
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 في عمميات المقاومة بالضفة الشير الماضي حاد   ارتفاع: "الشاباك"

 "إسرائيل"كية تقف وراء التحرك األوروبي ضد ياإلدارة األمر  :أوساط نتنياىو
 كيماوية أسمحةسوريا حال استخداميا  ستشارك في عممية عسكرية محتممة ضد   "ائيلسر "إ

 دعوة لمتعويض عن أضرار صواريخ غزة خالل عممية "عامود السحاب" 5613يديعوت: 
 "إسرائيل"عقوبات عمى  وزير الخارجية البريطاني: االتحاد األوروبي ال يسعى لفرض

مجمااااس  إلااااى: ساااانتوجو عباااااس
األماااااااان إلصاااااااادار  اااااااارار مماااااااازم 

 بو ف االستيطان لا"إسرائيل"
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 بو ف االستيطان لا"إسرائيل"صدار  رار ممزم مجمس األمن إل إلىعباس: سنتوجو  6
قػػػررت الديػػػادة اليمسػػػطيجيةإ التولػػػأل إلػػػو ملمػػػس األمػػػف الػػػدولل باسػػػـ دولػػػة فمسػػػطيف لممطالبػػػة  :وفػػػا -راـ اهلل 

 بإصدار قرار ممـز إلسرائيؿ مف الؿ وقؼ لميع أشكاؿ الجشاط االستيطاجل.
رئػيس دولػة فمسػطيف مدمػود عبػاسإ أجهػا سػوؼ  وأكدت فل بياف صادر عجها عدب التماعها الميمػةإ برئاسػة

(إ الف مصػير E1توالأل بدـز وتصػميـ الدػرارات االسػتيطاجية األةيػرة فػل الدػدس ومديطهػا بمػا فيػأل مشػروع  
دؿ الدولتيف ومسػتدبؿ العمميػة السياسػيةإ سػوؼ يعتمػد عمػو إدبػاط هػذا المشػروع األةطػر فػل تػاري  التوسػع 

 االستيطاجل والعجصري.
إجهػػا ستواصػػؿ العمػػؿ عمػػو السػػادة الدوليػػة ومػػع لميػػع الهيئػػات المعجيػػة مػػف الػػؿ "ادة فػػل بياجهػػا وقالػػت الديػػ

ترسي  مكاجة دولة فمسطيفإ وتيعيؿ عممية سياسية دديدية وفعالة الجلاز رديػؿ االدػت ؿ عػف كامػؿ أرا ػل 
 ."جلدولة فمسطيفإ وتاميف بجاء مؤسسات وطجية راسةة لمدولة وللميع تلمعات شعبجا اليمسطي

تشػػكيؿ للجػػة عميػػا مػػف بػػيف أع ػػائها لمتابعػػة العمميػػة السياسػػية والتجظيميػػة الةاصػػة بتطبيػػؽ "وقػػررت الديػػادة 
قػػرار األمػػـ المتدػػدة بشػػ ف ع ػػوية دولػػة فمسػػطيفإ وتدديػػد الةطػػوات المطموبػػة عمػػو لميػػع الصػػعد مػػف الػػؿ 

 ."قطع كؿ المرادؿ الكييمة بتدديؽ إغراض هذا الدرار
زالػة إ"ودعت فل بياجها  لو المسارعة فػل تجييػذ ةطػوات المصػالدة التػل لػرا االتيػاؽ عميهػا فػل الما ػلإ وا 

 ."لميع العدبات أمامها
التطبيؽ العالؿ لمدرار الذي أصػدرتأل للجػة المتابعػة العربيػة بتػوفير شػبكة أمػاف ماليػة لمسػمطة "كما دعت إلو 

المترتبػة عمػو سياسػة العدوبػات اللماعيػة  بما ال يدؿ عػف مائػة مميػوف دوالر شػهرياإ مػف الػؿ معاللػة ا  ػار
 ."اإلسرائيمية

 3/61/1061وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

نشاء ميناء بحري ىنيةحكومة  1  تطالب بإعادة العمل في مطار غزة وا 
كشؼ جائب رئيس الوزراء فل الدكومػة فػل قطػاع غػزة أمػس عػف وعػود مصػرية بتدػديـ : أشرؼ الهور - غزة
هي ت كبيرة لميمسطيجييف فل معبر رفح ة ؿ األياـ المدبمةإ وكشؼ عف طمب تددمت بأل دكومتأل لموسيط تس

 المصري فل مباد ات التهدئة مع إسرائيؿ يد ل بإعادة العمؿ فل مطار غزة الدولل وميجاء غزة البدري.
ة األولو مف المباد ات وقاؿ المهجدس زياد الظاظا فل تصريدات صدافية الذي رأس وفد دكومتأل فل اللول

سػماح االدػت ؿ بإدةػاؿ لميػع "غير المباشرة تطبيؽ بجود التهدئة مػع إسػرائيؿ أف  مػار التياهمػات جػتا عجهػا 
مػػػواد البجػػػاء ال زمػػػة لدطػػػاع غػػػزة عبػػػر التلػػػار ولػػػيس عبػػػر المؤسسػػػات الدوليػػػةإ باإل ػػػافة لمسػػػماح بتصػػػدير 

 ."المجتلات الزراعية واأل اث والم بس ةارج الدطاع
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 وأشار الظاظا إلو اف مواد البجاء والمعدات ال زمة إلعادة إعمار غزة ستدةؿ عبر معبر رفح البري.
وأكػد أجػأل سػيتـ البػدء اليعمػل ل عمػار فػل قطػاع غػزة بعػد لهػود م ػجية بػذلتها الدكومػة لمتةييػؼ مػف معاجػاة 

 وت المصابة ب  رار متوسطة وطييية.المواطجيف المستمرة لراء العدوافإ مبيجًا أف اإلعمار بدء بترميـ البي
وذكػػر الظاظػػا أف الدكومػػة سػػتدةؿ فػػل مردمػػة إعػػادة بجػػاء المجػػازؿ المػػدمرة وتػػرميـ الطػػرؽ باإل ػػافة لتػػرميـ 
البيػػوت التػػل تعر ػػت أل ػػرار كبيػػرةإ مشػػيرًا إلػػو أف عمميػػة إصػػ ح لسػػر وادي غػػزة بػػدأت وسػػيكوف لػػاهزا 

 ة ؿ فترة وليزة.
 3/61/1061القدس العربي، لندن، 

 
  "الدولة"وزراء الخارجية العرب لحضور التصويت عمى لوجو دعوة رسمية نلم  :المالكي 5

 "الدػػدس العربػػػل"وزيػػر الشػػؤوف الةارليػػػة اليمسػػطيجية الػػػدكتور ريػػاض المػػالكل لػػػػ : أكػػػدوليػػد عػػوض - راـ اهلل
عمػو االعتػراؼ بالدولػة ال   اء ب ف السمطة لـ تولأل دعوة رسمية لوزراء الةارلية العرب لد ػور التصػويت 

العػػاـ للامعػػة الػػدوؿ  األمػػيفالمتدػػدة الةمػػيس الما ػػلإ مكتييػػة بػػدعوة  ل مػػـاليمسػػطيجية فػػل اللمعيػػة العامػػة 
 العربية الدكتور جبيؿ العربل الذي لـ يد ر.

ولػػػاء جيػػػل المػػػالكل دعػػػوة وزراء الةارليػػػة العػػػرب بشػػػكؿ رسػػػمل لد ػػػور التمػػػاع اللمعيػػػة العامػػػة الةمػػػيس 
الدياديػػة  األطػػرفػػل ظػػؿ مواصػػمة  -الػػذي شػػهد اعتػػراؼ دولػػل بالدولػػة اليمسػػطيجية بصػػية مراقػػب  -الما ػػل 

اليمسػػػطيجية والصػػػالوجات السياسػػػية اجتدادهػػػا لمعيػػػاب العربػػػل عمػػػو مسػػػتوا وزراء الةارليػػػة العػػػرب الػػػذيف لػػػـ 
مػو الػذي كػاف مجهـ تمؾ المجاسبة فل ديف د ر وزيػر الةارليػة التركػل الػدكتور أدمػد داوود أوغ أييد ر 

 التركل عمو مستوا وزراء الةارلية فل اسطجبوؿ. -مرتبطا فل اليـو التالل بااللتماع الوزاري العربل
العػاـ للامعػة الػدوؿ العربيػة دػوؿ المو ػوع  األمػيفجدف تدػد جا مػع " "الددس العربل"المالكل قائ  لػ وأ اؼ
العاـ يكيل تم ي   األميفد ور  أفإ وكجا جعتدد استعدادا ورغبة لممشاركة أبدامشاركتأل وهو  إمكاجيةودوؿ 

 ."لملاجب العربل
 3/61/1061القدس العربي، لندن، 

 
 روحي فتوح يصل غزة لبحث المصالحة 3

قطاع غزة قادما عبر  إلووصؿإ مساء ال   اءإ رودل فتوح المم ؿ الشةصل لرئيس السمطة مدمود عباس 
بتدديؽ المصالدة واف  ا فتطالب  األطراؼديييفإ إف كؿ وقاؿ فتوح فل تصريدات لمص معبر رفح البري.
ع ػو الملجػة  األدمػدهجػاؾ للجػة برئاسػة عػزاـ  أفالديػادي الموسػع لبدػث المصػالدة و  لإلطػارهجػاؾ التمػاع 

 المركزية ليتح تتابع الممؼ.
المسػاهمة  لعمػؿ مػا يػتـ تكمييػأل بػأل مػف الػؿ األطػراؼاجأل سيتوالد فل غزة وعمػو اسػتعداد لمدػاء كافػة  وأو ح

 فل تدديؽ المصالدة
 3/61/1061فمسطين أون الين، 

 
 غزة: وزارة الداخمية ُتعمن إنياء االستعدادات لميرجان انطال ة حماس 3



 
 

 

 

 

           1ص                                    1199العدد:                3/61/1061األربعاء  التاريخ:

أكػػػدت وزارة الداةميػػػة واألمػػػف الػػػوطجل فػػػل غػػػزة أجهػػػا أجهػػػت كافػػػة اإللػػػراءات ال زمػػػة لتػػػ ميف مهرلػػػاف : غػػػزة
ديسػمبر أوؿ/ ال ػامف مػف كػاجوف  فػليداـ يـو السبت الدادـ س والذياجط قة دركة دماس الةامسة والعشريف 

 عمو سادة الكتيبة الة راء بمديجة غزة. اللاري
وأو ػػدت الػػوزارة فػػل بيػػاف لهػػا ب جهػػا شػػكمت للجػػة عميػػا بديػػادة العمميػػات المركزيػػة تشػػترؾ فيهػػا لميػػع األلهػػزة 

فة لت ميجهػا مكػاف االجط قػة دتػو جهايػة األمجية لت ميف األو اع الميداجية فل كافة مدافظات الدطاع باإل ػا
 المهرلاف.

 3/61/1061 دس برس، 

 
 جواز السفر الفمسطيني "تر ية"تدرس  الفمسطينية السمطة 1

أعمػػػف مسػػػؤوؿ فػػػل السػػػمطة اليمسػػػطيجية أمػػػسإ أف السػػػمطة تػػػدرس ترقيػػػة لػػػواز السػػػير  :مهجػػػد العػػػدـ - راـ اهلل
إ "الددسػ"زارة الداةمية فل السمطة اليمسطيجية دسػف عمػوي لػ. وقاؿ وكيؿ و "لواز دولة"اليمسطيجل الدالل إلو 

عدػػب الجلػػاح بترقيػػة مكاجػػة فمسػػطيف فػػل األمػػـ المتدػػدة إلػػو صػػية دولػػة  "طػػرح تعػػديؿ لػػواز السػػير قػػائـ"إف 
المعركػػة بػػدأت وأف دولػػة فمسػػطيف تدػػت االدػػت ؿإ ولميػػع هػػذ  اإللػػراءات "مراقػػب غيػػر ع ػػو. وأ ػػاؼ أف 

 ." ؿ أواليلب مرالعتها مع االدت
مػا تػزاؿ تسػيطر عمػو لميػع مجافػذ ومعػابر  "قوة االدػت ؿ ل را ػل اليمسػطيجية"وأشار عموي إلو أف إسرائيؿ 

 الدولة اليمسطيجيةإ وتة ع بلميع و ائدها بشكؿ شبأل مباشر لمدولة العبرية.
 5/61/1061القدس، القدس، 

 
 م حماس من  ائمة المنظمات اإلرىابيةساتحاد األوروبي لم أدل بأية تصريحات حول شطب اإل  :الرشق 7

أود الت كيد أججل لـ أدؿ ب ية تصريدات لوكالة  جيو ع و المكتب السياسل لدركة "دماس" عزَّت الرَّشؽ
 األجباء العراقية "واع" وال لعيرها مف وسائؿ اإلع ـ دوؿ شطب دماس مف قائمة المجظمات اإلرهابية..

الة المذكورة وتجاقمتأل عجها بعض المواقع والوسائؿ اإلع مية" إف هجاؾ وال صدة لما أوردتأل عمو لساجل الوك
مؤشرات مشلعأل مف قبؿ االتداد األوروبل لشطب دركة دماس مف قائمة المجظمات اإلرهابية إ وذلؾ 
مدابؿ الشروع بمياو ات غير مباشر  مع إسرائيؿ مف الؿ تطبيؽ تياهمات التهدئة ورفع الدصار عف 

 قطاع غزة"
 4/12/2012الرشق الرسمية عمى فيس بوك،  صفحة

 
  تدعو فتح إلى ترجمة أ وال المصالحة إلى أفعال عمى األرض حماس 8

أكد المتددث باسـ دركة "دماس" سامل أبو زهريإ أف "دماس" قدمت ملموعة مف الةطوات العممية : غزة
ح" إلو الدياـ بةطوات عمو األرضإ التل مف ش جها المساعدة عمو تدديؽ المصالدةإ ودعا دركة "فت

جهاء االجدساـ.  مما مة تعزز المجاةات اإليلابية لتدديؽ الوددة وا 
وأو ح أبو زهري فل تصريدات ةاصة لػ "قدس برس": "أف  دركة "دماس" قدمت مبادرات إيلابية عديدة 

 ًوا مف ( مف ة ؿ السماح لسبعة عشر ع12|3لتهيئة مجاةات تدديؽ الوددةإ وكاف آةرها أمس اال جيف  
بالعودة إلو غزةإ وهذ  الةطوة ستتموها العديد مف  2002كوادر "فتح" ممف شاركوا فل أدداث االجدساـ عاـ 

 الةطوات االيلابية بالتجسيؽ مع الدكومة اليمسطيجية فل غزة".



 
 

 

 

 

           7ص                                    1199العدد:                3/61/1061األربعاء  التاريخ:

وأ اؼ: "كما أف الدركة عمو المستوا السياسل تعاطت إيلابًيا مع ةطوة الذهاب إلو اللمعية العامة 
 مـ المتددة".ل 

وأشاد أبو زهري بػ "المعة السياسية" لدركة "فتح" ووصيها بػ "االيلابية"إ لكجأل دعا إلو ترلمتها واقًعا عمو 
األرضإ وقاؿ: "لعة دركة "فتح" لعة إيلابيةإ ولكف المطموب ترلمة هذ  المعة عمو األرضإ وتهيئة 

ابية فل غزةإ ذلؾ أجأل دتو ا ف الزالت المجاةات فل ال ية باتةاذ ةطوات موازية لمةطوات االيل
االستدعاءات األمجية والمداكـ العسكرية مستمرةإ ومف هجا فإجأل يلب تدويؿ األقواؿ إلو أفعاؿ ل ماف 

 إجلاح اللهود المبذولة لتدديؽ الوددة اليمسطيجية الم مولة.
 5/12/2012 دس برس، 

 
 الستقبال مشعل في غزة بالتنسيق مع مصرلا " دس برس": حماس اتخذت كافة الترتيبات  البردويل 9

أكد الديادي فل دركة "دماس" الدكتور ص ح البردويؿ أف الدكومة اليمسطيجية فل غزة والديادات  :غزة
األمجية والسياسية هجاؾإ اتةذت كافة الترتيبات وااللراءات لت ميف استدباؿ رئيس المكتب السياسل لدركة 

زة فل اليوميف المدبميف لممشاركة فل ادتياالت الدركة بذكرا اجط قتها "دماس" ةالد مشعؿ الذي سيزور غ
 إ مع عدد مف ال يوؼ العرب.25الػ 

"تجسؽ بشكؿ مباشر مع اللهات األمجية  دركتأل  وأو ح البردويؿ فل تصريدات لػ "قدس برس" أف
االمكاجيات األمجية  مشددا عمو أف "دماس لديها مف والسياسية الرسمية فل مصر لت ميف هذ  الزيارة"إ

 والسياسية ما يؤهمها لدماية رئيس مكتبها ةالد مشعؿ وت ميف دماية دولة بكاممها بدوؿ اهلل" وفؽ تعبير .
وأ اؼ: "سيرافؽ مشعؿ وفد فمطيجل رفيع المستوا و يوؼ عرب وألاجب لد ور فعاليات اجط ؽ 

 ".25ادتياالت "دماس" بذكرا اجط قتها 
جية ألف يتةذ مشعؿ مف غزة مدرا رسميا لأل بعد معادرتأل لسوريةإ قاؿ البردويؿ: "ال وعما إذا كاجت هجاؾ 

 يولد م ؿ هذ  الةطة ا فإ وليست مطرودة لمجداش فل الوقت الراهف".
 5/12/2012 دس برس، 

 
 الضفة والقدس ال ترىب شعبنا والمقاومة  ادرة عمى ردع االحتاللباليجمة االستيطانية المسعورة  :حماس 10

بياف أمس: "إفَّ الهلمة الصهيوجية الشرسة التل يدوـ بها فل  دركة "دماس"  تقال: لددس المدتمةا
االدت ؿ الصهيوجل  د األرا ل اليمسطيجية استيطاجًا وتهويدًا بعد االجتصارات التل دّددها شعبجا 

اسييفإ وهل مداولة اليمسطيجل تعّبر عف دالة الذعر واإلدباط التل وصؿ إليها قادتأل العسكرييف والسي
يائسة لمتعطية عمو هزائمهـ أماـ صمود شعبجا ومداومتجاإ وتعدُّ ةرقًا صارةًا لمدواجيف الدولية وتدّديًا فا دًا 

 لمملتمع الدولل الذي عميأل أف يتدةؿ بلدية لوقؼ هذ  اللرائـ االستيطاجية وال يكتيل باإلداجة واالستجكار".
دماس" جؤّكد أفَّ هذ  الهلمة االستيطاجية المسعورة رسالة وا دة لكؿ وأ اؼ البياف: "إجَّجا فل دركة "

المراهجيف عمو سراب المياو ات مع  كياف غاصب قائـ عمو اإلرهاب والعدواف والسرقةإ وت كيد لديد أفَّ 
 ف.لعة الصمود والمداومة هل الدادرة عمو ردع االدت ؿ واسترداد الددوؽ اليمسطيجية"إ عمو دد تعبير البيا

بدورها دذرت الرئاسة اليمسطيجية األطراؼ الدولية مف "تدهور ال يمكف السيطرة عميأل" بسبب االستيطاف 
 اإلسرائيمل.

 5/12/2012السبيل، عمان، 
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 نطال تيا منعطفا في تاريخ العال ات الفمسطينيةا: حماس حريصة لجعل برىوم 11

إ اليوـ ال  :غزة   اءإ أف دركتأل دريصة عمو أف يشارؾ "الكؿ قاؿ الجاطؽ باسـ دركة دماسإ فوزي برهـو
الوطجل فل المهرلاف المركزي الجط قتها هذا العاـإ وتدويمأل لمجعطؼ فل تاري  الع قات الوطجية 

 اليمسطيجيةإ مف ة ؿ تعميب لعة الوددة والمصالدة".
ـ الما ية مف وأ اؼ برهوـ فل تصريح صديل لألإ "إف ما قامت بأل الدركة والدكومة بعزة ة ؿ األيا

إلراءات عممية عمو األرضإ والتل كاف آةرها السماح بعودة العديد مف أبجاء دركة فتح الذيف كاجوا ةارج 
الدطاعإ يؤكد بشكؿ وا ح أف الدركة استبدت كؿ المداءات لتددـ مف لديد دلي  إ افيا عمو الجوايا 

 الوا دة تلا  الوددة والمصالدة".
و رغبة دركتأل فل إتماـ المصالدة وعودة المدمة والوددة لمشعب اليمسطيجلإ وشدد الجاطؽ باسـ دماس عم

 وفصائؿ المداومة عمو أساس ال وابت. وفؽ قولأل. 
 4/12/2012القدس، القدس، 

 
 ستراتجية وطنية مبنية عمى خط سياسي وعسكريالدى وصوليا غزة:يجب العمل عمى رسم  خالدليمى  12

بهة الشعبيةإ ليمو ةالدإ عمو التمسؾ بةيار المداومة بكافة ع و المكتب السياسل لمل شددت :غزة
 أشكالها, "ألجأل ال يولد شعب عمو ولأل األرض إجتصر بدوف ولود المداومة".

