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 ينوون مياجمتنا يفكرون مرتين مننجعل سنضرب بكل قوة وسنتنياىو ويعمون:  1

طػاررات إرػراريميأ أرػارت عمػا موا ػ  ، أف كفػاح زبػوف، عػف 25/12/2013، الشرق األوسط، لندنذكرت 
مختمفػػأ فػػي  طػػاع رػػزة ارػػتيدفت موا ػػ  تابعػػأ لمفصػػارؿ وأرا ػػي مفتو ػػأ، و ػػربت المدفعيػػأ منػػاطؽ أخػػر ، 

يس الػػوزراء اإلرػراريمي بنيػاميف نتنيػػاىو بػالرد ب ػوة عمػػا ررػوتيديػد وجػاء ىػذا التصػعيد بعػػد رػاعات مػف تعيػػد 
بالعمؿ بكؿ  ػوة عمػا إ بػاط اليجمػات و عمميأ م تؿ إرراريمي برصاص  ناص فمرطيني  رب  دود ال طاع، 

المتواصمأ في ال ػفأ الرربيػأ و طػاع رػزة  ػد إرػراريمييف،  ػاربل خػبلؿ افتتا ػو ألوؿ مشػروع  طػار م صػف 
رن ػػرب بكػػؿ  ػػوة ورػػنجعؿ أولرػػؾ الػػذم ينػػووف مياجمتنػػا " ػػرب  طػػاع رػػزة،  "ترػػديرو " ػػد الصػػواري  فػػي 

 ."يفكروف مرتيف
لػف نجمػس ". وأ ػاؼ  بػؿ شػف رمرػمأ الرػارات "خطير جدا"ووصؼ نتنياىو م تؿ إرراريمي  رب رزة ب ادث 

ب ػوة وىػذا  مكتوفي األيدم. كانت ريارتنا  تا اآلف ىػي إ بػاط العمميػات اإلرىابيػأ  بػؿ و وعيػا والػرد عمييػا
 . "ما رنفعمو في ىذه ال الأ أي ا

نتنيػاىو  ػاؿ إف عػدد اليجمػات التػي يشػنيا ، أف فت ػي صػبحاح، عػف 25/12/2013، الحياة، لنودنوأوردت 
يعمبلف عمػا إ بػاط ىػذه الم ػاوالت.  "شاباؾ"فمرطينيوف شيد ازديادًا أخيرًا، لكف الجيش وجياز األمف العاـ 

 ."ارأ ال ازمأ في مواجيأ اإلرىابالري"وجدد التزامو مواصمأ 
و ػػػاؿ أءنػػػاء زيارتػػػو ظيػػػر أمػػػس بمػػػدة رػػػديروت التػػػي تبرػػػتيدؼ بصػػػواري  فمرػػػطينيأ بارػػػتمرار عنػػػدما تتػػػوتر 
األو اع عما األرض، إف ارراريؿ نج ت بوارطأ بناء الرياج األمني عما ال دود المصريأ في و    ػد 

أ ممتزمػػأ إعػػادة ىػػؤالء المترػػمميف الػػذيف ال يزالػػوف داخػػؿ لتػػدفؽ المترػػمميف عمػػا أرا ػػييا، م ػػيفًا أف ال كومػػ
 الببلد إلا أوطانيـ.
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مػػف جيتػػو،  ػػاؿ نارػػب وزيػػر الػػدفاع اإلرػػراريمي دانػػي دانػػوف، إف ال كومػػأ  ػػد تعيػػد النظػػر فػػي إطػػبلؽ أرػػر  و 
فمرػػطينييف فػػي ظػػؿ التطػػورات عمػػا األرض، م ػػيفًا أنػػو ال يمكػػف تجاىػػؿ االزديػػاد المءيػػر لم مػػؽ عمػػا  جػػـ 

 اليجمات وخطورتيا.
وزيػر ال ػرب "االرػراريمي" موشػي يعمػوف  ػاؿ ردا عمػا ، أف 24/12/2013، وكالوة سوما اإلخباريوةونشرت 

 "إف األمف في ارراريؿ ري ابؿ بأمف في رػزة". :عمميأ  نص الجندم "االرراريمي" ظير اليوـ شرؽ مدينأ رزة
نػػاة االرػػراريميأ الءانيػػأ التأكيػػد عمػػا ا تمػػاؿ وجػػود وشػدد يعمػػوف فػػي تعمي ػػو األولػػي عمػػا ال ػػادث الػػذم بءتػو ال 

رابػػط بػػيف عمميػػات اطػػبلؽ النػػار وال ػػادءيف الػػذيف جريػػا خػػبلؿ األيػػاـ ال ميمػػأ الما ػػيأ عمػػا ال ػػدود الشػػماليأ 
طبلؽ النػار اليػوـ عمػا  ػدود  والجنوبيأ ل طاع رزة. وأ اؼ: "ليس ىناؾ عبل أ مباشرة بيف ىذه األ داث وا 

 المو ؼ عما م مؿ الجد".رزة، لكننا نأخذ 
و مؿ يعموف  مػاس المرػروليأ عػف إطػبلؽ النػار عمػا  ػدود رػزة واطػبلؽ صػواري  فػي اليػوميف الما ػييف  

 باعتبارىا المريطرة عما  طاع رزة.
و ػاؿ يعمػوف نوصػػي  مػاس بعػػدـ اختبػار صػػبرنا فمػف نرػمح ال ػػد بتعطيػؿ ال يػػاة فػي جنػػوب إرػراريؿ ورػػنرد 

 ل اؽ ال رر بنا.ب وة عما كؿ مف ي اوؿ إ
و وؿ عمميات الم اومأ في ال فأ الرربيأ  اؿ يعموف: "ىذا الو   ال يطػاؽ وعمػا الػررـ مػف الصػعوبأ مػف 
مواجيػػأ م ػػاـو وا ػػد  ػػرر  تػػؿ ييػػود ن ػػف رن ػػرب بيػػػد  ويػػأ وعبػػر رػػبؿ أخػػر  لممرػػاس بكػػؿ مػػف ي ػػػاوؿ 

 رن طر لمواجيأ  ظاىرة العمميات.المراس بنا فطالما الرمطأ الفمرطينيأ تواصؿ الت ريض  د "إرراريؿ" 
 ػػذر رػػكاف  طػػاع رػػزة  يػزررػػيس ارػػراريؿ شػػمعوف بير ، أف 25/12/2013، وكالووة معووًا اإلخباريووةوأ ػافت 

 مف و ؼ المراعدات في  اؿ ارتمرار االعتداءات عما ارراريؿ.
صػػموا االعتػػػداءات "إذا أراد رػػػكاف  طػػاع رػػػزة أف ينعمػػوا باليػػدوء فعمػػػييـ التمرػػؾ باليػػػدوء، إذا وا يػػزو ػػاؿ بير 

  دنا فيـ ريعانوف عشرة أ عاؼ".
 وا اؼ موجيا  ديءو الىػالي ال طػاع: "أنػتـ تمعبػوف بالنػار ون ػف رػن افظ عمػا أمننػا ميمػا تكػف الظػروؼ".
و ػػاؿ "اف  طػػاع رػػزة لػػيس موجػػودًا ت ػػت ا ػػتبلؿ وال يرػػتطي  العػػيش بػػدوف مرػػاعدة مػػف الخػػارج، والمرػػاعدة 

 ؿ األبرياء المنطم أ مف ال طاع".رتتو ؼ إذا ارتمرت أعماؿ  ت
 
 طالق سراح األسرى بموعدها  و ... سنحقق الوحدة الفمسطينية بين الضفة وغزة قريباً  عباس: 2

 اؿ رريس دولأ فمرطيف م مود عباس، مراء اليوـ الءبلءاء، إنو ريأتي الو ت الذم تصبح فيو  :بيت ل ـ
 فمرطيف دولأ مرت مأ.

الميبلد' الذم ت يمو  رارأ األرا ي الم درأ 'الرىباف الفرنريركاف' في وأ اؼ، خبلؿ مشاركتو في 'عشاء 
مدينأ بيت ل ـ، 'إننا    نا خطوة صريرة إلا األماـ وىي أننا أصب نا دولأ رير ع و في األمـ المت دة 
أ وليذا معنا كبير، وبإذف اهلل ريأتي الو ت الذم تصبح فيو فمرطيف دولأ مرت مأ وعاصمتيا ال دس الم در

 لنا جميعا، بمدنا التي فييا كناررنا ومراجدنا، وليذا يجب أف تكوف ال دس عاصمأ لدولأ فمرطيف'.
و اؿ: 'إننا في مدينأ الربلـ، مدينأ بيت ل ـ وىي مدينأ الت ديس واال تراـ، المدينأ التي تتجو إلييا أنظار 

ـ، التي نريدىا أف تب ا بمد الربلـ وأف العالـ اآلف لير  بعينو اال تفاالت العظيمأ التي تتـ في بمد الربل
 يت  ؽ الربلـ في ال ريب العاجؿ إف شاء اهلل'.
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وتاب : ' ريبا رن  ؽ الو دة الفمرطينيأ بيف ال فأ ورزة إف شاء اهلل، وخبلؿ خمرأ أياـ ىناؾ بشر  ىامأ 
مف الشير الجارم،  أريرا ممف  كموا بالمؤبدات الكءيرة ريطمؽ ررا يـ، في التار  والعشريف 26وىي أف 

 ولذلؾ ىذا العيد عيد مبارؾ، وبيذه المناربأ تأتي الفر أ وتكبر  تا ن  ؽ النصر'.
و اؿ: 'أبناء فمرطيف، مري ييف ومرمميف، ريأتي اليوـ الذم تتمتعوف بو باالرت بلؿ'، مينرا أبناء الطوارؼ 

 ربلـ.المري يأ ب موؿ عيد مولد ريدنا المريح الذم بمولده أتا إلينا بال
 24/12/2013(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا

 
 : قضية األسرى ستظل عمى رأس أولوياتنا حتى تحريرىمىنية 3

أكد رريس الوزراء الفمرطيني إرماعيؿ ىنيأ أف   يأ األرر  في رجوف اال تبلؿ رتظؿ أولويأ : وكاالت
 فمرطيني في رجوف اال تبلؿ. لد   كومتو و ركأ " ماس" إلا أف يبطمؽ رراح آخر أرير

وىنأ ىنيأ خبلؿ اتصاؿ ىاتفي األرير الم رر رامر العيراوم، صا ب أطوؿ إ راب عف الطعاـ، 
رادة األرر  جميعًا وعموـ الشعب  باإلفراج وال ريأ، معتبًرا خروجو مف الرجف "انتصاًرا إلرادتو وا 

 الفمرطيني".
أ األرير الم رر العيراوم، مشيدًا بػ"صمود ىذه العارمأ كما ت دث ىنيأ م  كؿٍّ مف والد ووالدة وش ي 

 المنا مأ التي و فت خمؼ رامر ك  يأ وطنيأ إلا أف أفرج عنو مف رجوف اال تبلؿ".
مف جانبو، عبر الم رر العيراوم عف شكره لينيأ ولمشعب الفمرطيني عمومًا وألىؿ رزة الذيف و فوا معو 

 عنو. في ىذه المم مأ التي انتيت باإلفراج
 24/12/2013، فمسطين أون الين

 
 : قصف االحتالل لغزة دليل عمى ضعفو وارتباكوفي غزة الحكومة 4

أف  صؼ  وات اال تبلؿ المرتمر عما  طاع رزة ىو دليؿ عما  عفو وارتباكو  الفمرطينيأأكدت ال كومأ 
 و تمو لطفمأ وارتيداؼ المدنييف تأكيد عما و شيتو.

في اليوـ الءبلءاء، اال تبلؿ المرروليأ ىذه الجرارـ المتواصمأ ب تؿ ابناء شعبنا و ممت ال كومأ في بياف ص 
في ال فأ الرربيأ و طاع رزة وعما المجتم  الدولي ت مؿ مررولياتو والعمؿ عما لجـ اال تبلؿ وم اربتو 

 عما جرارمو المتواصمأ.
بتصعيد كبير وىو ا عؼ مف بيت و الت ال كومأ إنيا تطمرف الشعب الفمرطيني اف اال تبلؿ رير معني 
 العنكبوت وم اومتنا جاىزة لمدفاع عف الشعب وجبيتنا الداخميأ متماركأ.

و درت ال كومأ دور ورارؿ االعبلـ، داعيأ اياىا لبلرتمرار في ت رم الد أ وعدـ الت خيـ وطمأنأ 
 المجتم  وتعزيز الجبيأ الداخميأ.

 24/12/2013، فمسطين أون الين
 
 
 يوم األحد المقبل ستكون اإلفراج عن دفعة األسرى الفمسطينيين الثالثة :قراقع عيسى 5
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أف  :وكاالتوال ،كامؿ ابراىيـن بًل عف مرارميا ال دس الم تمأ مف  25/12/2013الرأي، عمان،  ذكرت
موعد اإلفراج عند دفعأ األرر  " عيرا  را  ، وزير شؤوف األرر  والم رريف الفمرطينييف، أكد أف

 ."ييف الءالءأ مف ال داما داخؿ رجوف اال تبلؿ االرراريمي رتكوف يوـ األ د الم بؿالفمرطين
موعد اإلفراج عف دفعأ األرر  الءالءأ ما زاؿ ءابتًا ولـ يترير وىو في " و اؿ  را  ، في بياف ص في امس:

 ."مف الشير الجارم 29الػ
أريرًا مف األرر   26دفعأ الءالءأ ىو عدد األرر  المنوم اإلفراج عنيـ  مف ال "وأو ح  را  ، أف :

ولفت إلا أف ممؼ إطبلؽ رراح األرر  ال داما، رير مرتبط بأم تطورات رياريأ او  «.ال داما
 المفاو ات م  الجانب اإلرراريمي.

العبريأ كشفت صباح امس الءبلءاء أف « معاريؼ»ص يفأ أف  ،25/12/2013السبيل، عمان، وأ افت 
أريرًا فمرطينًيا، وذلؾ في إطار الدفعأ الءالءأ مف  26ورط األربوع الم بؿ عف   وات اال تبلؿ رتفرج

 المعت ميف الذيف تعيدت باإلفراج عنيـ في بدايأ المفاو ات م  الرمطأ الفمرطينيأ.
 ونشرت الص يفأ أرماء ربعأ مف األرر  وىـ عما الن و اآلتي:

األرير يورؼ  -األرير م مد  رف داوود  -معأ األريراف رالـ رميماف أبو  ريبش، وآدـ إبراىيـ ج -
 أما األريريف الخامس والرادس فيما جميؿ  رف م مود ررور، و رف عبد ال ميد ررور  -جواد شمارنأ

 .األرير م مود عيرا مورا عيرا -
 
 الحمد اهلل تدين انتياكات قوات االحتالل وجرائمو في الضفة وغزة حكومة 6

مجمس الوزراء الفمرطيني خبلؿ جمرتو التي ع دىا امس في راـ اهلل، بررارأ  أداف :وكاالت -كامؿ ابراىيـ
د. رامي ال مد اهلل رريس الوزراء، ارتمرار انتياكات  وات اال تبلؿ وجرارمو ب ؽ المواطنيف الفمرطينييف، 

صابأ العديد  مف في ال فأ وال طاع، والتي كاف آخرىا ارتياؿ مواطنيف في كؿ مف جنيف و م يميو، وا 
طبلؽ النار عما المواطنيف عما  المواطنيف، واعت اؿ عشرات المواطنيف في مناطؽ مختمفأ في ال فأ، وا 

صابأ العديد مف المواطنيف. واعتبر  الشريط ال دودم في رزة، األمر الذم أد  إلا ارتشياد مواطف، وا 
 ا ات العمميأ الريارأ، المجمس اف إرراريؿ مف خبلؿ اعتداءاتيا المرتمرة تيدؼ إلا التيرب مف ارت 

وطالب المجتم  الدولي بالو وؼ عند مرؤولياتو ال انونيأ واإلنرانيأ لو    د النتياكات  وات اال تبلؿ 
والمرتوطنيف، وتشكيؿ لجاف ت  يؽ دوليأ في الجرارـ التي يرتكبيا اال تبلؿ ب ؽ أبناء شعبنا وم اربأ 

 المرؤوليف عنيا. 
 25/12/2013الرأي، عمان، 

 
 عمى غزة : نتواصل مع مصر لوضعيم في صورة التصعيد الصييونيلغصينا 7

 اؿ الناطؽ بارـ ال كومأ الفمرطينيأ إيياب الرصيف، إف  كومتو تتواصؿ م  الجانب المصرم لو عو في 
صورة األو اع ال اليأ في  طاع رزة وعدواف اال تبلؿ اإلرراريمي عميو.وذكر الرصيف في تصريح ص في 

تو بمو   التواصؿ االجتماعي "فيربوؾ": "تجرم ال كومأ الفمرطينيأ اتصاالت م  األش اء نشره عما صف 
 في مصر لو عيـ في صورة التصعيد الصييوني، وتبذؿ جيودا داخميأ ال تواء الو  ".
 24/12/2013، فمسطين أون الين
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 مرحمي اتفاق: المفاوضات متوقفة منذ شير ولن نقبل تمديدىا أو بأي عريقات 8
أكد رريس الوفد الفمرطيني المفاوض صارب عري ات تو ؼ جمرات التفاوض م  : عيرا رميماف –ـ اهلل را

اإلرراريمييف منذ شير، مشددا عما  رورة أْف يشمؿ أم اتفاؽ يتـ م  االرراريمييف كافأ   ايا ال ؿ 
 النياري كال دس والمياه والبلجريف.

فأ منذ شير وارراريؿ مصرة عما موا فيا ومو فنا كما ىو، المفاو ات متو ”: “لرأم اليوـ“و اؿ عري ات 
وىنالؾ مشاكؿ   ي أ في ىذه المفاو ات، و  ايا المياه واألمف وال دس والبلجريف تب ث في ىذه 

راف ا في الو ت  "194"المفاو ات ويجب اف ت ؿ وف ا ل رارات الشرعيأ الدوليأ و رار الجمعيأ العامأ 
 ”.أكتفي بيذا ال ديث  وؿ الربب“ ؼ عمميأ التفاوض بال وؿ: نفرو ال ديث عف أرباب تو 

ونفا عري ات الذم يشرؿ ع و المجنأ التنفيذيأ في منظمأ الت رير إمكانيأ  بوؿ ال يادة الفمرطينيأ ألم 
أف مدة المفاو ات ترعأ  األمريكافاتف نا م  “اتفاؽ مر ما أو انت الي جديد م  االرراريمييف، م يفا: 

 ”.ولف ن بؿ أم تمديد لفترة العمميأ التفاو يأ أو أم اتفاؽ مر مي أو انت الي جديدأشير ف ط 
وبيحف عري ات أف المو ؼ األميركي يعتبر االرتيطاف رير شرعي، مطالبا واشنطف بالعمؿ وف ا لرؤيتيا 

رتيطاف المو ؼ األميركي ينظر الا االرتيطاف بأنو رير شرعي ولـ يطمب كيرم منا  بوؿ ىذا اال“و اؿ: 
و وؿ  ”.كوا   موجود ولذلؾ يجب عما ال كومأ األميركيأ ال رط عما ارراريؿ لو ؼ عمميات االرتيطاف

امتناع ال يادة الفمرطينيأ عف التوجو الا األمـ المت دة و رط واشنطف عمييا لردعيا عف ذلؾ، ذكر 
 : ت ارراريؿ رراح األرر  ىنالؾ اتفاؽ م  كيرم  بؿ انطبلؽ المفاو ات بأنو إذا أطم “عري ات أفح

المعت ميف  بؿ اتفاؽ أورمو فإننا رنمتن  عف التوجو الا األمـ المت دة والمؤررات الدوليأ لمدة ترعأ أشير 
 ”.ف ط وىذا ما تـ فعميا

و محؿ عري ات ارراريؿ مرؤوليأ التصعيد األخير عما  طاع رزة والذم أود  ب ياة فمرطينيْيف عما األ ؿ 
ي دث في  طاع رزة الم اصر مف  بميا،  ن مؿ ارراريؿ المرؤوليأ الكاممأ عف ما“ؼ: بينيما طفمأ وأ ا

شييدا وتـ طرح  32اليوـ ىدمت ارراريؿ منازؿ في أري ا أي ا وبمغ عدد الشيداء خبلؿ األشير الما يأ 
جيود عطاء لخمرأ آالؼ و دة ارتيطانيأ جديدة، كؿ ىذه االعتداءات االرراريميأ ىدفيا ت ويض كافأ ال

 ”.المبذولأ النجاح المفاو ات
 25/12/2013رأي اليوم، لندن، 

 
 إسالم شيوان: نتابع كل الممارسات اإلسرائيمية عمى المرضى وغيرىم في معبر "أيريتز" 9

األجيزة أف المت دث الررمي بارـ وزارة الداخميأ في  كومأ  ماس،  أكد إربلـ شيواف،: م مد فروانأ
، "إيريتز"م الأ تتاب  كؿ المماررات اإلرراريميأ عما المر ا وريرىـ في معبر األمنيأ في  كومأ  ماس ال

إذ يؤكد، أف األجيزة األمنيأ تابعت الكءير مف ال االت التي يجرم ابتزازىا عما المعبر، ممف رف ت 
ا الخروج، وعرض عمييا التخابر في م ابؿ العبلج، ألجؿ إمدادىـ بمعمومات عف الم اومأ ومؤررات وريرى

بشكؿ شبو يومي يتـ ابتزاز المواطنيف عما ىذا المعبر، ولدينا »إنو « الرفير»و اؿ شيواف لػ في رزة.
 «. االت تـ ابتزازىا، وجاءت إلينا وأدلت بإفاداتيا

ووصؼ شيواف ما ت وـ بو أجيزة االرتخبارات اإلرراريميأ، بأنو يدؿ عما النيج البلإنراني واليمجي، الفتًا 
الداخميأ  امت بجيد توعوم لممواطنيف في ىذا اإلطار، مف خبلؿ إصدار بيانات وندوات إلا أف وزارة 

 ع دتيا في رزة.
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عناصر األمف الموجودة عما ال اجز الفمرطيني  بؿ المعبر، تجمس م  ال االت التي »وأشار إلا أف 
 «.ترادر ألجؿ التوعيأ أماـ االبتزاز اإلرراريمي

 25/12/2013السفير، بيروت، 
 
 متواصمة ة الحمد اهللمشاورات تعديل حكوملقدس: ا 10

اكد مصدر مطم  أف رريس الوزراء د. رامي ال مد اهلل يواصؿ مشاوراتو واتصاالتو الختيار : خاص -راـ اهلل
 وزراء جدد في اطار تعديؿ وزارم وشيؾ نيايأ العاـ او مطم  العاـ الم بؿ.

