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  ونشـــر قـــوات أميركيـــة بغـــور األردن عو ـــا عـــن : كيـــري يقتـــرح ربـــط ال ـــفة وغـــزة بقطـــار ســـري"كـــاديب" 3
 سرائيمية اإل

جون كيري اقترح  األميركيوزير الخارجية  أن أمس إسرائيميةذكرت مصادر : العرب اليوم –القدس المحتمة 
ربط الضفة الغربية بقطاع غزة بقطار، كممر آمن بين جناحي الدولة الفمسطينية المنتظرة، في حين عدل 

 لفمسطينية.ا األغوارعمى  اإلسرائيميةمن مقترحاتو بشأن استمرار السيطرة 
 ألغىوالدولية، بأن كيري  اإلسرائيميةالمعروف بصمتو بأجيزة المخابرات  اإلسرائيميوذكر موقع "تيك ديبيكا" 

، واقترح حاليا نشر األردنفي منطقة غور  اإلسرائيميةوتحت ضغط فمسطيني كبير اقتراحو بوجود القوات 
حصرية لمموقع  أميركيةذلك نقال عن مصادر و  اإلسرائيميةفي المكان عوضا عن القوات  أميركيةقوات 

 االستخباري.
 إلفساحاقتراحو السابق بتخصيص طرق داخل مناطق الضفة الغربية  أيضا ألغىكيري  إنالموقع  وأضاف
عمى المعابر  إسرائيميين، كذلك وجود مراقبين األغوارلموصول إلى منطقة  اإلسرائيميةالقوات  أمامالمجال 

 .واألردنة الفمسطينية المستقبمية الحدودية بين الدول
، وما األردنعمى طول الحدود مع  أميركيةالموقع وفقا لمصادره أن كيري يطرح حاليا نصب قوات  وأضاف

عن ُبعد باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة، لمراقبة دائمة لما يدور في المنطقة  إسرائيميةسماه رقابة 
، أنو وفقا ليذه المقترحات ستكون المرة وأميركيين إسرائيميينبراء والمعابر الحدودية. ونقل الموقع عن خ
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 األميركيين، وان إلسرائيلمسؤولية الدفاع عن الحدود الشرقية  األميركيالتي سيتولى الجيش  األولى
بل  واألردنسيأخذون عمى عاتقيم تشغيل المعابر الحدودية ليس فقط بين الدولة الفمسطينية المستقبمية 

سرائيلبين الدولة الفمسطينية  المعابر  .وا 
بين الطرفين في منتصف كانون  اإلطارالتي يعتزم كيري طرحيا ضمن اتفاق  األخرى األمورومن بين 

الثاني المقبل، ىو إقامة ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ينص اقتراح كيري عمى وجود 
القطار نفسو  أما اإلسرائيميةالحديد تحت السيادة قطار سريع يصل بين غزة والخميل، حيث ستكون سكة 

 فسيكون تحت السيادة الفمسطينية.
، وان ليس من اإلسرائيميةمحطات لمتوقف ليذا القطار داخل الحدود  أيةالموقع أنو لن تكون ىناك  وأضاف

الجانبين سيبمغون  األميركيين، وان اإلسرائيمية األراضيصالحيات جيش االحتالل توقيف القطار داخل 
لمتوصيل بين  أرضيةموضوع القطار محسوم، وذلك بدال من شق قناة تحت  أن واإلسرائيميالفمسطيني 

 القطاع والضفة الغربية.
طالبوا  أنيم إالموافقتيم عمى موضوع القطار السريع،  األميركيينالموقع إلى أن الفمسطينيين اخبروا  وأشار

م اهلل بدال من الخميل، وذلك في محاولة فمسطينية بأن يخترق بأن تكون المحطة الرئيسة لمقطار في را
القطار التجمع االستيطاني في غوش عتصيون، لخمق سابقة في اختراق التجمعات االستيطانية عن طريق 

نتنياىو لم يرفض  إن"ديبيكا"  وأضافاستخدام وسائل المواصالت التي ستكون تحت السيادة الفمسطينية. 
 انو لم يعط موافقتو النيائية عميو. إالرض عميو، االقتراح عندما ع

 //العرب اليوم، عمان، 
 

  كي لمسالميمشروع أمر  الجانب الفمسطيني لم يستمم أي    عبد ربه: .
إن »قال أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر عبد ربو: : جييان الحسيني –القاىرة 

، «أمر خطير لمغاية»، معتبرًا أن االتفاق المرحمي «يستمم أي مشروع أميركي لمسالم الجانب الفمسطيني لم
إلى المصالحة، مؤكدًا « حماس»وأن إسرائيل تماطل من أجل إضاعة الوقت وخمق واقع جديد. ودعا حركة 

 في« حماس»أنو لن تكون ىناك دولة فمسطينية من دون غزة. كما اعتبر أن رئيس المكتب السياسي ل 
 أصعب حاالتو، وال يممك التأثير في أحد في حركتو.

ليست لدينا فكرة عن مالمح العرض األميركي... فاألميركيون لم يعرضوا عمينا «: »الحياة»وأكد عبد ربو ل 
شيئًا حتى اآلن، وما يتردد من أفكار أو طروحات سمعنا بو فقط عبر وسائل اإلعالم. لكن )ووزير الخارجية 

كيري لم يعرض عمينا شيئًا بعد... فنحن حتى اآلن لم نستمم أي شيء من الجانب األميركي جون( 
 «.األميركي

وشدد عمى أن ىناك قضايا محددة يتمسك بيا المفاوض الفمسطيني، وال يممك تمريرىا أو تجاوزىا، مشيرًا 
تذرعون بحجة اإلسرائيميون ي»إلى رفض وجود إسرائيمي عمى نير األردن أو في منطقة األغوار، وقال: 

األمن... ىم يريدون االستيالء عمى أىم منطقة زراعية، وىذا أمر نرفضو... كذلك، ال يمكن أن نقبل بوجود 
، مشيرًا إلى أنيا «جندي إسرائيمي واحد في قمب الضفة الغربية، ولن نقبل باستثناء القدس من أي حل

س الشرقية، كما نرفض ضم إسرائيل لمكتل ال يوجد حل ال يشمل القد»عاصمة الدولة الفمسطينية. وقال: 
 «.االستيطانية في الضفة
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لم يطرح عمينا رسميًا تمديد المفاوضات... لكن مواقف نتانياىو معروفة سمفًا، فيو ال يريد حاًل، وال »وقال: 
ى يريد سالمًا، وال يريد تحقيق أي نتيجة سياسية. ما يعنيو فقط ىو إضاعة الوقت لخمق أمر واقع جديد عم

 «.األرض... وىذا طبعًا لن يقودنا إال إلى مأزق وانسداد سياسي
أسيرًا فمسطينيًا لن يتم إال في مقابل إطالق  26وعمى صعيد ما اشترطو نتانياىو أخيرًا بأن إطالق 

ليس لنا »عامًا، أجاب:  22الجاسوس اإلسرائيمي جوناثان بوالرد السجين في الواليات المتحدة األميركية منذ 
شرافيم شأن ، الفتًا إلى أن ما «في ذلك، فيناك اتفاق ممزم مع الحكومة اإلسرائيمية وفي رعاية األميركيين وا 

وقعت عميو إسرائيل أواخر تموز )يوليو( الماضي يمزميا إطالق جميع األسرى الفمسطينيين المعتقمين قبيل 
دد لمدفعة الثالثة من األسرى، يوم لذلك، فإنو في الوقت المح»، وقال: 104اتفاق أوسمو والبالغ عددىم 
ىذا أمر ال رجعة فيو، ولن نقحم أنفسنا بالرد عمى »، مضيفًا: «أسيراً  26األحد المقبل، سيتم إطالق 

 «.تصريحات إسرائيمية من ىنا أو ىناك
م وعما طرحو وزير الدفاع اإلسرائيمي السابق إييود باراك بإمكان اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية في حال عد

باراك ال يمثل إال نفسو، وال قيمة لمواقفو »التوصل إلى حل مع الجانب الفمسطيني عبر المفاوضات، أجاب: 
أو آرائو، وىو ال يقل تعنتًا عن نتانياىو، فيو مثمو ال يريد التوصل إلى حل، ولقد كان دائمًا عنصرًا معطاًل 

 «.في المفاوضات
برئاسة رئيس « حماس»وبين وفد حركة « فتح»وفد حركة  وعمى صعيد المقاءات التي حصمت في قطر بين

المكتب السياسي خالد مشعل، وكذلك االتصال الياتفي األخير الذي تم بين مشعل وعباس، ومدى 
لألسف، مشعل أصبح في أضعف حاالتو، وىو ال يمون عمى أحد »انعكاساتيا عمى أجواء المصالحة، قال: 
إلى اتخاذ خطوات عممية وجادة من أجل « حماس»ودعا «. الحركة(في حماس )ال يممك تأثير في قياديي 

، في إشارة إلى «األميركيون واإلسرائيميون يستغمون االنقسام من أجل تمزيق الوطن»إنياء االنقسام، وقال: 
لن تكون ىناك دولة فمسطينية »ما أعمنو الرئيس باراك أوباما عن إقامة دولة فمسطينية في الضفة. وأردف: 

دون غزة... غزة مكون أساسي من مكونات الدولة الفمسطينية الواحدة، وأي محاوالت لتمرير سيناريوات من 
سرائيل معًا ىدفيما تمزيق »وتابع: «. أخرى لن نقبل بو عمى اإلطالق يجب أن تعي حماس أن أميركا وا 

 «.تإن إنياء االنقسام ىو الرد الواقعي عمى ىذه الطروحا« حماس»الوطن ... أقول ل 
وعمى صعيد ما تردد بأن خطة كيري تضمن توطين الالجئين الفمسطينيين في األردن، وأن التمثيل األردني 

اإلسرائيمي(  -في اتفاق وادي عربة )اتفاق السالم األميركي  2لحقوق الالجئين مطروح، خصوصًا أن البند 
رح عمينا أي شيء بعد من الجانب أكرر أنو لم يط»ذكر توطين الالجئين الفمسطينيين في األردن، قال: 

األميركي، ومن ثم ال يمكنني التعميق. ومع ذلك، فيذه القضية مرفوضة تمامًا من جانبنا، وأعمم أن 
 «.األردنيين ال يقبمون بيا

إنيا ال تممك الحق «: »صوت فمسطين»وشن عبد ربو ىجومًا الذعًا عمى الواليات المتحدة، وقال إلذاعة 
ليعطوه »، مضيفًا: «ي حدودنا، وأن تسمح لممحتل اإلسرائيمي بأن يقتطع أجزاء من أرضنافي أن تقرر أين ى

أجزاء من كاليفورنيا أو من واشنطن أو من أي مكان آخر يريدونو، لكن ىذه ىي األرض الوطنية لمشعب 
 «.الفمسطيني التي ال يممك أحد عمى اإلطالق العبث بيا أو التنازل عن أي جزء منيا

أمر خطير لمغاية، وسيؤدي إلى تقويض كل الجيود التي تجرى »ديث عن االتفاق المرحمي بأنو ووصف الح
اآلن، وسيواجو الشعب الفمسطيني وقواه الوطنية بالرفض المطمق وبالدعوة إلى االمتناع عن إكمال الدخول 
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أن ىذه مسألة في غاية نعتقد أن ىناك أطرافًا في اإلدارة األميركية تدرك »وزاد: «. في العممية السياسية
 «.الخطورة، وال يمكن الدخول فييا عمى اإلطالق

قمنا أكثر من مرة إننا ال نجد أي ضرورة لما يسمى اتفاق إطار، ألنو سيعطي إسرائيل كل ما »وأوضح: 
ما سيعطينا إياه غير قابل لمتنفيذ، بينما سيكون ما تأخذه »، مضيفًا: «تريده عمى حساب األرض الفمسطينية

سرائيل قاباًل لمتطبيق المباشر، خصوصًا في ما يتعمق بمنطقة األغوار والحديث عن الدولة الييودية وسواىا إ
 ."من األمور

 135./.2/3.الحياة، لندن، 
 

 تطالب المجتم  الدولي بالتدخل لوقف العدوان عمى غزةفي رام اهلل  الحكومة 5
الحكومة "سطينية في الضفة الغربية، إيياب بسيسو، إن قال الناطق باسم الحكومة الفم: األناضول –رام اهلل 

جبار إسرائيل عمى وقف غاراتيا عمى أبناء  بدأت اتصاالت مع األطراف الدولية من أجل التدخل العاجل وا 
 ."الشعب الفمسطيني وخاصة في غزة

والضفة وقف التصعيد اإلسرائيمي المتواصل في قطاع غزة "وطالب بسيسو في بيان المجتمع الدولي ب
 ."الغربية والقدس

عمى قطاع غزة، وطالب بتدخل دولي فوري وعاجل  "إسرائيل"وأدان بسيسو الغارات والقصف الذي تشّنو 
 .لوقف ىذا التصعيد

 135./.2/3.رأي اليوم، لندن، 
 

 : الطائفة المسيحية هي جزء من النسيج الوطني والمجتمعيفي غزةالحكومة  4
ة بالتينئة "إلخوانيم وأبناء شعبيم في الطائفة المسيحية في فمسطين بأعياد تقدمت الحكومة الفمسطيني غزة:

الميالد"، مؤكدة أن "أىمنا المسيحيين ىم جزء من النسيج الوطني والمجتمعي ويتعرضون كما يتعرض 
 إخوانيم المسممون في فمسطين لظمم االحتالل الصييوني الظالم".

