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 احتجاجا عمى "مخطط برافر" في الضفة والقطاع وداخل الخط األخضرآالف الفمسطينيون يتظاىرون  1
وداخػؿ افخػط األخ ػر أمػس  فػي افت بيػر  توحػد افللطػطينيوف فػي اف ػلل واف طػاع وكاالت: -مندوبو "األياـ"

عف غ بيـ ورف يـ  د مشروع قانوف برافر اإلطرائيلي افػذ  ييػدؼ إفػه تي يػر عشػرات آالؼ افمػواطنيف 
زافل قراىـ في صحراء افن ب  نوب إطرائيؿ.  افبدو وا 

فػه اعت ػاؿ وتخللت ىذه افتظاىرات داخػؿ إطػرائيؿ موا يػات بافح ػارة مػص عناصػر افشػرطل اإلطػرائيليل أدت ا
 متظاىريف وأطلرت عف إصابات طليلل في صلوؼ ر اؿ افشرطل.

 بيغف" افتي ير .-وتظاىر نحو أفؼ عربي عند ملترؽ بلدة حورة في افن ب احت ا ا عله مخطط "برافر
 عربي في مدينل حيلا  وتخللت ىذه افتحركات موا يات بافح ارة مص افشرطل. 600كما تظاىر نحو 

ي انطل ت في شػارع افكرمػؿ ب بػف غوريػوفا موا يػات بػيف قػوات افشػرطل وافمتظػاىريف  وشيدت افتظاىرة افت
حيػػػث اطػػػت ملت افشػػػرطل وافوحػػػدات افخاصػػػل وافخيوافػػػل اف نػػػؼ واف ػػػوة ت ػػػاه افمتظػػػاىريف افػػػذيف حػػػاوفوا إغػػػ ؽ 

 ملترؽ شارع أفلنبي بات اه طتي  مارس.
  كمػػا  34كافػػل فػػرانس بػػرس "بلػػا م مػػوع افم ت لػػيف وقافػػت افناط ػػل باطػػـ افشػػرطل اإلطػػرائيليل فوبػػا افطػػمر  فو 

 شرطيا ب روح خليلل". 16أصيب 
وأو ػػػحت اف افمتظػػػاىريف حػػػاوفوا طػػػد افطػػػرؽ ورشػػػ وا ر ػػػاؿ افشػػػرطل بافح ػػػارة وتمػػػت افطػػػيطرة مطػػػاء علػػػه 

 افو ص في حيلا وافن ب.
ت علػه افمػدخؿ افػرئيس وفي منط ل افمثلث  شارؾ افمئات مف مدف افطيبل وافطيػرة وقلنطػوة فػي تظػاىرة أقيمػ

أفػػؼ دونػػـ مػػف  800فمدينػػل افطيبػػل احت ا ػػام علػػه مخطػػط "برافػػر" اف نصػػر  افػػذ  ييػػدؼ إفػػه مصػػادرة أكثػػر 
 أرا ي افن ب وتشريد أىافييا.

عاماا مف افحزب افشيوعي اإلطػرائيلي "افو ػص طيطػوء  58وشارؾ عدد مف افييود في افتظاىرة وقاؿ افرايـ ب
 تيدـ بيوتيـ ويرحلوا  افحكومل تدفص افبدو إفه موا يات عبر مخططاتيا افتي يريػل". ألف افبدو فف ي بلوا باف

 وأ اؼ "نحف ىنا أي ا فن وؿ فلحكومل اف ىناؾ م ار ل".
وأكػػد افنائػػب محمػػد بركػػل  رئػػيس اف بيػػل افديم راطيػػل فلطػػ ـ وافمطػػاواة  خػػ ؿ مشػػاركتو فػػي مظػػاىرة ملتػػرؽ 

ف طػػػكر  كػػػاف مخططػػػا فػػػو  فمػػػف افملتػػػرض أف ىػػػذه مظػػػاىرة غا ػػػبل   إف اف ػػػدواف افبوفيطػػػي اأمػػػس"حػػػورة" 
افمكػػاف قػوات  ػػخمل  ػػدا مد  ػػل بكػػؿ أشػػكاؿ األطػػلحل واف مػػص   إفػػهوطػلميل  وفكػػف افشػػرطل واف ػػيش أدف ػػوا 

إ ػػافل افػػه فرقػػل افخيافػػل  ومػػف فوقيػػا مروحيػػات تحػػـو مػػف فػػوؽ افمتظػػاىريف  مػػا أكػػد أف اف ػػدواف مػػدبر  مػػف 
ف وردعيـ عف تص يد افكلاح  وفكف ىييات ألننا قررنا بافصػوت افواحػد أف "برافػر فػف أ ؿ ترىيب افمتظاىري

 يمر".
وقػػػاؿ بركػػػل  إف إطػػػرائيؿ ترطػػػـ كػػػؿ تلاصػػػيؿ عنصػػػريتيا اف ديمػػػل اف ديػػػدة مػػػف خػػػ ؿ ىػػػذا افمخطػػػط  وقامػػػت 

ه قػػوانيف بتلصػػيؿ طلطػػلل مػػف اف ػػوانيف اف رقيػػل  ػػد أىلنػػا فػػي افن ػػب  بػػدءا مػػف قػػانوف افملكيػػل وافوراثػػل وحتػػ
افتنظػػيـ وافبنػػاء  بحيػػث ال تطػػر  ىػػذه اف ػػوانيف إال علػػه األرا ػػي اف ربيػػل بيػػدؼ طػػلبيا ونيبيػػا  وفكننػػا قررنػػا 

  مي ا أف "برافر فف يمر".
واطػػػػتنكرت " م يػػػػل ح ػػػػوؽ افمػػػػواطف" فػػػػي إطػػػػرائيؿ فػػػػي بيػػػػاف "وحشػػػػيل افشػػػػرطل اإلطػػػػرائيليل  ػػػػد افمػػػػواطنيف 

 فمطيؿ فلدموع وذفؾ حته قبؿ محاوفتيا تلريؽ افمتظاىريف".واطتخداميا اف نابؿ افصوتيل وافغاز ا
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وأ افت "حاوفت افشرطل في األياـ األخيرة ترىيػب منظمػي افتظػاىرات واطت ر ػت قوتيػا أمػاـ افمتظػاىريف. 
إف حريل افت بير مكلوفل فل ميص وفلبدو افحؽ في افت بير عف رف يـ فمشػروع برافػر فيػذا حػؽ عػادؿ بافنطػبل 

 ".إفييـ
مئػػػات افمػػػواطنيف ومت ػػػامنوف ونشػػػطاء أ انػػػب تظػػػاىروا قػػػرب مطػػػتوطنل "بيػػػت ايػػػؿ"  شػػػماؿ راـ ا   وكػػػاف 

 ووطط مدينل افخليؿ.
وأفػػادت مصػػادر طبيػػل بػػراـ ا  ب نػػو أصػػيب اف شػػرات باالختنػػاؽ وتل ػػوا اف ػػ ج فػػي افميػػداف  فيمػػا  ػػر  ن ػػؿ 

 اختناؽ شديد. مواطف إفه م مص فلططيف افطبي فتل ي اف  ج  ب د إصابتو بحافل
وذكر شيود عياف أف  نود االحت ؿ اعت لوا عله األقؿ اثنيف مف افمتظاىريف أحدىما مصػاب ب ػروح  ػر  

 اقتياده وافتنكيؿ بو قبؿ و  و في إحد  افمركبات اف طكريل.
  فػػي مظػػاىرة أمػػسوفػػي مدينػػل افخليػػؿ  شػػارؾ اف شػػرات مػػف نشػػطاء اف مػػؿ افشػػ بي وممثلػػي اف ػػو  افطياطػػيل 

علػػه دوار ابػػف رشػػد وطػػط افمدينػػل  ت ػػامنا مػػص أبنػػاء شػػ بنا افللطػػطيني فػػي افن ػػب و ػػد افمخطػػط  نظمػػت
 االقت عي افمطمه "برافر بيغف".

وفػػي مدينػػل اف ػػدس  نظػػـ عشػػرات افشػػباف وقلػػل  ػػد مخطػػط برافػػر أمػػاـ بػػاب اف ػػامود  حيػػث رددوا شػػ ارات 
 تطافب بوقلل واحدة فحمايل أرا ي افن ب.

افمئػػات امػػس علػػه دوار افشػػيداء  ػػد مخطػػط "برافػػر" افػػذ  يطػػتيدؼ تشػػريد أىلنػػا فػػي  وفػػي نػػابلس  تظػػاىر
 افن ب وتيويد األرض  وذفؾ اطت ابل فدعوة و يتيا ف نل افتنطيؽ افلصائلي في نابلس.

في تظاىرة نظميا ائت ؼ "شباب االنتلا ل" في غزة رف ام فمخطط "برافر"  أمسكما شارؾ عشرات افشباب 
 ف افن ب.افتي ير  فطكا

6/61/1063األيام، رام اهلل،   
 

 مكتب عباس يحاول إفشال حل أزمة الكيرباء بغزةالحكومة في غزة:  1
أكػػد افمينػػدس افنػػاطؽ باطػػـ افحكومػػل إييػػاب افغصػػيف  أف ىنػػاؾ محػػاوالت إلفشػػاؿ اف يػػود افتػػي ت ػػر  : غػػزة

ل توفيػد افكيربػاء افوحيػدة فحؿ أزمل افكيربػاء افتػي ت صػؼ بطػكاف قطػاع غػزة منػذ أطػابيص بطػبب توقػؼ محطػ
 بغزة عف اف مؿ.

ا: "ىنػاؾ محػاوالت رطػميل 11-30وقاؿ افغصيف خ ؿ ف اء تللزيػوني مػص ف ػائيل "األقصػه" مطػاء افطػبت ب
مػػف مكتػػب رئػػيس افطػػلطل افللطػػطينيل محمػػود عبػػاس إلفشػػاؿ اف يػػود افراميػػل فحػػؿ األزمػػل"  مؤكػػدام أف ىنػػاؾ 

 صار عله قطاع غزة"."ب ض افمؤامرات افتي تتـ فزيادة افح
وأشار إفه تواصؿ اف يود مص دوؿ مختللل ك طر وتركيا واألمـ افمتحدة وغيرىا  م ربا عف أملو في افتوصؿ 

 إفه حؿ في اف ريب اف ا ؿ.
وفـ يحػدد افغصػيف توقيػت زمنػي فلتوصػؿ إفػه حػؿ ألزمػل افكيربػاء  مشػيرا إفػه افمنحػل افتركيػل بتػوفير افوقػود 

 يات في اف طاع فتشغؿ موفداتيا حته ال تزيد األزمل.فصافح افمشافي وافبلد
 أف افحكومل تبذؿ  يودام منذ أشير إلدارة األزمل في اف طاع  مشيدام بصمود افمواطنيف وثباتيـ. وأكد

 6/61/1063، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 تدعو لط"أرشفة وتأريخ" النكبة الفمسطينية  عشراوي 3
   فتنليذيل فمنظمل افتحرير افللططينيل افدكتورة حناف عشراو ع و افل نل ا: وصلت راـ ا 

  وكافػل األونػروا بػافرفيؽ افصػامد فػي رحلػل شػ بنا افطويلػل  مشػيرة إفػه أىميػل ]أمػس  في كلمتيػا افيػـو افطػبت
دراج أرشيليا فػي طػ ؿ "ذاكػرة اف ػافـ" فػد  منظمػل افيونطػكو افػذ  يت ػمف  أرشلل وت ريخ افنكبل افللططينيل وا 

 ادا ث افيل وتاريخيل مميزة.مو 

 ػاء ذفػؾ خػ ؿ افكلمػل افرئيطػل افتػي قػدمتيا عشػراو  فػي م ػرض "افرحلػل افطويلػل" افػذ  أقامتػو األونػروا فػي 
 افبلدة اف ديمل في اف دس افمحتلل تزامنام مص يوـ افت امف اف افمي مص افش ب افللططيني.

 6/61/1063، الشرق، الدوحة
 

 فاق غزة أضر بقدرة حكومة ىنية عمى دفع رواتب الموظفين"الشرق األوسط": إغالق أن 4
ت رب األزمل افمافيل افتي ت يشيا حكومػل حمػاس فػي قطػاع غػزة  كػؿ منػاحي افحيػاة : كلاح زبوف - راـ ا 

في اف طاع ت ريبا  إذ ي  ي غافبيل افللططينييف يوميـ ىناؾ ب  كيرباء وال مػاء وال وقػود  ومػف دوف رواتػب 
 كذفؾ.
إغػػػ ؽ األنلػػػاؽ بػػػيف مصػػػر واف طػػػاع  أ ػػػر ب ػػػدرة "إف  "افشػػػرؽ األوطػػػط"مصػػػادر فلطػػػطينيل مطل ػػػل فػػػػقافػػػت 

افحكومػػل افحمطػػاويل كثيػػرا علػػه م اف ػػل األزمػػات افتػػي ت يشػػيا غػػزة ب ػػدما ف ػػدت افحركػػل مصػػدر دخػػؿ كبيػػرا 
 ."وميما

تخذت قرارا بإفغػاء إقامػل وقاؿ أشرؼ أبو زايد  مطؤوؿ دائرة اف مؿ اف ماىير  في حركل حماس  إف افحركل ا
قررنػػا اطػػتبداؿ افمير ػػاف افمركػػز  بل افيػػات ". وأ ػػاؼ "نظػػرا فلحصػػار افمطبػػؽ علػػه قطػػاع غػػزة"افمير ػػاف 

 ."طنطتخدـ افتكافيؼ في إقامل مشاريص أخر ". وتابص: "وأنشطل أخر  طت اـ في كافل مناطؽ اف طاع
بػػذفؾ افتحامػػا كػػام  مػػص  ماىيرىػػا تحػػت أف افحركػػل تظيػػر  "افشػػرؽ األوطػػط"وأكػػدت مصػػادر فػػي حمػػاس فػػػ
 افحصار وتراعي افظرؼ اف اـ.

وت يػػدت افحكومػػل فػػي غػػزة بإنيػػاء األزمػػل افتػػي ي يشػػيا اف طػػاع فػػي غ ػػوف أطػػبوعيف ف ػػط. وقػػاؿ مطتشػػار 
رئػػػيس افحكومػػػل افم افػػػل فلشػػػؤوف افخار يػػػل  باطػػػـ ن ػػػيـ  إف أزمػػػل ان طػػػاع افتيػػػار افكيربػػػائي طػػػتنتيي خػػػ ؿ 

 ـ تكف ىناؾ ملا آت.أطبوعيف إذا ف
 6/61/1061الشرق األوسط، لندن، 

 
 ويمتقي بقيادتيا السياسية ماليزيايصل  مشعل 5

وصػػػؿ رئػػػيس افمكتػػػب افطياطػػػي فحركػػػل حمػػػاس خافػػػد مشػػػ ؿ  افيػػػـو األحػػػد  اف اصػػػمل افمافيزيػػػل : كواالفميػػػور
نصػر وطػامي خػاطر كواالفمبور فح ور مؤتمر حزب أمنو افحاكـ  برف ل وفد مف قيادة افحركل ي ـ محمػد 

 وأطامل حمداف.
وعلـ "افمركز افللططيني فإلع ـ" مف مصدر رفيص بحركل "حماس" إنػو مػف افم ػرر أف يلت ػي مشػ ؿ بػرئيس  

وزراء مافيزيا داتو طػر  ن يػب رزاؽ  وكػذفؾ األمػيف اف ػاـ فحػزب أمنػو افحػاكـ داتػو طػر  تنكػو عػدناف تنكػو 
 افب د.منصور  وعدد آخر مف اف ادة افطياطييف في 
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وطيل ي مش ؿ خطابػا يػوـ افث ثػاء فػي افمنتػد  افػدوفي افػذ  ي يمػو افحػزب قبيػؿ اف لطػل االفتتاحيػل فمػؤتمره  
افطػػنو  اف ػػاـ  كمػػا مػػف افم ػػرر أف يل ػػي خطابػػام آخػػر فػػي اف ام ػػل اإلطػػ ميل اف افميػػل بمافيزيػػا   وافتػػي ت ػػـ 

 ا  نطيل بينيـ فلططينيوف.  100ط بام مف أكثر مف ب
 ػػد ىػػذه افزيػػارة افرطػػميل األوفػػه فػػرئيس افمكتػػب افطياطػػي فحمػػاس فمافيزيػػا  فػػي دالفػػل علػػه تطػػور مطػػتو  وت 

 اف  قل بيف افحركل ومافيزيا.
وكاف رئيس وزراء مافيزيا  زار غزة في يناير/ كانوف افثاني مف اف اـ اف ار   فلمطاىمل فػي كطػر افحصػار  

 افملروض عله اف طاع.
 6/61/1063، عالمالمركز الفمسطيني لإل

 
 التحر ك الشعبي دفاعًا عن األرض وضد مخطط "برافر" تحي يحماس  6

أدانت حركل حماس بشدَّة االعتداء واإلرىاب افصييوني  د أبناء ش بنا افللططيني في اف ػلل افغربيػل : غزة
 وافن ب افمحتؿ افرافض فمشروع "برافر" اف نصر .

ؽ فيػػػذا اف ػػػانوف اف نصػػػر  واف ػػػائر افػػػذ  ي ػػػد  انتياكػػػام صػػػارخام و ػػػدودت افحركػػػل ت كيػػػدىا علػػػه رف ػػػيا افمطلػػػ
 فلمواثيؽ وافم اىدات افدوفيل وخاصل اإلع ف افدوفي فح وؽ اإلنطاف.

أفَّ طياطػػل االحػػت ؿ  -فػػي تصػػريح صػػحلي نشػػره افمكتػػب اإلع مػػي فلحركػػل مطػػاء افطػػبت-وأكَّػػدت حمػػاس 
ىػي إالو محػػاوالت يائطػل فػػف تللػح فػػي طمػس م ػػافـ  االطػتيطانيل ومخططاتػو فػػي تي يػر شػػ بنا مػف أر ػػو مػا

 األرض وح ائؽ افتاريخ واقت ع ش ب مف أر و.
ودعت حمػاس اف ػو  وافلصػائؿ افللطػطينيل كافػل إفػه افتكػاتؼ صػلام واحػدام فموا يػل ىػذا افمخطػط افصػييوني 

.  بكؿ قوَّة وحـز
ل عله تحػروكيـ وتلػاعليـ  ػد مخطػط وحيوت افحركل  ماىير ش بنا افللططيني في قطاع غزة واف لل افمحتل

ـ وافن ب افمحتؿ وتصػدوييـ ف حػت ؿ دفاعػام 48"برافر"  كما وأشادت بصمود أىلنا في األرا ي افمحتلل عاـ 
 عف أر يـ.

 30/66/1063، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 انيا أقامت موطئ قدم ليا في الضفة الغربية تقولالقاعدة  7
أعلف م لس شور  افم اىديف افتابص فتنظيـ اف اعػدة فػي : علي صوافطل -برويترزاراـ ا  باف لل افغربيلا 

بياف فو اف افشباف افث ثل افذيف قتليـ اف يش االطرائيلي في افخليؿ افث ثاء افما ي ىـ اع اء خليػل تاب ػل 
 فو.

و بل ػؿ ا  ت ػافي وقاؿ افتنيظـ في بياف عله موق و عله االنترنت "نبشر االمل ونحف نزؼ ىذه افكوكبػل انػ
اصػػبح فمػػنيج اف يػػاد اف ػػافمي فػػي  ػػلل اف زةباف ػػلل افغربيػػلا مػػوطل قػػدـ ب ػػد اف طػػ ي اف ميػػص الفشػػاؿ كػػؿ 

 بذرة تزرع ىناؾ."
وقػػاؿ مطػػؤوفو أمػػف إطػػرائيليوف إف قػػواتيـ قتلػػت يػػـو افث ثػػاء ث ثػػل متشػػدديف فلطػػطينييف ينتمػػوف إفػػه شػػبكل 

 ة.باف لل افغربيل مرتبطل بتنظيـ اف اعد
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وقػػػػاؿ مطػػػػؤوؿ مػػػػف  يػػػػاز األمػػػػف افػػػػداخلي اإلطػػػػرائيلي بشػػػػيف بيػػػػتا إف اف يػػػػاز علػػػػـ مػػػػف خػػػػ ؿ عػػػػدد مػػػػف 
االعت االت في وقت طابؽ أف افشبكل كانت ت تـز شف ى مات في األياـ اف ادمل  د أىداؼ إطرائيليل و د 

 افطلطل افللططينيل افمدعومل مف افغرب.
أقامػػت مػػ ذا آمنػػا فػػي اف ػػلل افغربيػػل وكانػػت ت ػػـو بتخػػزيف وقػػاؿ مطػػؤوؿ افشػػيف بيػػت إف شػػبكل افمتشػػدديف 

 أطلحل.
واو ح بياف اف اعدة "امتد منيج افطلليل اف ياديل افي اف لل وفاح عبيره مف دماء افشيداء وما كاف اال اوؿ 

 افغيث قطرة."
ريكيػل منػذ مػا ي ػارب وندد بياف تنظيـ اف اعدة باطتئناؼ افملاو ات افللططينيل االطرائيليل افمباشرة برعايػل ام

 االرب ل اشير ودعا افه وقليا.
 وقاؿ افبياف "ندعو كؿ مخلص غيور افي نبذ ما تطمي بافملاو ات افتي تلوح منيا رائحل اف مافل..."

