 مف جديد مع بدء أعضاء المجمس الوطني التأسيسي التونسي في مناقشة مسودة الدستور الجديد.
تونسية، حيث تسعى في الوقت نفسو غالبية القوى وتثير ىذه المسألة جداًل واسعًا بيف القوى السياسية ال

اليسارية والتقدمية وخاصة منيا القومية إلى تضميف الدستور التونسي الجديد بندا واضحًا ينص عمى تجريـ 
التطبيع مع إسرائيؿ، فيما ترى حركة النيضة اإلسالمية وشريكيا في الحكـ التكتؿ الديمقراطي مف أجؿ 

س ىناؾ ما يدعو لتضميف الدستور مثؿ ىذا البند باعتبار أف الشعب التونسي يرفض العمؿ والحريات أنو 'لي
 التطبيع'.

 30/10/2012القدس العربي، لندن، 
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  مع "إسرائيل" دليل عمى االلتزام تجاىيا  العسكرية : المناوراتديمبسي 32
 -رات األميركيػػػػة تػػػػؿ أبيػػػػب: صػػػػرح رئػػػػيس ىيئػػػػة األركػػػػاف المشػػػػتركة األميركيػػػػة مػػػػارتف ديمبسػػػػي بػػػػأف المنػػػػاو 

إلػى إسػرائيؿ  ديمبسػي وصػؿو اإلسرائيمية المشتركة الحالية تمثؿ دلػيال عمػى التػزاـ بػالده القػوي تجػاه إسػرائيؿ. 
بػػػػيف إسػػػػرائيؿ « 01التحػػػػدي الصػػػػاـر »أوؿ مػػػػف أمػػػػس ليشػػػػرؼ بنفسػػػػو عمػػػػى التػػػػدريبات العسػػػػكرية المشػػػػتركة 

 والواليات المتحدة
إلسػرائيمي، شػيمعوف بيريػز، أف المنػاورات، التػي يشػارؾ فييػا جنػػود وأكػد ديمبسػي خػالؿ اجتمػاع مػع الػرئيس ا

 وطياروف وبحارة مف الدولتيف، ىي األكبر عمى اإلطالؽ.
وكاف ديمبسي اجتمع مع كؿ مف وزير الدفاع اإلسرائيمي إييود باراؾ، ورئيس أركاف الجيش بيني غانتس، ثـ 

جنػػدي(، وشػػاىد بنفسػػو بعػػض التػػػدريبات.  0133مػػف زار القػػوات األميركيػػة المشػػاركة فػػي التػػدريبات )أكثػػػر 
وقالت مصادر عسكرية إف ديمبسي تباحث مػع بػاراؾ وغػانتس مطػوال حػوؿ األوضػاع السياسػية واألمنيػة فػي 
المنطقة، ومف ضمنيا الوضع في إيراف وفي لبنػاف وفػي مصػر وفػي السػمطة الفمسػطينية، ولكنػو ركػز، بشػكؿ 

 خاص، عمى تدىور األوضاع في سوريا.
 33/63/1361، الشرق األوسط، لندن

 
 ضعفا مما تستورده من المنتجات الفمسطينية  61تستورد من منتجات المستوطنات أكثر ب  أوروبا 33

منظمة غير حكومية في أوروبا أف الدوؿ األوروبية تستورد مف منتجات المستوطنات  11أفاد تقرير وضعتو 
ده مػػف المنتجػػات الفمسػػطينية. وقالػػت صػػحيفة "ىػػ رتس" ضػػعؼ مػػا تسػػتور  04اإلسػػرائيمية فػػي الضػػفة الغربيػػة 

التػػي أوردت النبػػأ إف التقريػػر يحمػػؿ عنػػواف: يتػػاجروف بالسػػالـ، كيػػؼ تسػػاعد أوروبػػا عمػػى بقػػاء المسػػتوطنات 
غيػػػر القانونيػػػة" ووضػػػعو ىػػػانس فػػػاف داف بػػػروؾ الػػػذي عمػػػؿ وزيػػػرا لخارجيػػػة االتحػػػاد األوروبػػػي بػػػيف عػػػامي 

0882-0888. 
هف مجمؿ االستيراد األوروبي مف المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية يوضػح حجػـ وبحسب التقرير، ف

التنػػػاقض بػػػيف التصػػػريحات المعمنػػػة لالتحػػػاد األوروبػػػي، بشػػػأف عػػػدـ قانونيػػػة المسػػػتوطنات اإلسػػػرائيمية وبػػػيف 
ميػػارات الػػدوالرات المسػػاندة العمميػػة ليػػذه المسػػتوطنات. وبالتػػالي فػػهف حجػػـ االسػػتيراد األوروبػػي اليائػػؿ ييػػدر بم

 التي تستثمرىا أوروبا في بناء الدولة الفمسطينية.
مميوف دوالر  233ومع أف التقرير يبيف إلى أف حجـ االستيراد األوروبي مف منتجات المستوطنات ال يتعدى 

ضعؼ ما تستورده أوربا مف األراضي الفمسطينية، حيػث ال يتعػدى حجػـ البضػائع  04إال أنو مع ذلؾ يوازي 
 مميوف دوالر سنويا. 13فمسطينية المصدرة ألوروبا ال

ألػؼ طػف  01ويضرب التقرير مثال في مجاؿ التمور وتصديرىا إلى أوروبا، إذ يقوؿ إف أوروبػا تسػتورد نحػو 
طػف مػف التمػور التػي  233مف التمرور التي تزرعيػا إسػرائيؿ فػي مسػتوطناتيا فػي غػور األردف، مقابػؿ نحػو 

نية. وبحسػب التقريػر فػهف ىػذا الفػارؽ بػيف كميػات التمػور لػيس عبثػا وال مػف بػػاب تػزرع فػي األراضػي الفمسػطي
الصػػدفة، إذ أف إسػػػرائيؿ تغػػػدؽ االمتيػػػازات والتسػػػييالت عمػػى المسػػػتوطنات فػػػي غػػػور األردف، مقابػػػؿ تقمػػػيص 
وتضػػييؽ الخنػػاؽ عمػػى المػػزراعيف الفمسػػطينييف وتحديػػد كميػػات الميػػاه التػػي يسػػمح ليػػـ باسػػتعماليا ألغػػراض 

 زراعة.ال
وأقػر فػػاف داف بػروؾ فػػي مقدمػة التقريػػر المػػذكور، أف "سياسػة االسػػتيطاف اإلسػرائيمية غيػػر المتوقفػة ىػػي التػػي 
تقػػؼ عثػػرة أمػػاـ تسػػوية سياسػػية وقػػد فشػػمنا نحػػف األوروبيػػوف فػػي ترجمػػة الكممػػات إلػػى أفعػػاؿ". ويػػدعو بػػروؾ 
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اندة العممية لمشروع االستيطاف، معتبرا اف أوروبا إلى تبني التوصيات التي يخطيا التقرير إللغاء ووقؼ المس
إقرار ىذه التوصيات وتطبيقيا ال يشكؿ تبني أجنػدة معاديػة إلسػرائيؿ، بػؿ عمػى العكػس يجػب اعتبػار السػعي 

 لممحافظة عمى حؿ الدولتيف مساىمة حقيقية ألمف إسرائيؿ وشرعيتيا".

 33/63/1361، 83عرب 
 

 بإطالق سراح النواب الفمسطينيين   "ئيلإسرا"يطالب  "لبرلماني الدوليا إلتحادا" 34
طالب المجمس الحاكـ لالتحاد البرلماني الدولي في قرار اتخذه يػـو الجمعػة الماضػي وبهجمػاع : بترا –عماف 

أعضائو باإلفراج الفوري عف نواب المجمس التشريعي الفمسطيني الذيف تعتقميـ إسرائيؿ في سجونيا والتوقػؼ 
 ي بحقيـ.عف سياسة االعتقاؿ اإلدار 

واعػػرب المجمػػػس عػػف رفضػػػو اسػػػتمرار احتجػػاز النػػػواب الفمسػػطينييف فػػػي سػػػجوف االحػػتالؿ اإلسػػػرائيمي وعمػػػى 
 رأسيـ النائباف مرواف البرغوثي وأحمد سعدات.

وقػاؿ المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني مػف مقػػره فػػي عمػػاف فػي بيػػاف تمقتػػو وكالػػة االنبػاء االردنيػػة )بتػػرا(، اف قػػرار 
أف اختطػاؼ النػائبيف البرغػوثي وسػعدات واحتجازىمػا خػارج المنػاطؽ الفمسػطينية المحتمػة المجمس الحاكـ اكد 

يشكؿ مخالفة واضحة لمقانوف الدولي، داعيا الى اإلفراج عف كؿ النواب المحتجزيف لدي إسرائيؿ فورا. وعبػر 
األصمية، مبديا ايضػا  القرار عف قمقو مف استمرار إبعاد إسرائيؿ النواب الثالثة مف القدس عف أماكف إقامتيـ

قمقو البالل مف طردىـ عف بيوتيـ وعائالتيـ، معتبرا ذلؾ فعػال غيػر قػانوني وغيػر إنسػاني ضػد ىػ الء النػواب 
 وعائالتيـ ومجتمعيـ.

 33/63/1361، الدستور، عّمان
 

 "إسرائيللا "األردن ومصر يمثل مشكمة ب تعاظم دور األصولية: اإلسرائيمية -األلمانية  الجمعية 83
لتشػػديد العقوبػػات عمػػى إيػػراف عمػػى خمفيػػة برنامجيػػا النػػووي.  دعػػت الجمعيػػة األلمانيػػة اإلسػػرائيمية: د .ب .أ()

ورأت الجمعيػػة فػػي بيانيػػا الػػذي اعتمدتػػو خػػالؿ انعقػػاد الجمعيػػة العموميػػة فػػي ىػػانوفر مطمػػع األسػػبوع الحػػالي 
فػػي األردف ومصػػر يمثػػؿ  ”وليةتعػػاظـ دور القػػوى األصػػ”وأعمػػف عنػػو، أمػػس، أف الحػػرب األىميػػة فػػي سػػوريا و

وفػي ضػػوء إشػارات التيديػد المتكػػررة إليػراف باتجػػاه “فػي الشػرؽ األوسػػط  ”إسػػرائيؿ“مشػكمة بالنسػبة إلػػى وضػع 
 ”.        وسكانيا”إسرائيؿ“، وفي ضوء التطور الحساس في المنطقة نشدد بكؿ وضوح عمى تضامننا مع »إسرائيؿ“

 33/63/1361، الخميج، الشارقة
 

 تبحث مساعدة الالجئين الفمسطينيين مع وزير الخارجيةالمديرة الجديدة لا"األونروا"  :لبنان 86
وزير الخارجية والمغتربيف عدناف منصور،  مع المديرة اإلقميمية الجديدة لػ"االونروا" في لبناف  ف ديمورت بحث

صوصػػا ممػػف نزحػػوا مػػف فػػي اإلجػػراءات التػػي تتخػػذىا المنظمػػة لمسػػاعدة الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف وخ
 سوريا.