ومة الفمسطينية في تصريح لو: "إن الحكومة الفمسطينية وىي وقال م. إيياب الغصين الناطق باسم الحك
تينئ الطائفة المسيحية حرصت خالل األيام الماضية بالقيام بواجبيا بتسييل سفرىم عبر معبر بيت حانون 

 إلى بيت لحم لممشاركة في االحتفاالت"، مضيفا أنيا وفرت ليم األجواء اآلمنة لالحتفال بسالم في غزة.
ن الحكومة الفمسطينية تتمنى زوال االحتالل "لنحتفل معًا في المسجد األقصى المبارك وكنيسة وأشار إلى أ

 القيامة بالقدس، وكل عام وأبناء شعبنا وأىمنا بألف خير".
 135./.3/3.وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم، 

 
 عنهم راجاإلفسرى المقرر األ بأسماءترفض تزويد السمطة الفمسطينية  "سرائيل"إ :قراق  3

الفمسطينيين امس بان اسرائيل رفضت تسميم السمطة  األسرىعيسي قراقع وزير شؤون  أكد: رام اهلل
الفمسطينية اسماء القائمة الثالثة من االسرى المقرر االفراج عنيم االسبوع المقبل، كدفعة ثالثة من المعتقمين 

منيم في دفعتين سابقتين مع تواصل  52ح أسرى، والذين اطمق سرا 104منذ ما قبل اوسمو البالغ عددىم 
قراقع في تصريح صحافي أن سمطات االحتالل رفضت مجددا  وأوضحجوالت المفاوضات برعاية اميركية. 

الشير  22تزويد السمطة الفمسطينية بأسماء الدفعة الثالثة من قدامى األسرى المقرر اإلفراج عنيم في 
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عمى التالعب بأعصاب األسرى وذوييم"، مضيفا أن "القائمة  الجاري، وقال: "إن سمطات االحتالل دأبت
أسيرا من باقي األسرى البالغ عددىم  26ستعمن رسميا في غضون ساعات وفق ما أعمنتو إسرائيل، وتشمل 

 أسيرا". 52
 135./.2/3.العرب اليوم، عم ان، 

 
 حماس تنفي عالقتها بشخص اعتقمه الجيش المصري لمحاولته تفجير موق  أمني 6

نفزت حركزة حمزاس، األربعزاء، عالقتيزا بشزخص أعمنزت القزوات المسزمحة المصزرية اعتقالزو : غززة ز يزو بزي أي
 واعترافو بمحاولتو تفجير موقع أمني مصري.

وقالت "حماس" في بيان تمقت "يونايتد برس إنترناشونال" نسخة منو، إن "الشخص المزذكور فزي ىزذا االّدعزاء 
، ال عالقة لحركزة حمزاس بزو وال تعزرف عنزو شزيئًا، وىزو غيزر موجزود فزي والمدعو جمعة خميس محمد بريكة

 كشوف السجل المدني في قطاع غزة".
ودعت "حماس" الجيات المصرية إلى "توخي الدقزة فزي معموماتيزا، والكزف عزن الززج بزز"حماس" فزي األحزداث 

 حة".التي تجري في مصر"، مؤكدة أن "كل ىذه االدعاءات كاذبة وال أساس ليا من الص
وأكدت الحركة "مواصمتيا لمواجية االحتالل الصييوني، وأن نقيضيا الوحيد ىزو االحزتالل وال عزداوة ليزا مزع 
أي طرف عربي"، مشّددة عمى أن "كل محزاوالت التشزويو والتزي ال تخزدم إاّل أىزداف االحزتالل لزن تثنييزا عزن 

 مواصمة المقاومة لدحر االحتالل".
 66/26/6023، الحياة، لندن

 
 و   مصري داخمي حماس لن تكون طرفًا في أي  : رهومب 7

اعتبر فوزي برىوم، الناطق باسم حركة حماس أن تحذيرات الحكومة القائمة في مصر لحركة المقاومزة : غزة
لى حركة "حماس".  اإلسالمية "حماس" ىي "محاولة لتصدير أزماتيا الداخمية إلى الفمسطينيين وا 

م األربعاء أن حركتو "لزم ولزن تكزون طرفزًا فزي أي وضزع مصزري داخمزي، وأكد برىوم في تصريح صحفي اليو 
ومعركتنا فقط مع االحتالل اإلسرائيمي"، وتابع "نؤكد أننا لن ننجّر إلى أي مناكفات أو توترات جانبية تحزاول 

 أطراف عدة جرنا إلييا بعيدًا عن تفرغنا لمقاومة االحتالل والدفاع عن شعبنا وحمايتو".
الحكومة المصرية وكل وسائل اإلعالم الموالية ليا إلى "الكّف عن الزّج بالفمسطينيين في أحداث ودعا برىوم 

 مصر وسيناء".
 65/26/6023المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
  ر عن غزة: المقاومة لن تدف  أثمانا سياسية لرف  الحصاالبردويل 8

الحصزار المفزروض عمزى قطزاع غززة، ىزو  أكد القيادي في حركة حماس صالح البردويزل أن: غزة )فمسطين(
"حصززار سياسززي بالدرجززة األولززى، ىدفززو إخضززاع الشززعب الفمسززطيني لألمززر الواقززع وقبولززو بالتسززميم بحقوقززو"، 

 وىو أمر قال بأنو "لم ولن يحصل".
( لز "قدس برس"، عن أسفو لتقاطع مصزالح 26|62وأعرب البردويل في تصريحات خاصة لو اليوم األربعاء )

ل مع أنظمة عربية في حصار غزة، وقال: "قضية حصار غزة قضية سياسية بامتيزاز، لألسزف الشزديد إسرائي
تنجر عنيا معاناة إنسانية خطيرة تمس قطاعات واسعة من أبناء الشعب الفمسطيني، فينزاك مرضزى يتزألمون 
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ذا لزذلك، ومعبزر وىناك عجزز فزي معزالجتيم فزي غززة، يريزدون أن يسزافروا لمعزالج فزي الخزارج فزال يجزدون منفز
بيت حانون مغمق وكذلك كرم أبو سالم، وحتى معبر رفح الذي يغمق لعدة أيزام عنزدما يزتم فتحزو ال يسزمح إال 
بدخول عشرات من بين آالف من ذوي الحاجة الممحة لمسفر، وىزو يفزتح لبضزع سزاعات ثزم يزتم غمقزو بحجزج 

يذا لقرار بزإيالم غززة ودفعيزا لمتنزازل عزن حقزوق مختمفة آخرىا انقطاع شبكة االنترنت. ويبدو أن ذلك يأتي تنف
 الشعب الفمسطيني".

وأضزززاف: "التفكيزززر عنزززدنا ال يصزززل حزززد الحزززديث عزززن األثمزززان السياسزززية، فزززالوطن أغمزززى كثيزززرا مزززن الشزززعور 
بالحاجزززة، ومزززا تتحممزززو المقاومزززة منزززذ سزززنوات طويمزززة لزززم يزززدفعيا لمتفكيزززر ولزززو لمحظزززة واحزززدة فزززي التخمزززي عزززن 

 فإن من يفكر أنو بحصارنا سيدفعنا لمخضوع فيو واىم". الثوابت، ولذلك
 65/26/6023قدس برس، 

 
 "اإلرهابية" المسممين باإلخوانارتباطها  فك   إلىفتح تدعو حماس  9

المسزممين، وذلزك  اإلخزواندعت حركة فتح، اليوم األربعاء، حركة حمزاس الزى فزك ارتباطيزا بجماعزة  :رام اهلل
تو العادلززة ويززالت االنتمززاء ليززذه الجماعززة، التززي اصززبحت حسززب القززانون لتجنيززب الشززعب الفمسززطيني وقضززي

 وكذلك كل من يمت ليا بصمة. إرىابيةالمصري جماعة 
وقززال المتحززدث باسززم حركززة فززتح، أحمززد عسززاف إن اسززتمرار انتمززاء حمززاس وتبعيتيززا لمتنظززيم الززدولي لجماعززة 

فزي مواجيزة مزع دول عربيزة أىميزا مصزر  االخوان سيضزع الماليزين مزن ابنزاء شزعبنا وخاصزة فزي قطزاع غززة
التي قررت اعتبار جماعة االخوان )ارىابية(، ما يعني تداعيات أمنية واقتصادية خطيرة جزدا سزتنعكس عمزى 

 حياة ومستقبل أىمنا ىناك.
واضاف عساف ان التحديات التي تجابو القضية الفمسطينية والتطورات الجارية فزي منطقتنزا العربيزة وخاصزة 

ريززة مصززر الشززقيقة تحززتم عمززى حمززاس اعززالء مصززالح شززعبنا عمززى ايززة مصززالح حزبيززة وارتباطززات فززي جميو 
خارجيززة بمززا فييززا تبعيتيززا لجماعززة االخززوان المسززممين والكززف عززن رىززن مصززير قضززيتنا الوطنيززة ومشززروعنا 

 الوطني وفق مصالح جماعة االخوان المسممين واولوياتيا.
ىززذه المحظززات المصززيرية ان تتحززول لثقززل يرفززع المصززالح وشززدد عسززاف عمززى ان المطمززوب مززن حمززاس فززي 

العميززا لمشززعب الفمسززطيني، بززدل بقائيززا كعززبء ثقيززل عمززى القضززية الفمسززطينية بسززبب تبعيتيززا لجماعززة االخززوان 
قززززرار الززززوالء واالنتمززززاء لميويززززة الوطنيززززة الفمسززززطينية وربززززط مصززززيرىا بحاضززززر ومسززززتقبل الشززززعب  المسززززممين وا 

وأكدت فتح ثقتيا بزأدراك ومعرفزة القيزادة السياسزية فزي مصزر الشزقيقة لمحقيقزة وىزي ان  الفمسطيني قوال وفعاًل.
نيزا تفزرض سزيطرتيا بزالقوة،  حماس ال تمثل إال جزءا بسيطا من شعبنا فزي القطزاع ممزن ينتمزون لمجماعزة، وا 

تيم وأرضززيم وأن الغالبيززة العظمززى مززن ابنززاء شززعبنا ىززم فمسززطينيون يفتخززرون بانتمززائيم ووالئيززم لشززعبيم وامزز
 ولثقافتيم وىويتيم الوطنية.

 66/26/6023، وكالة معًا اإلخبارية
 

 عمى تصريحات عساف: فتح مطالبه بفك ارتباطها م  االحتالل حماس رداً  20
استيجنت حركة حماس "االبتذال السياسي الزذي تمارسزو حركزة فزتح وتزدخميا فزي شزؤون الزدول : الرأي –غزة 

 األخرى".
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نمززا فززي وأكززد النززاطق باسززم ال حركززة سززامي أبززو زىززري " أن الخطززأ لززيس فززي االنتمززاء لفكززر جماعززة اإلخززوان وا 
 التعاون األمني مع االحتالل والتفاخر بذلك من قبل قيادة فتح".

 وطالب أبو زىري فتح "بفك ارتباطيا مع االحتالل والتخمص من ىذا العار التاريخي".
نما وأبدى أبو زىري تقدير حماس لجماعة اإلخوان في م صر، مشددا عمى أن حماس ليست حركة مصرية وا 

 حركة وطنية فمسطينية وليست بحاجة إلى دروس من الممطخين بعار التنسيق األمني مع العدو.
 66/26/6023، وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم

 
 : حماس ستكشف بالمواجهة المقبمة قدرات قتالية غير مسبوقةلـ"هارتس"المحمل العسكري  22

ذكر المحمل العسكري لصحيفة "ىآرتس" العبرية مساء األربعزاء أن حركزة حمزاس و"إسزرائيل" : المحتمةالقدس 
غير معنيتان حالًيا بتصزعيد عسزكري، ولكمتييمزا المبزررات التزي تجعزل مزن الصزعب عمييمزا التزورط اليزوم فزي 

 فين أمس.مواجية عسكرية جديدة وذلك عمى الرغم من التصريحات الحربية التي صدرت عن الطر 
ىرئيززل فززي تحميززل لززو نشززر مسززاء األربعززاء إلززى أن "حمززاس تمززر بضززائقة اقتصززادية والتززي  ]عززاموس  وأشززار

تمثمت بإغالق األنفاق عمى الحدود المصرية األمر الذي فاقم األوضاع االقتصادية لمقطاع مزا شزكل ضزغًطا 
 عمييا وىي ترى أن ىذا التوقيت ليس في صالحيا".

" تعزززاني أيًضزززا مزززن تجزززدد العمميزززات فزززي الضزززفة الغربيزززة إضزززافة إلزززى تعثزززر المفاوضزززات، بالمقابزززل ف"إسزززرائيل
واسززتنفارىا عمززى الجبيززة الشززمالية، مضززيفا أنززو "لززن تنزززعج إسززرائيل إذا توقززف التصززعيد مززع القطززاع إلززى ىززذا 

 الحد".
بالصززواري   وأضزاف ىرئيززل أن "حمزاس ترغززب فززي دخزول المعركززة ويززدىا العميزا بعززد اسززتكمال تعبئزة مخزونيززا

بعيززدة المززدى حيززث تقززوم اليززوم بتصززنيعيا ذاتًيززا بززدل االعتمززاد عمززى إيززران التززي انقطززع حبززل الززوداد معيززا مززع 
 انفصال حماس عن بشار األسد في أعقاب مذابحو األخيرة".

وأشار إلى مواصمة حماس في ىذه األيام تجاربيا الصاروخية تجاه البحر المتوسزط حيزث تسزعى لزيزادة مزدى 
 كم. 50صواريخيا المصنعة ذاتيا لتصل إلى مدى  ودقة

وأعرب ىرئيل عن مخاوفو من المواجية القادمة مع حماس، حيث قال: إن "الحركة آخذة في التطور وستجد 
 إسرائيل مشكمة في التأقمم معيا مستقباًل".

