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 ليبرمان يعمن استقالتو كوزير لمخارجية عقب اتيامو بخيانة األمانة .5
ػ ا ؼ ب: اعمف وزير الخارجية االسرائيمي افيغدور ليبرماف الجمعة استقالته مػف منصػبه بعػد يػـو مػف  القدس

 اتهامه 'باساءة االئتماف' قبؿ خمسة اسابيع مف االنتخابات التشريعية في اسرائيؿ.
مي وزيػػرا وقػػاؿ ليبرمػػاف فػػي بيػػاف 'لسػػت ممزمػػا قانونيػػا بتقػػديـ اسػػتقالتي ا...ل ولكننػػي قػػررت التخمػػي عػػف مهػػا

 لمخارجية ونائبا لرئيس الوزراء'.
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واضػػػػاؼ 'منػػػػذ الباريػػػػة االخمػػػػيسل تخميػػػػت عمػػػػى ال ػػػػور عػػػػف يصػػػػانتي البرلمانيػػػػة وبعػػػػد اف كنػػػػت موضػػػػوعا 
لمماليقات القضائية وجمسات االستماع لستة عشر عاما فانني اريػد مػف دوف تػاخير انهػاء اػذش المشػكمة ورد 

 اعتباري'.
خػػذت اػػذا القػػرار مقتنعػػا بػػاف مػػواطني اسػػرائيؿ يسػػتطيعوف الػػذااب الػػى صػػناديؽ واكػػد ليبرمػػاف فػػي البيػػاف 'ات

االقتراع بعد يؿ اذش المشكمة'. مشيرا الى اف ذلؾ 'يعني انه يجب عمى الميكمة اف تدلي برأيها في القضػية 
والمويػدة قبؿ االنتخابػات. وعنػداا يمكننػي خدمػة مػواطني اسػرائيؿ واف اكػوف جػزءا مػف القيػادة القويػة المقبمػة 

 في مواجهة التيديات االمنية والسياسية واالقتصادية التي تواجهها دولة اسرائيؿ'.
  51/51/1051القدس العربي، لندن، 

 
 سبانيا ويمتقي البابا االثنينا  يطاليا و إعباس يزور  .1

البابا ا ؼ ب: اعمنت الرئاسة ال مسطينية الجمعة اف الرئيس ال مسطيني ميمود عباس سيمتقي  -راـ اهلل 
 بنديكتوس السادس عشر االثنيف في ال اتيكاف وسيزور ايطاليا واسبانيا.

وقاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ ابو ردينة لوكالة فرانس برس عبر الهاتؼ مف العاصمة البرتغالية لشبونة 
يطاليا لمقاء 'سيعود الرئيس اليوـ االجمعةل مف البرتغاؿ الى عماف ثـ سيقوـ االيد واالثنيف بزيارة الى ا

المسؤوليف االيطالييف وقداسة البابا االثنيف القادـ في مقر ال اتيكاف'. واضاؼ 'بعداا سيتوجه الى اسبانيا في 
 زيارة تستمر يوميف ايضا'.

وبيسب ابو ردينة فاف عباس 'سيقدـ الشكر لقيادة البمديف الصديقيف عمى التصويت االيجابي لصالح دولة 
مقاءات استمرار التشاور والتنسيؽ يوؿ كافة التطورات السياسية التي تمر بها فمسطيف وسيتـ خالؿ ال

 القضية ال مسطينية'.
 01/01/1101القدس العربي، لندن، 

 
 عريقات: أي عممية سياسية ذات مصداقية تتطمب وقف االستيطان واإلفراج عن المعتقمين .7

ات في منظمة التيرير ال مسطينية الجمعة، أكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة الم اوض: أشرؼ الهور
أنه ال يمكف أف تطمؽ أي عممية م اوضات جديدة مع إسرائيؿ، قبؿ اف توقؼ عمميات االستيطاف وت رج عف 

 المعتقميف ال مسطينييف، وقاؿ أف اذش ليست شروطا بؿ التزامات.
ممية السالـ أندرياس رينيكه، وقاؿ عريقات في تصريح صيافي عقب عقدش لقاءات مع المبعوث األوروبي لع

والقنصؿ البريطاني العاـ السير فنست فيف، كؿ عمى يدة 'إف وقؼ االستيطاف واإلفراج عف المعتقميف ليست 
نما التزامات عمى اليكومة اإلسرائيمية، وال يمكف إطالؽ عممية سياسية ذات مصداقية ومغزى دوف  شروطا وا 

 تزاميف'.تن يذ اليكومة اإلسرائيمية لهذيف االل
وأشار إلى أف الدعوة التي أطمقها الرئيس ميمود عباس الستئناؼ الم اوضات مف النقطة التي توق ت 

، لمتوصؿ إلى ات اؽ إطار يوؿ كافة قضايا الوضع النهائي وعمى رأسها 8002عنداا في نهاية عاـ 
سقؼ زمني مداش ستة  الالجئوف والقدس والمستوطنات، واإلفراج عف المعتقميف وباقي القضايا، وضمف

أشهر، مع وجوب التزاـ إسرائيؿ بوقؼ النشاطات االستيطانية، وبما يشمؿ القدس الشرقية واإلفراج عف 
، 'تعتبر فرصة يقيقية إلنقاذ مبدأ الدولتيف عمى 4331المعتقميف وخاصة اؤالء الذيف اعتقموا قبؿ نهاية عاـ 

 '.4391يدود 
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مشاورات إلقامة كون درالية مع األردف، وقاؿ اف الرئيس عباس، وتطرؽ عريقات إلى ما نشر يوؿ وجود 
والممؾ عبد اهلل الثاني، 'ات قا عمى تكثيؼ جهوداما لتيقيؽ االستقالؿ الناجز لدولة فمسطيف عمى يدود 

، وبعاصمتها القدس الشرقية'، متابعا 'ال يعقؿ اليديث عف كون درالية قبؿ تيقيؽ االستقالؿ لدولة 4391
 لميتمة'.فمسطيف ا

ويوؿ ما تردد عف م اوضات إسرائيمية فمسطينية في األردف، أكد عريقات أف لجنة مبادرة السالـ العربية 
ات قت في الدوية في التاسع مف الشهر الجاري عمى تشكيؿ لجنة برئاسة قطر ارئيس المجنةل، وعضوية، 

سعودية، والغرب، ومصر، واألردف، العراؽ ارئيس القمة العربية ل ولبناف ارئيس المجس الوزاريل، وال
وفمسطيف، واألميف العاـ لمجامعة العربية نبيؿ العربي، لوضع خطة تيرؾ استنادًا إلى ما قدمه الرئيس 
عباس مف مبادئ الستئناؼ العممية السياسية، وذلؾ لعرضها عمى صناع القرار في الدوؿ دائمة العضوية 

 في مجمس األمف، وباقي األطراؼ المعنية.
أكد أف اليديث عف أي م اوضات قبؿ ذلؾ، وقبؿ إرساء دعائـ يقيقية لمعممية السياسية 'يعتبر سابقًا و 

 ألوانه'.
 01/01/1101القدس العربي، لندن، 

 
 المناخ غير مؤات لمعودة إلى المفاوضات محمد أشتية:  .4

وضات ال مسطينية رأى الم اوض ال مسطيني ميمد اشتية أف المناخ غير مؤات الستئناؼ الم ا: أ ؼ ب
 ، فيما أشار إلى أف السمطة ستختار مطمع العاـ المقبؿ المنظمات الدولية التي ستنضـ إليها .”اإلسرائيمية“

لمعودة ” إسرائيمي”أعتقد أنه ال يوجد يتى اآلف مناخ إقميمي ودولي و” “فرانس برس”وقاؿ اشتية ؿ
إف الم اوضات “وأضاؼ ” . إلى م اوضات جديةرغـ استعدادنا الدائـ لمعودة ” إسرائيؿ“لمم اوضات مع 

الجدية أبرز مالميها وجود مرجعية واضية إلى الم اوضات ووجود وسيط نزيه قادر عمى التدخؿ ييثما 
يجب التدخؿ وعناصر بناء ثقة وأولها وقؼ االستيطاف واإلفراج عف األسرى . نريد م اوضات مف ييث 

 ” .األسبؽ أيهود أولمرت ”اإلسرائيمية“انتهينا مع رئيس اليكومة 
تطرح أفكار ال عمـ لنا بها عف م اوضات في فبراير/شباط المقبؿ، ولكف نيف جاازوف ألية “وقاؿ 

في سياؽ آخر، أعمف اشتية أف القيادة ال مسطينية ستقرر في ” . م اوضات جدية ترتكز عمى اذش القضايا
فيها قضائيًا ” إسرائيؿ“ها المياكـ التي قد تاليؽ المنظمات الدولية التي ستنضـ إليها ومف بين 8042بداية 

. 
وقاؿ خالؿ لقاء مع الصيافييف، الخميس، في بمدة بيت جاال جنوب الض ة الغربية بأنه بعد رفع تمثيؿ 

أنشأنا فريقًا قانونيًا لدراسة ما اي المنظمات التي سنتقدـ “فمسطيف إلى دولة مراقب في األمـ المتيدة 
واًل وما اي إجراءات االنضماـ وما اي فوائد وآثار االنضماـ ألي وايدة مف تمؾ بالطمب لعضويتها أ

في “، مشيرًا إلى منظمات البنؾ الدولي وصندوؽ النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية . وأضاؼ ”المنظمات
 ” .تغضوف أسبوعيف سنكوف في موقع لنقرر أيف ومتى سنتقدـ بطمب عضوية ألي وايدة مف اذا المنظما

 01/01/1101الخميج، الشارقة، 
 
 

 العقبة الرئيسية أمام استقرار فمسطين "إسرائيل"منصور: رياض  .1
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أكد المراقب الدائـ لدولة فمسطيف لدى األمـ المتيدة الس ير رياض منصور، أف التدابير : قنا –نيويورؾ 
عقبات رئيسة أماـ النمو االقتصادي واإلجراءات اإلسرائيمية غير القانونية وبناء المستوطنات والجدار، تظؿ 

 المستداـ لدولة فمسطيف.
وقاؿ منصور في كممته، أماـ الجمعية العامة لألمـ المتيدة في دورتها السابعة والستيف، يوؿ بند تقديـ 
المساعدة إلى الشعب ال مسطيني،" أف تراجع دعـ المانييف فضال عف إيجاـ بعض الدوؿ المانية عف 

ها المالية تجاش السمطة الوطنية ال مسطينية في الوقت المناسب، يزيد مف ت اقـ األزمة المالية الوفاء بالتزامات
التي تواجهها السمطة، إال أنه ينبغي أف يكوف واضيا أف ذلؾ يرجع أساسًا إلى استمرار االيتالؿ اإلسرائيمي 

في وجود اذش األزمة المالية في  غير المشروع لألرض ال مسطينية، بما فيها القدس الشرقية، واذا او السبب
 المقاـ األوؿ".

 01/01/1101الشرق، الدوحة، 
 

 مميون دوالر لمسمطة 500حدد موعد لتحويل مسؤول فمسطيني: لم ي   .6
د ب أ: ذكر مسؤوؿ في جامعة الدوؿ العربية أف الجامعة بدأت اتصاالتها مع الدوؿ العربية  -راـ اهلل 

المالية لمسمطة ال مسطينية فور انتهاء اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي عقد ليثها عمى االي اء بالتزاماتها 
 في الدوية يـو التاسع مف الشهر الجاري.

وقاؿ الس ير ميمد صبيح األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية الميتمة اف الجامعة لـ 
نها ستقوـ بعد غد االيد بتوجيه تتمؽ يتى االف اي ردود مف الدوؿ العربية بخصوص اال ي اء بالتزاماتها وا 

 رسائؿ رسمية لمدوؿ العربية لتيديد موق ها رسميا بنيتها دفع المستيقات المترتبة عميها لمسمطة.
وأضاؼ صبيح في تصرييات لوكالة 'معا' االخبارية أوردتها الجمعة انه ال يوجد موعد رسمي واضح يتى 

دوالر لمسمطة ال مسطينية والتي تعتبر شبكة األماف التي أعمنت عنها قمة مميوف  400االف لتيويؿ الػ 
 جامعة الدوؿ العربية وأكد عميها اجتماع لجنة المتابعة العربية بالدوية.

وأوضح اف موعد التيويؿ لمسمطة غير واضح، خاصة اف وزراء الخارجية العرب يتشاوروف مع دولهـ في 
 ؼ كؿ دولة.اذا الخصوص. ويعتمد ذلؾ عمى ظرو 

مميوف دوالر سيقسـ عمى الدوؿ العربية يسب مساامة كؿ دولة في موازنة جامعة  400وأضاؼ اف مبمغ الػ 
 الدوؿ العربية.

 01/01/1101القدس العربي، لندن، 
 

 أبو مرزوق: معبر رفح لن يتغير وأجيزة األمن في غزة ستكون جسر األمان لكل فمسطين .3
الدكتور موسى ابو مرزوؽ نائب رئيس المكتب ، أف غزةمف  11/12/2012سما االخبارية،  وكالةذكرت 

إف أبو مرزوؽ وقاؿ  السياسي ليركة يماس غادر قطاع غزة عبر معبر رفح بعد زيارة استمرت اسبوعا.
معبر رفح او أكثر موضوع تـ اليديث عنه في كؿ مم ات اليوار واقتريوا عمينا تارة أف يشرؼ عميه يرس 

وروبييف لضبط التهريب والممنوعيف وتارة المصالية". مؤكدا أف معبر رفح لف ينقؿ جغرافيًا الرئاسة أو األ
وسيبقى إطارًا لمعامميف فيه ياليًا ولف ييدث به كثير مف التغيرات عف الوضع اليالي، مستدركًا "فمف يريد 

 مشاركتنا فميأتي بدوف شروط وغير ذلؾ نيف صابروف".
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ارة الداخمية بيكومة غزة عصر الجمعة لوداع أبو مرزوؽ والوفد المرافؽ له جاء ذلؾ خالؿ ي ؿ نظمته وز 
بعد انتهائهـ مف زيارة قطاع غزة خالؿ ال ترة الماضية في صالة المغادرة بمعبر رفح البري جنوب قطاع 

 .غزة
لكؿ  وقاؿ" إف وزارة الداخمية واألمف الوطني بغزة اي جسر األمف واألماف لسكاف قطاع غزة ومستقبالً 

 فمسطيف".
يوؿ عقد لقاء لقادة ، ا ؼ بمف غزة نقاًل عف وكالة  11/12/2012القدس العربي، لندن، وأضافت 

ال صائؿ بيضور الرئيس ميمود عباس ابو مازف في القاارة قاؿ ابو مرزوؽ 'يعتمد اذا المقاء عمى رغبة 
تماع والبدء بخطوات جدية نيو اعادة ابو مازف االرئيس عباسل اوال بالدعوة لالطار القيادي لممنظمة لالج

 بناء المنظمة وانتخاب المجمس الوطني'.
 

 حركة فتح بشكل رسمي جاىزيتيا لعقد لقاءات لتنفيذ اتفاق المصالحة أبو زىري: حماس أبمغت  .8
قاؿ سامي ابو زاري الناطؽ باسـ يماس لػ'القدس العربي' الجمعة بأف يركته ابمغت :  وليد عوض -راـ اهلل
بشكؿ رسمي جاازيتها لعقد لقاءات بيف الطرفيف لتن يذ ات اؽ المصالية الموقع في القاارة مف قبؿ فتح 

جميع ال صائؿ، منواا الى اف ممؼ اليريات الذي نص عميه ات اؽ المصالية شرع التطبيؽ به بشكؿ عممي 
ات ومسيرات بالض ة عمى ارض الواقع مف خالؿ السماح المتبادؿ بيف اليركتيف العضائهما بتنظيـ فعالي

 الغربية وقطاع غزة.
وتابع ابو زاري قائال 'بالنسبة لممصالية اناؾ تطبيؽ عمى االرض فيما يتعمؽ بممؼ اليريات، واذش 
المسيرات التي تخرج بالض ة ليماس والتي خرجت قبؿ ذلؾ وستخرج قريبا في قطاع ليركة فتح اي تأتي 

 ترجمة يقيقية لممصالية، 
الى انتصار المقاومة ال مسطينية في العدواف االسرائيمي االخير عمى غزة وتأييد يماس واشار ابو زاري 

لخطوة الرئيس ال مسطيني ميمود عباس الذااب لمجمعية العامة لميصوؿ عمى اعتراؼ دولي بالدولة 
 سااـ بشكؿ كبير في دفع المصالية لالماـ. 1967ال مسطينية عمى يدود عاـ 
وقاؿ ـ الصمت يياؿ موضوع الكون درالية بيف دولة فمسطيف المنتظرة واالردف، وفضمت يركة يماس التزا

'نيف نتي ظ عمى التعقيب عمى اذا الموضوع في اذش المريمة، ونيف ال نريد اف نتيدث بهذا أبو زاري 
 الموضوع بشكؿ رسمي'، مشيرا الى اف يركة فتح ن ت ذلؾ الموضوع.

 11/12/2012القدس العربي، لندن، 
 

 ات اآلالف يشاركون في مسيرات وميرجانات انطالقة حماس بالضفةعشر  .7
، وراـ اهلل، : الض ة الغربية انطمقت بعد صالة الجمعة اليوـ مسيرات ضخمة في مدف الخميؿ، وطولكـر

بالض ة الغربية ايت ااًل بانطالقة يركة "يماس" الخامسة والعشريف، ييث تدفؽ الرجاؿ والنساء بغزارة إلى 
 الؽ المسيرات ويتى أواسط المدف المختم ة.مواقع انط

فقد شارؾ عدة آالؼ في مدينة الخميؿ بالمسيرة الضخمة التي انطمقت باتجاش دوار ابف رشد وسط المدينة، 
عمى رأسهـ رئيس المجمس التشريعي الدكتور عبد العزيز دويؾ، وبقية نواب التغيير واإلصالح وعدد مف 

ى، يامميف الرايات والبيارؽ  واألعالـ، وات وا لمقساـ ويماس والشهداء قيادات القوى ال مسطينية األخر 
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الياسيف والرنتيسي والجعبري وال تى الساليمة الذي استشهد أوؿ أمس مف قبؿ مجندة صهيونية أطمقت عميه 
 ستة رصاصات في صدرش.

ـ لكؿ الشهداء ووقؼ د.عزيز دويؾ ونواب يماس وق ة وفاء لشهداء الشعب ال مسطيني، موجهيف تييته
 واألسرى والمقاومة ال مسطينية. 