ددا مف الشخصيات التي يمكف وصفيا بػ" التكنو راط" و رب المصدر فإف ال مد اهلل الت ا ليذا الررض ع
مف أجؿ ادخاليـ في التعديؿ المرت ب، كما تشاور ال مد اهلل م  م ربيف منو لترشيح ارماء لتولي مناصب 

 في ال كومأ الم بمأ.
يرتبعد  وارتبعد المصدر اف يطاؿ التعديؿ المرت ب   ارب اراريأ مءؿ الخارجيأ والداخميأ والماليأ، بينما لـ

 امكانيأ اف يطاؿ التعديؿ وزارات اال تصاد، واألو اؼ، واالرر .
 25/12/2013القدس، القدس، 

 
 منع االحتالل وصوليم لمضفة وزير السياحة في غزة يدعو نظراءه العرب لزيارة غزة بعد أن 11

لذيف منعتيـ رزة: دعا وزير الريا أ الفمرطيني في رزة عمي الطرشاوم نظراءه وزراء الريا أ العرب ا
رمطات اال تبلؿ مف الوصوؿ إلا ال فأ الرربيأ لممشاركأ في ا تفاالت اعياد الميبلد في بيت ل ـ زيارة 

  طاع رزة ممءمأ لفمرطيف.
لػ " دس برس" :" ن ف ن وؿ باف كؿ فمرطيف ىي ارض وا دة وال  و اؿ الطرشاوم في تصري ات خاصأ

الريا أ العرب لم دـو إلا رزة الم رر األبيأ التي ترت بميـ في أم وأ اؼ: إننا ندعو اخواننا وزراء  تتجزأ".
 و ت، وتفتح ذارعييا ليـ ممءمأ لفمرطيف كميا، نر ب بيـ ومرتعدوف الرت باليـ عما الر ب والرعأ".

 24/12/2013قدس برس، 
 
 ل القاىرةشما في مدينة المنصورة مديرية األمنمقر السمطة الفمسطينية تدين التفجير الذي استيدف  12

(، التفجير الذم ارتيدؼ م ر مديريأ األمف 12|24أدانت ررارأ الرمطأ الفمرطينيأ، اليوـ الءبلءاء )راـ اهلل: 
و الت  في مدينأ المنصورة في م افظأ الد يميأ الوا عأ شماؿ العاصمأ ال اىرة، واصفأ اليجوـ بػ "اإلرىابي".

ننا  ريصوف عما أمف وارت رار جميوريأ مصر العربيأ إالررارأ في بياف ص في، نشرتو وكالأ "وفا": "
 الذم ىو ميـ لشعبنا ومصم أ  وميأ ووطنيأ".

 24/12/2013قدس برس، 
 
 

 : غارات االحتالل عمل إجرامي لن يفمح في ردع المقاومةزىريأبو  23
ارػػـ الػػدكتور رػػامي أبػػو زىػػرم، النػػاطؽ ب، أف رػػزة، مػػف 14/21/1023المركووز الفمسووطيني لإلعووالم، ذكػػرت 

صػابأ والػدتيا واءنػيف   ركأ  مػاس، اعتبػر أف ارػتيداؼ اال ػتبلؿ الصػييوني لعارمػأ فمرػطينيأ و تمػو طفمػأ وا 
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و ػاؿ أبػو زىػرم، فػي تصػريح  خػاص لػػ"المركز الفمرػطيني لئلعػبلـ" إف  مف أش اريا ىػو عمػؿ إجرامػي جبػاف.
 ـ بدورىا.تيديدات اال تبلؿ ورارات لف تفمح في ردع الم اومأ أو منعيا مف ال يا

وكانػػت  ػػوات اال ػػتبلؿ صػػعدت عػػدوانيا عمػػا رػػزة مرػػاء اليػػـو مػػا أرػػفر عػػف ارتشػػياد طفمػػأ فػػي الءالءػػأ مػػف 
صابأ ربعأ آخريف بينيـ والدة الطفمأ واءناف مػف أشػ اريا. وجػاءت رمرػمأ الرػارات بعػد تيديػد ررػيس  عمرىا وا 
دم برصاص  ناص فمرطيني  رب ال دود الوزراء الصييوني بنياميف نتنياىو بالرد بشكؿ  وم عما م تؿ جن

 شرؽ رزة.
 مػػاس ردت بت ميميػػا ، أف راـ اهلل مػػف كفػػاح زبػػوفعػػف ، 15/21/1021الشوورق األوسووط، لنوودن، وأ ػػافت 

الفصػارؿ الفمرػطينيأ رػتكوف فػي »المصرم، ال يادم في ال ركػأ، إف  إرراريؿ مرؤوليأ التصعيد. و اؿ مشير
، مؤكػدا  ػؽ الم اومػأ فػي الػدفاع عػف شػعبيا بكػؿ الورػارؿ «إرػراريؿ  الأ تشػاور لت ديػد طبيعػأ التعامػؿ مػ 

إرػراريؿ ىػي التػي تخػرؽ التيدرػأ عبػر ارػتيدافيا المػدنييف واعتػداءاتيا المتكػررة »المتا أ. و ػاؿ المصػرم إف 
 «.عمييـ في منط أ ال دود

 
 ةعمى غزة محاولة إسرائيمية لمتيرب من استحقاقات العممية السياسي العدوانفتح:  24

اعتبػػرت  ركػػأ فػػتح التصػػعيد العرػػكرم اإلرػػراريمي  ػػد  طػػاع رػػزة "م اولػػأ إرػػراريميأ لخمػػط (: رػػزة )فمرػػطيف
 األوراؽ وتيرًبػػا مػػف ارػػت  ا ات العمميػػأ الريارػػيأ ومواصػػمأ لمعػػدواف المتكػػرر عمػػا أبنػػاء الشػػعب الفمرػػطيني".

لتصػعيد العرػكرم اإلرػراريمي، ونددت ال ركػأ عمػا لرػاف ع ػو المجمػس الءػورم فييػا م مػد جػودة الن ػاؿ با
 والذم ارتيدؼ عدة مناطؽ في  طاع رزة، وأرفر عنو ارتشياد طفمأ وأصابو رتأ مواطنيف آخريف.

ودعا جمي  الدوؿ الصدي أ والش ي أ والمجتم  الدولي لمت رؾ الفػورم والعاجػؿ لو ػؼ ىػذا العػدواف اإلرػراريمي 
والخطػػر الشػػديد األمػػر الػػذم ييػػدد  يػػاتيـ، عمػػا  ػػد الراشػػـ الػػذم يتعػػرض خبللػػو المػػدنييف العػػزؿ لم صػػؼ 

 تعبيره.
 14/21/1023قدس برس، 

 
 سقوط صاروخ من غزة في المياه اإلقميمية المصرية يحماس تنف 25

)د ب أ(: نفت  ركأ  ماس التي تريطر عما  طاع رزة الءبلءاء ر وط صاروخ أطمؽ مف  طاع رزة  -رزة
ي أبػو زىػرم المت ػدث بارػـ ال ركػأ، فػي بيػاف صػ في، إف مػا تػردد و ػاؿ رػام في المياه اإل ميميأ المصريأ.

 بشأف ذلؾ " صأ مختم أ وال أراس ليا مف الص أ".
 وأ اؼ أبو زىرم أف  ركتو "لـ تتمؽ اتصاال مف الرمطات المصريأ أو روجعت بيذا الشأف".
 15/21/1023، القدس العربي، لندن

 
 
 

 فيذحماس عن "األونروا": تقصير في التن تقرير 26
أصػػػدر مكتػػػب شػػػؤوف البلجرػػػيف فػػػي  ركػػػأ " مػػػاس" فػػػي لبنػػػاف ت ريػػػر "مؤشػػػر أداء األونػػػروا فػػػي لبنػػػاف لعػػػاـ 

وت ػمف  لتأريس وكالأ األونروا، كت رير رنوم يصدره المكتب كػؿ رػنأ. 46"، وذلؾ لمناربأ الذكر  5023
 الت رير عشرة عناويف ىي أعماؿ األونروا في لبناف.
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فػي لبنػاف، عمػي بركػأ الػذم عػرض األرػس والعنػاويف التػي ت كػـ عبل ػأ " مػاس"   دحـ لمت رير ممءؿ " مػاس"
باألونروا. وأكد مكتب شؤوف البلجريف أف مرا بأ أداء األونروا "يندرج ت ت بند الم افظأ عمييا، ككياف أممي 

فػي  لطػوارئ".شاىد عما   يتنا"، م ذرًا مف "ب ػاء منيجيػأ األونػروا  ارمػأ عمػا نػداءات االرػتراءأ وميزانيػأ ا
 طػاع الصػ أ، انت ػػد الت ريػر "الػػروتيف فػي اإلجػػراءات، ونرػبأ الترطيػػأ الصػ يأ "الممرومػػأ" فػي المرتشػػفيات. 
وفػػي  طػػاع التعمػػيـ، ذكحػػر بػػأف الوعػػود بخصػػوص تخفػػيض عػػدد التبلميػػذ فػػي الصػػفوؼ لػػـ تبنفػػذ، ومػػا زاؿ فػػي 

خيمات وىو مشروع طارئ بربب تعرض طالبًا. وال ظ التخبط في تأىيؿ المنازؿ في الم 60بعض الصفوؼ 
بعض المنازؿ لخطر االنييار. وأف "برنامج الشؤوف االجتماعيأ ال يعطي الصورة المناربأ لو   العػاربلت. 
وعػػػف البلجرػػػيف مػػػف فمرػػػطينيي رػػػوريأ، أشػػػار الت ريػػػر الػػػا عػػػدـ ت مػػػؿ األونػػػروا كمفػػػأ إ ػػػامتيـ إال بمػػػا يػػػوفره 

 المان وف.
ظيػػؼ" كشػػؼ الت ريػػر عػػف ورػػاطات و ػػروط مػػف ال ػػو  الفاعمػػأ، والخػػدع مػػف وفػػي مو ػػوع "األونػػروا والتو 

المجػػػاف الفا صػػػأ. وفػػػػي شػػػأف مخػػػػيـ ال ػػػبيأ، طالػػػػب األونػػػروا بت رػػػيف البنيػػػػأ الت تيػػػأ لممخػػػػيـ أرػػػوة بب يػػػػأ 
 المخيمات.

 15/21/1021، المستقبل، بيروت
 

 مصروال غيره من أحداث  " بالمنصورةالدقيمية"حماس: ال عالقة لنا بتفجير  27
]افػػػي مدينػػػأ ارػػػتيجنت  ركػػػأ  مػػػاس م اولػػػأ الػػػزج بارػػػميا فػػػي  ػػػادث تفجيػػػر مديريػػػأ أمػػػف الد يميػػػأ : رػػػزة

واعتبرت ال ركأ في بياف ص في، عما لراف الناطؽ بارميا رػامي  في جميوريأ مصر العربيأ.المنصورة[ 
 را أ المصريأ الداخميأ.أبو زىرم، ذلؾ م اولأ لتشويو صورة الم اومأ الفمرطينيأ وتبرير الخبلفات في ال

و ػػاؿ أبػػو زىػػرم: إف "ال ركػػأ تؤكػػد أنػػو ال عبل ػػأ ليػػا ال مػػف  ريػػب وال مػػف بعيػػد بيػػذا ال ػػادث وال ريػػره مػػف 
األ ػداث فػي الرػا أ المصػريأ"، داعيػػًا الجيػات المصػريأ إلػا التو ػؼ عػػف ريارػأ االدعػاء واالفتػراءات  ػػد 

 الشعب الفمرطيني.

 15/21/1021، السبيل، عم ان

 
 فتح تعاقب عددا من أعضائيا عمى خمفية كشفيم عن تقارير لتشويو حماس في مصر   :برسدس ق 28

أصػػدرت لجنػػأ شػػكمتيا  ركػػأ فػػتح لمت  يػػؽ فػػي   ي ػػأ المعمومػػات التػػي تػػـ ترػػريبيا بشػػأف : راـ اهلل )فمرػػطيف(
مػف كشػؼ ع ابيػأ ب ػؽ عػدد مػف أع ػاريا م إجػراءاتالت ارير األمنيأ ذات الصػمأ بعبل ػات  مػاس بمصػر، 

 الت  يؽ أف ليـ مرؤوليأ في الكشؼ عف تمؾ الت ارير وترريبيا ل يادات في " ماس".
وكشػػفت وءي ػػأ ررػػميأ صػػادرة عػػف المجنػػأ التػػي شػػكميا ع ػػو المجنػػأ المركزيػػأ ل ركػػأ "فػػتح" ومفػػوض التعبرػػأ 

مد ش ادة والتنظيـ لؤل اليـ الخارجيأ فييا جماؿ م يرف وت ـ في ع ويتيا بارـ رجب وميروف شعث وم 
المعػػروؼ بارػػـ "أبػػو صػػالح"،  صػػمت عمييػػا " ػػدس بػػرس"، أف المجنػػأ  ػػررت إصػػدار ع وبػػأ التنبيػػو لرػػميح 
بػػرزؽ أمػػيف رػػر إ مػػيـ مصػػر لعػػدـ اتخػػاذه االجػػراءات الكافيػػأ لم فػػاظ عمػػا رػػريأ الوءػػارؽ ال ركيػػأ. وتخفػػيض 

ال ػػرازيف بتيمػػأ إفشػػاء األرػػرار، المرتبػػأ التنظيميػػأ لكػػؿ مػػف آمػػاؿ اآلرػػا وم مػػد رػػبيتأ وأيمػػف الر ػػب وجيػػاد 
وتجميد آماؿ اآلرا وم مد ربيتأ ل يف النظر في التوصيأ الخاصأ بإ الأ أمره إلا المجنأ المركزيأ، وشاديأ 
نوفؿ مف كافأ األعماؿ ال ركيػأ لمػدة عػاـ لعػدـ الت يػد بػال رارات ال ركيػأ، وعػدـ ا تػراـ ال ػرارات التػي تتخػذىا 

كما  ػررت المجنػأ تجميػد  يذ األوامر، وتكرار ذلؾ بإصرار ررـ التنبييات المتكررة.الييرات ال ياديأ ورفض تنف
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أيمف الر ب وجياد ال رازيف مػف كافػأ األعمػاؿ ال ركيػأ لمػدة رػتأ أشػير إلدالريػـ متعمػديف بمعمومػات كاذبػأ 
ف تمػاـ العمػـ بيدؼ ت ميؿ لجنأ الت  يؽ، واالراءة الا االع اء اآلخريف )أمػيف الرػر( بتوجيػو اتيػاـ يعممػو 

 براءتو منو.
وكانت  ركأ الم اومأ اإلربلميأ " ماس"  د كشفت الن اب في و ت رابؽ عف أف لػدييا وءػارؽ تظيػر تػورط 
 ركػػأ "فػػتح" فيمػػا وصػػفتو بػػػ "الت ػػريض اإلعبلمػػي المصػػرم  ػػد الفمرػػطينييف" وتشػػويو صػػورتيا لػػد  الػػرأم 

 العاـ المصرم.
 14/21/1023قدس برس، 

 
 تالل ال يريد إلغاء التيدئة: االح"الجياد" 29

أكد ع و المكتب الرياري ل ركأ الجياد اإلربلمي الشي  نافػذ عػزاـ، أف اال ػتبلؿ اإلرػراريمي : رما -رزة 
 يريد اختبار صبلبأ رجاؿ الم اومأ الفمرطينيأ مف خبلؿ التصعيد المتواصؿ عما  طاع رزة.

راء الءبلءاء، أف التصعيد الصييوني عمػا رػزة وأو ح الشي  عزاـ في تصري ات إلذاعأ ال دس الم ميأ، م
ىو ررالأ ال ادة الريارييف الصياينأ لممرتوطنيف بأف يدنا طويمأ ولف نركت عما أم اعتداء فمرطيني، كما 

 أنيـ يوجيوف ررالأ لمفمرطينييف بأف  وتنا ورطررتنا وصواريخنا  ا رة وموجودة في أم و ت.
ني ال يريػػد إلرػػاء التيدرػػأ التػػي أبرمػػت مػػ  الم اومػػأ الفمرػػطينيأ ع ػػب و ػػاؿ الشػػي  عػػزاـ: "اال ػػتبلؿ الصػػييو 

معركأ الرماء الزر اء برعايأ مصريأ ولكنو ي وـ بتوربلت ورارات متواصمأ ردًا عما  تؿ الجندم اإلرراريمي 
 برصاص  ناص فمرطيني عما  دود رزة.

بًل :"إذا ظػػف أ ػػد أف التيدرػػأ التػػي وشػػدد الشػػي  عػػزاـ، عمػػا أف ال ػػرب مػػ  العػػدو الصػػييوني لػػـ تنتيػػي،  ػػار
أبرمػػت ع ػػب معركػػأ الرػػماء الزر ػػاء يعنػػي أف الصػػراع  ػػد انتيػػا وأف "إرػػراريؿ"  ػػد تريػػرات وتتعامػػؿ بػػود مػػ  
الفمرطينييف فيو واىـ ألف "إرراريؿ" تتعامؿ م  الكؿ الفمرطيني بما فييـ الم اوـ المدني الموجود في الرمطأ 

 داء في نظر اال تبلؿ اإلرراريمي".كؿ طوارؼ الشعب الفمرطيني أع
وأ ػػػػاؼ الشػػػػي  عػػػػزاـ، أف التصػػػػعيد الصػػػػييوني عمػػػػا  طػػػػاع رػػػػزة وارػػػػتمرار مخططػػػػات العػػػػدو مػػػػف تيويػػػػد 
وارتيطاف في األرا ي الم تمأ بال دس وال فأ الرربيأ وجوالت التفاوض العبءيأ يجب أف يدف  الفمرػطينييف 

مواجيػأ العػدو الصػييوني، مشػددًا عمػا أف أنػو ال يوجػد أم إلعادة النظر فػي وا عيػـ الػداخمي لترتيبػو بيػدؼ 
 مبرر الرتمرار ىذه الو  ".

وفي ذات الرياؽ طالب ع و المكتب الرياري لمجياد، ال يادة المصريأ لمتدخؿ لو ؼ العنجييأ الصػييونيأ 
مػ  شػعبنا بارتيداؼ المدنييف  اربًل :"ال يجػوز لمصػر أف تتخمػا عػف مو عيػا ال ػومي ويجػب عمييػا أف ت ػؼ 

 األعزؿ في مواجيأ العدواف الصييوني وأف ت رط عما "إرراريؿ" لو ؼ العدواف.
ودعػػا الشػػي  عػػزاـ، األجن ػػأ العرػػكريأ الفمرػػطينيأ إلػػا مزيػػد مػػف التفػػاىـ والتنرػػيؽ وأف ىػػذا رػػيعطي مػػردود 

 أف ؿ عما جمي  المرتويات.

 15/21/1023، وكالة سما اإلخبارية
 

 ات المقاومة بالضفة ينذر بانتفاضة ثالثةعممي تصاعداألحرار: حركة  10
اعتبػػػرت  ركػػػأ األ ػػػرار، تصػػػاعد عمميػػػات الم اومػػػأ الفمرػػػطينيأ الفرديػػػأ والجماعيػػػأ فػػػي مختمػػػؼ األرا ػػػي 

 الم تمأ، مؤشًرا إيجابيا الندالع انتفا أ ءالءأ في وجو اال تبلؿ اإلرراريمي.
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عمميػػػات الم اومػػػأ دليػػػؿ عمػػػا ءباتيػػػا  وأكػػػدت األ ػػػرار فػػػي بيػػػاف وصػػػمت "فمرػػػطيف" نرػػػخأ عنػػػو، أف تصػػػاعد
وتمارؾ صفوفيا ررـ ال ممأ األمنيأ التي تشنيا أجيزة أمف الرمطأ الفمرطينأ، و مبلت االعت اؿ المتواصمأ 

 مف  بؿ  وات اال تبلؿ لنشطاء الم اومأ.
أ لبل ػتبلؿ ورأت أف إمعاف أجيزة الرمطأ في ريارأ التنريؽ األمني م  اال تبلؿ، دليؿ عما وكالتيػا األمنيػ

 ممءمأ بدورىا في ارترصاؿ الم اومأ واعت اؿ الم اوميف ت ت ذرار  واىيأ.
ونوىت إلا أف تصاعد العمميات الفرديأ والجماعيأ لمم اومػأ نتيجػأ طبيعيػأ لوجػود ريارػأ ال مػ  التػي يتبعيػا 

 اال تبلؿ، و مبلتو التيويديأ في األ صا وال ـر اإلبراىيمي.
لفمرػػطينيأ لبمػػػورة ارػػتراتيجيأ وطنيػػأ ت ػػـو عمػػػا الو ػػدة والم اومػػأ كخيػػار أرارػػػي ودعػػت األ ػػرار الفصػػارؿ ا

 لمتعامؿ م  الع ميأ اإلرراريميأ ال ارمأ عما ال تؿ ورفؾ الدماء ورفض كؿ أشكاؿ التفاوض م  اال تبلؿ.
 14/21/1023، فمسطين أون الين

 
 مى االحتاللعن العيساوي صورة النتصار اإلرادة الفمسطينية ع اإلفراجحماس:  12

اعتبرت  ركأ  ماس اإلفراج عف األرير الم دري رامر العيراوم، صا ب أطوؿ إ ػراب : رزة )فمرطيف(
وىنػأت ال ركػأ عمػا لرػاف  عف الطعاـ في التاري ، بأنو "صورة النتصار االرادة الفمرطينيأ عمػا اال ػتبلؿ".

 الفمرطيني بمناربأ اإلفراج عنو.الناطؽ بارميا رامي ابو زىرم االرير العيراوم وعارمتو والشعب 
 14/21/1023قدس برس، 

 
 المحرر سامر العيساوي: أعطيت الدرس الكبير في معارك انتزاع الحقوقيخاطب حواتمة  11

نػػايؼ  واتمػػأ خطابػػًا « الجبيػػأ الديمو راطيػػأ لت ريػػر فمرػػطيف»وجػػو األمػػيف العػػاـ لػػػ : ، رػػما«ال يػػاة» -لنػػدف 
م ءمحف فييا عاليػًا صػموده البطػولي فػي رػجوف اال ػتبلؿ االرػراريمي  يػث إلا األرير الم رر رامر العيراو 

طبلؽ رػرا و أخيػرًا. وجػاء فػي الخطػاب:  نفذ أطوؿ ا راب عف الطعاـ في التاري ، وىنأه بارتعادة ال ريأ وا 
 يػػػا أبنػػػاء ال ػػػدس والعيرػػػويأ، أبنػػػاء الءػػػورة والجبيػػػأ الديمو راطيػػػأ، عمػػػا طريػػػؽ النصػػػر وال ريػػػأ، االرػػػت بلؿ»

 والكرامأ االنرانيأ.
معػػًا ن يػػي رػػامر ال ريػػأ، بطػػؿ الصػػمود فػػي الػػزمف الفمرػػطيني الصػػعب، أعطػػا الػػدرس الكبيػػر فػػي معركػػأ 

 انتزاع ال  وؽ،  ؽ إنراف الكرامأ،  ؽ ال دس والوطف باالرت بلؿ وطرد ارتعمار االرتيطاف واال تبلؿ.
يػػد ال ركػػأ األرػػيرة، أعطػػاه شػػعبو راياتػػو فػػي رػػامر رػػميؿ مدررػػأ ابػػف ال ػػدس، رفي نػػا الكبيػػر عمػػر ال ارػػـ عم

 عرس الشييد مانديبل فمرطيف.
رامر أ ييؾ، أشد عما أياديػؾ، أ بػؿ جبينػؾ، جبػيف كػؿ األ بػاء والم بػيف، ويػا أـ رأفػت، زرروتػأ لمعارػديف، 

 «.وعما ال دس راي يف
 15/21/1023، الحياة، لندن

 
 بشركة مقاوالت متعاقدة مع وزارة الحر يعمل ب النقبعمى حدود غزة عربي من  القتيلالجيش:  23

أعمف الجيش اإلرراريمي أف ال تيؿ في عمميأ ال نص شرؽ  طػاع رػزة : ترجمأ خاصأ لصفا –ال دس الم تمأ 
 عاًما( مف مدينأ رىط البدويأ بالن ب الم تؿ. 22ىو صبلح أبو لطيؼ )



 
 

 

 

 

           24ص                                    76العدد:            52/21/1023ربعاء األ التاريخ:

يأ وىػذا ىػو اليػـو األوؿ الػذم يصػؿ ويعمؿ أبػو لطيػؼ فػي شػركأ م ػاوالت متعا ػدة مػ  وزارة ال ػرب اإلرػراريم
 فيو إلا  دود ال طاع إلصبلح الرياج األمني بعد العاصفأ الجويأ األخيرة.