وقالت ةالد فل تصريح لمصديييف لدا وصولها معبر رفح البري فل زيارة إلو غزة تستعرؽ عدة اياـ " 
افة أشكالها, ألجأل ال يولد شعب عمو ولأل األرض إجتصر يجبعل عميجا اإلستمرار عمو طريؽ المداومة بك

 بدوف ولود المداومة".
واعتبرت باف مادصؿ فل غزة مف " إجتصار" فل موالهة العدواف االسرائيمل االةير إجلاز تاريةل, وقالت 

 "ما دصؿ فل األمـ المتددة أي ا هو إجلاز دبموماسل فمسطيجل عظيـ".
ادة اليمسطيجية مؤمجة ب همية توديد الصؼ اليمسطيجل, والعمؿ عمو رسـ وأكدت عمو  رورة أف تكوف الدي

إستراتلية وطجية مبجية عمو ةط سياسل وعسكري  مودد( تديظ دماء الشهداء, وقالت" يلب أف تسير 
الديادة اليمسطيجية تلا  تطبيؽ المصالدة اليمسطيجية, دتو ددر االدت ؿ اإلسرائيمل عف األرا ل 

ليت المجا مة اليمسطيجية التاريةية ب ف زيارتها إلو قطاع غزة ستستمر لعدة أياـ, وأجها و  اليمسطيجية".
ستشارؾ فل ديؿ إجط قة اللبهة الةامسة واألربعيف, وستمتدل بدادة اليصائؿ اليمسطيجية فل الدطاعإ معبرة 

وكاجت  قريبا. 44مة عاـ أممها فل إجهاء اإلجدساـ اليمسطيجل وبتدديؽ دؽ عودة ل لئيف إلو األرا ل المدت
ليمو ةالد وصمت إلو قطاع غزةإ مساء ال   اءإ عبر معبر رفح البريإ قادمة مف األردفإ وكاف فل 

 استدبالها عدد مف قيادات وكوادر اللبهة الشعبية . 
5/12/2012وكالة سما االخبارية،   

 
 ئيميةاسر غزة: عرض سيارة الجعبري في معرض حول الجرائم اإل 13

ائب الدساـ اللجاح العسكري لدركة دماس عمو دسابها الرسمل عمو توتيرإ اجها تعرض سيارة اعمجت كت
الدائد الميداجل ادمد اللعبريإ التل استشهد فيهاإ بعد استهدافها بصاروخ اسرائيمل ة ؿ مجتصؼ الشهر 
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سداب"إ واستمرة اليائتإ  مف معرض تديمأل الدركة دوؿ اللرائـ االسرائيمية فل الدرب االةيرة "عمود ال
 اياـ. 4عممية "عمود السداب" لمدة 

 5/12/2012الحياة، لندن، 
 
 رتفاع حاد في عمميات المقاومة بالضفة الشير الماضيا: "الشاباك" 14

كشيت معطيات أمجية عبرية الجداب عف ارتياع داد فل عدد عمميات المداومة اليمسطيجية : ال ية العربية
عربية المدتمةإ ة ؿ الشهر الما ل  تشريف  اجل( ووصمت إلو    ة  د لجود االدت ؿ فل ال ية ال

 أ عاؼ عمميات شهر تشريف أوؿ الذي سبدأل.
"دادث هلـو أمجل" كاف ة ؿ  122وسلؿ لهاز االستةبارات اإلسرائيمل "الشاباؾ" فل تدرير  الشهري أف 

هلوًما تـ ة ؿ  34أف  فدط ة ؿ شهر تشريف األوؿ الذي سبدألإ مو دة 33الشهر الما ل مدابؿ 
عممية "عامود السداب"  العدواف اإلسرائيمل عمو قطاع غزة الذي استمر  ماجية أياـ(إ فل ديف شهدت 
مجطدة الددس أربعة وأربعيف عممية ة ؿ شهر تشريف ال اجلإ بيجما سلؿ وادًدا و    يف هلوًما فدط ة ؿ 

 شهر تشريف األوؿ الما ل.
ل اللهازإ إلو أف هذا االرتياع كاف متوقًعا جتيلة عممية "عامود السداب" فل وأشار مسؤوليف أمجييف ف

قطاع غزةإ إال أجهـ أكدوا عمو أف ذلؾ سيت ح ما إذا كاف سيتسع ة ؿ األشهر المدبمة وأف هجاؾ اتلا  
 لديد فل ال ية العربية أـ ال.

دارقة ودلارةإ فل ديف باشرت قوات  وبدسب التدريرإ فإف معظـ العمميات تم مت بإلداء قجابؿ "مولوتوؼ"
االدت ؿ باعتداؿ العشرات مف الجشطاء اليمسطيجييف فل مجاطؽ مةتمية مف ال ية العربية معظمهـ مف 

 دركة "دماس".
وذكر أف لهاز االستةبارات اإلسرائيمل "يتابع ببالغ الدمؽ وعف ك ب التطورات عمو السادة اليمسطيجية مجذ 

ية بصية مراقب باألمـ المتددة جتيلة شعور الشعب اليمسطيجل بةيبة أمؿ عمو االعتراؼ بدولة فمسطيج
  وء عدـ تعيير الواقع".

 5/12/2012السبيل، عمان، 
 
 ارتباطيا العسكري والسياسي با"حزب اهلل" فك   حركة "أنصار اهلل" تعمن : النيار 15

التل يتزعمها لماؿ سميماف الدريب المداومة االس مية"  –أعمجت دركة "أجصار اهلل : أدمد مجتش -صيدا 
مف "دزب اهلل" وايراف والجظاـ السوري مجذ اجشداقأل عف دركة "فتح" قبؿ جدو عدديفإ فؾ ارتباطها العسكري 

 واألمجل والسياسل بػ"دزب اهلل".
 ولاء فل بياف الديادة الذي دصمت "الجهار" عمو جسةة مجألإ  وت كدت مف مصادر  فل عيف الدموة:

زلجا عمو الجها المداوـ وسجبدو مهما غمت الت دياتإ مؤكديف مواصمة مسيرة اللهاد والمداومة   ...( "ما
دتو تدرير كامؿ التراب اليمسطيجل المدتؿ وسجبدو أجصار اهلل وأجصارا للماهير امتجا العربية واالس ميةإ 

ومف هذ  ال وابت التل وهذا عهدجا لكؿ االدرار والشرفاء ولكؿ الدرصاء عمو مصمدة االمة ورفعتها. 
اجطمدجا مجها وقدمجا الت ديات اللساـ ورف ا لكؿ االم ءات واجديازًا لةطجا اللهادي الريادي بيف ابجاء 

 –لبجاف  –شعبجاإ ووقوفا عجد مصمدة شعبجا وامتجاإ جعمف جدف فل دركة اجصار اهلل المداومة االس مية 
سميمافإ فؾ االرتباط العسكري واالمجل والسياسل مع االةوة  بديادة االخ االميف العاـ لمدركة الداج لماؿ
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فل دزب اهلل فل لبجافإ وقطع الع قات الدائمة بكؿ اشكالهاإ مؤكديف الم ل فل طريؽ اللهاد والمداومة 
 الججا دركة اس مية فمسطيجية مستدمة همجا الوديد ال بات عمو الدؽ مهما بمعت الت ديات.
 5/12/2012النيار، بيروت، 

 
 "إسرائيل"كية تقف وراء التحرك األوروبي ضد ياإلدارة األمر  :أوساط نتنياىو 61

عمػػو رغػػـ العاصػػية الديبموماسػػية التػػل تتعػػرض لهػػا إسػػرائيؿ مجػػذ أيػػاـ مػػف الواليػػات : أسػػعد تمدمػػل –الجاصػػرة 
دس الشػػرقية المتدػػدة واوروبػػا عمػػو ةمييػػة قرارهػػا بجػػاء آالؼ الودػػدات السػػكجية وتسػػريع مةطػػط لمبجػػاء يبتػػر الدػػ

 عف سائر أرلاء ال ية العربيةإ بدت الدكومة اإلسرائيمية ك ف صرةات العالـ فل واد وهل فل واد آةر.
ويسػػػود االعتدػػػاد لػػػدا أوسػػػاط جتاجيػػػاهو أف اإلدارة األميركيػػػة هػػػل التػػػل تدػػػؼ وراء كػػػواليس التدػػػرؾ األوروبػػػل 

جتدػادات شػديدة يولههػا قريبػوف مػف الػرئيس  د إسرائيؿإ إذ يتزامف هذا التدرؾ مع ا« غير المسبوؽ بددتأل»
 األميركل عمو سموؾ جتاجياهو ودكومتأل.

األوروبية عمو قرارات دكومة جتاجيػاهو وعدوبػات « لباية ال مف»عف « يديعوت أدروجوت»وتدد ت صديية 
 إ«تسػػوجامل ديبموماسػػل»قػػد تير ػػها دوؿ االتدػػاد األوروبػػل عمػػو إسػػرائيؿ. ووصػػيت رد اليعػػؿ األوروبػػل بػػػ 

 تعيشأل إسرائيؿ فل ع قاتها مع أوروبا والواليات المتددة.« واقع لديد»فيما تددث معمدها السياسل عف 
بياجػات التجديػد اليوريػة لمػدوؿ األوروبيػة لػـ تكػف هامشػية هػذ  المػرةإ إجمػا هلػـو شػديد المهلػة »وليتت إلو أف 
إ م ػييًا «أوروبػل لكػف اليػد أميركيػةالتدػرؾ »وجدمت عػف مسػؤوؿ إسػرائيمل كبيػر قولػأل إف «. وقاطع الو وح

لكجهػػػا تبػػػدو كمػػػف ةمػػػع »أجػػػأل لػػػيس مت كػػػدًا مػػػا إذا كاجػػػت أوروبػػػا سػػػتجيذ تهديػػػداتها باالقتصػػػاص مػػػف إسػػػرائيؿإ 
 «.الديازات

مػػػف لهػػػة أةػػػراإ اعتبػػػرت مصػػػادر فػػػل وزارة الةارليػػػة سػػػموؾ الػػػدوؿ األوروبيػػػة تػػػدةً  فػػػل االجتةابػػػات فػػػل 
و اإلسػرائيمييف تدػوؿ إف مػف يصػوت لجتاجيػاهو يصػوت عمميػًا للعػؿ إسػرائيؿ إسرائيؿ مف ة ؿ جدمها رسالة إل

 «.دولة لرباء»
األوروبػػل هػػو قػػرار الدكومػػة اإلسػػرائيمية إديػػاء مةطػػط  –وأشػػارت الصػػديية إلػػو أف مػػرد الع ػػب األميركػػل

يعجل الد اء  إذ ترا الواليات المتددة ودوؿ االتداد األوروبل أف تجييذ الةطط« 2-إي »البجاء فل المجطدة 
 جهائيًا عمو عممية الس ـ.

وكتػػب المعمػػؽ السياسػػل فػػل الصػػديية شػػمعوف شػػييرإ أف إسػػرائيؿ تمػػر ا ف بواقػػع لػػـ تعرفػػأل مػػف قبػػؿإ يتم ػػؿ 
لسػػػموؾ إسػػػرائيؿ فػػػل األرا ػػػل المدتمػػػة. وجدػػػؿ عػػػف مسػػػؤوؿ أوروبػػػل قولػػػأل إف « تدديػػػد تسػػػعيرة»بجيػػػة اوروبػػػا 

ف دواًل أوروبيػػة لػػف تتػػردد فػػل اتةػػاذ عدوبػػات « ف قػػرارات زعمػػائهـاإلسػػرائيمييف سيشػػعروف عمػػو لمػػدهـ بػػ م» وا 
دديديػػػةإ م ػػػؿ تعميػػػؽ اتياقػػػات تلاريػػػة وت شػػػير مجتلػػػات المسػػػتوطجات لمداطعتهػػػاإ وةيػػػض مسػػػتوا الع قػػػات 

وليس كػرئيس دولػة ع ػو فػل األمػـ المتدػدةإ « جتاجياهو تصرؼ كرئيس عصابة»وأ اؼ أف  الديبموماسية.
 «.توسيع االستيطافإ ألجأل يعجل أف ك مأل عف دؿ الدولتيف فارغ الم موفوقد هّزجا قرار  »

 3/61/1061، الحياة، لندن
 

 الخارجية اإلسرائيمية تصدر تعميماتيا لمسفراء بالدفاع عن االستيطان في القدس 67
موقؼ تػػػؿ أبيػػػب: أصػػػدرت وزارة الةارليػػػة اإلسػػػرائيمية تعميماتهػػػا لمسػػػيراء فػػػل الةػػػارج بػػػ ف يعمجػػػوا التمسػػػؾ بػػػال

الرسػػمل وبالػػدفاع عػػف قػػرار االسػػتيطاف فػػل الدػػدس  الشػػرقية المدتمػػة(إ كمػػا فػػل كػػؿ مجطدػػة إسػػرائيمية أةػػراإ 
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الدائمػػػة فػػػل ةريطػػػة المصػػػالح االسػػػتراتيلية. وتدػػػوؿ الو يدػػػة إف الدكومػػػة اإلسػػػرائيمية لػػػف تترالػػػع عػػػف قرارهػػػا 
 االستيطاجلإ وترفض الدوؿ إف هذا الدرار يمس بعممية الس ـ.

قػػت تعميمػػات الةارليػػة اإلسػػرائيميةإ إلػػو التهديػػد اليمسػػطيجل بالتولػػأل إلػػو مدكمػػة الهػػاي للػػرائـ الدػػربإ وتطر 
اليمسػػطيجييف هػػـ الػػذيف يرتكبػػوف »فػػاعتبرت أف هػػذ  المدكمػػة هػػل فػػل األصػػؿإ معاديػػة إلسػػرائيؿإ وقالػػت إف 

وجزيػػأل فػػل السػػمطة  إ واعتمػػدت بهػػذا االدعػػاء عمػػو غيػػاب لهػػاز ق ػػائل مسػػتدؿ«لػػرائـ دػػرب ولػػيس إسػػرائيؿ
 اليمسطيجية فل ال ية العربية أو فل قطاع غزة.

 3/61/1061، الشرق األوسط، لندن

 
 يسخرون أنفسيم لمخطط الدعائية لمعدو "إسرائيل"سياسيون إسرائيميون:  ادة المعارضة في  68

جتجيػػػػاهوإ  تػػػػؿ أبيػػػػب: فػػػػل أعدػػػػاب االجتدػػػػادات الدػػػػادة التػػػػل تعػػػػرض لهػػػػا رئػػػػيس الػػػػوزراء اإلسػػػػرائيملإ بجيػػػػاميف
ودكومتألإ بسبب اإللػراءات العدابيػة لمسػمطة اليمسػطيجيةإ ةػرج الك يػر مػف السياسػييف والصػدافييف والةبػراءإ 
يدذروف مف األةطار التل تهػدد إسػرائيؿ ومصػالدها مػف لػراء سياسػة جتجيػاهو. لكػف الدكومػة أعمجػت رسػميا 

أكػدت أف رد اليعػؿ األوروبػػل بػدا هػػذ   أجهػا لػف تترالػػع عػف مشػػروعها. وكاجػت مصػادر سياسػػية فػل إسػػرائيؿإ
 المرة شديد المهلة ويتسـ بالع ب فع إ وليس ملرد  ريبة شيا . 

عمػو لسػاف سػيراء فػل أوروبػا قػولهـإ إف جتجيػاهو بػات يدتػرب « عجياف مركػزي»وجدؿ موقع إةباري آةر باسـ 
ف جتجيػاهو يهػدـ بممػح البصػر مف و ع الرئيس اإليراجػل مدمػود أدمػدي جلػاد فػل الصػدافة العربيػة. وقػالوا إ

 ع قات ت سست بعمؿ الجممة طيمة سجوات ك يرة بيف إسرائيؿ والدوؿ األوروبية التل يةدموف فيها.
جتجيػػاهو يعػػرض مصػػالح إسػػرائيؿ لمةطػػر. وقػػاؿ »وقػػد صػػردت وزيػػرة الةارليػػة السػػابدةإ تسػػيبل ليجػػلإ بػػ ف: 

بػف أليعػازرإ إف أقػؿ مػا يدػاؿ فػل سياسػة جتجيػاهو إجهػا وزير الدفاع األسبؽ فػل الدكومػة اإلسػرائيميةإ بجيػاميف 
وكػاف رئػيس الػوزراء السػابؽإ ايهػود أولمػرتإ قػد هػالـ سياسػة جتجيػاهو  «.ةطيرة لمعاية عمو مصالح إسرائيؿ

 مف واشجطف بكممات أقسوإ أوؿ مف أمسإ واتهمأل بجكراف اللميؿ مع الرئيس األميركلإ باراؾ أوباما.
المتةػالؼ مػع جتجيػاهوإ ولهػوا لػػأل االجتدػادات. فدػاؿ جيتػالل باجيػتإ رئػػيس « هػػوديالبيػت الي»ودتػو فػل دػزب 

الدػػزب اللديػػػد الػػذي كػػػاف قبػػؿ أربػػػع سػػجواتإ مػػػديرا لمكتػػب جتجيػػػاهوإ إف سياسػػتأل غيػػػر الوا ػػدة هػػػل سػػػبب 
 الهلوـ عميأل فل العرب..

افع فيهػػا عػػف رئيسػػألإ مػػف لهػػة  اجيػػةإ ةػػرج وزيػػر البيئػػة المدػػرب مػػف جتجيػػاهوإ غمعػػاد أردافإ بتصػػريدات يػػد
التل كاجػت أوؿ مسػؤوؿ إسػرائيمل يصػدر بددػأل أمػر اعتدػاؿ فػل بريطاجيػا بسػبب الدػرب األولػو »فهالـ ليجل 

وقػاؿ أرداف «. (. فهػؿ جسػيت أجهػا هػل أي ػا كاجػت عر ػة ل جتدػادات الدوليػة 1009عمو قطاع غزة  سػجة 
عميكـ أف تةلموا مػف أجيسػكـ عمػو إ إسرائيؿ إف المعار ة اإلسرائيمية ت ع جيسها فل ةجدؽ وادد مع أعداء

 «.هذا الموقؼ المعيب
وقاؿ جائب رئػيس الػوزراءإ موشػل يعمػوفإ إف قػادة المعار ػة فػل إسػرائيؿ يسػةروف أجيسػهـ لمةطػط الدعائيػة 

 لمعدوإ فل سبيؿ ةدمة مصالدهـ ال يدة.
ةوفا مف ةيالها. فالموقؼ األوروبػل وقاؿ داجل أيموفإ جائب وزير الةارليةإ إف المعار ة اإلسرائيمية ترتعد 

لـ يتعير تلا  إسرائيؿ. فالمدياس لمع قات هو ليس فل عدد المصػوتيف فػل األمػـ المتدػدةإ وال فػل اسػتدعاء 
السػػيراءإ بػػؿ فػػل الع قػػات ال جائيػػة. وهػػذ  الع قػػات ليػػدة لػػدا مػػع لميػػع دوؿ أوروبػػاإ وكػػذلؾ مػػع الواليػػات 

 ات مؤقتة وال تؤ ر عمو إسرائيؿ بشلء.المتددة وال دالة لمهمع. فالة ف
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واستةؼ وزيػر الماليػةإ يوفػاؿ شػتايجتسإ بالع ػب األوروبػل قػائ إ إجػأل كػاف مدسػوبا. وأ ػاؼ أف العدوبػات 
 «.جدف لـ جستةدـ كؿ ما لديجا مف أسمدة  دها بعد»اإلسرائيمية لمسمطة اليمسطيجية هل فل الواقع ةييية و

 3/61/1061، الشرق األوسط، لندن
 

 ليفني: " رار االستيطان ىو بمثابة بصقة في وجو أوباما" 69
قالػػت تسػػيبل لييجػػػل رئيسػػة دػػػزب  الدركػػة( اإلسػػػرائيمل اللديػػدإ إف قػػػرار "إسػػرائيؿ" بجػػػاء ودػػدات اسػػػتيطاجية  

لديدة فل المجطدة بيف الددس ومستوطجة "معاليأل أدوميـ"إ هو بم ابة بصدة فل ولأل الرئيس األمريكػل بػاراؾ 
وجدمت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية مساء اليوـ ال   اء عػف لييجػل  ذي دعـ "إسرائيؿ" فل عدة مواقؼ.أوباماإ ال

قولها إف أوباما قػدـ الػدعـ لػػ"إسرائيؿ" لتمويػؿ مجظومػة الدبػة الدديديػةإ ووقػؼ إلػو لاجبهػا فػل األمػـ المتدػدةإ 
إف مػػف ال يػدرؾ أف الع قػػات مػػع  ائمػة:وأ ػػافت ق عجػدما طالػػب اليمسػطيجيوف بػػاالعتراؼ بالدولػة اليمسػػطيجية.