وقاؿ القيادي في يركة يماس، أسامة يمداف في اتصاؿ مع الميت ميف في الخميؿ: "اذش المسيرة المتواصمة 
ف غزة  ف المقاومة اي الطريؽ والسبيؿ لمتيرير  كما اي في غزة، وا  ستصنع فجًرا نيرر به قدسنا.. وا 

 ضييات".انتصرت ب عؿ المقاومة والت
وتيدث رئيس الوزراء ال مسطيني إسماعيؿ انية عبر الهاتؼ لمجمااير الميتشدة في الخميؿ، مبارًكا 
االنطالقة  ومثمًنا مشاركة الجمااير الغ يرة التي لبت الدعوة مف مختمؼ مناطؽ الض ة الغربية، مشيًرا إلى 

 قرااـ ومدنهـ. أف ميرري ص قة وفاء األيرار سيعودوف إلى الض ة الغربية، إلى 
وفي راـ اهلل شارؾ أيًضا عدة آالؼ مف المواطنيف وقيادات يماس  ونواب التغيير واإلصالح في مسيرة 
انطمقت باتجاش دوار المنارة وسط المدينة رافعيف الرايات واات يف لمقساـ وصواريخ المقاومة وعمى رأسها إـ 

 نهج المقاومة. ، داعيف إلى مواصمة المصالية ال مسطينية، وتعزيز 75
وقاؿ النائب عف التغيير واإلصالح أيمد عطوف، خالؿ مشاركته بمهرجاف االنطالقة في راـ اهلل، إف يركة 
نه ال بديؿ عف المقاومة لكنس االيتالؿ، والمصالية ال مسطينية ال بديؿ  يماس قوية وااليتالؿ إلى زواؿ، وا 

 تصاراا األخير عمى االيتالؿ.عنها لطرد االيتالؿ، مثمًنا كؿ مف شارؾ غزة في ان
وفي طولكـر انطمقت مسيرة ضخمة رفعت خاللها البيارؽ والرايات مردديف اتاؼ "يا قساـ يا يبيب دمر تؿ 
أبيب" وغيراا مف الشعارات والهتافات المنددة بااليتالؿ، وموجهة التيية إلى كتائب القساـ وبقية قوى 

 طينية.المقاومة، اات يف لمويدة والمصالية ال مس
وتـ خالؿ المسيرات بث العديد مف أغاني المقاومة ال مسطينية، وخاصة لكتائب القساـ التي لقنت االيتالؿ 
درًسا في يجارة السجيؿ األخيرة، وردت العدواف عمى غزة وأفشمت مخططات نتنيااو وباراؾ، وأجبرت العدو 

 عمى استجداء التهدئة. 
 11/12/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 أحمد يوسف: حماس أصبح ليا سند من كل الدول التي تشكمت عمى خارطة الربيع العربي .50

 Deutscheواي اختصار لػا DWأيمد يوسؼ، القيادي في يركة يماس، في يوار مع  قاؿ :برليف
Welle أف  ،ليركة يماسل واي أكبر مؤسسة إعالمية ألمانية عف تغيير كبير في العالقات الخارجية
اآلف أصبح لها سند مف كؿ الدوؿ التي تشكمت عمى خارطة الربيع العربي، وأصبيت تساعدنا في اليركة "

 تيقيؽ اختراؽ وفتح آفاؽ في عالقاتنا مع دوؿ الغرب أيضا".
وأضاؼ " عالقات يماس اإلقميمية توسعت بشكؿ كبير في اآلونة األخيرة، واناؾ أطراؼ كثيرة ان تيت 

سالمية، أما دوؿ الغرب فتمارس عالقاتها عمى اليركة، فهناؾ عالقات صر  يية ومعمنة مف دوؿ عربية وا 
معنا مف خمؼ الكواليس، مف خالؿ دبموماسييف سابقيف أو أكاديمييف، مف اجؿ االطالع عمى رؤية يماس 

 السياسية في العممية السياسية والمصالية".
 11/12/2012وكالة سما االخبارية، 
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 أمام حماس عمى ضرورة القبول بحل الدولتين أنو سيصرأبمغني  باسليفني: ع .55
أشرؼ الهور: قالت تسيبي لي ني زعيمة يزب 'اليركة' اإلسرائيمي التي تستعد لخوض غمار  -غزة 

االنتخابات البرلمانية الجمعة، اف الرئيس ال مسطيني ميمود عباس، أبمغها أنه سيصر أماـ يركة يماس 
سطينية، عمى ضرورة القبوؿ بيؿ الدولتيف وتيقيقه مف خالؿ خالؿ أي اتصاالت لتيقيؽ المصالية ال م

 الم اوضات، بعيدًا عف العنؼ.
وأشارت لي ني في تصرييات لإلذاعة اإلسرائيمية الى أنها سمعت اذا الكالـ مف الرئيس عباس، خالؿ 

لها تصرييات إجرائها اتصاال اات يا معه الجمعة، لتهنئته عمى التصرييات التي أدلى بها، والتي رفض خال
 خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي ليركة يماس، يوؿ ضرورة القضاء عمى إسرائيؿ.

وقالت لي ني التي تستعد لمنافسة ائتالؼ رئيس الوزراء اإلسرائيمي اليالي بنياميف نتنيااو، انه يجب دعـ كؿ 
 مف يؤيد يؿ الدولتيف، في إشارة لمرئيس عباس، وانه ال يجوز مساعدة يماس.

 01/01/1101قدس العربي، لندن، ال
 

  نتخابات الكنيستكتمة التطرف بزعامة نتنياىو تتصدر التوقعات ال استطالع رأي:  .51
أظهػػػػرت اسػػػػتطالعات لمػػػػرأي نشػػػػرت نتائجهػػػػا، أمػػػػس، أف كتمػػػػة اليمػػػػيف بزعامػػػػة رئػػػػيس الػػػػوزراء : اوكػػػػاالتل

مػػػف  11االنتخابػػات التشػػػريعية فػػي بنيػػاميف نتنيػػػااو مػػا زالػػػت تتقػػدـ عمػػػى منافسػػيها قبػػؿ إجػػػراء ” اإلسػػرائيمي“
 يناير/كانوف الثاني المقبؿ.

نتائجػػه، فػػلف القائمػػة المشػػتركة بػػيف يزبػػي ” يػػديعوت أيرونػػوت“وبيسػػب االسػػتطالع الػػذي نشػػرت صػػيي ة 
اليمينػػي القػػومي المتطػػرؼ بزعامػػة وزيػػر الخارجيػػة افيغػػدور ” إسػػرائيؿ بيتنػػا“بزعامػػة نتنيػػااو ويػػزب ” ليكػػود“

 ”.الكنيست“مقعدًا في  51ى ليبرماف ستيصؿ عم
مقعػدًا ويػزب البيػت اليهػودي  55وبيسب االستطالع سييصؿ يم اء نتنيااو واـ يػزب شػاس الػديني عمػى 

 مقاعد. 6ويهودية التوراة الديني عمى  55عمى 
عضوًا  61مع ” الكنيست“وفي المجموع، سييصؿ االئتالؼ اليميني الياكـ ياليًا عمى األغمبية العظمى في 

 .510صؿ مف أ
تجػاوز نسػػبة اليسػػـ ألوؿ مػرة ويصػػؿ عمػػى مقعػػديف ” اإلسػػرائيميوف“وأظهػر االسػػتطالع أف يزبػػًا جديػدًا باسػػـ 

برئاسة تسػيبي ” اليركة“عمى أصوات الناخبيف مف أصؿ روسي، وأف قوة يزب ” الميكود بيتنا“وينافس قائمة 
 مقعدًا.    55مقاعد إلى  7لي ني قد ازدادت مف 

 51/51/1051، ةالخميج، الشارق
 

  عامًا  عشرينضابط إسرائيمي: جبية غزة في أىدأ حاالتيا منذ  .57
إف العدواف األخيػر عمػى قطػاع غػزة منػع يركػة ” اإلسرائيمي“قاؿ ضابط كبير في جيش االيتالؿ : ارويترزل

دأ يماس أنها يققت نصرًا، مدعيًا أف الجبهة اآلف في أا” زعـ“مف شف اجمات جديدة بالرغـ مف ” يماس“
 عامًا. 10ياالتها منذ 

فرصة لي ظ ماء الوجه بعد فشمها في إلياؽ مزيػد مػف ” يماس“أنه يجب إعطاء ” اإلسرائيمي“ورأى الضابط 
 ”.إسرائيؿ”الضرر بػ 
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ابتهػػػاجهـ اأاػػػالي غػػػزةل لػػػيس بسػػػبب النصػػػر، لكػػػف لشػػػعوراـ باالرتيػػػاح لتمكػػػنهـ مػػػف الخػػػروج مػػػف “وقػػػاؿ إف 
 ”.بيرة وكاف عميهـ أف ييافظوا عمى كبريائهـتمقوا ضربة ك“وأضاؼ ”. المالجئ

وغيراػػا مػػف ال صػػائؿ المسػػمية وجعمهػػا تيػػاوؿ تثبيػػت الهدنػػة أو عمػػى ” يمػػاس“رّوعػػت ” إسػػرائيؿ“وادعػػى أف 
 10ادوء مثؿ ذلؾ الذي تمتعنا به خالؿ الشهر الماضي لـ ييدث عمػى مػدار “األقؿ تجنب انتهاكها. وتابع 

 ”. عاماً 
 51/51/1051، الخميج، الشارقة

 
 غتيالوامن عممية  ةول مرة: قتمة الشييد الجعبري يروون جوانب وتفاصيل مثير أل  .54

نشػػرت صػػيي ة "معػػاريؼ" الصػػادرة صػػباح اليػػـو الجمعػػة، وألوؿ مػػرة مػػع عػػدد مػػف عناصػػر  :القػػدس الميتمػػة
الػذيف يشػرفوف الجيش االسرائيمي الذيف كانوا يراقبوف القائد العسكري ليركة يماس، الشهيد ايمػد الجعبػري، و 

 عمى تشّغيؿ وتوجيه الطائرات بدوف طيار التي القت إيدااا صاروخا نيو سيارة الجعبري وقتمته.
وتيّدث المشاركوف في عممية اغتياؿ الشهيد الجعبري فػي اػذش المقػابالت عػف مراقبتػه التػي "امتػدت لسػنوات" 

 وعف ليظات إتخاذ القرار بللقاء القنبمة القاتمة عميه.
صػػيي ة معػػاريؼ لهػػذش المقػػابالت وتقػػوؿ "فػػي مقابمػػة خاصػػة، وفػػي غرفػػة مكّي ػػة وسػػط اسػػرائيؿ تيػػّدث وتُقػػدـُ 

الجنود، منتقديف مف يص هـ بانهـ جنود "البالي ستيشف" اااللعاب االلكترونيةل واشاروا ب خر وزاو لما قػاموا 
 ويقوموف به.

الرمػػاؿ او نشػػتـ رائيػػة اليرائػػؽ اال اننػػا  وقػػالوا "عمػػى الػػرغـ مػػف اننػػا نجمػػس فػػي غرفػػة مكّي ػػة، وال نغػػوص فػػي
 نتصرؼ ونشعر بالضبط كجنود في الميداف، ونيس بنبضات قموبنا تضرب في صدورنا بقوة".

ومػػػف ابػػػػرز مػػػا جػػػػاء فػػػػي اػػػذش المقػػػػابالت، واياديػػػث المشػػػػاركيف فػػػػي عمميػػػة اغتيػػػػاؿ الشػػػهيد الجعبػػػػري نػػػػورد 
 المقتط ات التالية:

يظػة، ولقػد شػاادناش مػرارًا وعرفنػا مػف اػو، ومػاذا يمثػؿ، ولكػف كػاف يجػب لسنوات طواؿ كنا نستعد لهذش الم -
اختيار المكاف والوقت المناسبيف لمتن يذ فاوال واخيرًا، اف ما ستقوـ به سػيؤدي الػى قتػؿ شػخص، قػاؿ اعضػاء 

 فريؽ االغتياؿ.
ثػالث سػاعات ونصػؼ إستمرت عممية المتابعة والمراقبة لبيت الجعبري في ذلؾ اليػـو ايػـو اغتيالػهل، مػدة  -

دوف انقطاع، ساد خاللها ادوء ُمطبػؽ عمػى المكػاف، وفػي ليظػة وايػدة خػرج الهػدؼ االجعبػريل مػف البيػت، 
 فتغّير مزاجنا بشكؿ فوري قاؿ ايد الجنود.

اجهزتنػػػا اطائراتنػػػال كانػػػت تيمػػػؽ فػػػوؽ المنطقػػػة ل تػػػرات طويمػػػة، وكانػػػت تزّودنػػػا بالمعمومػػػات الدقيقػػػة ليظػػػة  -
دريف عمى تيديد ايف او بالضبط االمقصود الشهيد الجعبريل، ومع مف يجمػس، ومعرفػة مػف بميظة، وكنا قا

 يجمس معه في السيارة او بشكؿ اصح مف ال يجمس معه في السيارة.
فػػي الميظػػة التػػي تمقينػػا فيهػػا األوامػػر بالتن يػػذ، أصػػبيت المسػػؤولية كاممػػة عمينػػا بػػدوف اي تػػدخؿ مػػف أيػػد،  -

 اسب لمتن يذ، واعطاء القيادة اشارة بأف المكاف نظيؼ ومناسب لعممية القصؼ.ويجب إختيار المكاف المن
بعػػد التن يػػذ شػػاادنا العمميػػة فػػي االخبػػار، عممػػا اف مشػػاادي االخبػػار ااالخػػروفل لػػـ يعممػػوا كػػـ مػػف الوقػػت  -

 .استغرقت عمميات التعقب والمتابعة لبموغ ليظة التن يذ الميصورة بعدة ثواني التي شااداا العالـ
 بعد التن يذ تصافينا جميعًا وانأنا أن سنا عمى النجاح الذي أيرزناش . -
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إذا اردت اف تسػػألني كيػػؼ نمػػت تمػػؾ الميمػػة، سػػأقوؿ لػػؾ "بعػػد التن يػػذ نمػػت بشػػكؿ جيػػد فػػي تمػػؾ الميمػػة" قػػاؿ  -
 ايد اعضاء فريؽ االغتياؿ في يديثه لمصيي ة االسرائيمية

 54/51/1051وكالة سما اإلخبارية، 
 

 زار سرًا عدة دول أوروبية لمتنسيق معيا بشأن األسمحة الكيماوية السورية  فيكوخا .51
كش ت صيي ة 'يديعوت أيرونوت' العبرية في عدداا الصػادر الجمعػة النقػاب عػف : الناصرة ػ زاير أندراوس

رية أف رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اأمػافل الجنػراؿ أفيػؼ كوخػافي عػاد األسػبوع الماضػي مػف زيػارة سػ
قػاـ بهػػا لعػدد مػػف الػدوؿ األوروبيػػة، وأجػػرى خاللهػا مػػداوالت مػع نظرائػػه فػػي اػذش الػػدوؿ تتعمػؽ بػػ خر تطػػورات 
األوضػػػاع فػػػي سػػػورية، وبيسػػػب المصػػػادر األمنيػػػة التػػػي اعتمػػػدت عميهػػػا الصػػػيي ة العبريػػػة، فػػػلف الميادثػػػات 

اكـ فػػي سػورية إلػػى مػا أسػػمتها تمركػزت يػوؿ ايتمػػاؿ انتقػاؿ السػػالح الكيمػاوي الموجػػود فػي ييػازة النظػػاـ اليػ
 المصادر بالتنظيمات اإلراابية.

وسػػاقت الصػػيي ة قائمػػًة إنػػه وعمػػى مػػا يبػػدو، فػػلف اػػذش المػػداوالت، بػػيف الجنػػراؿ كوخػػافي ونظرائػػه مػػف أوروبػػا، 
 تناولت عمى نيو خاص السبؿ الك يمة بمنع انتقاؿ السالح الكيماوي السوري إلى يد منظمات إراابية، 

ذاتػػه، نشػػرت صػػيي ة 'صػػندي تػػايمز' البريطانيػػة فػػي مطمػػع األسػػبوع اليػػالي نبػػأ ي يػػد بػػأف قػػوات وفػػي السػػياؽ 
خاصة مف إسرائيؿ بدأت عمميات بيث داخؿ األراضي السورية عف األماكف الجديدة التي تـ تخزيف السالح 

مومػات تؤكػد أنػه الكيماوي فيها، ونقمت عف مصدر رفيع المستوى في القدس قوله إف إسرائيؿ تمقػت مػؤخرًا مع
تػػػػـ نقػػػػؿ اػػػػذا السػػػػالح إلػػػػى أمػػػػاكف تخػػػػزيف جديػػػػدة. ولكػػػػف نائػػػػب رئػػػػيس الػػػػوزراء اإلسػػػػرائيمي ووزيػػػػر الشػػػػؤوف 

االيتياط، موشيه بوغي يعالوف، ن ى في يػديث خػاص أدلػى بػه لمقنػاة العاشػرة فػي ي اإلستراتيجية، الجنراؿ ف
نيػة بأنهػا تنشػر بشػكؿ منهجػي أخبػاًرا بعيػدة جػًدا التم زيوف اإلسرائيمي صية اذا النبأ، واتهػـ الصػيي ة البريطا

 عف اليقيقة، عمى يد تعبيرش.
 51/51/1051، القدس العربي، لندن
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مينيا لقيادة اليكومػة كش ت استطالعات أف اإلسرائيمييف ما زالوا ي ضموف تيال ا ي :وكاالت –القدس الميتمة 
 المقبمة، وأف أكثر مف ثمثهـ ي كر بالهجرة.

وكشؼ استطالع نشرته "ا رتس" أمس، اف نيو مف اإلسرائيمييف ي كروف بالهجرة والعيش في دولة أخرى في 
يػػاؿ تسػػنى لهػػـ ذلػػؾ. وقالػػت الصػػيي ة إف النتػػائج م اجئػػة فػػي ظػػؿ المعطيػػات الرسػػمية لػػدائرة اإليصػػائيات 

 لتي تقوؿ إف ميزاف الهجرة إيجابي لصالح إسرائيؿ وليس سمبيا.المركزية ا
وقالػػت الصػػيي ة: "ال يمكػػف تجااػػؿ أف نسػػبة كبيػػرة مػػف اإلسػػرائيمييف يريػػدوف، بػػدرجات مت اوتػػة، البيػػث عػػف 
مكػػاف آخػػر لمعػػيش. إذ اف الميػػؿ العػػاـ عنػػداـ اػػو البيػػث عػػف دولػػة أخػػرى لهػػا أولويػػة بػػارزة عنػػداـ خاصػػة 

عاما مف العممانييف واألجيريف وعند سكاف الجنوب ومنطقػة المركػز  57-50أعماراـ بيف  شريية مف تتراوح
 في إسرائيؿ". وأشارت الصيي ة إلى أف االستطالع أجري قبؿ العدواف األخير عمى غزة.