 14/21/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 نياء جولة العنف الحالية تخوفا من اتساعيا إيقرر  سرائيمياإليش الج 24

ف مصػػادر عرػػكريأ ارػػراريميأ  وليػػا اف الجػػيش  ػػرر ن مػػت اذاعػػأ جػػيش اال ػػتبلؿ عػػ: رػػما –ال ػػدس الم تمػػأ 
انياء التصعيد ال الي وم اصرتو تخوفا مف جولأ عنؼ رير م روبأ وتفويت لفرصأ عمػا  مػاس والجيػاد 
 الرتربلؿ اال ػداث وتورػي  دارػرة العنػؼ والتػاءير عمػا  يػاة مرػات االؼ االرػراريمييف جنػوب الدولػأ العبريػأ.

مصر الميمأ الما يأ ل ماف العودة الا ىدوء عما جبيأ رزة مو  أ اف  واشارت الا اتصاالت جرت م 
 الجيش ريرد بصورة ا را خبلؿ ام خرؽ  ادـ لميدوء م   ماس.

 25/12/2013، وكالة سما اإلخبارية
 
 لمتوقيع عمى اتفاق إطار لمسالم شرط إطالق بوالرد: نتنياىو 25

بنياميف نتنياىو بيف مواف تو عما التو ي  عما اتفاؽ اطػار ربط رريس الوزراء االرراريمي : "ال ياة" -الناصرة 
فػػي شػػأف الرػػبلـ مػػ  الفمرػػطينييف وبػػيف مرػػألأ االفػػراج عػػف الجارػػوس األميركػػي االرػػراريمي جوناءػػاف بػػوالرد 

و ػاؿ مرارػؿ ال نػاة الءانيػأ فػي التمفزيػوف االرػراريمي اف نتنيػاىو رػيطرح   ػيأ  .الرجيف فػي الواليػات المت ػدة
شػػرطًا لتو يػػ  اتفػػاؽ اطػػار ينػػوم الجانػػب االميركػػي عر ػػو عمػػا الجػػانبيف االرػػراريمي والفمرػػطيني بعػػد بػػوالرد 

أرػيرًا  20ن و شير. وأ اؼ اف نتنيػاىو ربمػا يطػرح اي ػًا مرػألأ اخػبلء رػبيؿ بػوالرد كشػرط إلطػبلؽ ن ػو 
يػػػو طمػػػب الػػػا اف نتنيػػػاىو ينػػػوم توج« ارػػػراريؿ اليػػػوـ»مػػػف جيػػػأ اخػػػر ، أفػػػادت صػػػ يفأ  .48مػػػف عػػػرب الػػػػ 

الواليػػػات المت ػػػدة بتمديػػػد المفاو ػػػات مػػػ  الفمرػػػطينييف عامػػػًا خشػػػيأ تفجرىػػػا برػػػبب الخبلفػػػات عمػػػا ال  ػػػايا 
 الجوىريأ العال أ.

 25/12/2013، الحياة، لندن
 
 لمجيش وخمسمائة لمخدمة الوطنية  48بتجنيد مئة مسيحي من فمسطينيي  يرحبنتنياىو  26

 كومػػػأ اإلرػػػراريميأ بنيػػػاميف نتنيػػػاىو تينرتػػػو المػػػواطنيف المرػػػي ييف فػػػي كػػػرحس ررػػػيس ال: "ال يػػػاة" -الناصػػػرة 
لممرػاىمأ فػي الػدفاع عػف »إرراريؿ بأعياد الميبلد المجيدة، ل ض أبناريـ عما التجند في الجيش اإلرراريمي 

الػذم ي ػوده كػاىف مػف مدينػأ الناصػرة يػدعا جبراريػؿ نػداؼ « منتػد  تجنيػد المرػي ييف»وكشؼ أف «. الدولأ
 مف صن  ال كومأ. ىو

ع د األ د الما ي في بمدة نتريرت عميػت، اجتماعػًا فػي   ػور نارػب وزيػر الػدفاع دانػي « المنتد »وكاف 
دانػػوف وممءمػػيف عػػػف الجػػيش ومجنيػػػديف مرػػي ييف، لب ػػػث مػػا آؿ إليػػو مشػػػروع التجنيػػد الػػػذم انطمػػؽ الصػػػيؼ 

عمػػا رأرػػيـ "يف بعيػػد المػػيبلد المجيػػد، والما ػػي. وبعػػث نتنيػػاىو بررػػالأ صػػوتيأ عبػػر الفيػػديو يينػػ  المجتمعػػ
رؾ لم كومػػػأ ولمطارفػػػأ المرػػػي يأ لتجنيػػػد أبنػػػاء الطارفػػػأ تالكػػػاىف نػػػداؼ، عمػػػا العمػػػؿ المبػػػار ؾ لممنتػػػد  المشػػػ

إنكـ ت وموف بعمؿ ىدفو وا ح ومبارؾ، وىو تجنيػد الشػباب المرػي ييف لمجػيش ". وأردؼ: "المري يأ لمجيش
يؤكػد أف ال ارػـ المشػترؾ بيننػا، عمػـو "، م ػيفًا أف ىػذا النشػاط "الدولػأ أو الخدمأ الوطنيأ ودمجيـ في  يػاة

بالمشػاكؿ التػي تعتػرض طريػؽ المػروحجيف "وتاب  أنػو عمػا عمػـ  ."المواطنيف في إرراريؿ، أكبر مما يفرحؽ بيننا
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الػػدعـ  والتنكيػػؿ بكػػـ... لكػػف، ء ػػوا بػػأني أ ػػؼ إلػػا جػػانبكـ بػػبل تػػردد، وال كومػػأ رػػتمنح كػػؿ"لمخدمػػأ العرػػكريأ 
. وزاد أنو رعد بما بمحرو بو الكاىف نػداؼ مػف تجنيػد مرػأ شػاب مرػي ي خػبلؿ "لممنتد  ولممجنِّديف والمجنيديف

مػػا يءبػػت أنكػػـ مواطنػػوف أوفيػػاء لمدولػػػأ "آخػػريف لمخدمػػأ الوطنيػػأ،  500العػػاـ المنتيػػي لمجػػيش اإلرػػراريمي، و
لػف ترػمح ألم كػاف أف يعتر ػكـ "أف ال كومػأ . واختػتـ بالتشػديد عمػا "مرتعدوف لممراىمأ في الػدفاع عنيػا

 ."ألنكـ ترعوف لممراىمأ في  ياة الدولأ، والمجتم  اإلرراريمي برمتو فخور بكـ
 25/12/2013، الحياة، لندن

 
   48ستؤثر سمبا عمى قرار الحكومة بتحرير أسرى  الرىاب" الحاليةموجة ا: "يديعوت 27

ؿ العرػكرم فػي صػ يفأ "يػديعوت ا رونػوت"، روف بػف يشػام، رجػح الم مػ: ال ياة الجديػدة -ال دس الم تمأ 
اف مػػا وصػػفيا بػػػ"موجأ االرىػػاب" ال اليػػأ مػػف شػػأنيا اف تػػؤءر رػػمبا عمػػا  ػػرار ال كومػػأ االرػػراريميأ المتعمػػؽ 

 -15بت ريػػر ارػػر  الػػداخؿ الػػذيف ي ممػػوف اليويػػأ االرػػراريميأ، مشػػيرا الػػا اف الفمرػػطينييف بنػػوا عمػػا ت ريػػر 
 داخؿ الفمرطيني.اريرا مف ال 20

وي وؿ بف يشام ارتنادا الا مصدر رياري ارراريمي، اف "موجأ االرىاب" االخيرة وخاصأ عمميػأ "بػات يػاـ" 
ريكوف ليا تأءير  ارـ عما  رار ال كومأ فػي شػمؿ ارػر  مػف الػذيف ي ممػوف اليويػأ االرػراريميأ فػي الدفعػأ 

 الرابعأ واالخيرة مف ت رير االرر  كما كاف متو عا.
فيمػػا يتعمػػؽ بعمميػػأ اطػػبلؽ النػػار التػػي ادت الػػا مصػػرع ارػػراريمي امػػس،  ػػاؿ بػػف يشػػام "اف ىػػذه العمميػػأ مػػا و 

 كانت لتر  النور لوال مباركأ  ماس ليا ور يا لمطرؼ عف منفذييا".
 25/12/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 2007في سنة  كباراإييود االستخبارات األميركية استأجرت شقة لمتجسس عمى : يديعوت 28

 2007كشفت ص يفأ يديعوت أ رنػوت، أف وكالػأ االرػتخبارات األميركيػأ، ارػتأجرت شػ أ فػي عػاـ : المجد
 مطمأ عما ش أ وزير الجيش اإلرراريمي في ذلؾ الو ت إييود باراؾ لمتجرس عميو.

بيرًا مف األجيزة وأو  ت الص يفأ أف منظومأ ال رارأ اإلرراريميأ كانت  د اكتشفت في ذلؾ الو ت عددًا ك
اإللكترونيأ ال ديءأ كاف  د تـ إدخاليا إلا الش أ الم ابمأ لش أ باراؾ، وعند رؤاؿ األمريكييف عف األمر، نفوا 

 أف يكوف األمر يتعمؽ بالتجرس عما باراؾ.
وفي أع اب كشؼ الموظػؼ الرػابؽ بوكالػأ األمػف ال ػومي األمريكيػأ ادوارد رػنودف عػف معمومػات مفادىػا أف 

لػػػػأ االرػػػػتخبارات األميركيػػػػأ ونظيرتيػػػػا البريطانيػػػػأ  امتػػػػا بعمميػػػػات تجرػػػػس عمػػػػا مرػػػػروليف فػػػػي ال كومػػػػأ وكا
الصييونيأ ووزارة الدفاع، تأكد الجانب الصييوني أف ال ديث يدور في ذلؾ الو ت عف شػبكأ لمتجرػس عمػا 

 وزير الجيش باراؾ.
 24/12/2013، المجد االمني

 
 إلى بالدىم ومياجمة أىدافًا ليا قمقا من عودتيم ةسوريبتراقب جياديين غربيين  "سرائيل"إ 29

 اؿ مرؤوؿ إرراريمي كبيػر يػوـ الءبلءػاء إف إرػراريؿ تعمػؿ مػ   مفػاء فػي الخػارج لتتبػ  : عمر خميؿ -ال دس 
اءر جيادييف رربييف ي اتموف في روريا  م ػا مػف ا تمػاؿ اف ييػاجموا أىػدافا إرػراريميأ أو ييوديػأ بعػد عػودتيـ 

 ىـ.إلا ببلد
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في المرأ مف بيف ما ي در بعشرة االؼ م اتؿ اجنبي  مف المرم يف الذيف  20وأ اؼ المرؤوؿ أف  والي 
 ي اتموف  كومأ الرريس بشار األرد  ادموف مف الررب وعددىـ يتزايد.

و اؿ المرؤوؿ المطم  عما ت ديرات المخػابرات "فكػر فػي رػيناريو أف بتم ػا  تػا لػو وا ػد ف ػط مػف العارػديف 
المرتبطػػػأ "ميمػػػات مػػػف شػػػخص عمػػػؿ معػػػو.. شػػػخص  ػػػارب معػػػو.. شػػػخص مءػػػؿ اع ػػػاء جبيػػػأ النصػػػرة تع

 لتنفيذ ىجوـ... شرمنا ىذا كءيرا في الفترة األخيرة." "بال اعدة
وأ ػػاؼ المرػػؤوؿ الػػذم طمػػب عػػدـ االفصػػاح عػػف ارػػمو برػػبب  رارػػيأ المرػػألأ أف إرػػراريؿ تنرػػؽ جيػػود 

 ؾ رو  خيارات  انونيأ م دودة  د الم اتميف لد  عودتيـ لببلدىـ.المرا بأ م  الدوؿ الرربيأ التي ال تمم
 24/12/2013، وكالة رويترز لألنباء

 
 األجيزة األمنية اإلسرائيمية تطالب المستوطنين باالبتعاد كيمو متر واحد عن حدود غزة 30

مػػف الرػػياج بعػػدـ اال تػػراب  1948داخػػؿ االرا ػػي الم تمػػأ عػػاـ  رػػزة: طالبػػت  ػػوات اال ػػتبلؿ المرػػتوطنيف
 الفاصؿ م   طاع رزة لمرافأ كيمو متر، كما أرم ت عدة مناطؽ  ريبأ مف ال طاع.

( بػػػإطبلؽ النػػػار عمػػػا مينػػػدس صػػػيانأ 12|24وجػػػاء ىػػػذا ال ػػػرار بعػػػد  يػػػاـ  نػػػاص فمرػػػطيني ظيػػػر الءبلءػػػاء )
ي الفاصػػؿ ارػراريمي يعمػؿ ل رػاب جػػيش اال ػتبلؿ فػي تػػرميـ بوابػأ مرػتوطنأ "نػاح العػػوز" والرػياج االلكترونػ

ىنػػاؾ والػػذم ت ػػرر جػػراء المػػنخفض الجػػوم  يػػث اصػػيب بجػػراح خطيػػرة لمرايػػأ  بػػؿ اف يفػػارؽ ال يػػاة متػػأءًرا 
و الػػػت اإلذاعػػػأ العبريػػػأ إف الرػػػمطات األمنيػػػأ اإلرػػػراريميأ المختصػػػأ أصػػػدرت توجيياتيػػػا إلػػػا  بيػػػذه الجػػػراح.

ؿ مػف الرػياج ال ػدودم مػ   طػاع رػزة. المزارعيف في المرتوطنات باالبتعاد لمرافأ كيمػومتر وا ػد عمػا األ ػ
وأ افت أف جيش اال تبلؿ اإلرراريمي أرمؽ كذلؾ الطريؽ بيف مفػرؽ "رػاع د" ومرػتوطنأ "نػاح العػوز" شػرؽ 

 مدينأ رزة.
 24/12/2013قدس برس، 
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أ أف الػػرريس الرورػػي "فبلديميػػر بػػوتيف" وررػػيس الػػوزراء "بنيػػاميف نتنيػػاىو" أ صػػييونيح رػػيح دت أورػػاط دبموماأكحػػ
، أف ػػؿ مػػف وزيػػر الػػدفاع "عبػػد الفتػػاح الريرػػي"متف ػػاف عمػػا أف  كػػـ األرػػد، و كػػـ الجػػيش المصػػرم ب يػػادة 

أ فػي كيحػيرة األمر يعػد يعتمػد عمػا ريارػأ اإلدامشيرًة إلا أفح "الريري" لـ   كـ اإلخواف المرمميف في البمديف،
عمػػا "إرػػراريؿ" تطػػوير ت الفػػات جديػػدة، وتعزيػػز عبل اتيػػا مػػ  دوؿ أخػػر  بينيػػا  الشػػرؽ األورػػط، وم تنػػ  أفح 

فػػػي رػػػياؽ   أ.رػػػت رار المنط ػػػأ، ومواجيػػػأ تيديػػػدات ال ػػػو  اإلرػػػبلميح إرورػػػيا، التػػػي يػػػر  أف لػػػدييا مصػػػم أ ب
رػكو، والت ػا "يػورم أوشػكوؼ" مرتشػار "بػوتيف" "أفيردور ليبرمػاف" مو الصييوني وزير الخارجيأ متصؿ، زار 

وو ػػ  عمػػا اتفا يػػات ا تصػػاديأ ىامػػأ، ترػػمح لرورػػيا بػػدخوؿ مجػػاؿ الرػػاز الطبيعػػي فػػي "إرػػراريؿ"، فيمػػا عػػاد 
وليف ؤ "يورػػي كػػوىيف" مرتشػػػار "نتنيػػاىو" لؤلمػػف ال ػػػومي، مػػف زيػػارة لمورػػػكو، الت ػػا خبلليػػا عػػػددا مػػف المرػػػ

 ري الفروؼ"، ونظيره الروري "نيكوالم بتروشيؼ".الروس بينيـ وزير الخارجيأ "رير 
 24/12/2013، 2979التقرير المعموماتي 
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جػػػػراء ارػػػػتمرار اليجمػػػػات  أارتشػػػػيد رػػػػبعأ فمرػػػػطينييف، الميمػػػػأ الما ػػػػيأ، فػػػػي المخيمػػػػات الفمرػػػػطينيأ برػػػػوري
 وال صؼ الذم تتعرض لو.

فػػػي بيػػػاف صػػػ في، أف الشػػػاب  ارػػػـ م مػػػد المرربػػػي  أوعػػػأ العمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ فمرػػػطينيي رػػػوريوأفػػػادت مجم
 عاًما( مف أبناء مخيـ اليرموؾ،   ا نتيجأ التجفاؼ والجوع.23)

وذكرت أف ب ار ناصيؼ مف أبناء مخيـ الرمؿ في البلذ يأ،   ا ت ت التعذيب في رجوف النظاـ الرورم 
 زيػػؽ مػػف أبنػػاء درعػػا،   ػػا نتيجػػأ ال صػػؼ المتواصػػؿ عمػػا المدينػػأ.بعػػد أشػػير عمػػا اعت الػػو، وعػػبلء أبػػو ر 

وبينت المجموعأ أف جماؿ  مد   ا ىو ووالدتو برصػاص  نػاص  ػاجز "بػرد " النظػامي، أءنػاء خػروجيـ 
مػف اليرمػػوؾ عػػف طريػػؽ بمػدة الرػػبينأ، الفتػػأ إلػػا أف إبػراىيـ ووارػػؿ نػػور مورػػا   ػيا برصػػاص  نػػاص بأ ػػد 

 .المناطؽ الم اصرة بدمشؽ
وأشارت إلا تعرض مخيـ اليرموؾ لم صؼ دوف و وع إصابات، فيما شبح الموت بػات  ػاب  ورػيف أو أدنػا 
مف األىالي الذيف يشتكوف مف نفاد المواد الرذاريأ واألدويأ والم رو ات جراء ال صار المفػروض عمػييـ مػف 

 عما التوالي. 242 بؿ الجيش النظامي لميـو 
15/21/1023، فمسطين أون الين  
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، )أ ؼ ب(و )يو بي أم(ون بل عف  ،ال دس الم تمأو رزة مف ، 15/21/1023القدس العربي، لندن، ذكرت 
الءبلءاء فػي إطػبلؽ نػار مػف جػيش اال ػتبلؿ اإلرػراريمي شػماؿ  طػاع يوـ أمس  افمرطينياف اءنيف ارتشيدأف 

طبلؽ نار إرراريمي متفرؽ.رزة، فيما أص  يب أربعأ بجروح في رارات وا 
ون مػػػػت وكالػػػػأ )معػػػػا( الم ميػػػػأ عػػػػف شػػػػيود تأكيػػػػدىـ وجػػػػود شػػػػييد فمرػػػػطيني إءػػػػر إصػػػػابتو برصػػػػاص الجػػػػيش 

ررب بيت الىيا شماؿ  طاع رزة، واف جءمانو ال يزاؿ في المكػاف، وفػي و ػت ال ػؽ  ػاؿ مصػدر  اإلرراريمي
 جراء  صؼ عما شرؽ مخيـ المرازم ورط  طاع رزة. تارتشيد اىفي الرابعأ مف عمر  أطبي إف طفم

و ػػاؿ النػػاطؽ بارػػـ وزارة الصػػ أ برػػزة أشػػرؼ ال ػػدرة، ليونايتػػد بػػرس انترناشػػوناؿ إف الطػػوا ـ الطبيػػأ توجيػػت 
لممكػاف وت ػػوـ بأعمػاؿ ب ػػث عػف الجءمػػاف، مشػيرًا إلػػا أنػو تػػـ ن ػؿ مصػػاب فػي و ػػت رػابؽ جػػراء إطػبلؽ نػػار 

 نفس المنط أ ررب بيت الىيا.إرراريمي ارتيدؼ 
وذكػرت طػػوا ـ إرػعاؼ إف أربعػػأ مػػواطنيف أصػيبوا بجػػراح إءػػر  صػؼ إرػػراريمي شػػرؽ المرػازم ورػػط ال طػػاع، 

 رنوات(. 6 بل أ مد الب يرم ) أالطفم ي بؿ اف يتبيف م تؿ أ دىـ وى
أىػػػداؼ الطيػػػراف ال ربػػػي اإلرػػػراريمي شػػف رػػػارات عػػػدة عمػػػا أف ، 14/21/1023وأضوووافت الشوووعب، مصووور، 

وأ صػت مصػادر أمنيػأ فمرػطينيأ ، وموا   تدريب عركريأ في مدينتي خاف يػونس ورػزة، مرػاء يػوـ الءبلءػاء
رػػارة إرػػراريميأ، ارػػتيدفت فػػي معظميػػا موا ػػ  تػػدريب عرػػكريأ تابعػػأ لػػػ"كتارب ال رػػاـ"، الجنػػاح العرػػكرم  22

، فػػي مػػدف ومنػػاطؽ مختمفػػأ مػػف ل ركػػأ  مػػاس، و"رػػرايا ال ػػدس"، الجنػػاح العرػػكرم ل ركػػأ الجيػػاد اإلرػػبلمي
 ال طاع.
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، ومدير مركز العودة في لنػدف أشديد ع و مجموعأ العمؿ مف أجؿ فمرطينيي روري: أ مد المصرم - رزة
الفمرػػطينييف فػػي رػػوريا، وذلػػؾ مػػف دوف تػػدخؿ عمػػا أف مذب ػػأ   ي يػػأ تجػػرم ب ػػؽ البلجرػػيف  ماجػػد الزيػػر،

 وا ح مف ِ بؿ الجيات الدوليأ والفمرطينيأ المررولأ.
و اؿ الزير في تصريح لػ"فمرطيف"، "في مخيـ درعا والذم لـ يبؽ فيو رو  أ ؿ مػف ءبلءػأ آالؼ شػخص بعػد 

رار معانػاة الفمرػػطينييف أف فػري الب يػأ لػؤلردف وريرىػا، جػر  أمػس مشػيد مػف مذب ػأ"، معرًبػا عػف أرػفو الرػتم
 البلجريف وارتيدافيـ.

والمشػيد ال ارػي الػذم يعيشػوف، طػاؿ أمػده، مػ  طػوؿ أمػد األزمػأ الرػوريأ  أوأ اؼ:"معاناة شعبنا فػي رػوري
ال اصمأ"، مؤكدًا أف المرؤوليأ الكبر  في ىذه المعاناة ت   عما عاتؽ النظاـ، ومرػؤوليأ جزريػأ عمػا  ػوات 

 المعار أ.
إلا أف وجود المرم يف داخؿ المخيمات الفمرطينيأ ال يعنػي مطم ػًا تبريػر  صػفو بالطػاررات، أو  وأشار الزير

الدبابات، مبينا أف الفمرطينييف ليروا جزًءا مف معادلأ الصػراع ال ارمػأ، وليرػوا إال  ػيوفا عمػا أرض رػوريا 
 يجب ا تراميـ و فظ أمنيـ.

تمءيػػؿ الشػػعب الفمرػػطيني، إلػػا جانػػب الرػػمطأ، ل ػػرورة ودعػػا الزيػػر منظمػػأ الت ريػػر وبمػػا تمتمػػؾ مػػف مظمػػأ 
 الت رؾ العاجؿ، وتجنيب البلجريف الفمرطينييف بروريا ويبلت ال رب الداررة، وت ييػد المخيمػات عمػا يجػرم.