تكشزف حمزاس عزن وتابع "عمى إسرائيل أن تأخذ في حساباتيا حال اندالع أي مواجية عسكرية احتمالية أن 
وسزززط إسزززرائيل( االسزززتراتيجية -قزززدرات قتاليزززة غيزززر مسزززبوقة كتوجيييزززا لمضزززربات الدقيقزززة لمنطقزززة )غزززوش دان

 والمكتظة بالسكان".
واختزززتم ىرئيزززل تحميمزززو بزززالقول إن "حمزززاس ال يمكنيزززا عمزززى أي حزززال مجزززاراة قزززدرات الجزززيش اإلسزززرائيمي لكنيزززا 

نقززاط ضززعفيا فباإلضززافة لمصززواري  القززادرة عمززى الوصززول إلززى تسززتغل الوقززت والواقززع الحززالي بفطنززة لتجززاوز 
منطقة )غوش دان( لدييا أيضا عشرات األنفزاق اليجوميزة التزي تمكنيزا مزن القيزام بعمميزات الخطزف زد عمزى 

 ذلك قياميا بتطوير الطائرات الصغيرة بدون طيار.
تيا عمى اإلضرار بإسرائيل"، عمزى وقال "من الممكن أن تكون حماس قد وجدت ىي أيًضا الطريقة لزيادة قدر 

 حد تعبيره.
 65/26/6023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
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 اليرموك  بمخيمتتفق عمى تشكيل وفد لمتفاوض م  المسمحين  الفمسطينية الفصائلسورية:  26
أجزل  ، عمى تشكيل وفد من قيادات األقاليم، من21اتفقت فصائل العمل الوطني الفمسطيني الز: وفا –دمشق 

 التفاوض مع المسمحين لخروجيم من مخيم اليرموك بالسرعة القصوى.
وناقشزززت فصزززائل العمزززل الزززوطني فزززي اجتماعيزززا اليزززوم األربعزززاء، فزززي مقزززر المجمزززس الزززوطني الفمسزززطيني فزززي 
دمشززق، أوضززاع المخيمززات الفمسززطينية فززي سززوريا، خاصززة مخززيم اليرمززوك، وسززبل التخفيززف مززن معانززاة أبنززاء 

 يمات.شعبنا في المخ
عمززى ضزززرورة انسزززحاب المسزززمحين خزززارج  21وأكززدت الفصزززائل عمزززى الموقزززف الفمسززطيني الجزززامع مزززن قبزززل الزززز

 المخيمات وتسوية أوضاع من يرغب بالتعاون مع الدولة السورية وعودة كافة خدمات الدولة.
عمميززة ، كمززا بحززث المجتمعززون الخطززوات ال21وشززددت عمززى أن المرجعيززة ألي تفززاوض مززع المسززمحين ىززي الززز

لمتابعزززة معالجزززة القضزززايا الحياتيزززة واإلنسزززانية ألىزززالي المخيمزززات الفمسزززطينية خاصزززة اليرمزززوك، بالتعزززاون مزززع 
 الدولة السورية، ومؤسسة الالجئين، ووكالة األونروا.

 65/26/6023، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 يةينيين بسور "فدا" يطالب بوحدة الفصائل لمساعدة الالجئين الفمسط 23
تمنززززى االتحززززاد الززززديمقراطي الفمسززززطيني "فززززدا" نجززززاح اجتمززززاع القززززوى والفصززززائل  :القززززدس دوت كززززوم -رام اهلل

غاثزززة  الفمسزززطينية فزززي دمشزززق، أمزززال الخزززروج بالنتزززائج المحزززددة لزززو وبأسزززرع وقزززت ممكزززن بمزززا يضزززمن حمايزززة وا 
سززوريا، وحمايززة المخيمززات الفمسززطينية الالجئززين الفمسززطينيين فززي سززوريا وتجنيززبيم ويززالت ومآسززي النزززاع فززي 

 فييا وجعميا آمنة وخالية من السالح والمسمحين.
ويؤكد االتحاد الزديمقراطي الفمسزطيني "فزدا" عمزى ضزرورة عمزل جميزع الفصزائل كافزة عمزى تطبيزق بنزود وثيقزة 

مسززؤولية بيززذا الخصززوص، والتحمززي بال 1/5/6023اإلجمززاع الززوطني الفمسززطيني التززي تززم التوقيززع عمييززا فززي 
الوطنية الالزمة وضبط النفس لنزع أية ذريعة من أية جية مسمحة كانت ومنعيا من انتياك حرمة المخيمات 

 أو تحويميا إلى ساحات لالشتباك.
غاثة مشتركة  ودعا "فدا" مختمف الفصائل الفمسطينية إلى إعالن حالة الطوارئ واالنتظام في غرفة عمميات وا 

ة والطبيزة ووسزائل التدفئزة والمزأوى لالجئزين فزي المخيمزات سزيما فزي ىزذه الظززروف وتقزديم المسزاعدات الغذائيز
الجوية الصعبة وظروف البرد القارص، عمى ضوء األوضاع الكارثية التي تعيشيا المخيمات الفمسزطينية فزي 

 سوريا عموما، ومخيمات درعا واليرموك وخان الشيح والحندرات خصوصا.
 66/26/6023، القدس، القدس

 
 لألبدلمتهدئة ولن نحافظ عميها  إسرائيمياختراق  2400: "سرايا القدس" 24

أكد أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسزكري لحركزة الجيزاد اإلسزالمي أن إسزرائيل اخترقزت : غزة
 .6026مرة منذ ديسمبر  2100التيدئة أكثر من 

صزابة وقال أبو أحمد في تصريحات لو "إن ما حدث امس من استشيا اخزرين فزي سمسزمة غزارات  3د طفمة وا 
إسززرائيمية عمززى القطززاع كززان الخززرق األكبززر ونحززن لسززنا حريصززين عمززى انييززار التيدئززة وذلززك لمصززمحة شززعبنا 

 وبسبب الظروف اإلقميمية سنحافظ عمييا ولكن ليس لألبد".
بإنيزاء التيدئزة ولكزن لزيس وأضاف أن التيدئة يجب أن تكون متبادلة ومتكافئة ويبدو أن االحزتالل لديزة قزرار 

 في المدى المنظور".
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 وتابع "كل نقطة دم تستقط يجب الرد عمييا ولكن طبيعة الميدان تحدده".
وحول نقل االحتالل رسالة تيديد لغزة عبر مصر، قال ابو احمزد ان مصزر ىزي الضزمان التفزاق التيدئزة فزي 

فزي غززة طالبزت مصزر بالتزدخل ويحزاول  وربما يكون تبادل رسائل مع مصر وأيضا الحكومة 6026ديسمبر 
االحتالل إرسال رسزائل عبزر الوسزيط ولكزن األمزور لزم تحتزاج لمتزدخل ألنيزا لزم تخزرج عزن السزيطرة والخطزوط 

 الحمراء.
 66/26/6023، وكالة سما اإلخبارية

 
 حماسأبو زهري: تشكيل لجنة تحقيق في فتح حول تسريب وثائق يؤكد صحة ما نشرته  25

بحزق الشزعب الفمسزطيني،  بزاإلجرامالسفارة الفمسطينية في القاىرة وحركة فتح فزي مصزر  اتيمت حركة حماس
 وطالبتيم بتحمل مسئولية تجاوزاتيم الخطيرة بحق الفمسطينيين.

جززاء ذلززك عمززى لسززان سززامي ابززو زىززري النززاطق باسززم الحركززة تعقيبززًا عمززى المعمومززات حززول تشززكيل لجنززة مززن 
ركة في الساحة المصرية بعد اتياميم بتسريب وثزائق مفبركزة موجيزة مزن حركة فتح لمتحقيق مع مسؤولي الح

صدارىا عقوبات ضدىم.  رام اهلل إلى أجيزة األمن واإلعالم المصري لتشويو صورة حركة حماس وا 
وقال ابو زىري: "تشزكيل لجنزة التحقيزق يؤكزد صزحة مزا نشزرتو حركزة حمزاس سزابقًا مزن وثزائق كانزت األجيززة 

هلل تقوم بفبركتيا وتسويقيا عمى األمن واإلعزالم المصزري مزن خزالل قيزادات فزتح فزي السزاحة األمنية في رام ا
 المصرية وسفارة القاىرة".

واضززاف:"ىذه الوثززائق اسززتخدمت مززادة لصعززالم المصززري لمتحززريض عمززى الشززعب الفمسززطيني وخاصززة أىمنززا 
 المقيمين في مصر".

 65/26/6023، فمسطين أون الين

 
 ر النتخابات تشريعية ورئاسيةبتشكيل حكومة مؤقتة تح    عباس طالبت"الشعبية"  26

أكززد عضززو المجنززة المركزيززة العامززة لمجبيززة الشززعبية لتحريززر فمسززطين عمززاد أبززو رحمززة أن : رام اهلل )فمسززطين(
تيديدات قادة االحتالل الصييوني لفصائل المقاومة يجب ان تؤخزذ عمزى محمزل الجزد، خصوصزًا بعزد عمميزة 

مزززى حزززدود قطزززاع غززززة والزززذي يمكزززن ان يزززوفر ذريعزززة لجزززيش االحزززتالل باسزززتيداف فصزززائل قزززنص الجنزززدي ع
 المقاومة الفمسطينية.

( بتشزكيل جبيزة مقاومزة موحزدة تضزم كزل 26|62وطالب أبو رحمة فزي تصزريحات متمفززة لزو اليزوم األربعزاء )
 الفمسطيني.الفصائل الفمسطينية بحيث ُتوحد طاقاتيا في مواجية أي عدوان عمى ابناء الشعب 

وأضززاف أبززو رحمززة: "إن برنززامج المقاومززة ىززو البززديل الززواقعي والعممززي لبرنززامج المفاوضززات العقززيم الززذي لززم 
يحقززق شززيء لشززعبنا الفمسززطيني، وىززو البززديل لمحززاوالت فززرض المشززروع االمريكززي االسززرائيمي التصززفوي عمززى 

 الفمسطينيين".
ًا بتشزكيل الحكومزة المؤقتزة التزي ستحضزر لالنتخابزات ودعا أبزو رحمزة الزرئيس محمزود عبزاس بزأن يباشزر فزور 

التشزززريعية والرئاسزززية ودعزززوة اإلطزززار القيزززادي لمنظمزززة التحريزززر الزززذي تشزززكل فزززي حزززوارات العاصزززمة المصزززرية 
القزززاىرة لكزززي يزززتم التوافزززق عمزززى آليزززات تفعيزززل مزززا اتفزززق عميزززو بشزززأن إعزززادة بنزززاء مؤسسزززات منظمزززة التحريزززر 

ية، مؤكزدًا أن الوحزدة الوطنيزة ىزي السزياج األىزم لتحصزين القضزية الفمسزطينية الفمسطينية عمى اسس ديمقراط
 من محاوالت فرض المشروع االمريكي لتصفية القضية الوطنية الفمسطينية.
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 65/26/6023قدس برس، 
 

 "الشعبية" تدعو الستراتيجية وطنية تحمي المقاومة 27
سطينية إلجزراء مراجعزة شزاممة لزز"تكتيكات" المقاومزة دعت "الجبية الشعبية" لتحرير فمسطين قوى المقاومة الفم

فززي إطززار وضززع إسزززتراتيجية وطنيززة تحززدد طبيعزززة ووسززائل وأدوات مواجيززة االحزززتالل اإلسززرائيمي والززرد عمزززى 
 جرائمو المستمرة بحق الفمسطينيين.

اإلسرائيمي  وبين عضو المجنة المركزية لمجبية، جميل مزىر، في تصريح صحفي اليوم األربعاء، أن العدوان
متواصززل عمززى الشززعب الفمسززطيني وبأشززكال مختمفززة، أبززرزه قصززف واسززتيداف المززدنيين األبريززاء فززي المنززاطق 

 الحدودية.
جرامززو الززذي يواصززل العززدوان فززي الضززفة الغربيززة وقطززاع  وأضززاف مزىززر: "ىززذا يززدلل عمززى وحشززية االحززتالل وا 

 ى األرض واغتيال المقاومين".غزة من خالل االستيطان والتيويد لمقدس وفرض الوقائع عم
ورأى مزىر أن االحتالل ُصدم بتطزور إمكانيزات الزردع لزدى المقاومزة الفمسزطينية خزالل الحزرب األخيزرة عمزى 
غزة، وىو يخشى مزن توسزيع ىزذه العمميزة تحسزبًا مزن ردود أفعزال المقاومزة الفمسزطينية المتطزورة، والتزي دكزت 

أن االحزتالل يعزيش حالزة مزن االرتبزاك وال يسزتطيع توجيزو ضزرباتو وأشار مزىر إلزى  قمب الكيان بالصواري .
 .لممقاومة

وأكد مزىر عمى أن التيدئة "وسيمة تجعل لالحزتالل متنفسزًا، وأن المقاومزة يجزب أن تبقزى مشزروعة طالمزا أن 
 االحتالل الزال جاثمًا عمى صدر الشعب الفمسطيني ويحتل األرض".

 65/26/6023، فمسطين أون الين
 

 : حماس تماطل في السماح باالحتفال بالذكرى التاسعة واألربعين لالنطالقة بغزةفتح 28
قالزت عضزو المجنزة المركزيززة لحركزة فزتح آمزال حمزد إن حركززة حمزاس التزي تسزيطر عمزى قطززاع  حسزن جبزر:

 غزة ما زالت تماطل في السماح لحركة فتح بإقامة احتفاليا بالذكرى التاسعة واألربعين النطالقتيا.
ت حمد في تصريح خاص بز "األيام" أن حماس تمارس التسويف الحقيقي فزي ىزذه القضزية قبزل أيزام مزن وأكد

ذكززرى االنطالقززة فززي األول مززن الشززير المقبززل، وتززرفض بشززكل مطمززق السززماح لمحركززة بإقامززة االحتفززال فززي 
فزال فزي مكزان بعيزد مثزل ساحة السرايا أو الكتيبة بمدينة غزة، معتبرة أن حماس تريد دفع فتح إلى إقامة االحت

 مستوطنة "نتساريم" السابقة إلعطائيا إذنا بذلك.
وقالت إن مسؤولين من حركة حماس أبمغونا أن إقامة االحتفزال فزي سزاحة الكتيبزة والسزرايا غيزر واردة، وأنيزم 

 يمكن أن يفكروا في السماح لنا بإقامة االحتفال عمى أراضي مستوطنة نتساريم المخالة.
 66/26/6023، اهلل األيام، رام

 
 شرق غزة اإلسرائيميألوية الناصر تتبني قنص العامل  29

تبنت الوية الناصر صالح الدين، الجناح العسكري لمجان المقاومة الشعبية، عممية قنص العامل االسرائيمي، 
عوز والتي حدثت في تمام الساعة الحادية عشرة والربع من صباح أمس الثالثاء بالقرب من مستوطنة ناحل 

 شرق مدينة غزة.
وقالت االلوية في بيان صحفي، إن منفذين العممية عادوا الى قواعدىم بسالم بعد اطالق ثالث قذائف ىاون 

 باتجاه "المستوطنة" لمتغطية عمى االنسحاب.
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وأكززدت االلويززة ان العمميززة جززاءت ردا عمززى جززرائم االحززتالل التززي ادت الززى استشززياد عززدد مززن ابنززاء الشززعب 
 ني في الضفة الغربية وقطاع غزة.الفمسطي

 65/26/6023، فمسطين أون الين
 

 : الفمسطينيون يخو ون معركة سياسية بالتوازي م  المقاومة الشعبيةفتح 60
أكد عضو المجنة المركزيزة لحركزة "فزتح" جمزال محيسزن، أن الفمسزطينيين يخوضزون اليزوم : رام اهلل )فمسطين(

التوازي مززع المقاومززة الشززعبية التززي قززال بأنيززا أىززم وأبززرز سياسززات معركززة سياسززية فززي المؤسسززات الدوليززة، بزز
 "فتح".

