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 ان يحذر من انييار السالم مع األردنالسفير اإلسرائيمي األسبق في عمّ  2

لبروفسػور شػيمعوف شػمير  مػف انييػار معاىػدة السػػ ـ حػذر السػرير ابسػبؽ اسػرافيؿ فػن عمػػاف  ا تػؿ أبيػب 
ااسرافيمية ابردنية بسبب الجمود فن عممية الس ـ مػ  الرمسػطينييف وزعزعػة ابسػس ال   ػة التػن يػاـ عمييػا 

 ىذا الس ـ.
معاىػدة »وياؿ شمير  الذي كاف يتحدث فن مؤتمر لمجموعة مف الخبراء السياسػييف فػن القػدس المحتمػة  إف 

ـ مػػ  ابردف تتميػػز عػػف نظيرتيػػا مػػ  موػػر بػػهمور جوىريػػة  فيػػن تعػػالق بمعظميػػا التعػػاوف ا يتوػػادي السػػ 
وأضػاؼ أف «. وابمنن بيف البمديف  أما معاىدة الس ـ م  موػر فجػاءت عمػس أسػاس تكػريس ابمػف بينيمػا

ردف  بد  مف أف تبقس الراحؿ( الممؾ حسيف أراد فن المعاىدة أو   أف توبح إسرافيؿ شريكا استراتيجيا لأل»)
تيديدا لو  و انيا أف تدفف المعاىدة فكرة )الوطف البديؿ(  التن يطرحيػا اليمػيف المتطػرؼ فػن إسػرافيؿ وىػدفيا 
أف تكػػوف المممكػػة ابردنيػػة الياشػػمية دولػػة الرمسػػطينييف  و ال ػػا أف يعػػود السػػ ـ عمػػس الشػػارع ابردنػػن بػػالنر  

طرفيف. لكف ىذه المبادئ ال   ة  التن دفعت الحسيف إلس عقد الس ـ  ا يتوادي  مف خ ؿ التعاوف بيف ال
يػػد تزعزعػػت فػػن السػػنوات ابخيػػرة  والحكومػػات ااسػػرافيمية التػػن تمػػت حكومػػة إسػػحاؽ رابػػيف  لػػـ ت بػػت ىػػذه 

 مشروعا مقررة بيف البمديف  لكف إسرافيؿ لـ تؼ بوعودىا لتنريذ أي منيا. 240وكشؼ أف ىناؾ «. المبادئ
ب شػػمير فػػن الحػػديث عػػف ابحػػداث التػػن مسػػت بالع يػػات بػػيف إسػػرافيؿ وابردف وخمقػػت جػػوا مػػف عػػدـ وأسػػي

ال قػػػة بػػػيف البمػػػديف م ػػػؿ  محاولػػػة ائتيػػػاؿ رفػػػيس الػػػدافرة السياسػػػية فػػػن حركػػػة حمػػػاس  خالػػػد مشػػػعؿ فػػػن يمػػػب 
 . 2886العاومة ابردنية عماف سنة 
ونػواب فػن اليمػيف ااسػرافيمن  وممارسػات إسػرافيؿ  مف مسؤوليف« الوطف البديؿ»واستمرار الحديث عف فكرة 

 فن القدس الشريية وفن محيط المسجد ابيوس مف دوف التشاور م  ابردف وئيرىا. 
وشػػدد شػػمير عمػػس أف ابحػػػداث التػػن مسػػت بالسػػػ ـ بػػيف البمػػديف لػػـ توجػػػو ضػػد ابردف بابسػػاس أو بشػػػكؿ 

وياؿ شمير إنو خ ؿ عممو سريرا فن عمػاف تقػرب مباشر  لكف تداعياتيا وضعت ابردف فن موايؼ حرجة. 
نػو يسػتطي  أف يشػيد بػهف الممػؾ الراحػؿ  مف العافمة الحاكمة عموما والممؾ الحسيف بف ط ؿ بشكؿ خػاص وان
تطم  إلس أف يكوف الس ـ م  إسرافيؿ س ما حقيقيا وعميقا ويافما بيف الشعبيف  وليس فقط بيف الحكومػات. 

ابردنيػػة ميمػػة لم،ايػػة   –ابوؿ لػػدا ابردف إلػػس القػػوؿ إف الع يػػات ااسػػرافيمية  وخمػػص السػػرير ااسػػرافيمن
 ولكف ىذه ابىمية   تؤخذ با عتبار لدا الك ير مف السياسييف ااسرافيمييف.

وكػػاف ىػػذا المػػؤتمر يػػد عقػػد فػػن معيػػد تػػرومف لألبحػػاث ودعػػـ السػػ ـ فػػن القػػدس  ويػػد التػػهـ لمناسػػبة إوػػدار 
 «. وعود الس ـ الحار م  ابردف وأفولو»مير  بعنواف كتاب مف تهليؼ ش

واترػػؽ متحػػد اف نخػػػراف فػػن المػػؤتمر مػػػ  كػػ ـ شػػػمير  فقػػاؿ الػػدكتور أسػػػاؼ ديريػػد مػػف الجامعػػػة العبريػػة فػػػن 
القدس  إف إسرافيؿ تخمت عف ا ست مار فن ابردف بعد أف ضمنت اليدوء مف الجبية الشػريية. وأضػاؼ أف 

خمقػا وايعػا جديػدا مػف ناحيػة إسػرافيؿ  سػقط فيػو التيديػد  1002ابميركن لمعػراؽ عػاـ  معاىدة الس ـ  وال،زو
 مف الجبية الشريية. 

ويػػاؿ الدبموماسػػن شػػالوـ ترجمػػاف  الػػذي شػػ،ؿ منوػػب المستشػػار ا سػػتراتيجن لرفيسػػن الحكومػػة ااسػػرافيمية 
ييػػود أولمػػرت  عػػف سػػبؿ تطػػوير السػػ ـ بػػيف إسػػرافي ؿ وابردف وأووػػس فػػن المقػػاـ السػػابقيف  أرييػػؿ شػػاروف وان

ابوؿ بػػػدف  عمميػػػػة السػػػػ ـ ااسػػػػرافيمن الرمسػػػطينن  موضػػػػحا أنيػػػػا يضػػػػية محوريػػػة بالنسػػػػبة لػػػػألردف والعافمػػػػة 
الممكية  خوووا إذا كانت تهخذ با عتبار تعزيز دور ابردف فن عممية الس ـ. وذكر أف الو يات المتحػدة 
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بردف  ويػػاؿ  إف إسػػرافيؿ تمعػػب دورا ميمػا فػػن إينػػاع الكػػون،رس مميػػوف دو ر سػػنويا لخزانػة ا 240تنقػؿ نحػػو 
ابميركػػن فػػن نقػػؿ ىػػذا العػػوف مػػف دوف انقطػػاع. ولكػػف ىػػذا   يكرػػن وينب،ػػن تطػػوير الع يػػات ال نافيػػة بػػيف 
البمػػديف فػػن المجػػػاؿ ابمنػػن وا يتوػػػادي. ويػػاؿ  إف ىنػػػاؾ أىميػػة لتطػػػوير مشػػاري  تتعمػػػؽ بال،ػػاز  والزراعػػػة 

اء. وياؿ ترجماف إف معاىدة الس ـ تشمؿ بنودا ك يرة تتعمؽ بتطوير الع يات ال نافية إ  أنيا لػـ وال،ذاء والم
ت مػػػر حتػػػس اضف. وأضػػػاؼ أف الممػػػؾ حسػػػيف سػػػوؽ السػػػ ـ لشػػػعبو حينيػػػا بهنػػػو سػػػيعود عمػػػس ابردف بػػػالنر  

 م  إسرافيؿ بعد. ا يتوادي  لكف ابردف ما زاؿ بمدا فقيرا  والشارع ابردنن لـ يشيد  مار الس ـ
7/21/1021، الشرق األوسط، لندن  

 
 األردني ويعّدىا زيارة تاريخية العاىلعباس يستقبل  

أف  خ ؿ استقبالو العاىؿ ابردنن أكد الرفيس الرمسطينن محمود عباس  والح الدعجة - بترا – راـ اهلل
س من يينئ  الرمسطينييف بيذه الخطوة  تجسد ىذه الزيارة التاريخية لج لة الممؾ  كهوؿ زعيـ عربن وان

المويؼ ابخوي الداعـ مف ابردف لمشعب الرمسطينن ونضالو الساعن إلس التحرر وا ستق ؿ  وتعكس يوة 
  ومتانة الروابط ابخوية بيف الشعبيف الشقيقيف.

سعيو و  الممؾوشكر عباس الممؾ والشعب ابردنن عمس دعميـ الموووؿ لمقضية الرمسطينية  م منًا دور 
مرسوما يدـ عباس زيارة  التقديرا ليذه الجيود وبمناسبة و  الدؤوب فن الدفاع عنيا فن المحافؿ الدولية.

 .الممؾ عبداهللبتسمية أحد مياديف المدينة باسـ 
اهلل النسور نظيره الرمسطينن س ـ فياض خ ؿ زيارة الممؾ إلس  مف جانبو  التقس رفيس الوزراء الدكتور عبد

 حيث جرا بحث سبؿ تعزيز وتطوير ع يات التعاوف ال نافن فن مختمؼ المجا ت. راـ اهلل 
وعقد وزير الخارجية ناور جودة ونظيره الرمسطينن رياض المالكن مؤتمرا وحريا فن مقر الرفاسة 
ن الرمسطينية فن راـ اهلل  أكدا فيو أىمية زيارة الممؾ وما تحممو مف مضاميف تدعـ ابشقاء الرمسطينييف ف

 إيامة دولتيـ المستقمة عمس ترابيـ الوطنن.
اهلل ال انن ضيرو العزيز  أكد وزير الخارجية الرمسطينن رياض المالكن أف "الرفيس عباس استقبؿ الممؾ عبدو 

يافد البمد التوأـ لرمسطيف فن أوؿ زيارة لزعيـ دولة يزور فمسطيف بعد يرار الجمعية العامة بمنح فمسطيف 
 ورة دولة مرايب".

وأكد  وياؿ إف زيارة الممؾ تهتن  ستكماؿ التنسيؽ والتشاور  مشيرا إلس أف التشاور لـ ينقط  عمس ااط ؽ.
المالكن أف المباح ات عكست تطابقا كام  فن وجيات النظر فن مجمؿ القضايا وحوؿ جمي  الرؤا فن 

الكاممة لدولة فمسطيف فن ابمـ  المراوضات والوووؿ إلس العضوية إلسالمرحمة المقبمة المرتبطة بالعودة 
 المتحدة.

 //الغد، عمان، 
 
 عمى تعديل بروتوكول باريس االقتصادي تصميماً  أكثر: سنكون اآلن عباس 

ياؿ رفيس دولة فمسطيف محمود عباس إف القيادة ستكوف اضف أك ر توميما عمس تعديؿ بروتوكوؿ   راـ اهلل
 ا الميدورة.باريس ا يتوادي  بما يعطينا حقوين
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بروتوكوؿ باريس مف ا ترايات الجانبية  ويمكف أف ""وأضاؼ فن مقابمة أجراىا م  تمرزيوف فمسطيف  أف 
نرا فيو بعض البنود التن تحتاج إلس تبديؿ وتعديؿ  ودرس ىذا ابمر وكدنا أف نذىب إلس المطالبة 

 ."وؿ بما يعطينا الحقوؽ الميدورةبالتعديؿ  ولكف اضف سنكوف أك ر توميما عمس تعديؿ ىذا البروتوك
مف ووت معنا ىو  عباسوحوؿ المويؼ مف الدوؿ التن ووتت ضد فمسطيف فن ابمـ المتحدة  ياؿ 

وديقنا  ومف ووت ضدنا فيو وديقنا أيضا  ويمنا ليـ ذلؾ  نحف لف نعمف الحرب عمس أحد  ونستطي  
القرار ولؾ مطمؽ الحرية  ومف اعترض لف أف نجد مبررا أف سياستؾ وسيادتؾ تممن عميؾ أف تهخذ ىذا 

 نقاطعو بؿ سندخؿ فن حوار معو  بنو لـ تنتو طمباتنا و  نضالنا  ويمكف أف يت،يروا ئدا.
وفيما يتعمؽ بااجراءات التن ستتخذ لموووؿ إلس محكمة الجنايات الدولية بخووص ا ستيطاف الذي 

إف كؿ شنء يابؿ  الرفيس عباسانن جريمة حرب  ياؿ يعتبر وفؽ القانوف الدولن والقانوف الدولن اانس
ف القيادة ستتوجو فن البداية لمجمس ابمف  وأنيا فن تشاور م  سريرنا فن ابمـ المتحدة مف أجؿ  لمبحث  وان

 أف يمتقن أميف عاـ ابمـ المتحدة  ورفيس مجمس ابمف.
ء ذلؾ  إذا ودر يرار مف سنرا ما ىن ااجراءات التن يمكف أف تحوؿ  وعمس ضو "  عباسوأضاؼ 

ذا استمرت إسرافيؿ بيذا المشروع ولـ نجد ح  فهمامنا  مجمس ابمف وأداف ا ستيطاف وأويرو فيذا جيد  وان
 ."طرؽ  و  نريد أف نستبؽ ابحداث

نحف يبرنا ىذا المشروع منذ عشر سنوات  عندما ظير "وجدد رفضو لمدولة ذات الحدود المؤيتة  وياؿ  
حؿ بكؿ المقاييس ئير مقبوؿ  وسنتودا لو بكؿ ما لدينا مف يوة  ىذا المشروع مرفوض   رفضناه  بنو

 ول ط ع عمس نص المقابمة  ."مرفوض  مرفوض
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=144230 

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 دوالر  مميون إلى  األمان"شبكة "رفع قيمة بالدول العربية  تطالبالفمسطينية  السمطة 

بالتزاماتيا المالية عف عاـ  باايراءوليد عوض  طالبت السمطة الرمسطينية الخميس الدوؿ العربية  - راـ اهلل
  إلسمميوف دو ر  المالية التن ايرىا وزراء الخارجية العرب بػ  ابمافشبكة   ورف  ييمة 
الضرافب الرمسطينية عقابا لمرمسطينييف لحووؿ عمس اعتراؼ  أمواؿاحتجاز  إسرافيؿمميونا طالما واومت 

 بدولتيـ كدولة ئير عضو فن المنظمة الدولية.
س برفاسة د.س ـ فياض المجمس المجتم  الدولن لوض  حد ودعت الحكومة الرمسطينية فن اجتماعيا الخمي

لسياسة القرونة ااسرافيمية بحؽ عافدات الضرافب الرمسطينية التن تجبييا نيابة عف السمطة بموجب 
 ا ترايات المويعة  واعتبرتو شك  مف أشكاؿ ا بتزاز السياسن المرفوض.

 //القدس العربي، لندن، 
 

 بعد الدولة "اإلرىابيين"لن يستطيع نعت األسرى بـ "الحتاللاكيان : "عريقات 
لجنة المتابعة التن شكمتيا القيادة الرمسطينية لبحث  أف "القدس العربن"أشرؼ اليور  عممت  -ئزة 

فن ابمـ المتحدة  تعمؿ اضف  "دولة مرايب"الترتيبات الخاوة التن تتعمؽ بحووؿ فمسطيف عمس ورة 
  "محكمة  ىاي"لمجاف الدولية الخاوة بمكافحة ومناىضة التعذيب  بما فن ذلؾ  وبشكؿ سري  ل نضماـ

 ."أسرا حرب"بيدؼ إلزاـ إسرافيؿ بمعاممة ابسرا الرمسطينييف كػ

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=144230
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وستبدأ لجنة المتابعة التن تستعيف بخبراء يانوف دولن بالعمؿ يريبا ل نضماـ لكافة الييفات الدولية  بيدؼ 
 عتقميف الرمسطينييف فن سجوف إسرافيؿ.إبراز يضية ابسرا والم

وياؿ الدكتور وافب عريقات رفيس دافرة شؤوف المراوضات فن منظمة التحرير معمقا عمس الموضوع بعد 
 "المخربيف"و "اارىابييف"  بهنيا كانت تنعت ابسرا الرمسطينييف بػ "كياف ا حت ؿ"أف ووؼ إسرافيؿ بهنيا 

دولة فن ابمـ المتحدة  مما جعؿ ىذا الكياف ئير ممتـز بالموا يؽ نظرا ل،ياب ا عتراؼ برمسطيف ك
 ."الوض  مختمؼ بعد أف أوبحت فمسطيف دولة"واتراييات جنيؼ  لكف عريقات ياؿ 

المجنة التنريذية لمنظمة التحرير  أفوفن السياؽ أعمف عيسس يراي  وزير شؤوف ابسرا الرمسطينييف 
ة لمتابعة إجراءات ا سترادة مف اعتراؼ ابمـ المتحدة برمسطيف الرمسطينية شكمت أوؿ أمس لجنة خاو

ىذه المجنة عقدت  أف إلسوأشار  كدولة مرايب فييا  بما فن ذلؾ توظيؼ ابمر لوالح ابسرا الرمسطينييف.
اجتماعا ويررت فن ختامو تشكيؿ فريؽ يانونن لمبدء فن خطوات عممية ل نضماـ  ترايية جنيؼ  ولمييفات 

 ية خاوة تمؾ ذات الع ية بحقوؽ اانساف.الدول
 //القدس العربي، لندن، 

 
 المسؤول عن حصار غزة : سنرفع قضية في الىاي ضدّ النائب إسماعيل األشقر 

  مساء ابشقرياؿ النافب والقيادي فن حركة حماس إسماعيؿ   ترجمة خاوة -القدس دوت كـو  -راـ اهلل 
منح فمسطيف عضوية مرايب  ابخيرل سترادة مف يرار ابمـ المتحدة  أمس الخميس  إف حركتو ستسعس

لرف  يضية لمحكمة الجنايات الدولية ضد منسؽ أعماؿ الحكومة التاب  لمجيش ااسرافيمن المواء ايتاف 
 دان،وت لمسؤوليتو عف الحوار المرروض عمس يطاع ئزة.

 لكترونن لوحيرة يديعوت أحرونوت العبرية وأضاؼ ابشقر فن توريحات وحرية أدلس بيا إلس الموي  ا
والمسؤوليف وليس  ابفرادأف الحوار ضد يطاع ئزة جريمة ضد اانسانية  والمحكمة الدولية تحاكـ 

والنساء لذلؾ   مرر مف رف  دعوا يضافية  ابطراؿوتاب  "الحوار جريمة تستيدؼ  المنظمات أو البمداف.
 ضده كمجـر حرب".
بنشطة الحكومية فن الجيش ااسرافيمن عمس توريحات القيادي فن حماس  أف "إسرافيؿ ورد مكتب تنسيؽ ا

   يمكنيا ا ستجابة لمطالب مجموعات مسمحة تحترؿ بقتؿ سكانيا و  تتردد فن استخداميـ كدروع بشرية".
 //القدس، القدس، 

 
 بالتدخل لوقف االستيطان  األمنالسمطة الفمسطينية تطالب مجمس  

الدولن والجمعية  ابمفطالبت السمطة الرمسطينية  عبر بع ة ليا  مجمس   شحادة نماؿ - القدس المحتمة
 عف مشاريعيا ا ستيطانية.  إسرافيؿالعاـ بالتحرؾ لويؼ  وأمينياالمتحدة  لألمـالعامة 

المشاري   المتحدة مف خطر استمرار ابمـ إلسوحذرت البع ة الرمسطينية فن الرسافؿ التن سممتيا 
ب  ىوادة فن الضرة ال،ربية والقدس الشريية بما ييدد بشكؿ  إسرافيؿا ستيطانية ئير القانونية  التن تنرذىا 

المشاري  تعمؿ عمس  أف" أيضاخطير حؿ الدولتيف  الذي يحظس بإجماع دولن. وفن الرسافؿ الرمسطينية 
س الشريية عف بقية المناطؽ الرمسطينية تقويض تواوؿ ووحدة وس مة ابرض الرمسطينية  وعزؿ القد

المحيطة بيا  وعزؿ مدينة بيت لحـ  وفوؿ ابجزاء الشمالية  والوسطس والجنوبية لألرض الرمسطينية عف 
 بعضيا البعض. 
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 //الحياة، لندن، 
 
 : ضبطنا عمالء بالعدوان األخير أكثر من "حرب الفرقان"مسؤول في األمن الداخمي بغزة 

وؿ فن جياز ابمف الداخمن ب،زة المنوط بو ميمة متابعة العم ء  أف ابجيزة ؤ قيد محمد  فن  المسأكد الع
ا ستخبارية ااسرافيمية أويبت خ ؿ العدواف بحالة إرباؾ شديدة برعؿ إئ ؽ الك ير مف العم ء ىواتريـ  

 مة الرمسطينية.وفشؿ تواوميـ م  رجاؿ المخابرات ااسرافيمييف خشية أف تضبطيـ المقاو 
وأكد أف جياز ابمف الداخمن تمكف مف ضبط عدد مف العم ء يروؽ أعداد مف تـ ضبطيـ خ ؿ الحرب 

إلس العبر المسترادة عمس ىذا الوعيد وحالة   بحسب  فن  السابقة عمس ئزة يبؿ أرب  سنوات  ويعود ذلؾ
 اارباؾ التن أوابت المتعاونيف ومش،مييـ خ ؿ العدواف.

