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 عممية اجتياح واسعة في قطاع غزةلشف نتنياهو يحضر الرأي العاـ العالمي  3
صػػػةي   أف  صػػػال ، و تػػػؿ أبيػػػب مػػػف نظيػػػر م مػػػي، عػػػف 33/33/1031الشػػػرؽ األوسػػػط، لنػػػدف، ذكػػػرت 

في عددها الصادر أمس، النقاب عػف أف إسػراليؿ تبةػث فػي عػدد مػف ال يػارات لمػرد عمػ   كش ت «هارتس»
عمميػػػات إطػػػالؽ الصػػػواري  مػػػف مطػػػاع رػػػزة، وإػػػمنها  يػػػار الاػػػودة إلػػػ  سياسػػػ  ارتيػػػاؿ ميػػػادات التنظيمػػػات 

ةي   إلػ  أف دوالػر صػن  السياسي  بما فيها ةركػ  ةمػاس، التػي تتػول  إدارة شػؤوف مطػاع رػزة. ونوهػت الصػ
القرار في تؿ أبيب باتت ترى أنه يتو ب عمؿ أي شيء مف أ ؿ عدـ السماح بإبقاء المستوطنيف في مةيط 
القطػػاع فػػي المال ػػػف والحػػرؼ المةصػػن ، عػػػالوة عمػػ  تومػػػؼ الامميػػ  التاميميػػ . وأشػػػارت الصػػةي   إلػػػ  أف 

ي تطمقها المقاوم  ال مسطيني  باستهداؼ وسط إسػراليؿ الةكوم  اإلسراليمي  تأ ذ بايف االعتبار التهديدات الت
 الذي يإـ المدف الكبرى وبإمنها تؿ أبيب.

في هذا السياؽ أكد مقربوف مف رليس الةكوم  اإلسراليمي ، بنياميف نتنياهو، أنه لـ ياد هناؾ بػد مػف ا تيػاح 
إعػػادة اةػػتالؿ رػػزة باتػػت  إف»بػػري لقطػػاع رػػزة. ونقػػؿ عػػف لسػػاف رلػػيس أركػػاف ال ػػيش، بينػػي رػػانتس، مولػػه3 

فيمػػا أعمػػف وزيػػر الػػدفاع اإلسػػراليمي، إيهػػود بػػاراؾ، أف رػػزة ستشػػهد مزيػػدا «. ةتميػػ  وهػػي مسػػأل  ومػػت ال أكثػػر
 «.ستكوف عبارة عف نشاطات ممتهب  إد المقاوم  في رزة»مف اله مات التي ماؿ أنها 

لػـ تػؼ »تص ي  ةمػاس بػدعوى أنهػا  رج عدد كبير مف المسؤوليف في الةكوم  وفي الماارإ ، مطالبيف بو 
، وفقػا «بما وعدت به مف فرض سيادة الةكـ والقانوف، ولػـ تمنػ  الصػواري  مػف التنظيمػات المسػمة  ا  ػرى

لما ماله لإلذاعػ  اإلسػراليمي ، تسػاةي هنحبػي، وزيػر القإػاء ا سػبؽ الػذي عػاد ةاليػا إلػ  ةػزب الميكػود وهػو 
 مقرب  دا مف نتنياهو.

، التػي تػـ مػف  اللهػا اةػتالؿ الإػ   1001سػن  « السػور الػوامي»مي  ا تياح واسا  مثؿ وطالب هنحبي بام
الحربيػ  م ػددا، والتػي لػـ تتومػؼ إال باػد وفػاة الػرليس ياسػر عرفػات. ومػاؿ هنحبػي بصػراة ، إنػه يؤيػد الاػودة 

نمػػػػا هػػػػـ  وللػػػػؾ الػػػػذيف يرتػػػػدوف الػػػػزي المػػػػدني ويةممػػػػوف مناصػػػػب ةكوميػػػػ ، بي»إلػػػػ  االرتيػػػػاالت السياسػػػػي ، 
 «.مؤسسوف وفاعموف في تنظيـ ةماس اإلرهابي



 
 
 

 

 

           5ص                                    1677العدد:                33/33/1031الثالثاء  التاريخ:

والالفػػت لمنظػػر، أف رالبيػػ  مػػادة أةػػزاب الماارإػػ  فػػي إسػػراليؿ ت وهػػوا بكممػػات مشػػابه . فقػػاؿ وزيػػر الػػدفاع 
تصػػػايد الامميػػػات الاسػػػكري  فػػػي »ا سػػػبؽ مػػػف ةػػػزب الامػػػؿ، بنيػػػاميف بػػػف إلياػػػازر، إف المطمػػػوب ةاليػػػا هػػػو 

عمػػ  الةكومػػ  أف تػػرد بقسػػوة وأف يكػػوف الػػرد ماطاػػا ةتػػ  «3 »اوت أةرونػػوتيػػدي»ومػػاؿ لصػػةي   «. ال نػػوب
ومالت رليس  ةزب الامؿ، شيمي يةيمػوفتش، إف الهػدوء لػف ياػود إلػ  ال نػوب «. تستايد إسراليؿ مبدأ الردع

ال ديػد، يػالير « يػش عتيػد»مف دوف تصػ ي  مػادة ةمػاس وريرهػا مػف تنظيمػات اإلرهػاب. ودعػا رلػيس ةػزب 
الػذي شػحؿ منصػب « كػديما»تص ي  مادة كؿ تنظيـ يطمؽ مذي  . وماؿ شاؤوؿ موفاز، رليس ةزب  لبيد، إل 

، إف عمػػ  الةكومػػ  أف تػػوفر لن سػػها أوال 1001وزيػػر الػػدفاع فػػي ةكومػػ  أرييػػؿ شػػاروف ومػػاد اال تيػػاح فػػي 
 ماعدة تأييد عالمي  ثـ ت تاح مطاع رزة.

اإلسػػراليمي  إنهػػا باشػػرت فػػي تنظػػيـ ةممػػ  واسػػا  لةشػػد وفػػي هػػذا السػػياؽ، مالػػت مصػػادر فػػي وزارة ال ار يػػ  
الػػػرأي الاػػػاـ الاػػػالمي إػػػد ةكومػػػ  ةمػػػاس فػػػي رػػػزة، ووإػػػ  الػػػدوؿ ا  نبيػػػ  فػػػي صػػػورة أوإػػػاع التصػػػايد 

رلػػيس وزراء االةػػتالؿ بنيػػاميف نتنيػػاهو، دعػػا مسػػاء »الابػػري، أف « والػػال»وذكػػر مومػػ  «. الاسػػكري ا  يػػر
نػػب الماتمػػديف فػػي إسػػراليؿ، ليشػػرح مومػػؼ ةكومتػػه مػػف تػػدهور ا وإػػاع أمػػس السػػ راء والدبموماسػػييف ا  ا

 «.ا مني  بحزة، ومارف  مدى ت اعؿ تمؾ الدوؿ م  التصايد هناؾ
وفػي ذات الشػأف ذكػػرت القنػاة ا ولػ  اإلسػػراليمي ، أف لقػاء نتنيػاهو مػػ  السػ راء يهػدؼ إلػػ  تأليػب الػرأي الاػػاـ 

ال يسػػػم  صػػػوته وال يتةمػػػؿ  -أي عبػػػاس  – ةقيقػػػ  أنػػػه إػػػد الػػػرليس ال مسػػػطيني مةمػػػود عبػػػاس، مسػػػتحال
المسػػؤولي  ت ػػا  مػػا يةػػدث فػػي مطػػاع رػػزة، ويصػػر عمػػ  التو ػػه إلػػ  ا مػػـ المتةػػدة. فيمػػا أفػػاد مومػػ  صػػةي   

عم  الشبك  أف نتنياهو يستاد إلطالؽ عممي  عسكري  واسا  النطاؽ في مطاع رزة، وأنه بمقالػه « مااريؼ»
 لااـ الاالمي لمةرب.م  الس راء ياد الرأي ا

، أف يػػػو بػػػي اي -، وعػػػف القػػػدس المةتمػػػ  مػػػف امػػػاؿ شػػػةادة، عػػػف 33/33/1031، الحيػػػاة، لنػػػدفوأإػػػافت 
البػراز وإػاي  بمػدات ال نػوب وسػكانها باػد سػقوط  ،وعز لقسـ "االعالـ واالرشاد القومي" في مكتبهأنتنياهو 

سػػػػـ االرشػػػػاد واالعػػػػالـ القػػػػومي" عمػػػػ  الصػػػػواري  فػػػػي وسػػػػالؿ اإلعػػػػالـ الاالميػػػػ . وةػػػػرص اعالميػػػػوف فػػػػي "م
اصطةاب مصوريف ا انب ال  بمدات ال نوب اللقػاء الإػوء عمػ  وإػ  السػكاف فيمػا اعػدت اشػرط  فيػديو 

  .مصورة لبثها في شبكات التواصؿ اال تماعي ووسالؿ اعالـ رربي 
في المنطق  اليػـو  أف الوام  السياسي إال ،وعزت صةي   "هآرتس" امتناع إسراليؿ عف شف ه ـو واس  كهذا

، وأف إسػراليؿ تت ػػوؼ ا ف 1002لػيس شػػبيهًا بػالوام  الػػذي سػاد المنطقػػ  عشػي  الةػػرب عمػ  رػػزة فػي الاػػاـ 
مػػف موا هػػ  سياسػػي  مػػ  النظػػاـ ال ديػػد فػػي مصػػر، كمػػا أف إسػػراليؿ تػػدرؾ، وفقػػًا لمصػػةي  ، عػػدـ و ػػود ت هّػػـ 

 أميركي وأوروبي لشف عممي  عسكري  واسا  في القطاع.
الاديػد مػف المةممػيف  ، أف الناصرةمف  زهير أندراوس، عف 33/33/1031القدس العربي، لندف،، ء في و ا

عم  أف مومؼ رليس الوزراء اإلسراليمي، بنياميف نتنياهو، مد  واالسياسييف في اإلعالـ الابري بإسراليؿ أ ما
وبيػػ ، وتآكػػؿ مػوة الػػردع ل ػػيش ترا ػ   ػػدا فػي ال تػػرة ا  يػػرة عمػ  إػػوء التصػػايد الةاصػؿ عمػػ  ال بهػ  ال ن

االةػػتالؿ، وهػػو المومػػؼ الػػذي كػػاف سػػيت ا ر ويتبػػاه  فيػػه  ػػالؿ الماركػػ  االنت ابيػػ ، بالتشػػديد عمػػ  الهػػدوء 
السػػالد فػػي ال نػػوب، وتركيػػز ةممتػػه االنت ابيػػ  عمػػ  ال طػػر الو ػػودي، برأيػػه، الػػذي ُيشػػكمه البرنػػام  النػػووي 

 اإليراني.
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تصػػػايد وةػػػرب االسػػػتنزاؼ عمػػػ  ال بهػػػ  ال نوبيػػػ  لمدولػػػ  الابريػػػ ، مػػػد ي بػػػر ويقػػػوؿ المةممػػػوف اف اسػػػتمرار ال
نتنياهو عم  شف ةمم  عسكري  واسا  النطاؽ إد مطاع رزة، عم  ررار الةمم  التػي مادهػا رلػيس الػوزراء 

 .1002وأوالؿ الااـ  1002اإلسراليمي السابؽ، إيهود أولمرت، في أوا ر الااـ 
 ، ار يػػػ  اإلسػػػراليمي  بػػػدورها مامػػػت بتوزيػػػ  تاميمػػػات لسػػػ راء إسػػػراليؿ فػػػي الاػػػالـوذكػػػرت اماػػػاريؼا أف وزارة ال

طمبػػػت إبػػػراز مػػػا أسػػػمتها بالماانػػػاة اإلنسػػػاني  لسػػػكاف البمػػػدات ال نوبيػػػ  فػػػي كػػػؿ مةادثػػػ  سياسػػػي  وكػػػؿ لقػػػاء 
 إعالمي.

مي ، ال نػػراؿ نالػػب رلػػيس الػػوزراء ووزيػػر الشػػؤوف االسػػت بارتي  فػػي الةكومػػ  اإلسػػرالي حفػػي السػػياؽ ذاتػػه، صػػر 
موشػيه ببػػوريع يامػػوف، فػي ةػػديث أدلػػ  بػه االثنػػيف إلذاعػػ   ػيش االةػػتالؿ اإلسػػراليمي الوإػ  فػػي المنطقػػ  
ال نوبي  يبدوا كما لو أننا لـ نقدـ له ةؿ مناسب وأعود وأكرر مف ياتقد أنه لديه ةؿ فوري ليتقدـ وأنا أعرؼ 

عاًمػػا، ولكػػف فػػي هػػذ   31هنػػاؾ ةربػػا مسػػتمرًة  ػػالؿ الوامػػ  هنػػاؾ، وتػػاب  يامػػوف مػػالاًل إنػػه مػػف الواإػػ  أف 
الةػرب كانػت هنػاؾ فتػرات طويمػ  سػادها الهػدوء، وعمػػ  سػبيؿ المثػاؿ عمميػات ارتيػاؿ مػادة ةمػاس فػي ال تػػرة 

 التي كنت فيها رليسًا لألركاف أدت إل  فترات طويم  مف الهدوء، عم  ةد تابير .
إذا كاف يقصد الاودة إلػ  سياسػ  االرتيػاالت إلنهػاء  ولػ  فيما  ،وفي مارض رد  عم  سؤاؿ لمقدـ البرنام 

إنػه ال يػدعو  ي شػيء مةػدد ومػا لػدي سػأموله فػي ا مػاكف المناسػب ،  ،التصايد الةالي  ماؿ ال نػراؿ يامػوف
وتػػاب  مػػالاًل إف إسػػراليؿ تممػػؾ الوسػػالؿ المتاػػددة لػػـ تسػػت دمها ومػػف منطمػػؽ إػػرورة اسػػت داـ القػػوة لمتوصػػؿ 

لنار، وبما أف هذا ا مر لـ يتةقؽ  ػالؿ ا سػبوعيف ا  يػريف، يتةػتـ عمػ  الدولػ  الابريػ  أْف لومؼ إطالؽ ا
 ُتصاد ردها ةت  تتومؼ ةماس عف إطالؽ النار بات ا  المستوطنات في  نوب إسراليؿ، عم  ةد موله.

مػاؿ لإلذاعػ 3 باإلإاف  إل  ذلؾ، ةمؿ الوزير اإلسػراليمي ةركػ  ةمػاس مسػؤولي  التصػايد فػي مطػاع رػزة، و 
كما ماؿ نتنياهو في ظؿ الوإػ  الةػالي وعمػ  ومػ  التصػايد الةاصػؿ  ػالؿ ا سػبوعيف الماإػييف، ال شػؾ 
ف كنػػا ةتػػ  ا ف توصػػمنا الت امػػات تهدلػػ  ماينػػ   أف ةمػػاس تتةمػػؿ مسػػؤولي  ذلػػؾ وسنإػػطر لتصػػايد ردنػػا وا 

 مف  الؿ ردودنا فمف الواإ  أف ذلؾ بات ليس كافًيا، عم  ةد موله.
مػػا فػػي مػػا يتامػػؽ بػػال هود المصػػري  المبذولػػ  لمتوصػػؿ إلػػ  تهدلػػ  بػػيف إسػػراليؿ والتنظيمػػات ال مسػػطيني  فػػي أ

مطػػػاع رػػػزة، فػػػرد الػػػوزير اإلسػػػراليمي بػػػالقوؿ إف الدولػػػ  الابريػػػ  ةػػػددت سياسػػػ  واإػػػة  منػػػذ بدايػػػ  فتػػػرة واليػػػ  
 ،ط  المصػري  أو ةتػ  ريػر ذلػؾالةكوم  بأْف ال ُت ري ةواًرا مباشرا م  ةركػ  ةمػاس، وال مػف  ػالؿ الوسػا

عالوة عم  ذلؾ، شدد الوزير اإلسػراليمي عمػ   .فإذا ساد الهدوء رالؼ رزة ةينها ستهدأ إسراليؿ، ماؿ ياموف
أف ال يش سيقوـ بالرد عم  اسػت زازات ةركػ  ةمػاس، مشػيرا إلػ  أف ذلػؾ دفػ  ةمػاس إلػ  التو ػه لممصػريف 

بو ػود تو ػه لممصػريف أو ريػرهـ لومػؼ إطػالؽ النػار وعميػه،  فػي ال ػوالت ا  يػرة، موإػةا أف ال عمػـ لديػه
أإاؼ، فإف إسراليؿ تستاد لتصايد ردها عم  إطالؽ الصواري  مف مطاع رزة. وتطرؽ يامػوف إلػ  الوإػ  
عمػػ  الةػػدود الشػػمالي  واةتمػػاؿ التصػػايد مػػ  سػػوري ، مػػالاًل3 ةسػػب تقػػديري لسػػنا مانيػػيف فػػي فػػت   بهػػ  مػػ  

سد ا ف أف نو ه له الإربات وهو ي هػـ ذلػؾ  يػدًا، ومػد اسػت اب لرسػالؿ أوصػمت سوري  وهذا ما ينقص ا 
إليه مف مبمنا ومبؿ  هػات أ ػرى عبػر منػوات م تم ػ  سػواء كانػت تتامػؽ بالسػالح الكيميػالي أو ةتػ  بإشػااؿ 

 الةدود وأر وا أف يكوف مد أستوعب الرسالؿ، عم  ةد موله.
إف هنػاؾ اةتمػاال  ،وزير الةرب اإلسراليمي ايهػود بػاراؾ، أف 31/33/1031، فمسطيف أوف اليفوأورد موم  

وأعمػػف  لتوسػػي  رماػػ  التصػػايد الاسػػكري إػػد ةركػػ  ةمػػاس وال صػػالؿ ال مسػػطيني ، وبشػػكؿ أشػػد وأكثػػر ةػػدة.
مذي   صارو ي  أطمقػت بات ػا  موامػ  إسػراليمي  ةدوديػ  مةاذيػ  لقطػاع  340ال يش اإلسراليمي أف أكثر مف 



 
 
 

 

 

           7ص                                    1677العدد:                33/33/1031الثالثاء  التاريخ:

يف الماإييف، فيما مصؼ االةتالؿ عدة أهداؼ في القطاع، ما أدى إل  سقوط سػت  شػهداء رزة  الؿ اليوم
صاب  أكثر مف   آ ريف. 13وا 

مػف  هتػػه، مػػاؿ وزيػر التامػػيـ اإلسػػراليمي  ػدعوف سػػاعر إف بإسػػراليؿع تةّإػر لامميػػ  بريػػ  واسػا  فػػي مطػػاع 
وأإػاؼ سػاعر  يمي  المةاذيػ  لمقطػاع.رزة بهػدؼ ومػؼ إطػالؽ الصػواري  مػف القطػاع بات ػا  الموامػ  اإلسػرال

في تصري  لإلذاع  الاام  أف بإسراليؿع مريبػ   ػدًا مػف إطػالؽ عمميػ  بريػ  واسػا  فػي القطػاع، موإػةًا أف 
 ةكومته بدأت بالتةإير لذلؾ.

وأشار الوزير اإلسراليمي، وهو ميادي في ةػزب الميكػود ومقػرب مػف رلػيس الةكومػ  بنيػاميف نتنيػاهو، إلػ  أف 
 ليؿع بدأت ب طوات دبموماسي  لتهيل  ا  واء استادادًا لهذا التةرؾ الاسكري.بإسرا

مػػػف  انبػػػه، دعػػػا الػػػوزير السػػػابؽ والنالػػػب فػػػي الكنيسػػػت اإلسػػػراليمي شػػػاؤوؿ موفػػػاز، فػػػي تصػػػريةات إلذاعػػػ  
 واتهـ موفػاز رريمػه ال يش، إل  استلناؼ سياس  االرتياالت فورا راد عم  إطالؽ الصواري  مف مطاع رزة.

 نتنياهو بالإاؼ أماـ القوة المتصاعدة لػ"ةماس".
 
 تشريف ثاني/ نوفمبر لمتصويت في األمـ المتحدة في  فمسطيف: سنقدـ طمب عضوية عباس 

طمب عإوي  فمسطيف لمتصويت عميه في ا مـ المتةدة  ماؿ الرليس مةمود عباس، سنتقدـ 3وفا -القاهرة 
 الاالمي م  شابنا.ال اري، الذي يصادؼ يـو التإامف  في 

باد "وأإاؼ عباس في كمم  أماـ اال تماع رير الاادي لم مس ال اما  الاربي  عم  المستوى الوزاري3 
لقالي م  ا ميف الااـ لم اما  الاربي  مبؿ ةوالي أسبوع تةاورنا وتشاورنا مت  نقدـ الطمب، وباد نقاش داـ 

تشريف ثاني/ نوفمبر، لذلؾ سنذهب لنقدـ الطمب  فترة مف الزمف تـ االت اؽ عم  أف يكوف في يوـ 
 ."مف نوفمبر ال اري وسنطمب التصويت عميه في يـو 

ال نريد أف نتصادـ م  أةد ال م  أمريكا أو إسراليؿ، فإذا كاف باإلمكاف أف نبدأ ةوارا أو "وأإاؼ3 
 ."م اوإات في اليـو التالي لمتصويت نةف مستادوف

بما فيها القدس الف إسراليؿ لديها م هـو  إينا ال مسطيني  التي اةتمت عاـ نريد أف نثبت أرا"وماؿ3 
أراض م تمؼ عميها أو متنازع عميها بمان  أنها  آ ر، وتقوؿ إف ا راإي ال مسطيني  المةتم  عاـ 

سراليؿ م  ا سؼ تسارع لبناء المستوطنات وبالذات في القدس   اإا  لمم اوإات كـ لنا وكـ لكـ، وا 
 ."الشرمي ، وأموؿ إنها رطت القدس الشرمي  بالمستوطنات

هي أراإي دول  مةتم ، أو  نريد أف ي هـ الاالـ أف ا راإي ال مسطيني  المةتم  عاـ "وأإاؼ3 
مف ميثاؽ  دول  تةت االةتالؿ واف أي استيطاف مهما كاف مف بدايته لنهايته مةـر وتنطبؽ عميه المادة 

 ." نيؼ
نريد مساعدتكـ لدى دوؿ كثيرة مف دوؿ الاالـ "دة الدوؿ الاربي  ومباركتها لهذا المسا ، وماؿ3 وطمب مساع

 ."لكـ عالمات ماها بالتأكيد ستساعدوننا لنةصؿ عم  أكبر عدد ممكف مف ا صوات
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 
 
 أصبحت حقائؽ اليـو أحالـ األمس: وفد عمماء مصر يمتقيهنية  
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أكد رليس الوزراء ال مسطيني إسماعيؿ هني  أف استقباؿ دعاة وعمماء مصرييف يأتي تأكيدًا عم  دور الامماء 
 واستلناؼ دورهـ في مسيرة التةرير لمقدس وا مص .
"هذا أوؿ وفد مصري ةكومي رسمي مف وزارة  االثنيفوماؿ هني   الؿ استقباله لوفد عمماء مصر اليوـ 

ا وماؼ وا زهر منذ بداي  الةصار عم  مطاع رزة، مما يؤكد عم  مكان  مصر ودورها الكبير في تةرير 
 فمسطيف".

 ف أةالـ ا مس أصبةت ةقالؽ  ،وأإاؼ" لقد أناـ اهلل عمينا أف نمتقي عم  أرض رزة المبارك  م  الوفد
وتاب  مالاًل "ةب  ر عم  هذا النةو".وما كاف  ةد أف يتصور أف ما  رى في وام  ا م  أف يسي ،اليوـ

فالمصريوف رووا أرض فمسطيف  ،مصر في مموبنا،  نها عاصم  القموب الاربي  وعاصم  ال ير لهذ  ا م 
 بدمالهـ".

و دد هني  التأكيد عم  أف أرض فمسطيف ومؼ إسالمي، ال ي وز  ي أةد كاف الت ريط في ذرة مف ترابها 
 قاوم  هي الطريؽ لتةرير ا رض واستاادة الةقوؽ.الطاهر، منوهًا إل  أف الم

وأوإ  أف "المساومات والم اوإات كانت وباال عم  مإيتنا وشابنا، وتةت شاار هذ  االت اميات تحوؿ 
 لذا عرفت الطريؽ الموصم  لتةرير ا رض وهي المقاوم ". ،الادو باالستيطاف والةوا ز والةصار

وما هذ  الزيارات مف أشقالنا  ،د ولنا ا زهر وصاودنا عم  منبر وماؿ "رأينا ةب مصر ل مسطيف لةظ  
 ،المصرييف إال تابير عم  أف ا م  مد تةررت إرادتها وامتمكت زماـ أمرها وتستطي  أف تقرر في مستقبمها

 وفي نهاي  المقاء، كرمت وزارة ا وماؼ وفد الامماء تقديرًا لما بذلو  مف كوف فمسطيف مإي  عقيدة وديف".
  هد  الؿ الزيارة الطيب  لمقطاع.

 //فمسطيف أوف اليف، 
 
 اإلسرائيمي لألمـ المتحدة ومنظمات دولية االحتالؿحكومة غزة تشتكي  

ا مـ المتةدة اةت ا ًا عم  االعتداءات  إل و هت الةكوم  في مطاع رزة شكوى 3 فتةي صّباح -رزة 
ع رزة، وماؿ الناطؽ باسـ الةكوم  طاهر النونو في تصري  اإلسراليمي  في ةؽ الشاب ال مسطيني في مطا

ال اما   إل باثت رسالؿ "صةافي مقتإب أمس ا ميف الااـ لألمـ المتةدة باف كي موف إف الةكوم  
استارإت فيها  رالـ االةتالؿ ومتمه المواطنيف، ودعت  اإلسالميالاربي  وا مـ المتةدة ومنظم  المؤتمر 

 ."لومؼ الادواف التةرؾ ال اعؿ إل 
 //الحياة، لندف، 

 
 في غزة عمى تجنب منح "إسرائيؿ" ذريعة لمحرب األطراؼمستشار عباس يحث  

أبدى نمر ةماد المستشار السياسي لمرليس ال مسطيني إدانته الشديدة لمتصايد اإلسراليمي  د ب أ3 -راـ اهلل 
  ريةا مف ال مسطينييف. م م ا ست  متم  وعم  القطاع الذي يتواصؿ لميـو الثالث عم  التوالي 

 "الذريا  لمقياـ بةرب وعممي  بري "في رزة عم  ت نب من  إسراليؿ  "ا طراؼ المو ودة"وةث ةماد 
واستهداؼ المدنييف مف سكاف القطاع. وذكر ةماد أف السمط  ال مسطيني  ت ري اتصاالت مكث   م  

وةذر مف    وال انباف المصري وا ردني لومؼ التصايد اإلسراليمي.ا طراؼ كاف  بما فيها اإلدارة ا مريكي
بحرض  دم  الدعاي  االنت ابي  الدا مي  وةرؼ "مساعي إسراليؿ لتصايد عممياتها الاسكري  في رزة 

 المقرر هذا الشهر. "ا نظار عف التو ه ال مسطيني لألمـ المتةدة
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 //القدس العربي، لندف، 
 

 ال يعني شيئا مكتب منظمة التحرير في واشنطف بإغالؽيد عميرة: التهد 
القيادة ، أف وليد عوض ،راـ اهللنقال عف مراسمها مف  //القدس العربي، لندف، نشرت 

بومؼ المساعدات المالي  عف  ا مريكي عدـ اكتراثها بالتهديدات  إظهارال مسطيني  ةرصت االثنيف عم  
رالؽالسمط  الوطني   المتةدة  لألمـال ماي  الاام   إل ما ذهبت  إذاتب منظم  التةرير في واشنطف مك وا 

ومنةها  الشهر ال اري لتقديـ مشروع مرار لمتصويت عميه باالعتراؼ بدول  فمسطيف عم  ةدود عاـ 
 ص   دول  رير عإو في المنظم  الدولي .