( إلذاعززة "مزوطني" الفمسززطينية المحميزة، بززأن يشززيد 26|62وتعيزد محيسززن فزي تصززريحات لزو اليززوم االربعزاء )
 العام المقبل تصعيدا لممقاومة الشعبية في وجو االحتالل.

لفمسطينية، بتقييم جاد لممراحزل السزابقة، وحزذر مزن اسزتثمار النطالقة الثورة ا 16وطالب محيسن في الذكرى 
 سمطات االحتالل لموقت لتكثيف االستيطان.

 65/26/6023قدس برس، 
 

 بدران ناطقًا رسميًا باسم حماس في الخارجحسام  62
أعمنززت حركززة حمززاس عززن تعيززين األسززير المحززّرر والقيززادي فززي الحركززة حسززام بززدران ناطقززًا باسززميا : الدوحززة
 األراضي الفمسطينية. خارج

وأفزادت حمززاس فززي تعمزيم ليززا، وصززل المركزز الفمسززطيني لصعززالم نسزخة عنززو، اليززوم األربعزاء، أّنززو تززم تعيززين 
المحزززرر بزززدران، والمبعزززد إلزززى دولزززة قطزززر ناطقزززًا رسزززميًا لمحركزززة، مبينزززًة أنيزززا وضزززحت لوسزززائل اإلعزززالم كيفيزززة 

لكترونزززي، وصزززفحتو الشخصزززية عمزززى موقزززع التواصزززل التواصزززل معزززو مزززن خزززالل رقزززم جوالزززو وعنزززوان بريزززده اإل
 االجتماعي.

والمحّرر بدران من مخيم عسكر لالجئين الفمسطينيين في مدينة نزابمس بالضزفة المحتمزة، وقبزل اعتقالزو عمزل 
 مدرسًا لمادة التاري ، وحصل عمى درجة البكالوريوس والماجستير من جامعة النجاح الوطنية.

لالعتقززال لززدى قززوات االحززتالل الصززييوني، وأحززرق منزلززو بشززكل كامززل فززي وتعززرض أكثززر مززن خمززس مززرات 
 ، وىو أحد أبرز قيادة كتائب القسام بالضفة الغربية.6006اجتياح االحتالل لمنزلو بالعام 

 65/26/6023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 حسام بدران: المصالحة مجمدة والكرة في ممعب حركة فتح 66
رسززمي باسززم حركززة حمززاس حسززام بززدران وجززود أي تحركززات جديززدة فززي سززبيل إنيززاء نفززى النززاطق ال: الدوحززة

االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنيزة الفمسزطينية، وأنحزى بالالئمزة عمزى حركزة "فزتح"، التزي قزال بأنيزا اختزارت 
 المفاوضات عن المصالحة.

ىزززا مصززمحة وطنيزززة وجززدد بززدران فزززي تصززريحات خاصززة لزززز "قززدس بززرس" تمسزززك "حمززاس" بالمصززالحة باعتبار 
فمسززززطينية. وبالنسززززبة لحززززديث محمززززود عبززززاس خززززالل حفززززل اسززززتقبال أقامتززززو الرئاسززززة، مسززززاء أمززززس الثالثززززاء 

(، فززي قاعززة األرض فززي كنيسززة الميززد فززي بيززت لحززم، لتينئززة أبنززاء الشززعب الفمسززطيني المسززيحيين، 26|61)
اعتاد عباس أن يقولو  إنشائييو كالم بأعياد الميالد، عن قرب تحقيق الوحدة الفمسطينية بين الضفة وغزة، ف
 في مثل ىذه المناسبات، لكنو ليس مبنيا عمى وجود تحركات فعمية".
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وأكد بدران أن االتصاالت بزين حركتزي "حمزاس" و"فزتح" لزم تنقطزع، لكنزو قزال: "االتصزاالت بيننزا وبزين حركزة 
فززي ممعززب حركززة "فززتح"، خصوصززا "فززتح" لززم تنقطززع لكززن بالنسززبة لممصززالحة األمززور مجمززدة، والكززرة ال تزززال 

بعززدما اختززار التفززاوض مززع االحززتالل بززالرغم مززن رفززض الشززعب الفمسززطيني ومختمززف فصززائمو بمززا فززي ذلززك 
 فصائل منظمة التحرير ليا، واختيار التفاوض يعني التضحية بالمصالحة".

 65/26/6023قدس برس، 
 

 محة في غزة إلى ال عفدراسة لمباحث عدنان أبو عامر: هدم األنفاق يرف  أسعار األس 63
االناضول: بالتزامن مع األرقام الكاشفة عن ندرة المواد األساسزية لقرابزة مميزوني مزواطن فزي قطزاع غززة عقزب 
ىدم األنفاق، كانت ثمة معركة أخرى تدور بصمت تحت األرض من أجل تأخير وصول آالت الحفر واليدم 

الفمسطينية بالقطاع. غير أن اليدم الذي طال األنفزاق لممرات سرية تتدفق من خالليا األسمحة إلى الفصائل 
%، انعكزس بالسزمب عمززى 62وأوقزف حركتيزا بنسزبة كبيزرة تجززاوزت وفزق بيانزات فمسزطينية بالقطزاع أكثززر مزن 

 تزود الفصائل بالسالح والذخيرة، األمر الذي أدى الرتفاع أسعارىا بشكل غير مسبوق.
في دراسزة حديثزة عزن تزأثير ىزدم األنفزاق عمزى األسزمحة بغززة، إن وقال الباحث الفمسطيني عدنان أبو عامر، 

 سوق السالح داخل القطاع يواجو أزمة بعد تدمير األنفاق، حيث شيدت أسعار األسمحة ارتفاعا متزايدا .
% لزبعض 200ووفقا لمدراسة، التي تمقت مراسمة وكالة األناضول نسخة منيا، فقد تضاعفت األسعار بنسزبة 

آالف دوالر قبل ىدم األنفزاق،  3آالف دوالر، مقابل  2( األمريكية إلى 23تفاع سعر بندقية )إماألسمحة، كار 
 دوالر. 2200دوالر، مقابل  6200الروسي ” كالشينكوف”فيما بمغ ثمن الز

%، ومزع تزايزد ىزدم األنفزاق فمزن المتوقزع أن 600أما أثمان الذخيرة وطمقزات الرصزاص، فقزد ارتفعزت، بنسزبة 
 ”.يفوق الوصف“األسمحة ارتفاعا  تشيد أسعار

وتقزول الدراسزة التززي اسزتند فييززا الباحزث إلزى مصززادر عسزكرية، إن فصززائل المقاومزة بغززة تؤكززد أن مزن حقيززا 
 التزود بأسمحة نوعية لمواجية أي عدوان إسرائيمي قادم.

نمزا شزيد القطزاع نقصزا فزي عزدد مزن ا ألسزمحة األخزرى، ولم ترتفع أسعار األسزمحة فقزط جزراء ىزدم األنفزاق، وا 
، ومززن أىميززا 6026كتمززك التززي اسززتخدمتيا حمززاس فززي المواجيززة السززابقة مززع إسززرائيل أواخززر العززام الماضززي 

” فجزززر“كزززم، وصزززواري   10صزززاروخ )جزززراد( الميزززرب مزززن الخزززارج، وىزززو صزززاروخ كاتيوشزززا مطزززور يبمزززغ مزززداه 
مضزادة لممزدرعات، وقنابزل يدويزة كزم، وقزذائف )ىزاون(، وعبزوات  42اإليرانية الصنع، التي يصل مداىا إلزى 

متززززًرا، بجانززززب قززززذائف )آر بززززي جززززي( المعروفززززة، واألسززززمحة الرشاشززززة الخفيفززززة، والرشاشززززات  220ذات مززززدى 
 المضادة لمطائرات.

وقزززال أبزززو عزززامر، فزززي تصزززريح لمراسزززمة وكالزززة األناضزززول، إن االرتفزززاع فزززي أسزززعار األسزززمحة ونقصزززيا جعزززل 
تسزتطيع حيازتزو وامتالكزو مزن أسزمحة عبزر وسزائل أخزرى فزي مقزدمتيا  الفصائل تبذل جيدا حثيثا لتحصيل ما

 استخدام الساحل البحري لقطاع غزة لتيريب البعض منيا.
وتقززول وزارة الززدفاع فزززي الحكومززة اإلسززرائيمية، إن الصزززواري  واألسززمحة يزززتم تيريبيززا لغزززة فزززي عبززوات خاصزززة 

عمزى بعزد محزدد فزي ميزاه البحزر، ضزمن قياسزات  تتركيا زوارق فزي عزرض البحزر المتوسزط، أو بإلقزاء براميزل
 دقيقة لحركة التيارات المائية واليوائية لتقذف بيا لشاطئ غزة.
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وتسابق فصائل المقاومة بغززة الززمن لكزي تطزور مزن صزناعتيا المحميزة لألسزمحة عمزى حسزاب التيريزب، كمزا 
عمزى مدينزة  M75″” اروخ صز” حمزاس“وسبق أن فعمت حزين أطمقزت كتائزب القسزام الجنزاح العسزكري لحركزة 

 تل أبيب، خالل العدوان اإلسرائيمي عمى القطاع العام الماضي.
المقاوم في إحدى األجنحة العسزكرية بغززة، ومزع تشزديده عمزى أىميزة التصزنيع المحمزي ” أبو صييب“غير أن 

وأضزاف أبززو وقطعزو ألشزواطك كبيززرة، اعتزرف بزأّن ىززدم األنفزاق أثززر بالسزمب عمزى حركززة األسزمحة فزي القطززاع. 
صززييب الززذي رفززض الكشززف عززن ىويتززو فززي حززديثك لوكالززة األناضززول، أن إغززالق الجززيش المصززري لألنفززاق 

قطعزا كثيزرة مزن األسزمحة “تسبب في منع وصول الكثير من األسزمحة أو معزداتيا الالزمزة لمتصزنيع. وقزال إن 
وتزززابع: ”. بززززكالشنكوفالروسزززي المعزززروف  k-14ارتفزززع ثمنيزززا بشزززكل مخيزززف ومزززن أبرزىزززا السزززالح الرشزززاس 

 ”.ىناك أسمحة ارتفعت من ألف إلى ثالثة آالف دوالر كاألسمحة الروسية وأسمحة القنص“
حفزززر الغزيزززون طزززول الشزززريط الحزززدودي الفاصزززل بزززين  6004وبعزززد الحصزززار اإلسزززرائيمي عمزززى غززززة فزززي عزززام 

اء وغيرىزا مزن المسززتمزمات. األراضزي المصزرية والفمسزطينية مئزات األنفزاق لجمزب الوقززود والبضزائع ومزواد البنز
غير أن ىذا المشيد غاب تماما في الوقت الراىن بعد أن توقف العمل في األنفاق بنسبة كبيرة تجاوزت وفزق 

 % جّراء الحممة المستمرة لمجيش المصري.62تأكيدات أممية وفمسطينية 
نفزاق التزي تزم حفرىزا ، من بمديزة رفزح فزي وقزت سزابق فزإن عزدد األ”األناضول“ووفق إحصائية حصمت عمييا 

نفقزا فقزط والبزاقي إمزا ميدمزة أو  660نفقا، كان يعمل منيا قبل األزمة األخيزرة  2600يبمغ  6005منذ العام 
 قابمة لالنييار.

، صزززاحب أحزززد األنفزززاق ”أبزززو زكريزززا“ومزززن بزززين ىزززذه األنفزززاق مزززا ىزززو مخصزززص لتجزززارة األسزززمحة كمزززا يؤكزززد 
، الذي لم يكشف عن اسمو كامال، إن الطريق الرئيسي لمسزالح  المخصصة لتيريب السالح. وقال أبو زكريا

فززي غزززة ىززي األنفززاق المحفززورة عمززى الحززدود مززع مصززر. وأضززاف فززي حززديثك لوكالززة األناضززول، أن أسززعار 
ىنززاك “األسزمحة قبزل إغزالق األنفزاق اختمفزت بالكامزل عمزا ىززي عميزو اليزوم إذ تضزاعفت بشزكل كبيزر. وتزابع: 

ثفزززة مزززن قبزززل الجزززيش المصزززري فزززي سزززيناء جزززرى خالليزززا إلقزززاء القزززبض عمزززى تجزززار حممزززة أمنيزززة واسزززعة ومك
 ”.لألسمحة، وىو ما جعل القطع الواردة لغزة باىظة الثمن

آالف دوالر، مرتفعزززا بمقزززدار الضزززعفين عزززن  3و 6200الكالشزززنيكوف الروسزززي يتزززرواح سزززعره بزززين “وأضزززاف 
دوالر، بينمزا كزان فزي  2200لوقزت الحزالي إلزى السعر السابق، أما الكالشينكوف الصيني فوصل سزعره فزي ا

 ”.دوالر 400السابق 
، إن رصاصززة الكالشززنيكوف ”أبززو جبززر“ويقززول أحززد أصززاحب األنفززاق المخصصززة لتيريززب األسززمحة، يززدعى 

يصززل سززعرىا حاليززا إلززى ثالثززة دوالرات بينمززا كانززت بالسززابق ال تتجززاوز الززدوالر الواحززد. وتززابع التززاجر الززذي 
رصاصزة مسزدس التسزعة ممزي كزان يصزل سزعرىا إلزى أربعزة “ىويتو لمراسمة األناضزول:  رفض اإلفصاح عن

 ”.دوالرات 4دوالرات، أما في الوقت الراىن فيصل سعرىا إلى 
سزرائيل عقزب اتفاقيزة  كامزب “ويعود تاري  حفر األنفاق إلى أوائل الثمانينيات بعزد ترسزيم الحزدود بزين مصزر وا 

 السجائر والذىب والسمع وبعض العمالت األجنبية. ، حيث كانت تستخدم لتيريب”ديفيد
اسززتخدمت األنفززاق لتيريززب األسززمحة، وكززان ال يتعززدى طززول النفززق  2654ومززع بززدء االنتفاضززة األولززى عززام 

 آنذاك الثالثين مترا، ويتم حفرىا من الجانبين، ويربط كل نفق بين منزلين متقابمين عمى جانبي الحدود.
، وشروعيا في محاربة األنفاق في إطار التنسيق األمني مع 2661ية أواخر عام ومع قدوم السمطة الفمسطين

إسززرائيل، قامززت إسززرائيل بتززدمير آالف المنززازل المحاذيززة لمشززريط الحززدودي، األمززر الززذي زاد مززن طززول ىزززذه 
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قززدما،  10و  22متززر، بعمززق يصززل إلززى مززا بززين  2000و  400األنفززاق، حيززث يبمززغ طولززو الحززالي مززا بززين 
، حيززززث اسززززتخدمتيا فصززززائل المقاومززززة 6000تمززززك الظززززاىرة مززززع انززززدالع انتفاضززززة األقصززززى عززززام  ونشززززطت

 الفمسطينية لتيريب األسمحة والذخائر.
 64/26/6023بانوراما الشرق االوسط، 

 
 إسرائيل" لم يستنكر "الهجمات  د   ألنه عباسخيبة أممه من  يبدي نتنياهو 4.

