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صابة خمسة جنود إسرايلمللن في اشتباكات جنوب قطاع  5   زة استشياد أربعة من كتايب القسام واص
كتائػػب عػػز الػػديف اللسػػاـ الجكػػاح العسػػكر  لحركػػة ، وعػػف وكػػاأت، أف 5/55/0253 الجزلره7نــتذكػػر مو ػػ  

اع غػزة، بيكمػا استشػهد حماس أعمكت استشهاد أربعة مف عكاصرها في اشتباكات م   ػوات اأحػت ؿ فػي  طػ
 شاب وأصيب آخروف في  صؼ مدفعي إسرائيمي لمكطلة شرؽ خاف يوكس جكوب اللطاع.

وجػػػرل اللصػػػؼ بعػػػد أف توغمػػػت  ػػػوات إسػػػرائيمية خاصػػػة فػػػي المكطلػػػة واشػػػتبكت مػػػ  عكاصػػػر مػػػف الملاومػػػة 
وصػػفت بهكهػػا الفمسػػطيكية، وأكػػد شػػهود عيػػاف و ػػوع إصػػابات فػػي صػػفوؼ الجكػػود اأسػػرائيمييف  إصػػابة أحػػدهـ 

 بالغة الخطورة.
و اؿ الكاطؽ باسـ وزارة الصحة في الحكومة الملالة الطبيب أشػرؼ اللػدرة لوكالػة ااكبػاف الفركسػية إف الشػهيد 

وأضػػاؼ أف ج ػػة الشػػهيد كلمػػت مػػ   عامػػام مػػف عكاصػػر كتائػػب عػػز الػػديف اللسػػاـ. 23ويػػدعر ربيػػ  بركػػة  
 جرافات المكاسبة. المصاب إلر مستشفر كاصر بخاف يوكس أتخاذ اأ

وأكد مصػدر أمكػي لػكفس الوكالػة أف عػددا مػف الػدبابات اأسػرائيمية ترافلهػا جرافػة عسػكرية توغمػت اك ػر مػف 
 مائة متر في أراض زراعية لمواطكيف فمسطيكييف وأطملت عدة  ذائؼ أدت إحداها أستشهاد بركة.
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يف اللػوة المتوغمػة ومجموعػة مػف ملػاتمي وذكر شهود عياف أكه علب اللصػؼ المػدفعي اكػدل  اشػتباؾ مسػم  بػ
وأضػاؼ الشػهود أف  كتائب اللساـ كاكت ترابط  رب حدود اللطاع، دوف مزيد مػف التفاصػيؿ بشػهف اأشػتباؾ.

 اللوة اأسرائيمية المتوغمة تراجعت إلر المكطلة الحدودية بعد مكتصؼ الميؿ. 
وا فػي اكفجػار عبػوة كاسػفة عمػر الحػدود مػ  وهذا الصػباح أكػد الجػيش اأسػرائيمي أف خمسػة مػف جكػود  أصػيب

  طاع غزة.
بركػة، و الػت إكػه استشػهد فػي  صػؼ إسػرائيمي اسػتهدؼ "كلطػة لممػرابطيف"  -فػي بيػاف-وكعت كتائػب اللسػاـ 

شػػرؽ خػػاف يػػوكس،  ػػرب المكطلػػة الحدوديػػة حيػػث ع ػػر جػػيش اأحػػت ؿ مػػؤخرا عمػػر كفػػؽ لحمػػاس يػػربط بػػيف 
سرائيؿ. اط المرابطيف التي يتوأها كشطاف فمسطيكيوف خصوصا مف حمػاس تهػدؼ وكل ااراضي الفمسطيكية وا 

 لمرا بة المكاطؽ الحدودية م  إسرائيؿ.
مػػف جهػػة  اكيػػة اسػػتهدفت طػػائرة اسػػتط ع إسػػرائيمية بعػػد مكتصػػؼ ليػػؿ الخمػػيس الجمعػػة بصػػاروخ واحػػد عمػػر 

 حمي.اا ؿ شرؽ مديكة غزة، دوف أف يبمغ عف و وع إصابات، كما أفاد مصدر أمكي م
جكػػد  إسػػرائيمي  تػػؿ وأصػػيب ، أف أحمػػد المبابيػػد ، عػػف 5/55/0253، فمســطلن أون اللــنوأضػػاؼ مو ػػ  

و الت     ة مستوطكيف بجراح مختمفة، بعد سلوط  ذيفة هاوف في مستوطكة "أشكوؿ" اللريبة مف  طاع غزة.
لمسػػتوطكيف المصػػابيف إلػػر مصػػادر عبريػػة إف الجكػػد  للػػي مصػػرعه متػػه را بغصػػابته البميغػػة، فيمػػا تػػـ كلمػػه وا

 مستشفر "سوروكا" في بئر السب  لتملي الع ج.
 د أصدرت  بؿ  ميؿ أمرًا بالتعتيـ عمر أكباف اأشتباؾ والتكتـ عمر  اأسرائيميةيشار الر أف الر ابة العسكرية 

 سكرية.الخسائر وفلًا لما كشر  مو   الصوت اليهود   بؿ أف يعود ليحذؼ الخبر بضغط مف الر ابة الع
الملاومػة الفمسػطيكية حالػة اأسػتكفار  ، أعمكػتغزة  فمسطيفممف ، 5/55/0253قدس برس، وأضافت وكالة 

 إصػاباتمحتػؿ عمػر  طػاع غػزة ، وذلػؾ بعػد و ػوع  إسػرائيميوالتعبئة في صفوفها وذلؾ لمرد عمر أ  عدواف 
 لطاع.في صفوؼ  وات اأحت ؿ جراف اأشتباكات الدائرة شرؽ خاف يوكس جكوب ال

و الت مصادر فمسػطيكية لػػ " ػدس بػرس" اف المئػات مػف عكاصػر الملاومػة اكتشػروا بشػكؿ مك ػؼ عمػر حػدود 
 درجات الحيطة والحذر خشية استهدافهـ مف  بؿ  وات اأحت ؿ. أعمر طاع غزة م  اخذ 

العسػػكرية استشػػهاد الشػػاب ربيػػ  بركػة مػػف كتائػػب اللسػػاـ سػػم  دو  اكفجػار داخػػؿ احػػد الموا ػػ   إعػػ فوعلػب 
الفمسػطيكية المحتمػة  ااراضػيفيما تتحدث مصادر فمسطيكية عف عممية كبيرة لمملاومػة الفمسػطيكية تػتـ داخػؿ 

عميهػػػا الكتائػػػب اسػػػػـ عمميػػػة "تكسػػػػير  أطملػػػػتشػػػرؽ خػػػاف يػػػػوكس دوف اف تتكشػػػؼ معػػػالـ هػػػػذ  العمميػػػة التػػػي 
 .اامرعف هذا  الجماجـ"، وذلؾ حسب مصادر  فمسطيكية دوف اف تعمف الكتائب بشكؿ رسمي
" حيث سم  اكفجار كبير 107و صفت الملاومة مو   كسوفيـ العسكر  شرؽ خاف يوكس بصاروخ مف كوع "

 في تمؾ المكطلة.
كتائب الكاصر ص ح الديف، الجكػاح العسػكر  لحركػة الملاومػة الشػعبية، مسػؤوليتها عػف  أعمكتومف جهتها 

وضػػػحت الكتائػػػب فػػػي بيػػػاف لهػػػا أف مجموعػػػة مػػػف وأ ".107 صػػػؼ مسػػػتوطكة "بئيػػػر " بصػػػاروخ مػػػف طػػػراز "
 ".107م مستوطكة "بئير " بصاروخ مف كوع "11|1ملاوميها  صفت فجر الجمعة  
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وتتكػػتـ  ػػوات اأحػػت ؿ  عمػػر حليلػػة مػػا دار شػػرؽ خػػاف يػػوكس مػػف اشػػتباكات مػػ  رجػػاؿ الملاومػػة فػػي حػػيف 
ات المحاذيػة للطػاع اأسػتعدادات عف زيادة عدد المصابيف مػف جكودهػا والطمػب مػف سػكاف المسػتوطك أعمكت

 ا  طوارئ لمكزوؿ إلر الم جئ في حاؿ جد أ  جديد.
 يديعوت: مف بيف مصابيكا بخاكيوكس ضابطيف بس ح الهكدسة

أّف الجػػػيش اأسػػػرائيمي ، اللػػػدس المحتمػػػة، مػػػف 5/55/0253،وكالـــة الصـــحافة الفمســـطلنلة  صـــفا وكشػػػرت 
تػػػي حػػػد ت شػػػرؽ مديكػػػة خػػػاكيوكس جكػػػوب  طػػػاع غػػػزة الميمػػػة اعتػػػرؼ مػػػف بػػػيف مصػػػابيه خػػػ ؿ اأشػػػتباكات ال

 الماضية ضابطيف مف س ح الهكدسة، أصيبا بجراح طفيفة.
ويؤكػػػد هػػػذا اأعتػػػراؼ الحػػػديث الػػػذ  دار عػػػف اسػػػتهداؼ  ػػػوة إسػػػرائيمية مػػػف  بػػػؿ كتائػػػب اللسػػػاـ، كاكػػػت تلػػػـو 

 بهعماؿ هدـ لمكفؽ اللسامي المكتشؼ شرؽ مديكة خاكيوكس.
يعوت أحروكوت" اأسرائيمية عف مصادر الجيش اأسرائيمي أّف أحػد الضػابطيف المصػابيف وكلمت صحيفة "يد

وأكدت الصحيفة أف جكديا  برتبة كولوكيؿ، واآلخر برتبة رائد، ويعم ف في س ح الهكدسة بالمكطلة الجكوبية.
  ال ا مصابا يعاكي مف إصابات خطيرة، وآخر إصابة متوسطة، و الث بجراح طفيفة.

 
 عمى التعنت اإلسرايلمي ضع طاقم المفاوضات استقالتو بتصرف عباس احتجاجاً و  ء عنأنبا 

د. صائب  ، أفوليد عوضكلً  عف مراسمها راـ اهلل  مف 0/00/5102القدس العربي، لندن،  ذكرت
استلالتهـ مف المفاوضات تحت تصرؼ  واعريلات ود. محمد اشتية والوفد الفمسطيكي المفاوض وضع

وكاف  سطيكي محمود عباس يوـ امس الخميس، بعد وصولهما للكاعة بعدـ جدول التفاوض.الرئيس الفم
عريلات واشتية حاوأ اك ر مف مرة ترؾ جمسة صاخبة لممفاوضات يوـ امس اأوؿ احتجاجا عمر كيفية 

 ادارة المفاوضات وتوجيهها بطريلة اعتبراها مضيعة لمو ت.
الفمسطيكييف اصيبوا باحباط وغضب كبيريف بعد  راريف  اف’ اللدس العربي‘و اؿ مصدر فمسطيكي لػ

مكزأ في اللدس وبكاف وحدات استيطاكية، واضاؼ المصدر اف الليادة  20إسرائيمييف امس اأوؿ وهما هدـ 
الفمسطيكية تدرس امكاكية و ؼ المفاوضات واستئكاؼ طمبات اأكضماـ لممؤسسات الدولية في اأمـ 

 المتحدة.
هذ  اأستلالة ستكوف تحت تصرؼ الرئيس ليلبمها أو يرفضها أو يؤجؿ الكظر فيها  و الت مصادر إف

 ’.برسـ الرئاسة‘بحسب المصمحة العامة لمشعب الفمسطيكي، أ  أكها 
وأضافت المصادر أف اأستلالة جافت احتجاجا عمر تكصؿ إسرائيؿ مف التزاماتها تجا  عممية الس ـ 

 ومواصمة اأستيطاف وتهويد اللدس.
وذكرت المصادر أف اجتماعا عاجً  دعا اليه الرئيس محمود عباس سيعلد بحضور المجكة التكفيذية لمكظمة 

 التحرير، لمتباحث في اأمر واتخاذ اللرار المكاسب.
محمد  ، كلً  عف مراسمهاراـ اهلل مف 20/01/5102 ، وكالة الصحافة الفمسطلنلة  صفاوأضافت 

فيذية لمكظمة التحرير الفمسطيكية واصؿ أبو يوسؼ كفي في تصري  لوكالة عضو المجكة التك، أف التممس
 "صفا" مساف الخميس تلديـ طا ـ المفاوضات الفمسطيكي استلالته لمرئيس محمود عباس.
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واعتبر كشر وسائؿ اأع ـ اأسرائيمية لهذا الخبر بم ابة "حرب كفسية ضد الشعب الفمسطيكي"، مشيرا إلر 
 تتحدث عف ااسرل واأستيطاف. كشر أخبار مما مة

وحوؿ التلرير الذ  تلدـ به عريلات خ ؿ اأجتماع، اكتفر أبو يوسؼ باللوؿ: "حتر المحظة أ يوجد تلدـ 
 في المفاوضات".

 
 لنفي وجود نايب مرشد اإلخوان بغزة ولؤكد عدم وجود أي نشاط لمجماعة ضد مصر ىنلةمستشار  2

’ اللدس العربي‘في تصريحات خاصة لػ في  طاع غزةفي الحكومة  أشرؼ الهور: أكد مسؤوؿ كبير - غزة
بهكه أ يوجد أ  كشاط لليادات جماعة اأخواف المسمميف مف المصرييف في  طاع غزة، كافيا في ذات الو ت 
اتهامات وزير الداخمية المصر  المواف محمد إبراهيـ، التي  اؿ خ لها أف كائب المرشد محمود عزت متواجد 

 لطاع الخاض  لسيطرة حماس.في ال
أف ’ اللدس العربي‘و اؿ د. يوسؼ رز ة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الملالة في تصريحات لػ

كحف ككفي وجود عزت ‘، مضيفا ’غير صحيحة‘التصريحات التي تشير إلر وجود اللياد  عزت في غزة 
 ’.في غزة

، وأكد أف ما يشاع ’يكطمؽ كحو مصر‘يف في غزة كذلؾ كفر رز ة وجود أ  كشاط لجماعة اأخواف المسمم
تبرير عمميات هدـ ‘بيف الحيف واآلخر، وآخرها تصريحات وزير الداخمية المصر  ربما يكوف الهدؼ مكها 

وحيف سهلت اللدس العربي سبب الهجوـ الجديد الذ  ’. ااكفاؽ، أو أف تكوف تستهدؼ شيئا مصريا داخميا
ياـ الماضية مف  بؿ وسائؿ اأع ـ المصرية، بعد هدوف كسبي داـ عدة تعرضت له حركة حماس خ ؿ اا

 ’.الحالة السياسية في مصر ومخرجاتها اأع مية مرتبكة وأ تستلر عمر حاؿ‘أياـ  اؿ رز ة 
د. رز ة عف  كاة اأتصاؿ م  الجاكب المصر ، فهكد أكها أ تزاؿ  ائمة، وأف هكاؾ ’ اللدس العربي‘وسهلت 

ر  م  الجاكب المصر  بشكؿ يومي، يتـ خ لها بحث عدة  ضايا تخص الجاكبيف. وأشار إلر اتصاأت تج
أف هذ  اللكاة تتم ؿ في جهاز المخابرات العامة، وأكها كاكت مكذ زمف الرئيس حسكي مبارؾ، وبليت ذات 

  كاة اأتصاؿ في عهد الرئيس محمد مرسي، وأ تزاؿ  ائمة حتر اآلف.
يس الحكومة الملالة إسماعيؿ هكية بدد في خطابه ااخير كؿ الشكوؾ حوؿ مشاركة هذا وأكد رز ة أف رئ

كاف المفترض أف تتحسف الع  ات أك ر وتفت  ‘غزة في أحداث مصر، وأضاؼ المستشار السياسي 
 ، لككه  اؿ أف مو ؼ الجهات المصرية لـ يتغير بعد.’المعابر

 0/00/5102القدس العربي، لندن، 
 
 عدد من الخطوات لمواجية اليجمة االستلطانلةلن تتردد في اتخاذ  السمطة2 التحرلر منظمةتنفلذلة  2

في بياف صدر في ختاـ اجتماعها برئاسة الرئيس محمود   الت المجكة التكفيذية لمكظمة التحرير، :راـ اهلل
تخاذ جمي  اأجرافات عباس بملر الرئاسة براـ اهلل مساف اليوـ الخميس، اف الليادة الفمسطيكية لف تتردد في ا

الكفيمة بالدفاع عف ارض الوطف وحلوؽ دولة فمسطيف التي صارت عضوا في مجموعة اأمـ داخؿ مكظمة 
 اأمـ المتحدة.
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وأداكت المجكة التكفيذية  ياـ رئيس الوزراف اأسرائيمي باأع ف عف آأؼ الوحدات اأستيطاكية في اللدس 
ؽ م  بعض المشاري  داخؿ مديكة اللدس لتبرير المزيد مف التهويد وبا ي ارجاف الضفة الغربية بالتراف

 واأستي ف عمر المزيد مف اأرض الفمسطيكية.
وحذرت المجكة التكفيذية مف استمرار اأكتهاكات اأسرائيمية وخاصة تشجي  المستوطكيف وعصابات التطرؼ 

دعت الر اوس  حممة دولية لحماية والعكصرية في اأعتداف اليومي المتواصؿ عمر المسجد اأ صر، و 
   اأ صر
المجكة التكفيذية مجددا إلر ضرورة التعامؿ الجد  م  ممؼ المصالحة الوطكية، وتعتبر أف بعض ودعة 

الموا ؼ ااخيرة الصادرة عف  يادة حماس أ تتعدل كوكها محاولة أخرل لمتهرب مف اأستجابة لمتطمبات 
 أ  اعتبار فئو  وذاتي.المصالحة التي يجب أف تسموا عمر 

 20/01/5102وكالة وفا، 
 

 الكيرباء الحكومة في  زة تحمل سمطة رام اهلل المسؤوللة عن توقف محطة توللد 5
مف غزة، أف الحكومة الفمسطيكية في غزة حذرت مف تو ؼ محطة  5/55/0253وكالة قدس برس، ذكرت 

ظؿ استمرت حكومة راـ اهلل برف  أسعار  توليد الكهرباف الوحيد في اللطاع بشكؿ كامؿ عف العمؿ، في
 السوأر الصكاعي الذ  يصؿ لمحطة الكهرباف، متهمة اأتحاد اأوربي بالمشاركة في حصار غزة.