وكش ت الصيي ة أف بيثا أجراش يوسي ايرباس في قسـ العموـ االجتماعية لجامعػة تػؿ أبيػب أظهػر أف أكثػر 
جػػواز سػػ ر أجنبيػػا لػػدوؿ مػػف أوروبػػا الوسػػطى واػػو ضػػعؼ  1009ألػػؼ إسػػرائيمي ممكػػوا فػػي عػػاـ  500مػػف 

 .1000ياممي الجنسيات المزدوجة الذي سجؿ في عاـ 
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وتؤكد الصيي ة أف العامؿ األساسي والم اجئ، في تيديد الرغبة بالهجرة ليس نابعا مف األوضاع األمنية بؿ 
اب ايديولوجية امعارضة االيتالؿ والقػوانيف غيػر الديمقراطيػةل اػـ قمػة االقتصادية، وأف الذيف يهاجروف ألسب

 فقط.
بيرجوال مػف الجامعػة العبريػة فػي القػدس بػيف أف  -واشارت الصيي ة إلى بيث نشرش البروفيسور سرجيو ديمي

 ولـ يعودوا إليها. 1051ألؼ إسرائيمي غادروا إسرائيؿ عاـ  51
 51/51/1051، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 الجيش اإلسرائيمي غّير من استعداداتو وعممياتو في الضفة يديعوت أحرونوت:  .53

الناصرة ػ 'القدس العربي' مف زاير أندراوس: كش ت صيي ة 'يديعوت أيرونوت' العبريػة فػي عػدداا الصػادر 
الجمعػػة، نقػػػاًل عػػػف مصػػػادر عسػػػكرية رفيعػػػة المسػػػتوى فػػػي تػػػؿ أبيػػػب، كشػػػ ت النقػػػاب عػػػف أف فرضػػػية العمػػػؿ 

لمركزية السائدة في مداوالت األجهزة األمنية فػي الدولػة العبريػة، بمػا فػي ذلػؾ جمسػة مػداوالت خاصػة عقػداا ا
رئػػيس أركػػاف الجػػيش اإلسػػرائيمي، الجنػػراؿ بينػػي غػػانتس، قبػػؿ أسػػبوعيف، تقػػوؿ إف الظػػروؼ الالزمػػة النػػدالع 

 ي ستشعمها، عمى يد تعبيراا.انت اضة جديدة في الض ة الغربية قد نضجت، وكؿ ما تبقى او الشرارة الت
ومػػػا ُيضػػػ ي عمػػػى النبػػػأ نوًعػػػا مػػػف المصػػػداقية اػػػو أف مػػػف قػػػاـ بلعػػػدادش اػػػو الميمػػػؿ لمشػػػؤوف العسػػػكرية فػػػي 
الصيي ة، أليكس فيشماف، ييث قاؿ أيًضا في الت اصيؿ إنه بنػاًء عمػى اػذا األسػاس اتخػذ فػي ال تػرة الياليػة 

فػػي نمػػط عمػػؿ قيػػادة المنطقػػة الوسػػطى لجػػيش االيػػتالؿ قػػرارا وبشػػكؿ غيػػر يػػاد، يػػنص عمػػى إجػػراء تغييػػرات 
اإلسػػرائيمي، واػػي المسػػؤولة عسػػكريا عػػف الضػػ ة الغربيػػة، بػػدءا مػػف تغييػػرات تكتيكيػػة فػػي اسػػتعدادات وانتشػػار 
قوات الجيش لمتعامؿ مع مظاارات ومواجهات ياشدة، وانتهاء بلعداد قوات عمى أابػة االسػتعداد تيسػبا مػف 

ات كبيرة في ياؿ تداور األوضاع في الض ة الغربية، وبكممػات أخػرى، قػاؿ الميمػؿ ياالت تمـز استدعاء قو 
 إف جيش االيتالؿ يستعد مع قوات أكبر وبوسائؿ أكثر لت ريؽ المظاارات، عمى يد تعبيرش.

عػػػالوة عمػػػى ذلػػػؾ، كشػػػؼ فيشػػػماف النقػػػاب عػػػف أنػػػه بالمقابػػػؿ، يقػػػوـ جػػػيش االيػػػتالؿ بعمميػػػة جمػػػع وتركيػػػز 
سيؽ مع جهاز األمف العاـ االشاباؾل ليس بهدؼ لجمع المعمومات عف تنظيمات ومجموعات مخابراتية، بالتن

إراابيػػػة فقػػػط، بػػػؿ أيًضػػػا فيػػػص اتجػػػاش الشػػػارع ال مسػػػطيني ورويػػػه المعنويػػػة وتوجهاتػػػه التػػػي قػػػد تؤشػػػر إلػػػى 
 ايتماالت ان جار األوضاع في الض ة الغربية.

القادة العسكرييف فػي مػا ُتسػمى بقيػادة المنطقػة الوسػطى كما نقؿ فيشماف عف المصادر عينها قولها إف كبار 
ُييػػافظوف عمػػى اتصػػاؿ مػػع قػػادة األجهػػزة األمنيػػة ال مسػػطينية، إذ تبػػيف أف اػػؤالء ال يكم ػػوف أن سػػهـ فػػي ال تػػرة 
األخيرة، مشقة الوصوؿ إلى مواقع األيداث والتظػاارات ويتييػوف لهػذش النشػاطات، خالفًػا لمماضػي أف تتسػع 

، ول ت الميمؿ اإلسرائيمي إلى أنه في يػاؿ لػـ تكػف اػذش الخطػوات كافيػة اليتػواء األوضػاع فػي وتنتشر أكثر
الضػػػ ة الغربيػػػة، فػػػلف جػػػيش االيػػػتالؿ سػػػيمجأ إلػػػى خطػػػط جػػػاازة ومعػػػدة مسػػػبًقا ترتكػػػز عمػػػى تعزيػػػز القػػػوات 

 الموجودة في الض ة الغربية خالؿ وقت قصير. 
كري فػػي يمػػاس، كتائػػب الشػػهيد عػػز الػػديف القسػػاـ، باشػػرت بمػػوازاة ذلػػؾ، أكػػد فيشػػماف عمػػى أف الجنػػاح العسػػ

بتأسيس خاليا عسكرية في الض ة الغربية، وفي منطقة الخميؿ بشكٍؿ خاٍص، ييػث يقػوـ الشػاباؾ اإلسػرائيمي 
 بمياربة اذش الخاليا، مف خالؿ يمالت االعتقاؿ ووقؼ عمميات تهريب األمواؿ إلى الض ة الغربية.

يمػػؿ فيشػػماف أف يمػػاس قامػت خػػالؿ عمميػػة اعػامود السػػيابل باإليعػػاز لرجالهػػا عػالوة عمػػى ذلػػؾ، ادعػى الم
في الضػ ة الغربيػة بتكثيػؼ عمميػاتهـ وصػوال إلػى إشػعاؿ انت اضػة ثالثػة تشػمؿ الضػ ة الغربيػة برمتهػا، بهػدؼ 
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زاد إجبار الجيش اإلسرائيمي عمى االنسياب مف اليػدود مػع القطػاع واالنتقػاؿ إلػى الضػ ة الغربيػة. وبال عػؿ، 
بالمئػة بمػا فػي ذلػؾ زرع  500فيشماف، فقد تضاع ت النشاطات العني ة في الض ة الغربية خالؿ اذش ال ترة بػ

 العبوات الناس ة، عمى يد قوله.
وبيسب الميمؿ اإلسرائيمي فلف األمر األبرز في جميع اذش التطورات السمبية في الضػ ة الغربيػة ال ينيصػر 

التػي تتسػـ بهػا، فعمػى سػبيؿ الػذكر ال اليصػر، قػاؿ إنػه تػـ إغػالؽ طريػؽ رقػـ فيعدد العمميات، بؿ في الجرأة 
قػػرب بيػػت يػػوروف مػػف قبػػؿ فمسػػطينييف ييممػػوف أعػػالـ فػػتح ويمػػاس والجبهػػة الشػػعبية لتيريػػر فمسػػطيف  115

عػػدة مػػرات، إذ أنهػػـ ُيخبػػروف السػػائقيف عمػػى الطريػػؽ بػػأنهـ يسػػيروف فػػي منطقػػة تقػػع تيػػت االيػػتالؿ، ولػػذلؾ 
غالؽ الشػػارع، مؤكػػدا عمػػى أف اػػذش ظػػاارة جديػػدة نسػػبيا ارت عػػت وتيرتهػػا بعػػد االعتػػراؼ ب مسػػطيف يقومػػوف بػػل

كدولػػة غيػػر عضػػو فػػي األمػػـ المتيػػدة، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، رأى الميمػػؿ أف عمميػػة المصػػالية بػػيف السػػمطة 
توق ػػت عػػف ويمػػاس اػػي مثابػػة تشػػجيع لمقيػػاـ بأعمػػاؿ العنػػؼ ضػػد إسػػرائيؿ، مشػػيًرا إلػػى السػػمطة ال مسػػطينية 

غػػالؽ المؤسسػػات  مياربػػة مؤسسػػات الػػدعوة التابعػػة ليمػػاس، كمػػا أف السػػمطة توق ػػت عػػف مصػػادرة األمػػواؿ وا 
الخيرية التابعة ليماس، األمر الذي ُييتـ عمى جيش االيتالؿ معاودة شػف يمػالت االعتقػاالت الواسػعة فػي 

ضػًجات النػدالع االنت اضػة الثالثػة، مػع الض ة الغربية، وخمص فيشماف إلى القوؿ إف الميداف بات جػااًزا ونا
ذلؾ، ل ت إلى أف الشعور السائد في ص وؼ األجهزة األمنية المهنية التي تعمؿ مقابؿ ال مسطينييف، اػو أنػه 

مػػف الشػػهر المقبػػؿ ال يوجػػد فػػي صػػ وؼ  11فػػي اػػذش ال تػػرة وعشػػية االنتخابػػات العامػػة التػػي سػػتجري فػػي الػػػ
 خذ القرارات الالزمة لنزع فتيؿ اذش القنبمة الموقوتة، عمى يد تعبيرش.المستوى السياسي اإلسرائيمي مف يت

 51/51/1051، القدس العربي، لندن
 

 مصادر إسرائيمية تؤكد موافقة السودان عمى إقامة قاعدة عسكرية إيرانية عمى أراضيو .58
ر البشػػير وافػػؽ ذكػػرت وسػػائؿ إعػػالـ إسػػرائيمية أف انػػاؾ معمومػػات تشػػير إلػػى أف الػػرئيس السػػوداني عمػػ لنػػدف:

 عمى إقامة قاعدة عسكرية إيرانية عمى أراضي بالدش.
وكانت وسائؿ اإلعالـ قد نقمت في وقت سابؽ عػف مصػادر فػي المعارضػة السػودانية أف اليكومػة السػودانية 
ات قت مع إيراف عمى بناء قاعػدة عسػكرية عمػى سػايؿ البيػر األيمػر، مضػي ة أف البشػير توصػؿ إلػى ت ػااـ 

 ثوري اإليراني بشأف إقامة اذش القاعدة في بورتسوداف أو في مكاف أخر عمى السايؿ.مع اليرس ال
مف جهتها، ن ت وزارة الخارجية السودانية بشدة تسريبات إعالمية إسرائيمية تيدثت عف موافقة الخرطـو عمى 

د عسػكرية أجنبيػة إف إنشػاء قواعػ»بناء قاعدة عسكرية إيرانية بالبير األيمر داخػؿ العمػؽ السػوداني. وقالػت 
 «.بالداخؿ مستييؿ لتعارض الخطوة مع مبادئ اليكومة

 51/51/1051، الشرق األوسط، لندن
 
 

 تتيم أبو مازن بإطالق انتفاضة فمسطينية ثالثة "إسرائيل" .57
قالػػت مصػػادر عسػػكرية إف الجػػيش اإلسػػرائيمي أعمػػف عػػف يالػػة تأاػػب قصػػوى فػػي : نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أبيػػب

ة خطر توسػع األيػداث وارت ػاع وتيػرة المظػاارات والمصػادمات مػع قواتػه التػي أسػ رت الض ة الغربية لمواجه
مكانيػة ان جػار األوضػاع نتيجػة أي يػدث أو أي صػداـ مػع الجػيش.  70أمس عف إصػابة نيػو  فمسػطينيا، وا 

وأشػػارت إلػػى أف الجػػيش اإلسػػرائيمي رصػػد مػػؤخرا االرت ػػاع فػػي الصػػدامات والمظػػاارات مػػع قواتػػه منػػذ عمميػػة 
تياؿ قائػد كتائػب عػز الػديف القسػاـ أيمػد الجعبػري الجنػاح العسػكري ليركػة يمػاس فػي غػزة والهجػـو عمػى اغ
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قطاع غػزة، التػي شػممت معظػـ أنيػاء الضػ ة وأعطػت مؤشػرات لمجػيش بلمكانيػة توسػعها وتصػاعداا فػي أي 
بيػػػة، فػػػي ظػػػؿ وقػػػت. وبػػػدأ منػػػذ ذلػػػؾ الوقػػػت يجػػػري االسػػػتعدادات والمراقبػػػة ودراسػػػة األوضػػػاع فػػػي الضػػػ ة الغر 

تقديرات ثـ معمومات ت يد بػأف األوضػاع التػي اتسػمت يتػى اليػـو بالهػدوء النسػبي، قػد تن جػر فػي أي ليظػة، 
وفػػي يػػاؿ وقػػوع يػػادث صػػعب كمػػا يصػػؿ فػػي مدينػػة الخميػػؿ، يمكػػف أف يتسػػع ليشػػمؿ منػػاطؽ مختم ػػة فػػي 

 الض ة.
سرائيمي تمارس ضغوطا عمػى وأوضيت عناصر في الجيش لصيي ة "يديعوت أيرونوت" أف قوى اليميف اإل

اليكومة والجيش لمتيرؾ ال وري لمواجهة األوضاع وعدـ االنتظار يتى يتمكف أبػو مػازف ورجالػه مػف تنظػيـ 
انت اضة، وقتمها واي في المهد. وتصر اذش العناصر عمى رؤية أف اندالع انت اضة جديدة خطر استراتيجي 

 عمى إسرائيؿ ينبغي إزالته قبؿ أف تصبح واقعا.
 51/51/1051، الشرق األوسط، لندن

 
 جبروىما عمى خمع مالبسيماوي جنود إسرائيميون يضربون مصورْين لرويترز .10

ضرب جنود إسرائيميوف اثنيف مف مصوري رويترز وأجبرواما عمى خمع مالبسهما في الشػارع، قبػؿ : رويترز
 بالمستش ى.أف يطمقوا عبوة غاز مدمع أمامهما تاركيف أيداما في ياجة إلى العالج 

وقاؿ المصوراف يسري الجمؿ ومأموف وزوز إف دورية راجمة أوق تهما واما في طريقهما بسيارتهما إلى ياجز 
ت تػػػيش قريػػػب كػػػاف قػػػد استشػػػهد فيػػػه فتػػػى فمسػػػطيني لمتػػػو برصػػػاص يػػػارس يػػػدود إسػػػرائيمي، مشػػػيرا إلػػػى أف 

 زرقاء عميها شارة صيافة".سيارتهما كانت معممة بوضوح بكممة "تم زيوف"، وكانا يرتدياف "سترات 
وأضاؼ مصورا رويترز أف الجنود أجبرواما عمى الخروج مف السيارة ولكمواما وضربواما بأعقاب بنػادقهـ، 
واتهموامػا بالعمػؿ ليسػاب منظمػة غيػر يكوميػة إسػرائيمية اػي "بتسػميـ" التػي توثػؽ انتهاكػات يقػوؽ اإلنسػاف 

 في الض ة الغربية الميتمة.
 54/51/1051، ةالجزيرة نت، الدوح

 
 ستراتيجيا امركز بيغن السادات: جماعة اإلخوان في مصر ترى في الدولة العبرية خطرا  .15

ػػػػ زايػػػر أنػػػدراوس: قالػػػت دراسػػػة إسػػػرائيمية جديػػػدة إف اليكومػػػة المصػػػرية، بقيػػػادة اإلخػػػواف المسػػػمميف،  الناصػػػرة
لسػػالـ مػع الدولػة العبريػة، ولكػف عنػػدما عنػدما تتوجػه إلػى العػالـ فلنهػا تؤكػػد التزامهػا بالميافظػة عمػى ات اقيػة ا

تتيدث اليركػة إلػى الػرأي العػاـ العربػي فلنهػا ال تخ ػي رغبتهػا فػي إلغػاء المعااػدة، وتػرى فػي إسػرائيؿ تهديػدا 
إسػػتراتيجيا، األمػػر الػػذي دفعهػػا لمضػػغط عمػػى الػػرئيس ميمػػد مرسػػي بتكثيػػؼ تواجػػد القػػوات المصػػرية فػػي شػػبه 

 جزيرة سيناء.
مة إنها تستبعد وقوع مواجهػة عسػكرية مػع مصػر، ولكنهػا بمػوازاة ذلػؾ، ُتيػذر صػناع القػرار وزادت الدراسة قائ

فػػي تػػؿ أبيػػب أْف يأخػػذوا عمػػى ميمػػؿ مػػف الجػػد المغػػة المعاديػػة لمدولػػة العبريػػة والتػػي يسػػتعممها قػػادة اإلخػػواف 
 المسمميف في مصر.

رتبط بالمؤسسػة الرسػمية اإلسػرائيمية، السادات فػي تػؿ أبيػب، والمػ -وزادت الدراسة، الصادرة عف مركز بيغف 
أنه منذ صعوداا إلى السمطة تقوـ يركػة اإلخػواف بتوجيػه رسػائؿ متناقضػة، ولكنهػا فػي اليقيقػة لػـ ُتغيػر مػف 
مواق هػػا المبدئيػػة المعاديػػة إلسػػرائيؿ، فمػػف ناييػػة، الػػرئيس مرسػػي يؤكػػد عمػػى أنػػه سػػُييافظ عمػػى المعااػػدة مػػع 

دوف مػػرة تمػػو األخػػرى، أف المعااػػدة سػػتبقى إذا توافقػػت مػػع المصػػالح الوطنيػػة إسػػرائيؿ، أمػػا قػػادة اليركػػة فيؤكػػ
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لمصر، ولكنهـ بالمقابؿ يؤكدوف عمى أف المعاادة ال تخدـ المصالح الوطنية لمصر، وبالتالي فلنهـ ُيطمقوف 
إف موقػؼ التصرييات القاضػية بػلجراء اسػت تاء إللغػاء معااػدة اكامػب دي يػدل كميػا، وبالتػالي، تقػوؿ الدراسػة، 

يركػػة اإلخػػواف المتنػػاقض يجػػب أْف يػػدؽ نػػاقوس الخطػػر فػػي الغػػرب فػػي مػػا يتعمػػؽ بالنوايػػا اليقيقيػػة لإلخػػواف 
 المسمميف.