 الواليات المتددة هل لزء مف األمف ومف قدرة "إسرائيؿ" عمو الردع يمس ب مف "إسرائيؿ".
 3/61/1061، عكا اون الين

 
 سمحة كيماويةأستشارك في عممية عسكرية محتممة ضد سوريا حال استخداميا  "سرائيل"إ 10

جدمػت إ صػديية "معػاريؼ" االسػرائيمية إ أف الدػدس المدتمػةمف  ، 3/61/1061، وكالة سما اإلخبارية ذكرت
عف صديية "التايمز" البريطاجية, اف اسرائيؿ قد تشارؾ فل عممية عسكرية مدتممة  د سوريا, اذا اقدـ جظاـ 

وا ػافت الصػديية البريطاجيػة, اف الواليػات المتدػدة وبريطاجيػا  بشار االسد عمو استةداـ االسمدة الكيماويػة.
وبمولػػب هػػذ الةطػػة  تا ةطػػة عسػػكرية لمهالمػػة سػػوريا بريػػا باشػػتراؾ قػػوات مػػف االردف وتركيػػا واسػػرائيؿ.اعػػد

الػػؼ مداتػػؿ مػػف الدػػوات البريػػة وودػػدات الكوماجػػدوز بالسػػيطرة عمػػو مجشػػ ت االسػػمدة الكيماويػػة  75يدػػوـ جدػػو 
 السورية.

ع عػػػف ك ػػػب مػػػع الملتمػػػع الػػػدولل ويػػػذكر اف رئػػػيس الػػػوزراء بجيػػػاميف جتجيػػػاهو كػػػاف قػػػد اكػػػد اف اسػػػرائيؿ تتػػػاب
التطػػػػورات فػػػػل سػػػػوريا الةاصػػػػة بمسػػػػتودعات االسػػػػمدة الكيماويػػػػة . وا ػػػػاؼ اف اسػػػػرائيؿ تتيػػػػؽ مػػػػع االدارة 

 االمريكية فل موقيها الداـز بهذا الصدد كما عبر عجأل الرئيس االمريكل بارؾ اوباما .
صديية "يديعوت أدروجػوت"إ ف لإ أمدمود مديعف مراسمها  3/61/1061، اليوم السابع، مصر  وأ افت

قالػػت إف لهػػات أمجيػػة غربيػػة كشػػيت بػػ ف إسػػرائيؿ قػػد طمبػػت ةػػ ؿ الشػػهريف األةيػػريف مػػرتيف تصػػريدا مػػف 
وجدمػت الصػديية العبريػة عػف ملمػة "ات جتيػؾ" األمريكيػةإ  األردف ل رب مةازف األسمدة الكيماوية السػورية.
مبعو ػا مػف الموسػاد اإلسػرائيمو قػد تولػأل بهػذا الطمػب إلػو  قولها إف مصػادر اسػتةباراتية إسػرائيمية أكػدت بػ ف

 األردفإ إال أف األةير رفض إعطاء تؿ أبيب تصريح مف هذا الجوع دتو هذ  المدظة.
وأشارت الملمة األمريكية إلو أف إسرائيؿ يمكجها تجييذ  ربة مف هػذا الجػوع دوف تصػريح األردفإ كمػا فعمػت 

ر الزورإ إال أجهػا قمدػة مػف تػداعيات م ػؿ هػذ  ال ػربة عمػو األردف فػو فو دي يعجدما  ربت المياعؿ الجوو 
وقالػػت الملمػػة األمريكيػػة إف طػػائرات  .لظػػؿ تصػػاعد قػػوة اإلسػػ مييف فػػو األردف كمػػا هػػو تػػ  ير الربيػػع العربػػ

إسػػػرائيمية بػػػدوف طيػػػار وطػػػائرة أمريكيػػػة بػػػدوف طيػػػارإ تدػػػوـ بطمعػػػات اسػػػتط ع فػػػو مجطدػػػة الدػػػدود األردجيػػػة 
 إ الستكشاؼ المةازف الكيماوية السورية غير البعيدة عف المجطدة الددودية.السورية
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بجيػػاميف جتجيػػاهو كػػاف قػػد عػػيف رلػػؿ موسػػاد مبعو ػػا ةاصػػا  لوأو ػػدت ات جتيػػؾ أف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيم
لػػ ردفإ وأف إسػػرائيؿ كاجػػت تريػػد توليػػأل  ػػربة عالمػػةإ إال أجهػػا تمدػػت معمومػػات أف التوقيػػت قػػد يكػػوف غيػػر 

 جاسب ل ردف.م
 

 ليبرمان يعزل أيالون ويستبعد ميخائيمي وميسيغنيكوف من  ائمة حزبو 16
ووزيػر الةارليػة اإلسػرائيميةإ أفيعػدور ليبرمػافإ امػسإ بعػزؿ جائبػأل « يسرائيؿ بيتجا»قاـ رئيس  :الددس المدتمة

لوف بػػذلؾ إلػػو ويج ػػـ أيػػا ع ػػو الكجيسػػت داجػػل أيػػالوف مػػف قائمػػة الدػػزب التػػل تةػػوض االجتةابػػات الدادمػػة.
وزير السػيادة سػطاس ميسػيعجيكوؼإ وع ػو الكجيسػت أجستاسػيا ميةػائيملإ المػذيف أعمجػا عػف اسػتدالتهما مػف 

وجشر ليبرماف مساء امسإ قائمػة دزبػأل التػل سػيتـ دملهػا مػع  الذي يتزعمأل ليبرماف.« يسرائيؿ بيتيجو»قائمة 
 لمكجيست الدادمة.« الميكود»قائمة 

مكػػاف ال ػػاجل فػػل الدائمػػة يػػائير شػػميرإ ابػػف رئػػيس الدكومػػة األسػػبؽ يتسػػداؾ شػػميرإ ومػػف المدػػرر أف يدتػػؿ ال
 وفل المكاف ال الث عوزي الجداو.

اليوـ  ال   اء( أبمعجػل وزيػر الةارليػة افيعػدور ليبرمػاف اججػل »وقاؿ ايالوف عمو صيدتأل عمو موقع فيسبوؾ 
س سػػتمر فػػل العمػػؿ دوف كمػػؿ او »وا ػػاؼ «. لػـ اظهػػر عمػػو قائمػػة اسػػرائيؿ بيتجػػا لممرشػػديف لمكجيسػػت الدػػادـ

 «.ممؿ دتو جهاية ةدمتل
وتددث معمدوف عف تزايد التوتر بيف ايالوف وليبرماف إ ديث قاؿ البعض اف التوتر يعود الػو تدميػؿ ايػالوف 

 مسؤولية تدهور الع قة مع تركيا.
 3/61/1061، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 

 لتيار الوسط وتواجو اتيامات بالسعي لتحالف مع نتنياىو ممثاًل  "العمل"يحيموفتش تقود  11
شػيمل يديمػوفتش مسػعاها لجيػل أي صػبعة يسػارية عػف « العمػؿ»تواصؿ زعيمػة دػزب : «الدياة» –الجاصرة 

دزبهاإ بداعل أجأل يم ؿ تيار الوسطإ وليس اليسار كما ادعو أس فهاإ مف ة ؿ توصػيؼ الدػزب ب جػأل قائػد 
إ بعػػد «ليكػػود»مجهػػا فػػل أف تلتػػذب أصػػواتًا مػػف يمػػيف الوسػػط لػػـ يعػػودوا يػػروف فػػل  إ وأمػػ ً «معسػػكر السػػ ـ»

 إ بيتًا لهـ.«إسرائيؿ بيتجا»اجتةاب قائمتأل اليميجية المتطرفة والمتدالؼ مع الدزب األك ر تطرفًا 
ري وتم مت الةطوة األةيرة ليديموفتش فل هذا االتلػا  برف ػها إبػراـ اتيػاؽ فػائض أصػوات مػع الدػزب اليسػا

يػش »كما دصؿ فل اللوالت االجتةابية السابدة وف ػمت اتياقػًا كهػذا مػع الدػزب الوسػطل اللديػد « ميرتس»
يػػش »برئاسػػة اإلع مػػل سػػابدًا يئيػػر لبيػػدإ ك جهػػا تدػػوؿ إف دزبهػػا أقػػرب بمواقيػػأل السياسػػية إلػػو دػػزب « عتيػػد
لمتدػػالييف فػػل الد ػػػايا إ رغػػـ اليػػوارؽ فػػل موقػػؼ كػػؿ مػػف الدػػزبيف ا«ميػػرتس»مػػف الدػػزب اليسػػاري « عتيػػد

 االلتماعية واالقتصادية.
العمػػؿ فػػل الوسػػطإ « َمْرَكػػَزة»إ ورأت أجػػأل مػػع «يػػش عتيػػد»وتباهػػت أوسػػاط قريبػػة مػػف يديمػػوفتش باتياقهػػا مػػع 

سػيجظر اإلسػرائيميوف إلػػو الدػزب اللديػػد الػذي شػكمتأل وزيػػرة الةارليػة سػػابدًا تسػيبل لييجػل  الدركػػة( عمػو أجػػأل 
 دزب يساري.
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زهافػػأل غػػالؤوفإ الوديػػدة بػػيف رؤسػػاء األدػػزاب الصػػهيوجية التػػل عار ػػت العػػدواف « ميػػرتس»زعيمػػة واعتبػػرت 
رغبة يديموفتش فل أةػذ دزبهػا إلػو دكومػة »األةير عمو قطاع غزةإ اتياؽ يديموفتش مع لبيد ت كيدًا عمو 

 «.يميجية ةطيرة بزعامة جتاجياهو
ؿ المعركػػة االجتةابيػػة الداةميػػة لتشػػكيؿ الئدػػة وبػػرز سػػعل يديمػػوفتش إلػػو التجصػػؿ مػػف يسػػارية دزبهػػا ةػػ 
اليسػػارية المجاه ػػة ل سػػتيطاف « السػػ ـ ا ف»المرشػػديفإ فرمػػت بكػػؿ  دمهػػا السػػتبعاد األمػػيف العػػاـ لدركػػة 

يريؼ اوبجهايمر عف موقع م موف فل ال ئدةإ لمطالبتأل بإعادة المو وع السياسل إلو مركز دممة الدزب 
فيمػا تتوقػع اسػتط عات الػرأي دصػوؿ الدػزب عمػو  17إذ لػاء فػل الموقػع الػػ االجتةابية. وجلدت فػل ذلػؾإ

الػػذي يشػػكمأل اجتةػػاب « ال ػػرر»مدعػػدًا عمػػو األك ػػر. ولػػـ تتػػردد أوسػػاط يديمػػوفتش فػػل أف تسػػاوي بػػيف  10
االجتةابيػػػةإ وبػػػيف اجتةػػػاب اوبجهػػػايمر اليسػػػاري عمػػػو الئدػػػة « ليكػػػود»موشػػػيأل فيعمػػػيف المتطػػػرؼ عمػػػو الئدػػػة 

 «.العمؿ»
ع ذلػػؾإ ت ػػـ ال ئدػػة االجتةابيػػة عػػددًا مػػف المرشػػديف المدسػػوبيف عمػػو اليسػػار فػػل مدػػدمهـ وزيػػر الػػدفاع مػػ

« العمػػؿ»السػابؽ عميػر بيػػرتسإ الػذي أطمػػؽ فػور اجتةابػأل فػػل المكػاف ال الػػث تصػريدات  ػد ادتمػػاؿ دةػوؿ 
التمػػاع كػػاف مدػػررًا دكومػػة يميجيػػة متطرفػػة بزعامػػة جتاجيػػاهوإ مػػا أ ػػار دجػػؽ يديمػػوفتشإ فسػػارعت إلػػو إلعػػاء 

 بيجهما ادتلالًا.
صػراعًا عجييػػًا بعػد االجتةابػػات المدبمػة بػيف يديمػػوفتش وبيػرتس شػػبيهًا « العمػؿ»وال يسػتبعد مراقبػوف أف يشػػهد 

بػػذلؾ الػػذي شػػهد  الدػػزب قبػػؿ عػػاميف بػػيف زعيمػػأل السػػابؽ ايهػػود بػػاراؾ وبػػيف جػػواب طػػالبو  باالجسػػداب مػػف 
وشػػكؿ دػػزب « العمػػؿ»اؾ إال أف اجسػػم  وأربعػػة مػػف جػػواب الدػػزب عػػف االئػػت ؼ الدكػػوملإ فمػػا كػػاف مػػف بػػار 

 مع  ماجية جواب فدط.« العمؿ»إ ليبدو «عتسمؤوت»
الوسطل الذي ةرج أكبر دزب بعػد االجتةابػات الما ػيةإ سػيعيب « كديما»فل غ وف ذلؾإ يبدو أف دزب 

 خ معظػػـ الجػػواب عجػػألإ آةػػرهـ عػػف السػػادة بعػػد االجتةابػػات المدبمػػةإ فػػل أعدػػاب االجدسػػاـ الػػذي شػػهد  واجسػػ
بديادة لييجلإ ما يمجح األةيرة تمويً  اجتةابيػًا كبيػرًا « الدركة»سبعة جواب شكموا معًا كتمة مجيصمة تدت اسـ 

 لدزبها اللديد.
 3/61/1061، الحياة، لندن

 
 لماذا اغتالت "إسرائيل" الجعبري؟  15

دػػت ؿ اغتػػاؿ قائػػد كتػػاب عػػز الػػديف الدسػػاـ أدمػػد أف اال” إسػػرائيمل“أكػػد بادػػث  ”:الةمػػيا“ -الدػػدس المدتمػػة 
فػػل مدػػاؿ  عمػػو قطػػاع غػػزة الصػػطياد عصػػيوريف بدلػػر.” عمػػود السػػداب“اللعبػػري وباشػػر عدواجػػأل المبّيػػت 

الصػػهيوجيةإ أمػػسإ كشػػؼ مػػدير مركػػز الدػػوار االسػػتراتيلل فػػل الكميػػة األكاديميػػة ” هػػ رتس“جشػػرتأل صػػديية 
قبؿ ساعات مف اغتيالأل تمدو مسػودة التياقيػة هدجػة. وأ ػاؼ أف ذلػؾ أف اللعبري و إ جتاجيا رؤوفيف بيديتسور

غيرشػػوف ” اإلسػػرائيمل“تػػـ بعػػد مػػداوالت بػػيف جائػػب وزيػػر الةارليػػة فػػل الدكومػػة المدالػػة غػػازي دمػػد والوسػػيط 
أطمػػع المؤسسػػػتيف ” صػػيدة شػػػاليت“باسػػكيف مػػف ةػػػ ؿ المةػػابرات المصػػػرية. باسػػكيف الػػػذي كػػاف شػػارؾ فػػػل 

ية عمػػو اتصػػاالتأل المسػػتمرة مجػػذ الربيػػع اليائػػت. وأشػػار المدػػاؿ إلػػو أف باسػػكيف ودمػػد كاجػػا السياسػػية والعسػػكر 
يمتديػػػاف فػػػل الدػػػاهرة فػػػل إطػػػار مياو ػػػات مباشػػػرة برعايػػػة مصػػػر. وةمػػػص لمدػػػوؿ إف االدػػػت ؿ قػػػرر اغتيػػػاؿ 

 ”.دماس“اللعبري بعدما ولد أف الهدجة غير مطموبة فل هذا التوقيت واعتبر أف األف ؿ  رب 
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بداًل مف هدجة ت مف فترة مف ” دماس“اعتددت أف قوة ردعها بدالة إلعادة بجاء مدابؿ ” إسرائيؿ“أف  ورلح
مػػف شػ ف الهدجػػة المسػاس بصػورتها الدويػػة العجيػدة ولػػذلؾ قػرروا اسػتعادة الػػردع بدتػؿ اللعبػػري “الهػدوء. وتػابع 

 ”.قبؿ أف يرد بإلابة إيلابية دوؿ الهدجة
ياد عصػػػيوريف بدلػػػر باالغتيػػػاؿ: اغتيػػػاؿ مػػػف بمدػػػدور  الػػػدفع جدػػػو تهدئػػػة ويشػػػير أف االدػػػت ؿ تطمػػػع الصػػػط

تعتمػد لعػة الدػوة فدػط ” إسػرائيؿ“عػ وة عمػو الرسػالة بػ ف ” اإلسرائيمييف“واالجتداـ مف شةص مس بالك ير مف 
لػاءت معػايرة ألهػدافها. ” عمود السػداب“مع دماس. ويجبأل أف الرياح تلري بما ال تشتهل السيف وأف جتائا 

تسػػاءؿ: هػػؿ ةشػػل رئػػيس الػػوزراء ووزيػػر الدػػرب أف تجتهػػل واليػػة دكومتهمػػا قبػػؿ شػػف دممػػة عسػػكرية ولػػذلؾ و 
 قررا اغتياؿ اللعبري 

 3/61/1061، الخميج، الشار ة
 

 بمدة 353 انون عنصري إسرائيمي يمنع العرب من السكن في  13
 ػاءإ فػل االلتمػاس الػذي قدمػأل مركػز الجاصػرة ػ زهيػر أجػدراوس: جظػرت المدكمػة العميػا اإلسػرائيميةإ أمػس ال  

عدالػػة وملموعػػة مػػف المؤسسػػات االلتماعيػػة  ػػد قػػاجوف للػػاف الدبػػوؿ الػػذي سػػجتأل الكجيسػػت األةيػػرةإ وذلػػؾ 
 ق اة. 9بهيئة ق ائية موسعة مركبة مف 

بإلعػػاء قػػاجوف للػػاف الدبػػوؿ باعتبػػار  تميزيػػا  1022ويطالػػب عدالػػة فػػل التماسػػأل الػػذي قدمػػأل فػػل آذار  مػػارس( 
ر دسػػػتوري. ويػػػ تل هػػػذا الدػػػاجوف لتجظػػػيـ عمػػػؿ وصػػػ ديات وتركيبػػػة للػػػاف الدبػػػوؿ العاممػػػة فػػػل البمػػػدات وغيػػػ

 اللماهيرية والبمدات الزراعية فل الجدب واللميؿ.
 
 
 

والداجوف مػجح الملػاف سػمطة شػبأل مطمدػة بػرفض أي مػف المتدػدميف لمسػكف فػل هػذ  البمػدات التػل يبمػغ عػددها 
 57بالمئػػة مػػف البمػػدات اللماهيريػػة فػػل إسػػرائيؿ و 90مػػدات اإلسػػرائيمية( وهػػل بالمئػػة مػػف الب 43بمػػدة   434

بالمئػػة مػػف البمػػػدات الزراعيػػة وذلػػؾ اعتمػػػاًدا عمػػو معػػايير ف يا ػػػة كعػػدـ الم ئمػػة  لمجسػػػا االلتمػػاعل فػػػل 
 البمدة .