و اؿ د. محمد الفرا وزير الحكـ المحمي في تصري  مكتوب له: "إف كميات الو ود الصكاعي الموجودة حاليًا 
 ل ساعات".في محطة الكهرباف أ تكفي لتشغيمها سو 

وحذر مف حدوث كار ة إكساكية في  طاع الميا  والصرؼ الصحي جراف ذلؾ،  ائ : "أف عدـ توفر كميات 
جديدة مف الو ود ستضطر شركة التوليد لتو يؼ المحطة عف العمؿ، ما سيعطؿ تشغيؿ مرافؽ الميا  

 والصرؼ الصحي".
شيكؿ بعد  5775عر لتر السوأر الصكاعي الر وأوض  أف المشكمة ااساسية ازمة الكهرباف تتعمؽ برف  س

 الؼ لتر. 450ااسبوع الماضي حيث تـ شراف  4726أف تـ بيعه لمشركة ب 
واتهـ المسؤؿ الفمسطيكي اأتحاد ااوروبي بهكه "شريؾ في خكؽ غزة وحصارها مف خ ؿ أزمة السوأر"، 

 ًا لشراف السوأر الصكاعي.مميوف يورو، كاف يدفعهـ شهري 11موضًحا أف اأتحاد أو ؼ دف  
وأعرب الفرا عف استغرابه مف مطالبة السمطة براـ اهلل بغغ ؽ ااكفاؽ في الو ت الذ  تلوـ به برف  أسعار 

 الو ود الصكاعي، متسائ  "أأ يشعر المسؤوؿ في راـ اهلل بمعاكاة سكاف اللطاع؟".
كائب رئيس سمطة أف  ،حكمت يوسؼكلً  عف غزة مف  0/00/5102، وكالة سما اإلخبارلةوأضافت 

الطا ة بغزة فتحي الشيخ خميؿ أكد لوكالة  سمام صباح اليوـ اف محطة توليد الكهرباف الوحيدة بغزة 
 وتوربيكاتها تو فت عف العمؿ كميا بسبب كفاذ الو ود.

فذت و اؿ الشيخ خميؿ خ ؿ اتصاؿ هاتفي م   سمام اف جمي  المحاوأت واأتصاأت م  الجمي  استك
لشراف الو ود مف الضفة الغربية دوف جدول  ..م مشيرا الر اف الحكومة براـ اهلل أصرت عمر فرض ضرائب 
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واضاؼ اف الو ود المصر  لـ  عمر الو ود المدخؿ لمحطة الكهرباف وليس كما يشاع عبر وسائؿ اأع ـ.
 يدخؿ حتر المحظة رغـ الجهود الح ي ة التي تبذؿ أدخاله.

ميؿ مف اكعكاسات شديدة وخطيرة لتو ؼ عمؿ محطة الكهرباف عمر مختمؼ مكاحي الحياة وحذر الشيخ خ
 ساعة  ط . 12ساعات وصؿ و 6بلطاع غزة  ..م مبيكًا اف بركامج الكهرباف سيصب  

 
  إلنجملزلةاء المدلل ناطقة إعالملة بالمغة وزارة اإلعالم في  زة تعمن عن تعللن إسرا 2

و اؿ  المكتب اأع مي الحكومي عف تعييف كاطلة إع مية بالمغة اأكجميزية.أعمكت وزارة اأع ـ  غزة:
إيهاب الغصيف رئيس المكتب اأع مي الحكومي والكاطؽ باسـ الحكومة الفمسطيكية في تصري  صحفي 

في لػ"الرأ ": "إف المكتب  رر تعييف كاطلة تعمؿ فيه بالمغة اأكجميزية وهي اأع مية إسراف المدلؿ وذلؾ 
 ـ".2013إطار تكفيذ وتحليؽ أهداؼ المكتب لعاـ 

وأضاؼ أف ذلؾ يهتي في إطار تطوير الخطاب اأع مي الفمسطيكي لمغرب، والعمؿ عمر إيجاد كاطليف 
 بعدة لغات أجكبية لتوصيؿ رؤية الحكومة واللضية الفمسطيكية إلر الغرب.

ر المرأة الفمسطيكية والتي لها دور مميز وكبير وأشار إلر أف ذلؾ يهتي في إطار التعزيز والتهكيد عمر دو 
في خدمة اللضية الفمسطيكية، أسيما أكها أ بتت جدارتها في كؿ المجاأت وخاصة في الوزارات والمؤسسات 

 الحكومية.
 20/01/5102وكالة الرأي الفمسطلنلة لإلعالم، 

 
 "إسرايلل"تطالب الواللات المتحدة برفع الحصانة عن  يعشراو  .

، حكاف عشراو ، الوأيات المتحدة اامريكية إلر يةضو المجكة التكفيذية لمكظمة التحرير الفمسطيكدعت ع
إكهاف  لافة اأف ت مف العلاب واأست كائية والحصاكة التي تمكحها أسرائيؿ، مؤكدة أف تمؾ السياسات 

 ا.الخطيرة عرضة لتدمير فرص الس ـ وا  ارة العكؼ والتطرؼ في المكطلة بهكممه
، في تصري  لها اليوـ الخميس تعليبا عمر التصعيد اأستيطاكي اأسرائيمي ااخير، إف  و الت عشروا

إسرائيؿ تخرؽ بشكؿ متعمد وفاض   واعد اللاكوف الدولي ومتطمبات الس ـ في تصعيدها ااخير المتم ؿ 
 في توسي  اأستيطاف 

 0/00/5102الوفد، الجلزة، 
 

 لمشاب أحمد طزازعة "تدلن ا تلال "إسرايلل ةالفمسطلنل السمطةرياسة  0
وأكدت الرئاسة  ،عامًام 22مشاب أحمد طزازعة  إسرائيؿ لأداكت الرئاسة الفمسطيكية اغتياؿ : وكاأتل 

هذا اأغتياؿ يترافؽ م  تصاعد وتيرة “وأضافت أف ”. اغتيؿ بدـ بارد“الفمسطيكية، في بياف، أف طزازعة 
” اأسرائيمية“، مشددة عمر أف هذ  السياسة ” وغير شرعي وفؽ اللاكوف الدولياأستيطاف الذ  يعتبر باط 

 ”.مدمرة لعممية الس ـ“
0/00/5102، الخملج، الشارقة  
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 حماس2  زة لن تكون إال جحلمًا لالحتالل  9

 طاع غزة "لف يكوف إأ جحيما ل حػت ؿ"، مباركػة تصػد  ذراعهػا  أفأعمكت حركة حماس" : غزة  فمسطيفم
 عسكر  "كتائب اللساـ" لتوغؿ  وات اأحت ؿ شرؽ خاف يوكس الوا عة جكوب  طاع غزة .ال

وكاف أربعة مػف ملػاتمي كتائػب اللسػاـ  ػد استشػهدوا فجػر اليػـو الجمعػة خػ ؿ تصػديهـ لتلػدـ  ػوات اأحػت ؿ 
 خمسة جكود بجراح. أصيبشرؽ خاف يوكس، فيما 

صػػػري  مكتػػػوب تملػػػت " ػػػدس بػػػرس" كسػػػخة مكػػػه: "حركػػػة و ػػػاؿ سػػػامي ابػػػو زهػػػر  الكػػػاطؽ باسػػػـ الحركػػػة فػػػي ت
"حمػػػاس" تبػػػارؾ عمميػػػة التصػػػد  البطوليػػػة التػػػي كفػػػذها كتائػػػب اللسػػػاـ والتػػػي سػػػلط خ لهػػػا عػػػدد مػػػف اللتمػػػر 

 والجرحر مف جكود اأحت ؿ".
وأضػاؼ: "الحركػة إذ تحيػي مجاهػد  وشػهداف هػذ  العمميػة البطوليػة فغكهػا تؤكػد أف غػزة لػف تكػوف إأ جحيمػػًا 

 حت ؿ"، عمر حد تعبير .ل 
 5/55/0253قدس برس، 

 
 ط بالحقوق فر  الزىار2 الفمسطلنلون لن لعترفوا بنتايج أي اتفاقلات ت   52

اللول السياسية والفصائؿ  دعا الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس: غزة  فمسطيفم
عطػػاف اا ولويػػة أعػػادة ترتيػػب البيػػت الػػداخمي الفمسػػطيكي، الفمسػػطيكية إلػػر مراجعػػة سياسػػية وفكريػػة جػػادة، وا 

كهػػاف اأكلسػػاـ مػػف أجػػؿ اعتمػػاد الخيػػار  عػػادة الوحػػدة الوطكيػػة وا  وتحليػػؽ المصػػالحة كمػػا تػػـ اأتفػػاؽ عميهػػا وا 
 البديؿ في مواجهة الخطط والمشاري  الصهيوكية.

كي بغػزة خػ ؿ جمسػة خاصػة وشدد الزهار خ ؿ ت وته لبياف المجكة السياسية في المجمس التشريعي الفمسػطي
م فػػػػي ملػػػػر  بغػػػػزة فػػػػي ذكػػػػرل وعػػػػد بمفػػػػور عمػػػػر ضػػػػرورة عػػػػدـ اأعتػػػػراؼ 10|31علػػػػدها المجمػػػػس الخمػػػػيس  

باأحت ؿ، اف الحلوؽ أ تسلط بالتلادـ، دعيا المفاوض الذ  لـ يفوضه الشعب الفمسطيكي إلػر اأكسػحاب 
تكازؿ عف الحلوؽ وأف أ  اتفا ات هي تصفية الفور  مف المفاوضات م  اأحت ؿ "اكه أ تفويض احد بال

 لملضية الفمسطيكية  ولف يعترؼ الشعب بكتائجها".
وطالب بتشكيؿ جبهة وطكية أعادة صياغة اللرار الفمسطيكي بكاًف عمر ال وابت والحلوؽ الفمسػطيكية وتفعيػؿ 

ت التػػػي تكػػػتلص مػػػف الحػػػؽ الملاومػػػة وبخاصػػػة العسػػػكرية، وعػػػدـ اأعتػػػراؼ بػػػاأحت ؿ أو األتػػػزاـ باأتفا يػػػا
 الفمسطيكي.

وأكػد الكائػب الزهػار خػ ؿ تػ وة تلريػر المجكػة السياسػية بمكاسػبة الػذكرل السادسػة والتسػعيف لوعػد بمفػور عمػر 
  رارات المجمس التشريعي وبياكات رئاسته الخاصة بموضوع وعد بمفور البغيض وككبة فمسطيف.

طيف مكػػػذ دخولهػػػا أرض فمسػػطيف ومػػػا ترتػػػب عميػػػه مػػػف وشػػدد عمػػػر اعتبػػػار وجػػػود بريطاكيػػا عمػػػر أرض فمسػػػ 
اتفا يػػات ظالمػػة ومػػا تبعهػػا كػػاف احػػت ًأ لفمسػػطيف ولػػيس اكتػػدابًا، اف اأكتػػداب يعكػػي تهيئػػة الشػػعب صػػاحب 

دارة شػئوكه بكفسػه ولػيس اسػتبداله بشػعب آخػر. وأكػد الزهػار عمػر أف الملاومػة بكػؿ  اارض ااصمي لمحكـ وا 
ها الشرائ  السماوية وكفمتها اللواكيف والمعاهػدات وااعػراؼ الدوليػة وهػي الوسػيمة أشكالها هي حؽ ملدس أ رت
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ودعا الدوؿ العربية واأس مية مكفردة أو مف خ ؿ جامعة الدوؿ العربية أو مكظمة  ااكج  لتحرير فمسطيف.
مػػػػ  التعػػػػاوف  اأسػػػػ مي إلػػػػر تحمػػػػؿ مسػػػػئولياتها تجػػػػا   ضػػػػية فمسػػػػطيف وسػػػػحب غطائهػػػػا عػػػػف المفاوضػػػػات 

ع مية لتجريـ وعػد بمفػور، وكػزع الشػرعية عػف كػؿ مػا ترتػب  اأحت ؿ، والشروع في حممة سياسية و اكوكية وا 
 عميه مف كتائج.

 35/55/0253قدس برس، 
 

 عند دخولو قطاع  زة  سرايلميعرض الخلارات المطروحة أمام الجندي اإلتكتايب القسام  55
سػػاـ أف الخيػػارات المطروحػػة أمػػاـ الجكػػد  الصػػهيوكي عكػػد  ػػاؿ أبوعبيػػد  المتحػػدث الرسػػمي باسػػـ كتائػػب الل
أو أف يصػػاب بغعا ػػة ، أو يلػػ  أسػػيراً ، إمػػا أف يسػػلط  تػػي ً  :يدخولػػه للطػػاع غػػزة هػػي أربعػػة خيػػارات تتم ػػؿ فػػ

اف فػي غػزة ، وأكػه لػف يعػود مكتصػرًا بػه  حػاؿ مػف ااحػواؿ أو أف يعػود بمػرض كفسػي إلػر اابػد، مستديمة،
فعمر الجكد  الصهيوكي أف يعمـ أف معركته في غػزة ، ت ويحمموف أرواحهـ عمر أكّفهـرجاؿ.. يعشلوف المو 

 وأكه إذا دخؿ اللطاع؛ وّدع الدكيا وكزؿ في أوؿ مكازؿ اآلخرة.. خاسرة،
 5/55/0253، الشعب، مصر 

 
د تفجلر األوضاع في األراضي الفمسطلنلة  50  فتح2 االحتالل لتقصل

اللواسػػمي فػػي بيػػاف صػػحفي صػػدر عػػف مفوضػػية  أسػػامة حركػػة فػػت باسػػـ  ػػاؿ المتحػػدث : راـ اهلل  فمسػػطيفم
المرخصة مف حكومة اأحت ؿ اأسرائيميه  اأجراميةااعماؿ  إفم: "10|31وال لافة مساف الخميس   اأع ـ

تبػػرهف عمػػر  واأعػػداـوالحمػػ ت العسػػكرية عمػػر المػػدف واللػػرل والمخيمػػات الفمسػػطيكية ، وعمميػػات اأغتيػػاؿ 
 مة كتكياهو لتفجير ااوضاع في المكطلة، وشطب مبدأ اامف واأستلرار".مسعر حكو 

عػ ف  وأضاؼ اللواسمي: "اف جريمة اعداـ  وات اأحػت ؿ لممػواطف الشػاب احمػد طزازعػة فػي بمػدة  باطيػة وا 
كتكياهو مصاد ة حكومتػه عمػر بكػاف آأؼ الوحػدات اأسػتيطاكية، صػفعة عمػر وجػه المجتمػ  الػدولي واأدارة 

 امريكية".ا
  5/55/0253قدس برس، 

 
 فتح ترفض شكوى "إسرايلل" ضد عباس بعد تقدلمو واجب العزاء بالشيلد أحمد عاصي 53

 إسػرائيؿوليد عوض:  ػاؿ كائػب أمػيف سػر المجمػس ال ػور  لحركػة فػت  فهمػي الزعػارير، أف شػكول  –راـ اهلل 
واجب العزاف بالشػهيد أحمػد عاصػي،  هيمخمفية تلد عمر عباس لألمـ المتحدةمحمود ضد الرئيس الفمسطيكي 
 اآلدمية. ااخ  يةتفتلر ادكر الملومات 

 ػػد تجػػاوز عمػػر وضػػعها فػػي  فػػص اأتهػػاـ  إسػػرائيؿالزعػػارير فػػي تصػػري  صػػحافي الخمػػيس أف حكومػػة  وأكػػد
ؿ علود مف الزمف، واف المجتم  الدولي  د تهاوف معها ووضعها فوؽ اللاكوف الػدولي، مشػيرا الػر اف اأحػت 

يواصؿ جرائمه بحؽ الشعب الفمسطيكي مف اأغتياأت واأعتلاأت وهدـ البيوت وتشريد المواطكيف والتككيػؿ 
 بهـ ومصادرة أراضيهـ، في ظؿ اامؿ بفرص الس ـ العادؿ عبر المفاوضات. 
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اطػػار  وأشػػار الزعػػارير الػػر أف اأحػػت ؿ تجػػاوز حليلػػة أف اأغتيػػاأت أبكػػاف الشػػعب الفمسػػطيكي تػػتـ خػػارج
اللاكوف بعموميته، ف   تؿ دوف محاكمة، مؤكدا أف الشهيد محمػد عاصػي، كاضػؿ أجػؿ حريػة وطكػه وشػعبه 
وأغتيؿ عمر اارض الفمسطيكية المحتمة بلوة اأحت ؿ، مشددا عمر أف السبب الرئيسي في كؿ ما يجر  هو 

 وجود اأحت ؿ ذاته عمر اارض الفمسطيكية.
 5/55/0253، القدس العربي، لندن

 
 77 وعمى السمطة مراجعة "التنسلق األمني"عن تخبط االحتالل حماس2 اعتقاالت الضفة تعبر 54

 الػػػت حركػػػة حمػػػاس الخمػػػيس إف اعتلػػػاؿ اأحػػػت ؿ اأسػػػرائيمي يعّبػػػر عػػػف حالػػػة : وكػػػاأت –الضػػػفة الغربيػػػة 
بػة اسػتهداؼ الليػادات التخبط والخوؼ الذ  يعيشه  ادته في الضفة الغربية المحتمة، محممة اأحت ؿ مف مغ

 والشخصيات الفمسطيكية.
وأداكػت حمػاس فػي بيػاف لهػا اعتلػاؿ    ػة مػػف  ياداتهػا بعػد ا تحػاـ مكػازلهـ بطريلػة همجيػة وعمميػات تخريػػب 

 وتفتيش واعتداف وتهديد لآلمكيف والكساف.
، «وملدسػاتكاجريمة صهيوكية تضاؼ إلر جرائمه المتواصػمة ضػد أرضػكا وشػعبكا »واعتبرت هذ  اأعتلاأت 

موضحًة أكَّها لف تجمب له اامف المزعوـ، ولف تفمػ  فػي تغييػب دور تمػؾ الليػادات، ولػف تسػتطي  كسػر إرادة 
 شعب يهبر الخكوع واأستس ـ.

السمطة الفمسطيكية وأجهزتها اامكية في الضفة إلر مراجعة سياسػتها »وجّددت حماس في بياكها دعوتها إلر 
بػادؿ اادوار مػ  العػدو الصػهيوكي، وتحّمػؿ مسػؤوليتها فػي حمايػة الشػعب الفمسػطيكي اامكية في التكسيؽ، وت
 «.مف اأعتلاؿ والم حلة

يشػػار إلػػر أف  ػػوات اأحػػت ؿ اعتلمػػت فجػػر اليػػوـ    ػػة  ػػادة بػػارزيف مػػف حركػػة حمػػاس فػػي راـ اهلل بالضػػفة 
 الغربية.  

 5/55/0253، السبلل، عملان
 

 خوان المسمملنباسم جماعة اإل أفرلقلاب لجنوب األحمد لتيم حماس بالذىاعزام  55
 ػػػاؿ عضػػػو المجكػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػت ، مسػػػؤوؿ ممػػػؼ المصػػػالحة الوطكيػػػة عػػػزاـ ااحمػػػد إف وفػػػود : راـ اهلل

حماس التػي كاكػت تػزور جكػوب إفريليػا  كاكػت تػذهب باسػـ جماعػة اأخػواف المسػمميف ولػيس باسػـ فمسػطيف، 
ف هّمها كاف التحريض عمر حركة  فت  وجم  اامواؿ دوف اأكتراث بذكر فمسطيف واللضية الفمسطيكية . وا 

وأضاؼ ااحمد في تصريحات أذاعة  موطكي  اليـو الخمػيس، أف  اللػول السياسػية فػي جكػوب إفريليػا بػدأت 
ـّ  تتحسس مف كوايا وفود حماس، وأكه مكذ أك ر مف سكة لـ يستلبموا أحدا مكهـ، فهذ  اللػول اكتشػفت أف أ هػ

ودعػا  وفود حماس سػول جمػ  المػاؿ والتشػكيؾ بحركػة فػت  التػي ارتبطػت تاريخيػا بلػول التحػرر فػي إفريليػا .ل
ااحمد حركة  حماس  إلر التو ؼ عف هذ  الحم ت  المغرضة والذهاب فورا إلر تكفيػذ مػا تػـ اأتفػاؽ عميػه، 

تكفيػػػذ اتفػػػاؽ المصػػػالحة  كفػػػر حػػػوارات وهميػػػة، لسػػػكا بحاجػػػة إلػػػر ملترحػػػات جديػػػدة هػػػدفها فلػػػط التهػػػرب مػػػف
 الوطكية ، وذلؾ في إشارة إلر خطاب هكية ااخير.
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 35/52/0253، وكالة سما اإلخبارلة
 

 الحص2 ندعم االستقرار في لبنان تزور الريلس حماس 56
أكد مسؤوؿ حركة "حماس" في لبكاف عمي بركػة، بعػد للائػه الػرئيس سػميـ الحػص فػي عائشػة بكػار عمػر رأس 

"الفمسػػطيكييف لػػف يكوكػػوا فػػي لبكػػاف إأ عامػػؿ اسػػتلرار، وكحػػف كجػػدد دعمكػػا لسػػيادة لبكػػاف  أفوفػػد مػػف الحركػػة، 
 إلػػػػرالمخيمػػػات فػػػي سػػػػوريا ولبكػػػاف هػػػػي مخيمػػػات كضػػػالية ومحطػػػػات لمعػػػودة  أفوأمكػػػه واسػػػتلرار ". واعتبػػػػر "

ودعػػـ لمواجهػػة التعكػػت الصػػهيوكي  واأسػػ ميةفمسػػطيف"، مشػػددًا عمػػر ضػػرورة "توحيػػد جميػػ  الجهػػود العربيػػة 
 الملاومة في فمسطيف".