 //ن أون الين، فمسطي
 
 لميرجان انطالقة حماس تنفذ مناورة بالذخيرة الحية استعداداً  في غزة الداخمية 

نرذت وزارة الداخمية وابمف الوطنن  مناورة ميدانية فن ساحة الكتيبة الخضراء   محمد أبو شحمة - ئزة
داداتيا النيافية وتدريباتيا ئرب مدينة ئزة  استخدمت خ ليا الذخيرة الحية والمترجرات  ضمف استع
انط ية حركة حماس ذكرا العسكرية لحماية الشخويات والمواطنيف الذيف سيشاركوف فن ميرجاف 

 .الخامسة والعشريف
 //فمسطين أون الين، 

 
 السفارة الفمسطينية في لبنان تحتفي بـ"إعالن الدولة" 

 إع فسطيف  حرؿ استقباؿ فن مبنس السرارة  لمناسبة وسرارة دولة فم "منظمة التحرير الرمسطينية"أيامت 
المتحدة  حضره حشد مف السرراء وشخويات لبنانية ومم مو  ابمـفمسطيف دولة ئير كاممة العضوية فن 

فن لبناف فتحن  "فتح"أحزاب لبناف وفمسطينية. وتحدث خ لو سرير فمسطيف أشرؼ الدبور وأميف سر حركة 
الربي  الرمسطينن الذي أزىر اعترافا بالحؽ  بالحرية وا ستق ؿ "ة  ونوه ابوؿ بػالعردات  عف المناسب أبو

 .ابرض"لممعذبيف فن 
 //السفير، بيروت، 

 
 ستنزف القميل من قدرات حماسإعمى غزة  راألخيأبو زىري: العدوان  11

س يطاع ئزة لـ ُيرمح أكد الناطؽ باسـ حركة "حماس" د.سامن أبو زىري أف عدواف ا حت ؿ ابخير عم
باستنزاؼ "إ  القميؿ" مف يدرات الحركة العسكرية  مشدًدا عمس تمسؾ حركتو بخيار المقاومة ميما كمؼ ذلؾ 

 مف  مف.
وياؿ أبو زىري خ ؿ لقاء سياسن م  طمبة جامعييف فن ياعة بمدية دير البمح بالمحافظة الوسطس  أوؿ مف 

ة إلس استعادة ما يسمييا يوة الردع والقضاء عمس حكـ حماس  أمس  "إف المحتؿ رمس مف الحرب ابخير 
واست مار ىذه الحرب فن ا نتخابات الوييونية  وتدمير البنية التحتية لممقاومة  ولكف اهلل أحبط كيدىـ  

 وأضاؼ أبو زىري  "العدو لـ يرمح باستنزاؼ إ  القميؿ مف يدرات الحركة". وحدث العكس تماًما".
 6/12/2012ين، فمسطين أون ال
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 .. و"الجياد" تأجلإلى غزة "الجياد"بإلغاء التيدئة إذا دخمت قيادة  المصريين تبمغأ "إسرائيل" "سما": 12

ياؿ القيادي فن حركة الجياد ااس من الشيخ خضر حبيب  إف زيارة أميف عاـ الحركة د. رمضاف   ئزة
ا نباء التن ترددت حوؿ إب غ إسرافيؿ لمقيادة  شمح لقطاع ئزة تـ تهجيميا بجٍؿ ئير مسمس  مشيرًا إلس أف

 المورية بنيتيا ائتياؿ شمح فن حاؿ حضر ل،زة  "  تعمـ عنيا ييادة الحركة ب،زة شنء".
وأوضح حبيب  فن توريحات وحرية أف الزيارة التن كاف ينوا بيا د. شمح ونافبو زياد النخالة إلس يطاع 

 هجيميا لعدة أسباب مختمرة.ئزة  "ىن حؽ لكؿ فمسطينن"  ولكف تـ ت
وذكرت موادر إع مية فمسطينية  أف المسؤوليف المورييف أبم،وا ييادة الجياد ااس من  بهف "إسرافيؿ" 

 ترفض دخوؿ ابميف العاـ لمحركة الدكتور رمضاف شمح ونافبو ابستاذ زياد نخالة إلس يطاع ئزة. 
تيا إف إسرافيؿ نقمت لممورييف وأطراؼ عديدة أف ويالت الموادر فن توريحات خاوة لوكالة "سما" ذا

 اتراؽ التيدفة سيكوف مم،يًا إذا دخمت ييادة الجياد إلس القطاع. 
 وأضافت الموادر أف ييادة الجياد تجري مباح ات م  القيادة المورية حوؿ ىذا تداعيات الموضوع. 

 6/12/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 س بمشاركة مشعلحما النطالقةستثنائي إميرجان  13
تستعد ئزة ىذه ابياـ لحدث اعتادت عميو فن ىذا الويت مف كؿ عاـ  لكنو   منير الجالودي -ئزة 

است نافن ىذا العاـ  إذ تنظـ حركة المقاومة ااس مية )حماس( ميرجانا جماىيريا السبت المقبؿ فن ذكرا 
لرعمن ل نط ية الذي يوافؽ يوـ الراب  عشر انط يتيا الخامسة والعشريف  وىو يبؿ ستة أياـ مف الموعد ا

 مف الشير الجاري.
ويعد ميرجاف ىذا العاـ است نافيا بعد حرب ئزة ابخيرة التن خرجت فييا حماس منتورة وفؽ تقديرات أك ر 

 المرايبيف  كما أنو است نافن بسبب مشاركة رفيس المكتب السياسن لمحركة خالد مشعؿ فيو بوؿ مرة.
ن حكـ المؤكد يدوـ مشعؿ برفقة عدد مف أعضاء المكتب السياسن لمحركة إلس ئزة ئدا ويد أوبح ف

 الجمعة ومشاركتيـ فن ميرجاف ا نط ية السبت.
وأكد المتحدث باسـ حماس فوزي برىوـ لمجزيرة نت وووؿ مشعؿ والوفد المرافؽ لو ئدا الجمعة إلس معبر 

سيكوف فن استقبالو وفد رفي  المستوا يترأسو رفيس الوزراء رفح فن حدود الساعة الواحدة بتوييت الدوحة  و 
 فن الحكومة المقالة إسماعيؿ ىنية م  عدد مف الوزراء وييادات حماس.

 استقبال مشعل
كما سيحظس مشعؿ باستقباؿ جماىيري يمتد عمس طوؿ شارع و ح الديف مف رفح وحتس مدينة ئزة وفقا 

 لبرىوـ.
را وحريا فن المعبر  ـ ينطمؽ بعده لزيارة منزؿ مؤسس حركة حماس ومف المقرر أف يعقد مشعؿ مؤتم

الشييد أحمد ياسيف   ـ منزؿ القافد فن كتافب عز الديف القساـ الشييد أحمد الجعبري الذي ائتالتو إسرافيؿ 
يبؿ نحو شير  فمنزؿ الشييد أحمد اليمص الذي كاف برفقة الجعبري عند ائتيالو   ـ أخيرا منزؿ عافمة 

 شخوا مف العافمة. 12لو الذي يورتو إسرافيؿ واستشيد فن القوؼ الد
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وفن ميرجاف ا نتراضة السبت ستكوف الكممة الرفيسية لمشعؿ. ويشارؾ فن الميرجاف جمي  الروافؿ 
الرمسطينية بما فييا حركة التحرير الوطنن الرمسطينن )فتح( التن أعمنت يبوليا المشاركة إذا دعيت  كما 

 ود رسمية وبرلمانية وشعبية مف خارج فمسطيف منيا مور ويطر وتركيا وماليزيا وئيرىا.يشارؾ فيو وف
 6/12/2012الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "25الـ"حماس  في ميرجان انطالقة تقرر المشاركةفتح  14

يررت حركة "فتح" المشاركة فن ميرجاف انط ية حركة المقاومة ا س مية "حماس"   أحمد المبابيدي -ئزة
 مقرر إيامتو السبت المقبؿ تمبيًة لدعوة رسمية تمقتيا لحضور الميرجاف مف يبؿ "حماس".ال

وياؿ المروض العاـ وعضو الييفة القيادية العميا لحركة "فتح" يحن رباح إف حركتو تمقت دعوة رسمية 
الميرجاف  لممشاركة فن ميرجاف انط ية "حماس"  مؤكدًا أف ييادة حركة "فتح" وافقت عمس المشاركة فن

 بشكؿ ايجابن وواس  م  ااخوة فن حركة "حماس".
وأوضح رباح فن توريحات لػ"فمسطيف أوف  يف" أف ابجواء ايجابية جدًا والظروؼ مواتية وىناؾ فروة 
أيرب وأىـ مف أي ويت مضس انجاز الموالحة الوطنية  مشددًا عمس أف دعوة "حماس" لحركتو لممشاركة 

 يبعث أمً  فن يرب طن ورحة ا نقساـ السوداء.فن انط يتيا أمرًا 
بدوره  أكد مسفوؿ العمؿ الجماىيري لحركة المقاومة ا س مية "حماس" أشرؼ زايد أف حركتو يامت بدعوة 

 ".25جمي  الروافؿ الرمسطينية بشكؿ رسمن لممشاركة فن ميرجاف انط يتيا الػ"
طينية فن ميرجاف انط ية "حماس" بوؿ مرة منذ حدوث وتوي  زايد مشاركة واسعة مف كافة الروافؿ الرمس

 .2002ا نقساـ الرمسطينين عاـ 
 6/12/2012فمسطين أون الين، 

 
 "إسرائيل"ال يمكن التعايش مع  :"الشعبية" من غزة انطالقةليمى خالد خالل ميرجان  15

ليمس خالد إنو   « يفالجبية الشعبية لتحرير فمسط»يالت عضو المكتب السياسن لػ   فتحن وباح  -ئزة 
يمكف التعايش م  إسرافيؿ  مطالبة الشعب الرمسطينن بالض،ط عمس القيادة الرمسطينية مف أجؿ إنياء 

نجاز الموالحة وتوحيد وروؼ الشعب.  ا نقساـ وان
و منت خالد خ ؿ مسيرة فن مدينة ئزة أمس إحياء لذكرا انط ية الجبية الخامسة وابربعيف  بمشاركة 

مف أنوارىا وييادات الروافؿ والقوا الوطنية وااس مية  انتوارات المقاومة ونخرىا انتوار اض ؼ 
  فن «ما تحقؽ بعدىا مف إنجاز سياسن فن ابمـ المتحدة»ابخيرة عمس القطاع  و « حرب ابياـ ال مانن»

حدة ُعّمد بكراح شعبنا ما تـ تحقيقو فن ابمـ المت»إشارة إلس نيؿ فمسطيف ورة دولة مرايب. واعتبرت أف 
  »  مشددًة عمس أف «فن ئزة ونضالو  ولـ يكف منة مف أحد واستطعنا أف نقن  العالـ أننا نستحؽ الدولة

 «.تعايش م  إسرافيؿ
وانتقدت خالد فن كممتيا فن حديقة الجندي المجيوؿ ئرب مدينة ئزة زيارات وزراء الخارجية العرب  ويالت 

ضرورة إعادة النظر »  مشددة عمس «وا  لتقاط الوور م  أش ء الدماء فن ئزة  يجوز ليـ أف يهت»إنو 
 «.فن الع يات العربية م  إسرافيؿ بما يتناسب م  الموالح العميا لمقضية الرمسطينية
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رسالة إلس روح مؤسس  1994ووجيت خالد فن  انن زيارة لقطاع ئزة منذ يياـ السمطة الرمسطينية عاـ 
ئزة   تزاؿ يافمة ووايرة ولـ تمت  ومنيا تنطمؽ »ييد الشيخ أحمد ياسيف  يافمة إف الش« حماس»حركة 

 «.وواريخ الرجر إلس تؿ أبيب والقدس
  مسؤوؿ فرعيا فن القطاع كايد ال،وؿ حضور «الشعبية»مف جانبو  اعتبر عضو المجنة المركزية لػ 

بمينة عمس حقوؽ ال ورة والحقوؽ الوطنية  الجماىير الرمسطينية باض ؼ يؤكد مجددًا أف الجماىير ىن ا
 مشددًا عمس أف الوحدة الوطنية ىن المطمب الرفيس ليذه الجماىير  ستمرار النضاؿ السياسن والعسكري.

وليد العوض أف توافد اض ؼ إلس المسيرة  تهكيد عمس « الشعب»ورأا عضو المكتب السياسن لحزب 
سار الرمسطينن مف أجؿ الدفاع عف العماؿ والكادحيف والشباب ضرورة إنياء ا نقساـ وتوحيد يوا الي

 ولضماف رف  مكانة اليسار فن السياسة الرمسطينية.
ومنذ انط يتيا كانت « الشعبية»محمود الزؽ إف « جبية النضاؿ الشعبن»وياؿ عضو المكتب السياسن لػ 

يًا إلس إنياء ا نقساـ وتجسيد الوحدة رافدة فن عممياتيا وكانت الرويؿ ابساسن لم ورة الرمسطينية  داع
 الوطنية لمواجية ا حت ؿ واعتداءاتو.

 7/12/2012الحياة، لندن، 
 

 ىآرتس: اتفاق المصالحة الفمسطينية لم يعد وىما ومشعل يبقى في منصبو رئيسا لحماس 16
مكتب السياسن سما  تناولت وحيرة "ىآرتس" ا سرافيمية اليوـ الجمعة  دخوؿ رفيس ال -القدس المحتمة 

لتهسيسيا  مشيرة إلس أنو يبؿ  25لحركة حماس إلس يطاع ئزة  واحترا ت الحركة بالذكرا السنوية الػ
الحرب العدوانية ابخيرة عمس يطاع ئزة  والتن أطمؽ عمييا "عامود السحاب"  يد كاف يعتبر عمس أنو دوره 

إمكانو أف يتجوؿ بحرية فن يطاع ئزة  كما أوبح يد انتيس مف الناحية السياسية الداخمية لمحركة. واليوـ ب
 ."الحديث عف "اتراؽ موالحة فمسطينية ليس مف يبيؿ ابوىاـ

وفن حيف أشارت إلس دخوؿ زوجة مشعؿ يطاع ئزة يوـ أمس  الخميس  أشارت إلس أف ئزة تنتظر مف 
ينضـ إلييا مشعؿ  وورتو "المنتور الحقيقن فن المواجيات ابخيرة خالد مشعؿ  حيث مف المتوي  أف

 .ظير اليوـ. كما مف المتوي  أف يدخؿ يطاع ئزة معو عف طريؽ معبر رفح نافبو موسس أبو مرزوؽ
وكتبت أيضا إلس أنو حتس بدء "عامود السحاب" فقد كاف مف المرترض أف يتنافس أبو مرزوؽ م  رفيس 

مس رفاسة المكتب السياسن لحركة الحكومة الرمسطينية فن يطاع ئزة إسماعيؿ ىنية  فن انتخابات سرية  ع
حماس. وأشارت فن ىذا السياؽ إلس أنو بسبب دور مشعؿ المويري فن بمورة اتراؽ ويؼ إط ؽ النار م  
إسرافيؿ  فإف التقديرات المورية والرمسطينية تشير إلس أنو سيبقس فن منوبو إلس حيف انتخابات الرفاسة 

 .الرمسطينية عمس ابيؿ
مشعؿ إلس يطاع ئزة كانت تنطوي فن السابؽ عمس مخاطرة كبيرة بسبب الخشية مف  كما كتبت أف زيارة

ا ئتياؿ ااسرافيمن  ولكف فن "العور الجديد بعد عامود السحاب  والذي يتـ ا لتزاـ فيو بويؼ إط ؽ 
 ."النار  فإف مشعؿ يستطي  أف يتجوؿ بهماف فن ئزة
تحريؾ عممية الموالحة الرمسطينية مجددا  خاوة بعد أف  واعتبرت الوحيرة أف زيارة مشعؿ ستكوف بم ابة

أعمنت حركة فتح أنيا ستشارؾ فن احترا ت حماس السنوية. وكتبت أنو "فجهة يوبح اتراؽ الموالحة ليس 
جراء انتخابات   ي ير السخرية فن وسط سكاف يطاع ئزة  ."وىما  وان

 7/12/2012وكالة سما اإلخبارية، 
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 عرضًا عسكريًا في بيت حانونكتائب القسام تنظم  17

نظمت كتافب القساـ الجناح العسكري لحركة "حماس"  اليوـ الخميس  عرًضا عسكرًيا فن بمدة بيت حانوف 
شماؿ يطاع ئزة  شارؾ فيو المفات مف عناورىا  وذلؾ إحياء لذكرا تهسيس الحركة وانتوار المقاومة 

 عمس ا حت ؿ فن حربو ابخيرة.
لتن امتشؽ عناورىا ابسمحة الخريرة  والمتوسطة وال قيمة  وياذفات الوواريخ شوارع وجابت الكتافب وا

البمدة  فيما ىتؼ ن ؼ المواطنيف والذيف ساروا فن مسيرة حاشدة خمؼ العرض  عبارات التهييد والدعـ 
 لمقساـ.

رية رسـ عمييا وتويؼ العرض بالقرب مف منوة احتراؿ عمس أبواب البمدة  أييـ بوورة م وقة ليا جدا
وور العشرات مف شيداء كتافب القساـ فن البمدة  وعدد مف يادة الحركة تحت عنواف "كتافب القساـ شموع 

   تنطرئ".
 6/12/2012فمسطين أون الين، 

 
 "شيكل"مميون  42حتالل يطالب سعدات بدفع اإل 18

عراين أمس أف محكمة تؿ أبيب ذكرت محامية وزارة شؤوف ابسرا والمحرريف الرمسطينية شيريف  :راـ اهلل
الجبية الشعبية لتحرير “المركزية يدمت  فحة اتياـ جديدة مف سمطات ا حت ؿ ا سرافيمن ضد أميف عاـ 

مميوف شيكؿ إسرافيمن تعويضًا عف  42النافب ابسير أحمد سعدات تطالبو فييا بدف  مبمغ « فمسطيف
 دافية التن نرذتيا الجبية.أضرار جسيمة ادعت أنيا حومت خ ؿ العمميات الر

وياؿ ليا إف ىذه  «.ىداريـ»عامًا فن سجف  35وأوضحت أنيا زارت سعدات المحكوـ عميو بالسجف 
 عضوًا فن الجبية. 11ا تيامات الجديدة موجية ضده وضد المجمس التشريعن الرمسطينن وضد 

حقوؽ الشعب الرمسطينن  كما لف يتعامؿ وأكد أنو يرفضيا ويعتبرىا وياحة إسرافيمية وجزءًا مف العدواف عمس 
 م  المحاكـ ااسرافيمية بهي شكؿ مف ابشكاؿ.

