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 غتال مقاومين قرب بمدة يطا جنوب الخميل يالجيش اإلسرائيمي  1

اغتالػػػػت  ػػػػوات اسحػػػػت ؿ ا اػػػػرا يم  ليػػػػؿ ال   ػػػػاء  ، أفالخميػػػػؿمػػػػف ، 72/44/7043الغــــد، عّمــــان،  ذكػػػػرت
ناشػػػطيف طماػػػطينييف  ػػػرب بمػػػدة يطػػػا جنػػػوب الخميػػػؿ طػػػ  ال ػػػفي ال ربيػػػي المحتمػػػي، وطػػػؽ ت ػػػارير  3عػػػاء، األرب

 طماطينيي.
وذكػػػرت وكالػػػػي لمعػػػال الفماػػػػطينيي لخنبػػػاء أف وحػػػػدة خا ػػػي تابعػػػػي لشػػػرطي اسحػػػػت ؿ تاػػػم  ليمػػػػاـل اغتالػػػػت 

 سحت ؿ.الناشطيف ال   ي  رب مديني يطا جنوب الخميؿ، بحجي كونهـ مطموبيف ل وات ا
واتهمػػت  ػػوات اسحػػت ؿ الفماػػطينييف بتخطػػيطهـ لتنفيػػذ عمميػػي عاػػكريي  ػػد أهػػداؼ إاػػرا يميي خػػ ؿ الفتػػرة 
ال ادمػػػي، طيمػػػا اتهمػػػت م ػػػادر احت ليػػػي الشػػػهداء ال   ػػػي بفػػػتو نيػػػراف أاػػػمحي كػػػانوا يحممونهػػػا باتجػػػا   ػػػوات 

 اسحت ؿ.
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 ػػػػروا خػػػػ ؿ تفتػػػػيش الاػػػػيارة التػػػػ  كػػػػاف ياػػػػت مها وأدعػػػػت الم ػػػػادر أف  ػػػػوات اسحػػػػت ؿ وأطػػػػراد لالشػػػػاباؾل ع
 الفماطينيوف عم  مادس وعبوات ناافي.

وادعػػ  لالشػػاباؾل طػػ  بيػػاف م ت ػػب ن مػػس مو ػػت لهػػأرتسل اسلكترونػػ  أف الشػػهداء ال   ػػي ينتمػػوف لمػػا ااػػمتس 
 يمي ال ادمي.بشبكي لارهابييل امفيي عممت ط  منط ي الخميؿ وخططت لتنفيذ عمميي عاكريي خ ؿ اسياـ ال م

وأ ػػاؼ لالشػػاباؾل أنػػس تػػـ الع ػػور عمػػ  ماػػدس وعبػػوتيف نااػػفتيف داخػػؿ اػػيارة الشػػهداء ال   ػػي، م ػػيفا أف 
عمميػػػات اعت ػػػاؿ ك يػػػرة اػػػب ت اغتيػػػالهـ طػػػ  منط ػػػي الخميػػػؿ ونػػػابمس، وات ػػػو مػػػف خػػػ ؿ التح يػػػؽ أف الخميػػػي 

لماػػػمطي الفماػػػطينيي حاػػػب ادعػػػاء تخطػػػط لتنفيػػػذ اماػػػمي مػػػف العمميػػػات  ػػػد اهػػػداؼ ااػػػرا يميي واخػػػر  تابعػػػي 
 لالشاباؾل.
 ػػوات اسحػػت ؿ ال ػػهيون  اغتالػػت ، أف الخميػػؿ، مػػف 72/44/7043، المركــز الفمســطيني ل عــالموأ ػػاؼ 

أربعي م اوميف طماطينييف عند مدخؿ زيؼ المدخؿ الػر يس لمدينػي يطػا جنػوب الخميػؿ جنػوب ال ػفي ال ربيػي 
 مااء ال   اء.

لنػػار عمػػ  اػػيارة تحمػػؿ لوحػػات تاػػجيؿ لإاػػرا يمييل، طيمػػا ذكػػرت م ػػادر عبريػػي أف وأطمػػؽ جنػػود اسحػػت ؿ ا
، حيث تـ الع ور عم  أامحي 1948الجيش  تؿ لمطموبيفل خططوا لتنفيذ عمميي داخؿ طماطيف المحتمي عاـ 

 وماداات داخؿ الايارة، وطؽ المزاعـ ال هيونيي.
ف طماػطينييف خػ ؿ عمميػي إطػ ؽ نػار طػ  منط ػي زيػؼ، و الت ال ناة العاشرة العبريػي إف الجػيش  تػؿ م ػاومي

وزعمػػت أنهػػـ كانػػا يخططػػاف ألعمػػاؿ م اومػػي  ػػد اسحػػت ؿ، مدعيػػي الع ػػور عمػػ  أاػػمحي وعبػػوات نااػػفي طػػ  
 المركبي الت  كانت ت مهما.

ا أد  و د تمكف الم اـو ال الث مف اسناحاب تجا  منزلس إس أف  وات اسحت ؿ سح تس واطم ت النار عميس مػ
 إل  ااتشهاد   بؿ و ولس لممركز الطب  ط  يطا.

أمػػا الم ػػاـو الرابػػت ط ػػد تمكػػف مػػف التح ػػف طػػ  أحػػد المنػػازؿ ال ريبػػي ورطػػض تاػػميـ نفاػػس، حيػػث انػػدلت اشػػتباؾ 
 بينس وبيف جنود اسحت ؿ الذيف أطم وا  ذيفي  وب المنزؿ، حيث ااتشهد بداخمس. 

لنجػار ومواػ  عبػد المجيػد طنشػي مػف مدينػي يطػا، طيمػا أّكػد منّاػؽ والشهداء هـ: محمػود خالػد محمػود ماػمـ ا
المجػػاف الشػػعبيي لم اومػػي الجػػدار واساػػتيطاف طػػ  يطػػا راتػػب الجبػػور أّف الشػػهيد ال الػػث هػػو األاػػير المحػػرر 
محمد طؤاد نيروخ مف الخميؿ، ولـ تكشؼ هويي الرابت بعػد، واكػدت م ػادر إع ميػي أف الشػهداء ينتمػوف إلػ  

 اسل وهـ مطاردوف مف  بؿ أجهزة أمف الامطي براـ اهللحركي لحم
وأ اؼ الشهود بأف جنود اسحت ؿ منعوا مركبات ا اعاؼ مف الو وؿ إل  مو ت العمميػي كمػا أف عشػرات 
الحواجز العاكريي ن بت ط  مداخؿ مناطؽ الخميؿ ال ناعيي ومخيـ الفوار والظاهريي ويطا ودورا وانتشػرت 

 ي.الدوريات ب ورة مك ف
، مف الخميؿ، أف م ادر عبريي، أكدت ط  ااعي متأخرة مف ليؿ 26/11/2013قدس برس، وجاء ط  

ط  بمدة يطا   اء مديني الخميؿ  (  ياـ  وات اسحت ؿ ا ارا يم  ب تؿ طماطين  رابت11|26) ال   اء
أحد المنازؿ ال ريبي مف الوا عي جنوب ال في ال ربيي.وأطادت ا ذاعي العبريي أف الشهيد الرابت تح ف ط  

 منط ي زيؼ بيطا والت  تعرض طيها الشباف لكميف مف جيش اسحت ؿ.
الناط ػػي بماػػاف الشػػرطي اساػػرا يميي، اعمنػػت بشػػكؿ  ، مػػف غػػزة، أف72/44/7043القــدس، القــدس، ونشػػرت 

الخا ػي رام  أف وحدات خا ي تابعي لجهػاز األمػف العػاـ لشػاباؾل بالتعػاوف مػت  ػوات مػف وحػدة الشػرطي  
لاليماـ ل،  امت ب تؿ ناشطيف مف لالامفيي الجهادييل طػ  بمػدة يطػا جنػوب مدينػي الخميػؿ بال ػفي، بػزعـ انهمػا 
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خططػػػا لتنفيػػػذ عمميػػػي تفجيريػػػي خػػػ ؿ اسيػػػاـ الم بمػػػي  ػػػد اهػػػداؼ ااػػػرا يميي، م ػػػيفي أنػػػس ع ػػػر داخػػػؿ مركبػػػي 
 ات الجيش  البحث عف آخريف.المطموبيف عم  مادايف وعدد مف العبوات الناافي، طيما وا مت  و 

ون مػػت  ػػحيفي لهػػأرتسل العبريػػي أف الخميػػي التػػ  تػػـ اغتيالهػػا كانػػت تنشػػط طػػ  اػػمفيت ومػػف  ػػـ انت مػػت الػػ  
نػػابمس، حيػػث  اعت ػػؿ بعػػض اع ػػا ها مػػا جعمهػػا تاػػت ر طػػ  الخميػػؿ، ون مػػت ال ػػحيفي عػػف جهػػاز الشػػاباؾ 

وا متفجػػرات ساػػتخدامها طػػ  عمميػػي اػػتنفذ خػػ ؿ اساػػرا يم  أف أع ػػاء الخميػػي كػػانوا يشػػتروف أاػػمحي  ػػـ أعػػد
 األياـ الم بمي ط  إارا يؿ وعمميات ألهداؼ أخر  بال في.

كمػػا ن ػػؿ مو ػػت لواسل العبػػري طػػاف العمميػػي  تمػػت بالتناػػيؽ مػػت لالشػػاباؾل حيػػث ع ػػر عمػػ  أاػػمحي ومتفجػػرات 
 بحوزة المطموبيف.

هػػا  ػػفعي  ويػػي لػػػلخميي إرهابيػػيل هػػ  األكبػػر منػػذ ن مػػت اذاعػػي لريشػػت بيػػتل أف جػػيش اسحػػت ؿ والشػػاباؾ وجو 
 انوات، بعد اعت اؿ بعض أطرادها ط  نابمس وامفيت مؤخرا.

إل  ذلؾ ن مت  حيفي يديعوت آحرونوت العبريي عػف جهػاز الشػاباؾ  ولػس: لالخميػي خططػت لهجمػات داخػؿ 
انت تخطط لهجمات  ػد أهػداؼ إارا يؿ ولديها ايارات بموحات تاجيؿ إارا يميي لتنفيذ تمؾ العمميات كما ك

 لمامطي الفماطينيي، و د و ت خ ؿ العمميي تبادؿ  ط ؽ النار.
هػػذا و ػػاؿ ماػػ وؿ كبيػػر طػػ  الجػػيش ا اػػرا يم  بال ػػفي إف لالعمميػػي نفػػذت بعػػد ر ػػد أاػػبوع لممركبػػات ومػػف 

 نود و تموا عم  الفورل.الوا و، زاعما أنس تـ إط ؽ النار نحو أ دامهـ إس أنهـ تبادلوا إط ؽ النار مت الج
ــزة، وجػػاء طػػ   أطيخػػاي ادرعػػ م المتحػػدث بااػػـ الجػػيش ، أف حاػػاـ شػػع ف، عػػف 72/44/7043الوفــد، الجي
إف ال ػػػوات الخا ػػي التابعػػػي لجهػػػاز األمػػػف العػػاـ والشػػػرطي تمكنػػػت مػػف  تػػػؿ عنا ػػػر اػػػمفيي   ػػػاؿ ا اػػرا يم م

 بيي  د إارا يؿ.جهادييم مشيرا إل  أنهـ كانوا يخططوف سرتكاب عمميات إرها
وأكػػػد أدرعػػػ ، طػػػ  ت ريػػػدة لػػػس عمػػػ  حاػػػابس الشخ ػػػ  بمو ػػػت التوا ػػػؿ اسجتمػػػاع  لتػػػويترل اليػػػوـ، أف هػػػذ  
العنا ر الجهاديي عممت ط  األياـ الااب ي عم  إيجاد مكاف ل ختباء وتخػزيف المتفجػراتم مؤكػدا أف ال ػوات 

 دايفل وعبوات الناافي.تعاممت معهـ وتمكنت مف ت فيتهـ وُع ر ط  ايارتهـ عم  لما
 ػػػوات اسحػػػت ؿ اػػػممت طػػػ  الاػػػاعي الواحػػػدة ، مػػػف الخميػػػؿ، أف 72/44/7043الرســـالة، فمســـطين، وأوردت 

والن ؼ مف طجر األربعاء ج اميف الشهداء ال   ي الذيف ارت وا بر اص الجنػود خػ ؿ عمميػي اغتيػاؿ ماػاء 
 ال   اء  رب بمدة يطا جنوب الخميؿ.

ر ػػاص اسحػػت ؿ اختػػرؽ األجػػزاء العمويػػي مػػف أجاػػاد الشػػهداء تحديػػدا  أفلالراالي نػػتل شػػهود عيػػاف لػػػ وأكػػد
 منط ت  ال در والرأس وهو األمر الذي يترجـ و وع عمميي ت فيي بدـ بارد ل   تهـ.

 
 ياسر عرفات قضية وطنية ويجب كشف الحقائق اغتيالىنية:  2

يي اغتياؿ الر يس الفماطين  الراحؿ ياار عرطات اعتبر ر يس الحكومي الفماطينيي إاماعيؿ هنيي   : غزة
وطالب هنيي خ ؿ زيارتس لم ر لديواف الفتو     يي وطنيي بامتياز وه  محؿ اهتماـ كؿ الفماطينييف.

ب اء ممفس 11-26والتشريتل ب زة  باح اليـو ال   اء ) ( بالتح يؽ ط  م باات م تؿ الر يس عرطات، وا 
 الح ا ؽ المخفيي عف الشعب الفماطين  والعرب .مفتوًحا إل  حيف الكشؼ عف 

 26/11/2013، المركز الفمسطيني ل عالم
 

 "إعالن حرب"غزة : تصريحات ليبرمان حول احتالل في غزة الحكومة 3
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نددت الحكومي الفماطينيي ط  غزة بت ريحات وزير الخارجيي ا ارا يميي أطي دور ليبرماف والت  دعا طيها 
طاع غزة، معتبرًة تمؾ الت ريحات بمنزلي لتهديد بإع ف حرب يعاِ ب ال انوف الدول  إل  إعادة احت ؿ  

 عميهال.
وطالبت الحكومي ط  بياف لها ط  ختاـ اجتماعها اسابوع  مااء ال   اء ب زة األمـ المتحدة والمنظمات 

 الدوليي بتحمؿ ما ولياتها بتوطير الحمايي لاكاف  طاع غزة.
رة اساتيطاف ط  ال دس وال في ال ربيي المحتمي، مو حًي أف إع ف حكومي اسحت ؿ وااتنكرت ت اعد وتي

 وحدة ااتيطانيي جديدة بم ابي ااتهتار بالمجتمت الدول . 829بناء 
ودعت الحكومي ر يس الامطي محمود عباس لمتو ؼ الفوري عف المفاو ات الت  و فتها بػ لالعب ييل الت  

   أ بحت تشكؿ غطاء ل اتيطاف.يجريها مت اسحت ؿ، والت
كما دعت الحكومي الفماطينيي الامطات الم ريي إل  تحمؿ ما ولياتها با طراج عف ال ج يف الفماطينييف 

 طف . 250سجئ بينهـ  400المحتجزيف ط  محاطظي ا اكندريي بم ر، والبالغ عددهـ 
العميا ل ج يف بتحمؿ ما ولياتهما ال انونيي  وطالبت وكالي ال وث وتش يؿ ال ج يف لاألونروال والمفو يي

 تجا  ال ج يف، وت ديـ الدعـ والحمايي لهـ.
وبشأف معبر رطو،  الت إنها تنظر ب مؽ بالغ ساتمرار إغ  س أماـ افر المواطنيف مما يزيد معاناة الشعب 

 عي.الفماطين  ال امد، داعيًي ل رورة طتحس طوًرا بك  استجاهيف وعم  مدار الاا
وجددت الحكومي رط ها لمخطط لبراطرل ا ارا يم ، مطالبًي الجميت باسنتفاض أماـ مخططات اسحت ؿ 

 لالعن رييل.
وأكدت دعمها لكاطي الفعاليات وخا ي ال ادرة مف الشباب الفماطين  الراط ي لذلؾ المخطط، وغير  مف 

 جرا ـ اسحت ؿ.
إل   طاع غزة نهايي األابوع  23أمياؿ مف اسبتاامات  وط  اياؽ منف ؿ، رحبت الحكومي بو وؿ  اطمي

 الما  ، شاكرًة الامطات الم ريي لاماحها لدخوؿ ال اطمي إل  غزة.
كما طالبت الامطات الم ريي بالاماح الفوري ل واطؿ كار الح ار بالو وؿ إل   طاع غزة مف أجؿ 

 تخفيؼ الوا ت ا ناان  ال عب.
 27/11/2013، فمسطين أون الين

 
 لحق العودة وفق اتفاق مع األسد غزة تنفيذاً إلى فمسطينيي سورية وراء نقل  عباس ":ديبكا" 4

وليد عوض: اكدت م ادر اارا يميي ال   اء أف عودة العشرات مف العا  ت الفماطينيي ال ج ي -راـ اهلل 
ة ل ج يف ط  اوريي ال   طاع غزة جاءت وطؽ تنفيذ الر يس الفماطين  محمود عباس حؽ العود

 الفماطينييف عم  ارض الوا ت بعيدا عف مواط ي اارا يؿ مف عدمها.
ونشر مو ت ديبكا ا ارا يم  ال   اء ت ريرا حوؿ ما ااما  اتفا ا اريا جري بيف عباس ونظير  الاوري بشار 

 األاد  عادة ال ج يف الفماطينييف ط  اوريي إل   طاع غزة دوف تدخؿ إارا يم .
إف ‘حاب  ولس  - ت المختص بالشؤوف اساتخباراتيي ن ً  عف م ادر ط  الشرؽ األواطوأ اؼ المو 

الفماطينييف  د اات موا انش اؿ ال يادات ا ارا يميي بخ وص المو وع ا يران  وبدؤوا ط  عمميي ُمنظمي 
، ’ل   طاع غزةجيًدا عم  يد دمشؽ وراـ اهلل وغزة، بتمرير ال ج يف الفماطينييف الموجوديف ط  اوريي إ

 مشيرًا إل  أف ن ؼ مميوف طماطين  كانوا ط  اوريي. 
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وذكر الت رير أنس ط  األابوعيف األخيريف و ؿ إل  غزة عف طريؽ م ر سج وف طماطينيوف مف اوريي، 
وأف ر يس الحكومي هناؾ إاماعيؿ هنيي أعط  أوامر  لتوطير العمؿ والاكف والخدمات الطبيي والتعميـ لهـ، 

 امطي الفماطينيي ط  راـ اهلل ه  مف تحممت نف ات ن ؿ هؤسء ال ج يف ل زة.وأف ال
 1967و اؿ الت رير إف عباس تمكف مف خ ؿ ذلؾ بتنفيذ وعد حؽ عودة ال ج يف الفماطينييف داخؿ حدود 

ار  ا يؿ بدوف تدخؿ إارا يم ، مشيًرا إل  أف ط  المفاو ات الت  تجر  بيف الوسيات المتحدة األمريكيي وا 
 والفماطينييف، تعرب طيها تؿ ابيب عف معار تها التامي لكؿ  ورة مف  ور حؽ إعادة الفماطينييف. 

وكشفت الم ادر عف أف تعاوف األاد وعباس يأت  ط  إطار اتفا يي ُأبرمت بينهما ط  شهر أكتوبر 
رغبي ط  ااتيعاب  الما  ، وأف ال ج يف الفماطينييف يتـ تمريرهـ مف لبناف إل  م ر الت  ليس لها

 الفماطينييف ط  أرا يها ومف  ـ تتدخؿ الامطي الفماطينيي لن مهـ إل   طاع غزة.
وذكرت الم ادر، أنس ط  البدايي يتـ اختبار رد الفعؿ ا ارا يم  عف طريؽ تنفيذ العمميي بتمرير عشرات 

دث بعد حيث انس مف المفترض أف ال ج يف الفماطينييف ط ط مف اوريي إل  غزة، لكف العمميي الكبيرة لـ تح
 هناؾ عدة آسؼ ط  طري هـ مف اوريي إل  م ر ومف  ـ إل  غزة. وطؽ الت رير ا ارا يم .

وزعـ الت رير أف هناؾ مكتبا خا ا ط  راـ اهلل  دارة وتنايؽ عمميات تمرير ال ج يف، ط  حيف س يوجد أي 
 اوريي إل   طاع غزة.ايطرة اارا يميي أو مرا بي عم  تدطؽ ال ج يف مف 

 27/11/2013القدس العربي، لندن، 
 
 ية الخاصة بالمفاوضاتمريكالجيود األ إفشال "إسرائيل"تدين محاوالت  وزارة الخارجية في رام هلل 5

وحدة ااتيطانيي  800أدانت وزارة الخارجيي م اد ي ما تام  با دارة المدنيي ط  ال في عم  بناء : راـ اهلل
 256رة اساتيطانيي العشوا يي الماماة لجبعات امعيتل ط  غور األردف، بما ط  ذلؾ بناء ) جديدة، ط  البؤ 

( وحدة ااتيطانيي ط  المو ت اساتيطان  العشوا   ل طوط  طورت ل، الذي يعتبر أحد أحياء ماتوطني ل 
 معاليس أدوميـ ل شر   ال دس المحتمي.

وطمب ر ياي المجني الداخميي ط  الكنيات ا ارا يم  ل كما ااتنكرت الوزارة ط  بياف  حف  امس تو يي 
ميري ري يؼ ل مف الشرطي ا ارا يميي، تهي ي األجواء وتوطير الحمايي س تحاـ اليهود المتطرطيف لمماجد 

 األ    المبارؾ ط  عيد ل الحانوكا ل العبري، الذي يبدأ يـو الخميس ال ادـ.
والتو يات اساتعماريي، الت  تكشؼ زيؼ ادعاءات ر يس الوزراء وحذرت الوزارة مف مخاطر هذ  ال رارات 

 ا ارا يم  نتنياهو بأنس  د جمد العطاءات اساتيطانيي.
 27/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 اليباش: نستنكر تيديد "إسرائيل" بيدم مسجد في نابمس 6

ود الهباش تهديد  وات اسحت ؿ ا ارا يم ، ااتنكر وزير األو اؼ والشؤوف الدينيي الفماطين  محم :)بترا(
بهدـ ماجد خربي الطويؿ جنوب مديني نابمس، معتبرا التهديد عن ريي ااتفزازيي جديدة ت اؼ إل   ا مي 

 الجرا ـ ا ارا يميي بحؽ الم داات.
، ل لـ يعد هناؾ أماكف عبادة آمني ط  طماطيف ط  ظؿ اسعتدا ءات و اؿ الهباش ط  بياف  حف ، اليـو

 والجرا ـ الت  تتعرض لها مف  بؿ اسحت ؿ ا ارا يم  و طعاف ماتوطنيسل، 
 27/11/2013السبيل، عمان، 
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 المنظمات الدولية إلىوننتظر القرار الستخدام سالح االنضمام  "حوار طرشان"شعث: المفاوضات  7

ف ال يادة الفماطينيي  اؿ ع و المجني المركزيي لحركي طتو الدكتور نبيؿ شعث ا: خاص معا -بيت لحـ
جاهزة تماما ل ن ماـ ال  المنظمات الدوليي سف المفاو ات مت الجانب اسارا يم  لـ تت دـ  يد انممي بعد 

 م   خماي اشهر عم  بد ها.
وا اؼ شعث ط  حديث لػ معا : المفاو ات عبارة عف حوار طرشاف. س يوجد اشتباؾ تفاو  . والمااطي 

 الدليؿ ت ريحات  ادتهـ طيما يتعمؽ بال دس وال في ال ربيي واسغوارل.بيننا وبينهـ شااعي و 
لكف ال يادة الفماطينيي بيدها ا ح اسن ماـ ال  المنظمات الدوليي وط  حاؿ بال ت اارا يؿ ط  المعي ات 

س  مي اؽ 35اوؼ نتخذ ال رار ك  نن ـ ال  المنظمات الدوليي واولها محكمي الجنايات الدوليي ....هناؾ 
 يحتاج ال  اي مواط ي ط ط اف ن دـ طمب ونن ـ واولها مي اؽ روما ل.