الػػرئيس الحػػص تحيػػات  يػػادة حمػػاس وعمػػر رأسػػها خالػػد مشػػعؿ، ووضػػعكا  فػػي صػػورة  إلػػرو ػػاؿ بركػػة "كلمكػػا 
التطػػػورات الفمسػػػػطيكية ااخيػػػػرة، وخصوصػػػػًا لجهػػػػة الضػػػػغط مػػػػف اأدارة ااميركيػػػػة عمػػػػر السػػػػمطة الفمسػػػػطيكية 

 أف، ويسػتفيد مكهػا العػدو اأسػرائيمي فلػط". وأكػد أستئكاؼ المفاوضات، والتي لف تجد  ولػف تعطيكػا الحلػوؽ
مخيمػاتهـ فػي سػوريا، لكػف أ  إلر"وجود الكازحيف الفمسطيكييف مف سوريا مؤ ت في لبكاف وأ بد مف إعادتهـ 

 بد مف تحييد المخيمات في سوريا عف الصراع الداخمي حتر يتمككوا مف العودة إليها".
 5/55/0253، السفلر، بلروت

 
 لمتحقلق األسلر عبد اهلل البر وثي لعلد  االحتالل 57

إعػػادة الليػػاد   تكشػػفت مصػػادر حلو يػػة فمسػػطيكية أف سػػمطات اأحػػت ؿ اأسػػرائيمي  ػػرر : راـ اهلل  فمسػػطيفم
كػػـ بالسػػجف فػػي  فػػي "كتائػػب اللسػػاـ"، الجكػػاح العسػػكر  لحركػػة حمػػاس عبػػد اهلل البرغػػو ي، صػػاحب أعمػػر ح 

 مجدًدا.تاريخ اللضية الفمسطيكية، لمتحليؽ 
م، 10|31وأوضػ  مركػز "أحػػرار" لدراسػات ااسػرل وحلػػوؽ اأكسػاف، فػػي بيػاف تملتػه " ػػدس بػرس"، الخمػػيس  

أف إف إدارة سجف "إيشؿ" المحاذ  لسجف "بئر السب "، جكوب فمسطيف المحتمة، أبمغت ااسير اللائد عبد اهلل 
 صطحابه ا  مف حاجاته.البرغو ي فجر الخميس أكها تكو  كلمه احد مراكز التحليؽ دوف ا

ولفػت الكظػػر إلػػر أف "الشػػاباؾ" يضػػيؽ عمػػر البرغػػو ي مػػف خػػ ؿ عمميػػات الكلػػؿ التػػي يتعػػرض لهػػا كػػؿ    ػػة 
 أشهر، إضافة لػ"اأستجواب والتحليؽ الذ  يتعرض له في كؿ شهر".

 5/55/0253قدس برس، 
 "الشعبلة"2 المفاوضات ىي الوسلمة المثمى لالحتالل للمضي في جرايمو  58

طالبػػػت الجبهػػػة الشػػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف  يػػػادة السػػػمطة وجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة بالليػػػاـ م: راـ اهلل  فمسػػػطيف
بمسػػػؤولياتها فػػػي الػػػدفاع عػػػف الشػػػعب الفمسػػػطيكي "بالتصػػػد  لجػػػرائـ اأحػػػت ؿ المتصػػػاعدة واسػػػتهتار حكومػػػة 

اأسػػتيطاف واأعتلػػاأت وهػػدـ جػػرائـ اللتػػؿ المتسمسػػؿ و  أفظػػ اأحػػت ؿ وجيشػػها ومسػػتوطكيها الػػذيف يلترفػػوف 
 البيوت وحرؽ الشجر والحجر دوف ر يب أو حسيب".

م اف المضػػػي فػػػي هػػػذ  المفاوضػػػات التػػػي تكبػػػؿ الليػػػادة 11|1واعتبػػػرت الجبهػػػة فػػػي بيػػػاف لهػػػا اليػػػـو الجمعػػػة  
في  الفمسطيكية عمر مختمؼ المستويات السياسية واللاكوكية باتت الوسيمة الم مر لمضي اأحت ؿ في جرائمه
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والصمت العربي الرسمي والدولي، مستغ  ما يسمر بالمفاوضات لكسب الو ت وتكفيذ  اامكيظ ؿ التكسيؽ 
يكػبس المفػاوض الفمسػػطيكي ببكػت شػفة فػػي  أفالوا ػ  بالحديػػد والكػار، دوف  اامػرمشػروعه فػي فػرض سياسػػة 

 واأكسػػاكياللػػاكوف الػػدولي المتحػػدة ومكظماتهػػا ذات الصػػمة رغػػـ دوس اأحػػت ؿ عمػػر  واامػػـ اامػػفمجمػػس 
 واتفا ات جكيؼ ليؿ كهار". 

وطالبت الجبهة الليادة المتكفذة، التي وصفتها بػ "العاجزة" عف حماية الشػعب الفمسػطيكي ومصػالحه الوطكيػة، 
 بغط ؽ يد الشعب و وا  في حماية كفسه بكفسه، واأكسحاب الفور  مف هذ  المفاوضات.

 5/55/0253قدس برس، 
 

 ي لبذر أمواال طايمة عمى رواتب وامتلازات مختمفةسرايلمجلش اإلال2 لبلد 01
ي يبذر سرائيمي يئير لبيد في ملابمة م  مو   يديعوت أحروكوت ، أف الجيش اأسرائيمأعمف وزير المالية اأ

أمواأ طائمة عمر رواتب وامتيازات مختمفة في الو ت الذ  تعاكي فيه الدولة مف عجز في الميزاكية، وأكه 
 ي أف "يدف  حصته" في سد العجز في ميزاكية الدولة.سرائيمعمر الجيش اأ

ية، سرائيموجاف تصري  لبيد هذا في الو ت الذ  تفا مت فيه اازمة بيف وزارة المالية وبيف وزارة اامف اأ
زارة مميارات شيلؿ إضافية لمجيش، فيما تصر و  4عمر أصر مطالبة الجيش ووزارة اامف مف الحكومة بدف  

المالية أكه أ يمكف تلديـ م ؿ هذ  المبالغ لمجيش في الو ت الذ  يعاكي فيه أبكاف الطبلات الوسطر مف 
 عبف مالي كبير يهدد أص  باستمرارية وجود مف يخدـ في الجيش في السكوات اللادمة.

يدرؾ جيدا حجـ  وأكد لبيد أكه بصفته عضو في المجمس الوزرا  المصغر لمشؤوف اامكية والسياسية فغكه
ي، وأكه ، أ  الجيش  ادر عمر مواجهة هذ  التحديات، دوف الحاجة سرائيمالتحديات التي يواجهها الجيش اأ

لمتلميصات التي تريدها وزارة المالية، أ سيما وأف هكاؾ تبذير كبير في مصروفات الجيش وخاصة فيما 
ي. و الت يديعوت إكه وبحسب لبيد فغف ضابط ئيمسرايتعمؽ برواتب كبار الضباط والجكراأت في الجيش اأ

 ي يتلاضر راتبا أعمر مف راتب رئيس الحكومة.سرائيمبرتبة عليد في الجيش اأ
 20/01/5102، 20عرب 

 
 

 5102مملار شلكل لمعام  57.2ي لقرر زلادة ملزانلة األمن بـسرايلمالوزاري اإل المجمس 51
ي، بعد ظهر اليوـ الخميس، باأجماع زيادة سرائيممكي اأاا – رر المجس الوزار  السياسي : ػرب48عػػ

 .2013، وذلؾ مف فائض ميزاكية العاـ الحالي 2014مميار شيكؿ لمعاـ  2.75ميزاكية الدفاع بػ 
مميار شيكؿ، إأ أف وزارة المالية عارضت أ   4.5وكاكت وزارة اامف  د طمبت زيادة في الميزاكية بليمة 

. وبحسب "هآرتس" فغف  رار المجمس الوزار  كاف كتيجة حؿ وسط بادر 2014مف لمعاـ زيادة في ميزاكية اا
 إليه رئيس الحكومة بكياميف كتكياهو في الساعات اارب  والعشريف الماضية.

 20/01/5102، 20عرب 
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  ستيدف شحنات صوارلخ في دمشق والالذقلةتلة إسرايلممقاتالت  2دلبموماسلة أوروبلة مصادر 50
ية فوؽ البحر إسرائيممف مصادر ديبموماسية أوروبية رفيعة أف ملات ت « الرا »عممت : الحسيفحسيف عبد

اابيض المتوسط أطملت عددا مف الصواريخ التي استهدفت  اعدة عسكرية تابعة للوات الرئيس السور  
 بشار ااسد في محافظة ال ذ ية.
ي استهدؼ ايضا باللصؼ  اعدة سورية في سرائيماأي اف الطيراف سرائيموفي و ت أحؽ ذكر التمفزيوف اأ

 مكطلة دمشؽ.
وفي التفاصيؿ اف اتفا ا غير مكتوب ومعموؿ به يلضي بعدـ تشغيؿ اللوات السورية بعض مكظومات 
الدفاع الجو  التابعة لها، واف اأخيرة  امت بذلؾ استعدادا أستلباؿ شحكة إيراكية مف ااسمحة يعتلد 

حزب »يها صواريخ متطورة متوسطة وطويمة اامد، واف وجهة الصواريخ اأخيرة  د تكوف يوف اف فسرائيماأ
لحماية كفسها مف و وع »أبمغت بعض حمفائها كيتها توجيه هذ  الضربة  إسرائيؿو الت المصادر اف  «.اهلل

د المزيد مف ااسمحة، وبعضها متطورة، في أيد  مجموعات مف غير الدوؿ بعدما بدأت  بضة ااس
 «.وسيطرته عمر بعض المجموعات الحميفة له تتراخر عمر مدل السكة الماضية

مازالت تطارد شحكات اخرل مف ااسمحة المتوجهة الر ااسد  إسرائيؿوحسب المعمومات المتوافرة فاف 
تؿ ابيب أبمغت العواصـ الغربية كيتها توجيه ضربات جوية ضد هذ  »وحمفائه في سورية ولبكاف، واف 

ات، وضد ا  ما مف شهكه اف يؤد  الر تغيير ميزاف اللول السائد عمر اأرض مكذ علود، خصوصا الشحك
ية اخرل في ااسابي  الملبمة، إسرائيموتو عت المصادر ضربات جوية  «.المتفؽ عميه ضمكيا م  كظاـ ااسد

يعرفوف  إسرائيؿأعداف »، و الت اف «حزب اهلل»وااسد او  إسرائيؿواستبعدت اف يؤد  ذلؾ الر تصعيد بيف 
 «. واعد المعبة، ويعمموف اف أ كية لديها بالذهاب الر حرب شاممة

 0/00/5102، الراي، الكولت
 

 "إسرايللـ""77 ذراع التنصت اإللكتروني ب0511"وحدة تقرلر2  55
عمر  دف  الكشؼ عف عمميات التكصت الواسعة التي تلـو بها وكالة اامف اللومي ااميركية: صال  الكعامي

يف إلر تسميط ااضواف عمر الدور الذ  تلوـ به "وحدة إسرائيمحمفاف لموأيات المتحدة، معمليف وكتابا 
 ي الهائؿ.سرائيم" التي تعد ذراع التكصت اأ8200

"، التابعة لشعبة 8200ي عمير رايبوبورت أف الدور الذ  تلوـ به "وحدة سرائيموأكد المعمؽ العسكر  اأ
 اكي أكبر دولة في مجاؿ التكصت في العالـ،  إسرائيؿية  أمافم،  د جعؿ سرائيمسكرية اأاأستخبارات الع

 بعد الوأيات المتحدة.
ية، أوض  رايبوبورت أف التلدـ الهائؿ الذ  حللته سرائيموفي ملاؿ كشر  عمر مو   صحيفة معاريؼ اأ

تطوير وتوسي  عمميات التكصت التي في مجاؿ صكاعة التلكيات المتلدمة  د وظؼ بشكؿ كبير في  إسرائيؿ
تلوـ بها الوحدة، مشيرا إلر وجود دور بارز لشركات اللطاع الخاص في رفد الوحدة باختراعات تعزز مف 

  درات التكصت.
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 ادرة عمر رصد الرسائؿ ذات الليمة  8200وأشار رايبوبورت إلر أف الحواسيب المتطورة التابعة لوحدة 
 الجة م ييف اأتصاأت ومميارات الكممات.اأستخباراتية مف خ ؿ مع

وفي ذات السياؽ كشؼ تحليؽ أعد  المعمؽ العسكر  يوآؼ ليمور الكلاب عف أف تحوًأ  د طرأ عمر عمؿ 
 الوحدة التي يلودها ضابط كبير برتبة عميد، مكذ أف تفجرت ال ورات العربية.

 
 مواقع التواصل

" إلر أف وحدة  إسرائيؿ" وأشار في تحليله الذ  كشر عمر مو   صحيفة باتت تهتـ بمتابعة  8200اليـو
موا   التواصؿ اأجتماعي التي يرتادها الشباب العربي أ سيما فيسبوؾ وتويتر، لبكاف تصور بشهف 

لممفاجهة كما حدث م  تفجر  إسرائيؿالتحوأت التي يمكف أف تطرأ في العالـ العربي، حتر أ تتعرض 
 ال ورات العربية.

ي، ع وة سرائيممسؤولة أيضًا عف  يادة الحرب األكتروكية في الجيش اأ 8200يمور إلر أف وحدة ولفت ل
عمر  يامها بعمميات تصوير، فضً  عف أف الضباط والجكود العامميف في إطارها يتولوف اللياـ بعمميات 

 ميداكية أ كاف الحروب والعمميات العسكرية.
وفها ضباطًا وجكودًا يلوموف بمرافلة  وات المشاة أ كاف العمميات وأوض  ليمور أف الوحدة تضـ بيف صف

العسكرية والحروب، حيث يتولوف جم  المعمومات اأستخبارية التكتيكية مف أرض المعركة، مشيرا إلر أف 
الوحدة لعبت دورًا أساسيًا في الحرب األكتروكية ضد المشروع الكوو  اأيراكي، وأسهمت في تطوير فيروس 

المكظومات المحوسبة التي تتحكـ في أجهزة الطرد المركزية  2009وكسكت"، الذ  استهدؼ عاـ "ست
 المسؤولة عف تخصيب اليوراكيـو في المكشآت الكووية اأيراكية، مما أدل إلر تعطيمها.

ي مؤخرًا بمكاسبة مرور أربعيف سرائيمودلت الو ائؽ الجديدة التي كشؼ عكها مخزف اارشيؼ الرسمي اأ
، أف الوحدة مسؤولة عف ما بات يعرؼ بػ"الوسائؿ الخاصة"، والتي تتضمف زرع 1973عاما عمر حرب 

أجهزة تكصت في مكاتب ومرافؽ حيوية في عمؽ البمداف العربية، خصوصا البمداف التي تكوف في حالة 
 .إسرائيؿعداف م  

ة ااك ر كخبوية في الجيش " بشكؿ و يؽ م  وحدة "سييرت متكاؿ"، الوحدة الخاص8200وتعمؿ "وحدة 
ي والتي تتب  مباشرة لرئيس شعبة اأستخبارات العسكرية. وباأضافة إلر تخصصها في تكفيذ سرائيماأ

عمميات اأغتياؿ التي تتـ في العالـ العربي، فغف "سييرت متكاؿ" تمعب دورًا مركزيًا في جم  المعمومات 
 .8200ًف عمر تكسيؽ مسبؽ م  وحدة اأستخبارية عبر زرع أجهزة تكصت وتصوير، بكا
عمر استيعاب الضباط والجكود الذيف يتسرحوف مف  إسرائيؿوتتكافس شركات التلكيات المتلدمة الرائدة في 

 وذلؾ بسبب  دراتهـ الكبيرة في المجاؿ التلكي. 8200الخدمة في هذ  الوحدة 
أصبحت  8200ر أف الخدمة في هذ  الوحدة ية العاشرة مؤخرًا إلسرائيموذكر تلرير عرضته  كاة التمفزة اأ

ي"، لكي يصبحوا مف أصحاب الم ييف بسبب استيعابهـ في شركات سرائيم"جواز سفر في كظر الشباب اأ
 التلكيات الرائدة، أو بفعؿ  يامهـ بتدشيف شركات.

 20/01/5102، الجزلرة نت، الدوحة
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 راً أسل 52 إطالق سراح وحدة استلطانلة مقابل 22011 ىآرتس 52

ية ال م اف الماضي سرائيمأمس، أكه فضً  عف  رار الحكومة اأ« هآرتس»كشفت صحيفة : الحياة –الكاصرة 
 26وحدة سككية جديدة في مستوطكات اللدس والضفة الغربية المحتمتيف في ملابؿ اأفراج عف  1500بكاف 

الكتؿ »وحدة سككية جديدة في  860تمت أيضًا المصاد ة عمر  رار آخر يلضي بغ امة  ،أسيرًا فمسطيكياً 
كجاز خطط أ امة « اأستيطاكية الكبرل وحدة سككية إضافية فيها وفي مستوطكات  2500وتسري  إعداد وا 

 «.المستوطكات المعزولة»أخرل خارجها، بضمكها 
ة ي عمر اأفراج عف الدفعة ال اكية مف ااسرل تمّ ؿ بمصاد سرائيموطبلًا لمصحيفة، فغف رد الفعؿ اأ

وحدة سككية جديدة أخرل معظمها في مستوطكات في اللدس الشر ية  4800الحكومة عمر بكاف أك ر مف 
المحتمة، وبعضها في الضفة. وسّوغت أوساط رئيس الحكومة بكياميف كتكياهو البكاف الجديد بهكه أمتصاص 

لؾ مف خ ؿ شيطكة غضب اليميف المتشدد الذ  يعارض اأفراج، فيما تمعب وسائؿ إع ـ دورًا في ذ
 ااسرل المفرج عكهـ ومك  المكصة لمعارضي اأفراج أسماع رأيهـ المعارض.