 7/12/2012اإلتحاد، أبو ظبي، 
 

  شجاع وشريك في السالم رجلبيريز: عباس  29
فػػن مػػا يعكػػس تنايضػػًا مػػ  مويػػؼ الحكومػػة ااسػػرافيمية مػػف خطػػوة عبػػاس إلػػس   )أ ؼ ب  وريتػػرز  أ ش ا(
لمسػػ ـ « شػػريكًا جػػاداً »فيس ااسػػرافيمن شػػمعوف بيريػػز أف الػػرفيس الرمسػػطينن مػػا زاؿ ابمػػـ المتحػػدة  أكػػد الػػر 

حاولػت أف أؤ ػر عميػو لعػدـ فعػؿ ذلػؾ اضف  ويمػت لػو إف ىػذا »بالرئـ مف نجػاح المسػعس الرمسػطينن. ويػاؿ  
 «.ولكف ما زلت اعتقد انو شريؾ جاد فن الس ـ ورجؿ جدي واحترم»  مضيرًا  «ليس ىو الويت المناسب

اظيػر شػجاعة لػيس فقػط مػف خػ ؿ الػذىاب إلػس ابمػـ المتحػدة... ولكنػو ويػؼ »وبحسب بيريز  فػإف عبػاس 
لكنػػو شػػعر بهنػػو تػػـ التخمػػن عنػػو مػػف يبمنػػا ومػػف أميركػػا ومػػف »وتػػاب   «. ويػػاؿ أنػػا ضػػد اارىػػاب  ومػػ  السػػ ـ

 «.أوروبا ومف باين العالـ  وأراد أف يرعؿ شيفا
 7/21/1021، السفير، بيروت

 
 وينضم إلى ليفني "العمل"بيرتس يترك  10
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  وزير الدفاع السابؽ عميػر بيػرتس ا سػتقالة مػف عضػويتو فػن «العمؿ»يرر زعيـ   اسعد تمحمن –الناورة 
سػػابقًا « كػػديما»بزعامػػة وزيػػرة الخارجيػػة زعيمػػة « الحركػػة»الكنيسػػت وم،ػػادرة الحػػزب لموػػمحة الحػػزب الجديػػد 

ل نتخابػػػات المقبمػػػة  خطوتػػػو المراجفػػػة « العمػػػؿ» ال ػػػًا عمػػػس يافمػػػة وبػػػرر بيػػػرتس الػػػذي كػػػاف  تسػػػيبن ليرنػػػن.
 –ااسػػػرافيمن لموػػػمحة الممػػػؼ ا جتمػػػاعن  –بتيمػػػيش زعيمػػػة الحػػػزب شػػػيمن يحيمػػػوفتش الممػػػؼ الرمسػػػطينن 

ا يتوادي  ورفضيا التزاـ عدـ المشاركة فن حكومة يمينية متطرفػة بزعامػة نتانيػاىو. وىػاجـ بيػرتس زعيمػة 
وياؿ فن مؤتمر وحافن  حبيا الحزب نحو الوسط وسعييا إلس نرن أي وب،ة يسارية عنو.عمس س« العمؿ»

مشترؾ م  ليرنن إف أحدًا لـ يمنح الحؽ ليحيموفتش لمتنازؿ عػف العمميػة السياسػية وعػدـ عػرض خطػة سػ ـ 
 فن الماضن واعتبر يافد معسكر الس ـ.« العمؿ»ترويمية  كما فعؿ حزب 
كمػا شػف «. المعبػة النتنػة»  وىػاجـ ليرنػن عمػس «ا نتيازيػة الدنيفػة»بيرتس بػ « مؿالع»مف جيتو  اتيـ حزب 

الجديػػػد بزعامػػػة يفيػػػر لبيػػػد ىجومػػػًا عمػػػس بيػػػرتس وليرنػػػن معتبػػػرًا التحػػػالؼ بينيمػػػا تحػػػالؼ « يػػػيش عتيػػػد»حػػزب 
 موالح شخوية.

لتيػػار الوسػػط فشػػمت فػػن تشػػكيؿ تحػػالؼ « يػػيش عتيػػد»و « الحركػػة»وكانػػت أحػػزاب الوسػػط ال   ػػة العمػػؿ و 
اليمينػن المتطػرؼ  عمػس رئػـ أجنػدتيا المتشػابية. وعػزا مرايبػوف « إسػرافيؿ بيتنػا –ليكػود »يشكؿ نػدًا لتحػالؼ 

 الرشؿ إلس التنافس بيف يادة ابحزاب عمس مف يقود التحالؼ.
7/21/1021، الحياة، لندن  

 
 كنيست المقبمةستفوز بغالبية مطمقة من مقاعد ال المتدينين –أحزاب اليمين  :استطالع 12

المتػػدينيف سػػتروز ب،البيػػة مطمقػػة مػػف مقاعػػد الكنيسػػت المقبمػػة  –أكػػد اسػػتط ع جديػػد لمػػرأي أف أحػػزاب اليمػػيف 
لألحزاب العربية ال   ة(. وأكد اند ار  22-20بحزاب الوسط واليسار و 32-30مقعدًا فن مقابؿ  55-58)

تمػػؾ التػن سػبقتيا أكبػػر ابحػزاب  بينمػا أشػػارت الوسػػطن الػذي خػرج فػػن ا نتخابػات ابخيػرة و « كػديما»حػزب 
نتافق ا ستط ع إلس أنو لف يتجاوز نسبة الحسـ  حياؿ ا نقسػاـ الػذي شػيده بعػد م،ػادرة زعيمتػو السػابقة لػو 
تسيبن ليرنن اتسعت ريعتو م  م،ادرة نواب نخريف إلس أحزاب أخرا أو إع ف البعض اضخر اعتزاؿ الحيػاة 

 بعد سب  سنوات عمس تهسيسو.« كديما»ار السياسية. ويهتن انيي
7/21/1021، الحياة، لندن  

 
 
 
 

 29انتخابات الكنيست الـ تخوضقائمة  44"إسرائيل":  11
مػػػف مسػػػاء اليػػػـو الخمػػػيس  موعػػػد تقػػػديـ القػػػوافـ ا نتخابيػػػة  11930انتيػػػس يبػػػؿ منتوػػػؼ الميػػػؿ  فػػػن السػػػاعة 

ـ طمػب  يبيػؿ انتيػاء موعػد تقػديـ القػوافـ  بشػطب لخوض انتخابات الكنيست التاسعة عشرة. وعمـ أنو تـ تقدي
 يافمة التجم  الوطنن الديمقراطن ومنعو مف خوض ا نتخابات.

يافمػػة يػػد جػػرا تقػػديميا إلػس لجنػػة ا نتخابػػات المركزيػػة  وذلػػؾ بعػد أف أعمػػف حػػزب إييػػود بػػاراؾ  23وعمػـ أف 
لخضػراء" عػف عػدـ خػوض المعركػة "عتسمؤوت" عف عدـ خوضػو المعركػة ا نتخابيػة  كمػا أعمنػت "الحركػة ا

 ا نتخابية أيضا.
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وعمـ أف يافمتيف عربيتيف تخوضاف ا نتخابات  القافمة الموحدة والتجم  الوطنن الديمقراطن   بااضافة إلس 
واحتػػؿ الموايػػ  الخمسػػة ابولػػس فػػن يافمػػة التجمػػ  كػػؿ مػػف  د.  يافمػػة ييوديػػة عربيػػة ىػػن الجبيػػة الديمقراطيػػة.

واحتػؿ الموايػ  ابولػس  ف زعبن ود. باسؿ ئطاس وجمعة الزبارية والحاج عبد الرحيـ فقػرا.جماؿ زحالقة وحني
فن يافمة الموحدة  إبراىيـ وروور وأحمد الطيبػن ومسػعود ئنػايـ وطمػب أبػو عػرار وطمػب الوػان  ومحمػد 

حنيف وعرػو  واحتؿ المواي  ابولس فن يافمة الجبية الديمقراطية  محمد بركة وحنا سويد ودوؼ حسف كنعاف.
 إئبارية ونبيمة إسبانيولن.

يػػدـ نافػػب رفػػيس لجنػػة ا نتخابػػات عضػػو الكنيسػػت دافيػػد روتػػـ )مػػف "يسػػرافيؿ بيتينػػو"(  12947وفػػن السػػاعة 
طمبػا بشػطب يافمػة التجمػػ  الػوطنن الػديمقراطن. وكتػػب روتػـ فػن طمبػو أنػػو "حػاف الويػت لكػػن يضػ  كػؿ مػػف 

الخط ابحمر  ازالة الرشؿ المناعن مف الديمقراطية ااسرافميية  عدـ لجنة ا نتخابات والمحكمة العميا أخيرا 
 يدرتيا عمس مواجية أيمية معادية تقوض أسس وجودىا".

6/21/1021، 48عرب   
 

 نتنياىو إلى ألمانيا وخيبة أمل إسرائيمية من المستشارة ميركل زيارةفشل : القناة العاشرة 14
لسياسػن فػن القنػاة العاشػرة بػالتمرزيوف ااسػرافيمن  أمػس الخمػيس  الناوػرة ػ زىيػر أنػدراوس  كشػؼ المراسػؿ ا

كشؼ النقاب عف أنو يبيؿ التوويت عمس ا عتراؼ برمسطيف كدولة ئير عضو فػن ابمػـ المتحػدة ابسػبوع 
الماضػػن  أجػػرا رفػػيس مجمػػس ابمػػف القػػومن ااسػػرافيمن  الجنػػراؿ فػػن ا حتيػػاط يعقػػوؼ عميػػدرور  مكالمػػة 

ابلمػػػانن  كريسػػػتوؼ ىويسػػػ،اف  بيػػػدؼ إيناعػػػو بػػػهْف ُتوػػػوت بػػػ ده ضػػػد مشػػػروع القػػػرار  ىاتريػػػة مػػػ  نظيػػػره
 الرمسطينن.

وأضػػاؼ يػػافً  إف المكالمػػة الياتريػػة ووػػمت إلػػس الوػػراخ بػػيف ا  نػػيف  حيػػث أوػػر ابلمػػانن عمػػس أف بػػ ده 
اسػػؿ إلػػس أف سػػتمتن  عػػف التوػػويت ورفػػض ااذعػػاف لمتيديػػدات الوػػادرة مػػف الجنػػراؿ عميػػدرور  وأشػػار المر 

المكالمة بػيف ا  نػيف انتيػت ب،ضػب شػديد مػف يبػؿ ا  نػيف  وأف الوػحافة العبريػة فػن إسػرافيؿ امتنعػت عػف 
 نشر الخبر  بسبب الزيارة المقررة لرفيس الوزراء ااسرافيمن  بنياميف نتنياىو إلس برليف.

اء السرير ااسرافيمن فن بػرليف عـ باستدكما لرت إلس أف ألمانيا  كانت الدولة الوحيدة فن أوروبا  والتن لـ تقُ 
ن ؼ وحػػدة سػػكنية فػػن الضػػرة ال،ربيػػة المحتمػػة وفػػن محػػيط  2لتوبيخػػو بسػػبب يػػرار الحكومػػة ااسػػرافيمية بنػػاء 

القػػدس المحتمػػة لعزليػػا عػػف محيطيػػا الج،رافػػن الرمسػػطينن  وذلػػؾ  بنػػو بحسػػب الموػػادر السياسػػية فػػن تػػؿ 
أنجػي  ميركيػؿ  أْف تعػرض الموضػوع أمػاـ نتنيػاىو شخوػيا خػ ؿ المقػاء أبيب  فضمت المستشػارة ابلمانيػة  

 الذي ُعقد أمس بينيما.
عػػ وة عمػػس ذلػػؾ  نقػػؿ المراسػػؿ عػػف موػػادر سياسػػية رفيعػػة المسػػتوا فػػن الدولػػة العبريػػة يوليػػا إف المسػػتوا 

روبػػػا  كمػػػا أف السياسػػػن فػػػن إسػػػرافيؿ يخشػػػس مػػػف فقػػػداف وػػػداية ألمانيػػػا  التػػػن ُتعتبػػػر الدولػػػة ابيػػػوا فػػػن أو 
الموػادر ابمنيػة لرتػت إلػس أف ألمانيػػا  وعمػس الػرئـ مػف الضػ،وطات التػػن تعرضػت ليػا  وافقػت عمػس تزويػػد 

 إسرافيؿ بال،واوات القادرة عمس حمؿ الرؤوس النووية  عمس حد تعبيرىا.
وزراء فػن السػياؽ ذاتػػو  ذكػرت وػحيرة 'ىػػآرتس' العبريػة فػن عػػددىا الوػادر أمػس الخمػػيس أف لقػاء رفػيس الػػ

نتنيػػاىو بالمستشػػارة ابلمانيػػة  أوؿ مػػف أمػػس ابربعػػاء  تػػرؾ نتنيػػاىو خافػػب ابمػػؿ مػػف المستشػػارة ابلمانيػػة  
عمس الرئـ مف توريحاتو التن أدلس بيا بعد المقاء والتن أ نس بيػا عمػس موايػؼ ألمانيػا والتزاميػا بػهمف الدولػة 

 العبرية  عمس حد تعبيره.
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لوػػحيرة ابلمانيػػة )داي فولػػت( أف رفػػيس الػػوزراء ااسػػرافيمن نتنيػػاىو يػػاؿ فػػن ونقمػػت الوػػحيرة العبريػػة عػػف ا
 مقابمة م  الوحيرة إف اجتماعو م  المستشارة ميركؿ كاف مخيبا لآلماؿ.

ونقؿ عف مسؤوؿ سياسن إسرافيمن يولو إف ما أخرج ميركؿ عف طورىا ىو تجندىا المك ؼ لمساعدة إسرافيؿ 
مػػف بشػػهف يبػػوؿ فمسػػطيف بعضػػوية كاممػػة فػػن ابمػػـ المتحػػدة. وبنػػاء عمػػس فػػن عريمػػة التوػػويت فػػن مجمػػس اب

طمػػػب نتنيػػػاىو مارسػػػت ميركػػػؿ ضػػػ،وطا شػػػديدة عمػػػس رفػػػيس السػػػمطة الرمسػػػطينية  محمػػػود عبػػػاس  مػػػف أجػػػؿ 
التراج  وانتقدت سياستو ويادت الدوؿ ابوروبية فن ممارسة الض،وط  وواومت ض،وطيا حاليا عمس عباس 

 الرباعية الدولية وتجديد المراوضات.لكن يوافؽ عمس بياف 
ع وة عمس ذلؾ  أعرب نتنياىو فن المقػاء الوػحافن مػ  الجريػدة ابلمانيػة عػف خيبػة أممػو مػف ئالبيػة الػدوؿ 

 ابوروبية  التن أيدت الرمسطينييف  باست ناء تشيكيا التن ووتت م  إسرافيؿ ضد القرار.
7/21/1021، القدس العربي، لندن  

 
 ألف سائح الغوا مجيئيم عقب الحرب عمى غزة 400: االسرائيميةة وزارة السياح 14

ألػػؼ سػػافح ال،ػػوا مجيػػفيـ لػػػ"إسرافيؿ"  200أعمػػف المػػدير العػػاـ لػػوزارة السػػياحة الوػػييونية "نوعػػاز بػػارنير" أّف 
مميػوف دو ر. )مويػ  نيػوز  340مميػوف شػيكؿ   700عقب الحرب عمس ئزة  مما أدا لخسارة تقدر بمميار و

 خباري  المركز(وف اا
6/21/1021، 1680التقرير المعموماتي   

 
 مشروع إسرائيمي لتعميم المغة العربية في المدارس الييودية 15

أعمنػػػت وزارة التعمػػػيـ ااسػػػرافيمية عػػػف نيتيػػػا إطػػػ ؽ مشػػػروع تعميمػػػن لتشػػػجي  تػػػدريس منيػػػاج الم،ػػػة   الناوػػػرة
وأوضحت الوزارة أنيا  الييود الذيف يتقنوف ىذه الم،ة.العربية فن المدارس العبرية المتدينة  لزيادة عدد الطمبة 

سػتبدأ أولػس خطواتيػا لتنريػذ المشػروع المػذكور خػ ؿ ابسػػابي  القميمػة المقبمػة  بحيػث سػتقّدـ فػن إطػاره حػػوافز 
لممعمميف وكذلؾ لمطمبة الذيف سيختاروف تعّمـ الم،ة العربية فن المرحمة ااعدادية وال انوية وخوض امتحانات 

وأفػػادت الػػوزارة  بهنيػػا عمػػدت إلػػس وضػػ  خطػػة ممنيجػػة لتعمػػيـ الم،ػػة  انويػػة "البجػػروت" فػػن ىػػذا المنيػػاج.ال 
 العربية فن المدارس الييودية الدينية بعد أف تبّيف ليا أف عدد طمبتيا مّمف يتعّمموف العربية ضفيؿ جدًا.

6/21/1021، قدس برس  
 
 

 "قناة البحرين" تكاليف مشروعتحمل يبأنو لن  "إسرائيل"األردن أبمغ : معاريف 16
ااسػػػرافيمية عمػػػس مويعيػػػا االكترونػػػن  أمػػػس  أف حكومػػػة ابردف أبم،ػػػت إسػػػرافيؿ « معػػػاريؼ»نقمػػػت وػػػحيرة 

  الذي ييدؼ إلس ربط البحػر الميػت بػالبحر ابحمػر أو «يناة البحار»مؤخرا بهنيا لف تتحمؿ تكاليؼ مشروع 
نقػػاذ البحػػر الميػػت مػػف البحػػر اببػػيض المتوسػػط  ومػػف خػػ ؿ ذلػػؾ يسػػتراد  منػػو لتوليػػد الطايػػة وتحميػػة الميػػاه وان

سػػػرافيؿ والسػػػمطة الرمسػػػطينية   الجرػػػاؼ. وىػػػو يُعػػػّد المشػػػروع ابكبػػػر بػػػيف مشػػػاري  التعػػػاوف المشػػػترؾ لػػػألردف وان
ونموذجػػا بىميػػة التعػػاوف اايميمػػن لحػػؿ مشػػاكؿ بيفيػػة وا سػػترادة مػػف المػػوارد الطبيعػػة لوػػالح دوؿ المنطقػػة. 

 العداء التن تتنامس فن ظؿ حكومة نتنياىو تؤدي إلس نرور ابردف أيضا مف ساحة التعاوف. لكف أجواء
7/21/1021، الشرق األوسط، لندن  



 
 
 

 

 

           26ص                                    1702دد: الع               7/21/1021الجمعة  التاريخ:

 
 الفمسطينية المحتمة تحولت إلى دولة رفاه لممستوطنين باألراضيالمستوطنات : دراسة 17

افيمية أمطػػانس شػػحادة إلػػس أف ميرفػػت وػػادؽ  خموػػت دراسػػة لمباحػػث بالشػػؤوف ا يتوػػادية ااسػػر  -راـ اهلل 
تحولػػػت إلػػػس دولػػػة رفػػػاه لممسػػػتوطنيف".  2856"المسػػػتوطنات ااسػػػرافيمية بابراضػػػن الرمسػػػطينية المحتمػػػة عػػػاـ 

ويقػػوؿ شػػحادة الػػذي يػػدـ مقاربػػة عػػف "ايتوػػاد المسػػتوطنات ااسػػرافيمية بالضػػرة" فػػن راـ اهلل  إنػػو ورئػػـ توجػػو 
ابخيرة لإلشراؼ عمس السوؽ مف خ ؿ "يوننة" عممو بػدوف تػدخؿ  السياسة ا يتوادية اسرافيؿ فن السنوات

 مباشر  فإف ىذه السياسة   تنسحب عمس الدعـ ا يتوادي لممستوطنات بالضرة ال،ربية.
ووفؽ الباحث  فإف إسرافيؿ توفر ابمواؿ ال زمة لمبناء وابمف والتعميـ والوحة فن المستوطنات بشكؿ أكبر 

وذلػؾ بىػداؼ يوميػة إسػتراتيجية  2837ا المحميػة" أو البمػديات بالمنػاطؽ المحتمػة عػاـ مما تموؿ بو "سػمطاتي
 ئير مرتبطة بتكمرة مالية.