دوليًا، وعدـ الت ػرؾ فػي ىػذا الرػياؽ أوصػؿ إلػا أف ترػتمر  أوبيف أف عدـ طرح مو وع البلجريف في روري
ي يعيشيا البلجروف  اليًا، الفتًا إلا أف مخيـ اليرموؾ يبعػاني لمػا يزيػد عػف مارػأ ورػتيف الصورة المأراويأ الت

 يومًا متواصبًل مف ال صار.
وعدي الزير ما  امت بو  ممأ الوفاء األوروبيأ مف االتصاؿ بالنظاـ الرورم، والمعار أ، إليصاؿ مراعداتيا 

وؿ ل مػوؿ ناجعػأ مػف شػأنيا أف تخفػؼ المصػاب الػذم لمخيـ اليرمػوؾ وريػره، أكءػر دليػؿ عمػا إمكانيػأ الوصػ
ووصػػؼ الزيػػر دور منظمػػأ الت ريػػر بشػػكؿ عػػاـ فػػي   ػػيأ المخيمػػات برػػوريا بػػػ"الخجوؿ"،  يعيشػػو البلجرػػوف.

والػػذم ال يرت ػػي لم ػػد األدنػػا مػػف المطمػػوب منيػػا، ومػػف معانػػاة شػػعبنا، والرػػيما أف لػػدييـ عبل ػػات  ويػػأ مػػ  
 موجودة.النظاـ، وال و  الفمرطينيأ ال

14/21/1023فمسطين أون الين،   
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منشػأة فػي  ريػأ ديػر عمػار شػماؿ  52ىدمت رػمطات اال ػتبلؿ، اليػوـ الءبلءػاء، : م مد ابو الريش -راـ اهلل 

وت كػػوـ بػػأف وأفػػاد ررػػيس بمديػأ ديػػر عمػػار ىشػاـ بػػزار لػػػ ال ػدس د رػرب راـ اهلل، ب جػػأ البنػػاء دوف تػرخيص.
بركرػػا  26منشػػأة رػػكنيأ، و 26منشػػأة فػػي ال ريػػأ، منيػػا  52جرافػػات اال ػػتبلؿ ترػػاندىا  ػػوة عرػػكريأ ىػػدمت 

واشار إلا أف جنود اال تبلؿ منعػوا المػواطنيف مػف الوصػوؿ لممنط ػأ ل ظػأ اليػدـ،  .لؤلرناـترتخدـ  ظارر 
 إلػػاؾ باتػػت صػػعبأ، وىػػـ ب اجػػأ منشػػ ت رػػكنيأ، م ػػيفا أف ظػػروؼ المػػواطنيف ىنػػا 6 يػػث لػػـ يتب ػػا رػػو  

 مأو  ليـ ي مييـ مف برد الشتاء ال ارس. إليجادمراعدة 
 .اإلرراريميأ( وىي خا عأ لمريطرة Cالمنط أ التي تـ اليدـ فييا تصنؼ  مف مناطؽ ) أف وأو ح

15/21/1023القدس، القدس،   
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أس بطريرؾ البلتيف في ال ػدس ورػارر األرا ػي الم درػأ فػؤاد طػوحاؿ  ػداس منتصػؼ الميػؿ فػي كنيرػأ تر : وفا
 رريس م مود عباس.الب  ور  الميد ببيت ل ـ

 ور ب البطريرؾ طوحاؿ، بالرريس عباس، وشكره عما   وره م  وفد مف ال كومأ وال يوؼ.
متيػاز لنػا جميعػا، وىنػا رػتظؿة شػعمأب اإليمػاِف مبنيػرًة إف ب اءنا فػي األرض الم درػأ دعػوة إلييػأ وبركػأ وا"و اؿ 

 ."كنجمِأ المشرؽ، تب يء الطريؽ  لنا ولآلخريف
نعيش في األرض الم دحرأ و ًعا صعًبا ال يبدو لو  ػؿ  فػي ال ريػب العاجػؿ، و ػعا صػعبا نممػسب "وأ اؼ: 

ا الوا ػػ  المػػؤلـ يءيػػر فػػي نفورػػنا آءػػاربه عمػػا جميػػ  رػػكحاف األرض الم دحرػػأ، وعمػػا المرػػي يحيف مءػػؿ ريػػرىـ، ىػػذ
تراؤالت عديدة ويبثح في  موبنا مخاوؼ كءيرة  وؿ مرت بؿ وجودنا، و وؿ مصيرنا فػي ىػذه األرض، ون ػف 
ب اجأ إلا جواب اإليماف عما ىػذه الترػاؤالت والمخػاوؼ، الجػواب لػيس  فػي اليجػرة والر يػؿ وال فػي ال و عػِأ 

 ."ف نعيش ىنا وأف نموت  ىناواالنربلؽ، ال ؿة ىو أْف نب ا ىنا وأ
مػف ىػذا المكػػاف الم ػدس نرػتذكر جميػػ  م رػي البشػريأ  ػػي ال ػارات الخمػس مػػف ال ػروب األىميػأ فػػي "و ػاؿ :

إفري يا إلا اليزة األر يأ فػي الفيميبػيف، مػرورا باألو ػاع الصػعبأ فػي مصػر والعػراؽ والمأرػاويأ فػي رػوريا، 
جناء وذوييـ الػذيف يعيشػوف ب ػوة األمػؿ، والف ػراء الػذم خرػروا دوف أف ننرا أىمنا في فمرطيف؛ األرر  والر

أر يـ أو ا تمعت أشجارىـ أو ىدمت بيػوتيـ ب جػأ عػدـ التػرخيص، والعػاربلت التػي تنتظػر  ػرار لػـ شػمميا، 
 ."والعاطميف عف العمؿ وجمي  مف يعانوف مف الظروؼ ال اريأ

14/21/1023وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية، )وفا(،   
 

 تبيع األغطية الشتوية لألسرى اإلسرائيمية السجون إدارة: قراقع 37
رػجوف اال ػتبلؿ ت ػاوؿ  إدارة اؿ وزير شؤوف األرر  والم رريف عيرا  را ػ  اف  :ال ياة الجديدة -راـ اهلل 

أ عما شراء األرطيأ الشػتويأ عمػا  رػابيـ مػف الكنتػيف وبأرػعار مرتفعػ بإجبارىـارتربلؿ األرر  ا تصاديا 
 عف طريؽ األىالي والمؤررات. بإدخالياراف أ الرماح 

الرػػجوف مػػف المرػػػؤوليأ عػػف  يػػاة وصػػ أ األرػػػر   إدارةواعتبػػر  را ػػ  أف ذلػػؾ ارػػتربلؿ ا تصػػػادم وتيػػرب 
 والتزاماتيا ال انونيأ في توفير متطمباتيـ االنرانيأ والمعيشيأ.

 ػراـ  5000عيات الخيريأ والوطنيػأ  ػد وفػرت وأو ح  را   أف وزارة األرر  وبالتعاوف م  المؤررات والجم
 شتوم لؤلرر  ولكف ادارة الرجوف لـ تعط تصري ا بادخاليا لمرجوف.

 راما شتويا  50وأفاد أرر  رجف شطأ لم امي الوزارة اشرؼ الخطيب أنيـ  دموا طمبا الدارة الرجف بشراء 
شػػي بل  20ف الرػػجف ورػػعر ال ػػراـ ولكػػف االدارة رف ػػت ذلػػؾ وطمبػػت مػػف األرػػر  شػػراء ال رامػػات مػػف كنتػػي

 ومف نوعيأ رير جيدة.
كما الت ا وزير شؤوف األرر  والم رريف عيرا  را   الكاتب والمؤرخ الرورػي د. الكرػاندر برونيكػوؼ بػراـ 

 اهلل وأطمعو عما األو اع الصعبأ التي يعيشيا األرر  في رجوف اال تبلؿ.
فمرػػطيني، وخصوصػػا األرػػر  فػػي رػػجوف اال ػػتبلؿ، وأعػػرب برونيكػػوؼ عػػف ت ػػامنو المطمػػؽ مػػ  الشػػعب ال

وأنو جاء الا فمرطيف لتوءيؽ االنتياكات االرراريميأ عف  رب، ومبلمرػأ الوا ػ  "المريػر الػذم يعيشػو الشػعب 
 الفمرطيني بربب اال تبلؿ".

15/21/1023الحياة الجديدة،رام اهلل،   
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 "شاليط"محررًا في صفقة  13تعيد اعتقال  "إسرائيل" :فروانة 38
أكد مدير داررة اإل صاء بػوزارة شػؤوف األرػر  والم ػرريف عبػد الناصػر : عبلء المشيراوم -وكاالت  -رزة 

 "صػف أ شػاليط"أريرًا فمرطينيًا تـ ت ريرىـ في إطػار  53فروانأ أمس أف الرمطات اإلرراريميأ أعادت اعت اؿ 
 ، وىددت بإعادة اعت اؿ المزيد منيـ.5022عاـ 

. وأ ػػاؼ أف الرػػمطات اإلرػػراريميأ تيػػدد "التػػي لػػـ ت تػػـر بنػػود اتفا يػػأ التبػػادؿ"أ إرػػراريؿ وانت ػػد فروانػػأ  كومػػ
 األرر  بارتكماؿ األ كاـ الراب أ أو إبعادىـ إلا رزة أو خارج فمرطيف متعممأ ب جج واىيأ.

ممػػػف أعيػػػد اعت ػػػاليـ، وكػػػاف آخػػػرىـ األرػػػير رػػػامر  4وأشػػػار فراونػػػأ إلػػػا أف رػػػمطات اال ػػػتبلؿ أفرجػػػت عػػػف 
 أريرًا وأريرة وا دة. 25آخريف إلا رزة، وال يزاؿ ي تجز  6لعيراوم، وأبعد ا

ودعػػػا الجيػػػات كافػػػأ التػػػي  ػػػادت إلػػػا الصػػػف أ وأشػػػرفت عمييػػػا والمؤررػػػات ال  و يػػػأ لم ػػػرط عمػػػا إرػػػراريؿ 
أدت إلطػبلؽ  "صػف أ شػاليط"ل ػماف إطػبلؽ رػراح كػؿ مػف أعيػد اعت ػاليـ، وو ػ   ػد الرػتيدافيـ. وكانػت 

 أريرا وأريرة مف الرجوف اإلرراريميأ عما دفعتيف. 2053رراح 
15/21/1023اإلتحاد، أبو ظبي،   

 
 بالقدس تيويديشركة "إن بي سي" األمريكية عن تصوير مسمسل أمريكي إسرائيمي  تراجع 39

إف شػػركأ "إف بػػي رػػي  56/25/5023لمو ػػؼ والتػػراث" فػػي بيػػاف ليػػا اليػػـو الءبلءػػاء  األ صػػا الػػت "مؤررػػأ 
ألمريكيػأ تراجعػت عػف تصػوير مرمرػؿ درامػي، يتمركػز تصػويره فػي منط ػأ رػمواف واألنفػاؽ التػي يونفرراؿ" ا

أرػػفؿ وفػػي م ػػيط المرػػجد األ صػػا، وذلػػؾ ب رػػب مػػا أوردتػػو بعػػض المصػػادر  اإلرػػراريمي اال ػػتبلؿي فرىػػا 
نشػػرتو  ب رػػب مػػا –اإلعبلميػػأ اإلرػػراريميأ، منيػػا صػػ يفأ "ىػػ رتس" العبريػػأ، وأوعػػزت ىػػذه المصػػادر التراجػػ  

عمػا  وأميركيػأ إرػراريميأ إنتػاجالفمرػطينيأ، التػي أجبػرت شػركات  األفعاؿال روطات وردود  إلا -مف أخبار
تصوير مشاىد مرمرؿ درامي عالمي ت ػت ارػـ "ديػغ" فػي مدينػأ ال ػدس الم تمػأ، وبالت ديػد فػي داخػؿ  إلراء

، فػي منط ػأ ال صػور األ صػارػجد تخػوـ جنػوب رػرب الم إلػاال فريات واألنفاؽ مف منط أ رمواف ووصواًل 
 و ارط البراؽ. األمويأ

وأكدت المؤررأ أف المرمرؿ رصد لو ميزانيأ يصؿ  جميا الا عشػرات مبليػيف الػدوالرات ب رػب ال ػارميف، 
كػػاف  ػػد  ظػػي بػػدعـ مػػف وزارة اال تصػػاد وبمديػػأ اال ػػتبلؿ فػػي ال ػػدس، وأشػػارت الػػا انػػو يعكػػس مػػد  رػػعي 

تشػػكيؿ صػػورة م ػػممأ أمػػاـ العػػالـ عمػػا أف مدينػػأ ال ػػدس ذات طػػاب  ييػػودم كمػػا اال ػػتبلؿ واذرعػػو المختمفػػأ ل
 يدعي نير بركات رريس بمديأ اال تبلؿ في ال دس.

14/21/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   
 

 فمسطينيي الداخل .. شكل آخر لمعنصرية ضد  في "إسرائيل" الرواتبتقرير:  40
اؿ التمييز العنصرم اإلرراريمي  ػد فمرػطينيي الػداخؿ، رواتػب العػرب العػامميف ط: م مد عبد اهلل -راـ اهلل 

% عػػف رواتػػب اإلرػػراريمييف خاصػػأ األوروبيػػيف مػػنيـ، وف ػػًا لت ريػػر صػػادر عػػف مكتػػب 32ىنػػاؾ، لت ػػؿ بنرػػبأ 
 اإل صاء اإلرراريمي مؤخرًا.

ض معػدالت الرواتػب، مػف ارتفػاع ويعاني فمرطينيو الداخؿ، مف  ممأ الجنريأ اإلرراريميأ، إلػا جانػب انخفػا
%، ب رػػب أر ػػاـ أوردىػػا المركػػز الفمرػػطيني لمدرارػػات اإلرػػراريميأ 32فػػي معػػدالت البطالػػأ والتػػي تصػػؿ إلػػا 

وفي ت رير اإل صاء اإلرػراريمي، فػإف متورػط الراتػب الشػيرم لمفمرػطينييف العػامميف ىنػاؾ، ن ػو   بؿ شيور.
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ف ترػػػػػاوت المػػػػػؤىبلت الجامعيػػػػػأ، شػػػػػيكؿ لئلرػػػػػ 20000شػػػػػيكؿ، م ارنػػػػػأ مػػػػػ  ن ػػػػػو  2000 راريمييف،  تػػػػػا وا 
 والمرتويات المينيأ.

شػػيكؿ، وفػػؽ آخػػر األر ػػاـ الصػػادرة عػػف وزارة  6200يػذكر أف ال ػػد األدنػػا لؤلجػػور داخػػؿ إرػػراريؿ يبمػػغ ن ػػو 
الماليػػأ اإلرػػراريميأ، نيايػػأ أيمػػوؿ مػػف العػػاـ الجػػارم، وىػػو ر ػػـ مػػنخفض م ارنػػأ مػػ  مؤشػػرات رػػبلء المعيشػػأ، 

 ال رارب. ونربأ
أمػػا النرػػاء العربيػػات العػػامبلت فػػي المؤررػػات اإلرػػراريميأ، فمػػـ يكػػف  ػػاليف أف ػػؿ مػػف الرجػػاؿ،  يػػث تشػػير 

 أر اـ اإل صاء اإلرراريمي أف رواتبيـ ت ـو  وؿ ال د األدنا مف األجور، أم أكءر أو أ ؿ بنربأ معينأ.
وا  افأ إلا المفار ات بيف أجور العامميف العرب والييود رجػااًل ونرػاًء، فػإف األمػر بنرػ ب أي ػًا عمػا عػدد 

دوالرًا، فػػإف  22.32رػػاعات العمػػؿ، ففػػي الو ػػت الػػذم يبمػػغ فيػػو معػػدؿ أجػػر رػػاعأ العمػػؿ لػػد  اإلرػػراريمييف 
 دوالرات لمراعأ. وفؽ جرايري. 20الفمرطيني يت ا ا 

15/21/1023القدس، القدس،   
 

 مسؤولة عن تسميم عرفات يعد ون "إسرائيل"% من الفمسطينيين 59: استطالع 42
، ب رػػػب إرػػػراريؿيارػػػر عرفػػػات، تػػػوفي مرػػػموما مػػػف طػػػرؼ  الػػػرريس أفالفمرػػػطينييف،  أرمبيػػػأتػػػر  : راـ اهلل

رػيا تراج  شعبيأ  ركأ  ماس اماـ  ركأ فػتح التػي يرأ إلا أي ااالرتطبلع  وأشارارتطبلع نشر الءبلءاء. 
 الرريس الفمرطيني م مود عباس.

% مػػػف 20 أفالمركػػػز الفمرػػػطيني لمب ػػػوث الريارػػػيأ والمرػػػ يأ فػػػي راـ اهلل،  أجػػػراهاالرػػػتطبلع الػػػذم  وأفػػػاد
"جيػػػأ فمرػػػطينيأ أو  أنيػػػا% 52مرػػػؤولأ عػػػف ترػػػميـ عرفػػػات، فػػػي  ػػػيف يػػػر   إرػػػراريؿالفمرػػػطينييف يعتبػػػروف 

 إرراريميأ مشتركأ".-فمرطينيأ
 مػاس، التػي ترػيطر عمػا  طػػاع  اإلرػبلميأاالرػتطبلع، تراجػ  الػدعـ ل ركػػأ الم اومػأ  عػزا أخػر مػف جيػأ 

 التيريب عما ال دود م  مصر. أنفاؽ إربلؽالفمرطينيأ الناجمأ عف  األرا يرزة، الا الصعوبات في 
% مػػف االصػػوات، مػػا يشػػكؿ 50وفػػي  ػػاؿ  صػػوؿ انتخابػػات تشػػريعيأ عمػػا الفػػور، فرت صػػؿ  مػػاس عمػػا 

% لفتح )+ ن طتيف( 60دار ن طتيف عف االرتطبلع الرابؽ، الذم جر  في ايموؿ/ربتمبر، م ابؿ تراجعا بم 
 التي ت كـ في ال فأ الرربيأ.

كػػانوف االوؿ/ديرػمبر فػي ال ػػفأ  55و 20بالرػا بػيف  2530واجػرم االرػتطبلع وجيػا لوجػػو عمػا عينػأ مػػف 
 %.3الرربيأ و طاع رزة، م  ىامش خطأ يبمغ 

15/21/1023القدس، القدس،   
 

 ستيدف الصيادين شمال مدينة غزةتاالحتالل  زوارق 41
أطم ت زوارؽ اال تبلؿ اإلرراريمي الميمأ الما يأ، نيراف رشاشاتيا الء يمأ وعددا مف  ذارفيا تجػاه :  نا –رزة 

  وارب الصياديف في عرض ب ر "بيت الىيا" شماؿ مدينأ رزة دوف و وع إصابات.
، إف زوارؽ اال تبلؿ ارتيدفت عددا مف  وارب الصياديف في عرض الب ر، وذكرت مصادر أمنيأ فمرطينيأ

 مما أجبر البعض منيـ عما مرادرة الب ر تجاه الشاط   فاظًا عما  ياتيـ.
وأكدت، عما أف زوارؽ اال ػتبلؿ، كءفػت مػف مطاردتيػا ل ػوارب الصػياديف بعػد تو ػؼ إطػبلؽ النػار إلجبػارىـ 

 عما التراج  وعدـ مماررأ الصيد.
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15/21/1023الشرق، الدوحة،   
 

 يغمق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر االحتالل 43
أعمف الجيش اإلرػراريمي، أمػس، إرػبلؽ معبػر كػـر أبػو رػالـ جنػوب  طػاع رػزة  تػا إشػعار : )يو .بي .آم(

 آخر.
ر بػإربلؽ و الت ص يفأ )يديعوت أ رونوت( "اإلرراريميأ"، إف وزير ال ػرب "اإلرػراريمي" موشػيو يعػالوف، أمػ

المعبػػر التجػػارم الو يػػد مػػ   طػػاع رػػزة، وذلػػؾ ب جػػأ الػػرد عمػػا م تػػؿ "إرػػراريمي" برصػػاص  نػػاص فمرػػطيني 
 صيانأ الجدار األمني الم اذم شرؽ رزة.بخبلؿ عممو 

15/21/1023الخميج، الشارقة،   
 

 : الرسوم الجدارية وصور الحجاج الذاتية تتزايد في كنيسة الميد"الغارديان" 44
الررػػػـو الجداريػػػأ وصػػػور "ت الرارديػػػاف مو ػػػوعا عػػػف ال جػػػيج فػػػي كنيرػػػأ الميػػػد ت ػػػت عنػػػواف نشػػػر : لنػػػدف 

 ."ال جاج الذاتيأ تتزايد في كنيرأ الميد
وت وؿ الص يفأ إف األكاديمييف ي وموف بدرارأ الررػارؿ والررػـو الجداريػأ فػي كنيرػأ الميػد والتػا تعػود لفتػرة 

 ال روب الصميبيأ.
عامػػا ييتمػػوف  5026الػػذيف يفػػدوف إلػػا كنيرػػأ الميػػد  يػػث ولػػد المرػػيح  بػػؿ وتو ػػح الصػػ يفأ أف ال جػػيج 

بالمرارة التا ولد فييا المرػيح لكػف بػيف ىػؤالء ال جػيج ىػذا العػاـ كػارف رػتيرف المختصػأ باألءػار فػي جامعػأ 
 بروكميف في نيويورؾ.

نيػػػت لػػػدعـ رػػػ ؼ وت ػػػيؼ الصػػػ يفأ إف رػػػتيرف ميتمػػػأ بدرارػػػأ األعمػػػدة التػػػا يبمػػػغ ارتفاعيػػػا رػػػتأ أمتػػػار وب
 الكنيرأ بوارطأ اإلمبراطور جارتنياف في ال رف الرادس الميبلدم.

وتعرج الص يفأ عما وصؼ بعض الرروـ الموجودة عما األعمدة والتا تدرريا رتيرف ومف بينيا الصػمباف 
 التا  فرىا ال جيج في  روف ما يأ ليتركوا أءارىـ عما أكءر األماكف ت ديرا في الديانأ المري يأ.

ومػػف بػػيف تمػػؾ الكتابػػات والررػػـو  رػػب الصػػ يفأ ماكتبػػو أ ػػد ال جػػيج "أنػػا بشػػارة ابػػف الػػوافي أت ػػرع هلل مػػف 
 شخصا". 52أجؿ  مايأ ورخاء أفراد عارمتي البالغ عدد 

 و رب الص يفأ فإف الكتابأ رير مؤرخأ لكف األرموب واألرماء العتي أ الواردة فييا ترجح أنيا  ديمأ.
و ػػوع ب وليػػا إف عممػػاء األءػػار ال ظػػوا ررػػومات تعػػود لفتػػرة ال ػػروب الصػػميبيأ وىػػو مػػا وتخػػتـ الصػػ يفأ الم

 يمفت االنتباه لطبيعأ ال جيج والزوار في تمؾ الفترة.
 وت وؿ رتيرف إف ىذه الررومات تو ح طبيعأ  ياة اإلنراف العادم وممارراتو في تمؾ ال  بأ.
15/21/1023رأي اليوم، لندن،   

 
 المجيول الختراق الفمسطينيين "إسرائيل"ي ".. جندالفيسبوك" 45

باتػت موا ػ  التواصػؿ االجتمػاعي وفػي الم دمػأ منيػا "الفيرػبوؾ"، بمءابػأ نافػذة وأداة  :رعيد عمػورم - ال دس
المخػػػابرات(، ال صػػػوؿ عمػػػا معمومػػػات عػػػف  أجيػػػزةاالرػػػتخباريأ، )وعمػػػـو  وأجيزتيػػػا إلرػػػراريؿفعالػػػأ، تتػػػيح 

، ف ػػػبل عػػػف وأجيزتػػػواال ػػػتبلؿ  أىػػػداؼمػػػا يخػػػدـ تجنيػػػد الػػػبعض لخدمػػػأ الفمرػػػطينييف فػػػي مختمػػػؼ شػػػؤونيـ ب
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الشباب والمجتم  الفمرطيني، بما يخدـ  يادة توجيػات معينػأ إزاء بعػض ال  ػايا، لت  يػؽ  أوراطالتأءير في 
 رايات م ددة.