وأعمف كائب الوزير أوفير أكوكيس أماـ الككيست أوؿ مف أمس، أف  مة مخططات  يد المعالجة اآلف لبكاف 
وطكات اللدس الشر ية وحدة سككية جديدة في الفترة اللريبة. وأشارت الصحيفة إلر أف البكاف في مست 3500

 سيحوؿ دوف توّس  ااحياف الفمسطيكية لمتجاوب م  احتياجات السكاف لمبكاف.
 0/00/5102، الحلاة، لندن

 
 %2 "إسرايلل"في  البطالةنسبة  52

لـ تتغير خ ؿ الشهر الماضي و د بليت  إسرائيؿذكرت موا   عبرية أف كسبة البطالة في  :معا -بيت لحـ
يلدَّر بحوالي  إسرائيؿيات كشرت في هذا الموضوع أف عدد العاطميف عف العمؿ في ويستدؿ مف معط %. 6

 ألفًا. 219
 0/00/5102، وكالة معًا اإلخبارلة

 
 

 " القاعدة"ضد مواقع  سورلة ة أمرلكلة فيعمى ىجمات عسكرلل ق األسد واف لة2إسرايلم تسرلبات 52
، كلؿ "كور  المالكي"رئيس الحكومة العرا ي  ة عف كظيرتها اامريكية، أفّ كلمت أوساط سياسية صهيوكيّ 

كي جو  للصؼ يستعد للبوؿ تدخؿ عسكر  أمر ه م  وباما"، بهكّ أكي "يرسالة شفوية مف ااسد لمرئيس اامر 
، مشيرًة إلر أّف بالتفاهـ م  إيرافو ة، ة المعكيّ في ب د ، بالتكسيؽ م  ااجهزة السوريّ  "اللاعدة"موا   تكظيمات 
زفًا مهمًا مف العممّية السياسّية في أّ  تسوية تتمخض العرض السور   سي عيد الشرعّية لألسد ليكوف ااخير ج 

لتدمير  سورية". واعتبرت ااوساط أّف بدف عممّية عسكرّية واسعة بدعـ أمريكي داخؿ 2-عف مؤتمر "جكيؼ
 م ورة.السور  كجاحًا بتوجيه ضربة  اضية ل -موا   "اللاعدة"، سيمك  المحور اأيراكي

 اللكاة ااولر 
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 20/01/5102، 5122التقرلر المعموماتي 
 

 " تجري مباحثات مع الصلن حول مستقبل الصراع مع الفمسطلنللنإسرايلل" 52
كشفت أوساط سياسّية في وزارة الخارجّية الصهيوكّية، عف أّف عدد مف المسؤوليف اامكييف والسياسييف 

 مركز اللدس لشؤوف الدولة أفتًة إلر أّف مف بيف هؤأف رئيس، بزيارة رسمية إلر الصيف واتوجهالصهايكة 
"عوز  دياف"، ومستشار رئيس الحكومة "دور  غولد"، لمبحث في مستلبؿ الصراع م  الفمسطيكييف، ومف 

الجداؿ حوؿ باأضافة إلر  مكف الدفاع عكها كعامؿ حاسـ في محاد ات الس ـ،بيكها مسهلة الحدود التي ي  
 .هديد اأيراكياللدس، والت

مف جاكبه، اعتبر "غولد" أّف الصيف معكّية بالتحّوؿ ل عب مركز  في الشرؽ ااوسط، م شيرًا إلر أّكه يجب 
عمر الصيف أف تزيد فهمها لملضايا السياسّية والدولّية التي ت عيؽ العممّيات في المكطلة، وصوًأ لمتباحث في 

 شؤوف استراتيجّية وا تصادّية.
  الخارجية الصهيوكية مو   وزارة

 20/01/5102، 5122التقرلر المعموماتي 
 

 أجواء  زة لتحدلث "بنك األىداف"ب االستطالعطايرات  استخدام كثف منل   يسرايلماإل الجلش .5
، مف دوف طيار في  طاع غّزة اأستط عأوساط عسكرية صهيوكية عف تزايد في استخداـ طائرات  كشفت

 مككة مف المعمومات عما يدور فيسعر بكّؿ الطرؽ لمحفاظ عمر أكبر  اعدة م  ت" إسرائيؿأفتًة إلر أّف "
وأشارت ااوساط إلر أّف طائرات اأستط ع باتت تشّكؿ تهديدًا جدّيًا لمفصائؿ الفمسطيكّية  . طاع غزة

خ ؿ طائراتها  " تستطي  مرا بة تحّركاتها وتجهيزاتها العسكرّية داخؿ اللطاع مفإسرائيؿالم سمحة، معتبرًة أّف "
 عاتها الدورّية في أجواف اللطاع.التي تستمر بطم

العمؿ العسكر  في  طاع غّزة بات في ظؿ  ، إلر إفّ ضابط صهيوكي في س ح الجومف جاكبه، أشار 
كسبة المخاطرة فيه لعمؿ المسمحيف فيها، زاعمًا أّف  شّكؿ تحدياً ي   بدوف طّيار المك ؼ لمطائرات اأستخداـ
مواجهة الفصائؿ الفمسطيكّية مف خ ؿ المرا بة في " إسرائيؿيجة لمتطّور التككولوجي الذ  تممكه "عالية، كت

 واأستهداؼ.
حّد مف تحّركات المسمحيف في  طاع تستطي  أف ت  المرا بة بواسطة طائرات اأستط ع  وأوض  الضابط أفّ 

 .غّزة
 20/01/02، 5122الترجمات العبرلة 

 
 برصاص االحتالل في جنلن فمسطلني شاب استشياد 08

عامػػام برصػػاص  ػػوات اأحػػت ؿ  21استشػػهد الشػػاب احمػػد عمػػاد يوسػػؼ طزازعػػة  : عمػػي سػػمود  -راـ اهلل 
 في بمدة  باطية بجكيف صباح اليـو الخميس.
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 ػػوات اأحػػت ؿ ا تحمػػت البمػػدة وكفػػذت مػػداهمات، بيكمػػا اكػػدلعت مواجهػػات  أفمراسػػؿ اللػػدس دوت كػػـو  وأفػػاد
إلػر استشػهاد الشػاب الػذ  يعمػؿ فػي  أدلبة بالبمدة اطملت خ لها  وات اأحػت ؿ الكػار، مػا في مكطلة الحس

صابة آخريف.  الحسبة، وا 
 بحممػػة اعتلػػاأت  ػػي  باطيػػة". اأسػػرائيمية"الحػػادث و ػػ  خػػ ؿ  يػػاـ اللػػوة  أفجػػيش اأحػػت ؿ  إذاعػػةو الػػت 

اد طزازعػة فػي موكػب عسػكر  رسػمي ، ج مػاف الشػهيد أحمػد عمػالخمػيسوشيعت جمػاهير غفيػرة، بعػد ظهػر 
 .وااهميةالمواطكيف ومم موف عف مختمؼ المؤسسات الرسمية  آأؼوشعبي، شارؾ فيه 

5/55/0253القدس، القدس،   

 
 أكتوبرتشرلن األول/  أسلرا خالل 305و فمسطلنللن شيداء أربعةتقرلر2  09

 325  الشػػهر  إف اأحػػت ؿ اعتلػػػؿ  ػػاؿ مركػػز أحػػرار لدراسػػػات ااسػػرل وحلػػوؽ اأكسػػاف فػػػي تلريػػر : راـ اهلل
 –خػػ ؿ تشػػريف ااوؿ  1948مواطًكػػا فمسػػطيكًيا فػػي الضػػفة الغربيػػة وفػػي ااراضػػي الفمسػػطيكية المحتمػػة عػػاـ 

 . 2013أكتوبر 
عاًمػػػام مػػػف  28عاًمػػػام، ومحمػػػد عاصػػػي   30وارتلػػػر أربعػػػة شػػػهداف فػػػي الفتػػػرة ذاتهػػػا، وهػػػـ: يػػػوكس ردايػػػدة  

عاًمػام مػف محافظػة  22عاًمػام مػف محافظػة  مليميػة، وأحمػد طزاعػزة   76ظ تّيـ  محافظة راـ اهلل، وعبد الحفي
 جكيف.

و ػػاؿ مػػدير المركػػز فػػؤاد الخفػػش إف حمػػ ت اأعتلػػاأت التػػي شػػكها اأحػػت ؿ خػػ ؿ الشػػهر طالػػت عػػدًدا مػػف 
ة فػػػي ملػػػدمتهـ  ػػػادة وكػػػواب حركػػػة حمػػػاس فػػػي الضػػػف،  ػػادة الفصػػػائؿ الفمسػػػطيكية، وكػػػواب المجمػػػس التشػػػريعي

 الغربية.
35/52/0253، المركز الفمسطلني لإلعالم  

 
 تقرر تمدلد إبعاد الشلخ رايد صالح عن القدس لشير إضافياإلسرايلملة  محكمة الصمح 32

تمديد إبعاد الشيخ رائد  31/10/2013 ررت محكمة الصم  في اللدس في جمسة علدتها ظهر يـو الخميس 
كػـ، لشػػهر  30عػف كامػؿ مديكػة اللػدس لمسػافة  -لفمسػطيكيرئػيس الحركػة اأسػ مية فػي الػداخؿ ا –صػ ح 
، وذلؾ عمر خمفية خطبة جمعة لمشيخ اأسرائيميةم، استجابة لطمبة الكيابة 1/12/2013 حتر تاريخ  إضافي

، تحػػدث فيهػػا عػػف جريمػػة اأحػػت ؿ  بػػغحراؽ المسػػجد أشػػهررائػػد صػػ ح فػػي  ريػػة كفػػر  ػػرع  بػػؿ كحػػو    ػػة 
 اا صر.

35/52/0253وقف والتراث، مؤسسة األقصى لم  
 

 المرابطون لتصدون القتحام مجموعة من المستوطنون لممسجد األقصى 35
أف كحػػو    ػػيف  31/10/2013فػػي بيػػاف لهػػا صػػباح يػػـو الخمػػيس ” لمو ػػؼ والتػػراث اا صػػرمؤسسػػة “ الػػت 

، مػف جهػة بػاب المغاربػة وسػط حراسػة مػف  بػ اا صرمستوطكا ا تحموا ودكسوا المسجد  ؿ  ػوات صباح اليـو
التدخؿ السري ، لكف البارز في ا تحاـ اليـو اف مجموعة مف المستوطكيف يتلػدمهـ احػد الحاخامػات وتتضػمف 
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خاصػػة بحػػؽ طػػ ب وطالبػػات العمػػـ، حيػػث  اا صػػرعػػدد مػػف الكسػػاف وااطفػػاؿ  امػػت بجولػػة اسػػتفزازية فػػي 
جمسػػػا عكػػػد مصػػػطبة الكػػػهس، وأخػػػذ احػػػد حملػػػات العمػػػـ لمطالبػػػات،  ػػػـ اسػػػتمرت واتخػػػذت م إلػػػرا تربػػػت ك يػػػرا 

. أدافالمرافؽ بغللاف بعض التعميمات ومحاوأت ” الحاخاـ“  الشعائر التممودية والشروحات عف الهيكؿ المزعـو
، حيػث تصػدل لممسػتوطكيف حػراس اا صػرهذ  الجولػة اأسػتفزازية ادت مباشػرة لتػوتير الوضػ  فػي المسػجد 

الػػت ااصػػوات بػػالتكبير وتػػـ طػػرد مجموعػػة المسػػتوطكيف ، وتعاا صػػراأ صػػر وطػػ ب مصػػاطب العمػػـ فػػي 
 خارج حدود اا صر. إلر

35/52/0253مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   
 

 القدس لمتنملة تحذر من تسرلع االحتالل لمخططاتو التيولدلة في القدس  مؤسسة 30
رئػيس الػوزراف اأسػرائيمي يسػعر إلػر  الػت مؤسسػة اللػدس لمتكميػة إف بكيػاميف كتكيػاهو :  كػا –اللدس المحتمة 

التعجيؿ في تكفيذ مخطط إ امة "الهيكؿ التوراتي" عمر حساب أرض ملدسية أ تبعد سػول أمتػار عػف جكػوب 
 المسجد اا صر المبارؾ.

وأضافت المؤسسة في بياف لهػا يػوـ الخمػيس، أف كتكيػاهو أوعػز بػغ رار المخطػط لبػدف العمػؿ فػوًرا بغ امػة هػذا 
 -كضػـ إلػر مشػروع التهويػد واأسػتيطاف لبمػدة سػمواف والبػؤرة اأسػتيطاكية المسػمر "مركػز الػزّوار المشروع، لي

 مديكة داوود"، حيث الحفريات وااكفاؽ التي تتصؿ بمحيط وأسفؿ المسجد.
دوكمػات، يلػـو  5وذكرت أف "الهيكؿ التوراتي" سي لاـ عمر أرض فمسطيكية صادرها اأحت ؿ، مسػاحتها كحػو 

ؿ مكػػذ سػػكيف بحفريػػات واسػػعة بهػػا، ومػػف ضػػمكها كفػػؽ طويػػؿ يػػربط بػػيف مػػدخؿ سػػمواف وشػػبكة ااكفػػاؽ اأحػػت 
 فيها، ويصؿ إلر الكفؽ أسفؿ أساسات المسجد اا صر.

وحسب المعمومات المتوفرة لدل المؤسسة فغف هذا المركز التهويد  الضخـ سيرتبط بشبكة ااكفاؽ المػذكورة، 
  متر مرب . 20000ة إجمالية  درها فيما يصؿ حجـ البكاف إلر مساح

5/55/0253الشرق، الدوحة،   
 

 2 ىلية من سبعة قضاة تنظر التماس توفلر الدراسة الجامعلة لألسرى"لعملا اإلسرايلمللة"ا 33
ػػػ زهيػػر أكػػدراوس:  ػػّررت المحكمػػة العميػػا اأسػػرائيمية، أمػػس، إجػػراف مداولػػة إضػػافية بتركيبػػة موسػػعة  الكاصػػرة

لتمػػاس دراسػػة ااسػػرل الفمسػػطيكييف المصػػكفيف كػػهمكييف، حيػػث ي عتبػػر  ػػرار الكظػػر فػػي بخصػػوص  رارهػػا فػػي ا
األتماس بهيئة موّسعة مف سبعة  ضاة أمًرا است كائًيا وغير شائ . و د جاف  رار المحكمة ااخير في أعلػاب 

ـّ إلػر هػ ذا الطمػب مركػز طمب  ّدمته المحامية عبير بكر اجراف مداولة إضافية بتركيبة  ضاة موسعة، واكضػ
 عدالة وجمعية حلوؽ المواطف. 

واّدعػػت المحاميػػة بكػػر أّف هػػذا الطمػػب اأسػػت كائّي يػػهتي مػػف مكطمػػؽ واجػػب المحكمػػة العميػػا الكظػػر فػػي  رارهػػا 
مجدًدا حيث أكها تؤسس كظاًما تمييزًيا وفص  في السجوف عمر خمفيػة  وميػة. وكاكػت المحكمػة العميػا أّكػدت 

 كزية بحرماف ااسرل السياسييف الفمسطيكييف مف الدراسة في الجامعة المفتوحة. عمر  رار المحكمة المر 
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جػدير بالػػذكر أّف المحكمػػة العميػػا اأسػػرائيمية كاكػػت  ػػد أصػػدرت  ػػرارًا بحرمػػاف ااسػػرل الفمسػػطيكييف مػػف حلهػػـ 
امعيػة بالدراسة الجامعية بعدما كػاف بعضػهـ، بظػروؼ غايػة فػي التعليػد والصػعوبة، يحصػؿ عمػر شػهادات ج

عبػػػر التعمػػػيـ المفتػػػوح. ويكػػػدرج اللػػػرار الصػػػادر، ضػػػمف خطػػػوات علابيػػػة صػػػعدتها إسػػػرائيؿ بحػػػؽ ااسػػػرل فػػػي 
 أعلاب إتماـ صفلة التبادؿ م  حركة حماس. 

وااهػػـ فػػي اللػػرار اأسػػرائيمي هػػو فػػت  البػػاب أمػػاـ المزيػػد مػػف الخطػػوات التصػػعيدية والعلابيػػة بحػػؽ ااسػػرل 
 كما أكها تعتبر كتيجة طبيعية لضعؼ الضغط الرسمي والشعبي المداف  عكهـ. الفمسطيكييف اكتلامًا مكهـ،

5/55/0253القدس العربي، لندن،   
 

 شقة في القدس 022بنالة تضم  55االحتالل لقر ىدم  34
بكايػػة سػػككية فػػي اللػػدس  15تلضػػي بهػػدـ  إخطػػاراتسػػممت سػػمطات اأحػػت ؿ مسػػاف يػػـو الخمػػيس، : اللػػدس

 ا يهدد بتشريد مئات المواطكيف.شلة سككية م 200تضـ كحو 
المبػػاكي المهػػددة بالهػػدـ تلػػ  فػػي حيػػي رأس خمػػيس وشػػحادة الم صػػليف لمخػػيـ  أفوذكػػرت مصػػادر مختمفػػة 

 اابكيػةبتصػوير عشػرات  اأخطاراتتسميـ  أ كافشعفاط شماؿ مديكة اللدس، واف طوا ـ بمدية اأحت ؿ  اموا 
 .أيضاومسجدا ومدرسة  ااخرل

5/55/0253 القدس، القدس،  
 

 إسرايلملة شروطاً رفضوا التوقلع عمى األسرى المفرج عنيم نادي األسلر2  35
رفػػض ااسػػرل الفمسػػطيكيوف المفػػرج عػػكهـ فجػػر أمػػس ااربعػػاف التو يػػ  عمػػر شػػروط فرضػػها عمػػيهـ اأحػػت ؿ 
 اأسػػرائيمي مكهػػػا عػػػدـ العػػودة إلػػػر ممارسػػػة أ  كشػػػاط سياسػػي أو عسػػػكر  أو تكظيمػػػي، وفػػؽ مػػػا ذكػػػر كػػػاد 

 ااسير الفمسطيكي.
أسػيرا أفػرج عػكهـ: عػدـ العػودة إلػر  26و اؿ الكاد  إف مف بػيف الشػروط التػي حػاوؿ اأحػت ؿ فرضػها عمػر 

ممارسػػة أ  كشػػاط سياسػػي أو عسػػكر  أو تكظيمػػي، ومراجعػػة أ ػػرب مركػػز ارتبػػاط عسػػكر  بهمػػاكف سػػككهـ، 
 لمدة عشرة أعواـ. وعدـ مغادرة مكطلة سككهـ لمدة عاـ، وحرماكهـ مف السفر لمخارج

ضمف الدفعػة ال اكيػة مػف ااسػرل المعتلمػيف  بػؿ  ،أسيرا فمسطيكيا مف سجف عوفر 26وكاكت إسرائيؿ أطملت 
 .1993تو ي  اتفاؽ أوسمو عاـ 

35/52/0253الجزلرة نت، الدوحة،   
 

 في سجن "عسقالن" 3قسم  تقتحم وحدات القمع 36
 3مػف وحػدات اللمػ  فػي سػجف عسػل ف  امػت با تحػاـ  سػـ أفاد محامي كاد  ااسػير امػس أف  ػوة : راـ اهلل

أسػػيرا إلػػر سػػاحة الفػػورة  59وهػػو اللسػػـ الوحيػػد فػػي السػػجف، وشػػرعت بػػغخراج جميػػ  ااسػػرل والبػػالغ عػػددهـ 
 واسعة في كافة غرؼ ااسرل. وبدأت بحممة تفتيش

5/55/0253الحلاة الجدلدة، رام اهلل،   
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 ذكرى وعد بمفور في والمؤسسات الدوللة بغزةلغمق مقرات البعثات  "شباب االنتفاضة" 37

أغمؽ شباف غاضبوف في  طاع غزة، أمس، المؤسسات الدولية العاممة فػي اللطػاع، تعبيػرًا  رائد أفي: -غزة 
وتكديػػػدًا بالصػػمت الػػدولي تجػػػا  جػػرائـ وممارسػػات اأحػػػت ؿ  96ػفػػػي ذكػػرا  الػػ” وعػػد بمفػػور“مػػكهـ عػػف رفػػػض 

 طيكي.بحؽ الشعب الفمس” اأسرائيمي“
ملػػر اامػػـ المتحػػدة والمم ميػػة البريطاكيػػة ” ائػػت ؼ شػػباب مػػف أجػػؿ اأكتفاضػػة“كاشػػطوف فػػي الشػػباف الوأغمػػؽ 

مؤسسػػة  26م الػػذ  يضػػـ بداخمػػه UNDPوالمركػػز ال لػػافي الفركسػػي وملػػر بركػػامج اامػػـ المتحػػدة اأكمػػائي  
 دولية.