ول تت الدراسة أيضا إلى أنه في ال ترة التي أعقبت مباشرة اإلطايػة بمبػارؾ، أعمػف اإلخػواف أنهػـ لػف يرشػيوا 
الي شػهريف مػف االنتخابػات غيػرت المنظمػة موق هػػا، أيػدا مػف قػبمهـ لخػوض االنتخابػات، ومػع ذلػؾ، قبػػؿ يػو 

مدعيػػة أنهػػا قػػررت خػػوض االنتخابػػات لمكافيػػة القػػوى التػػي كانػػت تيػػاوؿ عرقمػػة العمميػػة االنتخابيػػة والطػػابع 
 .1051الديمقراطي لمدولة، واكذا بات مرسي رئيسا لمصر في يزيراف ايونيول مف العاـ 

، فػلف سػيناء اػي أرض مصػرية واإلسػالمية والدولػة لػـ تمػارس بعػد وبرأي الدراسة، فلنه وفقا لجماعة اإلخواف
سػػػيادتها الكاممػػػة عميهػػػا، وبالتػػػالي فػػػلف اليركػػػة تعتقػػػد بضػػػرورة التيػػػرر مػػػف االت اقػػػات والمعااػػػدات الدوليػػػة، 

 وتيديدا ات اؽ السالـ مع إسرائيؿ، الذي ينص عمى أف سيناء اي منطقة منزوعة السالح.
طػػػػوير سػػػػػيناء كانػػػػت قضػػػػية رئيسػػػػية فػػػػػي مبػػػػادئ اإلخػػػػواف السياسػػػػية خػػػػػالؿ واليظػػػػت الدراسػػػػة أف قضػػػػية ت

االنتخابات، عمى نطاؽ أكبػر بكثيػر مػف تنميػة المنػاطؽ الميتاجػة األخػرى فػي مصػر، فالجماعػة طمبػت بػأْف 
تضػع اليكومػة سػيناء فػػي جميػع الجوانػب، بمػػا فػي ذلػؾ بنػػاء البنيػة التيتيػة المدنيػػة، وخمػؽ صػناعة، وتعزيػػز 

مي ونشػػر الجػػيش، كمػػا تُقػػر الجماعػػة بأاميػػة تػػأميف مصػػر ليػػدوداا مػػع إسػػرائيؿ، وتريػػد أْف تػػرى األمػػف الػػداخ
المزيد مف القوات المنتشرة في المنطقة، وبرأي الدراسػة فػلف رغيتهػا فػي تطػوير سػيناء فػي جػوارش، لػيس سػوى 

 في جواراا يمقة أخرى مف يمقات الصراع بيف الجماعة وبيف إسرائيؿ.
ة إلى أف جماعػة اإلخػواف المسػمميف تػؤمف بػأف إسػرائيؿ اػي دولػة عػدو، وال ُيمكػف االعتػراؼ كما ل تت الدراس

بهػػا بشػػكٍؿ رسػػمي، ذلػػؾ أنػػه وفػػؽ معتقػػداتها فػػلف فمسػػطيف اػػي أرض إسػػالمية مقدسػػة، وبالتػػالي فػػلف اليركػػة 
ب أْف تستعمؿ يمػاس لتكػوف رأس اليربػة فػي مواجهػة إسػرائيؿ عسػكريا، ولكػف اليركػة تػؤمف بػأف اليػرب يجػ
 تكوف تدريجية وأنه يجب التيمي بالصبر واليذر في المياوالت لتيقيؽ اذا الهدؼ، عمى يد تعبيراا.

وأشارت الدراسة إلى أنه في األشهر األخيرة بدأت ُتسمع األصػوات يػوؿ الجهػاد فػي فمسػطيف، فالمرشػد العػاـ 
المسمميف، ودعا المسمميف إلػى  لمجماعة في مصر، ميمد بديع، اعتبر إسرائيؿ مغتصبة ألرض ال مسطينييف

تيرير القػدس مػف خػالؿ الجهػاد، كمػا عػرؼ فمسػطيف والقػدس واألراضػي المقدسػة بأنهػا وقػؼ إسػالمي، الفتػا 
مػف شػهر تشػريف  11إلى أنه يجب استعماؿ جميع الوسائؿ لتيرير األرض، كما ل تت الدراسة إلى أنه فػي الػػ

سػرائيؿ برعايػة مصػرية، الثاني انػوفمبرل الماضػي، بعػد يػوـ وايػد مػف ال توصػؿ الت ػاؽ التهدئػة بػيف يمػاس وا 
خػػرج المرشػػد بػػديع وأعمػػف مػػرة أخػػرى أف الجهػػاد كػػاف واجبػػا لجميػػع المسػػمميف، وقػػاؿ إف إسػػرائيؿ ال تعػػرؼ إال 

 لغة القوة، عمى يد تعبيرش.
ظػػاـ، تمكنػػت وخمصػػت الدراسػػة اإلسػػرائيمية إلػػى القػػوؿ إنػػه باإلضػػافة إلػػى سػػيطرة اإلخػػواف المسػػمميف عمػػى الن

الجماعػة مػػف إقنػػاع الشػػارع المصػػري بػػأف إسػػرائيؿ لػػـ تعػد عامػػؿ اسػػتقرار فػػي المنطقػػة، كمػػا أقنعػػت الجمػػااير 
المصػػرية بػػأف معااػػدة مػػع إسػػرائيؿ تضػػر بػػاألمف القػػومي المصػػري وُتهػػدد االسػػتقرار الػػداخمي المصػػري، واػػذا 

 يف.األمر يتناقض جواريا مع روح معاادة السالـ الموقعة بيف البمد
مػػع ذلػػؾ، أضػػافت الدراسػػة، أف جماعػػة اإلخػػواف تُقػػر بػػأف إسػػرائيؿ تت ػػوؽ عمػػى مصػػر مػػف الناييػػة العسػػكرية، 
وعميه فلنها ال تريد جر بػالد النيػؿ فػي المسػتقبؿ المنظػور إلػى مواجهػة عسػكرية مػع الدولػة العبريػة، وبالتػالي 

اليرب بيف إسػرائيؿ ومصػر، كمػا اف أمريكػا  فلنه ال يوجد في اذش ال ترة بالذات أي تهدي أْو ايتماؿ باندالع
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لػػديها مصػػمية فػػي مسػػاعدة مصػػر ماليػػا، ذلػػؾ أف واشػػنطف مػػا والػػت تعتبػػر مصػػر دولػػة معتدلػػة فػػي الشػػرؽ 
األوسط ومسجمة رسػميا كدولػة ديمقراطيػة، ولكػف قالػت الدراسػة، ربمػا ينبغػي النظػر عػف كثػب لمنوايػا اليقيقيػة 

 بمية، عمى يد تعبيراا.لإلخواف قبؿ تقديـ المساعدات المستق
 51/51/1051، القدس العربي، لندن

 
 قداميا خالل عمميا ألباسيا صنادل لحماية ا  االحتالل يتفاخر بوحدات كالبو الوحشية و  .11

قالػػت صػػيي ة معػػاريؼ العبريػػة اف الجػػيش االسػػرائيمي اعمػػف انػػه ادخػػؿ خدمػػة جديػػدة لويػػدة : القػػدس الميتمػػة
 ش االيتالؿ بالمدف ال مسطينية وذلؾ ليمايتها.الكالب المتويشة التي تخدـ في جي

وقالت معاريؼ اف ويدة الكالب المتويشة والخطيرة والتي تعرؼ بويدة "سػتينج" تمثػؿ ايػدى وسػائؿ الجػيش 
االسػػرائيمي المهمػػة خػػالؿ عممياتػػه فػػي االراضػػي ال مسػػطينية وبالتػػالي فػػاف الجػػيش يبػػذؿ جهػػودا لالرتقػػاء بهػػذش 

ياته بشػانها اػو ادخػاؿ صػنادؿ القػداـ الكػالب ليمايتهػامف جهػة ولعػدـ ايػداث الويدة ييػث كانػت اخػر صػي
 اصوات خالؿ عممياتها العسكرية.

واشػػػار مسػػػؤوؿ عسػػػكري اسػػػرائيمي اف الصػػػنادؿ التػػػي جػػػرى ادخالهػػػا لمكػػػالب التػػػي تخػػػدـ فػػػي الويػػػدة جػػػرى 
اجػػؿ يمايتهػػػا مػػػف اسػػتخدامها الوؿ مػػػرة عمػػػى يػػدود قطػػػاع غػػػزة خػػالؿ عمميػػػة عػػػامود السػػياب االخيػػػرة مػػػف 
 الزجاج او اي شيئ يضر بها الى جانب امر مهـ واو عدـ ايداث اصوات خالؿ عممها.
 54/51/1051، وكالة سما اإلخبارية

 
 لمساعدة شركات التكنولوجيا الناشئة "إسرائيل""غوغل" تفتتح مركزًا في  .17

اإلنترنػت، مركػزًا لهػا فػى يػـر  أطمقت شركة "غوغؿ"، عمػالؽ التكنولوجيػا والبيػث العالميػة عمػى شػبكة: لندف
 شركة تكنولوجيا إسرائيمية ناشئة. 500قدـ مربع، لمساعدة نيو  5100جامعة تؿ أبيب، عمى مساية 

ونقمػػت صػػيي ة "يػػػديعوت أيرونػػوت" اإلسػػػرائيمية عػػف رئػػػيس اليكومػػة بنيػػػاميف نتانيػػااو الػػػذي يضػػر مراسػػػـ 
ركػز تكنولوجيػا لمسػاعدة الشػركات اإلسػرائيمية الناشػئة افتتاح المرفؽ الجديػد قولػه، إف اػذا المركػز اػو ثػاني م

فػػػي العػػػػالـ. وأشػػػارت إلػػػػى أف "غوغػػػػؿ" أطمقػػػت أوؿ مركػػػػز لهػػػػا لمسػػػاعدة الشػػػػركات الناشػػػػئة فػػػي لنػػػػدف العػػػػاـ 
 الماضي.

 51/51/1051، الحياة، لندن
 

 رصاصات عمى صدره  ستطالق إتردد في أقاتمة الساليمة: لم  .14
ؽ النار عمػى ال مسػطيني، بعػد اف شػعرت اف االدرينػاليف يسػري فػي عروقػي"، "لـ اتردد باطال :القدس الميتمة

بهػػذش الكممػػات افتتيػػت المجنػػدة االسػػرائيمية كالمهػػا لمموقػػع االلكترونػػي لصػػيي ة "يػػديعوت ايرونػػوت"، مبػػررة 
 قتمها لمشهيد ال تى ميمد الساليمة، في مدينة الخميؿ، امس االربعاء.

رصاصات الى صدر ال تى الساليمة، اثناء توجهه لشراء كعكة عيػد مػيالدش  6واضافت المجندة التي اطمقت 
، "لقد تصرفت بسرعة لشعوري اف يياة الجندي المرافػؽ لػي بخطػر" ... واػذش المػرة االولػى التػي اكػوف 59الػ 

 فيها بمثؿ اذا الوضع ولكنني تصرفت بالضبط كما قاـ الجيش بتعميمنا".
ييات متناقضػػة لمصػػيافة االسػػرائيمية تػػروي فيهػػا يادثػػة اطػػالؽ النػػار، ف ػػي وادلػػت المجنػػدة االسػػرائيمية بتصػػر 

تسػػجيؿ صػػوتي لمموقػػع االلكترونػػي لصػػيي ة "يػػديعوت ايرنػػوت"، قالػػت " طمػػب زميمػػي مػػف الشػػاب السػػاليمة 
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بطاقة اويته، فيمؿ الشاب ال مسطيني مسدسا بدؿ اعطائه الهوية، فاطمقت النار فورا نيوش عف بعد خطوات 
 ال تردد او خوؼ".قميمة ب

فيما قالت لصيي ة "معاريؼ"، " اف الشاب ال مسطيني اعطى بطاقػة اويتػه لزميمػي الػذي طمػب منػي اف اقػـو 
 ب يصها، ثـ انتبهت اف الشاب ييمؿ مسدسا فاطمقت النار عميه".

اف زميمػي  و زعمت المجندة االسرائيمية، "انه لـ يكف لػديها الوقػت لمقيػاـ باعتقػاؿ الشػاب، وكػاف يسػيطر عمػي
 في خطر، فاالاـ عندي او اطالؽ النار عمى الشاب وانقاذ زميمي".

واشارت انها لـ تكف تعمـ اف المسدس الذي تدعي انه كاف بيوزة الشهيد الساليمة، اػو مجػرد مسػدس دميػة، 
 ولكف التيقيؽ االولي لاليتالؿ اثبت ذلؾ.

مجندة بقوله "إنني اشكرؾ بشػكؿ شخصػي عمػى ومف جهته امتدح وزير االمف الداخمي يتسيؽ ااارون تش اال
صرار وبدوف تردد ، قمػت بمػا  ما قمت به". واضاؼ في مكالمة اات ية معها " لقد فعمت ما فعمت بشجاعة وا 

 او متوقع مف مجّندي يرس اليدود القياـ به ".
 57/51/1051، وكالة سما اإلخبارية

 
 مسيرات الجمعةحتالل لقمع االفي  فمسطينيينصابة عشرات الالضفة الغربية: إ .11

 أف عػالء المشػهراي،وعػف   -االقػدس الميتمػةلمػف وكػاالت ، عف 51/51/1051، االتحاد، أبو ظبيذكرت 
برصػػاص قػػوات االيػػتالؿ اإلسػػرائيمي فػػي مدينػػة الخميػػؿ  أصػػيب عامػػال 56ناصػػر ميمػػد وصػػ ي الشػػرباتي ا

س األوؿ فػي المدينػة بػيف ال مسػطينييف جنوب الض ة الغربية، ليرت ع عدد جريى المواجهػات التػي انػدلعت أمػ
رصاصات  1شخصا. وقاؿ شهود عياف، إف قناصا مف جيش االيتالؿ أطمؽ نيو  70وقوات االيتالؿ إلى 

متػػػرا باتجػػػاش ال تػػػى الشػػػرباتي، الػػػذي كػػػاف عائػػػدا مػػػف عممػػػه، مػػػا أدى إلصػػػابته  10مػػػف مسػػػافة ال تزيػػػد عمػػػى 
 بجروح.

كمػػػػا أصػػػػيب بجػػػػروح،  يف أصػػػػيبا أمػػػػسمػػػػواطنمػػػػف راـ اهلل، أف  ،51/51/1051، ،األيااااام، رام اهللوأضػػػػافت 
العشػػرات بيػػاالت اختنػػاؽ، بعػػد قمػػع قػػوات االيػػتالؿ لممشػػاركيف فػػي المسػػيرات األسػػبوعية السػػممية المنااضػػة 

 لالستيطاف وجدار ال صؿ العنصري، في عدد مف ميافظات الض ة.
ضػػامنيف األجانػػب بيػػاالت اختنػػاؽ، جػػراء ف ػػي بمعػػيف، أصػػيب، مواطنػػاف بجػػروح، وعشػػرات المػػواطنيف والمت

استنشػػاقهـ الغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع، الػػذي أطمقتػػه قػػوات االيػػتالؿ لقمػػع المشػػاركيف فػػي مسػػيرة القريػػة األسػػبوعية 
 السممية.

وأطمؽ جنود االيتالؿ الرصاص المعدني والغاز المسيؿ لمدموع والقنابؿ الصوتية، ورشوا المتظػااريف بالميػاش 
لهـ إلػػى األراضػػي الميػػررة "ميميػػة أبػػو ليمػػوف" بػػالقرب مػػف الجػػدار، مػػا أدى إلػػى إصػػابة العادمػػة عنػػد وصػػو 

 51عامػػًال برصاصػػة مطاطيػػة باليػػد، والشػػاب ميمػػد أديػػب أبػػو ريمػػة ا 56ال تػػى طػػارؽ عػػدناف أبػػو ريمػػة ا
عامػػًال برصاصػػة مطاطيػػة بػػالظهر، والعشػػرات مػػف المػػواطنيف ونشػػطاء سػػالـ إسػػرائيمييف ومتضػػامنيف أجانػػب 

 ياالت االختناؽ الشديد.ب
وشػػػارؾ فػػػي المسػػػيرة أاػػػالي بمعػػػيف، ونشػػػطاء سػػػالـ إسػػػرائيميوف ومتضػػػامنوف أجانػػػب، ورفػػػع المشػػػاركوف فيهػػػا 
األعػالـ ال مسػػطينية، وجػػابوا شػػوارع القريػة مػػردديف الهتافػػات واألغػػاني الداعيػة إلػػى الويػػدة الوطنيػػة، والمؤكػػدة 

 ة االيتالؿ واإلفراج عف جميع األسرى و"اليرية ل مسطيف".عمى ضرورة التمسؾ بالثوابت الوطنية، ومقاوم
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وفػػي النبػػي صػػالح، أصػػيب عشػػرات المػػواطنيف بيػػاالت اختنػػاؽ، جػػراء إطػػالؽ قػػوات االيػػتالؿ قنابػػؿ الغػػاز 
المسيؿ لمػدموع لقمػع المشػاركيف فػي مسػيرة القريػة األسػبوعية السػممية، التػي انطمقػت بعػد صػالة الجمعػة، مػف 

قريػػة النبػػي صػػالح، تيػػت شػػعار "جمعػػة الوفػػاء لمشػػهيد البطػػؿ ميمػػد السػػاليمة"، الػػذي  ميػػداف الشػػهداء وسػػط
 استشهد في مدينة الخميؿ.

واعتػػػػدى جنػػػػود االيػػػػتالؿ عمػػػػى المشػػػػاركيف فػػػػي المسػػػػيرة، وأطمقػػػػوا وابػػػػاًل مػػػػف قنابػػػػؿ الغػػػػاز المسػػػػيؿ لمػػػػدموع، 
 اطنيف بياالت اختناؽ.والرصاص المغمؼ بالمطاط والمياش العادمة، ما أدى إلى صابة عشرات المو 

وفػػي المعصػػرة، اعتػػدت قػػوات االيػػتالؿ عمػػى المشػػاركيف فػػي مسػػيرة القريػػة األسػػبوعية، التػػي نظمتهػػا المجنػػة 
 الشعبية لمقاومة الجدار، تضامنًا مع األسيريف سامر العيساوي وأيمف شراونة المضربيف عف الطعاـ.