 وفـ يتطف عله افلور افحصوؿ عله ت  يب مف اال يزة االمنيل افللططيينيل عله بياف اف اعدة.
 30/66/1063، وكالة رويترز لألنباء

 
 ويدعوا لتضافر الجيود لمقاومة االحتالل يزور السفارة اإليرانية في بيروت حماسوفد من  8

ا  بزيػارة إفػه افطػلارة اإليرانيػل فػي اف اصػمل 11|30قاـ وفد قياد  مف حركػل حمػاس  افيػـو افطػبت ب: بيروت
ا  وفت ػػديـ اف ػػزاء فػػي افلبنانيػػل بيػػروت  فت كيػػد موقػػؼ افحركػػل افػػرافض فلي ػػوـ افػػذ  ت ر ػػت فػػو افطػػلارة مػػؤخرم 

 اف حايا افذ  ط طوا  راء افي ـو افذ  أوق ت عشرات اف تله واف رحه في صلوؼ افمدنييف.
وعلمػػت "قػػدس بػػرس" أف وفػػد "حمػػاس"  افػػذ  ترأطػػو اف يػػاد  محمػػد نصػػر   ػػـ كػػ م مػػف علػػي بركػػل ممثػػؿ 

عيطػػػه ع ػػػو افمكتػػػب "حمػػػاس" فػػػي فبنػػػاف وأطػػػامل حمػػػداف مطػػػؤوؿ اف  قػػػات افدوفيػػػل فػػػي افحركػػػل و مػػػاؿ 
 افطياطي فلحركل.

وافت ػػه وفػػد "حمػػاس" مػػص افطػػلير اإليرانػػي فػػي بيػػروت غ ػػنلر ركػػف ابػػاد   حيػػث قػػدـ افوفػػد افت ػػاز  فلطػػلير 
 وألع اء افطلارة باف حايا افذيف ط طوا في افي وـ  ومف بينيـ افملحؽ افث افي في افطلارة اإليرانيل.

تصريحات خاصل فػ "قدس برس" أف افوفد أعلف  وقوؼ افحركل  وقاؿ ممثؿ "حماس" في فبناف علي بركل في
وافشػػ ب افللطػػطيني إفػػه  انػػب وقػػؼ افتشػػاحف وافلتنػػل افمذىبيػػل  كمػػا اطػػتنكر افوفػػد افي ػػـو افػػذ  اطػػتيدفت 

 افطلارة  داعيام إفه "ت افر اف يود فموا يل االحت ؿ افصييوني ودحره عف األرا ي افللططينيل".
 30/66/1063قدس برس، 

 
 لمتخمص من الرئيس عباس يسعىالل ت: االحفتح 9

اتيمػػت حركػػل فػػتح اف انػػب اإلطػػرائيلي بػػافتحريض علػػه رئػػيس افطػػلطل افللطػػطينيل ورئيطػػيا : غػػزة بفلطػػطيفا
 محمود عباس "فلتخلص منو وافتيرب مف فشؿ افملاو ات  باعتباره عثرة في و و ت دميا".

"فػتح" ومطػؤوفل االتحػاد اف ػاـ فلمػرأة افللطػطينيل فػه غػزة   واعتبرت آماؿ حمد  ع و افل نل افمركزيػل فحركػل
تصريحات فيبرمػاف "تحري ػام خطيػرام  ػد افػرئيس عبػاسي وت بيػرام عػف افرغبػل فػي افػتخلص منػو وافتيػرب مػف 

ي اد مبرر  ديد الرتكاب مزيد مف اف رائـ بحؽ افش ب افللططينه فه ىذا افوقت".  فشؿ افملاو ات وا 
 30/66/1063قدس برس، 
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 حماس تتيم أمن السمطة باعتقال شقيقين فمسطينيين من الخميل 60
اتيمت حركل حماس أ يزة أمف افطلطل افللططينيل باعت اؿ اثنيف مف أنصار افحركػل فػي : افخليؿ بفلططيفا

 اف لل افغربيل افمحتلل وتمديد اعت اؿ ثافث في ط ونيا.
ا  إف  يػاز األمػف افوقػائي 11|30يػـو افطػبت بوقافت افحركل في بياف فيا تل ت "قػدس بػرس" نطػخل عنػو  اف

افتابص فلطلطل اعت ؿ افشاب افللططيني زيد اف نيػد  ب ػد يػوميف مػف اعت ػاؿ شػ ي و أشػرؼ ومداىمػل منزفييمػا 
 في مدينل افخليؿ.

 15وفػػي قل يليػػل  مػػدود  يػػاز افمخػػابرات اف امػػل اعت ػػاؿ افطافػػب اف ػػام ي إطػػ ـ افطويػػؿ مػػف بلػػدة فرعتػػا فمػػدة 
  افيل عله ذمل افتح يؽ  ب د عر و عله افمحكمل أوؿ أمس افخميس.يـو إ

 30/66/1063قدس برس، 

 
 حماس: إلغاء ميرجان االنطالقة يحمل رسالة إعداد لمواجية العدو والتحرير 66

أكػػدت حركػػل حمػػاس أف قػػرار إفغػػاء مير ػػاف انط قتيػػا افطػػادس واف شػػريف فيػػذا اف ػػاـ يحمػػؿ : غػػزة بفلطػػطيفا
 ليل وخار يل.رطائؿ ميمل داخ

وقػاؿ مطػؤوؿ  يػاز اف مػػؿ اف مػاىير  بافحركػل أشػػرؼ أبػو زايػد فػػي تصػريح مكتػوب فػػو  تل تػو "قػدس بػػرس": 
"قرار إفغاء افمير اف افمركز  ىو رطافل تكاتؼ اطتش ارام بافظروؼ افصػ بل افتػي يمػر بيػا أىلنػا فػي اف طػاع 

 وحا ل طكاف اف طاع".
اء افمير اف ىي رطافل محبل فلش ب افللططيني عامل وألىػؿ قطػاع غػزة وأشار إفه أف "افرطافل افداخليل إلفغ

افمحاصػػريف خاصػػل بػػ ف افحركػػل ىػػي  ػػزء أصػػيؿ مػػف ىػػذا افشػػ ب ىميػػا األوؿ واألخيػػر ىػػو خدمػػل افشػػ ب 
 افللططيني وافوقوؼ إفه  انبو".

 30/66/1063قدس برس، 
 

 ا أن العبث باألمن خط أحمرالمقدح لط"النيار": انتشار قو اتنا في عين الحموة رسالة مفادى 61
 أفمنيػر افم ػدح  األقصػهكشػؼ مطػؤوؿ افم ػر اف ػاـ فحركػل فػتح وقائػد كتائػب شػيداء : احمد منتش -صيدا 

افػػوطني افللطػػطيني فػػي حركػػل فػػتح نلػػذت اكبػػر انتشػػار امنػػي مطػػلح فيػػا ع ػػب االشػػتباؾ  األمػػف ميػػص قػػوات 
ة بػػيف م موعػػل مػػف  نػػد افشػػاـ طػػاب ا يترأطػػيا افمحػػدود افػػذ  وقػػص فيػػؿ اوؿ مػػف أمػػس داخػػؿ مخػػيـ عػػيف افحلػػو 

 افوطني". األمفىيثـ افش بي وعناصر مف 
داخػؿ افمخػػيـ  واألزقػػل واألحيػاءاالنتشػار افمطػػلح ف واتنػا شػػمؿ كػؿ افشػػوارع  أفوأو ػح فػي اتصػػاؿ فػػ" افنيػػار" 

خيـ واف وار خط اف بث ب مف افم أف يل مطلحل ملادىا  أووافغايل منو كاف تو يو رطافل قويل أل  م موعل 
افوطنيػػػل  لافللطػػػطينيكػػػؿ اف ػػػو  وافلصػػػائؿ  بإ مػػػاعوىػػػذا افموقػػػؼ يحظػػػه  إط قػػػااحمػػػر وغيػػػر مطػػػموح بػػػو 

 .واإلط ميل
فيػـ افرطػافل وطػاىـ فػي ذفػؾ افتحػػرؾ  أمػستػـ  ػبط افو ػص فػورا الف مػف افت ػػؿ مشػكلل  األطػاسوعلػه ىػذا 

ب وت ػػاوف  ميػػص اف ػػو   علمػػام اف مطػػلحي عػػر  أبػػوافػػوطني افللطػػطيني صػػبحي  األمػػفافطػػريص فمطػػؤوؿ قػػوات 
 " نلذوا اطتنلارام مماث  حيث ينتشروف".اإلط ميل األنصار"عصبل 

واشػار افػػه "اف افشػػ بي وعػددام مػػف مطػػلحيو اشػتبيوا فػػي  بشػػيء مػا خػػ ؿ تػػن ليـ فػي حػػي افطػػوار ء افموا ػػو 
 األمفربص طاعل ورد علييـ عناصر مف افنار فنحو  ف طل وافت مير عيف افحلوة وظنوا اف كمينا ما يطتيدفيـ 
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ماديػػل فح ػػت بطػػيارات وب ػػض افمحػػاؿ وافمنػػازؿ ويطػػود افيػػـو  وا  ػػرارتػػوتر افو ػػص  إفػػه أد افػػوطني ممػػا 
واتخػػاذ قػػرار  األ ػػرارافو ػػص ىػػدوء حػػذر وت مػػؿ ف نػػل افمتاب ػػل علػػه افتح يػػؽ فػػي افحػػادث وافكشػػؼ علػػه 

 بمطاعدة افمت رريف.
قطص افطريؽ في افشػارع افتحتػاني إفهافطيارات افمت ررة مف االشتباؾ  ابأصحواحت ا ا عله افو ص ف   

 .أصابتيـفي افمخيـ مطافبيف بافت ويض افلور  عف افخطائر افماديل افتي   
 30/66/1063، النيار، بيروت

 
 مجيولون يعتدون عمى سيارة القيادي بحماس وصفي قبياالضفة الغربية:  63

ألحػد  علػه تحطػيـ ز ػاج طػيارة اف يػاد  فػي حركػل حمػاس ووزيػر األطػر  أقدـ م يوفوف ف ر افيػوـ ا:  نيف
 افطابؽ وصلي قبيا  بينما كانت متوقلل أماـ منزفو في حي افبطاتيف بمدينل  نيف وأفح وا بيا أ رارا كبيرة.

ف ا حيػث كػا1:15وقاؿ اف ياد  قبيا فمراطلنا  إف حادثل االعتداء تمت ب د منتصؼ افليلل في تماـ افطاعل ب
 نائمام واطتي ظ عله صوت قو  فيخبره اف يراف ب ف م يوفيف حطموا مركبتو.

وأ اؼ: إف عصابات افللتاف و"خلافيش افليؿ" ممف يطيروف عله إثارة افلتف ىػـ افػذيف نلػذوا ىػذه اف ريمػل  
 مشيرام إفه أف طيارتو طبؽ أف اعتد  علييا وأحرقت عدة مرات في افطنوات افطاب ل.

يػػػا أف تكػػػوف افحادثػػػل مرتبطػػػل بمواقلػػػو مػػػف افحملػػػل األمنيػػػل فػػػي مخػػػيـ  نػػػيف أو االعت ػػػاالت وفػػػـ  يطػػػتب د قب
 افطياطيل أو ميا متو فلطياطات افخاطئل في اف لل.

وأكػد أف االعتػػداء يطػػتيدؼ إثػػارة افلتنػػل وخلػػط األوراؽ م ػػددا  مطافبػػا اف يػػات افمختصػػل فػػي افشػػرطل بػػإ راء 
مػػص افملػػؼ ب ديػػل  مشػػيرا إفػػه أنػػو فػػـ ي ػػر تح يػػؽ  ػػاد فػػي ق ػػيل وافت امػػؿ   وكشػػؼ اف نػػاة  تح يػػؽ شػػلاؼ

 إحراؽ مركبتو في افطنوات افطاب ل.

 6/61/1063، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 

 يتوعد بمعاقبة المتظاىرينو  "مخطط برافر"عمى مواصمة تشريع قانون  صر  ي   نتنياىو 64
كومتػػو طػػت اقب افمتظػػاىريف وأنيػػا طتواصػػؿ أعلػػف رئػػيس حكومػػل إطػػرائيؿ بنيػػاميف نتنيػػاىو أف ح: ن ػػاؿ وتػػد

إ ػػػػراءات تشػػػػريص قػػػػانوف "مخطػػػػط برافػػػػر االقت عػػػػي". ووصػػػػؼ نتنيػػػػاىو افمتظػػػػاىريف افغا ػػػػبيف افيػػػػوـ بػػػػ نيـ 
وأف حكومتو فف تتطاىؿ مص "أعماؿ افشغب" عله حد ت بيره  وقاؿ فف نطمح ألقليػل عنيلػل  مخافلوف فل انوف 

أف مخطػػط برافػػر اف نصػػر  ىػػو فصػػافح  ميػػص طػػكاف افن ػػب افييػػود  أف ػػؿ زاعمػػا بمنػػص األكثريػػل مػػف مطػػت بؿ
 واف رب. 

وىدد وزير األمف افداخلي   يتطحاؽ أىرونػوفيتش  بػ ف افشػرطل اإلطػرائيليل فػف تطػكت علػه مػا حػدث متيمػا 
افمتظػػػػاىريف أنيػػػػػـ فػػػػـ يػػػػػ توا ف حت ػػػػػاج. وقػػػػاؿ أىرونػػػػػوفيتش إف افشػػػػػرطل اإلطػػػػرائيليل طػػػػػت اقب افمتظػػػػػاىريف 

 ـ فردا فردا.وطتت  بي
بشػػكؿ عػػاـ واتيمػػت  افللطػػطينييففػػي افم ابػػؿ واصػػلت رئيطػػل ف نػػل افداخليػػل ميريػػت ر يػػؼ  افتحػػريض علػػه 

 بتحريض "افللططينييف افبدو في افن ب.افللططينيل اف يادات 
وقافػت ميريػػت ري يػػؼ "إف أحػػداث افطػػاعات األخيػرة فػػي افن ػػب تلػػدنا علػػه ح ػـ افتحػػريض األىػػوج ف طػػـ مػػف 

 اف ربيل وافبدويل.  اف يادات
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يػػػـو افغ ػػػب افللطػػػطيني  ػػػد مخطػػػط برافػػػر افترحيلػػػي  عنػػػدما  افطػػػبتافللطػػػطينييف قػػػد ف ػػػروا  آالؼوكػػػاف 
 داخؿ افخط األخ ر وقاموا بإغ ؽ افطرقات.تظاىروا 

6/61/1063، 48عرب   
 

 "حربًا عمى أراضي الشعب الييودي" " ت عد  مخط ط برافر"االحتجاجات ضد : ليبرمان 65
اعتبػر وزيػر افخار يػل اإلطػرائيلي  أفيغػدور فيبرمػاف  احت ا ػات األقليػل اف ربيػل : ػػ يػو بػي أ  فمحتللاف دس ا

فػػي إطػػرائيؿ  ػػد "مخطػػط برافػػر" افػػذ  ييػػدؼ إفػػه مصػػادرة مئػػات آالؼ افػػدونمات مػػف أرا ػػي عػػرب افن ػػب 
 أفؼ عربي عنيا  أنيا "حرب عله أرا ي افش ب افييود ". 70وترحيؿ نحو 
فػي صػلحتو علػه موقػص "فيطػبوؾ" مطػاء افطػبت  "إننػا نحػارب علػه األرا ػي اف وميػل فلشػ ب  وكتب فيبرماف

افييود   وىناؾ مف يحاوؿ بشػكؿ م صػود طػلبيا واالطػتي ء علييػا بػاف وة  وال يمكػف غػض افطػرؼ وافتيػرب 
 مف ىذا افواقص".
فطب ػػات  علمػػام أف مطػػاحل أف افمشػػكلل ىػػي أف اف ػػرب يرف ػػوف افطػػكف فػػي مبػػاف  مت ػػدودة ا"وادوعػػه فيبرمػػاف 

  وفيمػػا أقامػػت إطػػرائيؿ مئػػات افبلػػدات افييوديػػل "% مػػف مطػػاحل إطػػرائيؿ3افمػػدف واف ػػر  اف ربيػػل ال تت ػػاوز 
 افصغيرة افتي يطمح ببناء افلي ت فييا وال يطمح فل رب بافطكف فييا.

6/61/1063الحياة، لندن،   

 
 
 نو جاىز الحتالل قطاع غزةويعمن أنيي تدريباتو العسكرية ي اإلسرائيمي الجيش 66

ب ػػػد نحػػػو عػػػاـ علػػػه عػػػدواف "عمػػػود اف نػػػاف"  أعلػػػف اف ػػػيش اإلطػػػرائيلي أف تدريباتػػػو : وديػػػص عػػػواودة - حيلػػػا
كانػػت نا حػػل  وأنػػو  ػػاىز الحػػت ؿ  -افتػػي امتػػدت أيػػاـ عديػػدة فػػي مدينػػل عطػػ  ف وانتيػػت أمػػس-اف طػػكريل 
 قطاع غزة.

 ديدة فلتدرب عله اف تاؿ داخؿ مناطؽ طكنيل م ىوفل. ونلذ  يش االحت ؿ في افتدريبات مناورات  
وشارؾ في افتدريبات افبريل غير افمطبوقل آالؼ اف نود مف وحدات مختللل وتشكي ت مف اف ربات ونػاق ت 

 اف ند وافمدرعات.
ي وفكي تكوف افتػدريبات اف طػكريل أكثػر قربػا فلواقػص فإنيػا شػملت وحػدات إطػرائيليل تنتحػؿ ىويػل م ػاتلي حركتػ

 افم اومل اإلط ميل بحماسا واف ياد اإلط مي.
 
 
 

 اليدف والتوقيت
وعػف افػػدافص فمثػػؿ ىػػذه افتػػدريبات  ي ػوؿ افنػػاطؽ بلطػػاف اف ػػيش أفيحػػا  إدرعػي إف اف ػػيش يحػػافظ دائمػػا علػػه 

 فياقتو افبدنيل بواططل افتدريبات.
ػػددت  طػػللا بمو ػػب خطػػل افتػػدريبات وردا علػػه طػػؤاؿ فل زيػػرة نػػت  يػػزعـ إدرعػػي أف افتػػدريبات فػػي عطػػ  ف ح 

 افطنويل.
ويشػػير إفػػه أنيػػا تطػػاىـ فػػي صػػيانل  يوزيػػل اف ػػيش وقدرتػػو علػػه موا يػػل طػػيناريوىات مختللػػل منيػػا إعػػادة 

 احت ؿ غزة برا إذا اقت ت اف رورة  مدعيا أف اف يش قادر ومطت د فل ياـ بافميمل.
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ورات ردا علػػػه طػػػؤاؿ اف نػػػاة اإلطػػػرائيليل ويتبنػػػه افػػػرأ  افطػػػابؽ أوفيػػػر كاطػػػبي  ػػػابط كبيػػػر شػػػارؾ فػػػي افمنػػػا
 افطاب ل  منوىا الطتكماؿ اف يش طلطلل تدريبات عله اقتحاـ مناطؽ طكنيل وبريل.

 
 وحدات برية

ويشػػػير كاطػػػبي إفػػػه أف افوحػػػدات افبريػػػل  ػػػاىزة فتل ػػػي ت ليمػػػات ح ي يػػػل الحػػػت ؿ غػػػزة إف اقت ػػػت افحا ػػػل  
 .مو حا أف وحدات مشاة خاصل شاركت في افمناورات

وي تبػػر افم لػػؽ اف طػػكر  روف بػػف يشػػا  أنػػو رغػػـ افيػػدوء افنطػػبي افػػراىف فػػإف إطػػرائيؿ ت خػػذ بحطػػبانيا  وفػػل 
  ديدة مف افموا يات مص حركتي حماس واف ياد اإلط مي.