 27/11/2013وكالة معًا االخبارية، 
 
  : السمطة غير مستعدة لدفع ثمن تخريب االحتالل لجيود التسويةعشراوي 8

 ؿ راـ اهلل:  الت ع و المجني التنفيذيي لمنظمي التحرير الفماطينيي، حناف عشراوي، إف إدولي اسحت
ا ارا يم  تعمد إل  تخريب عمميي التاويي الاياايي، وتمعب دور المدمر لفرص الا ـ واسات رار ط  

 المنط ي مت ابؽ ا  رار والتر د، مؤكدة أف لالامطي غير ماتعدة لدطت ال مفل، حاب  ولها.
(، إل  أف 11|26وأشارت عشراوي ط  ت ريحات  حفيي ح مت ل دس برسل عم  ناخي منها، ال   اء )

( وحدة ااتيطانيي جديدة ط  ال دس المحتمي لدليؿ عم  محاوستها 829مواط ي حكومي اسحت ؿ عم  بناء )
 المتوا مي ل ماف طشؿ المفاو اتل.

 27/11/2013قدس برس، 
 
 فتح معبر رفح األربعاء والخميس لعبور العالقينبركات الفرا:  9

ل اهرة بركات الفرا إنس بناء عم  ات است ح ي ي جرت بيف  اؿ افير طماطيف لد  ا:  ال اهرة ػ أ ش أ
الر يس الفماطين  محمود عباس وجهاز المخابرات الم ريي،  ررت الجهات الم ريي طتو المعبر أماـ 

 المااطريف ط  ك  استجاهيف األربعاء والخميس لعبور العال يف.
وب مف أجؿ تخفيؼ المعاناة عم  أبناء الشعب ط  وعّبر الفرا عف شكر  لم ر واألجهزة المعنيي لاعيهـ الدؤ 

  طاع غزة.
 27/11/2013الحياة، لندن، 

 
 رتس": عممية الخميل أمس كشفت عن قوة ثالثة في الضفة ىي السمفية الجياديةآ"ى 40

ال   ػػاء، طػػ   أمػػسادعػػ  المحمػػؿ العاػػكري طػػ   ػػحيفي لهػػارتسل، عػػاموس هار يػػؿ، اف ال ػػداـ الػػذي و ػػت، 
الػػ  م تػؿ    ػػي نشػطاء كشػػؼ ألوؿ مػػرة  وأد ؿ بػػيف  ػوات اسحػػت ؿ ومجموعػػي طماػطينيي جنػوب جبػػؿ الخميػ

اػػػمفيي متطرطػػػيل تعمػػػؿ خػػػارج نطػػػاؽ المنظمػػػات  إاػػػ مييعػػػف  ػػػوة  ال ػػػي طػػػ  ال ػػػفي ال ربيػػػي هػػػ  لمجموعػػػي 
 المؤااي والمتعارؼ عميها.
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ي، التػ  يممػس طيهػا تواجػدهـ منػذ الامفيوف، الذيف بمعظمهػـ غيػر عنيفػيف، هػـ ال ػوة ال ال ػي الجديػدة طػ  ال ػف
ازداد بشػكؿ كبيػر نشػاطهـ المػنظـ  األخيػرةع د مف الزمف بعد اف عززوا تواجدهـ ط   طاع غزة، وط  الاػني 

. وط  ال دس بشكؿ خاص يبرز احد التنظيمات إرهابييالذي هو بمعظمس غير اياا  وغير مرتبط بعمميات 
 ميز بنشاط عنيؼ.  المرتبط بهـ وهو لحزب التحريرل الذي س يت

م در عاكري كبير  اؿ لػ لهارتسل اف اجتماعات جماهيريي كبيرة لمجموعات امفيي جرت مؤخرا، ط  عػدة 
يػػأتوف الػػ  مهرجػػاف طػػ   إناػػاف ألػػؼ 30منػػاطؽ  رويػػي طػػ  ال ػػفي بينهػػا منط ػػي جبػػؿ الخميػػؿ. طجػػأة تػػر  اف 

 ممعب كرة ط  جنوب جبؿ الخميؿ، كما ي وؿ.
، تعػػاظـ شػػعبيي الاػػمفييف طػػ  ال ػػفي الػػ  خيبػػي اسمػػؿ مػػف اداء الاػػمطي ا اػػرا يم ري ويعػػزو المحمػػؿ العاػػك

ارا يؿوبال عوبات الت  تواجهها حماس المطاردة مف الامطي  والحاجػي الػ  طػرح بػديؿ جػدي و ابػت لهػا.  وا 
لم اعػػدة ويشػير الػ  وجػود ذراع جهاديػي عنيفػي، ت ػت هػامش الحركػات الاػمفيي، تخ ػت لتػأ ير اسطكػار العنيفػي 

التػػ  س ػػت تعبيراتهػػا اػػاب ا طػػ   طػػاع غػػزة. ويػػرجو اف بػػروز هػػذا التيػػار طػػ  ال ػػفيال ربيي يعػػز  الػػ  تعػػاظـ 
 نشاط تنظيمات مف هذا الطراز ط  ايناء وخ ؿ الحرب اسهميي الداميي ط  اوريا.

وطػ   ريػي اخػر  طػ  منط ػي الخميػؿ  أطػرادالما   ط ط اعت ػؿ لالشػاباؾل خميػي تتػألؼ مػف خماػي  األابوعط  
 ط  منط ي نابمس. 

 72/44/7043، 14عرب 
 

 حماس تدعو السمطة في رام اهلل إلى وقف إثارة الفتنة بين مصر والفمسطينيين في غزة   44
حركػػػي لطػػػتول والاػػػمطي الفماػػػطينيي طػػػ  راـ اهلل، إلػػػ  و ػػػؼ مػػػا أاػػػمتس بػػػػ لحممػػػي  حمػػػاس  دعػػػت حركػػػي: غػػػزة

اطين  ط  غزة وم ر عبر ن ؿ معمومات و فتها بػػ لالكاذبػيل عػف الداا س ودؽ األااطيفل بيف الشعب الفم
 دور لػ لحماسل أو لمفماطينييف ط  الشأف الم ري الداخم .

ورأ  ال يػػادي طػػ  حمػػاس الػػدكتور  ػػ ح البردويػػؿ طػػ  ت ػػريحات لػػػ ل ػػدس بػػرسل أف حركػػي لطػػتول والاػػمطي 
ااب معانػاة الشػعب الفماػطين  ودما ػس، مؤكػدا الفماطين  تاع  لنيؿ الحظوة الاياايي إ ميميا ودوليا عم  ح

عم  أف لكؿ ما ي ؿ لإلع ـ الم ػري مػف داػا س هػ  معمومػات كاذبػي ت ػدمها طػتو .. وس أاػاس لهػا مػف 
 ال حي ط  ش ءل.

 72/44/7043قدس برس، 
 

رىابية تفجيرية أعماالال يبرر  اإلقميميةتباين حول األوضاع  أيحماس:  47  وا 
 أف الذي كاف يزور النا ػب بهيػي الحريػري طػ   ػيدا، حماس ط  لبناف عم  بركي، اعتبر مم ؿ حركي:  يدا
رهابيػيتفجيريػي  أعمػاستبايف حوؿ األو اع اس ميميي س يبرر  أي كػالت  ح ػمت طػ  بيػروت أخيػرا. و ػاؿ:  وا 

هػػي  ػػندوؽ بريػػد ألي ج إلػػ اف الف ػػا ؿ الفماػػطينيي طػػ  لبنػػاف لػػف تاػػمو بػػأف تتحػػوؿ المخيمػػات الفماػػطينيي 
 تكفيريي. أوتفجيريي  أعماؿأي  كانت اواء محميي او خارجيي ولف نامو بأف ياتخدـ الفماطين  ط 

و ػػػاؿ بركػػػي، اف الم ػػػاء مػػػت النا ػػػب الحريػػػري يػػػأت  لطػػػ  اػػػياؽ التشػػػاور مػػػف اجػػػؿ تح ػػػيف الاػػػاحي المبنانيػػػي 
الاػفارة اسيرانيػي طػ   والفماطينيي وخ و ا ط  ظؿ التطورات األمنيي الت  جرت ط  لبناف وآخرها ااػتهداؼ

بيػػروت. هػػذا العمػػؿ المػػداف منػػا جميعػػا. اف الػػذي نفػػذ هػػذا العمػػؿ بعيػػد عػػف البي ػػي المبنانيػػي والفماػػطينيي. واف 
ساتهداؼ المدنييف او  إدانتنامف هذا العمؿ ا جرام . نحف نؤكد مجددا  أبرياءالشعبيف المبنان  والفماطين  
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ت د اف اي تبايف حوؿ األو اع اس ميميي س يبرر اعماًس تفجيريي واعمػاًس البع ات الدبموماايي ط  لبناف، ونع
 ارهابيي كالت  ح مت ط  بيروت أخيرا .

ا ػػاؼ: اكػػدنا  ػػرورة التوا ػػؿ بػػيف ال ػػو  الفماػػطينيي والفاعميػػات المبنانيػػي طػػ   ػػيدا مػػف اجػػؿ تطويػػؽ اي 
والفماػطين  ومنػت اي تػوتر طػ  هػذ  المدينػي  اشكاؿ والمحاطظي عم  الع  ػات األخويػي بػيف الشػعبيف المبنػان 

الت  تحت ف معظـ الفماطينييف ط  لبناف وط  عا مي المخيمات مخيـ عيف الحموة. اف المو ؼ الفماطين  
الموحػػد يركػػز عمػػ  المحاطظػػي عمػػ  امػػف لبنػػاف وااػػت رار . ونحػػف كف ػػا ؿ لػػف ناػػمو بػػأف تاػػتخدـ المخيمػػات 

بناف. وكذلؾ لف ن بؿ بأف تتحوؿ مخيماتنا ال   ندوؽ بريػد ألي جهػي الفماطينيي ل رب الامـ األهم  ط  ل
كانت اواء محميي او خارجيي. ونؤكد اننا لف نكوف إس عامؿ اات رار ط  هذا البمد ونعتبر اف أمف المخيمات 

 جزء مف أمف لبناف.
 72/44/7043، المستقبل، بيروت

 
 وتحاكم ثالثًا تعتقل طالبين جامعيين في الضفة أجيزة السمطةحماس:  43

 الت حركي حماس إف األجهزة األمنيي ط  ال في ال ربيي المحتمي وا مت حممػي اسعت ػاست : ال في المحتمي
 والمحاكمات بحؽ أن ارها وكوادرها، واعت مت طالبيف جامعييف، ووا مت اعت اؿ شاٍب ط  اجونها.

 ػػا   اعت ػػؿ مم ػػؿ الكتمػػي ا اػػ ميي طػػ  وأو ػػحت الحركػػي طػػ  بيػػاف لهػػا، أمػػس ال   ػػاء، أف جهػػاز األمػػف الو 
 الجامعي العربيي األمريكيي ط  جنيف ع مت ال ااـ بعد ااتدعا س لمم ابمي.

وأشار بياف حماس إلػ  أف محكمػي ال ػمو طػ  محاطظػي اػمفيت تع ػد محكمػي ال ػمو جماػي محاكمػي لخاػير 
ت ؿ اياا  اابؽ عدة مرات، مبيًنا المحرر عبد اهلل شتات مف بمدة بديا، وهو طالب ط  جامعي النجاح، ومع

 «.التحريض عم  الامطي، ومحاولي  مب نظاـ الحكـ»أف أجهزة الامطي وجهت لس تهمي 
 72/44/7043، السبيل، عّمان

 
 خطيئة بحق شعبنا ضد الجياد اإلسالمي بالضفة"األحرار": حممة أجيزة أمن السمطة  41

الاػػػمطي  ػػػد  يػػػادات الجهػػػاد ا اػػػ م  طػػػ  ال ػػػفي أكػػػدت حركػػػي األحػػػرار الفماػػػطينيي أف حممػػػي أجهػػػزة أمػػػف 
ال ربيػػي اعتػػداء اػػاطر عمػػ  الم اومػػي وخطي ػػي بحػػؽ شػػعبنا الفماػػطين  الم ػػاوـ الػػذي ارت ػػ  الم اومػػي خيػػارًا 

 أ يً  لمتعامؿ مت الع ميي ا ارا يميي ومواجهي اسحت ؿ.
هػػزة التعامػػؿ والتناػػيؽ األمنػػ  مػػت واعتبػػرت األحػػرار طػػ  بيػػاف  ػػحف ، اسعت ػػاست الايااػػيي التػػ  تشػػنها أج

اسحػػت ؿ لخيانػػي لت ػػحيات المجاهػػديف الػػذيف يػػدطعوف مػػف دمػػا هـ  مػػف العػػزة والكرامػػي لمت ػػدي والػػدطاع عػػف 
و الػػػت: لإف هػػػذ  األجهػػػزة هػػػ  خنجػػػر ماػػػمـو طػػػ  خا ػػػرة شػػػعبنا  شػػػرؼ وح ػػػوؽ و وابػػػت شػػػعبنا األ ػػػيميل.

تفمو واتبوء بالفشؿ واتب   الم اومي ع ػيي ولػف ترطػت الفماطين م وأف كؿ محاوست اات  اؿ الم اومي لف 
الرايي البي اءلم داعيي الامطي  ط ؽ يد الم اومي ط  ال في وعدـ م ح تها حت  تأخذ دورها طػ  الت ػدي 

 لعربدة الماتوطنيف وجيش اسحت ؿ.
 72/44/7043، فمسطين أون الين

 
 بعد تسوية لخالف المستوطنات "2020زون برنامج ىوراي" أوروبي لمبحث العممي إسرائيمي اتفاق 15
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 الت م ادر ط  الحكومي ا ارا يميي إف إارا يؿ تو مت إل  حؿ واط مت استحاد : عمر خميؿ  -ال دس 
األوروب  يوـ ال   اء يامو لها بالمشاركي ط  مشروع أوروب  مرموؽ لمبحث العمم  بعد حؿ خ ؼ حوؿ 

 حتمي.الماتوطنات ا ارا يميي ط  األرض الم
وكاف الشؾ يحيط بمشاركي إارا يؿ ط  المشروع بابب  واعد جديدة أعمنها استحاد األوروب  ط  يوليو تموز 
تمنت طعميا تخ يص أمواؿ مف استحاد األوروب  لمعاهد البحوث وغيرها مف الهي ات ا ارا يميي الت  تعمؿ 

 ط  ال في ال ربيي وال دس الشر يي.
يف نتنياهو آنذاؾ إف ال يود األوروبيي غير م بولي. لكف مت ا تراب انتهاء مهمي و اؿ ر يس الوزراء بنيام

 2020التو يت خ ؿ ا ؿ مف أابوع تمكف الجانباف مف الت مب عم  خ طاتهما لتو يت برنامج هورايزوف 
 العمم  المربو.

واط يامو لهذا و اؿ ماؤوؿ ط  الحكومي ا ارا يميي طمب عدـ الكشؼ عف اامس لتـ التو ؿ إل  حؿ 
ليدرؾ كؿ مف الطرطيف أف الطرؼ اآلخر يتبن  مو فا مختمفا بشأف الايااي لكف  المشروع بالم    دما.

وأ اؼ لط   هناؾ تفاهما عم  أف هناؾ م محي متبادلي لمتعاوف بينهما ط    ايا العمـ والتكنولوجيا.ل
كف لمطرطيف أف يح  ا  مف خ ؿ هذا النوع النهايي نحف نر  ذلؾ طري ا ذا اتجاهيف وهناؾ الك ير الذي يم

 مف التعاوف.ل
و اؿ ماؤوؿ إارا يم  آخر طمب أي ا عدـ الكشؼ عف اامس إف الحؿ الواط تـ التو ؿ إليس ط  اجتماع 

 بيف وزيرة العدؿ ا ارا يميي تايب  ليفن  وماؤولي الايااي الخارجيي ط  استحاد األوروب  كا ريف أشتوف.
س بموجب الحؿ الواط ايشار إل  الحظر األوروب  لت ديـ مااعدات ماليي لجماعات ط  و اؿ الماؤوؿ إن

األرا   المحتمي ط  ممحؽ ل تفاؽ بينما ات يؼ إارا يؿ ممح ا خا ا بها تذكر طيس أنها س تعترؼ 
تطمب ويمكف لمشركات والهي ات ا ارا يميي الت  لها أعماؿ ط  األرا   المحتمي أف  بال واعد الجديدة.

 .1967أمواس إذا  دمت ما ي مف أف األمواؿ لف تتخط  الحدود الت  كانت  ا مي  بؿ حرب عاـ 
 26/11/2013، وكالة رويترز لألنباء

 
 تخصص حوالي مميار دوالر لتشجيع الفمسطينيين عمى اليجرة نتنياىو حكومة 16

حكومي بنياميف نتنياهو مبمغ نشرت موا ت إارا يميي ت ريرًا يتحدث عف تخ يص : وليد عوض –راـ اهلل 
حوال  مميار دوسر امريك ، لتشجيت هجرة الفماطينييف مف ال في ال ربيي.اات  س -مميارات شيكؿ 3تجاوز 

سو اعهـ اس ت اديي ال عبي ورغبي بع هـ الهرب مف اسذسؿ وال هر الذي يعيشونس يوميا جراء 
 اكريي وت ييد حركتهـ.مماراات اسحت ؿ والتنكيؿ بهـ عم  الحواجز الع

ووطؽ الت رير طاف حكومي نتنياهو اتحاوؿ اات  ؿ او اع الفماطينييف الحياتيي وخا ي الف راء منهـ 
الؼ دوسر لكؿ أارة ت ادر ال في ال   27لتشجيعهـ عم  الهجرة مف خ ؿ اغرا هـ باسمواؿ و رؼ حوال 

 اليها.جانب تأميف دخوؿ تمؾ األار ال  الدوؿ الم رر الهجرة 
الؼ اارة طماطينيي كؿ عاـ بالهجرة،  30واشار الت رير ال  اف الخطي اسارا يميي لمتهجير ت ت   اغراء 
 واشعار با   الفماطينييف باف تمؾ الفر ي لمهجرة باتت ت يؽ.

ات مميار  3مميار شيكؿ وانس س مانت مف زيادة  50وي وؿ الت رير إف ميزانيي امف اارا يؿ الانويي ت ؿ ال  
شيكؿ اخر ، واف المشروع يجب اف يكوف تابعًا لوزارة الدطاع اسارا يم  سف المشروع امن  بامتياز. وس 
تدعو الخطي ال  تهجير جميت الفماطينييف مف ال في ال ربيي، وانما ط ط تهجير جزء منهـ ليتحوؿ مف تب   
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الجنايي اسارا يميي، مف دوف اي خوؼ  منهـ ال  مجرد ا ميي ديموغراطيي يمكف سارا يؿ سح ا اف تمنحهـ
عم  معدؿ تم يمهـ ط  الكنيات اسارا يم . ويتااءؿ الت رير: لماذا س تتبن  حكومات اارا يؿ خطي تهجير 

 عمنيي لماكاف الفماطينييف؟ ولماذا س تدعو لها؟ ولماذا س يدعو اي حزب  هيون  لذلؾ؟
مف اكاف ‘  40ال  ‘  30عربيي وطماطينيي تذكر اف ويعتمد الت رير عم  اح ا يات يشير إل  انها 

 ال في يفكروف بالهجرة بابب عدـ  درتهـ عم  العمؿ والعيش الكريـ.
الؼ شيكؿ لف ي ري غالبيي الفماطينييف لمهجرة، لكنس  د ي ري  100 حيو اف مبمغ ‘ويوا ؿ الت رير: 

 2000سارة ط  ال في ال ربيي يااوي بع هـ وهذا يكف  ط  المرحمي اسول ، س ايما واف معدؿ دخؿ ا
انوات  4الؼ شيكؿ يااوي عمؿ  100. اي اف مبمغ -دوسر امريك  600حوال   -شيكؿ شهريا ط ط

 ’.انوات لو  منا اف كؿ اارة تدخر ن ؼ الراتب لممات بؿ 10-8لديهـ، ويعادؿ توطير 
ييف سغرا هـ عم  الهجرة مف ال في وطيما تخطط اارا يؿ سات  ؿ اسو اع اس ت اديي ال عبي لمفماطين

ال ربيي بالماؿ، طانها توا ؿ الت ييؽ عميهـ مف خ ؿ منعهـ مف البناء ط  ارا يهـ واات  لها وخا ي 
وطؽ ت ايمات اتفاؽ اوامو ، وتعر هـ لم هرة اليوم  عم  الحواجز العاكريي والحد ’ ا ‘الم نفي مناطؽ 

 مف حريي الحركي، وذلؾ لدطعهـ لمهجرة.
وط  اطار الت ييؽ عم  اهال  ال في ال ربيي لدطعهـ عم  الهجرة توا ؿ امطات اسحت ؿ ااتم ؾ 

 ارا يهـ ل الو الماتوطنات .
 27/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 سيل قتمو بالرصاصكان من األ... و مت مسمومالم يعرفات  :بيريز 17

كوف الر يس الفماطين  ياار عرطات مات ااتبعد الر يس اسارا يم  شمعوف بيريز اف ي: )ا ؼ ب(
 ماموما، معتبرا انس لكاف مف اساهؿل  تمس بالر اص.

و اؿ بيريز، ل حيفي لاكامايورل المكايكيي  بؿ زيارة دولي ال  المكايؾ، لس اعت د ذلؾ. وس ا دؽ هذ  
 النظرياتل الت  ت وؿ اف عرطات مات ماموما.

 27/11/2013، السفير، بيروت
 
 وال يمكنو التوقيع عمى اتفاق تاريخيمن المفاوضات  : عباس مستفيدالموساد 18

 اؿ جهاز الموااد ا ارا يم  إف ر يس الامطي الفماطينيي محمود عباس : ترجمي  فا –ال دس المحتمي 
 ماتفيد مف المفاو ات الحاليي، ولكنس لعاجز عف التو يت عم  اتفاؽ تاريخ  ينه  ال راعل.

ء الجماي الخا ي الت  ع دها المجمس الوزاري ا ارا يم  الم  ر لالكابينتل ب ادة وانتهت مااء ال   ا
 أجهزة اساتخبارات ا ارا يميي داخؿ م ر الموااد شماؿ لتؿ أبيبل.

وتبيف أي ًا مف خ ؿ المعمومات الت  رشحت مف اسجتماع ونشرتها  حيفي ليديعوت أحرونوتل 
وااتراتيج  ازداد  وة خ ؿ العاـ المن ـر ل عؼ الجيش العرا   عم  اسلكترونيي أف و ت لإارا يؿل الجي

مر الانيف و عؼ  درة الجيش الاوري الكيميا يي والبالاتيي وانش اؿ حزب اهلل ط  م اتمي التنظيمات الانيي 
 داخؿ اوريا.