ت بكثافػػػة أمػػػاـ مػػػدخؿ قريػػػة المعصػػػرة منعػػػت وقػػػاؿ مشػػػاركوف فػػػي المسػػػيرة إف قػػػوات االيػػػتالؿ التػػػي تواجػػػد
المشاركيف مف الوصوؿ إلػى الطريػؽ الرئيسػي، والمنػاطؽ القريبػة مػف الجػدار، واعتػدت عمػى فعاليػات مقاومػة 

 الجدار والمتضامنيف األجانب باأليدي والتروس البالستيكية.
وانطمقػػت المسػػيرة مػػف أمػػاـ مدرسػػة الزوااػػرة وسػػط القريػػة، ورفػػع المشػػاركوف فيهػػا األعػػالـ ال مسػػطينية، وصػػور 
األسػػػرى المضػػػربيف، وشػػػعارات تنػػػدد بػػػااليتالؿ واعتػػػداءات المسػػػتوطنيف فػػػي العديػػػد مػػػف القػػػرى ال مسػػػطينية 

 المياذية لمجدار والمستوطنات.
ة فػػػي المسػػػيرة األسػػػبوعية السػػػممية المنااضػػػة لالسػػػتيطاف وفػػػي ك ػػػر قػػػدوـ، شػػػارؾ المئػػػات مػػػف أاػػػالي القريػػػ

 ولمجدار، والمطالبة ب تح الشارع الرئيس لمقرية المغمؽ منذ عشر سنوات.
وانطمقػػت المسػػيرة بمشػػاركة متضػػامنيف أجانػػب ونشػػطاء سػػالـ إسػػرائيمييف، فػػي إطػػار الػػرد عمػػى تهديػػدات قػػادة 

طػالؽ الرصػاص اليػي عمػيهـ خػالؿ المواجهػات اليميف المتطرفيف في يكومة االيػتالؿ بقمػع ال مسػط ينييف وا 
 التي ترافؽ المسيرات األسبوعية.

وعبػػػر نشػػػطاء سػػػالـ إسػػػرائيميوف عػػػف غضػػػبهـ مػػػف تمػػػؾ التصػػػرييات التػػػي جػػػاءت أعقػػػاب مسػػػيرة ك ػػػر قػػػدـو 
الماضػػػية، التػػػي اػػػرب خاللهػػػا جنػػػود االيػػػتالؿ تيػػػت وابػػػؿ مػػػف يجػػػارة المػػػواطنيف، وطػػػالبوا بلعطػػػاء الشػػػعب 

يني يقه في دولة مستقمة، كمػا طػالبوا اليكومػة اإلسػرائيمية وسػمطات االيػتالؿ ب ػتح طريػؽ ك ػر قػدـو ال مسط
 التاريخية باعتباراا يقًا مف يقوقهـ المسموبة.

وأقاـ جنػود االيػتالؿ يػاجزًا عسػكريًا منػذ سػاعات الصػباح البػاكر، ومنعػوا طػواقـ اإلعػالـ مػف الػدخوؿ لمقريػة 
 ة مغمقة، ما اضطراـ إلى السير عبر طرؽ ترابية وعرة.بذريعة أنها منطقة عسكري

 
 

 شجرة زيتون من أراضي بمدة الخضر 100مستوطنون يقتمعون  .16
 شػجرة زيتػػوف مػػف أراضػي بمػػدة الخضػػر جنػوب بيػػت ليػػـ. 100"وفػػا": اقتمػع مسػػتوطنوف، أمػػس،  -بيػت ليػػـ 

فػػا"، بػػأف المػػزارع أيمػػد يسػػيف وأفػػاد منسػػؽ لجنػػة مقاومػػة الجػػدار واالسػػتيطاف فػػي الخضػػر أيمػػد صػػالح لػػػ "و 
صػػػالح ت اجػػػأ لػػػدى دخولػػػه أرضػػػه فػػػي منطقػػػة "شػػػعب العجػػػؿ" الواقعػػػة بػػػيف بػػػؤرة عػػػيف القسػػػيس االسػػػتيطانية 

شػجرة  100ومستوطنة "بيتار عميت" المقاومة عمى أراضي قرى: يوسػاف، ونيػاليف، ووادي فػوكيف، بػاقتالع 
 لمسييية.زيتوف زرعها قبؿ أربع سنوات بمنية مف جمعية الشباف ا

   51/51/1051، األيام، رام اهلل

 
 "في عين الحموة يشكون "األونروا من سورية النازحون الفمسطينيون .13
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لػػـ ت اجػػأ المػػديرة العامػػة لػػػ"وكالة األونػػروا" فػػي لبنػػاف آف ديسػػمور، بعػػد تسػػممها مهماتهػػا خم ػػًا : ميمػػد صػػالح
جئػػيف ال مسػػطينييف فػػي مخػػيـ عػػيف اليمػػوة، الػػذي لممػػدير العػػاـ السػػابؽ لومبػػاردو سػػم ادوري، بيجػػـ معانػػاة الال

زارته أمس األوؿ، بمقدار ت اجئها بمعاناة النازييف ال مسطينييف مػف سػوريا إلػى المخيمػات ال مسػطينية. وعّبػر 
وفد مف النازييف ال مسطينييف لديسمور عف استيائهـ مػف تقصػير "األونػروا" فػي تقػديـ الخػدمات الالزمػة لهػـ، 

 اـ عف النازييف السورييف في شأف التقديمات اإلغاثية.واستغربوا تمييز 
ول تػػت ديسػػمور إلػػى أف "ال مسػػطينييف النػػازييف لهػػـ اليػػؽ بالرعايػػة واالاتمػػاـ"، مشػػيرة إلػػى أف "األونػػروا تقػػدـ 
ياليػػا خػػدمات فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ والطبابػػة، واػػي وّجهػػت نػػداءات عػػّدة إلػػى المنظمػػات الدوليػػة والػػدوؿ المانيػػة 

 اعدة وزيادة تمويؿ الوكالة كي تتمكف مف تقديـ خدمات إضافية".لطمب المس
ـّ عقػػػػدت ديسػػػػمور اجتماعػػػػا موسػػػػعًا مػػػػع وفػػػػد مشػػػػترؾ مػػػػف المجػػػػاف الشػػػػعبية ال مسػػػػطينية لػػػػػ"منظمة التيريػػػػر  ثػػػ
سػػػالمية، وأعمنػػػت انهػػػا سػػػتزور المخػػػيـ الشػػػهر المقبػػػؿ برفقػػػة السػػػ ير اليابػػػاني  ال مسػػػطينية" وقػػػوى فمسػػػطينية وا 

 ع البنى التيتية فيه.إلطالؽ مشرو 
ودعا أميف السر لمجاف الشعبية في قوى التيالؼ عبد المقدح "األونروا" إلى تكريس جهوداا لتيسيف خدمات 
الالجئيف ال مسطينييف". واتّهـ مسؤوؿ المجاف الشعبية في "منظمة التيرير" أبو ااني موعد الوكالػة بالتقصػير 

 مف سوريا".في تقديـ الخدمات لمنازييف ال مسطينييف 
أّمػػا مسػػؤوؿ الشػػؤوف االجتماعيػػة فػػي المجػػاف الشػػعبية فػػؤاد عثمػػاف، فػػداف اسػػتمرار "األونػػروا" فػػي تقػػديـ الوعػػود 
لتيسػيف خػػدماتها مػف دوف تيقيػػؽ اليػػد األدنػى منهػػا. ودعػا إلػػى "عػػدـ اعتمػاد سياسػػة التمييػز العنصػػري بػػيف 

 ير" بتجااؿ مطالب النازييف ال مسطينييف.النازح السوري وال مسطيني"، متهمًا مؤسسات "منظمة التير 
   51/51/1051، السفير، بيروت

 
 سير العيساوي بكفالة ماليةفراج عن األمحكمة إسرائيمية ترفض اإل .18

ردت الميكمة المركزية في القدس، امس، طمبػا لإلفػراج عػف االسػير سػامر العيسػاوي  -وفا -القدس الميتمة 
يػػذكر أف  ي قضػػيته خػػالؿ شػػهريف فػػي الميكمػػة العسػػكرية فػػي عػػوفر.بك الػػة ماليػػة، وقػػررت أف يػػتـ البػػت فػػ

، ووضػػعه  551العيسػػاوي يخػػوض إضػػرابا عػػف الطعػػاـ منػػذ  يومػػا وعػػف شػػرب المػػاء منػػذ يػػـو األيػػد المنصػػـر
 الصيي في غاية الصعوبة، وفقد أكثر مف نصؼ وزنه، وتساقط شعرش.

   51/51/1051، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 نين دعما لألسرى المضربينمسيرة بعرابة ج .17
ل مسػيرة ياشػدة تضػامنا مػع 51-51انطمقت في بمدة عرابة جنوب جنيف بعد صػال ة الجمعػة اليػـو  ا: جنيف

األسػػرى المضػػربيف عػػف الطعػػاـ جع ػػر عػػز الػػديف وطػػارؽ قعػػداف وسػػامر العيسػػاوي وأيمػػف الشػػراونة ويوسػػؼ 
اـ طػارؽ قعػداف، ييػث انطمػؽ ي ػؿ خطػابي وتوجهػت المسػيرة إلػى منػزؿ األسػير المضػرب عػف الطعػ ياسيف.

 تيدث فيها المشاركوف عف ضرورة دعـ ومناصرة قضية األسرى المضربيف.
أاػػاب أيمػػد مػػرداوي فػػي كممػػة القػػوى الوطنيػػة واإلسػػالمية بكافػػة شػػرائح المجتمػػع "بػػأف يهبػػوا جميعػػا لنصػػرة و 

اليتالؿ وعدوانه يتى يتـ تبيػيض األسرى مسمييف بالويدة الوطنية لكي يتمكف شعبنا مف التصدي لسياسة ا
 السجوف".

مف جانبه قاؿ األسير الميرر نصر عمور في كممة األسرى "لقد أصبح اناؾ خطػر يقيقػي ياليػؽ األسػرى 
المضػػربيف عػػف الطعػػاـ الخمسػػة"، داعيػػا الػػى مزيػػد مػػف االلت ػػاؼ يػػوؿ اليركػػة األسػػيرة، وأف يتيمػػؿ المجتمػػع 
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ة التػػي تنػػتهج بيقهػػـ مػػف كافػػة الجوانػػب مػػف قبػػؿ سػػمطات االيػػتالؿ، الػػدولي مسػػؤولية وقػػؼ السياسػػة العدوانيػػ
 والعمؿ عمى الويدة الوطنية والتي مف خاللها يققت المقاومة في غزة الصمود. 

   54/51/1051، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 معمًما فمسطينًيا أسرى في سجون االحتالل 510مركز "أحرار" لدراسات األسرى:  .70

أفػػػاد مركػػػز يقػػػوقي بوجػػػود نيػػػو مائػػػة وعشػػػريف معمًمػػػا فمسػػػطينًيا فػػػي سػػػجوف االيػػػتالؿ : يفلراـ اهلل افمسػػػط
اإلسرائيمي، وذلؾ في الوقت الذي يييي فيه ال مسطينيوف "يـو المعمـ"، الذي يصادؼ الرابع عشر مف كػانوف 

 أوؿ اديسمبرل الجاري.

تمقت "قدس برس" نسخة عنػه، أف  وذكرت مركز "أيرار" لدراسات األسرى ويقوؽ اإلنساف، في بياف صي ي
شػػػريية المعممػػػيف تعػػػد مػػػف أكثػػػر الشػػػرائح التػػػي دخػػػؿ أفراداػػػا سػػػجوف االيػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي، وقػػػد كانػػػت اػػػذش 

 الشريية رائدة في النضاؿ ال مسطيني عمى طوؿ تاريخها".

ا مػػف أاميػػة، وأشػػار إلػػى أف االيػػتالؿ "يتعمػػد التعػػرض لهػػذش ال ئػػة مػػف المجتمػػع ال مسػػطيني باالعتقػػاؿ لمػػا لهػػ
ودور كبير فػي تنشػئة األجيػاؿ دوف إعطػاء اػذش القيمػة اإلنسػانية أي يصػانة"، مطالًبػا وزارة التربيػة والتعمػيـ، 

 ونقابة المعمميف بلعطاء أامية كبيرة لهذش ال ئة.
 51/51/1051قدس برس، 

 

 عاىل األردن يحذر من خطورة االستيطان اإلسرائيمي .75
الممؾ عبداهلل الثاني عمى أف القضية ال مسطينية تبقي القضية المركزية شدد عااؿ األردف : قنا –عماف 

والجوارية عمى بالرغـ مف سخونة األيداث والتيديات الكبيرة التي تواجه الشرؽ األوسط، وقاؿ أف يمها 
 بشكؿ عادؿ ودائـ سيشكؿ مدخال ليؿ العديد مف القضايا التي تواجه شعوب المنطقة.

إلى بالدش بعد زيارة لبريطانيا إف إيجاد يؿ شامؿ لمصراع ال مسطيني اإلسرائيمي  وقاؿ لدى عودته اليوـ
 يعالج مختمؼ قضايا الوضع النهائي يعد أولوية عمى المجتمع الدولي العمؿ عمى تيقيقها.

وطالب جميع األطراؼ اإلقميمية والدولية دعـ يؿ الدولتيف، الذي قاؿ انه يشكؿ السبيؿ الوييد لتيقيؽ 
واالستقرار في المنطقة، ميذرا مف ن اذ عامؿ الوقت دوف التوصؿ إلى اذا اليؿ، وتداعيات ذلؾ  األمف

 عمى مستقبؿ المنطقة وشعوبها.
ويذر مف الخطورة الكبيرة التي يشكمها استمرار سياسة إسرائيؿ االستيطانية عمى مستقبؿ عممية السالـ 

 ستقمة والمتواصمة جغرافيا.والقدرة اليقيقية عمى قياـ الدولة ال مسطينية الم
خراجها مف دائرة او  عتبر االنخراط الدولي، خصوصا األمريكي واألوروبي السريع إليياء عممية السالـ وا 

الجمود، أولوية يجب أف تتصدر األجندة العالمية، خصوصا مع انتخاب الرئيس األمريكي باراؾ أوباما ل ترة 
 رئاسية ثانية.

سالـ في الشرؽ األوسط لف يتيقؽ دوف تمكيف الشعب ال مسطيني مف إقامة وشدد عمى أف الوصوؿ إلى ال
دولته المستقمة والقابمة لميياة والتي تعيش بأمف وسالـ إلى جانب إسرائيؿ، داعيا إلى عدـ ت ويت فرص 

 تيقيؽ السالـ التي سيكوف له تداعيات سمبية عمى مستقبؿ شعوب المنطقة.
 01/01/1101الشرق، الدوحة، 

 
 الالجئين الفمسطينيينلبنان مساعدة في  تبحث أوروبيةضة مفو  .71
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عرض رئيس الجمهورية ميشاؿ سميماف، أمس، مع الم وضة األوروبية لمتعاوف الدولي والمساعدات 
مف أجؿ مساعدة الدوؿ التي « االتياد األوروبي»اإلنسانية كريستالينا جورجييغا لمخطوات التي يقوـ بها 

 والالجئيف ال مسطينييف. تؤوي النازييف السورييف
، «ما يقوـ به لبناف عمى الصعيد االنساني تجاش النازييف ضمف إمكاناته الميدودة»وأشار سميماف إلى 

أامية زيادة المساعدات التي تقدمها الدوؿ والهيئات والمنظمات الدولية إلى البمداف التي لجأ »مشددًا عمى 
 «.اليها اؤالء

آف ديسمور، والس ير ال مسطيني أشرؼ دّبورمخّيـ « وكالة األونروا»ا مدير عاـ ثـّ زارت جورجييغا، ترافقه
برج البراجنة، ييث التقت وفدًا مف النازييف ال مسطينييف مف سوريا شرح لها التيديات اليومية التي 

 يواجهونها في لبناف، السيما لجهة اإليواء، وغالء المعيشة.
عدات االنسانية إلى النازييف مف سوريا جميعًا بغض النظر عف أامية تقديـ المسا»وأكّدت جورجييغا 

في المخّيـ ييث اطمعت « األونروا»ثـّ زار الوفد منش ت  «.أصمهـ، ومعتقداتهـ الدينية، وانتماءاتهـ السياسية
 الزائرتاف األوروبيتاف عمى أوضاع الالجئيف ال مسطينييف العامة، والخدمات التي تقّدمها الوكالة لهـ.

 01/01/1101لسفير، بيروت، ا
 

 تبطل اتفاقية عسكرية مع تركيا "إسرائيل"أنقرة:  .77

مميوف دوالر  165، بقيمة 2008أعمنت أنقرة أف إسرائيؿ أبطمت ات اقية عسكرية مع تركيا، وقعت في العاـ 
 المقاتمة بأنظمة تصوير ومراقبة متطورة.« 4 -أؼ »لتزويد طائرات 

أمس، أف مستشارية الصناعة الدفاعية في تركيا قد توجهت إلى شركة التركية « زماف»وذكرت صيي ة 
بنظاـ تصوير متطور في « 4 -أؼ »األميركية، وتوصمت الى ات اؽ معها لتزويد طائرات « غودريش»

 مميوف دوالر. 80ص قة بقيمة 
ى مركز تيكـ كيمومترا، ونقؿ الصور مباشرة إل 150ويمكف لمنظاـ الجديد أف يمتقط صورا دقيقة عمى بعد 

ارضي مف دوف أف تعود الطائرة إلى األرض، ما يزيد مف فعالية اذش الطائرات. وينتظر خالؿ عدة أشهر 
 أف تستمـ تركيا اذا النظاـ عمى أف تبدأ بلنتاجه اليقا بن سها.