مو ػ  و مف مراع  ال تخرج عمػا رػمؼ، ف ػد دشػنت إرػراريؿ عػددًا كبيػرًا مػف الصػف ات بالمرػأ العربيػأ عمػا 
الػذم مػػف شػأنو أف يكػػوف أداة ألجيػزة األمػػف واالرػتخبارات اإلرػػراريميأ، لبمػورة ت ػػارير ورؤ   األمػػر"فيرػبوؾ"، 

مختمفأ عف العرب بشكؿ عاـ، والفمرطينييف بشكؿ خاص. ف بل عف اف صف ات التفاعؿ ىذه ت ػـو بتمميػ  
 صورة إرراريؿ وت ديـ صورة ايجابيأ عنيا.

ألػػػؼ مرػػػتخدـ، وىػػػذا ر ػػػـ  522رػػػراريؿ تػػػتكمـ بالعربيػػػأ" التػػػي يشػػػارؾ فييػػػا ن ػػػو ومػػػف أىػػػـ ىػػػذه الصػػػف ات "إ
 ي اىي عدد الم درييف مف  ممأ اليويأ الزر اء!

وكانت ص يفأ ال دس ن مت في نيراف مف العاـ الجارم عف ص يفأ "يديعوت ا رونوت" العبريػأ بػأف معيػد 
يػػدؼ لتجنيػػد مينيػػػيف فمرػػطينييف فػػي صػػػفوؼ "المورػػاد" لبلرػػتخبارات أطمػػؽ  ممػػػأ عمػػا مو ػػ  "الفيرػػػبوؾ" ت

 الجياز.
وكشفت ص يفأ "ىػ رتس" فػي م ػاؿ نشػرتو فػي آب الما ػي، أف مكتػب ررػيس ال كومػأ االرػراريميأ، بنيػاميف 
نتنيػػاىو، يرػػعا إل امػػأ طػػا ـ دعايػػأ عبػػر موا ػػ  التواصػػؿ االجتمػػاعي المختمفػػأ، يتكػػوف مػػف طمبػػأ الجامعػػات 

 ررميأ  كوميأ، وبموازنأ ت دحر ب والي ءبلءأ مبلييف شيكؿ. االرراريميأ، بدوف اف ي مؿ صفأ
طالبػػػًا ليػػػذه الميمػػػأ مػػػف بػػػيف  220فػػػإف مكتػػػب نتنيػػػاىو يرػػػعا لتوظيػػػؼ  رابػػػأ  اإلرػػػراريميأو رػػػب الصػػػ يفأ 

مختمفأ، عف طريػؽ التنرػيؽ مػ  إت ػاد  أجنبيأ، الذيف يت دحءوف لرات 3الػ  اإلرراريميأالدارريف في الجامعات 
ىػػذا الطػػا ـ مػػف خػػبلؿ آالؼ الطمبػػأ الػػذيف يت ػػدموف  باختيػػار، الػػذم رػػي وـ بػػدوره اإلرػػراريميأعػػات طمبػػأ الجام

ارػتبياف ارػتراتيجي، االمػر الػذم  أرػرمألم ياـ بيذه الميمأ بعد إخ ػاعيـ لف ػص لرػوم، وبعػد اإلجابػأ عمػا 
 يتبعو اجراء م اببلت شخصيأ م  المرش يف.

15/21/1023القدس، القدس،   
 

 ان تتبرع بآالف الكتب لممكتبات العامة في فمسطينمؤسسة شوم 46
مكتبػأ مػف المكتبػات العامػأ فػي فمرػطيف مػف المن ػأ الرػنويأ  23ارتفادت ىذا العػاـ : رما –ال دس الم تمأ 

التػػي ت ػػدميا مؤررػػأ عبػػد ال ميػػد شػػوماف والتػػي يرعاىػػا البنػػؾ العربػػي، و ػػد بمرػػت ىػػذه المن ػػأ لمعػػاـ ال ػػالي 
، دينػػار أردنػػي  30.000 موزعػػأ بػػيف كػػؿ مػػف مكتبػػات بمػػديات البيػػرة، وراـ المػػأ، ونػػابمس، والخميػػؿ، وطػػولكـر

وجنيف، و م يميأ، وأري ا، ورمفيت، ودورا، وعنبتا، و م وؿ، وبيت جاال. فيمػا بمرػت مشػتريات ىػذه المكتبػات 
 كتاب جديد في مختمؼ العمـو والمعارؼ اإلنرانيأ. 3000عبر المن أ  والي 

 ريرػػيأ، المػػديرة العامػػأ لمؤررػػأ عبػػد ال ميػػد شػػوماف، إلػػا أنػػو، ونظػػرًا لمػػا تعانيػػو المكتبػػات وأشػػارت فمنتينػػا 
 2002الفمرطينيأ مف ن ص في الموارد والمصادر بربب العديد مػف المعي ػات، ف ػد تبنػت المؤررػأ فػي عػاـ 

ىػػذا المشػػروع "مشػروع دعػػـ مكتبػػات فمرػػطيف" بالتعػػاوف مػ  البمػػديات فػػي المػػدف الرريرػػأ،  يػث ارػػتفادت مػػف 
مكتبػػػات تابعػػػأ لبمػػػديات رريرػػػأ ترػػػتفيد مػػػف ىػػػذا المشػػػروع برشػػػكؿ رػػػنوم، ب يػػػث ت ػػػـو  20مكتبػػػأ منيػػػا  62

المؤررػػأ بترطيػػأ تكػػاليؼ شػػراء الكتػػب والمػػواد المكتبيػػأ فػػي مختمػػؼ ميػػاديف المعرفػػأ، والتػػا تنت ييػػا المكتبػػات 
 مف معارض الكتب أو دور النشر.

15/21/1023وكالة سما اإلخبارية،   
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 .. جودة يشارك الطوائف المسيحية احتفاالتيا فوي بيت لحمالعاىل األردني عن مندوباً  47
منػػدوبا عػػف الممػػؾ عبػػداهلل الءػػاني وصػػؿ وزيػػر الخارجيػػأ وشػػؤوف : عبػػدال فيظ وبتػػرا أيمػػف -عمػػاف، بيػػت ل ػػـ 

األعياد المجيدة المرتربيف ناصر جودة الا بيت ل ـ مراء أمس لممشاركأ في ا تفاالت الطوارؼ المري يأ ب
 وت ديـ التينرأ لمطوارؼ المري يأ في ال فأ الرربيأ بيذه المناربأ.

 15/21/1023، الدستور، عم ان
 

 الميندسين العرب: صمود األسرى يصنع النصر وليس المفاوضات اتحادرئيس  48
ض الفمرػطيني  اؿ رريس ات اد الميندريف العرب ن يب الميندريف ـ.عبػداهلل عبيػدات اف عمػا المفػاو : عماف

رػػنأ( الػػذم أفرجػػت عنػػو  36االلتفػػات إلػػا النصػػر الػػذم    ػػو األرػػير الفمرػػطيني الم ػػرر رػػامر العيرػػاوم )
رمطات اال تبلؿ الصييوني مؤخرا بعد اف خاض أطوؿ ا راب عػف الطعػاـ ارػتمر ن ػو ءمانيػأ أشػير بػدأه 

اريمي بيػذا النصػر، مؤكػدا اف وىنػأ ـ.عبيػدات االرػر  فػي رػجوف اال ػتبلؿ االرػر  .5025في األوؿ مف آب 
كمػا اشػاد  االنتصارات عما اال تبلؿ ممكنأ بأ ؿ مايممكأ االنراف مف ارم أ، ومنيا اال راب عػف الطعػاـ.

ـ. عبيدات بما    و األرػير االردنػي عػبلء  مػاد فػي رػجوف اال ػتبلؿ االرػراريمي فػي ا ػرابو عػف الطعػاـ. 
صر وليرت المفاو ات الررميأ التي لـ ت  ؽ لؤلرر  أيأ واكد إف صمود االرر  ىو مف يصن  الفرؽ والن

 مكارب، واف ما ت  ؽ لبلرر  ىو بعد ف ؿ اهلل يعود لبلرر  أنفريـ.
 15/21/1023، الدستور، عم ان

 
 والجيش اإلسرائيمي يكثف تحركاتو لغما أرضياً  10حدود لبنان الجنوبية إثر انفجار  عمىتوتر  49

لرمػػا أر ػػيا عمػػا الجانػػب  50 ػػدود لبنػػاف الجنوبيػػأ، أمػػس، إءػػر انفجػػار تػػوتر الو ػػ  األمنػػي عمػػا  بيػػروت:
اإلرػػػراريمي مػػػف ال ػػػدود، بفعػػػؿ  ريػػػؽ أشػػػعمو جنػػػود إرػػػراريميوف م ابػػػؿ بمػػػدة ال ػػػييرة ال دوديػػػأ، وامتػػػدت إلػػػا 
األرا ي المبنانيأ. وتزامنت تمؾ التطورات م  ت دـ آليتيف عركريتيف إلا منط أ م اذيأ لبمدة العديرأ،  يث 

 عءرت ال وات اإلرراريميأ عما  فرة  رب بوابأ الرياج الشارؾ.
وجاءت الت ركات اإلرراريميأ في مو عيف منفصميف في جنوب لبناف، األوؿ في منط أ ال ييرة الوا عأ عمػا 
ال دود الجنوبيأ في   اء بنت جبيؿ، والءانيأ في منط أ العديرأ الوا عأ إلا الشرؽ مف ال دود المبنانيأ م  

وامتدت النيراف باتجػاه أراض لبنانيػأ  دوديػأ، لػـ يػتمكف الػدفاع المػدني المبنػاني مػف إخمادىػا برػبب  راريؿ.إر
 60وجود األلراـ وصعوبأ الطريؽ المؤديأ إلييا. وذكرت الوكالأ الوطنيأ لئلعبلـ أف النيػراف أتػت عمػا ن ػو 

 دونما مف أشجار الزيتوف داخؿ األرا ي المبنانيأ.
 15/21/1023، لندن الشرق األوسط،

 
 : إجراء عمميات قمب لثالثة أطفال من العراق في مستشفى إسرائيميأبيبتل  

عمميات  مب لءبلءأ أطفاؿ مف منط أ  إرراريؿفي مرتشفا "فولفروف" في  : أجريترما –ال دس الم تمأ 
 كردرتاف في شماؿ العراؽ.

يف عشرات األطفاؿ العرا ييف الذيف وصموا إلا وكاف طا ـ أطباء إرراريمي  اـ بف ص األطفاؿ الءبلءأ مف ب
األردف، واختاروا مف بينيـ طفمأ في الرابعأ مف عمرىا وطفميف في الءالءأ والرابعأ مف عمرىما إلجراء 
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 مب طفؿ" وبالتعاوف م  مركز  أن ذالعمميأ الجرا يأ في ال مب. وتـ إ  ار األطفاؿ بوارطأ جمعيأ "
 خبلليا أي ا إجراء عمميات  مب لعشرات األطفاؿ الفمرطينييف. "بيرس" لمربلـ، والتي تـح مف

 و اؿ جرحاح ال مب اإلرراريمي، د. عكيفا تامير، وىو ع و في ىذه الجمعيأ: "ل د أجرينا  تا اآلف 
دولأ مختمفأ، وخبلؿ ىذه الجمعيأ  منا بتأىيؿ أطباء مف  عمميأ  مب ألطفاؿ كانوا في خطر الموت مف 

ءيوبيانزانيا فمرطيف وت  لمتعامؿ م  ىذه ال االت في بمدانيـ". وا 
وأ اؼ: "ل د كاف طا ـ جرا يف إرراريمييف ي ـو بف ص األطفاؿ العرا ييف والرورييف في األردف، واليـو ي ـو 

 بيذا األمر جراح أمريكي وي وـ بتوصيتنا  وؿ األطفاؿ الذيف ب اجأ إلا عمميأ عاجمأ".
را ييف تم وا تصري ا خاصا بالدخوؿ إلا إرراريؿ عبر األردف، وذلؾ بوارطأ وزير يشار إلا أفح األطفاؿ الع

 الداخميأ اإلرراريمي جدعوف راعر.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 توقيع عقود مشاريع قطر الرئيسية إلعمار غزة 

المن أ ال طريأ إلعادة إعمار  شيد  طاع رزة اليوـ التو ي  عما الع ود الرريريأ الءبلءأ مف: رزة ػ ريما زنادة
( مميوف ) إلارزة والتي تشمؿ مدينأ ومرتشفا الشي   مد بف خميفأ آؿ ءاني وشارع الرشيد ب يمأ تصؿ 

 .األولادوالر في المر مأ 
و اؿ مدير المكتب الفني لمجنأ ال طريأ إلعادة إعمار  طاع رزة الميندس أ مد أبو راس، خبلؿ  فؿ تو ي  

أ رزة ب  ور "الشرؽ"، إف ىذه المشاري  تت مف مشروع مدينأ الشي   مد بف خميفأ آؿ ءاني الع ود بمدين
( عمارة ركنيأ كؿ عمارة مكونأ مف الركنيأ، المر مأ األولا في مدينأ خاف يونس والتي تشمؿ بناء )

، أنو و حوأ ( ش أ ركنيأ في كؿ عمارة باإل افأ لبناء مدررتيف.طابؽ أر ي وخمس طوابؽ عمويأ و)
وفي فترة ال  أ وبناء عما مد  ت دـ العمؿ في البنايات الركنيأ ريتـ طرح با ي منا صات المر مأ األولا 

 وىي إنشاء مرجد ومركز ص ي ومركز الدفاع المدني و دارؽ عامأ وأخر  خاصأ بالبنايات.
 //الشرق، الدوحة، 

 
 بغزة " تنظم حفال لمكفولييا من األيتامالخيرية"قطر  

يتيما مف  نظـ مكتب  طر الخيريأ ب طاع رزة  فبل ترفيييا ألكءر مف : بوابأ الشرؽ -الدو أ 
دخاؿ البيجأ إلا  موبيـ،  المكفوليف لدييا وبعض أفراد عاربلتيـ وذوييـ بيدؼ دعميـ نفريا واجتماعيا وا 

 وذلؾ  مف فعاليات مشروع "مركز الطفؿ الرعيد".
 //الشرق، الدوحة، 

 
 "إسرائيل"كيري يتوصل التفاق إطار نيائي ويستعد لعرضو عمى الفمسطينيين و": القدس" 

، الءبلءاء، أف وزير الخارجيأ األميركيأ، جوف كيرم،  :رعيد عري ات - واشنطف عممت ال دس دوت كـو
رراريؿالفمرطينيأ  األرا ييرتعد لزيارة  ، م  فريؽ ، في العاشر مف الشير الم بؿ )كانوف الءاني( وا 

كبير مف الخبراء األميركييف المخ رميف الذم شاركوا في مفاو ات الربلـ الفمرطينيأ اإلرراريميأ منذ عيد 
بيؿ كمينتوف، الذيف يعكفوف عما "و   الممرات النياريأ عما اتفاؽ ترويأ يعالج الممفات  األربؽالرريس 

 مييف عما ال بوؿ بالرؤيأ األميركيأ لطبيعأ ال ؿ".النياريأ، في م اولأ إلجبار الفمرطينييف واإلرراري
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و اؿ المصدر الذم طمب عدـ الكشؼ عف ىويتو، وتـ ارتطبلع مشورتو: "ىناؾ نشاط مكءؼ لمخبراء 
األميركييف الذيف  اموا بمعاينأ كؿ اال تماالت، وب ءوا مختمؼ الريناريوىات، واف ىؤالء لـ يتو فوا عف ع د 

ير كيرم األخير لم اء م  الرريس عباس ورريس وزراء إرراريؿ نتنياىو في منتصؼ الم اءات منذ ل اء الوز 
الشير الجارم، ويمكنني ال وؿ أف فريؽ الوزير كيرم يمتمؾ اآلف معرفأ، وربما نرخأ عف كؿ دونـ أرض 
وكؿ مرتوطنأ، وكؿ طريؽ، وكؿ  اجز، وكؿ مصدر ماء في ال فأ الرربيأ، وري دموف عر ًا ممكف 

 ي ـو عما ىذه المعطيات". الت  يؽ
: "كيرم ومبعوث الرريس أوباما لمفاو ات الربلـ )مارتف إنديؾ( يعمموف أف الفمرطينييف وأ اؼ

واإلرراريمييف لـ يمت وا وجيًا لوجو منذ أرابي ، وأننا ن ف )األميركيوف( الذيف ن وـ ب وار الطرفيف بم اءات 
أف الكؿ يعرؼ طبيعأ االتفاؽ النياري، وما نراه ىو أف كؿ مكوكيأ، ولكف ال  ي أ التي تبدد األوىاـ ىي 

 طرؼ ي اوؿ كرب تنازالت  در اإلمكاف مف الطرؼ اآلخر م  العمـ أف كؿ التفاصيؿ ارتنفذت تمامًا".
وكانت ال دس دوت كوـ، وجيت رؤااًل لمناط أ الررميأ بارـ وزارة الخارجيأ جنيفر براكي، الجمعأ 

ررفأ فندؽ في مدينأ ال دس  تررب مف أخبار عف  جز وزارتيا ألكءر مف الما ي، لمتعميؽ عما ما 
شخصا ي يطوف بوزير الخارجيأ  الرتيعاب طا ـ المفاو ات األميركي ال خـ، الذم ي ـ  رابأ 

كيرم، والذيف يرتعدوف لمرادرة واشنطف بعد انتياء أعياد الميبلد ورأس الرنأ الجديدة، واإل امأ المرتمرة إلا 
 ف يتـ التوصؿ إلا اتفاؽ، ولكف براكي رف ت التعميؽ عما التفاصيؿ مكتفيأ بال وؿ "إننا ن  ؽ ت دـ".أ

و تا اآلف لـ تت ح الخطوط التي ريعر يا كيرم في االتفاؽ، إذ ءمأ ممفات أكءر تع يدًا مف الممؼ 
اف " الصف أ اتفاؽ  األمني، مءؿ ممؼ ال دس، والبلجريف، المذاف يشربلف الوزير كيرم، الذم يصر عما

إطار بمتناوؿ اليد" إال أنو )كيرم ( م تن  بأنو ال يمكف التوصؿ إلا اتفاؽ ربلـ مرة وا دة، ولذلؾ "ال بد 
 مف و   الطرفيف عما الم ؾ، ىؿ يريدوف ربلمًا أـ ال يريدوف".

  الطرفيف تدؿ ويتبنا كيرم خطأ ال موؿ المر ميأ دوف إعبلف ذلؾ صرا أ "ألف تجربأ أميركا الطويمأ م
 عما عدـ إمكانيأ  ؿ الخبلفات دفعأ وا دة" ب رب المصدر.

ويعت د المصدر أف "كيرم يميؿ إلا عرض خطأ ورطيأ، تكوف مر يأ لمطرفيف الفمرطيني واإلرراريمي، 
ب يث ال تتطرؽ إلا ال  ايا ال رارأ بالتفصيؿ، لكنيا رتشير إلا أرس ال ؿ، مءؿ دولأ فمرطينيأ عما 

 ، وأخر  ييوديأ، وأمف إرراريؿ". دود 
أما بخصوص العرض األميركي الذم  دمو وزير الخارجيأ كيرم، إلا رريس الرمطأ الفمرطينيأ م مود 
عباس في ل اريما األخير، والذم يب ي عما وجود عركرم ل وات اال تبلؿ اإلرراريميأ عما طوؿ  دود 

، إف  ال فأ الرربيأ م  األردف في األروار، والذم رف و الرريس عباس،  اؿ المصدر لػ ال دس دوت كـو
الفريؽ األميركي أجر  تعديبلت في الخطأ األمنيأ المعرو أ اآلف، وأف "الخطأ األمنيأ الجديدة  د ت ترح 
وجودا أميركيا مكءفا عما  دود الدولأ الفمرطينيأ الشر يأ م  األردف، وأف كيرم نا ش ذلؾ م  الرريس 

 س، وأف األخير لـ يعترض" ب رب المصدر.الفمرطيني م مود عبا
مف جيأ أخر  نفت مصادر مطمعأ أف تكوف الخطأ األمنيأ التي  دميا كيرم في ل اءاتو األخيرة م  عباس 

 د عدلت بشكؿ كبير، وأنيا تب ي عما الريطرة األمنيأ الكاممأ لجيش اال تبلؿ اإلرراريمي عما  ونتنياىو
ت دوف طيار في رماء ال فأ الرربيأ، وأنيا ترتجيب لكافأ الطمبات ال دود م  األردف، وت ميؽ طاررا

 األمنيأ اإلرراريميأ المتعم أ بال دود م  األردف ورور األردف.
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وكاف كيرم طرح خطتو األمنيأ إلرراء رريس الوزراء اإلرراريمي نتنياىو، الذم اعتبرىا "م دمأ لمدخوؿ في 
 ني.المفاو ات" في  يف رف يا الجانب الفمرطي

وب رب تفاصيؿ الخطأ، فإف جيش اال تبلؿ اإلرراريمي ريرير دوريات عما طوؿ ال دود م  األردف لعدة 
رنوات، ومف ءـ ريتـ تريير دوريات مشتركأ فمرطينيأ إرراريميأ عما ال دود، بالتفاىـ م  الجانب األردني 

ة لجم  المعمومات والمرا بأ بما فييا في الطرؼ الم ابؿ لم دود، عما أف يتـ اعتماد ورارؿ تكنولوجيأ متطور 
 ت ميؽ طاررات إرراريميأ دوف طيار في رماء ال فأ الرربيأ.

 //القدس، القدس، 
 
 يدعو إلى اليدوء إثر الحوادث في غزة مونبان كي  

و األميف العاـ لؤلمـ المت دة باف كي موف : أ ؼ ب -نيويورؾ  ادث دعوة إلا اليدوء إءر ال و  ءالءبلءاوجح
 .إرراريميأفي  طاع رزة والعءور عما  نبمأ داخؿ  افمأ 

و اؿ مارتف نريركي المت دث بارـ باف إف "األميف العاـ يرفض أم عمؿ يرتيدؼ المدنييف ويدعو جمي  
وأ اؼ أف "ال فاظ عما اتفاؽ  المعنييف إلا الت محي بأكبر  در مف  بط النفس لتفادم دورة عنؼ جديدة".