وردا عله طؤاؿ فل زيرة نت  ينبو إفه أف اف يش اإلطرائيلي بتدريباتو اف ديدة ىذه يواصؿ اطتخ ص دروس 
 إ افل فلحرب األخيرة عله غزة.  تدريبات طاب ل

ويػػػر  بػػػف يشػػػا  أف االختيػػػار وقػػػص علػػػه عطػػػ  ف ف ربيػػػا مػػػف غػػػزة وفو ػػػو افشػػػبو افكبيػػػر بينيمػػػا مػػػف ناحيػػػل 
افت اريس وافموقص افطاحلي  الفتا إفه أف قائد اف يش اإلطرائيلي بيني  انتس شدد عله  رورة اف ياـ بمثؿ 

 ىذه افتدريبات. 
 

 مناطق سكنية
 نراؿ االحتياط وع و افكنيطت عمراـ متطناع بحزب افحركلا أف اف يش ي ـو بتدريبات كثيرة  دا وي تبر اف

 عله مدار اف اـ  وال ير  في افتدريبات عله احت ؿ غزة مؤشرا عله حرب  ديدة.
وردا علػػه طػػؤاؿ فل زيػػرة نػػت  يو ػػح متطػػناع أف  ػػيش االحػػت ؿ بحا ػػل فلتػػدرب علػػه اف تػػاؿ داخػػؿ منػػاطؽ 

اصل افشديدة االزدحاـ بموازاة افتدرب عله اطتخداـ اآلفيات اف طكريل واف مؿ بافم اؿ االطػتخباراتي طكنيل خ
 خ ؿ افحرب.

وي ترؼ متطناع ب ف اف يش اإلطرائيلي ما زاؿ يطتص ب افتدرب داخؿ افمدف عله أنماط قتػاؿ تشػكوؿ تحػديا 
 محاكاة اف تاؿ بيف األحياء. ىاما في افحرب اف ادمل  مشيرا إفه أنو في عط  ف حاوؿ اف يش

وي ػػيؼ أف افتػػدريبات افحافيػػل تيػػدؼ المتحػػاف قػػدرات وأداء اف يػػادات افميدانيػػل علػػه إصػػدار قػػرارات طػػري ل 
 وبلورة خطط عمليل وكيليل تطبي يا في افميداف فلمطت بؿ ألف اف يش يتدرب عله طيناريوىات مختللل.

لا آت اف دو كاطتخداـ األنلاؽ افتي تشكوؿ "أحد تحػديات ويو ح أف افتدريبات تشمؿ افتدرب عله موا يل م
 اف تاؿ افيوـ".

 
 

 اغتنام فرصة
فكف افم لؽ اف طكر  يوطي ميلماف ال يطػتب د أف تكػوف ىنػاؾ خطػل فػد  إطػرائيؿ افيػـو إلعػادة احػت ؿ غػزة 

 مؤقتا بيدؼ اإل ياز عله حكـ حركل حماس في اف طاع.
بػػؿ إطػػتراتي يا بو ػػود كيػػاف م ػػاور ييػػددىا ال طػػيما ب ػػد مػػا بانػػت قػػدرة وأ ػػاؼ فل زيػػرة نػػت أف إطػػرائيؿ ال ت 

ط ؽ صواريخ نحو تؿ أبيب.  افم اومل عله افنيؿ مف اف مؽ اإلطرائيلي وا 
وي وؿ ميلماف إف ىنػاؾ احتمػاال بػ ف تطػتغؿ حافػل "افلو ػه" بافػدوؿ اف ربيػل وطػ وط حكػـ اإلخػواف افمطػلميف 

 ماس افتي تناصبيا ىي األخر  اف داء.في مصر كي تتخلص إطرائيؿ مف حكـ ح
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6/61/1063الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 عدد من العمميات الخاصة ضد أىداف خارج "إسرائيل"أكبر  1063خالل نفذت  "63"القوة  :تقرير 67
بػ كبر  2013"  افوحدة افخاصل ف ياز افبحريػل اإلطػرائيلي قامػت خػ ؿ عػاـ 13كشؼ ت رير أف وحدة "اف وة 

 ليات افخاصل  د أىداؼ خارج " إطرائيؿ" منذ ت طيطيا.عدد مف اف م
ون ػػؿ موقػػص "واال" اإلخبػػار  اإلطػػرائيلي عػػف  ػػابط كبيػػر فػػي افوحػػدة افتػػي يطلػػؽ علييػػا أي ػػام "افكومانػػدوز" 
افبحريل أف افوحدة نلذت عمليات خ ؿ اف اـ اف ار  فـ يطبؽ أف نلذتيا في افما ي  مشيرام إفه أنيا عملت 

ط ميل.ب يدام عف حدو   د "إطرائيؿ" في إشارة إفه بلداف عربيل وا 
وأشػػار اف ػػابط إفػػه أف اف مليػػات افتػػي نلػػذتيا افوحػػدة ت ػػمنت مداىمػػل شػػواطل دوؿ ب يػػدة وميا مػػل أىػػداؼ 

 ىناؾ  باإل افل إفه االطتي ء عله طلف أ نبيل.
تراتي يل  وزوارؽ حربيػػل وأشػار افت ريػر إفػه أنػو يػتـ ن ػؿ اف نػود عبػر غواصػات  طػيما غواصػل "دوفلػيف" اإلطػ

 طري ل  وفي ب ض األحياف يتـ إنزافيـ مف طوافات مف اف و.
وأو ػػػػح افت ريػػػػر أف  نػػػػود افوحػػػػدة يطػػػػتخدموف عتػػػػادام عطػػػػكريام يػػػػتـ تطػػػػويره مػػػػف قبػػػػؿ افصػػػػناعات اف طػػػػكريل 

 "اإلطرائيليل" بشكؿ خاص ف ماف تنليذ افمياـ بطريل تامل.
"  فػػ ف  16دات افخاصػػل األخػر  افتػػي يتػزود  نودىػػا برشاشػات " إـ ونػوه افت ريػػر إفػه أنػػو بخػ ؼ ب يػػل افوحػ

  نود ىذه افوحدة يتزودوف برشاشات مف طراز "ك شينكوؼ"  افمناطبل فل مؿ في بيئل مائيل.
وذكػػػر افت ريػػػر أف قائػػػد طػػػ ح افبحريػػػل األمريكػػػي األدميػػػراؿ  ونثػػػاف  رينارنػػػت زار مػػػؤخرام قاعػػػدة افوحػػػدة فػػػي 

 ائيؿ"  حيث اطتمص فوصؼ مف قادتيا فطابص افمياـ واف تاد افمطتخدـ في اف مليات."عتليت"  شماؿ "إطر 
" تطػيـ بشػكؿ 13أيار/مػايو افما ػي عػف أف "اف ػوة  24وكانت اف ناة اإلطرائيليل افثانيل كشلت افن اب بتاريخ 

 كبير ونشط في تنليذ عمليات االغتياؿ افتي تطتيدؼ قادة وعناصر افم اومل افللططينيل.
شارت اف نػاة إفػه أف عناصػر افوحػدة تطػللوا أثنػاء افحػرب األخيػرة علػه غػزة مػف افبحػر ونصػبوا كمينػام ألحػد وأ

قادة حركػل اف يػاد اإلطػ مي فػي بلػدة "بيػت الىيػا"  حيػث قػاموا بتصػليتو  حيػث عر ػت اف نػاة فيلمػام يصػور 
 عمليل افتطلؿ واالغتياؿ.

نليذ مياـ ذات طابص بر  وفيس باف رورة بحر  ف ط  مشيرة وأشارت اف ناة إفه أف عناصر افوحدة ي وموف بت
إفػػه أف عناصػػر افوحػػدة يل بػػوف دورام فػػي تنليػػذ عمليػػات االعت ػػاؿ افتػػي تطػػتيدؼ كبػػار افمطلػػوبيف مػػف قػػادة 

 حركات افم اومل في اف لل افغربيل.
  طػػبؽ فػػو أف قػػاد "اف ػػوة ويشػػار إفػػه أف اف ائػػد افطػػابؽ فطػػ ح افبحريػػل اإلطػػرائيلي اف نػػراؿ إفي ػػاز مػػروـ  وافػػذ

 "  يرأس افشركل افتي اختارتيا افحكومل افمصريل افمؤقتل ف ماف ت ميف قناة افطويس.13
تموز/يوفيػػػػو افما ػػػػي م ػػػػاالم فػػػػي صػػػػحيلل "إطػػػػرائيؿ افيػػػػوـ"  حػػػػث فيػػػػو افحكومػػػػل  5وقػػػػد كتػػػػب مػػػػرـو بتػػػػاريخ 

افحركػػات اإلطػػ ميل ىػػو اف اطػػـ اإلطػػرائيليل علػػه افت ػػاوف مػػص االن ػػ ب فػػي مصػػر  مشػػيرام إفػػه أف موا يػػل 
 افمشترؾ بيف "إطرائيؿ" و"حكومل افطيطي".

30/66/1063، فمسطين أون الين  
 

 أبيبيفرج عن قاتل الشاب الفمسطيني في تل  االحتالل 68
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ا عػف اف نػد  افصػييوني افػذ  أطلػؽ افنػار 11|30أفر ت افشرطل افصييونيل  مطاء يػوـ افطػبت ب: افناصرة
 .1948داخؿ األرا ي افللططيني افمحتلل عاـ  ]تؿ أبيب  و قرب تؿ افربيصعله شاب فلططيني وقتل

وذكػػرت اإلذاعػػل اف بريػػل أف قطػػـ افتح ي ػػات فػػي افشػػرطل أ ػػر  تح ي مػػا مػػص افشػػرطي تحػػت "طائلػػل افتحػػذير"  
حيػػػث ادعػػػه أنػػػو شػػػ ر بػػػ ف حياتػػػو م ر ػػػل فلخطػػػر عنػػػدما حػػػاوؿ افللطػػػطيني اإلمطػػػاؾ ب طػػػـ حػػػاد  فػػػ طلؽ 

 بات اه صدره.رصاصل واحدة 
عامػػاا مػػف بلػػدة قػػب ف ق ػػاء نػػابلس افواق ػػل شػػماؿ  27واطتشػػيد صػػباح افيػػـو افشػػاب عنتػػر شػػبلي األقػػرع ب

  ويطػػت د فزفافػػو افػػذ  1948اف ػػلل افغربيػػل افمحتلػػل  وكػػاف ي مػػؿ داخػػؿ األرا ػػي افللطػػطينيل افمحتلػػل عػػاـ 
رام ب د ث ثل أطابيص.  كاف م رو

االحػػػت ؿ افتػػػي  ػػػاء فييػػػا أف افشػػػييد األقػػػرع حػػػاوؿ ميا مػػػل  نػػػد   ونلػػػت مصػػػادر فلطػػػطينيل صػػػحل مػػػزاعـ
 صييوني وط نو بآفل حاد  مؤكدة أف األخير أطلؽ افنار عله افشاب افللططيني دوف مبرر.

30/66/1063، المركز الفمسطيني لإلعالم  
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اطتشيدت طللتاف فلططينيتاف مطاء أمس افطبت  راء اف صؼ افمتواصػؿ علػه مخيمػات اف  ئػيف فػي  :زةغ
 .لطوري

ا أف افطللتػػيف غافيػػل ن ػػاؿ و نػػه ن ػػاؿ قػػد اطتشػػيدتا يلوأفػػادت م موعػػل باف مػػؿ مػػف أ ػػؿ فلطػػطينيي طػػور 
ف كانػت افطللتػاف  راء قصؼ ت رض فو مخيـ افوافديف باف رب مف عػدرا فػي ريػؼ دمشػؽ  دوف أف تو ػح إ

 ش ي تيف.
وأشارت افم موعل إفه ت رض عدد مف افمخيمات إفه قصػؼ متلػرؽ دوف اإلبػ غ عػف شػيداء أو إصػابات  

علػػه افتػػوافي وطػػط  136الفتػػلم فلحصػػار افمتواصػػؿ علػػه افمخيمػػات وخاصػػلم افيرمػػوؾ افػػذ  يػػدخؿ يومػػو افػػػ 
وذكػرت  تنليػذ االتلػاؽ األخيػر بشػ ف افمخػيـ. مطافبات بإدخاؿ افحليب وف احات األطلاؿ واف مؿ اف ػد  علػه

  بم ػػدؿ مئػل شػخص فػػي افيػوـ  أ  بمػػا لأفػؼ فلطػطيني مػػف طػوري 51افم موعػل احصػائيل تشػػير إفػه نػػزوح 
 أفؼ عائلل. 14ي ارب 

6/61/1063القدس، القدس،   
 

 فمسطيني في اشتباكات طرابمس  لبنان: مقتل 10
آخػػروف ب ػػروح امػػس فػػي  22ي افخامطػػل عشػػرة وأصػػيب قتػػؿ طػػتل مػػدنييف بيػػنيـ فتػػه فػػ :وكػػاالت –طػػرابلس 

 اشتباكات بيف طنل وعلوييف في مدينل طرابلس في شماؿ فبناف.
وقػػاؿ مصػػدر أمنػػي فبنػػاني اف افلتػػه عمػػر افحطػػواني قتػػؿ فػػي مدرطػػل قريبػػل مػػف حػػي بػػاب افتبانػػل. وتحػػدث 

اء افموا يػات  مو ػحا اف افمصدر عف م تؿ ث ثل مدنييف فبنانييف آخريف ا افل افه فلططيني وطػور   ػر 
  ميص االصابات بيف قتله و رحه بيف افمدنييف وق ت في افتبانل. 

مػف شػير تشػريف  األخيػريف األطػبوعيفوت تي ىذه االشتباكات ب ػد  وفػل مػف اف نػؼ بػيف افطػرفيف وق ػت فػي 
افموا يات  االوؿ بيف منط تي باب افتبانل و بؿ محطف في طرابلس  وكانت افثامنل عشرة في اطار مطلطؿ

 .2011افم اورة في منتصؼ آذار  لفي افمدينل منذ اندالع افنزاع في طوري
6/61/1063الحياة الجديدة، رام اهلل،   
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حتػػؿ  افشػػيخ كمػػاؿ افخطيػػب  أف أكػػد نائػػب رئػػيس افحركػػل اإلطػػ ميل فػػي افػػداخؿ افم: أحمػػد افلبابيػػد  - غػػزة
االحػػت ؿ اإلطػػرائيلي يطػػ ه مػػف وراء مخطػػط "برافػػر" الطػػتكماؿ عمليػػات افتطييػػر اف رقػػي افتػػي ينلػػذىا بشػػكؿ 

 م منيج  د كؿ ما ىو فلططيني.
وأشػػار افخطيػػب فػػي تصػػريحات خاصػػل بػػػ"فلططيف"  إفػػه أف محاوفػػل االحػػت ؿ تي يػػر عشػػرات اآلالؼ مػػف 

أرا ػػييـ فػػي افن ػػب "ي ػػدد مشػػيد خػػروج افللطػػطينييف مػػف أرا ػػييـ فػػي عػػاـ افنكبػػل افمػػواطنيف مػػف بيػػوتيـ و 
 "  مشيدام بافيبل اف ماىيريل افتي شيدىا افداخؿ افللططيني.1948

وعػػف رأيػػو فػػي تلاعػػؿ مطػػئوفي طػػلطل راـ ا  مػػص مخطػػط برافػػر  قػػاؿ افخطيػػب: "أنػػا ال أعػػوؿ علػػه افمطػػتو  
 ػات  ديػدة فػي ظػؿ بنػاء آالؼ افوحػدات االطػتيطانيل اف ديػدة فػي افرطمي افللطػطيني افػذ  ذىػب إفػه ملاو 

اف ػػػدس واف ػػػلل افغربيػػػل"  م تبػػػرما أف موقػػػؼ افطػػػلطل افيزيػػػؿ طػػػاىـ بشػػػكؿ غيػػػر مباشػػػر فػػػي افتخطػػػيط فبرافػػػر 
 وتش يص االحت ؿ عله ارتكاب  رائمو بحؽ افبشر وافح ر واألرض.

30/66/1063، فمسطين أون الين  

 
 االحتالل بيدم بيوتيا أوامرجو مقدسية توا عائمة 400 11

بدأ اف د افتنازفي بافنطبل فطػكاف حػي راس خمػيس فػي اف ػدس افشػرقيل افمحتلػل  :ب ا ؼ ب ا-اف دس افمحتلل 
عائلػػل  400مػص انتيػػاء ميلػػل شػػير حػػددتيا بلديػػل اف ػػدس اإلطػرائيليل  كانػػذار فيػػدـ عشػػر بنايػػات يطػػكنيا نحػػو 

 م دطيل بح ل افبناء غير افمرخص.
بلديل اف دس بافصاؽ اوامر ىدـ عله بنايات شػاى ل وبتصػويرىا مػف اف ػو. ويطلػؽ افطػكاف افمحليػوف  وقامت

 عله ىذه افبنايات اطـ ناطحات طحاب راس خميس.
 أوامػػرتشػػريف افثػػانيبنوفمبرا ىػػو آخػػر يػػـو فلتو ػػو افػػه افمحػػاكـ ف عتػػراض اف ػػانوني واال طتصػػبح  31ويػػـو 

ديل اوامر افيدـ عله افبنايات افشير افما ي بػدوف تحديػد اطػماء افمػافكيف ووزعت افبل افيدـ طاريل افمل وؿ.
 او افطكاف وترؾ امر افيدـ  د م يوؿ.

طتطػػتخدمو افبلديػػل وافنيابػػل فتنليػػذ  212وي ػػوؿ افمحػػامي مينػػد  بػػارة محػػامي عػػف اوامػػر افيػػدـ "ىنػػاؾ قػػانوف 
ر ىػدـ  ػد مبنػه بنػي بػدوف تػرخيص حتػه فػو اوامر افيدـ  اذ يخوؿ ىذا اف انوف افنيابل اف امل اطتصدار امػ

 كاف منلذ افبناء م يوؿ افيويل".
وال يرغب طكاف افبنايات اف شر افتي تصؿ مطاحل افواحدة منيػا افػه حػوافي ارب ػل آالؼ متػر مربػص وي طنيػا 

 عائلل بافكشؼ عف ىوياتيـ. 40عائلل افه  35ما بيف 
ء فػػي افمدينػػل مػػف ا ػػؿ ت زيػػز و ػػودىـ وبنػػاء بيػػوت ويخػػوض فلطػػطينيو اف ػػدس افشػػرقيل صػػراعا مريػػرا فلب ػػا

 وطكف بدوف ترخيص اذ اف بلديل اف دس االطرائيليل تطمح باف طارة فل رب فييا بترخيص ابنيل وبتكللل عافيل.
 كما ت ـو وزارة افداخليل اإلطرائيليل بطحب اقامل افم دطييف اذا ما طكنوا في منط ل افطلطل افللططينيل.

6/61/1063الغد، عمان،   

 
 مقدسيًا عمى ىدم منزلو يرغماالحتالل  13
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أرغمت طلطات االحت ؿ "اإلطرائيلي" عادؿ عميرة مف طكاف قريل صور باىر  نوبي اف ػدس افمحتلػل  علػه 
 ىدـ منزفو بح ل افبناء مف دوف ترخيص.

ر اف ػػامود متػػرام مرب ػػام  وي ػػص فػػي منط ػػل ديػػ 440وأو ػػح عميػػرة أف مطػػاحل افمبنػػه وىػػو قيػػد اإلنشػػاء  تبلػػا 
باف ريل  وأنو كاف مف افم رر أف يطكف فيو أبناؤه افم بلػوف علػه افػزواج  وقػاؿ إف بلديػل االحػت ؿ فػي اف ػدس 

أفؼ دوالرا  فطلب افرخصل  وفي أغلػب األحػواؿ يػتـ رف ػيا  100أفؼ شيكؿ بأكثر مف  400تطافبو بدفص 
 كما ىو ش ف كؿ افم دطييف.

ة حته افيوـ األحد  فيدـ افمبنه افمكوف مف طاب يف وافم اـ علػه أرض وكانت محكمل االحت ؿ أميلت عمير 
 اف ائلل  إال أف طلطات االحت ؿ تتذرع أنيا ت ص  مف تصنيؼ "ج"  ويمنص افبناء فييا.

6/61/1063الخميج، الشارقة،   
 

 المرضى في سجون االحتالل األسرىعمى معاناة  عباس يطمعقراقع  14
طر  وافمحرريف عيطه قراقص اف افرئيس محمود عباس "ابو مازف" وطػاقـ اف يػادة قاؿ وزير شؤوف األ: راـ ا 

وقػػاؿ  افللطػػطينيل يبػػذفوف اف يػػود افطياطػػيل إلن ػػاذ حيػػاة عػػدد مػػف األطػػر  افمر ػػه واف مػػؿ إلطػػ ؽ طػػراحيـ.
وال قراقص اف افرئيس ي ص ق يل إط ؽ طػراح األطػر  ال طػيما افحػاالت افمر ػيل افحر ػل فػي طػلـ أوفوياتػو 

يريػػػد أف يحػػػدث أل  أطػػػير أ  طػػػوء داخػػػؿ افطػػػ وف واف ق ػػػيل األطػػػر  افمر ػػػه مطروحػػػل فػػػي افتحركػػػات 
 ػاءت أقػواؿ قراقػص خػ ؿ ف ائػو  وافل اءات رغـ اف  بػات افكثيػرة افتػي ت ػ يا إطػرائيؿ فػي طريػؽ افملاو ػات.