 33/63/1361، المستقبل، بيروت
 

 لمياجمة إيرانبوسائل ىجومية متطورة  "سرائيل"إروس: أوباما وعد بتزويد  دنيس 81
أعمف منسؽ عممية السالـ السػابؽ، دنػيس روس فػي مقابمػة مػع صػحيفة "ىػ رتس"، نشػرت اليػوـ الثالثػاء، أنػو 

بػػػا فػػػي المواقػػػؼ بػػػيف إسػػػرائيؿ والواليػػػات المتحػػػدة فػػػي كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ أحػػػرز فػػػي األسػػػابيع األخيػػػرة تقػػػدما وتقار 
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بالجدوؿ الزمني والخطوط" الحاسمة في الممؼ اإليراني، م كػدا أف بػراؾ أوبامػا اقتػرب فػي مواقفػو مػف موقػؼ 
رئيس الحكومة اإلسرائيمية، بنياميف نتنياىو. وقاؿ روس الذي لفت إلى أنػو ال يممػؾ معمومػات محػددة ودقيقػة 

ا الشػػػػأف إنػػػػو يقػػػػدر بػػػػأف الواليػػػػات المتحػػػػدة وعػػػدت إسػػػػرائيؿ بتزويػػػػدىا بوسػػػػائؿ ىجوميػػػػة جديػػػػدة ومتطػػػػورة بيػػػذ
 الستخداميا في حاؿ قررت شف ىجـو عسكري ضد المنش ت الذرية في إيراف.

 33/63/1361، 83عرب 
 

 : مناورات عسكرية وانتخابية"إسرائيل" 83
ع اإلسػرائيمي، إييػود بػاراؾ، كثيػرًا فػي اسػتغالؿ التصػعيد لـ يتػأخر وزيػر الػدفا:  ماؿ شحادة -القدس المحتمة 

األمنػي مػع قطػاع غػزة ليطمػؽ حممػة تػرويج لمتانػة العالقػة العسػكرية واألمنيػة بػيف تػؿ أبيػب وواشػنطف. حممػة 
مغمفة برسائؿ تحذير وتيديد، ال تقتصر عمى حماس بؿ تشمؿ إيراف ولبناف وسورية. واختار بػاراؾ أف تكػوف 

اإلسػػػرائيمية المشػػػتركة عنػػػد اإلعػػػػالف عػػػف نصػػػب منظومػػػة الصػػػػواريخ  –تػػػدريبات األميركيػػػػة مشػػػاركتو فػػػي ال
فػػي القػػدس، متزامنػػػة مػػع تصػػعيد األوضػػػاع عنػػد الحػػدود الجنوبيػػة عمػػػى طرفػػي الحػػدود: قصػػػؼ « بػػاتريوت»

إسرائيمي مكثػؼ عمػى غػزة يسػقط قتمػى وجرحػى والػرد عميػو بػهطالؽ صػواريخ فمسػطينية تجػاه بمػدات الجنػوب. 
اؾ قػػاؿ بكػػؿ وضػػوح إف العالقػػة مػػع الجػػيش األميركػػي والتعػػاوف بػػيف الطػػرفيف سػػيكوف سػػندًا قويػػًا لمجػػيش بػػار 

، عمػػى حػػد تعبيػػره. لكػػف بػػاراؾ واصػػؿ إطػػالؽ «معاقػػؿ تنظيمػػات اإلرىػػاب فػػي غػػزة»اإلسػػرائيمي فػػي مواجيػػة 
نا في كيفية التعامؿ مع نقدر جيدًا التعاوف مع الجيش األميركي فيذا سيساعد»رسائمو إلى ما بعد غزة، فقاؿ 

الصػػػواريخ والقػػػذائؼ التػػػي تيػػػدد أمننػػػا ... سيسػػػاعدنا فػػػي التصػػػدي والمواجيػػػة لمصػػػواريخ طويمػػػة ومتوسػػػطة 
 «.وقصيرة المدى

سػػاعات قميمػػة بعػػد ىػػذه التصػػريحات وأعمػػف أف األجيػػزة األمنيػػة والعسػػكرية اإلسػػرائيمية اجتمعػػت لمبحػػث فػػي 
سػرائيؿ وقػررت أف األوضػاع تسػتدعي تقمػيص التػدريبات المشػتركة كيفية التعامؿ مع قصؼ الصواريخ عمى إ

 بيف الجيشيف، في شكؿ موقت، إلى حيف اتضاح الوضع مع غزة.
القرار بحد ذاتو يقحـ الجػيش األميركػي فػي ممػؼ غػزة. ولػـ تتػردد جيػات إسػرائيمية معارضػة لضػربة عسػكرية 

لمشتركة إلى غطاء أميركػي لشػف عػدواف عمػى عمى غزة، في أف تعبر عف خشيتيا مف أف تتحوؿ التدريبات ا
غزة. فيذه التدريبات، التي كمفت خزينة البمديف مالييف الدوالرات، تيدؼ باألساس إلى حمايػة إسػرائيؿ وأمنيػا 

 والتدريب عمى اسوأ السيناريوات المتوقعة في حاؿ قررت إسرائيؿ ضرب إيراف.
يدؼ منيػا، ىػؿ ىػو تجػاوب مػع طمػب أميركػي، أـ ىػو قرار تقميص التدريبات المشتركة طرح تسا الت عف ال

ـّ مػف  مجرد إجراء تقني ىدفو تفرغ الجيش اإلسرائيمي لمعمميػات الحربيػة ضػد القطػاع. وفػي كػؿ األحػواؿ، يشػت
التػػوتر األمنػػي ومػػا يرافقػػو مػػف تيديػػدات، رائحػػة انتخابيػػة واضػػحة، فهسػػرائيؿ تسػػتعد لمعركػػة انتخابػػات مبكػػرة 

)ينػػاير( المقبػؿ. رئػيس الحكومػة نتانيػاىو ووزيػػر الػدفاع إييػود بػاراؾ، ىمػا الواجيػػة  سػتجرى فػي كػانوف الثػاني
 اإلسرائيمية لكؿ حرب. وكؿ منيما يحتاج إلى حممة الستعراض العضالت األمنية والدفاعية.

نتانيػػػػاىو يحػػػػاوؿ بكػػػػؿ قوتػػػػو منػػػػع المعارضػػػػة مػػػػف جعػػػػؿ الموضػػػػوع االنتخػػػػابي المركػػػػزي األزمػػػػة االقتصػػػػادية 
عبػر كػؿ تاريخػو كػاف « ليكػود»ية في إسرائيؿ. فكما قاؿ وزير التعميـ اإلسرائيمي، جػدعوف سػاعر، واالجتماع

يخسر االنتخابات في كؿ مرة أجريت حوؿ القضايا االقتصادية، بينما ربح كؿ معركة نجح في فػرض األمػف 
الصػواريخ الفمسػطينية والدفاع عمى أجندتيا االنتخابية. لذلؾ، ىرع إلى بمدات الجنوب التي تعرضت إلطالؽ 

 3.4وأعمػػػف أف حكومتػػػو ستصػػػادؽ عمػػػى تحصػػػيف التجمعػػػات السػػػكانية الواقعػػػة فػػػي المنطقػػػة التػػػي تبعػػػد بػػػيف 
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كيمومترات عف قطاع غزة، وبأنيا ستغطي التكاليؼ المترتبة عمى إقامة غرؼ محصنة فػي  6كيمومتر وحتى 
 تجمعًا سكنيًا في المنطقة. 15حوالى 

لػف يتجػاوز نسػبة الحسػـ « االسػتقالؿ»معظػـ اسػتطالعات الػرأي إلػى أف حزبػو الجديػد أما باراؾ، الذي تشػير 
وسػػيختفي عػػف الخريطػػة الحزبيػػة، فقػػد كانػػت ردود فعمػػو عمػػى األوضػػاع فػػي غػػزة محاولػػة إثبػػات وجػػود يتػػوخى 
منيا أف تحفظ ماء وجيو وتمنع سقوطو في حضػيض السػاحة الحزبيػة، بعػد ىػذا التػاريخ السياسػي والعسػكري 

 حافؿ.ال
 إخفاقات وعدم قدرة عمى الحماية

قبػؿ أف يخػرج سػػكاف بمػدات الجنػػوب اإلسػرائيمي بحممػػة احتجػاج ضػد القيػػادة اإلسػرائيمية، فػػي أعقػاب القصػػؼ 
الصاروخي الذي تعرضت لو مدنيـ وقراىـ لعدـ وجود أماكف  منة واإلىماؿ الكبيػر فػي الم سسػات التعميميػة 

اإلسػػرائيمية  -رغػػـ وعػػود نتانيػػاىو وبػػاراؾ، كشػػفت التػػدريبات األميركيػػة  بكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بمسػػألة الحمايػػة، عمػػى
المشػػػتركة إخفاقػػػات شػػػكمت حػػػاؿ إحػػػراج، خصوصػػػًا لػػػدى سػػػقوط الطػػػائرة مػػػف دوف طيػػػار. فقػػػد روج الجػػػيش 
اإلسرائيمي، في أعقاب اختػراؽ الطػائرة اإليرانيػة الحػدود اإلسػرائيمية، مطمػع الشػير، أف التػدريب عمػى طػائرات 

طيار سيكوف أحد أىػـ التػدريبات التػي سػيجرييا الجيشػاف وتحػاكي تعػرض إسػرائيؿ لكميػة كبيػرة مػف  مف دوف
الطائرات مف دوف طيار في  ف واحد وفحػص مػدى قػدرة مواجيػة ىػذه الطػائرات، وبينيػا طػائرات تحمػؿ مػواد 

ات اسػتخبارية ، التػي أرسػميا الجػيش لالسػتطالع وجمػع معمومػ«343ىيرمز »متفجرة. لكف الطائرة مف طراز 
 فوؽ لبناف، شكمت أبرز اإلخفاقات التي أعمف عنيا في ىذه التدريبات.