عادة تشريف الءاني/نوفمبر  إلار العارد النا إطبلؽو ؼ   ".أراري أمراليدوء ىو  وا 
 

وتاب  بياف األمـ المت دة أف باف "يواصؿ التشديد عما  رورة أف ي تـر الفمرطينيوف واإلرراريميوف بد أ 
 الربلـ. إلاالتزاميما" الرعي 

 //الحياة، لندن، 
 
 2013في  حالة اعتقال شيرياً  256نفذت ما معدلو سطينية الفم: السمطة "العربية لحقوق اإلنسان" 55

ررػػـ صػػورة مكػػررة لمرػػنوات  2013فػػي بريطانيػػا فػػي ت ريػػر إف عػػاـ  اإلنرػػاف الػػت المنظمػػأ العربيػػأ ل  ػػوؽ 
وأجيػػزة أمػػف الرػػمطأ الفمرػػطينيأ ب ػػؽ  اال ػػتبلؿالجرػػيمأ التػػي ترتكبيػػا  ػػوات  االنتياكػػاتالرػػاب أ مػػف  يػػث 

يف ،فبػػدوف كمػػؿ أو ممػػؿ وعمػػا مػػدار الرػػاعأ وفػػي ظػػؿ صػػمت دولػػي مريػػ  ت ػػـو  ػػوات المػػواطنيف الفمرػػطيني
في فمرطيف الم تمأ بارتكاب انتياكات جرػيمأ ب ػؽ األرض واإلنرػاف الفمرػطيني والم درػات فمػف  اال تبلؿ

تدنيس الم درات وفي م دمتيا المرجد األ صا الذم يخ    إلاالريطرة عما األرا ي وبناء المرتوطنات 
اليوميػأ والتصػفيأ الجرػديأ ورمرػمأ طويمػأ  االعت ػاالت، إلػا خطيػرةعمميأ تيويد منيجيأ وصػمت  ػدودا  اإل

 .االنتياكاتمف 
أمػػف الرػػمطأ الفمرػػطينيأ و ػػوات  أجيػػزةمػػف  بػػؿ  2013الشػػيرم خػػبلؿ عػػاـ  االعت ػػاؿو الػػت: ل ػػد بمػػغ معػػدؿ 

الػػأ اعت ػػاؿ وارػػتدعاء شػػيريًا كػػؿ   256 الػػأ كػػاف نصػػيب أجيػػزة أمػػف الرػػمطأ  599مػػا ي ػػارب  اال ػػتبلؿ
األطفاؿ ،كبار الرف ،الطبلب ،الص فييف وريرىـ تعرض العديد منيـ لمتعػذيب  االعت االتشير،شممت ىذه 

وبأو ػاع  طويمػأالو شي في رجوف أمف الرمطأ  يث أبػرز ورػيمأ شػكا منيػا المعت مػوف ىػي الشػبح لفتػرات 
الكرامػأ الرػػب والشػػتـ ووف ػػا لمشػػيادات فػػإف رػػجف أري ػػا ورػػارؿ ال ػػط مػػف  إلػػامؤلمأ،ال ػرب المبػػرح إ ػػافأ 

 رجؿ أعما معدالت في  االت التعذيب الو شيأ.
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شيد م اكمات ريابيأ في م اكـ الرمطأ الفمرطينيأ ألرر  فمرطينييف معت مػيف فػي  2013وذكرت أف عاـ 
ي ي ػاكموف عمييػا لػد  ىي ذاتيػا التػ اال تبلؿ يث أف ال  ايا المو وفيف عما ذمتيا لد   اال تبلؿرجوف 

 م اكـ الرمطأ م  اختبلؼ بريط في الصيارأ.
 23/12/2013في بريطانيا،  اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق 

 
 : بوادر انتفاضة جديدة حول حق الصالة في األقصى"األمريكيةالتايمز " 

در انتفا أ جديدة تموح بوا" مؿ عنواف  "كاءريف فيميب"نشرت ص يفأ التايمز م ااًل لمكاتبأ : فمرطينيو 
 ."في األفؽ  وؿ  ؽ الصبلة في المرجد األ صا

ال ممأ التي ي وـ بيا الييود لمصبلة في المرجد األ صا تءير موجأ مف االرتياء في "و الت فيميب إف 
 أوراط المرمميف في الببلد إذ يعتبر المرجد األ صا بالنربأ ليـ أولا ال بمتيف وءالث ال رميف الشريفيف في

 ."اإلربلـ
المجموعات الييوديأ التي تطالب ب ؽ الصبلة في المرجد األ صا أروة "وأ افت كاتبأ الت رير أف 

ليرت إال جزءًا متوا عًا مف  ركأ ييوديأ تطالب ب ؽ الييود بالتعبد في المرجد األ صا أو ما "بالمرمميف 
 ."جبؿ الييكؿ"يرمونو الييود 

المرجد ال "ف  ؽ الييود بأداء صمواتيـ في المرجد األ صا ي ولوف إف وأشارت فيميب إلا أف المدافعيف ع
يعتبر ف ط مف أ دس األماكف في الديانأ الييوديأ بؿ ىو المكاف الو يد الذم يجب عما الييود أداء 

 ."صمواتيـ فيو
أداء صمواتيـ بالرماح لمييود ب"وأو  ت كاتبأ الم اؿ أف إرراريؿ أررمت خطابًا ررميًا لؤلردف تطالبو فييا 

لو ". ويعمؽ أ د المرؤوليف الفمرطينييف أنو "في المرجد األ صا، إال أف األردف رفض ال بوؿ بيذا الطمب
 ."واف ت األردف عما ىذا الطمب اإلرراريمي لكاف الو   شيد إرا أ الدماء

 //مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم، 
 
 مميون دوالر ادي ُيقرض القاىرة العربي لإلنماء االقتص الصندوق 

الصندوؽ »أعمف نارب رريس الوزراء المصرم وزير التعاوف الدولي زياد بياء الديف أف : ال ياة -ال اىرة 
مميوف دوالر،  وافؽ عما ت ديـ  ر يف ميرريف  يمتيما « العربي لئلنماء اال تصادم واالجتماعي

لكيرباري بيف مصر والمممكأ العربيأ الرعوديأ، ومشروع م طأ وذلؾ لممراىمأ في تمويؿ مشروع الربط ا
 ميراوات. توليد كيرباء أريوط ب درة 

وأشار بياء الديف إلا أف مشروع الربط الكيرباري بيف مصر والرعوديأ ريربط م طأ ت ويؿ بدر في مصر 
بمغ ن و ءبلءأ آالؼ ميراوات. بم طأ ت ويؿ شرؽ المدينأ المنورة، مرورًا بم طأ ت ويؿ تبوؾ، وب درة ن ؿ ت

ألؼ  وريربط المشروع أكبر منظومتيف كيرباريتيف في الوطف العربي تزيد  درتيما اإلجماليأ عما 
ميراوات، وريكمؿ المشروع عند إنجازه منظومأ الربط الكيرباري بيف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ودوؿ 

مميوف دينار كويتي  يراىـ الصندوؽ في التمويؿ بن و الربط الءماني ودوؿ الربط المراربي. ويبتو   أف 
 مميوف دوالر(. )ن و 

وييدؼ مشروع م طأ توليد كيرباء أريوط إلا المراىمأ في تمبيأ الطمب المتزايد عما ال درة والطا أ 
ميراوات، وذلؾ مف خبلؿ إنشاء م طأ توليد  الكيرباريأ في مصر عبر زيادة  درة التوليد بن و 
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تتميز  "الصندوؽ العربي"مميوف دينار كويتي مف الكمفأ. يبذكر أف  روض  خاريأ. ويراىـ الصندوؽ بػب
 رنأ. بشروطيا الميررة لجيأ فترات الرماح، والتي تصؿ لرت رنوات، وفترات الترديد التي تصؿ إلا 

 //الحياة، لندن، 
 

لودول الخمويج العربوي وأثوره عموى تووازن القووى فوي قراءة عسكرية صييونية في مستقبل الحموف العسوكري  58
 المنطقة

أبدت م افؿ عركريحأ صييونيحأ اىتماميػا بػال رار األخيػر : ترجمأ مركز درارات وت ميؿ المعمومات الص فيحأ
بتشكيؿ  يادة عركريأ مشتركأ لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي، بعد أف أعمف البيت األبيض  ػديءًا عػف عزمػو 

وخػػػدمات دفاعيػػػأ، مػػػ  التركيػػػز عمػػػا تصػػػدير أنظمػػػأ الػػػدفاع الصػػػاروخيأ، ومعػػػدات لتػػػأميف  تزويػػػدىا معػػػدات
ال دود والمبل أ الب ريػأ ومكاف ػأ "اإلرىػاب"، وىػو مػا يعتبػر ن مػأ نوعيػأ فػي اإلرػتراتيجيحأ األمريكيحػأ لتكءيػؼ 

 تواجدىا في منط أ الخميج العربي. 
تػا عمػا خمفيحػأ مفاو ػات "جنيػؼ النوويحػأ" مػ  إيػراف، ومػا وأشارت الم افؿ إلا أفح ال رار الخميجػي األخيػر أ

أءاره مف خيبأ أمؿ كبيرة وتعبيرات را بأ لد  الرعوديأ وبعض الػدويبلت التابعػأ ليػا فػي اإل مػيـ، ممػا دفػ  
وزير الدفاع األميركي "تشاؾ ىيرؿ" لئلعػبلف أف الواليػات المت ػدة تنظػر لبيػ  أرػم أ لػدوؿ الخمػيج بإعتبارىػا 

ا ػػدة، ولػػيس عمػػا أرػػاس فػػردم ف ػػط، كمػػا كػػاف األمػػر عميػػو فػػي الرػػابؽ، و ءػػو عمػػا إنشػػاء  مػػؼ منظمػػأ و 
مميػػػار  30عرػػػكرم، والعمػػػؿ بطري ػػػأ منرػػػ أ لترتيػػػب ترػػػمميا األرػػػم أ الموعػػػودة التػػػي بمرػػػت تكمفتيػػػا المعمنػػػأ 

 دوالر. 
ىػػػػواجس الػػػػدوؿ  وأو ػػػ ت أفح المعمومػػػػات المتػػػػوفرة فػػػي "تػػػػؿ أبيػػػػب" تشػػػير إلػػػػا أفح واشػػػػنطف معنيحػػػأ بطمأنػػػػأ

الخميجيحأ بتوجياتيا لتعزيز تواجدىا العركرم، بصػرؼ النظػر عػف ارػتدارتيا، وتوجييػا ن ػو الشػرؽ األ صػا 
 60ألفػًا مػف ال ػوات العرػكريحأ مرابطػأ فػي منط ػأ الخمػيج، تشػمؿ  32كأولويأ إرتراتيجيحأ، لكنيػا رػتب ي عمػا 

ع الجػػػوم وشػػػبكات الػػػرادار وطػػػاررات م اتمػػػأ  طعػػػأ ب ريحػػػأ  ػػػمنيا مجموعػػػأ  ػػػامبلت لمطػػػاررات ونظػػػـ الػػػدفا
 بإرتطاعتيا اإلرارة عما أىدافيا في فترة زمنيأ  صيرة. 

في رياؽ متصؿ، أو  ت أوراط في ىيرأ أركاف الجيش الصييوني أفح الرعوديحأ ت وـ  بػؿ رػنوات بتػرويج 
ألع ػػاء، ءػػـ أ ػػدمت عمػػا فكػػرة اعتمػػاد مجمػػس التعػػاوف " يػػادة مركزيػػأ و ػػوات ال مركزيػػأ" ترػػاىـ فييػػا الػػدوؿ ا

آالؼ جنػػدم، لمواجيػػأ األخطػػار األمنيػػأ، توجتيػػا بالتػػدخؿ العرػػكرم  20 ػػؿ " ػػوات درع الجزيػػرة"، وتعػػدادىا 
. وأشػػارت األورػػاط إلػػا أفح طبيعػػأ األرػػم أ األمريكيحػػأ لػػدوؿ الخمػػيج 5022المباشػػر فػػي الب ػػريف مطمػػ  عػػاـ 

مف الب رم ولم اربأ "اإلرىاب"، مرترمًأ ىاجس  مؽ رتشمؿ معدات لمدفاعات الم ادة لمصواري  وأخر  لؤل
دوؿ المجمس مف تنامي ال  ور اإليراني في المنط أ، ولذلؾ رت دـ األرم أ لػدوؿ المجمػس أبرػوة بمعاممتيػا 

  مفاريا في " مؼ الناتو" لتوريد المعدات العركريحأ المتطورة.
 

 القوات المدربة
الخميجيأ لئلعتماد عما ورارؿ الت نيأ ال ديءأ لتعػويض الػن ص  وفي  وء ندرة العامؿ البشرم، لجأت الدوؿ

مميػار دوالر لئلنفػاؽ العرػكرم وشػراء المعػدات ال ديءػأ، وارػتءمرت  230في عديد ال وات المدربػأ، ورصػدت 
أىميا في نظـ الدفاع الجوم والرفف ال ربيػأ والطػاررات الم اتمػأ، مػ  اإلشػارة لتعػاظـ دور ال ػوات الباكرػتانيأ 

 مرم أ في الرعوديحأ، لتدعيـ  وات األخيرة في الخبرات ال تاليأ. ال



 
 

 

 

 

           30ص                                    76العدد:            52/21/1023ربعاء األ التاريخ:

كما تركز الواليات المت دة عما تزويد دوؿ المجمػس بػنظـ دفاعيػأ ترمػي مػف ورارػو لػدمجيا فػي نظػاـ مركػزم 
طبلؽ الصواري  الدفاعيأ بشكؿ أكبر فعاليحػأ مػف الػنظـ الفرديػأ المتنػاءر  ة، لتعزيز  درات نظـ اإلنذار المبكر وا 

وعميػػو، رػػيزداد اإل بػػاؿ عمػػا شػػراء نظػػـ دفاعيػػأ متطػػورة مػػف طػػراز "باتريوت/ءػػاد"، وىػػي نظػػاـ الػػدفاع الجػػوم 
 لممديات المرتفعأ. 

وأ افت األوراط أفح آليأ شراء األرم أ  د تعتر يا بعض الع بات المتأصمأ في رربػأ كػؿ دولػأ عمػا  ػدة 
أ، الرػػيما وأفح ميػػاـ مكاف ػػأ "اإلرىػػاب" و مايػػأ الممػػرات شػػراء مػػا تػػراه منارػػبًا لريارػػاتيا مػػف الػػنظـ المطموبػػ

الماريأ ال ترتند لممعدات العركريأ الكبيرة، ب ػدر مػا تػرتبط بشػكؿ وءيػؽ بجيػود تعػاوف الييرػات المختمفػأ فيمػا 
ا، بينيا، وعميو، فإف بموغ الدوؿ الخميجيحأ مر مأ  يادة متكاممأ إلدارة العمميات ريعزز آفاؽ التنريؽ فيما بيني

تا أ الفرصأ ليا، نظريًا عمػا األ ػؿ، فػي تورػي  نطػاؽ مياميػا واختصاصػاتيا لئلفػادة المشػتركأ. ولت  يػؽ  وا 
أمػف المبل ػأ اإل ميميػػأ، يتعػيف عمػا دوؿ المجمػػس بمػورة إرػػتراتيجيأ أورػ  نطا ػا تف ػػي ب مايػأ اإل تصػػادات 

مايػػأ التجػػارة الماريػػأ المػػارة بم ػػاذاة الم ميػػأ بػػداًل مػػف مجػػرد  مايػػأ الشػػواط  إلػػا ترػػيير دوريػػات ب ريحػػأ ل 
شواطريا، والتصدم لمتيديدات اإليرانيأ الم تممأ في م يؽ ىرمز، ورصد ومرا بػأ التواجػد اإليرانػي فػي ميػاه 
الخميج، ونشر ريادتيا عبر ارتعراض  وتيا المشتركأ عما طوؿ شواط  الخمػيج، ومنصػات ارػتخراج الػنفط 

 في مياىو.
 

 التيديدات الماثمة
ف دوؿ المجمػػس تػػدرؾ عمػػؽ الءرػػرات اإلرػػتراتيجيأ فػػي بنيتيػػا العرػػكريأ، ومنظومتيػػا مػػف األرػػم أ الب ريػػأ لكػػ

المختمفأ، التي إف أب رف ارتخداميا بإرتطاعتيا توفير  درة أطوؿ عما الب اء، وارتدامأ اإلنخراط في عبػاب 
ؼ ال ػػػوات الجويػػػأ التػػػي ترػػػتند الب ػػػر، وتػػػوفير  اعػػػدة انطػػػبلؽ برماريػػػأ تػػػوفر معػػػدات عرػػػكريحأ ء يمػػػأ، بخػػػبل

 لميجمات الرريعأ والخروج األررع مف مرما النيراف المعاديأ.
ولفتػػػت إلػػػا أفح ترػػػميح دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف ارػػػتند لمتػػػزود بػػػنظـ أرػػػم أ كبػػػر  مختمفػػػأ، وتراجػػػ  اىتماميػػػا  

 200عوديأ لشػػراء بالػػذخيرة المطموبػػأ إلب اريػػا  يػػد الخدمػػأ لفتػػرة طويمػػأ، ولمداللػػأ عمػػا ذلػػؾ، ف ػػد عمػػدت الرػػ
آالؼ  نبمػػػأ موجيػػػأ  6جػػػو، عززتيػػػا بػػػألؼ صػػػاروخ دفػػػاعي م ػػػاد لمطيػػػراف، و -و ػػػدة مػػػف صػػػواري  جػػػو 

ارػتخدمتيا فػػي  تاليػػا م "ال ػػوءييف" عمػػا ال ػػدود المشػػتركأ مػػ  الػػيمف، فيمػػا اشػػترت دولػػأ اإلمػػارات أكءػػر مػػف 
يأ عف أىـ التيديدات العركريأ  نبمأ موجيأ. وت دءت األوراط الصييون 200جو يعززه  -صاروخ جو 600

واألمنيػػأ الماءمػػأ أمػػاـ دوؿ الخمػػيج، فتمءمػػت بالتػػالي:  مايػػأ المرافػػؽ اال تصػػاديأ: المراكػػز المصػػرفيأ ومنشػػ ت 
 إنتاج النفط، ونظـ الدفاعات الجويأ، والتيديد اإليراني.

 معيد أبحاث األمن القومي الصييوني
 14/21/1023ل المعمومات الصحفية، مركز دراسات وتحمي ،1979الترجمات العبرية 

 
 اإليراني -بعد االتفاق النووي الغربي "إسرائيلو "الوضع االستراتيجي ل 59

 جورج فريدماف
أعربػػت إرػراريؿ عػػف مخاوفيػػا بشػأف االتفػػاؽ النػػووم : عػرض طػػارؽ راشػػد عميػاف، با ػػث فػػي العمػـو الريارػػيأ

نيػاء أزمػأ برنامجيػا اإليراني، الذم ريؤدم نظريًّا إلا رفػ  الع  -األمريكي  وبػات المفرو ػأ عمػا طيػراف، وا 
النووم، و د كاف ىذا ىػو رد الفعػؿ المنتظػر مػف جانبيػا. أمػا الشػيء األ ػؿ و ػو ا، فيتمءػؿ فػي الرػبب وراء 
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 مؽ ال كومأ اإلرراريميأ مف االتفاؽ، وكيؼ ريرير ذلؾ مػف الو ػ  االرػتراتيجي إلرػراريؿ.في ىػذا الرػياؽ، 
األمريكي، جورج فريدماف، في ت ميؿ لو نشػره مو ػ  "رػتراتفورد" األمريكػي، الػذم يبعنػا ير  الم مؿ الرياري 

بت ميػػؿ المعمومػػات االرػػتراتيجيأ واالرػػتخباراتيأ، أف الو ػػ  االرػػتراتيجي ال ػػالي إلرػػراريؿ ممتػػاز. فالو ػػ ، 
ؿ آمنػأ مػف اليجمػات الذم كاف  ارما منذ تو يػ  اتفا ػات كامػب ديفيػد، ال يػزاؿ رػارم المفعػوؿ، ف ػدود إرػراري

العرػػػكريأ الت ميديػػػأ. وباإل ػػػافأ إلػػػا ذلػػػؾ، فػػػإف الفمرػػػطينييف من رػػػموف فيمػػػا بيػػػنيـ. وبػػػررـ ا تمػػػاالت شػػػف 
 ىجمات صاروخيأ مت طعأ رير فعالأ مف رزة، فبل توجد ىناؾ انتفا أ جاريأ في ال فأ الرربيأ.

يدد وجودىػا، بارػتءناء خطػر و يػد، أال عطفًا عما ما ربؽ، ير  فريدماف أف إرراريؿ ال تواجو أم مخاطر ت
وىػػو ا تمػػاؿ  يػػاـ إيػػراف بتطػػوير رػػبلح نػػووم، وارػػتخدامو فػػي تػػدمير إرػػراريؿ. ومػػف الوا ػػح أف توجيػػو أم 
 ربأ نوويأ لتؿ أبيب رتكوف لػو تبعػات كارءيػأ عمػا إرػراريؿ، وتعػد  ػدرتيا عمػا ت مػؿ ىػذا التيديػد، برػض 

 مصدر  مؽ ممح إلرراريؿ.النظر عف مد  ا تماؿ  دوث ذلؾ، بمءابأ 
في ىذا اإلطار، بات البرنامج النووم اإليراني ي تؿ أىميػأ كبيػرة تفػوؽ جميػ  األولويػات األمنيػأ األخػر  فػي 
إرراريؿ. ويعت د المررولوف اإلرراريميوف أف عما  مفاريـ، خاصأ الواليات المت دة، أف يشاركوىـ ىذا الرأم، 

كػػف مػػف ريػػر الوا ػػح كيػػؼ تعتػػـز إرػػراريؿ تطبي ػػو. كمػػا أنػػو مػػف ريػػر وىػػذا أمػػر مفيػػـو كمبػػدأ ارػػتراتيجي. ل
الوا ػػح كيػػؼ رػػيؤءر تطبي ػػو فػػا العبل ػػات مػػ  الواليػػات المت ػػدة، التػػي ال يمكنيػػا بدونػػو التعامػػؿ مػػ  التيديػػد 

 اإليراني.
، أو أنيػا ير  فريدماف أف أم معنا يشير إلا أف الواليات المت دة تت ػرؾ بعيػًدا عػف التزاماتيػا تجػاه إرػراريؿ

تت ػػػرؾ فػػػي اتجػػػاه  ػػػد يرػػػمح بػػػامتبلؾ إيػػػراف لمرػػػبلح النػػػووم، يخمػػػؽ أزمػػػأ، م ػػػيفًا أف إرػػػراريؿ كانػػػت تشػػػعر 
بتعارأ عمي أ دوف إدانأ صري أ لمم ادءات م  إيراف، مشددًا عما  رورة فيـ رد الفعؿ اإلرراريمي في ىػذا 

 الرياؽ، ودرارأ المزاعـ واالفترا ات التي أدت إليو.
 