 .افرئيس في م ر افم اط ل براـ ا 
6/61/1063الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 أسرى من "عسقالن" بشكل تعسفي وتوسيع المحاكمات الداخمية عشرةل نق 15

راـ ا : أفػػػاد محػػػامي وزارة شػػػؤوف األطػػػر  كػػػريـ ع ػػػوة  أف إدارة طػػػ ف عطػػػ  ف ن لػػػت عشػػػرة م ت لػػػيف مػػػف 
افطػػ ف إفػػه طػػ وف أخػػر  بشػػكؿ ت طػػلي  وك ػػزء مػػف طلطػػلل اإل ػػراءات اف  ابيػػل بحػػؽ األطػػر   فػػي أع ػػاب 

 افما ي  بحؽ األطر  وعله يد قوات قم يل. 18/11افتي  رت في افمداىمل افوحشيل 
وأو ػػح ممثػػؿ األطػػر  ناصػػر أبػػو حمػػداف أف إدارة "عطػػ  ف" قامػػت بتوطػػيص إ ػػراءات افمحاكمػػات افداخليػػل 
فألطر  في افط ف  وأف م موعات أخػر  طػوؼ تػتـ محاكمتيػا ب ػد أف أ ريػت ف ػدد مػف األطػر  محاكمػات 

منص افكانتيف وغرامػات مافيػل  وقػاؿ إف  ميػص أطػر  عطػ  ف م ػاقبوف بمنػص افزيػارات باف زؿ ومنص افزيارات و 
 فألىؿ فمدة شير.

6/61/1063األيام، رام اهلل،   
 

 الدواء احتجاجا عمى سياسة اإلىمال الطبي بسجون االحتالليضرب عن تناول  مسنأسير  16
عامػػػاما مػػػف مدينػػػل افخليػػػؿ  61رو بامتنػػػص األطػػػير افللطػػػطيني افمػػػريض حطػػػيف محمػػػد عمػػػ رائػػػد الفػػػي: -غػػػزة 

 نوبي اف لل افغربيل  عف تناوؿ "األنطوفيف" فليوـ افرابص عله افتوافي  احت ا ػام علػه اإلىمػاؿ افطبػي بح ػو 
مػػف طػػلطات االحػػت ؿ "اإلطػػرائيلي"  وقػػاؿ "مركػػز أطػػر  فلطػػطيف فلدراطػػات" فػػي بيػػاف: إف عمػػرو م ت ػػؿ منػػذ 

ت ػاؿ اإلدار  افمت ػدد  وي ػاني عػدة أمػراض مزمنػل  أبرزىػا  ػغط يونيو/حزيراف افما ي  ويخ ص ف ع 13
 افدـ وافطكر  وافن رس ودىنيات في افدـ وافدوافي وافروماتـز  وحافتو افصحيل ص بل.
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و رفػػػض تنػػػاوؿ األنطػػػوفيف بطػػػبب مماطلػػػل إدارة م ت ػػػؿ افن ػػػب فػػػي تػػػوفير مكمػػػ ت ئػػػوذكػػػر افمركػػػز أف عمر 
 نييا  ما أثر في حافتو افصحيل بشكؿ كبير.ع  و  وع ج ب يل األمراض افتي ي ا

6/61/1063الخميج، الشارقة،   
 

 نوفمبر/تشرين ثانيخالل  99واعتدى عمى  347فمسطينًيا واعتقل  61معطيات: االحتالل قتل  17
كشلت م طيات إحصائيل فلططينيل حػوؿ االنتياكػات اإلطػرائيلي  ػد افمػواطنيف افللطػطينييف خػ ؿ : راـ ا 

اني بنػػوفمبرا افمنصػػـر  أف قػػوات االحػػت ؿ قتلػػت اثنػػي عشػػر مواطنمػػا فلطػػطينيما  فيمػػا اعت لػػت شػػير تشػػريف ثػػ
 آخريف  بينيـ صحلي وثمانيل أطيرات. 347

وأو ح مركز "أحرار" فدراطات األطر  وح وؽ اإلنطاف في ت ريره افشير  تل تػو "قػدس بػرس" أف اثنػي عشػر 
 للل  منيـ ثمانيل مف اف لل افغربيل  وأرب ل مف قطاع غزة.فلططينيام اطتشيدوا في ى مات إطرائيليل مخت

فلططينيام غافبيتيـ اف ظمه مػف  374وأشار افمركز إفه أف عدد األطر  خ ؿ افشير افما ي بلا أكثر مف 
 اف لل  فيما بلا عدد افم ت ليف مف قطاع غزة تط ل أطر .
ف دد األكبر مف االعت االت خ ؿ افشير افحافي وتبيف مف افتوزيص اف دد  فألطر   أف افمدينل افتي شيدت ا

 م ت  م. 95ىي مدينل افخليؿ  وافتي بلا عدد افم ت ليف فييا 
أظيػػر ت ريػػر ح ػػوقي  تصػػاعد ح ػػـ انتياكػػات واعتػػداءات االحػػت ؿ اإلطػػرائيلي  ػػد افمػػواطنيف افللطػػطينييف و 

ل في مدينل اف دس افمحتل  ل.وممتلكاتيـ في األرا ي افللططينيل وخاصو
ا  إنو قاـ برصد ما ال ي ؿ 11|30وقاؿ "مركز م لومات اف دار واالطتيطاف" في ت ريره افصادر يـو افطبت ب

اعتداء  ديد شنوو االحت ؿ اإلطرائيلي ومطتوطنيو  د افللطػطينييف وممتلكػاتيـ خػ ؿ شػير تشػريف  99عف 
 افمن  ي. نوفمبر/  ثاني

6/61/1063قدس برس،   

 
 % غير صالحة لمشرب95.. سنوات خمسستجف بعد  الجوفية ه غزة: مياالعاشرةالقناة  18

قاؿ ت رير بثتو اف ناة اف اشرة اإلطػرائيليل  افليليػل افما ػيل  إف ت ػديرات األمػـ افمتحػدة تشػير إفػه أف : وكاالت
 قطاع غزة طيلت ر فلمياه افصافحل فلشرب خ ؿ خمس طنوات م بلل.

فميػػاه اف وفيػػل ف طػػاع غػػزة غيػػر صػػافحل فلشػػرب  النخلػػاض % مػػف ا95وت ػػوؿ ت ػػارير بحثيػػل متخصصػػل أف 
  ودتيا بطبب زيادة نطبل افكلورايد وافنترات فييا.

وتتمثػػؿ أزمػػل افميػػاه فػػه قطػػاع غػػزة  فػػه انخلػػاض م ػػايير  ػػودة ميػػاه افخػػزاف اف ػػوفه  وافتػػه ت تبػػر افمصػػدر 
 افرئيطه ف رابل مليونه مواطف.

 ريػػرام عػػف افمكتػػب اإلقليمػػه فألمػػـ افمتحػػدة  فػػه فلطػػطيف   ت2012وصػػدر فػػه أغطػػطس مػػف اف ػػاـ افما ػػه 
 .2020حوؿ أثار مخاوؼ افمواطنيف  وافذ  أو ح أف غزة فف تكوف صافحل فل يش اآلدمه مص اف اـ 

وتؤكد افت ارير افدوفيل أف ما يلػاقـ أزمػل افميػاه فػه غػزة ىػو افحصػار اإلطػرائيله افملػروض علػه اف طػاع منػذ 
ص ح مرافؽ مياه افتحليل.أزيد مف طب ل أعواـ وا  فذ  يمنص اطتيراد افم دات اف زمل فصيانل وا 

كما أف ت أزمل ان طاع افتيار افكيربائه األخيرة وافمطتمرة منذ شير بظ فيا عله افو ص افمائه فه غػزة  إذ 
 طػؿ أكثػر ت د افبلديات ص وبل بافغل فه توزيص افمياه عله طػكاف افمدينػل بل ػؿ ان طػاع افتيػار افكيربػائه وت

 % مف آبار افمياه عف اف مؿ.80مف 
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بئػرا فلميػػاه تػػزود غافبيػل طػػكاف اف طػاع بافميػػاه توقلػػت  190وتؤكػد مصػػادر فػه طػػلطل افبيئػػل فػه افحكومػػل أف 
عػػف اف مػػؿ  فيمػػا تشػػيد محطػػل توفيػػد افكيربػػاء افوحيػػدة فػػي اف طػػاع توقلػػام كػػام م عػػف اف مػػؿ فألطػػبوع افخػػامس 

 عله افتوافي.
افكيربائه حافيا طت طاعات يوميا فكؿ بيػت حطػب  ػدوؿ ت ػدوه شػركل توزيػص افكيربػاء م تمػدة  ويصؿ افتيار

 فه ذفؾ عله افخطوط افمصريل واإلطرائيليل.
30/66/1063فمسطين، أون الين،   

 

 بإنياء الحصار نمطالبي أطفال غزة يطمقون قواربيم الصغيرة في البحر 19
 إفػػهقػػواربيـ افصػػغيرة فػػي بحػػر غػػزة تحمػػؿ رطػػائؿ  أمػػس فييافللطػػطينعشػػرات االطلػػاؿ  أطلػػؽ :ببتػػراا-غػػزة 

افملػػروض علػػػه قطػػػاع غػػزة. وت مػػػص عشػػػرات  اإلطػػػرائيليافم تمػػص افػػػدوفي مػػف ا ػػػؿ افتحػػػرؾ فرفػػص افحصػػػار 
وافتػي  اإلطػرائيليوىػـ يحملػوف افشػ ارات افتػي تطػتنكر اطػتمر افحصػار  أ انػببمشػاركل مت ػامنيف  األطلاؿ

م انػػاتيـ افمتواصػػلل  ػػراء افحصػػار وتداعياتػػو  إلنيػػاءج عػػف صػػمتو وافتحػػرؾ تطافػػب افم تمػػص افػػدوفي بػػافخرو 
 عله مختلؼ مناحي افحياة في قطاع غزة.

واطلػػؽ االطلػػاؿ اف نػػاف ف ػػواربيـ افورقيػػل افصػػغيرة افملونػػػل افتػػي صػػن وىا بايػػدييـ مػػف ا ػػؿ ايصػػاؿ رطػػػائليـ 
 تلؼ افمطتويات.عله مخ األو اعافبريئل افتي تطافب بافحريل وحمايتيـ مف تدىور 

6/61/1063الدستور، عمان،   
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ان كطػػت األو ػػاع االقتصػػاديل افصػػ بل واألزمػػات افمتتافيػػل افتػػي ي يشػػيا : صػػلاء عاشػػور - وكػػاالت - غػػزة
ت كافػػل اف طاعػػات افمػػواطف فػػي قطػػاع غػػزة علػػه حركػػل األطػػواؽ وعلػػه مختلػػؼ م ػػاالت اف مػػؿ  حيػػث تػػ ثر 

 وفكف بنطب متلاوتل حطب حا ل افمواطنيف.
أكد افمحلؿ االقتصاد  ماىر افطباع أف أطواؽ اف طاع ت يش حافػل مػف افركػود افوا ػح فػي  ميػص أركانيػا  و 

مر  ػػام افطػػبب إفػػه األحػػداث االقتصػػاديل مػػف تشػػديد فلحصػػار وتػػدمير فألنلػػاؽ وتوقػػؼ اف مػػؿ فػػي كثيػػر مػػف 
 اع افصناعات اإلنشائيل.اف طاعات أبرزىا قط

قطػاع افمػواد افغذائيػل تػ ثر وفكػف بنطػب متلاوتػل وفيطػت قويػل  فاف طاعػات افتػي  :"فوقاؿ في حديث فػػ"فلططي
ت ثرت ب وة ىي قطاعات افكمافيات"  وفكنو فـ يطػتب د أنػو فػي حػاؿ تػ ـز افو ػص االقتصػاد  أف يتػ ثر قطػاع 

 افمواد افغذائيل.
واتػػب مػػف حػػراؾ فػػي األطػػواؽ  بػػيف افطبػػاع أف رواتػػب افمػػوظليف افػػذيف يطػػتلموف وبافنطػػبل إفػػه مػػا تحدثػػو افر 

رواتػػبيـ مػػف اف ػػلل أو غػػزة ت مػػؿ حركػػل أليػػاـ م ػػدودة فػػي األطػػواؽ  خاصػػل أنيػػـ يكونػػوف قػػد اطػػتيلكوا نطػػبل 
 كبيرة منيا قبؿ اطت مو.

اإلنشػػاءات وتػػ ثر بػػاقي ونػػوه افطبػػاع إفػػه أف اف  لػػل االقتصػػاديل فػػي اف طػػاع مرتبطػػل بػػب ض  وتوقػػؼ قطػػاع 
اف طاعات افمطاندة فو مثؿ اف طاعات افصناعيل وافت اريل مطاندة ف طاع اإلنشاءات كليا عملت عله ارتلاع 

 م دالت افبطافل.
30/66/1063فمسطين أون الين،   
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اعنػػو  صػػلحات وقػػراء "افدطػػتور"  بػػآخر إصػػداراتو افكتػػاب افمر  ػػي افيػػاـ " خػػصو افكاتػػب افطياطػػي حمػػاده فر 
فشؿ افملاو ات وتغيير قواعد افل بل " في طلطلل كتبو "م ام مف أ ؿ فلططيف واف ػدس"  وافلراعنػو افم ػروؼ 
عنػػو كباحػػث ملتػػـز عميػػؽ االختصػػاص باف  ػػايا افللطػػطينيل واإلطػػرائيليل  و ػػاد  يحمػػؿ رؤيػػل طياطػػيل ذات 

ور  دفص ثمنيا طنوات طويلل مف حياتو في اف مؿ افكلاحي افمباشر  ق ه منيا أكثر مف عشر طػنوات ح 
فػي افطػػ وف وافم ػػت  ت فػػي أكثػػر مػػف بلػػد عربػػي  يتميػػز بطػػ ل اطو عػػو  وقربػػو  مػػف أصػػحاب اف ػػرار  بػػدوف 

 ػػح فييػػا بصػػمت  تكلػػؼ وادعػػاء  وتػػـ اختيػػاره فػػي اف ديػػد مػػف افمحطػػات افطياطػػيل   مكللػػام بميػػاـ صػػ بل  ن
وان كطػػت خبراتػػو ىػػذه  علػػه امت كػػو فلمصػػداقيل افطياطػػيل وافمينيػػل  حػػيف تنػػاوؿ اف  ػػايا افتػػي تشػػغؿ افػػرأ  
اف اـ  وفي عرض مواقلو  وافدفاع عنيا ب وة ميما كللو ذفؾ مف ثمف  كاالعت اؿ وافلصؿ مػف اف مػؿ وغيرىػا 

 مف افوطائؿ افت طليل.
وؿ فيػػو افكاتػػب  افملاو ػػات افللطػػطينيل ل بػػل "  افكتػػاب افثػػاني افػػذ  تنػػا"فشػػؿ افملاو ػػات وتغييػػر قواعػػد اف

  وافذ  حمؿ عنػواف "افملاو ػات وصػ بل 2011اإلطرائيليل  ب د كتابو األوؿ افصادر عف دار اف ليؿ عاـ 
افموقػؼ افللطػطيني"  وفػػي كتابيػو ي تمػد افكاتػػب علػه افوثػائؽ ومحا ػػر اال تماعػات واالتصػاالت افمباشػػرة  

ي محمػود عبػاس مباشػرة  وكػذفؾ صػائب عري ػات ع ػو افل نػل افتنليذيػل افتي أطل و علييا افػرئيس افللطػطين
فمنظمل افتحرير رئيس دائرة افملاو ات فدييا  وفيذا ف د أكطب افكتػاب افث ػل واألىميػل  ألف مصػدره  مطػبخ 

 إذ فوالىما فما كاف ىذا افكتاب. صنص اف رار افللططيني  حيث ي دـ فيما افشكر  عله ىذه افث ل 
6/61/1063مان، الدستور، ع  
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ػػاف نلػػذ مواطنػػوف أردنيػػوف  عصػػر افيػػوـ  وقلػػل احت ا يػػل  أمػػاـ دار رئاطػػل افػػوزراء األردنيػػل باف اصػػمل : عمو
فػػػي طػػػ وف االحػػػت ؿ  عمػػػاف  وذفػػػؾ احت ا ػػػام فمػػػا وصػػػلوه بػػػػ"افت اىؿ افرطػػػمي" ف  ػػػيل األطػػػر  األردنيػػػيف
 متواصلل. 212افصييوني  وخاصل األطير ع ء حماد  افذ  يخوض م ركل األم اء افخاويل فليـو 

وأطلؽ منظمو افل افيػل  افحػراؾ افشػبابي اإلطػ مي األردنػي فلت ػامف مػص األطػر   علػه نشػاطيـ اطػـ "وقلػل 
ت اىؿ افخار يل األردنيػل فملػؼ االطػر    ت بيف فل يود افحكوميل ت اه ملؼ األطر  األردنييف"  وذفؾ بطبب

وطافػػػب عػػػدد مػػػف األىػػػافي خػػػ ؿ مشػػػاركتيـ بافل افيػػػل بإقافػػػل وزيػػػر افخار يػػػل األردنػػػي ناصػػػر  ػػػودة  ورف ػػػوا 
وبيػػذا افخصػػوصل قافػػت وافػػدة األطػػير عػػ ء حمػػاد "مػػاذا  الفتػػات كاريكاتوريػػل تنت ػػد افػػدور افرطػػمي األردنػػي.

باألكلػػػاف  فمػػػاذا فػػػـ تتػػػدخؿ إفػػػه اآلف  حطػػػب اتلاقيػػػل اف ػػػار افموق ػػػل مػػػص تنتظػػػر افحكومػػػل  أف يػػػ تي أبناؤنػػػا 
وناشػدت وافػدة األطػير عػ ء حمػاد  افملػؾ عبػدا   افثػاني بافتػدخؿ إلن ػاذ حيػاة األطػر   وخاصػل  االحت ؿ".

ابنيػػا  نتي ػػػل فطػػػماعيا أف و ػػ و افصػػػحي متػػػدىور  كمػػا ن لػػػت ب ػػػض افت ػػارير مػػػؤخرام  حيػػػث تػػـ ن لػػػو إفػػػه 
شله بطبب طوء حافتػو افصػحيل  وف دانػو افكثيػر مػف افػوزف  باإل ػافل إفػه أف حياتػو أصػبحت أخطػر  افمطت

وو يت رطافل إفه افحكومل األردنيل طافبتيـ فييا بافترتيب مص اف دو  متواصلل. 212خاصل وأنو دخؿ يومو 
وطافػب طػلارة عمػاف فػد   افصييوني فتنظيـ زيارات منظمل ألىافي األطر   فرؤيل أبنائيـ واالطمئاف علييـ 

افكياف افصييوني بمتاب ل أو اع أبنائيا في ط وف افظلـ واف ير  وأف يكونوا ىـ مصدر افم لومات  وأف ال 
 يب وا متلر يف  بحطب قوؿ وافدة حماد.