ف حزب اهلل وأشارت ال حيفي إل  وجود مخاوؼ مف انزسؽ لبناف إل  حرب أهميي طاحني مت تأكيدها عم  أ
س زاؿ يعيش أيامس الذهبيي و د أ بو اليوـ أ و  مف الجيش الاوري وذلؾ بخ ؼ الو ت الذي كاف اا دًا 
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وأ اطت أف انش اؿ الجيش الم ري باألحداث الداخميي الدا رة هناؾ منذ عاميف حد مف   بؿ عاميف.
 مت ال اعدة ط  ايناء. ااتمرار تعاظـ  وتس با  اطي إل   عؼ ااتخباراتس ط  حربس الدا رة

أما عم  ال عيد الفماطين ، ط د تحد ت الت ارير اساتخباراتيي الم دمي لممجمس عف أف ر يس الامطي 
ماتفيد مف و ت المفاو ات الراهف إس أف هنالؾ شؾ ط   درتس عم  التو يت عم  اتفاؽ ا ـ تاريخ  مت 

ااتمرار حماس ط  الايطرة هناؾ اعتمادًا عم   وتها لإارا يؿل، أما ط  غزة طتشير الت ارير األمنيي إل  
 العاكريي األمر الذي يمنت حاليًا زعزعي امطتها هناؾ.

أما بخ وص الجيش الاوري ط د أشارت الت ارير إل   عؼ  وتس العاكريي بشكؿ دراماتيك  إل  درجي أف 
شؽ اليـو خ ؿ ااعات بعد أف بعض ال ادة العاكرييف ط  لإارا يؿل يدعوف أنس با مكاف الو وؿ إل  دم

كاف بحاجي إل  أك ر مف أابوع  بؿ عاميف، وطيما يتعمؽ با حس الكيماوي ط د أشارت الت ارير إل  تدمير 
 % منس حت  اآلف.50

وأشارت الت ارير أي ًا إل  أف الجيش الاوري ط د ن ؼ جنود  خ ؿ الحرب الدا رة اواًء عبر ال تؿ أو 
 أنظمي دطاعاتس الجويي والخطر اليوـ عم  لإارا يؿل منها   يؿ. اسنش اؽ، وت ررت أي اً 

 1واختتمت ال حيفي ت ريرها ط  ا شارة إل  أف الت ديرات اساتخباراتيي س زالت تر  ط  إيراف العدو ر ـ 
 ط  الشرؽ األواط وما يزيد مف خطورتها هو برنامجها النووي.

تفاؽ المو ت مؤخرًا مت ال رب خ ؿ األشهر ال ادمي حت  س تمس ورأت الت ديرات أف إيراف لف تخؿ ببنود اس
 بالتخفيؼ ط  الع وبات ولذلؾ طيتو ت  ادة اساتخبارات ا ارا يميي بأنها اتجمد برنامجها النووي مؤ تًا.

كما أف لإارا يؿل اتحاوؿ خ ؿ األشهر ال ريبي ال ادمي ال ياـ بمشاورات مت الدوؿ العظم  بشأف استفاؽ 
لذي ط  حاؿ تح ؽ نها يا طايمنت إيراف مف أف تكوف دولي عم  أعتاب النووي كما هو حالها اليـو يحاب ا

 ال حيفي. 
 26/11/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 "إسرائيل"حالة انتحار سنويًا في  500اإلسرائيمية":  الصحة" 19

ل حي اسارا يميي أمس ال   اء لمجني ال حيي أشار ت رير جديد  دمتس وزيرة ا: الابيؿ -ال دس المحتمي
 حالي انتحار انويًا. 500التابعي لمكنيات ال  أف لإارا يؿل تشهد 

وذكرت اسذاعي العبريي أف الوزيرة  امت بت ديـ خطي وطنيي لمكاطحي اسنتحار وذلؾ ط  اطار المداوست ط  
 حار.الكنيات مت ا تراب ما يام  باليـو الوطن  لمكاطحي اسنت

وذكر الت رير أف ما ي رب مف ن ؼ ال بيي المنتحريف ألمحوا لرطا هـ عف نواياهـ ط  هذا استجا ، وأف 
 غالبيي ااباب انتحار ال بيي ه  تفكؾ الع  ات األاريي.  

 27/11/2013، السبيل، عّمان
 
 الحيوية مقاومة لممضاداتو فيروسات مجيولة  يحممون جرحى السورييناإلسرائيمية": ال الصحة" 20

معطيات راميي ت ّمنتها و ي ي أعدتها وزارة ال حي ا ارا يميي، كشفت عف حمؿ الجرح  : محمد بدير
الاورييف طيرواات مجهولي م اومي لمم ادات الحيويي، محذرًة مف انتشارها الُمعدي ط  ظؿ عدـ تواطر 

ونشرت  الماتشفيات ا ارا يميي.الشروط ال زمي لمعزؿ ال ح  الذي يتطمبس هذا النوع مف الفيرواات ط  
، أمس، معطيات طبيي أظهرت أف نحو  مث الجرح  الاورييف الذيف ااتُ بموا «إارا يؿ اليـو» حيفي 
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نابي كبيرة شاذة وخطيرة مف الفيرواات، بع ها »لمع ج ط  إارا يؿ ط  األشهر األخيرة ُر دت عندهـ 
 «.غير منتشر أو معروؼ ط  إارا يؿ

ل  و ا ؽ داخميي، إل  أف وأشارت ال حيف ي الت  ااتندت ط  ت ريرها إل  م ادر رطيعي ط  وزارة ال حي وا 
 خطورة هذ  الفيرواات تكمف ط  أنها ت اـو كؿ أنواع األدويي الم ادة ل لتهابات. 

ط  »وأكد البروطاور غمزو لم حيفي  حي المعطيات الت  أوردها ت ريرها مو حًا أف الوزارة طح ت 
خيرة و ت الجرح  الاورييف واكشتفنا بدءًا مف شهر تشريف ال ان  نابي كبيرة جدا مف األشهر األ

هذ  ظاهرة معروطي ط  المناطؽ الت  ه  »وأو و أف «. الفيرواات الم اومي لمم ادات الحيويي لديهـ
وف هذ  عر ي لمكوارث. تعميماتنا لمماتشفيات كانت طوريي وتتعمؽ بمعالجي كؿ الجرح  كما لو أنهـ يحمم

الفيرواات إل  أف تتبيف طحو ات كؿ جريو عم  حد . و د ن منا هذ  التعميمات إل  ال و  األمنيي لك  
 «.تدرؾ أف هناؾ حاجي إل  اسعتداؿ  در ا مكاف ط  ن ؿ الجرح 

 27/11/2013، االخبار، بيروت
 

 لفمسطينيىيئات التخطيط لتعزيز المستوطنات ومنع البناء اىآرتس: "إسرائيل" تستخدم  21
هكذا تاتخدـ الدولي ‘نشرت  حيفي هأرتس اسارا يميي ال   اء ت ريرا تحت عنواف : وليد عوض  –راـ اهلل 

 ’.)اارا يؿ( هي ات التخطيط لتعزيز الماتوطنات ومنت البناء الفماطين 
اجرت م ارني واوردت ال حيفي م اس لكيفيي توظيؼ الهي ات المذكورة ط  خدمي الايااي اساتيطانيي، حيث 

الت  ت ـ عشرة بيوت غير مرخ ي، عمدت الخارطي الهيكميي ال  ترخي ها ’ جفعات امعيت‘ماتوطني 
وحدة ااتيطانيي ا اطيي، بالم ابؿ رط ت اسدارة المدنيي اسارا يميي  100بأ ر رجع  والم اد ي عم  بناء 

الوا عي ط  جنوب جبؿ الخميؿ وتعيش  الخارطي الهيكميي الت  ارادت ترخيص بيوت  ريي اوايا الفماطينيي
 عا مي طماطينيي. 40طيها 

حظيت ب رار مف ال يادة ’ جفعات امعيت‘وتااءلت ال حيفي عف الفرؽ بيف الحالتيف طتجيب، اف ماتوطني 
الاياايي بتعزيز البناء اساتيطان  طيها، بالم ابؿ طاف الايااي تجا  جنوب جبؿ الخميؿ ه  دطت الفماطينييف 

 ومنت تمددهـ ط  تمؾ اسرا   الت  يممكوها. ’ يطا‘   ريي باتجا
جنوب الخميؿ ط   ريتهـ منذ اوااط ال رف التاات عشر ومت اسياـ انت موا مف الاكف ’ اوايا‘ويعيش اهال  

ط  الم ر ال  الاكف ط  الخياـ، اس اف اارا يؿ س تعترؼ بال ريي وتعتبر المبان  الكا ني طيها غير  انونيي 
  درت اوامر هدـ  دها، وذلؾ ل الو التمدد اساتيطان  ط  المنط ي.وا

 27/11/2013، القدس العربي، لندن
 
 
 
 حممة إسرائيمية الكتشاف األنفاق عمى حدود مع لبنان: الثانيةالقناة  22

كشفت ال ناة العبريي ال انيي، مااء اليوـ ال   اء، عف حممي  :ترجمي خا ي -ال دس دوت كـو -غزة
 ي إارا يميي سكتشاؼ األنفاؽ المنتشرة عم  الحدود مت لبناف.عاكري

ووط ا لم ناة، طإف الجيش ا ارا يم  بدأ حممي تفتيش وااعي عم  طوؿ الحدود مت لبناف، خوطا مف حفر 
 حزب اهلل المبنان  أنفا ا مما مي لتمؾ الت  ت ـو حماس بحفرها عم  طوؿ الحدود مت ال طاع.
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ة األمف اسارا يميي ت در بأف حزب اهلل لف يتردد ط  حفر م ؿ هذ  األنفاؽ، وخا ًي وحاب ال ناة طإف أجهز 
ولفتت  عند الشريط الحدودي مت إارا يؿ بعد أف نجو ط  بناء الم ات منها ط  جميت مناطؽ جنوب لبناف.
اف ال انيي ال ناة إل  أف الجيش لـ يع ر حت  اآلف عم  أي نفؽ، مشيرًة لعمؿ مما ؿ  اـ بس بعد حرب لبن

بإجراء نظاـ واختبار مما ؿ لمبحث عف أنفاؽ تحت األرض الوا عي داخؿ الكيبوتاات ا ارا يميي، بعد 
شكاوي مف الماتوطنيف باماع عمميات تجريؼ تحت األرض وتبيف حينها عدـ  حي تمؾ األنباء ع ب 

 حممي تفتيش وااعي.
 26/11/2013، القدس، القدس

 
 ة: سالح الجو اإلسرائيمي يجري أكبر مناورة في تاريخوأوروبية وأمريكيّ  بمشاركة 23

زهير أندراوس: كشفت  حيفي هأرتس العبرّيي ط  عددها ال ادر أمس ال   اء، ن ً  عف  -النا رة 
م ادر أمنّيي و فتها بأّنها عاليي الماتو  ط  تؿ أبيب، كشفت الن اب عف أّف ا ح الجو ا ارا يمّ   د 

يراف حوؿ بدأ أمس، وبعد أربت  وعشريف ااعي ط ط عم  التو يت عم  اتفاؽ جنيؼ بيف الدوؿ العظم  وا 
يطاليا والوسيات المتحدة األمريكيي.   برنامجها النووي، مناورات جويي دوليي بمشاركي كؿ مف اليوناف وا 

هات أف هذ  التدريبات والت  تعتبر األ خـ ط  تاريخ إارا يؿ تحاك  ايناريو ، وتابعت ال حيفي  ا مي
مختمفي تشمؿ معارؾ جويي، وتهرب مف أخطار جويي م ؿ إط ؽ  واريخ م ادة لمطا رات. ون مت 
ال حيفي عف  ابط إارا يم ، و فتس بأّنس رطيت الماتو   ولس إّف هذا التدريب س يحاك  ايناريو محدد 

المتعارؼ عميس ط  لخخطار الجويي ط  الشرؽ األواط، طنحف ن وـ ببناء حبكي خا ي لهذا التدريب ألف 
العالـ عدـ راـ ايناريو عين  محدد ألف لكؿ طرؼ نوتي خا ي بس س يرغب بخو ها، ونحف نمتنت بدورنا 
عف م ؿ هذا األمر، مؤّكًدا عم  أّف  باط مف مختمؼ الجيوش ايتناوبوف المشاركي ط  التدريب مهمي 

  يادة العمميات المختمفي. 
ا يم : إننا نبن   وة جويي  ادرة عم  مواجهي تهديدات مختمفي، ونحاك  وط  هذا الاياؽ  اؿ ال ابط ا ار 

نشاط م ات ت جويي مختمفي يمكف لنا أف ن ادطها ط  مياديف ال تاؿ، عم  حّد تعبير . وبحاب ال حيفي 
  العبرّيي طإّف هذ  المناورة تجري عم  أوات منط ي ج راطيي داخؿ إارا يؿ، عرطها ا ح الجو ا ارا يم  ط

تدريباتس، وتما ؿ المناورات المشتركي الت  أجراها الجيش ا ارا يم  ط  بمداف أخر ، وتـ خ ؿ المناورات 
إغ ؽ المجاؿ الجوي مف منط ي غوش داف )منط ي تؿ أبيب( ول ايي مديني ديمونا ط  جنوب الدولي 

 العبرّيي. 
يف مف الدوؿ األوروبيي، م ؿ  برص وبم اريا مرا ًبا أجنبًيا إ اطي 20وأشارت ال حيفي أيً ا إل  أّف نحو 

 وبولندا ح روا التدريبات، وأف بمدانًا تفحص إمكانيي إجراء مناورات جويي مشتركي مت الجيش ا ارا يم . 
 27/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 لقصف كيميائي "إسرائيل"تمرينًا عسكريًا يحاكي تعرض الجيش اإلسرائيمي يبدأ  24

الجيش ا ارا يم ،  باح أمس، وبالتعاوف مت  يادة الجبهي الداخميي تمرينًا عاكريًا يحاك   بدأ :األنا وؿ
تعرض إارا يؿ ل  ؼ كيميا  ، عم  مد     ي أياـ، شمال  الب د. و الت إذاعي الجيش ا ارا يم ، 

 اطي إل  المطاطئ أياـ، واتشارؾ طيس مختمؼ األذرع األمنيي والشرطي، با  3التمريف ايمتد لػلأمس، إف 
التمريف ايتـ طيس اختبار  فارات ا نذار والتدريب عم  توزيت األط ـ ل، مشيرًة إل  أف لوا ن اذ وا اعاؼ
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الوا يي مف ال ازات الاامي عم  المواطنيف ط  أو ات الطوارئ ط  عكا وكرمي يؿ واخنيف، با  اطي إل  
 .لإجراء تماريف ط  شوارع المدف الر يايي

 27/11/2013، ر، بيروتاالخبا
 
 تنصت إسرائيمية جديدة في جبل الشيخ أجيزة 25

ط  خطوة ااتفزازيي ذات أبعاد أمنيي خطيرة، عمد جيش اسحت ؿ ا ارا يم  أمس، ال  : طارؽ ابو حمداف
تركيب عدد مف أجهزة الر د والتجاس المتطورة ط  مو ت مر د جبؿ الشيخ، وعمؿ عم  توجيهها ناحيي 

 والعر وب ومناطؽ راشيا والب اع والمرتفعات ال ربيي لجبؿ الشيخ. ر  حا بيا 
وكانت ورشي طنيي اارا يػميي تحمػيها آليات مدرعػي عػدة، عممػت، وابتػداء مػف الاػاعي التااػػعي  ػباحا، عم  

ت، ط  تركيػب هػذ  األجهػزة طوؽ اعمدة المر د مف الجهتيف الشماليي والشػر يي. و د ااتػمر العمؿ لااعا
ظؿ تحميؽ طا ػرة ااتػط ع مػف دوف طيػار ط  أجػواء المػزارع المحتمي. وتهدؼ هذ  الخطوة، بحاب 
مرا بػيف، ال  تواػػيت ورطػت ال ػدرة التجاايي لهذا المر د الذي يعػد مػف اكػبر وأ ػخـ موا ت التجاس 

 ا اػرا يميي عند الحدود الشماليي لمكياف ال هيون  مت لبناف.
 27/11/2013، ير، بيروتالسف
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وحدة اكنيي  829تزامف طرح ا دارة المدنيي بالجيش ا ارا يم  منا  ات لبناء : محمد محاف وتد
جمعيي  16ااتيطانيي ط  ال دس المحتمي و  اء راـ اهلل وتخوـ جدار الف ؿ العن ري، مت ان ماـ نحو 

إارا يميي اجتماعيي واياايي تعن  بالتفاوض مت الفماطينييف والدوؿ العربيي إل  طعاليات الموب   ومؤااي
 البرلمان  لمف أجؿ إنهاء ال راع العرب  ا ارا يم ل.

نا با بالكنيات ينشطوف مف أجؿ تحريؾ عجمي  40ط  تجنيد  -الذي يترأاس النا ب حيمؾ بار-ونجو الموب  
% مف المجتمت 65ادا عم  ااتط عات الرأي الت  ح رها وتشير إل  أف نحو المفاو ات، وذلؾ اعتم

نهاء ال راع.  ا ارا يم  يؤيدوف حؿ الدولتيف وا 
وبحاب إح ا يات حركي لالا ـ اآلفل، طإف إارا يؿ ومنذ التو يت عم  اتفاؽ أوامو ط  ابتمبر/أيموؿ 

آسؼ ماتوطف،  110ا ت ر آنذاؾ عم   اعتمدت نهج تك يؼ وت بيت المشروع اساتيطان  الذي 1993
ووط ا لت ور  ألؼ ط  ال دس المحتمي. 200ألفا ط  ال في ال ربيي ونحو  342لي ؿ تعدادهـ اليوـ إل  

ألؼ  127ماتوطني مبع رة ط  أرا   ال في ال ربيي ت ـ  80الحركي طإف ال راع لف ُياّو  دوف إخ ء 
عادتهـ إل  نفوذ إارا يؿ أو تو  يونيو/حزيراف  4طينهـ ط  الكتؿ اساتيطانيي المتاخمي لحدود ماتوطف، وا 

 ألفا. 215ماتوطني ي طنها  43الت  ت ـ  1967
التوات  -ال يادي ط  حركي لالا ـ اآلفل-واعتبر ر يس المعاكر اسجتماع  الديم راط  نفتال  راز 

الممؼ النووي ا يران  و بمس الا ح  يي الت  احتوتمريكاساتيطان  محاولي مف إارا يؿ ساتفزاز ا دارة األ
الكيميا   الاوري، عبر ماار الدبموماايي الذي تعتمد  واشنطف أي ا ط  مايرة المفاو ات بيف تؿ أبيب 

 .2014والامطي الفماطينيي والت  يفترض أف تتوا ؿ حت  أبريؿ/نيااف 
  بات يخش  الحراؾ الاياا  و اؿ راز إف معاكر اليميف المتطرؼ الذي يايطر عم  اس ت ؼ الحكوم

ا ارا يم  عم  الماتو  البرلمان  والشعب ، و  طس نحو موا مي المفاو ات ع ب انتخاب يتاحاؽ 
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هرتاوغ ر ياا لحزب العمؿ ولممعار ي، باعتبار أف األخير يرطت لواء الا ـ ط  أجندتس الاياايي 
 واسجتماعيي.

حداث با ع ف عف المزيد مف الوحدات اساتيطانيي اعيا وخمص إل  أف لأحزاب اليميف تريد ااتباؽ األ
رغاـ الامطي الفماطينيي عم  العدوؿ عف خيار الا ـ  بيؿ إجراء تعدي ت  منها لتفجير ماار المفاو ات وا 

 عم  اس ت ؼ الحكوم ل.
 26/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يم من فمسطينيي الداخلمعظم يواجيون أزمة اقتصادية "إسرائيل": ثمث سكان رتقري 27

 اؿ ت رير إارا يم  إف نحو  مث اكاف الكياف يواجهوف  ا  ي ا ت اديي تحرمهـ :  فا –ال دس المحتمي 
 مف تمبيي حاجاتهـ اسااايي، بما ط  ذلؾ الخدمات ال حيي.

اف وجاء ط  ت رير انوي لمركز لتاوبل لبحوث الايااي اسجتماعيي ط  لإارا يؿل أف أك ر مف ن ؼ اك
الكياف مف الطب ات الواط  امتنعوا خ ؿ العاـ اسخير ألاباب ا ت اديي عف تم   الع ج ط  عيادات 

 طب اساناف، وأف  م هـ امتنعوا عف تدط ي منازلهـ أو ااتخداـ مكيفات الهواء.
 وكاف الت رير اجؿ أاوأ حاست الف ر بيف طماطيني  الداخؿ واليهود المتشدديف. 

 27/11/2013، الفمسطينية )صفا(وكالة الصحافة 
 

 431الـ ة واستمرار حصار "اليرموك" لميوم فمسطينيين في سوري ثمانية استشياد 74
ااتشهد  مانيي طماطينييف، أمس اس نيف، جراء ااتمرار الهجمات وال  ؼ عم  مخيمات ال ج يف ط  : غزة
داء اػػ طوا طػػ  مخػيـ درعػػا، بيػػنهـ شػه اػػتي، بػأف اػػورييوأطػػادت مجموعػي العمػػؿ مػػف أجػؿ طماػػطيني   .يياػور 

 طف ف، والشهداء هـ نذر ال وؿ، و الو عزيزة، وطرحاف الاعيد، ووا ؿ الاعيد، ومحمػد طػورة، وجهػاد خميػؿ.
طيمػػػا ااتشػػػهد الشػػػاب عبػػػد اهلل عبػػػد الاػػػ ـ، مػػػف أبنػػػاء مخػػػيـ الاػػػبيني، جػػػراء   ػػػؼ اػػػابؽ و ػػػت طػػػ  مخػػػيـ 

ذي   ػ  بعػد طتػرة طويمػي مػف إ ػابتس ببتػر طػ  ال ػدميف اليرموؾ، طػ  حػيف ااتشػهد الشػاب عمػر بشػيت ، الػ
 حيث كاف يعان  طواؿ طترة إ ابتس ط  ظؿ عدـ وجود جراحي دا مي لس ما أد  إل  ااتشهاد .