 زيادة السكاف
شػػيكؿ فػػن يضػػايا  2600حػػوالن  37وبمػػغ الوػػرؼ الحكػػومن عمػػس ا سػػتيطاف داخػػؿ ابراضػػن المحتمػػة عػػاـ 

 1120لحكومػػػة عمػػػس المسػػػتوطف مػػػا يقػػػارب دو را( شػػػيريا. وتوػػػرؼ ا 347الرفػػػاه ا جتمػػػاعن )بمػػػا يعػػػادؿ 
%  ويرافػػػؽ ذلػػػؾ نظػػػاـ مػػػف ااعرػػػاءات الضػػػريبية والمحرػػػزات 21دو رات( بزيػػػادة توػػػؿ إلػػػس  504شػػػيك  )

 المعيشية بحماية أمنية عالية.
وتشػػػػير معطيػػػػات دافػػػػرة ااحوػػػػاءات ااسػػػػرافيمية إلػػػػس أف وزارة التجػػػػارة والوػػػػناعة تخوػػػػص ربػػػػ  ميزانيػػػػات 

مميونا ىن الميزانيػة العامػة  217مميوف شيكؿ مف بيف  22بالمستوطنات  حيث حظيت بػلحضانات ابطراؿ 
 .1022التن وودؽ عمييا عاـ 

لكػػػف شػػػحادة يقػػػوؿ إف ىػػػذا الوػػػرؼ يبقػػػس ىامشػػػيا أمػػػاـ الػػػدعـ الحكػػػومن الكبيػػػر لبنػػػاء البيػػػوت والمؤسسػػػات 
بيػت اسػتيطانن بالضػرة مػف ألػؼ  12بناء ما يقارب  1008و 1000بالمستوطنات  حيث جرا بيف ابعواـ 

 دوف القدس.
 البناء وابمف

مميوف  140وينعكس اىتماـ الحكومة ااسرافيمية بالمستوطنات فن ورفيا عمس ابمف م   والذي يوؿ إلس 
 740شػيكؿ سػػنويا تحػػت بنػػد "تنسػػيؽ العمميػػات ابمنيػػة" بينمػػا تخوػػص ل،ػػرض بنػػاء جػػدار الروػػؿ ووػػيانتو 

مػػف أجػػؿ بنػػاء حػػن مػػف مػػافتن وحػػدة سػػكنية بمسػػتوطنة "معاليػػو ادومػػيـ" شػػماؿ مميػػوف شػػيكؿ. وتػػدف  إسػػرافيؿ 
القدس ستيف مميوف شيكؿ  وبجؿ تطوير شارع ممتؼ حػوؿ مسػتوطنة "بسػجات زفيػؼ" بالقػدس مػافتن مميػوف 

 شيكؿ.
ومقابػؿ المػردود ا يتوػػادي المحػدود عمػػس الخزينػة ااسػػرافيمية مػف المسػػتوطنات الوػناعية بالضػػرة  وىػو مػػا 

مميوف شػيكؿ تعويضػا لمموػدريف  340% مف الناتق القومن  يدمت الحكومة بالعاـ ابخير 3قدره الباحث بػي
 وأوحاب الموان  بالمستوطنات بسبب تراج  التسيي ت الضريبية بالسوؽ ابوروبية.

 مومحة إستراتيجية
 2856راضن المحتمة عاـ وتشير أحدث تقارير جياز ااحواء الرمسطينن إلس ارتراع عدد المستوطنات باب

مسػػتوطنة. وبمػػغ  15  يتمركػػز معظميػػا بمحافظػػة القػػدس بوايػػ  1022مسػػتوطنة حتػػس نيايػػة عػػاـ  233إلػػس 
% مػػنيـ بالقػػدس 40  ويسػػكف 1020% مقارنػػة بعػاـ 2.4بنسػبة زيػػادة  425.821عػدد المسػػتوطنيف بالضػػرة 

 ويمييا فن ذلؾ مناطؽ راـ اهلل وبيت لحـ  ـ سمريت.
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 6/21/1021الدوحة، الجزيرة نت، 
 

 "البراق"مخطط إسرائيمي لتيويد القدس القديمة وتوسيع ساحة مؤسسة األقصى:  18
حػذرت موػادر فمسػطينية مػف مخطػط إسػرافيمن ىػو ابخطػر لتيويػد البمػدة القديمػة   السػبيؿ –القدس المحتمة 

 فط البراؽ.فن القدس المحتمة  وخاوة تمؾ المناطؽ الم وقة لممسجد ابيوس وتحديا منطقة حا
"مؤسسة ابيوس لمويؼ والتراث" فن بياف وحرن أمػس الخمػيس  اف ا حػت ؿ وتحػت اسػـ التحػديث  ويالت

سػػيقوـ بحممػػة واسػػعة مػػف الت،ييػػرات الجوىريػػة عمػػس اببنيػػة والمعػػالـ ااسػػ مية والمسػػيحية فػػن البمػػدة القديمػػة 
ا وسػيقـو باسػتحداث أبنيػة جديػدة مػف أبرزىػا بالقدس المحتمػة  فيمػا سػي،ير فػن معػايير البنػاء والتخطػيط   كمػ

متػػػر مربػػػ   وكػػػذلؾ اسػػػتحداث منطقػػػة تحػػػت ابرض أسػػػرؿ سػػػاحة البػػػراؽ  500توسػػػي  منطقػػػة البػػػراؽ بنحػػػو 
 م وقة لمجدار ال،ربن لممسجد ابيوس.

وحػػذرت المؤسسػػة مػػف أف ىػػذا المخطػػط "سػػيكوف لػػو تبعاتػػو الخطيػػرة عمػػس المسػػجد ابيوػػس وكامػػؿ القػػػدس 
وعمس عمـو الواجية العمرانية فن القػدس القديمػة داعيػة كػؿ الجيػات المعنيػة عمػس مسػتوا الحاضػر القديمة  

 ااس من والعربن والرمسطينن لمتحرؾ احباط ىذا المخطط".
ـ  وتتضػػػػمف فػػػػن مركزىػػػػا  2866ويالػػػػت  "إف الخارطػػػػة الييكميػػػػة الجديػػػػدة ىػػػػن ابحػػػػدث وابوسػػػػ  منػػػػذ العػػػػاـ 

ىن فن ابوؿ جػزء مػف حػن الم،اربػة الػذي ىدمػو ا حػت ؿ  -حة البراؽ استحداث طابؽ تحت ابرض لسا
ـ  فن حيف سيبدأ العمؿ 1500ويتضمف بناء مركز زوار   بااضافة إلس توسعة الساحة بمساحة  -56عاـ 

مباشرة بتنريذ أعماؿ تقوية لحافط البػراؽ تمييػدا لتنريػذ المخطػط المػذكور  بػالتزامف مػ  أعمػاؿ إنشػافية واسػعة 
كمػا تتضػمف الخطػة ااسػرافيمية الجديػدة  د باب الخميؿ اسػتكما  لمػا نرػذ خػ ؿ ابشػير والسػنوات ابخيػرة.عن

يامػػة جػػدراف حػػوؿ ابمػػاكف التاريخيػة وتجديػػد التما يػػؿ التاريخيػػة وا حترػػاظ بمػػا يػػتـ  تػرميـ المبػػانن التاريخيػػة وان
بإيامتيػػا داخػػؿ البمػػدة القديمػػة وكػػؿ ذلػػؾ جػػزء  اكتشػػافو مػػف مػػواد أ ريػػة وتحديػػد دييػػؽ  رترػػاع اببنيػػة المسػػموح

يسير فقط مف الخارطػة الييكميػة التػن تقترحػا مػا يسػمس بسػمطة تطػوير القػدس وبمديػة القػدس  وذلػؾ لم ءمػة 
 القدس العتيقة م  القرف الحادي والعشريف وفقا  دعاء أوحاب المخطط".

أرض القدس م ؿ موارؼ المياه وااضاءة وشبكات وتقترح الخطة الجديدة ترميـ البنية التحتية القافمة تحت 
المياه والكيرباء إضافة لترميـ المبانن اليامة م ؿ مبنس مكتب السياحة وفندؽ "امبلاير" والبنؾ ابلمانن وفندؽ 

 بترا وعدد مف المبانن التاريخية ابخرا.
لمبنػػاء والتخطػػيط التابعػػة لبمديػػة وتمػػنح الخارطػػة الييكميػػة الجديػػدة التػػن سػػتطرح لمنقػػاش أمػػاـ المجنػػة المحميػػة 
  حيػث تػـ تعػديؿ الخارطػة 2866القدس ااسرافيمية الترخيص بعماؿ الترميـ المذكورة التن لـ تنرذ منذ عػاـ 

 الييكمية ضخر مرة.
وتيدؼ الخطة ااسرافيمية الجديدة وفقا  دعاءات البمدية إلس تحػديث القػدس القديمػة سػواء مػف حيػث إمكانيػة 

يا أو مف حيث المنظر الخارجن لممدينة حيث سيتـ ترميـ الواجيات الخارجية لممحػ ت التجاريػة الوووؿ إلي
 الوايعة فن نطاؽ البمدة القديمة.

 7/21/1021، السبيل، عّمان
 

 بالقدس ميددون باالقتالع لبناء المستوطنات « 2اي »عرب السواحرة في منطقة  19
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ابية مف عرب السواحرة البدو فن الضرة ال،ربية والمعروؼ يور سكاف تجم  الز   ا ؼ ب - الضرة ال،ربية 
عمس انيـ لف يتركوا اراضييـ عمس الرئـ مف اع ف اسػرافيؿ بنػاء ا ؼ الوحػدات ا سػتيطانية « 2اي »باسـ 

 ومف بينيا المشروع الم ير لمجدؿ الذي سيقسـ الضرة ال،ربية الس يسميف.
فمسػػطينن يعتاشػػوف مػػف تربيػػة الماشػػية  300بػػدو وىػػـ نحػػو وسػػكاف التجمػػ  يعرفػػوف باسػػـ عػػرب السػػواحرة ال

 ويعيشوف فن ظروؼ بدافية بدوف بنية تحتية او طرؽ او حتس مواو ت ويستخدموف الحمير فن تنق تيـ.
 7/21/1021، الرأي، عّمان

 
 فمسطيني يقيمون بين القدس وأريحا 1400 لتيجيرمخطط صحيفة ىآرتس:  40

لنقاب أمس الخمػيس  عػف أف سػمطات ا حػت ؿ ااسػرافيمن يػررت تسػري  كشؼ ا  برىـو جرايسن -الناورة 
فمسػطينن مػف عشػيرة الجيػاليف  المنتشػرة بػيف مػدينتن اريحػا والقػدس المحتمتػيف   1200عمميػات ايػت ع نحػو 

فن إطار بدء التحضير لتنريذ المشروع ا ستيطانن الضخـ الذي يشمؿ بناء ن ؼ البيوت ا ستيطانية  لربط 
طنة "معاليػػػو أدومػػػيـ" بالقػػػدس المسػػتوطنة  فػػػن اطػػػار الحػػػزاـ ا سػػتيطانن لبتػػػر الضػػػرة ال،ربيػػػة المحتمػػػة مسػػتو 

 .2eوفوؿ شماليا عف جنوبيا  وىو المشروع الذي يطمؽ عميو اسـ 
بدوية تقيـ عمس أراضييا التػن سػيقاـ عمييػا مخطػط  –ويالت وحيرة "ىآرتس"  إف عشرة تجمعات فمسطينية 

2eف يتضرر بؿ وسػتطرد مػف المكػاف. وىػذا سػيكوف حتػس لػو نجحػت الضػ،وط الدوليػة لمنػ    ستكوف أوؿ م
  إذ أف ىػػذه العشػػافر مسػػتيدفة منػػذ سػػنوات طويمػػة  إذ أف ا حػػت ؿ يخطػػط لنقػػؿ ىػػذه العشػػافر إلػػس 2eتنريػػذ 

 مناطؽ أخرا فن الضرة ال،ربية.
 7/21/1021، الغد، عّمان

 
 رائد صالح رئيسًا لياشيخ التنتخب  48 أراضيفي  الحركة اإلسالمية 42

ييػػػادة جديػػػدة برفاسػػػة الشػػػيخ رافػػػد  2837انتخبػػػت الحركػػػة ااسػػػ مية فػػػن ابراضػػػن الرمسػػػطينية المحتمػػػة عػػػاـ 
 و ح لرترة  انية.

ويالػػت الحركػػة فػػن بيانيػػا الختػػامن لمؤتمرىػػا السػػنوي العاشػػر  اليػػـو الخمػػيس  إف أعضػػاء المػػؤتمر العػػاـ فػػن 
الشػػيخ رافػػد وػػ ح رفيسػػًا لمحركػػة لرتػػرة جديػػدة  والشػػيخ كمػػاؿ خطيػػب نافبػػًا أوؿ لػػو الحركػػة ااسػػ مية انتخبػػوا 

 والشيخ حساـ أبو ليؿ نافبًا  انًيا.
واختتمػػت الحركػػػة ااسػػػ مية مؤتمرىػػػا العاشػػػر الػػػذي تناولػػت فيػػػو وايػػػ  الحركػػػة ومسػػػتقبميا ونخػػػر المسػػػتجدات 

فيمية عمػس المسػجد ابيوػس المبػارؾ والمقّدسػات الحاومة عمػس السػاحة المحميػة  بمػا فييػا ا عتػداءات ااسػرا
فن مدينة القدس المحتمة ومسهلة التمييز العنوري التن يعانن منيا المواطنػوف الرمسػطينيوف داخػؿ ابراضػن 

 .2837المحتمة عاـ 
 6/21/1021، فمسطين أون الين

 
 فمسطينًيا خالل مواجيات مع االحتالل في الخميل   14 إصابة 41

أويب    ة وعشروف فمسطينًيا  بينيـ إوابة بالرواص الحن فن الرأس  خ ؿ مواجيػات انػدلعت   الخميؿ
مسػػاء اليػػـو الخمػػيس بػػيف جنػػود ا حػػت ؿ والشػػباف الرمسػػطينييف فػػن منطقػػة بػػاب الزاويػػة بوسػػط الخميػػؿ بعيػػد 

 محاولة ا حت ؿ اعتقاؿ شرطن فمسطينن مف المنطقة.
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الطػػػػوارئ بالخميػػػػؿ لمراسػػػػؿ "يػػػػدس بػػػػرس" أف شػػػػاًبا فمسػػػػطينًيا أوػػػػيب وأكػػػػد ناوػػػػر يباجػػػػة مػػػػدير ااسػػػػعاؼ و 
بالروػػاص الحػػن فػػن الػػرأس تسػػببت فػػن كسػػر بالجمجمػػة  فيمػػا أوػػيب خمسػػة نخػػريف بالروػػاص المطػػاطن 

 وسبعة عشر شاب با ختناؽ مف ال،از المسيؿ لمدموع وجرا نقؿ الموابيف لممستشريات بالخميؿ.
الشػػرطة الرمسػػطينية أوػػيبوا خػػ ؿ المواجيػػات أ نػػاء محػػاولتيـ فػػض وذكػػر شػػيود عيػػاف بػػاف عػػدد مػػف أفػػراد 

المواجيػػات مػػػ  جنػػػود ا حػػػت ؿ الػػػذي انػػػدل  فػػػن أعقػػػاب عػػػدـ تمكػػػف جنػػػود ا حػػػت ؿ مػػػف اعتقػػػاؿ احػػػد أفػػػراد 
 ابجيزة ابمنية بالخميؿ.

 6/21/1021قدس برس، 
 

 اعتقاالت إسرائيمية واسعة في الضفة  44
مواطنػػًا  21فجػػر أمػػس حممػػة اعتقػػا ت واسػػعة فػػن الضػػرة ال،ربيػػة طاولػػت  شػػف الجػػيش ااسػػرفيمن  راـ اهلل

وايتحـ مفات الجنود عشرات المنازؿ فن يرية برية فن محافظة نابمس شػماؿ الضػرة ويػاموا بحممػة  فمسطينيًا.
 ترتيشات واسعة عب وا خ ليا بمحتويات ىذه المنازؿ.

 7/21/1021الحياة، لندن، 

 
 ألثاث إلى تونسمن ا شحنةغزة تصدر أول  44

أعمف رفػيس لجنػة إدخػاؿ البضػاف  لقطػاع ئػزة رافػد فتػوح أف سػمطات ا حػت ؿ ااسػرافيمن   حامد جاد -ئزة 
مػػف جيتػػو  سػػمحت أمػػس  بتوػػدير شػػحنة مػػف أسػػرة ابطرػػاؿ الخشػػبية الػػس تػػونس عبػػر معبػػر كػػـر أبػػو سػػالـ.

طرػاؿ تعػد ا ولػس التػن يػتـ توػديرىا اشار نافػب رفػيس ا تحػاد العػاـ لموػناعات عمػن الحايػؾ  اف شػحنة ا 
الس ا سواؽ الخارجية منذ عدة سنوات  مؤكدا انو سيتب  ذلؾ يريبا تودير عدة شػحنات مػف منتجػات يطػاع 

وحػث الحايػؾ  ا  اث الس العالـ الخارجن حيث كاف ىذا القطاع يعد مف اىـ القطاعات الوناعية الموػدرة.
مس ابراـ اتراييات وتعايدات خارجيػة ترضػن الػس توػدير المنتجػات خ ؿ حدي و لػ"ال،د"  أوحاب الموان  ع
 الرمسطينية مف القطاع لمعالـ الخارجن.

 7/21/1021، الغد، عّمان
 
 

 دولة فمسطينية مستقمة  إلقامةدعم األردن  يجدد عبد اهلل الثاني 45
اـ اهلل اليػػـو التقػس خ ليػػا رفػػيس خػ ؿ زيػػارة رسػميٍة يػػاـ بيػػا إلػس ر   اهلل ال ػػانن أكػػد الممػؾ عبػػد  بتػرا –راـ اهلل 

دعػػـ ابردف الكامػػؿ وويوفػػو إلػػس جانػػب   دولػػة فمسػػطيف  رفػػيس السػػمطة الوطنيػػة الرمسػػطينية  محمػػود عبػػاس
ابشقاء الرمسطينييف  ومساندتو ليـ فن سػعييـ لتحقيػؽ تطمعػاتيـ فػن إيامػة دولػتيـ المسػتقمة والكاممػة السػيادة 

 عمس ترابيـ الوطنن.
يػػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة مػػنح فمسػػطيف وػػرة دولػػة مرايػػب ئيػػر عضػػو فػػن ابمػػـ وػػدور وأكػػد أف 

يعكػػػس مػػػدا اىتمػػػاـ المجتمػػػ  الػػػدولن بالقضػػية الرمسػػػطينية وبإيجػػػاد حػػػؿ عػػػادؿ ودافػػػـ ليػػػا  المتحػػدة  تػػػاريخن
 استنادا إلس حؿ الدولتيف.

ء فتػػرة رفاسػػتو ال انيػػة  ووػػو  إلػػس وشػػدد إلػػس أنػػو سػػيعمؿ سػػويا مػػ  الػػرفيس ابميركػػن بػػاراؾ أوبامػػا فػػور بػػد
انخراط أميركن سري  وجدي فػن عمميػة السػ ـ وفقػا لحػؿ الػدولتيف الػذي يحظػس بإجمػاع دولػن  ويعػد السػبيؿ 



 
 
 

 

 

           10ص                                    1702دد: الع               7/21/1021الجمعة  التاريخ:

وأعرب والرفيس عباس عف إدانتيمػا ورفضػيما لقػرار الحكومػة  ااسرافيمن. -الوحيد لحؿ الوراع الرمسطينن 
 وحدة استيطانية فن ابراضن الرمسطينية.ااسرافيمية ابخير بناء    ة ن ؼ 

وعقػػػد وزيػػػر الخارجيػػػة ناوػػػر جػػػودة ونظيػػػرة الرمسػػػطينن ريػػػاض المػػػالكن مػػػؤتمرا وػػػحريا فػػػن مقػػػر الرفاسػػػة 
"عندما نقوؿ الدولة الرمسطينية المتواومة ج،رافيا فاف ا ستيطاف أكد جودة خ لو أنو الرمسطينية فن راـ اهلل  
مػػف شػػهنو أف يقسػػـ الضػػرة ال،ربيػػة". وأكػػد جػػودة انػػو "يجػػب أف نتهكػػد أف المرحمػػة   أخيػػراالػػذي أعمنتػػو إسػػرافيؿ 

المقبمة سيكوف فييا مراوضات تعالق جمي  يضايا الحؿ النيػافن ضػمف إطػار زمنػن محػدد  ويجػب أف يكػوف 
 ىناؾ دور رفيس تضطم  بو الو يات المتحدة ابميركية". 