وعله ص يد متصؿل طافب افناطؽ باطـ أىافي االطر  شاىيف مرعي باطت افل وزير افخار يل ناصر  ودة  
زارتػػػو علػػػه مػػػد  طػػػنوات فػػػي م اف ػػػل ملػػػؼ األطػػػر  االردنػػػيف  واتيميػػػـ ب ػػػدـ االىتمػػػاـ بحيػػػاة بطػػػبب فشػػػؿ و 
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وفػػي افطػػياؽ نلطػػول تطػػاءؿ وافػػد األطػػير األردنػػي افطلػػؿ محمػػد ميػػد   عػػف دور وزارة افخار يػػل   مػػواطنييـ.
فوقػت أف كػادر افتي ال تطتطيص ت ميف زيارة ألىافي افم ت ليف فذوييـ فػي طػ وف االحػت ؿ  مؤكػدام فػي نلػس ا

 افطلارة األردنيل فد  االحت ؿ افصييوني فـ يزر  ن لو في م ت لو.
 30/66/1063، المركز الفمسطيني لإلعالم
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دعػػـ  افم تمػػص افػػدوفي  ػػرورة اطػػتمرار اإلنطػػافناشػػد مركػػز اف طػػر اف ربػػي فح ػػوؽ : فيلػػه افكركػػي -عمػػاف 
 بافوقؼ افكامؿ الطتيطاف. إلطرائيؿمنظمل افتحرير افللططينيل في مطافبتيا 

وقػاؿ فػػي بيػػاف صػحافي اصػػدره امػػس أف افملاو ػػات ي ػب أف ترتكػػز علػػه مر  يػل عمليػػل افطػػ ـ وافمتمثلػػل 
زمنػي  في قػرارات افشػرعيل افدوفيػل ذات افصػلل  ومبػادرة افطػ ـ اف ربيػل ومبػدأ األرض م ابػؿ افطػ ـ  وب طػار

 محدد.
 6/61/1063، الدستور، عم ان
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 ػػػـز افشػػػيخ ن ػػػيـ قاطػػػـ نائػػػب األمػػػيف اف ػػػاـ فحػػػزب ا  افلبنػػػاني أف "تحريػػػر فلطػػػطيف ال يتح ػػػؽ دوف افبندقيػػػل 
حور افم اومل افذ  فـ وافم اومل"  واصلام حركل حماس ب نيا "رأس حربل افم اومل في فلططيف  وأحد أركاف م

وأكد قاطـ في تصريحات صحليل بمناطبل افيـو اف افمي فلت امف مص  ي يوص بوصلتو في موا يل االحت ؿ".
تشريف افثاني بنوفمبرا مػف كػؿ عػاـل أف افم اومػل حا ػرة فػي فلطػطيف  طػواء  29افللططينييف  افذ  يوافؽ 

 فصائؿ أخر . مف خ ؿ حركل حماس أو اف ياد اإلط مي  إ افل إفه
وأ ػاؼ نائػب األمػيف اف ػاـ  وقاؿ: "ىناؾ تصميـ عله اطتمرار افم اومل  ونحف مطمئنػوف إفػه ىػذا افخيػار".

فحزب ا  افلبناني: "البد مف افتمييػز بػيف اطػتمراريل افم اومػل خطقػا وقػرارما  وو ػود عمليػات فلم اومػل فػي ىػذه 
فم اومػل وافتصػميـ عليػو  أمػا اف مليػات فليػا ع قػل بت ػدير افمرحلل أو عدـ و ودىػاب...ا مػا ييمنػا ب ػاء خػط ا

 افم اوميف وبحطب افظروؼ". 
 30/66/1063، فمسطين أون الين
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تػػ ثرا وتلػػاع  مػػص ق ػػيل  ف "فبنػػاف كػػاف افبلػػد االكثػػرحكومػػل تصػػريؼ األعمػػاؿ  إن يػػب مي ػػاتي رئػػيس   قػػاؿ
 افش ب افللططيني وبيا  وفبناف شيد ان طاما حادا بيف أبنائو نتي ل تراكـ االحداث افتي عصلت بللططيف.

افمتحػػػػدة افطػػػنو  بػػػػػ"افيـو اف ػػػافمي فلت ػػػػامف مػػػص افشػػػػ ب  األمػػػـأمػػػػس فػػػي احتلػػػػاؿ  فػػػو كلمػػػػل  ػػػاء ذفػػػػؾ فػػػي
رئػػيس افحكومػػل افللطػػطينيل فػػي اف ػػلل افغربيػػل    بح ػػور افللطػػطيني" وذفػػؾ فػػي م ػػر "االطػػكوا" فػػي بيػػروت

ب ػػػرار اف يػػػادات افللطػػػطينيل افنػػػ   بػػػافنلس عػػػف افصػػػراع افػػػدمو  فػػػي طػػػوريا مي ػػػاتي وأشػػػاد  رامػػػي افحمػػػد ا .
وافصراع افطياطي في فبنػاف. وأ ػاؼ: "ف ػد قػرر فبنػاف منػذ بدايػل االزمػل افطػوريل اف يلػتح حػدوده وقلبػو فكػؿ 

ؽ بػيف طػور  وفلطػطيني  بػؿ ورغػـ كػؿ افصػ وبات افطياطػيل واالمنيػل واالقتصػاديل مظلوـ مف طوريا وفـ يلر 
واال تماعيل قاـ بوا بو االخ قي وافديني في طي فلكوف نموذ ا عف كيليل ت امؿ افبشر مص افبشػر فكيػؼ اذا 

طػت لل كانوا أش اء؟".وأكد أف " وىر افط ـ ىو أف ي يش افش ب افللططيني عله أر و في ظػؿ دوفػل حػرة م
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وفؽ اف ػرارات افصػادرة عػف االمػـ افمتحػدة وم لػس االمػف افػدوفي  وكػؿ محاوفػل فت ػاوز ىػذه افثوابػت طػتؤد  
افه مزيد مف االزمات في افشرؽ األوطط واف ػافـ". وقػاؿ: "افم تمػص افػدوفي م نػي بمػنح افللطػطينييف ح ػوقيـ 

ئيلي  النػو مػف دوف ذفػؾ ي نػي اف اف دافػل في دوفتيـ  ويلرض تطبيػؽ اف ػرارات افدوفيػل علػه االحػت ؿ االطػرا
 افدوفيل تكيؿ بمكيافيف  وىذا ما يؤد  افه مزيد مف افمشك ت افتي تتوافد في ىذا افشرؽ".

 6/61/1063، النيار، بيروت
 

 موريتانيا ضد مخطط "برافر" اإلسرائيميفي وقفة  36
قلػػػل أمػػاـ مكتػػػب األمػػـ افمتحػػػدة فػػػي نظػػػـ اتحػػاد افمػػػدونيف افموريتػػػانييف افطػػبت و : أحمػػػد األمػػيف - نواكشػػوط 

نواكشوط احت ا ا عله مخطط "برافر" اإلطػرائيلي فمصػادرة أراض فلطػطينيل بافن ػب وتي يػر طػكانيا  شػارؾ 
فييػا أي ػػا نشػػطاء موريتػػانيوف وقيػػادات فػػي افم تمػػص افمػدني  افػػذيف أدانػػوا خ فيػػا "افصػػمت اف ربػػي وافتواطػػؤ 

اعتبػػػر افمشػػػاركوف فػػػي افوقلػػػل مخطػػػط "برافػػػر" دفػػػي  علػػػه "اف نصػػػريل و  األميركػػػي مػػػص االحػػػت ؿ اإلطػػػرائيلي".
 .وطػػػافبوا األمػػػـ افمتحػػػدة بافتػػػدخؿ فحمايػػػل افللطػػػطينييف فػػػي افن ػػػب و ميػػػص األرا ػػػي افللطػػػطينيل  اإلطػػػرائيليل

وطافػػب افنشػػطاء افػػدوؿ اف ربيػػل بتوحيػػد مواقليػػا فموا يػػل مخططػػات افتيويػػد افتػػي ي ػػـو بيػػا االحػػت ؿ  ونػػددوا 
صػػمت افػػدوفي ت ػػاه ىػػذه األعمػػاؿ  متيمػػيف افواليػػات افمتحػػدة األميركيػػل بحمايػػل إطػػرائيؿ وتشػػ ي يا علػػه باف

 مصادرة أرا ي افللططينييف واالنتياؾ افمطتمر فح وقيـ.
وقاؿ ع و اتحػاد افمػدونيف افموريتػانييف وفػد أحمػد  يبابػا فل زيػرة نػت إف االتحػاد أراد مػف خػ ؿ ىػذه افوقلػل 

اف ػػافـ واألمػػل افمنشػػغلل بػػافربيص اف ربػػي إفػػه أف فلطػػطيف فػػي اف لػػب  م ػػيلا أف "افموريتػػانييف  أف يللػػت انتبػػاه
يؤكػػدوف بيػػذه افوقلػػل أف األو ػػاع افمحليػػل واالنتخابػػات فػػـ تشػػغليـ عػػف فلطػػطيف  وفػػـ تنطػػيـ ىمػػـو إخػػوتيـ 

برافػػػػر يؤكػػػػد أف وقػػػػاؿ افطػػػػلير افللطػػػػطيني بنواكشػػػػوط عػػػػدناف أبػػػػو افيي ػػػػاء فل زيػػػػرة نػػػػت إف "مشػػػػروع  فييػػػػا".
 .افصييونيل تطاو  اف نصريل

6/61/1063الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 
 
 

 من مقعدىا باألمم المتحدةاستفادة فمسطين  منعغياب الرؤية االستراتيجية لمسمطة  :"األورومتوسطي" 37
يػادة خلصت دراطل حديثل  أعدتيا منظمل ح وقيل أوروبيل  إفػه أف غيػاب افرؤيػل اإلطػتراتي يل فػد  ق:  نيؼ

افطلطل افللططينيل عف خطوة ترقيل فلططيف في األمـ افمتحدة إفه صلل دوفل مراقب "غير ع و"  افتي مر 
 علييا طنل كاملل  "أ  ؼ ثمارىا" و  ليا مطلوبل افلائدة حته اآلف.

يػػل وع نيػػت افدراطػػل  افتػػي أعػػدىا افباحػػث فػػي "افمرصػػد األورومتوطػػطي فح ػػوؽ اإلنطػػاف" ومػػدير افػػدائرة اف انون
فييا إحطاف عادؿ وقدوـ فيا افػدكتور محمػود افمبػارؾ افح ػوقي افػدوفي واألطػتاذ ب ام ػل افملػؾ فيصػؿ  ببحػث 
اآلثار اف انونيل وافطياطيل افتي نت ت عف قرار اف م يل اف امل فألمـ افمتحدة بترقيل و ص فلططيف إفه دوفل 

 .2012ي بنوفمبرا مراقب "غير ع و"  وافمتخذ في افتاطص واف شريف مف تشريف ثان
وتشػػير افدراطػػػل  إفػػػه أف ىػػذه افخطػػػوة "فػػػـ تكػػػف تت ػػارض مػػػص افتزامػػػات منظمػػل افتحريػػػر افللطػػػطينيل بمو ػػػب 
االتلاقات افموق ل بينيا وبػيف "إطػرائيؿ"  وأف صػلل "افدوفػل" ىػي صػلل ذاتيػل  تكتطػبيا افدوفػل بمو ػب اكتمػاؿ 

"افػدار األىليػل فلنشػر فػي عمػاف" أف ترقيػل مكانػل  وبيونػت افدراطػل افتػي طتصػدر عػف .عدد مػف اف ناصػر فييػا
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دوفػػل فلطػػطيف فػػي األمػػـ افمتحػػدة "يمكػػف أف ت طػػي فلطػػطيف ب ػػض االمتيػػازات اإل ػػافيل فػػي نطػػاؽ اف م يػػل 
مكانيػل  اف امل فألمـ افمتحدة  واف درة علػه افمصػادقل علػه افم اىػدات افدوفيػل واالن ػماـ فأل يػزة األمميػل  وا 

حكمل اف نائيػل افدوفيػل  بمػا يػؤد  إفػه محاكمػل م رمػي افحػرب افصػياينل  فكنيػا نووىػت قبوفيا ع وام في افم
إفػػه أنػػو قػػد يكػػوف فػػذفؾ أي ػػام ب ػػض افمخػػاطر واآلثػػار افطػػلبيل علػػه افصػػ يد افللطػػطيني  كإمكانيػػل محاكمػػل 

 فلططينييف قاموا باطتيداؼ ييود مدنييف".
فألطػر  افللطػطينييف فػي طػ وف االحػت ؿ  إال مػف افناحيػل كما نووىت إفػه أف اف ػرار ال يمثػؿ  ديػدام بافنطػبل 

افطياطػػػيل  "بم نػػػه أف فلطػػػطيف طػػػتكوف قػػػادرة علػػػه اف ػػػغط علػػػه "إطػػػرائيؿ" دوفيػػػام بشػػػكؿ أكبػػػر فيمػػػا يت لػػػؽ 
 .بم املتيـ وفؽ اتلاقيات  نيؼ

حركػات وحللت افدراطل خطوة ترقيػل فلطػطيف فػي منظمػل األمػـ افمتحػدة فػي  ػوء ب ػض افت ػارب افمشػابيل ف
افتحػػػرر فػػػي اف ػػػافـ  وفػػػي  ػػػوء افواقػػػص اف ػػػائـ فلطػػػطينيامل "حيػػػث طػػػلطل فلطػػػطينيل بػػػدوف طػػػيادة ح ي يػػػل علػػػه 
األرض  ال داخليػػػام وال خار يػػػام  وتتبنػػػه افملاو ػػػات كطػػػبيؿ وحيػػػد إلنيػػػاء افصػػػراع  ىػػػذا فػػػي ظػػػؿ أف اف ػػػرار 

 ما زاؿ يط ه فلتحرر".يلرض علييا افتزامات ال تتناطب مص واق يا وباعتبارىا بلدام محت م 
30/66/1063، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 سنة 60من  أكثرعمى مدى  الفمسطينية واألفالممن الصور  أرشيف" تكشف عن األونروا" 38

افملت طػػل  واألفػػ ـعػػف كنػز مػػف افصػور  األونػرواكشػػلت وكافػل غػػوث وتشػغيؿ اف  ئػػيف افللطػػطينييف : اف ػدس
رخ فلذاكرة اف ماعيل فلللططينييف افذيف خر ػوا أو أ بػروا علػه افخػروج مػف عاما وتؤ  60عله مد  اكثر مف 

أكثػػػر مػػػف نصػػػؼ مليػػػوف مػػػادة مػػػف صػػػور "افنيغػػػاتيؼ" وافصػػػور افمطبوعػػػل   األرشػػػيؼوي ػػػـ ىػػػذا  ب دىػػػـ.
وافشرائح افمصورة واألف ـ وأشرطل افليديو افتي  م تيا افػ"أونروا" وتغطي  وانػب حيػاة ر ػاؿ ونطػاء واطلػاؿ 

 ينييف في بدايل حياة  ديدة في افمخيمات افتي انتشرت في ار اء افشرؽ األوطط.فلطط
وقاؿ افملوض اف اـ فلػ"أونروا" فيليبو غراند  "ىذا افمشروع ميـ فتاريخ فلططيف وافللططينييف مف ا ؿ افدفاع 

ميػػؿ وا ػػاؼ اف افم ػػرض ىػػو "مطػػاىمل فػػي بنػػاء تػػراث وطنػػي.. ومشػػروع   عػػف ىػػويتيـ وافحلػػاظ علييػػا".
 يطاعد افللططينييف في افشتات عله افحلاظ عله ىويتيـ".

ونظػػػرا الىميتػػػو  ف ػػػد أدرج األرشػػػيؼ فػػػي طػػػ ؿ "ذاكػػػرة اف ػػػافـ" فػػػد  افمنظمػػػل افدوفيػػػل فلتربيػػػل واف لػػػـو وافث افػػػل 
وقػػػاؿ غرانػػػد  اف االونػػػروا قػػػررت حلػػػظ االرشػػػيؼ بافنظػػػاـ افرقمػػػي النػػػو بػػػدأ  .2009بافيونطػػػكوا مػػػف اف ػػػاـ 

 شيرا افه اف ط ب في عماف وغزة ي وموف ب مليل افتحويؿ."يتحلؿ"  م
وقػػػدمت افػػػدنمارؾ وفرنطػػػا افمطػػػاعدة افلنيػػػل  كمػػػا قػػػدـ عػػػدد مػػػف افللطػػػطينييف بصػػػلتيـ افشخصػػػيل افمػػػاؿ فيػػػذا 

 افمشروع اف خـ.
وفي افتتاح افم رض قافت حنػاف عشػراو  ع ػو افل نػل افتنليذيػل فػي منظمػل افتحريػر افللطػطيني اف "ق ػيل 

وا افت: "ي ب منح اف  ئيف حؽ   ئيف ميمل فلغايل  وتشكؿ ت طيدام ميمام ف ميص اف  ايا افللططينيل".اف 
 اختيار باف ودةا  وعله اطرائيؿ االعتراؼ بذنبيا وبروايتنا ف حداث وبح وقنا".

6/61/1063القدس، القدس،   

 
 نانين وناشطينضد "برافر".. ورسالة تضامن من مثقفين وف في مدن بريطانية تظاىرات 39
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شيدت مدف بريطانيل عدة أمس تظاىرات  د "مخطط برافر" فتي ير بدو افن ب  في : فاتنل افد اني -فندف 
وقت رف ت شخصيات بريطانيل بػارزة صػوتيا عافيػام  ػد افمخطػط عبػر افتوقيػص علػه رطػافل ت ػامف طافبػت 

بريطػانييف أمػاـ افطػلارة اإلطػرائيليل فػي وتظاىر عشرات اف فييا افحكومل بافتحرؾ فل غط عله إطرائيؿ فوقلو.
فنػػدف  كمػػػا خر ػػػت تظػػػاىرات أخػػر  فػػػي مػػػدف أكطػػػلورد  وبرايتػػوف  والمبيػػػث وواندرطػػػوورت  وكػػػارديؼ  رفػػػص 
خ فيا افمتظاىروف يافتات كتب علييا "يـو افغ ب  برافر فف يمػر"  ورددوا شػ ارات  ػد افمخطػط  داعػيف 

 إفه وقلو.
شخصػيل بريطانيػل بػارزة علػه  50 ػب  ػد مخطػط افتي يػر  وقوػص أكثػر مػف وفي خطوة ت امنيل مص بػدو افن

 رطافل  د "مخطط برافر". 
وقػػػاؿ رئػػػيس "حملػػػل افت ػػػامف مػػػص فلطػػػطيف" ىيػػػو النينػػػا علػػػه موقػػػص افحملػػػل اإلفكترونػػػي: "علػػػه افحكومػػػل 

  فػـ تػ ت بػ   افبريطانيل أف تتحرؾ: إف افبيانات افمو يل إفه إطرائيؿ وافتي تصاغ بحذر عف األطؼ واف لؽ
نتي ػػل  فػػذفؾ فػػإف تحركػػام فوريػػام وقويػػام وذا م نػػه  بمػػا فػػي ذفػػؾ فػػرض حظػػر علػػه ت ػػارة افطػػ ح مػػص إطػػرائيؿ  

 بات  روريام.
6/61/1063الحياة، لندن،   
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 ىشاـ منور
اإلطػػرائيليل واف ربيػػل وافدوفيػػل  ألوؿ مػػرة يطػػتبدؿ اف ػػيش اإلطػػرائيلي مصػػطلحاتو ويبثيػػا عبػػر وطػػائؿ اإلعػػ ـ 

فيؤكػػد فػػي واحػػدة مػػف اكبػػر االعترافػػات حتػػه اآلف  أف مػػف قػػاـ بتصػػليتيـ فػػي افخليػػؿ بػػدـ بػػارد ينتمػػوف إفػػه 
  ماعات متشددة  وتحديدام افطلليل اف ياديل!

ات افخبر فلوىلل األوفه فف يمر مرور افكراـ  صحيح اف افمنط ل برمتيا ت يش عله ىا س م ابيػل اف ماعػ
افمتشددة وافمتطرفل وافطلليل اف ياديػل مػف بينيػا علػه حػد ت بيػر كثيػر مػف افمحللػيف اف ػرب واإلطػرائيلييف  أو 

 مف يطمييـ افب ض بافتكليرييف.
اإلعػػ ـ اإلطػػرائيلي ال يػػزاؿ يطػػلط اف ػػوء وب ػػوة علػػه تنػػامي تلػػؾ اف ماعػػات  مػػدعيام أنيػػا مو ػػودة فػػي عمػػؽ 

ادعػػت افصػػحؼ اإلطػػرائيليل  فػػإف عمليػػل االغتيػػاؿ افتػػي وق ػػت  نػػوب أرا ػػي اف ػػلل افغربيػػل. وبحطػػب مػػا 
افخليؿ ت تي في إطار تصليل م موعات مطت لل ت مؿ في إطػار اف ماعػات افطػلليل فػي اف ػلل افغربيػل  وأف 
تلػؾ اف ماعػػات كانػت فػػي كػػؿ مراحػؿ افصػػراع مػص "إطػػرائيؿ" ت نػػب نلطػيا اف مػػؿ افطياطػي واف طػػكر   حيػػث 

 مؿ عله ت زيز األفكار افدينيل.تكتلي ف ط في اف 
وفي ت رير ملصؿ عف عمػؿ تلػؾ اف ياديػل افطػلليل علػه موقػص وافػ  اإلخبػار   فػإف مشػاركل تلػؾ اف ماعػات 
وافػػدخوؿ فػػي دائػػرة اف مػػؿ اف طػػكر  مػػص افلصػػائؿ افللطػػطينيل افم اومػػل  وعلػػه رأطػػيا حركتػػا حمػػاس واف يػػاد 

اث اف اريػػػل فػػػي منط ػػػل افشػػػرؽ األوطػػػط خاصػػػل فػػػي مصػػػر اإلطػػ مي  مػػػا ىػػػي إال مطػػػ فل وقػػػت نظػػػرام فألحػػػد
 وطوريا واف راؽ.