 11/12/2012السفير، بيروت، 
 

 س.. شعبيتيا آخذة باالرتفاع تحميل استخباراتي أمريكي: المستقبل لحما .74
أكد تيميؿ استخباراتي أمريكي أف قيادات الشعب ال مسطيني تخضع لتتغير كبير كما : وكاالت –واشنطف 

أخذت شعبيتها باالرت اع، فيما تشهد منافستها في يركة فتح تضاؤاًل »اي الياؿ في يركة يماس التي 
 «.مستمًرا

ذي يديرش البروفيسور جورج فريدماف ال-« سترات ور لالستخبارات الدولية»وقاؿ التيميؿ الصادر عف موقع 
إف زيارة رئيس السمطة ميمود عباس ورئيس المكتب  -المياضر في أكاديمية الدفاع الوطني ا?مريكية

 السياسي ليماس خالد مشعؿ تركيا مؤخًرا، يؤكد سعي الطرفيف إلنهاء االنقساـ.
اس، إال أف ذلؾ لـ يعد ممكًنا في فرض قيوٍد عمى صعود يم« إسرائيؿ»ويشير التيميؿ إلى أنه كاف بوسع 

 ظؿ الثورات العربية وصعود اإلسالمييف في تمؾ الثورات، إضافًة إلى تنامي شعبية يماس بيف جمهوراا.
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وال أدؿ عمى تنامي شعبية يماس خالؿ العدواف اإلسرائيمي األخير عمى غزة أواخر نوفمبر الماضي، 
 .-وفؽ التيميؿ-يالًيا بقيادة ميمد مرسي خصوًصا تيت ظؿ رئاسة اإلخواف المسمميف لمصر 

وأضاؼ التيميؿ أف زيارة مشعؿ غزة في أعقاب التصعيد بعد أف كاف ممنوًعا مف زيارتها لنصؼ قرٍف تقريًبا 
أضاؼ زخًما مميوظا لقوة يماس، خاصًة أنه كاف ممنوًعا مف زيارتها إباف يكـ الرئيس المخموع يسني 

 مبارؾ.
 عبيف إقميمييف بيركة يماس كالدوية وعماف وعواصـ عربية أخرى.يضاؼ إلى ذلؾ اعتراؼ ال

 01/01/1101السبيل، عمان، 
 

 "إسرائيل" إلىالفمبين تعيد عماليا  .71
مانيال عف السماح بعودة اليد العاممة ال مبينية الى اسرائيؿ، بعد سيب مواطنيها مف اناؾ خالؿ  أعمنت

 توطنات اسرائيمية.الهجـو االخيرة عمى غزة وما رافقه مف قصؼ لمس
وافادت وزارة الخارجية ال مبينية بأنه "مع تيسف الظروؼ االمنية عقب ات اؽ وقؼ اطالؽ النار بيف اسرائيؿ 

 ويركة يماس، فلف مكتب االستشارات التابع لوزارة الخارجية ال مبينية رفع يظر الس ر".
الماضي، واجمت المتواجديف اناؾ خوفًا  وفرضت مانيال يظرًا عمى س ر مواطنيها الى اسرائيؿ وغزة الشهر

 عمى سالمتهـ.
أل ًا، يعمؿ أغمبهـ في التدبير المنزلي، وقد اثار يظر 14ويقدر عدد العماؿ ال مبينييف في اسرائيؿ بيوالى 

س راـ مخاوؼ مف اف ال يتمكنوا مف العودة الى وظائ هـ. وتدخمت الس ارة الاسرائيمية في مانيال ويضت 
 رفع اليظر، االمر الذي رفضته بداية الخارجية ال مبينية، معتبرة اف الوضع كاف متقمبًا.السمطات عمى 
مالييف فمبيني يوؿ العالـ ويؤدوف وظائؼ صعبة بهدؼ تيويؿ الماؿ الى بمداـ الذي  3وينتشر يوالى 

 يعاني مف فقر شديد، وييث االقتصاد ضعيؼ. واـ غالبًا ما يتعرضوف لممخاطر في الخارج.
 01/01/1101ة االذاعة البريطانية بي بي سي، ىيئ
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ل افتتاح أوؿ غاالري فني مخصص 48|42تشهد العاصمة البريطانية لندف يوـ الثالثاء المقبؿ ا: لندف
 الجميمة المختم ة.لعرض القضية ال مسطينية بأبعاداا الثقافية واالجتماعية والسياسية مف خالؿ ال نوف 

" المعرض ال ني األوؿ بعنواف "إنكسار: صور مؤثرة عف فمسطيف"، واو مف 84وسييتضف  "غاالري لندف 
إشراؼ وتنسيؽ ال ناف شاايف ميرالي. ويشترؾ في المعرض ثالثة عشر فنانا مف فمسطيف ودوؿ عربية 

 مارسل مف العاـ المقبؿ.وأوروبية، وسيستمر المعرض م تويا لمجمهور يتى منتصؼ شهر آذار ا
ال ناف ميرالي قاؿ: "إنه بافتتاح اذا الجاالري سيكوف بلمكاف المواطنيف في بريطانيا أف يعرفوا وي هموا أكثر 
عف المجتمع ال مسطيني". وأضاؼ: "إف معرض "إنكسار"  سيكوف بمثابة "مساية مخصصة اللقاء الضوء 

 سيمة ولغة جديدة تتيدث عف فمسطيف". عمى تجارب المجتمع ال ني في فمسطيف وتقديـ و 
وقاؿ يييى زلـو المدير ال ني لممعرض، إف اليدث سيركز عمى "مخاطبة المجتمع البريطاني عبر لغة 
ال نوف الجميمة التي تدخؿ البهجة لمن وس، وفي ذات الوقت تسمح لممعمومات واألفكار والرسائؿ التي تيممها 

 قموب زوار الجاالري"، عمى يد تعبيرش.األعماؿ ال نية بالدخوؿ إلى عقوؿ و 
 01/01/1101قدس برس، 
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 مطالبات صييونية بوقف الحديث عن إقامة دولة فمسطينية في الضفة ألنيا ستنشئ كيانًا لحماس .73

زعـ المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصهيونية، : ترجمة مركز دراسات وتيميؿ المعمومات الصي ية
ة العامة في المعهد المقدسي لمشؤوف العامة والسياسية، "أالف بيكر" أنه ال توجد أي ومدير معهد الدبموماسي

 وثيقة قانونية تقرر بأّف قطاع غزة والض ة الغربية تعود لم مسطينييف في أي ات اقات سياسية قادمة.
ايدة وأضاؼ: عندما تسيطر يماس عمى قطاع غزة، و"فتح" عمى الض ة الغربية، وكمتااما تقاتالف الو 

األخرى، وعندما تطمؽ المنظمات المسمية في غزة الصواريخ بال تمييز نيو مدف "إسرائيؿ"، فلّف ذلؾ إشارة 
عمى أنه ال يزاؿ الطريؽ طوياًل إلى أف يستوفي ال مسطينيوف شروط الدولة، كما أنه ال يوجد أي أساس 

 لمتيدة وأوساط األسرة الدولية.الصطالح "أراض فمسطينية ميتمة"، المنتشر في مئات قرارات األمـ ا
في ذات السياؽ، قاؿ "شموئيؿ اولندر" سكرتير اليكومة الصهيوني السابؽ، إّف اليديث عف ات اقات سالـ 
مع ال مسطينييف يتنافى مع المعمومات االستخبارية المقمقة عف ازدواجية وجه قيادتهـ السياسية، وتهريب 

 ط لمعمميات الدامية.السالح، والتيريض في المدارس، والتخطي
وأضاؼ: مف يتيدث عف "دولتيف لمشعبيف" يطالب بلقامة دولة يماس في الض ة كما في غزة، ألنه مف 
الواضح أنها ستسيطر عمى الض ة، سواء باالنتخابات أـ بالعنؼ، عمى مسافة كيمومترات مف وسط 

 "إسرائيؿ".
في معهد "بيغيف السادات" لمدراسات اإلستراتيجية،  مف جهته، قاؿ البروفيسور "أفرايـ عنبار" كبير البايثيف

إّف البناء االستيطاني في القدس الميتمة ذو وظي ة أمنية بالدرجة األولى، يمكف "إسرائيؿ" مف إقامة خط 
 دفاعي عمى طوؿ يدوداا الشرقية، ويمنيها فرصة الوصوؿ اآلمنة لغور األردف االستراتيجي.

سكاف المنطقة التي تربط وأضاؼ: مصير الدولة يعتمد إلى  يد كبير عمى قدرتها عمى اتخاذ فعؿ فوري وا 
أل ًا، وتشكؿ رابطا لتأسيس خط دفاع  100القدس بمعاليه ادوميـ ب الؼ اليهود، التي تضـ ما يزيد عف 
 ناجع عمى طوؿ غور األردف ضد عمميات معادية مف الشرؽ.

 الطبوغرافيا العسكرية
يهود في "معاليه ادوميـ" سيمنع تقسيـ القدس، ويؤمف الطريؽ اآلمف الوييد وأوضح أف بناء رواؽ مأاوؿ بال

الذي يمكف مف خالله يشد القوات العسكرية مف السايؿ إلى الغور عند الضرورة، ما يعني أف أاميتها 
ليست فقط تاريخية ودينية، بؿ إستراتيجية في السيطرة عمى الطريؽ الوييد مف سايؿ البير المتوسط إلى 

 غور.ال
وأشار إلى أف "إسرائيؿ" ما زالت تيتاج لمغور كدرع ضد األعماؿ العدائية مف جهة الشرؽ، ألف معاادة 
السالـ مع األردف لـ تبدد التهديد الخطير ل كرة الجبهة الشرقية عمى المراكز السكانية والبنى التيتية 

 االقتصادية لػ"إسرائيؿ". 
ية أنه ال يمكف تمرير فكرة التخمي عف غور األردف مف مف جهة أخرى، نقمت ميافؿ عسكرية صهيون

النايية العسكرية، ألف مثؿ اذش النظرة تتجااؿ اإلمكانية الهائمة الكامنة في الثورة السياسية في الشرؽ 
األوسط، والضعؼ األمريكي المتوقع، والدور الكبير لإلسالـ السياسي في المنطقة، والضغوط المتنامية عمى 

عادة انبعاث الجبهة الشرقية كتهديد النظاـ األر  دني، ألف إزالته مع السعودية، وقياـ سوريا أكثر عدائية، وا 
 ميقؽ باتت سيناريواات واقعية. 
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وأضافت: مف يدافع عف تسميـ غور األردف لم مسطينييف يقمؿ مف أاميته الطبوغرافية، استنادًا لمتكنولوجيا 
قيقة مف بعيد، ويجادلوف بأف إمكانية شف ضربات دفاعية مف العسكرية اليالية التي تتيح الضربات الد

السايؿ تمغي الياجة اإلستراتيجية لمغور كوسيمة لمدفاع، واذا ادعاء يتجااموف تاريخ التكنولوجيا العسكرية 
 الذي يظهر ارتباطا واضيا بيف اإلجراءات الهجومية والدفاعية معًا.

اليوـ تخ ض مؤقتًا مف أامية الطبوغرافيا، يشكؿ اعتقادًا استراتيجيًا وختمت بالقوؿ: االعتقاد بأف التكنولوجيا 
زائ ًا خطيرًا، ألف تثبيت يدود دفاعية مستقرة تنسجـ مع يالة التكنولوجيا اليالية، والظروؼ السياسية أمر 

يتاج غبي استراتيجيا، وبالتالي إذا أرادت "إسرائيؿ" الميافظة عمى يدود دفاعية عمى طوؿ الغور، فهي ت
 طريقا آمنا يؤدي اناؾ مف السايؿ.

 مجمة "بمحانيو" العسكرية
 57/51/1051مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية،  ،1681الترجمات العبرية 
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 مؤمف بسيسو 

مشعؿ لغزة، فلف اذش الزيارة أذنت أيا كانت القراءات السياسية التي أسهبت في تيميؿ أبعاد زيارة خالد 
بمريمة جديدة في تاريخ الشعب ال مسطيني وقضيته الوطنية وصراعه مع االيتالؿ اإلسرائيمي، ووجدت 
ترجمتها العممية وتجسيداتها اليقيقية في الخطاب التاريخي الشامؿ الذي ألقاش مشعؿ أماـ مئات األلوؼ 

العشريف، وما تالش مف لقاءات مع القوى ال مسطينية المختم ة بمدينة غزة في ذكرى تأسيس يماس الخامسة و 
خريطة تيرير، شاممة ويقيقية، لمشعب  -بيؽ-ومؤسسات المجتمع المدني ال مسطيني، مما شكؿ 

 ال مسطيني وقواش الوطنية واإلسالمية، ودستورا رصينا لمعمؿ الوطني ال مسطيني خالؿ المريمة المقبمة.
 تتأصيل المواقف والسياسا

أولى معالـ وأصوؿ الخريطة التي رسمها مشعؿ تمثمت في جمع الموقؼ ال مسطيني، فصائميا وشعبيا، عمى 
اليقوؽ والثوابت الوطنية ال مسطينية بعيدا عف أي بخس أو انتقاص باعتبار ذلؾ أرضية االنطالؽ نيو 

 التيرير، والقاعدة األساسية التي يرتكز عميها المشروع الوطني ال مسطيني.
وبكثير مف الثقة يمكف القوؿ إف مشعؿ استطاع إعادة االعتبار لبرنامج اليقوؽ والثوابت الوطنية الذي 
أيدث فيه الرئيس أبو مازف ثممة كبيرة إف لـ يكف شرخا واسعا عبر تصريياته الخطيرة يوؿ يؽ العودة 

وى وال صائؿ ال مسطينية، التي القت رفضا فمسطينيا شامال في اآلونة األخيرة، وضماف انيياز كافة الق
وعمى رأسها فتح، لهذا البرنامج، يسندش االنتصار السياسي ال مسطيني في األمـ المتيدة الذي أسهـ في رفع 

بيالة فمسطينية  -بالتالي-سقؼ الخطاب الرسمي لمسمطة وفتح في مواجهة التعنت اإلسرائيمي، وسمح 
 طينية مف أي وقت مضى.مواتية أكثر ما تكوف اقترابا بيف ال صائؿ ال مس
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ومف انا فقد التقط مشعؿ أامية الميظة التاريخية السانية ليضع نواة البرنامج الوطني في ِيْجر قوى العمؿ 
نهاء االنقساـل التي ستعبد الطريؽ أماـ بمورة  الوطني ال مسطيني، ويهيئ لمخطوة التالية اتيقيؽ المصالية وا 

 ف المريمة المقبمة.اإلستراتيجية ال مسطينية الشاممة إبا
 أولوية المصالحة

يدرؾ مشعؿ أف إعادة صياغة الواقع ال مسطيني الداخمي وبناء إستراتيجية وطنية شاممة تقود ال مسطينييف 
نهاء االنقساـ.  نيو النصر والتيرير تبدأ بتيقيؽ المصالية وا 

وطّي ص ية االنقساـ البغيض، لذا، كاف مشعؿ أكثر ما يكوف تركيزا عمى يتمية إنجاز المصالية الداخمية 
 وخاصة في ظؿ التيديات الهائمة التي تعصؼ بال مسطينييف وقضيتهـ.

واكذا فلف زيارة مشعؿ لغزة ولقاءاته المختم ة وخطاباته الشاممة وتصريياته العميقة استهدفت في جزء 
تيح لمشعؿ مخاطبة ميوري منها تذليؿ كافة العوائؽ والصعاب أماـ مسيرة المصالية ال مسطينية، إذ أ

قيادات وكوادر وقاعدة يماس وجها لوجه ألوؿ مرة، ومالمسة عقولهـ وقموبهـ بغية توفير األرضية المواتية 
والمناخ المالئـ الستيعاب المتغيرات التي تيممها المصالية عقب سنيف االنقساـ العجاؼ التي أفسدت 

عيا اائال داخؿ الكيانية الوطنية والمجتمع ال مسطيني اليياة الوطنية ال مسطينية وأيدثت شرخا ن سيا واجتما
 ككؿ.

وكما قطعت جهيزة قوؿ كؿ خطيب، فلف خطاب وتصرييات مشعؿ يوؿ أولوية تطبيؽ المصالية قطعت 
كؿ قوؿ فمسطيني، إذ أجمعت المكونات السياسية والمجتمعية ال مسطينية عمى اإلشادة بالرؤية العميقة 

قطب االنقساـ اآلخر عمى -مشعؿ بخصوص المصالية، ولـ تجد يركة فتح والطرح الش اؼ الذي عرضه 
 سوى دعـ اذش الرؤية مف دوف أي ماليظات أو تي ظات. -الساية ال مسطينية

لقد رسـ مشعؿ أماـ القوى وال صائؿ ال مسطينية خريطة طريؽ يقيقية يوؿ آليات إن اذ المصالية واستعادة 
األجواء ونبذ لغة التدابر والخصاـ، مرورا بالتذكير بثقافة التسامح والت ااـ التوافؽ الداخمي، بدءا مف ترطيب 

والتعاوف والتكافؿ التي غابت عف الساية ال مسطينية الداخمية طيمة يقبة االنقساـ الماضية، وصوال إلى 
تقعيد القواعد وتأصيؿ األصوؿ الضرورية إلنجاز مسيرة المصالية عمى أسس سميمة تتجاوز مطبات 

 لماضي وتتالفى أخطاء وثغرات االت اقات السابقة.ا
وال ريب أف تشدد مشعؿ في طرح م هوـ الشراكة الوطنية كشرط النتشاؿ ال مسطينييف مف مأزقهـ الداخمي 
الكبير، وتأكيدش عمى ضرورة التعاوف ال صائمي المشترؾ، أيا كانت األوزاف التمثيمية والثقؿ السياسي 

يماس وفتح بجنايي الوطف ال مسطيني الذي ال يستطيع أف ييمؽ بأيداما لم صائؿ، وتشبيهه يركتي 
بمعزؿ عف اآلخر، يعكس است ادة كبرى مف التجارب الماضية ووعيا رفيعا بمتطمبات المريمة واالستيقاقات 

 المترتبة عمى إنجاز مسيرة التيرر الوطني ال مسطيني.
 الخيارات السياسية والوطنية

طة الطريؽ، التي رسمها مشعؿ لم مسطينييف نيو النصر والتيرير، يكمف في تنقية المعمـ الثالث في خري
الخيارات السياسية والوطنية التي شابتها األخالط والشوائب طيمة المريمة الماضية ب عؿ نشأة السمطة 

مة ـ، وانخراط يركة يماس التي تشكؿ رأس يربة المقاو 1993ال مسطينية عقب توقيع ات اقات أوسمو عاـ 
 ـ.2006ال مسطينية في االنتخابات التشريعية عاـ 
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لقد أعادت الكممات الثاقبة التي أطمقها مشعؿ في مهرجاف ذكرى انطالقة يماس بخصوص التيرير قبؿ 
الدولة سرياف الروح في جسد المشروع الوطني ال مسطيني مف جديد، وصييت م اايميا الخطأ اإلستراتيجي 

 س السمطة تيت االيتالؿ قبؿ إنجاز مشروع التيرير.الكبير الذي تغافؿ عف تأسي
ولئف بدا تصييح مشعؿ م اايميا لـ يتجاوز إطارش النظري في نظر البعض إال أف مشعؿ اتخذ خطوة عممية 
اامة اجترت استدراكا ااما ينياز إلى سياسة تقميؿ الخسائر الوطنية إلى يداا األدنى عبر إعادة صياغة 

األمف والسياسة الخادمة لمصالح االيتالؿ لجهة خدمة مصالح شعبنا وقضيته  وظائؼ السمطة بعيدا عف
 الوطنية.