، ”مغمػػؽ بػػهمر الشػػباب“عربيػػة واأكجميزيػػة وعمػػؽ الشػػباف عمػػر هػػذ  المؤسسػػات أفتػػات كتػػب عميهػػا بػػالمغتيف ال
 ”.في ذكرل وعد بمفور، اارض لكا وعمر اأحت ؿ الرحيؿ”و

فعاليته باعتصاـ أماـ ملر اامـ المتحدة، رف  خ له المشاركوف شعارات تحّمػؿ بريطاكيػا ” اأئت ؼ“واستهؿ 
كوكها شّرعت اأحت ؿ وشجعته عمر  بحؽ الشعب الفمسطيكي” اأسرائيمية“المسؤولية ااولر عف اأكتهاكات 

 . تؿ اابرياف
5/55/0253الخملج، الشارقة،    

 
 حتل المرتبة الثالثة عمى سمم الفقر عربلاً ل زة تقرلر2 قطاع  38

وليػػد عػػوض: احتػػؿ  طػػاع غػػزة المرتبػػة ال ال ػػة عمػػر سػػمـ الفلػػر العربػػي بعػػد دولتػػي السػػوداف والػػيمف  –راـ اهلل 
 تلرير دولي الخميس. أكد اخمية، وفؽ ما التي تمز هما الصراعات الد

فػػي المرتبػػة  2007مكػػذ مكتصػػؼ عػػاـ  2006مكػػذ عػػاـ  اأسػػرائيميوحمّػػت غػػزة المحاصػػر مػػف  بػػؿ اأحػػت ؿ 
 ال ال ة عربَيا مف حيث أعمر معدأت الفلر بعد السوداف واليمف، وفؽ تلرير لمبكؾ الدولي.

%، تمتها لبكػاف والعػراؽ بكسػبة 38ي  طاع غزة وصمت إلر و اؿ التلرير الدولي إف كسبة الفلر بيف السكاف ف
 % عمر التوالي.25% و28

 144عالمًيػا مػف حيػث اكتشػار معػدأت الفلػر بػيف السػكاف مػف أصػؿ  44كما حؿَّ  طػاع غػزة فػي المرتبػة الػػ 
اللػػارة دولػػة شػػممها التلريػػر، إأ أف الغالبيػػة العظمػػر لمػػدوؿ التػػي سػػبلت اللطػػاع بمعػػدأت الفلػػر هػػي مػػف دوؿ 

 السوداف.
ولػـ يتطػػرؽ التلريػر إلػػر دور اأحػػت ؿ اأسػرائيمي فػػي تعميػؽ فجػػوتي الفلػػر والبطالػة فػػي  طػاع غػػزة، وأ الػػر 
الحربيف المتتاليتيف التي شكتهما إسرائيؿ عمر  طاع غزة، ومدمرة مئات المكشػآت الصػكاعية التػي أ ػرت عمػر 

 تزايد معدأت الفلر.
5/55/0253القدس العربي، لندن،   

 
 ولسرقون ثمارىا شجرة زلتون شرق قمقلملة 322لقطعون  مستوطنون 39
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شجرة زيتوف م مرة مزروعة في حلؿ  300م، عمر  ط  10|31أ دـ مستوطكوف يهود، يوـ الخميس  :  مليمية
 فمسطيكي  رب بمدة عزوف  ضاف  مليمية شماؿ الضفة الغربية المحتمة.

بمدية عزوف، أف جماعة مف المسػتوطكيف المتطػرفيف أ ػدموا  وذكر حسف شبيطة مسؤوؿ ممؼ اأكتهاكات في
شػجرة زيتػوف فػي أرض زراعيػة شػرؽ بمػدة عػزوف،  300في ساعة مبكرة مػف صػباح اليػـو عمػر  طػ  حػوالي 

 .وسر ة  مارها باستخداـ المكاشير الكهربائية، حيث تـ تحطيمها بشكؿ كامؿ
35/52/0253، قدس برس  

 
 فتلة سبعةفي الضفة بلنيم  فمسطلنلاً  56 االحتالل لعتقل 42

اعتلمػت  ػوات اأحػت ؿ، أمػس، سػتة عشػر مواطكػًا مػف محافظػات اللػدس وجكػيف وبيػت لحػـ وراـ  :محافظات
وأفادت مؤسسة الضمير في اللدس بػهف  ػوات اأحػت ؿ اعتلمػت سػبعة شػباف بيػكهـ أطفػاؿ، هػـ: إبػراهيـ  اهلل.

بػراهيـ  17عامػًام، وكػور الػديف عبيػد   16عبيػد  عامػًام، ومجػد أبػو إسػكيكة، وأكػور  16أبو إسػكيكة   عامػًام، وا 
س ـ عبيد   17درباس    عامًام. 19عامًام، وعمار عبيد   18عامًام، وا 

5/55/0253األلام، رام اهلل،   
 

 بإدخال مواد البناء لطالبونالرشلدلة لبنان2 الفمسطلنلون في مخلم  45
ية فػي مخػيـ الرشػيدية ل جئػيف، عمػر عػدـ السػماح احتجت أك ر مف خمس عشرة عائمة فمسطيك: حسيف سعد

، الػذ  يشػمؿ ااوروبػيلها ببكاف وترميـ مكازلهػا فػي المخػيـ، فػي إطػار مشػروع اأعمػار الممػوؿ مػف اأتحػاد 
 مكزأ في المخيـ. 164

فػػي المخػػيـ، عػػدـ « ااوكػػروا»واسػػتغربت العػػائ ت، التػػي كفػػذت اك ػػر مػػف اعتصػػاـ أمػػاـ مكتػػب مػػدير مكتػػب 
تراخيص تسم  لها بغدخاؿ مواد البكاف، مف جاكب الجيش، الذ  كاف سم  بغدخػاؿ مػواد لبكػاف مكػازؿ  إعطاف
 أخرل.

إعمار المكػازؿ تو ػؼ »وأشار أحد أصحاب المكازؿ المزم  إكشاؤها، دياب أحمد  لديه شمؿ كصفيم، إلر أّف 
، لكػّف إصػدار التػراخيص بغدخػاؿ مكػزأً  140بعد فترة طويمة مف بدف العمؿ. و د تمت إعادة إعمار أك ر مف 

 «.مواد البكاف إلر المخيـ تو ؼ عكد مباشرة العمؿ في مكازلكا
مػػا كطمبػػه هػػو الكظػػر إلػػر حالكػػا عمػػر أبػػواب فصػػؿ الشػػتاف، والسػػماح بغدخػػاؿ مػػواد البكػػاف، أعػػادة »و ػػاؿ: إّف 

 «. إعمار مكازلكا، اّف فرصة تمويؿ إعادة بكاف هذ  المكازؿ أ تتكرر
هذ  المشػكمة »مسؤوؿ المجاف الشعبية الفمسطيكية في مكطلة صور غاز  كي كي بغيجاد حؿ سري  لػ ويطالب
وأمػػؿ مػػف المعكيػػيف فػػي الحكومػػة المبكاكيػػة السػػماح بغدخػػاؿ المػػواد لبكػػاف المكػػازؿ المتبليػػة. وكاشػػد «. اأكسػػاكية

 رئيس مجمس الكواب كبيه بر  اأهتماـ بهذ  اللضية.
أّف الوكالػػة تتػػاب  هػػذا الممػػؼ مػػ  الجػػيش والحكومػػة أسػػتكماؿ عمميػػة إعمػػار « كػػرواااو »وأوضػػ  مصػػدر فػػي 

 المكازؿ الممولة مف اأتحاد ااوروبي.
5/55/0253السفلر، بلروت،   
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 5957 زة2 العثور عمى مدفع تارلخي في بارجة  رقت قبالة شواطئ دلر البمح عام  40

م فػي ميػداف الشػهداف وسػط المديكػة 10|31ـ الخمػيس  كصبت بمدية دير البم  وسط  طاع غزة يو : دير البم 
 مدفًعا تاريخًيا ع ر عميه مؤخًرا في حطاـ بارجة غر ت  بالة شواطئ المديكة  بؿ  رف مف الزماف تلريًبا.

و اؿ سعيد كصار رئيس بمدية دير البم  لػ " دس برس" إف  وات الشرطة البحرية الفمسػطيكية ع ػرت  بػؿ ايػاـ 
كػػة ديػػر الػػبم  عمػػر مػػدف  تػػاريخي يعػػود تاريخػػه لمطمػػ  اللػػرف الماضػػي، داخػػؿ حطػػاـ بارجػػة  بالػػة سػػواحؿ مدي

 غار ة في عرض البحر.
ـ فػي بريطاكيػا، مشػيًرا إلػر 1910وأوض  كصار اكه يظهر مف الرموز الموجودة عمر المػدف  اكػه صػك  عػاـ 
طػف،  8ـ، ويبمػغ وزكػه 1917اـ اكه تـ الع ور عميه في حطاـ بارجة غر ت  بالة شواطئ مديكة ديػر الػبم  عػ

 متًرا. 775وطوله 
35/52/0253، قدس برس  

 
 "من الدعم إلى قرار المقاطعة 77التحاد األوروبي والمستوطنات اإلسرايلملةصدور كتاب2 "ا 43

أتحػاد ااوروبػي والمسػتوطكات اأسػرائيمية: ، "اصدر حدي ًا عف مؤسسػة الدراسػات الفمسػطيكية كتػاب: بيروت
 " رار الملاطعة مف الدعـ إلر

التي تصدرها مؤسسة الدراسػات الفمسػطيكية مكػذ مطمػ  عػاـ « تلارير مختارة»والكتاب هو السادس في سمسمة 
مكظمة أوروبية ويكشؼ بالمعمومات الد يلة واار ػاـ واأحصػافات، دور  22. وهو يضـ تلريرًا أعدته 2007

كلممؤسسػػػات صػػػكاعية وماليػػػة أوروبيػػػة فػػػي بلػػػاف ا مائهػػػا، إضػػػافة إلػػػر تلػػػديـ معظػػػـ دوؿ اأتحػػػاد سػػػتعمرات وا 
تيراد مكتوجػػات المسػتعمرات وتسػويلها فػػي الػب د ااوروبيػة، عمػػر رغػـ تكػرار إصػػدار سػسػهي ت أت يااوروبػ

 الموا ؼ الرسمية التي تجـز بعدـ شرعية اأستيطاف اأسرائيمي في ااراضي المحتمة.
ي ااراضػػػػي فػػػػخيػػػػرًام بو ػػػػؼ التعامػػػػؿ مػػػػ  المسػػػػتعمرات درت أصػػػػويضػػػػـ الكتػػػػاب و يلػػػػػة ل تحػػػػاد ااوروبػػػػي  

 وهػػذ يػػدعو إلػػر التفػػاؤؿ فيمػػا لػػو أ تػػي  لػػه أف يكفَّػػذ.  وعػػد، وهػػو 2014 عػػاـالفمسػػطيكية المحتمػػة، ابتػػداف مػػف 
مسػػػؤولوف عػػف عػػػدـ إضػػاعتها مػػػف خػػ ؿ وسػػػائط ضػػغط فعالػػػة  والعػػربأ شػػػؾ فػػي أف الفمسػػػطيكييف  فرصػػة

 تحاد، إذا علدوا العـز عمر ذلؾ.يستطيعوف ممارستها إزاف دوؿ اأ
5/55/0253الحلاة، لندن،   

 

 رامات شمومو فيوحدة استلطانلة  بناء  تستنكرمصر  
وحدة استيطاكية جديدة فر  ية عف بكاف سرائيمأكدت مصر إداكتها واستككارها أع ف الحكومة اأ

واللرارات الدولية ذات  الدوليرؽ اللاكوف إصرارها عمر خ فييم ؿ استمرارًا  والذ مستوطكة رامات شمومو 
 بموجب تمؾ اللرارات. إسرائيؿتل  عمر حكومة  التيالصمة وعدـ احتراـ األتزامات 

واعتبرت مصر أف هذا اامر يستدعر اتخاذ كافة أعضاف المجتم  الدولي ومكظمة اامـ المتحدة موا ؼ 
 هذا الصدد تجا  احتراـ اللرارات الدولية. فيلية واضحة مف الممارسات اأستيطاكية بما عميهما مف مسئو 
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 //الوفد، الجلزة، 
 

 حماسحركة مرسي في قضلة التخابر مع  الريلسمصر2 النلابة تنفي حبس  
 ،مصػػدر  ضػػائي مصػػر  مسػػؤوؿ بالكيابػػة العامػػةمػػف اللػػاهرة، أف ، //قــدس بــرس، وكالــة   الػت
سائؿ اأع ـ والموا   اأخبارية األكتروكية مف أف كيابة أمػف الدولػة صحة ااكباف التي تكا متها بعض و  كفر

يومػػا احتياطيػػا عمػػر ذمػػة التحليلػػات فػػي  ضػػية  العميػػا  ػػررت حػػبس الػػرئيس المعػػزوؿ محمػػد مرسػػي لمػػدة 
 اتهامه بالتخابر م  حركة "حماس".

مختمؽ" جممة وتفصي  وأ و اؿ المصدر في تصري  لوكالة ااكباف المصرية الرسمية: "إف هذا الخبر "
 أساس له مف الصحة، وأكه لـ تجر اليـو أية تحليلات بمعرفة الكيابة م  الرئيس المعزوؿ محمد مرسي".

المستشػػار المصػػر  حسػػف ، أن كلػػ  عػػف مراسػػمها باللػػاهرة، //وكالــة معــا اإلخبارلــة،  فػػي وجػػاف
متحليػؽ فػي  ضػية تخػابر الػرئيس السػابؽ بحػبس  اضي التحليؽ المكتدب مف محكمػة اأسػتئكاؼ ل أمر سمير

يوما عمر ذمة التحليلات أتهامػه بالتخػابر لصػال  جهػات أجكبيػة و يػادات حركػة  المعزوؿ محمد مرسي 
 حماس.

الدولة المصرية لمحاكمة المعزوؿ في الراب  مف الشهر اللادـ بهكاديمية الشرطة وسط  أجهزةكما تستعد كافة 
 أكصارعكؼ وأحداث شغب وتظاهرات عديدة مف  أعماؿمسبو ة وتو عات بو وع  غير أمكيةاستعدادات 

 مرسي.
 
 
 مصر حماس تسيم بمخطط تدملر المواء ممدوح عطلة2 

أشاد الخبير اأستراتيجي المواف ممدوح عطية، بكجاح عمميات الجيش ال اكي الميداكي ضد  أماكر صبحر:
تعتبر البوابة  ية لملوات المسمحة والشرطة في سيكاف التاأرهاب بسيكاف، أفتا إلر أف اللبضة الحديدي

الشر ية لمصر أسفرت عف اللبض عمر مكسؽ الع  ات بيف العكاصر التكفيرية اأرهابية في شماؿ سيكاف 
 وحركة حماس في  طاع غزة.

الخميس،أف اللوات  فر بركامج"صباح اوف" وف تر فر"أ" و اؿ عطية فر مداخمة هاتفية عمر فضائية
المسمحة تسعي لتحليؽ اامف اللومي لمصر، مشيرا إلر أكه مكذ ما يزيد عف    ة شهور وهي مستمرة في 

 مساكدة رجاؿ الشرطة في سيكاف لملضاف عمر اأرهاب وذلؾ باأستعاكة بلبائؿ المكطلة.
 وطالب باستمرار هذ  العمميات اكها تم ؿ ضرورة  صو  امف مصر، مطالبا رجاؿ اامف اللومي

 والمخابرات العامة والحربية بغحكاـ السيطرة لمك  تسرب عكاصر حماس إلر مصر.
وأكد أف  هكاؾ عكاصر مف حركة حماس تريد المساهمة في "مخطط  تدمير مصر" وتكسؽ في ذلؾ م  
عكاصر إجرامية بالداخؿ لكشر الفوضي بما يتي  تكفيذ مخطط تكظيـ اأخواف العالمي والمشروع الصهيوكي 

 .إسرائيؿدمير وتلسيـ الوطف العربي لصال  وهو ت
 //الوفد، الجلزة، 
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 وحدة استلطانلة في القدس  "التعاون اإلسالمي" تدلن قرار بناء  

سحر ضياف الديف: أداف ااميف العاـ لمكظمة التعاوف اأس مي، البروفيسور أكمؿ الديف إحساف أوغمر، 
وحدة استيطاكية جديدة في مديكة اللدس المحتمة، معتبرًا أف  كاف المصاد ة عمر ب إسرائيؿبشدة  رار 

ي يهدؼ إلر خمؽ و ائ  جديدة عمر اارض وعزؿ مديكة اللدس عف سرائيماستمرار سياسة اأستيطاف اأ
 محيطها الفمسطيكي في اكتهاؾ صارخ لملاكوف الدولي و رارات الشرعية الدولية.

أستيطاف واكتهاؾ حرمة الملدسات تشكؿ اعتداف سافرًا عمر الحلوؽ ال ابتة العاـ أف سياسة ا ااميفوأضاؼ 
لمشعب الفمسطيكي، داعيًا المجتم  الدولي إلر التدخؿ الفور  مف أجؿ وض  حد لسياسة اأحت ؿ 

 اأستيطاكية في كؿ اارض الفمسطيكية المحتمة، بما فيها مديكة اللدس الشر ية.
 //الوفد، الجلزة، 

 
 يسرايلماإل لالحتاللالممارسات القمعلة  تستنكرقطر  

أ زالت تواصؿ ممارساتها اللمعية وسياساتها التمييزية  إسرائيؿ أفأكدت دولة  طر عمر :  كا –كيويورؾ 
حيث تمحؽ ضررا بالغا بمختمؼ اللطاعات اأجتماعية واأ تصادية والموارد الطبيعية والبيئة الفمسطيكية.. 