7/21/1021، الرأي، عّمان  

 
 والفمسطينيين" إسرائيلبين "مصر ىي الوسيط األمين اعدا مرسي يؤكدان أن مس: بوليسيفورين  46

واشنطف  نالرفيس محمد مرسس  الذيف يتواجدوف ف يأف مساعد نذكرت مجمة فوريف بوليسي  مجد نإنج
منطقة الشرؽ  نالوسيط ابميف الجديد ف نوليف المورييف  أكدوا أف مور ىؤ حاليا ضمف وفد مف المس

 والرمسطينييف. "إسرافيؿ"ابوسط بيف 
 نابمريك نالرفيس التقوا بتوـ دونيموف  مستشار ابمف القوم يف ا نيف مف مساعدأوأشارت المجمة إلس 

حيث حمؿ  وجوف ماكيف وجو ليبرلماف. يوبيؿ بيرنز  نافب وزيرة الخارجية  وأعضاء الكونجرس جوف كير 
الشرؽ ابوسط. وياؿ خالد  نف نعب دبموماسمرسس رسالة أساسية مرادىا أف مور عافدة ك  يمستشار 

أزمة  نأيوؿ لماذا نجحت وساطتنا ف نمقابمة ابربعاء  "دعن نوف الخارجية فؤ يزاز  سكرتير الرفيس لمش
 ئزة  بوؿ مرة منذ فترة طويمة  يكوف ىناؾ وسيط أميف".

رمسطينييف والحكومة الرفيس أف أولوية الحكومة المورية بعد عقد حوار جديد بيف ال اوأكد مستشار 
 ااسرافيمية  ستكوف مبادرة جديدة لتحقيؽ الموالحة الرمسطينية.

ئزة  وأف  نوياؿ عواـ الحداد  "نود أف نرا خارطة طريؽ جديدة  مف أجؿ التهكد مف عدـ تكرار العنؼ ف
ؿ ئزة ليـ ىذا الجزء مف العالـ يتمتعوف بالحياة اانسانية السممية". وأضاؼ أف أى ننضمف أف الناس ف

وأضاؼ الحداد أف  مميوف شخص. 2.4حرية التنقؿ والتعميـ  ولف يكوف مف المقبوؿ حوار  نالحؽ ف
أو نبذ العنؼ. وياؿ  "لف نقوؿ ليـ  "دولة إسرافيؿػ"الحكومة المورية لف تطمب مف حركة حماس ا عتراؼ ب

حاوؿ خمؽ بيفة مواتية تكوف كافية ما يجب أف يقوموا بو  نحف نساعدىـ عمس اتخاذ القرارات الوحيحة  وسن
 لتحقيؽ ابىداؼ طويمة ابجؿ".

 7/21/1021اليوم السابع، القاىرة، 
 

 نقص األدوية في قطاع غزة بمميون دوالر عجز"اليالل القطري" يسد  47
أفَّ الي ؿ ابحمر واستجابة سريعة   ابميف العاـ لمي ؿ ابحمر القطري  أكدَّ والح الميندي  ىديؿ وابر

لتقارير مف وزارة الوحة الرمسطينية  ومكتب الي ؿ ابحمر  لما تحياه ئزه مف نقص فن ابدوية استناداً 
القطري فن ئزة  خوص الي ؿ ابحمر القطري مميوف دو ر لت،طية وشراء ا حتياجات الرفيسية مف 

ً  مف مؤسسة الراخورة ابدوية والمعدات ال زمة  بدعـ مف شركاء الي ؿ ابحمر القطري مم ميف فن ك
والبنؾ ااس من لمتنمية  حيث سيستريد مف توزي  ىذه ابدوية والميمات الطبية عمس تسعة مستشريات 

 تابعة لمقطاع الوحن الحكومن  إضافة لمستشرس القدس ب،زة التاب  لجمعية الي ؿ ابحمر الرمسطينن .
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 7/21/1021الشرق، الدوحة، 
 

 ميداني في غزة شفىتمسمصر تعتزم إقامة  48
أعمنت وزارة الوحة المورية عف عزميا إيامة مستشرس ميدانن موري فن يطاع ئزة  بيدؼ زيادة   ئزة

  أحمد وّديؽ .د  جاء ذلؾ عمس لساف وكيؿ وزارة الوحة الموري تقديـ المساعدات لمشعب الرمسطينن.
وذلؾ فن مقر الوزارة   لمخم تنمريد ا .د  وزير الوحة الرمسطينن 5/21خ ؿ لقافو وباح يـو الخميس 

ب،زة  حيث باح ا سبؿ تطوير القطاع الوحن فن القطاع وأبرز احتياجاتو فن ظؿ الحوار ااسرافيمن 
يامة المستشرس يهتن بتوجييات مف رفيس مور محمد مرسن الذي إوياؿ وّديؽ إف  المستمر عمس القطاع.

الرمسطينن فن يطاع ئزة  مشيرًا إلس أف وزارة الوحة أعطس تعميماتو بتقديـ كؿ التسيي ت الطبية لمشعب 
المورية بدأت اضف فن تطوير المستشريات المورية القريبة مف يطاع ئزة وتجييزىا  ستقباؿ الحا ت 

 الطارفة مف يطاع ئزة.
 6/21/1021قدس برس، 

 
 االستيطان بشأن خالفاتالتجاوز يؤكدان عمى الشراكة اإلستراتيجية و  انركز يميركل ونتنياىو  49

المستشارة ابلمانية    أفاسكندر الديؾ  برليفنقً  عف مراسميا فن  7/21/1021الحياة، لندن، نشرت 
فن موضوع ا ستيطاف وخطره عمس حؿ الدولتيف   "إسرافيؿ"ي  ميركؿ اختورت خ ؼ ألمانيا م  جأن
من بنياميف نتنياىو وأعضاء حكومتو ااسرافي رفيس الوزراءيالت بإيجاز شديد بعد انتياء اجتماعاتيا م  و 

اترقنا عمس أننا ئير مترقيف  وما عدا ذلؾ  فنحف مترقوف عمس كؿ القضايا المشتركة "أمس فن برليف  
 ."ابخرا

  م حظًا أف "ىناؾ مسافؿ   نترؽ عمييا  لكننا نتعاوف فن حقوؿ ك يرة"وأيد نتنياىو ك ـ المستشارة ياف   
 وأمنيا. "إسرافيؿ". وأشاد ك يرًا بموايؼ ميركؿ المؤيدة لدولة "ع ية خاوة نقدرىا جداً "ع ية بمده بهلمانيا 

ركؿ أعمنت بعد انتياء المشاورات الحكومية المشتركة بيف وزراء الدولتيف فن ئياب وزير الخارجية يوكانت م
عميا  ونحف دعمناىا خ ؿ جزء مف مومحة ألمانيا ال" "إسرافيؿ"دور ليبرماف عنيا  إف أمف جااسرافيمن أفي

. وتابعت أف حكومتيا ستتاب  العمؿ "أزمة ئزة  ونعتبر أف مف الجيد التووؿ إلس ويؼ اط ؽ النار ىناؾ
 والسمطة الرمسطينية. "إسرافيؿ"لتحقيؽ حؿ الدولتيف  وستسعس مف أجؿ إعادة المراوضات بيف 

ستمرت فن نيجيا ا ستيطانن  يالت إذا ا "إسرافيؿ"وعما إذا كانت برليف ستتخذ خطوات فن حؽ 
يمت إف إسرافيؿ دوؿ سيادية وبإمكانيا اتخاذ يرارات  ونحف نتنايش ونتبادؿ اضراء  و  بد "المستشارة  

بلمانيا أف تتخذ بدورىا خطوات  لكف عمينا بداية منايشة إف كانت م ؿ ىذه الخطوة ا ستيطانية تساعد 
 ."ىو ىنا لمنقاش والبحث فن ىذا ابمرعمس حؿ الدولتيف أـ    ونتنياىو 

سنة   34إف موضوع ا ستيطاف ليس جديدًا  بؿ نحف نتاب  ىذه السياسة ذاتيا منذ "وعّقب نتنياىو يافً  
وكؿ الذيف سبقونن  وىـ ستة رؤساء وزارات  أعمنوا م من أف ىذه المستوطنات سُتضـّ إلس إسرافيؿ  

لكونو "رفيس محمود عباس المسؤولية عف القرار ا ستيطانن ابخير . وحّمؿ ال"والرمسطينيوف يعرفوف ذلؾ
لـ أفقد ابمؿ بعد  وأيوؿ ذلؾ لعباس  والبرىاف ىو وجودي ىنا "  وأضاؼ  "تورؼ بوورة أحادية الجانب

 ."فن برليف لمبحث فن فرص الس ـ فن الشرؽ ابوسط



 
 
 

 

 

           11ص                                    1702دد: الع               7/21/1021الجمعة  التاريخ:

ليبرماف  مشيرًا إلس التضامف ابوروبن م   فقدت أوروبا كما ورح وزير خارجيتو "إسرافيؿ"ونرس أف تكوف 
بمده خ ؿ النزاع ابخير م  يطاع ئزة. كما نرس أف يكوف ا ستيطاف أساس ابزمة فن الشرؽ ابوسط  بؿ 

  معيدًا مقولة عدـ وجود شريؾ حقيقن "نحف ئادرنا ئزة  فماذا حوؿ بعد ذلؾ". وتساءؿ  "إسرافيؿ"وجود 
 لمتراوض معو.
حزب الخضر فن ألمانيا ك وديا روت زيارة نتنياىو لبرليف وخططو ا ستيطانية ابخيرة   وانتقدت رفيسة

. ورأت أف عمس ميركؿ أف توضح لضيريا "إف مف المطموب اضف توجيو كممات انتقادية إلس إسرافيؿ"يافمة 
بف تعمؿ "ودعتيا . "أف سياستو ا ستيطانية كار ية   تجعؿ الوض  أك ر أمنًا لمناس فن إسرافيؿ أيضاً "

عمس أف تتحدث أوروبا بووت واحد  وأف تبذؿ أوروبا كمجموعة وديقة اسرافيؿ كؿ ما بوسعيا ليتـ 
الوحيد أماـ أوروبا لتوبح وسيطًا يويَا فن الوراع بيف "  معتبرة الطريؽ ىذا "التووؿ إلس حؿ الدولتيف
 ."ااسرافيمييف والرمسطينييف

ميركؿ تمنت عمس نتنياىو إل،اء يراره بناء نقً  عف الوكا ت  أف  7/21/1021السفير، بيروت، وأضافت 
وحدة استيطانية فن الضرة ال،ربية  إ  أنيا أكدت أف ذلؾ   يتخطس التمنن  فين ئير يادرة سوا  2000

عف خططيا لبناء    ة ن ؼ وحدة  "إسرافيؿ"تهمؿ فن أف تعدؿ  إنيا ويالت ميركؿ عمس تقديـ تووية.
 ."2إي "طانية جديدة فن منطقة حساسة فن ابراضن الرمسطينية  وىن المنطقة استي

 اميركؿ ونتنياىو عبر   أف خالد شمت  برليفنقً  عف مراسمو فن  7/21/1021الجزيرة.نت، وجاء فن موي  
عف رئبة مشتركة فن التركيز عمس الشراكة ااستراتيجية بيف حكومتييما  وتجاوز خ فات طرأت بينيما 

بشهف سياسة ا ستيطاف ااسرافيمن بابراضن الرمسطينية  وا عتراؼ برمسطيف كمرايب ئير عضو  مؤخراً 
 بابمـ المتحدة.

و منت المستشارة ارتباط ب دىا "بع ية شراكة إستراتيجية م  إسرافيؿ  الديمقراطية الوحيدة بالشرؽ ابوسط"  
 يؿ ييودية بجوار دولة فمسطينية".عف تهييد حكومتيا لخيار الدولتيف "إسراف توعبر 

وركزت جمسات ا جتماع الحكومن المشترؾ ىذا العاـ عمس مجا ت التعميـ والتدريب المينن والبحث 
العممن وا ختراعات والطايات المتجددة والتبادؿ الشبابن  ووي  الوزراء مف الطرفيف اتراييات لمن  ا زدواج 

يامة م  ؤتمر عممن مشترؾ حوؿ التدريب المينن العاـ القادـ.الضريبن لمواطنن دولتييما وان
كما وديوا عمس تك يؼ التعاوف بقطاعات الطاية الشمسية والكيميافية وتقنيات ا توا ت والمعمومات 

 ومكافحة اارىاب  ومشاركة الشركات ابلمانية بمشروع ايامة شبكة لمتراـ داخؿ مدينة تؿ أبيب.
بمرور نوؼ يرف  1022نظيرتيا ااسرافيمية عمس إع ف ينظـ ا حتراؿ عاـ وويعت الخارجية ابلمانية و 

 عمس إيامة الع يات الدبموماسية بيف برليف وتؿ أبيب.
وكانت وحؼ ألمانية يد كشرت يبؿ أياـ مف بدء زيارة نتنياىو لبرليف عف توديؽ مجمس ابمف القومن 

عسكري والذخافر ومعدات ا تواؿ تشمؿ أسمحة ابلمانن عمس منح إسرافيؿ كميات ضخمة مف العتاد ال
لمقوات البرية والبحرية وأنظمة لتسميح ئواوات الدولريف المتطورة التن سيوؿ عدد ما حومت عميو 

 لست ئواوات.  1026البحرية ااسرافيمية منيا بحموؿ عاـ 
لمانيا لزيادة الض،وط زيارتو ب سيست،ؿفن المقابؿ ذكرت جريدة دي تسايت الوادرة الخميس أف نتنياىو 

 عمس حكومة ميركؿ لتم،ن نيافيا ورقة ئواوات تعتـز توديرىا لمور.
واعتبر متحد وف مف حزب اليسار المعارض أف استقباؿ نتنياىو ببرليف يدعو لمخجؿ بعد كؿ ما ايترفو 

نا ىويتا جيشو مف جرافـ ضد المدنييف فن يطاع ئزة  وتمنن مارؾ دورفمر ناشر الموي  ابلمانن بمستي
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( أف يؤدي ما يشعر بو مف توجو أوروبن لمتباعد عف السياسات ااسرافيمية  لتخمس الحكومة  )فمسطيف اليـو
سيمر يبؿ تمكف الرأي العاـ  طوي ً  أف ويتاً   فن توريح لمجزيرة نت  ابلمانية عف  انحيازىا اسرافيؿ  ورأي

 ."إسرافيؿػ"ياسة الرسمية الداعمة لابلمانن المؤيد لحقوؽ الرمسطينييف مف الته ير بالس
 

 عمى المشاريع االستيطانية بعقوبات اقتصادية رداً  "إسرائيل" ييدد األوروبياالتحاد  40
حكومة بنياميف نتنياىو بررض  ابوروبنىدد ااتحاد   رائدة درئاـ  شحادة أماؿ -نيويورؾ   القدس المحتمة

ضمف "سمة  "إسرافيؿ" أعمنتياتيطانية المك رة التن عقوبات ايتوادية ياسية ردًا عمس المشاري  ا س
 إلستحديدًا  ابوروبنا تحاد  وأشار المتحدة. ابمـ إلسالعقوبات" ضد السمطة الرمسطينية بعد توجييا 

(  E1مشروعن "معاليو ادوميـ" و"رمات شمومو" فن المنطقة الوايعة بيف مدينة القدس  والمعروفة باسـ )
 ورفضو بي بناء دوف الموافقة مف يبؿ الجانبيف. 2856بشهف البناء فن حدود عاـ  بات مويرو  مؤكداً 
تسري  سف يانوف يمـز الدوؿ ابوروبية بوض   ابوروبنالعقوبات ا يتوادية التن سيتخذىا ا تحاد  وأولس

انو سيطرح مسودة يرار يقضن بوض   وأعمف مموقات خاوة عمس منتجات المستوطنات ااسرافيمية.
لمموقات الخاوة عمس منتجات المستوطنات  لمموافقة عمييا أماـ مجمس وزراء خارجية ا تحاد ابوروبن  ا

 التن بدورىا ستبنن تطبيؽ القرار بشكؿ كامؿ أو جزفن.
انو يرا بمشاري  البناء خطوة تضر بالع يات  ابوروبنا تحاد  أشاروفن المسودة المقترحة لمقانوف 

نياء النزاع ااسرافيمن الرمسطينن  فضً  عف كونو عافقًا الرمسطينية ااسرافي مية  وفن تطبيؽ حؿ الدولتيف وان
 أماـ إيامة الدولة الرمسطينية.

الجانب الرمسطينن عمس التحمن بالمسؤولية بعد حوولو عمس مكانة عضو مرايب  ابوروبنا تحاد  حث كما
 فن محكمة الجنايات الدولية. إسرافيؿبابمـ المتحدة  وطالبو بعدـ تقديـ شكوا ضد 

فن  "2إيو "تعد القيادة الرمسطينية اط ؽ تحرؾ دولن مضادة لمقرار ااسرافيمن بإيامة مستوطنة وفيما 
شرين القدس  تتواوؿ المشاورات فن نيويورؾ م  الدوؿ ابوروبية فن مجمس ابمف فن شهف تحرؾ فن 

لس مويؼ واضح مف المجمس يد يترجـ فن بياف مف دوف ا وطداـ بريتو أميركن  يؤدي إ"المجمس 
المويؼ ابوروبن مف التحرؾ فن مجمس ابمف سيبحث ا  نيف "وياؿ ديبموماسن أوروبن رفي  إف  ."رفاسن

فن اجتماع مجمس الشؤوف الخارجية فن ا تحاد ابوروبن وسيتضمف منايشة الخطوات التوعيدية 
فيتو أميركن بؿ ا تراؽ عمس مويؼ فن مجمس ابمف بوي،ة  ليس استدراج"  مؤكدًا أف اليدؼ  المناسبة

. وشدد "بياف رفاسن يمكف الو يات المتحدة أف تمتن  عف التوويت عميو كهحد الخيارات المطروحة
ضرورة أف تتولس الو يات المتحدة تحريؾ عممية الس ـ المجمدة  مشيرًا إلس أف "الديبموماسن ابوروبن عمس 

باما كاف أبمغ الرفيس عباس فن ا تواؿ الياترن ابخير بينيما عزمو عمس تحريؾ ممؼ الرفيس باراؾ أو 
نريد أف نرا الو يات ". وأضاؼ  "لكف أي أفكار محددة لـ تطرح حتس اضف"  1022المراوضات عاـ 

ركاء المتحدة تبادر إلس تحريؾ المسار التراوضن  ولدينا أفكار عف سبؿ التووؿ إلس ذلؾ سنبح يا م  الش
أسس المراوضات معروفة  وىن تحتاج إرادة الطرفيف السياسية أوً  "  مشددًا عمس أف "ابوروبييف ا  نيف
 ."شيراً  21حؿ الدولتيف   يزاؿ ممكنًا اضف  لكنو ئير مضموف بعد ". وحذر مف أف "ويرارًا أميركيًا  انياً 

 7/21/1021الحياة، لندن، 
 

 إلسرائيمي احتجاجًا عمى مشاريع االستيطان الجديدةستدعي السفير اتجنوب أفريقيا  42
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بناء    ة  ابخير ااسرافيمنل حتجاج عمس القرار  الديي "إسرافيؿ"سرير  أفريقياجنوب  تاستدع.(  ب.ؼ.أ)
 أف أفريقيااعتبرت حكومة جنوب و ن ؼ وحدة سكنية استيطانية جديدة فن شرين القدس والضرة ال،ربية. 