وأشػػارت المجموعػػي إلػػ  تعػػرض عػػدد مػػف المخيمػػات إلػػ    ػػؼ مت طػػت مػػا أد    ػػابي عػػدد مػػف ال ج ػػيف 
دوف الاػماح  134ار وخا ػًي اليرمػوؾ الػذي يػدخؿ يومػس الػػ طيها، طيما س تزاؿ المخيمػات تحػت وطػأة الح ػ

 بإدخاؿ أي مف المواد أو اسحتياجات.
72/44/7043القدس، القدس،   

 
 مرابطين ةثالثاألقصى واعتقال المسجد يقتحمون  ييود مستوطنون 74

ربػي واػط ا تحمت مجموعي مف الماتوطنيف المتطرطيف ال   اء الماجد األ    المبارؾ مف جهي بػاب الم ا
 حمايي مشددة مف  بؿ شرطي اسحت ؿ الخا ي، طيما اعت مت الشرطي أحد حراس األ    وطالبيف آخريف.
 17و اؿ الماػؤوؿ ا ع مػ  طػ  مؤااػي األ  ػ  لمو ػؼ والتػراث محمػود أبػو العطػا لوكالػي ل ػفال إف نحػو 

واػػط حالػػي مػػف التػػوتر الشػػديد،  ماػػتوطًنا ا تحمػػوا الماػػجد األ  ػػ ، وتجولػػوا طػػ  أنحػػاء متفر ػػي مػػف باحاتػػس،
 وتواجد الم ات مف ط ب مشروع م اطب العمـ ومدارس ال دس.
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وأشار إلػ  أف شػرطي اسحػت ؿ وا ػمت حممػي ااػتهداطها لطػ ب وطالبػات م ػاطب العمػـ، حيػث تػـ تو يػؼ 
، األ  ػ برط ي ابنها طارؽ الهشمموف أحػد حػراس الماػجد  الطالبي ط ؿ الهشمموفو الطالب عمار الفاخوري 

 وتـ ا تيادهـ إل  مركز لمشرطي ا ارا يميي والتح يؽ معهـ.
تو ػػيي الكنياػػت بتاػػهيؿ ا تحامػػات اليهػػود لخ  ػػ ،  ػػاؿ أبػػو العطػػا إف هػػذا ال ػػرار يعنػػ  دعػػوة ر ياػػي لجنػػي 
الداخميػػػي طػػػ  الكنياػػػت لميػػػري ري يػػػؼل وهػػػ  مػػػف حػػػزب الميكػػػود، الماػػػتوطنيف والجماعػػػات اليهوديػػػي س تحػػػاـ 

 أداء  موات جماعيي ط  الماجد األ    خ ؿ عيد لالحانوكال العبري.جماع  و 
ولفػػػت إلػػػ  أف هنػػػاؾ دعػػػوة يهوديػػػي ل نػػػارة المشػػػاعؿ داخػػػؿ األ  ػػػ  خػػػ ؿ العيػػػدل، مؤكػػػًدا أف الو ػػػت طػػػ  

 األ    خطير لم ايي، وهو بحاجي لتحرؾ واات مف أجؿ الدطاع عنس وحمايتس مف هذ  اسعتداءات.
72/44/7043والتراث، أم الفحم،  مؤسسة األقصى لموقف  
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عا مي طماطينيي ت يـ ط  خربي زانوتا جنوب ال في ال ربيي المحتمػي، منػذ اػتي اػنوات،  27تواجس )ا ؼ ب(: 
اػرا يمييل حػوؿ  ػرار أمر هدـ أ درتس حكومي اسحت ؿ بينما تع د اليـو جماي ااتماع ط  المحكمي العميا لا 

 بحجي أنها بنيت مف دوف ترخيص وعم  مو ت أ ري. 2007الهدـ الذي  در ط  
. ولكػػػنهـ 1967طػػػ  الاػػػابؽ، كػػػاف الاػػػكاف ي يمػػػوف طػػػ  كهػػػوؼ  بػػػؿ احػػػت ؿ لإاػػػرا يؿل لم ػػػفي ال ربيػػػي عػػػاـ 
 ت.ا طروا ل نت اؿ لماكف ط  العراء ط  أكواخ بايطي بعد انهيار بعض الكهوؼ ط  ال مانينا

وي ػػػطر أهػػػؿ ال ريػػػي إلػػػ  حػػػرؽ معظػػػـ نفايػػػاتهـ وياػػػتخدموف مولػػػدات لمكهربػػػاء بشػػػكؿ نػػػادر باػػػبب التكمفػػػي 
 المرتفعي لتش يمها، ويخزنوف الميا  ط   هاريج اتهدـ أي ا. 

وت وؿ منظمي هيومف رايتس ووتش انس يتوجب عم  لإارا يؿل كدولي محتمػي بحاػب ال ػانوف الػدول  ا ناػان  
وأكدت المنظمي أف التهجير ال اري  ف زانوتا عم  ما يكفيهـ مف ال ذاء والماء والمأو ل.ل ماف ح وؿ اكا

 لمتجمعات الاكانيي ط  األرا   المحتمي يعد لجريمي حرب يعا ب عميهال.
72/44/7043الخميج، الشارقة،   
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تشػػريف  25عامػا( مػػف اػكاف راـ اهلل والمعت مػػي منػذ  31ألاػيرة رنػػا جميػؿ عبػػد اهلل أبػو كويػػؾ )راـ اهلل:  الػت ا
األوؿ الما ػػ  لمحاميػػي وزارة شػػؤوف األاػػػر  هبػػي م ػػالحي، إنهػػا تعر ػػػت لمماراػػات وحشػػيي وس أخ  يػػػي 

 خ ؿ اعت الها عم  يد جنود اسحت ؿ والمح  يف.
يومػػػا، حيػػث ح ػػػؽ معهػػا بشػػػكؿ يػػػوم  ودوف  12عاػػ  ف  اػػػجفوأكػػدت أبػػػو كويػػؾ أنهػػػا مك ػػت طػػػ  تح يػػؽ 

تو ؼ، لـ تاتطت خ لها النوـ، وتـ شبحها عم  كراػ  محنػ  الظهػر ومتعػب جػدا، مػا أد  الػ  أوجػاع طػ  
مفا ػػػمها، وكانػػػت معاممػػػي المح  ػػػيف اػػػي ي وتعر ػػػت لمتهديػػػد واسبتػػػزاز واأللفػػػاظ النابيػػػي عمػػػ  يػػػدهـ، ومنهػػػا 

الػت إف الزنزانػي التػ  و ػعت طيهػا  ػ يرة جػدا وطيهػا طرشػي  ػذرة وأغطيػي واػخي تهديدها باعت اؿ أوسدهػا، و 
 وأف حيطاف الزنزاني اوداء وطيها مرحاض  ذر جدا، وب ايا طعاـ متعفني.

و الػت أبػو . الجاري ا تيدت مف اجف لالشاروفل لمنااء إل  محكمػي لعػوطرل العاػكريي 18وأو حت أنس ط  
تهػػاء جماػػات المحػػاكـ دخمػػت خمػػس مجنػػدات إلػػ  غرطػػي اسنتظػػار حيػػث كويػػؾ: طػػ  اػػاعات الماػػاء وبعػػد ان

كنت أتواجد وأجبرنن  عم  التفتيش العاري وبطري ي مهيني جدا، مبيني أنس بعد خمس د ا ؽ عادت المجندات 
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مػػرة أخػػر  وطمػػبف تفتيشػػها تفتيشػػا عاريػػا طرط ػػت ذلػػؾ بشػػدة، وتحػػت التهديػػد تػػـ تفتيشػػها لممػػرة ال انيػػي بطري ػػي 
 .يي وس أخ  يي وبطري ي و حي جداانت ام

72/44/7043األيام، رام اهلل،   
 

 محمد عساف "يعمي الكوفية" في الجمعية العامة لألمم المتحدة األونرواسفير  37
المتحػدة بال نػاء  لخمػـالفناف الفماػطين  محبػوب العػرب، محمػد عاػاؼ  اعػي الجمعيػي العامػي  : أشعؿراـ اهلل
وساػػيما لعمػػ  الكوطيػػيل التػػ  تفاعػػؿ معهػػا الح ػػور مػػف مختمػػؼ الجناػػيات بع ػػد الوطنيػػي،  واألغنيػػاتالعػػذب 

 واط  اعي الهي ي الدوليي. إي اعهاحم ات الدبكي عم  
وال   الافير اس ميم  لخونروا كممي أماـ الجمعيي العامي لخمـ المتحدة طػ  نيويػورؾ، بمنااػبي يػـو الت ػامف 

 الشعب الفماطين  جراء اسحت ؿ. المعاناة الت  يكابدها العالم  مت الشعب الفماطين . شرح طيها
و اؿ عااؼ طػ  كممتػس لطػ  غػزة، يكبػر األطفػاؿ م مػ  طػ  بي ػي ُمفعّمػي بالتحػديات بشػكؿ س ي ػدؽ، والعديػد 

وا ػاؼ عاػاؼ انػس . مف آبا نا يعانوف ط  ابيؿ الع ور عم  وظيفي أو مف أجؿ و ت الطعػاـ عمػ  الما ػدة
 يتحػػػدة لين ػػػؿ  ػػػوت الشػػػباب الفماػػػطين  مػػػف األرا ػػػ  المحتمػػػي واألردف ولبنػػػاف واػػػوريجػػػاء إلػػػ  األمػػػـ الم

 والمهجر.
واختػػتـ عاػػاؼ كممتػػس بالحػػديث عػػف العجػػز المػػال  الػػذي تعػػان  منػػس األونػػروا، مناشػػدا كاطػػي ماػػانديها  ػػماف 

 .توطير التمويؿ الكاط  لإلب اء عم  خدمات الوكالي ل ج   طماطيف
72/44/7043القدس، القدس،   
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 ػػػاؿ ر ػػػيس المجمػػػس ا  ميمػػػ  لم ػػػر  العربيػػػي غيػػػر المعتػػػرؼ بهػػػا طػػػ  منط ػػػي الن ػػػب جنػػػوب طماػػػطيف : الن ػػػب
اسحػػت ؿ  ، وع ػػو لجنػػي التوجيػػس العميػػا لعػػرب الن ػػب، عطيػػي األعاػػـ، إف  ػػرار اػػمطات1948المحتمػػي عػػاـ 

بهػػدـ  ريػػي لأـ الحيػػرافل العربيػػي طػػ  الن ػػب وا  امػػي ماػػتوطني لحيػػرافل عمػػ  أن ا ػػها، يؤكػػد أف لالدولػػي العبريػػي 
ت ت كؿ   مها ط  اتجا   تهجير عرب الن ب، وه  تنطمؽ مف منطمؽ  وم ، باتجػا  م ػادرة األرض وهػدـ 

  هال.ال ر  العربيي وا  امي ماتوطنات لمماتوطنيف اليهود عم  أن ا
وكشػػؼ  األعاػػـ طػػ  ت ػػريحات لػػػل دس بػػرسل عػػف وجػػود مخططػػاف ااػػتيطانياف متوازيػػاف ياػػتهدطاف الن ػػب، 
األوؿ هو مخطط لبراطرل والػذي تاػع  حكومػي اسحػت ؿ مػف خ لػس لم ػادرة األرا ػ  وهػدـ ال ػر  العربيػي، 

 .عم  أن اض ما ايتـ هدمس والمخطط ال ان  يتم ؿ ط  مواط ي الحكومي ا ارا يميي عم  بناء الماتوطنات
ماػتوطني يهوديػي عمػ  أن ػاض ال ػر  العربيػي طػ  الن ػب،  20وحذر، مف أف اػمطات اسحػت ؿ تخطػط لبنػاء 

الت  ايتـ هدمها  لوبهذا طإف دولي اسحت ؿ ت وؿ لممواطف العرب  ط  الن ب اذهب إل  الجحيـ وت ادر كؿ 
 ما يممكس وس تزاؿ تتبت ايااي أرض ب  شعبل.

72/44/7043، دس برسق  
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دعا أهال  األار  ط  اجوف اسحت ؿ خ ؿ اسعت اميف الت امنييف األابوعييف أمػاـ  :طولكـر – راـ اهلل
 ، والدوليػي لمتحػرؾ  ن ػاذ حيػاة أبنػا هـ  ، المنظمػات الح و يػيأمػسم ري ال ميب األحمػر طػ  البيػرة، وطػولكـر

 المر  .
 ػػص اعت ػػاـ البيػػرة لمت ػػامف مػػت األاػػير من ػػور مو ػػدي مػػف مدينػػي اػػمفيت، والم ػػاب بالشػػمؿ نتيجػػي وخُ 

ما أد  إل  إ ابتس ب  ث ر ا ات، ويعان  و عا  حيا  2002إط ؽ  وات اسحت ؿ النار عميس العاـ 
 الطب  بح س. خطيرا نتيجي ااتمرار ايااي ا هماؿ

، أكد ذوو األار  أف كاطي األار  المر   ط  حالي  عبي جدًا، واألغمبيي تعػان  مػف أمػراض  وط  طولكـر
خطيػػػرة باػػػبب ا همػػػاؿ الطبػػػ  المتعمػػػد مػػػف  بػػػؿ إدارة م ػػػمحي الاػػػجوف مػػػف جهػػػي، واألدويػػػي الخاط ػػػي التػػػ  

 ي دمها األطباء ا ارا يميوف ط  ماتشفيات الاجوف مف جهي أخر .
72/44/7043أليام، رام اهلل، ا  

 
 األونروا في مخيم عين الحموةمكتب  ة يعتصمون أمامسوري فمسطينيو 35

واسجتماعيي لوكالي اسونروا نفػذ النػازحوف الفماػطينيوف  ا ناانييإحتجاجا عم  تراجت ت ديـ الخدمات :  يدا
محمػػي باػػتاف ال ػػدس داخػػؿ  طػػ  األونػػروامكتػػب  أمػػاـالػػ  مخػػيـ عػػيف الحمػػوة اعت ػػاما  يمػػف مخيمػػات اػػوري

ورطػػت المعت ػموف ال طتػػات  .يالمخػيـ وذلػؾ بػػدعوة مػف التجمػػت الػديمو راط  لمنػػازحيف الفماػطينييف مػػف اػوري
التػػ  تطالػػػب اسونػػروا بتحمػػػؿ ماػػؤولياتها اتجػػػاههـ وبتػػاميف أباػػػط م ومػػات العػػػيش الكػػريـ لهػػػـ مػػف خػػػدمات 

 . حيي واجتماعيي وتربويي
72/44/703المستقبل، بيروت،   

 

 "كرم أبو سالم"فتح معبر ي االحتالل 32
جنوب شرؽ  طػاع غػزة  دخػاؿ  لكـر أبو االـل ررت الامطات ا ارا يميي امس طتو معبر  :)د ب أ( -غزة 
 شاحني  محممي بب ا ت لم طاعيف التجاري والزراع  والمااعدات. 220

ناػػيؽ  دخػػوؿ الب ػػاع ل طػػاع غػػزة را ػػد اسخباريػػي الفماػػطينيي الماػػت مي عػػف ر ػػيس لجنػػي ت لمعػػالون مػػت وكالػػي 
 طتوح  طاع غزة  ولس إنس ايتـ  خ كميات  محدودة مف البنزيف واوسر الموا  ت وغاز الطه .

72/44/7043الدستور، عمان،   
 
 

 اإلسرائيمي" -أمالك الالجئين الفمسطينيين والصراع العربي  .."سجالت السمبصدور كتاب:  32
درااات الفماطينيي كتاب لاج ت الاػمب: أمػ ؾ ال ج ػيف الفماػطينييف  در حدي ا عف مؤااي ال :بيروت

الراميي والمراجت الدولييل، تأليؼ مايكؿ ر. طيشباخ، و د  األرشيفات: درااي ط  ا ارا يم وال راع العرب  ػ 
 ترجمس عف اسنكميزيي اميو حمودة، وراجت الترجمي بااـ ارحاف وشحاد  موا .

درااػػي  إلػػ ال ج ػػيف الفماػػطينييف ك  ػػيي بحػػد ذاتهػػا ااػػتنادا  أمػػ ؾجعػػ  عمػػ  ماػػألي يركػػز هػػذا الكتػػاب المر 
وبريطانيػػا والوسيػػات  واألردف إاػػرا يؿراػػميي طػػ   ػػ ث  ػػارات، طػػ  كػػؿ مػػف  وأرشػػيفات أوليػػيمعم ػػي لم ػػادر 

المتحػدة طػ   مػـلخالمتحدة، ااتنادا ال  ممفات لجني التو يؽ الدوليي واػج تها المودعػي م ػر الجمعيػي العامػي 
والنشػػاط الػػدول  والدبمومااػػ   ا اػػرا يمييطػػ  ظػػؿ الم ػػادرة  األمػػ ؾنيويػػورؾ. ويتنػػاوؿ الكتػػاب م ػػير هػػذ  
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، وأ ػر الحػروب العربيػي ػ اساػرا يميي طيهػا، ودور ا اػرا يم بشأنها، ومو ت هذ  ال  ػيي طػ  ال ػراع العربػ  ػ 
 الوسيات المتحدة ط  تهميشها.

 دوسرا امريكيا او ما يعادلها. 18 فحي، و منس  578ي ت الكتاب ط  
72/44/7043القدس العربي، لندن،   

 
 "خمس كاميرات مكسورة" لممخرج الفمسطيني عماد برناط يحصد جائزة "االيمي" العالمية 34

بعد أف رشو لجا زة األواكار الاني الما يي هاهو العمؿ الفماطين  المميز لخمس  ػ عادؿ العوط : راـ اهلل 
اميرات مكاػػػورةل يػػػنجو طػػػ  خطػػػؼ األ ػػػواء مجػػػددا وبالتػػػال  انتػػػزاع جػػػا زة لاسيمػػػ ل العالميػػػي  ػػػان  اكبػػػر  كػػػ

 الجوا ز مف حيث األهميي ط  الااحي الدوليي.
ـ الو ػػا    المميػػز مػػف إخػػراج الفماػػطين  عمػػاد برنػػاط ابػػف  ريػػي لبمعػػيفل والػػذي تػػدور أحدا ػػس حػػوؿ حيػػاة الفػػيم

المخرج وعا متس وكذا تجربتس مف خػ ؿ تو يػؽ اسنتهاكػات ا اػرا يميي الماػتمرة بخمػس كػاميرات تتعػرض كػؿ 
اة الماػػتمرة لخهػػال  مػػت العػػدو واحػػدة لمكاػػر جػػراء المهمػػي الاػػاميي النبيمػػي التػػ  ت ػػـو بهػػا طػػ  إي ػػاؿ المعانػػ

 ال ا ب.
72/44/7043رأي اليوم، لندن،   

 

 لبنان: مباراة ودية بين نادي الصفاء ومنتخب فمسطين في الذكرى التاسعة الغتيال عرفات 34
 ال فاء مت منتخب طماطيف ط  ذكر  ااتشهاد الر يس الفماطين  ياار عرطات ط  مباراة وديي نادي احتفؿ

 لكرة ال دـ. 
مبػاراة الوديػي التػ  ا يمػت الطػ   (0 – 4)ز طرؽ ال فاء )بطؿ لبناف وحامؿ كأاس( عمػ  منتخػب طماػطيفطاو 

 .ط  وط  الم يطبي األوؿبينهما بعد ظهر ال   اء عم  ممعب 
وح ػػر المبػػاراة ر ػػيس نػػادي ال ػػفاء وليػػد  ػػفير واسمػػيف العػػاـ ل تحػػاد المبنػػان  لكػػرة ال ػػدـ جهػػاد الشػػحؼ، 

ط  طػػػ  اػػػفارة طماػػػطيف طػػػ  لبنػػػاف مػػػاهر مشػػػاعؿ، ور ػػػيس اتحػػػاد طماػػػطيف طػػػ  لبنػػػاف ديػػػاب والماتشػػػار ال  ػػػا
 حركي طتو ط  بيروت امير ابو عفش.ار  أميفالخطيب، واميف ار ط ا ؿ منظمي التحرير 
 إل  درع افارة طماطيف ط  لبناف. وبعد المباراة  دـ مشاعؿ كأاًا رمزيي ل فير

 
طماػػطيف، كمػػا جػػر  ت ػػديـ درع تذكاريػػي الػػ  احػػد ابػػرز سعبػػ  الكػػرة   ػػـ تاػػمـ  ػػفير مػػف الخطيػػب درع اتحػػاد

 المبنانيي  ا د ال فاء الاابؽ ومدربس الحال  غااف ابو دياب.
72/44/7043األخبار، بيروت،   

 
 بالقاىرة واحداً  شارعاً  تضيءالدسوقى: الكيرباء المصدَّرة لغزة  

جابر الداو  ، أف وزارة الكهرباء الم ريي ما زالت أكد ر يس الشركي الم ريي ال اب ي لمكهرباء المهندس 
ت ّدر الكهرباء إل  غزة، مشددًا عم  أف كميي الطا ي الم ّدرة إليها ليات كبيرة كما ي ّورها البعض، 

 ولكنس تيار يكف   نارة شارع واحد مف شوارع ال اهرة.
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يت ّورها  الت كف ليس بال ورة و اؿ ط  ت ريحات  حفيي: لكنا وما زلنا ن در الكهرباء إل  غزة، ول
البعض، طكميي الطا ي الم ّدرة إل  غزة تكف    اءة شارع واحد مف شوارع ال اهرة، وليس بتدطؽ الكميات 

 الكبيرة مف الطا ي كما أشيتل.
 //فمسطين أون الين، 

 
 صرىا لـ"التحرير"..الحركة أرسمت عناحول موقف حماس من ثورة يناير "الخارجية"مكاتبات : األىرام 

المكاتبات ال ادرة مف وزارة الخارجيي لوزارة الداخميي عف المشاهدات   ح مت األهراـ عم  : اميرة عياد
وما بعدها والت   دمها خالد  يناير  ب طاع غزة الواردة مف ال ن ؿ الم ري براـ اهلل ط  غ وف
لجماي الما يي ااتجابي لطمب المحكمي، وجاء محمد را   وزير مفوض مف وزارة الخارجيي لممحكمي ط  ا

أ واؿ المواء محمود وجدي وزير الداخميي األابؽ ط  و ت  ابب طمب المحكمي لتمؾ المكاتبات بعدما أشارت
 اابؽ حوؿ ورود تمؾ المكاتبات آليي مف الافيرة وطاء نايـ مااعد وزير الخارجيي لش وف مكتب الوزير.

ابات مف الافيرة وطاء نايـ، و عت كمها تحت عبارة اري جدا وتـ هذ  المكاتبات عدة خط وتت مف
طبراير  و وو ط  األابؽالمواء حاف عبد الرحمف ر يس جهاز مباحث أمف الدولي  إل توجيهها 

مف جرا ـ بمشاركي تنظيـ ا خواف مف  يالفماطينيمهمي عما ارتكبتس عنا ر حماس  وت منت معمومات
ألامحي إل  األرا   الم ريي عبر األنفاؽ ون ؿ عشرات مف المنتميف لمجناح بينها إدخاؿ شحنات مف ا

العاكري لمحركي ولف يؿ جيش ا ا ـ إل  داخؿ األرا   الم ريي و كميات مف األمواؿ الاا مي عبر 
 األنفاؽ والدخوؿ ال  ميداف التحرير ط   عف ا تحاـ اجف وادي النطروف.

مؽ بحماس لـ ت در بيانا باألو اع ط  م ر لكف عزيز الدويؾ ر يس وجاء ط  المكاتبات أنس طيما يتع
يناير بأف النظاـ الم ري  د ينهار مؤكدا اف حكـ حركي حماس  المجمس التشريع  الفماطين   رح ط 

  .أبداط  غزة لف ينهار 
ؿ موا ؼ حركي ن   وحوؿ الت طيي ا ع ميي الفماطينيي حر ت الموا ت ا ع ميي التابعي لحركي حماس عم

ا خواف ط  م ر بشكؿ منف ؿ عف ب يي اطراؼ المعار ي الم ريي. كما ت منت المكاتبات تحت اري 
حوؿ المعمومات المتواطرة بشأف خطي حماس  جدا اي ا ت ريرا حوؿ ما اطاد بس مكتب تم يؿ م ر ط  راـ اهلل

ت حماس منذ مااء ب زة لدعـ مخطط إشاعي الفو   بم ر لم محي جماعي ا خواف حيث  ام
الم ريي عبر األنفاؽ تشمؿ أامحي آليي  األرا  بإدخاؿ شحنات مف األامحي إل   يناير الجمعي

وذخيرة و ذا ؼ آرب  ج  ومداطت ن ؼ بو ي الم ادة لمطا رات با  اطي إل  أحزمي ناافي كما  امت 
 ـ إل  داخؿ األرا   الم ريي بن ؿ عشرات مف المنتميف لمجناح العاكري لمحركي ولف يؿ جيش ا ا

عبر األنفاؽ حيث تولت بعض الخ يا مف ال با ؿ البدويي توطير واا ؿ ن ؿ لهذ  المجموعات، وهو األمر 
ور د  ياـ حركي  تزايد أعداد ال تم  ط   فوؼ  وات الشرطي الم ريي ط  شماؿ ايناء. إل الذي أدي 

ة تمهيدا لن مها إل  األرا   الم ريي عبر األنفاؽ حماس بت نيت م بس عاكريي م ريي داخؿ  طاع غز 
 وتهريب حماس لكميات مف األمواؿ الاا مي عبر األنفاؽ ال  األرا   الم ريي.