ويشير افموقػص إفػه و ػود آالؼ افمؤيػديف فللكػر افطػللي فػي منػاطؽ اف ػلل افغربيػل  الفتػام إفػه أف م ظػـ تلػؾ 
اف ناصر ال ي ملوف عله دعـ افم اومل افللططينيل وتنليذ عمليات عدائيل  د "إطرائيؿ"  بؿ إنيػـ ال يػدعوف 

 فه أ  نوع مف اف مليات  د "إطرائيؿ"  عله افرغـ مف و ود عوامؿ يمكف أف تحرؾ طاكنام بيذا افش ف.إ



 
 
 

 

 

           14ص                                    3053العدد:            6/61/1063 األحد التاريخ:

يدعي افموقص أف عناصر افتيار افطللي اف ياد  ىػـ مػف يشػكلوف افرعػب فػي صػلوؼ  يػاز افشػاباؾ  حيػث 
طػػط دعػػوات بمحاربػػل ن حػػوا فػػي اآلونػػل األخيػػرة ب ػػذب افمزيػػد مػػف عناصػػر افػػدعوة افطػػلليل افمدنيػػل إفػػييـ  و 

"إطػػرائيؿ" عطػػكريام  الفتػػام إفػػه أنيػػـ ي ومػػوف بػػإ راءات مشػػابيل كػػافتي ي ػػوـ بيػػا عناصػػر " ل لػػت" فػػي قطػػاع 
 غزة  عله حد ت بيره.

اإلع ـ اإلطرائيلي يػدعي أف افطػللييف فطافمػا عملػوا فػي اف ػلل افغربيػل وتحديػدام مدينػل افخليػؿ  مػف دوف أ  
رائيليل  أو حته مص أ يزة األمف افللططينيل  وي وؿ افموقص "إنيـ تميزوا بلباطيـ احتكاؾ مص قوات األمف اإلط

افمخصص وفحاىـ افطويلل"  مشيرام إفه أنو وفي افطػنوات األخيػرة ازداد تػدخؿ افناشػطيف فػي تلػؾ اف ماعػات 
 في األعماؿ اف دائيل  د "إطرائيؿ".

و حته مطؤوفيف مف أصحاب متخػذ  اف ػرارات فػي افموقص يؤكد أف تلؾ اف ماعات ال ت ترؼ ب ائد م روؼ أ
اف لل افغربيل  مدعيام أف حزب افتحرير في اف لل ىو إحد  افم موعات افكبيرة افمؤيػدة فل ماعػات افطػلليل 
وافذيف خر ػوا أكثػر مػف مػرة فػي مظػاىرات منػددة بافمػداىمات اإلطػرائيليل وطياطػات افطػلطل افللطػطينيل ت ػاه 

ـ "حػػزب افتحريػػر" يحظػػه بت ييػػد كبيػػر فػػي اف ػػلل نظػػرام فترا ػػص شػػ بيل حركػػل فػػتح ق ػػيتيـ  وأف ىػػذا افتنظػػي
افمتمثلل في افطلطل افللططينيل بطبب ما ت ػـو بػو مػف ملاو ػات يرف ػيا م ظػـ افشػ ب افللطػطيني  وكػذفؾ 
 ترا ص قوة حركل حماس نظرام فلم ح ل األمنيل  د عناصرىا افمتواصلل مف قبؿ االحت ؿ وافطلطل عله حػد

 طواء.
صحيلل م اريؼ تؤكد أف قيادة اف يش اإلطرائيلي فػي منػاطؽ اف ػلل افغربيػل قػد الحظػت فػي اآلونػل األخيػرة 
ارتلاعػػام ملموطػػػام فػػػي افتخطػػػيط ف مليػػػات مشػػػابيل فتلػػػؾ اف مليػػػل افتػػػي وق ػػػت قبػػػؿ شػػػيريف ت ريبػػػام عنػػػدما تمكػػػف 

ر حػػزاف" ومػػػف ثػػػـ قتلػػػو فػػػي أراض فلطػػطيني مػػػف طػػػكاف قل يليػػػل مػػػف إغػػراء وخطػػػؼ اف نػػػد  اإلطػػػرائيلي "تػػػوم
زراعيل. وتشير افصحيلل إفه أف  يش االحت ؿ اعت ؿ فػي األطػابيص افما ػيل عػددام مػف افخ يػا افتػي كانػت 
تخطػػط إلغػػراء إطػػرائيلييف باف ػػدـو إفػػه أرا ػػي افطػػلطل افللطػػطينيل بيػػدؼ خطليػػـ وافمطػػاومل إلطػػ ؽ طػػراح 

 طرائيلي.أطر  فلططينييف ي ب وف في ط وف االحت ؿ اإل
افمنظومل األمنيل اإلطرائيليل في اف لل افغربيل تخشه مف افمحػاوالت افمتزايػدة فػي صػلوؼ افللطػطينييف مػف 
اف يػػػاـ باطػػػتدراج اإلطػػػرائيلييف فلمنػػػاطؽ افللطػػػطينيل بواطػػػطل مواقػػػص افتواصػػػؿ اال تمػػػاعي خاصػػػل افليطػػػبوؾ  

و إفه مدينل اف ػدس وتػـ قتلػو. وأو ػحت افصػحيلل مطتشيدام بحادثل اإلطرائيلي "أوفيد رحوـ" افذ  تـ اطتدرا 
ب نو وفي األطبوع افما ي تـ اعت اؿ نشطاء مف خليتػيف فػي منط ػل راـ ا  ونػابلس كػانوا فػي طػري يـ فتنليػذ 

 عمليات مشابيل  كما اعت لت طلطات االحت ؿ اإلطرائيلي خ يا كانت في مرحلل افتخطيط.
في إطرائيؿ فما  ر  وي ر  في افمنط ػل  وتنػامي افمخػاوؼ أو افتيويػؿ  اغتناـ افمنظومل األمنيل واإلع ميل

مف مخاطر اإلط مييف في افمنط ل  ومحاوفػل إفصػاؽ ذفػؾ بافللطػطينييف محاوفػل فيطػت  ديػدة  فكػف اف ديػد 
فييا ىو وصوؿ ىذا األمر إفه اف لل افغربيل وباف رب مف راـ ا   وربمػا تحػوؿ افخػوؼ مػف ىػذه اف ماعػات 

قاطـ مشترؾ  ديد بيف افملاوض اإلطرائيلي وافللططيني عله خلليل افتوافؽ فػي موا يػل افخطػر افمتزايػد إفه 
 وافمحدؽ بك  افطرفيف.

 30/66/1063، المركز الفمسطيني لإلعالم
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فيػػا بػػ وؿ  ام ػػل إطػػرائيليل فػػي مطػػتوطنات اف ػػلل فػػي منتصػػؼ تمػػوز افما ػػي  أعلنػػت إطػػرائيؿ عػػف اعترا
افغربيل افمحتلل  األمر افذ  أثار  دالم وتنديدام مف قبػؿ دوفػل فلطػطيف  وم ار ػل واطػ ل مػف قبػؿ عػدد كبيػر 
مػػػف األكػػػاديمييف اإلطػػػرائيلييف  ب ػػػد أف صػػػوت افم لػػػس افت ليمػػػي اإلطػػػرائيلي فصػػػافح ت ػػػديؿ مرتبػػػل مؤططػػػل 

ع نيا  ام ل بناء عله توصيل وزير افت ليـ اإلطرائيلي  مص م ار ل شػديدة ت ليميل في مطتوطنل "ارئي ؿ" وا 
مف قبؿ م لس رؤطاء اف ام ات اإلطرائيليل ىذا اف ػرار  افػذ  عار ػو مػف خػ ؿ وثي ػل مكتوبػل وموق ػل مػف 
 أكثػػر مػػف أفػػؼ أكػػاديمي إطػػرائيلي  ب يػػادة رئػػيس م يػػد وايزمػػاف افػػذ  صػػرح "نحػػف  ػػد أيػػل محاوفػػل مػػف قبػػؿ
افحكومل الطتخداـ افمؤططات األكاديميل فت زيػز أ نػدتيا افطياطػيل افتػي ن ار ػيا وتت ػمف اطػتمرار افتوطػص 
في بناء افمطػتوطنات  خاصػل أف إنشػاء  ام ػل ارئيػؿ قػد يػؤد  إفػه ت ػرض  ام اتنػا إفػه م اط ػل أكاديميػل 

 دوفيل وييدد ب طص افتمويؿ افخار ي فل ام ات وم االت افبحث اف لمي".
د خمطػػل أشػػير  وقبػػؿ أيػػاـ قليلػػل تح  ػػت مخػػاوؼ رئػػيس م يػػد وايزمػػاف  واألكػػاديمييف اإلطػػرائيلييف افػػذيف ب ػػ

عار ػػػػوا اف ػػػػرار اإلطػػػػرائيلي  وا ػػػػطرت إطػػػػرائيؿ إفػػػػه اإلذعػػػػاف فمطلػػػػب االتحػػػػاد األوروبػػػػي بمنػػػػص حصػػػػوؿ 
ج ىوريزوف  افمشػروع افمؤططات اف لميل اإلطرائيليل اف املل في افمطتوطنات عله تمويؿ أوروبي  وفؽ برنام

اف لمػػي األوروبػػي افمرمػػوؽ فلبحػػث اف لمػػي  فػػي إحػػد  أىػػـ افخطػػوات افتػػي اتخػػذىا االتحػػاد األوروبػػي فتر مػػل 
 موقلو إزاء افمطتوطنات اإلطرائيليل باعتبارىا غير شرعيل وع بل أماـ عمليل افط ـ.

طرائيؿ حوؿ افبرنام ج  وافم ػرر فػي األوؿ مػف كػانوف األوؿ ػ ومص نيايل ميلل افتوقيص بيف االتحاد األوروبي وا 
افيػػوـ األحػػد ػ ا ػػطرت إطػػرائيؿ فلترا ػػص عػػف مطلبيػػا بػػػ ف يت ػػمف افبرنػػامج كافػػل اف ام ػػات وافمؤططػػػات 
اف لميػل  بمػػا فييػػا تلػؾ فػػي افمطػػتوطنات  وأمػاـ اصػػرار االتحػػاد االوروبػي علػػه رفػػض افتوقيػص علػػه مثػػؿ ىػػذا 

برنػامج "ىػوريزوف" فمشػروعات فػي افمطػتوطنات اإلطػرائيليل  االمر  ر خت إطرائيؿ عله شػرط منػص وصػوؿ
فػػي األرا ػػي افللطػػطينيل افمحتلػػل  وتػػـ افتوصػػؿ إفػػه حػػؿ وطػػط  مػػف خػػ ؿ تطػػ يؿ اعتػػراض إطػػرائيلي علػػه 
ملحؽ غير رطمي باالتلاؽ  مص تط يؿ االتحاد األوروبي عله أمر مماثؿ في ملحؽ يؤكد علػه عػدـ طػرياف 

ناطؽ االطتيطانيل!! وىكػذا وق ػت مطػؤوفل افطياطػل افخار يػل فػي االتحػاد األوروبػي ىذا افبرنامج في كافل افم
 كاثريف اشتوف مص وزيرة اف دؿ اإلطرائيليل تطيبي فيلني عله اتلاقيل افيوريزوف ىذه.

وكمػػا حػػدث فػػي تمػػوز افما ػػي  وفكػػف ىػػذه افمػػرة ب يػػادة "داف شػػيختمف" افحػػائز علػػه  ػػائزة نوبػػؿ فلكيميػػاء  
يوف وعلمػػاء إطػػرائيليوف حكػػومتيـ افتوقيػػص علػػه االتلػػاؽ إذعانػػام فلشػػروط افتػػي و ػػ يا االتحػػاد طافػػب اكػػاديم

األوروبػػي  األمػػػر افػػذ  طػػػاعد ىػػذا األخيػػػر  علػػه االطػػػتمرار فػػي اف ػػػغط علػػه حكومػػػل نتنيػػاىو كػػػي تػػػذعف 
 الشتراطاتو.

در ػػل األوفػػه  فمػػا يمنحػػو تبريػػر األكػػاديمييف فػػي إطػػرائيؿ فمػػوقليـ اف ػػاغط علػػه االتحػػاد األوروبػػي ي ػػود باف
برنامج ىوريزوف مف فوائد  خمل ال يمكف ت وي يا فلبحث اف لمػي فػي اطػرائيؿ  اذ اف ىػذا افبرنػامج ممػوؿ 

مليار يورو  تدفص إطرائيؿ خ ؿ طبص طنوات مليارا واحدا  وي ود إفييا مليػار ونصػؼ مليػار يػورو علػه  70بػ
اطػػتمرار اطػػتلادة افبحػػث اف لمػػي فػػي إطػػرائيؿ مػػف كافػػل شػػكؿ مطػػاعدات فػػي األبحػػاث اف لميػػل  إ ػػافل إفػػه 

 األبحاث افتي ت ر  في مؤططات افبحث اف لمي في أوروبا واطتثمارىا بما يخدـ افبحث اف لمي في إطرائيؿ.
يشار في ىذا افطياؽ  أف إطرائيؿ طبؽ وأف وق ت اتلاقيات علميػل مػص افواليػات افمتحػدة وأفمانيػا  تشػمؿ بنػدام 

  وفػػػيس ىنػػػاؾ مػػػف تلطػػػير فموقػػػؼ إطػػػرائيؿ مػػػف برنػػػامج 1967ويػػػؿ افبحػػػوث خػػػارج حػػػدود ي  ػػػي ب ػػػدـ تم
ىػػوريزوف  طػػو  اطػػتخلافيا باالتحػػاد األوروبػػي  افػػذ  ظلػػت م ظػػـ مواقلػػو افتػػي تػػديف االطػػتيطاف  ال تتػػر ـ 

وقػػت  عمليػػام إالو فػػي مػػرات قليلػػل  إالو أف موقػػؼ االتحػػاد األوروبػػي األخيػػر ي كػػس تو يػػام  ػػديام  أكثػػر مػػف أ 
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م ه  فتر مل مواقلو إفه أف اؿ  ذات أب اد اقتصاديل وعلميل  فكنيا بافت كيد ذات مردود طياطي وا ح  إذ 
بػػافرغـ مػػف اف  قػػات اإلطػػرائيليل مػػص افواليػػات افمتحػػدة افتػػي تتخػػذ ب ػػدام اطػػتراتي يام  إالو أف االتحػػاد األوروبػػي 

 يمثؿ ثلث افصادرات وافواردات بينو وبيف إطرائيؿ.يمثؿ افشريؾ االقتصاد  وبلارؽ كبير مص إطرائيؿ  إذ 
مطؤوالم طاب ام في  15ما طاعد االتحاد األوروبي عله عدـ افر وخ فل غوط اإلطرائيليل في ىذا افم اؿ  اف 

االتحػػػاد األوروبػػػي  رؤطػػػاء ورؤطػػػاء حكومػػػات ووزراء خار يػػػل مػػػف بيػػػنيـ خػػػافيير طػػػوالنا افػػػذ  شػػػغؿ طػػػاب ام 
تحػػاد األوروبػػي  ووزيػػرة خار يػػل افنمطػػا طػػاب ا بينينػػا فيريػػرو فافػػديز  طػػافبوا االتحػػاد مطػػؤوؿ افخار يػػل فػػي اال

 األوروبي ب دـ افترا ص عف موقلو  واإلصرار عله عدـ تمرير افبرنامج عله افمطتوطنات اإلطرائيليل.
لطػطينيل  ووطػائؿ إنو موقؼ أوروبي فو دالفػل بافغػل األىميػل  وافغريػب أف ىػذا افموقػؼ فػـ تيػتـ بػو اف يػادة افل

اإلعػػ ـ فػػدينا  حتػػه اآلف علػػه األقػػؿ  مػػا يػػوحي بػػ ف ىنػػاؾ شػػكوكا فػػي متاب ػػل ىػػذه اف يػػات فمػػا ي ػػر  مػػف 
 تطورات بافغل األىميل!!

 6/61/1063، األيام، رام اهلل
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 طارؽ مصاروة

ر منصػػوب االف علػػه تػػؿ م موعػػل م لومػػات عػػف و ػػود رادار اميركػػي متطػػو  "اف يػػروزافيـ بوطػػت"نن ػػؿ عػػف 
رملػي فػي موقػص اطػػمو متيػريفي تلطػر تلصػي تيا ح ػػـ افتػدخؿ االميركػي فػي اف ػػرار االطػرائيلي.. افػذ  نطػػمص 
تيديداتػػو منػػذ طػػنواتي عػػف ف ػػوء اطػػرائيؿ ف ػػرب منشػػآت نوويػػل ايرانيػػل اذا وصػػلت طيػػراف افػػه افحػػد افػػذ  

ا وتيديد اطرائيؿ 3متطورة تملكيا ايراف بشياب ي  ليا قادرة عله ت ييز ط ح نوو ي يمكف حملو بصواريخ 
 في و ودىا وقدراتيا اف طكريل!!

ون ود افه م لومات افصحيلل االطرائيليل عف ىذا افرادار االميركي افذ  يشغولو فريػؽ فنػي اميركػيي ويحرطػو 
. ميػػؿا. 1000ميػػؿ بطيػػراف تب ػػد  2900ب ػػص مئػػات مػػف  نودىػػا. وىػػذا افػػرادار يكشػػؼ اىدافػػو علػػه ب ػػد 

دقػػائؽ عػػف قػػدرة أ   7ويكشػػليا ب ػػد اطػػ ؽ أ  صػػاروخ بب ػػص ثػػواف ميمػػا بلػػا ح مػػو. وىػػو توقيػػت ي ػػؿ بػػػ 
رادار اطرائيلي. وىذه افمدة اف صيرة افحر ل كافيل الط ؽ صلوارات االنذاري واط ؽ صاروخ اعترا ػي  ػد 

اـ افصاروخ االيراني في افصواريخ فاذا فشؿ فيناؾ وقت الط ؽ افصاروخ افثاني بحيث يمكف اف يط ط حط
 صحراء االردف.

ىػػذه افحطػػابات ىػػي فػػي يػػد واشػػنطف ف ػػط  وال تطػػتطيص اطػػرائيؿ اتخػػاذ ا  عمػػؿ م ػػاد ف يػػرانييف اذا فػػـ ت ػػدـ 
واشػػنطف افم لومػػات افتػػي يوفرىػػا رادارىػػا  وف ػػؿ ىػػذا ىػػو قػػوة اف ػػغط افتػػي يملكيػػا افػػرئيس االميركػػي فيمػػارس 

 ائيلي بافلوبي افييود   افراكب طرج افكونغرس وافصحافل.طياطاتو ب يدا عف افتيديد االطر 
ي مؿ نتنياىو بكؿ طاقاتو بافت اوف مص افم ار ل اف ميوريل  واف ماعات افمتطرفل افمطيحيل الحبػاط اتلاقيػل 
 نيػػؼ بػػيف افػػػدوؿ افخمػػس افدائمػػػل اف  ػػويل وافمانيػػػا مػػص افحكومػػل االيرانيػػػل  وىػػي اتلاقيػػػل ت ػػمف فلم تمػػػص 

افػػػل افطاقػػػل افنوويػػػل اب ػػػاء محطػػػات تخصػػػيب افيورانيػػػـو االيرانيػػػل  ػػػمف ميماتيػػػا افطػػػلميل برقابػػػل افػػػدوفي وفوك
 مشددة مف افوكافل.. ف اء افت ليؿ افتدري ي مف اف  وبات االقتصاديل.

فاطػػرائيؿ فيطػػت قػػادرة وحػػدىا علػػه تػػدمير افمنشػػآت االيرانيػػل افنوويػػل  وىػػي تريػػد مػػف افواليػػات افمتحػػدة شػػف 
يػػراف  اطػػوة بػػافحرب افتػػي شػػنيا طػػللو علػػه اف ػػراؽ وافغانطػػتاف  او علػػه االقػػؿ اب ػػاء اف  وبػػات افحػػرب علػػه ا

 وتشديدىا كما كاف افكونغرس ي د فذفؾ خ ؿ االطبوع افما ي..
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ال يمكػػف الطػػرائيؿ اف تب ػػه تركػػب اف ػػرار االميركػػي افػػه األبػػد  ف ػػد ف بػػت افصػػييونيل دورام غيػػر عػػاد  فػػدفص 
خوؿ افحػػرب اف افميػػل افثانيػػل واالوفػػه ب ػػد طػػنتيف مػػف انل ارىػػا.. ودورام غيػػر عػػاد  فػػي افواليػػات افمتحػػدة فػػد

 تغذيل وعد بللور  وفي اقامل افدوفل اف بريل.. ثـ في كؿ افحروب افتي شنتيا عله افللططينييف واف رب.
ميركيػل  وانمػا ويبدو حته اآلف اف افلشؿ االطرائيلي ال ي ود افه وطنيل افرئيس في حلاظو عله افمصافح اال

افػػه صػػ بل ردود افل ػػؿ االيرانيػػل وقػػدرة طيػػراف علػػه تحريػػؾ افمنط ػػل وت زيميػػا  وقػػد اخػػذت ثمػػف ذفػػؾ علػػه 
 حطاب اطرائيؿ  في حيف اننا ك رب فـ ن خذ شيئام مف واشنطف في ق يل فلططيف.. وط ميا!!