فقد أجمع خبراء عمى أف األضرار التي ألحقيا قرار إنزاؿ الطائرة في منطقة إسرائيمية مفتوحػة، دلػت عمػى أف 
اني األخيػػر، سػػالح الجػػو اإلسػػرائيمي لػػـ يػػتعمـ الػػدرس ولػػـ يسػػتفد مػػف تجػػارب الماضػػي. ففػػي شػػير كػػانوف الثػػ

وروج ليػػا الجػػيش فػػي حممػػة واسػػعة أمػػاـ وسػػائؿ إعػػالـ «. إيتػػاف»تحطمػػت طػػائرة مػػف دوف طيػػار مػػف طػػراز 
سػاعة، وبأنيػا تصػؿ إلػى مسػافات بعيػدة تبمػل  13محمية وأجنبية واعتبرىا األكثر تطورًا وقػادرة عمػى التحميػؽ 

ألػؼ قػدـ وقػادرة عمػى حمػؿ  33مى ارتفاع مئات الكيمومترات، حتى إيراف وأبعد مف إيراف. وتحمؽ في الجو ع
عػف إجػراء فحػص وعػالج جػذري عميػؽ « إيتػاف»طف مف المتفجرات واألدوات. وقػد أعمػف فػي أعقػاب حادثػة 

لمخمؿ لجميع الطائرات مف دوف طيار. ثـ سقطت طائرة بال طيار صغيرة الحجـ فػوؽ نػابمس، أواسػط الشػير 
 وتبعتيا الطائرة األخيرة.

زاء ىذا الوضع  ىنػاؾ ضػرورة ألف تتخػذ إسػرائيؿ الخطػوات التػي تضػمف ليػا تسػيير »يقوؿ خبيػر إسػرائيمي: واه
ألػػؼ صػػاروخ موجيػػة إلػػى إسػػرائيؿ،  043أمورىػػا مػػع العػػدو المحػػيط بيػػا وتقػػدر أجيزتػػو االسػػتخبارية بحػػوالى 

 «.د اإلسالميوربما يفوؽ العدد ىذا بكثير إذا ما شممنا في حساباتنا إيراف وسورية وحزب اهلل وحماس والجيا
وفػػوؽ ىػػذا كمػػو، دلػػت الخالصػػات األوليػػة لمتػػدريبات التػػي أجرتيػػا قػػوات الػػدفاع المػػدني اإلسػػرائيمية، عمػػى أف 
الجميور اإلسرائيمي لـ يتجاوب مع طمب الجيش التعاوف في ىذه التدريبات. وقد خصصت لمواجية سيناريو 

ىػزة أرضػية أو نتيجػة تفجيػرات مػدمرة مػف  خطير لسقوط  الؼ الضحايا وتدمير عشرات ألوؼ البيوت نتيجػة
إيػػػراف وأذرعيػػػػا. والتفسػػػػير األكثػػػػر واقعيػػػة ليػػػػذا النكػػػػوص ىػػػػو أف المػػػواطنيف اإلسػػػػرائيمييف ال يأخػػػػذوف بجديػػػػة 

 التيديدات بالحرب ويشعروف بأف المسألة تيدؼ إلى خدمة مصالح كؿ مف نتانياىو وباراؾ.
 33/63/1361، الحياة، لندن
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تضػاربت التقػديرات حػوؿ مػدى نجػاح خطػوة رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو ووزيػر : حممػي موسػى
ف مف يرى بي« الميكود بيتنا»في قائمة « إسرائيؿ بيتنا»خارجيتو أفيغدور ليبرماف في توحيد حزبييما الميكود و

وجاءت استطالعات الرأي التػي نشػرت فػي اليػوميف الماضػييف «. خطأ قاتالً »ومف يراىا « ضربة معمـ»أنيا 
 مقعدًا. 32مقعدًا فقط ومف يمنحو  24« الميكود بيتنا»لتزيد التضارب اشتعااًل بعدما تبيف أف بعضيا يمنح 

مػف الريبػة وأف قػادة الميكػود قػد يحبطونػو.  غير أف كاف ىناؾ مف أشار إلى أف ىذا االتحػاد أنشػع عمػى بحػر
كذلؾ عّبر رسامو الكاريكاتير في الصحؼ الرئيسية عف ىذا الجو بهظيار نتنياىو وليبرماف يتعّرضاف لرشػؽ 
الحجػػػػارة مػػػػف جانػػػػب قػػػػادة الميكػػػػود أو سػػػػقوط ليبرمػػػػاف بجثتػػػػو الثقيمػػػػة إلػػػػى بركػػػػة الميكػػػػود الضػػػػيقة والمزدحمػػػػة 

 بالمستحّميف المنزعجيف.
بالرغـ مف االنتقادات واستطالعات الرأي المتناقضػة، وافقػت غالبيػة أعضػاء الميكػود فػي مػ تمره أمػس،  ولكف

منػػدوب برفػػع األيػػدي. وقػػاؿ  2633، حيػػث صػػّوت لمصػػمحة طػػرح نتنيػػاىو «إسػػرائيؿ بيتنػػا»عمػػى االتحػػاد مػػع 
ؾ طمبػت مػف ليبرمػاف أف توحيد المعسكر الوطني لقػواه ىػو اليػوـ أمػر أساسػي، لػذل»نتنياىو أماـ الم تمر إف 

 ، مشددًا عمى أف حزبو سيبقى مستقاًل.«يخوض االنتخابات مع الميكود
قد كشفت النقاب عف أف خطوة االتحاد ىذه بدأت في ذىف نتنياىو بػالتفكير باالتحػاد مػع « معاريؼ»وكانت 

ف وحزبػو. ولػيس م كػدًا منذ أكثر مف عاـ، وأف فشؿ تمؾ الفكرة قػاد إلػى التفكيػر باالتحػاد مػع ليبرمػا« كديما»
ىػػو تبريػػر لمػػا جػػرى أـ أنػػو كػػاف فعػػاًل لياثػػًا مػػف جانػػب نتنيػػاىو لضػػماف بقائػػو رئيسػػًا « الكشػػؼ»إذا كػػاف ىػػذا 

لمحكومة بكؿ ثمف، سواء عبر االتحاد مع الوسط أو اليميف المتطرؼ. ويشدد مطمعوف عمى خطوات نتنياىو 
ويحب االتحاد، ولذلؾ فهنو متفائؿ بردود فعؿ ستكوف أكثر  عمى إيمانو بأف الجميور اإلسرائيمي يكره التشرذـ

إيجابية الحقًا. ولكف معارضيو يعتقدوف أف الجميور ال يريد لميميف المتطرؼ امتالؾ المزيد مف القوة، األمػر 
.  الذي يعني أف رد فعمو في صناديؽ االنتخابات سيكوف أكثر سمبية مما عميو اليـو

و قػػد ال تكػػوف فػػي صػػندوؽ االقتػػراع فقػػط. إذ ربمػػا سػػبقت ذلػػؾ مشػػكمتو داخػػؿ ومػػف الجػػائز أف مشػػكمة نتنيػػاى
الميكػػود وصػػراعو مػػف أجػػؿ تمريػػر قػػرار االتحػػاد فػػي مػػ تمر الحػػزب. وبحسػػب مػػا تبػػيف فػػهف المعارضػػة العمنيػػة 
لمخطوة ضعيفة، لكف المعارضة المستترة قوية جدًا. ومف أبرز ما أشػيع أف محػاوالت نتنيػاىو استصػدار قػرار 

م تمر الميكود بطرؽ التفافية باءت بالفشؿ، وأف نشطاء كثيريف ىددوا أنو إذا لـ يجر تصويت سػري فػهف مف 
الم تمر سيتفجر مف داخمو. ولكف بالرغـ مف التيديدات فهف الم تمر أقر االتحػاد، ولكػف مػف الم كػد أف ذلػؾ 

يػديولوجييف فػي الميكػود لػيس أف سيترافؽ مع مرارة شديدة في صفوؼ المعارضيف. فالميـ لػدى الكثيػر مػف األ
نما كيؼ تدير الحكـ، وىـ ال ينظروف بترحاب لمشراكة مع ليبرماف.  تكوف في الحكـ واه

عمومًا يتنقؿ نتنياىو بيف محاوالت إقناع قاعدتو الحزبية بالخطوة وبيف محاولػة كسػب رضػا الجميػور الواسػع 
القنػاة الثانيػة لمتمفزيػوف اإلسػرائيمي وفػي صػحيفة  ليا. ومف الجائز أنو وجػد فػي االسػتطالعيف المػذيف نشػرا فػي

أظيػر أف نتنيػاىو « معػاريؼ»وفقػًا لمصػحافية مػزاؿ معمػـ. فاسػتطالع « حبوب التيدئة»نوعًا مف « معاريؼ»
 56مقعػدًا. كمػا أف معسػكر اليمػيف سيحصػؿ عمػى  32يتحرؾ عمى أرض مسػتقرة قواميػا « الميكود بيتنا»في 

 ليسار والوسط وىو ما يضمف رئاستو لمحكومة المقبمة.لمعسكري ا 42مقعدًا مقابؿ 
مقعدًا وغالبية واضػحة لمعسػكر اليمػيف. ولكػف ىػذا  31ويمنح استطالع القناة الثانية نتنياىو وقائمتو الجديدة 

اليػوـ وىػو أقػّؿ ممػا كانػا يناالنػو فػي « إسرائيؿ بيتنػا»العدد مف المقاعد ىو بشكؿ أو ب خر ما يممكو الميكود و
 العات الرأي السابقة التي كاف يبرز فييا تفوؽ واضح لميكود برئاسة نتنياىو.استط
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ومػػا يزيػػد الطػػيف بمػػة بالنسػػبة لنتنيػػاىو، ىػػو اسػػتطالع القنػػاة العاشػػرة الػػذي أظيػػر أف القائمػػة الجديػػدة لػػف تنػػاؿ 
 مقعدًا، أي بخسارة ثمانية مقاعد عف اآلف. 24سوى 

اسػػػتخدما اسػػػتطالعات الػػػرأي كػػػؿ وفػػػؽ مصػػػمحتو بحيػػػث يشػػػير ومػػػف الم كػػػد أف طرفػػػي الصػػػراع فػػػي الميكػػػود 
المعارضوف الستطالع القناة العاشرة بيػدؼ بػث الػذعر مػف االتحػاد. وتمسػؾ أنصػار نتنيػاىو باالسػتطالعيف 

سػيجمب المزيػد مػف التأييػد مػع اسػتمرار المعركػة « القوة لمحكػـ»اآلخريف لتأكيد أف ىذه ىي البداية وأف شعار 
 االنتخابية.