وبهذا فلف مشعؿ ابتغى إيداث مقاربة جديدة تياوؿ استدراؾ األخطاء الكارثية التي ترتبت عمى واقع السمطة 
أساسا في خدمة الرااف عبر مياولة نزع المهاـ الوظي ية لمسمطة عف سياقها السياسي واألمني الذي يصب 

عادة بناء منظمة التيرير  دارة الشؤوف اليياتية لم مسطينييف، وا  االيتالؿ وقصراا عمى الجوانب الخدمية وا 
 كي تصبح ممثال يقيقيا لجميع ال مسطينييف.

ومع ذلؾ يدرؾ مشعؿ أف غايته ليست سهمة المناؿ، لكنه يؤمف في الوقت ذاته بأف إنجاز مسيرة المصالية 
واالنخراط ال عمي في مسار الشراكة الوطنية مف شأنه أف يقرب ال مسطينييف مف بعضهـ بعضا  ال مسطينية

أكثر فأكثر، ويباعد بينهـ وبيف اإلسرائيمييف شيئا فشيئا، وخصوصا في ظؿ سيادة أجواء التوتر اليالية التي 
ض السمطة العودة غير تصبغ العالقات اإلسرائيمية ال مسطينية الرسمية عقب خطوة األمـ المتيدة، ورف

المشروطة إلى طاولة الم اوضات، وتهديد أبو مازف بالمجوء إلى الميكمة الجنائية الدولية ياؿ تصعيد 
 إسرائيؿ لمشاريعها االستيطانية.

إف التيدي األساسي الذي يخوضه مشعؿ اذش األياـ يكمف في السعي المتدرج إلعادة صوغ الخيارات 
ال مسطيني السمطوي وال صائمي مف جديد عمى أسس صييية، بما يجعمها أكثر  السياسية والوطنية لممجموع

تاليما مع اليقوؽ والثوابت الوطنية، بدءا مف تطهير السمطة مف رجس الوظي ة األمنية التي لوثتها منذ 
، وليس انتهاء بيمؿ السمطة عمى االستقامة في المواقؼ والسياسات التي تتسؽ مع ال قيـ نشأتها ويتى اليـو

 واليقوؽ الوطنية.
 إدارة الصراع مع االحتالل

المعمـ الرابع في خريطة الطريؽ التي رسمها مشعؿ، يتمثؿ في إرساء رؤية أو إستراتيجية إلدارة الصراع مع 
االيتالؿ، والتوقؼ عف انتهاج األساليب العشوائية وال وضوية واالبتعاد عف تيكيـ القناعات والنوازع 

 ركة الوجود والمصير مع االيتالؿ.الشخصية في غمار مع
ولعؿ اليديث عف إدارة الصراع مع االيتالؿ المس ميقاته السميـ أكثر ما يكوف إثر انتصار المقاومة في 
اليرب األخيرة واالنتصار الدبموماسي في األمـ المتيدة، وما رافؽ ذلؾ مف تهديدات إسرائيمية بشف يرب 

وفرض عقوبات قاسية عمى السمطة عمى المستوى االقتصادي  جديدة عمى غزة عمى المستوى العسكري،
 والسياسي.

واكذا فلف موضوع إدارة الصراع مع االيتالؿ تيوؿ اليوـ إلى ضرورة وطنية ممية ال فكاؾ عنها، ولـ يعد 
خضاعها لألجندة الخاصة التي يكمت أمراا يتى  باإلمكاف تأجيمها والتسويؼ بشأنها أو االلت اؼ عميها وا 

 ـ.اليو 
تأسيسا عمى ذلؾ، فلف مقاربات مشعؿ عمى اذا الصعيد ترتكز عمى جمع الصؼ الوطني ال مسطيني عمى 
رؤية مويدة إزاء إدارة الصراع مع االيتالؿ سياسيا وعسكريا، واي مقاربة منطقية وواقعية وبعيدة عف 
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ي مف قيود ات اؽ أوسمو التنّطع والمثالية بييث تجنح إلى التوافؽ الوطني الشامؿ عمى التيمؿ التدريج
ومميقاته األمنية وات اقية باريس االقتصادية، وفتح الخيارات في مواجهة االيتالؿ، والتسمح بموقؼ فمسطيني 
جمعي لمتيرؾ ال اعؿ عمى المستوى اإلقميمي والدولي في مواجهة االيتالؿ، واختيار أوقات التهدئة 

ئمة بما يتناسب مع طبيعة المريمة ومقتضيات المصمية والتصعيد وأساليب النضاؿ وأشكاؿ المقاومة المال
 ال مسطينية العميا.

وبقراءة متأنية يمكف الجـز بأف ما يطريه مشعؿ اليوـ يعبر عف رؤية منطقية تستجيب بشكؿ طبيعي 
ليايا في اذش المريمة التي  اليتياجات ومتطمبات الواقع ال مسطيني، واي رؤية أشد ما تكوف ضرورية وا 

ن اذاا عالية وسط المعطيات تشهد ب دايات صعود فمسطيني وانكسار إسرائيمي، وتبدو فرص نجايها وا 
الواقعية المتراكمة التي تشّد ال مسطينييف إلى بعضهـ بعضا خالفا لممرايؿ الماضية التي َداَخمها قمة وعي 

دراؾ وصايبها يسابات خاطئة ممزوجة بتدخالت خارجية أيبطت كؿ فرص التوافؽ الد اخمي وجعمت مف وا 
 ويدة الكممة والصؼ ال مسطيني أمرا متعذرا.

وانا يمكف فهـ موقؼ مشعؿ ييف يرص عمى وضع خطوة إنجاز الدولة في األمـ المتيدة في سياقها 
الوطني السميـ الذي ينتظـ إستراتيجية فمسطينية شاممة تعنى بلدارة توافقية لمصراع مع االيتالؿ بعيدا عف 

قد ي رغ الخطوة مف مضمونها مستقبال، وييف أشاد بويدة الموقؼ العسكري الذي تجسد أي قطع أو اجتزاء 
إباف اليرب األخيرة مف خالؿ غرفة العمميات العسكرية المشتركة التي شكمتها يركتا يماس والجهاد 

 اإلسالمي، والتي ينبغي توسعتها لتشمؿ كافة قوى المقاومة ال مسطينية خالؿ ال ترة المقبمة.
 ة الجوار اإلقميمي والمجتمع الدوليرسال

المعمـ الخامس واألخير في خريطة التيرير التي رسمها مشعؿ يكّمف في الرسالة التي يممها لمجوار 
اإلقميمي والمجتمع الدولي، واي رسالة تتبايف في ميتوااا الخاص بالجوار اإلقميمي عنه في المجتمع 

لطبيعة التيال ات المرجّوة ويتمية التمكيف والنصر القريب عمى الدولي، وتنـ عف رؤية بعيدة المدى وواثقة 
 المشروع الصهيوني.

في رسالته إلى الجوار اإلقميمي يؤكد مشعؿ عمى الدور العربي واإلسالمي بوص ه عمقا إستراتيجيا لمشعب 
عدواف، ال مسطيني وقضيته الوطنية، ويستويي الدعـ الكبير غير المسبوؽ الذي يازته غزة في غمرة ال

ومستوى الت اعؿ العربي واإلسالمي الرسمي الذي ارتقى إلى مستويات مشهودة، كي يبني أساس العالقة 
الطبيعية، الواضية والراسخة والمتينة، بيف ال مسطينييف وجواراـ العربي واإلسالمي، التي تضررت في 

ال مسطينية في قمب المنظومة  يضرة األنظمة االستبدادية السابقة، ويزرع ياضنة جديدة ومثمرة لمقضية
 الدولية التقميدية الممالئة إلسرائيؿ والمعادية لطمويات ال مسطينييف ويقوقهـ المشروعة.

وفي ذلؾ إشارة بالغة الداللة إلى طبيعة الدور العربي واإلسالمي المؤثر والداعـ لم مسطينييف وقضيتهـ، 
 يمية خالؿ المريمة المقبمة.والكابح لغمواء وشطيات السياسة والمخططات اإلسرائ

أما رسالته لممجتمع الدولي فقد كانت رسالة تيذير بالدرجة األولى تعكس ندّية في النظرة والموقؼ، وال 
تيمؿ أي معنى مف معاني االستجداء التي درجت عمى إتيانها السمطة ال مسطينية طيمة المرايؿ الزمنية 

 الماضية.
ستندة إلى االنتصارات الميدانية والسياسية األخيرة عمى االيتالؿ ومف شأف اذش الرسالة الواثقة الم

اإلسرائيمي، وفشؿ سياسات اليصار والعزؿ والعدواف اإلسرائيمية، أف ُتيدث مزيدا مف الجدؿ واالنقسامات 
عمى الساية الدولية بشأف جدوى سياسة العزؿ السياسي الم روضة عمى يماس واستمرار وضعها في خانة 
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اإلراابية، وتمنح يماس يصانة مهمة ونقاط قوة إضافية في وجه المواقؼ واالشتراطات الدولية  المنظمات
سرائيؿ.  المعروفة تجاش االعتراؼ بلسرائيؿ ونبذ اإلرااب وااللتزاـ باالت اقيات الموقعة بيف السمطة وا 

زة واالنتصار وختاما.. فلف مشعؿ الذي يرسـ لم مسطينييف اليوـ خريطة التيرير مف أرض غزة الع
والتضييات يخمع عف ن سه العباءة اليزبية الضيقة، ويتقدـ في ذات الوقت زعيما توافقيا لكؿ ال مسطينييف 

 خالؿ المريمة المقبمة.
  11/12/2012الجزير نت، الدوحة، 
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 عريب الرنتاوي
، وسواء صيت األنباء ”درالية األردنية ال مسطينيةالكون “أيًا تكف الظروؼ التي البست عودة اليديث عف 

عف فتح اذا الممؼ في بعض األوساط القيادية ال مسطينية أـ ال..فلف إثارة اذا الموضوع وفي اذا التوقيت 
 بالذات، ليس أمرًا صائبًا، والمؤكد أنه ال يخدـ مصالح أيد، ال ال مسطينييف وال األردنييف.

” الدولة غير العضو“مسألة الكون درالية ُبعيد يصوؿ فمسطيف عمى مكانة ” ؾتيري“مف ييث التوقيت، جاء 
في األمـ المتيدة، وفي ذروة انسداد المسار الت اوضي..وفي ظؿ استمرار يالة االنقساـ ال مسطيني الداخمي، 

ر اي السبيؿ إلنعاش المسا” الكون درالية“األمر الذي يعيد طرح جممة مف األسئمة والتساؤالت: اؿ 
الت اوضي، اؿ اي السبيؿ إلقناع إسرائيؿ بالتخمي عف ايتاللها لصالح دولة قائمة ااألردفل وليس دولة 

مف أجؿ إقناع اإلسرائيمييف باالستجابة ” الثقؿ األردني”م ترضة أو ناشئة افمسطيفل، اؿ ُيراد االستعانة بػ
 لمتطمبات عممية السالـ واستيقاقاتها؟

يمكف اليديث عف الكون درالية بيف األردف وفمسطيف، في ظؿ االنقساـ ال مسطيني ومف زاوية األولويات: اؿ 
أـ أف األمر بياجة النتظار استعادة الويدة واستئناؼ المصالية..لمف األولوية في المدى المنظور؟..ومف 

يني يوؿ اذش اي الجهة ال مسطينية المخّولة باليديث عف الكون درالية أو البت بأمراا؟..اؿ ثمة توافؽ فمسط
 المسألة، أـ أننا سنكوف أماـ مصدر جديد لمخالؼ والتبايف والجدؿ؟.

ومف الزاوية األردنية، اؿ ثمة جديد طرأ عمى الموقؼ األردني الرسمي اومف قبؿ الشعبيل مف مسألتي 
..اؿ ثمة توافؽ وطني ال يدرالية والكون درالية؟.. ولماذا تثار المسألة بعد زيارة الممؾ عبد اهلل الثاني لراـ اهلل؟

أردني يوؿ مسألة ال يدرالية والكون درالية مع فمسطيف؟..أال يدرؾ مف يتيدث عف الكون درالية أف ثمة مياش 
 كثيرة قد جرت في نهر األردف، منذ أف كانت ال يدرالية والكون درالية، سياسة عميا لمدولة األردنية؟.

كتتويج لمسار بناء الدولة ال مسطينية المستقمة، وكاف الخطاباف  ”الكون درالية”تاريخيًا، ُطريت ال يدرالية و
األردنيل يشدداف عمى إقامة نوع مف العالقة الكون درالية بيف دولتيف سيدتيف  -الرسمياف اال مسطيني 

، يبدو  مستقمتيف، عمى أف تكوف عالقة طوعية، وبعد است تاء شعبي انا واناؾ عمى ض تي األردف...اليـو
وليس بعد قيامها عمى أرضها ” تسهيؿ والدة الدولة ال مسطينية“لكون درالية بات يأتي في سياؽ أف طرح ا

 وعاصمتها...وغني عف التأكيد أننا أماـ سياقيف مختم يف.
الدولة ال مسطينية لـ تقـ بعد..واالعتراؼ بها دولة غير عضو، ال يعني قيامها..والعالـ يتجه لإلقرار بأف 

وراء ظهورنا ولـ يعد أمامنا..واألردنيوف وال مسطينيوف يدركوف تماـ اإلدراؾ، أف يكومات  بات” يؿ الدولتيف“
اليسار واليميف في إسرائيؿ، جعمت قياـ دولة فمسطينية مستقمة وقابمة لميياة، خيارًا متعذرًا...فما الذي يعنيه 

 اذا؟.” الكون درالية“أو ي ضي إليه، خيار 
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ف عودة اليديث عف الكون درالية مف جديد، إنما يندرج في سياؽ التيضير في ظني، وليس كؿ الظف إثـ، أ
الستئناؼ مسار الم اوضات..والبيث عف صيغ جديدة ومرجعيات ومنظومة ضمانات اإلسرائيؿ طبعًال، 
مغايرة لكؿ ما يصؿ يتى اآلف، وجديداا اذش المرة، جموس األردف داخؿ غرؼ الم اوضات وليس خارجها 

ا..واألرجح أف خيارًا كهذا، قبؿ قياـ الدولة عمى األرض، إنما يراد به، تعظيـ التطمينات أو بعيدًا عنه
 والضمانات، التي يمكف أف تبيث عنها إسرائيؿ وتطمبها، عمى أمؿ إقناعها بالجالء عف األراضي الميتمة.

مى يد سواء إف اي الكون درالية، بؿ وال يدرالية، ستكوف مطمبًا مميًا لمشعبيف ال مسطيني واألردني ع
ل أف 2ل أف تنشأ بعد قياـ الدولة ال مسطينية عمى أرضها وعاصمتها وليس قبمها..ا1استكممت شروطها: ا

ل أف تي ظ الهوية 3تنشأ باإلرادة اليرة والطوعية التامة لمشعبيف، وليس بالضد مف إرادة أي منهما...ا
ديمقراطي تعددي، ترتضي به مختمؼ المكونات الوطنية لكؿ منهما، وأف تنشئ قواعد صمبة لنظاـ سياسي 

ل أف تي ظ استقالؿ وسيادة الكياف 4”..االكون درالية“السياسية وال كرية والثقافية واالجتماعية عمى ض تي 
الجديد، أو الكيانيف المنضويف في إطارش، خصوصًا عف إسرائيؿ، فال تكوف الكون درالية مجااًل ييويًا مباشرًا 

 متوسعية الصهيونية، أمنيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا.أو غير مباشر، ل
قبؿ أف يتيدث أي مسؤوؿ فمسطيني عف كون درالية أو غيراا، عميه الت كير مميًا في كي ية توييد الشعب 
رادته السياسية والنضالية...قبؿ أف يتيدث أي مسؤوؿ  ال مسطيني، ومؤسساته وسمطته ومنظمته وأجهزته وا 

إستراتيجية مف اذا النوع، عميه الت كير جديًا في بناء المؤسسات التي بمقدوراا أف  فمسطيني عف خيارات
مف دوف ذلؾ، يكوف طرح الكون درالية في اذا التوقيت، بمثابة وضع ”..التاريخي“تتخذ قرارات بهذا اليجـ 

 لمعربة أماـ اليصاف، يتى ال نقوؿ تخريب لمعربة وقتؿ لميصاف.
 11/12/2012الدستور، عمان، 
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 اليكس فيشماف
باتت شروط ان جار انت اضة اخرى في الض ة الغربية ناضجة، وكؿ ما او مطموب اآلف الزناد الذي يشعؿ 
االرض، اذا او افتراض العمؿ الموضوع في أساس النقاشات التي تتـ في اآلونة األخيرة في جهاز األمف، 

 يها نقاش مركزي بهذا الشأف أجراش رئيس ايئة االركاف قبؿ نيو اسبوعيف.بما ف
في أنماط عمؿ قيادة المركز. تبدأ  –غير دراماتية في اذش االثناء  –وتقرر نتيجة ذلؾ سمسمة تغييرات 

بتغييرات تكتيكية في تقديرات الجيش لمواجهة اخالالت جماعية بالنظاـ وتنتهي الى إعداد ايتياطيات 
ع ييدث فيه تداور يوجب تيويؿ امدادات الى "يهودا" و"السامرة". وبعبارة اخرى يستعد الجيش مع قوة لوض

 أكبر مما كانت في الماضي وقدر أكبر مف الوسائؿ لت ريؽ المظاارات ليخنؽ كؿ اخالؿ بالنظاـ في مهدش.
ال فيما  –لشاباؾ" ايضا لمجيش و"ا –ويوجد في المقابؿ اآلف يصر لجهد تجميع المعمومات االستخبارية 

يتعمؽ بتنظيمات "االرااب" فقط بؿ بمتابعة المزاج العاـ في الض ة الذي يشير الى ان جار. وكذلؾ ُتجري 
جهات رفيعة المستوى في قيادة المركز يوارا مع قادة اجهزة أمف السمطة ال مسطينية. وتبيف أنهـ منذ زمف 

مف  –بخالؼ الماضي  –لى أيداث إخالؿ بالنظاـ وُيمّكنوف اعتادوا أال يجهدوا أن سهـ أو أال يصموا ا
انتشار أيداث الشغب. فاذا لـ تكِؼ اذش الخطوات لصد موجة عدـ الهدوء التي تجري في االسابيع االخيرة 

 في "يهودا" و"السامرة" فهناؾ ايضا خطة لتعزيز القوات في غضوف زمف قصير.
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ة "عامود السياب" ببضعة اشهر، وكاف ذلؾ في األساس بسبب بدأت التطورات السمبية في الض ة قبؿ عممي
رفع اسعار الغذاء والميروقات في الض ة. ياولت السمطة في البداية منع االيتكاؾ باسرائيؿ، لكف أيداث 
الشغب تيولت سريعا جدا ابمساعدة السمطة وتوجيههال ضد اسرائيؿ التي ُعرضت عمى أنها المسؤولة عف 

 لصعب.الوضع االقتصادي ا
لـ يغب نصيب أنصار "يماس" عف ذلؾ ايضا، فػ "يماس" ومنظمات معارضة لػ "فتح" كػ "الجهاد 
االسالمي" تجدد بنااا التيتية في الض ة. وقد انتقمت "يماس"، التي تشعر بأف وضعها جيد في غزة، الى 

البنية التيتية االجتماعية المريمة الثانية مف خطة سيطرتها عمى ـ.ت.ؼ، فانشأت جهازا ُيركز جهدا إلعادة 
 االقتصادية ا"الدعوة"ل الى الض ة. –السياسية  –

وفي مقابؿ ذلؾ بدأت ذراع "يماس" العسكرية تستعمؿ خاليا عسكرية في الض ة، وال سيما في منطقتي 
التي يياربها "الشاباؾ" والجيش االسرائيمي باالعتقاالت  –نابمس والخميؿ. وأصبيت اذش البنى التيتية 

تؤتي ُأكمها عمى االرض واي التي تقؼ مف وراء بعض ياالت االخالؿ بالنظاـ  –ووقؼ تهريب االمواؿ 
 التي نرااا اآلف في الض ة.