المشروع  أيضاً حؿ النزاع عمس ياعدة دولتيف  كما انتقدت  أماـيدة يم ؿ عقبة خطيرة بناء مستوطنات جد
لدييا ل حتجاج.  "إسرافيؿ"واستدعت سرير  مميوف دو ر مف الرسوـ لمرمسطينييف. 200بعدـ دف   ااسرافيمن

انو كاف يتعيف عمينا نعتقد "  إبراىيـ إبراىيـ أفريقياوياؿ مساعد وزير الخارجية لمشؤوف الدولية فن جنوب 
مطابؽ لإلجراءات المما مة التن اتخذتيا بريطانيا "  مضيرًا اف ىذا ااجراء "القياـ بذلؾ لإلعراب عف يمقنا

الحكومة  إلسالرسالة  أيضاً سينقؿ  "إسرافيؿ"فن  أفريقياسرير جنوب  أف  وموضحًا وألمانيا"وفرنسا 
 .ااسرافيمية

 7/21/1021الحياة، لندن، 
 

 "E1"الحكومة الكندية يحذر نتنياىو من مخطط البناء االستيطاني في رئيس  41
تمقس رسالة تحذير وريحة   بنياميف نتنياىو  إف رفيس الحكومة ااسرافيمية ااسرافيمية ىآرتسجريدة يالت 

ستيراف ىاربر  وأضافت أف ىاربر يد أجرا مكالمة ىاترية م  نتنياىو  يـو   مف رفيس الحكومة الكندية
بكؿ ما يتوؿ بقرار الدف  بمخطط البناء  "إسرافيؿ"  وأوضح لو أف كندا   تستطي  دعـ 4/21 ربعاءاب

 .E1ا ستيطانن فن المنطقة 
وأشارت ىآرتس إلس أف حقيقة لجوء ىاربر إلس تسريب فحوا المكالمة الياترية يشير إلس مدا معارضة كندا 

الخارجية  وأضافت أف وزير .E1بناء ا ستيطانن فن لمخطوة التن ياـ بيا نتنياىو بالنسبة لمخطط ال
ياـ بالكشؼ عف المكالمة وفحواىا فن مقابمة م  الجريدة الكندية ابوس  انتشارا "ئموب   جوف بيرد  الكندي

أند ميؿ". ونقؿ عف بيرد يولو إف ىاربر أوضح لنتنياىو أف موجو البناء فن المستوطنات سوؼ تمس 
كما نقؿ عنو يولو إف "المسعس الرمسطينن  والرمسطينييف. "إسرافيؿ"إلس س ـ بيف بالجيود مف أجؿ التووؿ 

الرد ااسرافيمن عمس شكؿ توسي   فن ابمـ المتحدة ابسبوع الماضن يد أضر بعممية الس ـ  ولكف أيضاً 
 البناء ا ستيطانن يد أضر بعممية الس ـ".

 6/21/1021، 48عرب 
 

 يين دوالر لدعم برامج األونروا العاديةمال 4سويسرا تتبرع بأكثر من  44
 2,1م ييف فرنؾ سويسري )حوالن  2سما  يدمت الحكومة السويسرية تبرعا إضافيا بقيمة  \القدس المحتمة 

مميوف دو ر أميركن( لوكالة ابمـ المتحدة ائا ة وتش،يؿ  جفن فمسطيف فن الشرؽ ابدنس )ابونروا(. 
امق ابونروا العادية المقدمة ل جفن فمسطيف الذيف يعيشوف فن ابراضن وسيخوص ىذا التمويؿ لدعـ بر 

الرمسطينية المحتمة وابردف وسورية ولبناف. ويهتن تبرع نياية العاـ ىذا والذي يعد ىاما لمموازنة العامة 
دمتو مميوف دو ر أميركن( ي 22,7مميوف فرنؾ سويسري )حوالن 22لػ'بونروا' فن أعقاب تبرع نخر بقيمة 

الحكومة السويسرية فن بداية العاـ. وفن السنوات الخمسة الماضية  تبرعت الحكومة السويسرية بما يقارب 
 مميوف دو ر أميركن مف أجؿ برامق الوكالة فن كافة مناطؽ عممياتيا الخمس. 83مف 

 7/21/1021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 يةمدينة نابولي اإليطالية تعتزم منح عباس جنسية فخر  44
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أعمف عمدة مدينة نابولن اايطالية لويجن دي ماجيسترس  أمس  عف نّية البمدية منح   (.)يو.بن.ني
"الجنسية الرخرية" لمرفيس الرمسطينن محمود عباس. وأفادت وكالة أنباء "نكن" أف مجمس إدارة البمدية ذكر 

ير الرمسطينن لدا روما خ ؿ اجتماع است نافن مكّرس لمتضامف م  الشعب الرمسطينن  بحضور السر
ىانن عابديف  عف نّيتو منح "الجنسية  الرمسطينية فن راـ اهللوبري عطية  ووزير الوحة فن حكومة 

 .الرخرية" لعباس
 7/21/1021الخميج، الشارقة، 

 
 من تأشيرات السفر الفمسطينيينفنزويال تعفي  45

فنزوي  يررت السماح لحممة جواز ف هموادر فمسطينية رسمية الخميس ب أكدتوليد عوض   -راـ اهلل 
 دوف شرط حووليـ عمس تهشيرة دخوؿ. أراضيياالسرر الرمسطينن بدخوؿ 

وجاء ذلؾ القرار عمس ىامش اجتماع المجنة الوزارية المشتركة الرنزويمية الرمسطينية التن اختتمت أعماليا 
ا يتوادية والوحية والزراعية ال   اء الماضن بالتويي  عمس عشر اتراييات فن المجا ت السياسية و 

 والسياحية وال قافية والرياضية.
وشممت ا تراييات السياسية   ث اتراييات إحداىا تنص عمس إل،اء تهشيرات السرر بيف البمديف لحاممن 

 إلسالجوازات الدبموماسية وابخرا تنص عمس إل،اء تهشيرات السرر لحاممن الجوازات العادية بااضافة 
 المشاورات السياسية.اترايية 

 7/21/1021، لندن، القدس العربي
 

 ضمن مواقع التراث العالمي االعتراف بمدرجات بتير بتسريعاليونيسكو َتعد القدس:  46
رياض  الرمسطينن ابمغ مدير مكتب منظمة اليونيسكو فن راـ اهلل  وزير الخارجية  ترجمة خاوة -راـ اهلل 

ـز تسري  ا عتراؼ بالمدرجات القديمة المحيطة بقرية بتير جنوب القدس    إف المنظمة تعتأياـالمالكن  يبؿ 
 احد مواي  التراث العالمن. باعتبارىا

الرمسطينييف ومنظمات  أفالخبر عبر مويعيا ا لكترونن   أوردتالتن  ااسرافيمية وذكرت جريدة ىآرتس 
فن  "إسرافيؿ" ووؿ العنوري الذي تُقيمفن دعـ النضاؿ ضد جدار الر ااع فيسيـ ىذا  أفالبيفة يهمموف 

 أماـالجريدة  إف كتاب اليونيسكو سوؼ يتـ إرفايو بممؼ ا لتماس ال انن المعروض  وأضافت المنطقة.
الكرة  أودياء  لويؼ بناء جدار الروؿ فن المنطقة  الذي يّدمتو منظمة ااسرافيميةالمحكمة العميا 

بناء الجدار سوؼ ُيمحؽ الضرر بمدرجات بتير  أفي يرّكز عمس   وسكاف ييود فن المنطقة  والذابرضية
 العالمن. اب ريالزراعية والموي  

 6/21/1021، القدس، القدس
 

 وطريق الشرعية الفمسطينية ..: طريق كيسنجر"سرائيل"إطريقان لزوال  47
 نيس موطرس القاسـأد. 

 أوال: طريق كسنجر والوكاالت االستخبارية االمريكية:
بيذا الطريؽ بنو امريكن محض فن تحميمو  ولكنو  فن رأين  لف يتحقؽ إذا أدخؿ رد الرعػؿ العربػن  ػ نبدأ 2

عام  مف عوامؿ المعادلػة التػن تحكمػو. فػن ىػذا الطريػؽ يترػؽ كسػنجر  وىػو مػف ىػو  مػ  اسػتنتاج ورد فػن 
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سط سػتكوف خاليػة مػف تقرير لست عشرة وكالة مف وكا ت ا ستخبارات ا مريكية مف أف منطقة الشرؽ ا و 
  أي بعػد عشػر سػنوات. ذلػؾ مػا وػرح بػو لوػحيرة نيويػورؾ بوسػت 1011شنء اسمو اسػرافيؿ بحمػوؿ عػاـ 

أئسطس الماضن. ووجو ا ست،راب أساسا ىو إجماع ىذه الوكا ت الستة عشػر عمػس  20ا مريكية بتاريخ 
بعيف بميػوف دو ر فقػط   ئيػر  وأنيػا ما وومت اليػو بشػهف اسػرافيؿ  وىػن وكػا ت ميزانيتيػا السػنوية تبمػغ سػ

أعدت تقريرىا بناء عمس تكميؼ مف وكالة ا ستخبارات المركزية )اؿ سن. ني. إيو(.. ىػذا التقريػر الػذي يقػ  
فن ا نتيف و مانيف ورحة استعرض ا سباب التن أوومت واضعيو الس ما تووػموا اليػو  ولكػف يبػدو أنػو يػد 

قاومػػة الرمسػػطينية فػػن ذلػػؾ كمػػو. كمػػا يبػػدو أنػػو افتػػرض أف ردود فعػػؿ ئػػاب عنػػو عنوػػر واحػػد  وىػػو دور الم
ا نظمة العربية وا س مية لمموايؼ ا سرافيمية تخض  لنرس المعايير المنطقية التن تحكـ ردود فعٍؿ متويعة 
مف النظـ التن تحرص عمس موالحيا  ونخشس أف يرقد جمي  مف شاركوا فن وض  التقرير وظػافريـ عنػدما 

رؤساؤىـ عمس الحقيقة. التقرير ما زاؿ مشروع تقرير ُيدـ لمرفيس اوباما الػذي لػـ يقػره بعػد  ولػذا فإنػو لػـ  يطم 
ينشػػػر حتػػػس كتابػػػة ىػػػذا المقػػػاؿ ليوػػػبح فػػػن متنػػػاوؿ الجميػػػ . ئيػػػر أف أمػػػره انرضػػػح حيػػػث أف الػػػرفيس  وفقػػػا 

الكػون،رس  كمػا ىػو معػروؼ  ل جراءات المتبعة  ياـ بتوزيعو عمس عدد محدود مف كبار رجاؿ الكون،رس. و 
يخض  ل حت ؿ ا سػرافيمن. فووػؿ التقريػر  سػرافيؿ وأنوػارىا  ف ػارت  ػافرتيـ. وىكػذا عػرؼ أمػره  وبػدأت 
ا ي ـ تتناولو بقدر ما َعِمَمػْت عػف مضػمونو. ونحػف فػن ىػذا المقػاؿ نعتمػد ئمػس مػا ع رنػا عميػو عنػد البحػث 

.  Kevin Barrettيف أوفاىػػا بحػػث لمػػدكتور كرػػيف باريػػت عنػػو فػػن الشػػبكة العنكبوتيػػة  والتػػن كػػاف مػػف بػػ
 Preparing for a post-Israel Middleويحمػؿ التقريػر اسػـ 'ا عػداد لشػرِؽ أوسػط مػف بعػد اسػرافيؿ')

East  ولمقارئ اف يطم  عمس ما كتب عنو وُنِقَؿ منو فن الشبكة العنكبوتية تحت ىذا ا سـ. وىذا ما فعمناه )
ف تقريػرا يترػؽ عميػػو ىػذا العػدد مػػف وكػا ت ا سػتخبارات ا مريكيػػة يجػدر بنػا أف نحػػاوؿ لمتعريػؼ بػو  حيػػث أ

 التعرؼ عميو يدر ما تسمح بو الظروؼ. .
 النتيجة واالسباب

ػ التيجة التن تو وؿ ليا التقرير ىن 'أف المومحة ا مريكية الوطنية تتعارض تعارضا جذريا م  اسرافيؿ  1
ن فػػن الويػػت الحاضػػر أكبػػر تيديػػد لمموػػالح ا مريكيػػة الوطنيػػة بنيػػا بطبيعتيػػا الوػػييونية' وأف 'اسػػرافيؿ ىػػ

وأفعاليا تحوؿ دوف وجود ع يات عادية بيف الو يات المتحدة وا يطار العربية وا س مية  ولدرجة متنامية  
نقمناىا فيما تقدـ  بيف الو يات المتحدة والمجتم  الدولن ا كبر'. وأوؿ ما تجب م حظتو ىو أف النتيجة التن

تحد ت عف اسرافيؿ 'الوييونية' وليس عف اسرافيؿ عمس اط ييػا  وىػذا يعنػن أف النتيجػة التػن تووػؿ الييػا 
يػػد   تتحقػػؽ اذا تخمػػت اسػػرافيؿ عػػف العقيػػدة الوػػييونية التػػن تسػػيطر عمييػػا. ولػػذا واسػػتنادا الػػس ىػػذا المنطػػؽ 

 متزمة بعقيدة الوييونية  وىذا ىو المتوي .يكوف الزواؿ المتوي  مرىونا باستمرار اسرافيؿ م
ػ التقربر لـ يحور اض ار السيفة ِؿ 'طبيعة اسرافيؿ وأفعاليا' فن الع ية ا مريكية ا سرافيمية مػ  ا يطػار  2

العربيػػة وا سػػ مية وانمػػا أشػػار أيضػػا الػػس أف ذلػػؾ يحػػوؿ  لدرجػػة متناميػػة  دوف وجػػود ع يػػات عاديػػة بػػيف 
والمجتم  الدولن. أمريكا تجد نرسيا بشكؿ متناـ فن عزلة فػن المجتمػ  الػدولن  خاوػة فػن  الو يات المتحدة

مجمػػػس ا مػػػف والجمعيػػػة العامػػػة ل مػػػـ المتحػػػدة  والوكػػػا ت ا مميػػػة المتخووػػػة بسػػػبب ارتيانيػػػا بػػػالموايؼ 
تحػػدة أنيػػا حريوػػة ا سػػرافيمية التػػن تتعػػارض والقػػانوف الػػدولن و/ أو القػػيـ والمبػػادئ التػػن تػػدعن الو يػػات الم

ذف القمػػػػؽ ا مريكػػػػن لػػػػو جانبػػػػاف  الموػػػػالح ا مريكيػػػػة فػػػػن العػػػػالميف العربػػػػن  عمػػػػس التمسػػػػؾ بيػػػػا ونشػػػػرىا. وان
 وا س من والحرج المتنامن فن المجتم  الدولن.

 ػ وا سباب التن يوردىا التقرير ىن  3
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  2856فػػن العػػاـ  ىنػػاؾ سػػبعمافة الػػؼ مسػػتوطف ئيػػر شػػرعن معتػػدوف عمػػس ارض ليسػػت ليػػـ سػػريت -أو 
ويترػػؽ العػػالـ كمػػو عمػػس أنيػػا تخػػص فمسػػطيف   اسػػرافيؿ. ا  أف المسػػتوطنيف لػػف يحممػػوا امتعػػتيـ وي،ادروىػػا 
بس ـ. وحيث اف العالـ لف يعترؼ ابػدا باسػتمرار وجػودىـ عمػس ىػذه ا رض المسػروية  فػإف اسػرافيؿ يوػبح 

ي أف اسػػرافيؿ سػتنيار كمػػا انيػارت جنػػوبن . أ2870وضػعيا كمػا كػػاف وضػ  جنػػوبن افريقيػا فػػن أواخػر عػاـ 
 افريقيا.
اافػػت ؼ الميكػػودي المتطػػرؼ الػػذي يحكػػـ اسػػرافيؿ ي،مػػض عينيػػو ويػػدعـ بشػػكؿ متزايػػد العنػػؼ المرػػرط  - انيػػا

واليمجية مػف جانػب المسػتوطنيف ئيػر الشػرعييف. ىػذا با ضػافة الػس البنيػة التحتيػة العنوػرية  بمػا فػن ذلػؾ 
اـ الحػػواجز ونقػػاط الترتػػيش المتنػػامن فػػن وحشػػيتو  وىػػن أمػػور   يمكػػف الػػدفاع جػػدار الروػػؿ العنوػػري ونظػػ

 عنيا أو ا بقاء عمييا وتتنايض م  القيـ ا مريكية.
ويقوؿ التقرير إف اسرافيؿ لف تػتمكف مػف الوػمود أمػاـ  قػؿ الربيػ  العربػن واليقظػة ا سػ مية القػادَمْيِف  - ال ا

وريػػة ا يرانيػػة كػػذلؾ. ويقػػوؿ التقريػػر فػػن ىػػذا الخوػػوص  حسػػبما أورده والػػداِعَمْيف لرمسػػطيف  ونيضػػة الجمي
 المعمقوف 

'فػػػن الماضػػػن  كانػػػت الػػػدكتاتوريات فػػػن المنطقػػػة )أي الشػػػرؽ ا وسػػػط( تقرػػػؿ الطريػػػؽ أمػػػاـ تطمعػػػات شػػػعوبيا 
ـ المؤيػػدة لمرمسػػطينييف.ئير أف تمػػؾ الػػدكتاتوريات أخػػذت تتيػػاوا بسػػقوط شػػاه ايػػراف المػػوالن  سػػرافيؿ فػػن عػػا

ويياـ الجميورية ا سػ مية الديمويراطيػة التػن لػـ يكػف امػاـ حكومتيػا مػف خيػار متػاح سػوا أف تنبنػس  2868
معػػػػػارضة شعبيا  سرافيؿ. والعممية ذاتيا  أي تسايػػػط الدكػػػػػتاتورييف الذيف تعامموا م  اسرافيؿ أو عمس ابيػؿ 

اء المنطقػة. والنتيجػػػة سػتكوف حكومػات أك ػَر ديمويراطيػًة احتػػػػمموىا  ىن اضف عممية متسارعة فن جمي  أرجػ
 وأك َر اس مًا وُبْعدًا عف أف تكوف وديقة  سرافيؿ'.

ػ ويقوؿ المعمقػوف عمػس ىػذا التقريػر وعمػس مويػؼ كسػنجر بػهف ال،ريػب فػن ا مػر ىػو اف كمييمػا   يبػدياف  4
هف جميػػ  ا مػػريكييف  بمػػا فػػييـ الػػذيف اي اسػػؼ عمػػس مػػا يسػػميو الػػبعض 'وفػػاة' اسػػرافيؿ. ويرسػػروف ذلػػؾ  بػػ

يعممػػوف فػػن وكػػا ت المخػػابرات  كػػانوا متػػه ريف بػػا ع ـ المنحػػاز بقػػوة  سػػرافيؿ  ولكػػنيـ بػػدأوا يخرجػػوف مػػف 
 عباءة ذلؾ ا ع ـ ولـ يعودوا يكتر وف لزواؿ اسرافيؿ  لألسباب التالية  

عػػامموف فػػن وكػػا ت ا سػػتخبارات ىػػـ كػػذلؾ  يػػد ا مريكيػوف الػػذيف ييتمػػوف بالشػػؤوف الدوليػػة  وكسػػنجر وال -أ
 َممُّوا العدوانية والتطرؼ ا سرافيمييف.