 "القدس الاربي"التن يذي  لمنظم  التةرير لػةنا عميرة عإو الم ن   أوإ  ا مريكي وةوؿ تمؾ التهديدات 
 إرالؽ، موإةا بأف أكثر"مكتب عالمات عام  ال   نهمكتب المنظم  ال مان  له  إرالؽبأف "االثنيف 

 .ا مريكي  اإلرهابكوف منظم  التةرير ما زالت مدر   عم  مالم   أصالالمكتب ال ياني شيلا 
مكتب منظم  التةرير في واشنطف ليس مكتبا دبموماسيا بالمان   وال"أ "القدس الاربي"عميرة مالال لػ وأإاؼ

في الواليات المتةدة،  اإلرهابالدبموماسي، هو مكتب عالمات عام ، ومنظم  التةرير ال تزاؿ عم  مالم  
سراليؿ"ررـ االعتراؼ المتبادؿ ما بيف منظم  التةرير  ا ساسوبالتالي ال تو د عالمات سميم  عم  هذا  ، وا 

لةد ا ف،  اإلرهابالواليات المتةدة ما زالت تإ  منظم  التةرير عم  مالم  "واصال ةديثه بالقوؿ م
الف هذ   ا مريكي المكتب عم  طبيا  الاالمات ال مسطيني   إلرالؽوبالتالي لف يكوف هناؾ تأثير كبير 

 ."عف طريؽ مؤسس  الرلاس  ودالرة الم اوإات بشكؿ مباشر أصالالاالمات هي تتـ 
مسؤوؿ   يفي الواليات المتةدة يسم   اإلرهابمنظم  التةرير عم  مالم   إدراجاستمرار  أف إل  وأشار

الم ن   أعإاءاةد مف  أرادما  "إذاعإو في الم ن  التن يذي ، وماؿ  أي إر اع ا مريكي في المطارات 
 ."يايد  أفهناؾ  يكيا مر مسؤوؿ المطار  بإمكافالتن يذي  لمنظم  التةرير الذهاب لواشنطف 

مومؼ الرليس ا مريكي باراؾ أوباما أف ةنا عميرة وصؼ  //قدس برس،  و اء في
الماارض لذهاب ال مسطينييف لألمـ المتةدة لمةصوؿ عم  دول  رير عإو، بأنه "مديـ ومتوم "، مشددا 

 عم  اإلصرار ال مسطيني عم  التو ه نهاي  الشهر الةالي.
 
 مميوف دوالر يات المتحدة جمدت تحويؿ مساعدة مالية لمسمطة هذا العاـ بقيمة الوالأشتية:  

ماؿ عإو الم ن  المركزي  لةرك  فت  مةمد اشتي  في مؤتمر صةافي أمس في 3 مةمد يونس -راـ اهلل 
يهدؼ إل  الةصوؿ عم   إل  االمـ المتةدة، إف الطمب ال مسطيني ،مقر منظم  التةرير في راـ اهلل

نهاء االدعاء اإلسراليمي بأف ا راإي المةتم  عاـ  عتراؼ ب مسطيف عم  ةدود الااـاال متنازع  وا 
ي اؿ كؿ اإل راءات اإلسراليمي  ال اري   عميها، مشيرًا إل  أف االعتراؼ الدولي ب مسطيف عم  ةدود 

 عم  هذ  ا راإي رير شرعي .
ـ الطمب إل  ال ماي  الاام  لألمـ المتةدة عم  ررـ وماؿ اشتي  إف ال مسطينييف مصمموف عم  تقدي

التهديدات اإلسراليمي  وا ميركي  الفتًا إل  إف إسراليؿ أعمنت اللة  مف الاقوبات التي تاتـز ات اذها إد 
ع باإلعالف عف مرار إلمام  أمسالسمط  ال مسطيني  في ةاؿ التو ه إل  ا مـ المتةدة ومنها ما  رى اليوـ ب

 في ممب الإ   الحربي . "أتمار"ة سكني   ديدة في مستوطن  وةد 
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مميوف دوالر بهدؼ  وأإاؼ أف الواليات المتةدة  مدت تةويؿ مساعدة مالي  لمسمط  هذا الااـ بقيم  
نةف مصمموف عم  التو ه إل  ا مـ المتةدة مهما "الإحط عميها لادـ التو ه إل  ا مـ المتةدة. وتاب  

وزاد إف ا رمبي  المطموب  في ال ماي  الاام  مف أ ؿ التصويت لصال  مشروع القرار « كانت النتال 
 ال مسطيني متوافرة منذ زمف وال ممؽ بشأنها.

، في إشارة إل  ماارإ  الواليات المتةدة "أ ذ فترة تومؼ فبراير / طمب منا منذ شباط"وأشار اشتي  
ما  الؿ مةادث  هات ي  بينه وبيف الرليس ال مسطيني مةمود عباس والتي أكدها الرليس ا ميركي باراؾ أوبا

 مساء ا ةد.
تةاوؿ ت ايؿ القرار "وماؿ الم اوض ال مسطيني صالب عريقات إلذاع  صوت فمسطيف إف القيادة ال مسطيني  

أموالنا مميوف دوالر شهريًا في ةاؿ مياـ إسراليؿ بة ز   بمالالمتامؽ بشبك  ا ماف الاربي  الذي يقدر 
يقاؼ المساعدات رالؽ الواليات المتةدة مكاتَب منظم  التةرير وا  وأشار عريقات إل  انه و الؿ مةادث   ."وا 

 ."لـ يكف هناؾ أي  تهديدات ولكف، هناؾ تهديدات مف الكونحرس"أوباما م  الرليس ال مسطيني 
 //الحياة، لندف، 

 
 بقيمة مميوف يورو السمطة الفمسطينية وفرنسا توقعاف اتفاقية 

ومات الةكوم  ال رنسي  والسمط  ال مسطيني  ات امي  دعـ برنام  إلصالح وتمكيف أداء  د ب أ3 -راـ اهلل 
ووم  االت امي  وزير الت طيط والتنمي   المؤسسات ال مسطيني  بقيم  إ مالي  تصؿ إل  مبمغ مميوف يورو.

م  القنصؿ ال رنسي الااـ فريدريؾ ديزانيو ممثال عف اإلداري  في السمط  ال مسطيني  مةمد أبو رمإاف 
وماؿ بياف صادر عف وزارة الت طيط إف  الةكوم  ال رنسي  وذلؾ في مدين  راـ اهلل في الإ   الحربي .

برنام  التمويؿ تإمف إنشاء مدرس  لتدريب طوامـ اإلدارة الاميا بالتااوف بيف ديواف الموظ يف الااـ 
 رنسي  لإلدارة.والمدرس  الوطني  ال 

 //القدس العربي، لندف، 
 
 عالقة مع ليفني بإقامةاتهمته  "نحطة أخالقيا"معريقات يقاضي صحفا نشرت إشاعات  

اشرؼ الهور3 أعمف الدكتور صالب عريقات عإو الم ن  التن يذي  وكبير الم اوإيف ال مسطينييف  -رزة 
 "اإلشاعات الر يص  والمنةط  أ الميا"كت في است داـ أمس أنه مرر مقاإاة الم الت والصةؼ التي شار 

 لمنيؿ مف شرفه الوطني.
رليس  وزراء إسراليؿ السابق  تسي ي لي ني،  إفوكاف عريقات يرد في ذلؾ عم  زعـ صةي   عربي  مالت 

 مد مارست ال نس م  ش صيات عربي  منهـ عريقات. "كاديما"والتي رأست أيإًا ةزب 
هذ   إف "فيسبوؾ"رد  الذي نشر عم  ص ةته عم  موم  التواصؿ اال تماعي لكف عريقات ماؿ في 

كنا نامـ أف  هات "إشاعات هدفها شف ه وـ عم  القيادات ال مسطيني  لمن  التو ه لألـ المتةدة، وأإاؼ 
لكنني لـ أكف اعرؼ أف "ومإ  يقوؿ  ."سوؼ تمارس ه وما عني ا إدنا لمنانا مف التو ه لألمـ المتةدة

، مؤكدا أنه سوؼ يقاإي هذ  الصةؼ "ال هات مد وصمت إل  هذا المستوى المنةط مف المؤامرة هذ 
 والم الت أماـ القإاء.

 //القدس العربي، لندف، 
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 أبو ليمى: االحتالؿ يختمؽ الذرائع الستهداؼ غزةالنائب  
ت الةكوم  اإلسراليمي  المتواصم  ةّذر النالب في الم مس التشرياي ميس عبد الكريـ بأبو ليم ع، مف مةاوال

ل مؽ ذرال  وة   تبّرر تصايد عدوانها الاسكري إد مطاع رزة، والذي يأتي متزامنًا م  "سباؽ ا ةزاب 
 اإلسراليمي  لنيؿ أصوات النا بيف عم  ةساب دماء أبناء الشاب ال مسطيني".

الةتالؿ مف شّف رارات عم  مطاع رزة إف ما تقوـ به طالرات ا" 3االثنيفوماؿ أبو ليم  في بياف ص ةي 
هو امتداد لمةرب الشامم  التي تقودها ةكوم  االةتالؿ إد الشاب ال مسطيني لمواصم  ةصار  فإاًل عف 

 الةصار الظالـ الم روض عم  القطاع والقرصن  اإلسراليمي  لس ف التإامف القادم  إل  رزة".
 //فمسطيف أوف اليف، 

 
 ت لمتحقيؽ في سبب وفاته إغالؽ ضريح عرفا 

أعمف توفيؽ الطيراوي رليس ل ن  التةقيؽ ال مسطيني  المكم   التةقيؽ في وفاة الرليس ال مسطيني 3 أ ؼ ب
ياسر عرفات أنه تـ إرالؽ الإري ، أمس، تمهيدًا لإل راءات ال ني  لمتةقيؽ في سبب وفاته. وأرمؽ مد ؿ 

 ه  الرليسي  لمإري  بشوادر زرماء الموف. إال أنه لـ يةدد الإري  فيما شوهد عماؿ يقوموف بإرالؽ الوا
 مت  سيتـ است راج الرفات. 

 //الخميج، الشارقة، 
 

 ": ال يوجد أي حديث عف اتفاؽ تهدئة مع االحتالؿبرسأبو زهري لػ "قدس  12
رزة يمثؿ أولوي  راـ اهلل3 أكد ناطؽ باسـ ةرك  "ةماس" أف بةث سبؿ ومؼ التصايد اإلسراليمي عم  مطاع 

ع في القاهرة، أول  مف بةث 11|12بالنسب  ال تماع ل ن  متابا  مبادرة السالـ الاربي  مساء اليوـ االثنيف ب
  طوة عباس، التي وص ها بػ "المن ردة" بالذهاب إل  ا مـ المتةدة لممطالب  بدول  رير عإو.

 أبو زهري في تصريةات لػ "مدس برس"3 ماؿ سامي
م ددا أف  طوة عباس من ردة ولـ تدرس فمسطينيا، وا طراؼ الاربي  ي ب أف تطمب مف ونةف نؤكد 

عباس دراس  هذ  ال طوة مسبقا م  كؿ ال صالؿ مبؿ اإلمداـ عم  رف  ال طوة إل  ا مـ المتةدة،  نها 
 ليست ممكا ل صيؿ فمسطيني يمكنه التصرؼ فيها بم رد ".

سراليؿ، وماؿ3 "ال يو د أي ةديث عف ون   أبو زهري و ود أي ةديث عف تهدل    ديدة بيف المقاوم  وا 
ات اؽ تهدل  م  االةتالؿ، ونةف ممتزموف بةماي  شابنا، ولـ نقصر في القياـ بهذا الدور، ونةذر االةتالؿ 
مف االستمرار في عدوانه وسيتةمؿ كؿ التداعيات المترتب  عف استمرار  في هذا الادواف، ونةف نرامب 

 تالؿ وموامؼ فصالؿ المقاوم  مرتبط  بذلؾ".سموؾ االة
وأعرب أبو زهري عف أس ه لمومؼ "فت "، الذي وص ه بػ "الم  ؿ" مف التصايد اإلسراليمي عم  مطاع رزة، 
وماؿ3 "تصريةات مادة "فت " بأف التصايد اإلسراليمي إد مطاع رزة  اء إل هاض مرار السمط  ال مسطيني  

وماؿ3 "تصريةات "فت " ب صوص الادواف اإلسراليمي إد رزة م  م   بالتو ه إل  ا مـ المتةدة،
والمطموب مف "فت " بدال عف كيؿ االتهامات في ظؿ الدـ ال مسطيني النازؼ أف تشارؾ في تةمؿ المسؤولي  
 لةماي  الدـ ال مسطيني، فالقص  ليست مرتبط  بػ "ةماس"، ذلؾ أف كؿ ال صالؿ 
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 ودة في الميداف لةماي  شابنا ال مسطيني في موا ه  الادواف، وهذا ما ي ند ال مسطيني  باستثناء "فت " مو 
 اداعاءات "فت ".

 12/11/2012قدس برس، 
 

: التهديدات  13  ضّد غزة تدلؿ عمى حالة اإلرباؾ والهستيريا التي انتابت االحتالؿ  اإلسرائيميةبرهـو
ايد عسكري إد مطاع رزة والاودة إل  عدت ةرك  بةماسع التهديدات اإلسراليمي  بتص3 القدس المةتم 

سياس  ارتياؿ ميادات الةرك  وال صالؿ ا  رى، بأنه يدلؿ عم  ةال  اإلرباؾ والهستيريا التي انتابت 
 االةتالؿ اإلسراليمي؛  راء ثبات ووةدة المقاوم  ال مسطيني ، وكسرها ماادالته.

ؾ التهديدات ال ت  ينا، ولكننا نأ ذها عم  وماؿ الناطؽ باسـ ةماس فوزي برهوـ في تصري  صة ي إف "تم
 مةمؿ ال د؛  ننا أماـ عدو م ـر ذو عقمي  وذهني  إرهابي ".

وأإاؼ3 "عم  الاالـ وصناع القرار في المنطق  أف يشكموا شبك  أماف ةقيقي  وفاعم  لةماي  الشاب 
 ال مسطيني، والدفاع عنه مف عدواف االةتالؿ".

أزم  دا مي ، كما أف الساة  اإلسراليمي  مقبم  عم  انت ابات، وبالتالي فإف  وأكد أف االةتالؿ يااني مف
 ال مي  يراهف عم  أف الدـ ال مسطيني هو الثمف لهذ  االنت ابات.

 13/11/2012السبيؿ، عماف، 
 

 الفصائؿ الفمسطينية: سنواصؿ الرد عمى أي عدواف إسرائيمي 14
واإلسالمي  ال مسطيني ، في  تاـ ا تماع طارئ دعت له  دعت القوى الوطني 3 يو بي آي -القدس المةتم 

ةرك  "ةماس" في رزة، الم تم  الدولي لمتد ؿ مف ا ؿ ومؼ اله مات اإلسراليمي  عم  مطاع رزة، مةمم  
 إسراليؿ مسؤولي  تداعيات التصايد.

، عقب ومالت القوى في بياف تال   الؿ مؤتمر صةافي مشترؾ الناطؽ باسـ ةماس، سامي أبو زهري
اإل تماع، إف "اإلةتالؿ اإلسراليمي يتةمؿ المسؤولي  الكامم  عف م ازر  ت ا  شابنا والتداعيات المترتب  

 عم  تمؾ الم ازر".
ودعت الم تم  الدولي ومنظمات ةقوؽ اإلنساف إل  "التد ؿ لومؼ الادواف"، كما دعت  اما  الدوؿ 

 بنا وبذؿ ال هد لومؼ الادواف".الاربي  ومنظم  المؤتمر اإلسالمي "لدعـ صمود شا
ومالت إف "شابنا هو إةي  االةتالؿ والادواف وإةي  الم ازر منذ أكثر مف مرف مف الزمف"، مةذرة مف 

 "هذا السموؾ الدموي لالةتالؿ".
وأكدت عم  "ةؽ ال مسطينييف في مقاوم  اإلةتالؿ والتصدي لكؿ أشكاؿ الادواف بكؿ اإلمكانيات المتاة "، 

  .ف "رد المقاوم  يتومؼ عم  استمرار الادوافماتبرة أ
 13/11/2012الحياة، لندف، 

 
 

 والتهدئة هشة ..تحاوؿ افتعاؿ الحرب "إسرائيؿ"نائب أميف عاـ الجهاد اإلسالمي لػ"القدس":  15
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ماؿ نالب أميف عاـ ةرك  ال هاد اإلسالمي، زياد الن ال ، اف إسراليؿ ماني   3 اص -دوت كـو -رزة
   به  مطاع رزة، ومةاول  افتااؿ الةرب إد الشاب ال مسطيني ومقاومته ووإاها أماـ بالتصايد عم

 ال يار ا صاب، مةذرًا مف  طورة ال طوات السياسي  اإلسراليمي  لمتةرؾ دبموماسيًا إد القطاع.
وكشؼ الن ال  في ةديث هات ي  اص مف إةدى الدوؿ الاربي ، م  مراسؿ دوت كوـ في رزة، عف 

االتصاالت التي أ راها ال انب المصري م  ةرك  ال هاد االسالمي وال صالؿ ال مسطيني  ا  رى ت اصيؿ 
 لمةاول  التوصؿ الت اؽ تهدل  م  إسراليؿ.

وأوإ  الن ال  اف اتصاالت مباشرة  رت أمس باالةدع بينه وبيف ميادات مصري ، وأنه كاف هناؾ تباداًل 
نت تشير لتو ه نةو تهدل   ديدة في القطاع دوف و ود شروط لو هات النظر، وأف ا  واء الاام  كا

  ديدة.
وماؿ3 "االتصاالت التي  رت كانت واإة ، أف اسراليؿ لديها مصمة  في أف يتومؼ إطالؽ النار، ونةف 
عبرنا عف رربتنا أيإًا في ذلؾ. إننا رير مانييف في التصايد وتوتير ا  واء، وكاف هناؾ توافؽ في هذ  

ـَ ال مي  أف هناؾ تهدل  ووم ًا النقط  ب يننا وبيف القاهرة، و مي  االطراؼ كانت ماني  بالتهدل ، ولذلؾ َفِه
إلطالؽ النار عم  هذ  القاعدة، ونةف التزمنا بهذا ال هـ، ولكف بالررـ مف ذلؾ استمرت اسراليؿ في مصؼ 

مف هذا المنطمؽ استمرت باض باض ا ماكف وباض ا هداؼ، وأ مت بما تـ الت اهـ عميه مف القاهرة، و 
 الردود هنا أو هناؾ".

 13/11/2012القدس، القدس، 
 

 اإلسرائيمية بإطالؽ صواريخ عمى عدد مف البمدات والمدف اإلسرائيمية  الهجماتالمقاومة ترد عمى  16
  واصمت ا  نة  الاسكري  ال مسطيني  الرد عم  اله مات االسراليمي  بإطالؽ صواري3 فتةي صّباح -رزة 

 "روةوفوت"عم  عدد مف البمدات والمدف االسراليمي . ومالت مصادر اسراليمي  إف صارو ًا سقط في مدين  
 كيمومترًا مف القطاع.  50رير البايدة مف تؿ أبيب الواما  عم  باد نةو 

 121ؽ وأعمنت "سرايا القدس" الذراع الاسكري  لةرك  "ال هاد اإلسالمي" مسؤوليتها  الؿ اليوميف عف اطال
 "، وواةد مف طراز "مدس المطور".SK8صارو ًا ومذي  ، مف بينها أربا  صواري  مف طراز "

ومالت "كتالب الشهيد أبو عمي مصط  " الذراع الاسكري  لم به  الشابي  لتةرير فمسطيف أطمقت أمس 
صاب    طنًا".مستو  25"صارو ًا مف طراز "رراد" عم  بمدة "نتي وت"، ما أدى ال  تدمير منزؿ وا 

و ددت الكتالب "تأكيدها عم   يار الموا ه  ومقاوم  االةتالؿ" وموم ها "الثابت الرافض التهدل  م  
االةتالؿ"، كما أعمنت "كتالب المقاوم  الوطني " الذراع الاسكري لم به  الديمومراطي  لتةرير فمسطيف 

"إطالؽ صارو يف عم  م م  أشكوؿ باالشتراؾ م  كتالب شهداء ا مص  بكتيب  الثوارع مسؤوليتهما عف 
 ومستوطن  نتيؼ عسرا".

وذكرت اذاع  ال يش االسراليمي إف صاروخ "رراد" أصاب مبن  في بمدة "نتي وت" شرؽ مدين  رزة، ما أدى 
اسراليميًا بالهم ، فيما أفادت القناة السابا  االسراليمي  بأف  24ال  اةداث اإرار مادي   سيم ، واصاب  

طينيًا أصاب صباح أمس منطق  "روةوفوت  نوب تؿ ابيب، ما ادى ال  اصاب  شبك  التيار صارو ًا فمس
 الكهربالي ومطاها عف المدين ".

 وأشارت مصادر إسراليمي  ال  سقوط أربا  صواري  في "ةوؼ أشكموف"  نوب مدين  الم دؿ بعسقالفع. 
 13/11/2012الحياة، لندف، 
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رأى القيادي في ةرك  المقاوم  اإلسالمي  "ةماس" أةمد 3 الناصرة -رّزة- برهـو  رايسي -ةامد  اد
يوسؼ، أف ارت اع نبرة التهديد اإلسراليمي لحزة يستهدؼ "تهيل  ا  واء الدا مي  وال ار ي  لمقياـ بامؿ 

 ".عسكري إد رزة
ورأى يوسؼ، في ةديث لػ"الحد" مف ا راإي المةتم ، أف "الظرؼ السياسي وا مني الراهف موات لالةتالؿ 

، بررـ ا تالؼ 2001/2002لمقياـ بامؿ عسكري إد رزة، والذي يشابه ا  واء التي صاةبت عدواف 
 طبيا  الإرب  التي سيقدـ عميها".

نما "مةدودة عبر استهداؼ ميادات وطني  إسالمي  ومقرات واستباد شف ةرب إسراليمي  كبيرة عم  رزة،  وا 
 ةكومي  وارتياؿ مادة ميدانييف، مد يصةبها ا تياح باض المناطؽ في القطاع".

وماؿ إف "سمطات االةتالؿ تستحؿ إنشحاؿ ا م  الاربي  واإلسالمي  بالوإ  في سوري ، إإاف  إل  ترا   
 ليس ا ميركي باراؾ أوباما بوالي  رلاسي   ديدة".فكرة تو يه إرب  إد إيراف باد فوز الر 

وأوإ  بأف "االةتالؿ ياّد رزة الةمق  ا إاؼ في  طوط الموا ه ، مستحاًل ال راغ السياسي الراهف 
 واالنشحاؿ ا ميركي باإلعداد لمدورة ال ديدة، واالنشحاالت المتنوع  لدوؿ الاالـ  الؿ ا سابي  القادم ".

ءة سمطات االةتالؿ لم ريط  السياسي  وا مني  الراهن  ي امها ت طط لامؿ عسكري إد ول ت إل  أف "مرا
رزة، في ظؿ ترا   القإي  ال مسطيني  ومكانتها ةاليًا، ومةاول  إرباؾ ال مسطينييف في مسا  الذهاب إل  

 ا مـ المتةدة لنيؿ االعتراؼ "بدول  رير عإو" في المنظم  الدولي ".
ليبرماف الذي يسا   –ةسبه، عف "إحط االنت ابات اإلسراليمي  المبكرة وتةالؼ نتنياهو وال ين صؿ ذلؾ، ب

لتس يؿ نقاط ل دمته في االنت ابات، ومةاول  نقؿ المشاكؿ الدا مي  إل  ال بهات، وتةقيؽ الت اؼ دا مي 
 ةوله".

 13/11/2012الغد، عماف، 
 

 الضفة والقدس يغزة ُتستثن سياسية إلقامة دولة فمسطينية في قيادي في فتح: صيغة 18
مّمؿ القيادي في ةرك  "فت " ةساـ  إر مف فرص  إمام  دول  فمسطيني  تكوف الإ   الحربي  3 ال ميؿ

 والقدس المةتم   زءًا منها، بمو ب صيح  سياسي  مستقبمي  يتـ التوّصؿ إليها م  ال انب اإلسراليمي.
ع، "هناؾ ةؿ سياسي سي تزؿ 11|12ـ اإلثنيف بوماؿ  إر في تصريةات لػ "مدس برس" أدل  ها اليو 

القإي  ال مسطيني  في إمام  دول  لم مسطينييف كامم  السيادة في مطاع رزة تستثن  منها الإ   الحربي  
ومدين  القدس، بةيث ستمن  رزة كياني  سياسي  تةظ  بدعـ سياسي ومالي، وذلؾ الةؿ يد ؿ إمف 

 وفؽ رأيه.نطاؽ مصالة  الحرب م  اإلسالمييف"، 
وأإاؼ "فشؿ أوسمو مف مبؿ المتطرفيف وةقالؽ اإلستيطاف عم  ا رض في الإ   الحربي  المةتم  كمها 
عوامؿ مف شأنها أف تمن  وتشكؿ عالقًا أماـ إمام  دول  فمسطيني  تكوف الإ   والقدس  زءًا منها، ومياـ 

دى البايد وي تزؿ مشروع الدول  كياني  سياسي  فمسطيني  في رزة سيإمف إلسراليؿ أمنها عم  الم
ال مسطيني  إمف تو ه دولي ةوؿ مثؿ هذا الةؿ باكس أوسمو التي إمنت إلسراليؿ أمنها لبإ  سنوات 

  فقط"، عم  ةد تقدير .
 12/11/2012قدس برس، 
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  حماس: نقؿ معتقميف مضربيف عف الطعاـ في سجوف السمطة لممستشفى 19

ف السمط  ال مسطيني  في ال ميؿ أسيريف سياسييف مةت زيف لديها ال ميؿ3 مالت ةرك  ةماس إف أ هزة أم
 لممستش يات باد تردي ةالتهما الصةي   راء إإرابهما عف الطااـ.

ع أنه تـ نقؿ الماتقؿ 11|12وأكَّدت ةماس في بياف صة ي صادر عنها مف الإ   المةتم  اليوـ اإلثنيف ب
  باد تردي وإاه الصةي، وهو ماتقؿ لدى أمف السمط  السياسي رالد الشرباتي مف ال ميؿ إل  المستش 

منذ ثالث  أياـ ومإرب عف الطااـ منذ لةظ  اعتقاله، عممًا أنه أسيٌر مةرٌر أمإ  عدة سنواٍت مف 
 االعتقاؿ في س وف االةتالؿ.