 3/61/1061، القدس العربي، لندن
 

 "وسموأ"حركة "السالم اآلن": مائة مستوطنة بالضفة الغربية منذ  13
دييا: قػاؿ تدريػر لدركػة "السػ ـ ا ف" إف إسػرائيؿ أقامػت مائػة مسػتوطجة معظمهػا "عشػوائية"  –وديع عواودة 

إلػػو أف  -الػػذي دصػمت اللزيػػرة جػت عمػو جسػػةة مجػأل-. وأشػار التدريػر 2993مجػذ توقيػع اتياقيػػة أوسػمو عػػاـ 
أليا فػل الدػدس  290وطفإ مجهـ ألؼ مست 525مستوطجة فل ال ية العربية يبمغ ملمؿ سكاجها  110هجاؾ 

 % مف ملمؿ سكاف ال ية العربية.20المدتمةإ وهؤالء يشكموف 
أليػػا فػػل الدػػدس المدتمػػة  223ألػػؼ مسػػتوطفإ مػػجهـ  143ودتػػو توقيػػع أوسػػمو كػػاف عػػدد المسػػتوطجيف يبمػػغ 

توقيػع وددهاإ وهذا يعجل أف عػدد المسػتوطجيف فػل كػؿ ال ػية العربيػة بمػا فػل ذلػؾ الدػدس قػد ت ػاعؼ مجػذ 
% مػف مسػادة 9.3ألػؼ دوجػـ   510اتياقية الس ـ فل أوسمو. وتبمغ مسادة مجػاطؽ جيػوذ هػذ  المسػتوطجات 

 ال ية العربية(.
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 جداط عشوائية
وردا عمػػػػو سػػػػؤاؿ لملزيػػػػػرة جػػػػتإ تدػػػػوؿ مػػػػػديرة ودػػػػدة الرصػػػػػد فػػػػل دركػػػػة "السػػػػػ ـ ا ف" دليػػػػت عػػػػػوفراف إف 

و تدتية". وتميت دليت إلو أف أوؿ مستوطجة بعد المستوطجات تد ـ مسادات أةرا عمو شكؿ شوارع وبج
مسػتوطجة فػل "فػؾ االرتبػاط" مػع  27هل "كيار عتسيوف" فل بيت لدـ بالدػدسإ مشػيرة لتيكيػؾ  2967درب 

 .1005غزة عاـ 
وتو ػػح أف إسػػرائيؿ واصػػمت االسػػتيطاف الددػػا بػػوتيرة كبيػػرة دوف فػػرؽ بػػيف دكومػػات اليمػػيف أو اليسػػارإ وأف 

لبجػػاء مػػا يعػػرؼ بػػػ"الجداط االسػػتيطاجية العشػػوائية غيػػر الداجوجيػػة"إ كػػل ال تصػػطدـ  2996 الدكومػػة للػػ ت مجػػذ
بمعار ة شديدة مف قبؿ العالـ. وأ افت أف عمميات السمب والجهب قد تياقمت بعد توقيع أوسمو فل مداولة 

 ليرض ددائؽ عمو األرض وسط ادتلاج عالمل غير فعاؿ.
 3/61/1061الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 دعوة لمتعويض عن أضرار صواريخ غزة خالل عممية "عامود السحاب" 5613يعوت: يد 11

عكا أوف اليف: كشيت صديية "يديعوت أدرجوت" اليـو األربعاءإ عف استدباؿ سمطة ال رائب فػل "إسػرائيؿ" 
( دعػػوا تعػػويض قُػػدمت مػػف قبػػؿ مػػواطجيف ت ػػررت ممتمكػػاتهـ بسػػبب الصػػواري  التػػل ُأطمدػػت مػػف 3.265 

ة ة ؿ عممية "عامود السداب", وقد أقرت السمطة تجييػذ جدػو  مػث هػذ  الػدعاوا ودفػع التعوي ػات قطاع غز 
 المالية لممشتكيف.

( 2.017( مػػف هػػذ  الػػدعاوا لمتعػػويض عػػف أ ػػرار لددػػت بالمبػػاجل, و 1.098ووفدػػًا لمصػػدييةإ فدػػد قػػدمت  
أ ػػرار لددػػت باألرا ػػل  دعػػوا تعػػويض عػػف 40تعوي ػػات عمػػو أ ػػرار لددػػت بالسػػيارات, باإل ػػافة إلػػو 

دعػػوة تعػػويض عػػف  2.086الزراعيػػة. ويدػػؼ عمػػو رأس المطػػالبيف بػػالتعويض سػػكاف أسػػدود ديػػث تدػػدموا بػػػ 
دعوا, وعسد ف  342دعوا تعويض, ومف  ـ "ريشوف لتسيوف"  748الممتمكات, يميها سكاف بئر السبع مع 

دعػوا, و"كريػات لػػات"  19م ةػل" دعػوا, و"كريػات  53دعػوا, و"أوفػاكيـ"  77دعػوا, و"سػديروت"  134
 دعوا. 18

ُيذكر أف هذ  المعطيات قد ُعر ت باألمس فل للجة المالية التابعة لمكجيست, التل أقرت الداجوف الذي قدمأل 
وزير المالية "يوفاؿ شتايجتس" المتعمؽ ب ريبة األم ؾ وصجدوؽ التعوي ات عػف أ ػرار الدػرب واأل ػرار 

 غير المباشرة.
 3/61/1061، عكا اون الين

 
 عمى غزة أصيبوا بإعا ات دائمة اإلسرائيمي % من جرحى العدوان3بغزة:  الصحةوزارة  17

أعمجػػت وزارة الصػػدة اليمسػػطيجية أف عػػدد اللردػػو الػػذيف أصػػيبوا بإعاقػػات مةتميػػة ةػػ ؿ  :دامػػد لػػاد -غػػزة 
عػػادة ت هيػػؿ  يعػػاجوف مػػف  60يػػجهـ لريدػػا مػػف ب 260العػػدواف اإلسػػرائيمل األةيػػر ويدتػػالوف لعػػ ج طبيعػػل وا 

 % مف إلمالل لردو العدواف.5إعاقات دائمة ما يشكؿ جسبة 
وأكػػد الطبيػػب أيمػػف الدمبػػل مػػدير دائػػرة العػػ ج الطبيعػػل والت هيػػؿ لػػدا الػػوزارة ذاتهػػا أف عػػدد اللردػػو الػػذيف 

واجػأل % مػف اللردػو متهمػا االدػت ؿ ب جػأل عمػد ةػ ؿ عد23يدتالوف لمع ج الطبيعل والت هيؿ يددر بجسػبة 
األةير الو استهداؼ تلمعػات المػواطجيف ب سػمدة وصػواري إ بهػدؼ إدػداث أكبػر  ػرر ممكػف فػل صػيوؼ 
المواطجيف والتسبب بلروح شديدة وبتر فل أطراؼ المصابيف وترؾ إعاقات لسيمة بهػـ ليصػبدوا عالػًة عمػو 
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شػديدة وبسػيطة ومتوسػطةإ  الملتمع اليمسطيجل. وأشار إلو أف اإلعاقات التل ةّميها العػدواف تجوعػت مػا بػيف
وأف مجهػا البتػرإ واإلصػابات فػل العمػود اليدػري والػدماغ التػل تػؤدي إلػو شػمؿإ باإل ػافة إلػو عػدد كبيػر مػػف 

 داالت الكسور واللروح وغيرها ممف تركت إعاقات مجها ما يتعافو الددا ومجها الدائمة.
 3/61/1061، الغد، عم ان

 
 وتيدم مسجدا ومنازل ومنشآتتصعد إجراءاتيا في الضفة  "إسرائيل" 18

 ػد اليمسػطيجييفإ فهػدمت مسػلدا لجػوب الةميػؿ « االجتداميػة»راـ اهلل: صعدت إسرائيؿ أمسإ مف إلراءاتها 
ومجػػزال فػػل الدػػدس ومسػػاكف ومجشػػ ت لجػػوب جػػابمسإ فػػل سػػياؽ سمسػػمة مػػف الػػردود كمػػا يبػػدوإ عمػػو دصػػوؿ 

 اليمسطيجييف عمو دولة غير ع و.
شرؽ يطػا لجػوب الةميػؿإ لممػرة ال اجيػة ةػ ؿ عػاميف. وقػاؿ شػهود « الميدرة»إ مسلد وهدـ الليش اإلسرائيمل

عيػػػافإ إف االدػػػت ؿ جيػػػذ عمميػػػة الهػػػدـ مػػػف دوف أف يسػػػمح ل هػػػالل بػػػإةراج الكتػػػب والمصػػػادؼ واألغػػػراض 
. وتعػػرض 1003متػرا مربعػػاإ وبجػل فػػل عػاـ  40األةػرا مػف داةػػؿ المسػلد الصػػعيرإ الػذي تدػػدر مسػادتأل بػػػ

 أوؿ مرةإ العاـ الما ل.لمهدـ 
وكاجػػػت لرافػػػات أةػػػرا تابعػػػة لبمديػػػة االدػػػت ؿ فػػػل الدػػػدسإ تهػػػدـ مجػػػزال مكوجػػػا مػػػف طػػػابديف فػػػل دػػػل لبػػػؿ 
الزيتوف/الطور قرب البمدة الدديمةإ بدلة عدـ الترةيصإ ومساكف ومجش ت زراعية فل ةربة الطويػؿ لجػوب 

 شرقل جابمس.
عربيػػػة غسػػػاف دغمػػػسإ إف قػػػوة عسػػػكرية ترافدهػػػا لرافػػػات وقػػػاؿ مسػػػؤوؿ ممػػػؼ االسػػػتيطاف فػػػل شػػػماؿ ال ػػػية ال

داصػػرت المجطدػػة وشػػرعت بهػػدـ ممتمكػػات المػػواطجيف. وتعتبػػر المجطدػػة وادػػدة مػػف بػػيف مجػػاطؽ ك يػػرة تسػػعو 
 إسرائيؿ لتيريعها مف سكاجها اليمسطيجييف فل ال ية.

شلرة زيتػوف فػل  100جدو و مف سياسة العداب اإلسرائيمل هذ إ اقتمعت قوات االدت ؿ اإلسرائيمل كذلؾإ 
 قرية اللبعة غرب مدافظة بيت لدـإ واعتدمت فمسطيجييف.

 3/61/1061، الشرق األوسط، لندن
 

 مصابين فمسطينيين من  طاع غزة لمعالج فى تركيا بطائرة خاصة ثالثةنقل  19
فػو  مصػابيف فمسػطيجييف اليػوـ 3قاؿ مصػدر مسػئوؿ إجػأل وصػؿ مػف قطػاع غػزة : عبد الدميـ سالـ –العريش 

 طريدهـ إلو تركيا الستكماؿ ع لهـ.
وأكد أجأل تـ جدؿ المصابيف ال   ة ومرافديهـ إلو مطار العريش الدولوإ ديث كاجت فو اجتظارهـ طائرة تركية 

 ةاصة أقمتهـ إلو تركيا.

 3/61/1061، اليوم السابع، مصر
 

 سيانتمائيم السيابسبب اعتصام مفتوح في رام اهلل لمممنوعين من التوظيف  50
جظػػػـ العشػػػرات مػػػف المػػػوظييف الممجػػػوعيف مػػػف التوظيػػػؼ فػػػل الهيئػػػات الدكوميػػػةإ : السػػػبيؿ –ال ػػػية العربيػػػة 

اعتصاًما أمس ال   اءإ أماـ مدر ملمس الوزراء فل مجطدػة الماصػيوف بمديجػة راـ اهلل وسػط ال ػية العربيػةإ 
 مطالبيف بإعادتهـ لمتعييف بعد أف است جوا مف لميع الوظائؼ الدكومية.
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وقاـ المعتصموف بتسػميـ ملمػس الػوزراء رسػالة ادتلػاج عمػو اسػت جائهـ مػف الوظػائؼ العموميػةإ أرفدػوا معهػا 
مطػالبهـ التػػل تتمدػور دػػوؿ إعػادتهـ لموظػػائؼ كعيػرهـ مػػف المػوظييف ا ةػػريفإ مشػدديف عمػػو عػدـ الموافدػػة 

 عمو أجصاؼ الدموؿ.
 3/61/1061، السبيل، عم ان

 
 شروع تحسين شبكات المياه في مخيمات الالجئين الفمسطينيينحجر األساس لم وضعلبنان:  56

و عإ أمسإ دلر األساس لمشروع تدسيف شبكات الميا  فػل مةيمػات ال لئػيف اليمسػطيجييفإ الػذي تمولػأل 
إ وذلػػػؾ فػػػل ادتيػػػاالت أقيمػػػت فػػػل مةيمػػػات شػػػاتي إ بػػػرج «األوجػػػػػػروا»إ وتجيػػػذ  «الوكالػػػة السويسػػػرية لمتجميػػػة»

ليػػاسإ د ػػرها السػػيير اليمسػػطيجل أشػػرؼ دبػػورإ جائػػب السػػيير السويسػػري بػػوريس ريتػػػػشاردإ البرالجػػة ومػػار ا
 آف ديسمور.« األوجروا»إ المديرة العامة لػ «الوكالة السويسرية لمتجػػمية»ممػػ موف عف 

إ ويهدؼ المشروع إلو ت ميف بيئة صدية ل لئيف اليمسطيجييف فل مةيمات شاتي إ برج البرالجة ومار الياس
عػػف طريػػؽ الدػػد مػػف األمػػػراض والوقايػػة مجهػػاإ مػػف ةػػ ؿ تػػػ ميف شػػبكات ميػػا  صػػالدة لمشػػرب واالسػػػتعماؿ 

 المجزلل.
درص سويسرا عمو صوف كرامة ال لئيف اليمسطيجييفإ وت ميف دالاتهـإ لما لذلؾ مف ت  ير »وأكّد ريتشارد 

 «.ايلابل عمو دياتهـ اليـو وفل المستدبؿ
 
 
 

مميػػػوف دوالر  1.61اجطػػػ ؽ األعمػػػاؿ أمػػػس هػػػو لػػػزء مػػػف مشػػػروع شػػػامؿ بكميػػػة » أفّ « األوجػػػروا»وأو ػػػدت 
أميركػػل سػػيتـ تجييػػذ  فػػل سػػبعة مةيمػػات فمسػػطيجية هػػل شػػاتي إ بػػرج البرالجػػةإ مػػار اليػػاسإ  ػػبيألإ البػػداويإ 

المشروع سيسمح بتدسيف الميا  وتدريب مم مل الملتمػع المدمػل عمػو »إ مشيرة إلو أّف «المية ومية واللميؿ
 «.تشعيؿ وصياجة م ةات الميا  الددي ة

 3/61/1061، السفير، بيروت
 

 في صيدا عين الحموةمخيم في أمني  توتر": السفير" 51
تػػوتر الو ػػع األمجػػل فػػل مةػػيـ عػػيف الدمػػوة أمػػسإ عمػػو اك ػػر مػػف صػػعيدإ وعممػػت للجػػة : صػػيدا ػ السػػيير

ميأل. وأفادت مصادر فمسطيجية أف مسمدًا عمو ادتواء التوتر والسيطرة ع« قوات األمف اليمسطيجل»المتابعة و
مػػزودا برشػػاش دربػػل أطمػػؽ الجػػار ليػػؿ أمػػس األوؿإ باتلػػا  مجطدػػة الطػػوارئ فػػل تعميػػر عػػيف الدمػػوةإ التابعػػة 

سػ مييف متشػدديف. إال أف أي رد لػـ يصػدر مػف مةػيـ الطػوارئإ ديػث سػادت « عصبة األجصػار»لسيطرة  وا 
 إ وأف السبب شةصل .«دركة فتح»يجتمل إلو داؿ مف االستجيار. وتردد أف مطمؽ الجار 

إلػػػو ذلػػػؾ أقػػػدـ ملهػػػوؿ فلػػػر أمػػػس االوؿ عمػػػو إشػػػعاؿ الجػػػار فػػػل إدػػػدا السػػػيارات أ جػػػاء توقيهػػػا فػػػل مػػػرآب 
وامتػدت الجيػراف إلػو سػيارة  اجيػة «. هوجػدا»لمةيـإ ما أدا إلو اشتعالها بالكامؿ وهػل مػف جػوع لمسيارات فل ا

وادترقػػػت هػػػل أي ػػػا. وتػػػردد أف السػػػبب قػػػد يكػػػوف ة فػػػات شةصػػػية وقػػػد « تويوتػػػا»متوقيػػػة بلاجبهػػػا وجوعهػػػا 
قجبمػػة و ػػعت قػػوات األمػػف الػػوطجل اليمسػػطيجية يػػدها عمػػو الد ػػية. كمػػا سػػمع أمػػس دوي اجيلػػار جػػالـ عػػف 

 يدويةإ اجيلرت بيف مةيـ الطوارئ وبستاف الددس فل مةيـ عيف الدموة.
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بداعات المثقفين الفمسطينيين و ضية الحري ة فمسطين" 55  لممفكر المبناني كريم مرو ة" في سَير وا 
فمسػطيف وق ػية »إ هػو صػدر لمميكػر المبجػاجل كػريـ مػرّوة كتػاب لديػدإ ولكػف فػل ددػؿ األدب واليػف: بيروت

بػػػداعات الم ديػػػيف اليمسػػػطيجييف  الػػػدار العربيػػػة لمعمػػػوـ جاشػػػروف(إ وفيػػػأل اةتػػػار مػػػرّوة « الدرّيػػػة... فػػػل سػػػَير وا 
بداعات لكوكبة مف أدباء فمسطيف وشعرائها وميكريها الذيف يجتموف إلو ألياؿ مةتمية هػـ:  استد ار سير وا 

ميؿ دبيبلإ توفيؽ زيادإ كماؿ جاصرإ إدسػاف عّبػاسإ معػيف بجدلل لوزيإ عبد الكريـ الكرملإ إميؿ توماإ إ
 بسيسوإ غّساف كجياجلإ فدوا طوقافإ إدوار سعيدإ مدمود درويشإ جالل العمل.

وتجػػػاوؿ مػػػروة هػػػذ  األسػػػماء فػػػل كتابػػػأل هػػػذاإ عمػػػو أف يسػػػتكمؿ رصػػػد  ِسػػػَلَ َر كوكبػػػة أةػػػرا مػػػف المبػػػدعيف 
بداعاتأل فل كتاب الدؽ.  اليمسطيجييف وا 

 3/61/1061، دنالحياة، لن
  

 عدالة القضية الفمسطينية دليل في األمم المتحدةمسطين فنجاح ": الرأيلا" ممك األردن 53
« اللػورداف تػايمز«و« الػرأي»اهلل ال ػاجل فػل مدابمػة شػاممة مػع رئػيس تدريػر  الممػؾ عبػد قػاؿ :سمير الدياري

جلػاز هػو شػهادة مػف هػذا اإل أفالمتدػدة  األمػـدوؿ دصوؿ فمسطيف عمو صية دولة مراقبة غير ع و فل 
رسػالة ت ييػد  أي ػاالعالـ عمو عدالة الد ية اليمسطيجية وفدادة الظمـ التاريةل الذي لدؽ باليمسطيجييف وهػو 

وفػػػؽ دػػػؿ  األوسػػػطالسػػػ ـ العػػػادؿ والشػػػامؿ فػػػل الشػػػرؽ  إدػػػ ؿدوليػػػة لمػػػجها الػػػرافض لمعجػػػؼ والدػػػرص عمػػػو 
 الدولتيف.

 أمريكػػلبػػاراؾ اوبامػػا فػػل رئاسػػتأل ال اجيػػة وصػػوال الػػو اجةػػراط  مريكػػلاألسػػجعمؿ سػػويا مػػع الػػرئيس  الممػػؾ وقػػاؿ
وجبأل ل لتأل الو اف ما شهدجا  مؤةرا مف تصعيد عسكري  سريع ولدي فل عممية الس ـ وفدا لدؿ الدولتيف.

 األطػراؼتسػريع وتك يػؼ العمػؿ مػف قبػؿ لميػع  إلػوعمو قطػاع غػزة يظهػر الدالػة اليعميػة  إسرائيملوعدواف 
ديػػػػاءلتجشػػػػيط المعجيػػػػة  تسػػػػوية عادلػػػػة وشػػػػاممة, واف جسػػػػتبؽ التسػػػػريع الممػػػػجها  إلػػػػولهػػػػود السػػػػ ـ وصػػػػوال  وا 

 لتجييذ دؿ الدولتيف. األرضومداوالت فرض واقع لديد عمو  اإلسرائيملل ستيطاف 
3/61/1061، الرأي، عم ان  

 
 الفمسطينية لمقضية نصرً  "دولة مرا ب"االعتراف الدولي بفمسطين : "حشد" 53

أل دػػزب الشػػعب الػػديمدراطل األردجػػل "دشػػد" تديػػة االجتصػػار والملػػد لمشػػعب اليمسػػطيجل ودركتػػأل ولػػ :عمػػاف
المتدػػدة  األمػػـالوطجيػػةإ بمجاسػػبة اجتزاعػػأل ددػػأل فػػل االعتػػراؼ بدولػػة فمسػػطيف وعاصػػمتها الدػػدسإ ع ػػوًا فػػل 

 وسائر مجظماتها الدولية.
 ػػوية فمسػػطيف فػػل األمػػـ المتدػػدة وقػػاؿ الدػػزبإ فػػل بيػػاف لػػألإ إف الملتمػػع الػػدولل الػػذي صػػوت لصػػالح ع

ب غمبية كبيرةإ رغػـ التهديػدات اإلسػرائيمية واألميركيػةإ يتدمػؿ المسػؤولية السياسػية واألة قيػة عػف تيعيػؿ هػذا 
واعتبػػػر اف مػػػف مسػػػؤولية هػػػؤالء ت ييػػػد الدػػػؽ اليمسػػػطيجل فػػػل الػػػدعاوا التػػػل سػػػترفع  ػػػد االسػػػتيطاف  الدػػػرار.