ًا ال تظير استطالعات الرأي في إسػرائيؿ حتػى اآلف أي  ثػار لوحػدة اليمػيف عمػى قػوة معسػكري اليسػار عموم
والوسط. ولكف مف الم كد أف الزخـ السمبي أو اإليجابي الالحؽ، وفقًا لمواقؼ األطراؼ، قػد يحمػؿ فػي ثنايػاه 

قتصػادية لألزمػة سػتزداد ظيػورًا اال -إشارات تغييػر أكبػر مػف تمػؾ الممحوظػة حتػى اآلف. فاآلثػار االجتماعيػة 
وتأثيرًا مع مرور األياـ، كما أف تّجسد التطرؼ في المربع األوؿ لمقيادة قد ينطوي عمى أثر يردع الناخب مف 

 التصويت لو.
الػػذي بػػزغ فػػي الميكػػود بعػػد انسػػحاب موشػػي كحمػػوف والعػػداء « المػػارد الطػػائفي»وال يمكػػف تجاىػػؿ احتمػػاؿ أف 

ف الػػروس والشػػرقييف قػػد يبعػػداف الميكػػود عػػف قاعدتػػو االنتخابيػػة األكبػػر أي الشػػرقييف. المسػػتحكـ بػػيف الميػػاجري
ذا صػػّح ذلػػؾ فمػػف المحتمػػؿ أف يسػػتفيد أنصػػار حػػزب  « شػػاس»بقيػػادة يػػائير لبيػػد أو حػػزب « يوجػػد مسػػتقبؿ»واه

 الديني الشرقي.
 33/63/1361، السفير، بيروت
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 ربيالع رأي القدس
ػػػ االسػػػرائيمية بمرحمػػة ضػػبابية ىػػػذه االيػػاـ بسػػػبب حساسػػية ىػػذا الممػػػؼ بالنسػػبة الػػػى  تمػػر العالقػػات المصػػػرية

 الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وحركة االخواف المسمميف التي ينتمي الييا.
شػعبيا، خاصػػة القيػادة المصػرية الجديػدة تتجنػب اتخػػاذ مواقػؼ حػادة تجػاه الجػار االسػػرائيمي المػزعج والمكػروه 

فػػي ظػػؿ المرحمػػة االنتقاليػػة الحرجػػة التػػي تمػػر بيػػا حيػػث تتقػػدـ ممفػػات داخميػػة اكثػػر اىميػػة بالنسػػبة الييػػا مثػػؿ 
 الممؼ االقتصادي والممؼ االمني.

خطوتاف اتخذتيما حكومة الرئيس مرسي في الفتػرة االخيػرة اثػارت عمييمػا موجػات مػف االنتقػادات الحػادة فػي 
تمثمػػت بارسػػاؿ سػػفير مصػػري الػػى تػػؿ ابيػػب، امػػا الثانيػػة فتجسػػدت فػػي الرسػػالة التػػي  اجيػػزة االعػػالـ، االولػػى

 بعثيا الرئيس مرسي الى نظيره االسرائيمي شمعوف بيريز ووصفو فييا بالصديؽ العزيز.
المتحػػػدثوف باسػػػـ الػػػرئيس مرسػػػي بػػػرروا االمػػػر بػػػالقوؿ اف الرسػػػالة روتينيػػػة واف العبػػػارات التػػػي تضػػػمنتيا ىػػػي 

 ية متبعة في جميع الرسائؿ االخرى الموجية الى زعماء الدوؿ لدى ارساؿ السفراء المعتمديف.عبارات تقميد
ىذا التبرير عمػى اىميتػو، لػـ يقنػع الكثيػريف، سػواء اولئػؾ الػذيف يتصػيدوف اخطػاء الحكػـ الجديػد، او الشػريحة 

سػالمية وكػاف عمػى رأس االخرى االعرض التي فوجئت بالعبارات الحميمة ولػـ تتوقعيػا مػف رئػيس لػو خمفيػة ا
جمعية مصرية تعارض اشكاؿ التطبيع كافة مع اسػرئيؿ. ولسػاف حػاؿ ىػ الء يقػوؿ اف صػيغة الرسػائؿ ليسػت 

 مقدسة ويمكف تعديميا.
عجمػػة االنقػػاذ جػػاءت الػػى الػػرئيس مرسػػي يػػـو امػػس مػػف اسػػرائيؿ، ومػػف صػػحيفة 'معػػاريؼ' عمػػى وجػػو التحديػػد 

السػػمطات المصػػرية رفضػػت طمبػػا اسػػرائيميا بتحسػػيف العالقػػات بػػيف  التػػي نشػػرت تقريػػرا اخباريػػا قالػػت فيػػو اف
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الػػدولتيف، وانيػػا، اي العالقػػات، فػػي حالػػة مػػف الجمػػود حاليػػا. واكػػدت الصػػحيفة اف اسػػرائيؿ تريػػد رفػػع مسػػتوى 
االتصػػػاالت مػػػع مصػػػر الػػػى مسػػػتوى وزاري بحيػػػث يكػػػوف بػػػيف اييػػػود بػػػاراؾ وزيػػػر الػػػدفاع االسػػػرائيمي ونظيػػػره 

اح السيسي، ولكف الفريؽ السيسي ووزارتو رفضا الرد عمى ىػذه الطمبػات االسػرائيمية وكػذلؾ المصري عبد الفت
 كاف حاؿ وزارة الخارجية.

الػػرئيس مرسػػي لػػـ يسػػتخدـ حتػػى ىػػذه المحظػػة اسػػـ اسػػرائيؿ فػػي جميػػع خطاباتػػو وتصػػريحاتو، واف كػػاف بعػػض 
المريكية قػاؿ فييػا انػو سػيحتـر اتفاقػات منتقديو يأخذ عميو تصريحات ادلى بيا الى صحيفة 'نيويورؾ تايمز' ا

 كامب ديفيد الموقعة بيف البمديف.
االسػػػرائيميوف يعرفػػػوف حقيقػػػة مواقػػػؼ الػػػرئيس مرسػػػي وحركتػػػو، وال بػػػد انيػػػـ اطمعػػػوا عمػػػى بيػػػاف المرشػػػد العػػػاـ 
 لالخػػواف المسػػمميف الػػدكتور محمػػد بػػديع قبػػؿ ثالثػػة اسػػابيع واعمػػف فيػػو الجيػػاد لتحريػػر االراضػػي الفمسػػطينية

 المحتمة واكد فيو 'اف الييود ال يفيموف غير لغة القوة، وسيدفعوف ثمنا غاليا لكؿ نقطة دـ عربية سفكوىا'.
وما تسريب رسالة الرئيس مرسي الى نظيػره االسػرائيمي اال انعكاسػا لػدرايتيـ بيػذه المواقػؼ، ومحاولػة الحػراج 

القاتػػو مػػع االدارة االمريكيػػة، وتحػػريض رئػػيس مصػػر، واسػػتفزازه التخػػاذ مواقػػؼ متشػػددة تػػ دي الػػى تخريػػب ع
 الكونغرس عمى وقؼ المساعدات العسكرية االمريكية لمصر.

كظـ غيظ الدكتور مرسي لف يطوؿ، الف االستفزازات االسرائيمية لو ولحركتو لف تتوقؼ، وربما تكوف الغارات 
مواجيػػػة دبموماسػػػية او االسػػػرائيمية المتواصػػػمة عمػػػى قطػػػاع غػػػزة ىػػػي المفجػػػر، او عػػػود الثقػػػاب الػػػذي يشػػػعؿ 

 عسكرية بيف الجانبيف، واالسابيع القميمة المقبمة ستكوف حافمة بالتطورات في ىذا الممؼ.
 33/63/1361، القدس العربي، لندن

 
 جديد عمى مصر إسرائيميعدوان  81

 فيمي ىويدي
وة مصػر مػف ىذا تقاعس يرقى إلى مستوى التواط : أف تتعالى أصوات الخبراء محػذرة مػف نيػب إسػرائيؿ لثػر 

 الغاز، ثـ ال يحرؾ ذلؾ ساكنًا لدى الم سسات المعنية، وتستقبؿ تحذيراتيـ بالصد والتجاىؿ.
 ا6ا 

( سػػػمعت ألوؿ مػػػرة بمحػػػاوالت السػػػطو عمػػػى الغػػػاز 1300فػػػي شػػػير كػػػانوف األوؿ ديسػػػمبر العػػػاـ الماضػػػي )
وقبػػرص. كػػاف جػػاري عمػػى المػػدفوف داخػػؿ حػػدود المنطقػػة البحريػػة االقتصػػادية لمصػػر بػػالتواط  بػػيف إسػػرائيؿ 

الطػػائرة القادمػػة مػػف تػػونس إلػػى القػػاىرة أحػػد الخبػػراء المصػػرييف المعػػػنييف بالموضػػوع. حػػيف تعارفنػػا لػػـ ُيضػػع 
الرجؿ وقتًا وظؿ ألكثر مف ساعة يشرح لي مالبسات عممية السػطو ومخطػػطاتيا، وقػاؿ إف صوتػػو ُبػح وػػيو 

ة البتػروؿ المصػرية إلػى الجريمػة التػي ترتكػب بحػؽ مصػر، يحاوؿ منذ سنة أف ينبو المس وليف في وزارة وىيئ
إال أنو لـ يجد أذنا صاغية، وأخبرني أف لديو مجموعة مف التقارير التػي نشػرت فػي بعػض المجػالت العمميػة 
المتخصصػػة تشػػرح بالتفصػػيؿ الجيػػود التػػي تبػػذؿ الغتصػػاب غػػاز شػػرؽ المتوسػػط، وفيمػػت منػػو أف العممػػاء 