ردي كما وأفادت الةرك  في بيانها أف أ هزة السمط  نقمت ا سير المةرر أيوب الاواودة لممستش   باد ت
ةالته الصةي  عممًا أنه يواصؿ إإرابه عف الطااـ في س ف م ابرات ال ميؿ، لميوـ الثالث عم  التوالي، 

 رفإًا العتقاله.
 12/11/2012قدس برس، 

 
 الشعبية: أي تدخؿ مصري أو عربي يجب أف يوجه لدعـ المقاومة وليس لفرض تهدئةالجبهة  20

لػ "ال به  الشابي  لتةرير فمسطيف" عماد أبو رةم  بأي تد ؿ رةب عإو الم ن  المركزي  الاام  راـ اهلل3 
مصري أو عربي يأتي دعمًا لمشاب ال مسطيني ويازز صمود  وةقه في مقاوم  االةتالؿ، وأعرب عف 

 رفإه بأف يكوف هذا التد ؿ عف طريؽ فرض هدن  وتهدل  م  االةتالؿ.
لقناة/ فمسطيف /ال إالي ، أف الشاب ال مسطيني ع 11|13وأكد أبو رةم  في تصريةات له اليوـ الثالثاء ب

يريد تد اًل فاعاًل مف ا طراؼ الاربي  والدولي  لدعـ صمود  وةقه في المقاوم  وإلدان  الادواف اإلسراليمي 
بةقه، ومف أ ؿ الإحط عم  دول  االةتالؿ بكؿ الوسالؿ ال بارها عم  التسميـ بالةقوؽ المشروع  لمشاب 

 ةاب مف االراإي التي تةتمها.ال مسطيني واالنس
 13/11/2012قدس برس، 

 
 كبر منذ حرب غزةهو األ " سرائيؿ"إعمى  الصواريخطالؽ إالشاباؾ:  13

ذكرت إةصالي  ل هػاز ا مػف الاػاـ "الشػاباؾ" فػي إسػراليؿ، 3 تر م   اص  -دوت كوـ  -ثالر نصار -رزة
عمػ  النقػب  1031مطػاع رػزة  ػالؿ عػاـ  مساء أمس االثنيف، أف عدد الصواري  والقذالؼ التػي أطمقػت مػف

 .1002الحربي ومدف  نوب إسراليؿ هي ا كثر منذ عممي  "الرصاص المصبوب" إد مطاع رزة عاـ 
وةسب اإلةصػالي  الرسػمي  التػي نشػرتها صػةي   "يػدياوت أةرونػوت"، فإنهػا تشػير إلػ  أف هنػاؾ م ػزة كبيػرة 

صػارو ًا ومذي ػ  هػاوف مػػف  232سػراليؿ وصػمت إلػ  بأعػداد الصػواري  والقػذالؼ التػي سػقطت عمػ   نػػوب إ
صػػارو ًا أطمقػػت  ػػالؿ ال ولػػ  ا  يػػرة مػػف التصػػايد عمػػ  ةػػدود رػػزة، مشػػيرًة إلػػ  أنهػػا ال تشػػمؿ  332بينهػػا 

، باإلإػاف  330الصواري  التي تمكنت القب  الةديدي  مػف اعتراإػها  ػالؿ الاػاـ بأكممػه ووصػمت إلػ  نةػو 
 التي أطمقت مساء اليـو االثنيف. لاشرات مف الصواري  والقذالؼ

وتوإ  أف الصواري  التي سقطت في ا عواـ الماإي  كانػت بأعػداد أمػؿ منػذ الةػرب مػف هػذا الاػاـ، ةيػث 
 1002، فيمػا شػهد عػاـ 136نسبً  أمؿ بػػ  1030صارو ًا ومذي   الااـ الماإي، فيما شهد عاـ  432أطمؽ 
 الرصاص المصبوب. صارو ًا ومذي   عقب انتهاء عممي  136إطالؽ 



 
 
 

 

 

           36ص                                    1677العدد:                33/33/1031الثالثاء  التاريخ:

كاف ا كثر ةظًا في تسامط الصواري  عم   نوب إسػراليؿ و اصػً   1002وأشارت اإلةصالي  إل  أف عاـ 
 صارو ًا ومذي  . 1600 الؿ عممي  الرصاص المصبوب والتي بمغ عدد الصواري  في ذاؾ الااـ 

 33/33/1031، القدس، القدس
 

 المقرات واغتياالت وقطع الكهرباء  التمفزيوف االسرائيمي: حرب غزة ستشمؿ قصؼ 11
كشؼ التم زيوف االسػراليمي الميمػ  الماإػي  السػيناريو الاسػكري المةتمػؿ إػد مطػاع رػزة فػي 3 القدس المةتم 

 ةاؿ تواصؿ اطالؽ الصواري  بات ا  البمدات االسراليمي  مف مطاع رزة.
ـو ومف ثـ ةمػؿ هػذ  االمتراةػات الػ  وفي هذا االطار وعقب مشاورات طويم  في هيل  االركاف باد ظهر الي

مكتػػب ايهػػود بػػاراؾ وزيػػر الةػػرب االسػػراليمي الكثػػر مػػػف سػػاعتيف ومػػف ثػػـ انتقػػاؿ البةػػث الػػ  مكتػػب رلػػػيس 
الػػوزراء نتنيػػاهو كمرةمػػ  ثالثػػ  مػػاـ  نػػراالت ال ػػيش االسػػراليمي بتقػػديـ اللةػػ  مػػف الامميػػات المتوماػػ  بالتػػدري  

 إد مطاع رزة وتتمثؿ في3
 المقرات والمكاتب والرموز السياسي  وعم  رأسها مكتب اسماعيؿ هني  رليس الةكوم  بحزة.وال3 مصؼ أ

 ثانيا3 مصؼ منازؿ النشطاء وممتمكاتهـ ال اص .
 ثالثا3 ايقاع اكبر إرر بالممتمكات ما يزيد مف ال سارة الش صي  والتنظيمي  في رزة.

 اني او باستهداؼ  اليا الصواري  في مطاع رزة.راباا3 الم وء ال  االرتياالت سواء عم  المستوى الميد
  امسا3 مط  الكهرباء عف مطاع رزة.

 سادسا3 ومؼ الماابر المؤدي  ال  مطاع رزة.
 ساباا3 عمميات بري  مةدودة لها زماف ومكاف مةدد 

 ثامنا3 في ةاؿ فشؿ كؿ هذا يبق  السراليؿ سيناريو الامميات الكبيرة عم  ررار الرصاص المصبوب.
 31/33/1031الة سما اإلخبارية، وك

 
 تدرس العودة إلى سياسة االغتياالت في غزة  "إسرائيؿ" 13

ذكػػػرت تقػػػارير إسػػراليمي ، اليػػػـو االثنػػػيف، أف الةكومػػ  وال ػػػيش اإلسػػػراليمييف 3 يػػػو بػػي اي -فمسػػطيف المةتمػػػ  
بادعػاء أف  ،طػاع رػزةالاودة إل  سياس  االرتياالت بةؽ ميػادييف فمسػطينييف فػي م ،في هذ  ا ثناء ،يدرساف

 مف شأف ذلؾ أف يردع ال مسطينييف في ظؿ تصايد الوإ  ا مني بيف إسراليؿ والقطاع.
إف الاودة إل  سياس  االرتياالت مد يتـ إمرارها عم  إوء امتناع إسراليؿ عف شف  ،ومالت صةي   "هآرتس"

ةيػث تػـ تن يػذ  1002الاػاـ  ه وـ إد القطاع عم  ررار عممي  "الرصاص المصػبوب" الاسػكري  فػي نهايػ 
 ا تياح بري لمقطاع.

وأإػػافت الصػػةي   أف ثمػػ  م ػػاطرة بالنسػػب  إلسػػراليؿ فػػي الاػػودة إلػػ  سياسػػ  االرتيػػاالت  نػػه لػػيس ماروفػػًا 
 كيؼ سترد ةرك  ةماس عم  ارتياؿ ميادييف في رزة.

داف ةػالوتس، إلػ  الاػودة مف  انبه، دعا رليس أركاف ال يش اإلسػراليمي السػابؽ ومالػد سػالح ال ػو ا سػبؽ 
 إل  سياس  ارتياؿ ميادييف فمسطينييف في القطاع.

ومػػػاؿ ةػػػالوتس إلذاعػػػ  ال ػػػيش اإلسػػػراليمي اليػػػوـ، إف "مقابػػػؿ كػػػؿ بيػػػت يصػػػاب فػػػي  نػػػوب إسػػػراليؿ، ي ػػػب 
استهداؼ بيت أةد القيادييف ال مسطينييف، وي ػب اسػتلناؼ االرتيػاالت بةػؽ القيػادة الاميػا لةمػاس، وال تو ػد 
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ق  أ رى لردعهـ باستثناء مالةقتهـ ش صيًا، وال يمكننا أف نإبط أن سنا وانتظار ةػدوث ما ػزة بػأف ال طري
 يصاب أفراد" في إسراليؿ.

 33/33/1031، الحياة، لندف

 
 ويتهـ قطر بتمويؿ "اإلرهاب" حركة حماس يهدد يزبير  14

"سػػػي إف إف" ا مريكيػػػ ، أف  هػػػدد الػػػرليس اإلسػػػراليمي، شػػػماوف بيريػػػز، أمػػػس االثنػػػيف فػػػي مقابمػػػ  مػػػ  شػػػبك 
إسراليؿ ستت ذ كؿ ال طوات الالزم  لمدفاع عف مواطنيها، مدعيا بػأف عمػ  الاػالـ أف يسػأؿ "اإلرهػابييف" فػي 
رزة لماذا "يطمقوف الصواري  عم  ا برياء  في إسػراليؿ". وأدعػ  بيريػز أف إسػراليؿ انسػةبت مػف مطػاع رػزة 

سػبب إلطػالؽ النػار بات ػا  سػكاف  نػوب إسػراليؿ. ومػاؿ بيريػز إنػه  كميا بمةض إرادتها وعميػه ال يو ػد أدنػ 
يتو ػػػب عمػػػ  ال ػػػور ومػػػؼ كػػػؿ تمويػػػؿ  ػػػار ي لةركػػػ  ةمػػػاس طالمػػػا واصػػػمت الةركػػػ  إطػػػالؽ النػػػار بات ػػػا  

 مواطني إسراليؿ.
 وادع  بيريز، في هذا السياؽ، إنه ال يو د أدن  شؾ مف أف ا مواؿ التي تبرع فيها أمير مطر  ػالؿ زيارتػه
ا  يرة لقطاع رػزة تسػتحؿ لتمويػؿ شػراء الصػواري  وتن يػذ الامميػات إػد إسػراليؿ وأإػاؼ بيريػز لػو أف أةػدا 

 أطمؽ النار بات ا  الدوة   فال يراودني أدن  شؾ أف عممي  تدفؽ ا مواؿ ستتومؼ فورا.
يؿ مػ  ةركػ  وبةسب ما أورد  موم  "مااريؼ" فقد ماؿ بيريػز ردا عمػ  سػؤاؿ ةػوؿ سػبب عػدـ ت ػاوض إسػرال

ةمػػاس 3إف وإػػاا يػػتـ فيػػه إطػػالؽ النػػار عمػػ  المػػواطنيف هػػو وإػػ  ال يةتمػػؿ وال يمكػػف فهمػػه فإمػػا إطػػالؽ 
ما الم اوإات. عم  ةرك  ةماس أف ت هـ أننا  ادوف وأننا سنقوـ بكؿ  طوة لمدفاع عف مواطنينػا  -النار وا 

 وسنأ ذ بطبيا  الةاؿ مواطني رزة بالةسباف".

 33/33/1031، 48عرب
 

 األمريكي المشترؾ - إطالؽ باتريوت ضمف التدريب اإلسرائيمي 15
المشػترؾ مػف ”اإلسػراليمي“صواري  باتريوت، أمس، إػمف التػدريب الاسػكري ا مريكػي  4أطمقت 3 بوكاالتع

إةدى القواعد الاسكري  لمكياف بات ا  البةر، ك زء مف التدريب الذي وصؼ با كبر بيف ال انبيف منذ امام  
الصهيوني .  ويهدؼ التدريب الذي يستمر ثالث  ”هأرتس“عف موم  صةي   ”ماا“قًا لما نقمت وكال  الكياف وف

مػف ”إسػراليؿ“أسابي  إل  توثيؽ التااوف الاسكري بيف ال انبيف وت ايؿ المشػارك  ا مريكيػ  فػي تػأميف ةمايػ  
ر ال ػيش ا مريكػي سقوط صواري  بايدة ومصيرة المدى إمف ةرب مةتممػ  فػي الشػرؽ ا وسػط، ةيػث نشػ

المتطػػورة التػػي تاتػػرض صػػواري  بايػػدة ومصػػيرة المػػدى، وكػػذلؾ ”1بػػاؾ “بطاريػػات صػػواري  بػػاتريوت مػػف نػػوع 
 تستطي  إسقاط الطالرات الماادي .

وأشػػار المومػػ  إلػػ  أف التػػدريب سيشػػهد مزيػػدًا مػػف عمميػػات إطػػالؽ صػػواري  البػػاتريوت إػػمف عمميػػ  مةاكػػاة 
إلػػ   انػػب ”إسػػراليمي“ نػػدي  1000ويشػػارؾ فػػي التػػدريب مػػا يقػػارب مػػف  ”.إسػػراليؿ“سػػقوط صػػواري  عمػػ  

 ندي أمريكي.  ووصمت بار   ةربي  أمريكي  إل  ميناء ةي ا مشارك  في هذا التدريب ولديها القػدرة  1300
 عم  إطالؽ الصواري .

ؤكػدًا أف هػذا التػدريب ايهود بػاراؾ بالتاػاوف الاسػكري مػ  الواليػات المتةػدة، م”اإلسراليمي“واشاد وزير ال يش 
ياّبػػػر عػػػف التاػػػاوف الاميػػػؽ واالسػػػتراتي ي بػػػيف ال ػػػانبيف، و ػػػاءت تصػػػريةات بػػػاراؾ أثنػػػاء إطػػػالؽ صػػػواري  
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ي ػري منػذ الصػباح ”اإلسػراليمي“باتريوت التي كاف يتاباها مف ررف  المرامب  والتةكـ.  يشػار إلػ  أف ال ػيش 
 ”.        ال به  الشمالي “تدريبًا عسكريًا في 

 33/33/1031، لخميج، الشارقةا
 

 تطمؽ قذيفتيف عمى موقع تابع لقوات النظاـ السوري "إسرائيؿ" 16
أطمقػت القػوات اإلسػراليمي ، أمػس، مػذي تيف بات ػا  بطاريػ  مدفايػ  تاباػ  ل ػيش  تؿ أبيب3 نظيػر م مػي لنػدف3

تمػ .. ومػاؿ النػاطؽ النظاـ السوري، عم  مقرب  مف  ط ومػؼ إطػالؽ النػار فػي هإػب  ال ػوالف السػوري  المة
بمسػاف ال ػيش اإلسػراليمي إنػه اإػطر إلػ  إطػػالؽ القػذي تيف  ف السػورييف أطمقػوا صػارو ا سػقط بػالقرب مػػف 

لقػد أوإػػةنا بأوؿ مػفع أمػػس أف ال ػيش اإلسػػراليمي لػف ياػػد مسػتادا لمسػػكوت »مومػ  عسػػكري لػه، وأإػػاؼ3 
ا مػا سػن امه ا ف وفػي المسػتقبؿ.. سػنرد إزاء إطالؽ مذالؼ أو صواري ؛ أو ةت  رصاص بات ا  مواتػه. وهػذ

وأكػػػػد النػػػػاطؽ أف القػػػػذي تيف اإلسػػػػراليميتيف أصػػػػابتا هػػػػدفهما، وأعطبتػػػػا «. عمػػػػ  كػػػػؿ إطػػػػالؽ بشػػػػكؿ مإػػػػاعؼ
 كيمومترات مف القوات اإلسراليمي . 7مرابطتيف عم  باد « 10 -دي »مدفايتيف مف طراز 

فػػي ةػاؿ إطػػالؽ المزيػد مػػف النيػراف عمػػ  « دةبشػ»وةػذر ال ػيش اإلسػػراليمي فػي بيػػاف لػه أمػػس مػف أنػػه سػيرد 
لف يتـ التسام  م  النيراف ا تي  مف سوريا وسيتـ الرد »المنطق  التي تةتمها إسراليؿ مف ال والف، وأإاؼ3 

 ، مشيرا إل  أف تؿ أبيب مدمت شكوى لدى موى ا مـ المتةدة الاامم  في المنطق .«عميها بشدة
ف، وزيػر الشػؤوف االسػتراتي ي ، لراديػو ال ػيش، إنػه ال ياتقػد أف ا سػد وفي ومت مبكر أمس ماؿ موشي يامػو 

يريد الد وؿ في ةرب م  إسراليؿ، وأإاؼ أف هذا آ ر شيء يريد  الرليس السوري فػي الومػت الػذي يكػاف  
فػي تقػديري ال يو ػد شػؾ تقريبػا فػي أنػه لػيس «3 »رويتػرز»فيه لالةت اظ بقبإته عم  السمط . وأكد بةسػب 

ا سػدع يػدرؾ هػذا.. هػو واع. اسػت اب لمرسػالؿ التػي نقمػت »ب، مإػي ا3 أنػه «ته فػت   بهػ   ديػدةمف مصمة
 «.إليه عبر منوات م تم  ، وليس عف طريقنا فةسب، فيما يتامؽ با سمة  الكيماوي  والقتاؿ عم  الةدود

 33/33/1031، الشرؽ األوسط، لندف
 

 د عممية اغتياؿ صداـ حسيف التي فشمتالقناة الثانية اإلسرائيمية تكشؼ النقاب عف قائ 17
الناصػػرة ػ زهيػػر أنػػدراوس3 باػػد مػػرور عشػػريف عامػػا عمػػ  فشػػؿ الدولػػ  الابريػػ  فػػي ارتيػػاؿ الػػرليس الارامػػي 
الراةؿ، صػداـ ةسػيف، كشػ ت أمػس القنػاة الثانيػ  فػي التم زيػوف اإلسػراليمّي النقػاب عػف مالػد الامميػ ، وُيػدع  

لمقاء ماه، عم  أّنه باد فشؿ الامميػ ، التػي انتهػت مبػؿ أْف ت ػرج إلػ  ةّيػز دوروف كامبؿ، والذي أّكد  الؿ ا
التن يػػذ، وذلػػؾ  ػػالؿ التػػدريب ا  يػػر الػػذي  ػػرى فػػي ماعػػدة بتسػػيلميـع الاسػػكرّي  فػػي  نػػوب الدولػػ  الابريػػ ، 
 ا مر الػذي أّدى إلػ  مقتػؿ  مسػ   نػود مػف وةػدة الن بػ  فػي  ػيش االةػتالؿ بسػاييرت مطكػاؿع، أّكػد عمػ 

 أّنه مباشرة باد الةادث رادر إسراليؿ ولـ ياد إليها منذ ذلؾ الةيف. 
وفي السياؽ ذاته، مالت صةي   ايدياوت أةرونوتا الابرّي  فػي عػددها الصػادر أمػس االثنػيف إّنػه يتبػّيف مػف 

ـّ الكشػػؼ عنهػػا فػػي ال تػػرة ا  يػػرة أّف رلػػيس الػػوزراء اإلسػػراليمّي آنػػذا ؾ، إسػػةاؽ البروتوكػػوالت السػػرّي  التػػي تػػ
عمػ  عمميػػ  كومانػدوز أطمػؽ عميػه اسػػـ بشػ يرة الاميػؽع تهػدؼ إلػػ   3221رابػيف، كػاف مػد صػػادؽ فػي الاػاـ 

ارتيػػاؿ الػػرليس الارامػػي الراةػػؿ، صػػداـ ةسػػيف عبػػر اسػػت داـ صػػواري  مو هػػ  مػػف طػػراز تمػػوز، وأوعػػز إلػػ  
 لالزم  لتن يذ الاممي .الوةدة ال اص  لرلاس  أركاف ال يش بالقياـ بكاف  التدابير والتدريبات ا
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وسػػػامت الصػػػةي   الابرّيػػػ  أيإػػػًا، إّف التةقيػػػؽ الػػػذي بثتػػػه القنػػػاة الثانيػػػ  أمػػػس االثنػػػيف يكشػػػؼ عػػػف النقاشػػػات 
الدا مي  التي دارت بيف الةكوم  وبيف ا  هزة ا منّي  في الدول  الابرّي  ةوؿ هػذ  القإػي ، مؤكػدًة عمػ  أّف 

ال نػػراؿ عزراليػػؿ نػػافو مػػد ل ػػص أةػػد اال تماعػػات التػػي عقػػدت لهػػذ  المستشػػار الاسػػكري لػػرابيف، فػػي ةينػػه، 
بػػأف رابػػيف وافػػؽ عمػػ  تصػػ ي  الهػػدؼ، أْي ارتيػػاؿ الػػرليس الراةػػؿ  3221الحايػػ  فػػي تشػػريف االوؿ بأكتػػوبرع 

 صّداـ ةسيف.
 33/33/1031، القدس العربي، لندف

 
 نتخابية"ردع حماس" و"ضرب غزة" رهاف األحزاب اإلسرائيمية في حمالتها اال  18

استارإػػت صػػةي   "ماػػاريؼ" االسػػراليمي  الصػػادرة اليػػـو موامػػؼ  3 تر مػػ   اصػػ  لػػػ دوت كػػوـ -تػػؿ أبيػػب 
االةػػػػزاب االسػػػػراليمي  الم تم ػػػػ  والتػػػػي سػػػػتتنافس عمػػػػ  مقاعػػػػد الكنيسػػػػت المقبمػػػػ ، والتػػػػي تمةػػػػورت ةػػػػوؿ ردع 

 االسراليمي 3"ةماس" وإرورة الم وء لمةؿ الاسكري في رزة، وذلؾ م  إمتراب االنت ابات 
اوإ  الةزب عم  لساف رليسه ورليس الوزراء بنياميف نتنيػاهو "اف ال ػيش عمػؿ ويامػؿ  -* ةزب الميكود 

عم  شف ه مات مإادة إد "منظمات االرهاب في مطاع رزة" واف هذ  المنظمات تتمق  إربات مو ا ، 
زاء مةػاوالت المػّس بمواطنيهػا، واننػا وانه يتو ب عم  الاالـ اف ي هـ اف اسػراليؿ لػف ت مػس مكتوفػ  االيػدي إ

  اهزوف لتشديد الرد".
مػػػاؿ زعػػػيـ الةػػػزب شػػػاؤوؿ موفػػػاز3 "فػػػي السػػػنوات االربػػػ  اال يػػػرة تػػػـ شػػػطب مػػػوة الػػػردع  -* ةػػػزب كاديمػػػا 

االسػػراليمي ، ورػػاب ال ػػوؼ الػػذي كػػاف يشػػار بػػه مػػادة "االرهػػاب" فػػي رػػزة، عنػػدما كنػػت رليسػػًا لالركػػاف ووزيػػرًا 
   الرصاص المصبوب".لم يش اثناء عممي

وأإػػاؼ موفػػاز3 "يتو ػػب عمػػ  الةكومػػ  اف تبنػػي سياسػػ   ديػػدة تػػؤدي الػػ  اف ال ياػػيش اط ػػاؿ ال نػػوب فػػي 
ةال  مػف ال ػوؼ، بػؿ ي ػب  اػؿ مػادة "االرهػاب" هػـ الػذيف ي ػافوف. مشػيرا إلػ  انػه "ي ػب اف تكػوف سياسػ  

 .مباِدرة وليست متمقي  لالفااؿ"
لوزير عوزي لنداو مف الةزب "ال ي ب مالةق  هؤالء الذيف ُيطمقوف الصواري  ماؿ ا -* ةزب اسراليؿ بيتنا 

عم  رزة فقط، بؿ ي ب مالةق  مصدر إطالؽ النار الةقيقي  وهـ زعماء ةماس الذيف يةكموف رػزة". الفتػا 
إلػػ  "انػػه ي ػػب الامػػؿ عمػػ  تصػػ يتهـ، وذلػػؾ مػػف  ػػالؿ شػػف عمميػػ  واسػػا  النطػػاؽ مػػف ا ػػؿ إعػػادة الهػػدوء 

" واإػػػاؼ3 "اف الت طػػيط لمثػػػؿ هػػػذ  الامميػػ  ي ػػػب اف يػػتـ منػػػذ ا ف واف يتػػػرؾ التن يػػذ لمومػػػت االكثػػػر واالمػػف
 مناسب ".

عمػػػ  لسػػػاف رلػػػيس الةػػػزب يػػػالير لبيػػػد "ي ػػػب إتّبػػػاع سياسػػػ  عقابيػػػ   -* ةػػػزب يػػػيش عتيػػػد بيو ػػػد مسػػػتقبؿع 
اف هناؾ ثمف عميهـ  واإة  ومإاع   ت ا  كؿ عممي  إطالؽ نار نةو اراإينا، ي ب اف يامـ مادة ةماس

دفاه في ةاؿ استمر إطالؽ الصواري ، كما ي ػب ت ديػد عمميػات التصػ ي  وومػؼ الةصػان  التػي يتمتػ  بهػا 
 مادتهـ والتنظيمات اال رى".

وتاب  لبيد3 "في المقابػؿ يتو ػب إ ػراء إتصػاالت مػ  مصػر و هػات دوليػ  ا ػرى لكػي يػتـ التوإػي  لهػـ انػه 
ف يكػوف هنػاؾ مكػاف لمهػدوء، واف اي عمميػ  سػالـ مػ  السػمط  ال مسػطيني  طالما ةماس تسيطر عمػ  رػزة فمػ

 ستكوف في  طر".



 
 
 

 

 

           10ص                                    1677العدد:                33/33/1031الثالثاء  التاريخ:

فػػي شػػاس رفإػػوا التطػػرؽ لمموإػػوع  وفػػًا مػػف إثػػارة رإػػب ا  ػػريف كػػوف ارمػػب  -* ةػػزب شػػاس الػػديني 
اعإاء الةزب ال يؤدوف ال دم  الاسكري ، ومػ  ذلػؾ فقػد اشػار وزيػر الدا ميػ  ايمػي يشػاي "انػه ي ػب تحييػر 

 مواعد الماب ، وي ب الكؼ عف سياس  هـ ُيطمقوف ونةف نقوـ بالرد".
واإػػاؼ يشػػاي "ي ػػب عمػػ  إسػػراليؿ الػػدفاع عػػف ن سػػها، واف مػػف يصػػمت اليػػـو عميػػه السػػكوت فػػي ةػػاؿ ميػػاـ 

 اسراليؿ بالرد".
". هػػا ـ زعػػيـ الةػػزب ن ػػالي بينػػت "سياسػػ  االعتمػػاد عمػػ  منظومػػ  القبػػ  ال والذيػػ  -* ةػػزب البيػػت اليهػػودي 

مشػػيرا إلػػ  انػػه "يتو ػػب عمػػ  رلػػيس الػػوزراء اف يػػوعز لػػرليس االركػػاف بإعػػداد  طػػ  ه وميػػ  مػػف ا ػػؿ ومػػؼ 
ذا لػـز االمػر تقػويض  إطالؽ الصواري  بأي ثمػف مػف  ػالؿ تصػ ي  "الم ػربيف"، وتػدمير مواعػد "االرهػاب"، وا 

 ال اف نبي  ان سنا لها".واوإ  انه "م  إست داـ القب  ال والذي  ولكف  سمط  ةماس فامينا عمؿ ذلؾ".
أشػار الةػزب إلػ  انػه مػف السػهؿ القػوؿ "الةقػوهـ"، الفتػا إلػ  اف "إلسػراليؿ الةػؽ الكامػؿ  -* ةزب ميرتس 

بالدفاع عف ن سها، لكف عميها الامؿ بت هـ مف  الؿ الوصوؿ ال  إت اؽ لومؼ النػار عػف طريػؽ إت ػاؽ بايػد 
 مط  ال مسطيني  ابو مازف".المدى م  ةماس والبدء بالم اوإات م  رليس الس

ومػػاؿ الةػػزب3 "لقػػد د منػػا سػػابقًا الػػ  رػػزة و كثػػر مػػف مػػرة، اال اف ذلػػؾ لػػـ ُيحّيػػر مػػف االمػػر شػػيلًا، واف د ػػواًل 
 إإافيًا لف يؤدي ال  سقوط سمط  ةماس بؿ سيؤدي فقط ال  الموت والكراهي "

مسػؤولي  المػس بػال نود والمػدنييف،  "اف ةمػاس هػي ال هػ  التػي تتةمػؿ -* ةزب االسػتقالؿ بإيهػود بػاراؾع 
 ويتو ب عميها دف  ثمف ذلؾ".