تزايد شعور ا متعاض لدا ك ير مف ا مريكييف لسيطرة الموبن ا سرافيمن عمس الحوار العاـ فن امريكا  -ب
ن البيػػػت ومعايبتػػػو لمػػػف يخػػػرج عػػػف الخػػػط الوػػػييونن  م ػػػؿ مػػػا حوػػػؿ مػػػ  عميػػػدة الوػػػحرييف ا مػػػريكييف فػػػ

 ا بيض السيدة ىيميف توماس  المبنانية ابوؿ وئيرىا مف رجاؿ الوحافة وا ع ـ.
لـ يعد الييود فن امريكا متحديف فن دعميػـ  سػرافيؿ  ولػـ يعػد الشػباب الييػودي فػن امريكػا يكتػرث بمػا  -ج

 يجري  سرافيؿ.
م ػػػػػاؿ كسػػػػػنجر ووكػػػػػا ت وىػػػػػو أيػػػػػؿ ابسػػػػػباب وضػػػػػوحا  حسػػػػػب أيػػػػػواؿ المعمقػػػػػيف  ولكنػػػػػو سػػػػػبب يػػػػػوي ب -د

ا سػػتخبارات ا مريكيػػة  وىػػذا السػػبب ىػػو أف المعمومػػات بػػدأت تتكشػػؼ بػػاف اسػػرافيؿ    القاعػػدة  ىػػن التػػن 
كانػػػت وراء عمميػػػة ترجيػػػر برجػػػن المركػػػز التجػػػاري فػػػن نيػػػو يػػػورؾ أو منرػػػذتيا المباشػػػرة  وىػػػذه الحقيقػػػة بػػػدأت 

ف لمرفاسة ا مريكيػة ىػو ميػرليف ميمػر  ويقػوؿ معمقػوف تتحدث عنيا وسافؿ ا ع ـ وتبناىا عمنا أحد المرشحي
أمريكيػوف بػػهف النيايػة المؤكػػدة لمع يػات ا مريكيػػة ا سػرافيمية سػػتهتن أذا شػاعت ىػػذه المعمومػة وووػػمت الػػس 
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المواطف العػادي ا مريكػن. الحقػافؽ العمميػة بػدأت تنتشػر وكميػا تؤكػد اف اوػطداـ طػافرة ركػاب ببػرج كػهبراج 
 ي   يمكف لو اف يدمره ويذيب الخرسانة المسمحة التن بنن بيا.المركز التجار 

 والخالصة
ػ لعؿ ىذه ىن المرة ا ولس التن ُيعترؼ فييا فن و يقة رسمية  بسباب موضوعية  بهف المومحة القوميػة  2

عػف وكالػة اسػتخبارات فػن تقريػر يتحػدث  25ا مريكية تتعارض م  دعـ أمريكا  سرافيؿ  وبوؿ مرة تشػترؾ 
شرؽ أوسط بدوف اسرافيؿ ويتويػ  أف يحػدث ذلػؾ خػ ؿ عشػر سػنوات  ويقتػرح سياسػة امريكيػة جديػدة. طبعػا 
مف السابؽ بوانو الحديث عنو وكػهف تووػياتو أوػبحت سياسػة رسػمية لمو يػات المتحػدة مػ  أنػو يػن رفاسػتو 

 لب الوييونية. سنرا.ال انية  وىذه فروة نادرة أتاح لو فييا التقرير فروة انقاذ امريكا مف مخا
ػ أننػػا نتػػردد ك يػػرا فػػن يبػػوؿ النتػػافق التػػن تووػػؿ الييػػا التقريػػر ييمػػا يخػػص الع يػػات ا مريكيػػة العربيػػة  1

وا سػػ مية وارتبػػاط ىػػذه الع يػػات بالع يػػات ا مريكيػػة ا سػػرافيمية. فعمػػس مػػا يقػػارب سػػبعة عقػػود والع يػػات 
معيػا سػيطرة اسػرافيؿ عمػس السياسػة ا مريكيػة فيمػا يتعمػؽ بالعػالميف  ا مريكية ا سػرافيمية تػزداد عمقػا وتتزايػد

العربن وا س من  وتتعمؽ فن الويت ذاتو الع يات ا سرافيمية بالك ير مف ا نظمة العربية وا س مية  بػؿ 
لدرجػة  إف طبيعة اسرافيؿ وأفعاليا لـ تقؼ حاف  دوف تقارب مت حؽ بيف عدد مػف ا نظمػة العربيػة واسػرافيؿ

أف وزير خارجية دولة عربية ورج أف ب ده ستطمب حماية القنبمة الذرية ا سرافيمية فن مواجية ايراف. وفػن 
ىػػذه الرتػػرة كػػذلؾ تعمقػػت الع يػػات ا مريكيػػة مػػ  دوؿ عربيػػة فهيامػػت الو يػػات المتحػػدة يواعػػد عسػػكرية فػػن 

ات المتحدة.ولػػذا ياننػػا نسػػتبعد أي ت،ييػػر فػػن ارتضػػييا وتحالرػػت معيػػا ضػػد ا رىػػاب ا سػػ من كمػػا تػػراه الو يػػ
الموايؼ ا مريكية مالـ يؤد الربي  العربػن الػس ت،ييػر مػؤ ر ومتجػانس إف لػـ يكػف موحػدا فػن مويػؼ ا نظمػة 

 العربية مف اسرافيؿ ومف حميرتيا الو يات المتحدة.
تػو المقاومػة الرمسػطينية فػن ئػزة ػ يستطي  الربي  العربن المساىمة فن اتخاذ القرار  وىذا النور الػذي حقق 2

 يادر عمس تسري  تحويؿ المسار.
ػ ي حػػػػػظ أف التقػػػػػرير يتحػدث عػػف العنوػػػػػرية الوػييونية ووحشػية المسػػتوطنيف وُيػذك ر بػاجراءات الروػػؿ  3

ر العنوػػري التػػن تتخػػذىا اسػػرافيؿ والتػػن كػػاف ليػػا م ي تيػػا فػػن جنػػوبن افريقيػػا  وادت فػػن النيايػػة الػػس انييػػا
تمقافن لنظاـ ا بار يد وزواؿ جنوبن افريقيا كدولة عنورية. ويتوي  التقريػر نرػس الموػير بالنسػبة  سػرافيؿ. 
وىنػػػا لمعػػػػرب دور يسػػػػتطيعوف اسػػػػترداده بعػػػد دورىػػػػـ المتيالػػػػؾ فػػػػن الموافقػػػػة عمػػػس ال،ػػػػاء القػػػػرار الػػػػذي اعتبػػػػر 

ىموا مسػػػاىمة مخزيػػػة فػػػن دفػػػف الوػػػييونية شػػػك  مػػػف اشػػػكاؿ العنوػػػرية والتمييػػػز العنوػػػري  وبعػػػد أف سػػػا
المحاولة الشجاعة التػن يامػت بيػا المنظمػات ئيػر الحكوميػة فػن مجمػس حقػوؽ ا نسػاف اعػادة ا مػور الػس 

 وضعيا السميـ.
 ولمحديث بقية فن الجزء ال انن الذي يبحث فن طريؽ زواؿ اسرافيؿ بالشرعية الرمسطينية.

 7/21/1021، القدس العربي، لندن
 

 : عزلة الدولة الصييونيةميةإسرائيشيادات  48
 د. أسعد عبد الرحمف
لطالما سعت الدولة الوييونية إلس تقػديـ نرسػيا باعتبارىػا بمػدًا يتبنػس يػيـ الحضػارة ال،ربيػة. وعمػس الػرئـ مػف 
عدـ وديية ىذا القوؿ  أوً   فػن ظػؿ عنوػريتيا التػن تتنػايض جوىريػًا مػ  ديمقراطيتيػا المزعومػة  إ  أف 

-ن العقؿ الباطف ال،ربن ىذه المزاعـ  خاوػة مػ  الدعايػة الوػييونية العالميػة التػن تتسػـ إسرافيؿ رسخت ف
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بقػػدر كبيػػر مػػف فنػػوف المعرفػػة بهوػػوؿ الدعايػػة الموجيػػة. لكػػف ىػػذا ابمػػر ت،يػػر ك يػػرًا  -ونحػػف نعتػػرؼ بػػذلؾ
ولة الوػييونية مػف اليـو  وباتت شرعية ىذا الكياف محؿ تشكيؾ الك يريف  بعد أف أدرؾ العالـ ما تقـو بو الد

 فرض واي  جديد عمس ابرض م،اير تمامًا لما يسمس "الشرعية الدولية".
يبػػؿ أيػػاـ معػػدودة مػػف اعتػػراؼ ابمػػـ المتحػػدة بعضػػوية فمسػػطيف دولػػًة ئيػػر عضػػو بوػػرة مرايػػب  نشػػر مويػػ  

داده  أكػػػد "أف القنػػػاة العاشػػػرة فػػػن التمرزيػػػوف ااسػػػرافيمن تقريػػػرًا يػػػاؿ إنػػػو سػػػري عممػػػت وزارة الخارجيػػػة عمػػػس إعػػػ
الجمود السياسن فن المنطقػة  وتحديػدًا المراوضػات مػ  الرمسػطينييف  أضػر بسػمعة إسػرافيؿ ويسػيـ فػن إزالػة 
الشرعية الدولية عنيا". ونقمت وحيرة "معاريؼ" مضموف التقرير الذي أعدتو الػدافرة الجديػدة المكمرػة بدراسػة 

دوليػػػة المناىضػػػة اسػػػرافيؿ نتيجػػػة احت ليػػػا لألراضػػػن الػػػردود التػػػن ينب،ػػػن أف يػػػتـ تقػػػديميا عمػػػس الحمػػػ ت ال
الرمسػػطينية ولسياسػػتيا ا سػػتعمارية ا سػػتيطانية  إضػػافة إلػػس جوانػػب أخػػرا تػػدرجيا إسػػرافيؿ فػػن إطػػار "نػػزع 
الشرعية" عنيا. وجاء فن ذلؾ التقريػر أف "الجمػود السياسػن ومعارضػة إسػرافيؿ لمتوجػو الرمسػطينن إلػس ابمػـ 

س نحػػػػو خطيػػػػر سػػػػمعة إسػػػػرافيؿ وشػػػػرعيتيا فػػػػن ك يػػػػر مػػػػف دوؿ العػػػػالـ". وأشػػػػار أحػػػػد المتحػػػػدة يقوضػػػػاف عمػػػػ
الدبموماسػػييف ااسػػرافيمييف المخضػػرميف الػػذيف أعػػدوا التقريػػر إلػػس أف "السػػموؾ ااسػػرافيمن فػػن مواجيػػة الخطػػوة 

 الرمسطينية كاف سببًا رفيسيًا فن نظرة العالـ تجاه إسرافيؿ اضف".
البريطانيػػة تحػػد ت مػػؤخرًا  عػػف يػػرار إسػػرافيؿ بنػػاء    ػػة ن ؼ بػػؤرة اسػػتعمارية وػػحيرة "الراينانشػػاؿ تػػايمز" 

استيطانية جديدة فن الضرة ال،ربية والقدس الشريية المحتمتيف  وذلؾ بعد يوـ مف موافقة ابمػـ المتحػدة عمػس 
لألمػـ المتحػدة يبوؿ فمسطيف  حيث يالت  "إف ا نتوار الدبموماسن المدوي لمرمسطينييف فن الجمعية العامة 

دولػػة ىػػن التػػن تبنػػت مويرػػًا  282أبػػرز عزلػػة إسػػرافيؿ الدبموماسػػية"  مشػػيرًة إلػػس أف  مػػانن دوؿ فقػػط مػػف بػػيف 
داعمًا اسرافيؿ برفض رف  درجة التم يؿ الرمسطينن. واعتبرت الوحيرة أف ىذا النوع مف العزلة الدبموماسية 

وبػػن لمخطػػوة الرمسػػطينية  مشػػيرًة إلػػس أنػػو لػػـ توػػوت فقػػط اسػػرافيؿ كػػاف بشػػكؿ عػػاـ نتاجػػًا لمػػدعـ القػػوي ابور 
نما كاف ىناؾ  سبانيا  وان يطاليا وان ئالبية الدوؿ ابعضاء فن ا تحاد ابوروبن لمومحة القرار  وبينيا فرنسا وان
امتنػػاع عػػف التوػػويت مػػف جانػػب دوؿ ك يػػرًا مػػا كانػػت ُتعػػّد حميرػػًة يويػػًة اسػػرافيؿ م ػػؿ ألمانيػػا وىولنػػدا. وفػػن 

ؽ نرسو  جاءت أشد عبارات الشجب مف الرفيس الررنسن  والتن ياؿ فييا إنو "يرضؿ عدـ ا نتقاؿ إلػس السيا
استخداـ العقوبات ضد إسرافيؿ لدفعيا إلس التراجػ  عػف يرارىػا ا سػتيطانن". وفػن ذات السػياؽ  يػهتن تحػذير 

ذلؾ إيامة دولػة فمسػطينية  أو مواجيػة المستشارة ابلمانية لنتنياىو ومطالبتو بهف "يختار بيف الس ـ  بما فن 
 عزلة دولية".

وبالمقابػػؿ  تتجاىػػؿ الدولػػة الوػػييونية كتابػػات إسػػرافيمية متزايػػدة عػػف أف سػػبب مػػا "تعانيػػو" عمػػس وػػعيد "نػػزع 
الشػرعية" عنيػا إنمػا ىػو نػاجـ عػف سياسػاتيا ا حت ليػة والعنوػرية  خاوػة مػ  وجػود سياسػن  م ػؿ نتنيػاىو 

ة. ويالػػػػت وػػػػحيرة "ىػػػػآرتس" ااسػػػػرافيمية فػػػػن افتتاحيػػػػة ليػػػػا  "إف يػػػػرار بنػػػػاء البػػػػؤر عمػػػػس رأس حكومػػػػة يمينيػػػػ
ا ستيطانية الجديدة جاء عقابًا مف الحكومة ااسرافيمية ضد الرمسطينييف والعالـ  بعد إيػرار عضػوية المرايػب 

ض إسػػرافيؿ لرمسػػطيف  وفػػن مواجيػػة العػػالـ الػػذي يطالػػب بدولػػة فمسػػطينية وينبػػذ ا حػػت ؿ". وأوضػػحت أف رفػػ
التجاوب م  ىذا الطرح يعمؽ ويجذر العزلة وا نرواؿ بينيا وبيف الواي  فن العالـ  وأنيا بدً  مف ا سػترادة 
ممػػػا جػػػرا واسػػػتخ ص العبػػػر مػػػف الرشػػػؿ الحػػػالن  انسػػػايت الحكومػػػة الحاليػػػة وراء سياسػػػة منحػػػازة وتمييزيػػػة 

سػيواجو الحكومػة المتويػ  أف يشػكميا  بعػد فػوزه  أخرا". وذكرت الوحيرة أف "نتنياىو عمس ما يبػدو يقػدـ لمػا
فن ا نتخابات القادمة  وىن  التشدد  والعزلة السياسية  وانتقاد العالـ". وفػن ىػذا يقػوؿ "ييػودا بػف مفيػر" فػن 
مقاؿ بعنواف "الحقيقة المرة  ىزمت إسرافيؿ سياسيًا فن ابمـ المتحدة"  "ُأويبت إسرافيؿ بيزيمة سياسية. فػ  
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ظيار الحكمة مف متحد ن الحكومة وأعضاء الميكود أف تخرن الحقيقة  تستطي  جمي  الترسيرات والتعمي ت وان
الُمرة. فقد أ بت التوويت فػن الجمعيػة العموميػة لألمػـ المتحػدة عمػس رؤوس ابشػياد عزلػة إسػرافيؿ القاسػية  

 وىن عزلة لـ نجرب م يً  ليا منذ أف انتيت عممية سيناء".
أريفيمػن" فػن مقػػاؿ نشػرتو "ىػآرتس" بعنػواف "إسػرافيؿ فػػن الطريػؽ إلػس عزلػة دوليػة"  "فنتنيػػاىو  ويقػوؿ "شػاؤوؿ 

بخػػػػ ؼ كػػػػؿ أسػػػػ فو تقريبػػػػًا  وػػػػاحب أيديولوجيػػػػة عالمػػػػو مقسػػػػوـ بػػػػيف ابسػػػػود واببػػػػيض. فالعػػػػدؿ والحكمػػػػة 
 24موضوعاف فن جعبة طرؼ واحد فقط  ىو طرفو. وىو يرا أف دولػة ـ.ت.ؼ التػن سػُت،رس عمػس مبعػدة 

كـ مف تػؿ نبيػب ىػن تيديػد وجػودي ليػا". ويضػيؼ الكاتػب  "إف وحدتػو مػ  ليبرمػاف الػذي يػرا عبػاس عافقػًا 
أمػػاـ السػػ ـ  سػػتعزز اعتقاداتػػو وتػػؤدي بإسػػرافيؿ نيافيػػًا إلػػس منزلػػة )شػػعب يسػػكف وحػػده(. ويػػد عمػػؿ نتنيػػاىو 

روف أنػو   يقػوؿ الحقيقػة  بوورة واضحة عمس مجابية رفػيس أميركػن يتػولس عممػو  وأوػبح زعمػاء أوروبػا يػ
وىػػو لػػـ يمنػػ  المػػس بالع يػػات مػػ  موػػر وابردف. فمػػيس ىػػو ولػػيس ليبرمػػاف المنبػػوذ مػػف المجتمػػ  الػػدولن  

 ال نافن المناسب لميـو المتوي  اسرافيؿ".
وفن مقاؿ بعنواف "ليبرمػاف... وزيػر خارجيػة فاشػؿ وخطيػر"  يقػوؿ نري شػبيط  "ليبرمػاف وزيػر خارجيػة فاشػؿ 

  جزفيًا فن الو يات المتحدة وأوروبا  وىو يجعؿ إسرافيؿ ُترا فن ال،رب كدولة فقدت وورتيا.   شػؾ ُمقاطَ 
عمػػس ااطػػ ؽ فػػن أف ليبرمػػاف عبقػػري سياسػػن. فػػالعبقري السياسػػن وحػػده ىػػو الػػذي يسػػتطي  أف يضػػمؿ دولػػة 

لحريػدييف كػن ييػدـ بيتنػا كاممة  وأف يت عػب كمػا يشػاء ببرنػامق عمػؿ كراىيػة العػرب وبرنػامق عمػؿ كراىيػة ا
 ااسرافيمن فن حيف يبنن إسرافيؿ بيتو".

وفن المحومة فيذه السياسة اليمينية ليس مودرىا نتنياىو أو ليبرماف فحسب  بؿ ىناؾ توجو عاـ إسرافيمن 
راىػػف  يتجػػذر يوميػػًا  ويػػرفض الحقػػوؽ الوطنيػػة الرمسػػطينية  و  يػػؤمف بالتعػػايش السػػممن  ويػػرا فػػن ع يػػات 

 يؿ م  العالـ العربن كراحًا   ينتين بيف يوا النور ويوا الظ ـ!إسراف
 7/21/1021، بوظبيأاالتحاد، 

 
 مخاطر الشرق األوسط  مواجيةأوباما في  49

 باتريؾ سيؿ
يتوػػػّرؼ الػػػرفيس ابميركػػػن بػػػاراؾ أوبامػػػا فػػػن الشػػػرؽ ابوسػػػط وكهنػػػو   يػػػدرؾ المخػػػاطر التػػػن تتسػػػبب بيػػػا 

إف السػرف الكبيػرة   يمكنيػا ت،ييػػر مسػارىا بسػيولة أو بسػرعة  إ  أف السػػرينة  السياسػات التػن ينتيجيػا. ُيقػػاؿ
 22ابميركية تتجو مباشرًة إلس ا وػطداـ بجبػؿ جميػدي. وبالمقارنػة مػ  ىػذا ا وػطداـ  يػد تبػدو اعتػداءات 
ية سػػبتمبر بم ابػػة حػػادث عػػابر. فبيػػدؼ حمايػػة أميركػػا وموػػالحيا وحمرافيػػا  يجػػب اعتمػػاد إجػػراءات توػػحيح

  فتة  وكمما كاف ذلؾ سريعًا فن و ية أوباما ال انية كّمما كاف أفضؿ.
فمسػػطينيًا وجػػرح ألػػؼ فمسػػطينن نخػػر فػػن  251مشػػيرة إلػػس مقتػػؿ  –لرتػت ابريػػاـ الوػػادرة مػػؤخرًا انتبػػاه العػػالـ 

امػػة وػػوتًا فػػن الجمعيػػة الع 227ئػػزة  بالمقارنػػة مػػ  مقتػػؿ سػػتة إسػػرافيمييف وجػػرح إ نػػن عشػػر نخػػريف. وجػػاء 
لألمػػػـ المّتحػػػدة مؤيػػػدًا ل رتقػػػاء برمسػػػطيف إلػػػس منوػػػب دولػػػة مرايبػػػة ئيػػػر عضػػػو مقابػػػؿ تسػػػعة أوػػػوات فقػػػط 
معترضة عمس ذلؾ  ىن إسرافيؿ  والو يات المتحدة  وكندا  والجميورية التشيخية  وبنما  وأربػ  دوؿ وػ،يرة 

 مف جزر المحيط اليادئ.
الكبير فن ااوابات المسّجمة فن وراع ئزة ابخير والعزلػة إذ تعكس التراوت  –وم  أف ىذه ابرياـ ممرتة 

فين   تكشؼ كؿ ابمور. حيث أف عنورًا   يمكف احتسابو  –الدولية المتزايدة اسرافيؿ والو يات المتحدة 
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ي،مػن تحػػت السػطح مباشػػرًة كحمػـ البركػػاف. ويتم ّػؿ بالكراىيػػة. فخػ ؿ أك ػػر مػف أربعػػة عقػود مػػف الكتابػة عػػف 
ابوسػػط والكػػ ـ مػػ  العػػرب  يممػػا وػػادفت كرىػػًا كيػػذا حيػػاؿ إسػػرافيؿ  ورئبػػة كيػػذه با نتقػػاـ  وئضػػبًا الشػػرؽ 

 كيذا إزاء رفيس الو يات المتحدة  راعية إسرافيؿ.
وعنػػدما تتعػػرض الشػػعوب ل ضػػطياد وا حػػت ؿ والحوػػار والقتػػؿ  وعنػػدما ُتسػػَرؽ أراضػػييا وتُػػرفض حقوييػػا 

قوة العنيرة فن دحضيا وطمسيا مويتًا. ولكف عندما تنترض فن نياية المطػاؼ  وىويتيا الوطنية  يد تنجح ال
 كما يتوجب عمييا  يكوف ا نرجار عنيرًا.