 6/61/1063، الرأي، عم ان
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 وزآفا إيل
كاف مف شغؿ في افما ي منصب افحاخاـ افطلاراد  األكبر إلطرائيؿ ال يزاؿ كما كاف عله مر  2010في 

 افطنيف: ماكينل طياطيل فائ ل اف وة  ذات ت ثير واطص في افطياطل وافم تمص في إطرائيؿ.
يوفػد األغيػار  وفي إحد  عظاتو األطبوعيل تطاءؿ عف اف مػؿ افػذ  يؤديػو ييػود وأغيػار فػي يػـو افطػبت: "فػـ

ذا فػػـ يكػػف كػػذفؾ  فػػ  مكػػاف فيػػـ فػػي اف ػػافـ. ف ػػط مػػف أ ػػؿ خدمػػل شػػ ب  إال فخػػدمتنا  وتلبيػػل احتيا اتنػػا. وا 
 إطرائيؿ".

ذا فػػػـ تكػػػف افن طػػػل وا ػػػحل فإنػػػو أ ػػػاؼ: "فمػػػاذا ينبغػػػي فألغيػػػار أف ي يشػػػوا؟ إنيػػػـ طػػػي ملوف  طػػػيحرثوف   وا 
 طيزرعوف وطيحصدوف. نحف ن لس ك فند  ون كؿ".

أفػػؼ شػػخص. وقػػد أثنػػه طاطػػل  مػػف كػػؿ  800ريف األوؿ افما ػػي دفػػف ىػػذا افر ػػؿ فػػي  نػػازة ح ػػرىا فػػي تشػػ
 افكتؿ عله اف افـ افذ  مات.

م حظػػات عوفاديػػا يوطػػؼ  يتبناىػػا حاخامػػات كثػػر و ميػػور كبيػػر مػػف أنصػػار "شػػاس" وقطاعػػات أخػػر  مػػف 
 افم تمص اإلطرائيلي  شرقيوف وأشكناز.

ا افتوقؼ ف راءة اإلع اب ب وفاديا يوطػؼ وأفكػاره  وم ارنتػو بػ   بريطػاني أو وعدا افم حظات ذاتيا ي در بن
 فرنطي أو عربي يطلؽ مثؿ ىذا افك ـ عله افييود وكيؼ كاف طيثير اشمئزازنا.

وفكػػف ىػػذا افر ػػؿ افػػذ  أطلػػؽ افكثيػػر مػػف األوصػػاؼ افمثيػػرة  ػػد غيػػر افييػػود نػػاؿ اف ػػوائز وافثنػػاء واف بػػػوؿ 
 مف  انب افم تمص اإلطرائيلي وافييود في اف افـ.افصامت أو اف مباالة 

كيؼ يحدث ىذا؟ إف افرد باطتخداـ أوصاؼ "افت صب افديني" أو "اف نصريل" فيس كافيا فػي م ظػـ افحػاالت 
 فتلطير افظاىرة.

إذ فمػػاذا يت ػػاطؼ افكثيػػروف مػػف افنػػاس  أو ال يبػػافوف  مػػص آراء مخ لػػل يطل يػػا إطػػرائيليوف علنػػا؟ م حظػػات 
أطل يػػا شػػم وف غابطػػو  رئػػيس بلديػػل افناصػػرة عليػػت  حػػوؿ منػػص اف ػػرب مػػف اإلقامػػل فػػي افمدينػػل أو  مشػػابيل

افحظػػر افػػذ  فر ػػو شػػموئيؿ إفيػػاىو علػػه تػػ  ير بيػػوت فل ػػرب فػػي صػػلد  أو حػػديث وزيػػر االقتصػػاد نلتػػافي 
ترفػػص افػػديني بينػػت عػػف قيمػػل افػػدـ افييػػود ؟ فمػػاذا دوفػػل وفػػدت فػػي اف طػػاميل تتحمػػؿ ت ػػابير فظػػل كيػػذه عػػف اف

 واف رقي مف أناس يمثلونيا؟
 عندما عدت إفه إطرائيؿ ب د إنياء دراطتي فلدكتوراه  كنت ال أزاؿ متدينل وارثوذكطيل.

نمػػا صػػار مناق ػػا  حػػذاء  وكانػػت ملا ػػ تي كبيػػرة أننػػي بػػدأت أشػػ ر أف تػػديني فػػيس كمثػػؿ افحػػذاء افمػػريح وا 
 كػػػؿ افحػػػ ؿ فػػػي كافتيريػػػا اف ام ػػػل  وشػػػراء افخمػػػر ي ػػػيؽ ويػػػؤفـ. وافييوديػػػل بػػػدت فػػػي قطػػػريل: كنػػػت ملزمػػػل ب
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افح ؿ وافلحـ افح ؿ مف افطوبرماركت. وصرت ملزمل أال أطتخدـ وطائؿ افن ؿ في "يـو افغلراف"  وأف ي ػـو 
حاخاـ بتزوي ي  وغدت ميمػل افتب ػص يػوـ افطػبت صػ بل. وكػؿ افنشػاطات افتػي كانػت ت  ػؿ افػديف اختيػارا 

بشكؿ طبي ي وشبو غير ملموس  تحيد ف ؿ االختيار افخػاص وت  ػؿ افتػديف شخصيا  ميريا  افتي تلرض 
 موصوال مباشرة بافدوفل.

 إطرائيؿ أعادتني إفه افتديف اف طر   افتديف افذ  رف و وافدا  عندما ىا را مف افمغرب إفه فرنطا.
ة يػـو اغتيػاؿ رئػيس وقد انتيه افتطاؤؿ افذ  اطتمر عنػد  فطػنوات حػوؿ افطػابص افييػود  فدوفػل إطػرائيؿ ف ػ 

 افحكومل  اطحؽ رابيف  عله يد متديف يدافص عف "أرض إطرائيؿ"  باطـ توراة وشري ل فـ ن رفيا.
فػػي ذفػػؾ افمطػػاء اكتشػػلت أف تػػديني فػػي فرنطػػا وأميركػػا كػػاف طػػبي  فتح يػػؽ قػػيـ افحريػػل وافلرديػػل  وفيمػػت أف 

يمػػاني افػػديني  كمػػا فيمػػت أف مػػا يػػربط بػػيف ح ػػوؽ اإلنطػػاف واإليمػػاف بشػػموفيل افو ػػود اإلنطػػاني تت ػػدـ علػػه إ
افتػػػديف وافشػػػموفيل عنػػػد  حتػػػه اآلف  ىػػػو واقػػػص أف فرنطػػػا وأميركػػػا وعػػػدا بمواطنػػػل متطػػػاويل فألقليػػػات افدينيػػػل 

 كافييوديل.
وفيمت شيئا آخر: بطبب أف افنظرة افشموفيل فلدوفل  افتي كانت عند  أمرا بػديييا  فيطػت فػي أطػاس افنظػرة 

   فـ أقبؿ بإطار "فلييود ف ط".اف م يل إلطرائيؿ
وفحظل توقلت أف أكوف متدينل  فرغت افت ربل اف ويل وعظيمل األثر افتي عشتيا عشرات افطنيف دف ل واحدة 

 مف م مونيا. وألنيا كانت مرتبطل بكثافل بمصافح افدوفل  ف دت افييوديل قداطتيا.
 

 دولة كل حاخاماتيا
 ػت افمحكمػل اف ليػا افتماطػا ف ماعػل إطػرائيلييف طلبػوا شػطب كلمػل تشريف األوؿ مػف اف ػاـ اف ػار  رف 2في 

 "ييود " مف بطاقات ىويتيـ واالعتراؼ بيـ كػ"إطرائيلييف".
وبحطب افمحكمل اف ليا  فإف إطرائيؿ ال ت ترؼ بػ"إطرائيؿ" ك ماعل عرقيل بقوميلا مشػروعل  ألف اف  ػاة ال 

 يمكنيـ طو  االعتراؼ بافتصنيلات اف ائمل.
عامػػا  فكػػف اف  ػػاة فػػـ يػػروا أف افمواطنػػل ال ينبغػػي أف تػػرتبط باالنتمػػاء افػػديني   65ل إطػػرائيؿ قائمػػل مػػف ودوفػػ

 وأنيا مطاويل فليويل  وىكذا ناق وا بشكؿ حاد كؿ مبررات و ود افمشروع افصييوني.
ئد فػػي كػػؿ وىنػػا أي ػػا ينبغػػي افتوقػػؼ وافتطػػاؤؿ. مػػا افػػذ  كػػاف يػػدفص اف  ػػاة فلتنكػػر فتصػػنيؼ افمواطنػػل  افطػػا

أر ػاء اف ػػافـ فت كيػػد و ػود افػػدوؿ وت زيػػز دعػاو  طػػكانيا باالنتمػػاء إفييػا؟ أال و ػػود فإلطػػرائيلييف كإطػػرائيلييف؟ 
 وىذا ما تبيف عدـ و وده.

اإلطرائيليوف غير مو وديف. وفيما قط ت افوطنيل األوروبيل افغربيل واألميركيل نلطيا عف افدوفل مػف منطلػؽ 
ماعات اف رقيل وافدينيل افمختللػل  حػدث اف كػس فػي إطػرائيؿ: افدوفػل رطػخت افمواطنػل تطييؿ افتمازج بيف اف 

علػػه افػػديف  وبػػذفؾ تحوفػػت إفػػه دوفػػل شػػ ب محػػدد بت ػػابير دينيػػل. واألغػػرب ىػػي واق ػػل أنػػو تػػـ مػػنح  نػػاح 
 افحؽ في افطيطرة عله تصنيؼ االنتماء افديني. -األرثوذكس  -صغير مف ىذه افم موعل افدينيل 

افحػػػؽ بتصػػػنيؼ  -ت أخػػػر   تنازفػػػت افدوفػػػل افصػػػييونيل بإرادتيػػػا عػػػف افحػػػؽ األىػػػـ فػػػي افػػػدوؿ واألمػػػـ بكلمػػػا
 فصافح حاخامات أرثوذكس تحكموا بحياتيـ في افغيتوات. -افمواطنيف 

نما بافت ريؼ األ يؽ  دوفل ييػود أرثػوذكس ال ي ترفػوف بافثيوفو يػا  وافحلػوؿ  فإطرائيؿ فيطت م رد ييوديل وا 
 تي و دتيا تيارات ييوديل أخر  فصراع افت افيد مص افحداثل.افخ قل اف
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وىذا ي ني أف افييوديل ازدىػرت فػي دوؿ مطػيحيل فيبرافيػل أكثػر ممػا فػي إطػرائيؿ نلطػيا  وذفػؾ ببطػاطل: ألف 
افمنظومل افبنيويل افتي تميز  د غير افييود باف ربا ىي نلطيا افمنظومل افتي تميز  د افتيارات افييوديل 

 ألرثوذكطيل األخر  في اف افـ.غير ا
طػرائيؿ أي ػا  بافكػاد ينتبيػوف  وىذه افح ي ل فيطت ملا ئل. ما يلػا ل أكثػر ىػو أف افييػود فػي أر ػاء اف ػافـ وا 
 إفييا. فكيؼ نلطر قلل وعي افكثير مف افييود في أر اء اف افـ فلمطار افغريب ىذا افذ  تطير فيو إطرائيؿ؟

  أقػواؿ عوفاديػا يوطػؼ  إب ػاد افييوديػل افليبرافيػل 2013فمحكمل اف ليا  اف ػاـ اطمحوا في بت ديـ  واب: قرار ا
كؿ ىذه تطتند إفه رؤيل ت تبر أف غايل و ود  -عف إطرائيؿ واالطتكانل ب بوؿ افث افل غير افليبرافيل إلطرائيؿ 

 إطرائيؿ كدوفل ىو "حمايل" افييوديل  افمصنلل  ينيا  عرقيا ودينيا.
 ل ف وفبل اف افـ تطمه فد  علماء اال تماع بػ "افخطط افث افيل".واألشكاؿ األطاطي

 وافخطط افث افيل ىي طريؽ غير واع  فليـ اف افـ وتلطيره وتنظيمو.
مػػث   طػػواؿ مئػػات افطػػنيف طػػور افييػػود افػػت لـ أكثػػر مػػف افمطػػيحييف  وذفػػؾ ألطػػباب ثيوفو يػػل بػػيف افػػديانتيف 

 ه اف لـ وافت لـا.بأبدت  يات كثيرة في افمطيحيل شكوكا ت ا
وتتحػػوؿ افطػػمات افثيوفو يػػل إفػػه طػػمات ث افيػػل عنػػدما تنػػتظـ فػػي مؤططػػات تن ػػؿ وت ػػاعؼ قيمػػل افػػت لـ فػػي 
أوطػػاط افر ػػاؿ افييػػود  وىػػو مػػا زاد مػػف ت زيػػز مؤططػػات أخػػر : ر ػػاؿ مث لػػوف نػػافوا مناصػػب عامػػل  مػػنح 

ل  افػزواج واف وائػد االقتصػاديل عملػت  مي ػا دراطيل  وفي افنيايل نافوا زي ات أف ؿ. افغرفل  افمدرطػل افدينيػ
علػػه افحلػػاظ علػػه قيمػػل افت لػػيـ فػػي افطوائػػؼ افييوديػػل. فػػذفؾ  فػػي محاوفػػل فليػػـ كيػػؼ تحلػػظ إطػػرائيؿ عػػادة 

 افتمييز ىذه مف دوف أف تنتبو فيا  علينا فيـ اإليمانيات وافمؤططات.
 
 

 فقط من غير األغيار
طػػتثنائيا  تغلػػب بشػػكؿ خػػ ؽ وعنيػػد علػػه ع بتػػيف  ػػديتيف فو ػػوده: يشػػكؿ افييػػود كيانػػا طوطػػيوفو يا فريػػدا وا

 االن طاع اف غرافي وافتواصؿ افزمني.
وبش ف االن طاع اف غرافي  ينبغي افتذكير ب ف مشتتي بابؿ شكلوا تحديا  ديا فلييود حينما وزعيػـ فػي أر ػاء 

 ػػح بيػػذا اف ػػدر فػػي اف ػػافـ  فػػي أف اف ػػافـ  فكػػنيـ تغلبػػوا علػػه ىػػذا افتوزيػػص. عمليػػا  فػػـ يكػػف ىنػػاؾ أ  شػػ ب ن
يلبس افصور افمختللل مف افث افات افتي توا ػد داخليػا  وأف يطػتمر فػي اعتبػار نلطػو  ماعػل مختللػل  طػواؿ 

 طنل  عدا افييود. 2500أكثر مف 
في فترات كاف افتواصؿ ووطائؿ افن ؿ   يلل  دا أو غير متوفرة افبتل  حافظ افييود في  افيات مختللل في 

 افـ عله ع قات مص ب  يـ  وأنش وا وحدة طوطيوفو يل فريدة تتخطه افحدود واألقافيـ.اف 
واإلن از افمذىؿ أكثػر ىػو ن ػاح افييػود فػي افحلػاظ علػه ىػويتيـ افدينيػل واف رقيػل علػه مػد  اف صػور  رغػـ 

 اف نؼ افدائـ افذ  وا يوه مف أدياف أخر   افمطيحيل خصوصا واإلط ـ بشكؿ أقؿ.
 ش ب أبدا ىذا االمتداد مف االحت ار  افكراىيل  افخوؼ واف نؼ كافييود.فـ يتحمؿ 

ورغـ واقص أنو فـ تكف فيػـ طػيادة طياطػيل  وأنيػـ غيػروا ديػنيـ قطػرا  واعتبػروا مصػدر افشػر واتيمػوا باف ريمػل 
 واصؿ افييود توا دىـ عله مر افطنيف. -قتؿ افمطيح  -األفظص 

قليل. وافييود صػاروا شػارة ونمػوذج األقليػل افتػي صػمدت ب ػرأة أمػاـ خطػر وافييود فـ يكونوا أقليل بؿ أو ح أ
 اإلبادة افدائـ  واإلكراه عله تغيير افديف  واالعت اؿ ومصادرة افممتلكات واألرا ي وافكراىيل مف كؿ  انب.
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طػص علػه وما أتاح فلييود افتغلب بيذا افشكؿ افمذىؿ عله االن طاع اف غرافي وموا يػل افحمػ ت افتػي ال تن 
 ىويتيـ  ىو اإليماف افميتافيزي ي افداخلي ب بديتيـ  وافذ  نبص مف فكرة افصلل افخاصل فلييود بافخافؽ.

كاف م تن ػا أف ا  اختػار  -افذ  أطيـ أكثر مف غيره في م ططل افمطيحيل ونشرىا  -بؿ إف بوفس افم دس 
اصل فدورىـ افتاريخي في افمشروع االفيػي افكبيػر افييود فتل ي افتوراة ونشرىا في اف افـ. وكاف فلييود رؤيل خ

 فل نس افبشر .
وطػػػػاعدتيـ ىػػػػذه افروايػػػػل فػػػػي و ػػػػص أنلطػػػػيـ وراء اف وامػػػػؿ اف ػػػػابرة فلزمػػػػاف وافمكػػػػاف وترطػػػػيخ ىػػػػويتيـ بم نػػػػه 

 ميتافيزي ي  فزماف خارج افتاريخ.
انيػات وعػادات أخػػر  و ػر  اإليمػاف بػ ف افييػود شػػ ب أبػد   فيػـ صػلل خاصػل بػػا  ودور تػاريخي فريػد  إيم

بافشػػري ل ىػػي افطػػبيؿ افممتػػاز فم ططػػل اإليمػػاف  عػػف طريػػؽ تحويلػػو إفػػه منظومػػل عمليػػل فػػي افحيػػاة افيوميػػل 
 وبافتافي يغدو ملموطا  مو وعيا وقاب  فلن ؿا.

 واحد  ىذه اإليمانيات كانت أف افييود يشكلوف ش با واحدا  موحدا  ذا  وىر مشترؾ.
فطنيف حددت فييا افلغل واف ادات افمحليل واألنظمل افطياطػيل ىويػل افطػكاف  حػافظ وافمذىؿ أنو طواؿ مئات ا

 افييود عله ش ور االتحاد اف ابر فلحدود.
كانوا اف ماعػل األوفػه اف ػابرة فلوطنيػل فػي افتػاريخ  وىػو إن ػاز تح ػؽ بل ػؿ اإليمػاف ب ػوىر يطػمه "افشػ ب 

 افييود " باألمر افذ  أنش  واقص افش ب افييود ا.
وتلطػػير ىػػذا اإليمػػاف اف ػػو  ىػػو أنػػو إذا كػػاف افييػػود حرمػػوا مػػف االنتمػػاء فلبلػػداف افتػػي عاشػػوا فييػػا فػػإنيـ بتػػوؽ 

 أنش وا ع قات ت امف مص ييود ب يديف  أكثر مما مص مف ت اطموا م يـ األرض.
ل  أو يطػب يا وربما يمكف افزعـ أف ش ور االنتماء عند افييػود فلشػ ب يطػت يـ مػص اف  قػل مػص األرض واف وميػ

بو ػػود افوكافػػل افييوديػػل ي ػػـو علػػه ىػػذه افلكػػرة  أ  علػػه فر ػػيل أف افييػػود مػػف كػػؿ أر ػػاء اف ػػافـ فيػػـ م اربػػل 
 تل يليل وع قات انتماء بديييل إلطرائيؿا.

وما   ؿ افييود ش با فريدا ىو واقص أف اإلب اد اف غرافي افذ  عانوا منو تناطب مص افثيوفو يا افييوديل افتي 
 دت عله افلصؿ افراديكافي بيف افييود وغير افييود.شد

وكمػػا يظيػػر يشػػا  روزيػػف وعػػاد  أوفيػػر  فػػإف مليػػوـ "األغيػػار" وافػػذ  فػػي اف بريػػل افم رائيػػل ي نػػي ببطػػاطل 
"افشػػ ب"  نػػاؿ م نػػه  ػػي ا ومحػػددا كػػػ"غير افييػػود " فػػد  افحاخامػػات  وصػػار يتزايػػد فػػي طػػلبيتو مػػص مػػرور 

 افزمف.
 ر "األغيار" فرطـ افحدود افصلبل بيف مف ىـ أع اء في اف ماعل وغير األع اء.وبدأ اطتخداـ ت بي

و ػػاءت قػػوانيف افحػػ ؿ بفلط ػػاـ وافخمػػرا وقواعػػد افتيػػود  وزواج االخػػت ط وافػػدفف ومراطػػـ يػػـو افطػػبت فت ػػزز 
 ىذه افنظرة افتي   لت االندماج مص غير افييود مصدر دنس.