وتواطرت معمومات حوؿ است است الت   امت بها حماس مت بعض العنا ر البدويي با تحاـ اجف وادي 
ي الهـ زب اهلليناير وعممت عم  تهريب اجناء حماس وح النطروف ط    طاع غزة كذلؾ تتواتر إل  وا 

معمومات حوؿ مشاركي عنا ر ط  عمميي الهجوـ عم  اجف وادي النطروف، وتشير بعض المعمومات 
أف هناؾ مخططا لحركي حماس بالتنايؽ مت ا خواف لتحريؾ الجماهير ب طاع غزة ال  خط  إل المتواطرة 
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شارع الم ري لدرجي معيني وتم   ا شارة مف حركي الحدود مت م ر ط  حالي شيوع الفو   ط  ال
 طبراير اري جدا جاء بس كاآلت :  ا خواف بتاريخ

مازالت حماس ماتمرة ط  تهريب الا ح الخفيؼ ك شينكوؼ ذخيرة  اذطات آر ب  ج  لمبدو ط  ايناء 
أف التفجير الذي تـ  وأف الهجوـ عم  مبان  أمف الدولي ط  رطو والعريش تـ بااتخداـ هذ  األامحي كما

 لجزء مف خط ال از مت األردف تـ مف خ ؿ ااتخداـ المتفجرات المهربي مف  طاع غزة بمعرطي حماس.
وشوهدت عنا ر حماس الت  ااتطاعت الدخوؿ ال  م ر عبر األنفاؽ و د و مت لم اهرة ط  ميداف 

رات عم  الجزء الخاص بها التحرير وان مت لعنا ر ا خواف ط  م ر، كما  امت حماس بتركيب كامي
 ط  معبر رطو لمرا بي التحركات العاكريي الم ريي.

 سري جدا فبراير في
بدأت حماس ط  ارااؿ مااعدات غذا يي عبر األنفاؽ مف غزة ال  البدو ط  رطو وبعض التجار المتعاونيف 

 معهـ وذلؾ لمواجهي ندرة المواد ال ذا يي ط  الاوؽ الم ريي.
د وزير الداخميي ط  حكومي حماس الم الي اجتماعا ل يادات الوزارة ح ر  بعض  يادات ع د طتح  حما

ال ااـ لبحث المو ؼ عم  الحدود، وتـ نشر  وات امف مدعومي مف كتا ب ال ااـ لحفظ النظاـ و ماف 
 عدـ انعكاس مجريات األحداث عم   طاع غزة.

بؿ ط  م ر ط د  امت عنا ر ال ااـ بمااعدتس وبالنابي لم يادي أيمف نوطؿ الذي هرب مف اجف ابو زع
 ط  اسختباء لدي بعض المتعاونيف معهـ ط  رطو لمدة يوميف حت  تـ ادخالس ال  ال طاع عبر األنفاؽ.

 //األىرام، القاىرة، 
 
 مصر فيبتنفيذ مخطط االغتياالت  من حماسوعناصر  ميميشياتتكميف تزعم:  العربياألىرام  

أف األجهزة األمنيي تو مت إل  خيوط مهمي ط    يي اغتياؿ  العرب لاألهراـ لعممت ب : العر األهراـ 
 وما وؿ ممؼ التكفير. الوطن الم دـ محمد مبروؾ،  ابط جهاز األمف 

وأف هناؾ تعميمات  درت لميميشيات وعنا ر مف حماس لتنفيذ  ا مي اسغتياست الت  و عها التنظيـ 
شخ يي اياايي ودينيي وأمنيي. إ اطي إل  شخ يات   ا يي ما ولي عف  لإلخواف وت منت  الدول 

 محاكمي الر يس المعزوؿ و  يادات جماعتس.
، الذ  تربطس ع  ي مباشرة «المنيع  يشاد» أف الع ؿ المدبر لمحادث هو « العرب األهراـ »كما عممت 

 تؿ أجهزة الشرطي والجيش لػ ب طاع غزة، وأف الحادث نفذ لمرد عم  « بيت الم دس» مت ميميشيات 
الذراع اليمن  لس، والذ  ل   م رعس  بؿ يوميف مف اغتياؿ الم دـ محمد مبروؾ، «   ح النخ و »

وكذلؾ لوجود أدلي  دمها مبروؾ لجهات التح يؽ ت بت تورط النخيم  وجماعتس ط    يت  ا تحاـ اجف 
 حمد مرا .واد  النطروف والتخابر المتهـ طيهما الر يس المعزوؿ م

 //األىرام، القاىرة، 
 

 تدىور وضعو الصحي بعداألردني المضرب عن الطعام عالء حماد لممستشفى  األسيرنقل  13

ال   اء إل   أمسن ؿ األاير األردن  الم رب عف الطعاـ ط  اجوف اسحت ؿ ع ء حماد مااء  :عماف
طريؽ دعـ األار  لطداءل. ون ؿ الفريؽ ط  ت ريو أحد الماتشفيات ا ارا يميي ط  مديني عا  ف، بحاب 
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جتماع  لطيابوؾل عف زوجس حماد  ولها إف  حي زوجها ط  عم   فحتس الراميي عم  مو ت التوا ؿ اس
 تدهور حيث أنس يشكو مف ن  اف ط  الوزف و عؼ عاـ وعدـ  درة عم  الحركي جيدا. 

 72/44/7043، الغد، عّمان

 
 أن يوقع اتفاقية تقاسم مع "إسرائيل" إال أن الشركات يمكنيا ذلكباسيل: لبنان ال يستطيع  11

إننا متفو وف عم  إارا يؿ و برص ط  اسهتماـ : لجبراف باايؿالمبنان  وزير الطا ي :  اؿ ايم  الفرزل 
 لإارا يؿلع  إل  حؿ الخ ؼ الحدودي مت اك  الايالنشاط األمر وحوؿ ، لالدول  بنفطنا وط   ابميي ت ريفس

وتحديدًا  بعاد شبو  لإارا يؿلأؿ باايؿ هؿ يشؾ أحد أف هذا اسهتماـ ينطمؽ مف اسهتماـ بم محي يا
 الحرب عنها؟

كيمومترًا مربعًا، مف خ ؿ الخط  860بػ  وطيما نجو لبناف ط  إ بات ح س بمعظـ المنط ي الجنوبيي الت  ت در
، ط د عاد اليوـ ليفاوض وطؽ منطؽ مختمؼ.   الاابؽ طريدريؾ هوؼمريكالحدودي الذي رامس المبعوث األ

نحف مشكمتنا ليات مت الخط بؿ مت الموارد، طراـ الخط ط  ظؿ تفوؽ إارا يؿ ط  مجاؿ لي وؿ باايؿ 
كمـ مربت الت  ااتطعنا تح يمها والبحث ط   530 التن يب لف يكوف لم محتنا، لذلؾ المطموب ت بيت الػ

الاع  لمح وؿ عم  النابي األكبر منها، مت تشديد  عم  تماؾ لبناف ت ايـ الموارد ط  المنط ي البا يي، و 
 .ل23بالن طي 

ذ يدعو باايؿ إل  عدـ ال مؽ مف  رب  ا ارا يم  النفط  مف الحدود الجنوبيي المبنانيي، يشير  لب ر كاريشلوا 
يؼ: هنا أهميي وي  إل  أف أي اطو عم  النفط المبنان  مف أي مكاف س يمكف أف يب   اريًا لو ت طويؿ.

مف اسعتداء عم  نفطنا، وهو األمر الذي لـ يكف ممكنًا ط   لإارا يؿلالم اومي، الت  تاتطيت أف تمنت 
 الاابؽ.

ذ يعمف باايؿ أف مشروع ال انوف المتعمؽ بال را ب أ بو جاهزًا، آمً  إ رار   بؿ بدء المنا  ي، يو و  وا 
دوليًا، إف كاف بيف البموكات أو حت  عبر الحدود، مو حًا أنس أف ت ااـ الموارد بيف الشركات هو أمر شا ت 

 إس أف الشركات العاممي يمكنها ذلؾ. لإارا يؿلبالرغـ مف أف لبناف س ياتطيت أف يو ت اتفا يي ت ااـ مت 
 72/44/7043، السفير، بيروت

 
 قطر تعمن البدء الفوري بتشكيل لجان لتسييل عممية الدعم لفمسطين 

 اؿ ر يس الوزراء رام  الحمد اهلل إف الدعـ ال طري كاف لس األ ر األكبر ط  دعـ  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
 مود الفماطينييف عم  أر هـ، بمواجهي اسنتهاكات ا ارا يميي ومخططات اساتيطاف والهجمي ا ارا يميي 

 عم  الماجد األ   .
ـ بف حمد آؿ  ان  بالعا مي ال طريي الدوحي، ط  ، أمير دولي  طر الشيخ تميأمسجاء ذلؾ خ ؿ ل ا س، 

إطار زيارتس لدولي  طر الش ي ي. ون ؿ الحمد اهلل تحيات الر يس محمود عباس ألمير دولي  طر وشعبها، 
معربا عف شكر  وت دير  لما ت دمس  طر مف دعـ مادي واياا  لمشعب الفماطين ، ومااندة طماطيف 

 بالمحاطؿ الدوليي.
د أمير دولي  طر التزاـ ب د  بدعـ الشعب الفماطين ، موعزا لحكومتس عمؿ الترتيبات ال زمي مف جانبس، أك

لذلؾ، باع ا بأ دؽ تحياتس لمر يس عباس. وأكد  رورة الم    دما لتح يؽ الم الحي الفماطينيي، مشيرا 
 إل  أف إنهاء اسن ااـ م محي طماطينيي وعربيي.
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ي لن اؿ شعبنا الفماطين  ط  مواجهي إجراءات تهويد ال دس، والهجمي وشدد عم  موا مي  طر دعمها ال و 
اساتيطانيي، وتمكيف المواطنيف الفماطينييف مف ال مود عم  أر هـ، معربا عف دعمس لخطي وزير 
الخارجيي األميرك  جوف كيري الهادطي إل  دعـ ماار الا ـ، شريطي أف تف   إل  نتا ج مممواي عم  

 األرض.
ر يس الوزراء الحمد اهلل طتو الاوؽ ال طريي أماـ اات داـ العمالي الفماطينيي الماهرة، وااتمرار  وحوؿ طمب

البرنامج ال طري بتدريب األطباء ط  المجاست الطبيي الت  تحتاجها طماطيف، وتشكيؿ لجني طماطينيي  طريي 
ل طريي بال ياـ بالترتيبات ال زمي مشتركي عميا، رحب الشيخ تميـ بهذ  األطكار، ووجس تعميماتس لمحكومي ا

 لتنفيذ ذلؾ، وم اعفي عدد الفماطينييف العامميف ط   طر.
وح ر الم اء، وزير الماليي شكري بشارة، وافير طماطيف لد   طر منير غناـ، وماتشار ر يس الوزراء 

 مازف جاد اهلل.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ين إقامة دولتيم: من حق الفمسطينيالسعودية 

ط  كممتها أماـ الجمعيي العامي لخمـ المتحدة ط  جماي الن اش العاـ  الاعوديي أو حت: واس - نيويورؾ
( الخاص بال  يي الفماطينيي الت  ع دت أمس بالتزامف مت اسحتفاؿ باليوـ العالم  حوؿ البند )

لمممكي لد  األمـ المتحدة با نابي الماتشار لمت امف مت الشعب الفماطين ، وأل اها ال ا ـ بأعماؿ وطد ا
المحاف بف طاروؽ إلياس، أف ال رار الذي اتخذتس الجمعيي العامي لخمـ المتحدة وباألغمبيي  الدكتور عبد

الااح ي ط  م ؿ هذا اليوـ مف العاـ الما   بمنو دولي طماطيف  في الدولي المرا ب غير الع و، ليؤكد 
   يجاد حؿ لم  يي الفماطينيي ومنو الشعب الفماطين  ح س الطبيع  والشرع  نفاد  بر المجتمت الدول

 ط  دولي  ابمي لمحياة كشأف ب يي الشعوب ط  حياة كريمي وطبيعيي.
 //عكاظ، جدة، 

 
 
 
 تيويد القدس "إسرائيل"تدين محاوالت  قطر 

دانتها لمحاوست تهويد ا  نا: - نيويورؾ ل دس، والمااس بالم داات ا ا ميي أكدت دولي  طر رط ها وا 
والمايحيي طيها، خا ي الحـر ال دا  الشريؼ، وأعماؿ الحفريات أافمس وط  محيطس، وكذلؾ محاوست 

ودعت  طر، هي ي األمـ المتحدة والمنظمات الدوليي المعنيي إل  الاع   تهجير اكاف ال دس الفماطينييف.
 دااتها مف هذ  المحاوست ال شرعيي.لحمايي الهويي العربيي لمديني ال دس وم 

جاء ذلؾ ط  بياف  طر أماـ الجمعيي العامي لخمـ المتحدة حوؿ البند الخاص بػلال  يي الفماطينييل والبند 
الخاص بػ لالحالي ط  الشرؽ األواطل والذي أل ا  الايد عبدالعزيز عم  النعمي ع و وطد الدولي المشارؾ 

 معيي العامي لخمـ المتحدة.لمج ط  أعماؿ الدورة الػ 
 //الراية، الدوحة، 

 
 اإليراني يعمن استمرار بالده بدعم الشعب الفمسطيني والوقوف إلى جانبو الرئيس 
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تعهد الر يس ا يران  حاف روحان ، بااتمرار دعـ ب د  لمشعب الفماطين  والو وؼ  أي:يو ب   - طهراف
 إل  جانبس.

أذاعها مندوب إيراف ” اليـو الدول  لمت امف مت الشعب الفماطين “جهها لمناابي و اؿ روحان  ط  راالي و 
الدا ـ لد  منظمي األمـ المتحدة محمد خزاع  باجتماع الجمعيي العامي ط  نيويورؾ، ون متها وكالي )طارس( 

 ”.  دعمسعم  الو وؼ إل  جانب الشعب الفماطين  واساتمرار ط“ا يرانيي ال   اء، إف طهراف عازمي 
  يي “ط  الراالي الت  و عت بت رؼ لجني طماطيف والدوؿ األع اء ط  المنظمي الدوليي، أف  وأ اؼ

عربيي وحاب بؿ كواحدة مف أع د  –عاما ليس ب في   يي اا ميي  احت ؿ طماطيف مطروحي منذ 
 ”.ال  ايا الاياايي وال انونيي عم  الماتو  العالم 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 السالم العادل والشامل الخيار االستراتيجي الوحيد لدول المنطقة :اإلمارات 

الدا مي لد  األمـ المتحدة الميمي الما يي خ ؿ بيانها ط   ا ماراتافيرة سنا نايبي مندوبي الأكدت : واـ
الخيار اساتراتيج  الوحيد الجمعيي العامي، أف الا ـ العادؿ والشامؿ والدا ـ ط  منط ي الشرؽ األواط هو 

لدوؿ المنط ي كاطي المحبي لما ـ واسات رار، مشددة عم  أف الا ـ لف يتح ؽ إس بمعالجي جذور النزاع 
العرب  لا ارا يم ل ومابباتس والمتم ؿ ط  اسناحاب لا ارا يم ل الكامؿ إل  ما  بؿ حدود يونيو/حزيراف 

  مي المتمتعي بكامؿ الايادة وعا متها ال دس الشر يي.و ياـ الدولي الفماطينيي المات 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 تطالب بوقف بناء المستوطنات باكستان 

المجتمت الدول  عم  عدـ التزاـ ال مت حياؿ موا مي إارا يؿ بناء  أمسح ت باكاتاف  :واـ -إا ـ آباد 
ي. و اؿ المندوب الباكاتان  لد  األمـ المتحدة ماعود الماتوطنات اليهوديي عم  األرا   العربيي المحتم

خاف ط  جماي منا شي انس يجب و ؼ بناء الماتوطنات  عطاء المحاد ات الفماطينيي ا ارا يميي طر ي 
لمنجاح. وأو و مو ؼ ب د  الذي يؤكد أف حؿ ال راع العرب  ا ارا يم  بما ط  ذلؾ اناحاب إارا يؿ 

 ومرتفعات الجوسف الاوريي اي ود إل  ا ـ دا ـ ط  المنط ي.مف األرا   المبنانيي 
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 نبيل العربي: استمرار االحتالل اإلسرائيمي يفشل مجمس األمن 

أكد األميف العاـ لمجامعي العربيي، نبيؿ العرب ، أف ااتمرار اسحت ؿ ا ارا يم  : مراد طتح  -ال اهرة 
ع ود، يعكس طشؿ األمـ المتحدة ومجمس األمف ط  اسط ع عم   طينيي، ألك ر مف لخرا   الفما

 ماؤولياتس تجا  تطبيؽ مي اؽ األمـ المتحدة.
آلليي التنايؽ ا  ميم  لمدوؿ العربيي التابعي لخمـ  و اؿ العرب ، ط  كممتس اسطتتاحيي أماـ الدورة الػ

ي لممرة األول ، أف ما يعانيس الشعب الفماطين  مف احت ؿ المتحدة، والذي اات اطتس الجامعي العربي
 ع ود يتعارض مت كاطي  واعد الشرعيي الدوليي. ااتيطان  غير مابوؽ ط  التاريخ، داـ ألك ر مف 

 //الشرق، الدوحة، 
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 اإلسالمي تؤكد أىمية الدور األوروبي في عممية السالم  التعاونمنظمة  
عاوف ا ا م  عم  أهميي الدور األوروب  ط  عمميي الا ـ ط  الشرؽ األواط، أكدت منظمي الت: جدة

 لجهي  درتس عم  ال  ط عم  إارا يؿ  لزامها بالمرجعيات الدوليي ط  هذا الشأف.
العاـ المااعد لشؤوف طماطيف وال دس ط  منظمي التعاوف ا ا م   األميف اات باؿو د جاء ذلؾ خ ؿ 
(، مبعوث استحاد األوروب  |ط  م ر األماني العامي لممنظمي بجدة مااء اس نيف )الافير امير بكر، 

لعمميي الا ـ ط  الشرؽ األواط أندرياس رينيكيس والوطد المراطؽ لس، وااتعرض معس الموا ؼ الاياايي 
مبذولي ط  تحريؾ لممنظمي تجا  ال  يي الفماطينيي، مؤكدًا عم  أهميي دور ا تحاد اسوروب  ط  الجهود ال

عمميي الا ـ، وط  مماراي ال  ط عم  إارا يؿ  لزامها ب بوؿ المرجعيات الدوليي، وكذلؾ و ؼ 
 اساتيطاف ط  كاطي األرض الفماطينيي، خا ي ط  مديني ال دس المحتمي. 

 //قدس برس، 
 
   ئيل" لمواصمتيا احتالل مناطق فمسطينية وسوريةالسوري باألمم المتحدة يندد بـ"إسرامندوب ال 

ندد المندوب الاوري ط  األمـ المتحدة، بشار الجعفري، بإارا يؿ متهًما إياها بمخالفي شروط ع ويتها ط  
 األمـ المتحدة عبر موا مي احت ؿ مناطؽ طماطينيي واوريي.

روف، ذكر الماتوطنات وح ارها لمناطؽ و اؿ الجعفري، إف ر يس الوزراء ا ارا يم  األابؽ، أرييؿ شا
 طماطينيي بال وؿ: لان نت منهـ ااندوتش باطرمي.ل

وذكر ط  كممي لس خ ؿ اجتماع المجني المعنيي بمماراي الشعب الفماطين  لح و س غير ال ابمي لمت رؼ ط  
ميها أف لتتحمؿ األمـ المتحدة، ال   اء، أف إارا يؿ تاع  إل  لخمؽ شروط اسنفجار ط  المنط يل، وع

ماؤوليي تبعات أعمالها الخطيرةل، ودعا إل  ال  ط عم  الجانب ا ارا يم  ل نهاء احت ؿ األرا   
العربيي المحتمي وي حوا مف وهـ  انوف ال وة ويدخموا ط  ماار  وة ال انوف بدس مف ذلؾل، بحاب مو ت 

 «.ا  إف إف بالعربيي»
 //الشروق، مصر، 

 
 تدعو لتخميد اليوم العالمي لمتضامن مع الشعب الفمسطيني  يةمغربىيئة  

دعت لالهي ي الم ربيي لن رة   ايا األمي عموـ الشعب الم رب ل إل  اتخاذ كاطي األشكاؿ : الرباط
واألااليب لتخميد ذكر  لاليوـ العالم  لمت امف مت الشعب الفماطين ل الت  تواطؽ يوـ الجمعي الم بؿ 

 مها طر ي لمتنديد بجميت المماراات الت  تاتهدؼ طماطيف وشعبها وم دااتها.(، واغتنا|)
( إل  لالتوعيي بالو عيي الكار يي والمتدهورة عم  جميت |وشددت الهي ي ط  بياف لها ال   اء )

الماتويات ب طاع غزة بفعؿ الح ار ال اشـ؛ والتحايس ب رورة دعـ  مود أهؿ غزة ماديا ومعنويا، 
ت مف ي ظي األمي لمجابهي األاوأ الذي يدبر  الكياف ال هيون  وحمفاؤ ، والعمؿ مف خ ؿ جميت والرط

األشكاؿ المتاحي لدعـ  مود أهؿ بال دس الشريؼ والمرابطيف باأل    المبارؾ، ط  مواجهي التهويد 
والعمؿ مت كؿ  المتنام ، واساتمرار ط  دعـ ومااندة الشعبيف الم ري والاوري ط  مواجهي اساتبداد،

 ال يوريف مف الشعب الم رب  لمحد مف جريمي التطبيت مت الكياف ال هيون  وط و مرتكبيها وراعيهال.
 //قدس برس، 
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 ريتشارد فولك يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجمة لمنع حدوث كارثة إنسانية بغزة 
الفماطينيي المحتمي  األرا   ط نااف دعا م رر األمـ المتحدة المعن  بحالي ح وؽ ا  :اما -نيويورؾ 

 طاع غزة، خا ي بعد  ط ريتشارد طولؾ اليوـ إل   رورة اتخاذ إجراءات عاجمي لتفاد  و وع كار ي إناانيي 
غراؽ شوارع ال طاع بميا  المجار   ط أف أد  الن ص الحاد  الطا ي إل  تعطيؿ الخدمات ال حيي وا 

 .ال ح وال رؼ 
، وأف محطي الكهرباء  ط إمدادات الطا ي ت ط  حاليا ات ااعات ط ط و اؿ ريتشارد طولؾ إف ل اليـو

 الوحيدة ط  غزة تـ إغ  ها منذ أك ر مف    ي أاابيت بابب ن ص الو ودل.
غزة و ؿ إل  ن طي  ريبي مف حد الكار ي حيث ي وض ن ص  ط بياف لس اليوـ أف الو ت  ط وأ اؼ 

ذلؾ ال حي  ط ط  ال طاع، ويعوؽ بشدة توطير الخدمات األااايي، بما الو ود البنيي التحتيي الهشي بالفعؿ 
 ، ومف المؤكد أف األمور اتاوأ أك ر مف بدء  دوـ ط ؿ الشتاءل.ال ح والميا  وال رؼ 

يعن   وأشار ريتشارد طولؾ إل  أف أ ؿ مف ن ؼ احتياجات غزة مف الطا ي يجر  الوطاء بها، وهو ما
خ  ي، م ؿ غايؿ الكم  وغرؼ العمميات وبنوؾ الدـ، ووحدات العنايي لتعطؿ الخدمات ال حيي المت

 المركزة والحا ناتل.
حاجي  ط بيانس، لكانت الامطات ا ارا يميي أك ر ااتعدادا   دار ت اريو لاكاف غزة الذيف  ط وأ اؼ، 

 إارا يؿ تحوؿ دوف ذلؾل. ط  الطب إل  ع ج عاجؿ، ولكف التكمفي العاليي لمع ج 
 //ة سما اإلخبارية، وكال

 
 قرارات خاصة بفمسطين  خمسةاألمم المتحدة تعتمد بأغمبية ساحقة  

اعتمدت الجمعيي العامي لخمـ المتحدة بأغمبيي ااح ي، اليوـ ال   اء، خماي مشاريت  رارات  :وطا - نيويورؾ
 تتعمؽ ب  يي طماطيف.