تقريرًا وبحثًا في الموضوع. أثار الرجػؿ حماسػي فطمبػت منػو أف يػوافيني بػأىـ تمػؾ اإلسرائيمييف أعدوا عشريف 
التقػػارير. ولػػـ يكػػذب خبػػرًا، ألنػػو بعػػد يػػوميف أرسػػؿ إلػػّي مػػا طمبػػت، مشػػفوعًا بكػػـ مػػف الخػػرائط والرسػػوـ البيانيػػة 

 التي فيمت موضوعيا ولـ استوعب مضمونيا جيدًا.
ميزية وال يسػتطيع غيػر المتخصػص أف يسػتفيد منيػا، فػهنني انتيػزت وألنيا كانت دراسات عممية مكتوبة باإلنك

فرصػػػة أوؿ لقػػػاء مػػع اثنػػيف مػػف أعضػػاء المجمػػس العسػػكري الحػػاكـ  نػػذاؾ، فشػػرحت ليمػػا الموضػػوع، وقػػدمت 
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إلييمػػا التقػػارير التػػي تمقيػػػتيا مفػػػترضًا أنيمػػا سيحيػػػالنيا إلػػى جيػػة االختصػػاص المعنيػػة بػػأمف مصػػر القػػومي 
تػػيا الطبػػيعية. ولػـ ُيػتح لػي أف أتابػػع الموضػوع إلػى أف وقعػػت فػي الخػػامس مػف شػير يونيػو مػف وحػماية ثروا

المندنيػة لخبػػير مصػري يقػيـ « الحيػاة»( عمى دراسة نشرتيا عمى صػفحة كاممػة صػحيفة 1301العاـ الحالي )
مػػػػع فريػػػػؽ مػػػػف  فػػػػي الواليػػػػات المتحػػػػدة ىػػػػو الػػػػدكتور نائػػػػؿ الشػػػػافعي، ضػػػػمنيا نتػػػػائج األبحػػػػاث التػػػػي قػػػػاـ بيػػػػا

المتخصصيف، وكشفت الستار عف الجيود التي تبذليا إسرائيؿ لمسطو عمى غاز شرؽ المتػوسط. وأبدى فيػيا 
دىشػتو مػف سػكوت الجيػات المصػػرية المعنيػة عمػى تمػؾ الجػػيود. احتفظػت بالدراسػة التػي أثػارت ردود أفعػاؿ 

مػف الػدكتور خالػد عبػد القػادر عػودة،  سريعة، حيث طرح الموضوع لممناقشة في مجمس الشورى، الػذي طمػب
األستاذ بجامعػة أسػيوط، وأحػد أبػرز عممػاء الجيولوجيػا المصػرييف، دراسػة ممػؼ القضػية مػف الناحيػة العمميػة، 

صفحة أيد فيو ما توصؿ إليو الدكتور الشافعي وحمَّؿ الجيات المصرية المعنية مس ولية  07فأعد تقريرًا مف 
صػػر والتفػػريط فػػي حمايػػة ثروتيػػا الطبيػػػعية )قػػاؿ لػػي إنػػو كػػاف ينػػوي تقػػديـ التقػػاعس عػػف الػػدفاع عػػف حقػػوؽ م

التقػرير كبالغ إلى الػنائب العاـ، ولكنو عدؿ عف ذلؾ، ألنو لـ يكف مطمئنًا إليو، منذ سبؽ لو أف أصدر قرارًا 
ػامف معػػيا جائرًا بحبسو في قضية سياسػية ممفقػة(. النتػائج التػي توصػؿ إلييػا الػدكتوراف الشػافعي وعػودة، تضػ

الدكتػور إبراىيـ زىراف، الخبير البترولي ورئيس شركة الغاز الػػسابؽ، الػذي مػا بػرح يشػكو مػف اسػتباحة الميػاه 
االقتصػػػادية المصػػػرية، األمػػر الػػذي دفػػػعو إلػػى التعػػاوف مػػع السػػفير إبػػراىيـ يسػػػري، مػػػدير الشػػ وف القانونيػػػة 

دعػػػوى إلغػػػاء اتفاقيػػة تصػػدير الغػػاز إلسػػرائيؿ، لتقػػديـ بػػالغ  الػػػسابؽ بػػوزارة الخػػػارجية، الػػذي سػػػبؽ لػػو أف رفػػع
 لمنائب العاـ لمتحقيؽ في الموضوع.

ظمػػت كػػرة الػػثمج تكبػػر، فأعػػد الػػزميالف يسػػري فػػودة ووائػػؿ اإلبراشػػي حمقتػػيف تمفزيػػونيتيف خػػالؿ شػػير تشػػريف 
راء اليونػػػاني كػػػارلوس األوؿ/ أكتػػػوبر الحػػػالي حػػػوؿ القضػػػية، وفػػػي برنػػػامج االسػػػتاذ اإلبراشػػػي قػػػاؿ رئػػػيس الػػػوز 

بابػاريوس إنػو حػػذر مصػر مػػف مسػاعي إسػػرائيؿ لالسػتيالء عمػػى احتياطيػات الغػػاز فػي شػػرؽ البحػر المتوسػػط 
وطالب السمطات المصرية بالتصدي لتمؾ المحاوالت، لكف التجربة أثبتت أف كؿ الذيف تحػدثوا فػي الموضػوع 

 كانوا ينفخوف في قربة مقطوعة.
 ا 1ا 

يس ألنيػػا موجعػػة فحسػػب، ولكػػف أيضػػا ألنيػػا محيػػرة ومريبػػة. ذلػػؾ أننػػا بصػػدد موضػػوع تصػػدمنا التفاصػػيؿ، لػػ
مثيػر يمكػػف أف يعػد نقطػػة تحػوؿ فػػي تػاريخ ومػػوازيف منطقػػة الشػرؽ األوسػػط. فالعػالـ الػػذي انتقػؿ خػػالؿ القػػرف 

قػة العشريف إلى عصر النفط والبتػروؿ، كبػديؿ لطاقػة الفحػـ الحجػري، األمػر الػذي أحػدث نقمػة ىائمػة فػي منط
الخميج، مرشح في القرف الواحد والعشريف ألف يدخؿ إلى عصر الغاز الطبيعي، الذي تكمف ثروتػو فػي شػرؽ 
البحر المتوسط. وىو طور إذا تحقؽ، فهنو مف شأنو أف يغير مف الخرائط والموازيف، ويحدث نقمة مماثمة فػي 

نطقػػة المحيطػػة تضػػـ مصػػر ولبنػػاف المنطقػػة المحيطػػة تضػػارع مػػا شػػيدتو منطقػػة الخمػػيج، ولمعمػػـ فػػهف تمػػؾ الم
 وقبرص وتركيا واليوناف. وقد فرضت إسرائيؿ نفسيا عمييا باعتبارىا كيانًا لو إطاللة عمى البحر المتوسط.

وىػػو «. إراتوسػػتينس»مفتػاح فيػػـ ذلػؾ العػػالـ الجديػػد يكمػف فػػي جبػػؿ ىائػؿ يرقػػد فػػي أعمػاؽ البحػػر يحمػػؿ اسػـ 
الميالد، حيث كػاف ثالػث أمنػاء مكتبػة اإلسػكندرية فػي عصػرىا  اسـ أحد عمماء اإلسكندرية في عصر ما قبؿ

ؽ.ـ(. فػػي ذلػػؾ الحػػيف )مائتػػا سػػنة قبػػؿ المػػيالد( تحػػدث الرجػػؿ عػػف منطقػػة فػػي شػػرؽ  083ػػػػ  165الػػذىبي )
كيمػو متػرًا عػف مدينػة دميػاط، تعػيش فييػا أسػماؾ وقشػريات مختمفػة عػف  083البحر المتوسط، تقع عمى بعػد 

 ي البحر.الكائنات التي تسبح ف
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في العصر الحديث جرى تفسير ذلؾ بوجود جبؿ غاطس ضخـ في تمؾ المنطقة، يرتفع ألفػي متػر فػوؽ قػاع 
البحػػر، وقػػد أطمػػؽ عميػػو العممػػاء اسػػـ الرجػػؿ الػػذي كػػاف أوؿ مػػف لفػػت األنظػػار إليػػو. وكػػاف ذلػػؾ الرجػػؿ ىػػو 

 «.إراتوستينس»
حو الستكشاؼ أسراره، وبػادر إلػى ذلػؾ عممػاء في ستينيات القرف الماضي برز االىتماـ بالجبؿ الغاطس وسف

ورقػػة بحثيػػة عػػف جيولوجيػػا  13مػػف بريطانيػػا والواليػػات المتحػػدة ثػػـ روسػػيا وبمغاريػػا. وقامػػت إسػػرائيؿ بوضػػع 
المنطقػػة. وكػػاف مثيػػرًا لالنتبػػاه أف أوؿ بحػػث منيجػػي فػػي قعػػر الجبػػؿ المػػذكور أجػػراه فريػػؽ بحثػػي مشػػترؾ مػػف 

حيػػث أجػػرى ذلػػؾ الفريػػؽ  0887و 0886مبيػػا فػػي نيويػػورؾ. وخػػالؿ عػػامي جػػامعتي حيفػػا اإلسػػرائيمية وكولو 
المشػترؾ ثػػالث عمميػات حفػػر تحػػت قػاع البحػػر فػػي السػفح الشػػمالي لمجبػػؿ. أمػا األكثػػر إثػػارة لالنتبػاه أنػػو منػػذ 
ذلؾ الحيف تسػربت أنبػاء التنقيػب عػف الغػاز واكتشػافاتو فػي المنطقػة، األمػر الػذي لفػت األنظػار إلػى الثػروات 

منة في شرؽ المتوسط، فنشطت فييا المناورات البحريػة والػدوريات متعػددة الجنسػية، تػارة بػدعوى مكافحػة الكا
اإلرىاب وتارة أخرى لمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ الموجيػة. وكانػت تمػؾ بمثابػة سػتائر الػدخاف التػي أريػد 

نصػات الحفػر البحػري لمتنقيػب فػي بيا التغطية عمى تسابؽ البعثات العمميػة عمػى مسػح قػاع البحػر، وتوجػو م
 سفح الجبؿ، ودخوؿ شركات جديدة إلى الحمبة وانسحاب شركات قديمة منيا.