 اارضفي  اأكساكية اازمةعوامؿ تفا ـ  أهـفي اأستيطاف مف  يةسرائيماأتماد  السمطات  أفمشددة عمر 
حرماف الفمسطيكييف مف وسائؿ العيش الضرورية كالميا  والخدمات  إلريؤد   إذالفمسطيكية المحتمة 

 .ااساسيةاأجتماعية 
حوؿ  -لجكة الشؤوف اأ تصادية والمالية -المتحدة  لألمـجاف ذلؾ في بياف دولة  طر أماـ المجكة ال اكية 

الفمسطيكية المحتمة بما فيها اللدس الشر ية  اارضالبكد الخاص بالسيادة الدائمة لمشعب الفمسطيكي في 
ولمسكاف العرب في الجوأف السور  المحتؿ عمر مواردهـ الطبيعية والذ  أدلر به سعادة الشيخ جاسـ بف 

لمجمعية العامة لألمـ المتحدة  الدورة الػ  أعماؿلة  طر المشارؾ في الرحمف آؿ  اكي عضو وفد دو  عبد
 الميمة الماضية.

 //الشرق، الدوحة، 
 
 وواشنطن سحابة صلف السعودلة2 التوتر بلن لةإسرايلمدراسة  

  ّي، التابسرائيمرأت دراسة جديدة صادرة عف مركز أبحاث اامف اللومّي اأ: زهير أكدراوس -الكاصرة 
لجامعة تؿ أبيب، أّف التهديدات السعودية بخفض مستول التعاوف اامكّي والسياسّي م  الوأيات المتحّدة 
اامريكّية هي تهديدات فارغة المضموف، مشّدّدًة عمر أّكه أ توجد اليـو في العالـ  وًة عظمر، م ؿ أمريكا، 

ف واشكطف والرياض، ذلؾ أّكه بدوف الحماية عمر استعداد لمؿف الفراغ الذ   د يكتج عف  ط  الع  ات بي
اامريكّية لممممكة أ تلدر ااخيرة عمر ضبط اامف واآلماف في الداخؿ، وتعجز عف حماية حدودها مف 

 العدو الخارجّي. 
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ع وة عمر ذلؾ، أّكدت الدراسة عمر أّف الع  ات اأستراتيجّية المتيكة بيف الدولتيف، والتي وصمت إلر 
بداية السبعيكيات مف العاـ الماضي، هي ع  ات  وّية جًدا، وفي حاؿ إلغاف هذ  الع  ات أْو  ذروتها م 

تخفيؼ وتيرتها، فغّف المممكة العربّية السعودية ستخسر ك يًرا، كما أّف تداعيات هذ  الخطوة، في حاؿ خرجت 
التي ستبلر دولًة غكّية، ولكف بدوف  إلر حّيز التكفيذ، ستكوف دراماتيكّية، وت محؽ ااضرار الجسيمة بالرياض،
 الحارس اأستراتيجّي، وهو الدور الذ  تمعبه الوأيات المتحّدة اامريكّية.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 ألنشطة االستلطانلة تتناقض مع القانون الدولي وتشكل عايقًا أمام عمملة السالما 2مون يكان ب 

آأؼ وحدة سككية  ي أمس أكها تعتـز بكاف سرائيماأحت ؿ اأأعمكت سمطات : وكاأت - اأتحاد
 اؿ أميف عاـ  وفي تعليبه عمر ذلؾ لممستوطكيف اليهود في اللدس الشر ية وعدد مف مكاطؽ الضفة الغربية.

إف ااكشطة اأستيطاكية تتكا ض م  اللاكوف "اامـ المتحدة باف كر موف، في بياف أصدر  في كيويورؾ، 
تشكؿ عائلًا أماـ عممية الس ـ، وأ  تدابير تستبؽ الوض  الكهائي لف يتـ اأعتراؼ بها مف  بؿ الدولي و 

ي والفمسطيكي تعزيز مفاوضات الس ـ واأمتكاع عف سرائيممف الجاكبيف اأ "أتو  . وأضاؼ "المجتم  الدولي
 ."اتخاذ إجرافات مف شهكها استفزاز الجاكب اآلخر

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 
 
 
 التي تجيض المفاوضات االستفزازلةللن إلى تجنب الخطوات سرايلمالفمسطلنللن واإل تدعو روسلا 

 اأستفزازيةييف، إلر تجكب الخطوات سرائيميو بي ا : دعت الخارجية الروسية، الفمسطيكييف واأ -موسكو 
لر تكفيذ   ."مؿالموجودة بالكا اأتفا اتالتي مف شهكها إجهاض المفاوضات، وا 

التي مفِ شهكها أف  اأستفزازيةالجهتيف تجكب الخطوات  أعمرالخميس، إف  أمسو الت الخارجية في بياف، 
 اأستيطاكيالموجودة بالكامؿ، معربة عف  ملها إزاف الكشاط  اأتفا اتودعت إلر تكفيذ  .المفاوضاتتفشؿ 

 ي في ااراضي المحتمة.سرائيماأ
ي يـو ااربعاف باأفراج عف مجموعة  اكية مف ااسرل الفمسطيكييف، مشيرًا في سرائيمورحبت بلياـ الجاكب اأ

 إسرائيؿية أ يزاؿ معلدًا بسبب مواصمة سرائيماأ-الو ت ذاته إلر أف الوض  المتعمؽ بالتسوية الفمسطيكية
بكاف وأكدت الخارجية الروسية في بياكها، أف روسيا وغيرها مف الدوؿ تعتبر  كشاطها اأستيطاكي.

 المستوطكات إجراف غير شرعي وغير ملبوؿ، وأ تعترؼ به.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 طرلق السالم فيعقبة  يسرايلماإلفرنسا2 االستلطان  
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الفمسطيكية المحتمة "غير  اكوكي" بموجب اللاكوف  ااراضي في يسرائيماأأكدت فركسا أف اأستيطاف 
 ـ العادؿ الذ  يلوـ عمر أساس حؿ الدولتيف.الدولي، ويشكؿ علبة أماـ الس 

و اؿ روماف كاداؿ المتحدث الرسمي باسـ الخارجية الفركسية في مؤتمر صحفي اليوـ الخميس "إف العمميات 
وأضاؼ كاداؿ أف فركسا تؤكد مجدًدا دعمها الكامؿ  اأستيطاكية مف شهكها أف تؤجج التوترات عمر اارض".

 ية الجارية، وكؿ اأجرافات التي مف شهكها أف تسهـ في كجاحها.سرائيماأ-طيكيةلمواصمة المفاوضات الفمس
 //الوفد، الجلزة، 

 
 يسرايلماإل" لتسرلع االستلطان أسفولعرب عن " األوروبياالتحاد  

، مذكرا بهف يسرائيماأ" لتسري  اأستيطاف أسفهعف " ااوروبياأتحاد  : أعربا ؼ ب -بروكسؿ 
 ت "غير شرعية مف وجهة كظر اللاكوف الدولي".المستوطكا

التذكير بهف المجكة الرباعية حوؿ الشرؽ  أودكا ريف اشتوف في بياف " ااوروبيو الت وزيرة خارجية اأتحاد 
يستبؽ  أوتجكب اللياـ به  تحرؾ يكسؼ ال لة  إلر ااطراؼسبتمبر جمي   /أيموؿ دعت في  ااوسط

 مسائؿ الحؿ الكهائي".
المستوطكات غير شرعية في كظر اللاكوف الدولي. ويدعو  أفيؤكد دائما  ااوروبي"اأتحاد  أف فتوأضا
و ؼ اأستيطاف بما في ذلؾ بسبب الكمو الطبيعي والر هدـ المراكز المتلدمة المبكية مكذ  إلر إسرائيؿ أيضا
 ".مارس  /آذار

. يجب اأستيطافعمر صعيد  ااخيرة ع كاتلإليهسؼ  ااوروبي"اأتحاد  إفاللوؿ  إلرشتوف أوخمصت 
 يادة شجاعة ومصممة ضرورية  إفكسؼ المفاوضات الجارية.  أوتجكب اللياـ به  تحرؾ مف شهكه عر مة 

 سيواصؿ دعـ هذ  العممية". ااوروبيواأتحاد  ،لكجاح هذ  المفاوضات
 //الحلاة، لندن، 

 
 وتيدد فرص التوصل لحل الدولتلن مسؤول برلطاني2 المستوطنات  لر قانونلة  

رحب وزير شؤوف الشرؽ ااوسط في الخارجية البريطاكية هيو روبرتسوف بلرار رئيس الوزراف : لكدف
سجيف فمسطيكي، لككه أعرب عف أسفه لخطط السمطات  ي بكياميف كتكياهو باأفراج عف سرائيماأ
 ية بشهف المستوطكات.سرائيماأ

م استمرار لكدف في دعـ جهود الس ـ بيف الفمسطيكييف /حات له الخميس  وأكد روبرتسوف في تصري
ييف والفمسطيكييف لمتوصؿ سرائيمييف، و اؿ: "تواصؿ المممكة المتحدة دعـ الجهود المبذولة بيف اأسرائيمواأ

للرار الصعب لس ـ حليلي دائـ. وهكاؾ حاجة لليادة جريئة عمر الطريؽ كحو الس ـ، وبهذا السياؽ أرحب با
 سجيف فمسطيكي". والجر ف الذ  اتخذته حكومة رئيس الوزراف كتكياهو يوـ ااحد لإلفراج عف 

 //قدس برس، 
 
 لنيي حظر أتاتوركالتركي ألربع نايبات محجبات إلى البرلمان  "تارلخي"دخول  
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ائبات مف حزب العدالة والتكمية شهدت تركيا أمس حد ا تاريخيا، تم ؿ في دخوؿ أرب  ك: بيروت:  ائر عباس
الحاكـ إلر البرلماف وهف محجبات، في خرؽ لحظر فرضته الحكومة التركية العمماكية مكذ تهسيس 

أو أبو ااتراؾ، الذ  ألغر « أتاتورؾ»عمر يد مصطفر كماؿ باشا، المعروؼ بػ الجمهورية في عاـ 
ؼ ال تيكي، وفرض عمماكية متشددة بدأت في التصدع الخ فة الع ماكية وغير اابجدية التركية إلر الحر 

 عكد وصوؿ حزب العدالة والتكمية إلر الحكـ. بعد عاـ 
وخ فا لحاد ة كاكت ضحيتها كائبة مف حزب الفضيمة اأس مي دخمت البرلماف محجبة وتعرضت لحممة 

ديف فريضة الحج هذا العاـ وعدف تكديد واستهجاف مف زم ئها، فغف الكائبات التركيات اارب ، المواتي أ
محجبات استعدادا لخرؽ الحظر،  وبمف بالتصفيؽ مف كواب حزبهف الذ  يسيطر عمر أك ر مف كصؼ 

عكدما كاف اأس ميوف أ مية مضطهدة في البرلماف والدولة. و د دفعت  ملاعد البرلماف خ فا لعاـ 
جرأت عمر دخوؿ البرلماف، إذ رفض الليموف عمر البرلماف الكائبة مروة  او جي آكذاؾ كيابتها  مكا لكوكها ت

السماح لها بهداف اليميف،  بؿ أف تكزع جكسيتها استكادا إلر  اكوف غير مطبؽ يمك  ازدواجية الجكسية، اكها 
 تحمؿ الجكسية ااميركية.

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 

 في أجواء  زة تميلدًا لتحدلث "بنك األىداف" الجلش الصيلوني لكثف من استخدام طايرات اإلستطالع 56
تحد ت أوساط عسكرية صهيوكية عف تزايػد فػي اسػتخداـ : ترجمة مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفّية

طػػائرات اأسػػتط ع مػػف دوف طيػػار مػػؤخرًا فػػي  طػػاع غػػّزة، إذ يكػػاد أ يفػػارؽ صػػوتها أ لػػيً  وأ كهػػارًا سػػماف 
رة التػػي تعتبػػر كياكػػًا معاديػػًا ؿ"إسػػرائيؿ"، أفتػػًة إلػػر أّف "إسػػرائيؿ" تسػػعر بكػػّؿ الطػػرؽ البلعػػة الجغرافّيػػة الصػػغي

لمحفاظ عمر أكبر  اعدة ممككة مف المعمومات عما يػدور فػي  طػاع غػزة. وأشػارت ااوسػاط إلػر أّف طػائرات 
ّيًا لمفصػػػائؿ اأسػػػتط ع أصػػػبحت أداة أسػػػتهداؼ العكاصػػػر الفمسػػػطيكّية المسػػػمحة، وباتػػػت تشػػػّكؿ تهديػػػدًا جػػػد

الفمسػػطيكّية المسػػمحة، معتبػػرًة أّف "إسػػرائيؿ" تسػػتطي  مرا بػػة تحّركاتهػػا وتجهيزاتهػػا العسػػكرّية داخػػؿ اللطػػاع مػػف 
خػػػ ؿ طائراتهػػػا التػػػي تسػػػتمر بطمعاتهػػػا الدورّيػػػة فػػػي أجػػػواف اللطػػػاع، وتسػػػتهدؼ عكاصػػػر الفصػػػائؿ باللصػػػؼ، 

 ومكّصات اللذائؼ، وأماكف تخزيف ااسمحة.
صػػؿ،  ػاؿ ضػابط صػػهيوكي فػي سػ ح الجػػو، إّف العمػؿ العسػكر  فػػي  طػاع غػّزة بػػات فػي ظػػؿ فػي سػياؽم مت

اأستخداـ المك ؼ لمطائرات المعروفة لدل الغػزييف باسػـ "الزكاكػة" يشػّكؿ تحػديًا، وكسػبة المخػاطرة فيػه عاليػة، 
ؿ المرا بة واأستهداؼ، كتيجة لمتطّور التككولوجي الذ  تممكه "إسرائيؿ" لمواجهة الفصائؿ الفمسطيكّية مف خ 

أفتػػًا إلػػر أّف المرا بػػة بواسػػطة طػػائرات اأسػػتط ع تسػػتطي  أف تحػػّد مػػف تحّركػػات المسػػمحيف فػػي  طػػاع غػػّزة، 
وتوجب عمػيهـ التحػّرؾ بحػذر أسػّيما مػ  اأسػتط ع الك يػؼ الػذ  تلػوـ بػه تمػؾ الطػائرات فػي أجوائػه. وزعػـ 

ًا كفسػػػّيًا كبيػػػرًا عمػػػر العسػػػكرييف والمسػػػمحيف، مػػػا اسػػػتوجب الضػػػابط أّف الطػػػائرات بػػػدوف طّيػػػار تشػػػّكؿ ضػػػغط
اسػػتحداث مجموعػػات أمكّيػػة مػػف  بػػؿ ااجكحػػة العسػػكرّية لمرصػػد مػػف أجػػؿ اأبػػ غ عػػف دخػػوؿ أ  كػػوع مػػف 
الطائرات أجواف اللطاع، وتحذير المسمحيف عبر وسائؿ اتصاؿ خاصة بهـ. وأوضػ  الضػابط الصػهيوكي أف 
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بعد، تتكوع بحسب المهّمػات التػي تلػوـ بهػا، فمكهػا العسػكرّية المتخّصصػة فػي  تمؾ الطائرات ذات التحكـ عف
المرا بػػة وتشػػّكؿ الجػػزف ااكبػػر مكهػػا، وهكػػاؾ الملاتمػػة، ومػػا يمكػػف اسػػتعمالها لمغرَضػػيف، وتكػػوف عػػادة أصػػغر 

كهػا مػا حجمًا مف الطائرات العادّية، وتعتمػد طػرؽ طيػراف ودفػ  مختمفػة، فمكهػا مػا يطيػر بهسػموب المكطػاد، وم
 هو كفاث، ومكها ما ي دف  عف طريؽ المراوح.

مكػػذ  2269فمسػػطيكيًا مػػف أصػػؿ  911مػػف جاكبهػػا،  الػػت أوسػػاط حلو يػػة صػػهيوكية، إّف هػػذ  الطػػائرات  تمػػت 
، سػلط معظمهػـ خػ ؿ عممّيػة "الرصػػاص المصػبوب"، وخػ ؿ عممّيػة "عػامود السػحاب"، فلتمػػت 2008مطمػ  
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 كم عن بعدالتح
مف جاكبه، أشار المراسػؿ العسػكر  الصػهيوكي "إيػاؿ عميمػا" إلػر أّف اسػتخداـ "إسػرائيؿ" هػذ  الطػائرات بشػكؿ 
مكّ ؼ في غزة، فػي اآلوكػة ااخيػرة، جػاف كتيجػة لمتوّجػه العسػكر  العػالمي لإلعتمػاد عميهػا، باأضػافة لكوكهػا 

دافها بد ّػة عالّيػة، موضػحًا أف الجػيش الصػهيوكي يفػرض تحدث ضررًا أ ّؿ بيف المدكّييف، وغالبًا ما تحلّػؽ أهػ
ر ابة عسكرّية مشّددة عمر كشر أ  تفاصيؿ عبر وسػائؿ اأعػ ـ حػوؿ ااسػمحة العسػكرّية التػي يمتمكهػا، أو 
أساليب استخدامها. ولفت "عميما" إلر أّف الجػيش الصػهيوكي يسػم  بغسػتخداـ طػائرات مػف دوف طّيػار بشػكؿ 

ول  ائػػد الكتيبػػة، بهػػدؼ جمػػ  المعمومػػات حػػوؿ المكطلػػة التػػي  ػػد يرغػػب بالتوّغػػؿ فيهػػا مك ّػػؼ حتػػر عمػػر مسػػت
برّيػًا، معتبػرًا أّكػػه أ يمكػف تصػّور معركػػة بػيف "إسػرائيؿ" وحمػػاس حاليػًا أو فػي المسػػتلبؿ دوف سػ ح الطػػائرات 

 مف دوف طيار، اكها باتت س حًا استراتيجيًا ؿ"إسرائيؿ".
تككولوجي العػالي الػذ  تممكػه "إسػرائيؿ"، وتوظيفهػا كػّؿ اأمكاكػات مػف أجػؿ مرا بػة وأوض  أّكه رغـ التطّور ال

واستهداؼ كػّؿ مػا يشػّكؿ تهديػدًا امكهػا فػي  طػاع غػّزة، إأ أف الفصػائؿ المسػمحة اسػتطاعت أف تتجػاوز تمػؾ 
أبعػد ممػا  الر ابة، وتستمّر في إط ؽ اللذائؼ بغتجػا  المسػتوطكات، بػؿ وصػمت مػ  تطػّور المواجهػة لمكػاطؽ

اسػػػتهدفته سػػػابلًا، مضػػػيفًا أّكػػػه أ يمكػػػف اّ  جهػػػاز اسػػػتخبارات فػػػي العػػػالـ أف يحصػػػؿ عمػػػر كػػػّؿ المعمومػػػات 
ف كاكػػت تمػػؾ الوسػػائؿ اأسػػتخبارّية متطػػّورة  المتػػوّفرة لمكػػ  أّ   ػػوة عسػػكرية مػػف مفاجػػهة "إسػػرائيؿ" بلػػدراتها، وا 

 وعالية التلكّية.
وكّية، إّف ر ابة طائرات اأستط ع فرضت عمر حمػاس وغيرهػا مػف ومف كحيتها،  الت محافؿ عسكرّية صهي