 كثر من تخصيب اليورانيومما ىو أ
ي وؿ جروج فريدماف إف إيراف ليس لدييا ربلح نووم في ىذه المر مأ، م يفا  أف تخصيب اليورانيـو خطوة 
 روريأ، لكنيا رير كافيأ تماما لتطوير ربلح نووم. فالربلح النووم شيء أكبر بكءير مف اليورانيػوـ، فيػو 

أ ميػػا ارػػتخداـ أنظمػػأ كيرباريػػأ، وأجيػػزة ارتشػػعار مت دمػػأ. عبػػارة عػػف مجموعػػأ مع ػػدة مػػف الت نيػػات، ولػػيس 
واإليرانيػػوف أبعػػػد مػػف ذلػػػؾ بػػالنظر إلػػػا  جػػـ الو ػػػت الػػذم ارػػػترر وه لتطػػوير  ػػػدر ريػػر كػػػاؼ مػػف اليورانيػػػـو 

 المخصب. بكؿ براطأ، ال تممؾ إيراف ما يكفي مف الو ود إلنتاج وريمأ نوويأ.
 أ عمػا ت ويػؿ ىػذه الورػيمأ النوويػأ إلػا رػبلح،  يػث يتعػيحف وب رب الكاتب، فإف إيراف ال تممؾ  ػدرة وا ػ

معالجػػأ الرػػبلح ىندرػػًيا ليكػػوف  ػػادًرا عمػػا امػػتبلؾ خاصػػيأ الت مػػؿ ال صػػو ، ويصػػبح  وًيػػا بمػػا فيػػو الكفايػػأ 
لمعمػػؿ عنػػد توصػػيمو، ويكػػوف صػػريًرا بالدرجػػأ الكافيػػأ، لكػػي يػػتـ توصػػيمو. وتوصػػيؿ الرػػبلح النػػووم يتطمػػب 

رات أو الصػواري  المعتمػدة، وال تمتمػؾ ايػراف صػواري  يمكػف االعتمػاد عمييػا، وال الطػاررات تركيبػو عمػا الطػار
البلزمػػػأ لمياجمػػػأ إرػػػراريؿ. وفكػػػرة أف اإليػػػرانييف رػػػوؼ يرػػػترموف األشػػػير الرػػػتأ الم بمػػػأ لتنفيػػػذ تطػػػوير رػػػرم 

 الرتكماؿ الربلح ىي ببراطأ فكرة رير عمميأ، برأم فريدماف.
بػػػد مػػػف إجػػػراء اختبػػػار  بػػػؿ أف يكػػػوف ىنػػػاؾ رػػػبلح، ألف الػػػدوؿ ال تفكػػػر فػػػي نشػػػر وأشػػػار الكاتػػػب إلػػػا أنػػػو ال

األرػػم أ النوويػػأ دوف اختبػػارات وارػػعأ النطػػاؽ ت ػػت األرض، لػػيس لمعرفػػأ مػػا إذا كانػػت بيػػا يورانيػػوـ، ولكػػف 
رًّا، الختبار عمؿ األنظمأ األكءر تع يًدا، وىذا ىو الربب فػي عػدـ  ػدرة إيػراف عمػا صػن  األرػم أ النوويػأ رػ
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فبل يمكنيـ ىـ أنفرػيـ معرفػأ مػا إذا كػاف لػدييـ رػبلح  ابػؿ لمتطبيػؽ بػدوف إجػراء اختبػار، أـ ال. وفػي جميػ  
اال تمػػاالت، ريفشػػؿ االختبػػار األوؿ، كمػػا ىػػو  ػػاؿ األشػػياء، ولػػف تفشػػؿ م اولػػأ ارػػتربلليـ ألوؿ اختبػػاراتيـ 

نما رتجر عمييـ عمميات انت اميأ.  في ىجوـ عممي ف رب، وا 
عػػأ ال ػػاؿ، ىنػػاؾ ارػػتراتيجيات أخػػر  لتوصػػيؿ رػػبلح  فػػي  الػػأ تصػػنيعو، منيػػا ارػػتخداـ رػػفينأ لتوصػػيمو بطبي

إلا الرا ؿ اإلرراريمي. وررـ إمكانيأ ىذا، تمتمؾ إرراريؿ نظاـ اعتراض ب ريػا فعػاال لمرايػأ، وت ػـو الواليػات 
مػرور الكػراـ. و ػبط رػبلح نػووم  المت دة بمرا بأ الموان  اإليرانيأ، وىنػاؾ ا تمػاؿ  ػعيؼ بػأف تمػر رػفينأ

أو تفجيػػػره فػػػي أم مكػػػاف آخػػػر مػػػف شػػػأنو أف يءيػػػر  فيظػػػأ الجميػػػ  فػػػي شػػػرؽ الب ػػػر المتورػػػط، ويػػػدعو لػػػرد 
 إرراريمي.

بخبلؼ ذلؾ، يمكف أف تدف  إيراف مف النا يأ النظريأ بربلح نووم في اتجاه إرراريؿ عف طريؽ البر، ولكف 
، ولكػف ىػذا suitcase bombؼ بارػـ الرػبلح النػووم الم مػوؿ ىػذه األرػم أ ليرػت صػريرة. ىنػاؾ مػا يعػر 

االرـ م مؿ، فيذا الربلح أكبر بكءير مف كونو   يبأ، وىو مف أنواع األرم أ النوويأ التي يصعب بناؤىا. 
 2.200فنظًرا ل جمو، يترـ ب وة خاصػأ. فػبل يتعمػؽ األمػر ف رػب بمجػرد ت ميمػو، و ممػو عمػا مرػافأ تبمػغ 

فتيش جمركي، ءـ تفجيره. ىناؾ العديد مف الطرؽ التي يمكف ارتخداميا ل بط ىذا الرػبلح ميؿ عبر ن اط ت
 وىناؾ العديد مف الطرؽ لتعطيؿ ال نبمأ، التي تتطمب صيانأ شديدة. –وال ريما لد  عبور إرراريؿ  –

ديػػػد مػػػف أخيػػػًرا،  تػػػا عمػػػا افتػػػراض امػػػتبلؾ إيػػػراف لمرػػػبلح النػػػووم، فػػػإف ارػػػتخدامو  ػػػد إرػػػراريؿ رػػػي تؿ الع
إلػػػا جانػػػب اإلرػػػراريمييف، وىػػػو إجػػػراء بمءابػػػأ انت ػػػار جيوريارػػػي بالنرػػػبأ  –ومػػػف بيػػػنيـ الشػػػيعأ –المرػػػمميف 

 لطيراف، وفً ا لمت ميؿ.
 

 رد فعل معتدل
يعت د فريدماف أف أ د أرباب عدـ إ داـ إرراريؿ عما شف رارة جويأ عما إيراف، ف بًل عػف رفػض الواليػات 

عد إيراف عف ال درة عما تطوير ربلح نووم. وىناؾ ربب آخر يتمءؿ في صػعوبأ المت دة لذلؾ، يتمءؿ في بب 
تنفيػػػذ ذلػػػؾ، فرػػػبلح الجػػػو اإلرػػػراريمي بعيػػػد وصػػػرير، ب يػػػث ال يمكنػػػو تنفيػػػذ ىجمػػػات متزامنػػػأ عمػػػا منشػػػ ت 

س متعددة. وفي  اؿ انتشار اإلرراريمييف بعيًدا في بمداف أخػر ، رػيتمكف اإليرانيػوف مػف ت ديػد مػوا عيـ، ولػي
لػػد  اإلرػػراريمييف تأكيػػد  ػػوؿ موا ػػ  الرػػبلح الفعميػػأ واألخػػر  الخداعيػػأ. ل ػػد   ػػا اإليرانيػػوف رػػنوات وىػػـ 
ي ومػػوف بت ويػػأ منشػػػ تيـ، لػػذا فػػإف الػػػذخارر العاديػػأ لػػف تفمػػػح فػػي ت  يػػؽ اليػػػدؼ المطمػػوب. واألكءػػر خطػػػورة 

 وصعوبأ ىو ت ييـ األ رار الناجمأ عف المعركأ، في  اؿ تدمير أم مو  .
ليذه األرباب، كما يؤكد فريدماف، ال يمكف تنفيذ ىجػوـ إرػراريمي مػف الجػو، إذ رػيتعيحف تػوافر  ػوات عمميػات 
خاصأ عمػا األرض فػي م اولػأ لت ديػد اآلءػار. و تػا فػي  ػاؿ إمكانيػأ ت  يػؽ ذلػؾ، فػإف األمػر  ػد يف ػي 

إال مف تدميرىـ لجمي  الموا ػ   إلا و وع إصابات وأرر . وعند تمؾ المر مأ، لف يكوف اإلرراريميوف متأكديف
 التي يعرفونيا، وليس تمؾ التي ليس الرتخباراتيـ أم معرفأ بيا.

 ػػػد يػػػر  الػػػبعض ىػػػذا مبالرػػػأ فػػػي ت ػػػدير ال ػػػدرات اإليرانيػػػأ، وىػػػذا يصػػػدر فػػػي كءيػػػر مػػػف األ يػػػاف عػػػف أولرػػػؾ 
وصػػيؿ، فو تيػػا المتخػػوفيف مػػف تصػػني  طيػػراف لرػػبلح نػػووم، ونظػػاـ توصػػيؿ. وفػػي  ػػاؿ أمكػػنيـ بنػػاء نظػػاـ ت

يصير بورعيـ ت ويأ الموا  ، ومراورأ أجيزة التع ب االرتخباراتي. رتكوف الواليات المت ػدة  ػادرة عمػا شػف 
ىجوـ أكءر  وة بكءير مف اليجوـ اإلرراريمي، لكف مف رير الوا ح ما إذا كاف ريكوف  وًيا بما فيو الكفايػأ، 
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بما فييا موءو يػأ المعمومػات االرػتخباريأ، التػي ت ػدد  –أـ ال. وعما أم  اؿ، رتكوف كؿ المشاكؿ األخر  
 ال تزاؿ راريأ. -ما إذا كانت الموا    د دبمرت 

وب رب الت ميؿ، فإف الربب ال  ي ي في عدـ  ياـ إرراريؿ بياجمأ الموا   النوويأ اإليرانيأ ىو أف اإليرانييف 
ب ليذا اليدؼ، لكاف اإلرػراريميوف  ػد ىػاجموىـ، بعيدوف كؿ البعد عف امتبلؾ األرم أ النوويأ. فمو كانوا أ ر 

برض النظر عف الصعوبات ال ارمأ. ل د وجد األمريكيوف، مف نا يأ أخر ، فرصػأ فػي التواصػؿ مػ  إيػراف، 
مػف خػبلؿ   ي ػػأ مفادىػا أنػػو ال توجػد أرػػم أ نوويػأ لػد  إيػػراف بعػد، وأف الع وبػػات تػؤءر رػػمًبا فػا اإليػػرانييف. 

بالمءػػؿ لت رػػيف مػػو فيـ، نظػػًرا لعمميػػـ بػػأنيـ ليرػػوا فػػي عجمػػأ مػػف أمػػرىـ الرػػتكماؿ ووجػػد اإليرانيػػوف فرصػػأ 
دراكيـ ل جـ ال رر البالغ الوا   عما ا تصادىـ.  برنامجيـ، وا 

ي وؿ فريدماف: "مف وجيأ النظػر األمريكيػأ، ال يبعػد البرنػامج النػووم ىػو ال  ػيأ األكءػر إل اً ػا، عمػا الػررـ 
. فكؿ ما أراده األمريكاف ىو التفاىـ م  اإليرانييف، وبالتالي تتـ موازنػأ دورىػـ مف عمـ واشنطف ب رورة و فو

رػػراريؿ إلػػا  ػػد  فػػي المنط ػػأ  ػػد الػػدوؿ األخػػر ، وبخاصػػأ المممكػػأ العربيػػأ الرػػعوديأ، واإلمػػارات العربيػػأ، وا 
 ما".

تررػب فػي االرػتمرار وأ اؼ الكاتب: أف الواليات المت ػدة ال تػزاؿ ميتمػأ بمػا ي ػدث فػي المنط ػأ، لكنيػا ال 
في ارتخداـ ال وة فييا، كما أنيا تريد أف تكوف ليا عبل ات متعػددة مػ  الجيػات الفاعمػأ اإل ميميػأ، ولػيس مػ  

 إرراريؿ، والمممكأ العربيأ الرعوديأ ف رب.
ومف ىذا المنطمػؽ، ي ػيؼ فريػدماف: يتعػيحف فيػـ رد الفعػؿ اإلرػراريمي عمػا الم ادءػات بػيف الواليػات المت ػدة 
يراف. ل ػد خفػؼ اإلرػراريميوف مػف رد فعميػـ المبػدري، ألنيػـ يعرفػوف   ي ػأ و ػ  البرنػامج النػووم اإليرانػي.  وا 
وعما الررـ مػف ذلػؾ، فػإف األرػم أ النوويػأ ال تػزاؿ مصػدر  مػؽ خطيػرا، بػؿ تمءػؿ مشػكمأ كبيػرة عمػا المػد  

 الطويؿ بصورة أكبر بكءير مما يعمف عنو اإلرراريميوف.
ف د  اوؿ رريس الوزراء اإلرراريمي، بنياميف نتنيػاىو، إ نػاع الواليػات المت ػدة بخػبلؼ ذلػؾ،  وب رب الكاتب،

لكف األخيرة رير م تنعأ ب ججو. ونظًرا ألف شف أم ىجوـ ريكوف م اًطا بأرباب الفشػؿ، فػإف اإلرػراريمييف 
ذا فشػمت يدركوف أف ىذه المفاو ات ىي الطري أ األكءػر ترجيً ػا لم  ػاء عمػا األرػم أ النوو  يػأ اإليرانيػأ. وا 

 المفاو ات، فرت ؿ خطورة الم اولأ لشف ىجوـ، ولف ت دث رتأ أشير فارً ا.
وي ػػوؿ فريػػدماف: ال يرػػتطي  اإلرػػراريميوف التيميػػؿ لبلتفػػاؽ بكػػؿ برػػاطأ، ألف ىنػػاؾ تيديػػًدا ارػػتراتيجيًّا وا عيًّػػا 

ة، ولػػـ تكػػف تشػػعر بارتيػػاح أبػػًدا مػػف عبل ػػأ ي يػػؽ بإرػػراريؿ. تعتمػػد إرػػراريؿ ارػػتراتيجًيا عمػػا الواليػػات المت ػػد
واشػػنطف مػػػ  المممكػػػأ العربيػػػأ الرػػعوديأ، ولكػػػف لػػػـ يكػػػف لػػدييا مػػػا تفعمػػػو  يػػػاؿ ذلػػؾ، لػػػذا  ػػػاموا بػػػا تواء تمػػػؾ 
العبل ػػأ، ولكػػنيـ يػػدركوف أف نتػػارج ىػػذه الم ادءػػات، فػػي  ػػاؿ نجا يػػا، تعنػػي أكءػػر مػػف تبػػادؿ برنػػامج نػػووم 

 ي وا عًيا بدايأ لت الؼ ارتراتيجي م  إيراف.م ابؿ تخفيؼ الع وبات، فيي تعن
 .2030وأشار فريدماف إلا أنو كاف ىناؾ ت الؼ لمواليات المت دة م  إيراف  تا عاـ 

وكما تبيف مبادرة الصيف لريتشارد نيكروف، يمكف لموا   الجيورياري أف يخفؼ مف وطأة األيديولوجيأ. عما 
ات، وتررػػب الشػػركات األمريكيػػأ فػػي االرػػتءمار. وعمػػا مرػػتو  أبرػػط المرػػتويات، ت تػػاج إيػػراف إلػػا ارػػتءمار 

أكءػػر تع يػػًدا، ت تػػاج إيػػراف إلػػا أف ينظػػر العػػراؽ إلػػا مصػػال يا بعػػيف ال رػػباف، وأال ت ػػوـ رورػػيا وال تركيػػا 
بتيديػػد مصػػال يا عمػػا المػػد  الطويػػؿ، ويمكػػف لمواليػػات المت ػػدة أف ت ػػمف ليػػا ذلػػؾ. ويريػػد األمريكيػػوف مػػف 

جبػػار تركيػػا عمػػا ت ػػييؽ جػػانبيـ وجػػود د ولػػأ إيرانيػػأ أ ػػو  ال تػػواء الػػدعـ الرػػعودم لػػػ "المتمػػرديف" الربػػنحأ، وا 
تورػػػعيا االرػػػتراتيجي، وتػػػذكير رورػػػيا بأنػػػو ال يوجػػػد أم تيديػػػد لم و ػػػاز، وبخاصػػػأ أذربيجػػػاف، مػػػف الجنػػػوب، 
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لترػػييؿ ارػػتراتيجيأ ويمكنيػػا التركيػػز عمػػا الشػػماؿ. وت ػػاوؿ الواليػػات المت ػػدة إنشػػاء منط ػػأ متعػػدد األ طػػاب 
 توازف ال و  م ؿ ال وة األمريكيأ.

 
 إسرائيل خالل عشر سنوات

تناوؿ فريدماف ال وء عما الو ػ  اآلمػف ال ػالي الػذم تتمتػ  بػو إرػراريؿ، مرتشػرفًا مرػت بؿ تػؿ أبيػؿ خػبلؿ 
الػػو. عشػػر رػػنوات، بػػال وؿ إنػػو يتعػػيف عمػػا إرػػراريؿ أال تفتػػرض أف يظػػؿ ىػػذا التكػػويف االرػػتراتيجي عمػػا  

فمرػػت بؿ مصػػر ريػػر مؤكػػد، ولػػػيس مرػػتبعًدا ظيػػور  كومػػأ مصػػريأ معاديػػػأ إلرػػراريؿ. وتبػػدو رػػوريا، مءػػػؿ 
 لبناف، من رمأ. وما ريروؿ إليو ال اؿ رير وا ح المعالـ.

األمر الذم يرت ؽ التأمؿ، ب رب الكاتػب، ىػو مػا إذا كانػت المممكػأ األردنيػأ الياشػميأ رػتظؿ ىاشػميأ، أو 
نيأ خػػبلؿ عشػػر رػػنوات. ال تمتمػػؾ أم مػػف تمػػؾ الػػدوؿ  ػػوة عرػػكريأ اآلف، ولكػػف ت ولػػت تصػػبح دولػػأ فمرػػطي

. كػػػاف لػػػدييـ راع 2033إلػػػا  ػػػوة  ػػػادرة عمػػػا ت  يػػػؽ النصػػػر فػػػي عػػػاـ  2043مصػػػر مػػػف اليزيمػػػأ فػػػي عػػػاـ 
 روفيتي، ومف الممكف أف يكوف لدييـ راع آخر في ر وف عشر رنيف.

نػت إرػراريؿ ال ت تػاج إلػا الواليػات المت ػدة فػي الو ػت ال ػالي، عطفًا عما ما ربؽ، ير  فريدماف أنػو إذا كا
، فإنيػػا ت تػػاج إلييػػا 2033وال إلػػا مرػػاعداتيا العرػػكريأ، والتػػي باتػػت أىميتيػػا أ ػػؿ ممػػا كانػػت عميػػو فػػي عػػاـ 

كرمز لبللتزاـ األمريكي، وريظموف في  اجأ إلا ذلؾ االلتزاـ. ولكف ينبػ  الخػوؼ اإلرػراريمي الفعمػي مػف أف 
ؾ الواليػػات المت ػػدة بعيػػًدا عػػف التػػدخؿ المباشػػر إلػػا شػػكؿ أكءػػر مكػػًرا مػػف المراورػػأ، وىػػذا يمءػػؿ تيديػػًدا تت ػػر 

 إلرراريؿ، إذا ا تاجت األخيرة إلا تدخؿ مباشر منيا بداًل مف المراورأ.
وأو ػػػح فريػػػدماف أف مػػػا ييػػػدد إرػػػراريؿ أنػػػو كممػػػا زادت عبل ػػػات الواليػػػات المت ػػػدة فػػػي المنط ػػػأ،  مػػػت أىميػػػأ 

رػػػراريؿ االرػػػتراتيجيأ لواشػػػنطف. وفػػػي  ػػػاؿ  افظػػػت الواليػػػات المت ػػػدة عمػػػا عبل تيػػػا مػػػ  المممكػػػأ العربيػػػأ إ
نمػا خيػار  ػمف العديػد  الرعوديأ، وتركيا، وريرىمػا، فمػف تصػبح إرػراريؿ مررػاة لريارػأ الواليػات المت ػدة، وا 

 مف األمور األخر . ىذا ىو الخوؼ اإلرراريمي ال  ي ي مف ىذه المفاو ات.
ويخمػػػص فريػػػدماف إلػػػا ال ػػػوؿ إف إرػػػراريؿ تعػػػد  ػػػوة صػػػريرة و ػػػعيفأ، و ػػػد تػػػـ ت ػػػخيـ  وتيػػػا برػػػبب  ػػػعؼ 

. ويبػدو أف 2062جيرانيا، وىذا ال عؼ ليس مرتداًما، و د تريرت عبل تيا بأمريكا مف نواح كءيرة منذ عػاـ 
د اإلرراريميوف عما االعتماد عما منا ب  ىارمأ مف الدعـ مف جانب ىناؾ ت واًل آخر يموح في األفؽ. ف د تعوح

الرأم العاـ األمريكي والكونجرس. وفي الرػنوات األخيػرة، انخفػض الػدعـ العػاطفي بػررـ أنػو لػـ يجػؼ تماًمػا. 
لـ تف د إرراريؿ رو  جانبيف: الجانب األوؿ ىو ف داف الريطرة عما االرتراتيجيأ اإل ميميأ لمواليات المت دة، 

 عما العمميأ الرياريأ في أمريكا. والجانب اآلخر ىو ف داف الريطرة
يػراف، لػيس  وينيي الكاتب ت ميمو بال وؿ: "يشػعر نتنيػاىو باالمتعػاض إزاء الم ادءػات بػيف الواليػات المت ػدة وا 
نما بربب الت وؿ االرتراتيجي لمواليات المت دة. لكف يجب عميو أف يكوف رد فعمو  بربب األرم أ النوويأ، وا 

 اريؿ صارت ذات تأءير أ ؿ في الواليات المت دة عف ذم  بؿ".في  دود المع وؿ، ألف إرر 

 14/21/1023، مجمة السياسة الدولية
 

 كما تريدىا " إسرائيل " بمساعدة السيسي الصراعتسوية  60
 صالح النعامي
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يبػػدو بشػػكؿ جمػػي ووا ػػح أف ىنػػاؾ عبل ػػأ وءي ػػأ بػػيف ال ػػرب التػػي تشػػنيا  كومػػأ االن ػػبلب فػػي مصػػر عمػػا 
تػػػػو وبػػػػيف الرػػػػعي ن ػػػػو ت  يػػػػؽ ترػػػػويأ ريارػػػػيأ لمصػػػػراع مػػػػ  الصػػػػياينأ ي  ػػػػؽ المصػػػػالح  طػػػػاع رػػػػزة وم اوم

"اإلرراريميأ". ىذا ال كـ ليس مجرد ت ميؿ، بؿ ىو اعتراؼ صييوني وا ح وجمي. وىػذا مػا عبػر عنػو زعػيـ 
ـو المعار أ في الكنيرت الصييوني إر اؽ ىيرتزوغ، الذيف لـ يتردد في إبدارو "اإلعجاب" بػالجيود التػي ي ػ

بيػػا الريرػػػي مػػػف أجػػػؿ التمييػػػد ن ػػػو التوصػػػؿ لترػػػويأ ريارػػػيأ ت  ػػػؽ الخطػػػوط ال مػػػراء " اإلرػػػراريميأ " عبػػػر 
مماررػػػأ ال ػػػروط وال صػػػار عمػػػا  ركػػػأ  مػػػاس. ومػػػف البلفػػػت أف ىيرتػػػزوغ الػػػذم ي ظػػػا بصػػػفتو زعيمػػػًا 

رػػي فػػي لممعار ػػأ عمػػا "إطػػبلع أمنػػي رػػرم" مػػف دوارػػر صػػن  ال ػػرار فػػي تػػؿ أبيػػب،  ػػد اعتبػػر جيػػود الري
ال ػرط عمػػا  مػػاس ميمػػأ جػػدًا فػػي تييرػػأ الظػروؼ لت  يػػؽ ترػػويأ مري ػػأ لمكيػػاف. وييػػدؼ ت ػػرؾ الريرػػي، 
كمػػا ي ػػوؿ ىيرتػػزوغ إلػػا مواجيػػأ  ركػػأ  مػػاس بكػػـ كبيػػر مػػف المشػػاكؿ والت ػػديات لدرجػػأ تجعميػػا ريػػر  ػػادرة 

ا ػػػح أف النخػػػب عمػػػا إبػػػداء معار ػػػأ  ويػػػأ لترػػػويأ لمصػػػراع ت  ػػػؽ مصػػػالح الكيػػػاف الصػػػييوني.  ومػػػف الو 
الصػػييونيأ تعػػي تمامػػًا أنػػو ال يمكػػف التوصػػؿ لترػػويأ ريارػػيأ طالمػػا ظمػػت  ركػػأ  مػػاس متمرػػكأ بموا فيػػا 
ال اليػػأ،   يػػث أف ت  يػػؽ الترػػويأ يتطمػػب أواًل  رػػـ التمءيػػؿ الفمرػػطيني فػػي كػػؿ األمػػاكف التػػي يتواجػػد فيػػو 

ياينأ بشػػكؿ عمنػػي. ومػػف الوا ػػح أنػػو الفمرػػطينيوف، و ػػمنيا  طػػاع رػػزة والشػػتات، وىػػذا مػػا يعبػػر عنػػو الصػػ
طالما تمكنت  ركأ  ماس مف إدارة شؤوف  طػاع رػزة بشػكؿ مػريح، فإنيػا رػتتفرغ لبلىتمػاـ بشػكؿ أكبػر بمػا 
  د ي دـ عميو رريس الرمطأ م مود عباس، ىذا عما األ ؿ ما يفكر بو الصياينأ واألنظمأ الررميأ العربيأ.