 لجمعيي العامي لخمـ المتحدة منا شتس أمس اس نيف، وه :وتتعمؽ ال رارات ببند '  يي طماطيف' الذي بدأت ا
دوؿ  دولي، ومعار ي  ال رار المعنوف 'تاويي   يي طماطيف بالواا ؿ الامميي'، بأغمبيي  -

دوؿ عف  )إارا يؿ، والوسيات المتحدة، وجزر المارشاؿ، وكندا، وباسو، وميكرونيزيا(، طيما امتنعت 
 وأاتراليا، وتون ا، وبابواغينيا الجديدة، وباراغواي، وجنوب الاوداف(.الت ويت )الكاميروف، 

دوؿ )إارا يؿ، والوسيات المتحدة، وجزر  دولي، ومعار ي  ال رار المعنوف 'ال دس'، بأغمبيي  -
ا، دوؿ عف الت ويت )أاتراليا، والكاميروف، وتون  المارشاؿ، وميكرونيزيا، وكندا، وباسو(، طيما امتنعت 

 وبنما، وتوغو، وبابواغينيا الجديدة، وباراغواي، وجنوب الاوداف(.
ال رار المعنوف 'البرنامج ا ع م  الخاص الذي ت طمت بس إدارة شؤوف ا ع ـ باألماني العامي بشأف  -

)إارا يؿ، والوسيات المتحدة، وأاتراليا، وكندا،  دولي، وعار تس    يي طماطيف'، و وت ل الحس 
دوؿ عف الت ويت )الكاميروف، وتون ا، وتوغو،  جزر المارشاؿ، وميكرونيزيا، وباسو(، طيما امتنعت و 

 وهندوراس، وبابواغينيا الجديدة، وباراغواي، وجنوب الاوداف(.
ال رار المعنوف 'المجني المعنيي بمماراي الشعب الفماطين  لح و س غير ال ابمي لمت رؼ': و وت  -

)إارا يؿ، والوسيات المتحدة، وأاتراليا، وكندا، وجزر المارشاؿ،  وعار تس  دوؿ، ل الحس 
 دولي عف الت ويت. وميكرونيزيا، وباسو(، طيما امتنعت 
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 دوؿ، وعار تس  ال رار المعنوف 'شعبي ح وؽ الفماطينييف باألماني العامي': و وت ل الحس  -
دولي  وكندا، وجزر المارشاؿ، وميكرونيزيا، وباسو(، طيما امتنعت  )إارا يؿ، والوسيات المتحدة، وأاتراليا،

 عف الت ويت.
 وتجدر ا شارة إل  أف عدد األ وات المؤيدة لم رارات زاد م ارني بالعاـ الما  .

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 "المعقبة كبيرة في وجو الس"المستوطنات األمم المتحدة:  

بناء آسؼ المنازؿ ط  »اعتبر نا ب األميف العاـ لخمـ المتحدة أف : أ ؼ ب - الحياة –نيويورؾ 
 «.ع بي كبيرة ط  وجس الا ـ»وأف الماتوطنات « الماتوطنات س يمكف أف يتواطؽ مت حؿ الدولتيف

نا المشترؾ طر ي لمتعبير عف دعم»وو ؼ اسجتماع الانوي الت امن  مت الشعب الفماطين  بأنس 
دعـ هذ  الجهود وعم  كؿ األطراؼ التحرؾ »ودعا كؿ الدوؿ ال  « الفماطين -والتزامنا الا ـ ا ارا يم 

 «.بماؤوليي بما يكفؿ إنجاح المفاو ات
ودعا إليااوف إارا يؿ ال  التزاـ واجباتها بحمايي الشعب الفماطين  الوا ت تحت اسحت ؿ ورطت ا غ ؽ عف 

يشكؿ طر ي س ينب   »و اؿ إف الو ت الحال  «. مف تمبيي احتياجات الاكاف المدنييف طيهاوالتأكد »غزة 
كما دعا المانحيف ال  رطت «. ا ارا يم -تفويتها لمعمؿ عم  التو ؿ ال  حؿ دا ـ وعادؿ لمنزاع الفماطين 

 «.أونروا»مااهماتهـ ط   ندوؽ 
 //الحياة، لندن، 

 
 
 
 وبي: بروكسل تعمل عمى إيجاد حل عادل وعاجل لالجئين الفمسطينيينمبعوث االتحاد األور  

لـ ي دـ المبعوث الخاص ل تحاد األوروب  لشؤوف الا ـ ط  الشرؽ األواط، : بندر الشريدة - الرياض
الافير أندريس رينيك ؛  ورة ورديي بشأف مات بؿ المنط ي مف المنظور األوروب ، مؤكدا ط  الو ت نفاس 

شس المنط ي مف انعداـ اسات رار والتعايش يتطمب إنجاز عمميي الا ـ، الت   اؿ إنها لف تتح ؽ أف ما تعي
 إس بتح ؽ األمف لمفماطينييف.

وأشار المبعوث األوروب  ط  هذا ا طار إل  المفاو ات الدا رة حاليا حوؿ عمميي الا ـ بيف الفماطينييف 
ط  م ر استحاد األوروب  « الشرؽ األواط»س الذي خص بس . ولمو رينيك  ط   نايا حدي فوا ارا يميي

بالعا مي الرياض، خ ؿ زيارة لس إل  الاعوديي، إل  بعض الن اط األااايي لاير تمؾ المفاو ات الت  
بشكؿ أااا ، مشيرا إل  أنها تنص عم  أف تكوف ال دس عا مي مشتركي  تأت  وطؽ اتفا يات 

يجاد حموؿ عاجم ي وعادلي  عادة ال ج يف الفماطينييف، شريطي أف يكوف حؽ المجوء لدولي لمدولتيف، وا 
 إارا يؿ.

، أف الع  ي إل   وأكد رينيك ، الذي كاف يش ؿ من ب افير ألمانيا لد  اوريا مف عاـ 
ارا يؿ اتكوف  مف إطار اتفاؽ عاـ  مي حت  يجري تو يت اتفا يي ا ـ دا  بيف استحاد األوروب  وا 

استحاد األوروب  اعتمد ط  الفترة األخيرة عم  أس تكوف هناؾ أي مبادرات جديدة مف »ط  المنط ي. و اؿ 
 غير ااتشارة ال ادة العرب، الحوار وتطرؽ لعدد مف ال  ايا األخر . وطيما يم  نص الحوار:
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 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 "إسرائيلـ"مرضيًا ل يحول النووي االيران اتفاق جنيف تعدّ  فرنسا 

اعتبر م در طرنا  ديبموماا  مطمت عم  استفاؽ الذي أبرمتس ط  جنيؼ إيراف : رندة ت   الديف -باريس 
 بالنابي إل  إارا يؿ. والدوؿ الات المعنيي بممفها النووي، أف استفاؽ مرضٍ 

ط  الم ي،  وـ بنابي شروط، أولها و ؼ طهراف تخ يب اليوراني وأشار إل  أف تؿ أبيب كانت حددت 
وهذا ما تح ؽ،  ـ تحويؿ مخزونها مف اليورانيوـ المخ ب بتمؾ النابي إل  و ود نووي، وتجميد العمؿ ط  

 ، وس حجي  اػػرا يؿ لتدميرها خ ؿ تمؾ الفترة.أشهر منشأة آراؾ بحيث لف ُتشّ ؿ  بؿ 
مركزي جديدة ُتاتخدـ ط  التخ يب،  ورأ  الم در أف الجديد ط  استفاؽ و ؼ إيراف  نت أجهزة طرد

. ولكف الاؤاؿ عم  المد  الطويؿ هو المد  العاكري لمبرنامج معتبرًا أف األمر لـ يحدث منذ العاـ 
 النووي، الذي لـ يتطرؽ إليس استفاؽ ومف شأنس أف يكوف مو وع استفاؽ النها  .

 //الحياة، لندن، 
 
 "لفيتان"تأجيل تطوير حقل ".. إسرائيل"تنتقد مماطمة  "نوبل إنرجي" 

تشارلز ديفيداوف، أف مشروع تطوير ح ؿ غاز « نوبؿ إنرج »أكد المدير العاـ لشركي : حمم  موا 
ط  عرض البحر المتواط اوؼ يتأخر عامًا عم  األ ؿ، وأف الافيني الت  كاف م ررًا أف ت ؿ « لفيتاف»

 إل  موعد غير معروؼ.لبدء حفريات النفط ط  المو ت تأجؿ و ولها 
وت مف ك ـ ديفيداوف عف هذا التأخير ط  تطوير الح ؿ نوعًا مف اسنت اد ال من  لتعامؿ الحكومي 
ا ارا يميي مت الشركات  احبي اسمتياز ط  كؿ ما يتعمؽ بنابي الت دير وحجـ ال را ب المفرو ي عم  

« تمار»ابتمعت الك ير مف ال فادع ط  ح ؿ  ، وبعدما«نوبؿ إنرج »ا نتاج. وير  خبراء ا ت اديوف أف 
 تحاوؿ أف ت ير  واعد المعبي، وتت رؼ ك وة أميركيي.

، وه  أكبر شركات التن يب عف النفط وال از العاممي ط  «نوبؿ إنرج »ويعتبر إع ف المدير العاـ لشركي 
ط  إارا يؿ بعد اكتشاؼ ح م  اسمتيازات ا ارا يميي ط  البحر، تأكيدًا لممشاكؿ الت  تعترض  طاع ال از 

وكانت هذ  اسكتشاطات  د اعتبرت ذخرًا ل  ت اد ا ارا يم ، وأنها اتمكنس مف التحوؿ «. لفيتاف»و« تمار»
 ادرة عم  ت دير ال از والنفط خ ؿ و ت  ريب. غير أف الع بات الت  تعترض تطوير « إمارة»إل  

خ ؿ أعواـ  ميمي، وبدء إنتاج ال از « تمار»ف نفاد ح ؿ تجعؿ مف احتماؿ حدوث   رة كبيرة بي« لفيتاف»
 ، ما ايعّرض اس ت اد ا ارا يم  لهزة كبيرة.«لفيتاف»عم  نطاؽ واات مف ح ؿ 

 //السفير، بيروت، 
 
 وأمريكا ترفضانو "إسرائيل"تشومسكي: خيار الدولة الواحدة ليس سوى وىم وسراب.. و 

المفكر نّعوـ تشوماك  ط  م الي تحميمّيي حوؿ الو ت الراهف ط  الشرؽ  زهير أندراوس:  اؿ -النا رة 
األواط إّف خيار الدولي الواحدة ليس او  وهـ واراب. س يتواطر لهذا الَخيار أّي دعـ دولّ ، وما مف ابب 

ؽ عميس يدعو إارا يؿ وراعيتها األمريكّيي ل بولس، طهما تحم ف ط  جعبتهما ح ًّ أط ؿ بك ير وهو ما يطم
الكاتب ااـ الخيار ال الث الذي يتح ؽ أماـ ناظرينا، وايف   ط  النهايي إل  دولي إارا يمّيي كبر  ذات 

 أغمبّيي يهودّيي ااح ي.
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’ كتاب درااات‘و د خّص الفيماوؼ والمفكر البارز نعوـ تشوماك ، كتاب األبحاث الانوي لمركز درااات 
  الشرؽ األواط، وتاتشرؼ عددا مف الايناريوهات المحتممي لتطور بم الي تحميميي تتناوؿ الو ت الراهف ط

ال  يي الفماطينيي والممؼ ا يران . واتُنشر الم الي كاممي ح ريا ط  الكتاب الانوّي الذي ي در  المركز 
 حوؿ المجتمت الفماطين  ط  إارا يؿ وي در ط  بدايي الشهر الم بؿ. 

طر ّيي شبس عالمّيي بوجود خياريف بالنابي لممنط ي الت  ت ت  يتحدث تشوماك  ط  م التس عف أف هناؾ
ديم راطّيي، أو دولي واحدة مف البحر إل  -واحدة طماطينّيي واألخر  يهودّيي -غربّ  نهر األردف: دولتيف

النهر وعف أّف الك ير مف الفماطينّييف ومنا ريهـ يؤّيدوف حّؿ الدولي الواحدة، ويعولوف عم  ن اؿ مدن  
ألبرتهايد )عم  غرار الن اؿ الذي شّنس الاود األطار ي  د نظاـ الف ؿ ط  جنوب أطري يا(، والذي  د ا

 اُيف   إل  بناء نظاـ ديم راطّ  َعممانَ  عم  كامؿ التراب. 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 وكسفامأ ومنظمة األوروبيبدعم االتحاد  شرقي القدسمشاريع لتعزيز صمود المجتمعات الميمشة  

اف استحاد ايوا ؿ دعمس ل الت مم مي استحاد اسوروب  ط  ال دس  :الحياة الجديدة -ال دس المحتمي 
لمشاريت ط  ال دس الشر يي، وخا ي تمؾ المشاريت الت  تاتهدؼ المجتمعات المهمشي والف يرة م ؿ النااء، 

 حت  يتمكف مف النهوض وتحمؿ الماؤوليات.
ؿ اسحتفاؿ باطتتاح مشاريت مدرة لمدخؿ لمجموعات التوطير والتاميؼ الناويي ط  و الت اياتؿ كادوش خ 

 البمدة ال ديمي والعياويي لاف مف شأف تمؾ المشاريت تحايف او اع النااء اجتماعيا وا ت اديال.
تحاد وا اطت خ ؿ  ص شريط اطتتاح المخيطي الناويي داخؿ م ر الجاليي اسطري يي بالبمدة ال ديمي لاف اس

اسوروب  طخور بت ديـ المااعدة هنا ط  ال دس وخا ي لمنااء مت شركا نا اآلخريف مف اوكافاـ واسغا ي 
الزراعيي وغيرهـ، والراالي اسهـ هنا هو اف النااء يعبرف عف   ي نجاح وتميز س م يؿ لها، كما اف هذا 

تحاطظوا عم  تمؾ المشاريت وتعمموا عم  المشروع يمب  احتياجات ح ي يي لممجتمت الم دا ، وكم  امؿ اف 
 تطويرهال.

مف جهتس  اؿ ماتشار الر ااي لشؤوف ال دس احمد الروي   لاف اختيار المناطؽ وال طاعات المهمشي 
خطوة هامي جدا خا ي ط  ال دس الت  تتعرض لمتهويد واساتيطاف وم ح ي الحجر واسنااف عم  

 الاواءل.
فاـ عف ارتياحها وارورها مف تنفيذ المشروع وتح يؽ جزء ياير مف اح ـ كما اعربت مم مي منظمي اوكا

النااء الفماطينيات ط  ال دس و الت ط  كممتها اماـ عشرات الناوة والح ور لانتـ لديكـ حمـ ونحف لدينا 
حمـ اي ا، وندرؾ ال عوبات والتحديات ونؤمف اف الوا ت عم  اسرض معاكس تماما لتمؾ اسح ـ، طهناؾ 
 مؽ اسمهات مف خطر هدـ منازلهف، وهناؾ  مؽ اسطفاؿ مف الحواجز، وهناؾ الم ح ات وال رامات وما 

%، لكف مف ي  ؿ اعباء المواطنيف، كما ندرؾ اف هناؾ نابي بطالي كبيرة لد  النااء الم دايات تتجاوز 
ة ط  الحياة والتماؾ بال يـ، واط ذلؾ كمس تبرز المرأة الم دايي كم اؿ ح  عم  ال مود والتحدي واسراد

 ون وؿ لكـ انتـ لاتـ وحدكـ نحف هنا معكـ واناتمر ط  دعمكـ حت  تتح ؽ اح مكـل.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 مدن بريطانية تسعة"عرض حال" لالنتياكات ضد أطفال فمسطين في  
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ة ط  بريطانيا تديف اسنتهاكات مف بيف أ وات ك ير  :محمد أبو الريش -ال دس دوت كـو  -لندف 
ا ارا يميي ط  األرا   الفماطينيي المحتمي، بخ ؼ ما ي حظ مف مراوحي الحكومي ما بيف تأييد معمف 
داني ألنشطتها اساتيطانيي وانتهاكاتها المتنوعي ط  األرا   الفماطينيي المحتمي، تبدي   ارا يؿ مف جهي وا 

وفل، كما الناشطي ط  الت امف مت الشعب الفماطين  لهيمري ويمزل، اهتماما الكاتبي البريطانيي لطكتوريا برا
وا حا بأف يعمـ أهؿ طماطيف بأف لهنال، ط  بريطانيا، مف يااند   يتهـ العادلي، طيما تتمن  األخيرة بػل أف 

عبر  يبدي الجانب الفماطين  الرام  اهتماما اكبر بحركات الت امف الدوليي مت طماطيف، بما ط  ذلؾ
 ت ديـ الدعوات لمجموعات الت امف لزيارة األرا   الفماطينيي واسط ع عم  تمؾ اسنتهاكات.
العمؿ مف  –الناشطي لويمزل و نشطاء المجموعات البريطانيي العاممي  مف حممي ل الت امف مت طماطيف 

العالميي لمدطاع عف  أجؿ أطفاؿ طماطيفل ااهموا خ ؿ اسياـ ال ميمي الما يي ط  تنظيـ جولي لمحركي
مدف بريطانيي، حيث شممت الجولي تنظيـ اجتماعات مت شخ يات  جابت  -طرع طماطيف  -اسطفاؿ 

راميي بريطانيي، وندوات بح ور الم ات مف المواطنيف؛ لو عهـ ط   ورة اسنتهاكات الت  يتعرض لها 
التفات لم انوف الدول  ا ناان  و  أطفاؿ طماطيف، ايما اسعت است الت  تطاؿ الم ات منهـ دوف أدن 

 اتفا يي ح وؽ الطفؿ الدوليي.
 //القدس، القدس، 

 
سـتخبارّية عـن قـدرات حمـاس العسـكرّية فـي معمومات صييونية حصرية تكشف طرق جمع المعمومـات اال 21

 غزة
اف عػوطرل عػػف كشػػؼ المرااػؿ األمنػ  ال ػهيون  ليوحنػ: ترجمػي مركػز درااػات وتحميػؿ المعمومػات ال ػحفّيي

تفا يؿ إ اطيي غير ماػبو ي حػوؿ كيفيػي جمػت جهػاز ا اػتخبارات العاػكريي لأمػافل المعمومػات عػف  ػدرات 
حمػػػاس ال ػػػاروخيي عشػػػيي الحػػػرب األخيػػػرة عمػػػ  غػػػزة  بػػػؿ عػػػاـ مػػػف اآلف، حيػػػث أدار طريػػػؽ م ػػػ ر لحػػػرب 

. ولفػت 2010 يؼ  ل منذ5الع وؿل  د حماس ألشهر طويمي، وبدأت نشاطات لالنمؿل حوؿ  اروخ لطجر
كػػـ، بػػدأ طػػور بدايػػي تػػدط ها  75لعػػوطرل إلػػ  أّف النشػػاطات ال ػػهيونّيي  ػػد هػػذ  ال ػػواريخ التػػ  ي ػػؿ مػػداها 

لم طػػاع، مػػا يؤهمهػػا ل ػػرب أهػػداؼ طػػ  واػػط لإاػػرا يؿل، وتراط ػػت عمميػػات جمػػت المعمومػػات ا اػػتخباريي مػػت 
وجيػػػا وكػػػؿ معمومػػػي أو ن ػػػؼ معمومػػػي عمػػػؿ طػػػوا ـ درااػػػات وأبحػػػاث وأخػػػر  متخ  ػػػي بالتو عػػػات والتكنول

 ااتخدمت بشكؿ احتراط ،  تماـ راـ ال ورة العامي الت  أ يؼ طيما بعد لػلبنؾ األهداؼل.
، وبعػد د ػػا ؽ  ميمػي مػف العمميػي ا طتتاحيػي لمحػرب التػ  عرطػت بإاػػـ 14/11وأّكػد أّنػس طػ  اػاعات ظهػر يػوـ 

مػاس لأحمػد الجعبػريل، شػهدت ال اعػدة الجويػي لرمػات لعامود الاػحابل، وتم مػت بإغتيػاؿ ال ا ػد العاػكري لح
داطيػػدل و بػػؿ يػػـو واحػػد مػػف العمميػػي حركػػي مك فػػي مػػف ا اػػتعداد والتجهيػػز وتهي ػػي الطػػا رات لإل ػػ ع، طيمػػا تػػـ 
تحديػػد مخػػازف أاػػمحي إاػػتراتيجيي تحتػػوي عشػػرات ال ػػواريخ التػػ  عممػػت حمػػاس عمػػ  ااػػتيعابها خػػ ؿ أك ػػر 

ؾ األهػداؼل التػ  انتظػػرت أوامػر ال يػادة لتػدميرها، و ػربها ب ػوة. وأشػار إلػػ  أّف أشػهر عمػ   ا مػي لبنػ 6مػف 
عػادة الحركػي لمعمػؿ  هدؼ العمميي األاااػ  تم ػؿ بشػؿ  ػدرات حمػاس عمػ  إطػ ؽ  ػواريخ بعيػدة المػد ، وا 

عهػػػا ط ػػػط  ػػػمف ال ػػػواريخ   ػػػيرة المػػػد  المعروطػػػي لػػػػلإارا يؿل منػػػذ بدايػػػي األلفيػػػي ال انيػػػي، ويمكػػػف التعامػػػؿ م
باػػهولي ناػػبيي، وطػػ  هػػذ  المحظػػات انتظػػرت الطػػا رات الم اتمػػي المحم ػػي طػػ  أجػػواء غػػزة طػػوؽ األهػػداؼ تمامػػًا 
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منتظػػرة إطػػ ؽ  ػػواريخها لتػػدمير مخػػازف ال ػػواريخ التػػ   ػػنفتها بػػأكبر تهديػػد يواجػػس اػػكاف منط ػػي واػػط 
 لإارا يؿل.

التابعي ل اـ األبحاث ط  لأمافل، أّنس  ون ؿ لعوطرل عف ماؤوؿ حرب األدم ي ا اتخباريي  د حركي حماس
ركز جهود  عم  مد  عاـ ون ؼ  بؿ الحرب عم  الااحي الفماطينيي، ولعب دورًا مركزيًا بتحديد األهداؼ 
خراجهػػا مػػف دا ػػرة  الواجػػب تػػدميرها، وانتظػػر مػػت رجالػػس لحظػػي ااػػتهداؼ وااػػتخداـ األهػػداؼ التػػ  أعػػدوها، وا 

ل التػ  تولػت وحػدة أبحػاث مهمػي جمػت كػؿ معمومػي 5ازف  ػواريخ لطجػر الفعؿ والعمؿ لتػدميرهال، خا ػي مخػ
 مهما كانت   يرة عنها.