الحزززتالل اإلسزززرائيمي بنيزززامين نتنيزززاىو الزززرئيس الفمسزززطيني حمزززل رئزززيس حكومزززة ا: برىزززوم جرايسزززي -الناصزززرة 
محمززود عبززاس مسززؤولية اليجمززات األخيززرة ضززد قززوات االحززتالل، فززي أعقززاب مقتززل مززواطن عربززي يعمززل فززي 

 شركة إسرائيمية.
قزال، "إن اليجمزات ضزد اإلسزرائيميين فزي حيث وجاءت تصريحات نتنياىو في بيان صادر عن مكتبو أمس، 

ة، ىززي نتيجززة مباشززرة لحممززة التحززريض والكراىيززة التززي تبثيززا وسززائل اإلعززالم الفمسززطينية، وايضززا األيززام األخيززر 
الكتب الدراسزية الفمسزطينية، إننزا خزائبو األمزل كزون الزرئيس عبزاس لزم يسزتنكر ىزذه العمميزات، كمزا كنزا نتوقزع 

 من شريك في محادثات السالم".
 135./.2/3.، الغد، عم ان

 
 %52.3إلى االنتخابات القادمة لمكنيست ب فقان عمى رف  نسبة الحسميت وليبرماننتنياهو  3.

ذكززرت صززحيفة ىززآرتس، أن رئززيس الحكومززة اإلسززرائيمية بنيززامين نتنيززاىو، ووزيززر خارجيتززو أفيغززدور ليبرمززان، 
% في الوقت الزذي قالزت فيزو 3.25اتفقا نيائيا عمى رفع نسبة الحسم في االنتخابات القادمة لمكنيست بنسبة 

در حزبية، أمس أن ىناك نية لموصول إلى تسوية بزين الحكومزة وبزين أحززاب اليسزار وأحززاب المتزدينين مصا
%، وذلززك عنززد طززرح قززانون "الحكززم" الززذي يطرحززو حزبززا يسززرائيل بيتينززو، ويززيش عتيززد بيززدف 3الحريززديم، إلززى 

األحززززاب مزززن  محاصزززرة التمثيزززل العربزززي الفمسزززطيني فزززي الكنيسزززت عبزززر تحديزززد سزززقف مرتفزززع ال يمكزززن ىزززذه
 الحصول عمييا، وبالتالي اختفائيا من الكنيست.

 135./.2/3.، 44عرب 
 

 لمطالبته بخطف جنود ومبادلتهم باألسرى  عادة اعتقال سامر العيساويإ يجب: ليبرمان 2.
دعزا وزيززر الخارجيززة االسزرائيمي أفيغززدور ليبرمززان العززادة اعتقزال سززامر العيسززاوي الزذي أفززرج عنززو أول أمززس، 

لمبززادلتيم  سززرائيميينإريحات لمعيسززاوي عمززى قنززاة األقصززى الفضززائية دعززا خالليززا الززى خطززف جنززود بعززد تصزز
 باألسرى الفمسطينيين، وال يوجد طريقة أخرى لصفراج عن األسرى الفمسطينيين سوى خطف الجنود".

نفزس  كتب ليبرمان عمى صزفحتو عمزى موقزع "فزيس بزوك": "أسزير تزم االفزراج عنزو وفزق شزروط محزددة، وفزيو 
اليوم يدعو لخطف جنود الدولة التي افرجت عنو، يجب أن يعزود الزى السزجن ليمضزي عقوبتزو بشزكل كامزل، 
واذا رغزززب فزززي خزززوض اضزززراب مفتزززوح عزززن الطعزززام، فميفعزززل كمزززا يحمزززو لزززو ومزززا يشزززاء، أو كمزززا قزززال الزززوزير 

نتحار بإرادتزو فميفعزل ، عندما قال من يريد اال1221البريطاني ىامفري اتكينس في تعميقو عمى اضراب عام 
 ذلك".

 135./.3/3.، فمسطين أون الين
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 ليبرمان يتعهد بدعم إسرائيمي لجوبا 2.
أجزرى دور ليبرمزان غزذكرت اإلذاعة "اإلسرائيمية"، أمس األربعاء، أن وزير الخارجية اإلسرائيمي أفي: )وكاالت(

اللزززو بمواصززمة دعزززم "إسزززرائيل" محادثززة ىاتفيزززة مزززع وزيززر خارجيزززة جنزززوب السززودان برنابزززا بزززن يززامين، تعيزززد خ
 لجوبا".

وبحسززب اإلذاعزززة، فززإن "ليبرمزززان أبمزززغ نظيززره فزززي جنزززوب السززودان، بزززأن "إسزززرائيل" سززتقوم بإرسزززال مسزززاعدات 
 إنسانية لمجنوب في ىذه المرحمة".

ير وتعتبر "إسرائيل" جنوب السودان من الدول التي تربطيا بيا عالقات استراتيجية فزي القزارة اإلفريقيزة . وتشز
 تقارير إلى وجود تعاون كبير بين جنوب السودان و"إسرائيل".

 135./.2/3.، الخميج، الشارقة
 

 بينيت: السمطة الفمسطينية تحولت إلى سمطة "إرهابية" 4.
شززن وزيززر االقتصززاد االسزرائيمي نفتززالي بنيززت ىجومززا الذعززا عمززى السززمطة  : الحيززاة الجديززدة -القزدس المحتمززة 

بززالتحريض عمززى قتززل االسززرائيميين. وقززال بنيززت فززي تصززريحات نقميززا راديززو "صززوت  الفمسززطينية متيمززا اياىززا
اسزززرائيل" ان السزززمطة الفمسزززطينية تحولزززت الزززى سزززمطة )ارىابيزززة(، وقزززال "ان السزززمطة تطمزززق اسزززماء )مخزززربين( 

 منتحرين عمى ميادين في رام اهلل وتمنح مخصصات مالية لز)مخربين( يقبعون في السجن"، حسب تعبيره.
 135./.2/3.، ياة الجديدة، رام اهللالح

 
 اإلسرائيمية المصغرة تعقد اجتماًعا طارًئا لتقييم األو اع األمنية بال فة وغزة الحكومة 2.

كشزفت مصزادر إعالميزة عبريزة النقزاب عزن عقزد جمسزة طارئزة لممجمزس الزوزاري اإلسزرائيمي المصزغر دمشق: 
(، دعزا إليزو رئزيس الحكومزة اإلسزرائيمية 12|25األربعزاء )لمشؤون األمنية والسياسية "الكابنيت"، صزباح اليزوم 

 لمناقشة تصاعد األوضاع األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكززرت القنززاة العاشززرة عمززى موقعيززا االلكترونززي أن االجتمززاع سززيناقش طززرق التعامززل اإلسززرائيمية مززع موجززة 

م" ومززرورًا بعمميززة الطعززن قززرب القززدس أول أمزززس العمميززات األخيززرة بززدءًا بعمميززة تفجيززر البززاص فززي "بززات يززا
 ووصواًل إلى عممية القنص والعمميات األخرى.

كمززا سززيناقش المجمززس سززبل الززرد عمززى عمميززات إلقززاء الحجززارة والزجاجززات الحارقززة المتواصززمة، حيززث أصززيب 
 الحجارة.خالل الميمة الماضية ثالثة إسرائيميين بجراح طفيفة قرب قمقيمية جراء تعرضيم لوابل من 

 135./.3/3.قدس برس، 
 
 

 اعتراض واشنطن وأوروبا من رغم بالنتنياهو سيعمن بناء وحدات استيطانية مسؤول إسرائيمي:  51
قززال مسززئول سياسززي إسززرائيمي، مسززاء اليززوم األربعززاء، إن الحكومززة  :ترجمززة خاصززة -القززدس دوت كززوم -غزززة

 ت استيطانية جديدة.اإلسرائيمية ستنشر األسبوع المقبل مناقصات لبناء وحدا
وذكرت القناة العبرية الثانية، أن رئيس الوزراء اإلسرائيمي "بنيامين نتنياىو" سيعمن بنفسو األسبوع المقبمة عن 

 بناء وحدات استيطانية ضخمة في المستوطنات المقامة عمى أراضي الضفة.
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المستوطنات أو مناقصات جديدة، مبينًة ووفقا لمقناة فإن نتنياىو رفض طمبا أميركيا وأوروبيا بوقف البناء في 
أن نتنيززاىو سززيعمن عززن بنززاء وحززدات اسززتيطانية عمززى نطززاق واسززع جززدا تزامنززا مززع إطززالق الدفعززة الثالثززة مززن 

 األسرى القدامى.
 135./.2/3.، القدس، القدس

 
قرار حدودها "إسرائيل"فإن إذا فشمت المفاو ات مريدور:  53  ست طر إلى إخالء مستوطنات وا 

ييزززدمون الحززززب ومزززا »الزززوزير اإلسزززرائيمي السزززابق دان مريزززدور، نشزززطاء حززززب الميكزززود واتيميزززم بزززأنيم ىزززاجم 
وقززال إن مطالبززة نتنيززاىو لمفمسززطينيين  ،«ييميززم ىززو المنززاطق المحتمززة، وأن إسززرائيل أصززبحت دولززة أبارتيايززد

نما الميم التوصل إلى اتفاق  معيزم لتحديزد حزدود إسزرائيل. باالعتراف بييودية إسرائيل ليست باألمر الميم، وا 
وأضاف مريدور الذي يعتبر من أمراء الميكزود: إذا فشزمت المفاوضزات فزإن إسزرائيل ستضزطر وبشزكل أحزادي 

قرار حدودىا.  الجانب إلى إخالء مستوطنات وا 
 135./.2/3.، الدستور، عم ان

 
 قناة اتصال سرية في لندن بين نتنياهو وعباس :حرونوتأيديعوت  .5

أحرونوت، صباح اليوم الخميس، النقاب عزن وجزود قنزاة اتصزاالت سزرية بزين رئزيس  يديعوتكشفت صحيفة 
الحكومززة اإلسززرائيمية بنيززامين نتنيززاىو وبززين رئززيس السززمطة الفمسززطينية محمززود عبززاس، منززذ عززدة سززنوات عبززر 

 ة لندن.المحامي يتسحاق مولخو، وبين رجل أعمال فمسطيني، وتمت ىذه االتصاالت في العاصمة البريطاني
ووفقزا لمصزحيفة فزإن قنزاة االتصزاالت بزين نتنيزاىو وأبزو مزازن لعبزت دورا ميمزا خزالل الواليزة السزابقة لحكومززة 
نتنيززاىو، حيززث كانززت المفاوضززات بززين إسززرائيل والفمسززطينيين متعثززرة، وقززد حززاقظ كززل مززن نتنيززاىو وأبززو مززازن 

فاوضززات رسززمية بززين إسززرائيل وبززين السززمطة عمززى سززرية االتصززاالت بينيمززا طيمززة الفتززرة التززي لززم تكززن فييززا م
وبحسززب يززديعوت أحرونززوت فقززد خفززت أىميززة قنززاة االتصززاالت السززرية بعززد انطززالق المفاوضززات  الفمسززطينية.

الرسزززمية وفزززق تفاىمزززات جزززون كيزززري، وىزززو مزززا جعزززل نتنيزززاىو يكشزززف لزززبعض المقزززربين منزززو عزززن أمزززر قنزززاة 
ن رجل األعمال الفمسطيني، باسل عقزل، الزذي يعمزل فزي االىتصاالت السرية مع أبو مازن. وقالت يديعوت إ

لندن ىو الطرف الثاني في االتصاالت، وأن مصادر مختمفة أكدت لمصحيفة ا،ه الشخص الذي كزان يمتقزي 
 مولخو في لندن. 

 135./.2/3.،44عرب 
 

طالقغزة   د   جماعياً  تنفذ عقاباً  "سرائيل"إ: "بتسيمم" 55  ر قانونيبو سبيخة غيأالنار عمى عائمة  وا 
قززال مركززز المعمومززات اإلسززرائيمي لحقززوق اإلنسززان فززي األراضززي المحتمززة  بتسززيمم  إّن : سززما –القززدس المحتمززة 

 إطالق النار المتعّمد تجاه منزل مأىول، من دون مزنح سزكان المنززل أّي تحزذير ومزن دون أن يتأّكزد الجزيش 
اء، وأدى الستشززياد الطفمززة حزال، أمززر  غيززر مزن إخززالء المنززل، كمززا حززدث مزع عائمززة أبززو سزبيخة أمززس الثالثز

 قانونّي .
وطالزززب  بتسزززيمم ،  جزززيش االحزززتالل اإلسزززرائيمي بفزززتح تحقيزززق فزززوري فزززي الحادثزززة، وأن يحقزززق فزززي إطزززاره مزززع 

 المسؤولين المباشرين عن القصف ومع المستوى القيادي الذي أمر بو .
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رم أبزززو سزززالم، اول أمزززس الثالثزززاء، ومنزززع فزززي سزززياق آخزززرس قزززال  بتسزززيمم  إن جزززيش االحزززتالل أغمزززق معبزززر كزززو 
طًنززا مززن التززوت األرضززي، ومئززة ألززف زىززرة ُخّصصززت لمتصززدير إلززى أوروبززا، حيززث تشززّكل ىززذه  16تصززدير 

 البضائع مصدر رزق لمئات العائالت، األمر الذي سيجبر المزارعين عمى بيع منتجاتيم في غزة بالخسارة.
ل الوقزود لصززالح محطززة توليززد الكيربزاء والقطززاع الخززاص، فززي كمزا منززع جززيش االحزتالل، وفززق  بتسززيمم ، إدخززا

واعتبر  بتسيمم  إغالق  وقت تسود القطاع أزمة إنسانية حقيقية، كما يعاني نقًصا خطيًرا في الكيرباء والوقود.
 المعبر عقاًبا جماعًيا لجميع سّكان القطاع، وذلك خالًفا لمقواعد األساسية لمعدالة والقانون.