وىػن وجيػة نظػػر  –يعػرؼ العػالـ بهسػره أف يػادة إسػػرافيؿ مػف اليمػيف المتطػرؼ يريػدوف ابرض ولػػيس السػ ـ 
ـ رفػيس الػوزراء بنيػاميف نتانيػاىو ومػف م مػو يتقاسميا معيـ بحماسة المسػتوطنوف ومتزمتػوف نخػروف. ويػد أيػد

عمس فعػؿ كػؿ مػا بوسػعو لترػادي المراوضػات مػ  الرمسػطينييف  بف أي شػكؿ مػف أشػكاؿ المراوضػات يحمػؿ 
ويكػّف اليمينيػوف فػن إسػرافيؿ الكراىيػة لمرمسػطينييف «. إسرافيؿ الكبرا»خطر ويؼ التقدـ باتجاه تحقيؽ ىدؼ 

فػػيس السػػمطة الرمسػػطينية  بف المعتػػدليف يريػػدوف السػػ ـ والحػػد مػػف سػػرية المعتػػدليف أم ػػاؿ محمػػود عبػػاس  ر 
إسرافيؿ لألراضن. ويرضؿ القادة ااسرافيميوف مف اليميف المتطرؼ إلس حػد بعيػد المقػاتميف الرمسػطينييف عمػس 

كيػػؼ يمكػػف الترػػاوض مػػ  »بنػػو يمكػػف اعتبػػارىـ إرىػػابييف يسػػتحيؿ إجػػراء محاد ػػات معيػػـ. « حمػػاس»ئػػرار 
  إنو سؤاؿ ئالبػًا مػا يطرحػو اليمػيف ااسػرافيمن. ولطالمػا ىػدفت السياسػة ااسػرافيمية إلػس «يريد يتمؾ؟شخص 

يمػػ  المعتػػدليف وتعزيػػز تطػػّرؼ المقػػاتميف. أمػػا الم ػػؿ ابخيػػر عمػػس ذلػػؾ  فيػػو ائتيػػاؿ أحمػػد الجعبػػري  القافػػد 
فـ اط ؽ النار م  إسرافيؿ.   فن الويت الذي كاف يشارؼ عمس الموافقة عمس ويؼ دا«حماس»العسكري لػ 

إسػػرافيؿ ائتالػػت الرجػػؿ الػػذي كػػاف يممػػؾ النرػػوذ ليعقػػد اترايػػًا »  أف «ىػػآرتس»ويػػد كتػػب رويرػػف بيداتسػػور فػػن 
 «.معيا

م يػيف نسػمة  أف تعتقػد أنيػا  6كيؼ يمكف لدولة بال،ػة الوػ،ر  يقطنيػا »إ  أنو يجدر طرح السؤاؿ التالن  
يرانػن وتركػن فضػً  عػف العػالـ المسػمـ الشاسػ  عمػس نطػاؽ  يادرة عمس التحدي المسػتمر لمفػة مميػوف عربػن وان

أوس ؟ وحدىا الو يات المتحدة يادرة عمػس إنقػاذ إسػرافيؿ مػف الميػوؿ ا نتحاريػة لقادتيػا. ولكػف مػف الضػروري 
ن أف تتوّرؼ الو يات المتحدة لحماية نرسيا ضد ما سيكوف ب  أدنػس شػؾ رّد فعػؿ عنيرػًا فػن حػاؿ فشػمت فػ

كػػبح الطموحػػات المبػػالغ فييػػا لػػدا حميرتيػػا. فالسػػ ـ والسػػ ـ وحػػده كريػػؿ بضػػماف مسػػتقبؿ إسػػرافيؿ وحمايػػة 
 الو يات المتحدة مف خطر رد فعؿ عربن عنيؼ.

سػػبتمبر نػػداء ياسػػيًا لميقظػػة لػػـ تتعػػاؼ الو يػػات المتحػػدة منػػو كميػػًا حتػػس اضف. وتشػػكؿ  22كانػػت اعتػػداءات 
مناىض لألميركييف فن أف،انستاف وباكستاف واليمف وأرجاء أخرا مػف العػالـ المسػمـ الموجة الحالية لمشعور ال

إنذارًا نخر يجب أف تهخذه الو يات المتحدة فن الحسػباف. لقػد وػدر أك ػر مػف إنػذار مما ػؿ فػن السػابؽ. ويػد 
رة مم،ومػة بانرجػار سػيا 2871تسبب ال،ضب الشيعن حياؿ الدعـ ابميركن اسرافيؿ بعد اجتياح لبنػاف عػاـ 

تشػريف ابوؿ )أكتػوبر(  12عنورًا مف القػوات البحريػة ابميركيػة داخػؿ مطػار بيػروت فػن  132أودا بحياة 
 21فػػن مينػػاء عػػدف فػػن « يػػو أس أس كػػوؿ». وتم ّػػؿ تحػػذير نخػػر بػػاليجوـ عمػػس السػػرينة ابميركيػػة 2872

مػػرد مناىضػػة لألميػػركييف تػػودي بحػػارًا أميركيػػًا وأدا إلػػس حركػػة ت 26  مػػا تسػػبب بمقتػػؿ 1000تشػػريف ابوؿ 
أيمػػػوؿ  21بحيػػػاة النػػػاس حتػػػس يومنػػػا ىػػػذا. وسػػػّمط مقتػػػؿ السػػػرير ابميركػػػن كػػػريس سػػػتيرنز فػػػن بن،ػػػازي فػػػن 

ضوءًا ياسيًا عمس الطريقة التن يرا بيا ااس ميوف الو يات المتحدة. أولػـ يكػف التوػويت  1021)سبتمبر( 
تػذكيرًا جديػدًا بوجيػة نظػر العػالـ بالسياسػات ابميركيػة فػن ابخير فػن ابمػـ المتحػدة فػن شػهف مقػاـ فمسػطيف 

 شهف ىذه المسهلة الم يرة لجدؿ كبير؟
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سػرعاف مػا سػيواجو أوبامػا لحظػة الحقيقػة. وسيضػطر إلػس اتخػاذ بعػض الخيػارات المؤلمػة التػن سػتؤ ر بعمػػؽ 
ولوجيػػة التوسػػعية الراسػػخة فػػن أمػػف أميركػػا ومقاميػػا فػػن العػػالـ. فيػػؿ تتناسػػب القػػيـ ابميركيػػة فعػػً  مػػ  ابيدي

الجػػػذور والنظػػػرة القافمػػػػة عمػػػس كػػػػره العػػػرب التػػػن يعتمػػػػدىا المسػػػتوطنوف ااسػػػػرافيميوف المتطرفػػػوف والقوميػػػػوف 
المتدينوف؟ ىؿ ترئب الو يات المتحدة فعً  فػن الويػوؼ إلػس جانػب العنوػرييف والراشػييف الػذيف يضػطيدوف 

 أشجار الزيتوف القديمة التن يممكونيا وييدموف الجوام ؟ويقتموف الرمسطينييف ويحريوف حقوليـ ويقطعوف 
لقد تـ انتقاد أوباما لعدـ زيارتػو إسػرافيؿ وسػيكوف مطمػ  العػاـ المقبػؿ الويػت المناسػب لمقيػاـ بػذلؾ. وفػن حػاؿ 

« الذكيػة»عف إيناع إسرافيؿ بتبديؿ مسارىا فيؿ ستكوف جرعة مػف القػوة « المرنة»و « الومبة»عجزت القوة 
الية؟ يحتاج أوباما إلس تحديد عمنػن لمشػروط ابميركيػة لوضػ  حػد نيػافن لموػراع العربػن ااسػرافيمن أك ر فع

السػػاـ  الػػذي دّمػػر سػػمعة الو يػػات المتحػػدة وفػػرض عمػػس ابرض ابميركيػػة عقابػػًا مريعػػًا. ومػػف الضػػروري أف 
طالػػب بيػػا المجتمػػ  يضػػمف دعػػـ القػػوا العالميػػة لمػػؤتمر دولػػن سػػيررض عمػػس ابطػػراؼ شػػروط السػػ ـ التػػن ي

الدولن. ويجب أف يمجه إلس سمطات الرفاسة ليررض حؿ الدولتيف ويجمب السػ ـ إلػس الشػرؽ ابوسػط الشػديد 
 التهـز  يبؿ أف يروت ابواف.

ويبػػرر المتشػػافموف أف أوبامػػا متعػػب مػػف الشػػرؽ ابوسػػط وأنػػو   يمكنػػو مواجيػػة معركػػة مريػػرة مػػ  الكػػون،رس 
من  ناىيػػؾ عػػف معركػػة ضػػد وػػروؼ نافػػذة مػػف المحػػافظيف الجػػدد ومجموعػػات الػػذي يػػدعـ الطػػرؼ ااسػػرافي

الض،ط المناورة اسرافيؿ. ويقاؿ إنو   يريد أف يخاطر ويتعرض لمذلة أخػرا كتمػؾ التػن تعػرض ليػا عمػس 
يد نتانياىو عندما حاوؿ الض،ط عميو لتجميد حركة ا ستيطاف فن مطم  و يتو ابولس. وفن أي حاؿ  يبدو 

تن  بهنو ميما فعؿ  ستكوف الدوؿ العربية ال،نية بالنرط إلس جانب الو يات المتحدة. كما انو مقتن  بهف أنو مق
التحػػدي الحقيقػػن بالنسػػبة إلػػس الو يػػات المتحػػدة فػػن السػػنوات المقبمػػة يكمػػف فػػن بػػروز الوػػيف. لػػذا  ينب،ػػن أف 

 دً  مف منطقة المتوسط والخميق.تكوف ابولوية لترسيخ جذور النروذ ابميركن فن المحيط اليادئ  ب
بهف أوبامػا سػيراجئ الشػرؽ ابوسػط  –عمس رئـ كؿ الوياف   –وفن نقيض ذلؾ  ي ابر المترافموف عمس أمميـ 

والعػالـ باتخػػاذ بعػض القػػرارات الحاسػمة. فيػػـ يعتقػدوف أنػػو يتػروا يبػػؿ التحػرؾ. إنػػو يريػد أوً  تشػػكيؿ حكومتػػو 
الخارجيػػػة والػػػدفاع الجديػػػديف. ومػػػا   شػػػؾ فيػػػو أنػػػو يريػػػد تقيػػػيـ نتػػػافق  الجديػػػدة  بمػػػا فػػػن ذلػػػؾ تعيػػػيف وزيػػػري

لمعرفػػة مػدا وػعوبة وتعقيػد المشػػكمة  1022ا نتخابػات ااسػرافيمية التػن سػتجرا فػػن كػانوف ال ػانن )ينػاير( 
 التن سيواجييا.

الن جافزة نوبؿ التن وسُتظير ابشير القميمة المقبمة ما إذا كاف أوباما سيترؾ بومتو فن التاريخ ليستحؽ بالت
 فاز بيا.

 7/21/1021، الحياة، لندن
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 اليكس فيشماف
ُتجري دولة اسرافيؿ تراوضا منظما تقريبػا مػ  حمػاس فػن ئػزة. فمػرة كػؿ اسػبوع تقريبػا يشػخص وفػد اسػرافيمن 

وػار عػف ئػزة. الس القاىرة وُيجري ىنػاؾ محاد ػات تتعمػؽ بتخريرػات ايتوػادية معناىػا التخريػؼ الحقيقػن لمح
حينمػػػا بػػػدأت ا توػػػا ت مػػػ  حمػػػاس  يبػػػؿ عمميػػػة 'عمػػػود السػػػحاب' انحوػػػرت ا توػػػا ت فػػػن تسػػػيي ت 
ايتوادية؛ وبعد 'عمػود السػحاب' ُأضػيؼ وفػد نخػر يتنػاوؿ التسػيي ت ابمنيػة يرأسػو منػدوب لػرفيس الػوزراء. 
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مػس مجموعتػاف مػ  الموػرييف فػن وتقرر فن اضونػة ابخيػرة فقػط توحيػد الوفػد ا يتوػادي والوفػد ابمنػن وتج
 حيف يكوف مندوب حماس فن ال،رفة المجاورة  وستجري ت،ييرات اخرا عمس الوفديف.

اف كػػؿ ىػػذا الووػػؼ يرمػػن الػػس اف ُنبػػيف انػػو   ُيجػػرا ىنػػا ترػػاوض تقنػػن فػػن ويػػؼ اطػػ ؽ النػػار فقػػط  بػػؿ 
وويؼ سياسة الروؿ بيف الحديث عف محاد ات ترمن الس تسيي ت كبيرة تبمغ حد خرض الحوار عف ئزة 

ئػػزة والضػػرة المتػػيف ُتسػػمياف عنػػدنا دولػػة حمػػاس والسػػمطة الرمسػػطينية. يمكػػف اف ُيقػػاؿ اييامػػا اف الحػػديث عػػف 
اتوػػا ت بيننػػا وبػػيف الموػػرييف واف اسػػرافيؿ فػػن الحاوػػؿ ُترخػػن الحبػػؿ شػػيفا مػػا وليسػػت ىػػذه ىػػن الحقيقػػة. 

زة. وىػن بػدؿ اف ُتسػقط حمػاس معنيػة بػهف تمػنح سػمطة فاسرافيؿ بقيادة نتنياىو ئيرت سياستيا نحو يطػاع ئػ
 حماس يوة كن تحافظ عمس اليدوء وكن تدفعيا الس التحالؼ السنن المعادي  يراف مف مور ويطر وتركيا.
لكػػف كيػػػؼ يػػػتـ تبيػػاف ىػػػذا لمناخػػػب اليمينػػػن  أو لمناخػػب ا سػػػرافيمن بعامػػػة  الػػػذي بينػػوا لػػػو طػػػواؿ السػػػنيف اف 

ري اسػػرافيؿ تراوضػػا معيػػا أبػػدا؟ والجػػواب سػػيؿ وىػػو أنيػػـ   ُيبينػػوف. فالسياسػػة حمػػاس حركػػة ارىػػاب لػػف ُتجػػ
الحاليػػػة ىػػػن الطمػػػس عمػػػس ا توػػػا ت وعػػػدـ التووػػػؿ الػػػس اترايػػػات مػػػ  حمػػػاس الػػػس مػػػا بعػػػد ا نتخابػػػات. 
واسػػرافيؿ أوػػ  محتاجػػة الػػس 'زمػػف امتحػػاف' لتػػرا ىػػؿ ترػػن حمػػاس بويػػؼ اطػػ ؽ النػػار. فعنػػدىا اذا ذريعػػة 

 ـ يتابعوف السرر الس القاىرة واذا أل،س الموريوف لقاًء ىنا وىناؾ ف  يبكن أحد.رافعة  في
وحينمػػا أوػػبحت توجػػد ايضػػا تراىمػػات واترايػػات مػػ  حمػػاس فػػانيـ عنػػدنا يحػػافظوف عمػػس مضػػاءلة ذكػػر ذلػػؾ 
 سػػباب انتخابيػػة. فقػػد وافقػػت اسػػرافيؿ مػػ   عمػػس توسػػي  منطقػػة شػػريط الوػػيد  والتخمػػن عػػف جػػزء كبيػػر مػػف 

لشريط الراوؿ عمس طوؿ الحدود ما عدا منطقة المعابر فن كـر أبو سالـ ومعبر إيػرز  وزيػادة كبيػرة لكميػة ا
مواد البناء التن تدخؿ الس ئزة. وأوبحوا يتحد وف عف تودير مف القطاع ويد يتحػد وف فػن المرحمػة التاليػة 

لحومت اسرافيؿ  والعياذ باهلل  عمس  عف دخوؿ ناس الس اسرافيؿ لمعمؿ. لو أف ىذه ا مور ُنشرت فن العالـ
 عدة نقاط ايجابية. لكف نتنياىو يحارب مف اجؿ احتياطن ناخبن نرتالن بينيت  وليذىب العالـ الس الجحيـ.

أسخؼ مف ذلؾ سياسة نتنياىو لقضية امػواؿ السػمطة الرمسػطينية. كػاف نتنيػاىو بػيف ابوافػؿ الػذيف أدركػوا اف 
ا مػػػػواؿ. ويبػػػؿ بضػػػػعة اشػػػػير عػػػرض جيػػػػاز ا مػػػػف عمػػػس نتنيػػػػاىو المعػػػػانن  السػػػمطة سػػػػتنيار اذا لػػػـ تبم،يػػػػا

مميػػػار شػػػيكؿ كػػػؿ سػػػنة. وفيػػػـ نتنيػػػاىو وأمػػػر وزيػػػر  21ا يتوػػادية  عػػػادة السػػػمطة ا سػػػرافيمية الػػػس الضػػػرة  
الماليػػة بػػهف يعطػػن السػػمطة الرمسػػطينية ُسػػمرا عمػػس حسػػاب الضػػرافب التػػن تسػػتحقيا. ويبػػؿ بضػػعة ايػػاـ حولػػت 

 340مميػػوف شػػيكؿ مقدمػػة وىػػو شػػنء لػػـ يعقيػػا عػػف اعػػ ف أنيػػا لػػف تحػػوؿ مبمػػغ  100السػػمطة  اسػػرافيؿ الػػس
 مميوف شيكؿ الس السمطة عقابا عمس اجراء أبو مازف فن ا مـ المتحدة مف طرؼ واحد.

اف ىػػذا ا عػػ ف   معنػػػس لػػو بف اسػػػرافيؿ سػػتدف  المبمػػغ كمػػػو. واذا لػػـ تتمػػػؽ السػػمطة بػػاين المػػػاؿ فمػػف تػػػدف  
ألرػػػا مػػػف رجػػػاؿ ابمػػػف فػػػن الضػػػرة. واذا لػػػـ توجػػػد رواتػػػب فمػػػف يوجػػػد تعػػػاوف أمنػػػن وسػػػيوجد  14ب الػػػس الرواتػػػ

ارىاب. والسمطة أو  فن عجز يبمغ ممياري شيكؿ وىن   تدف  الس المزوديف وترفض البنوؾ العمؿ معيا. 
 سياسن باىظ؟.واسرافيؿ ىن التن ستدف  فن نياية ا مر  فمماذا يتـ التوريح بتوريحات وُيدف   مف 

؟ اف اجػػراءات الحوػػوؿ عمػػس رخػػص فقػػط E1ىػػؿ يعتقػػد أحػػد حقػػا اف اسػػرافيؿ سػػتبنن ذات مػػرة فػػن المنطقػػة 
تحتاج الس نوؼ سنة عمس ابيؿ  أي بعد ا نتخابات بك ير  وحتس ذلؾ الحػيف ستت شػس ىػذه التوػريحات 

ذلػػؾ يعتبػػر سػػمبا لنافػػب مػػف  ايضػػا. لكػػف حكومػػة اسػػرافيؿ تػػرا اف كػػؿ سػػرير ُيػػدعس الػػس تػػوبيخ انتوػػار بف
 نرتالن بينيت.

 6/21/1021يديعوت 
 7/21/1021، القدس العربي، لندن
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