كمػػـ مػػف الةػػدود مػػ  رػػزة،  6 - 4.3وأإػػاؼ3 "ي ػػب االسػػراع بتػػوفير الةمايػػ  لمسػػكاف المو ػػوديف عمػػ  باػػد 
 والإرب بقوة إد منظمات "االرهاب" هناؾ.

االمػف لسػكاف اسػراليؿ، واف  واوإ  انه إذا "كاف ال بد مف الد وؿ ال  رزة في ب فاػؿ ذلػؾ مػف ا ػؿ إعػادة
ةػػزب االسػػتقالؿ لػػه كامػػؿ الثقػػ  بػػوزير ال ػػيش وبػػال يش االسػػراليمي مػػف ا ػػؿ إسػػتمرار المةافظػػ  عمػػ  امػػف 

 وسالم  سكاف اسراليؿ في وسط المةيط ال طر الذي يةيط بهـ كما فاموا دالمًا".
المتكررة ال ت دـ سوى اليميف واف * ةزب ةداش بال به  الديمومراطي  لمسالـ والمساواة ع اف ةمقات الانؼ 

مف يدف  الثمف هـ سكاف اسراليؿ واهالي رزة . ممنوع عمينا اف نكوف لاب  يأيدي هؤالء الذيف يةاولوف إبااد 
االمتصػػادي  التػػي يايشػػوف فيهػػا وعميػػه إننػػا ناػػارض  -اعػػيف ال مهػػور االسػػراليمي عػػف الإػػالق  اال تماعيػػ  

المومػؼ ونػدعو ةكومػ  اسػراليؿ لمقيػاـ ب طػوات دبموماسػي  مػف ا ػؿ  وبصورة ماطاػ   ي عمميػ  تصػايد فػي
 إنهاء سري  وهادئ لألزم .

دعػػػت زعيمػػػ  الةػػػزب شػػػمي يةيمػػػوفتش الةكومػػػ  الػػػ  ت ايػػػؿ الرافاػػػ  الاسػػػكري  والرافاػػػ   -* ةػػػزب الامػػػؿ 
مقػػوف الدبموماسػػي ، االمػػر الػػذي يتو ػػب التةػػرؾ عمػػ  السػػاة  الدوليػػ  مػػف ا ػػؿ ممارسػػ  الإػػحط عمػػ  مػػف يط

واإػافت3 "مػف الواإػ  اف ةمػاس تقػـو  الصواري  عم  اسراليؿ ووإ  نهايػ  لهػذا الوإػ  الػذي ال ُيةتمػؿ.
 بتس يف ال به ، ومهمتنا هي موا ه  المشكم  بصالب  وبكاف  السبؿ المو ودة بةوزتنا".

 33/33/1031، القدس، القدس
 

 األحداثبدء  شهيًدا فمسطينًيا منذ 639: في سوريا الفمسطينيةالمخيمات  19
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ةال  ةػرب ةقيقيػ  تشػهدها الم يمػات ال مسػطيني  فػي سػوريا، فػي ومػت ارت اػت فيػه ةصػيم  3 ص ا –دمشؽ 
شػػهيًدا لػػػـ  330مػػوثقيف با سػػماء، وأكثػػر مػػف  712الشػػهداء ال مسػػطينييف مػػف الال لػػيف المقيمػػيف فيهػػا إلػػ  
 ُتارؼ أسماؤهـ، كاف آ رهـ سبا  شهداء أمس االثنيف.

  الامؿ مف أ ؿ فمسطينيي سوري  في تقريػر لهػا اوإػاع الم يمػات ال مسػطيني ، ةيػث يشػهد وترصد م موع
 م يما اليرموؾ وفمسطيف ت دد القصؼ المدفاي الكثيؼ.

ويشػػهد م ػػيـ الةسػػيني  منػػذ أمػػس تةميقػػًا لمطيػػراف الةربػػي فػػي أ ػػواء الم ػػيـ، تػػال ذلػػؾ مصػػؼ شػػديد لممنػػاطؽ 
 الم اورة له،  مؼ أإراًرا  سيم .

م ػػيـ الاالػػديف بةمػػص ال يػػزاؿ الشػػباف ياػػانوف مػػف االعتقػػاؿ عمػػ  الةػػا ز القريػػب مػػف مػػد ؿ الم ػػيـ،  وفػػي
 ةيث يتـ اعتقاؿ الباض وهـ ذاهبوف إل  أعمالهـ.

« م موعػ  الامػؿ»وهدمت بمديػُ  م ػيـ الاالػديف بةمػص سػ َف بالبولػونيع القػديـ، وةسػب مامومػات وردت لػػ
 اـ مس د ا ميف.أف مكاف الس ف سيبق  ساة  عام  أم

فيمػا ياػػاني م ػػيـ النيػػرب فػي ةمػػب مػػف تػػردي ا وإػاع المايشػػي  فيػػه بسػػبب الحػالء ونقػػص ال ػػدمات، فمنػػذ 
أياـ عديدة يشهد الم يـ انقطاًعا وإاً ا شديًدا في التيار الكهرباء، ما يؤدي إل  فقداف  دم  شبك  اإلنترنت 

 واالتصاالت. 
ليػػرة  300إلػ   20لكػػاز والمػازوت، ووصػؿ سػػار لتػر المػازوت مػػا بػيف كمػا ياػاني نقًصػا فػػي مػادة البنػزيف وا
 ليرة. 13سوري ، عممًا أف السار الرسمي هو 

وتشير الم موع  إل  ةاالت نزوح لماالالت مف منطق  شارع فمسطيف وةي التإامف وةي ال اعون  بات ا  
ابايف لم ػػػيش الةػػػر وال ػػػيش م ػػػيـ اليرمػػػوؾ نتي ػػػ  القصػػػؼ الانيػػػؼ واسػػػتمرار االشػػػتباكات بػػػيف مسػػػمةيف تػػػ

ومامػػت إدارة التربيػػ  بوكالػػ  الحػػوث الدوليػػ  بأونػػرواع بتاميػػؽ دواـ المػػدارس التاباػػ  لهػػا فػػي كػػؿ مػػف  النظػػامي.
 مدارس م يـ اليرموؾ، م يـ السبين ، م يـ  اف دنوف، م يـ الةسيني .

 33/33/1031، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
  مخيـ اليرموؾجراء قصؼ  يففمسطينياء شهد ستةسوريا:  30

بيف موات النظاـ السوري وعناصر مف  ،دمشؽ ػ د ب أ3 ماؿ شهود عياف إف اشتباكات عني   اندلات االثنيف
في م يـ اليرموؾ لال ليف ال مسطينييف  نوبي الااصم  السوري  دمشؽ، بالتزامف مػ   ،ال يش السوري الةر

 .مصؼ مدفاي عم  المنطق  مف مبؿ موات النظاـ
أف االشتباكات  اءت باد يـو واةد مف سيطرة ال يش الةر عم  مساةات واسا  مف ةي  ،وأوإ  الشهود

التإػػامف الم ػػاور، وأشػػاروا إلػػ  أف  ػػيش النظػػاـ السػػوري يةػػاوؿ امتةػػاـ ةػػي التإػػامف م ػػددا، باػػد إرسػػاؿ 
 التازيزات لمةاصرة المنطق .

لم يـ، فيما تمكف عناصر ال يش الةر مف تػدمير وذكر ناشطوف أف ست  متم  سقطوا نتي   القصؼ عم  ا
 دباب  في المنطق . 

 33/33/1031، القدس العربي، لندف
 

    غزة مف زيارة ذويهـ في السجوف أسرىاالحتالؿ يمنع أهالي  33
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منات سمطات االةتالؿ، أمس، دفا   ديدة مف أهالي أسرى مطاع رزة مف زيػارة ذويهػـ فػي السػ وف،  رزة3
المنػػ   ػػػاء بذرياػػ  التصػػايد الةاصػػؿ ةاليػػػًا فػػي القطػػاع. ومػػاؿ النػػػاطؽ باسػػـ الم نػػ  الدوليػػػ  فيمػػا ياتقػػد أف 

إف كػػؿ الت هيػػزات تمػػت لتسػػيير الزيػػارة، لكػػف االةػػتالؿ أبمحنػػا فػػي “ ،لمصػػميب ا ةمػػر فػػي رػػزة أيمػػف الشػػهابي
ر   الشػهابي أف يكػوف ويػ”. ساع  متأ رة مف ليؿ ا ةد االثنيف بإلحالها، ومف ثـ أبمحنا عوالؿ ا سرى بذلؾ

الةالي إد رزة، مؤكػدًا  اهزيػ  الصػميب ا ةمػر ةػاؿ إبالرػه ”اإلسراليمي“إلحاء الزيارة  اء بسبب التصايد 
بالغ الاوالؿ.  باستلناؼ برنام  الزيارات بترتيب ا مر وا 

 33/33/1031، الخميج، الشارقة
 

 ما هو أسوء : انهيار وادي حموة إنذار خطير لالمسيحيةاإلسالمية  هيئةال 31
ةػذرت الهيلػ  اإلسػالمي  المسػػيةي  لنصػرة القػدس والمقدسػات الثالثػاء مػف التشػػققات ا3 صػ  –القػدس المةتمػ  

ا رإػػػي  واالنهيػػػارات الترابيػػػ  التػػػي ةػػػدثت فػػػي الشػػػارع الرليسػػػي لةػػػي وادي ةمػػػوة بسػػػمواف، مؤكػػػدًة أف هػػػذ  
 تنهش ترب  مدين  القدس.االنهيارات ما هي إال نتي   أولي  لمة ريات وا ن اؽ التي 

وأوإةت في بياف تمقت "ص ا" نس   عنه أف هذا االنهيار هو بداي  انهيار المس د ا مص  المبارؾ وريػر  
 مف ماالـ القدس التاري ي .

وأشػػارت إلػػ  شػػبك  ا ن ػػاؽ الإػػ م  التػػي تتشػػاب أسػػ ؿ البمػػدة القديمػػ  مػػف المدينػػ  المةتمػػ  و اصػػ  أسػػ ؿ 
المبارؾ، ما  اؿ أرإي  المدين  المقدس  هش  ركيكػ  مابمػ  لالنهيػار ب اػؿ أمطػار  أساسات المس د ا مص 

   ي  .
وأكػػػد ا مػػػيف الاػػػاـ لمهيلػػػ  ةنػػػا عيسػػػ  أف  مايػػػ  الاػػػاد االسػػػتيطاني  وبمديػػػ  االةػػػتالؿ بالقػػػدس تسػػػيراف وفػػػؽ 

 -البػػراؽ م طػػط واإػػ  ومػػدروس، مشػػيرًا إلػػ  أف االنهيػػار ومػػ  فػػي نقطػػ  ةيويػػ  تػػربط عػػيف سػػمواف بةػػالط
 السور ال نوبي لممس د ا مص .

 33/33/1031، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 تصد محاولة إسرائيمية القتالعها في صحراء النقب الفمسطينية"بير هداج" قرية  33
صػػدت مريػػ  بيػػر هػػداج ال مسػػطيني  فػػي صػػةراء النقػػب ه ومػػا لشػػرط  االةػػتالؿ 3 برهػػـو  رايسػػي - الناصػػرة

 ػػػر أمػػس، فػػػي مسػػا  المتالعهػػػا ومسػػةها مػػػف الو ػػود النشػػػاء مسػػتوطن  يهوديػػػ  فػػي موماهػػػا. اإلسػػراليمي ف
ش صػا  10وتصدى سكاف القري  لادواف شرط  الةتالؿ، الذي اس ر عف اصابات عديدة واعتقاؿ أكثر مف 

س مف أبناء القري ، ةسب بياف صادر عف ل ن  القري ، أوإ  أف موات كبيرة مف الشرط  وما يسم  بػ "ةػر 
 الةدود"، ترافقها مروةيات و رافات، دهمت القري  لتن يذ اوامر تدمير بيوت، ما ادى إل  وموع موا هات.

"اله ـو عم  مري  بير هداج، ودعت إل  أوس  ةمم  تإامف  42واستنكرت ل ن  المتابا  الاميا ل مسطينيي 
شػارك  فػي التظػاهرة التإػامني  التػي م  أهالي القري ، الذيف يوا هوف ةمم  امتالع متصػاعدة، كمػا دعػت لمم

 ستقاـ باد رد ال ميس مرب القري .
 33/33/1031، الغد، عّماف

 
 "ياسر عرفات" ةالتي تسرد سير  وثائقياتالالفضائيات الفمسطينية تتنافس عمى  34
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ياسػر بدت المنافسػ  شػديدة هػذ  المػرة، فػي الػذكرى الثامنػ  لرةيػؿ الػرليس ال مسػطيني 3 بديا  زيداف –راـ اهلل 
عرفػػات، بػػيف ال إػػاليات ال مسػػطيني ، وب اصػػ  عمػػ  الوثالقيػػات التػػي تسػػرد سػػيرته، أو  ػػزءًا منهػػا، أو تسػػمط 

 الإوء عم  لحز ارتياله، أو تةاوؿ.
والالفت، أنه لـ ياد تم زيوف فمسطيف الرسمي المهتـ الوةيد فػي إةيػاء هػذ  المناسػب ، مػ  أنػه ال يػزاؿ ا بػرز 

، م  ػر الثػورة ال مسػطيني  الةديثػ ، فػي ال إػالي  ال مسػطيني  «ال تيػار»بػرام  عػف عم  هذا الصايد، فهناؾ 
ال اصػػ ، انطمقػػت فػػي اليػػـو ا وؿ مػػف شػػهر رمإػػاف المبػػارؾ الماإػػي، فيمػػا لػػـ ت ػػؿ فإػػاليات ةزبيػػ  مػػف 

، «فمسػػطيف اليػػوـ»بػػرام  وفقػػرات إ باريػػ  عػػف رمػػز فمسػػطيف ا وؿ، فػػي نشػػراتها اإل باريػػ ، ومنهػػا فإػػالي  
فيمػا  .، كمػا يقػاؿ«اإل واف المسػمميف»التابا  لةرك  « القدس»، وفإالي  «ال هاد اإلسالمي»التابا  لةرك  

 إةياء الذكرى تم زيونيًا.« ةماس»التابا  لةرك  « ا مص »ت اهمت، وفي شكؿ واإ  فإالي  
 33/33/1031، الحياة، لندف

 
 تتضمف خريطة "إسرائيؿ" مف موضوع توزيع كراسة  لمتحقؽ"التربية" تشّكؿ لجنة  35

رادة أبو يوسؼ3 ذكرت مصادر في وزارة التربي  والتاميـ لػ"الدستور" أف الوزارة شكمت ل نػ  لمتةقػؽ  –عماف 
مػػف موإػػوع توزيػػ  كراسػػ  تتإػػمف  ريطػػ  تةمػػؿ اسػػـ "إسػػراليؿ" وال يػػرد فيهػػا اسػػـ ا ردف أو فمسػػطيف، ومػػف 

التةقيػػؽ. مػػف  هتهػػا، اسػػته نت النقابػػات المهنيػػ  توزيػػ   المنتظػػر أف تصػػدر الػػوزارة ردهػػا ةػػوؿ ذلػػؾ فػػي إثػػر
هػػػذ  الكراسػػػات. وطالػػػب رلػػػيس م مػػػس النقبػػػاء نقيػػػب المهندسػػػيف الػػػزراعييف مةمػػػود ابػػػو رنيمػػػ  بسػػػةب تمػػػؾ 

 الكراسات مباشرة ومةاسب  كؿ الذيف ساهموا بتوزياها عم  الطمب .
33/33/1031الدستور، عّماف،   

 
 مستعمرات في جبؿ لبناف "إسرائيؿ"أت اهلل: لوال المقاومة ألنش نصر 36

في م م  سيد الشهداء في « يـو الشهيد»اهلل، في مناسب   السيد ةسف نصر« ةزب اهلل»شدد ا ميف الااـ لػ
انتقػػد و  .فػػي مسػػا  المقاومػػ التػػي كانػػت  طػػوة متقدمػػ ، وعزمػػا  ديػػدا « أيػػوب»طػػالرة  عمػػ  أهميػػ الػػرويس، 
الذيف بدأوا بالبكاء والمطـ، وعمموا أسبوعا وأربايف لإلسراليمي، والمح  كانت3 »، «آذار 34 ماع  »نصر اهلل 

 «. بشف ةرب عم  لبناف لإلسراليميهذا  رؽ وتوريط لمبناف، وهذا ياطي الةؽ 
أممهػػػػـ،  باإػػػػهـ كػػػػانوا يػػػػدعوف لػػػػو أف اإلسػػػػراليمي يإػػػػرب وياتػػػػدي، ولكػػػػف اإلسػػػػراليمي  يػػػػب» أفواعتبػػػػر 

رزة تُقصؼ في كػؿ يػوـ ويسػقط عشػرات ال رةػ   وأإاؼ3«. واإلسراليمي يشتحؿ ةسب مشروعه ومصمةته
فػػي  بػػؿ لبنػػاف. أيػػف  إسػػراليمي والشػػهداء، فػػأيف  اماػػ  الػػدوؿ الاربيػػ ، لػػو انتظرناهػػا لكانػػت هنػػاؾ مسػػتامرات 

متةػػػاف عسػػػير لػػػدوؿ الربيػػػ  3 مػػػا ي ػػػري فػػػي رػػػزة اوأإػػػاؼ وأيػػػف الػػػدوؿ الاربيػػػ   اإلسػػػالميمنظمػػػ  التاػػػاوف 
مصػػؼ  اإلسػػراليميالاػػدو »والتةريريػػ   ومػػاؿ إف  اإلسػػالمي الاربػػي، كيػػؼ ستتصػػرؼ هػػذ  الػػدوؿ والةركػػات 

 ال رطـو في السوداف، فأيف  اما  الدوؿ الاربي   وأيف م مس ا مف الدولي  وأيف رد ال اؿ  
33/33/1031، السفير، بيروت  

 
 المسعى الفمسطيني في األمـ المتحدةيقرر دعـ  العربيةمجمس الجامعة  37

دعمهػػػـ التػػػاـ لمسػػػا  منظمػػػ  التةريػػػر  االثنػػػيف، ]أمػػػس  مػػػرر وزراء ال ار يػػػ  الاػػػرب مسػػػاء اليػػػوـ 3القػػػاهرة
بما فيهػا  3276عم  ةدود الراب  مف ةزيراف عاـ  ؛ال مسطيني  لرف  مكان  فمسطيف كدول  مرامب  رير عإو
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وذلؾ مف  الؿ طرح مشروع مرار بهذا الشػأف عمػ  ال مايػ  الاامػ  القدس الشرمي  كااصم  لدول  فمسطيف، 
الػػػذي يصػػػادؼ يػػػوـ التإػػػامف مػػػ  الشػػػاب  ،تشػػػريف ثػػػاني ال ػػػاري 12لألمػػػـ المتةػػػدة لمتصػػػويت عميػػػه فػػػي 

 ، اء ذلؾ في مرار ات ذ  م مس ال اما  الاربيػ  عمػ  المسػتوى الػوزاري فػي دورتػه ريػر الااديػ  ال مسطيني.
 وشارؾ في  انب منها الرليس مةمود عباس. ،ـو بمقر ال اما  الاربي  برلاس  لبنافالتي عقدت مساء الي

فػي ةػاؿ فرإػت عقوبػات عمػ  الشػاب  ،مميػوف دوالر 300وأكد الوزراء عم  توفير شبك  أمػاف ماليػ  بقيمػ  
تو يػػه ال مسػػطيني، داعػػيف كافػػ  الت ماػػات اإلمميميػػ  واالتةػػاد ا وروبػػي لػػدعـ ومسػػاندة الطمػػب ال مسػػطيني و 

بمػػا فيهػػا  76يونيػػو لاػػاـ  الشػػكر لكافػػ  الػػدوؿ التػػي اعترفػػت بدولػػ  فمسػػطيف عمػػ  ةػػدود الرابػػ  مػػف ةزيػػراف/
 القدس الشرمي  كااصم  لدول  فمسطيف.

 33/33/1031، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 في مرحمة موت سريري "التسوية": العربيةالدوؿ  جامعة 38
ةػػذرت ال اماػػ  الاربيػػ  مػػف التػػداعيات ال طيػػرة التػػي توا ػػه القإػػي  ال مسػػطيني ،  ػػراء  »3ال مػػي “ -القػػاهرة 

واالنتهاكػػات المتواصػػم  بةػػؽ الشػػاب ال مسػػطيني، وعرممػػ  المسػػا  ال مسػػطيني ”اإلسػػراليمي“اسػػتمرار الاػػدواف 
لةاليػػ  التػػي لمةصػػوؿ عمػػ  الاإػػوي  ريػػر الكاممػػ  فػػي ا مػػـ المتةػػدة، مابػػرة عػػف تشػػاؤمها إزاء التطػػورات ا

 ”.مرةم  الموت السريري“تشهدها القإي  ال مسطيني ، واص   مسار عممي  السالـ بأنه يايش 
إلػ  أف  ،عمػ  مسػتوى وزراء ال ار يػ  ،ول تت ال اما  في مذكرة مدمتها لمدورة رير الاادي  لم مس ال اماػ 
، وسياسػػػ  الاقوبػػػات »اإلسػػػراليمي “كػػات القإػػي  ال مسػػػطيني  تمػػػر ا ف بأسػػوأ مراةمهػػػا، نظػػػرًا السػػػتمرار االنتها

ت ػػا  الشػػاب ال مسػػطيني، ومواصػػم  المسػػاس با مػػاكف المقدسػػ  والنشػػاطات ”إسػػراليؿ“ال ماعيػػ  التػػي تتباهػػا 
االسػػػتيطاني  وبنػػػاء  ػػػدار ال صػػػؿ الانصػػػري، إإػػػاف  إلػػػ  اسػػػتمرار ماانػػػاة ا سػػػرى والماتقمػػػيف فػػػي سػػػ وف 

 االةتالؿ.
 33/33/1031، الخميج، الشارقة

 
 
 

 الفمسطيني يبحثاف العراقيؿ التي تواجه مسيرة السالـ في المنطقة والرئيسخادـ الحرميف  39
بةػػث  ػػادـ الةػػرميف الشػػري يف الممػػؾ عبػػد اهلل بػػف عبػػد الازيػػز، والػػرليس ال مسػػطيني مةمػػود عبػػاس 3 الريػػاض

  ا وإػػػاع فػػػي تطػػػورات القإػػػي  ال مسػػػطيني  والاراميػػػؿ التػػػي توا ػػػه مسػػػيرة السػػػالـ فػػػي المنطقػػػ  إإػػػاف  إلػػػ
وكاف الممؾ عبد اهلل استقبؿ في مصر  بالرياض أمس الرليس مةمود عبػاس رلػيس الم نػ   ا راإي المةتم .

 التن يذي  لمنظم  التةرير ال مسطيني  رليس السمط  ال مسطيني . 
 33/33/1031، الشرؽ األوسط، لندف

 
 الحصار والدفاع عف القدس واجب شرعي كسر  : المصرية األوقاؼ 40

أف القافمػ  الدعويػ  التػي  ،أكد الدكتور  ماؿ عبد الستار وكيػؿ وزارة ا ومػاؼ لشػلوف الػدعوة  3 نادر أبو ال توح
ةققت   , لنشر المنه  الوسطي المستنير وموا ه  ال كر التك يري ،أرسمتها الوزارة ا سبوع الماإي لقطاع رزة

  . عـ التااوف ال كري والدعوي مػ  ال انػب ال مسػطينيوأسهمت في د  , أرض الوام   نتال  اي ابي  ممموس  عم
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وأشاد عبد الستار بترةيب أهالي رزة بالقافم  المصري  واالستقباؿ الشابي والرسمي الكبير  وؿ مافم  دعويػ  
مطاع رزة, والتي كش ت عف مكان  وريادة مصر ومكان  ا زهر في ن وس أهؿ فمسطيف.   رسمي  مصري  إل
 المسمميف, وليس مواءم  سياسي .  ةصار والدفاع عف القدس ياد وا با شرعيا عممؤكدا أف كسر ال

 ػػاء ذلػػؾ  ػػالؿ المػػؤتمر الصػػة ي الػػذي عقػػد أمػػس بػػديواف عػػاـ وزارة ا ومػػاؼ لاػػرض نتػػال  القافمػػ  الدعويػػ  
واسػتمرت التي أرسمتها الػوزارة ا سػبوع الماإػي لقطػاع رػزة بالتنسػيؽ مػ  اإلتةػاد الاػالمي لاممػاء المسػمميف, 

 لمدة ثالث  أياـ.
أعإػػػاء القافمػػػ  الدعويػػػ  المصػػػري  بالػػػدكتور إسػػػماعيؿ هنيػػػ  وأسػػػر الشػػػهداء والمصػػػابيف, ووزيػػػر   كمػػػا التقػػػ

ا ومػػاؼ فػػي ةكومػػ  رػػزة وبةػػث المقػػاء سػػبؿ تػػدعيـ التاػػاوف ال كػػري والػػدعوي بػػيف ال ػػانبيف, طالػػب بتػػدريب 
زارة ا وماؼ ال مسطيني  بهذا الارض وسيتـ اإلست اب  وتأهيؿ ألم  ودعاة رزة لنشر ال كر الوسطي ورةبت و 

 له.
 33/33/1031، األهراـ، القاهرة

 
 في قطاع غزة توصؿ إلى تهدئةلم تبذؿ جهودًا حثيثةالمصرية  المخابرات": الشرؽ األوسط" 43

 أف  هػاز الم ػابرات الاامػ  المصػري ، يبػذؿ  هػودا ةثيثػ « الشػرؽ ا وسػط»عممػت 3 صال  الناػامي - رزة
سػػػراليؿ بػػػالاودة إلػػػ  التهدلػػػ  التػػي كانػػػت سػػػالدة مبػػػؿ مو ػػػ   ،إلمنػػاع كػػػؿ مػػػف ةركػػػات المقاومػػػ  ال مسػػطيني  وا 

التصػػػايد ا  يػػػرة. وذكػػػرت مصػػػادر فمسػػػطيني  مطماػػػ  أف ال انػػػب المصػػػري هػػػو الػػػذي بػػػادر بالتوسػػػط لػػػدى 
لػػ  ةاليػػا، وبالمقابػػؿ، ال ػػانبيف، مشػػيرة إلػػ  أف هنػػاؾ مؤشػػرات عمػػ  أف ال انػػب اإلسػػراليمي ريػػر مانػػي بالتهد

 ي د ال انب المصري صاوب  في الةصوؿ عم  تاهد مف  مي  ال صالؿ ال مسطيني  بومؼ إطالؽ النار.
 33/33/1031، الشرؽ األوسط، لندف

 
 
 

 عشرات المصرييف يتظاهروف احتجاجًا عمى الهجـو اإلسرائيمي عمى غزة : القاهرة 41
يف لمتيػػػار الشػػػابي المصػػػري ونشػػػطاء ةػػػزبييف وةقػػػومييف تظػػػاهر عشػػػرات مػػػف المنتمػػػ3 يػػػو بػػػي أي -القػػػاهرة

بالقاهرة، مساء اليوـ اإلثنيف، اةت ا ًا عم  اله وـ اإلسراليمي المتواصؿ عم  الشػاب ال مسػطيني فػي مطػاع 
واةتشػػػػد المتظػػػػاهروف بميػػػػداف طماػػػػت ةػػػػرب وسػػػػط القػػػػاهرة إةت ا ػػػػًا عمػػػػ  الاػػػػدواف اإلسػػػػراليمي عمػػػػ   رػػػػزة.