 135./.2/3.، إلخباريةوكالة سما ا
 

 تنصب "القبة الحديدية" قرب سديروت وتنقل رسالة شديدة المهجة لحماس عبر مصر "سرائيل"إ 54
نشززر الجززيش االسززرائيمي امززس منظومززة القبززة الحديديززة مجززدًدا فززي محززيط  :الحيززاة الجديززدة -القززدس المحتمززة 

ونقمزت  قذائف الصزاروخية مزن قطزاع غززة.مدينة سديروت بالنقب الغربي تحسًبا لتعرض المنطقة ليجمات بال
االذاعة العبرية عن مصدر عسكري اسرائيمي ظير امس قولو ان اسرائيل غير معنية بتصعيد االوضزاع فزي 
قطزاع غزززة ومحيطززو، اال انيززا ال تسززتطيع القبززول بانتيزاك التنظيمززات الفمسززطينية لمتفاىمززات التززي تززم التوصززل 

 العام الماضي عمى حد تعبيره . الييا بعد عممية "عامود السحاب" في
وذكر موقع "واال" اإلخباري العبري ان مسزؤولين سياسزيين وأمنيزين اسزرائيميين وجيزوا رسزائل تحذيريزة صزارمة 
الى قيادة حماس عن طريق مصر. وجاء في ىذه الرسائل انو في حال استمرار اطالق النار من قطزاع غززة 

اسززرائيل سززترد عمززى ذلززك بشززكل واسززع النطززاق يطززال كافززة انحززاء  واصززابة مززواطنين او جنززود اسززرائيميين، فززان
 القطاع.

وفي ذات السياق كشفت االذاعة العبرية العامة أن وزير االستخبارات االسرائيمي يوفال شتاينيتس اجتمزع مزع 
القائم بأعمال السفير المصري لزدى اسزرائيل مصزطفى القزوني ونقزل اليزو رسزالة شزديدة الميجزة عمزى خمفيزة مزا 
وصفتيا االذاعة استمرار االعتزداءات االرىابيزة مزن جيزة قطزاع غززة عمزى اىزداف اسزرائيمية. وقزال شزتاينيتس 

 "اذا استمرت ىذه االعتداءات فان اسرائيل ستضطر لمرد بقوة اكبر عمييا".
 135./.2/3.، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ا ة ثالثةمعاريف: عمميات االعتقال في ال فة بدأت تتعقد وتنذر بانتف 53

زاوج الكاتززززب اإلسززززرائيمي فززززي صززززحيفة معززززاريف العبريززززة عميززززر رفززززورت، بززززين العمميززززات العسززززكرية لمجززززيش 
اإلسرائيمي في الضفة الغربية والتي أسفر أخرىا عن قتل فمسطينيين اثنين عمى يد قزوات االحزتالل فزي جنزين 

ضات السالم بحزاجز مسزدود، كمؤشزرين وقمقيمية مخمفة حالة من الغضب والغميان بين السكان، وارتطام مفاو 
لزيزززادة حالزززة اإلحبزززاط فزززي الشزززارع الفمسزززطيني قزززد تتزززرجم فزززي األشزززير القادمزززة الزززى موجزززة عنزززف سزززتكون ىزززي 

 االنتفاضة الثالثة.
وأضاف الكاتب، أن كزل حزادث يقزع فزي الضزفة الغربيزة ىزو بمثابزة قصزة بعينيزا، ولكزن سمسزة الحزوادث التزي 

تعمززل عمززى تيززيج المنطقززة وتحمززل فززي ثناياىززا تعبيززر عززن االضززطرابات القائمززة يسززجل فييززا قتمززى فمسززطينيون 
ىناك بالفعل، مشيرًا أن موجة العنف في الضفة الغربية بدأت قبل أكثر أو أقل من عام، وعمى مدار االعوام 
الماضزززية كانزززت تنتيزززي عمميزززات الجزززيش دون خسزززائر لزززدى الطزززرفين، حتزززى أنيزززا لزززم تكزززن تزززذكر فزززي وسزززائل 

 م.االعال
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 135./.2/3.، الدستور، عم ان
 

 "طفمةلـ"بتهمة ارتكاب اغتصاب جماعي  مراهقًا إسرائيمياً  35تعتقل  اإلسرائيميةالشرطة  52
، بتيمززة ارتكززاب 15والززز 12فتززى تتززراوح أعمززارىم بززين الززز 13أوقفززت الشززرطة اإلسززرائيمية : أ ف ب -إسززرائيل 

 قة دان بالقرب من تل أبيب.عامًا في منط 12اغتصاب جماعي لفتاة تبمغ من العمر 
فتززى بشزززبية  16بزززدأت الشززرطة الخمزززيس الماضززي التحقيززق مزززع »وقالززت متحدثززة باسزززم الشززرطة اإلسززرائيمية: 

عامًا. تم إطالق سراح ثالثة منيم، بينمزا تزم إطزالق سزراح البزاقين بشزروط  12اغتصاب فتاة تبمغ من العمر 
 «.يوماً  30مقيدة، وىي اعتقال بيتي مدة 

لتحقيقات في ىذه القضية بعد معمومات وردت إلى شرطة تل أبيب تفيد بوجود توثيق مصور لجريمة وبدأت ا
 اغتصاب عمى ىاتف فتى ينشره بين أصدقائو.

 135./.2/3.، الحياة، لندن
 

 الشرطة اإلسرائيمة: انفجار سيارة في "نهاريا" دون وقوع إصابات 52
يارة فزي مدينزة نياريزا شزمال األراضزي الفمسزطينية المحتمزة الناصرة: أعمنت الشرطة اإلسزرائيمية عزن انفجزار سز

 ، دون وقوع أي إصابات بشرية، وفق قوليا.1242عام 
( فزي مدينزة 22وقال متحدث باسم شرطة االحتالل، "إن سيارة إسرائيمية مركونة في حي شدروت شارع )رقم 

مّمزا ألحززق بيززا أضززرارًا ماديززة دون  (،12|25نياريزا شززمال فمسززطين المحتمززة، انفجزرت صززباح اليززوم األربعززاء )
 تسجيل إصابات بشرية" كما قال.

 135./.3/3.قدس برس، 
 

 في ال فة  جنود من تزايد محاوالت اختطاف إسرائيمي تحذير 54
ر الخبيزر العسزكري الصزييوني "ألزيكس فيشزمان" مزن تزايزد محزاوالت اختطزاف الجنزود فزي الضزفة الغربيزة، حذّ 

 ولززة منززذ بدايززة العززام، مطالبززًا قيززادة الجززيش بإصززدار تعميمززات مشززددة لمجنززودمحا 40التززي بمغززت حتززى اليززوم 
لتنززاول وعزدم توجزو المسزتوطنون عزدم الصزعود إلززى سزيارة مدنيزة فزي شزوارع وطرقززات الضزفة، و  بتزوخي الحزذر

يشزززجع عمزززى . وأشزززار "فيشزززمان" إلزززى أّن الجزززو السياسزززي فزززي الضزززفة الغربّيزززة الطعزززام فزززي مطزززاعم فمسزززطينية
، الفتزًا إلزى أّن الجزش محزاوالت اختطزاف 10خمف أكثر من وقفوا المفرج عنيم وأّن األسرى جنود، اختطاف 

. وأضزاف يحظزر السزفر بسزيارات عارضزة خزارج المعسزكراتالصييوي ينفق مزااًل كثيزرًا عمزى النقزل والدعايزة و 
انخفاض عدد الجنود الذين  عمىأّن عممّيات الخفية التي تقوم بيا الشرطة العسكرّية في الشوارع الرئيسة تدل 

 يوقفون سيارات عارضة.
 135./.3/3.، 241.التقرير المعموماتي 

 
 السمطة و  "إسرائيل"بين صحف إسرائيمية: السيناريوهات المتوقعة بحال انهارت المفاو ات  52

احتمزززال حزززدوث سزززيناريوىات عزززدة فزززي حزززال انتيزززت الفتزززرة المحزززددة  الصزززييونّية أّن ىنزززاكالصزززحف  اعتبزززرت
، الفتززًة إلززى أّن لززى اتفززاق بززين الطززرفينإمززن دون التوصززل  ،والفمسززطينيين "إسززرائيل"فاوضززات الززدائرة بززين لمم

 السيناريوىات المتوقعة كاآلتي: 



 
 
 

 

 

           66ص                                    3078العدد:            66/26/6023الخميس  التاريخ:

جيززززة األتقزززارير لزززى إنشزززوب انتفاضزززة فمسزززطينية ثالثزززة تبزززرز مؤشزززراتيا فزززي مزززدن الضزززفة الغربيزززة اسزززتنادًا  -1
 الصياينة، مشيرًة إلزى أنّ رتفاع كبير في عدد اليجمات الفمسطينية ضد الصييونّية التي أشارت إلى اة منيّ األ

نتفاضة لزن يكزون فقزط توقزف العمميزة السياسزية بزل الضزائقة سبب اإليرون أّن منيين العديد من المسوؤلين األ
 "،ىونتنيزا"ئتالف الحكزومي الزذي يقزوده تفكك اإل -2 مني في المخيمات.جتماعية والفمتان األقتصادية واإلاإل

وزعزيم حززب الوسزط  "تسزيبي ليفنزي"وزيزرة العزدل كزل مزن قزدم ين أفمن المتوقع فزي حزال انيزارت المفاوضزات 
، مشيرًة إلى أّن ذلك سيقوي المعارضزة الصزييونّية ا من الحكومةماستقالتيالجديد "يوجد مستقبل"، يائير لبيد، 

 ة المتشددة.حزاب اليمينيّ األ المؤيدة لفكرة تقديم تنازالت لمفمسطينيين في المفاوضات بعكس
لزززى المضزززي قزززدمًا فزززي مطزززالبتيم بالعضزززوية الكاممزززة فزززي األمزززم إيزززدفع فشزززل المفاوضزززات الفمسزززطينيين  نّ أ -3

. وأشزززارت الصزززحف إلزززى أّن "إسزززرائيل" متخوفزززة أن تقزززوم إدارة "أوبامزززا" بتحميميزززا ةالمتحزززدة والمنظمزززات الدولّيززز
تمديززد  -4 .س ذلززك عمززى التصززويت األمريكززي فززي األمززم المتحززدةمسززؤولّية فشززل المفاوضززات، واحتمززال انعكززا

تمديزززد المفاوضزززات سزززنة أخزززرى، لمحزززؤول دون أمريكزززا  مزززن سزززتطمب "إسزززرائيل" نّ أيبزززدو ، إذ فتزززرة المفاوضزززات
 باإلتفاقات األمنّية. مقترحاتو المتعمقة "جون كيري"ة كيّ يانفجار المفاوضات بعد عرض وزير الخارجية األمر 

 135./.3/3.، 241.عموماتي التقرير الم
 

 الما ي نوفمبرتشرين الثاني/ معتقل فمسطيني خالل  400: فمسطين أسرىمركز  40
فمسززطين لمدراسززات بززأن سززمطات االحززتالل واصززمت خززالل شززير نززوفمبر الماضززي حمززالت  أسززرىأفززاد مركززز 

حيززث نفززذت مززا ، غززة االقتحزام واالعتقززال التززي تمارسزيا ضززد الفمسززطينيين فززي الضزفة الغربيززة والقززدس وقطززاع
 100عممية اقتحام لمقرى والمدن والمخيمات واألحياء، اختطف خالليا االحتالل ما يزيد عن  660يزيد عن 

 مواطنين من قطاع غزة. 4و  فتاة، 63طفال،و  40مواطنًا فمسطينيًا،بينيم 
الل نزوفمبر الماضزي وبين الناطق اإلعالمي لممركز الباحث رياض األشقر في التقرير أن االحتالل صعد خز

امززرأة وفتززاة بيززنين فتززاتين قاصززرتين مززن يطززا شززرق  63مززن اعتقززال المواطنززات الفمسززطينيات حيززث اختطززف 
 الخميل.

وقززال األشززقر بززان الشززير الماضززي شززيد ىجمززة شرسززة عمززى األسززرى واعتززداءات متواصززمة وصززل عززددىا إلززى 
شززياد األسزير حسززن ترابزى، وكززان أبرزىززا اعتزداء، وذلززك عقابززا عمزى احتجززاج األسزرى عقززب است 62أكثزر مززن 

صابة  مزنيم بجزراح وكسزور، وقطعزت المزاء والكيربزاء عزن  6اقتحام سجن عسقالن واالعتداء عمى األسرى وا 
 أقسام األسرى وصادرت األدوات الكيربائية.