الفصػػائؿ أف تبػػػذؿ جهػػػودًا أكبػػػر، وتسػػػتكزؼ علولهػػػا مػػف أجػػػؿ مواجهػػػة "إسػػػرائيؿ" عسػػػكرّيًا، والوصػػػوؿ لحمػػػوؿ 
عبلرّية، لتجاوز المرا بة المصيلة التي تفرضها عمر أجواف  طاع غّزة، مف خ ؿ محاوأتهػا لمتمويػه بالوسػائؿ 

ئّية أحياكًا، واأحتماف بالمباكي العالية، وااشػجار فػي ااراضػي الزراعيػة، وكػذلؾ الػدخاف، باأضػافة إلػر البدا
محاوأت بعض المهكدسػيف المتخصصػيف التشػويش عمػر تمػؾ الطػائرات فػي رصػدها لتحركػاتهـ فػي المكػاطؽ 

 المختمفة.
 مجمة "بمحانلو" العسكرلة
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 "تصفلر" حق العودة777 محاوالت إسرايلملة 57
 أسعد عبد الرحمف
مػػا زالػػت  ضػػية "حػػؽ العػػودة" ل جئػػيف الفمسػػطيكييف ت  يػػر الخػػوؼ عكػػد أصػػحاب اللػػرار فػػي الدولػػة الصػػهيوكية 

هػذا الحػؽ بعػيف اأعتبػار  باعتبارها "تلايض عمر مصير إسرائيؿ"! ويظهر بشكؿ واض  أف إسرائيؿ أ تهخذ
فػي أ  تسػػوية شػاممة، مػػ  العمػـ أف أ  تسػػوية كا صػة لػػف تػرل الكػػور، طبعػًا دوف التلميػػؿ مػف أهميػػة اللضػػايا 
الجوهريػػة ااخػػرل كاللػػدس والمسػػتعمرات  المسػػتوطكاتم. ولطالمػػا كػػاف موضػػوع "حػػؽ العػػودة" مجػػاؿ كلػػاش 

وهزيمػة عػف ذلػؾ الحػؽ عمػر كحػو يجعمهػا حتػر غيػر  متجدد فػي ااوسػاط اأسػرائيمية متضػمكًا صػيغًا مشػوهة
س ميًا.  ملبولة في بعض ااوساط اأسرائيمية، كاهيؾ عف رفضها فمسطيكيًا وعربيًا وا 

وفي اآلوكة ااخيرة، ذكرت وسػائؿ اأعػ ـ اأسػرائيمية، أف رسػائؿ متعػددة مػف جهػات إسػرائيمية وصػمت لعػدة 
ودة فػػي التفكيػػر اأسػػرائيمي لػػـ يعػػد ملفػػً  تمامػػًا كمػػا كػػاف فػػي عواصػػـ فػػي المكطلػػة، تفيػػد بػػهف "ممػػؼ حػػؽ العػػ

الماضي، ويمكف البحث به جزئيػًا اوؿ مػرة فػي واحػدة مػف سمسػمة تطػورات أفتػة عمػر هػذا الصػعيد". بعػض 
التعبيػرات فػي هػذا اأطػار كشػرتها صػحؼ إسػرائيمية، وبعضػها اآلخػر وصػؿ عبػر  يػادات بػارزة فػي المجتمػػ  

مػػف خػػ ؿ حػػوارات بح يػػة الطػػاب . وفيمػػا يبػػدو، فػػغف وزارة الخارجيػػة ااميركيػػة طمبػػت مػػف  اليهػػود  ااميركػػي
يكييف فػي بعض سفاراتها في المكطلة إعداد بياكات إحصائية حدي ة جدًا عف أوضاع وأعداد ال جئيف الفمسػط

 الدوؿ العربية والعالـ.
لتصػػػريحات كتكيػػػاهو حػػػوؿ "تكػػػازأت  وبحسػػػب الصػػػحافة اأسػػػرائيمية، فلػػػد أشػػػارت مصػػػادر دبموماسػػػية مطمعػػػة

مؤلمة  د تضطر لها إسرائيؿ أحلًا باعتبارها أدلة عمر مو ؼ أميركي يتـ ترويجػه عبػر اللكػوات الدبموماسػية 
ويفيػػد بػػهف بعػػض تفصػػي ت حػػؽ العػػودة إلػػر فمسػػطيف بػػات مػػف الممكػػف بح هػػا فػػي ظػػؿ التسػػوية الشػػاممة فػػي 

 عمر اارج "!المكطلة، وأف جهات داخؿ إسرائيؿ تتجاوب 
وردًا عمر مػا سػبؽ، يلػوؿ الكاتػب اأسػرائيمي "أليشػ  أفػرات"، أسػتاذ الجغرافيػا فػي جامعػة تػؿ أبيػب، فػي ملػاؿ 

وأصػػبحوا أجئػػيف فػػي الضػػفة الغربيػػة  1948حػػديث: "إف موضػػوع حػػؽ العػػودة لمعػػرب الػػذيف طػػردوا فػػي عػػاـ 
وا ػػ  اامػػر إلػػر الهػػامش لدرجػػة أكػػه يصػػب   وفػػي الػػدوؿ العربيػػة، ي  ػػار لمكلػػاش مػػف آف آلخػػر، لككػػه ي ػػدف  فػػي

موضػػػوعًا غيػػػر مهػػػـ عكػػػد حكومػػػات إسػػػرائيؿ، بسػػػبب حساسػػػيته السياسػػػية، رغػػػـ أكػػػه اليػػػوـ أهػػػـ موضػػػوع فػػػي 
التفاوض بيف دولػة إسػرائيؿ والسػمطة الفمسػطيكية". وهػذا صػحي ، فمػرة يلتػرح اأسػرائيميوف اسػتيعاب ال جئػيف 

آأؼ كسػمة وأك ػر، والتػي "يفتػرض" أف  5عدد سكاف كؿ واحػدة مكهػا في البمداف العربية، خاصة التي يصؿ 
تكػػػوف فيهػػػا بكيػػػة تحتيػػػة معلولػػػة أسػػػتيعاب زيػػػادة عػػػدد السػػػكاف! ومػػػرة أخػػػرل يلترحػػػوف إكشػػػاف بمػػػدات جديػػػدة 
أسػػػػتيعاب ال جئػػػػيف. لكػػػػف الوا ػػػػ  يؤكػػػػد أف الفكػػػػر اليميكػػػػي المتغػػػػوؿ فػػػػي المجتمػػػػ  اأسػػػػرائيمي  حكومػػػػات 

ؤمف بهف مجرد فكػرة العػودة مرفوضػة، وأكػه أ يجػوز ا  أجػئ فمسػطيكي أف ي سػتوعب ومؤسسات وسكافم ي
"فػػي إسػػرائيؿ" بسػػبب "خطػػر فلػػداف الدولػػة صػػبغتها اليهوديػػة"! فػػهك ر ااسػػس التػػي تعتمػػد عميهػػا إسػػرائيؿ فػػي 

أف هػػو ااسػػاس اامكػػي الػػديموغرافي، حيػػث تػػرل  194رفػػض تطبيػػؽ "حػػؽ العػػودة" الػػوارد فػػي اللػػرار ااممػػي 
تطبيلػػه يشػػكؿ خطػػرًا عمػػر وجػػود إسػػرائيؿ، كوكػػه سػػيرف  بشػػكؿ كبيػػر ك افػػة السػػكاف العػػرب. وطبعػػًا فػػغف هػػذا 

عػػف رغبػػة إسػػرائيؿ فػػي اعتبػػار كفسػػها دولػػة لميهػػود فحسػػب! ومعمػػـو أف  -فػػي الجػػوهر-الخطػػر المتػػوهـ كػػاجـ 
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ت هػذا المو ػؼ مكػذ تهسػيس المو ؼ اأسرائيمي مف مسهلة "حؽ العودة" يرتكز عمر    ة عكاصر شكمت  واب
وهػي مػف صػك  العػرب اكهػـ "اعتػدوا"  1948دولة إسرائيؿ: ااوؿ، أف  ضية ال جئيف كتيجة طبيعية لحرب 

عمػػر إسػػرائيؿ وكتػػػاج "دعػػوة" الليػػادات العربيػػػة لمسػػكاف الفمسػػطيكييف إلػػػر "مغػػادرة  ػػراهـ لتسػػػهيؿ تلػػدـ اللػػػوات 
يتعمدوف إدامة مشكمة ال جئيف ويسػتخدموف الفمسػطيكييف سػ حًا العسكرية لمدوؿ العربية". ال اكي، أف العرب 

في صراعهـ م  إسرائيؿ. وال الث، هو أف ال جئيف "عرب"، والعرب يممكوف مف الموارد ما يكفي أستيعابهـ 
 وتوطيكهـ في بمداكهـ الواسعة.

صػػػخرة الخ فػػػات  للػػػد رّجحػػػت صػػػحيفة "معػػػاريؼ" احتمػػػاؿ "تحطػػػـ المفاوضػػػات" التػػػي اسػػػتؤكفت مػػػؤخرًا عمػػػر
اأسػػرائيمية الفمسػػطيكية حػػوؿ اللػػدس و"حػػؽ العػػودة"، وأكهػػا سػػتؤوؿ بػػالجمي  إلػػر اكتفاضػػة  ال ػػة "أك ػػر عكفػػًا". 
سرائيؿ،  ائمة: "في هذ  اا كاف يمكف أف يتفؽ  وسخرت "معاريؼ" مف الملافات التي تعلد حاليًا بيف السمطة وا 

الملافات، وفي أ  ساعة تبدأ الجمسة، وربما عمر لػوف الم بػس الطرفاف م ً  عمر المكاف الذ  ست جرل فيه 
التي سيرتديها المفاوضوف".  ـ استطردت: "وربما يتفاهماف عمػر تعػدي ت حدوديػة طفيفػة فػي مكػاطؽ ليسػت 
ذات أ  أهمية، لكف حيكما تهتي لحظة الحليلة وتطرح عمر الطاولة اللضايا الجوهرية، فغف التوافػؽ لػف تلػـو 

؛ كػػوف الطػػرفيف يريػػداف بالضػػبط ذات الشػػيف". ومػػف جهتػػه، يلػػوؿ "ميخائيػػؿ وارشوفسػػكي"، الكاتػػب لػػه  ائمػػة
الصػػػػحفي والكاشػػػػط البػػػػارز فػػػػي حركػػػػة "ملاومػػػػة اأسػػػػتعمار": "مػػػػف وجهػػػػة كظػػػػر ، أرل أف الليػػػػادة الوطكيػػػػة 

ف مكا شػة عػودة الفمسطيكية  د ارتكبت خطًه فادحًا خ ؿ عممية أوسمو في ترؾ اأسػرائيمييف يعتلػدوف أكػه يمكػ
ال جئيف والتفاوض بشهكها والتكيؼ معها، وأكه يمكف  تعػويضم أو ملايضػة حػؽ العػودة باأكسػحاب الشػامؿ 

. يجب إكهاف اأحت ؿ، ويجب تكظيؼ ااراضػي المحتمػة مػف المسػتوطكات 1967مف ااراضي المحتمة عاـ 
. وبخ ؼ ذلؾ، لف تكوف هكاؾ إمكاكية اية كافة، ويكبغي أف يكوف ال جئوف  ادريف عمر العودة إلر ديارهـ

تسوية سياسية، وأ أية إمكاكية أ امة تعايش سممي دائـ". ويختـ وارشوفسكي  ائً : "باختصار، أ يوجد أ  
تكا ض بيف تطبيؽ حؽ عودة ال جئيف الفمسطيكييف وبيف إمكاكية وجود  ومي يهود  إسرائيمي في فمسػطيف. 

الوحيػدة التػي يكبغػي حمهػا لموصػوؿ إلػر هػذا الحػؿ، هػي ضػرورة تصػفية اأسػتعمار،  وتبلر المشكمة الحليليػة
وتصػػفية البركػػامج اأسػػتعمار  لممؤسسػػات اأسػػرائيمية، والػػتخمص مػػف العلميػػة اأسػػتعمارية اأسػػرائيمية. ومػػف 

 أجؿ تحليؽ ذلؾ، مطموب ع  ات جديدة، وليس علد الصفلات الوهمية".
طيكييف بالعودة راسخة في وجداف كؿ فمسطيكي، في الػداخؿ وفػي الشػتات، رغػـ إف  ضية حؽ ال جئيف الفمس

الظػػروؼ الصػػعبة التػػي يعيشػػها الفمسػػطيكيوف وحالػػة التفكػػؾ واأحبػػاط التػػي تسػػود المكطلػػة عامػػة... وهػػذا مػػا 
ي تدركه إسرائيؿ تمامًا، لذا فهي تجهد لجعؿ حؽ العػودة صػفرًا... وهيهػات لهػا أف تصػؿ إلػر كجػاح اسػتراتيج

 في هذا المجاؿ!
 5/55/0253، االتحاد، أبو ظبي

 
 مفاوضات تحتاج إلى استفتاء عمى استمرارىا 58

 راسـ المدهوف
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ترّدد الليادة الفمسطيكية دومًا وعدها بهف أ  اتفاؽ تتوصػؿ إليػه مػ  الحكومػة اأسػرائيمية سػتهخذ  إلػر اسػتفتاف 
ولكػف مػاذا لػو  مبكػا السػؤاؿ وسػهلكا: لمػاذا أ  شعبي ولف تعتمد  إذا رفضه الفمسطيكيوف. ذلؾ مكطلي وجميػؿ،

 تطرح الليادة موضوع المفاوضات عمر اأستفتاف الشعبي؟
أعػػرؼ سػػمفًا أف هكػػاؾ مػػف سيسػػارع لملػػوؿ إف مػػف حػػؽ الليػػادة فػػي أ  بػػ د أف تكػػتهج السياسػػة التػػي تريػػد  ػػـ 

أ فالعودة إلر اأستفتافات كمما "د َؽ الكوز بالجَرة" ليس له مف كتيجػة تذهب بعد ذلؾ إلر استفتاف الشعب، وا 
سػػول تلييػػد الليػػادة وحرماكهػػا مػػف مروكػػة الحركػػة. كعػػـ، ذلػػؾ حليلػػي وصػػائب، ولكػػف فػػي حالػػة الشػػعوب التػػي 
تعػػيش حيػػاة طبيعيػػة ولػػيس كحالتكػػا الفمسػػطيكية التػػي أ يختمػػؼ ا كػػاف أكهػػا شػػاذة وغيػػر مسػػبو ة فػػي التػػاريخ 

لارب علدها ال امف وأ يبدو في أفلهػا اللريػب والمتوسػط حػً  مػا البشر  كمه. كتحدث هكا عف  ضية وطكية ت
 يمكف أف يض  حّدًا لعذابات أهمها جَراف احت ؿ استيطاكي إح لي غير مسبوؽ.

ليس المجوف إلر اأستفتاف عمر المفاوضات غايتكا وهدفكا، لككه م  ذلؾ يبدو سؤاًأ مشروعًا في ظّؿ إجمػاع 
لتفاوض في ظؿ موازيف اللول الَراهكة بيككا وبيف اأحت ؿ، كما أيضًا في ظؿ وطكي شبه شامؿ عمر عب ية ا

موازيف اللػول الدوليػة التػي تميػؿ فػي صػورة كاسػحة لمصػمحة إسػرائيؿ بفضػؿ اأكحيػاز ااميركػي السػافر إلػر 
تحريػر دولة اأحت ؿ. اللول السياسية الفمسػطيكية جميعػًا تػرفض المفاوضػات، حتػر تمػؾ التػي تلػود مكظمػة ال

الفمسطيكية والسمطة، أ  التي يكتمي إليها المفاوضوف الفمسطيكيوف وهي حالة كراها أ رب لمسريالية مكها إلػر 
أ لماذا وكيػؼ يػذهب لممفاوضػات سياسػي أ يػؤمف بجػدواها أ هػو وأ مؤسسػته السياسػية  أية حالة أخرل، وا 

 والحزبية التي يكتمي إليها؟
فمسػػطيكية أف الخ فػػات وحتػػر اأخت فػػات بػػيف أطرافهػػا ليسػػت سػػول خ فػػات ال فػػت فػػي الموحػػة السياسػػية ال

واخت فػػػات شػػػكمية أ ع  ػػػة لهػػػا بهواصػػػر مػػػف أ  كػػػوع مػػػ  الجديػػػة أو الحليليػػػة. يحػػػدث أف تتوصػػػؿ الليػػػادة 
الرسمية لممكظمة والسمطة إلر تهدئة أو هدكة، فتكهاؿ عميهػا حجػارة المعارضػة وفػي ملػدمتها معارضػة حركػة 

حتر إذا أصبحت هذ  المعارضػة فػي موا ػ  السػمطة والحكػـ سػارعت  يادتهػا ومػف دوف أف يػرؼ لهػا  حماس،
جفػػف لعلػػد هدكػػة مػػ  إسػػرائيؿ مػػف دوف أف يكمػػؼ  ادتهػػا أكفسػػهـ عكػػاف تلػػديـ أ  تفسػػير لػػذلؾ، بػػؿ وااككػػر أف 

ؾ التػي كػاف يعلػدها المعارضيف السابليف لمتهدئة أ يتورعوف عػف محاولػة إ كػاع الكػاس أف هػدكتهـ ليسػت كتمػ
 أبو مازف وأ يجوز بالتالي خر ها أو حتر مهاجمتها سياسيًا!

هي بمعكر مباشر لغة العبث السياسي في أسوأ صورها وأشدها فجاجة، بػؿ ااخطػر، أشػدها اسػتهتارًا بعلػوؿ 
تعهػػداف الفمسػػطيكييف كشػػعب يػػرل ويسػػم  ويرا ػػب ويػػدرؾ أف الطػػرفيف الفمسػػطيكييف يعلػػداف الهدكػػة ذاتهػػا أ  ي

 بالتو ؼ عف إط ؽ الكار في اتجا  اأحت ؿ وجكود  ومستوطكيه.
اأسرائيمية الجديػدة يكػاد أ ي يػر هػذ  اايػاـ ردود فعػؿ صػاخبة لػيس بسػبب  -حديث المفاوضات الفمسطيكية 

أة مػػف ا تكػػاع الكػػاس بهػػا ولكػػف بسػػبب وصػػوؿ الحالػػة الفمسػػطيكية برمتهػػا إلػػر أ معلوليتهػػا وارتطامهػػا بػػ  مبػػا
الليادات العميا واكفصالها شبه الكامؿ عف جمهورها الذ  يفتػرض المكطػؽ السػميـ أكهػا تضػطم  بمهمػة تم يمػه 
والتحػػدث باسػػمه فػػي المحافػػؿ العربيػػة واأ ميميػػة والدوليػػة، فكيػػؼ حػػيف يتعمػػؽ اامػػر بالمفاوضػػات مػػ  الدولػػة 

 المحتمة ذاتها وعمر اللضية الوطكية؟
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ملاركػػػة مػػػ  الػػػرئيس الراحػػػؿ ياسػػػر عرفػػػات: لػػػـ يكػػػف أبػػػو عمػػػار أ ػػػَؿ فرديػػػة مػػػف يحمػػػو لبعضػػػهـ هكػػػا أف يعلػػػد 
الليػػادات الراهكػػة، ومػػ  ذلػػؾ كػػاف يتمتػػ  بدرجػػة كبػػرل مػػف  لػػة المػػواطكيف الفمسػػطيكييف وا تكػػاعهـ أكػػه بزعامتػػه 

التػػي  التاريخيػػة لمحركػػة الوطكيػػة الفمسػػطيكية المعاصػػرة لػػف يلػػدـ عمػػر تكػػازأت جوهريػػة تمػػس  ال وابػػت الوطكيػػة
بما فيها اللدس وحؽ عػودة ال جئػيف  1967كَص عميها البركامج الوطكي في الدولة المستلمة في حدود العاـ 

 .1948الفمسطيكييف إلر مدكهـ و راهـ ألتي هجروا مكها  سرًا عاـ 
بػرل لسكا هكا لمتشػكيؾ فػي وطكيػة أحػد أو صػ بة مو فػه، ولكككػا بهػذ  الملاركػة كشػير وحسػب إلػر الفػوارؽ الك

التػػي تعيشػػها السػػاحة الفمسػػطيكية مكػػذ غيػػاب أبػػو عمػػار وأبرزهػػا وأهمهػػا غيػػاب الزعامػػة الفرديػػة، التػػي كفتػػرض 
مكطليًا أكها حالة صحية وسميمة، ولكف شرط أف تلترف باحتراـ الليادة الجديػدة لممؤسسػات الوطكيػة الجماعيػة 

ة جماعيػػة بالضػػرورة ولػػيس  يػػادة فرديػػة أخػػرل أ وأف تحتممهػػا. غيػػاب الليػػادة الفرديػػة يعكػػي بالكسػػبة إليكػػا  يػػاد
 تتمت  هذ  المَرة بتمؾ التي كاكت لياسر عرفات عمر اا ؿ.