 ا 3ا 
خػػالؿ السػػنوات الػػثالث األخيػػرة بػػدأت تظيػػر مالمػػح ثػػروة ىائمػػة مػػف احتياطػػات الغػػاز الطبيعػػي الكامنػػة فػػي 

سػػنة قبػػؿ المػػيالد. وىػػذه المنطقػػة  133أعمػػاؽ جبػػؿ إراتوسػػتينس الثابتػػة ممكيتػػو االقتصػػادية لمصػػر منػػذ نحػػو 
وكػػاف ذلػػؾ االمتيػاز قػػد مػػنح «. نيميػد»تػدخؿ ضػػمف امتيػػاز شػركة شػػماؿ المتوسػػط المصػرية، المعروفػػة باسػػـ 

عف اكتشاؼ احتياطيات لمغاز الطبيعي في بئريف  1333، التي أعمنت في العاـ 0888لشركة شؿ في العاـ 
وضح البياف أف الشركة ستبدأ المرحمػة الثانيػة مػف عمميػة عمى عمؽ كبير في شماؿ شرؽ البحر المتوسط. وأ

االستكشاؼ التي تستمر أربعة أعواـ، وتستيدؼ تحويؿ المشاريع المكتشفة إلى حقػوؿ منتجػة. إال أف مفاجػأة 
، مػػػف دوف أيػػػة 1300حػػػدثت فػػػي وقػػػت الحػػػؽ، حػػػيف أعمنػػػت الشػػػركة عػػػف انسػػػحابيا فػػػي شػػػير مػػػارس العػػػاـ 

 ار حفريات الغاز في شماؿ شرؽ البحر المتوسط.أسباب، وبالتالي انقطعت أخب
ىكذا كتب الدكتور خالد عبد القادر عودة في مذكرتػو، ثػـ أضػاؼ أف إسػرائيؿ وقبػرص أعمنتػا عػف اكتشػافات 

تريميػوف متػر مكعػب، تقػدر  0211لمغاز الطبيعي في السفح الجنوبي لجبػؿ اراتوسػتينس تجػاوزت احتياطياتيػا 
يػار دوالر، وتمػؾ االكتشػافات ىػي مجػرد بػاكورة التنقيػب فػي المنطقػة البكػر التػي مم 113قيمتيا الحالية بنحو 

 أصبحت توصؼ بأنيا تحتوي عمى أكبر احتياطيات الغاز في العالـ.
، فوجػػد «غوغػػؿ إيػػرث»ممػػا قالػػو فػػي ىػػذا الصػػدد أنػػو حػػاوؿ الحصػػوؿ عمػػى صػػور أقمػػار صػػناعية مػػف موقػػع 

ليسػت متػوفرة، ولػـ يسػتبعد أف يكػوف إخفػاء تمػؾ الصػور متعمػدًا، أنيا، دونًا عػف بػاقي بقػاع البحػر المتوسػط، 
 ألف بعض الدوؿ ومنيا إسرائيؿ تطمب إخفاء صور مفصمة لمعديد مف مناطقيا.

عمػػػػى صػػػػعيد  خػػػػر، بينػػػػت الدراسػػػػة التػػػػي قػػػػاـ بيػػػػا الػػػػدكتور نائػػػػؿ الشػػػػافعي وفريقػػػػو العممػػػػي أف حقمػػػػي الغػػػػاز 
( 1300وأفروديػػػػػت الػػػػػذي اكتشػػػػػفتو قبػػػػػرص فػػػػػي  1303ي المتالحقػػػػػيف )لفياثػػػػػاف الػػػػػذي اكتشػػػػػفتو إسػػػػػرائيؿ فػػػػػ

مميار دوالر، يقعػاف فػي الميػاه المصػرية االقتصػادية الخالصػة. إذ يقعػاف  133باحتياطيات تقدر قيمتيا قرابة 
كيمػو متػرًا عػف  073كيمػو متػرًا عػف حيفػا و 124كيمو مترًا مف دمياط المصرية، بينما يبعداف  083عمى بعد 

 واالثناف يقعاف في السفح الجنوبي لمجبؿ المصري الغاطس اراتوستينس.ليماسوؿ القبرصية. 
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المثيػػر لمحيػػرة والدىشػػة أنػػو فػػي حػػيف سػػكتت مصػػر عمػػى الحفريػػات اإلسػػرائيمية والقبرصػػية الجاريػػة عنػػد سػػفح 
لػة الجبؿ الممموؾ ليا تاريخيًا، فهف تركيا ىػي التػي أقمقتيػا تمػؾ الجيػود التػي تمػس أمنيػا القػومي باعتبارىػا دو 

بقصػػؼ الشػػريط الضػػيؽ  1300مطمػػة عمػػى شػػرؽ البحػػر المتوسػػط، فقامػػت بوارجيػػا فػػي شػػير ديسػػمبر العػػاـ 
الػػذي يفصػػؿ بػػيف الحقمػػيف اإلسػػرائيمي والقبرصػػي، فتقػػدمت قبػػرص بشػػكوى إلػػى األمػػـ المتحػػدة ضػػد مػػا سػػمتو 

ر لتزويد سالح الجو مميوف دوال 83ديبموماسية البوارج، في حيف ألغت إسرائيؿ في الشير ذاتو صفقة قيمتيا 
 التركي بنظاـ استطالع ور ية متقدميف.

 ا8ا
إزاء السكوت المصري، األقرب إلى الغيبوبة، عمى ما يجري في شػرؽ المتوسػط، فػهف إسػرائيؿ تتصػرؼ عمػى 
نحو يوحي باطمئنانيا إلى السيطرة عمى حقوؿ الغاز الموجودة في المنطقة. وتشير مختمؼ الدالئؿ إلػى أنيػا 

مميًا في عمميات بيع ذلؾ الغاز وتصديره. وقد استيمت جيودىا بتطوير حقميف يتوغالف أكثر قربػًا منخرطة ع
مػػف سػػواحؿ لبنػػاف ومصػػر. ففػػي شػػير نيسػػاف/ أبريػػؿ الماضػػي بػػدأت إحػػدى الشػػركات األميركيػػة العاممػػة فػػي 

كيمػو  003بعػد مجاؿ النفط والغاز في تطوير حقػؿ شمشػوف البحػري الػذي اكتشػفتو إسػرائيؿ والػذي يقػع عمػى 
تريميػػوف قػدـ مكعػػب، وفػي مطمػػع  224كيمػو متػػرًا مػف حيفػػا، وقػدرت احتياطياتػػو بقرابػة  126متػرًا مػف دميػػاط و

 223العػاـ الحػػالي وقعػػت إحػػدى الشػػركات اإلسػػرائيمية صػػفقة أولػى لبيػػع غػػاز حقػػؿ  خػػر )باسػػـ تمػػار( بكميػػة 
ر، وفػي ربيػع ىػذا العػاـ كشػفت إسػرائيؿ عػف مميػار دوال 021سػنة، قيمتيػا  05مميوف متػر مكعػب سػنويًا لمػدة 

لتأمينيػػػا، « تمػػػار»و« لفياثػػػاف»عمػػػى منصػػػات إنتػػػاج الغػػػاز فػػػي حقمػػػي « مقػػػالع داود»نيتيػػػا نشػػػر الصػػػاروخ 
وتسعى في الوقت ذاتو لتوفير وسيمة ثابتػة لتصػدير الغػاز عبػر خػط أنابيػب ال تتنازعػو دوؿ أجنبيػة، وىػو مػا 

يػػػة اقتصػػػاديًا، خصوصػػػًا أنيػػػا تنػػػوي بيػػػع الغػػػاز ألوروبػػػا عبػػػر قبػػػرص يفسػػػر اىتماميػػػا بترسػػػيـ الحػػػدود البحر 
 واليوناف، غير المتواصمتيف في تمؾ الحدود.

ذلؾ كمو يحدث تحت أعيننا في داخؿ الحػدود البحريػة المصػرية، ونحػف واقفػوف نتفػرج، األمػر الػذي يسػتدعي 
 الس اؿ: ما العمؿ؟.

 في األسبوع القادـ نجيب بهذف اهلل.
 33/63/1361، وتالسفير، بير 
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 ماجد كيالي
، عمػى خمفيػة زيػارة أميػر «حمػاس»و « فػتح»عاد المشيد الفمسطيني إلى دائرة التجاذب والتػأّزـ، بػيف حركتػي 

ـ يكػف ثمػة دولة قطر الشيخ حمد بف خميفة  ؿ ثاني إلى غّزة، وتنظيـ االنتخابات البمدية في الضّفة، وكأنػو لػ
 توافقات سياسية وال اتفاقات مصالحة، ال في الدوحة وال في القاىرة.