شزيداء باستشززياد األسززير  602إلززى  األسززرىوبزين األشززقر بززان الشزير الماضززي شززيد ارتفزاع فززي عززدد شزيداء 
 .عام، من نابمس بعد صراع من مرض السرطان 66حسن عبد الحميم ترابي 

وأشار األشقر إلى أن سمطات االحتالل صعد خالل الشير الماضي من المجزوء إلزى االعتقزال اإلداري حيزث 
قززرارا إداريززا جديززدا، مززن بيززنيم النززائبين فززى المجمززس التشززريعي الفمسززطيني عززن دائززرة  62اصززدر مززا يزيززد عززن 

 ."نزار عبد العزيز رمضان"و  "محمد ماىر يوسف بدر" الخميل
 .آخرين لمرات ثانية وثالثة 66بينما مدد االعتقال اإلداري ألكثر من 

66/26/6023الدستور، عمان،   
 

 في سجون االحتالل " مكان لتعذيب أطفال القدس4"غرفة رقم ": مركز "مدى 42
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عامزززا( نفسزززو ضزززحية  22وجزززد الطفزززل الفمسزززطيني أحمزززد داود صزززيام ): محمزززد محسزززن وتزززد - القزززدس المحتمزززة
 لالعتقاالت التعسفية التي تنفذىا الشرطة اإلسرائيمية ضد األطفال والقاصرين بالقدس المحتمة.

مززززرة بالسززززنوات األخيززززرة اختززززار أحمززززد العزلززززة لفقدانززززو الثقززززة بززززالمجتمع وخوفززززو مززززن بيئززززة  22وبعززززد أن اعتقززززل 
تززي تيززيمن ببمدتززو، ليجززد نفسززو عمززى ىززامش الحيززاة االجتماعيززة وقززد تسززرب مززن دراسززتو االسززتيطان والعسززكر ال

 ويعيش ىواجس االعتقال والتحقيق.
حالززة اعتقززال سززجمت  3300ووثززق مركززز "مززدى اإلبززداعي" ببمززدة سززموان خززالل األعززوام الثالثززة الماضززية نحززو 

عزام الحزالي، وتنفزذ غالبيزة االعتقزاالت حالة سجمت منزذ مطمزع ال 2600بحق القاصرين المقدسيين منيا قرابة 
ساعات الفجر بدىم لممنازل أو ساعات النيار باعتراض الوحدات الخاصة والمسزتعربين طريزق الطفزل خزالل 

 وجوده بالحي السكني.
ويبززدأ مسمسززل القمززع والمعانززاة، كمززا يقززول أحمززد لمجزيززرة نززت "لحظززة دىززم واقتحززام قززوات األمززن لمنزززل العائمززة 

اد الطفززل مكززبال إلززى سززيارة الشززرطة ومززا يصززحب ذلززك مززن اعتززداء بالضززرب المبززرح سززعيا إلدخززال مززرورا باقتيزز
(" إذ تيززززدف ىززززذه الممارسززززات القمعيززززة 1الطفزززل بجززززو مززززن الرعززززب يسزززبق سززززاعات التحقيززززق فززززي )غرفززززة رقزززم 

 واإلجراءات التعسفية إلى "ترويض النشء واألطفال وقمع المقاومة الشعبية".
لتحقيق التي تكزون مدججزة باألسزمحة تقزوم باسزتعمال أسزاليب الضزغط النفسزي واعتمزاد ويشير إلى أن طواقم ا

لغززة العنززف والتيديززد والوعيززد مززع الطفززل الززذي يحززرم لسززاعات مززن األكززل والشززرب والنززوم ومنعززو مززن قضززاء 
 حاجتو، وغالبا ما يبول الطفل بمالبسو نتيجة اليمع.
اإلبزداعي" حممزة تضزامن عالميزة مزع األطفزال المقدسزيين ومع تصزاعد وتيزرة االعتقزاالت، أطمزق مركزز "مزدى 

الذين يتعرضون لالعتقال من قبل الشرطة اإلسرائيمية، وذلك من خالل معرض فني فوتوغرافي بعنوان "غرفة 
 " التي ترمز لمقر التحقيق مع "األقميات" وىي أحد أقسام معتقل "المسكوبية".1رقم 

65/26/6023الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 بسجون االحتالل 66يدخل عامه االعتقالي الـ  مقدسير أسي 46
عمزى التزوالي  63عاما( قبل أيام عامو االعتقزالي الزز 11دخل األسير المقدسي بالل أحمد يوسف أبو حسين )

 داخل سجون االحتالل.
عاما و نصف العام، ويقبع حاليا في  35و يقضي حكما بالسجن مدة  60/26/2655وكان بالل اعتقل في 

 ن الجمبوع، وتنقل في كافة السجون، و ىو من سكان حي الفارق في قرية جبل المكبر المقدسية.سج
ويعتبر بالل من جنراالت الصبر حيث أمضى ما يزيد عمى ربع قرن من حياتو خمف القضزبان، و اعتقزل و 

 عاما. 26كان عمره آنذاك 
صىمزال الطبزي المزنظم الزذي تمارسزو يعاني بزالل مزن مشزاكل صزحية عديزدة، و كغيزره مزن األسزرى يتعزرض ل

 .إدارة السجون بحق أسرانا، وقد حرم بالل طوال ربع قرن من اإلفراجات و صفقات التبادل
66/26/6023الدستور، عمان،   

 
 فمسطينية في ال فة نهب أراض  بواصل دعم عصابات المستوطنين ياالحتالل  :تقرير 43

عزاء، عززن أن سززمطات االحزتالل تواصززل دعززم عصززابات كشززف تقريززر حقزوقي جديززد نشززر أمززس األرب :الناصزرة
المستوطنين في نيب األراضزي الفمسزطينية فزي الضزفة الغربيزة المحتمزة بممكيزة خاصزة، لضزميا لممسزتوطنات 
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العميزا الزذي يطمزب وقزف تمزك  اإلسزرائيميةوبناء بيوت استيطانية جديدة عمييا، رغم قرار صزادر عزن المحكمزة 
خالء مثل ىذه األ  راضي.الظاىرة وا 

بيتززا اسززتيطانيا فززي مسززتوطنة عززوفرة، فززي منطقززة  62وقالززت صززحيفة "ىززآرتس"، إن العززام الماضززي شززيد بنززاء 
بيت لجم، عمى أراض فمسطينية بممكية خاصة، رغم تعيد سمطات االحتالل لممحكمة العميا االسزرائيمية بمنزع 

 .6005ذاتيا منذ العام الظاىرة، وتبين أن ىذه البيوت أضيفت لبيوت أخرى قائمة عمى األرض 
وأضافت الصحيفة، إنو عمى الرغم من تعيد سمطات االحتالل بيدم ىذه البيوت، إال أنيا ما تزال قائمة، كما 
ىو الحال لمبيوت التسعة القائمة منزذ خمزس سزنوات، وقالزت الصزحيفة، إن حزال ىزذا "التعيزد" يبقزى كتعيزدات 

 سابقة حبرا عمى ورق.
66/26/6023الغد، عمان،   

 
 مستوطنين لمزارعين فمسطينيين  د   إسرائيمية ترفض التماساً  محكمة 44

االلتماس الذي تقدم بزو مزارعزون فمسزطينيون مزن بمزدة يطزا قضزاء الخميزل  "المحكمة العميا اإلسرائيمية"رفضت 
جنوب الضفة الغربيزة المحتمزة ضزد مسزتوطنين اسزتولوا عمزى أراضزييم، وطزالبتيم بسزحبو رغزم إقزرار المحكمزة 

 إثبات المزارعين لقانونية امتالكيم لتمك األراضي.ب
وفززي رده عمززى االلتمززاس قززال مكتززب النائززب العززام اإلسززرائيمي إن عمززى المزززارعين متابعززة القضززية مززن خززالل 

 ."العمل المدني القانوني"
رر العبرية إن موقف المحكمة ىذا يشير إلى تغيزر فزي مواقفيزا، ويزأتي فزي وقزت تتكز "ىآرتس"وقالت صحيفة 

 فييا حوادث استيالء المستوطنين عمى األراضي الفمسطينية.
دونزززززم مزززززن األراضزززززي الفمسزززززطينية الواقعزززززة مزززززا بزززززين البزززززؤرتين  300وأوضزززززحت أن االسزززززتئناف يتعمزززززق بنحزززززو 

 دونم من المراعي. 600، إضافة إلى "متسبيو يائير"و "سوسيا"االستيطانيتين 
لييوديززة، التزي تقزدمت بالتمزاس إلزى المحكمزة نيابزة عززن ا "حاخامزات مزن أجزل حقزوق اإلنسزان"وقالزت منظمزة 

عائمة حوشية، إن المستوطنين يشنون ىجمات عنيفة ضد أفراد العائمة ويمنعونيم من الوصول إلى أراضزييم 
 الزراعية واستخدام المراعي لرعي مواشييم.

66/26/6023الدستور، عمان،   

 

 فمسطينيين في ال فة ثمانية يعتقلاالحتالل  45
اعتقمت قّوات االحتالل اإلسرائيمي فجر األربعاء ثمانية مواطنين في مزداىمات نفّزذتيا بأنحزاء : الغربية الضفة

 الّضفة الغربية المحتمة.
وأعمززن جززيش االحززتالل عززن اعتقززال خمسززة مززواطنين فززي بمززدة يعبززد القريبززة مززن مدينززة جنززين شززمال الّضززفة 

 بمس، إضافة إلى مواطن آخر من مدينة الخميل.الغربية، فيما اعتقمت مواطنين اثنين في مدينة نا
اإلسززرائيمي، مشززيرة إلززى نقميززم إلززى الجيززات  "الشززاباك"واّدعززى جززيش االحززتالل أّن المعتقمززين مطموبززون لجيززاز 

 األمنية المختّصة لمتحقيق معيم.
وأوضززحت مصززادر محميززة أّن قززّوات االحززتالل أقامززت حززواجز عمززى مززدخل الخميززل الشززمالي، جسززر حمحززول، 

 جورة بحمص، منطقة الحواور النبي يونس ومدخل مخّيم الفوار.
66/26/6023السبيل، عمان،   
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 اعتداءات مستوطنين عمى أهالي نابمسفيه توثق تنتج فيممًا  "العالمية لمدفاع عن األطفال" 46

فيممزززًا فزززرع فمسزززطين" أمزززس أنيزززا أنتجزززت -أعمنزززت "الحركزززة العالميزززة لمزززدفاع عزززن األطفزززال": االتحزززاد" – رام اهلل
قصزززيرًا يوثزززق اعتزززداءات مسزززتوطني مسزززتوطنة "يتسزززيار" اإلسزززرائيمية المقامزززة فزززوق تزززالل مشزززرفة عمزززى نزززابمس 

 شمالي الضفة الغربية المحتمة، عمى أىالي القرى المجاورة لممدينة.
ألزززف فمسزززطيني، ىزززم سزززكان قزززرى بزززورين ومادمزززا وعصزززيرة القبميزززة  60وقالزززت إن المسزززتوطنين يرىبزززون نحزززو 

عينابوس وحوارة، عبر ىجمات "تدفيع الثمن" ردًا عمى إجزراءات اتخزذتيا الحكومزة اإلسزرائيمية ضزد وعوريف و 
عززدد قميززل مززن البززؤر االسززتيطانية الييوديززة فززي الضززفة الغربيززة، وعبززر ىجمززاتيم المتكززررة عمززى مشززروع الميززاه 

 الجاري تنفيذه في عصيرة القبمية بتمويل من الواليات المتحدة.
مسزطينيين فزي أنحزاء الضزفة الغربيزة يتعرضزون ليجمزات مسزتوطنين عنيفزة تتمثزل فزي حزوادث وأضافت أن الف

طالق النار وتدمير الممتمكات.  الضرب وا 
66/26/6023اإلتحاد، أبو ظبي،   

 
 غزة من معبر رفحقطاع شاحنة مواد بناء إلى  76عبور  47

اء إلززى قطززاع غزززة عززن طريززق شززاحنة تحمززل مززواد بنزز 46وافقززت السززمطات المصززرية عمززى عبززور : )د .ب .أ(
ميناء رفح البري، في اليوم األول لفتح معبر رفح المقرر أن يستمر فتحو ثالثة أيزام، فزي إطزار تقزديم المنحزة 

 القطرية إلعادة إعمار غزة.
وصززرح مصززدر مسززؤول بمينززاء رفززح البززري بززأن الشززاحنات نقمززت الحصززمة )الحصززى( واألسززمنت، فضززاًل عززن 

ث مقدمة كمعونة من شركة أبناء سيناء، وأوضح أنو تم خالل الفترة الماضية إدخال خالط أسمنت وسيارة أثا
شززاحنة لنقززل البيتززومين الخززاص برصززف الطززرق، فضززاًل عززن الحديززد واألسززمنت والحجززارة، وأضززاف أن ىززذه 
الخطزززوة جزززاءت فزززي إطزززار التنسزززيق بزززين السزززمطات المصزززرية والقطريزززة عمزززى تزززولي مصزززر تزززوفير مزززواد البنزززاء 

 ة لمشروعات إعادة إعمار غزة.الالزم
66/26/6023الخميج، الشارقة،   

 
 يخترع سيارة تعمل بالماء فمسطينيطالب  48

بعزززد جيزززود وتجزززارب وبحزززوث اسزززتمرت أكثزززر مزززن عزززامين، أثمزززرت جيزززود طالزززب ب: عزززوض الرجزززو  - رام اهلل
ة االقتصززاد جززامعي فمسززطيني فززي الحصززول عمززى شززيادة تسززجيل بززراءة اختززراع لسززيارة تعمززل بالمززاء مززن وزار 

 الوطني الفمسطينية.
وبينما ينتظر الشزاب عزاطف عبزد الزرحمن شزكوكاني المراحزل النيائيزة لتسزجيل بزراءة اختراعزو، تؤكزد الجيزات 
الرسززمية الفمسززطينية تمقززي العديززد مززن طمبززات تسززجيل بززراءات االختززراع خززالل السززنة الحاليززة، لكنيززا أوضززحت 

 نظرا لقمة اإلمكانيات، وىو تحدك يواجو اختراع شكوكاني.أنيا ال تخرج في الغالب كمنتجات تجارية 
وفي حديثزو لمجزيزرة نزت يوضزح شزكوكاني أن اختراعزو يزتمخص فزي إمكانيزة اسزتغالل المزاء فزي إنتزاج الطاقزة 
الكيربائية دون الحاجة إلزى تحميمزو كيميائيزا، إضزافة إلزى إمكانيزة اسزتغالل الحزرارة واليزواء والحركزة أيضزا فزي 

 قة بحيث تصل السيارة إلى اكتفاء ذاتي بالكامل.إنتاج الطا
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ويقزول طالززب االقتصززاد والحاسزوب بجامعززة القززدس إنزو سززيحاول تسززجيل اختراعزو دوليززا، وتطبيقززو عمززى أرض 
 الواقع، معربا عن أممو في أن تتبنى جيات دولية أو محمية تنفيذه لتنتفع بو البشرية، ويكون صديقا لمبيئة.