الودشػػػػية واالغتيػػػػاالت ولػػػػرائـ الدػػػػرب التػػػػل يمارسػػػػها االدػػػػت ؿ واللػػػػدار والدصػػػػار وكػػػػؿ أعمػػػػاؿ العػػػػدواف 
 اإلسرائيمل.

3/61/1061، الغد، عم ان  
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 الشعبي الناصري: المقاومة في غزة فرضت معادلة "تل أبيب مقابل غزة" التنظيم 51

 إميػؿبرئاسػة األمػيف العػاـ المسػاعد لمتجظػيـ ةميػؿ ةإ قدـ وفد مف التجظيـ الشعبل الجاصري فل لبجاف :بيروت
التهجئػػة لديػػادة "دمػػاس"   إ(21|4ةػػ ؿ اسػػتدباؿ مم ػػؿ دركػػة "دمػػاس" فػػل لبجػػاف عمػػل بركػػة اليػػـو ال   ػػاء  

باجتصػػػار المداومػػػة فػػػل قطػػػاع غػػػزة التػػػل قػػػاؿ ب جهػػػا "أ بتػػػت أف لعػػػة الدػػػوة هػػػل المعػػػة الوديػػػدة التػػػل ييهمهػػػا 
 االدت ؿ"إ كما  مف الوفد دور "دماس" فل التصدي لمعدواف.

فد إلو أف "المداومة فل غػزة غّيػرت قواعػد المعبػة وفر ػت معادلػة لديػدة عمػو اإلدػت ؿ  تػؿ أبيػب وأشار الو 
 بإعادة بجاء وتيعيؿ مجظمة التدرير اليمسطيجية". االجتصارمدابؿ غزة("إ كما أكد عمو  رورة "است مار هذا 

والمداومػة دتػو تدريػر  مف لاجبأل؛ أكد بركة أف دركػة "دمػاس" سػتبدو عمػو العهػد "وستواصػؿ طريػؽ اللهػاد
الدػػػدس وكػػػؿ فمسػػػطيف مػػػف البدػػػر إلػػػو الجهػػػر"إ كمػػػا شػػػدد عمػػػو أف "المداومػػػة كػػػاف لهػػػا دور كبيػػػر فػػػل توديػػػد 

 الموقؼ اليمسطيجل السياسل والميداجل".
وأ اؼ: "إف الةطوة التالية بعد هذا اإلجتصار يجبعل أف تكوف تعزيػز الودػدة الوطجيػة اليمسػطيجية مػف ةػ ؿ 

عادة بجاء وتيعيؿ مجظمة التدرير اليمسطيجية عمو أسس لديدة تسػتجد تيعيؿ المصال جهاء دالة اإجدساـ وا  دة وا 
 إلو المداومة والتمسؾ بالددوؽ وال وابت الوطجية"إ عمو دد تعبير .

3/61/1061وكالة  دس برس،   
 
 

  قةلدول العربية والصدياىو نجاح لمبنان و  في األمم المتحدةالنجاح الفمسطيني الجمي ل:  57
الػػػرئيس السػػػابؽ أمػػػيف اللميػػػؿ أمػػػسإ اتصػػػااًل مػػػف رئػػػيس « الكتائػػػب»تمدػػػو رئػػػيس دػػػزب : الديػػػاة" –بيػػػروت 

السمطة اليمسطيجية مدمود عباس شكر  فيأل عمو تهجئتأل بجيؿ فمسطيف صية دولة مراقػب لػدا األمػـ المتدػدةإ 
أمػا اللميػؿإ فػاعتبر  «.لمسػتدمةتصميـ الشعب اليمسػطيجل عمػو قيػاـ الدولػة اليمسػطيجية ا»وأكد عباس  دتأل بػ 

الػػذي دددتػػأل السػػمطة يشػػكؿ مجعطيػػًا لديػػدًا مػػف شػػ جأل أف يلعػػؿ الدػػؽ اليمسػػطيجل  الدبموماسػػلاالجتصػػار »أف 
 «.الجلاح اليمسطيجل هو جلاح لمبجاف ولمدوؿ العربية والصديدة»إ مؤكدًا أف «متادًا وقابً  لمتددؽ

3/61/1061، الحياة، لندن  

  
 احتجاجًا عمى مشاريع االستيطان الجديدة اإلسرائيمية: استدعاء السفير المصري الخارجية 58

إ أف الةارلية استدعت 4/21 أكد المتددث الرسمل لوزارة الةارلية المصرية عمرو رشديإ يوـ ال   اء
السيير اإلسرائيمل لإلعراب عف ادتلاج مصر الشديد عمو قرار دولة االدت ؿ بجاء وددات استيطاجية فل 

فل وزارة الةارلية ع ء الديف  "إسرائيؿ"وأ اؼ رشدي فل بياف صدافلإ أف مدير إدارة  ية العربية.ال 
يوسؼإ قاـ باستدعاء السيير اإلسرائيمل بجاء عمو تعميمات وزير الةارلية مدمد عمروإ إلب غأل بادتلاج 

س ـ الذي تدوـ عميأل "إف قرار الدكومة اإلسرائيمية يجاقض مبدأ األرض مدابؿ ال وقاؿ يوسؼ: مصر.
 مساعل الس ـ فل المجطدةإ كما يدوض اللهود المبذولة الستئجاؼ المياو ات اليمسطيجية اإلسرائيمية".

 3/61/1061فمسطين أون الين، 
 

 توسيع ر عة أراضييا من خالل القتل والتطيير العر ي  عمىأردوغان: "إسرائيل" دأبت  59
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أردوغافإ ة ؿ كممة لأل فل مركز دزب العدالة والتجميةإ طيب  رئيس الوزراء التركل رلبتمجو  :السبيؿ
إلو رشدهاإ واالبتعاد عف التصرفات غير  "إسرائيؿ"إ أف تعود 4/21 يوـ ال   اء أجدرةفل العاصمة 

أف الزمف تعير فل المجطدةإ األمر الذي يدعوها إلو تعيير سموكهاإ وتطبيؽ  المسؤولة فل المجطدةإ مؤكداً 
دداؽ الددوؽ لميمسطيجييف.قرارات األم  ـ المتددةإ وا 

الشعب اليمسطيجلإ فل الداةؿ والةارجإ مع دصوؿ فمسطيف عمو ع وية دولة بصية  وهج  أردوغاف ملدداً 
 مراقب فل األمـ المتددة.

بالجسبة لميمسطيجييفإ والذي شهد عاـ  جوفمبرإ الذي كاف مشؤوماً  تشريف ال اجل/ 19وأشار إلو أف تاري  
مف  "إسرائيؿ"الدولةإ وبعد ذلؾ دأبت  إلقامة% مف ترابها 43سيـ الب دإ ومجح اليمسطيجييف فدط تد 2947

 ة ؿ الدتؿإ والتطهير العرقلإ والممارسات العدواجيةإ مف توسيع رقعة أرا يهاإ عمو دساب اليمسطيجييف.
ح دولة فمسطيف ع وية فل وأ اؼ أف هذا التاري إ بات يم ؿ أمً  لديدا لميمسطيجييفإ ديث أف إع ف مج

إ ولكف فل عاـ   1021األمـ المتددة دولة بصية مراقبإ فل األمـ المتددةإ كاف فل جيس تاري  اليـو
 الدالل.

إ إجلاز المصالدةإ وليت أردوغافإ إلو أف التطور فل و ع فمسطيفإ يدمؿ األطراؼ اليمسطيجية لميعاً  
رة دصوؿ دولة فمسطيفإ عمو الع وية الكاممة فل األمـ والتعاوف والعمؿ المشترؾإ مف ألؿ استمرار مسي

 المتددةإ مستييديف مف اليرصة التل مجدهـ إياها الملتمع الدولل.
وشدد أردوغافإ عمو أف دكومتأل ستستمر فل دعـ سعل كؿ مف الشعب السوري واليمسطيجلإ فل الدصوؿ  

إ الشعبيف السوري واليمسطيجل قائ ً  باً عمو ددوقأل المشروعةإ وكيادأل مف ألؿ ذلؾ. وتولأل أردوغاف مةاط
إلو أف شهداءهـ شهداء  أصدقاءإ الفتاً  إف كاف األلداد داربوا سويةإ وكاجوا أصدقاءإ فإف األدياد أي اً 

 تركياإ وال يلوز التيريؽ بيجهما.
 3/61/1061السبيل، عم ان، 

 
 وفد تضامني من عمماء المسممين يصل غزة 30

سمميف برئاسة الشي  األميف الداج مدمد أدمد وجائبيأل عمو سالوس وعبد وصؿ وفد مف رابطة عمماء الم
مشارًكا سيمك وف فل غزة لمدة  11ويتكوف الوفد مف  .4/21 الردمف المدمود إلو قطاع غزة عصر ال   اء

 أياـ يتةممها زيارة إلو عدد مف مسالد ومؤسسات الوزارة والملمس التشريعل واللامعة اإلس مية. 4
 3/61/1061أون الين،  فمسطين

 
 حماسحركة نشطاء مصريون يزورون غزة لحضور ميرجان انطال ة  36

عادة اإلعمار عف تجظيـ : فاطمة أبو دية - غزة أعمف التدالؼ المصري الدولل إلجهاء الدصار عف غزة وا 
ة ردمة إلو غزةإ السبت المدبؿإ لممشاركة فل د ور مهرلاف اجط قة دركة دماس فل الذكرا الةامس

 والعشريف الجط قتها.
فمسطيف: "إف الهدؼ األساسل مف زيارة غزة فل لريدة وقاؿ الجاشط فل التدالؼ عمرو فراج فل ددي أل ل

إطار هذ  الردمة هو د ور مهرلاف االجط قةإ ومف المدتمؿ أف ُي اؼ إلو برجاما الزيارة بعض 
 األماكف الرئيسية فل الدطاعإ م ؿ مستشيو الشياء".

 3/61/1061ون الين، فمسطين أ
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 "إسرائيل"وزير الخارجية البريطاني: االتحاد األوروبي ال يسعى لفرض عقوبات عمى  31

ردًا  "إسرائيؿ" اء إف فرض عدوبات أوروبية عمو قاؿ وزير الةارلية البريطاجل ولياـ هيغ يوـ ال   :رويترز
وزراء ةارلية آةريف ما يمكف فعمأل إذا عمو سياسة التوسع االستيطاجل ليس ةيارًا مطرودًا لكجأل يبدث مع 

ال أظف أف هجاؾ دماسًا فل مديط " :وفل بياف أماـ ملمس العمـو قاؿ هيغ م ت عممية البجاء قدمًا.
االتداد األوروبل إزاء فرض عدوبات اقتصادية عمو إسرائيؿإ ال أعتدد أف مف الممكف الوصوؿ ب ي داؿ 

 ."لجا. وجدف جواصؿ السعل إلعادة اللاجبيف إلو المياو اتمف األدواؿ إلو توافؽ وال أف هذا هو مجه
 3/61/1061الحياة، لندن، 

 
 احتجاجًا عمى مشاريع االستيطان الجديدةتستدعي السفير اإلسرائيمي أستراليا  35

عاصية مف  اللديدة فل ال ية العربية وشرقل الددس أ ارت الةطط اإلسرائيمية االستيطاجية: الددس المدتمة
استدعت أستراليا السيير اإلسرائيملإ وقاؿ وزير الةارلية األسترالل بوب كار فل بياف ديث إ االدتلاج

إف "م ؿ هذ   :بعد أف التمع السيير اإلسرائيمل يوفاؿ روتـ مع مسؤوليف أسترالييف كبار إصديل أمس
 أمف فل إسرائيؿ". األجشطة تهدد ديوية دؿ الدولتيف الذي دوجأل لف يكوف هجاؾ مطمداً 

 3/61/1061لسبيل، عم ان، ا
 

 بعد االعتراف بفمسطين نتنياىو بات يتصرف مثل رئيس عصابة إجرام :يديعوتلمسؤول أوروبي  33
رأا المدمؿ البارز فل لريدة يديعوت أدروجوت العبريةإ شيمعوف شييرإ أمس : زهير أجدراوس -الجاصرة 

عيرتإ وأف رؤساء الوزراء اإلسرائيمييف الذيف ال   اء أف قواعد المعبة بعد االعتراؼ األممل بيمسطيف قد ت
كاجوا يجظروف بازدراء وادتدار إلو تصرؼ دوؿ االتداد األوروبل فل الما ل غير البعيد لف يتمكجوا بعد 

جتيلة  "إسرائيؿ"اليوـ مف االستهتار بالدارة العلوزإ ألجها قررت ا ف أْف تدوـ بعممية لباية ال مف مف 
 اليمسطيجية المدتمة.تصرفاتها فل المجاطؽ 

إلو  وجدؿ شيير عف دبموماسل أوروبل رفيع المستوا قولأل لملريدة إججا ما زلجا فل بداية اليترة اللديدةإ مشيراً 
أف أوروبا لف تكتيل بعد ا ف بشلب الدرارات اإلسرائيمية دوؿ البجاء فل المستوطجات والمطالبة بالعدوؿ 

ما هو  "إسرائيؿ"سيشعر المواطجوف فل  اسلإ مف اليوـ فصاعداً عجهاإ بْؿ أك ر مف ذلؾإ أ اؼ الدبموم
وتابع قائً  إف الدوؿ األوروبية بصدد فرض عدوبات   مف قرارات قياداتهـ فل الدكومةإ عمو دد تعبير .

مؤلمة  د الدولة العبرية م ؿ تلميد اتياقياتإ و ع ع مات مميزة عمو المجتلات التل ُتصجع فل 
 .ض مستوا الع قات الدبموماسيةالمستوطجات وتةيي

وجدؿ المدمؿ اإلسرائيمل عف المسؤوؿ األوروبل الرفيع قولأل إجأل بعد قرار األمـ المتددة االعتراؼ بيمسطيف 
كدولة غير ع و فل األمـ المتددةإ فإف رئيس الوزراء اإلسرائيملإ بجياميف جتجياهو يتصرؼ كرئيس عصابة 

األمـ المتددةإ م يًيا أف األوروبييف ُأصيبوا بدالة مف الصدمة بعد لإللراـإ وليس كرئيس دولة ع و فل 
 إع ف جتجياهو عف قرار البجاءإ الذي ُييرغ دؿ الدولتيف مف أي م موفإ عمو دد تعبير .

 3/61/1061، لندن، القدس العربي
 

 إعادة موازنة عال تيا مع "إسرائيل" الواليات المتحدة"الغارديان": عمى  33
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فل ال ية العربية. وكتبت  "إسرائيؿػ"تدد لريدة العاردياف البريطاجية ةطط االستيطاف اللديدة لاج: (. د.ب.أ
إذا كاف قرار بجاء مستوطجات لديدة بال ية العربية عدابا عمو لريمة "اللريدة فل عددها الصادرإ أمسإ 

جييف بالعودة إلو مائدة تولأل  اليمسطيجييف( إلو األمـ المتددةإ فكيؼ سيدجع بجياميف جتجياهو اليمسطي
. ورأت اللريدة أف جها جتجياهو فل التصرؼ "المياو ات إذا كاف يعطؿ أمامهـ الطريؽ المؤدية إلو ذلؾ 

الشلء الوا ح هو أف تصرفات جتجياهو ال تزاؿ مف دوف "يشل ب جأل يرا فل دؿ الدولتيف وهمًا. وكتبت 
قتها بإسرائيؿ وماداـ بجاء المستوطجات ال يزاؿ مستمرا عدابإ ومادامت الواليات المتددة ال تعيد موازجة ع 

 ."مف دوف قيد فإف ةطة دؿ الدولتيف ستظؿ وهماً 
 3/61/1061الخميج، الشار ة، 

 
 
 

 المفوض العام لألونروا يزور سوريا ويثني عمى جيود الالجئين الفمسطينيين 31
إ مجطدة عمميات األوجروا فل سوريةإ التل وكاالت: زار الميوض العاـ ل وجرواإ امس اليـو ال   اء \دمشؽ 

موظؼ فل ملاالت التعميـ والصدةإ وةدمات شبكة األماف االلتماعلإ لما يزيد عمو  30700يعمؿ فيها 
 الؼ اللئ فمسطيجل. 500

واستعرض الميوض العاـ ة ؿ ولود  فل مركز إشراؾ الشباب التابع ل وجروا فل اليرموؾإ الجشاطات 
ة مشروع إشراؾ الشبابإ مشيرا إلو أف المشروع ال يزاؿ يدظو بالتددير مف قبؿ الملتمع اللارية تدت مظم

المدمل. واستمع لشهادات دية دوؿ ا  ار االلتماعية واإلجساجية المدمرة لمجزاع السوريإ ة ؿ دوار ميتوح 
سبيؿ التوصؿ إلو مع ملموعة مف الشباب ال لئيفإ الذيف يجاشدوف الملتمع الدولل لم اعية اللهود فل 

وقؼ ل عماؿ العدائيةإ مؤكديف الدالة الستمرار األوجروا بالمدافظة عمو ولودها العممياتل فل سوريةإ 
 وفعؿ المزيد لمساعدة ودماية ال لئيف.

وأكد الميوض العاـ  رورة أف يستمر اليمسطيجيوف بالمدافظة عمو دياديتهـإ م جيا عمو لهود ال لئيف 
باب فل مساعدة الملتمع المدمل ودعـ العائ ت المدتالةإ مستعر ا عممية التسليؿ اليمسطيجييف الش

ل لئيف اليمسطيجييف الذيف يسعوف لمدصوؿ عمو مساعدة إجساجية جتيلة الجزاع السوري. وقاـ بلولة فل 
لمسورييف مدارس األوجروا التل ال تزاؿ تعمؿ فل اليرموؾإ ومبجو مدرسة تابعة ل وجروا تعمؿ كم وا مؤقت 

 واليمسطيجييفإ الذيف أدروا مجازلهـ بد ا عف األماف.
واستمع ة ؿ تياعمأل مع الجازديفإ عمو شهادات دية تصؼ الصعوبات واإلدساس بالعزلة التل يعاجوف 
مجهاإ م مما تمدو مجاشدات مباشرة لمدصوؿ عمو المزيد مف المساعدات اإلجساجية مف قبؿ وكاالت األمـ 

 ة.المتددة فل سوري
 3/61/1061وكالة سما اإلخبارية، 

 
 الفوائد والمخاطر فوز أستراليا بصفقة الغاز اإلسرائيمي: 37

سايموف هجدرسوف ال وء عمو  "معهد واشجطف لدراسات الشرؽ األدجو"يسّمط مدير برجاما الطاقة فل 
سرائيؿ لشراء  "وودسايد بتروؿ"الصيدة التل ُأبرمت أمس بيف شركة   "لييتاف"ف ددؿ م %30األسترالية وا 

والصراع الذي دار بيف  "إسرائيؿ"لمعاز الطبيعل. ويعتبر أف صيدة است مار أكبر اكتشاؼ مف جوعأل فل 
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شركات متعددة لميوز بها يعكس دديدة األهمية المتزايدة وكذلؾ دساسية االكتشافات اللديدة فل شرؽ البدر 
 األبيض المتوسط.