افت افيد واألزمل" فإف ييود أوروبا افشرقيل افذيف عاشػوا انلصػاال تامػا وبحطب افمؤرخ ي  وب كاتس في كتابو "
عػػف غيػػر افييػػود رأوا فػػي االنلصػػاؿ "نوعػػا مػػف اإلعػػ ف ب نػػو فػػو كػػاف ممكنػػا فو ػػب افلصػػؿ افتػػاـ بػػيف افييػػود 
و وغيػر افييػود. وبافل ػؿ كتػب أف "افتمييػز افتػاـ بػيف إطػرائيؿ وافشػ وب األخػر " قػاـ وبػؿ وتػـ فر ػو  و"تشػرب

أبناء تلؾ األ ياؿ في شبابيـ". وافثيوفو يا افتي شددت عله افلصؿ افتاـ قادت في نيايػل افمطػاؼ إفػه رؤيػل 
 غير افييود ك وة ظ ميل وم اديل.
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 Jewish Identity in Earlyوكمػا يػوحي افبروفيطػور فػي افدراطػات افييوديػل طاشػا شػتيرف فػي كتابػو افميػـ "

Rabbinic Writingsيػػػر افييػػػود كم ػػػرميف  مشػػػتبييف بػػػاف رائـ افخطيػػػرة واف تػػػؿ وافزنػػػا وعبػػػادة " تػػػـ افنظػػػر فغ
 األوثاف. وىذا ىو طبب افربط بيف غير افييود وافخنازير وافحيوانات عموما.
 وفلم ارنل: افيونانيوف اطتخدموا ت بير "بربر " فإلشارة فكؿ مف فيس يونانيا.

ط ل  غرافيل بافلرس  مصرا واف بيػد ممػف عاشػوا تحػت فكف ىذا افمليوـ فـ ي بر عف  وىر. افبربر مثلوا من
ىو و ػص قابػؿ فلتغييػر وفػيس  -أو يونانيا  -أنظمل اطتبداديل فـ يكونوا  مف أ  ت ريؼ. ف ف تكوف بربريا 

  وىرا.
وافشرط ىػو أف افبربػر  مؤىػؿ الطػتخداـ افحكمػل افتػي اعتبػرت قػدرة شػموفيل. فطػ راط  مػث   علوػـ عبػد مػانو  

افيندطل  وحوفو إفه يوناني. وفي نظر افمطيحي  غيػر افمطػيحي ىػو إنطػاف ينتظػر تغييػر دينػو  وىو بربر  
 بقطراا  ما يدؿ عله أف افحد بيف افحافتيف يمكف ا تيازه بطيوفل بعف طريؽ اإلكراها.

 ود.بافم ابؿ  فـ تبد نظرة افييود ألنلطيـ اىتماما بتغيير ديف اآلخريف وشددت عله اخت فيـ عف غير افيي
وذفؾ ألف افييود كانوا مو وعيف في خانػل ثافثػل  وا ػطروا الختبػار اخػت فيـ عػف غيػر افييػود  بانلصػافيـ 
افرمػػز  واالقليمػػي واف نػػؼ غيػػر افمتوقػػؼ مػػف  انػػب غيػػر افييػػود  ومػػرة ثانيػػل بطػػبب منظومػػل اف ػػوانيف افتػػي 

ييػػػود  بافصػػػلل افخاصػػػل بػػػا  فر ػػػت علػػػييـ وحافػػػت دوف اتصػػػافيـ بغيػػػر افييػػػود  وثافثػػػل بطػػػبب اإليمػػػاف اف
 ورطافتو.

 ويمكف فيذا افطبب اف وؿ إف فلييود ش ور اخت ؼ قويا ومتطرفا  يت له باالىتماـ بحمايل طير اف ماعل.
وىذا االخت ؼ افمتطرؼ عف غير افييود  ىو افحافز افمركز  في افثيوفو يا افييوديل واف داطل افدينيل افتي 

 أل ياؿ  كحاـ  فليويل ال يمكف ىزيمتو.أفلحت في إنشائيا  عله مر ا
ىذا افش ور باالخت ؼ افمتطرؼ ىو افبنيل افث افيل اف مي ل افتي تطاعد في تو ػيح كيػؼ صػمد افييػود أمػاـ 

 اف نؼ وافشتات عله مر آالؼ افطنيف.
 

 الميبرالية الحذرة واليسارية الواىمة
طتراتي يات افتي كانػت مناطػبل بػؿ وعمليػل فغػرض وبود  رغـ ما طبؽ عرض افلكرة افتافيل: إف افوطائؿ واال

 ب اء األقليل األكثر م ح ل في افتاريخ وبلورة ىويتيا  ال تناطب بؿ تغدو خطيرة حينما تتحوؿ إفه أغلبيل.
إذ يمكػف افحلػاظ علػه األنمػاط افث افيػل حتػه عنػدما تكػػوف افشػروط األوفيػل افتػي بػررت و ودىػا قػد كلػت عػػف 

 افو ود.
يونيل افتػػي زعمػػت أنيػػا تشػػكؿ ثػػورة علمانيػػل فػػي افشػػ ب افييػػود   تبنػػت أنماطػػا دينيػػل وبنػػت وافحركػػل افصػػي

 افدوفل عله شاكلتيا  وبذفؾ خلدت ىويل ال تناطب األغلبيل افم نيل بترطيخ حكـ ومؤططات فيبرافيل وعافميل.
صػػل ومب ػػديف عػػف وأقػػدـ مثػػافيف بطػػيطيف: األوؿ إب ػػاد اف ػػرب  افػػذيف ي يشػػوف منلصػػليف فػػي مػػدف وأحيػػاء خا

 اف  ويل افكاملل في افدوفل.
قانونا يميز  د اف رب   50وبحطب نشرات مركز عدافل فح وؽ األقليل اف ربيل في إطرائيؿ  ىناؾ أكثر مف 

طواء في ما ت لؽ باألرض  ب انوف افمواطنل  بافت ليـ ومػوارد وميزانيػل افدوفػل. وىػذه اف ػوانيف تطػتب د وتلصػؿ 
 عف افم تمص افييود .عمليا افطكاف اف رب 

 وافمثاؿ افثاني ىو اطتب اد أشكاؿ شرعيل كثيرة فلييوديل افليبرافيل عف افدوفل اإلطرائيليل.
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فافييوديل افليبرافيل غير م بوفل في إطرائيؿ. وافطبب بطػيط: قػانوف افتيويػد وافػزواج فييػا يطػمح بػدخوؿ أطػيؿ 
ب اد غير فغير افييود. أ  أف افتمييز  د افييوديل غير األرثو  ذكطيل ممنوع في األطاس عف طريؽ ترتيب وا 

 افييود عف اف ماعل افييوديل  يشكؿ اف لؽ عله طيارة اف ماعل.
ورغـ أف ىذا اف لؽ مشػروع مػف و يػل نظػر دينيػل  ػي ل  اال أنيػا تغػدو انتياكػا فظػا فلت دديػل افدينيػل وح ػوؽ 

. فب يػػد  أقليػل أرثوذكطػيل تغػػدو افدوفػل حارطػػل اإلنطػاف األطاطػيل  عنػػدما تتحػوؿ إفػه وا بػػات تلر ػيا افدوفػل
 أطوار افطيارة اف رقيل افييوديل.

وبناء عليو فإف ييوديل افدوفػل غيػر م بوفػل بػافتربيص: أوال ألف تػاريخ افصػدمات ال يمكنػو أف يشػكؿ تبريػرا ألف 
يط يا تمثيؿ  ماعػل دينيػل ال تحافظ إطرائيؿ عله مبادئ كؿ افدوؿ افليبرافيل في اف افـ  واف ائلل إف افدوفل ال 

 واحدة وافتنكر فلغايل افشموفيل فلتمثيؿ افمتطاو  فكؿ اف ماعات.
وثانيػػا ألف افييوديػػل حافظػػت  يػػدا علػػه افييػػود مػػف افصػػلل مػػص غيػػر افييػػود  فػػإف افػػديف ال يمكنػػو أف يشػػكؿ 

 افخط افمو و فنظاـ فيبرافي.
كر افييود  عداء فطػرؽ افتلكيػر افحديثػل  افليبرافيػل وقد حاف افوقت ف بوؿ ح ي ل أنو في  وانب م ينل مف افل

 وافشموفيل.
فافديف  افذ  كاف م ددا  ووفر اف وف فلش ب األشد م ح ل وميانل في افتػاريخ فلحلػاظ علػه كرامتػو وىويتػو 

يتحػوؿ إفػػه وطػيلل فتمييػػز مم طػػس حينمػا ي مػػؿ كػػديف افدوفػل  باف ػػبط ألف افييوديػػل كانػت مو يػػل بشػػكؿ  -
لاظ عله االخت ؼ وافيويل افمنلصلل عف غير افييود. وما كػاف صػافحا و يػدا ألقليػل  فػيس حكيمػا كبير فلح

 وربما خطير عله األغلبيل.
في اف  د األخير بشػكؿ أو آخػر  انكشػؼ افمنطػؽ افييػود  افػداخلي  افخصوصػي  افمشػموؿ بدوفػل إطػرائيؿ  

لططينييف باالعتراؼ بإطرائيؿ كدوفل ييوديل  طرد أماـ اف ميص: خطاب بار إي ف افذ  طافب فيو نتنياىو افل
كميػػػل ىائلػػػل مػػػف ميػػػا ر  اف مػػػؿ بمبػػػادرة افػػػوزير إيلػػػي يشػػػا  بطػػػبب "خطػػػرىـ" علػػػه طيػػػارة افػػػدـ افييػػػود   
االطتخداـ افمكثػؼ فلمحرقػل افنازيػل فتشػخيص األعػداء افػدوفييف وتبريػر غايػات ونشػاطات طياطػيل  واف ػوالت 

فت زيػػػز افيويػػػل افييوديػػػل. كػػػؿ ىػػػذه افت ليػػػات فت زيػػػز افطػػػابص افييػػػود  وافػػػديني  اإلفزاميػػػل فلطػػػ ب فػػػي افخليػػػؿ
فصؽ" مف افشتات  وىي مو يل الطت ادة ىويل األقليل وحمايتيا  وفكف في  -فلم تمص اإلطرائيلي ىي "نطخ 

 طياؽ أغلبيل قويل ذات قوة عطكريل.
افتػػػي تحلػػػؿ افميػػػوؿ افطياطػػػيل فػػػي افم تمػػػص  وافييوديػػػل افمبػػػرزة إلطػػػرائيؿ تنػػػاؿ ت ييػػػدا فػػػي اطػػػتط عات افػػػرأ 

 اإلطرائيلي.
ذا كانػػت 2011وفػػي اطػػتط ع ميػػـ أ رتػػو مينػػا تطػػيمح  اف ػػاـ    ت لػػه تغييػػر مثيػػر فػػي مواقػػؼ افشػػباب: وا 

كيػدؼ  2011تحتؿ افموقػص افثافػث فػي األىميػل ب ػد افديم راطيػل فإنيػا قلػزت اف ػاـ  1998افييوديل في اف اـ 
 قومي فلموقص األوؿ.

بر افشباب عف تدف  حاد في دعميـ فلديم راطيل وتزايد عدائيـ فيا. ويظير اطتط ع آخر نشرتو "ىآرتس" وع
أف نصػؼ افشػباف ممػف أنيػوا افثانويػل ي ربػوف عػف عػدـ اطػت دادىـ فل ػيش فػي أحيػاء  2012أ ر  في اف اـ 

شػػػػتباه بافديم راطيػػػػل وافميػػػػوؿ عربيػػػل  وىػػػػذه االطػػػػتط عات تبػػػػيف افتنػػػػاغـ اف ػػػػو  بػػػػيف افييوديػػػػل افمتزايػػػػدة  واال
 اف نصريل في افم تمص اإلطرائيلي.

أما مف يػردوف علػه أف اف ػرب أو األتػراؾ يت ر ػوف أي ػا فلتمييػز فػي فرنطػا أو أفمانيػا  واف إطػرائيؿ فيطػت 
أطػػوأ مػػف تلػػؾ افػػدوؿ  أقػػوؿ: اف نصػػريل افتػػي مصػػدرىا افطػػكاف تختلػػؼ عػػف اف نصػػريل افتػػي مصػػدرىا قػػوانيف 
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وافػػدفيؿ مو ػػػود فػػي أقػػواؿ عوفاديػػا يوطػػػؼ.  -دما يكػػوف ىػػذا افتناطػػػب يطػػيؿ تطػػويا اف نصػػريل افدوفػػل. وعنػػ
وبل ليػػػا ىػػػذا تتحػػػوؿ دوفػػػل إطػػػرائيؿ إفػػػه دوفػػػل مرفو ػػػل  ماعيػػػا مػػػف قبػػػؿ اآلخػػػريف. وف ػػػ  عػػػف ذفػػػؾ  ب ػػػد 

  ؼ.فإف اف يـ اف امل  د اف نصريل ت  -افدوفل  -م ططتيا وافمصادقل علييا مف  انب افكياف األقو  
وم ار ل اف نصريل وحمايل ح وؽ اإلنطاف تبدو فػي إطػرائيؿ كمواقػؼ يطػاريل متطرفػل  بينمػا ىػي فػي افػدوؿ 

 افليبرافيل م رد قيـ أطاطيل مشتركل فليطار وافيميف.
وفتغيير افمواقؼ ىذا عواقب طياطيل ميمػل. فطػبب افتخلػي عػف فكػرة حػؿ افػدوفتيف يغػدو افم تمػص اإلطػرائيلي 

   ألفكار افيامشييف افمطيحانييف  ب ف األرا ي افمحتلل ييوديل بطبي تيا.أشد تدينا وت ب
وعنػػػد اإلم ػػػاف فػػػي افث افػػػل افطياطػػػيل افحافيػػػل فػػػي إطػػػرائيؿ  وافتػػػدخؿ افواطػػػص فألحػػػزاب افدينيػػػل فػػػي افطياطػػػل 

اإلطػػرائيليل  اإلطػػرائيليل واالىتمػػاـ افمتزايػػد بافييوديػػل فػػي افل ػػاء اف ػػاـ  يمكػػف االطػػتنتاج بػػ ف نمػػوذج افمواطنػػل
 افذ  فـ يلصؿ بيف افديف وافدوفل قد فشؿ.

في افمئل مف مواطنييا اف رب  وتميز  د افييود مف  20فإذا كانت دوفل إطرائيؿ تطتب د عف افمشاركل فييا 
افتيػػػػارات افليبرافيػػػػل وال يمكنيػػػػا االعتػػػػراؼ بػػػػػ"إطرائيلي" كػػػػنمط مواطنػػػػل طػػػػار   فػػػػإف شػػػػيئا مخػػػػت  فػػػػي ث افتيػػػػا 

 افطياطيل.
 
 
 

 الخوف الوجودي والقوة االستعراضية
تت لػػؽ افػػدوؿ كثيػػرا بشػػػكؿ تخيػػؿ أفرادىػػا افت ػػامف مػػػص اآلخػػريف. وافخيػػاؿ اف ػػومي إلطػػػرائيؿ ينبػػص مػػف ثػػػ ث 
ان كاطات شتات: صياغل االنتماء اف ومي بت ابير دينيل  افت امف مص ييود ب يديف بيطر أكثػر ممػف تت اطػـ 

افييود. وصوغت ىذه االن كاطات أنماط صياغل اف  قات اال تماعيل.  م يـ افدوفل  وعزؿ افييود عف غير
وح ي ل أف إطرائيلييف يت اطموف ف اءىـ اف  لي ببطاطل مص ييود ب يديف أكثر مف عرب ومطػيحييف حػوفيـ  
يمكنيػػا أف تلبػػي حا ػػات ىويػػل افييػػود افمشػػتتيف فػػي اف ػػافـ  فكنيػػا ت بػػر عػػف تلكػػؾ ع لػػي فألمػػل اإلطػػرائيليل  

 اف ل مص قلل ث ل وخوؼ مف غير افييود   افتي وفؽ منط يـ تت اظـ مص افوقت.متر 
وبينمػػػا كػػػاف افخػػػوؼ وان ػػػداـ افث ػػػل فػػػي افما ػػػي رد ف ػػػؿ واق يػػػا مناطػػػبا علػػػه اف طػػػاميل  فإنيػػػا عنػػػدما تغػػػدو 
مم ططػػػػل وتخػػػػدـ كطياطػػػػل م لنػػػػل  فإنيػػػػا تنػػػػتج أمػػػػل ان زافيػػػػل ومن زفػػػػل  تتػػػػ ر ح بػػػػيف افخػػػػوؼ مػػػػف اآلخػػػػريف 

  را ات اف وة.واطت
إف افتاريخ افييود  وافرفض اف ربي يو حاف طبب تو و إطرائيؿ فمطار اف ػوة اف طػكريل  فكػف ذفػؾ ال يلطػر 
طبب اختيار مطار اف  ؼ افطياطي. فمػاذا اف ػ ؼ؟ ألف افػدوؿ غيػر افليبرافيػل اف ائمػل علػه افتلػوؽ افػديني 

 واف رقي ال يمكنيا أف تنتج مشروعيل عله افمد  افب يد.
طرائيؿ افيوـ م زوفل أكثر مما كانت قبؿ  عاما طواء وطط افييود أـ غير افييود... واف لمانيل وافحياديل  20وا 

دراج  ماعات مختللل.  افمحميل فيبرافيا ىما افطبيؿ ف ماف قدرة افدوفل عله شموؿ وا 
لػه ذفػؾ فػي م افتػو ع 18وقد شدد عله ذفؾ أفكطندر ىػاميلتوف  مػف مػؤفلي افدطػتور األميركػي فػي اف ػرف افػػ 

اف اشػػرة: "مػػف بػػيف كػػؿ افمزايػػا افكثيػػرة افتػػي ي ػػمنيا فنػػا اتحػػاد مؤطػػس بشػػكؿ صػػحيح ال شػػيء ي ػػدر تطػػويره 
 بدقل أكثر مف وقؼ وكبح عنؼ افتشرذـ".

 وىاميلتوف فيس متطرفا وفكف رؤيتو تبدو  ريئل بشكؿ اطتثنائي بافنطبل إلطرائيؿ.
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د ال يمكنو أف ي مؿ إذا فـ يوفر إطارا تت مص داخلو م موعػات دينيػل فيو يكتب أف افدوفل ىي اتحاد  واالتحا
 وعرقيل مختللل.

إف إطرائيؿ وافصييونيل أكثر مف مشروع قومي: إنيما توفراف فرصػل تاريخيػل فريػدة ألف تتحػوؿ افييوديػل إفػه 
 ح ارة يمكف م ارنتيا عله شاكلل افح ارة افصينيل  اإلط ميل واألوروبيل.

مؿ األديػاف  فكنيػا ت كػس مػا ىػو أكثػر مػف ذفػؾ ألنيػا مؤىلػل فتبنػي ث افػات و ماعػات بشػػريل فافح ػارات تشػ
أخر  وأي ا أف تطور فلطلات أخر . وفي م افل نشرىا في "نيو يػورؾ ريليػو أوؼ بػوكس" قبػؿ وقػت قصػير 

فلدوفػل   -مف وفاتو كتب افمؤرخ االشتراكي  وف  ات: "مص مػرور افطػنيف بػدأت ىػذه افػوالءات غيػر افم يػدة 
فػػي إخػػافتي  ػػدا. فافغطػػاء افرقيػػؽ فلح ػػارة مؤطػػس علػػه مػػا يمكػػف بافت كيػػد أف يكػػوف  -   فللكػػرة  فإلنطػػاف 

 7إيمانا زائلا باإلنطانيل افمشتركل بيننػا. فكػف حتػه إف كانػت زائلػل أي ػا  فمػف األف ػؿ فنػا أف نتمطػؾ بيػا" ب
 ا.102  ص 2013تشريف افثاني 

افييوديػػل مػػف افتمطػػؾ بمطلػػب أف تتحػػوؿ إطػػرائيؿ إفػػه دوفػػل علمانيػػل شػػموفيل  ال طػػبيؿ أف ػػؿ فحػػب افييػػود و 
 تمثؿ كؿ مواطنييا بشكؿ متطاو  وت طد فكرة اإلنطانيل افمشتركل.

 "ىآرتس"
 6/61/1063، األيام، رام اهلل
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