، يصػّب فػي إطػار محػاوالت االنتقػاص «حمػاس»في الزيارة المذكورة مكسػبًا خالصػًا لػػ « فتح»ففي حيف رأت 
ي تنظػيـ ف« حماس»والسمطة والمنظمة، رأت « فتح»مف شرعية القيادة الفمسطينية الرسمية، وىي ذاتيا قيادة 

لعزليػػػا، والمػػػّس بشػػػرعيتيا، « فػػػتح»تمػػػؾ االنتخابػػػات، التػػػي اقتصػػػرت عمػػػى الضػػػفة، نوعػػػًا مػػػف محاولػػػة مػػػف 
والمشػػػػكمة أف كػػػػؿ واحػػػػدة مػػػػف الحػػػػركتيف تػػػػّتيـ األخػػػػرى بػػػػأف مػػػػا تقػػػػوـ بػػػػو يسػػػػيـ فػػػػي تكػػػػريس انقسػػػػاـ الكيػػػػاف 

 الفمسطيني.
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السػػمطة ليحتػػؿ المشػػيد الفمسػػطيني العػػاـ، فػػي ىكػػذا عػػاد الشػػّؾ وانعػػداـ الثقػػة وتبػػادؿ االتيامػػات والتنػػازع عمػػى 
عالقػػات ىػػذيف الطػػرفيف المييمنػػيف، والمتحّكمػػيف بالنظػػاـ السياسػػي لمفمسػػطينييف، عمػػى رغػػـ أننػػا نتحػػدث عػػف 
سمطة تقع عمميًا تحت سيطرة االحتالؿ، إف مباشرة كما في الضّفة، أو مداورة كما في غػّزة، وأف ذلػؾ يحػدث 

 والمعاناة التي يواجييا الفمسطينيوف، وكياناتيـ السياسية. مع كؿ التأّزمات والتحديات
عف ذلؾ في رفضيا االحتكاـ إلى االنتخابات، الرئاسية والتشػريعية، كحػؿ إلعػادة « حماس»وتتمّثؿ مس ولية 

عمػى إجرائيػا االنتخابػات البمديػة فػي الضػفة، بػدعوى « فػتح»تنظيـ الصراع عمػى أسػس سياسػية، ومياجمتيػا 
س االنقساـ، وكأف رفضيا إلجراء االنتخابات، واالحتكاـ ليػا، أو إصػرارىا عمػى الػتحّكـ األحػادي أف ذلؾ يكرّ 

 بقطاع غزة ال يفعؿ ذلؾ.
عمػى اسػتقباليا أميػر قطػر، أو « حمػاس»، في التجػاذب الحاصػؿ، فتتمثػؿ فػي مياجمتيػا «فتح»أما مس ولية 

عوى أف ذلػؾ يكػّرس االنقسػاـ الفمسػطيني ويمػّس زيارات قادتيا إلى الخارج، مف دوف التنسيؽ مػع السػمطة، بػد
وحدانية وشرعية تمثيؿ المنظمة لمفمسطينييف، في حػيف أف ىػذا وذاؾ ال يقػدـ وال يػ ّخر شػيئًا فػي ىػذا األمػر، 
بقػػدر مػػا يػػ ّثر فيػػو ارتيػػاف القيػػادة الرسػػمية لخيػػار أوسػػمو حصػػرًا، وعػػدـ تحوليػػا إلػػى خيػػارات أخػػرى بديمػػة أو 

ىػذا الخيػار بػات بمثابػة أنشػوطة فػي يػد إسػرائيؿ، تػتحّكـ بػو بالفمسػطينييف وتفػرض مػف  موازية، عمػى رغػـ أف
 خاللو األمر الواقع عمييـ.

، وىػػي المتحكمػػة بػػهدارة بالسػػمطة فػػي الضػػفة، أف تكػػوف أذكػػى، «فػػتح»فػػي ىػػذا اإلطػػار فقػػد كػػاف حرّيػػًا بقيػػادة 
ارة أميػػر قطػػر، ألف الفمسػػطينييف فػػي غػػّزة وأكثػػر مرونػػة، بحيػػث ال تبػػدو وكأنيػػا ممتعضػػة، أو متبّرمػػة، مػػف زيػػ

جزء عزيز مف الشعب الفمسطيني، وألف أي مساعدة ليـ، وعف أي طريؽ، تقّمؿ مػف ضػائقتيـ ومػف معانػاتيـ 
جػػػراء الحصػػػار، عممػػػًا أف الكيػػػاف الفمسػػػطيني بمجممػػػو يعتمػػػد أصػػػاًل عمػػػى المسػػػاعدات الخارجيػػػة، وضػػػمنيا 

« فػتح»اآلتية مف بمداف الخميج العربي النفطية. بمعنى أنو كاف عمى المساعدات األميركية واألوروبية، وتمؾ 
، مثممػا كانػت فػي مرحمػة صػعودىا، فيكػذا كػاف سػيفعؿ الراحػؿ ياسػر عرفػات «أـ الولػد»أف تتعامؿ باعتبارىا 

حساسو بذاتو، ومتطّمبات زعامتو.  في مثؿ ىذا الموقؼ، بيف أشياء أخرى تعكسيا طبيعتو، واه
تبدو وكأنيا تضّيع الفرصة تمػو الفرصػة بتيّربيػا مػف كػؿ محػاوالت إعػادة المحمػة « ماسح»ومف جيتيا، فهف 

إلى النظاـ السياسي الفمسطيني، عبػر االنتخابػات، و خرىػا الػتممص حتػى مػف االنتخابػات البمدية/المحميػة، إذ 
 ال يمكف إيجاد حؿ لالنقساـ الفمسطيني مف دوف االحتكاـ إلرادة الفمسطينييف.

بتمّمصيا مف كؿ أشكاؿ االنتخابات )الرئاسية والتشريعية والبمدية( ىي المس ولة عػف « حماس»فهف والحقيقة 
انييار التوافقات الميّمة التي تـ التوّصؿ إلييا في العػاـ الماضػي فػي كػؿ مػف الدوحػة والقػاىرة، وىػي اتفاقػات 

، «فػػتح»ظمػػة والسػػمطة وقائػػد تػػـ التوقيػػع عمييػػا مػػف قبػػؿ الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس، وىػػو رئػػيس المن
، ويحتسب ضمف ذلؾ انييار التوافػؽ المتعمػؽ بتشػكيؿ «حماس»وخالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة 

الػػرئيس )أبػػو مػػازف( لحكومػػة انتقاليػػة، تحّضػػر لالنتخابػػات التشػػريعية والرئاسػػية، األمػػر الػػذي سػػارعت قيػػادات 
تشػػػػػكيؾ بػػػػػو قبػػػػػؿ أف يجػػػػػّؼ حبػػػػػره فػػػػػي الدوحػػػػػة ، ال سػػػػػيما مػػػػػف الػػػػػداخؿ، لرفضػػػػػو وال«حمػػػػػاس»مػػػػػف حركػػػػػة 

 (.1301)شباط/فبراير/
، بوجػود مشػكمة لػدى ىػذه الحركػة فػػي «حمػاس»ويمكػف تفسػير ىػذه المواقػؼ المتػرددة، أو المضػطربة، داخػؿ 

ترتيب أوضاعيا الداخمية، وىذا يتضح مف تأخير انتخابيا لرئيس جديد لمكتبيا السياسي، خمفًا لمشعؿ، ومف 
«. حمػاس»الزىار، القيادي فييا، مع عالقاتو وتحركاتو المتشّعبة، التػي تبػدو خػارج سػرب  تصريحات محمود

مع التحػوالت السياسػية، الناجمػة « حماس»كما يمكف تفسير ذلؾ في وجود مشكمة أخرى تتعمؽ بشكؿ تكّيؼ 
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المصػالحة،  ، ومحتوى إدراكاتيا ليا، األمر الذي ينعكس عمػى موقفيػا مػف قضػية«الربيع العربي»عف ثورات 
 وىو موقؼ مترّدد وينـّ عف قصر نظر.

، وبنتيجػػػة كػػػؿ مػػػا تقػػػدـ، باتػػػت تخسػػػر بعضػػػًا مػػػف «حمػػػاس»عمػػػى ذلػػػؾ لػػػـ يعػػػد خافيػػػًا عمػػػى أحػػػد أف حركػػػة 
رصيدىا، في غزة وفي غيرىا، فيي بعد أف لـ تثبت عمى برنامجيا في المقاومػة المسػمحة، إثػر وصػوليا إلػى 

نموذجػػًا أفضػػؿ لمسػػمطة فػػي القطػػاع، منػػو فػػي الضػػفة، وبػػداًل مػػف أف (، لػػـ تسػػتطع أف تخمػػؽ 1335السػػمطة )
، إذا بيا تتيّرب مّرة تمو األخرى مػف «فتح»، أي حركة «غريمتيا»تثبت ذاتيا عبر االنتخابات، وعبر تحّدي 

فػػي الضػػفة، غيػػر مقبولػػة وغيػػر مقنعػػة، ألف « فػػتح»ىػذه العمميػػة، عممػػًا أف حجتيػػا فػػي ذلػػؾ والمتعمقػػة بييمنػة 
 يا في غزة أكثر ثقاًل بكثير.ىيمنت

الميػػػػـ أف الخػػػػالؼ الفتحػػػػاوي الحمسػػػػاوي بػػػػات خالفػػػػًا عبثيػػػػًا، ومضػػػػرًا، ويسػػػػتنزؼ طاقػػػػات النظػػػػاـ السياسػػػػي 
الفمسػػػطيني، واألنكػػػى أنػػػو لػػػػيس ثمػػػة أفػػػؽ لحمّػػػػو، أو عمػػػى األقػػػؿ إدارتػػػو وتنظيمػػػػو، فػػػي اإلطػػػارات والوسػػػػائؿ 

 السياسية.
، وال فػػػي انقسػػػاماتيـ، فػػػي شػػػأف ىػػػذا الخيػػػار أو ذاؾ، فيػػػذا أمػػػر طبعػػػًا ال ضػػػير فػػػي اختالفػػػات الفمسػػػطينييف

طبيعػػي، ال سػػيما بالقيػػاس إلػػى قضػػية عمػػى غايػػة فػػي التعقيػػد مثػػؿ القضػػية الفمسػػطينية، لكػػف مػػا يضػػيرىـ ىػػو 
ضػػفاء الحيويػػة  دارتػػو بمػػا يخػػدـ اسػػتقرار كيانػػاتيـ السياسػػية، واه انعػػداـ قػػدرتيـ عمػػى تنظػػيـ ىػػذا االخػػتالؼ، واه

ف خالؿ االحتكاـ إلى الحوار والتوافؽ، في م سسات شرعية وتمثيمية، أو عبر اعتمػاد االنتخػاب عمييا، إف م
واالسػػتفتاء كوسػػيمة لحسػػـ القضػػايا الخالفيػػة، التػػي يصػػعب التوصػػؿ إلػػى توافقػػات حاسػػمة فػػي شػػأنيا بوسػػائؿ 

 الحوار.
التراشػػػؽ بيػػػا فػػػي وسػػػائؿ  وال شػػػؾ فػػػي أف مػػػا يضػػػير الفمسػػػطينييف أيضػػػًا، ىػػػو تمػػػؾ المغػػػة اليابطػػػة، التػػػي يػػػتـ

اإلعالـ، وىي لغة ال تميؽ بمعاناتيـ وتضحياتيـ وبطوالتيـ، التي عمرىا حوالى قرف مػف الػزمف. وفػي الواقػع 
فػػهف ىبػػوط المغػػة السياسػػية، إلػػى لغػػة التشػػكيؾ واالتيػػاـ والتخػػويف، ىػػو بمثابػػة خػػروج مػػف السياسػػة، إلػػى عػػالـ 