إ ومدرها تكساسإ "جوبؿ إجرلل"ف المساهميف الدالييفإ وهـ م "وودسايد"وبدسب هجدرسوفإ ستكوف دصة 
قد جلدت إلو دّد بعيد فل  "جوبؿ"اإلسرائيميتاف. وكاجت  "ريشيو أويؿ اكسبموريشف"وشركة  "ملموعة ديميؾ"و

المؤه ت الةاصة  إلوقيادة أعماؿ الدير االستكشافية قبالة سوادؿ قبرص وفمسطيف المدتمةإ ولكجها تيتدر 
 أي ًا شريكًا استراتيليًا فل عمميات الدير. "وودسايد". وكلزء مف الصيدةإ تصبح "ز الطبيعل المساؿالعا"بػ

إ وذلؾ "إسرائيؿ"فل ملاؿ العاز الطبيعل المساؿ هل التل لذبت  "وودسايد"ويميت هجدرسوف إلو أف ةبرة 
عمو اللبهة السياسيةإ ليس بسبب ةيارات األةيرة المددودة فل التصدير عبر ةطوط األجابيب. ومف هجاإ و 

إلو المؤه ت الةاصة بالعاز الطبيعل  "غازبروـ"هجاؾ شؾ ب ف موسكو تشعر بةيبة أمؿ. فدد أدا افتدار 
أجها الطرؼ  "إسرائيؿػ"المساؿ إلو ةسارتها الصيدة. ولـ تتمكف موسكو مف اليوز عمو الرغـ مف ت كيدها ل

قجاع سوريا ودزب اهلل الوديد الدادر عمو دماية العاز اإلسرائيملإ بعدـ استهداؼ األرصية البدرية  وا 
  المولهة بالرادار( الروسية. "ياةوجت"اإلسرائيمية بصواري  

أما عف تصريؼ العاز المستةرجإ فيميت هجدرسوف إلو أف أقرب العم ء هـ األردف واألرا ل اليمسطيجيةإ 
بسبب دلمهاإ ولكف الة ؼ سياسل بيف أجدرة ولكف أسواقهما صعيرة. أما تركياإ فهل عميؿ مدتمؿ لذاب 

وتؿ أبيب غير مطمئف. وبجاء عمو ذلؾإ فإف صادرات العاز الطبيعل المساؿ إلو أوروبا أو آسيا هل أك ر 
مجطديةإ ولكف دلـ مدطات التسييؿ المطموبة عمو السادؿ اإلسرائيمل عمو البدر األبيض المتوسط أو 

 صري دماية البيئة.عمو البدر األدمر قد ت ير سةط مجا
عائمة بدلـ ست دام ت طائرات مف  "غاز طبيعل مساؿ"داليًا عمو تطوير مدطة  "وودسايد"وفيما تعمؿ 

م ار جداش كبير.  "إسرائيؿ"مف ألؿ عممياتها فل أسترالياإ تبدو مداكاة هذ  التلربة فل  "«جيميتز"طراز 
 سيكوف مكميًاإ وعمو األقؿ عدة مميارات مف الدوالرات.وفل الجهايةإ أيًا يكف الطريؽ المتبع لتصريؼ العاز ف

مف الشاطئ ل ستةداـ المدمل اإلسرائيمل  "لييتاف"وعمو الرغـ مف أجأل مف غير المرلح أف يتـ    غاز 
ـّ اكتشافأل فل العاـ  "تمار"إ إال أف العاز مف ددؿ 1026دتو العاـ  إ سيبدأ بالتدفؽ فل الربع 1009الذي ت

. ومع ذلؾ ما زالت مةاطر تصريؼ العاز هائمةإ ولكجها ال تمجع الشركات مف 1023ـ ال اجل مف العا
 المةاطرة برؤوس أمواؿ طائمة.

 3/61/1061السفير، بيروت، 
 

 "إسرائيل" استضافة دورة أوروبية منعتضامن مع غزة تطالب بأوروبيون يو عون عريضة العبون  38
فل البطوالت األوروبية  ربة لزاٍء فل  إالعب كرة قدـسّدد ا جاف وستوف  دتو ا ف( : آدـ شمس الديف
 ربة لزاٍء عبارة عف عري ة وقعها ال عبوف لمت امف مع غزة المداصرةإ  إمعاً  "إسرائيؿ"مرمو الػ"يوفا" و

لمدورة األوروبية لكرة الددـ  "إسرائيؿ"وتطالب اإلتداد األوروبل لكرة الددـ بإعادة الجظر فل است افة 
 ل دزيراف مف العاـ المدبؿ.لمجاشئيفإ ف

ديديأل دروغبا  المهالـ السابؽ فل "شمسل" االجكميزي(إ اديف هزارد  شمسل(إ فردريؾ كاجوتل  فريؽ "بكيف 
غواف" الصيجل(إ آلو ديارا  جادي "مارسيميا" اليرجسل( وغيرهـ مف المدترفيف فل البطوالت اإلجلميزية 

فيها: "جدف ال عبيف األوروبييف جعمف عف ت امججا مع شعب  واليرجسية وقعوا عمو هذ  العري ة التل لاء
مف أبسط الددوؽ اإلجساف األساسية: الكرامة  غّزة الذي يعيش مجذ زمٍف طويؿ تدت الدصارإ مدروماً 
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والدرّية. إف االعتداءات اإلسرائيمية األةيرة عمو غّزةإ التل تسببت بمدتؿ مئات المدجييف كاجت هلمة لديدة 
قاـ الليش اإلسرائيمل بدصؼ  1021العالمل. لدد عممجا ب سو أف فل العاشر مف تشريف ال اجل عمو الوعل 

. مف غير المدبوؿ أف يدتؿ األطياؿ وهـ ..ممعبإ األمر الذي أدا إلو مدتؿ أوالٍد كاجوا يمعبوف كرة الددـ
ية لكرة الددـ لمف هـ دوف يمعبوف كرة الددـإ وديف تعطل الػ"يوفا" إلسرائيؿ فرصة است افة الدورة األوروب

عاماإ يظهر ذلؾ وك جأل مكاف ًة إلسرائيؿإ فل الوقت الذي ترتكب فيأل ممارسات متجاق ة مع الديـ  12الػ
 الريا ية"  تجشر العري ة كاممة مع أسماء ال عبيف الموقعيف عمو موقع "شباب السيير"(.

 3/61/1061السفير، بيروت، 
 

 حماس حققت مكاسب سياسية والطرفان بانتظار عممية حاسمة: "عامود السحاب"لاتقييم أولي  39
مدافؿ عسكرية صهيوجية إّف الواقع اللديد فل غزة  تقال: ترلمة مركز دراسات وتدميؿ المعمومات الصديية

يتبمور أماـ أجظارجاإ ودتو ا ف تبدو "إسرائيؿ" ودماس تبػذالف لهػودًا كبيػرة لعػدـ اجتهػاؾ وقػؼ إطػ ؽ الجػار 
 إليأل إ ر عممية "عامود السداب"إ ويتلجب الليش دتو ا ف دةوؿ الداطع األمجل غير المددد الذي توص 

 متر داةؿ األرا ل اليمسطيجية غرب السياج الددودي الذي أشعؿ الصداـ األةير. 300بعرض 
فيمػػػا تيػػػرض دمػػػاس بتشػػػدد دظػػػر إطػػػ ؽ الجػػػارإ وفػػػل العالػػػب تمجػػػع المتظػػػاهريف والجشػػػطاء المسػػػمديف مػػػف 

 وؿ لمدربة السياجإ بؿ سعت لجشر فتوا شرعية تدظر اجتهاؾ وقؼ الجار فل الو ع الراهف.الوص
وأ افت: فل األسابيع التل سبدت العمميةإ وعمو ةميية مداولة فمسطيجية متصاعدة لممساس بدةوؿ الليش 

دػػوات لمدػػاطع األمجػػلإ واجتهػػت بػػإط ؽ صػػاروخ م ػػاد لمػػدروع عمػػو الليػػب العسػػكريإ تدمصػػت لػػدا دركػػة ال
قػػرب السػػياجإ وا فإ بعػػد وقػػؼ إطػػ ؽ الجػػارإ يلػػري إرسػػاؿ اللجػػود هجػػاؾ رالمػػيفإ مػػزوديف بوسػػائؿ تيريػػؽ 

 التظاهراتإ غير أف األةطار اليعمية أشد مف ذلؾ.
فيمػػػػا أكػػػػد "عػػػػاموس هارئيػػػػؿ" المراسػػػػؿ العسػػػػكري الصػػػػهيوجل أف الدػػػػاهرة تشػػػػهد اتصػػػػاالت غيػػػػر مباشػػػػرة بػػػػيف 

مداولػػة لمتوصػػؿ لصػػيعة متيػػؽ عميهػػا وأك ػػر تيصػػي  لوقػػؼ إطػػ ؽ الجػػارإ الطػػرفيفإ بوسػػاطة مصػػريةإ فػػل 
دبػاط عمميػات تهريػب األسػمدة  ديث تسعو "إسرائيؿ" ل ماف أال تدع عمميات  دها مف أرا ػل الدطػاعإ وا 

 مف سيجاء إلو غزة.
رؽ غيػػر مػػع اإلشػػارة إلػػو ولػػود جدػػاط ةػػ ؼ مدتممػػةإ تتعمػػؽ بجوايػػا عممياتيػػة مػػف الدطػػاع إلػػو "إسػػرائيؿ" بطػػ

مباشرةإ ةصوصا عبر سيجاءإ وعجدما يمدػظ اللػيش أي مداولػة إلطػ ؽ الصػواري  مػف المجطدػل االفتػراض 
 أف يشكؿ ذلؾ مبررا لعمؿ وقائلإ رغـ وقؼ الجار.

وفل ديف أف هجاؾ ميال ة فل "إسرائيؿ" مف فوريػة فػرض إطػ ؽ الجػار هػذ  المػرةإ دوف مردمػة  ػبط الػجيس 
 مسطيجلإ الممتدة بالعادة ب عة أياـإ فإف هجاؾ تيسيراف لذلؾ:الروتيجية فل اللاجب الي

 تيسير متيائؿ: يدوؿ إف دماس مت ذية بما يكيل مف لولة العجؼ األةيرةإ وتبدي دذرا مف استئجافهاإ  -2
تيسير متشائـ: ييترض أف دماس تسعو لمدياظ عمػو إجلازاتهػا السياسػية مػف الموالهػة: مػع دعػـ واسػع  -1

ربيةإ مصر وقطػرإ ومػف األف ػؿ لهػا التركيػز داليػا عمػو تػرميـ األ ػرارإ وترفيػع مكاجتهػا مػف مف الدوؿ الع
 لديدإ ما يعجل توفر فرصة لهدوء جسبلإ لب عة شهور عمو األقؿ.

 تبادل المكمات
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فل ذات السياؽإ كشيت المدافؿ العسكرية الجداب عػف اسػتعداد اللػيش لعمميػة واسػعة جسػبيا فػل الدطػاع مجػذ 
ليائتإ ديف أبمغ رئيس األركاف "بيجل غاجتس" للجة الةارلية واألمف فل الكجيستإ اجػأل ستجشػ  دالػة الربيع ا

 لعممية فل غزة فل ا وجة الدريبةإ وتـ زيادة التدريبات لمعممية.
لكػػػف اإلقػػػرار لػػػدا المسػػػتوا السياسػػػل تم ػػػؿ فػػػل الةريػػػؼ فدػػػطإ مػػػع قصػػػر فتػػػرات الهدجػػػة بػػػيف لػػػوالت تبػػػادؿ 

يهود باراؾ" تلجب شف عممية فػل تشػريف أوؿإ عمػو مػا يبػدو المكمات فل الدطا عإ وف ؿ "بجياميف جتجياهو وا 
 أي ا بسبب االجتةابات الرئاسية األميركية مطمع تشريف ال اجل.

وأ افت: وفؽ قواعد اإلدباط المركزإ وهو االسـ المي ؿ ل غتياالتإ يمكف  ػرب قػادة المجظمػات بسػبب 
لػيس تصػيية دسػاب عمػو عمميػات الما ػلإ لكػف اغتيػاؿ أدمػد اللعبػري لػـ ةطط عممياتهـ فل المستدبؿإ و 

يدػػاس وفػػؽ هػػذا المعيػػارإ ألجػػأل اعتبػػر ةطػػوة دربيػػةإ واسػػته اًل لعمميػػة عسػػكرية مسػػموح فػػل جطاقهػػا المسػػاس 
 األوسع بدادة العدو.

يػاؿ االعتياديػػة ومػع ذلػػؾ جػاؿ االغتيػػاؿ موافدػة المستشػػاريف الد ػائييفإ ألجػػأل كػاف سػػيجلح فػل اةتبػػارات االغت
 لراء  موعأل العميؽ بالعمميات المعادية.

وةتمػت بػالدوؿ:  ػرب دمػاس باغتيػاؿ اللعبػريإ وتػدمير معظػـ صػواري  المػدا المتوسػطإ وجلادػات الدبػػة 
الدديديةإ لميعها إجلازات ال ب س بهاإ ولكف يستدسف و ػع األمػور فػل سػياقهاإ ألجػأل ال مبػرر لمبهلػة فػل 

صػاص المسػكوبإ األب الرودػل لعػامود السػدابإ أوسػع وأشػدإ وفػرت لػػ"إسرائيؿ" ردعػا "إسرائيؿ"إ فعممية الر 
إزاء غزة طواؿ عاميف وجيؼإ قبؿ أف يبدأ التدهور الذي اجتهو بالعممية األةيرةإ التل أعدت لتدديػؽ العػرض 

تػل ستصػمد دتػو إ ال1ذاتألإ بترميـ الردع لزمف مددودإ دتو االجهيار المدبؿإ ما يعجل أجها العممية الداسمة
 .3العممية الداسمة 

فيما لفت "ىارئيل" األنظار إلى عدد المعايير التي يجب في ضوئيا مادى نجااح أو إخفااق العممياة األخيارة 
 من خالل:

الةطػػط العممياتيػػة: فدػػد اسػػتعدت قيػػادة اللبهػػة اللجوبيػػة لعمميػػة بريػػة مدػػدودةإ تػػدربت عميهػػا ليػػدا عػػدة  -2
ميػةإ لكػػف لػرا تعييرهػػا بلػرة قمػػـإ ديجمػا صػػادقت الدكومػة فػػل اسػتيتاء هػػاتيل طػواقـ لوائيػػة مػف ودػػدات جظا

ألؼ لجدي ادتياطإ وازداد عدد الطواقـ الموائية بدرلة كبيرةإ رغـ أف قسما مجها افتدر لمةبػرة  75عمو تلجيد 
 اليعمية فل دمبة غزة.

 تصوير اللجود
بريةإ وقػد أعػد دشػد الدػوات أساسػا السػتةدامها  صديح اجأل لـ تكف لدا الديادة جية دديدية لمدةوؿ فل ةطوة

كعصػػا غميظػػة تهػػدد دمػػاسإ وتدػػود لوقػػؼ الجػػارإ لكػػف يلػػدر التيكيػػر بسػػيجاريو بػػديؿ: مػػاذا كػػاف ليدػػدث لػػو 
اجتهت عممية تيلير الدافمة فل تؿ أبيب بعدد كبيػر مػف اإلصػابات  فػل دػاؿ كهػذاإ مػف اللػائز أف ال ػعط 

 لشكوؾ فل لاهزية مف فل آةر الطابور لم ؿ هذ  المهمة.البري كاف سيبدأ بالتددرجإ رغـ ا
وييتةر الليش ب جأل استعؿ أسبوع التلجيد لتدسيف كياءة وددات االدتياطإ غيػر أف دالػة الدػوات االدتياطيػة 
أةطر مما تعر ها الديادة العمياإ فكبير  باط االدتياطإ "شوكل بف عجات"إ دذر مػؤةرا مػف أزمػة أة قيػة 

 ـإ واشتكو الك ير مجهـ مف غياب التدريبات الكافية.صعبة فل صيوفه
اجكشػاؼ الدػػوات لممةػػاطر: توالػػد آالؼ اللجػود إبػػاف العمميػػة تدػػت قبػػة السػماء فػػل مجػػاطؽ تػػدريبات تدػػع  -1

فل مرمو صواري  الكاتيوشا مف غػزةإ وهػذا الةطػر لػـ يكػف إلزاميػًاإ ويجبعػل عمػو اللػيش البدػث عػف دمػوؿ 
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الشبهات المتزايدة ب ف بعض البدو مف مػواطجل "إسػرائيؿ" سػاعدوا بتوليػأل الجيػراف مػف بديمةإ وأف يوالأل أي ا 
 غزة.

وهجاؾ شهادات عديدة للجود دوؿ بدو شوهدوا يرصدوف الدوات بمجاظيرإ وفل مجاطؽ التدريب بالجدب هجػاؾ 
ء ذلػؾ كاجػت عربدة متواصمة لعصػابات تسػرؽ الػذةائر والعتػاد دوف إزعػاجإ ومػف اللػائز أف  ػبط الػجيس إزا

 تكميتأل هذ  المرة أعمو.
 
 
اإلمػػداد المولسػػتل: إف مدػػاور الدركػػة فػػل اللجػػوب ميتودػػة ومتجوعػػة جسػػبياإ بالمدارجػػة مػػع دػػرب اللبهػػة  -3

الشماليةإ ورغـ ذلؾ يتطمب األمر مف الليش فدصا دقيدا لمجظومة جدمياتألإ التػل ترافدػت مػع مصػاعب غيػر 
 يد االدتياط الواسع والميالئ.معدولةإ دتو إذا أةذجا بالدسباف تلج

 معيد أبحاث األمن القومي الصييوني
 1178،3/61/1061التقرير المعموماتي، ممحق 

 
 لنا دولة وليم األرض 30

 د.فايز أبو شمالة
فرح الدادة اليمسطيجيوف بدصولهـ عمو دولة بصية مراقب فل األمـ المتددةإ فردوا؛ فاللائع يرا فّتة العدس 

رح اليمسطيجيوفإ وعدوا قرار األمـ المتددة جصًرا ال ي اهيأل جصػر المداومػة فػل قطػاع غػزةإ ةروًفا مشويِّاإ ف
بػػؿ دػػرص الػػبعض عمػػو اسػػتدباؿ رئػػيس السػػمطة فػػل راـ اهلل اسػػتدباؿ األبطػػاؿإ وصػػيدوا لػػأل بدػػرارة الظمػػ فإ 

متدػػدة؛ ألجهػػـ لػػـ وعػػدو  فاتًدػػاإ ال يدػػؿ شػػ ًجا عػػف صػػ ح الػػديفإ فػػرح السياسػػيوف اليمسػػطيجيوف بدػػرار األمػػـ ال
يتػػذوقوا طػػواؿ ديػػاتهـ طعػػـ الجصػػرإ فلػػاء قػػرار األمػػـ المتدػػدة مجسػػلًما مػػع مشػػوارهـ السياسػػل الممتػػد عمػػو 

 مسافة ةمسيف عاًما.
 وديف وقؼ مدمود عباس ةطيًبا فل راـ اهللإ قاؿ: "أصبح عجدي ا ف دولة"!

كممات الشاعر السوري جزار قباجل قصيدة: إجها لممة شعرية تذكرجا بالمطربة المبجاجية فيروزإ ديف غجت مف 
يةإ إلو فمسطيف ةذوجل معكـإ يا أيها ال وار"إ وكاف الشاعر جزار قباجل قد فرح فرًدا ق"أصبح عجدي ا ف بجد

 عظيًما باجط ؽ ال ورة اليمسطيجية.
 ف يف ذهبت البجدقية !إ وهؿ لرا االستعا ة عجها بالدولة الورقية !

دالػػػة إلػػػو دولػػػةإ مػػػ مهـ م ػػػؿ كػػػؿ شػػػعوب األرضإ ولكػػػف اليمسػػػطيجييف بدالػػػة إلػػػو الشػػػؾ أف اليمسػػػطيجييف ب
 وطجهـ أك ر مف دالتهـ إلو هذ  الدولة.

لدػػػػد ربػػػػح اليمسػػػػطيجيوف دولػػػػة بصػػػػية مراقػػػػبإ ولكػػػػف  اإلسػػػػرائيمييف( ربدػػػػوا مزيػػػػًدا مػػػػف األرضإ وتوسػػػػعوا فػػػػل 
 االغتصابإ وتمادوا فل االستيطاف.