 
 خمف الكواليس

وأ اؼ أّف رجاؿ  اـ األبحاث امحوا لػ  بإل ػاء نظػرة عمػ  خمػؼ كػواليس عمميػي لعػامود الاػحابل، وشػرح 
التػػػ  بػػػذلوها لر ػػػد  مراحػػػؿ جمػػػت المعمومػػػات مرحمػػػي إ ػػػر أخػػػر ، إ ػػػاطي لشػػػرحهـ لمجهػػػود الخا ػػػي والكبيػػػرة

وتحديد مكاف ال واريخ المحاني، وعرطنػا بأنهػا  ػادرة عمػ   ػرب لتػؿ أبيػبل، وبػدأنا العمػؿ لمواجهتهػا، وطػ  
هذ  المحظي أدركت لأمافل أف حماس تعمؿ عم  مشػروع كبيػر وجديػد، لػذلؾ تػـ توجيػس كاطػي الجهػود والمػوارد 

 واريخ متواطي المػد  تمنحهػا طػ  حػاؿ ااػتخدامها الخا ي بمواجهتس مت إعطا س أولويي، عم  اعتبار أف 
 ػػورة الن ػػر، وتاػػمو لهػػا برطػػت عمػػـ ا نت ػػار. لهػػذا شػػكمت بالناػػبي لحمػػاس هػػدطًا يجػػب إخفػػاؤ  جيػػدًا طػػ  
اياؽ اعيها  مت ؾ  وة إاتراتيجيي دوف أف ي در أحد عم  عر مي مشروعها أو التشويش عميس، ونظر إليهػا 

 ي كاارة لمتوازفل. ادة الجيش عم  أنها لأامح
وأّكد ال ابط أّف لأمػافل أدركػت أف األمػر يتعمػؽ بمو ػوع ياػتوجب وياػتحؽ توظيػؼ وااػت مار جهػود كبيػرة 
وك يرة لإلحاطي بس، بهدؼ التو ؿ لنتا ج، وكاف هدطها تح يؽ انجاز ااتراتيج  يـو  دور األوامر، واألخذ 

ل وطػػرؽ إدخالهػػا ل طػػاع غػػزة، والماػػار الػػذي 5 بعػػيف ا عتبػػار المحطػػات التػػ  تو فػػت طيهػػا  ػػواريخ لطجػػر
اػػمكتس مػػف لحظػػي دخولهػػا، و ػػبطهـ بمنت ػػؼ الطريػػؽ، لمعرطػػي مكػػاف تواجػػدهـ طػػ  كػػؿ لحظػػي وزمػػف حتػػ  
و ولهـ ن طي النهايي لب ر ا ط ؽل. وأو و أّنس مف المهـ ا شارة هنا إلػ  أف كبػار  ػادة لأمػافل بمػف طػيهـ 

رايي ومعرطي بجهود جمت المعمومػات، لكػف تػول  مهمػي جمػت المعمومػات ر يس الجهاز لأطيؼ كوخاط ل عم  د
اليوميػي تػػوس  طػػا ـ م ػ ر مػػف البػػاح يف، ممػف عرطػػوا األمػػر، وطهمػوا المو ػػوع بشػػكؿ جيػد جػػدًا، وااػػتطاعوا 
دراؾ جوهر ، ألنهـ يت وروف عدد ال ػهايني الػذيف ي عػوف تحػت اػ ؼ هػذا  تمييز وطهـ أي ت يير، وتفاير وا 

خا ػػًي وأّف الحػػديث يتعمػػؽ بػػرؤوس حربّيػػي مػػف م ػػات الكيموغرامػػات مػػف المتفجػػرات، وماػػتو  د ػػي  التهديػػد،
 مع وؿ وهاـ.

وأشػػار إلػػ  أف المهمػػي نفػػذت عمػػ  مػػدار الاػػاعي، طيمػػا اهتمػػت أط ػػؿ األدم ػػي والع ػػوؿ بتحميػػؿ كػػؿ معمومػػي 
ها بأنهػػػا ذات ع  ػػػي وشػػػذراتها، كانػػػت ت ػػػمنا وتحميػػػؿ كػػػؿ حركػػػي ت ػػػـو بهػػػا حمػػػاس، أو خطػػػوة يمكػػػف تفاػػػير 

بال ػػػػواريخ، نالػػػػت اهتمامػػػػًا كبيػػػػرًا، مػػػػف خػػػػ ؿ المكػػػػوث اػػػػاعات طويمػػػػي طيمػػػػي أشػػػػهر طويمػػػػي أمػػػػاـ شاشػػػػات 
الحوااػػيب. وأو ػػو لعػػوطرل أّف أطػػراد خميػػي المتابعػػي ا اػػتخباريي بػػذلوا كػػؿ جهػػد كػػ  تكػػوف كػػؿ غػػارة وهجمػػي 

  ب ػر مػا وتحديػد  كهػدؼ ل ػارة، وبعػد ذلػؾ ذات د ي كاممي وتامي، ولػـ نكػف لناػمو ألنفاػنا بو ػت إشػارة عمػ
 ا كتشاؼ بأّف ال واريخ أطم ت مف منزؿ مجاور.

 
 مسار المراقبة
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لذلؾ تـ تنفيذ ماار ر ابي د يؽ جدًا عم  عمػؿ طػا ـ البحػث والبػاح يف الػذيف أجبػروا عمػ  و ػت م مػؼ إلػ  
تو ػػت، واماػػمي طويمػػي مػػف جانػػب كػػؿ هػػدؼ يحتػػوي عمػػ  كاطػػي المعمومػػات، بمػػا طػػ  ذلػػؾ عػػدد ا  ػػابات الم

المعطيات الد ي ي جر  ت بيتها بجانب كؿ هدؼ، و د كانت عمميي مركبي ومع دة، وكمفنا بأف نشخص ونحدد 
المكاف، وطرح التحفظات طػ  نفػس الو ػت، ودا مػًا إعطػاء  ػورة ح ي يػي لمو ػت، وأف نو ػت األهػداؼ بدرجػي 

   ي عاليي جدًا.
اطمػػت  ػػباط كبػػار طػػ  ا اػػتخبارات العاػػكريي آخػػريف عمػػ  المعمومػػات  وطػػ  اػػياؽ عمميػػي الر ابػػي الداخميػػي،

كرؤاػػػاء الشػػػعب والاػػػاحات، ووجػػػس ال ػػػباط الكبػػػار األاػػػ مي  ااػػػيي و ػػػعبي ليعرطػػػوا مػػػد   ػػػحي و ػػػ بي 
المعمومػات ليتمكنػوا مػف و ػت تػػو يعهـ النهػا   عمػ  األهػداؼ، ومهاجمتهػػا  ػمف عمميػي لعػامود الاػػحابل، 

مورتس عرض عم  ر يس لأمافل، وهذا لـ يكف مطموبػًا، بػؿ  منػا بػذلؾ  ط عػس عمػ  وكؿ هدؼ تـ تحديد  وب
 األهداؼ ط  مراحمها األول ، وو ت  ا د المنط ي الجنوبيي ط  ال ورة.

وأّكػػػد لعػػػوطرل أف عمميػػػي جمػػػت المعمومػػػات ااػػػتمرت عػػػاميف ون ػػػؼ دوف تو ػػػؼ حتػػػ  اػػػاعات الظهػػػر مػػػف 
مػؼ لبنػػؾ األهػػداؼل لمعمػؿ عميػػس  ػػمف موجػي الهجػػـو ال انيػػي، حيػث اغتيػػؿ لالجعبػريل، وتػػـ و ػػت م 14/11

التػػ  تاػػتكمؿ، وتػػتـ جولػػي اغتيػػاؿ  ػػادة الػػذراع العاػػكري لحمػػاس، حيػػث انتظػػروا طػػ  مركػػز إدارة النيػػراف طػػ  
ال يػػادة العاػػكريي الجنوبيػػي أمػػر الشػػروع بتنفيػػذ العمميػػي بعػػد ا نتهػػاء مػػف آخػػر ا اػػتعدادات، و ػػدرت عبػػر 

مركػز إدارة النيػراف مكالمػي موجهػي ل رطػي العمميػات التنفيذيػي التابعػي لاػ ح الجػو، بالشػروع  جهاز الهاتؼ ط 
بتايير لال طار الجويل ط  إشارة لشف ال ارات المتتابعي. وأ اؼ أّنس ط  لحظي ح ػوؿ المواط ػي والم ػاد ي 

و ػػواريخها بهػػدؼ شػػؿ تػػـ إ ػػدار أمػػر لاطعػػؿل لاػػ ح الجػػو، حيػػث انطم ػػت الطػػا رات لماػػماء لتم ػػ   ػػذا فها 
كػػػـ لرغبتنػػػا بالحفػػػاظ عمػػػ  لالممعػػػبل  ػػػمف المػػػد   40 ػػػدرات حمػػػاس، عمػػػ  إطػػػ ؽ ال ػػػواريخ ذات مػػػد  

المعتػػاديف عميػػس وعمػػ  مواجهتػػس والتعامػػؿ معػػس، لػػذلؾ تػػـ إ ػػدار أمػػر منػػت نشػػر ل ػػماف الاػػرّيي. لكننػػا وطػػور 
طػ ؽ   ػواريخ لطجػرل وكاطػي مكونػي البنيػي التحتيػي اغتياؿ لالجعبريل هاجمنا أهػداطًا نوعّيػي: كموا ػت تخػزيف وا 

خراجهػا مػف المعبػي، ودا ػرة تهديػدات حمػاس الموجهػي  ال تاليي الت   نفناها  مف األهداؼ الواجب إزالتها، وا 
  دنا بهدؼ خفض  دراتها بعيدة المد  بالدرجي األول ، و رب الواا ؿ ال تاليي  در ا مكاف.

 
 خطة اليجوم

طػػػا رات مػػػف  اعػػػدة لرمػػػات اطيػػػؼل الجويػػػي، عمػػػؿ مركػػػز إدارة النيػػػراف التػػػابت لممنط ػػػي وبػػػالتوازي مػػػت إ ػػػ ع ال
الجنوبيي عم  ترشػيو األهػداؼ الواجػب  ػربها، ونفػذوا عمميػي طحػص د يػؽ بعػد كػؿ غػارة، ألنهػـ أدركػوا بػأّف 

ار بػأف   ؼ  واريخ نوعيي لطجرل  د يابب انفجارها أ رارا  مف دا رة ب طر واات، واتخػذ منػذ البدايػي  ػر 
تكػػػػوف ال ػػػػارات وال ػػػػربات متجاناػػػػي ومتشػػػػابهي وموحػػػػدة، لمنػػػػت حمػػػػاس مػػػػف ااػػػػت  ؿ أيػػػػي طر ػػػػي  خفػػػػاء 
ال واريخ، أو إط  ها طور ر دهـ عمميي أو غارة. وأ اؼ أّنس ط  الموا ت التػ  كانػت طيهػا مخػازف وموا ػت 

يعػػي لمم ػػاد ي عميهػػا، إطػػ ؽ  ػػواريخ طجػػر  ريبػػي مػػف الاػػكاف، ا ػػطررنا لرطػػت خطػػي الهجػػوـ لماػػتويات رط
 وط  بعض الحاست ا طررنا لتنفيذ هجمات إ اطيي لمتأكد مف تدمير ال واريخ والواا ؿ ال تاليي.

طػػ  نفػػس المحظػػي، يشػػير لعػػوطرل إلػػ  أف م ػػر ال يػػادة العامػػي واػػط لتػػؿ أبيػػبل، المعػػروؼ بػػػلب ر ال يػػادةل شػػهد 
ممف عمموا بال ارة ا طتتاحيي لا غتياؿل، ورجاؿ  حالي مف اساتنفار، حيث جمس ر يس األركاف وكبار  ادتس،

لأمافل الذيف انتظروا ورود الراا ؿ والمعمومات مف داخؿ غزة لمعرطي إذا كانت العمميػي ح  ػت النجػاح أـ س، 
طيما أكد ا اػتط ع الجػوي المراطػؽ لم ػارات تػدمير كاطػي األهػداؼ، لكػف الشػؾ ب ػ   ا مػًا، حتػ  بػدأت ت ػؿ 
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اتخبارّيي األول . وزعـ لعوطرل أّف حماس حاولت إخفاء كؿ  ػاروخ، لكػف لطجػرل كػاف مرتفعػًا المعمومات ا 
ولػػيس مػػػف الاػػهؿ إخفا ػػػس، ومػػرت منػػػذ لحظػػي و ػػػولها غػػزة طػػػ  ماػػار طويػػػؿ حتػػ  لحظػػػي دطنهػػا، وتهي تهػػػا 

ت لإلط ؽ، واحتو  كػؿ ب ػر إطػ ؽ عمػ  عػدة  ػواريخ معػدة لإلطػ ؽ طػور تم ػ  األمػر، طيمػا كانػت عمميػا
 جمت المعمومات مف  بمنا متوا مي وماتمرة، وكؿ ت دـ ط  هذا المجاؿ احتاج لو ت طويؿ.

 موقع تيك ديبكا األمني
 75/44/7043، ترجمات عبرية، 7454التقرير المعموماتي 

 
 "نحن" و"ىم" ومصر 25

 طاهر النونو
حف ل حت  تعرؼ مف ي وؿ  مويؿ هنت توف ط  كتابس الشهير )  داـ الح ارات ( عميؾ اف تعرؼ مف ل ن

لهـل ، اذ ير  اف كممي لنحفل تعبر عف اسطار الذي ينتم  اليس الفرد والجماعػي او الدولػي التػ  هػ  اسطػار 
 الجامت والموحد والت  تشكؿ مجموعي دوؿ اسمي او لالح ارةل بمفهوـ هنت توف.

نحػف ل الخا ػي بنػا هػ  كبيػرة بػؿ  و د س نبتعد ك يرا عف هذا التو يؼ ط  اطار الرؤيي اساػ ميي طػإف الػػ ل
كبيرة جدا واتااعها بر ي الكرة اسر يي وتمر بعدة دوا ر اولها الوطف و انيها ال وميي و ال ها اسمي ا ا ميي 
طكػػؿ ماػػمـ هػػو اخػػ  طػػ  الع يػػدة وكػػؿ عربػػ  اخػػ  طػػ  ال وميػػي وكػػؿ طماػػطين  هػػو اخػػ  طػػ  الػػوطف لػػس حػػؽ 

 المواطني كام  ب ض النظر عف دينس.
ما تعممنا ط  مدراي حماس اف ل هـ ل او اسخر الذي يشكؿ الن ػيض او التنػا ض مػت الػػ ل نحػف ل الخا ػي ك

بنػػا وي ػػؼ معهػػا طػػ  خانػػي العػػداء هػػو اسحػػت ؿ ال ػػهيون  الػػذي احتػػؿ ار ػػنا وهجػػر اباءنػػا واػػمب ح و نػػا 
تنػا رة مت ػارعي، ماػتند الػ  وي تمنا ليؿ نهار بؿ يحاوؿ اف يفتت الػػ ل نحػف ل التػ  ننتمػ  لهػا الػ  جزي ػات م

مبػػدأ ااػػتعماري  ػػديـ ل طػػرؽ تاػػد ل ويعتمػػد طػػ  ب ا ػػس عمػػ  ااػػتمرار تشػػظ  الػػػ ل نحػػفل العربيػػي واساػػ ميي بػػؿ 
 حت  ط  دا رتها الفماطينيي ال ي ي.

وبالتػػال  طػػإف م ػػر وطػػؽ منهجنػػا ومدراػػتنا س ت ػػت طػػ  معاػػكر ل هػػـ ل وانمػػا جػػزء ا ػػيؿ مػػف دا ػػرة الػػػ نحػػف 
الت  ننتم  لها وه  اسمي بش يها المتكامميف العرب  واسا م  لذا طإف أي  راع داخؿ الػ ل نحف ل  الوااعي

س يخدـ وس يتطابؽ مت المفاهيـ الت  نتحرؾ بناء عميها واساتراتيجيي التػ  تاػير عميهػا حركػي حمػاس والتػ  
اساػػ ميي كاطػػي ب ػػض النظػػر عػػف أكػػدت منػػذ انط  تهػػا حر ػػها عمػػ  ع  ػػي متوازنػػي مػػت اسنظمػػي العربيػػي و 

مد  البعد او ال رب اسيدلوج  مػت هػذ  اسنظمػي سدراؾ حمػاس بمػد  الحاجػي الػ  تمتػيف وت ويػي دوا ػر الػػ ل 
و ؼ م ر  1988نحف ل ط  مواجهي دا رة ل هـ ل المحددة بد ي لدينا ، بؿ اف مي اؽ حماس ال ادر عاـ 

بػايف كػاف عمػ  اشػد  بػيف مػنهج كامػب ديفػد الػذي تبنتػس م ػر بالش ي ي الكبر  ط  و ت مػف المفتػرض اف الت
 مبارؾ بؿ وشكمت لس عنوانا ومدخ  ال  المنط ي وبيف برنامج الم اومي الذي تحممس حركي حماس .

كذلؾ ااتطاعت حماس اف تناج ع  ات متيني مت دوؿ م ؿ اػوريا وتواجػدت طيهػا لاػنوات طػواؿ طػ  و ػت 
خواف الماػمميف طػ  اػوريا ولػـ تخػؼ حمػاس طػ  لحظػي مػف المحظػات انتما هػا كاف يجـر طيس اسنتماء ال  اس

 الفكري لهذ  الجماعي بؿ عبرت باعتزاز واطتخار عف هذ  اس وؿ والمرجعيي الفكريي.
ولعؿ المتابت لمخط البيػان  لمع  ػي بػيف حمػاس وم ػر يمكػف اف يممػس عػددا مػف المػؤ رات وال عبػيف الػذيف 

بػػذر الشػػ اؽ بشػػكؿ س يخػػدـ اػػو  اعػػداء هػػذ  اسمػػي والمشػػروع اساػػتعماري طيهػػا الػػذيف يحػػاولوف زرع الفتنػػي و 
 ياعدهـ الفر ي وياؤهـ م مو الوحدة واستفاؽ ألنها تعيد بناء الػ ل نحف الكبيرة ل .
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ومف خ ؿ بعػض الكتابػات والت ػريحات طػ  واػا ؿ اسعػ ـ المختمفػي يمكػف  ػراءة تيػار وا ػو داخػؿ حركػي 
الع بيي الحزبيي وربما الم الو الشخ يي الت  ارتبطت بػاسحت ؿ عػف رؤيػي الم ػمحي الوطنيػي طتو اعمتس 

الكامني ط  وحػدة ال ػؼ طػراح هػؤسء النفػر يػذكوف عنا ػر اسن اػاـ الػداخم  بػيف طػتو وحمػاس وي م ػوف كػؿ 
دد حالػػػي بػػاب نحػػاوؿ طتحػػس مػػف أجػػؿ تح يػػؽ الم ػػالحي الح ي يػػػي بػػؿ ويحػػاولوف تعميػػؽ كػػؿ مػػا يمكػػف اف يبػػ

الخػػ ؼ بػػيف الدولػػي الم ػػريي وحمػػاس الحكومػػي والحركػػي، ظنػػا اف هػػذا يمكػػف اف يػػؤدي بالمح ػػمي الػػ  عػػزؿ 
الحركي عف محيطها العرب  واس ميمػ  وياػاهـ طػ  انهيػار مشػروعها ورطعهػا الرايػات البي ػاء ، غيػر اف هػذا 

 الوهـ لف يتح ؽ بإذف اهلل .
ااػػاءة الع  ػػي الحماػػاويي الم ػػريي عبػػر  ػػرب كػػؿ محاولػػي لػػرأب  اف هػػذ  ال ػػراءة الخاط ػػي والمراهنػػي عمػػ 

ال دع يمكف تمماها بو وح منذ خطاب ر يس الػوزراء اسخ ابػو العبػد والػذي  ػدـ طيػس رؤيػي وا ػحي  نهػاء 
اسن اػػاـ الػػداخم  وأراػػؿ راػػا ؿ  ػػريحي لمدولػػي الم ػػريي ت ػػمنت مفػػردات المػػنهج الػػذي تاػػير عميػػس حركػػي 

موض وال ػا ـ عمػ  الػػ ل نحػف ل ب ػورة وا ػحي وس ولػـ ولػف ي ػت م ػر طػ  أي مػف حماس دوف لبس او غ
ع ػػورها طػػ  خانػػي ل هػػـ ل أبػػدا. وهنػػا ناػػتهجف بعػػض اس ػػ ـ الماػػمومي التػػ  حاولػػت الت ميػػؿ مػػف المعنػػ  
العظػػيـ الػػذي   ػػد  ر ػػيس الػػوزراء حينمػػا و ػػؼ مػػا يجػػري مػػت م ػػر بأنػػس عتػػاب متبػػادؿ طػػ  محاولػػي منػػس 

اطر وتبريػػد الممفػػات الاػػاخني وتعزيػػز خطػػاب الت ػػالو اسمػػر الػػذي لػػـ يػػرؽ ل ػػناع الفػػتف والػػذيف لتهد ػػي الخػػو 
يعمموف لحااب الجهات الت  ااتمرأت  ناعي المؤامرات عم  حااب معاناة الشػعب وعذاباتػس ، وهػ  ذاتهػا 

رؤيػػي الجهػػات التػػ  ت  ػػب حينمػػا تاػػو  الع  ػػي بػػيف حمػػاس وم ػػر وبػػيف حمػػاس وأشػػ ا ها العػػرب وتػػود 
 المنادب والعويؿ والمعارؾ الجانبيي، وه  بالتال  ت طؼ بدا رة ل هـ ل طبؤات هذ  الدا رة ومف طيها.

وأاتطيت اف اؤكد بو ػوح وكممػات س ت بػؿ التأويػؿ اف ع  ػي حمػاس بم ػر  ا مػي عمػ  عػدة ا ػوؿ اهمهػا 
اس تجػػا  م ػػر هػػ  التعامػػؿ مػػت اسنتمػػاء المشػػترؾ لػػذات اسمػػي والتػػاريخ والع يػػدة ومػػف هنػػا طإاػػتراتيجيي حمػػ

م ػػر الدولػػي م ػػر المؤااػػي م ػػر ارادة الشػػعب وخيػػار ، ولػػف تكػػوف حمػػاس جػػزءا مػػف المعادلػػي الم ػػريي 
الداخميي او اف ت امر بم محي شعبنا ألي ابب منطم س مفهـو او م موف حزبػ  ألننػا نػؤمف ونػدرؾ اف  ػوة 

ما الػ  حالػي مػف ال ػعؼ ولػذلؾ حري ػوف عمػ  اسمي ط  وحدتها واف أي حالي  راع داخم  طيها يؤدي حت
اف س يكػػوف لنػػا أي شػػكؿ مػػف اشػػكاؿ ال ػػراع والخػػ ؼ مػػت أي  طػػر عربػػ  أو إاػػ م  بػػؿ وناػػع   نهػػاء 

 اسن ااـ الفماطين  الداخم  الذي مف شأنس اش النا عف اهداؼ شعبنا الكبر .
م ػػر الحبيبػػي وس نفػػرؽ مػػف أي جهػػي  وس اخفػػ  مشػػاعر الحػػزف وال  ػػب ونحػػف نتم ػػ  انبػػاء الػػدـ الػػواردة مػػف

كانػػت سف الػػدماء تػػذك  ال ػػراعات ويحػػدونا اسمػػؿ بوحػػدة ال ػػؼ الم ػػري ورأب ال ػػدع وح ػػف الػػدـ وزواؿ 
اسن اػاـ الػداخم  عمػػ  خيػر مػػا ينفػت م ػر سف م ػػر امػؿ هػػذ  اسمػي ورأاػها طػػإذا مػا تعاطػػت و ويػت طأمتنػػا 

 ػرة الػػ ل نحػف الكبػر  ل وس نجػزئ هػذ  الػػ ل نحػف ل الػ  حمػاس  ويي متعاطيي عزيزة لنكوف وم ر وامتنا ط  دا
 وم ر طكؿ خ ؼ يذوب ط  دا رة الم محي الواحدة .