 
 أية دولة؟

يبػػػذليا الريرػػػي مػػػف أجػػػؿ تييرػػػأ الظػػػروؼ التمػػػاـ ترػػػويأ بػػػيف الكيػػػاف الصػػػييوني المفار ػػػأ أف الجيػػػود التػػػي 
والرػمطأ الفمرػػطينيأ ال ت ػػمف فػػي الوا ػػ  والدة دولػػأ   ي يػأ. أف نظػػرة برػػيطأ لمػػا ورد فػػي خارطػػأ الترتيبػػات 

يف األمنيػػأ التػػي  مميػػا مػػؤخرًا وزيػػر الخارجيػػأ األمريكػػي جػػوف كيػػرم لعبػػاس وررػػيس الػػوزراء الصػػييوني بنيػػام
نتنياىو تؤكد ذلؾ. ففي الوا   ت وؿ الترتيبات األمنيأ الدولأ الفمرطينيأ العتيدة إلا مجػرد إدارة مدنيػأ وكيػاف 
مر  يخ   لرمطأ اال تبلؿ المباشرة بدوف أم شكؿ مف أشكاؿ الريادة،  يػث أف ىػذه الترتيبػات تب ػي فػي 

أ، فػػإف " إرػػراريؿ " رتواصػػؿ اال تفػػاظ % مػػف أرا ػػي ال ػػفأ الرربيػػأ. و رػػب الخارطػػ23أيػػدم " إرػػراريؿ " 
% مػػف ال ػػفأ الرربيػػأ، وال ػػدس الكبػػر  واألرا ػػي التػػي انتزعيػػا جػػدار 30بػػػمنط أ رػػور األردف التػػي تشػػكؿ 

% ". ـو الوا ح أف أيأ دولأ 20%، والكتؿ االرتيطانيأ التي تشكؿ  والي 23الفصؿ العنصرم التي تمءؿ 
ف عبػػارة عػػف ءػػبلث كانتونػػات وجزيػػرة، كػػانتوف فػػي الشػػماؿ ي ػػـ فمرػػطينيأ رتنشػػأ فػػي ال ػػفأ الرربيػػأ رػػتكو 

منط أ نابمس وشماليا، وكانتوف في الورط ي ـ منط أ راـ اهلل، وكانتوف في الجنوب، باإل افأ إلا ت ويؿ 
أري ػا إلػػا مجػرد " جزيػػرة " فػي ب ػػر مػػف المرػتوطنات الييوديػػأ. وال  اجػأ لمتػػذكير طبعػًا بتػػداعيات المشػػروع 

" الػذم يصػؿ ال ػدس الم تمػأ بمرػتوطنأ " معاليػو أدومػيـ "، والػذم يفصػؿ ورػط  E1التيويدم "  االرتيطاني
ال ػػػفأ الرربيػػػأ عػػػف جنوبيػػػا، أم أف الدولػػػأ الفمرػػػطينيأ العتيػػػدة رػػػتكوف دولػػػأ بػػػدوف تواصػػػؿ جررافػػػي. ومػػػف 

ريؿ "  ػػد الوا ػػح أف خارطػػأ " كيػػرم " ت ػػفي شػػرعيأ عمػػا عمميػػات التطييػػر العر ػػي التػػي ت ػػـو بيػػا " إرػػرا
".  E1الفمرطينييف الذيف ي طنػوف منط ػأ " رػور األردف "، وال بارػؿ البدويػأ التػي ت طػف فػي م ػيط مشػروع " 

إلا جانب ذلؾ، كمو، فأف خطأ " كيرم " تنص عمػا نػزع كػؿ معػالـ الرػيادة مػف الدولػأ العتيػدة، فيػذه الدولػأ 
لمعابر ال دوديأ، ولف تكوف ذات  درة عما لف يكوف بورعيا الريطرة عما ال دود م  األردف، و مف ذلؾ ا
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التصرؼ باألجواء، عبلوة عما أف عبل اتيا الدوليأ رتكوف م كومأ بيواجس " إرراريؿ " األمنيأ، بمعنا أنو 
 لف يكوف بورعيا إ امأ عبل ات م  دوؿ أجنبيأ ال ت يـ عبل ات م  الكياف الصييوني.

 
 توظيف ورقة األسرى

ريرػي ميمػأ ال ػرط عمػا  مػاس، فػإف كيػرم يتػولا ميمػأ ال ػرط عمػا عبػاس، وفي الو ت الذم يتػولا ال
مف خبلؿ التمويح بعدة أوراؽ، منيا المراعدات الماليأ وور أ األرر . فبعد أف تـ اإلعبلف عف إف " إرراريؿ 

يتـ  أريرًا ممف تـ اعت اليـ  بؿ التو ي  عما أورمو، ف د ىدد كيرم عباس بأنو لف 62" رت وـ بإطبلؽ رراح 
مواصمأ اإلفراج عف ىؤالء األرر  في  اؿ لـ يعمف  بولو بخارطأ الترتيبات األمنيأ، والمفار أ أف كيرم عاد 
في زيارتو األخيرة لممنط ػأ ليؤكػد أنػو رػيتـ اإلفػراج عػف ىػؤالء األرػر . والرػؤاؿ الػذم يطػرح نفرػو: مػا الػذم 

 يرم بالتوصؿ التفاؽ إطار.جعؿ كيرم يرير رأيو، فيؿ  بالفعؿ وافؽ عباس عما م ترح ك
 

 اتفاق بدون انجازات
المفار ػػأ أف كيػػرم يريػػد مػػف عبػػاس المواف ػػأ عمػػا التوصػػؿ التفػػاؽ إطػػار، ال ي ػػؿ فػػي الوا ػػ  أم خػػبلؼ بػػيف 
الجانبيف، بمعنا أف ىذا االتفاؽ ريب ي الخبلفات عما  اليا فيما يتعمؽ بمشكمأ البلجريف والناز يف وال ػدس 

عمػػا أف يتواصػػؿ التفػػاوض بشػػأنيا بعػػد التو يػػ  عمػػا ىػػذا االتفػػاؽ. أف كيػػرم وأوبامػػا  والمرػػتوطنات وريرىػػا،
يػػدركاف أنػػو ال يمكػػف التوصػػؿ لترػػويأ شػػاممأ ونياريػػأ، ألف الشػػعب الفمرػػطيني ال يمكنػػو أف ي بػػؿ ب ػػاؿ مػػف 

يت ػمف ف ػط األ واؿ ترويأ تمس بءوابتو الوطنيأ، لذا فيما معنياف بأف تتوصؿ الرمطأ و" إرراريؿ " التفػاؽ 
ال  ػػايا التػػي تػػـ التوافػػؽ عمييػػا بػػيف الجػػانبيف، وىػػي   ػػايا ىامشػػيأ. أف مػػا يرػػعا كيػػرم لت  ي ػػو يمءػػؿ فػػي 
الوا ػػ  رػػاب أ ريػػر معروفػػأ فػػي العمػػؿ الدبمومارػػي والتفاو ػػي،  يػػث أف الفمرػػطينييف ريكتشػػفوف أف مػػا تػػـ 

لػا جانػب ذلػؾ، ىنػا ؾ رػيؿ مػف المطالػب التعجيزيػأ التػي لػيس التوافؽ عميو ىو ما يريح اإلرراريمييف ف ط. وا 
ليػػػا عبل ػػػأ بالصػػػراع. فعمػػػا رػػػبيؿ المءػػػاؿ أعمػػػف نتينػػػاىو أنػػػو لػػػف يػػػتـ التوصػػػؿ لترػػػويأ ريارػػػيأ مػػػ  الجانػػػب 
الفمرطيني  بؿ أف يػتـ تفكيػؾ المشػروع النػووم اإليرانػي، معتبػرًا أف تفكيػؾ المشػروع النػووم اإليرانػي ريرػاعد 

لا جانب ذلؾ، عاد نتنياىو ليطػرح إرراريؿ عما اتخاذ  رارات " مص يريأ " بشأف الصراع م  الفمرطينييف. وا 
 مف جديد مرألأ االعتراؼ بييوديأ الدولأ، والتي تعني ترميـ الفمرطينييف بالتنازؿ عف  ؽ العودة لبلجريف.
فػػي و تػػا بالنرػػبأ لؤلمػػريكييف، ىنػػاؾ دور التفػػاؽ جنيػػؼ بػػيف إيػػراف والرػػرب عمػػا ت ركػػات كيػػرم األخيػػرة. ف

الكياف الصييوني يروف أف الذم يدف  كيرم لتبني الموا ؼ اإلرراريمي ىو رربتو في عدـ فتح مواجيأ جديدة 
م  إرػراريؿ فػي أع ػاب الخػبلؼ الػذم تفجػر بػيف الجػانبيف بشػأف اتفػاؽ جنيػؼ بػيف إيػراف والػدوؿ الكبػر . إف 

عمػا نتنيػاىو فيمػا يتعمػؽ بالترػويأ مػ   االنطباع الرارد في تؿ أبيب ىو أف األمريكييف " لف يتوجيوا لم رط
 الفمرطينييف في الو ت الذم أر بوه فيما يتعمؽ باالتفاؽ م  إيراف ".

 
 مشاريع استيطانية لخمسين عاماً 

وفػػي الو ػػت الػػذم ينشػػرؿ فيػػو الجميػػ  بالجػػدؿ  ػػوؿ المفاو ػػات، ف ػػد أعمػػف وزيػػر اإلرػػكاف االصػػييوني أورم 
في أرجاء ال فأ الرربيأ وال دس ترتمر عمػا امتػداد الخمرػيف رػنأ  أرريؿ عف مخططات لمشاري  ارتيطانيأ

ال ادمأ. وبرر ارريؿ ىذه المخططات،  اربًل إف إرػراريؿ رت ػـ فػي أيػأ ترػويأ مرػت بميأ منػاطؽ " ج "، التػي 
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% مػػف مرػػػا أ ال ػػفأ الرربيػػأ، منوىػػًا إلػػا أف المشػػػاري  االرػػتيطانيأ رػػت اـ فػػوؽ ىػػػذه 40تشػػكؿ أكءػػر مػػف 
 المنط أ.

 معار أ داخميأ
فعما الررـ مف التنازالت التي يطالب بيا كيرم الفمرطينييف، فإف وزير الخارجيأ الصييوني أفيردور ليبرماف 
لف يرمح لنتنياىو بالتوصؿ ألم اتفاؽ إطار مػ  الرػمطأ. البلفػت أف المفاو ػات تجػر  فػي الو ػت الػذم ال 

أ. ف د رخر وزير الخارجيأ الصػييوني أفيرػدور ليبرمػاف تعترؼ فيو " إرراريؿ " با تبلليا لؤلرا ي الفمرطيني
مػف وصػؼ ال ػػفأ الرربيػأ بأنيػػا " م تمػأ "، فػي كممػػأ ال اىػا أمػػاـ مػؤتمر " صػباف " بواشػػنطف،  يػث  ػػاؿ: " 
مف يصؼ وجودنا في ال فأ باال تبلؿ يتجاىػؿ   ػارؽ التػاري ، التػي تؤكػد أف ىػذه األرض تعػود لنػا ". ولػـ 

ال ػد، بػؿ أنػو زعػـ أف الرػمطأ الفمرػطينيأ رترػ ط فػي نفػس اليػـو الػذم رتنرػ ب فيػو  ي ؼ ليبرماف عند ىذا
إرػػراريؿ مػػف ال ػػفأ الرربيػػأ. وال يختمػػؼ وزيػػر ال ػػرب موشػػيو يعمػػوف، عػػف ليبرمػػاف،  يػػث يؤكػػد " ارػػت الأ " 
ذا التوصػػؿ لترػػويأ لمصػػراع مػػ  الفمرػػطينييف، زاعمػػًا أنػػو ال يوجػػد شػػريؾ إلرػػراريؿ فػػي المفاو ػػات. لػػيس ىػػ

ف رػب، بػؿ أف  يػػادات فػي  ػزب الميكػػود ال ػاكـ فػي إرػػراريؿ تػرفض التوصػؿ ألم م تػػرح التفػاؽ مؤ ػت مػػ  
الرػػػمطأ الفمرػػػطينيأ واالنرػػػ اب مػػػف أم جػػػزء مػػػف ال ػػػفأ الرربيػػػأ. و ػػػاؿ دانػػػي دانػػػوف، نارػػػب وزيػػػر ال ػػػرب 

مؤ ػت ييػدد مصػال نا، الصييوني: " لف نرمح لكيرم بأف ي  ؽ انجازات دبمومارػيأ عمػا  رػابنا، االتفػاؽ ال
ولػػف يػػنجح كيػػرم فػػي إجبارنػػا عمػػا اخػػبلء منػػاطؽ فػػي ال ػػفأ أو اإلفػػراج عػػف معت مػػيف فمرػػطينييف ". وعمػػا 
الػررـ مػػف االنجػازات اليارمػػأ التػػي تمن يػا م تر ػػات كيػػرم الرػراريؿ، فػػإف دانػوف ي ػػوؿ: " بعػػد  ميػؿ لػػف يكػػوف 

طر واألعػداء، لػػذا ن ػف ممتزمػوف بالػدفاع عػف أمػػف أوبامػا وكيػرم فػي البيػت األبػيض لكننػػا ورػنب ا مػ  المخػا
إرراريؿ ". المفار أ أف ىذه الموا ؼ تصدر عف النخػب اليمينيػأ الصػييونيأ فػي الو ػت الػذم يعبػر فيػو ررػيس 
الرمطأ م مود عباس عف موا ؼ متياونأ فاجأت نواب  زب العمؿ الصييوني الذيف الت وه مؤخرًا،  يث أف 

الدولػػأ الفمرػػطينيأ العتيػػدة مػػف الرػػبلح، ولػػـ يبػػد اىتمامػػًا كبيػػرًا ب  ػػيأ البلجرػػيف  عبػػاس أبػػد  ارػػتعداده لنػػزع
 وال دس.

 
 مسرحية ىزلية

ل ػػد أجمػػؿ المعمػػؽ اإلرػػراريمي البػػارز عكيفػػا الػػدار وصػػؼ جيػػود كيػػرم،  يػػث  ػػاؿ أف عمميػػأ الترػػويأ التػػي  
المرػػر يأ. وارػػتيجف إلػػدار أف  يعكػػؼ كيػػرم عمػػا دفعيػػا بأنيػػا " مرػػر يأ ىزليػػأ "، واصػػفًا كيػػرم بأنػػو مخػػرج

يتجنػب كيػػرم االلت ػػاء بالفمرػػطينييف الػػذيف ت ػػـو رػػمطات اال ػتبلؿ بػػا تبلعيـ مػػف أرا ػػييـ فػػي أرجػػاء ال ػػفأ 
الرربيػػأ، بػػداًل مػػف أف يرػػتررؽ فػػي ب ػػث الترتيبػػات األمنيػػأ مػػ  كػػؿ مػػف نتنيػػاىو وعبػػاس. ورػػخر إلػػدار مػػف 

د م  ممءمي إرػراريؿ والرػمطأ الفمرػطينيأ فػي الو ػت الػذم ت ػـو اىتماـ  كيرم بب ث الترتيبات األمنيأ وال دو 
فيػػو إرػػراريؿ بفػػرض  ػػدود جديػػدة فػػي  مػػب ال ػػفأ الرربيػػأ مػػف خػػبلؿ المشػػاري  االرػػتيطانيأ التػػي ال تتو ػػؼ. 

% مف 40وأشار إلدار إلا أف إرراريؿ ت وـ بعمميأ طرد الفمرطينييف مف منط أ " ج "، التي تشكؿ أكءر مف 
 أ الرربيأ بشكؿ ممنيج.مرا أ ال ف

 صار  ال وؿ، ىناؾ م اولأ لبي  الوىـ لمفمرطينييف عبر طرح مبادرة كيرم األخيرة، في الو ت الذم ال تزيد 
التنازالت التي ي دميا عباس مجانًا الصياينأ إال تطرفًا ورموًا. ويت ح بشكؿ جمي الدور الذم تمعبو األنظمأ 

ىرة في تييرأ األجواء لبلتفاؽ الذم لف ير  النور بفعػؿ تػرؼ التطػرؼ الػذم العربيأ، ريما االن بلبييف في ال ا
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بػػات يترػػـ بػػو الرػػموؾ الصػػييوني. إف الواليػػات المت ػػدة تختػػار مماررػػأ ال ػػرط عمػػا الطػػرؼ التػػي تػػر  أنػػو 
 األ عؼ، في مرعا وا ح الرتر اء الصياينأ.

اتفاؽ ال يمي مطالبيـ الوطنيأ، ونظرًا الرػت الأ لكف مما ال ن اش فيو أف الفمرطينييف ال يمكنيـ الترميـ بأم 
التوصؿ لمءؿ ىذا االتفاؽ، فإف الخيار الو يد ىو الم اومػأ والم اومػأ ف ػط رػبيبًل لت صػيؿ ال  ػوؽ الوطنيػأ، 

 ىذا ما يتوجب عما الفر اء في الرا أ الفمرطينيأ إدراكو.
 13/21/1023، مجمة البيان، الرياض
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 اليكس فيشماف
إف الجمػػر يتػػوىج فػػي ال ػػفأ منػػذ أشػػير كءيػػرة، لكػػف ال تمػػا الفمرػػطينييف االربعػػأ فػػي المواجيػػات االخيػػرة مػػ  

ف يظػف أف ىػذه الجيش االرراريمي ىـ الذيف كانوا الريح ال ارة التي زادت في ارتفاع ليب االرىاب. فالذم كػا
ف د كاف ال تما والجر ا في الجانب  –فمرطينيأ، يبدو أنو ال يعرؼ المنط أ ” شارة ءمف“ال وادث رتمر ببل 

 الفمرطيني ىـ دارما العامؿ المباشر في ف داف الريطرة ونشوب أ داث عنؼ كما كاف في االنتفا تيف مءبل.
المذيف ي والف عما الدواـ ألناريـ في الميػداف: ال ” اؾالشب”ىذه ال  ي أ رير رريبأ عما الجيش االرراريمي و

تب دءوا اال تكاؾ الذم ال داعي لو الذم  د ينتيي الا  تما. لكف لمميداف  واعده الخاصأ، وىكذا ينتيي عدد 
ف م ػدار الػرد الفمرػطيني عمػا االعت ػاالت عنيػؼ جػدا  يزداد مف اعماؿ االعت اؿ الا اعماؿ شرب و تمػا. وا 

االرراريمي لـ يعد يعت ؿ رماة  جارة بؿ نشطاء في منظمات ارىاب ينتيػي كػؿ ا تكػاؾ بيػـ الػا ألف الجيش 
بػػالطب  أف يببػػيح لنفرػػو التخمػػي عػػف ورػػارؿ االعت ػػاؿ، وىكػػذا تنشػػأ ر صػػأ ” الشػػباؾ“اطػػبلؽ نػػار. وال يرػػتطي  

 الموت ال اليأ بعمميأ فانت اـ فاعت اؿ فرد وىكذا دواليؾ.
دد  تا الشػير االخيػر بأنػو اذا كاف مرتو  العنؼ ف  فػاف موجػأ العمميػات ال اليػأ  20مػف  3ي ال فأ  د  ب

. ليرت ىذه انتفا أ الا اآلف ألنيا ليرت م اومأ شعبيأ شاممأ لمجميور الفمرطيني 2 د رفعتو الا مرتو  
 في مناطؽ ما.” فو ا“بؿ ىي 

وفي الجانب الفمرػطيني اي ػا. ففػي إف ارباب المس بالريطرة عما االرض موجودة في الجانب االرراريمي  
الجانػػب االرػػراريمي ءػػـ  ػػعؼ فػػي ال مايػػأ التػػي يمن يػػا الجػػدار برػػبب ت ػػاؤؿ ال ػػوات عمػػا طػػوؿ الجػػدار 

برػبب  –وبربب اعماؿ اختراؽ كءيرة اي ا. وكذلؾ يوجد شػعور بترػييؿ اعطػاء تصػاريح عمػؿ فػي ارػراريؿ 
ا زاد عػػدد المػػاكءيف ال ػػانونييف فػػي ارػػراريؿ زاد اي ػػا وكممػػ –التفػػاوض الريارػػي والرربػػأ فػػي ت ويػػأ أبػػو مػػازف 

عدد الماكءيف رير ال انونييف الػذيف ينشػأ االرىػاب عػنيـ فػي  ػدود الخػط االخ ػر. وفػي الجانػب الفمرػطيني 
، ويتجػػوؿ مرػػم وف فػػي الشػػوارع عمػػا ”رػػبلح وا ػػد فػػي يػػد الرػػمطأ ف ػػط“فػػي الم ابػػؿ يبرػػجؿ  ػػعؼ شػػعار 

يف ونابمس ال تنجح اجيزة االمف ألبتأ في الريطرة عمػا  ػوات التنظػيـ، وت ػـو الدواـ. وفي مناطؽ ما مءؿ جن
جيػػات معار ػػأ مػػف  مػػاس والجيػػاد االرػػبلمي والجبيػػأ الشػػعبيأ بكػػؿ مػػا ترػػتطي  لمتشػػويش عمػػا المرػػيرة 

 الرياريأ.
ف ػي وفي ىذه االءناء فاف الفرض في االرض الفمرػطينيأ ىػو أف التفػاوض ال ػالي مػ  ارػراريؿ  ػد فشػؿ. وت

خيبأ األمؿ ىذه الا مشاعر نفور مف الرمطأ الفمرػطينيأ وتشػج  أخػذ ال ػانوف باليػديف وىػو مػا يرػما عنػدنا 
يػدخموف فتػرة متػوترة جػدا  –بػررـ مبػادرة كيػرم  –إف ارػراريؿ والفمرػطينييف ”. أعراض مبجرم العمميػات الفػرد“

 ال فأ. أرا يدة اليـو في وليذا ي رف أف يف ص الجيش مرة اخر  ىؿ يزيد عدد ال وات الموجو 
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