الورؽإ ولكف  اإلسرائيمييف( ربدوا أرً ا عمو الدديدػةإ دػيف أعمػف "جتاجيػاهو" لدد ربح اليمسطيجيوف دولة عمو 
(( التػػل E1ودػػدة سػػكجية يهوديػػة لديػػدة فػػل الدػػدسإ ومػػف ةػػ ؿ دفػػع ةطػػط بجػػاء فػػل المجطدػػة  3000بجػػاء 

 تيصؿ شماؿ ال ية العربية عف لجوبها.
اشػترط تدددهػا بػاعتراؼ اليمسػطيجييف لدد ربػح اليمسػطيجيوف دولػةإ ولكػف "جتاجيػاهو" الػذي يدػبض عمػو األرض 

 بيهودية  دولة إسرائيؿ(!
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فهؿ سيذهب السيد عباس إلو المياو ات؛ ليددؽ هذ  الدولة مف ة ؿ التجسػيؽ األمجػل مػع  اإلسػرائيمييف(إ 
 أـ سيذهب إلو المداومة؛ ليددؽ هذ  الدولة رغـ أجؼ  اإلسرائيمييف( 

 ديف قاؿ قبؿ عشرات السجيف: لدد سبدجل بالرأي الشاعر عبد الرديـ مدمود
 قؿ: الإ واتبعها اليعاؿ وال تةؼ واجظر هجالؾ كيؼ تدجو الهاـ
 واغصب ددوقؾ قط ال تستلدها إف األلو سمبوا الددوؽ لئاـ

 هذي طريدؾ لمديػػػػػػاة ف  تدد قد سارها مف قبمؾ الدساـ
درب التسػػػػػويةإ ويعػػػػػرؽ  فهػػػػػؿ سيسػػػػػير عبػػػػػاس عمػػػػػو درب الدسػػػػػاـإ ويجهػػػػػل أسػػػػػباب االجدسػػػػػاـ إ أـ سيواصػػػػػؿ

 اليمسطيجييف فل مستجدع األوهاـ 
 سججتظر قادـ األياـ!

 5/61/1061، فمسطين أون الين
 

 ما بعد االعتراف بفمسطين "دولة مرا ب غير عضو" 36
 جواؼ الزرو
عمو قدر دلـ و دؿ ال عوط والتهديدات اإلسرائيمية األميركية التػل تابعجاهػا فػل ا وجػة األةيػرة  ػد التولػأل 

يمسطيجل ل مـ المتددة لمدصوؿ عمو اعتراؼ أممل بيمسطيف "دولػة مراقػب غيػر ع ػو"إ عمػو قػدر دلػـ ال
 و دؿ التداعيات المجتظرة لما بعد االعتراؼ.

وعمو قدر الدمؽ اإلسرائيمل مف التداعيات المجتظرة المدتممة مػف م ػؿ الملػوء إلػو المدكمػة اللجائيػة الدوليػةإ 
يمسطيجية فل االتلا  الصديحإ وعمو قدر ما تتددؽ إجلازات سياسية وقاجوجية عمو قدر ما تكوف الةطوات ال

وأة قية لمد ية اليمسػطيجيةإ عمػو طريػؽ التدريػر والتدػرر مػف االدػت ؿإ فهػذا االعتػراؼ األممػل بيمسػطيف 
يمية "دولة مراقب غير ع و"إ الذي دصؿ باألغمبية الساددةإ سيعتبر فل كؿ الدسابات اليمسطيجية واإلسرائ

 والدولية جدطة تدوؿ فارقة فل مشهد الصراع اليمسطيجل العربل مع المشروع الصهيوجل.
 دالالت وتداعيات فمسطينية

فالدالالت والتداعيات التل يجطوي عميها االعتػراؼ بيمسػطيفإ دتػو بمرتبػة "دولػة مراقػب غيػر ع ػو"إ هامػة 
 دا اإلسرائيمييف مف لهة أةرا.وكبيرة لميمسطيجييف مف لهةإ ومزعلة مدمدة ت ير الهوالس ل

ومػػف أهػػـ الػػدالالت والتػػداعيات اليمسػػطيجية مػػا يتعمػػؽ بالمصػػالدة والودػػدة اليمسػػطيجية العالمػػة والممدػػةإ فػػل 
موالهة دروب االدت ؿ الميتودة عمو األرض والشػعب والتػاري إ فػإف كػاف هػذا المشػروع اليمسػطيجل دظػل 

فػتح إلػو اليصػائؿ اليمسػطيجية المةتميػةإ إلػو دركػة دمػاس عمػو بإلماع الةريطػة السياسػية اليمسػطيجيةإ مػف 
لساف رئيس مكتبها السياسل ةالد مشعؿ فل تصػريداتأل األةيػرةإ إلػو الػرأي العػاـ اليمسػطيجل فػل كػؿ مكػافإ 
مػػع ولػػود معار ػػة أو تديظػػات أو اجتدػػادات هجػػا وهجػػاؾإ فكػػؿ اليصػػائؿ عمومػػا التدػػت وتودػػدت ةمػػؼ هػػذا 

إطػػار اعتبػػار  معركػػة سياسػػية هامػػة عمػػو اللبهػػة الدوليػػة األمميػػة الداجوجيػػة الددوقيػػة  التولػػأل اليمسػػطيجلإ فػػل
 األة قيةإ وليس ذلؾ فدسب.

فوفؽ البياجات والتصريدات المةتميةإ فإف المطمب العالؿ فمسطيجيا لما بعد هذا االعتراؼ/اإلجلاز السياسػل 
إسػتراتيللإ فػل إطػار ةطػة وبػراما سياسػية هو مواصمة ةطوات المصػالدة والودػدة اليمسػطيجيةإ عمػو جدػو 

لػػػػو مسػػػػتوا التدػػػػدي والتصػػػػدي ل دػػػػت ؿ  ع ميػػػػة مشػػػػتركةإ ترتدػػػػل إلػػػػو مسػػػػتوا الطمػػػػوح اليمسػػػػطيجلإ وا  وا 
 االستعماري االستيطاجلإ الذي يم ل فل عمميات التهويد اإلستراتيلل كل تصبح فمسطيف لهـ إلو األبد.
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ذا االعتػػػراؼ األممػػػل إجمػػػا هػػػػو عػػػودة لممرلعيػػػة األمميػػػػةإ ولعػػػؿ مػػػف أبػػػرز الػػػػدالالت فمسػػػطيجيا أي ػػػا أف هػػػػ
واستد ػػار لمدػػرارات الدوليػػة المؤيػػدة لمددػػوؽ اليمسػػطيجية المشػػروعةإ ف ػػ  عػػف أجػػأل يشػػكؿ رصػػيدا مدترمػػا 
لميمسطيجييف والعربإ إذا ما لد اللد لدا األمـ المتددة والعرب والعالـإ ولاءت لدظة الدديدة والدساب مع 

 إسرائيؿ.
الك يروف عػف السػيجاريوهات المجتظػرة لمػا بعػد االعتػراؼإ فمعمجػا جو ػؽ أف استد ػار قػرارات وموا يػؽ  يتساءؿ

األمػػـ المتدػػدة يػػزعا إسػػرائيؿ عمػػو كػػؿ المسػػتوياتإ وهجػػا يدػػدر اللميػػع أف الدصػػوؿ عمػػو االعتػػراؼ األممػػل 
وتػػػداعياتها األة قيػػػة بالدولػػػة اليمسػػػطيجية إجمػػػا هػػػو معركػػػة تجطػػػوي عمػػػو أهميػػػة كبيػػػرةإ ال يدمػػػؿ مػػػف شػػػ جها 

 والداجوجية والشرعية التراكـ عبر الزمف.
فهػػل سػػ ح شػػرعل أممػػلإ يوظػػؼ إلػػو لاجػػب كػػؿ األسػػمدة األةػػراإ التػػل تشػػرعها الشػػرعية الدوليػػةإ وفػػل 
مدػػػػدمتها دػػػػؽ مداومػػػػة االدػػػػت ؿ بكػػػػؿ الوسػػػػائؿ المتادػػػػةإ فػػػػاالعتراؼ ييػػػػتح بالت كيػػػػد آفاقػػػػا ردبػػػػة مػػػػف العمػػػػؿ 

ل والداجوجل وال دافل لصالح الد ية اليمسطيجيةإ وييػتح آفاقػا أهػـ عمػو صػعيد تيعيػؿ كػؿ الدبموماسل والسياس
 اإلمكاجيات اليمسطيجيةإ هجاؾ عمو األرض اليمسطيجية المدتمة  د االدت ؿ.

 ىواجس وتحركات وتيديدات إسرائيمية
 أما فل الدالالت والتداعيات المترتبة عمو الدرار األممل إسرائيمياإ فددث!

سػػػػادة الهػػػػوالس األمجيػػػػة والتدركػػػػات والتهديػػػػدات اإلسػػػػرائيمية واسػػػػعةإ فمػػػػـ يدصػػػػؿ أف ألمعػػػػت الةريطػػػػة فم
إ عمػو رفػض  السياسية اإلسرائيمية عمو ق ية وادػدة فػل موالهػة اليمسػطيجييف والعػربإ كمػا هػل تلمػع اليػـو

األميركيػػة أدبطػػت االعتػػراؼ األممػػل بػػػ"فمسطيف دولػػة مراقػػب غيػػر ع ػػو"إ بعػػد أف كاجػػت إسػػرائيؿ ودمييتهػػا 
 .1022مشروع االعتراؼ بالدولة اليمسطيجيةإ الذي قدـ لملمس األمف الدولل فل سبتمبر/أيموؿ 

ولـ يدصؿ أف لجدت إسرائيؿ إمكاجاتهػا وع قاتهػا ولوبياتهػا الصػهيوجية فػل العػرب  ػد مشػروع الدولػةإ كمػا 
ة. كػػذلؾ لػػـ يدصػػؿ أف تابعجػػا دمػػ ت فعمػػت ةػػ ؿ األيػػاـ واألسػػابيع األةيػػرة  ػػد مشػػروع الدولػػة اليمسػػطيجي

إع ميػػػػة سياسػػػػية دبموماسػػػػيةإ و ػػػػعوطا وتهديػػػػدات هائمػػػػة عمػػػػو اليمسػػػػطيجييفإ مػػػػف لهػػػػة إسػػػػرائيؿ واإلدارة 
 األميركيةإ كما تابعجا فل دالة التولأل ل مـ المتددة.

إ دتػو قبػؿ أف وبعد أف بات االعتراؼ األممل بػػ"فمسطيف دولػة غيػر ع ػو"إ وباألك ريػة السػاددةإ أمػرا واقعػا
يدػػػؿ التصػػػويتإ تجبهػػػت المؤسسػػػة الصػػػهيوجية مبكػػػرا إلػػػو دالالت وتػػػداعيات االعتػػػراؼ الداجوجيػػػة واألة قيػػػة 
والسياسيةإ ف ةذت تتدرؾ لمعمؿ عمو إدباط تمؾ الدالالت والتػداعياتإ وفػل مدػدمتها تمػؾ المتعمدػة بادتمػاؿ 

يػةإ ف ةػذ اليمسػطيجيوف يتعر ػوف ل ػعوط هائمػة مػف مداكمة إسرائيؿ ولجراالتها أماـ المدكمػة اللجائيػة الدول
 مةتمؼ االتلاهات.

فبريطاجيا وأميركا تطوعتا فل ةدمة إسرائيؿإ و عطتا عمو اليمسطيجييف إلعطاء تعهد بعدـ مدا اة إسػرائيؿ 
سػػرائيؿ مػػف لهتهػػا تهػػدد بإسػػداط الػػرئيس اليمسػػطيجل مدمػػود عبػػاس إذا تولػػأل  فػػل مدكمػػة اللػػرائـ الدوليػػةإ وا 

 طيجيوف لمدكمة الهاي بعد الدولة.اليمس
فجدف إذاإ وكما ييترض مجطدياإ باجتظار تدركات فمسطيجية لادة ومسؤولة عمو هذا الصعيدإ تطالب بلمػب 
لجراالت االدت ؿ وكبار ساستهـ ومتةذي الدرارات لديهـ إلو المدكمة اللجائية الدوليػة بتهمػة ارتكػاب لػرائـ 

 درب شاممة  د الشعب اليمسطيجل.
الدديدػػة هجػػاإ أف الد ػػايا التػػل يلػػب أف تدػػدـ  ػػد ملرمػػل الدػػرب اإلسػػرائيمييف يلػػب أف ال تدػػؿ عػػف عػػدد و 

الصواري  والدذائؼ التل أطمدها ليش االدت ؿ عمو اليمسطيجييف عمو مدا سجوات االدت ؿإ كما يلب أف 
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ـ الشػامؿ ليمسػطيف ومػدجها ال تدؿ عف عدد ال دايا اليمسطيجييفإ جاهيكـ عػف مشػهد الةػراب والػدمار والتهػدي
 وقراهاإ ي اؼ إليها لريمة العصر المتم مة بذبح وتهلير شعب كامؿ عف وطجأل.

قد يبدو ذلؾ دمما كبيرا أو  ربا مف الةياؿ وغير واقعل جظرا لموازيف الدواإ واالجدياز األميركل البريطاجل 
لػػد اليمسػػطيجييف والعػػربإ فػػجدف أمػػاـ المرعػػب إلػػو لاجػػب إسػػرائيؿإ غيػػر أف هػػذا الدمػػـ قابػػؿ لمتدديػػؽ إف لػػد 

  ورات واجتيا ات ومتعيرات عربية لها ما لهاإ عمو صعيد تعيير المعادالت وموازيف الدوا.
 ىل يغير االعتراف من الحقائق عمى األرض؟

رغػػػـ كػػػؿ الػػػدالالت والمعػػػاجل والتػػػداعيات السياسػػػية والداجوجيػػػة واألة قيػػػة المتوقعػػػة لمػػػا بعػػػد االعتػػػراؼإ فػػػإف 
ؤاؿ اإلستراتيلل يبدو قائما بدػوة: هػؿ سػيعير هػذا االعتػراؼ األممػل بالدولػة المراقػب مػف الددػائؽ الدائمػة الس

سػػػييكؾ مسػػػتعمرة صػػػهيوجية وادػػػدة  وهػػػؿ سػػػيدرؾ لجػػػديا  -عمػػػو سػػػبيؿ الم ػػػاؿ-عمػػػو األرض شػػػيئا  وهػػػؿ 
داراتأل ومستعمريأل وم ستعمراتأل عف األرض صهيوجيا واددا عف جهر األردف ! وهؿ سيردؿ االدت ؿ بليشأل وا 

المدتمة  وهؿ سيؤدي هذا االعتراؼ إلو تعيير دديدل فل ةريطة المواقؼ والسياسػات اإلسػرائيمية مػف لهػةإ 
واألميركيػػػة البريطاجيػػػةإ واألوروبيػػػة معهػػػاإ مػػػف لهػػػة أةػػػراإ لصػػػالح التعػػػاطل الػػػواقعل مػػػع مشػػػروع الدولػػػةإ 

 وترلمتأل إلو أمر واقع عمو األرض 
 ستبدو تتياعؿ عمو ألجدة االعتراؼ األممل بالدولةإ وعمو األلجدة اإلسرائيمية وغيرها أسئمة ك يرة كبيرةإ 

عمػػو -غيػػر أف الدػػرارات مػػف ولهػػة جظػػر إسػػرائيؿ شػػلءإ والددػػائؽ عمػػو األرض شػػلء آةػػرإ فهػػـ يلمعػػوف 
تػدوف فػل عمو أف األمـ المتددة فارغة وتافهة ومديرةإ و"ال قيمة لكؿ ما يصدر عجهػا"إ وهػـ يد -سبيؿ الم اؿ

بػاألمـ المتدػدة وقراراتهػاإ  2948ذلؾ بمؤسػس الدولػة الصػهيوجية دافيػد بػف غوريػوفإ الػذي اسػتةؼ مجػذ عػاـ 
: ال شػػلء( فػػل  "  أوـ: اةتصػار هيئػػة األمػـ المتدػػدة بالعبريػػةإ شػمـو ديجمػا وصػػيها بادتدػار قػػائ  "أـو شػػمـو

 .2948درب العاـ 
إ كمػػػا يلمعػػػوف عمػػػو أهػػػـ أدبيػػػاتهـ األيديولوليػػػة السياسػػػية ولػػػديهـ تػػػراث هائػػػؿ مػػػف االدتدػػػار ل مػػػـ المتدػػػدة

 والتوراتيةإ وفل مددمتها شعار "فمييعؿ العالـ ما ييعؿإ ولكف المهـ ما ييعمأل اليهود".
لػػػذلؾإ لػػػيس مػػػف المجتظػػػر أف يكػػػوف ل عتػػػراؼ األممػػػل مػػػف تػػػداعيات وتػػػ  يرات دديديػػػة مباشػػػرة عمػػػو موقػػػؼ 

ألرضإ فها هػو رئػيس وزرائهػـ بجيػاميف جتجيػاهو يعمػف أف "قػرار اللمعيػة االدت ؿ وددائؽ األمر الواقع عمو ا
العامة ل مػـ المتدػدة بشػ ف رفػع التم يػؿ اليمسػطيجل إلػو مكاجػة دولػة مراقػب غيػر ع ػو لػف يعيػر شػيئا عمػو 
أرض الواقػػعإ ولػػف يػػدعـ قيػػاـ دولػػة فمسػػطيجيةإ بػػؿ سػػيبعد م ػػؿ هػػذا االدتمػػاؿ"إ وادعػػو جتجيػػاهو أف "التدػػرؾ 

سػػطيجل يعجػػل ةػػرؽ االتياقيػػات الموقعػػة مػػع إسػػرائيؿإ وأف إسػػرائيؿ سػػترد عمػػو هػػذا األمػػرإ وأجػػأل لػػف يسػػمح اليم
 بدياـ دولة إرهاب إيراجية عمو ددود إسرائيؿ".

واج ػػمت زعيمػػػة دػػزب العمػػػؿ إلػػو اجتدػػػاد الدػػرار الػػػدولل معتبػػػرة أجػػأل "قػػػرار سػػيئإ سػػػبدأل ةطػػاب قػػػاس ممػػػلء 
الذي ادتؿ المرتبة -ديف يدوؿ جائب وزير الةارلية اإلسرائيمل داجل أيالوف باالفتراءات وتزوير التاري "إ فل 

"ليسػت هجػاؾ قيمػة دديديػة لدػرارات اللمعيػة العامػة  -الةامسة عمػو قائمػة الميكػود المجتةبػة األسػبوع الما ػل
 ل مـ المتددة".

سػطيجل مدمػود عبػاسإ أما مجدوب إسرائيؿ لدا األمـ المتددة روف بروشوار فدمؿ عمو ةطػاب الػرئيس اليم
متهما اليمسطيجييف ب جهـ فل طمبهـ ل عتػراؼ بدولػة فمسػطيجية غيػر كاممػة الع ػوية يػديروف ظهػرهـ لمسػ ـإ 

عاما عجدما رف وا قرار "التدسيـ"إ لتتكوف أمامجا صػورة وا ػدة جاصػعة  65ويكرروف ةط هـ التاريةل قبؿ 
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ف ػةإ بػؿ الدربيػة  ػد االعتػراؼ بالدولػة واالسػتدداقات مك ية عػف لودػة السياسػات والمواقػؼ اإلسػرائيمية الرا
 المترتبة عميأل مستدب .