رافايف الفتات تُندِّد بالادواف وتطالب بمومؼ مصري رسمي واإ  منػه، وبقطػ   ال مسطينييف في مطاع رزة،
 اإلسراليمي . -كؿ أشكاؿ الاالمات المصري  

 33/33/1031، الحياة، لندف
 

 بمساعدة النظاـ "إسرائيؿ"الجيش السوري الحر يتهـ  43
مقت صػارو ا عمػ  المنطقػ  أف إسراليؿ أط ،الةر في بياف له السوري أكد ال يش3 كاروليف عاكوـ - بيروت

التػػي تقػػ  تةػػت السػػيادة السػػوري  مػػف ال ػػوالف المةتػػؿ ل ػػؾ الةصػػار عػػف مػػوات النظػػاـ السػػوري، الفتػػا إلػػ  أف 
مواتػػػه ةاصػػػرت م موعػػػ  مػػػف مػػػوات النظػػػاـ السػػػوري فػػػي تمػػػؾ المنطقػػػ ، وطالبتهػػػا باالستسػػػالـ وأثنػػػاء ذلػػػؾ 

 الةصار عنهـ.استهدفت النيراف اإلسراليمي ، ال يش الةر بقذي   ل ؾ 
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واعتبر الاميد مصط   الشي ، مالد الم مس الاسكري فػي ال ػيش الةػر، أف إسػراليؿ تسػاعد النظػاـ السػوري 
ماتبرا أنها لف ت د ةارسا وفيػا عمػ  ةػدودها كػالرليس ا سػد ووالػد   ،وةم اء  وفؽ مبدأ الشراك  بيف الطرفيف

اإػػةا مػػف  ػػالؿ سػػماح إسػػراليؿ لمقػػوات السػػػوري  هػػذا االت ػػاؽ بػػدا و «3 »الشػػرؽ ا وسػػط»مػػف مبمػػه. ومػػاؿ لػػػ
بالد وؿ إل  المناطؽ التي ت إ  لسيطرة ا مـ المتةدة في ال والف مف دوف أي اعتراض، وليست القذالؼ 

وفػي  «.التي تطمقها لتةريؾ  به  ال والف إال مةاول  منها لتوتير الةدود بحي  المةافظ  عمػ  ةمي هػا ا سػد
ل ػػيش الةػػر لػػيس بصػػدد الػػد وؿ فػػي موا هػػ  مػػ  إسػػراليؿ، تمنػػ  عمػػ  الم تمػػ  ةػػيف ل ػػت الشػػي  إلػػ  أف ا

 الدولي أف يت ذ اإل راءات الالزم  كي ال ينتقؿ الصراع في سوريا إل  صراع إمميمي.
 33/33/1031، الشرؽ األوسط، لندف

 
 بشكؿ صريح مف تبعات التوجه إلى األمـ المتحدة سياسيا وماليا عباسحذر يأوباما  44

فشمت آ ر  هود الواليات المتةدة ا ميركي  لثني السمط  ال مسطيني  عف التو ػه إلػ  3 ك اح زبوف - راـ اهلل
، باد مكالم  هات ي  أ راها الرليس ا ميركػي، بػاراؾ «دول  رير عإو»لمةصوؿ عم  ص    ؛ا مـ المتةدة

سػاء أوؿ مػف أمػس، رفػض فػي ومػت متػأ ر مػف م ،أوباما، م  الرليس ال مسطيني مةمود عباس بأبػو مػازفع
 فيها عباس طمبا مف أوباما بإلحاء التو ه إل  ا مـ المتةدة هذا الشهر.

اف أوبامػا فػي رد »وأكد البيت ا بيض بشػكؿ عمنػي مػرة أ ػرى، ماارإػته ال طػوة ال مسػطيني ، ومػاؿ البيػاف3 
االعتػػراض عمػػ  ال هػػود  عمػ  رسػػال  مػػف عبػاس لتهنلتػػه بإعػػادة انت ابػػه، انتهػز فرصػػ  المكالمػػ  لمتأكيػػد عمػ 

أكد الرليس أوباما في نقاشه م  الػرليس عبػاس، التزامػه بالسػالـ فػي »وأإاؼ3 «. المن ردة في ا مـ المتةدة
الشرؽ ا وسط ودعمه القػوي لمم اوإػات المباشػرة، بػيف إسػراليؿ وال مسػطينييف، بهػدؼ إمامػ  دولتػيف تايشػاف 

 «. نبا إل   نب في سالـ وأمف
 إف أوباما ةذر أبو مازف بشكؿ صػري  مػف تباػات ال طػوة سياسػيا وماليػا.« لشرؽ ا وسط»ػومالت مصادر ل

رػالؽ مكتػب منظمػ  التةريػر  وتهدد الواليات المتةدة بقط  الاالمػات والمسػاعدات عػف السػمط  ال مسػطيني  وا 
 في واشنطف.

سراليؿ شكؿ الاقوبات الممكن  عمػ  السػمط ، التػي مػ د يكػوف باإػها انتقاميػا؛ مػف وتدرس الواليات المتةدة وا 
بػػيف ذلػػؾ، ومػػؼ تةويػػؿ ا مػػواؿ، وتسػػري  االسػػتيطاف، وتقييػػد ةركػػ  المسػػؤوليف ال مسػػطينييف، وشػػف ةمػػالت 

 لتةييد ونزع الشرعي  عف عباس.
إف السػػمط  أيإػػا، وإػػات عمػػ  الطاولػػ  سػػيناريوهات م تم ػػ ، تبػػدأ مػػف « لشػػرؽ ا وسػػط»ومالػػت مصػػادر لػػػ

م تم   االمتصادي  وا مني ، وال تنتهي عند سةب االعتراؼ بإسراليؿ، وذلػؾ بةسػب التنصؿ مف االت امات ال
 اإل راءات اإلسراليمي  وا ميركي .

 33/33/1031، الشرؽ األوسط، لندف
 

 كي لشّف عممية عسكرية واسعة عمى قطاع غّزة!يضوء أخضر أمر : إليكس فيشماف 45
إليكس فيشماف، أف الرليس ا ميركي باراؾ أوبامػا، ، «يدياوت أةرونوت»ذكر المةمؿ السياسي في صةي   

مػػن  دولػػ  االةػػتالؿ الإػػوء ا  إػػر لشػػّف عمميػػ  عسػػكري  واسػػا  النطػػاؽ عمػػ  مطػػاع رػػّزة، وسػػط تةمػػيالت 
تصريةات الس ير ا ميركي لدى إسػراليؿ داف شػابيرو، »إسراليمي  تصّب في االت ا  ن سه. وماؿ فيشماف إف 

تمتمؾ الةؽ في الدفاع عف ن سها وعف سكانها دليؿ كاٍؼ تمامًا عمػ  تأييػد أوبامػا  التي ذكر فيها أف إسراليؿ
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لتمػػػؾ الامميػػػ ، و صوصػػػًا أف شػػػابيرو ال ي ػػػرؤ عمػػػ  الت ػػػو  بتمػػػؾ التصػػػريةات مػػػف دوف الر ػػػوع إلػػػ  البيػػػت 
  شػػػابيرو يانػػػي أف الواليػػػات المتةػػػدة سػػػتت هـ ميػػػاـ إسػػػراليؿ بامميػػػ»وأشػػػار إلػػػ  أف «. ا بػػػيض فػػػي واشػػػنطف

، منبهًا إل  أف الكرة ا ف في كؿ ما يتامؽ بالقياـ بتمؾ الاممي  أصػب  فػي مماػب «عسكري  إسراليمي  في رزة
 ةكوم  تؿ أبيب وميادة ال يش.

 33/33/1031، االخبار، بيروت
 

 لى االمـ المتحدة حؽ مشروع وليس استفزازاإلجوء عباس : وزير خارجية لوكسمبورغ 46
يػر  ار يػ  الموكسػمبورغ  ػاف اسػمبورف فػي لقػاء مػ  صػةي   "ديرشػبيحؿ" االلمانيػ  ر ػ  وز 3 لنػدف ػ مػراد مػراد

امػػس دعػػـ رالبيػػ  دوؿ االتةػػاد االوروبػػي لطمػػب عبػػاس فػػي االمػػـ المتةػػدة مػػالال "اف ل ػػوء عبػػاس الػػ  االمػػـ 
 المتةدة هو ةؽ مشروع وليس است زازا كما يزعـ االسراليميوف. 

امػر بػأف تصػب  مكانػا لػدولتيف  3242وع االمـ المتةػدة ل مسػطيف عػاـ لماذا ال مي  يةاوؿ اف ينس  اف مشر 
اسػػراليؿ ودولػػ  عربيػػ  الػػ   انبهػػا . باػػدما فشػػؿ ال مسػػطينيوف فػػي تػػأميف اعتػػراؼ بػػدولتهـ فػػي م مػػس االمػػف 
الػػدولي الاػػاـ الماإػػي مػػرروا الم ػػوء الػػ  عإػػوي  دولػػ  مرامبػػ  كمػػا هػػي ةػػاؿ ال اتيكػػاف، وعمػػ  مػػا اذكػػر فػػإف 

 باس عرض عم  نتنياهو صيار  مرار االعتراؼ بمشاركته لكنه رفض".الرليس ع
وسلؿ عما اذا كاف االتةاد االوروبي سيدعـ طمب عباس فأ اب "عم  ا مؿ سيةاوؿ االتةاد التكمـ بصوت 
واةػػد. المومػػؼ المشػػترؾ ال يمكػػف اف يكػػوف "ال". وةتػػ  اذا ات ػػؽ ال ميػػ  عمػػ  االمتنػػاع عػػف التصػػويت فإنػػه 

ا ال مان  له في نظري. انػا اعتقػد اف القميػؿ مػف دوؿ االتةػاد سػتمتن  فػي ةػيف يصػوت ا كثريػ  سيكوف مرار 
 بناـ".

وعف مومؼ المانيا الذي ال يمكف اف يتاارض مػ  تػؿ ابيػب اوإػ  اسػمبورف "فػي بػرليف ال ينبحػي اف تسػاوي 
هو. اف امػػف اسػػراليؿ سيتةسػػف االدارة االلمانيػػ  بػػيف مػػا ي إػػمه الشػػاب االسػػراليمي ومػػا تررػػب فيػػه ادارة نتنيػػا

بشػػكؿ واإػػ  فػػي ةػػاؿ ةصػػؿ ال مسػػطينيوف عمػػ  دولػػتهـ. اف ةػػؿ الػػدولتيف لػػيس هديػػ  ل مسػػطيف انمػػا ركيػػزة 
 اساسي   مف اسراليؿ".

أمػػا عػػف مومػػؼ لنػػدف وبػػاريس فقػػاؿ "ار ػػ  اف بريطانيػػا وفرنسػػا ت إػػالف ال ػػواب بػػناـ. وانػػا آمػػؿ اف يػػناكس 
وةػوؿ مومػؼ هولنػدا اوإػ  وزيػر  ار يػ  الموكسػمبورغ "لػدي انطبػاع  ر فيػه".رأيهما عم  مومؼ المانيا ويؤث

 بأف الهولندييف اصبةوا يتصرفوف باقمي  اكثر ان تاةا ت ا  الممؼ ال مسطيني مف ال ترات السابق ".
 33/33/1031، المستقبؿ، بيروت
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ورػػػزة ودعػػػا ”اسػػػراليؿ“، أمػػػس، ةيػػػاؿ ت ػػػدد الانػػػؼ بػػػيف »ممقػػػه الشػػػديد“التةػػػاد ا وروبػػػي أبػػػدى ا3 بوكػػػاالتع
أشار بقمؽ شػديد “ال انبيف ال  إبط الن س. ومالت وزيرة  ار ي  االتةاد ا وروبي كاثريف آشتوف في بياف 

دعػػو ال ػػانبيف وأ”إسػراليؿ“أديػف اطػػالؽ الصػػواري  ومػذالؼ الهػػاوف بات ػػا  ”. إسػػراليؿ”لاػودة الانػػؼ بػيف رػػزة و
 ”.ال  إبط الن س لادـ زيادة ت امـ الوإ 

 ودانػػت فرنسػػا بشػػدة، أمػػس، إطػػالؽ الصػػواري  مػػف رػػزة، ماربػػ  عػػف ممقهػػا مػػف وصػػوؿ ا سػػمة  إلػػ  القطػػاع.
تسػػػتنكر فرنسػػػا بشػػػدة تصػػػاعد الانػػػؼ فػػػي رػػػزة. وتػػػديف بشػػػدة إطػػػالؽ “ومالػػػت ال ار يػػػ  ال رنسػػػي  فػػػي بيػػػاف 

 هذ  اله مات رير مقبول .“، ماتبرة أف »إسراليؿ“السكني  في  نوب  الصواري  مف رزة عم  ا ماكف
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فػػػػػي بنػػػػػاء ”إسػػػػػراليؿ“إلػػػػػ  إػػػػػبط الػػػػن س، مؤكػػػػػدة أف اسػػػػػتمرار ”اإلسػػػػػراليمييف”ودعػػػػت موسػػػػػكو ال مسػػػػػطينييف و
 .مستوطنات  ديدة في القدس والإ   ياقد ا وإاع

 33/33/1031، الخميج، الشارقة
 

 و لصرؼ رواتب موظفي السمطة الفمسطينيةمميوف يور 39وروبية بمبمغ أمساهمة  48
مميػػوف يػػورو لمسػػاعدة  32راـ اهلل ػ د ب أ3 أعمػػف االتةػػاد ا وروبػػي االثنػػيف تقديمػػه مسػػاهم  ماليػػ  بقيمػػ  

 موظؼ ةكومي ومتقاعد. 24100السمط  ال مسطيني  في دف  رواتب وم صصات التقاعد لما يقرب مف
القػػدس أف صػػرؼ المسػػاهم  الماليػػ  تػػـ عبػػر آليػػ  بي ػػاس  وذكػػر بيػػاف صػػادر عػػف الم وإػػي  ا وروبيػػ  فػػي

مميػػوف كرونػػ   13مميػػوف يػػورو وةكومػػ  السػػويد ب 31. 2ا وروبيػػ  بتمويػػؿ مػػف الم وإػػي  ا وروبيػػ  بقيمػػ  
مميػػػوف يػػػورو م صصػػػ  تةديػػػدا لػػػدف  رواتػػػب  3. 1ماليػػػيف يػػػوروع وةكومػػػ  هولنػػػدا ب 4سػػػويدي بمػػػا ياػػػادؿ 

راتػر إف ااالتةػاد ا وروبػي -وماؿ ممثػؿ االتةػاد ا وروبػي  ػوف  ػات دال ع.السمط  ال مسطيني  في مطاع الا
 ياي عمؽ وصاوب  ا زم  المالي  ا  يرة لمسمط  ال مسطيني ا.

وماػػت الةكومػػ  ال رنسػػي  والسػػمط  ال مسػػطيني  ات اميػػ  دعػػـ برنػػام  إلصػػالح وتمكػػيف أداء ، مػػف  هػػ  أ ػػرى
 إل  مبمغ مميوف يورو.المؤسسات ال مسطيني  بقيم  إ مالي  تصؿ 

 33/33/1031، القدس العربي، لندف
 
 
 

 تناقشاف سبؿ تعزيز التعاوف الدفاعي و"إسرائيؿ" كوريا الجنوبية 49
سػراليميوف كبػار اليػوـ االثنػيف مةادثػات 3 يػو بػي اي -سيوؿ  أ ػرى مسػؤولوف عسػكريوف كوريػوف  نوبيػوف وا 

 هػػػود اإلراثػػػ  الاالميػػػ  والتبػػػادالت الدفاعيػػػ  بػػػيف فػػػي سػػػيوؿ تنػػػاولوا  اللهػػػا سػػػبؿ زيػػػادة التاػػػاوف فػػػي م ػػػاؿ 
ونقمت وكال  ا نباء الكوري  ال نوبي  "يونهاب" عف وزارة الػدفاع الكوريػ  ال نوبيػ  مولهػا اف المسػؤوؿ  البمديف.

عف المو يستيات لي سانغ ووؾ ونظير  اإلسراليمي م يد رػانـ نامشػا كي يػ  تةسػيف مػذكرة ت ػاهـ ثناليػ  موماػ  
 ، في مسا  لتمهيد الطريؽ أماـ تقديـ مساعدات إراث  مشترك  في المستقبؿ.1030مديف في الااـ بيف الب

وماؿ المسؤوؿ الاسكري الكبير بارؾ سونغ هونغ "بما اف مذكرة الت اهـ الةالي  شامم   ػدًا ال بػد مػف تةسػيف 
ر في  هود اإلراث  مػف الكػوارث شكؿ االت اؽ، وسينامش ال انباف الدعـ المتبادؿ لمو يستيات والن ط والذ ال

 اإلنساني  في الشرؽ ا وسط".
يشػػػار إلػػػ  انػػػه  ػػػالؿ الاػػػاـ الماإػػػي، توصػػػمت سػػػيوؿ إلػػػ  صػػػ ق  لشػػػراء صػػػواري  مةمولػػػ  مو هػػػ  مإػػػادة 

وعبػػرت إسػػراليؿ الشػػهر الماإػػي عػػف  لمػػدبابات مػػف إسػػراليؿ لةمايػػ  ةػػدودها الحربيػػ  مػػرب كوريػػا الشػػمالي .
 بي  مف كوريا ال نوبي .س ف ةر  4اهتمامها بشراء 

 33/33/1031، الحياة، لندف

 
 بطريرؾ موسكو وسائر روسيا يقيـ قداسًا في كنيسة القيامة في القدس 50
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أمػػاـ بطريػػػرؾ موسػػكو وسػػالر روسػػيا البطريػػػرؾ كيريػػؿ وبطريػػرؾ القػػدس وعمػػػـو 3 ا ؼ ب -القػػدس المةتمػػ  
ويػػػأتي  ًا فػػػي كنيسػػػ  القيامػػػ  فػػػي القػػػدس.فمسػػػطيف وا ردف ثيوفيميػػػوس الثالػػػث عنػػػد منتصػػػؼ ليػػػؿ ا ةػػػد مداسػػػ

 القداس إمف برنام  رةم  ال  ا راإي المقدس .
دعػػا البطريػػرؾ االةػػد الػػ  تازيػػز التاػػاوف بػػيف االديػػاف، وذلػػؾ  ػػالؿ لقػػاء مػػ  كبػػار ةا امػػات اسػػراليؿ فػػي و 

مػػ  الةا ػػاـ ومػػاؿ البطريػػرؾ كيريػػؿ  ػػالؿ لقػػاء  القػػدس فػػي اليػػـو الثالػػث مػػف زيارتػػه الػػ  االراإػػي المقدسػػ .
االكبػػر لمسػػ ارديـ فػػي اسػػراليؿ شػػمومو عمػػار "فػػي هػػذ  االيػػاـ التػػي تشػػهد ت مػػي مزيػػد مػػف النػػاس عػػف ايمػػانهـ 

 وتقاليدهـ، يكوف لالتصاؿ بر اؿ االيماف اهمي   اص ".
عاماع الةا اـ االكبر لالشػكيناز  ونػا  متسػحر ومػاؿ امامػه اف "الوإػ  فػي  73كما التق  البطريرؾ كيريؿ ب

 قيا والشرؽ االوسط يستدعي مياـ ةوار بيف االدياف".افري
والتقػػ  ايإػػا الػػرليس االسػػراليمي شػػيموف بيريػػز الػػذي القػػ  كممػػ  تإػػمنت تةيػػ  الػػ  المسػػيةييف مػػف اصػػؿ 
 روسي المقيميف في اسراليؿ واعدا باف تقـو السمطات "بكؿ ما يمكف لتسهيؿ و ودهـ وممارستهـ لاقيدتهـ".

 الؼ. 100و 130اصؿ روسي في اسراليؿ بما بيف  ويقدر عدد المسيةييف مف
 33/33/1031، الحياة، لندف
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أف يرت   الطمب الاالمي عم  الن ط « وكال  الطام  الدولي »تومات 3 رويترز – أ ؼ ب -لندف  - أبو ظبي
، بزيػادة  22.6ليصػؿ إلػ   1013عػػاـ  فػي الملػ  بةمػوؿ 34بنسػب   ألػؼ برميػػؿ  600مميػوف برميػؿ فػػي اليػـو

عػػف تومااتهػػا السػػابق ، وذلػػؾ نتي ػػ  االسػػتهالؾ المػػرتبط بالنقػػؿ. ور ةػػت أف تصػػب  الواليػػات المتةػػدة المنػػت  
مػػ  ، فػي تةػػّوؿ لتوزيػ   ريطػػ  الطا1010ومصػػّدرًا كبيػػرًا لػه عػػاـ  ،1010ا وؿ لمػن ط فػػي الاػالـ بةمػػوؿ عػاـ 

 عم  أثر انطالم  مصادر الطام  رير التقميدي .
فػي مقابػؿ نةػو  ،1013دوالرًا لمبرميػؿ عػاـ  313واعتبرت الوكال  إف متوسط سار برميؿ الن ط سيصؿ إلػ  

 .1013دوالرًا بةموؿ  310دوالرات هذ  السن ، بادما كانت تتوم  سارًا لمبرميؿ بمستوى  306
وال سػيما االسػتهالؾ المػرتبط بقطػاع النقػؿ فػي  ،الػن ط فػي الػدوؿ الناشػل  نمو استهالؾ»و اء في التقرير أف 

الصػػػيف والهنػػػد والشػػػرؽ ا وسػػػط، سػػػيؤدي إلػػػ  أكثػػػر مػػػف تاػػػويض   ػػػض الطمػػػب فػػػي دوؿ منظمػػػ  التاػػػاوف 
والتنمي  االمتصادي ، وبالتالي إل  زيػادة واإػة  فػي اسػتهالؾ الػن ط... أف مطػاع النقػؿ يمثػؿ منػذ ا ف أكثػر 

بميػوف سػيارة  3.6االستهالؾ الاالمي لمن ط، وهػذ  النسػب  سػتزيد مػ  تإػاعؼ عػدد السػيارات إلػ  مف نصؼ 
 «.والتزايد المتسارع لمطمب عم  الشةف البري

وبالنسب  إل  إنتاج الن ط فإف الوكالػ  توماػت أف ترت ػ   ػالؿ الاقػد الةػالي ةصػ  الػدوؿ ريػر المنإػوي  فػي 
 لكنها أكدت أف إنتاج المنظم  سيتازز باد ذلؾ م ددًا. ،بأوبؾع« منظم  الدوؿ المصدرة لمن ط»إطار 

أف تطػػػػورات الطامػػػػ  فػػػػي الواليػػػػات المتةػػػػدة عميقػػػػ  واناكاسػػػػاتها سػػػػتت ط  أميركػػػػا الشػػػػمالي  »ورأت الوكالػػػػ  
أوؿ منػت  عػالمي لمػن ط وسػتبق  متقدمػ  عمػ   1010أف تصػب  الواليػات المتةػدة عػاـ »وتوماػت «. والقطاع

 «.نتصؼ الاقد المقبؿالساودي  ةت  م
وتستند الوكال  في تومااتها إل  انطالم  إنتاج المةرومػات ريػر التقميديػ ، أي الحػاز والػن ط المسػت ر يف مػف 
الص ور الزيتي  الرسوبي ، إإػاف  إلػ  االةتياطػات ريػر التقميديػ  مػف الػن ط والحػاز، وهػي مػوارد ن طيػ  كػاف 

التقميديػػػػ  بػػػػالغ الصػػػػاوب  وعػػػػالي الكم ػػػػ . ومنػػػػذ مطمػػػػ  السػػػػن  ياتقػػػػد لومػػػػت طويػػػػؿ أف اسػػػػت را ها با سػػػػاليب 
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، 1002مميػوف برميػؿ مػف ال ػاـ يوميػًا، فػي مقابػؿ  مسػ  ماليػيف فػي  7.1است ر ت الواليػات المتةػدة نةػو 
 في المل ، وفؽ إةصاءات وزارة الطام  ا ميركي . 14مس م  م زة بنسب  

 33/33/1031الحياة، لندف، 
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، 3276أفإػػت سياسػ  االسػتيطاف واالسػػتالب اإلسػراليمي ، المتواصػػم  منػذ الاػػاـ  3ناديػ  سػػاد الػديف –عمػاف 
%  31% فقػػط لم مسػطينييف، تشػػكؿ  32.27% مػػف مسػاة  الإػ   الحربيػػ ، مبقيػ  عمػ   20.34إلػ  مإػـ 

 .مف فمسطيف التاري ي 
وتمتد "البقا " المتبقيػ  مػف يػد االةػتالؿ إػمف ثمانيػ  "كانتونػات" ريػر متصػم   حرافيػًا، لتشػكؿ، مػ  مسػاة  

%، مػػواـ الدولػػ  ال مسػػطيني  المنشػػودة، وفػػؽ  7.41مطػػاع رػػزة، التػػي تسػػاوي بالنسػػب  لمإػػ   الحربيػػ  ةػػوالي 
 الرؤي  اإلسراليمي .

، واشػتدت 3276منذ "نكس " ال امس مف ةزيراف بيونيػوع  وتت ؽ الومال  التي فرإها االةتالؿ عم  ا رض
وتيرتها باد أوسمو، م  موم ه مف الكياف ال مسطيني المستقبمي الذي ال ي رج، بالنسب  إليه، عف إطار الةكـ 

 الذاتي الماني بالشؤوف المدني  لمسكاف، باستثناء السيادة وا مف الموكولتيف إليه.
  ةػػػؿ الػػػدولتيف، بةسػػػب دالػػػرة شػػػؤوف الم اوإػػػات فػػػي منظمػػػ  التةريػػػر بيػػػد أف الوإػػػ  الػػػراهف يقإػػػي عمػػػ

ال مسطيني ، ويقود، في المةصم ، إل  "دول  فمسطيني  عمػ  الػورؽ بينمػا عاصػمتها فػي السػماء"، وفػؽ تابيػر 
 أوساط سياسي  فمسطيني .

زاء ذلػػؾ؛ ي ػػد ال مسػػطينيوف أن سػػهـ اليػػوـ "أمػػاـ ترا ػػ  ةػػاد فػػي ا فػػاؽ السػػيادي  عمػػ   أرإػػهـ وأمػػاـ مسػػار وا 
 سياسي مسدود"، عم  ةد موؿ دالرة الم اوإات.