ااك ػػر فداحػػة فػػي حالتكػػا المزمكػػة أف أخطػػر  ضػػاياكا الوطكيػػة ومكهػػا  ضػػية بحجػػـ المفاوضػػات عمػػر  ضػػايا 
أحػػػد اليػػػوـ يمتفػػػت كحػػػو خػػػراب الحػػػؿ الكهػػػائي تجػػػرل بػػػهدوات سياسػػػية وتكظيميػػػة بالغػػػة الهػػػزاؿ والترهػػػؿ، فػػػ  

المؤسسػػػات الرسػػػمية والشػػػعبية، أو يعيرهػػػا أدكػػػر اهتمامػػػه، وكػػػهف خػػػراب تمػػػؾ المؤسسػػػات أ ع  ػػػة لػػػه البتػػػة 
بمسػػهلة الكجػػاح أو الفشػػػؿ فػػي اللضػػػية الوطكيػػة ااـ. كيػػػؼ يمكػػف الحػػديث عػػػف مفاوضػػات فػػػي غيػػاب حالػػػة 

ادة والشػػعب فػػي معركػػة شػػا ة وطويمػػة ومتعػػددة فمسػػطيكية سػػميمة و ػػادرة عمػػر تحليػػؽ ع  ػػة فاعمػػة بػػيف الليػػ
الوجػػػػو  والمجػػػػاأت عمػػػػر الكحػػػػو الػػػػذ  تشػػػػكمه معركػػػػة الخػػػػ ص مػػػػف اأحػػػػت ؿ وتحليػػػػؽ ااهػػػػداؼ الوطكيػػػػة 

 الفمسطيكية.
 

 لكْن ماذا حدث لممنظمات الشعبلة الفمسطلنلة؟
علػػود حتػػر كػػدكا وكػػاد سػػؤاؿ يتبػػادر لمػػذهف بػػالكظر إلػػر الغيػػاب شػػبه التػػاـ الػػذ  تعيشػػه هػػذ  المكظمػػات مكػػذ 

المواطكػػػوف الفمسػػػطيكيوف أ يتػػػذكركها إأ بصػػػعوبة وفػػػي مكاسػػػبات متباعػػػدة. سػػػابلًا كاكػػػت المكظمػػػات الشػػػعبية 
رافعػػػة الحركػػػة الوطكيػػػة الفمسػػػطيكية، بػػػؿ وفػػػي أك ػػػر ااحيػػػاف مم متهػػػا والكاطلػػػة باسػػػـ الشػػػعب الفمسػػػطيكي فػػػي 

العػػػاـ لطػػػ ب فمسػػػطيف" سػػػكوات الخمسػػػيكات والسػػػتيكات المحافػػػؿ العربيػػػة والدوليػػػة م ممػػػا كػػػاف حػػػاؿ "اأتحػػػاد 
بحضػػػور  وكشػػػاطه ال فػػػت وملدرتػػػه عمػػػر تجسػػػيد الحالػػػة الوطكيػػػة عمػػػر أكمػػػؿ وجػػػه، بيكمػػػا كبحػػػث اليػػػوـ عػػػف 
المكظمػات الشػػعبية فػ  كع ػػر إأ عمػػر هياكػؿ شػػكمية أ حػػوؿ لهػا وأ  ػػوة، بػؿ هػػي تعػػيش حػاأت مػػف الترهػػؿ 

 والخموؿ.
ات الشػػػعبية مػػػؤتمرات حليليػػػة تطمػػػؽ مػػػف خ لهػػػا مرحمػػػة جديػػػدة ومختمفػػػة مػػػف العمػػػؿ لمػػػاذا أ تعلػػػد المكظمػػػ

 والكشاط؟
أ تتعمؽ المسهلة بمسػؤولية الجسػـ الكلػابي وحسػب، بػؿ أوًأ و بػؿ ذلػؾ بالليػادة الفمسػطيكية التػي سػعت طػويً  

كػػف أف تعبػػر عػػف إلػػر تحويػػؿ هػػذ  المكظمػػات إلػػر يافطػػات سياسػػية ممحلػػة بهػػا وفا ػػدة أيػػة أدوار مسػػتلمة يم
مصال  مكتسبيها وتطمعاتهـ فغر ت في سباتها الطويؿ عمػر الكحػو البػائس الػذ  تعيشػه اليػوـ، وضػاع دورهػا 
"الطميعي" وذهب لمكسياف. أ كتحدث هكا عف دور سياسي تلميد  يعتبرها " اعػدة مػف  واعػد مكظمػة التحريػر 
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فئات اأجتماعية والمهكية التي تكطؽ باسػمها والتػي الفمسطيكية"، بؿ عف دور مستلؿ حلًا يعيدها للواعدها وال
آف ااواف أف تعبر عكها وعف مصالحها وطموحاتها، وتمؾ غايات أ يمكف الوصوؿ إليها دوف إط ؽ بدايػة 
جديػدة ومختمفػػة سػمتها اابػػرز وااهػػـ الديمو راطيػة اللػػادرة وحػػدها عمػر تفعيػػؿ المػػؤتمرات أوًأ،  ػـ اللػػادرة بعػػد 

 يطها وتفعيؿ أدائها الكلابي والسياسي عمر حد سواف.ذلؾ عمر تكش
هػػػي مسػػػؤولية الجميػػػ  وأ كعتلػػػد أكهػػػا تحتمػػػؿ المماطمػػػة أو التسػػػويؼ واأهمػػػاؿ، فالػػػذرائ  بهيػػػة اكشػػػغاأت أو 

 اهتمامات أخرل لف تكوف سول محاولة  صدية أبلاف حالة الخموؿ الراهكة وتهبيدها.
 5/55/0253، الحلاة، لندن
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 أساؼ جبور
مهمػػا تكػػف كتػػائج المفاوضػػات بػػيف اسػػرائيؿ والفمسػػطيكييف، فػػاف كاسػػبا واحػػدا موجػػود مكػػذ اأف هػػو أبػػو مػػازف. 
فاأحتفػػاؿ بتحريػػر السػػجكاف الفمسػػطيكييف فػػي راـ اهلل وهتافػػات التشػػجي  والشػػكر التػػي أطملتهػػا العػػائ ت الػػر 

ازف، ورفعت مكاكته كزعيـ  ػو   ػادر عمػر أف يحلػؽ اكجػازات رئيس السمطة أحد ت ارتياحا شديدا لدل ابو م
 لشعبه.

للد جاف تحرير السجكاف أبو مازف في تو يت كاج : بعػد سػلوط كظػاـ "اأخػواف المسػمميف" فػي مصػر، الػذ  
 كاف ظهرًا ؿ "حماس".

د فػػي  ػػوة والحػرب التػػي أعمكهػػا الجػيش المصػػر  عمػػر "اأخػواف المسػػمميف" وعمػػر "حمػاس" تػػؤد  الػػر تػردم حػػا
 المكظمة وتعزيز عظيـ للوة "فت " وابو مازف في كظر الفمسطيكييف.

بوساطة تحرير "المخػربيف"، الػذ  يػتـ بػهرب  كبضػات وعمميػا يخمػؽ أربعػة احتفػاأت، كجػ  رئػيس السػمطة فػي 
 اسكات اأكتلاد الموجه ضد  داخؿ السمطة ايضا عمر موافلته عمر الشروع بالمفاوضات.

 اكة ابو مازف اف تتعزز أك ر م  الكبضات التالية، التي يتحرر فيها سجكاف " ليموف" اك ر.ومف المتو   لمك
مكهـ محكوموف بالمؤبدات. وفي احتفػاؿ التحريػر أعمػف ابػو  23"مخربا"،  26أوؿ مف أمس خرج الر الحرية 

لػوؿ كػـ هػي مهمػة مازف: "لف يو   اتفاؽ الر أف يتحرر كؿ السجكاف مف السجوف في اسػرائيؿ". ويػدؿ هػذا ال
 بالكسبة له كؿ كبضة كهذ .

كما يعمؿ ابو مازف ايضا عمر المستول الدولي، ولـ يتخؿ عف كيته التوجه الر مؤسسات اأمـ المتحدة كػي 
 يحصؿ عمر اأعتراؼ بدولة فمسطيكية بالتواز  م  استمرار المحاد ات م  اسرائيؿ.

رص عمػػر أف يشػػير الػػر أف اسػػرائيؿ هػػي التػػي تػػرفض وفػػي ا كػػاف زيارتػػه الػػر اوروبػػا، اأسػػبوع الماضػػي، حػػ
 المفاوضات وا كر عمر المو ؼ اأوروبي في موضوع المستوطكات.

مميػػوف  775وبعػػد بضػػعة ايػػاـ فلػػط مػػف عودتػػه اتضػػ  اكجػػاز  ذو المغػػزل: بريطاكيػػا أعمكػػت عػػف مػػك  السػػمطة 
مػا اشػار وزيػر التكميػة الدوليػة جكيه استرليكي "لضماف استلرار سمطو  ومك  هزات  د تمػس بالمفاوضػات"، ك

 في بريطاكيا، ألف دككف.
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فػػي السػػاحة السياسػػية تبػػدو مكاكػػة ابػػو مػػازف مسػػتلرة اك ػػر مػػف أ  و ػػت مضػػر. فبعػػد عػػدد أ يحصػػر مػػف 
التهديػػدات التػػػي اطملهػػػا باعػػػادة المفػػاتي  واأسػػػتلالة، فػػػاف مسػػػهلة بديمػػه اأف أ توجػػػد عمػػػر جػػػدوؿ اأعمػػػاؿ، 

كبػػػار المسػػػؤوليف فػػػي السػػػمطة ممػػػف يعتزمػػػوف اشػػػغاؿ المكصػػػب فػػػي المسػػػتلبؿ، أ  وباسػػػت كاف عػػػدد  ميػػػؿ مػػػف
 يتحد وف عف ذلؾ.

وم  ذلؾ، أ يمكف أبو مازف أف يشعر بهكه وا ؽ تماما أكه بعد أف تصمت أصوات الفرح سػيعود الجمهػور 
زعيمػه بهجوبػة الفمسطيكي الػر حياتػه اليوميػة التػي يعػاكي فيهػا مػف الوضػ  اأ تصػاد  الصػعب وهػو يطالػب 

 ليس  ادرا في الوا   الحالي عمر توفيرها.
 35/52/0253، "معارلف"
 5/55/0253، األلام، رام اهلل

 
 سرايلمي لقوم عمى خمس دعايممني اإلالتصور األ 62

 اليعيزر مرـو
إف الجػػدؿ الػػذ   ػػار مػػف جديػػد بعػػد مػػرور اربعػػيف سػػكة عمػػر حػػرب يػػـو الغفػػراف مػػا زاؿ مشػػحوكا باأكفعػػاأت 

يػػػات عػػػف معػػػارؾ مػػػف أشػػػد مػػػا عرفػػػت الدولػػػة. وظهػػػر فػػػي مركػػػز الحكايػػػات، التػػػي هػػػي الغػػػ ؼ،  صػػػة وحكا
الدبموماسػية اأسػػرائيمية اآلسػػرة التػي دبرهػػا أفػػراد فػي الليػػادة العميػػا لمدولػة غولػػدا وغميمػػي وديػاف وأ خفيػػت، هكػػذا 

 كاكت الحليلة، عف الليادة اأمكية العميا.
اوض، واتفلػت مػ  الوأيػات المتحػدة عمػر أأ تضػغط عمػر اسػرائيؿ فػي رفضت غولدا كؿ ا تراح مصػر  لمتفػ
 هذا الشهف الر ما بعد اأكتخابات.

ووعػػدت عػػوض ذلػػؾ بػػاللوؿ اف اسػػرائيؿ لػػف تكفػػذ أ  هجػػـو عسػػكر  عمػػر مصػػر. ولػػـ تكػػف هػػذ  التفاهمػػات 
وضػ  كػػؿ طمبػات تجكيػػد معروفػة لمليػادة العميػػا اأمكيػة العممياتيػػة. ولهػذا رفضػػت غولػدا فػػي مباح ػات تلػػدير ال

  وات اأحتياط والضربة اأستبا ية.
ي سػػتكتج اسػػتكتاج واحػػد مػػف تمػػؾ الوا عػػة، وهػػو أف دولػػة اسػػرائيؿ أدارت سياسػػة أمكيػػة  وميػػة غيػػر متسػػلة، وأف 
أ طاب الدولة لـ ي شػركوا  ػادة الجػيش الػذيف بكػوا مبػدأ  ألػؼم بػيف تجكيػد  ػوات اأحتيػاط والضػربة اأسػتبا ية، 

تخمػػػت الليػػػادة العميػػػا السياسػػػية عػػػف هػػػذ  الخيػػػارات مػػػ  اأمػػػريكييف، ظاكػػػة أف الجػػػيش اأسػػػرائيمي  فػػػي حػػػيف
 سيكتصر عمر كؿ حاؿ  وهذا فرض خطهم.

وأدار رابػػيف وبيػػرس وبيمػػيف المحاد ػػات مػػ  الفمسػػطيكييف فػػي اوسػػمو بعػػد حػػرب يػػـو الغفػػراف بسػػكيف ك يػػرة، ولػػـ 
يف فػػي ملابمػػة معػػه فػػي المػػدة اأخيػػرة عػػف أكػػه بعػػد أف أصػػبحت ي شػػرؾ فيهػػا  ػػادة الجهػػاز اأمكػػي. وتحػػدث بيمػػ

المحاد ػة حليليػة وسػارت فػي طريػؽ عممػي، أوصػر هػو وبيػرس رابػيف بػهف ي شػرؾ  ػادة الجهػاز اأمكػي رئػيس 
هيئػة اأركػاف ورؤسػػاف اأجهػزة السػػرية لكػف رابػيف رفػػض اأ تػراح، خشػػية التسػريب والضػغط العػػاـ كمػا يبػػدو. 

يؿ مػػرة اخػػرل الػػر مسػػار سياسػػي أمكػػي ذ  شػػهف، مػػف دوف أف ت شػػرؾ المسػػتول اأمكػػي واتجهػػت دولػػة اسػػرائ
 العممياتي.
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 اـ تصور اأمف اللومي أسرائيؿ غير المكتوب الذ  صيغ في اياـ بف غوريػوف، عمػر  ػ ث دعػائـ: الػردع 
مػه عميهػا، وعمػر واأكذار والحسـ. أ  أف دولة اسرائيؿ تعتمد عمر  وة عسكرية تردع العدو عف أف يوجه عم

جهػػاز اسػػتخبار  ي كػػذر بعمػػؿ عسػػكر  وي مّكػػف مػػف تجكيػػد  ػػوات اأحتيػػاط فػػي حػػاؿ فشػػؿ الػػردع، وعمػػر جهػػاز 
 عسكر  حاسـ يهـز العدو اذا هاجـ، بكلؿ سري  لممعركة الر ارض العدو.

 وهكذا ت حسـ الحرب في و ت  صير ويزوؿ التهديد لمجبهة اأسرائيمية الداخمية.
ائؼ الصػػاروخية البالسػػتية وصػػواريخ الكاتيوشػػا وغيرهػػا التػػي تهػػدد الجبهػػة الداخميػػة، أ ضػػيفت ومػػ  ظهػػور اللػػذ

 دعامة الدفاع الر التصور العاـ ويفترض أف يوجد مكذ اآلف: الردع واأكذار والحسـ والدفاع.
ارهػا عػام  مف العجيب أأ تظهر الدبموماسػية فػي التصػور العػاـ اأمكػي اأسػرائيمي فػي المكػاف اأوؿ، باعتب

 يرمي الر مك  حرب واكشاف تفاوض بيككا وبيف جيراككا الر جاكب مشاركة جهات دولية.
مػػت بهػػا الػػر اآلف ازمػػة السػػ ح الكيميػػائي بػػاجراف دبموماسػػي مػػدعوـ  إف ااحػػداث اأخيػػرة فػػي سػػورية التػػي ح 

علوبات ضاغطة وأفضر بتهديد عسكر ، وهجوـ اأبتسامات اأيراكي الذ  جاف بعد التهديد بعمؿ عسكر  و 
الػػر مسػػار دبموماسػػي، مػػف السػػابؽ اواكػػه الػػر اآلف أف كحكػػـ عميػػه، هػػي شػػهادات اخػػرل عمػػر الحاجػػة الػػر 

 اضافة الدبموماسية والتفاوض الر التصور اأمكي مف اجؿ اكشاف تصور عاـ كامؿ متسؽ.
ؿ جكػراأت كبػار، ومم ػؿ مم ػؿ مػف وزارة الخارجيػة فػي ملػرات عمػ 100يوجد في الوأيات المتحػدة كحػو مػف 

عػػف هيئػػة الليػػادة العامػػة فػػي وزارة الخارجيػػة. وتوجػػد أم مػػة اخػػرل عمػػر إشػػراؾ الدبموماسػػية فػػي العمػػؿ اأمكػػي 
 يضيؽ الملاـ عف ذكرها.

أ أوصي بتبكي هذا الكموذج أو ذاؾ لكف ي ستحسف أف يتـ تحديث التصػور اأمكػي لدولػة اسػرائيؿ وأف ت ػدمج 
تكوف في احياف ك يرة أشد ته يرا باعتبارها جزفا أ يكفصؿ عف التفكيػر والفعػؿ اأمكيػيف.  الدبموماسية التي  د

ويكوف مف كتيجة ذلؾ أف يشػتمؿ التصػور اأمكػي اأسػرائيمي الم حػدث عمػر خمػس دعػائـ وهػي: الدبموماسػية 
 والتفاوض، والردع، واأكذار، والحسـ، والدفاع.

31/10/2013يديعوت   
5/55/0253، نالقدس العربي، لند  
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35/52/0253، الجزلرة7نت، الدوحة  