 معارك إستراتيجية ال تزال في األفق
فالمتوقع إذاإ فل  وء كؿ ذلؾإ أف ييعؿ اليهود ما ييعمو إ وأف يواصػموا مشػروعهـ االسػتعماري االسػتيطاجل 

ع والدػروب والموالهػاتإ فيلػب أف ال يعيػب عمو امتداد مسادة فمسػطيفإ ممػا يشػكؿ عمميػا اسػتمرار الصػرا
عػػػف البػػػاؿإ وعػػػف الػػػذاكرةإ وعػػػف األلجػػػدة السياسػػػية واإلع ميػػػة اليمسػػػطيجية والعربيػػػةإ أف اإللمػػػاع السياسػػػل 
اإلسػػرائيمل ذاتػػأل يدػػؼ وراء مشػػروع الدػػروب الصػػهيوجية العدواجيػػة تلػػا  غػػزة مػػف لهػػةإ وتلػػا  الدػػدس وال ػػية 

 العربية مف لهة أةرا.
تبر اليمسطيجيوف مف لهتهـإ وبإلماعهـ إلو دد كبيرإ أف االدت ؿ ال يجتهل عجد دػدود االعتػراؼ ولذلؾ يع

رغـ االجتصار اليمسطيجل األةير سياسيا وسياديا  -م  -األممل بالدولةإ فإسرائيؿ ال تيؾ االرتباط عف غزة 
غػزة" التػل تسػيطر عميهػا إسػرائيؿ بمستوا "الط ؽ اإلستراتيلل الشامؿ والكامؿ"إ ديث ال تزاؿ هجاؾ"بوابات 

 برا وبدرا ولوا.
ولػػػذلؾ مػػػف المجتظػػػر أف تتواصػػػؿ المعركػػػة اليمسػػػطيجية  ػػػد اسػػػتمرار هػػػذ  "البوابػػػات" لتعػػػدو فػػػل جهايػػػة األمػػػر 
"بوابات فمسطيجية" بالكامؿإ وهل كذلؾ لف تيؾ ارتباطها عف الددس وال ية العربية بملرد االعتراؼ األممل 

ذا االجتصػػػار السياسػػػل الدبموماسػػػل اليمسػػػطيجل. فػػػاالدت ؿ فػػػل غػػػزة وافػػػؽ مرغمػػػا عمػػػو بالدولػػػة المراقػػػبإ وهػػػ
التهدئػػةإ ولكجػػأل أبدػػو عمػػو دصػػار الدطػػاع بػػرا وبدػػرا ولػػواإ ويمجعػػأل عمميػػا مػػف االتصػػاؿ والتواصػػؿ الدػػر مػػع 

 ال يةإ ومع العرب والعالـ.
لدطػاعإ بيجمػػا لػـ تدسػـ فػل الوقػت جيسػػأل فالميػا  اإلقميميػة تدػت الهيمجػة العسػػكرية االدت ليػةإ وكػذلؾ ف ػاء ا

وبدسب المعطيات المةتمية مسػ لة السػيطرة عمػو المعػابر الددوديػة مػع مصػرإ وكػذلؾ االدػت ؿ فػل الدػدس 
وال ية لف يردؿ عجهماإ فل أعداب هزيمتأل السياسية األة قية فل األمـ المتددةإ ولذلؾ جدوؿ إف التدديات 

المعركة السياسية فل األمػـ المتدػدةإ سػتكوف كبيػرة وددػوؿ األلعػاـ المتيلػرة ا تية بعد التهدئة فل غزةإ وبعد 
 عمو طريؽ الة ص الكامؿ مف االدت ؿ ال تزاؿ مزروعة عمو امتداد األرض واللو والبدر.

أما التدديات وددوؿ األلعاـ التل توالأل اليمسطيجييف مف ا ف فصاعدا فهػل ميتودػة وبػ  سػدؼ أو دػدود أو 
 مسادة.

دف جتدػػػدث هجػػػا عػػػف مميػػػات إسػػػتراتيلية كبيػػػرةإ وعػػػف معػػػارؾ إسػػػتراتيلية كبيػػػرةإ فهجػػػاؾ أوال ممػػػؼ المديجػػػة فػػػج
المددسػػةإ التػػل توالػػأل فػػل هػػذ  األيػػاـ التيادػػات تهويديػػة ولػػدراجا دصػػارية ةاجدػػةإ وهجػػاؾ ممػػؼ مديجػػة ةميػػؿ 

 الردمفإ التل تلمع المؤسسة السياسية والديجية اإلسرائيمية.
الديجيػة فيهػا م ػػؿ الدػـر اإلبراهيمػلإ وكػذلؾ البمػدة الدديمػػةإ تابعػة لهػـإ وكػذلؾ كػؿ األمػػاكف  عمػو أف األمػاكف

األةرا التل ترا فيها تمؾ المؤسسة أجها أماكف ديجية يهودية يلب أف تبدو تدت السػيطرة اليهوديػةإ جػاهيكـ 
توطجات" إلػػػو عػػف ممػػؼ المسػػتوطجاتإ الػػذي يلمعػػوف هجػػاؾ فػػػل إسػػرائيؿ عمػػو  ػػرورة  ػػـ "تكػػت ت المسػػ

 السيادة اإلسرائيمية.
ي اؼ إلػو ذلػؾ ممػؼ تهويػد األغػوار عمػو امتػداد جهػر األردفإ وممػؼ السػيطرة عمػو مصػادر الميػا إ وممػؼ 
اللػدارإ والممػؼ األكبػر هػو ممػؼ إقامػة الدولػة اليمسػػطيجية عمػو امتػداد أرا ػل ال ػية والدطػاعإ جػاهيكـ عػػف 

 وف كبيرة وصعبة لدا.معركة توديد لجادل غزة وال يةإ التل ستك
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إذا كػػاف المشػػهد اليمسػػطيجل الػػراهف ترفػػرؼ فػػل ف ػػاءاتأل فػػل هػػذ  األيػػاـ رايػػات االجتصػػار فػػل غػػزةإ ورايػػات 
االجتصػػار السياسػػل فػػل راـ اهللإ التػػل امتػػدت إلػػو عمػػـو األرض اليمسػػطيجية والةػػارجإ فػػإف التدػػديات ا تيػػة 

ستراتيلية مف الوزف ال  ديؿإ وفل طريدهـ ددوؿ ألعاـ ال دصر لهاإ تدتاج مف ألؿ أماـ اليمسطيجييف كبيرة وا 
تيكيكهػػا وتدييػػدها إلػػو لممػػة شػػروط واشػػتراطات فمسػػطيجيةإ أوال فػػل مدػػدمتها تعزيػػز وتكػػريس الودػػدة الوطجيػػة 
سػ مية دديديػة تتصػدا  الداةمية وتصميب لدراجهاإ وتدتاج أي ػا فػل مددمػة مػا تدتالػأل إلػو لبهػة عربيػة وا 

 يوجية واألميركية البريطاجية المتدالية معهاإ إلو لاجب اليمسطيجييف وليس مف ورائهـ.إلو األلجدة الصه
 3/61/1061، الجزيرة نت، الدوحة
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 زياد الدريس
ظمػػت مديجػػة الدػػدس طػػواؿ التػػاري  مكاجػػًا لصػػراعات وتجاوبػػات عمػػو الظيػػر بهػػا بوصػػيها عاصػػمة الرسػػاالت 

 السماوية ال  ث.
تدـ تمؾ العاصمة الديجيػة بيػد دػاكـ وادػد مػف ديػف أو عػرؽ مدػددإ فهػل كممػا أةػذت زةرفهػا وزّيجػت أتاهػا لـ 

 مف ي ير شع ها مف لديد.
بػػػػالجظر فػػػػل الموقػػػػؼ « هػػػػؿ جػػػػزور المسػػػػلد األقصػػػػو ا ف »وكجػػػػت قػػػػد ةتمػػػػت مدػػػػالتل اليائتػػػػةإ المعجوجػػػػة: 

 ر ا ف فل الدّض عمو زيارة الددس والص ة فػل اإلسرائيمل مف الدعوات العربية واإلس مية التل باتت تتكا
المسلد األقصو. وقمت إف السػيجاريو اإلسػرائيمل الم ػاد لهػذ  الػدعواتإ وهػو األم ػؿ واألجعػـ واألقػؿ ةسػائر 
بشػػرية وماديػػة عميهػػاإ هػػو إشػػعاؿ صػػراع عربػػل / عربػػل عمػػو الدػػدس. وقػػد بػػدأت بػػوادر الصػػراع تمػػوح فػػل 

 األفؽ!
دس هػػو صػػراع فمسػػطيجل / أردجػػل. فالمممكػػة األردجيػػة الهاشػػمية التػػل ظمػػت مسػػؤولة الصػػراع اللديػػد عمػػو الدػػ

عف إدارة المددسات واألوقاؼ اإلسػ مية والمسػيدية مجػذ االدػت ؿ اإلسػرائيمل لمدػدسإ باتػت تةشػو ا ف مػف 
ة فدػػػداف هػػػذا الشػػػرؼ واالمتيػػػازإ لػػػيس بسػػػبب ةػػػروؽ العػػػدو الصػػػهيوجل وتهمػػػيش اللجػػػود اإلسػػػرائيمييف لمواليػػػ

إلػػو الدولػػة اليمسػػطيجية التػػل « الموقػػت»األردجيػػةإ ولكػػف بسػػبب الةػػوؼ مػػف اسػػترلاع هػػذ  الوديعػػة واالمتيػػاز 
 تترعرع ا ف وتدصد اعتراؼ المجظمات الدولية واددة بعد أةرا.

اللديد فل األمرإ أف األردف أصػبح يعمػف ا ف أف واليتػأل عمػو المددسػات ليسػت موقتػة أو باإلجابػة عػف دولػة 
التػل تػزاوؿ دػؽ آؿ البيػت فػل تسػيير شػؤوف « الهاشػمية»ف العائبةإ بؿ هل دؽ أصػمل مجػاط باألسػرة فمسطي

المددسات اإلس مية فل الدػدس. وهػـ يشػيروف إلػو ذلػؾ بكػؿ و ػوح فػل الو يدػة الرسػمية الصػادرة عػف دائػرة 
كلػػزء مػػػف  2967إف الدػػدس أرض عربيػػػة إسػػ مية تػػػـ ادت لهػػا عػػػاـ »المطبوعػػات والجشػػػر األردجيػػة بػػػالدوؿ 
مػػف المهػػـ اإلشػػارة إلػػو أف هػػذ  الو يدػػة صػػدرت فػػل شػػباط  فبرايػػر( مػػف «. أرا ػػل المممكػػة األردجيػػة الهاشػػمية

إ أي بعد أف أصبدت فمسطيف دولة ع وًا فل مجظمة اليوجسػكو ومصػادقة عمػو اتياقيػة 1021العاـ اللاري 
الددس المسلمة فل الئدة التراث العالمل مف دماية التراث العالملإ ما أ ار لعطًا دوؿ متو سيتـ جدؿ ممؼ 

 قائمة األردف إلو قائمة فمسطيف!
ال تعيػػػؿ الو يدػػػة األردجيػػػةإ غيػػػر السػػػريةإ عػػػف اإلشػػػارة إلػػػو أف قػػػرار الممػػػؾ الرادػػػؿ الدسػػػيف بػػػف طػػػ ؿ بيػػػؾ 

مددسات لـ يكف يشمؿ فؾ الوالية الهاشمية عف ال 2988االرتباط بيف ال يتيف العربية عف الشرقية فل العاـ 
فل المديجة المدتمة. الدممة لتدويض قرار فؾ االرتباط الػذي و ػعأل الممػؾ دسػيف يدودهػا ا ف شػديدأل األميػر 
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ال ػػية »الدسػػف بػػف طػػ ؿإ الػػذي زار مػػؤةرًا جػػابمس إدػػدا أهػػـ مػػدف ال ػػية العربيػػة وأعمػػف أمػػاـ الدشػػود أف 
إ و أ ػػاؼ «تشػػكمت مػػف  ػػيتل الجهػػر العربيػػة لجهػػر األردف هػػل لػػزء مػػف المممكػػة األردجيػػة الهاشػػمية التػػل

أرلػػو أف ال أرا ذلػػؾ اليػػـو الػػذي يتجػػازؿ فيػػأل األردف عػػف أرض ادتمػػت مجػػأل عػػاـ »الدسػػفإ بصػػوتأل المديػػز: 
2967.» 

يزيد مف تعديدات إشكالية جدؿ العهدة المددسيةإ أف األردف الذي بدأ يتعرض بشدة لرياح الربيػع العربػل يػدرؾ 
ل لموالية عمو الددس والمددسات يزيد مف مشروعيتأل وهيبتأل أماـ الشعبإ وأّف أف الدياظ عمو االمتياز الشرف

 فدَد ذلؾ سيددث العكس.
إذًا فاألردجيوف يريػدوف إبدػاء الواليػة الهاشػمية عمػو الدػدسإ واليمسػطيجيوف يتوقػوف مجػذ سػجيف السػتعادة الدػدس 

 درة أرض فمسطيف.
 فما الدؿ 

الصراع العربل العربلإ هجاؾ صيعة توافدية واددة يتـ تداولها كدؿ  بعيدًا عف الدموؿ المتطرفة التل ستؤلا
استباقلإ وهل إجشاء كوجيدرالية بيف البمديف المتلاوريفإ تديظ ليمسػطيف أرا ػيها وددوقهػا ول سػرة الهاشػمية 

 ولودها وهيبتها.
المدػػدودة لدػػؿ  لكػػف قبػػؿ أف يكتمػػؿ جمػػو فمسػػطيف ويتعػػافو األردف مػػف وعكتػػأل ويصػػبح التيكيػػر فػػل الةيػػارات

بػػػيف األةػػػويف اللػػػاريف « التمطيشػػػات«الجػػػزاع متادػػػًاإ سجشػػػهد ةػػػ ؿ األيػػػاـ الدادمػػػة تزايػػػدًا فػػػل المجاوشػػػات و
المتةاصػميف. أمػػا اللػػار العػػدو فمػػف يػوفر أّي وسػػيمة لشػػدذ هػػذ  المجاوشػػات بمػا يمكجػػأل مػػف سػػ حإ كػػل يجدػػؿ 

  ليا الصراع عمو الددس مف غرفتأل إلو العرفة الملاورة.
 كذا ستظؿ الددسإ أرض الس ـ .. أرض الصراع الدائـ!وه

 3/61/1061، الحياة، لندن
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 رؤوبيف بدهتسور
الدصة الدديدية وراء عممية الليش االسرائيمل التل اطمؽ عميها اسـ "عمود السداب" فل غزة ال تزاؿ بدالػة 

الجيلػارات االف فاججػا جسػتطيع اف جػدقؽ لمعرفػة الدديدػةإ اذ اف قػرار الو مف يكشؼ اسرارهاإ اما وقد توقيػت ا
اغتياؿ الدائد العسكري ادمد اللعبريإ وهو العمؿ الذي كاف طمدة البداية فل العمميةإ اُتةذ رغـ اف اللعبري 

 كاف لزءا مف المياو ات لتوقيع وقؼ طويؿ المدا الط ؽ الجار.
سودة اتياؽ لوقؼ دائـ الط ؽ الجار مع اسرائيؿإ وكاف مف المتوقع اف وكاف اللعبري قبؿ اغتيالأل قد تمدو م

ي تل رد  عمو االتياؽ بااليلابإ وكاجت االتصاالت غير المباشرة مع اللعبري قد استعرقت عدة اشػهر عػف 
 وقد طريؽ وكيؿ وزارة الةارلية فل "دماس" غازي دمدإ وبعمـ وموافدة وزير الدرب االسرائيمل ايهود باراؾ.

الػػرا هػػذ  االتصػػاالت مػػع "دمػػاس" غيرشػػف باسػػكيفإ الػػذي عمػػؿ وسػػيطا فػػل صػػيدة اطػػ ؽ سػػراح اللجػػدي 
االسػػير غمعػػاد شػػاليطإ وسػػلؿ باسػػكيف التدػػدـ الػػذي تددػػؽ عمػػو يديػػأل فػػل مسػػودة اتيػػاؽ الػػو اع ػػاء الملجػػة 

 الةاصة التل عيجها باراؾ فل ايار  مايو(إ والتل  مت مم ميف عف وزارات دكومية اةرا.
بكممة اةراإ فاف صاجعل الدرار فل اسرائيؿإ ومف بيجهـ وزير الدرب وربمػا رئػيس الػوزراء بجيػاميف جتجيػاهو و 

 اي اإ كاجوا يدركوف دور اللعبري فل تدديؽ اتياؽ دائـ لوقؼ اط ؽ الجار.
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ف وقد وصيأل رئيس تدريػر "هػ رتس" ألػوؼ بػف باجػأل المدػاوؿ مػ –وكاف اللعبري الرلؿ الدوي فل قطاع غزة  
وهكػػذا فػػاف دمػػد جدػػؿ كػػؿ مسػػودة اعػػدها باسػػكيف الػػو اللعبػػري لمدصػػوؿ عمػػو موافدتػػأل  –البػػاطف السػػرائيؿ 

كمػػا شػػارؾ فػػل مياو ػػات التهدئػػة الدائمػػة مسػػؤولوف فػػل االسػػتةبارات المصػػريةإ وقػػد عدػػدت بعػػض  عميهػػا.
رية عمػػو اتصػػاؿ االلتماعػػات بػػيف باسػػكيف ودمػػد فػػل الدػػاهرةإ وكػػاف هػػؤالء المسػػؤولوف فػػل المةػػابرات المصػػ

دائـ مع موفدي باراؾإ بديث اف المرء قد يعتدد اجأل باال افة الو باسكيف فػاجهـ كػاجوا اي ػا يبمعػوف اسػرائيؿ 
 عف اجطباعاتهـ بش ف تددـ المداد ات فل ش ف مسودة االتياؽ.

 ولػػـ يدصػػؿ فػػل اي فتػػرة مػػف المياو ػػات بػػيف باسػػكيف ودمػػد اف ُطمػػب مػػف المسػػؤوؿ االسػػرائيمل اف يوقػػؼ
 جشاطأل.

 ػـ اجػػأل قبػػؿ دػوالل اسػػبوع مػػف اغتيػػاؿ اللعبػريإ طمػػب مسػػؤولوف عسػػكريوف اسػرائيميوف السػػماح لدػػادتهـ بمدػػاء 
 باسكيف والدصوؿ عمو ايلازإ لكف الطمب ُرفض.

وهكذا فاف قرار اغتياؿ اللعبري يدؿ عمو اف صاجعل الدرار فل اسرائيؿ رأوا اف وقؼ اط ؽ الجار ال يصب 
 فل الوقت الداللإ واف مهالمة "دماس" هو االف ؿ. فل مصمدة اسرائيؿ

ويبدو اجأل برزت ولهة جظر باف اسرائيؿ بدالة الو دعـ ردعها  ػد "دمػاس" بػدال مػف التوصػؿ الػو اتيػاؽ  
معها عمو فترة تهدئةإ ومف ولهة جظر المؤسسة العسكرية ومكتب كؿ مف رئيس الوزراء ووزير الدربإ فاف 

قد يسلء الو قوة الردع االسػرائيمية وي ػعؼ عزمهػا عمػو اتةػاذ الدػرار. واف تعزيػز اتياقا لوقؼ اط ؽ الجار 
قػػوة الػػردع لػػديهاإ عمػػو  ػػوء ذلػػؾإ اجمػػا يتددػػؽ باغتيػػاؿ اللعبػػريإ الػػذي كػػاف مسػػؤوال عػػف الػػرد ايلابيػػا عمػػو 

 عرض التهدئة طويمة المدا.
دلػػر وادػػد: اغتػػالوا الرلػػؿ الػػذي لديػػأل وبهػػذ  الطريدػػة يكػػوف الدػػادة االسػػرائيميوف قػػد اصػػابوا    ػػة عصػػافير ب

الدػػػدرة عمػػػو التوصػػػؿ الػػػو اتيػػػاؽ مػػػع اسػػػرائيؿإ واجتدمػػػوا مػػػف شػػػةص تسػػػبب فػػػل ك يػػػر مػػػف االصػػػابات بػػػيف 
 االسرائيمييفإ وبع وا برسالة الو "دماس" اف االتصاالت معها لف تتـ اال عف طريؽ الدوة العسكرية.

ر التػل توقعهػا مػف اشػعموهاإ فػاف عمػو صػاجعل الدػرار وا اؼ الو اف عممية "عمػود السػداب" لػـ تػؤث ال مػا
اف يليبوا عمو سؤاؿ وادد مهـ: اذا كاجوا يدركوف اجأل كاف باالمكاف التوصػؿ الػو اتيػاؽ هدجػة  كاجػت بجودهػا 
باي داؿ اف ؿ مػف تمػؾ التػل تػـ االتيػاؽ عميهػا بعػد العمميػة( بػ  اي داع لمػدةوؿ فػل دػربإ فممػاذا اغتػالوا 

ل اغتػػػالوا فػػػرص تدديػػػؽ هػػػدوء بػػػ  اطػػػ ؽ جػػػار  هػػػؿ يمكػػػفإ ال سػػػمح اهللإ اف يكػػػوف بػػػاراؾ اللعبػػػري وبالتػػػال
وجتجيػػاهو ةشػػيا اف تيوتهمػػػا فرصػػة الديػػػاـ بعمميػػة عسػػػكرية فػػل جهايػػػة مػػدة دكومتهمػػػاإ وهػػو مػػػا دعاهمػػا الػػػو 

 اصدار االمر باغتياؿ اللعبري 
ر الدػػػرب اف يشػػػردا ولهػػػة جظرهمػػػا ودتػػػو ال جواصػػػؿ الػػػتكهف فػػػل دوافعهمػػػاإ فػػػاف عمػػػو رئػػػيس الػػػوزراء ووزيػػػ

 وقراراتهما فل ق ية اللعبري.
 3/61/1061، وكالة سما اإلخبارية
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