وأإػػافت إف "السياسػػات اإلسػػراليمي  المتمثمػػ  فػػي توسػػي  المسػػتوطنات وعػػزؿ مدينػػ  القػػدس المةتمػػ  عػػف بقيػػ  
الإػػ   الحربيػػ  وهػػدـ المنػػازؿ وتشػػريد السػػكاف ال مسػػطينييف ومصػػادرة ا راإػػي تهػػدد إمكانيػػ  االسػػتمرار فػػي 

 يقـو عم  أساس الدولتيف". إي اد ةؿ
ودفات سياسات االةتالؿ، بال انب ال مسطيني إل  التو ه صوب ا مـ المتةػدة لنيػؿ االعتػراؼ "بدولػ  ريػر 

 3276عإػو" فػػي المنظمػػ  الدوليػ ، لاػػزؿ االسػػتيطاف وتثبيػػت مبػدأ ةػػؿ الػػدولتيف واإلمػرار بػػأف أراإػػي الاػػاـ 
 الؿ.مةتم  وليست متنازعًا عميها كما يزعـ االةت

وت ت  ال طوة باب إلزامي  الػدوؿ ا عإػاء فػي المنظمػ  ا مميػ  بػالتةرؾ لػدعـ ال هػود ال مسػطيني  مػف أ ػؿ 
 انسةاب االةتالؿ منها.

بيػػػَد أف القػػػرار لػػػـ يكػػػف بػػػدياًل عػػػف الت ػػػاوض الػػػذي لػػػـ تحػػػادر القيػػػادة ال مسػػػطيني  دالرتػػػه مػػػط، بػػػدعوى عػػػدـ 
وومػؼ االسػتيطاف، ولكنهػا  3276ط  اسػتناد  إلػ  مر ايػ  ةػدود تاارإهما، مبدي  االستاداد السػتلنافه شػري

 تريد  مؽ بيل  ت اوإي   ديدة مف  الؿ تةسيف المركز القانوني عم  المستوى الدولي.
 سياسة التهاـ األراضي المحتمة

كػـ  7341التهـ االةتالؿ اإلسراليمي عبر السنوات المتوالي  رالبي  مساة  الإ   الحربي ، التػي تبمػغ ةػوالي 
كـ مرب  بدونه، بةيث لـ يتبؽ لم انب ال مسػطيني سػوى  3700مرب  م  مساة  ميا  البةر الميت، وةوالي 

 %، فقط. 32.27كـ مرب ، بنسب   3331.37
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ومػػػػد ذهبػػػػت االمتطاعػػػػات لصػػػػال  تحذيػػػػ  التوسػػػػ  االسػػػػتيطاني، عبػػػػر االسػػػػتيالء عمػػػػ  ا راإػػػػي ال مسػػػػطيني  
 ي  المةتم .% مف الإ   الحرب 47ومصادرة زهاء 

 -أل ػػػا فػػػي منطقتػػػي بأ 310ألػػػؼ دونػػػـ، منهػػػا  270ع ةػػػوالي 3221وصػػػادر االةػػػتالؿ منػػػذ ات ػػػاؽ أوسػػػمو ب
ال اإػػػػا  لمسػػػػيطرة المدنيػػػػ  ال مسػػػػطيني  وا منيػػػػ   -ال اإػػػػا  لمسػػػػمط  ال مسػػػػطيني  بسػػػػيطرة كاممػػػػ ع، و بب

 اإلسراليمي ع، وفؽ تصني ات أوسمو.
% مػف إ مػػػالي  1.34اػ  إػمف منطػػػقتيبأع و ببع إلػ  ا تػزاء نسػب  وأدى امتطاع االةػتالؿ لممسػاة  الوام

% منهمػػا فقػػط، لصػػال  إػػمها إلػػ  المنطقػػ  بجع ال اإػػا  لسػػيطرته الكاممػػ ،  13.27%، مبػػػػػقيًا عػػػػم   12
 %. 74.34التي باتت مساةتها اإل مالي  ةوالي 

إػ   الحربيػ  التػي اسػتول  عميهػا مػباًل ألؼ دونـ إل  أراإػي ال 310بينما أإاؼ المساة  المصادرة بمقدار 
 % مف مساةتها اإل مالي . 20.34%، لتشكال ماًا ةوالي  62بنسب  

% مػػػػف مسػػػػاة  الإػػػػ   الحربيػػػػ  لصػػػػال  بنػػػػاء  ػػػػدار ال صػػػػؿ  31ونػػػػت  عػػػػف ذلػػػػؾ امتطػػػػاع االةػػػػتالؿ لنةػػػػو 
تامر % لممسػػػتوطنات ومػػػا يسػػػم  أمػػػالؾ الدولػػػ ، ويسػػػتوطف زهػػػاء نصػػػؼ مميػػػوف مسػػػ 34.13الانصػػػري، و

 المساة  ا كبر منها،
% لت صيصػػػها مةميػػػ   1% منهػػػا تمهيػػػدًا لمصػػػادرتها، واسػػػتول  عمػػػ   3.67بينمػػػا "مسػػػ  االةػػػتالؿ نةػػػو 

% مػػف مسػػاةتها"، وفػػؽ رلػػيس الم نػػ  الاامػػ  لمػػدفاع عػػف  3.17طبيايػػ ، مقابػػؿ ادعػػاء امػػتالؾ اليهػػود لنةػػو 
 ا راإي ال مسطيني  المةتم  عبد الهادي هنطش.

لطرؽ االلت افي  والماسكرات وا براج الصهيوني   وانب ا راإي ال مسطيني  المةتم  إمف مساة  وت ترؽ ا
 % منها. 3.76تت اوز   

بتقسيـ  3276وأوإ  هنطش، لػ "الحد" مف ا راإي المةتم ، أف "سمطات االةتالؿ مامت منذ عدواف الااـ 
يػرة وسػابا  تإػـ المسػتامرات المازولػ ، بينمػا أبقػ  كتػؿ اسػتيطاني  كب 7 زءًا، منهػا  33الإ   الحربي  إل  

 ثماني  "كانتونات" م تت  رير متصم ، تربطها الشوارع وا ن اؽ.
وبمػػػوازاة ذلػػػؾ؛ أةكػػػـ االةػػػتالؿ سػػػيطرته عمػػػ  المنػػػاطؽ المسػػػماة بجع مػػػف مسػػػاة  الإػػػ   الحربيػػػ ، ررػػػـ أف 

صناع  وريرها، في ةيف أبق  السمط  مةاصرة اإلمكانات االستثماري  مو ودة فيها وأيإا الميا  والزراع  وال
في منطق  بأع وهي مساة  المدف والقرى والم يمات، بةيث بات االةتالؿ يست دـ فمسطيف "كةديق   م يػ " 

 له يوظ ها مت  شاء وكي ما أراد، بما ي دـ مصالةه االمتصادي  وا مني  ماًا.
طيني ، والػػتةكـ بم ػػاتي  االمتصػػاد والهيمنػػ  عمػػ  ومإػػت سػػمطات االةػػتالؿ فػػي نهػػب المػػوارد الطبيايػػ  ال مسػػ

مطاعه، والتةكـ بالماابر والةػدود والت ػارة ال ار يػ ، وةريػ  الةركػ  والتنقػؿ وشػؿ الةيػاة فػي الإػ   الحربيػ  
بال ػػػدار الانصػػػري والطػػػرؽ االلت افيػػػ  والمسػػػتوطنات المتراميػػػ  ومةاصػػػرة مطػػػاع رػػػزة وعػػػزؿ مدينػػػ  القػػػدس 

 اتها السياةي  وإرب ةركتها الت اري .وةرماف السمط  مف عالد
وأدى ذلػػؾ، بطبياػػ  الةػػاؿ، إلػػ  تػػراكـ أوإػػاع امتصػػادي  متػػدهورة عبػػر السػػنوات، ةتػػ  بمحػػت ةػػدًا  طيػػرًا، 

، عممػًا بػأف 1033% عػاـ  1إلػ   1030% عػاـ  2ةيث ترا ات نسب  النمو في ا راإي ال مسطيني  مػف 
تي ػ  المسػاعدات الدوليػ  ولػيس بسػبب القػدرة اإلنتا يػ  لالمتصػاد النمو االمتصادي في ا عواـ السابق  كاف ن

 الوطني.
% عمػ  التػوالي،  46% و 10%، وبمػغ ال قػر  40% وفػي رػزة  10بينما، وصمت البطالػ  فػي الإػ   إلػ  
ألؼ  10دوالر في الإ   الحربي ، مقابؿ  3100دوالر في رزة و 200ةيث ال يتادى د ؿ ال رد ال مسطيني 
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الكيػػاف اإلسػػراليمي، بمػػا يكشػػؼ ال  ػػوة بػػيف ا سػػاار وة ػػـ المػػدا يؿ، فػػي ظػػؿ م تمػػ  تشػػكؿ فلػػ  دوالر فػػي 
سػنوات القادمػ  السػتيااب  6 - 7الشباب فيه النصؼ، ةيث تةتاج السمط  إل  تػوفير مميػوف وظي ػ   ػالؿ 

 ة ـ ال ري يف المتزايد.
ات الةكومي  ال مسطيني ، التػي تةتػاج إلػ  وأس ر ترا   دعـ المانةيف واإل راءات اإلسراليمي  وباض السياس

 مميار دوالر. 3.1مرا ا ، عف ع ز مالي بمغ 
في ةيف أدت سياس  ا  يرة، بالتشاور مػ  صػندوؽ النقػد الػدولي والبنػؾ الػدولي، إلػ  رفػ  الإػرالب وت ميػد 

لسػػم  الحذاليػػ  الةػػوافز الماليػػ  الماطػػاة مػػف  ػػالؿ مػػانوف تشػػ ي  االسػػتثمار، واسػػت ةاؿ الحػػالء الػػذي شػػمؿ ا
مميػارات دوالر، وفػؽ  4ا ساسي  وأساار الطام  والمةرومات، وتإ ـ فاتورة كبيرة عمػ  القطػاع الاػاـ بمبمػغ 

تقػػديرات امتصػػػادي ، تشػػػكؿ نتػػػاج تػػػراكـ مسػػػتةقات لمقطػػاع ال ػػػاص وصػػػندوؽ التقاعػػػد ال ػػػارغ واالسػػػتدان  مػػػف 
 المانة . البنوؾ وة ـ ديوف ك متها السمط  مف باض الصناديؽ والدوؿ

لقد زاد  الؿ ا ون  ا  يرة تأثير البنؾ الدولي وصندوؽ النقد الدولي عمػ  السياسػ  االمتصػادي  ال مسػطيني ، 
 وفؽ الوزير ا سبؽ ال بير االمتصادي مازف سنقرط في تصري  سابؽ لػ "الحد" مف ا راإي المةتم .

هيكميػ  الموازنػ  الاامػ  لمسػمط ، ةيػث يػذهب  وت م  ذلؾ، بةسبه، في نوات  المشهد ال مسطيني، وال مػؿ فػي
مميػػػػارات دوالر لألمػػػػف، بينمػػػػا يتػػػػوزع البػػػػامي عمػػػػ  القطاعػػػػات ا  ػػػػرى الصػػػػةي   1.7% مػػػػف إ مػػػػالي  14

والتاميمي  وال دمات ا ساسي ، أي عم  ةساب تطوير البني  التةتي  والة اظ عم  النسي  الم تماي وزيػادة 
 لمؤمن  لقاعدة إنتا ي  واسا .المشاري  المّولدة ل رص الامؿ وا

وهذ  الاقيدة ا مني ، االستثنالي  لسػمط  تةػت االةػتالؿ، تشػمؿ ةمايػ  أكثػر مػف نصػؼ مميػوف مسػتامر فػي 
 مستوطن ، وتأميف مستمزمات التنسيؽ ا مني م  سمطات االةتالؿ. 320

  المةتمػ  إزاء أزمػ  امتصػادي  ومد و د ذلؾ نوات ه مؤ رًا في االةت ا ات الشابي  الاارم  في الإػ   الحربيػ
ع الػػذي كػػاف مػػف 3224 انقػػ  وليػػدة االةػػتالؿ واالةتكػػاـ لت ميػػات أوسػػمو والت ػػاؽ بػػاريس االمتصػػادي بعػػاـ 

، وأف ياػػػاد تقييمػػػه كػػػؿ سػػػت  3222الم تػػػرض أف يبمػػػغ عمػػػر  االفتراإػػػي مػػػ  انتهػػػاء المرةمػػػ  االنتقاليػػػ  عػػػاـ 
 أشهر، إال أف كال ا مريف لـ ين زا مط.

نػػػت  الةػػػراؾ الشػػػابي مػػػف م اعيػػػؿ ع ػػػز السػػػمط  عػػػف موا هػػػ  التزاماتهػػػا الماليػػػ  وارت ػػػاع أسػػػاار السػػػم  كمػػػا 
ا ساسي  والمةرومات وت شي البطال  وال قر واعتماد المؤسسات عم  تبرعات المانةيف، واإلرراؽ في الديوف 

   لممواطف.والقروض وا نماط االستهالكي ، وتإرر القطاع ال اص وترا   القدرة الشرالي
 االستيطاف ينشط بعد أوسمو

 مػؽ ات ػاؽ أوسػمو مأزمػػًا فادةػًا بتأ يػؿ بةػػث مإػايا الوإػ  النهػالي باالسػػتيطاف والال لػيف والقػدس والةػػدود 
اإلسػراليمي ، المؤ مػ  إلػ  زمػف آ ػر، مػا  –وا مف والميػا ع إلػ  المرةمػ  النهاليػ  مػف الم اوإػات ال مسػطيني  

 تشراله في ا راإي المةتم .سم  بتمدد االستيطاف واس
؛ تمكنػػت سػمطات االةػػتالؿ، عبػر القتػػؿ والتنكيػؿ والانػؼ، مػػف مصػادرة نةػػو أرباػ  ماليػػيف 3276ومنػذ عػاـ 

منػػزؿ سػػنويًا، بةسػػب دالػػرة  300ألػػؼ منػػزؿ فيهػػا بماػػدؿ  17دونػػـ مػػف أراإػػي الإػػ   الحربيػػ ، وهػػدـ نةػػو 
 شؤوف الم اوإات في منظم  التةرير ال مسطيني .

دونػـ بػدعوى بأراإػي دولػػ ع،  3.130.000ت الػدالرة، فػي تقريػر أصػدرته ةػديثًا، بػأف االةػتالؿ صػادر وأفػاد
ألؼ دونػـ  300ألؼ دونـ بة   أنها أمالؾ رالبيف و 430دونـ بذريا  بمةميات طبياي ع و 3.100.000و

 بقرارات عسكري .
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مسػػػتوطن  ومومػػػ  اسػػػتيطاني  460ألػػػؼ أ ػػػرى لصػػػال  المسػػػتوطنيف، إلمامػػػ   300وتػػػاب  "صػػػادر االةػػػتالؿ 
 ألؼ مستوطف". 332عشوالي وثكن  عسكري  عميها، تإـ نةو 

% مػػف أراإػػي القػػدس المةتمػػ ، لصػػال   27ويسػػيطر االةػػتالؿ اليػػوـ، بةسػػب ماطياتهػػا، عمػػ  "مػػا نسػػبته 
 البناء والتوس  االستيطاني، ويةـر ال مسطينييف أصةاب ا رض الشرعييف مف ةقومهـ وأمالكهـ".

رج االةػػتالؿ فػػي تن يػػذ م ططػػه الصػػهيوني، "فسػػّف القػػوانيف التػػي ت ػػدـ مصػػمةته، وصػػادر ا راإػػي ومػػد تػػد
تةػػت ذرياػػػ  بأمػػػالؾ الدولػػػ  والمنػػػاطؽ الاسػػػكري  المحمقػػ ع  رػػػراض بنػػػاء المسػػػتوطنات، التػػػي أمامهػػػا إػػػمف 

 أراإي فمسطيني  تةوي م زونًا كبيرًا مف الميا ، لالستيالء عميها"، وفؽ موؿ هنطش.
% مف مساة  الإ   الحربيػ  فػي منطقػ  ا رػوار،  11ةوالي  3262إ  أف "االةتالؿ صادر في عاـ وأو 

الذي يقإي باالستيالء عم  شريط ةدودي فػي المنطقػ  الشػرمي  لهػا يتػراوح  3260تن يذًا لم طط آلوف لااـ 
 كـ عم  طوؿ الإ   بمةاذاة نهر ا ردف". 33 – 31عرإه مف 

طق  االستراتي ي  ورناها بالميا ، وتشكيمها ةا زًا أماـ التواصؿ مػ  ا ردف، عنػد إبقػاء وأفاد "بةيوي  تمؾ المن
 السيطرة عميها".

، توطلػ  السػتالب منػاطؽ اسػتراتي ي  3276وشرع االةتالؿ في "مصػادرة المنػاطؽ المو ػودة بمةػاذاة ةػدود 
 ات ال مسطيني  ومةاصرتها".في الإ   الحربي  إلمام  المستامرات فيها مف أ ؿ تطويؽ المدف والبمد

ورأى هػػػنطش أف "سػػػمطات االةػػػتالؿ ماإػػػي  فػػػي م طػػػط تهويػػػد الإػػػ   الحربيػػػ  عبػػػر ت ريػػػغ المنػػػاطؽ مػػػف 
مامػػػػ  المسػػػػتوطنات، دوف االكتػػػػراث  سػػػػكانها، ومصػػػػادرة ا راإػػػػي وشػػػػؽ الشػػػػوارع االلت افيػػػػ  وهػػػػدـ المنػػػػازؿ وا 

 بالقانوف الدولي وات اميات  نيؼ الرابا ".
% مف المستامريف في مةافظ   30.7موماًا اةتالليًا في الإ   الحربي ، بينما يستوطف  464 وينتشر "مراب 

مسػتامرًا فػي شػرمي القػدس المةتمػ "،  327362مسػتامرًا، مػنهـ  171421القدس، ةيػث بمػغ عػددهـ ةػوالي 
 وفؽ  هاز اإلةصاء ال مسطيني.

 300مسػػػػتامرًا مقابػػػػؿ كػػػػؿ  10ةػػػػوالي  و"تشػػػػكؿ نسػػػػب  المسػػػػتامريف إلػػػػ  ال مسػػػػطينييف فػػػػي الإػػػػ   الحربيػػػػ 
 فمسطيني". 300مستامرا مقابؿ كؿ  72فمسطيني، في ةيف بمحت أعالها في مةافظ  القدس بنةو 

% مف مساة  الإ   الحربي  المةتم ، ةيث يبمغ إ مالي طوله، كما تّمػت  31بينما يمتهـ ال دار الانصري 
البالح   3276كـ، أي إاؼ طوؿ ةدود الااـ  602، ةوالي 1007نيساف بأبريؿع  10المصادم  عميه في 

 كـ. 110
ومد استكممت سمطات االةتالؿ بنػاء ةػوالي ثمثػي مسػار ال ػدار، الػذي يشػكؿ، بةسػب دالػرة الم اوإػات فػي 

 المنظم ، " زءًا مف المشروع االستيطاني وسياسات انتزاع ا راإي المرتبط  به".
ر ال دار فوؽ أراإي الإ   الحربي  المةتم  بما فيها القدس % مف مسا 23وي طط االةتالؿ "لبناء ةوالي 

المةتمػػ "، وفػػؽ ماطيػػات الػػدالرة، التػػي أشػػارت إلػػ  أف "أصػػاب " مسػػتوطنتي بأرييػػؿ وكيػػدوميـع، عمػػ  سػػبيؿ 
كػـ دا ػؿ الإػ   الحربيػ ". وتسػ ؿ الماطيػات الرمميػ  ال مسػطيني  "مقػدار مسػاة   11المثاؿ، "تمتداف مساف  

 1كػـ 611بنةػو  3242سطيني  المازول  والمةاصرة بػيف ال ػدار وةػدود فمسػطيف المةتمػ  عػاـ ا راإي ال م
أراٍض زراعيػػػ   1كػػػـ 142% مػػػف مسػػػاة  الإػػػ   الحربيػػػ ، منهػػػا ةػػػوالي  31، أي ةػػػوالي 1030فػػػي الاػػػاـ 

 13رابػػات ومنػػاطؽ م توةػػ ، باإلإػػاف  إلػػ   1كػػـ 130مسػػتحم  كمسػػتامرات ومواعػػد عسػػكري  و 1كػـ 330و
 راض مبني  فمسطيني ".أ 1كـ
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ألػػؼ نسػػم ، تتركػػز أرمبهػػا فػػي القػػدس  100ت ماػػًا يسػػكنها مػػا يزيػػد عمػػ   31وياػػزؿ ال ػػدار نهاليػػًا "ةػػوالي 
ت ماػػًا سػػكانيًا  373ت ماػػًا يسػػكنها مػػا يزيػػد عمػػ  ربػػ  مميػػوف نسػػم ، كمػػا يةاصػػر ال ػػدار  16المةتمػ  بوامػػ  

 يقطنها ما يزيد عم  نصؼ مميوف نسم ".
% مف إ مالي مساة  الإ   الحربيػ ، ةيػث تسػيطر  12تشكؿ مساة  رور ا ردف ما نسبته  وفي السياؽ،

مسػػتامر فػػي تمػػؾ المنطقػػ ،  2300% مػػف مسػػاةته، ويسػػتوطف نةػػو  20سػػمطات االةػػتالؿ عمػػ  أكثػػر مػػف 
ألػػػؼ فمسػػػطيني، ويسػػػتولوف عمػػػ  مقػػػدراتهـ الطبيايػػػ  ويسػػػرموف  73مسػػػتوطن ، يةاصػػػروف زهػػػاء  13إػػػمف 

 أراإيهـ.
 زل  ا راإي ال مسطيني  عبر االستامارت 

ـّ إنشػػاء أوؿ مسػػتوطن  إسػػراليمي  فػػي ا راإػػي ال مسػػطيني  المةتمػ  عػػاـ  فػػي ن ػػس الاػػاـ الػػذي وماػػت  3276تػ
 فيه الإ   الحربي  ومطاع رزة تةت االةتالؿ.

ر مانونيػ ، مػا ومنذاؾ؛ كّرس االةػتالؿ طاماتػه السػتامار ا راإػي ال مسػطيني  المةتمػ  واسػتحاللها بطػرؽ ريػ
إلػػ  نصػػؼ مميػػوف  3272آالؼ مسػػتوطف الاػػاـ   3عكػػس نمػػوًا ممةوظػػًا فػػي عػػدد المسػػتوطنيف، ارت ػػ  مػػف 

.  مستوطف اليـو
وتدلؿ مراءة الماطيػات الرمميػ  لػدالرة شػؤوف الم اوإػات فػي المنظمػ  عمػ  "تإػاعؼ عػدد المسػتوطنيف منػذ 

 ".1031ؼ في الااـ أل 300ألؼ إل  زهاء  130تومي  ات اؽ أوسمو مف ةوالي 
 3.6% إلػ   3"ارت   عدد المسػتوطنيف فػي ا راإػي ال مسػطيني  المةتمػ  كػؿ عػاـ بنسػب   1000ومنذ الااـ 

 %، أي ثالث  أإااؼ مادؿ النمو السكاني في الكياف اإلسراليمي".
طيني  المةتمػػ ، وأكػػدت الػػدالرة "عػػدـ شػػرعي  وال مانونيػػ  ا نشػػط  االسػػتيطاني  اإلسػػراليمي  فػػي ا راإػػي ال مسػػ

 وفؽ القانوف الدولي، بما في ذلؾ القانوف الدولي اإلنساني".
وت ػػيض أ نػػدة ا مػػـ المتةػػدة بقػػرارات دوليػػ  تػػنص عمػػ  ذلػػؾ صػػراة ، كمػػا أصػػدر م مػػس ا مػػف الاديػػد مػػف 

 القرارات المشابه ، إال أنها ما زالت رهين  الورؽ تةت طالم  تأ يؿ التن يذ.
 33/33/1031، الغد، عّماف
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هػػػود بػػػاراؾ، باػػػد التصايػػػػد فػػػي أوؿ تصػػػري  لػػػوزير الػػػدفاع اإلسػػػراليمي، إي3 آمػػػاؿ شػػػةادة -القػػػدس المةتمػػػ  
« ةمػػاس»يؿ و الر أف لمواليػػات المتةػػدة دورًا فػػي التهدلػػ  بػػيف إسػػر رص عمػ  أف يظهػػا  رػػزة، ةػػالاسػكري ت ػػ

ود ػوؿ مواتػه إلػ  عمػؽ القطػاع. ةػديث بػاراؾ  ػاء باػد أمػؿ مػف « الرصاص المصػبوب»  مناًا لتكرار عممي
ف نتانياهو، بتو يه ػساع  مف انتهاء  مس  الةكوم  اإلسراليمي ، ا ةد، التي هدد فيها رليس الةكوم ، بنيامي

مػا أسػما  ر فيهػا مػف أباػاد عػدـ وإػ  ةػد ليةػذ وة إل  الم تم  الػدوليوو ه دع« ةماس»ربات ماسي  لػ إ
ذر نتانيػاهو بػأف بػالد  لػف تقػؼ مكتوفػ  ا يػدي وأنػ«. تنظيمػات اإلرهابيػ  فػي رػزةاالعتداءات التي تن ذها ال»

 أماـ هذا الوإ .
رليػػػػس الةكومػػ  اإلسػػراليمي  لػػـ يتطػػرؽ إلػػ  أيػػ   هػػود أميركيػػ  وال مصػػري  تبػػذؿ فػػي هػػذا الشػػأف، لكػػف بػػاراؾ، 

  ررػػػـ أف الةػػػديث الػػػذي أدلػػػ  بػػػه وزراء فػػػي الةكومػػػ  ومسػػػؤولوف آ ػػػروف كػػػاف يقتصػػػر عمػػػ  ال هػػػود وعمػػػ
المصري  لمتوصؿ إل  تهدل  ولـ يذكر أةدهـ ال هود ا ميركي ، راح يظهر هذ  ال هػود. وكػاف بػذلؾ يسػتحؿ 

، إظهػار أنػه مػا أوؿ فرص  باد فوز أوباما في االنت ابات ا ميركي ، ليإرب عص وريف بة ر واةػد3 ا وؿ
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زاؿ عم  عالم   يدة م  اإلدارة ا ميركي ، عم  ررـ التوتر الذي شهدته الاالمات بيف البمديف بسبب سياس  
 نتانياهو وتد مه ال ظ في االنت ابات ا ميركي  لمصمة  المرش  ال مهوري ميت رومني.