اما اذا اخطأ احدنا ط   راءة هذ  الػ ل نحف ل طهو تم ا يا يعمؿ مف اجؿ الػ ل هـ ل ويتماه  مت اهداطهـ ويفتو 
 .الباب اماـ شر عم  اسمي س احد يعمـ منتها  إس اهلل

 72/44/7043، وكالة سما اإلخبارية
 

 الفمسطينيون واإلسرائيميون باتفاق سالم؟ ُيفاجأىل  22
 حمد جميؿ عـزأ
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يػػي والبريطانيػػي الر ياػػي، يمكػػف الخػػروج بااػػتنتاج أّف الطػػرؼ ا اػػرا يم  يعػػيش أزمػػي مريكب ػػراءة ال ػػحؼ األ
غـ معار ي حكومي بنياميف نتنياهو الشراي. وأّنس  انيي، بعد أزمي إبراـ الدوؿ الكبر  اتفا ًا نوويا مت إيراف، ر 

 د تبّينت محدوديي ال وة ا ارا يميي، وعدـ وا عيي خياست ا اػرا يمييف. وتتم ػؿ األزمػي ال انيػي طػ  أّف الجميػت 
 يوف مت إارا يؿ اآلف، وكيؼ يدطعونها لما ـ. مريكيتحد وف عّما يفعمس األ

ييف  د ي م وف   وطهـ )إذا جاز ال وؿ إّف هناؾ   طا( عمػ  مريكتختمؼ التحمي ت بيف مف ير  أّف األ
ا اػػرا يمييف؛ وبػػيف مػػف يػػروف أّنهػػـ اػػيزيدونها. ولكػػف استفػػاؽ طػػ  الػػرأي يتم ػػؿ طػػ  أف المػػأزؽ طػػ  التاػػويي 

 الامميي ماؤوليي ا ارا يمييف. 
لر يس بػاراؾ أوبامػا دخمػت اتفا يػي بحاب تحميؿ لجيدوف راشماف، ط  لطايننشاؿ تايمزل البريطانيي، طإّف إدارة ا

ييف ل تفػػاؽ، م ابػػؿ معار ػػي مػػريك% مػػف األ 56جنيػػؼ مػػت إيػػراف، ماػػمحي بااػػتط عات رأي أظهػػرت تأييػػد 
ييف ايتفهموف   وطًا مريك%. وير  الكاتب أّف إدارة أوباما اتنطمؽ ط  تعاممها مت إارا يؿ مف أّف األ 39

ا، ألّنهـ س يريدوف حربًا جديدة ط  الشػرؽ األواػط. ويشػير راشػماف عم  إارا يؿ، رغـ تعاطفهـ الت ميدي معه
إل  أّف الموب  ا ارا يم  ط  الكون رس، لـ يخار ط ط مو وع استفاؽ مت إيراف، ولكنػس خاػر  بػؿ هػذا طػ  
الممؼ الاػوري. وأف تحػدي ايااػي أوبامػا ا يرانيػي اآلف مػف  بػؿ إاػرا يؿ ومؤيػديها، حتػ  لػو نجػو، طاػيكوف 

هاني لمر يس األمريكب إل  هزيمي لإلارا يمييف، ألّنس يعن  جر األأ ر    . مريكييف إل  الحرب، وا 
س تبػػػدو تاػػػيب  ليفنػػػ ، الػػػوزيرة ا اػػػرا يميي الماػػػؤولي عػػػف المفاو ػػػات مػػػت الفماػػػطينييف، مدركػػػي لم ػػػؿ هػػػذا 

 ػػوة( نوويػػي، واػػتي أشػػهر التحميػػؿ، طهػػ  ت ػػوؿ: للػػدينا اػػتي أشػػهر لنمنػػت اتفا ػػا دا مػػا مػػت إيػػراف، يجعػػؿ منهػػا )
 لمتو ؿ ستفاؽ دا ـ مت الفماطينييف، يؤدي إل  إارا يؿ آمني، ويهوديي، وديم راطييل. 

بطبيعػػي الحػػاؿ، طػػإف ليفنػػ  س تعبػػر عػػف الايااػػي الراػػميي ا اػػرا يميي؛ طايااػػي نتنيػػاهو ربمػػا و ػػؼ اتفػػاؽ مػػت 
لممكػػف ااػػتنتاجها مػػف حػػديث ليفنػػ ، هػػو أّف إيػػراف، ومنػػت اتفػػاؽ مػػت الفماػػطينييف. لكػػف أحػػد الاػػيناريوهات ا

ا اػػرا يمييف  ػػد يتراجعػػوف طػػ  الممػػؼ الفماػػطين ، عمػػ  أمػػؿ الت ػػدـ إيرانيػػا. وطػػرص هػػذا الاػػيناريو  ميمػػي، إذا 
أخػػػذنا باسعتبػػػار أّف ا اػػػرا يمييف كػػػانوا يتجهػػػوف إلػػػ  ااػػػتخداـ إيػػػراف ذريعػػػي لحػػػرؼ األنظػػػار عػػػف المو ػػػوع 

هػػو إمػػا ااػػتمرار الماػػاومات، أو عمػػ  األ ػػؿ ن ػػؿ الخػػ ؼ مػػت واشػػنطف إلػػ   الفماػػطين ، ومػػا اػػيحدث اآلف
 الممؼ الفماطين  مباشرة.

ييف، مػريكس يجب أف يعنػ  هػذا كمػس أف ياػترخ  أحػد، وأف ُيمػاِرس الرغبػي الدطينػي بالتفػاؤؿ والتعويػؿ عمػ  األ
مػػػف جهػػػود  طػػػ  الماػػػار وهػػػ  الرغبػػػي التػػػ  خابػػػت عشػػػرات المػػػرات. طػػػإذا كػػػاف متو عػػػا أف يزيػػػد جػػػوف كيػػػري 

ا اػػػرا يم ، طػػػإّف هنػػػاؾ    ػػػي اػػػيناريوهات: األوؿ، أف يجػػػري ال ػػػ ط عمػػػ  الطػػػرطيف لمتفػػػاوض -الفماػػػطين 
الجدي. ولكف طرص نجاح مفاو ات  نا يي محدودة. وهناؾ ايناريو  اٍف، يتم ػؿ طػ  أف يػتمكف ا اػرا يميوف 

اف ايفعمس آر يػؿ شػاروف، وأف ي ػ طوا عمػ  مف تاويؽ حؿ أحادي الجانب، يفر ونس هـ، عم  غرار ما ك
واشنطف ألجؿ هذا، ويجري إر اء كيري بخطوة هنا وخطوة هناؾ، خ و ا عمػ   ػعيد اس ت ػاد، م ابػؿ 
ااتمرار المفاو ات. ولكف الع بي الكبر  أماـ هذا ه  اساتيطاف، الذي يفػرغ أي خطػوة مػف معناهػا. وربمػا 

يي، وايكوف ذلؾ  ا مػا عمػ  أاػاس ط ػؿ ياػتند إلػ  أمريكف مواط ي تعمد إارا يؿ إل  هذا الحؿ حت  مف دو 
جدار الف ؿ العن ري الذي اياتكمؿ ط  الشرؽ، ط  غور األردف، وعم  أااس  ـ أرا   الماتوطنات 
ومحيطها. وهناؾ ايناريو  الث، مت تاريبات مختمفػي عػف أّف كيػري يفعػؿ أمػورا تػدعـ طػرص هػذا الاػيناريو، 

يطرح هو نػص اتفػاؽ، ي دمػس بعػد شػهريف إلػ     ػي أشػهر مػف اآلف. إذ تشػير تاػريبات  والذي ي وـ عم  أف
يجاد حموؿ لها، طػ  إطػار اتفػاؽ. وهػذا مريكإل  جهود ي وـ بها األ يوف لدرااي المطالب األمنيي ا ارا يميي، وا 
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ير ػػونس؛ أي أف   كبيػػر ل بػػوؿ مشػػروع اتفػػاؽ س أمريكػػيعنػ  أّف الفماػػطينييف  ػػد يجػػدوف أنفاػػهـ أمػػاـ  ػ ط 
، ولكػف طػ  ذلػؾ الو ػت لػـ يكػف هنػاؾ 2000يجدوا أنفاهـ ط  و ت شبيس بمػا طػرح عمػيهـ طػ  كامػب ديفيػد 

و ت كاٍؼ لمماراي ال  ط عميهـ مف  بؿ بيؿ كمينتوف، وكانت هناؾ انتفا ي. اآلف، يوجد و ػت كػاٍؼ، وس 
 يوجد ظرؼ ذات  سنتفا ي.

 72/44/7043، الغد، عّمان
 
 
 
 

 بيبأ"جنيف" التي تجاىمتيا تل  ئقحقابعض  22
 عوزي ايفف

كتب الك ير عف استفػاؽ الػذي و ػت مػؤخرا بػيف ال ػو  العظمػ  وايػراف. ل ػد أذهمتنػ  اجػواء الكأبػي التػ  تاػود  
 ط  الب د ط  اع اب استفاؽ )كما ينعكس ط  ال حؼ وط  واا ؿ اسع ـ اسخر  ط  الب د(. 

كومػػي والنػػاط وف بماػػانها، وأنػػا مػػذهوؿ ح ػػا. هػػؿ  ػػرأوا ذات استفػػاؽ الػػذي ل طػػاسجواء تمميهػػا طػػ  معظمهػػا الح
 رأتس أنا؟ أس يعرطوف الشروط الت  يمميها استفػاؽ؟ هػؿ حكػومت  س تعػرؼ العنا ػر ال زمػي لوجػود دولػي/ وة 
عظم  نوويي؟ هؿ هػذ  ردود طعػؿ عاطفيػي دوف التعػاط  مػت الح ػا ؽ؟ هػؿ كػؿ العػالـ مخطػ ء، ونحػف ط ػط 

 ؼ المات بؿ؟ لنعر 
 إذف ها ه  بعض الح ا ؽ الت  يعرطها كؿ الناط يف بمااف الحكومي ويزورونها بنيي مبيتي: ل

ػ التهديػػد النػػووي اسخطػػر ينبػػت مػػف نيػػي ايػػراف تطػػوير اػػ ح نػػووي ااػػتنادا الػػ  البموتونيػػـو الػػذي ينػػتج مػػف  1
وهػػو اػػينتج  2014أف ينتهػػ  طػػ   المفاعػػؿ  يػػد اسنشػػاء طػػ  اراؾ  ػػرب ا ػػفهاف. ويفتػػرض بإنشػػاء المفاعػػؿ

البموتونيوـ بكميي  نبمتيف ط  الاني. طمماذا يعد هذا هو التهديد اسخطػر؟ سف ال نابػؿ النوويػي التػ  ت ػـو عمػ  
اااس البموتونيـو   يرة بما يكف  لتركيبها عم   واريخ شهاب اسيرانيي الت  يمكنها الو وؿ ال  اارا يؿ. 

تعهػدت ايػػراف بو ػؼ كػؿ اعمػػاؿ البنػاء طػ  هػػذا المفاعػؿ. وطػ  نظػػري، كػاف هػػذا  طػ  استفػاؽ المرحمػػ  المو ػت
اسختبػػػار اسهػػػـ لنوايػػػػا ايػػػراف، واذا مػػػػا نفػػػذ استفػػػػاؽ )تحػػػت الر ابػػػػي( طعنػػػدها يكػػػػوف تهديػػػد جاػػػػيـ ازيػػػؿ عنػػػػا. 

ذي بنينػا  وبالمناابي، تجدر اسشارة ال  أف هذا المفاعؿ ذكرن  بالمبن  والمكاف ال حراوي لممفاعؿ ال ديـ الػ
ط  ديمونا  بؿ نحػو خماػيف اػني )لمػف ناػ  بػاف لػدينا اي ػا يوجػد مفاعػؿ(. و ػد شػعرت براحػي شػديدة حػيف 

  رأت هذا البند ط  استفاؽ.ل
ػ ومػاذا عػف اليورانيػـو المخػص. طمنػس يمكػف بنػاء  نبمػي، ألػيس كػذلؾ؟ ال نابػؿ التػ  ال يػت عمػ  هيروشػيما  2

هذ  ال نبمي كانت تزف اتي اطناف، وبعد عشرات الانيف مف التطوير ط   كانت مف هذا النوع. ولكف بتذكيركـ
الوسيػػات المتحػػدة، طػػ  استحػػاد الاػػوطييت ، طػػ  ال ػػيف وحتػػ  طػػ  الباكاػػتاف جػػرت إذ لػػـ يعػػد ممكنػػا الت مػػيص 

 الشديد لحجمها ووزنها، وه  غير  ابمي ل ط ؽ بال واريخ الموجودة ط  ايراف. 
ي  ػوة عظمػ  نوويػي تاػتند الػ  اػ ح ي ػوـ عمػ  ااػاس اليورانيػـو المخ ػب، وتوجػػد لعمميػا س توجػد اليػـو ا

لذلؾ عػدة ااػباب طنيػي لػيس حجػـ ال نبمػي ط ػط بػؿ واي ػا م ػدا يتها. طأحػد س يريػد أف ياػتخدـ اػ حا نوويػا 
غيػػر مو ػػوؽ ساػػباب وا ػػحي. ولهػػذ طمػػا كنػػت س مػػؽ وجوديػػا مػػف أعمػػاؿ التخ ػػيب طػػ  ايػػراف، التػػ  ور ػػت 

 كنولوجيا الت  ابؽ تطويرها واهممت مف الباكاتاف. الت
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ػ ولكف لعػؿ اسيرانيػوف اعت ػدوا بانػس اػيكوف بواػعهـ الو ػوؿ الينػا مػت  نبمػي مػف اليورانيػـو بطػا رة   ػؼ  3ل
وليس ب اروخ؟ لهذا اي ا يوجد جواب ط  استفاؽ المو ت. ط د تعهد اسيرانيوف بعدـ تخ يب اليورانيـو الػ  

مكف منها انتاج  نبمي. وحت  التخ يب عم  درجي منخف ي  يد جدا. ولما كانت احد س يعتمد درجي عاليي ي
ط ػػط عمػػ  الوعػػود اسيرانيػػي، ط ػػد اتفػػؽ عمػػ  نظػػاـ ر ابػػي متشػػدد مػػف المجنػػي الدوليػػي لمطا ػػي الذريػػي، ر ابػػي عمػػ  

 . درجي مف الشدة والخطورة لـ تواطؽ اي دولي اخر  ط  العالـ عم  م ؿ هذا الترتيب
ػ إذف  ولوا ل : هؿ و عنا تحاف ط  اع اب هذا استفاؽ أـ س؟  حيو، س يدور الحديث اس عف اتفػاؽ  4ل

لاتي اشػهر )اػيمدد عمػ  مػا يبػدو أك ػر طػأك ر( ولكنػ  اشػعر أ ػؿ تهديػدا اليػوـ. طممػاذا حكػومت  إذف توا ػؿ 
ي تنعػوا بػاف استفػاؽ جيػد واػي بمونس؟  اسدعاء بانس ارتكب هنا خطأ طظيت؟ أـ لعمػس مػف المجػدي ل يػرانييف اف

أـ لعمػػس مػػف المجػػدي  ػػياغي اتفػػاؽ دا ػػـ بالماػػت بؿ مػػت شػػروط اط ػػؿ؟ أـ لعمػػس مػػف المجػػدي منػػت ايػػراف مػػف 
التراجت عف استفاؽ ط  المحظػي التػ  يكػوف مريحػا لهػا ذلػؾ؟ ولكػف اذا مػا طعمػوا ذلػؾ، يكونػوا  ػد عرطػوا الػ مف 

ا كاف هػو الاػبب ل نفجػار المفػاج ء لمطػرؼ اسيرانػ . طمػف يعت ػد أف الذي اي طروف ال  دطعس. أـ أف هذ
 اسيرانييف أغبياء؟ أنا س أعت د.

 72/44/7043معاريف "
 72/44/7043، القدس العربي، لندن
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 ناحوـ برنياع
يػػاـ، حيػػث إنهػػا حينمػػا تُػػدطت الػػ  أزمػػي مػػت مػػوظف  و ػػت حكومػػي إاػػرا يؿ الايااػػ  مزعػػزع جػػدًا طػػ  هػػذ  األ

استحػػاد األوروبػػ ، طمػػيس هنػػاؾ مػػف ُيهػػاتؼ رؤاػػاء استحػػاد ويتو ػػؿ إلػػ  تاػػويي، وس حتػػ  ر ػػيس الحكومػػي؛ 
طهو ط  ذروة مواجهي مت رؤااء الدوؿ بابب اتفاؽ جنيؼ؛ وس وزير الخارجيي؛ وس نا ب وزير الخارجيي؛ وس 

توجػد وزارتػس طػ   مػب األزمػي. ب ػ  وزيػر واحػد ُيمجػأ إليػس أو وزيػرة اذا شػ نا الد ػي. إف الػذي  –وزير اس ت اد 
وزيرة ال  اء، تايب  ليفن ، اتتوجس الػ  وزيػرة خارجيػي استحػاد األوروبػ ، كػا ريف آشػتوف، لتطمػب إليهػا أف 

 تتدخؿ.
ا  خما تُنفػؽ أموالػس عمػ  ل ُينشئ  ندو 2020يدور الحديث عف  رار متعدد المعان . إف برنامج لهورايزف 

البحث العمم  وتطوير األعماؿ. ويفترض أف تدطت حكومي إارا يؿ ال  استحاد األوروب  راوـ ع ويي تبمغ 
نحو مميار يورو ط  الانوات الابت التاليي. وبحاب تجربي البرنػامج الاػابؽ، اتح ػؿ إاػرا يؿ مػف البرنػامج 

وعيػػي بح هػا ومبػػادرات عمما هػػا. إف اسن ػػماـ الػػ  عمػ   ػػعؼ نف تهػػا ون ػػؼ ال ػعؼ، وكػػؿ ذلػػؾ بف ػػؿ ن
البرنامج يدطت  دما ب  ت إارا يؿ البح يي الدوليي وُيمّكف مػف إجػراء أبحػاث مشػتركي مػت أط ػؿ المؤااػات 
ط  أوروبا والوسيات المتحدة. وير  أ طاب جهاز التعميـ العال  أف ترؾ البرنامج ايمحؽ  ررًا بال ًا بالبحث 

ا يؿ، وأ رارا ا ت اديي وتواػيت م اطعػي إاػرا يؿ طػ  الجامعػات األوروبيػي. و ػد تحػدث ر ػيس العمم  ط  إار 
لجني البحث والتطوير، البروطياور مانويؿ تريختنبرغ، ط  جماي المشاورة الميميي ط  ديواف ر ػيس الػوزراء طػ  

 الكنيات، وحّذر مف  ربي مميتي لمعمـ ط  إارا يؿ اذا تركت إارا يؿ البرنامج.
ف التفػػاوض بػػيف وزارة الخارجيػػي طػػ  ال ػػدس ووزارة خارجيػػي استحػػاد األوروبػػ  طػػ  بروكاػػؿ كػػاف يجػػري منػػذ إ

اشػػهر. وُي ػػروف طػػ  بروكاػػؿ عمػػ  أف ُيػػدخموا طػػ  استفػػاؽ ذكػػر توجيهػػات استحػػاد األوروبػػ  الجديػػدة التػػ  
رض نا ػػػب وزيػػػر تحظػػػر كػػػؿ ااػػػت مار حتػػػ  لػػػو كػػػاف غيػػػر مباشػػػر لمػػػاؿ استحػػػاد وراء الخػػػط األخ ػػػر. ويعػػػا
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الخارجيي، ز يؼ إلكيف، وهو مف رؤااء الجناح اليمينػ  طػ  لالميكػودل، المو ػؼ األوروبػ  بشػدة. وكػاف إلكػيف 
، يع ػوب بيػري، الػذي  يوشؾ، أوؿ مف أمس، أف يكتب راالي شديدة المهجي ال  بروكاؿ. وتوجس وزير العمػـو

زراء وطمب إليس أف يتدخؿ، طواطؽ إلكيف عمػ  عرؼ نيي إرااؿ الراالي، أوؿ مف أمس  باحا، ال  ر يس الو 
 تعميؽ الراالي.

تـ الم اءاف بر ااي نتنياهو تحت   ط الو ت. وحذرت ور ي ُأعدت ط  وزارة العمـو مف تأخير ال رار. لاذا لـ 
تو ػت إاػػرا يؿ عمػػ  اتفػػاؽ اسن ػػماـ طػػ  أاػػرع و ػتل، ت ػػوؿ الو ي ػػي، لطمػػف ياػػتطيت البػػاح وف ا اػػرا يميوف أف 

جهوا عبء هبات البحث األول  الت  يوجػد طيهػا مػاؿ ك يػر. وعنػدها  ػد س يحاػف اسن ػماـ الػ  البرنػامج يوا
أ ػػ ل. طػػ  الخػػامس مػػف تشػػريف ال ػػان  أراػػؿ المػػدير العػػاـ لػػوزارة الخارجيػػي، راطػػ  بػػراؾ، راػػالي إلػػ  استحػػاد 

طػػ  بروكاػػؿ. وجػػاء الجػػواب  األوروبػػ  ط ػػؿ طيهػػا تحفظػػات إاػػرا يؿ مػػف مطالػػب استحػػاد. ولػػـ ُياػػرعوا لمػػرد
بتو يت بيير طيمونت، مااعد وزيرة الخارجيي، ال  إارا يؿ ط  مااء الجمعػي ط ػط. و ػرؤوا طػ  وزارة الخارجيػي 
وطوج ػػوا، ط ػػد رطػػض األوروبيػػوف اساػػتجابي لممطالػػب ا اػػرا يميي. وُي ػػر األوروبيػػوف عمػػ  ذكػػر توجيهػػاتهـ 

اؽ. وهػػػـ س يحظػػػروف ط ػػػط ااػػػتعماؿ مػػػاؿ أوروبػػػ  وراء الخػػػط الجديػػػدة طػػػ  الو ي ػػػي التػػػ  ُت ػػػاؼ الػػػ  استفػػػ
األخ ر بؿ يحظػروف أي ػا ااػتعماؿ العمػـ والخػدمات والع  ػات. وهػـ ُي ػروف عمػ  مواط ػي إاػرا يميي عمػ  
الحظػر الػػذي طر ػو  عمػػ  إعطػاء شػػركات لهػػا  ػمي مباشػػرة أو غيػر مباشػػرة بالماػتوطنات،  رو ػػا. وواط ػػوا 

 استفاؽ مادة ت وؿ إنس س ُيمـز ايااي إارا يؿ وس يحدد مكاني المناطؽ.مت ذلؾ عم  أف ُيدخؿ ط  
إف المطالب األوروبيي ه  نتاج خيبي أمؿ ااتمرت انيف بااتمرار البناء ط  الماتوطنات. وكاف  رار إنشاء 
 جامعػي طػػ  اري يػػؿ ال شػػي التػػ    ػػمت ظهػػر البعيػػر. طػػإذا و عػػت إاػػرا يؿ آخػػر األمػػر عمػػ  استفػػاؽ طاػػتطمب

اػػتطمب  –جامعػػي اري يػػؿ تعوي ػػا اػػخيا مػػف الحكومػػي ألنهػػا ممنوعػػي مػػف المشػػاركي طػػ  البرنػػامج األوروبػػ  
واتح ؿ عم  ذلؾ. و د امـ وزراء الحكومي، بمف طػيهـ مؤيػدو الماػتوطنات، طػ  وا ػت األمػر بالتفر ػي التػ  

ارا يؿ وراء . وس تمس المشكمي العمـ طػ  إاػرا يؿ أو   اـ بها األوروبيوف بيف إارا يؿ داخؿ الخط األخ ر وا 
مػا يجػػري طػ  الماػػتوطنات، بػؿ تمػػس طػ  جػػزء منهػا الخشػػيي مػف اػػوابؽ  انونيػي، وتمػػس طػ  األاػػاس الحيػػرة 
الاياايي الت  أ ابت وزراء يميف يجب أف ُيجيزوا و ي ي معاديي لمماتوطنات. طف  كفت  الميزاف ُطرح العمػـ 

ي أخػر . والتػرجيو  ػعب. إف رؤاػاء الجامعػات يفكػروف طػ  مف جهي والم محي الاياايي الداخميػي مػف جهػ
ف األجؿ المام  الفعم  األخير لمتو يت عم   أف يبدؤوا اليوـ حممي دعا يي عامي تؤيد التو يت عم  استفاؽ. وا 

 استفاؽ هو األوؿ مف كانوف األوؿ.
 72/44/7043، "يديعوت"
 72/44/7043، األيام، رام اهلل
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 72/44/7043، ون الينأ فمسطين