قناع.التناحر والتنابذ، وىو دليؿ عجز وخواء، ول  يس دليؿ حيوية واه
ما ينبغي أف يدركو كؿ مف الطرفيف المعنييف، أف ما يقوـ بو الطرؼ اآلخر فػي مجالػو، أو فػي سػمطتو، إنمػا 
ىػػػو أمػػػر طبيعػػػي، ولػػػزوـ تعزيػػػز المكانػػػة والشػػػرعية إزاء الطػػػرؼ األخػػػر، بغػػػض النظػػػر عػػػف شػػػرعيتو أو عػػػف 

ينظػػر كػػؿ منيمػػا إلػػى اآلخػػر، واألنكػػى أف وجاىتػػو. أمػػا مػػا ىػػو غيػػر الطبيعػػي، فػػي غضػػوف ذلػػؾ، فيػػو أف 
يتعامػػػػؿ معػػػػو، وكأنػػػػو غريمػػػػو، أو خصػػػػمو، مػػػػف دوف صػػػػمة بمصػػػػالح الشػػػػعب الفمسػػػػطيني، ومػػػػف دوف صػػػػمة 

 بمصارعة إسرائيؿ.
أما بالنسبة إلى إسرائيؿ، فال شؾ أنيا تتفّرج عمى ىذه الممياة، وىي فػي غمػرة السػعادة، ممػا اسػتطاعت فعمػو 

ركػة الوطنيػة الفمسػطينية مػف حّيػز الصػراع معيػا إلػى حيػز التصػارع فػي مػا بينيػا، سياساتيا، التي حولػت الح
والتي غّيرت طبيعة ىذه الحركة مف كونيا حركة تحّرر وطني إلى كونيا سمطة تحت االحػتالؿ، ومػف كونيػا 

 قضية سياسية إلى كونيا قضية معاشية.
ي سمـ االىتمامات العربية والدولية واإلقميميػة، ولعّؿ تمؾ األسباب ىي التي تفّسر تراجع قضية الفمسطينييف ف

 واستنزاؼ طاقتيـ النضالية، وال حاجة لمس اؿ عف المس وؿ عف ذلؾ.
 33/63/1361، الحياة، لندن
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 اليكس فيشماف
تتػدىور اسػرائيؿ الػػى مواجيػة عسػػكرية مػع حمػػاس فػي قطػػاع غػزة. وتُبػػيف تجربػة الماضػػي، اف اصػابة جنػػدي 

الػى أعمػى. وقػد قضػى الجػيش « حػوار المػدافع»لجيش االسرائيمي كما حدث أمس، تجػر ردا يرفػع نغمػة مف ا
االسػػرائيمي أمػػس عمػػى خميػػة كانػػت توشػػؾ اف تطمػػؽ قػػذائؼ صػػاروخية عمػػى اسػػرائيؿ وأفػػاد الفمسػػطينيوف عػػف 

األكثػر اثػارة وقػوع ثالثػة قتمػى. بيػد انػو لػـ يعػد يوجػد وسػيط مصػري فعػاؿ ُييػديء االمػور، بعكػس الماضػي، و 
 لخيبة األمؿ اف ال أحد يريد في الحقيقة ىذه المواجية العسكرية في المرحمة الحالية.

أصػبحت القيػػادة السياسػػية لحمػػاس فػػي غػزة تعبػػر منػػذ اسػػابيع عػػف خيبػة أمػػؿ وغضػػب عظيمػػيف عمػػى ذراعيػػا 
مقابؿ فاف وضعا أمنيا العسكرية غير القادرة عمى صد نشاط المنظمات السمفية الموجو عمى اسرائيؿ. وفي ال

مضعضعا في اسرائيؿ قػد يػ ثر فػي نتػائج االنتخابػات، وقػد حػدث مثػؿ ذلػؾ فػي الماضػي. ومػف الطبيعػي اف 
 تكوف حساسية المستوى السياسي في اسرائيؿ وعصبيتو عاليتيف عشية االنتخابات.

مػى الجػدار واطػالؽ ينحصر معظـ نشاط المنظمات السمفية مف غزة عمى الجيش االسرائيمي فػي بػث ألغػاـ ع
صواريخ مرتجمة أو صواريخ قساـ سرقوىا مف مخػازف الجيػاد االسػالمي أو حمػاس وذلػؾ الػى جانػب النشػاط 

 مف الحدود المصرية.
توجو المنظمات السمفية التي يرتبط بعضيا بالجياد العالمي ومنظمة القاعػدة النػار عمػى بمػدات فػي اسػرائيؿ. 

ر رأييػػا فييػػا عمػػى المشػػاركة فػػي اطػػالؽ النػػار( النػػار عمػػى أىػػداؼ وتوجػػو حمػػاس )فػػي الحػػاالت التػػي يسػػتق
عسػػكرية. ومنػػذ المحظػػة التػػي أخػػرج فييػػا الجػػيش االسػػرائيمي مواقػػع عسػػكرية مػػف البمػػدات المدنيػػة تنفػػذ حمػػاس 

، وتشير حماس بذلؾ بصوت جيير الى أنيا ال تريد في «سقوط في مناطؽ مفتوحة»اطالؽ نار ُيعرؼ بأنو 
 لحالية مواجية عسكرية مع اسرائيؿ.ىذه المرحمة ا

فػػي اسػػرائيؿ يػػدركوف اف حمػػاس )السػػباب ال نقبميػػا( غيػػر قػػادرة عمػػى مواجيػػة السػػمفييف. وليػػذا وبسػػبب عجػػز 
 والجيش االسرائيمي يجعمونيـ أىدافا لمتصفية الُمركزة.« الشباؾ»حماس، فاف 

ع غػزة. يتبػيف انػو يوجػد فػي القطػاع بيد اف لحماس نقطة ضعؼ قديمة جديدة وىي السكاف المدنيوف في قطا
ايضا كثيروف غير مستعديف لالستمرار في العيش مع عػدـ يقػيف أمنػي. ويتػابعوف فػي اسػرائيؿ باىتمػاـ كبيػر 
المظاىرات العفوية التي تمت في المدة االخيرة في القطاع عمى سػمطات حمػاس بسػبب الوضػع االقتصػادي. 

 احتجاج عمى الوضع األمني ايضا. ويتبيف اف ىذا االحتجاج المدني ُينقؿ الى
اف المػػواطنيف فػػي القطػػاع أقػػؿ خوفػػا مػػف السػػمطات ممػػا كػػاف ُيخيػػؿ إلينػػا. وحينمػػا ييػػاجـ سػػالح الجػػو ىػػدفا 

متػػػر عػػػف مكػػػاف اليجػػػوـ. وبعػػػد اف رد الجػػػيش  433عسػػػكريا فػػػي القطػػػاع ترتعػػػد جميػػػع البيػػػوت فػػػي محػػػيط 
ب سػػػكاف فػػػي أحيػػػاء مػػػا اف ُتخمػػػي حمػػػاس مواقػػػع االسػػػرائيمي بالنػػػار عمػػػى اطػػػالؽ القػػػذائؼ الصػػػاروخية، طمػػػ

عسكرية فييػا، فيػـ غيػر مسػتعديف ألف ينصػبوا قػذائؼ صػاروخية عنػدىـ فػي السػاحة. والمواطنػوف غاضػبوف 
 جدا عمى ادارة حماس. وىذه االدارة ال تستطيع اف تسمح لنفسيا بتجاىميـ بسبب الربيع العربي.

ريحاتيا المعمنػػة الذعػػة وحماسػػية. لكػػف حمػػاس مػػف وراء تػػوحي حمػػاس الػػى اسػػرائيؿ برسػػائؿ متناقضػػة، فتصػػ
السػػتار مّكنػػت منػػدوبي مكتبيػػا التجػػاري مػػف اف يمتقػػوا ألوؿ مػػرة قائػػد منطقػػة الجنػػوب قبػػؿ نحػػو مػػف اسػػبوعيف 

 لمتباحث في نقؿ مواد بناء الى القطاع ومنو.
قعوا في حماس؛ ففػي المػدة اف تولي االخواف المسمميف السمطة في مصر لـ يقمؿ تعمؽ غزة باسرائيؿ، كما تو 

االخيرة فقط انشأت اسرائيؿ أنبوب ماء جديدا الػى القطػاع لمنػع ازمػة انسػانية، وتحػافظ حمػاس عميػو حفاظيػا 
شػاحنة  013شاحنة تحمؿ السمع في كؿ يـو مف اسرائيؿ الى القطاع قياسػا بػػ  243عمى ب ب  عينيا. تدخؿ 



 
 
 

 

 

           36ص                                    1113العدد:                33/63/1361الثالثاء  التاريخ:

لػؾ. فنوعيػة السػمع مػف مصػر ال ترضػييـ ويريػدوف سػمعا قبؿ نحو مف سنة، ويطمػب الفمسػطينيوف أكثػر مػف ذ
 بمعايير غربية.

« الشػػقيقة الكبػػرى»اف حمػػاس التػػي اسػػتغمت زيػػارة األميػػر القطػػري فػػي احتفػػاؿ النصػػر، فػػي وضػػع دقيػػؽ مػػع 
مصػػر، التػػي تُػػدير ليػػا كتفػػا بػػاردة فػػي أعقػػاب ازديػػاد االرىػػاب فػػي سػػيناء. ويخشػػى اسػػماعيؿ ىنيػػة إغضػػاب 

 أطراؼ أصابعو في عالقاتو مع ايراف وتركيا ايضا.مرسي ويسير عمى 
اذا حػدث عنػؼ فػاف المػانحيف مػف قطػر سػييربوف فضػػال عػف اف المصػرييف لػف يسػاعدوا حمػاس. ومػف اجػػؿ 

اخػرى. وكػؿ ذلػؾ معػا يفتػرض اف يػ دي « رصػاص مصػبوب»ذلؾ فاف  خر شيء تحتاجو حماس اليـو ىػو 
لة القريبة. لكف المنطؽ في جية والشرؽ االوسط فػي جيػة بالطرفيف الى حفاظ عمى تناسب في الرد في الجو 

 اخرى.
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