مػػا زاؿ الش صػػي  المتزنػػ  فػػي هػػذ   والثػػاني، تسػػ يؿ نقطػػ  لمصػػمةته فػػي الماركػػ  االنت ابيػػ  عبػػر تأكيػػد أنػػه
الةكوم . فهو الذي يسا  إلتاة  ال رصػ  أواًل لمت اهمػات الديبموماسػي ، وفقػط عنػد فشػؿ ال هػود يتو ػه نةػو 

 الامؿ الاسكري.
بػػػاراؾ كحيػػػر  مػػػف المسػػػؤوليف اإلسػػػراليمييف مػػػا زاؿ يت ػػػوؼ مػػػف أف يػػػدف  ثمػػػف مقػػػامرة نتانيػػػاهو فػػػي إسػػػاءاته 

عندما تد ؿ تد اًل سافرًا في االنت ابات ا ميركي  وراهف عم  فػوز ميػت رومنػي. فهػذ  لماالمات م  أوباما، 
الماركػ  التػػي مادهػا نتانيػػاهو لػـ يػػرَض عنهػا ماظػػـ اإلسػػراليمييف وي ػدوف أنهػػا مقػامرة ومحػػامرة بكػؿ مػػا تانيػػه 

ليمي الصػاب  الكمم . وباراؾ عم  و ه ال صوص، الر ؿ الاسكري الذي  ػدـ فػي كػؿ أسػمة  ال ػيش اإلسػرا
وتػػػول  منصػػػب رلػػػيس أركػػػاف ووزيػػػر دفػػػاع ورلػػػيس ةكومػػػ ، ياػػػرؼ  يػػػدًا ميمػػػ  الػػػدعـ الػػػذي تقدمػػػه الواليػػػات 
المتةدة، ماليًا وعسكريًا، بالنسب  إلسراليؿ. وهو يريد ليس فقط المةافظ  عم  هذا الػدعـ، كنػزًا اسػتراتي يًا ال 

 ركا الداعم  الوفي  لةمي تها االستراتي ي  إسراليؿ.يثمف لمدول  الابري ، إنما تةسينه وإماف أف تبق  أمي
 مبادرة السالـ األميركية

فػػػػي توماػػػػات اإلسػػػػراليمييف أف ةكػػػػومتهـ المقبمػػػػ  سػػػػتوا ه صػػػػاوبات سياسػػػػي  بسػػػػبب تانػػػػت ةكومػػػػ  اليمػػػػيف 
اإلسػػػػراليمي وموم هػػػػا الػػػػرافض دعػػػػوَة أوبامػػػػا إلػػػػ  اسػػػػتلناؼ الاالمػػػػات مػػػػ  ال مسػػػػطينييف والشػػػػروع بم اوإػػػػات 

وصؿ إل  ات امي  سالـ. وعم  ررـ ا صػوات الداعمػ  مػوم ض نتانيػاهو، التػي تػرى أف إمامػ  هػذ  الدولػ  والت
عميها وبالتالي تهديد أمف بمدات ال نػوب اإلسػراليمي بقصػؼ الصػواري  ياقبػه « ةماس»مد تؤدي إل  سيطرة 

ا ميركػي فػي دعػـ الامميػ   رد إسراليمي يدف  المنطق  إلػ  ةػرب إمميميػ ، يػرى آ ػروف أف هنػاؾ ةا ػ  لمػدور
السػػممي . ويبػػرز فػػػي هػػذا المسػػار الػػػرليس شػػماوف بيريػػز، الػػػذي يػػرى أف هنػػاؾ أهميػػػ  مصػػوى لمة ػػاظ عمػػػ  

 عالمات  يدة م  الواليات المتةدة والت اوب م  رربتها في سالـ م  ال مسطينييف.
يقػ  سياسػي  صػارها  ي ػري ومف  ه  أ رى يتبن  إسراليميوف، ممف يدعموف الصوت الػذي أطمقػه بيريػز، وث

إلػ   انػب فيميػب دريمػر بعقيػد متقاعػدع. « صندوؽ السػالـ فػي الشػرؽ ا وسػط»أرونسوف، مدير البةث في 
الوثيق  تؤكد أف مشارك  فاال  فػي ةػؿ الصػراع هػي مصػمة  أميركيػ  عميػا. وتقتػرح الوثيقػ  عمػ  إدارة أوبامػا 

ال مسػػػػطيني  عمػػػػ  أسػػػػاس مبػػػػادرة السػػػػالـ الاربيػػػػ  ال ديػػػػدة أف تاػػػػرض  طػػػػ  تشػػػػتمؿ عمػػػػ  اعتػػػػراؼ بالسػػػػيادة 
عربيػ  فػي ا راإػي ال مسػطيني . كمػا تقتػرح الوثيقػ  عمػ   –وم ططًا أمنيًا يقوـ عم  انتشار موة رماب  دولي  

بػاراؾ أوبامػا أف ياػػرض عمػ  إسػراليؿ صػػ ق  السػيادة ال مسػطيني  مقابػػؿ أمػف إسػراليؿ. ويشػػمؿ عنصػر ا مػػف 
 عم  ت وؽ إسراليؿ النوعي. بندًا يتةدث عف الة اظ

مإموف الوثيق  ال يػروؽ لنتانيػاهو وماسػكر  اليمينػي وةمي ػه أفيحػدور ليبرمػاف، مػا يزيػد القمػؽ لػدى مسػؤوليف 
و هػػػات إسػػػراليمي  مػػػف تاميػػػؽ ا زمػػػ  بػػػيف الرليسػػػيف اإلسػػػراليمي وا ميركػػػي، فػػػي ةػػػاؿ تبنػػػ  ا  يػػػر الوثيقػػػ  

 وعرإها عم  إسراليؿ لمتطبيؽ.
 هوخشية نتنيا

وي شػػػ  نتانيػػػاهو مػػػف أف يػػػدعـ أوبامػػػا فػػػي ماركػػػ  االنت ابػػػات اإلسػػػراليمي ، إيهػػػود أولمػػػرت الػػػرليس السػػػابؽ 
لمةكوم  اإلسراليميػػػػ  ويتد ؿ في شكؿ رير مباشر في هذ  االنت ابات. وفي هذا ال انب سيكتشػؼ نتانيػاهو 

ا ميػ  فػي إسػراليؿ، عنػدها لػف يػتمكف مػف التهػرب أف أوباما أيإًا مادر عمػػػػ  التد ػػػػؿ في الماب  السياسػي  الد
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يراف وسوري ، لكونها مإػايا  مف دفػػػػ  الثمف المطموب أميركيًا في القإايا المصيري  مثؿ الممؼ ال مسطيني وا 
 «.مااريؼ»ذات أثر كبير في االنت ابات، كما كتبت صةي   

اوف ا منػػي. فػػالمقربوف مػػف نتانيػػاهو لػػـ القمػػؽ الػػذي ينتػػاب اإلسػػراليمييف، فػػي شػػكؿ متصػػاعد، يكمػػف فػػي التاػػ
ي  ػػوا أف يػػؤثر انت ػػاب أوبامػػا فػػي  وانػػب م تم ػػ  مػػف التاػػاوف ا منػػي بػػيف إسػػراليؿ والواليػػات المتةػػدة، وفػػي 

 م اؿ الدفاعات ال وي  الصارو ي .
ؤالء فػي مقابػػؿ هػػذا القمػػؽ هنػػاؾ مػف يػػرفض فػػي إسػػراليؿ ةتػػ  منامشػػ  اةتمػاؿ انتقػػاـ أوبامػػا مػػف نتانيػػاهو، وهػػ

ياتمػدوف فػي مػػوم هـ عمػ  أف أوبامػػا يتصػرؼ فػي شػػكؿ عقالنػي وبأعصػػاب بػاردة وياػرؼ كيػػؼ ي صػؿ بػػيف 
، سػػواء عمػػ  الصػايد ال مسػػطيني أـ عمػػ  الصػػايد «مػػا يصػػ  القيػاـ بػػه»مشػاعر  السػػمبي  ت ػػا  نتانيػاهو وبػػيف 

راليؿ مػػف اله مػػات اإليرانػػي وةتػػ  عمػػ  صػػايد مواصػػم  تقػػديـ الماونػػات والمسػػاعدات فػػي م ػػاؿ ةمايػػ  إسػػ
 الصػارو ي . ويقػوؿ هػؤالء إف هػػذ  الةسػابات ال تأ ػذ فػػي االعتبػار عنصػرًا أساسػيًا فػػي الماادلػ  هػو الطػػرؼ 

 
 
 

ا  ر، أي ال مسطيني واإليراني. فكالهما يتصرؼ بطريق  تحيظ أوبامػا، وعنػدها لػف ي ػد سػبياًل سػوى الاػودة 
كػي بأكثريتػه ال مهوريػ  متاػاطؼ مػ  إسػراليؿ ولػف يوافػؽ الةتإاف نتانياهو،  صوصًا أف الكػونحرس ا مير 

 بسهول  عم  اإلإرار بها.
 33/33/1031، الحياة، لندف

 
ـُ المتجدِّدُة بعد فوز أوباما 54  األوها

 هاني المصري
أ يًرا،  رت االنت ابات الرلاسّي  ا ميركّيػ ، وفػاز بػاراؾ أوبامػا ب تػرة رلاسػّي  ثانيػ ، وُهػِزـ ميػت رومنػي، وهػذا 

بػػٌر  يػػٌد لمػػرليس "أبػػو مػػازف"، وسػػيٌء لنتنيػػاهو، الػػذي تربطػػه عالمػػات متػػوترة مػػ  أوبامػػا،  صوًصػػا باػػد أف  
  رج عف المألوؼ وتد ؿ عمًنا وسًرا لصال  منافسه في االنت ابات.

إل  أي ةد سيكوف ن اح أوباما  ّيًدا لم مسطينييف وسيًلا إلسراليؿ . هذا في رةـ المسػتقبؿ، مػ  أّف الت ػارب 
السػػابق  مػػ  الرؤوسػػاء ا ميػػركييف بصػػورة عامػػ ، ومػػ  أوبامػػا بصػػورة  اصػػ ، باػػد ترا اػػه وتنصػػمه مػػف كػػؿ 
وعػػود ؛ ال تاطػػي أي م ػػاؿ لمت ػػاؤؿ، بػػؿ ت ػػرض مػػدًرا كبيػػًرا مػػف الةػػذر،  ّف أوبامػػا الػػذي ال يةػػب نتنيػػاهو، 

اليمّي ، سػوؼ يؤيػد مػا وسيةاوؿ مدر اإلمكاف أف يرى أي ش ص بداًل منػه فػي منصػب رلػيس الةكومػ  اإلسػر 
 تت ذ  أي ةكوم  إسراليمّي  مادم  بصرؼ النظر عمف يترأسها.

اإلسػػراليمّي  المترتبػػ  عمػػ  المصػػال  المشػػترك  أكبػػر مػػف أف تتػػأثر بشػػكؿ ةاسػػـ  –فأهمّيػػ  الاالمػػات ا ميركّيػػ  
نشػػػهد باػػػض  بالاالمػػػات الش صػػػّي  التػػػي تػػػربط الػػػرليس ا ميركػػػي ورلػػػيس الةكومػػػ  اإلسػػػراليمي، فػػػيمكف أف

 ال الفات، إ  أنها في النهاي  ستةسـ لصال  ما هو مشترؾ.
بػػػالررـ ممػػػا سػػػبؽ، فػػػال يػػػزاؿ رهػػػاف ميػػػادات فمسػػػطينّي  نافػػػذة عمػػػ  ال الفػػػات القالمػػػ  والمةتممػػػ  بػػػيف اإلدارة 

ّي  القادم  ا ميركّي  والةكوم  اإلسراليمّي ، وعم  ما يمكف أف تتركه مف تأثير وتحيير في االنت ابات اإلسراليم
 -فػػي شػػهر كػػانوف الثػػاني المقبػػؿ،  صوًصػػا فػػي ظػػؿ بػػروز اةتمػػاؿ، ولػػو إػػليؿ  ػػًدا، ب ػػوز الػػتالؼ وسػػط 
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يساري يتزعمه أيهود أولمرت، الذي أيد ما أعمنه أبو مازف، بأنهما كانا بةا   إل  شهريف فقط لكي يتوصػال 
 ف ةدوث ا تراؽ تاري ي ويتةقؽ السالـ.إل  ات اؽ، وبالتالي إذا فاز مثؿ هذا االلتالؼ، إف تشكؿ، فيمك

أواًل، ال مسػػػطينوف لػػػف يةصػػػموا بالم اوإػػػات مػػػ  نتنيػػػاهو أو أولمػػػرت أو ةتػػػ  زعيمػػػ  ميػػػرتس إال عمػػػ  مػػػا 
ذا ةصػموا عمػ  شػيء أفإػؿ، لسػبب أو  يستطياوف الةصوؿ عميه فااًل ويتناسب م  موتهـ عمػ  ا رض، وا 

مػػػا يسػػػتطياوف الةصػػػوؿ عميػػػه فاػػػاًل، أو أمػػػؿ منػػػه،    ػػػر، فانػػػد التطبيػػػؽ سػػػيتةوؿ إلػػػ  شػػػيء آ ػػػر، وهػػػو
 صوًصا إذا استمرت اإلدارة ال مسطينّي  السيل  لمصراع م  االةتالؿ. لذلؾ المطموب وإ  إستراتي ّي  مادرة 
عمػػػ   مػػػ  أوراؽ القػػػوة وتحييػػػر مػػػوازيف القػػػوى؛ ةتػػػ  نسػػػتطي  تةقيػػػؽ الةقػػػوؽ ال مسػػػطينّي ، ةتػػػ  فػػػي ةػػػدها 

 ا دن .
هف عمػ  ا  ػريف ي سػر دالًمػا وةتًمػا،  ف ا  ػريف يهمهػـ مصػالةهـ وتةقيػؽ أهػدافهـ، ولػيس ثانًيا، مف يػرا

أهػػداؼ مػػف يػػراهف عمػػيهـ. وثالثًػػا، اةتمػػاؿ سػػقوط نتنيػػاهو والتالفػػه المتطػػرؼ الةػػاكـ إػػليؿ  ػػًدا. ورابًاػػا، لػػو 
امػػ  اإلسػػراليمّي  إػػد ، سػممنا  ػػداًل بػػأف نتنيػػاهو سيسػػقط واسػػتطاع أولمػػرت ا تيػاز ةػػا ز اسػػتلناؼ النيابػػ  الا

فهو سيبق  مةكوًما لالءات اإلسراليمّي ، التي ال يمكف أف يقبؿ بها أبو مازف أو أي زعيـ فمسطيني مهما بمغ 
ذا ةػػاوؿ أولمػػرت أو ريػػر  ا تػػراؽ هػػذ  الػػالءات سيسػػقط الةقًػػا كمػػا سػػقط سػػابًقا. ألػػـ تقػػؿ تسػػي ي  اعتدالػػه. وا 

يةها عػػف اسػػت دامها الاالمػػات ال نسػػّي  واسػػتادادها السػػت دامها لي نػػي، التػػي يػػراهف عميهػػا بػػالررـ مػػف تصػػر 
ذا  الةًقا ل دم  إسراليؿ، بأنها ترى أف ما مدمه أولمرت سابًقا لػ "أبو مازف" ال يستطي  هػو أو ريػر  تمريػر ، وا 
كػػاف ذلػػؾ صػػةي  سػػابًقا، فهػػو أكثػػر صػػة  ا ف فػػي ظػػؿ تامػػؽ االنقسػػاـ ال مسػػطيني وات اهػػه لمتةػػوؿ نةػػو 

صاؿ، السيما باد أف مإت ةكوم  نتنيػاهو بايػًدا فػي تاميػؽ االةػتالؿ، وتوسػي  االسػتيطاف وشػرعنته، االن 
وتهويد القدس وأسرلتها، وتقطي  ا وصاؿ، وال دار، والةصار، وفي ظؿ انشحاؿ الاػرب واإلممػيـ والاػالـ بمػا 

مف يصدمه، بأف ما يشهد   ي ري مف تحييرات، وما يمكف أف ي ري في المنطق ، وسط ادعاء إسراليمي هناؾ
الاالـ الاربي يازز المومؼ اإلسراليمي الرافض لمتومي  عم  تسػوي ،  ف المنطقػ  منطقػ  رمػاؿ متةركػ ، فػال 

 يو د شيء ثابت فيها، ال الشاوب، وال البمداف، وال الةكاـ.
اّيػػ  الاامػػ  فػػي ظػػؿ هػػذ  التطػػورات،  طػػت القيػػادة ال طػػوة ا ولػػ ، ووزعػػت مشػػروع مػػرار عمػػ  أعإػػاء ال م

دوف ةسػػـ موعػػد عرإػػػه لمتصػػويت، إمػػا فػػػي ال ػػامس عشػػر مػػػف هػػذا الشػػهر الػػػذي يصػػادؼ ذكػػرى إعػػػالف 
االستقالؿ، أو في التاس  والاشػريف منػه، الػذي يصػادؼ يػـو التإػامف مػ  الشػاب ال مسػطيني وذكػرى تقسػيـ 

ا، كمػػا ظهػػر فػػي تقػػديـ فمسػػطيف. مػػا سػػبؽ يػػدؿ عمػػ  أف القيػػادة ال تػػزاؿ ةػػالرة ومتػػرددة وال تثػػؽ فػػي  طوتهػػ
إاع  عاـ كامؿ بانتظػار الم هػوؿ المامػوـ، وهػو أف الطمػب  الطمب في الااـ الماإي إل  م مس ا مف، وا 
ذا عػرض ستسػت دـ اإلدارة ا ميركّيػ  ال يتػو،  لـ يةصؿ عم  ا صوات المطموبػ  لارإػه عمػ  التصػويت، وا 

الاامػ ، وهػػذا يانػػي إإػاع  عػػاـ كامػػؿ مػػف دوف فمػـ ياػػرض لمتصػػويت، ولػـ يػػتـ تقػػديـ مشػروع مػػرار لم ماّيػػ  
الةصػػوؿ عمػػ  دولػػ  مػػف أي نػػوع، ومػػف دوف مقاومػػ ، ودوف وةػػدة، ودوف م اوإػػات، مػػ  اسػػتمرار إسػػراليؿ 

 بتطبيؽ م ططاتها التوساّي  واالستيطانّي  والانصرّي .
سػػتراتي ّي ، ولػػـ تإػػ  ةتػػ  ا ف، تبػػدو القيػػادة متػػرددة وتسػػت دـ التو ػػه إلػػ  ا مػػـ المتةػػدة كتكتيػػؾ ولػػيس كإ

إستراتي ّي  ك يم  لموا ه  الاوامب المةتممػ  بةصػولها عمػ  الدولػ  المرامبػ . فهػي إذا عرإػت مشػروع القػرار 
لمتصويت هذا الشهر، ولـ تقبؿ نصػال  فمسػطينّي  وعربّيػ  ودولّيػ  لتأ يمػه إلػ  مػا باػد االنت ابػات اإلسػراليمّي  

ذلؾ لتازيز فرص مالمتهما المشػترك  بػال وز؛ فإنهػا ت اػؿ ذلػؾ  شػي    شي  مف است ادة نتنياهو وليبرماف مف
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مف عوامب أف عدـ اإلمداـ عميها، يؤثر عم  شابيتها ومصداميتها،  صوًصا باد تصريةات الرليس ا  يرة 
 ةوؿ ةؽ الاودة، التي عرَّإت مكانته لتهديد رير مسبوؽ.

 ػػػه إلػػػ  ا مػػػـ المتةػػػدة لمإػػػحط مػػػف أ ػػػؿ اسػػػتلناؼ إف الماإػػػم  الكبػػػرى تكمػػػف فػػػي أف القيػػػادة تسػػػت دـ التو 
ذا ةصػػمت عمػػ  الدولػػ ، فإنهػػا تقػػوؿ إنهػػا سػػتاود إلػػ  الم اوإػػات دوف تأكيػػد عمػػ  شػػروطها  الم اوإػػات، وا 
السػػتلنافها، وهػػذا ي ػػرِّغ الةصػػوؿ عمػػ  الدولػػ  المرامبػػ  مػػف مانػػا  ويتةػػوؿ إلػػ  شػػيء إػػار. فم ػػرد الةصػػوؿ 

ماارإػػ  أميركّيػػ  ومػػف باػػض الػػدوؿ ا وروبّيػػ ، ومػػ  اةتمػػاؿ مػػوي عميػػه فػػي ظػػؿ رفػػض إسػػراليمي مػػاط ، و 
سػػػراليمّي ؛ سػػػتؤدي إلػػػ  تػػػدهور المومػػػؼ أكثػػػر، أي عػػػدـ اسػػػتلناؼ الم اوإػػػات أو  ب ػػرض عقوبػػػات أميركّيػػػ  وا 
اسػػػػتلنافها دوف ومػػػػؼ االسػػػػتيطاف وبػػػػال مر اّيػػػػ . إف هػػػػذا، إف ةصػػػػؿ، سػػػػيؤدي إلػػػػ  م اوإػػػػات مػػػػف أ ػػػػؿ 

الي طويؿ ا مد متادد المراةؿ، يػؤدي إلػ  تصػ ي  القإػّي  عمػ  مراةػؿ، مثممػا الم اوإات، أو إل  ةؿ انتق
 ةدث ويةدث  الؿ السنوات الاشريف الماإي ،  ف تص يتها مرة واةدة أمر مستةيؿ.

ةتػػ  ال نظمػػـ القيػػادة، نإػػيؼ إلػػ  مػػا سػػبؽ مراهنتهػػا عمػػ  أف أوبامػػا ا ف، باػػد انت ابػػه، إذا لػػـ يوافػػؽ عمػػ  
فإنه سياارإػها فػي الةػد ا دنػ  دوف أف يصػؿ ا مػر إلػ  ومػؼ كػؿ المسػاعدات ا ميركّيػ ،  الدول  المرامب ،

رالؽ مكتب المنظمػ ، ويسػاعد  فػي ذلػؾ أف  ميػ  مػادة ا  هػزة ا منّيػ  اإلسػراليمّي  أوصػوا الةكومػ  باػدـ  وا 
لوامػػػ  عمػػػ  ات ػػػاذ إ ػػػراءات شػػػديدة إػػػد السػػػمط ،  ف الةصػػػوؿ عمػػػ  دولػػػ  مرامبػػػ  إ ػػػراء رمػػػزي لػػػف يحيػػػر ا

ا رض، و ف إ راءات شديدة يمكف مف شأنها أف تؤدي إل  انهيار السمط  و سارة التنسيؽ ا مني الػذي لػـ 
ل  بروز  يارات أ رى م يػدة لم مسػطينييف وإػارة إلسػراليؿ، مػ  أهمّيػ  مالةظػ   يتأثر بالتدهور السياسي، وا 

راليؿ، له بالمرصاد، وال يزاؿ ال مهوريػوف يتمتاػوف أف أوباما ليس مطمؽ اليديف، فالكونحرس، المؤيد  ًدا إلس
 فيه با رمبّي .

ا مر المقمؽ  ًدا، أف السمط  وهػي ت كػر فػي الػذهاب إلػ  ا مػـ المتةػدة لػـ ت كػر كثيػًرا فػي اليػوـ التػالي لػه، 
ذا ذهبػػت مػػاذا سػػت اؿ ةينهػػا ، أو أ نهػػا فهػػي إمػػا أنهػػا مطملنػػ  إلػػ  أف اإل ػػراءات إػػدها لػػف تػػذهب بايػػًدا، وا 

مطملن  إلػ  شػبك  ا مػاف الاربّيػ ، مػ  أف الت ػارب السػابق  ال تطمػلف، أو أنهػا سػتطمؽ الطمقػ  ا  يػرة التػي 
عطاء فرص  أ رى لمرليس ا ميركي في فترة رلاسته الثاني .  في  ابتها باد انتظار آ ر، وا 

 فال رج لف يهبط مف السماء. المطموب أ ذ كؿ االةتماالت بالةسباف، واالستاداد  سولها، وليس االنتظار،
هنػػػاؾ أةاديػػػث عػػػف أف الطمقػػػ  ا  يػػػرة سػػػتكوف اسػػػتقال  الػػػرليس، أو طمػػػب وصػػػاي  أو ةمايػػػ  دولّيػػػ  لمدولػػػ  
المرامبػػػ ، ولكػػػف ال أةػػػد يػػػدري وال يصػػػدؽ؛  ف الةػػػديث ي ػػػري عػػػف االسػػػتقال  وةػػػؿ السػػػمط  وريرهمػػػا مػػػف 

 امؿ.ال يارات منذ عدة سنوات دوف ا  ذ بأي منها بشكؿ متك
عمػػ  القيػػادة مصػػارة  الشػػاب والتشػػاور مػػ  ال ميػػ  دوف اسػػتثناء، واالةتكػػاـ إلػػ  المؤسسػػات القيادّيػػ  التػػي 

 أصبةت منذ زمف أشبه بناٍد لمةوار، وليست مصدًرا لمقرار.
الةػػُؿ بسػػيٌط  ػػًدا، وهػػو ةػػواٌر شػػامٌؿ لم ميػػ ، يإػػـ  ميػػ  القػػوى وال االّيػػات دا ػػؿ الػػوطف و ار ػػه لمرا اػػ  

السابق  وبمورة إستراتي ّيات مادرة عم  تةقيؽ ا هداؼ الوطنّي . ةوار ينتهي بشؽ مسار  ديد بديؿ  الت ارب
مػػف مسػػار أوسػػمو، ويبػػدأ بتشػػكيؿ ميػػادة انتقالّيػػ  مؤمتػػ  فامّيػػ  لممنظمػػ  تإػػـ م تمػػؼ ألػػواف الطيػػؼ السياسػػي 

 ال مسطيني.
 33/33/1031، المركز الفمسطيني لالعالـ واألبحاث )بدائؿ(
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 نبيؿ السهمي
وتةديد موعد االنت ابات اإلسػراليمي   33/30/1031باد ةّؿ الكنيست اإلسراليمي ال امس عشر يوـ االثنيف 

، برزت أسلم  عديدة عف  صالص النظاـ السياسي اإلسراليمي والاوامؿ 11/3/1031الاام  المبكرة في يوـ 
ات اهات تطور المشػهد اإلسػراليمي، فإػاًل عػف التكػتالت الةزبيػ  التػي تشػكؿ ا طيػاؼ السياسػي  المؤثرة في 

فػػي إسػػراليؿ، وتػػداعيات نتػػال  االنت ابػػات عمػػ  ال مسػػطينييف فػػي ظػػؿ تسػػارع النشػػاط االسػػتيطاني فػػي عمػػؽ 
 ا راإي ال مسطيني  و اص  في مدين  القدس.

ست تأتي في ظؿ اةت ا ات ا تماعي  متزايدة في إسػراليؿ تتصػدرها والالفت أف االنت ابات اإلسراليمي  لمكني
االعتبارات ا مني  والقمؽ المتزايد مف امتػراب امػتالؾ إيػراف القػوة النوويػ ، ناهيػؾ عػف تةػوالت إمميميػ  ودوليػ  
سػػت رض ن سػػها بشػػكؿ مباشػػر عمػػ  شػػكؿ التكػػتالت والقػػوى السياسػػي  فػػي إسػػراليؿ، وعمػػ  ال يػػارات والقػػرارات 

ا ولويػات التػي سػتكوف عمػ  أ نػدة عمػؿ الةكومػ  اإلسػراليمي  القادمػ  سػواء كانػت سياسػي  أو امتصػػادي  أو و 
 عسكري .

 خصائص النظاـ السياسي في إسرائيؿ
يالةػظ المتػاب  لمشػأف السياسػػي اإلسػراليمي أف ثمػ   صػػالص أساسػي  وبػارزة لمنظػػاـ الةزبػي اإلسػراليمي، فػػي 

واالنػػػدما ات الةزبيػػػ  وتشػػػكيؿ تكػػػتالت مبػػػؿ كػػػؿ انت ابػػػات إسػػػراليمي  عامػػػ   المقدمػػػ  منهػػػا كثػػػرة التشػػػظيات
 مقادا في الكنيست اإلسراليمي. 310لالستةواذ عم  مقاعد أكثر مف أصؿ 

ويمةػػظ المتػػاب  أف االلتالفػػات والتكػػتالت عػػادة مػػا تةصػػؿ بػػيف أةػػزاب مػػف طيػػؼ سياسػػي واةػػد لػػه أهػػداؼ 
 تماعيػػػ  واالمتصػػادي  فػػي إسػػػراليؿ. والثابػػت أف رالبيػػ  التكػػػتالت وموامػػؼ متقاربػػ  مػػػف الةيػػاة السياسػػي  واال

تتآكػػؿ مػػ  مػػرور الومػػت، أو تػػتـ عمميػػ  انػػدماج فيمػػا بػػيف أةزابهػػا الم تم ػػ   اصػػ  عنػػد تشػػكيؿ مػػوالـ ل ػػوض 
 االنت ابات الاام  في إسراليؿ.