خالؿ عممية "عامود السياب" وجهت "يماس" مف غزة رجالها في الض ة الى زيادة النشاط "االراابي" يتى 
ئيمي في الض ة. وفي اذش ال ترة ارت ع عدد األيداث يصبح انت اضة شاممة بقصد اعاقة قوات الجيش االسرا

في المائة وكانت تشمؿ زرع ألغاـ. اف قدرة "يماس" عمى تنظيـ موجة عنؼ  300العني ة في الض ة بنسبة 
 ميدودة، لكف اليماسة ما زالت تغذي العنؼ عمى االرض.

بيؿ المثاؿ أغمؽ فمسطينيوف ليس ما يبرز جدا او عدد األيداث المرت ع فقط بؿ الجرأة ايضا، فعمى س
أكثر مف مرة. واـ ببساطة يقولوف لمسائقيف  443ييمموف أعالـ "فتح" و"يماس" و"الجبهة الشعبية" الشارع 

اف الشارع يمر بمنطقة ميتمة ولهذا يغمقونه. واذش ظاارة جديدة نسبيا تعززت بعد االعتراؼ الذي يصمت 
واي تنشئ منذ ذلؾ الييف عمى االرض عالمات دولة ذات  عميه السمطة ال مسطينية في االمـ المتيدة،

 سيادة.
العنؼ ضد –برغـ انه ال يزاؿ في مريمة غير متقدمة  –يشجع مسار المصالية بيف السمطة و"يماس" 

اسرائيؿ ألف السمطة ك ت عف العمؿ عمى مقاومة البنى التيتية لػ "دعوة يماس" التي اي الوقود الذي ينشئ 
اوي. ولـ تعد تصادر امواال وال تغمؽ "جمعيات خيرية"، ويوجب ذلؾ عمى الجيش "االرااب" الخمس

 االسرائيمي اف يعود الى اعتقاالت أكبر مما كانت في الماضي.
اف االرض ناضجة لالن جار. لكف يوجد بيف الجهات المختصة التي تواجه ال مسطينييف شعور بأنه ال يوجد 

في اسرائيؿ مف يتخذ قرارات تتعمؽ بت كيؾ القنبمة المتكتكة اليـو في  عشية االنتخابات في المستوى السياسي
 الض ة.

 "يديعوت"
 11/12/2012األيام، رام اهلل، 

 
 أضعف اإليمان العربي .45

 نقوال ناصر

إف بقاء قرار اتخذش القادة العرب في قمة بغداد في آذار/ مارس الماضي بتوفير شبكة أماف مالية عربية 
يبرا عمى ورؽ بانتظار اجتماع لمرؤوسي اؤالء القادة مف وزراء الخارجية، ما كاف له أف لمسمطة ال مسطينية 
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ينعقد في الدوية يوـ األيد الماضي بمبادرة ذاتية لوال اإليراج ال مسطيني المطالب بعقدش، ييث عمى "تن يذ" 
ستوى القمة، واو ما يدعو قرار الرؤساء إنما يرسـ صورة كاريكاتيرية لمياؿ العربي العاجز والمهمهؿ عمى م

لمتساؤؿ عف سر الرااف ال مسطيني المستمر عمى األمؿ في أف "ين ذ" المرؤوسوف ما استنكؼ رؤساؤاـ عف 
 تن يذش.

وتزداد الصورة الكاريكاتيرية لمياؿ العربي عمى مستوى القمة إثارة لمسخرية عندما يطمؽ مسؤولوف عرب 
اـ لمجامعة العربية د. نبيؿ العربي باستخداـ "سالح الن ط"، لوقؼ شعارات "شعبية"، مثؿ مطالبة األميف الع

عدواف دولة االيتالؿ اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة، أو مثؿ دعوة نقؿ عف رئيس الوزراء العراقي نوري 
 المالكي أنه وجهها الجتماع رؤساء األركاف العرب لمتدارس في وقؼ ذلؾ العدواف!

الوطنية ال مسطينية عمى استدعاء الخذالف العربي الرسمي المزمف لقضية فمسطيف لكنها صورة تيث الذاكرة 
وعربها ومقدساتها منذ عاد المجااد عبد القادر اليسيني بخ ي ينيف مف اجتماعه مع المجنة العسكرية 

كة التابعة لجامعة الدوؿ العربية في دمشؽ، التي ضنت عميه بالعتاد والسالح المذيف طمبهما ليقود معر 
القسطؿ عمى البوابة الغربية لمقدس، ويستشهد فيها دفاًعا عف بيت المقدس الذي ال يزاؿ القادة العرب 

 إلى يومنا اذا. 5711يضنوف عميه بالماؿ والسالح عمى يد سواء منذ النكبة عاـ 

ع لقد خاض عرب فمسطيف مؤخرا معركتيف، وايدة عسكرية دفاًعا ضد عدواف دولة االيتالؿ عمى القطا
وأخرى دبموماسية في األمـ المتيدة دفاًعا عف يؽ فمسطيف وعربها في الوجود عمى الخريطة السياسية 
والجغرافية اإلقميمية والدولية، وقد خذؿ النظاـ العربي الرسمي عرب فمسطيف في المعركتيف، طبًعا باستثناء 

ظي في اليالتيف، مثؿ "التأكيد مجددا المغو ال ارغ مف أي مضموف لبيانات الشجب واالستنكار والتضامف الم 
عمى وجوب رفع اليصار البري والبيري والجوي" عف قطاع غزة "وبشكؿ فوري وشامؿ" كما جاء في البياف 

 الختامي لالجتماع األخير لمجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السالـ العربية في الدوية.

مف أكداس السالح العربي المتدفؽ لدعـ "الجهاد"  فال المقاومة المدافعة عف القطاع يظيت ولو بنزر يسير
في كؿ مكاف في العالـ العربي وغير العربي، إال إلى ييث يستيؽ الجهاد في بيت المقدس وأكنافه، وال 
يظيت "دولة فمسطيف" يتى بدعـ بروتوكولي يتمثؿ بيضور وزراء الخارجية العرب ولو "لم رجة" عمى 

ها النتزاع اعتراؼ أممي بها في الجمعية العامة لألمـ المتيدة في يوـ كاف المعركة الدبموماسية التي خاضت
العالـ كافة ييت ؿ "بالتضامف" مع الشعب ال مسطيني في التاسع والعشريف مف الشهر الماضي، بينما 
 يستن روف خ اًفا وجماعة ليضور مؤتمرات لػ"أصدقاء" الشعب السوري والميبي واليمني..إلخ، لتثبت المؤسسة

 الرسمية لمجامعة العربية أنها في سعيها لمسمـ مع دولة االيتالؿ اإلسرائيمي أفشؿ منها في اليرب معها.

إف مسارعة وزير الخارجية التركي أيمد داود أوغمو إلى معانقة الرئيس ميمود عباس في نيويورؾ مهنًئا 
واء عمى غياب نظرائه العرب، باعتراؼ األمـ المتيدة ب مسطيف دولة مراقبة غير عضو فيها سمطت األض

وعمى خضوعهـ الستيقاقات تناغـ دولهـ مع يمي ها األمريكي المعارض لممبادرة ال مسطينية في الهيئة 
األممية، أكثر مما سمطتها عمى التضامف التركي مع الشعب ال مسطيني، واو ربما ما ي سر استثناء عباس 

 ية والصديقة أثناء زيارته ألنقرة األسبوع الماضي.لمدوؿ العربية مف شكرش لتركيا والدوؿ اإلسالم

فبعد ما يقارب العقديف مف الزمف عمى جنوح مؤسسة الجامعة العربية عمى مستوى القمة لمسمـ مع دولة 
االيتالؿ أثبتت أف فشمها في تسخير موقعها الجيواستراتيجي ووزنها السياسي وثقمها االقتصادي وجيوشها 

سمـ كاف فشاًل ذريًعا ال يضاايه سوى فشمها الذريع في تسخير إمكانياتها المالية الدبموماسية مف أجؿ ال
 الهائمة وجيوشها الجرارة وعتاداا العسكري اليديث ال ائض عف الياجة مف أجؿ اليرب.
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ومف الواضح أف عرب فمسطيف لـ يعودوا يعقدوف أية آماؿ واامة عمى الجامعة العربية، ال في اليرب وال 
، لكنهـ ما زالوا يتوقعوف منها أضعؼ اإليماف العربي، لمتكـر عميهـ ببعض فتات فوائض أمواؿ في السمـ

دولها الن طية الضخمة، ليس مف أجؿ دعـ مقاومتهـ وال مف أجؿ مساندتهـ سياسًيا، بؿ فقط مف أجؿ 
لخذالف الرسمي إسكات جوع أمعائهـ الخاوية، والقياـ بأود أجساداـ كي تتمكف مف البقاء بعد أف يولها ا

 العربي إلى ساليهـ الوييد لمصمود فوؽ ترابهـ الوطني.

بتاريخ  115لقد "أكد" البياف الختامي الجتماع الدوية األخير "عمى التن يذ ال وري لقرار قمة بغداد رقـ 
 مميوف دوالر شهريا" لمسمطة ال مسطينية. 500، والقاضي بتوفير شبكة أماف مالية بمبمغ 17/5/1051

مميوف دوالر شهرًيا لموفاء بياجيات الشعب ال مسطيني في  110هـ "يعمموف" بأف السمطة "بياجة إلى لكن
الض ة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة" كما جاء في بيانهـ، بقدر ما يعمموف كذلؾ بأف فوائضهـ المالية 

مسطيني"، كما يددوا اـ أن سهـ تستطيع االستغناء عف اليد األدنى المطموب " لموفاء بياجيات الشعب ال 
 في بيانهـ اذا اليد األدنى.

فمماذا يمتينوف عرب فمسطيف في كرامتهـ الوطنية يد دفعهـ إلى ما يشبه موقؼ المتسوؿ منهـ، بينما 
ل مسطيف وعربها عميهـ يؽ صمة الريـ العربية واألخوة اإلسالمية والواجب القومي، في األقؿ تك يرا عما 

الرسمي العربي مف أضرار فادية بقضية فمسطيف، التي يكاد التهويد يميو اويتها العربية  أليقه الخذالف
اإلسالمية، وبينما في قدرتهـ تعزيز اذش الكرامة لالستغناء عف االرتهاف ألمواؿ المانييف األمريكاف ويم ائهـ 

 الغربييف المشروطة باتباع أجنداتهـ السياسية؟

هتها المجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السالـ العربية في الدوية إلى عقد امؤتمرل إف "الدعوة" األخيرة التي وج
عادة إعمار قطاع غزو بأسرع  1باريس  الممانييفل عمى المستوى الوزاري ... لدعـ الشعب ال مسطيني .. وا 

مطة لمس 5 -وقت"، اي دعوة تذكر بأف أكثر مف سبع مميارات دوالر أمريكي تعهد بها مؤتمر باريس 
ال مسطينية، والذي انعقد بعد أياـ مف مؤتمر أنابوليس الستئناؼ الم اوضات الثنائية المباشرة بيف منظمة 

، إنما كانت ثمًنا لتمويؿ استمرار االنقساـ ال مسطيني 1009التيرير ال مسطينية وبيف دولة االيتالؿ عاـ 
 يمة.واستمرار الدوراف في اليمقة الم رغة لػ"عممية السالـ" العق

، غير ادؼ 1 –واو ما يدعو لمتساؤؿ عف الهدؼ اليقيقي لمدعوة العربية الجديدة النعقاد مؤتمر باريس 
التنصؿ العربي مف المسؤولية القومية عف قضية فمسطيف والتهرب مف اذش المسؤولية المالية بترييمها إلى 

 في الييمولة دوف أي يؿ عادؿ لها.مف كانوا السبب األوؿ في خمؽ اذش القضية وال يزالوف السبب األوؿ 
 54/51/1051فمسطين أون الين، 

 
 الضفة الغربية في ظالل االنطالقة! .41

 لمى خاطر
اذا العاـ، لـ تكف الض ة الغربية تنتظر أف يسمح لها أيد بليياء ذكرى انطالقة يماس، وال كانت جماايراا 

هها واي تعمف عف برامج فعالياتها، بؿ كانت يتمًا ستعبأ كثيرًا أو قمياًل لو أف قرار يظر نشاطها ُدفع في وج
 ستتمرد عمى أية مياولة إلعادتها إلى قمقـ الخوؼ وقمة الييمة!

إف اعداء يماس وخصومها عمى يّد سواء قد فقهوا جيدًا كيؼ أف الزمف تغّير وأف روح اإلقداـ عادت 
ت اصيؿ مشروع اال مسطيني الجديدل لتطوؼ بيف ظهراني أاؿ الض ة عشية معركة يجارة السجيؿ، وأف كّؿ 
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قد منيت بانتكاسة كبيرة، يتى صار معظـ المراقبيف يتوقعوف أف انت اضة الض ة في وجه االيتالؿ باتت 
 مسألة وقت ال أكثر!

انا، عمينا أف نتوّقؼ ممّيا عند مظاار القمؽ داخؿ المؤسسة الصهيونية مف توجه يماس إليياء ذكرى 
ا العاـ، عمى الرغـ مف أف اذا اإليياء سيقتصر عمى المسيرات والمهرجانات انطالقتها في الض ة اذ

الخطابية، غير أف تخوفات االيتالؿ التي أبرزتها وسائؿ إعالمه المختم ة ق زت مباشرة إلى النتيجة، أي 
النتيجة التي يتوقعها االيتالؿ لنهوض يماس في الض ة الغربية، واي العمؿ العسكري، فمع أنه مف 

سخؼ الربط المباشر بيف فعاليات االنطالقة والعمؿ العسكري، إال أف جوار األمر يشي بأف االيتالؿ ال
وأجهزة مخابراته عمى قناعة تامة بأف يماس لف تتيّوؿ عف ادفها واستراتيجيتها المقاومة، وأنها لف تمبث أف 

لض ة، واو أمر يبدو أف االيتالؿ تستثمر أية يالة ان راج لتعيد اليياة إلى أوصاؿ جنايها المسّمح في ا
 سيسعى جاادًا ليمنع تيّققه.

أما يماس، فهي اليوـ أماـ مسؤولية تاريخية ومهمة عظيمة، ألف اذا القمؽ الصهيوني الكبير مف مؤشرات 
نهوض يماس في الض ة الغربية يعني أف اليركة اي عامؿ التهديد اليقيقي له؛ لمشروعه وأمنه، وأليالمه 

مى الصعيديف السياسي واألمني. وانا ال بد لميركة أف تثبت أماـ عاص ة االستهداؼ الجديدة وطموياته ع
جباراا عمى الرجوع إلى وضع السكينة والتسميـ  المتوقعة، والهادفة إلى ازيمتها في معركة عّض األصابع، وا 

 باألمر الواقع.
يركة ليست شأنًا جديدًا عميها، ولـ تكف يومًا إف االغتياالت واالعتقاالت التي يمّوح بها االيتالؿ في وجه ال

عامؿ إضعاؼ لها أو سببًا في ازيمتها معنويا، لكّف ما يغيب عف باؿ االيتالؿ اليوـ واو يراقب أوضاع 
يماس بقمؽ بالغ أف اناؾ جياًل جديدًا قد نشأ وكبر، وأنه قد شااد بأـ عينيه يجـ إنجاز المقاومة ومدى 

تمؼ عف جيؿ نشأ في ظؿ ازائـ األمة وانكساراتها، فألؼ االنيناء لمعواصؼ تقّدمها، واو يتمًا سيخ
 واالستجابة إلمالءات الواقع.

إف ذكرى انطالقة يماس الخامسة والعشريف ستكوف بال شّؾ مؤذنة بانطالقة عزيمة جيؿ جديد مف شبابها 
كة التيرير ومشروع المقاومة ومناصريها في الض ة الغربية، واو جيؿ ما زاؿ ينتظر أف يأخذ دورش في معر 

بكّؿ تجمياتها؛ جيؿ لـ يهـر ولـ تتعب فيه إرادة التيدي وال انخ ض في عروقه منسوب اإلصرار، واو لـ 
يسبؽ أف كاف جزءًا مف اليدث خالؿ االنت اضات السابقة، لكّنه يبدو اليوـ ممتمئًا باألمؿ والزاو، واإليماف 

 ت واستئناؼ المسيرة.بأاميته ليمؿ المواء وتقديـ التضييا
ولف يمضي وقت طويؿ يتى يدرؾ االيتالؿ الصهيوني أف الض ة الغربية لـ ولف تخرج مف معادلة 
الصراع، ولف تتيوؿ إلى بقعة اادئة غير قابمة لالشتعاؿ، فهي ال تممؾ فقط العوامؿ الموجبة لمثورة، لكنها 

فما لبثت أف فتيت له نافذة كبيرة يوـَ كسرت كذلؾ باتت تنّ س اواًء مختم ًا ُيبس عف أن اسها طويال، 
 قيوداا وتمّردت عمى واقع الخوؼ والترايب، ويّررت ناصية رجالها مف ثقافة اإلذعاف وقبوؿ المهانة! 
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