ديػػدة كػػاف مةصػػم  وهػػو الةػػزب الػػذي مػػاد إسػػراليؿ لسػػنوات ع -عمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ ال الةصػػر-فةػػزب الامػػؿ 
سمسػػم  طويمػػ  وماقػػدة مػػف االنػػدما ات بػػيف أةػػزاب الماسػػكر اليسػػاري، فػػي ةػػيف تشػػكؿ ةػػزب الميكػػود عبػػر 
الػػتالؼ بػػيف أةػػزاب اليمػػيف والوسػػط مػػ  باػػض أفػػراد ةػػزب الامػػؿ كػػانوا انشػػقوا عػػف ةػػزب الامػػؿ وأيػػدوا فكػػرة 

، ا مػر الػذي 3266 ابػات صػيؼ عػاـ أرض إسراليؿ الكامم ، ومد سط  ن ـ ت م  الميكود باػد فػوز  فػي انت
 أتاح باد التاري  المذكور ال رص  لألممي  الاربي  وأةزابها الم تم   د وؿ الماب  االنت ابي  في إسراليؿ.

وم  صاود ا ةزاب الديني  الشػرمي  والحربيػ  ممثمػ  بةركتػي شػاس والم ػداؿ إلػ  وا هػ  الامػؿ السياسػي فػي 
، باتػت ال ريطػ  السياسػي  تتشػكؿ مػف أرباػ  أطيػاؼ رليسػي  إسراليؿ في عقد التسػاينيات مػف  القػرف المنصػـر

منذ أوالؿ التساينيات مف القرف الماإي، وهي3 تكتؿ ةزب الامؿ وةم اؤ ، وتكتؿ ةزب الميكػود وةم ػاؤ  بمػا 
وتكتػؿ  فيها ةزب إسراليؿ بيتنا الذي يتزعمه أفيحػدور ليبرمػاف، فإػاًل عػف ا ةػزاب الدينيػ  الحربيػ  والشػرمي ،

 ا ةزاب الاربي .
 1003لةػػػزب كاديمػػػا المنشػػػؽ عػػػف الميكػػػود فػػػي نهايػػػ  عػػػاـ  -الميػػػت سػػػريرياً -وباػػػد تشػػػكيؿ أرييػػػؿ شػػػاروف 

أصبةت ال ريط  السياسي  في إسراليؿ تتشكؿ مف  مس  تكتالت رليسي  إإاف  إل  أةزاب كثيرة في  ػارج 
 التكتالت.

ا ةػػػزاب والتكػػػتالت المػػػذكورة وتشػػػكيؿ أةػػػزاب أ ػػػرى ومػػػد تػػػتـ عمميػػػات انشػػػقامات كبيػػػرة فػػػي دا ػػػؿ صػػػ وؼ 
 ل وض االنت ابات اإلسراليمي  المزم  إ راؤها في الثاني والاشريف مف شهر يناير/كانوف الثاني القادـ.

 االنتخابات والمشهد السياسي القادـ
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ـّ اإلعالف عف تةالؼ رير مسبوؽ بيف  بنياميف نتنياهو عم   م ي  الها س ا مني في الم تم  اإلسراليمي ت
وأفيحدور ليبرماف في مالم  انت ابي  واةدة، وهو التةالؼ الذي يسا  لم وز باالنت ابات القادم . ةيث أشػار 
مةمموف سياسيوف في إسراليؿ إل  أف التةالؼ المػذكور مػد يشػكؿ ال طػوة ا ولػ  نةػو تشػكيؿ ةكومػ  ةػرب 

اف فػػي المقػػاـ ا وؿ، وكػػذلؾ اإلبقػػاء عمػػ  عػػدواف فػػي إسػػراليؿ، بةيػػث تكػػوف أولوياتهػػا  يػػار الةػػرب مػػ  إيػػر 
مستمر عم  مطاع رزة، وهذا ما ن   فيه نتنياهو ةيث أرسؿ رسال  لممواطف اإلسراليمي أنه هو القادر عم  
هذا القرار لكنػه يةتػاج إلػ  ت ػويض شػابي مػف  ديػد لمة ػاظ عمػ  أمػف وبقػاء إسػراليؿ وصػيرورتها، وأف هػذا 

ؿ ةكومته القادم ، وهػو التو ػه ن سػه الػذي يةممػه أفيحػدور ليبرمػاف زعػيـ ةػزب هو الهدؼ ا سم  مف تشكي
 إسراليؿ بيتنا.

وفي مراءة سريا  لممشهد السياسي القادـ في إسراليؿ، فثم  اةتماالت كبيػرة تشػي ب ػوز ماسػكر اليمػيف الػذي 
تةقيػؽ أهػدافها المامنػ .  يقود  تةالؼ نتنياهو ليبرماف بادد مف المقاعد تسم  له بتشػكيؿ ةكومػ  مػادرة عمػ 

أمػػا االةتمػػاؿ الثػػاني هػػو التسػػاوي بػػيف مػػوى اليسػػار التػػي يشػػكؿ نواتهػػا ةزبػػا كاديمػػا والامػػؿ، وهػػي مػػادرة عمػػ  
االستلثار بادد ال بأس بػه مػف المقاعػد لكنهػا سػتكوف ريػر مػادرة عمػ  تشػكيؿ الةكومػ  القادمػ  نظػرًا النزيػاح 

كثر. واالةتماؿ ا  ير هو  يار تشكيؿ التالؼ ةكومي لاػدـ مػدرة الم تم  اإلسراليمي نةو التطرؼ أكثر فأ
أي مف القوتيف عم  تةقيؽ فوز كاس ، وهو اةتماؿ مالـ، وهنا سيكوف لألةزاب اإلسػراليمي  الصػحيرة كممتهػا 

 في سيامات تشكيؿ االلتالؼ المةتمؿ.
 األحزاب العربية واالنتخابات القادمة 

السياسػػي لألمميػػ  الاربيػػ  فػػي إسػػراليؿ، فامػػ  الػػررـ مػػف د ػػوؿ الاػػرب لابػػ   مػػف ا هميػػ  اإلشػػارة إلػػ  النشػػاط
الةيػػاة السياسػػي  فػػي إسػػراليؿ فػػإنهـ ريػػر ممثمػػيف ةتػػ  المةظػػ  بػػن س ثقمهػػـ البشػػري، ف ػػي ةػػيف يشػػكموف نةػػو 

% مػػػف سػػػكاف إسػػػراليؿ ال يسػػػتةوذوف إال عمػػػ  عشػػػرة مقاعػػػد فػػػي الكنيسػػػت اإلسػػػراليمي ال ػػػامس عشػػػر 10
 المنةؿ.

كػػز ا هػػداؼ الرليسػػي  لألةػػزاب الاربيػػ  ةػػوؿ مإػػايا مطمبيػػ  لألمميػػ  الاربيػػ  فػػي إسػػراليؿ بشػػكؿ رليسػػي، وتتر 
 ناهيؾ عف شاارات عام  تدعو إل  إمام  دول  فمسطيني  في الإ   الحربي  ومطاع رزة.

يز الموامػػؼ ويمةػظ المتػاب  لتطػور ا ةػػزاب الاربيػ  فػي إسػراليؿ ةػػدوث انقسػامات بػيف فتػرة وأ ػػرى نظػرًا لتمػا
مػػف مإػػايا م تم ػػ . ومػػد يترا ػػ  عػػدد المقاعػػد التػػي ستسػػتةوذ عميهػػا ا ةػػزاب الاربيػػ  فػػي الكنيسػػت السػػادس 
عشر في ةاؿ عدـ د وؿ االنت ابات الاام  بكتم  واةدة  اص  في ظؿ استطالعات الرأي اإلسراليمي  التػي 

دالم  مف شرال  يهودي  كبيرة ل ه  عزؿ ا ممي  تشير إل  انزياح الم تم  اإلسراليمي نةو اليميف والمطالب  ال
 الاربي  وأسرلتها و امها هامشي  في كاف  مناةي الةياة في إسراليؿ.

لػػ  ةػػيف إ ػػراء االنت ابػػات اإلسػػراليمي  الاامػػ  فػػي إسػػراليؿ فػػي بدايػػ  الاػػاـ القػػادـ  ، ستشػػهد السػػاة  1031وا 
فػػػي التكػػتالت وا ةػػزاب اإلسػػػراليمي  بحيػػ  تةسػػػيف  السياسػػي  فػػي إسػػػراليؿ مزيػػدًا مػػف االنػػػدما ات والتشػػظيات

ال رص االنت ابي  والةصوؿ عم  رصيد كبيػر مػف مؤسسػات الةكػـ الم تم ػ  فػي إسػراليؿ، ومػد تسػاعد نسػب  
% مػػػف م مػػػوع أصػػوات النػػػا بيف ا ةػػػزاب الهامشػػػي  عمػػػ  1الةسػػـ المتدنيػػػ  فػػػي إسػػػراليؿ والتػػي ال تت ػػػاوز 

بناء تةال ات والتأثير فػي ات ػاذ القػرارات السياسػي  أو الماليػ  المتمثمػ  فػي االستلثار بباض مقاعد الكنيست و 
الموازن  اإلسػراليمي  السػنوي  التػي تاتبػر مػف أهػـ الماػب الدا ميػ  اإلسػراليمي  لنيػؿ مزيػد مػف أصػوات النػا بيف 

 اإلسراليمييف.
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لألةػػزاب اإلسػػراليمي  ةػػوؿ ومػػ  مػػرب اسػػتةقاؽ االنت ابػػات الاامػػ  فػػي إسػػراليؿ، سػػيتركز ال طػػاب السياسػػي 
مستقبؿ ا راإي ال مسطيني  ومإايا القدس والال ليف واالستيطاف والةدود، وال تو د هوة كبيرة في  طابات 
ا ةزاب المذكورة  اص  عند الةديث عف مإايا م اوإات الوإ  النهالي بػيف ال مسػطينييف واإلسػراليمييف، 

تقرب ا ةزاب مف ال مهػور اإلسػراليمي، وتتركػز تمػؾ ا هػداؼ يرافؽ ذلؾ  طاب عف ا هداؼ الةزبي  التي 
ةوؿ إرورات تةقيػؽ ا مػف والرفػا  االمتصػادي واال تمػاعي والإػماف بكافػ   وانبػه، ةيػث تاتبػر بم ممهػا 

 نقاط إ ماع لمنا ب اإلسراليمي وعامؿ فصؿ في صندوؽ االمتراع.
 االنتخابات والتحديات التي تواجه الفمسطينييف

سػػػؤاؿ المطػػػروح3 مػػػا هػػػي التػػػداعيات السياسػػػي  المةتممػػػ  عمػػػ  ال مسػػػطينييف باػػػد إ ػػػراء االنت ابػػػات يبقػػػ  ال
اإلسػػراليمي  القادمػػ ، واةتمػػاؿ فػػوز نتنيػػاهو وتةال ػػه ال ديػػد مػػ  ليبرمػػاف  لاػػؿ أبػػرز التػػداعيات سػػيكوف عمػػ  

دولػػػ  ال مسػػػطيني ،  يػػار التسػػػوي  الػػػذي سيصػػػب  مسػػػتةيال تباػػػًا لػػػرفض إسػػػراليؿ أي شػػػكؿ مػػػف أشػػػكاؿ ميػػػاـ ال
واسػػػتمرار سياسػػػات االسػػػتيطاف والتهويػػػد وعمميػػػات القمػػػ  والت ريػػػب فػػػي الإػػػ   الحربيػػػ  بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مدينػػػ  

 القدس، ناهيؾ عف زيادة اةتماالت استمرار الةصار والةرب عم  مطاع رزة.
أنه تأكيد عمػ  ةقيقػ  ةيث يرى ال مسطينيوف في التةالؼ المبكر الذي تـ بيف ةزبي الميكود و"إسراليؿ بيتنا" 

 أف سياس  أفيحدور ليبرماف هي السياس  المنته   مف مبؿ ةكوم  نتنياهو.
وبطبياػػ  الةػػاؿ ياكػػس هػػذا التةػػالؼ بػػيف أمطػػاب التطػػرؼ اإلسػػراليمي ةقيقػػ  النوايػػا اإلسػػراليمي ، ويكشػػؼ فػػي 

مػػ ، وينػػذر به مػػ  سػػتكوف الومػػت ذاتػػه الو ػػه الةقيقػػي لةكومػػ  االةػػتالؿ اليمينيػػ  المتطرفػػ  وم ططاتهػػا القاد
أكثػر شراسػػ  عمػػ  ا رض ال مسػػطيني  المةتمػػ  ممػػا كانػػت عميػػه فػػي السػػابؽ، كمػػا يابػػر عػػف المومػػؼ الرسػػمي 
والةقيقي لالةتالؿ ونوايا  التوساي  االستيطاني ، ولسياس  الةكوم  اليميني  المتطرف  الرامي  إل  نهب المزيد 

 نات وترسي  فكرة يهودي  الدول  عم  ا رض.مف ا رض ال مسطيني  لصال  بناء المستوط
نهاء  ا مر الذي يتطمب إرورة استمرار المساعي ال مسطيني  الدا مي  الرامي  إل  إتماـ المصالة  الوطني  وا 
ةالػ  االنقسػػاـ، كونهػا تشػػكؿ المػد ؿ الرليسػػي إلعػػادة بنػاء وتوةيػػد البيػت ال مسػػطيني الػدا مي وبالتػػالي القػػدرة 

 ةديات التي ست رإها نتال  االنت ابات القادم .عم  موا ه  الت
 31/33/1031، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مخيـ اليرموؾ والخطر المحدؽ 56

 هشاـ دبسي
ا ةػػداث التػػي تشػػهدها الم يمػػات ال مسػػطيني  فػػي سػػوريا ال تبشػػر ب يػػر، باػػد أف تةػػوؿ م ػػيـ "اليرمػػوؾ" مػػف 

ايػػػ  لممدفايػػػ  والػػػدبابات، فإػػػاًل عػػػف المػػػداهمات مػػػالذ آمػػػف لمنػػػازةيف السػػػورييف إلػػػ  ميػػػداف صػػػراع وةقػػػؿ رم
 واالعتقاالت الممنه  .

كما متؿ الاشرات أيإًا، في م يـ "سبين " وهو مف أفقر الت ماات ال مسطيني  في سوريا وأكثرها اندما ًا م  
 .3276م يمات النازةيف مف ال والف عاـ 

إػةي  فمسػطيني   مهػـ  3100اء أكثػر مػف وفي إةصاء تقريبي لمراكز رصد ةقوؽ اإلنساف، تـ توثيػؽ أسػم
 مف المدنييف باستثناء عدد مف الم نديف " دم  إلزامي " في  يش التةرير ال مسطيني.
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 طورة ما يةصؿ لال ليف ال مسطينييف في سوريا ال تتومؼ عم  ال سالر البشري  والمادي ، بػؿ تتاػداها إلػ  
ب السػوري، والػ  مػا يت ػاوز ال حرافيػا السػوري  أيإػًا، أي الت ريب المتامد لنسي  الاالمات الاميق  م  الشػا

 تأثير ما يدور عم  الم يمات ال مسطيني  في لبناف، نظرًا لطبيا  الترابط البشري والسياسي و"الوظي ي".
ناػػػـ "الػػػوظي ي"،  ف نظريػػػ  ال ػػػذب واالسػػػت داـ والتوظيػػػؼ واةػػػدة لػػػـ تتحيػػػر طيمػػػ  عقػػػود مػػػف الػػػزمف. وهػػػذ  

 مسطيني  التي دفات بالمومؼ الرسمي مف راـ اهلل إل  م تمؼ ال صالؿ ال مسطيني  إلعػالف  الص  ال برة ال
 سياس  رفض التد ؿ في الصراع ال اري والنأي بالن س عف مةاوالت التوظيؼ واالست داـ.

إف تبنػػي م تمػػؼ فصػػالؿ الامػػؿ الػػوطني واإلسػػالمي هػػذ  السياسػػ ،  اػػؿ منهػػا  يػػارًا وطنيػػًا راسػػ ًا يسػػت يب 
مصػػػمة  الوطنيػػػ  ال مسػػػطيني  وال يتاػػػارض مػػػ  المصػػػمة  الوطنيػػػ  لمشػػػاب السػػػوري، المإػػػيؼ لنػػػا بأفإػػػؿ لم

 أشكاؿ الإياف  والتإامف والتإةي .
فػػي موا هػػ  هػػذا ال يػػار الػػوطني الشػػامؿ وبشػػكؿ من ػػرد، أمػػدمت ال بهػػ  الشػػابي  القيػػادة الاامػػ ، عمػػ  توزيػػ  

يـ دوف ت ػػويض فمسػػطيني أو تكميػػؼ، فيمػػا أ ماػػت ميػػادة السػػالح ونشػػر الةػػوا ز ا منيػػ  عمػػ  مػػدا ؿ الم ػػ
ال صالؿ في دمشؽ عم  رفض هذ  ال طػوة  ممػ  وت صػياًل. اال إف هػذا السػموؾ زّج بال مسػطينييف فػي مػا ال 

 طام  لهـ به.
والحريب با مر، أف تنظيـ "الصاعق " وال رع ال مسطيني لةزب الباث، يكاد يكوف رالبًا عف المشهد المت  ر 

 الم يمات، ما ي اؿ تنظيـ ال به  الشابي  القيادة الاام  بوإاي  الممكي أكثر مف الممؾ. في
أمػػػػاـ الم ػػػػاطر المسػػػػت دة طمػػػػب م ػػػػددًا الػػػػرليس مةمػػػػود عبػػػػاس مػػػػف الم ػػػػوض االممػػػػي والاربػػػػي ا  إػػػػر 

ني الداعي اإلبراهيمي، الامؿ عم  توفير الةماي  لال ليف ال مسطينييف في سوريا وكرر وأكد المومؼ ال مسطي
لاػػػدـ التػػػػد ؿ فػػػػي الصػػػراع "آ ػػػػذيف ك مسػػػػطينييف باػػػيف االعتبػػػػار تطماػػػػات الشػػػاب السػػػػوري لمةريػػػػ  وا مػػػػف 
 واالستقرار"، لكف ماذا في ةقيب  ا  إر اإلبراهيمي إف استمرت ا ةداث المؤلم  تتكرر في االت ا  ن سه 

ت وكالػػػ  "سػػػانا" عػػػف وزارة ال ار يػػػ  وفػػػي مػػػا يبػػػدو ردًا ريػػػر مباشػػػر عمػػػ  تصػػػري  الرلاسػػػ  ال مسػػػطيني ، نقمػػػ
السػػوري  تةػػذيرًا "مػػف مةاولػػ  الػػزج بال صػػالؿ ال مسػػطيني  فػػي ا ةػػداث ال اريػػ ، داعيػػ  ال صػػالؿ إلػػ  االبتاػػاد 

 عما ت طط له الم موعات اإلرهابي  المسمة "!!
إل مػاع ال مسػطيني ال يدري المرء لمف يتو ػه هػذا التةػذير، كمػا ال يمكػف مراءتػه إال بمػا يتإػمنه مػف اتهػاـ ل

 وليس لالستثناء الذي تمثمه ال به  الشابي  القيادة الاام .
 إف هذا المومؼ وهذا السموؾ ال ي دـ المصمة  الاام  سواء السوري  أو ال مسطيني  .

وا ف ومبػؿ االنػػزالؽ الكبيػر، والتػػوريط ال طػر والمقصػػود، ال نسػػتطي  هنػا فػػي لبنػاف انتظػػار مػا ي ػػري، بينمػػا 
زم  تتشكؿ في ا فؽ القريب، وبينما تطؿ برأسها في كؿ لةظ  أدوات تسػا  لإػرب أمػف الم يمػات نذر ا 

و وارهػػا عبػػر شػػت  الوسػػالؿ، سػػواء مػػف افتاػػاؿ اشػػتباكات مةميػػ  إلػػ  ارتيػػاؿ كػػوادر، كمػػا ةصػػؿ ا سػػبوع 
اها مالةق  الماإي في م يـ عيف الةموة، ةيث تشتبؾ الماطيات الدا مي  بالماطيات ال ار ي  وتصاب م

 ال يوط الماقدة وفؾ االلحاز.
مػػا تقػػدـ يطػػرح تةػػديًا عمػػ  الوإػػ  ال مسػػطيني فػػي لبنػػاف الػػذي يةتػػاج الػػ  ماال ػػات وماليػػ  ومبػػادرات نشػػط  
تت اوز ال هد المبذوؿ لتثبيت الوإ  ا مني وصػيان  االسػتقرار، ويةتػاج أيإػًا إلػ   هػد أكثػر تطػورًا يمةػظ 

 اي  ن سه أواًل.دور الم تم  ال مسطيني في ةم
إف الةالػػػ  الراهنػػػ  بمػػػا ت تزنػػػه مػػػف اةتمػػػاالت  طػػػرة دفاػػػت بالاديػػػد مػػػف القػػػوى المةميػػػ  واإلمميميػػػ  إلعػػػادة 

 ةساباتها الكمي  والت صيمي  في مةاول  إعداد ما يمكف إعداد  لممرةم  المقبم  بكؿ الحموض الذي يكتن ها.
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دعووف إلعػادة إنتػاج سياسػتهـ لإػبط البوصػم  وعبػػور وعميػه فػإف ال مسػطينييف فػي لبنػاف شػأنهـ فػي سػػوريا مػ
االستةقامات ال طػرة القادمػ  بمػا ية ػظ سػالم  الاالمػات ا  ويػ  مػ  الشػابيف السػوري والمبنػاني وبمػا ي اػؿ 

 فمسطيف باستمرار صر   ةري  لمشاوب.
 33/33/1031، المستقبؿ، بيروت
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 يكس فيشمافال
ُةسـ ا مر. لو كنػت مػف سػكاف مطػاع رػزة لرفاػت عينػي إلػ  السػماء وصػميت صػالة االستسػقاء. ولػو كنػت 
فهيما مف سكاف رزة، لما باثت بأط الي ال  المدرس  في االياـ القريب  القادم ، ولو كاف بوساي النتقمت م  

 عالمتي ال  شاطف البةر، ال  اف يمر الحإب.
ا الإوء اال إر. عندما يقوؿ الس ير ا ميركي، داف شبيرو، عمنا اف السراليؿ الةػؽ فػي أعطت ادارة اوبام

الدفاع عف ن سها، فاف هذ  هي الكممات ماناها3 سنقبؿ عممي  لكـ في رزة بت هـ. الكػرة ا ف فػي يػد ةكومػ  
فاػػػت القيػػػادة اسػػػراليؿ وال ػػػيش االسػػػراليمي. ال يبػػػدو أنػػػه يو ػػػد طريػػػؽ عػػػودة. "ةمػػػاس" ا تػػػازت ال طػػػوط. ود

الػػ  الزاويػػ  وعرإػػت ال ػػيش االسػػراليمي كاصػػب  مػػف الا ػػزة  –عشػػي  االنت ابػػات  –السياسػػي  فػػي اسػػراليؿ 
 رير القادريف عم  الدفاع عف السكاف المدنييف ةياؿ رزة.

ماإم  القيادة السياسي  وال يش االسراليمي هػي كي يػ   مػؽ ةممػ  عسػكري  مةػدودة، كػي ال تةمػؿ "ةمػاس" 
تشػػار فيػػه بأنهػػا ت قػػد الةكػػـ. لػػيس السػػراليؿ مصػػمة  فػػي اسػػتبداؿ "ةمػػاس" ب هػػ  أكثػػر تطرفػػا. الػػ  وإػػ  

الةمم  الاسكري  المةدودة ي ػب اف تةقػؽ هػدفا مركزيػا واةػدا3 ومػؼ نػار طويػؿ المػدى. وهػذا سػيكوف ممكنػا 
المػدنييف. عمػ  تةقيقه اذا مػا أ ػذت ا هػداؼ التػي يػتـ ا تيارهػا فػي الةسػباف الإػرر بالةػد ا دنػ  لمسػكاف 

ا هداؼ اف تكوف أهداؼ ةكـ وبن  تةتي ، بالتشديد عم  أهداؼ عسكري  لػػ "ةمػاس" و"ال هػاد االسػالمي". 
 االمتناع عف المس بالقيادة السياسي  وبذؿ ال هود لممس بمستوى القيادة الاسكري .

عمميػػ  بريػػ ، واسػػا   رلػػيس االركػػاف، بنػػي رػػانتس، مػػاؿ مبػػؿ عػػدة اشػػهر انػػه لػػف يكػػوف م ػػر مػػف الاػػودة الػػ 
النطاؽ، في مطػاع رػزة. فػال يش  ػاهز لنشػاط مػف هػذا النػوع بػؿ وتػدرب عميػه. ولكػف مػف المشػكوؾ فيػه اف 
تكوف مصمة  لمقيادة السياسي  في التورط ا ف في مطاع رزة بةرب بري  مػف شػأنها اف ت بػي الإػةايا واف 

كبتيها. في المقابػؿ، االةباطػات المركػزة شػكمت تطوؿ. أما اله مات ال وي  وةدها فمف تُنزؿ "ةماس" عم  ر 
 دوما رافا  رادع .

عم  دول  اسراليؿ اف تأ ذ في الةسباف بأف عممي  عسكري  واسا  ستدف  "ةماس" و"ال هاد االسالمي" الػ  
" التػي 3امتشاؽ سالةهما االستراتي ي. في مطاع رزة يو د اليوـ بإػ  عشػرات الصػواري  مػف طػراز "ف ػر 

كػػـ. والمانػػ 3 كػػؿ ا هػػداؼ المةتممػػ  ةتػػ  شػػمالي  63الػػ  مػػدى  –ا  ػػواء ال ويػػ  المناسػػب  فػػي  –تصػػؿ 
هرتسميا. عم  القيادة السياسػي  اف تأ ػذ فػي الةسػباف بػأف ةػرب الصػواري  مػف شػأنها اف تنتشػر نةػو رػوش 

 داف ايإا.
ض التصػدي والػرد لقد أعمنت "ةماس"، أوؿ مف أمػس، عػف امامػ  ررفػ  ةربيػ  مشػترك  لكػؿ المنظمػات، لحػر 

المشترؾ عم  اسراليؿ. والمان  هو اف "ةماس تأ ذ، رسميا، كؿ المسؤولي  عػف الانػؼ الصػادر عػف مطػاع 
رزة. وهي ستدف  الثمف ايإا. ةت  مساء أوؿ مف أمس أظهرت ا نباء الصادرة عف مطػاع رػزة الكثيػر مػف 

ممػػا ينبحػػي ورفاػػت لمقيػػادة السياسػػي  فػػي الثقػػ  بػػالن س. فػػػ "ةمػػاس" لػػـ تسػػتوعب باػػد بأنهػػا شػػدت الةبػػؿ أكثػػر 
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اسراليؿ كرة النزالها. في ال انػب االسػراليمي صػادوا الػ  اشػ ار عاليػ ، ولػـ ياػد هنػاؾ سػبيؿ لمترا ػ . ولكػف 
ي در بالقيادة السياسي  اف تتذكر الدرس التاري ي3 مف رزة لـ ي رج  –اذا ما وعندما  –عندما يصدر ا مر 

 . ال في السالـ وبالتأكيد ليس في الةرب.لنا ةت  اليوـ أي شيء طيب
 31/33/1031، "يدياوت"
 33/33/1031، األياـ، راـ اهلل
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