مشزروعو مختمفزة عزن غيرىزا، ولزم يسزبقو إلييزا أحزد، موضزحا أن مولزد السزيارة التزي  ويؤكزد شزكوكاني أن فكزرة
 يتحدث عنيا مختمف تماما عن المولد التقميدي، وأقرب إلى السيارات الكيربائية، لكن بفارق كبير.

ويقول شكوكاني إنو عمل عمى ىذا االختراع وحده منذ عامين بإمكانيات محدودة دون مساعدة من أي أحد، 
 سوى استغالل كراج تصميح السيارات الذي يممكو والده، نظرا لتوافر المعدات الالزمة إلنجاز المشروع.

60/26/6023الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 6023 غزة منذ بدايةفي قطاع  جريحاً  67نحو  شهيداً  26: الصحةوزارة  49
ق المزدنيين العززل فزي قطزاع غززة أعمنت وزارة الصحة الفمسطينية بغزة أن حصيمة االعتداءات الصييونية بحز

 جريحا في مجمل محافظات القطاع. 34شييدا و نحو  26و حتى المحظة ىو  6023منذ بداية عام 
شززن أمزس سمسززمة غززارات جويززة عمززى محافظزات قطززاع غزززة أسززفرت عززن  اإلسززرائيميأن االحززتالل  إلززىويشزار 

صابة   ح مختمفة.أطفال بجرا 1مواطنا بينيم  26استشياد طفمة فمسطينية وا 
65/26/6023، فمسطين أون الين  

 
 تأهيل مختبرات مدرسيةدوالر ل مميون 4.5"تعميم غزة" و"قطر الخيرية" توقعان اتفاقيات بـ 50

مشزاريع ىزي  ثزالثاتفاقيزات تعزاون مزع مؤسسزة قطزر الخيريزة لتنفيزذ  ثزالثوقعت وزارة التربية والتعميم العالي 
وتنفيززذ مشززروع مبنززى القاعززات الدراسززية بجامعززة  ،الطاقززة الشمسززيةوتزويززد مززدارس ب ،تأىيززل مختبززرات مدرسززية

 مميون دوالر. 1.2األقصى بغزة وذلك بمبمغ يصل ألكثر من 
ويتم تمويل ىذه المشاريع من دولة قطر عبر برنامج دول مجمس التعاون لدول الخميج العربي إلعادة إعمار 

 غزة والبنك اإلسالمي لمتنمية في جدة.
مدرسة حكومية بمبمغ مميون وأربعمائة واثنان  30نفذة ىي مشروع تأىيل المختبرات العممية لعددوالمشاريع الم

مدرسزة  30ويشكل ىذا المشروع دعمًا مباشرًا لتأىيل المرافق التعميميزة فزي عزدد ،وأربعون ألفًا وثالثمائة دوالر
ميزززة فزززي تمزززك المزززدارس خاصزززة تقريبزززا مزززن المزززدارس الثانويزززة واإلعداديزززة مزززن خزززالل تطزززوير المختبزززرات العم

وتشمل عممية التطوير إعادة ترميم المختبرات العممية من حيث شبكات  ،مختبرات الفيزياء والكيمياء واألحياء
المياه والغاز والكيربزاء إضزافة إلزى تزرميم طزاوالت المختبزرات بحيزث تكزون جميزع طزاوالت المختبزرات العمميزة 

 رخامية.
مزدارس  20مدرسزة مزن مزدارس الزوزارة و 60د المدارس بالطاقزة الشمسزية: لعزدد أما المشروع الثاني فيو تزوي

كيمززو وات/ سززاعة حسززب التصززميم لكززل مدرسززة بمبمززغ مميززون  20مززن مززدارس وكالززة الغززوث بمززا ال يقززل عززن
 وأربعمائة وأربعة عشر ألف دوالر أمريكي.

األقصزى بغززة بمبمزغ مميزون وأربعمائزة  أما المشروع الثالث فيزو تنفيزذ مشزروع مبنزى القاعزات الدراسزية بجامعزة
وعشزززرة ألزززف دوالر أمريكزززي ويشزززمل المشزززروع األعمزززال اإلنشزززائية الخاصزززة بإنشزززاء وتشزززطيب مبنزززى القاعزززات 

طوابززق بمسززاحة  2الدراسززية فززي مقززر جامعززة األقصززى بغزززة حيززث يتكززون ىززذا المشززروع مززن إنشززاء وتشززطيب 
 قاعة. 31متر مربع وتضم قاعات دراسية عدد  2200إجمالية 

65/26/6023، فمسطين أون الين  
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 "معاريف": مبعوث نتنياهو التقى سرًا بمسؤول مصري كبير مؤخرًا 

كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن اجتماع سّري عقده مبعوث رئيس الوزراء اإلسرائيمي : الناصرة
 يتسحاق مولخو مع شخصية سياسية مصرية رفيعة المستوى مؤخرًا.

(، نقاًل عن مصادر دبموماسية /العبرية في عددىا الصادر األربعاء ) "عاريفم"وقالت صحيفة 
غربية، إن مبعوث رئيس الحكومة يتسحاق مولخو عقد اجتماعًا سريًا مع شخصية سياسية مصرية رفيعة 

 المستوى في إحدى العواصم األوروبية قبل حوالي ثالثة أسابيع.
ول من نوعو بين مسؤولين سياسيين إسرائيميين ومصريين منذ وذكرت المصادر أن ىذا االجتماع ىو األ

المصرية خالل المقاء المذكور رّكزت عمى  -وأضافت الصحيفة أن المباحثات اإلسرائيمية  شيور طويمة.
 مستجّدات األوضاع عمى الساحة الفمسطينية.

 135./.3/3.قدس برس، 
 
 : الحكومة قد تدرج حماس "جماعة إرهابية"مصريوزير  

قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن االجتماعي المصري، في مؤتمر صحفي بمجمس : سما – القاىرة
عمى غرار قرارىا بحق  "جماعة إرىابية"الوزراء، األربعاء، إن الحكومة قد تبحث إدراج حركة حماس كز

كة حماس تنتمي وأضاف البرعي أن مصر وقفت مع الشعب الفمسطيني في قضاياه، ولكن حر  ."اإلخوان"
 إلى التنظيم الدولي لصخوان، وال يغرن أحًدا أنو قادر عمى اإلضرار بمصر.

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 الجيش المصري يقول إنه اعتقل فمسطينيًا من حماس خطط لتفجير موق  أمني 

ن الجيش تمّكن فجر قال المتحدث العسكري الرسمي العقيد أركان حرب أحمد عمي، إ: أ ش أ -القاىرة 
األربعاء من اعتقال فمسطيني ينتمي إلى "حماس" اعترف بعزمو عمى تفجير سيارة مفخخة بأحد المواقع 

 األمنية الحيوية بالدولة.
وأوضح عمي أن الجيش بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية تمّكن من القبض عمى المدعو جمعة خميس 

بيضاء المون  سإلى حركة "حماس" من دون إقامة ومعو سيارة مرسيدمحمد بريكة فمسطيني الجنسية وينتمي 
خالل التحقيق معو بعزمو عمى تفجيرىا بأحد المواقع األمنية الحيوية  اعترفتحمل لوحات شمال سيناء، 

 بالدولة.
القبض عمى أحد العناصر التكفيرية الخطرة في مدينة  فيونجح عناصر إنفاذ القانون في شمال سيناء 

 ش وأحد ممولي التكفيريين ومعو شخصين آخرين.العري
 //الحياة، لندن، 

 
 إقناع الكونغرس بإعادة المساعدات األمريكية لمصر "إسرائيل"البنتاغون طمب من : معاريف 

أكد مسؤولون إسرائيميون عمى أن وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( طمبت من  :)يو بي اي( - تل أبيب
مل عمى إقناع الكونغرس بتأييد إعادة المساعدات األمريكية إلى مصر والتي تم إيقافيا عقب إسرائيل الع

 عزل الرئيس المصري محمد مرسي.
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لقد أدركوا جيدًا في البنتاغون "ونقمت صحيفة )معاريف( األربعاء، عن موظف إسرائيمي رفيع المستوى، قولو 
المصري واألمن اإلقميمي، وطمبوا من  االقتصادمى ووزير الدفاع تشاك ىاغل، تبعات وقف المساعدات ع

 ."إسرائيل العمل من أجل تميين موقف قسم من الجيات في الكونغرس التي أيدت وقف ىذه المساعدات
الذي قاده الرئيس  "الخط الرسمي واأليديولوجي"ولفتت الصحيفة إلى أن طمب البنتاغون يتناقض مع 

 لشؤون األمن القومي سوزان رايس.األمريكي باراك أوباما، ومستشارتو 
وأضافت أنو بعد مجيود كبير، شمل نشاطًا إسرائيميًا بكافة المستويات في الحكومة اإلسرائيمية، وخاصة من 
خالل السفارة اإلسرائيمية في واشنطن، أقر مجمس الشيوخ يوم األربعاء الماضي، استئناف منح المساعدات 

عمى القانون  االلتفافدوالر سنويًا، من خالل منح أوباما إمكانية  مميار األمريكية إلى مصر بحجم 
 الفيدرالي بيذا الشأن.

وأشارت إلى أن تعديل تشريعي أقرتو لجنة الخارجية التابعة لمجمس الشيوخ يقضي باستخدام أمر يقضي 
اإلدارة  بتقديم دعم ال يشكل دعما إنسانيًا لحكومات مسؤولة عن انقالب عسكري، وذلك بعدما قررت

 مميون دوالر إلى مصر. األمريكية في تشرين األول/ أكتوبر الماضي بتأخير تسميم أسمحة متطورة و
عمى القيود في القانون األمريكي التي تمنع منح  بااللتفافووفقا لمصحيفة فإن ىذا التعديل يسمح ألوباما 

 مساعدات، لمدة سنة، لدولة جرى فييا انقالب عسكري.
رائيل الواليات المتحدة، قبل أن تقرر األخيرة وقف المساعدات لمصر، أال تفعل ذلك ونجحت في وطالبت إس

 جعل مدة وقف ىذه المساعدات أقصر مما تقرر.
إن رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنيامين نتنياىو، خصص وقتا طويال ليذا الموضوع خالل  "معاريف"وقالت 

تشرين األول/ أكتوبر الماضي، وأوضح لمرئيس األمريكي أن  لقائو مع أوباما في البيت األبيض في 
تقميص المساعدات لمصر يتعارض مع معاىدة السالم بين إسرائيل ومصر بضمان الواليات المتحدة، وأن 

 اإلقميمي. االستقرارلممساعدات العسكرية األمريكية لمصر دور مركزي في الحفاظ عمى 
 "األىمية التي تكاد تكون تاريخية"الواليات المتحدة وشددت فييا عمى وأضافت أن إسرائيل مررت رسائل إلى 

 في اإلطاحة بمرسي وحكم اإلخوان المسممين بالنسبة لمشرق األوسط.
وفي ىذا السياق، قال الموظف اإلسرائيمي لمصحيفة، أنو من خالل عزل مرسي تم قطع محور اإلخوان 

وتركيا بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، كما المسممين الذي كان يتمثل برئاسة مرسي لمصر، 
 أيضًا. "في المممكة األردنية االستقراركان من شأنو أن يقوض "

 //القدس العربي، لندن، 
 

 المنصورة موال  لحماسب: منفذ تفجير مديرية أمن الدقهمية المصرية الداخمية 
تصريحات خاصة لموفد، أن عمميات  فيرة الداخمية، لوزا الرسميعبد المطيف المتحدث  ىانيأكد المواء 

كان يستقل  انتحارياأكدت أن  الذي استيدف مديرية أمن الدقيمية، اإلرىابيالفحص األولية لموقع الحادث 
سيارة ربع نقل محممة بما يقارب طن من المتفجرات، قام بمياجمة صدادات التأمين الخاصة بالمديرية من 

 أحدثيا االنفجار. التيدى إلى عممية التفجير اليائمة الجانب األيمن، مما أ
وأشار عبد المطيف إلى أن األجيزة األمنية رجحت أن تكون جماعات موالية لحركة حماس وراء الحادث، 

أن أجيزة  الرسميخالل األيام القادمة، كما أكد المتحدث  التحريوىذا ما ستكشف عنو التحقيقات وعمميات 
 فيعثر عمييا  التيالخاصة بأشالء الجثة  زبتحميل عينات ال حاليارق البحث تقوم األدلة الجنائية وف
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الخاص بيا وتبين أنيا  ةتم قراءة بيانات الشاسي والتيموقع الحادث ومنيا بقايا داخل السيارة الربع نقل، 
ابية لسرعة تحديد واألمن العام بتتبع كافة جوانب الجريمة اإلرى الوطنيمسروقة، كما تقوم أجيزة األمن 

 وضبط الجناة.
، من اإلرىابيكما أكد عبد المطيف أن عمميات الفحص األولية كشفت أن نوع المتفجرات الخاص بالحادث 

تتبناىا القاعدة وحماس، حيث إن المتفجرات لم تحدث انتشارا لمنيران،  التيمواد متفجرة الخاصة بالمتفجرات 
 أيتؤدى إلى قوة تدميرية وتخترق  والتيقنابل تفريغ اليواء،  فيلموجود مما يؤكد أنيا من أنواع المتفجرات ا

 حواجز، دون أن تؤدى إلى اشتعال نيران بموقع التفجير.
 //الوفد، الجيزة، 

 
 مرزوق من مصر وكل من يمثل حماسأبو سيتم طرد مصري:  إعالمي 

المصرية اليوم باعتبار جماعة اإلخوان وكل الحكومة  أصدرتو الذيقال اإلعالمي أحمد موسى "بعد القرار 
 وأضاف سيتم معاممة حماس معاممة تميق بيذا الوصف لدعميا لصخوان". إرىابيةجماعات  إلييا ينتميمن 

مرزوق من مصر وكل من أبو برنامج "مع الشعب" عمى قناة" التحرير" أنو سيتم طرد موسى  فيموسى 
 وفود ليا لمتفاوض أو غير ذلك. أيقبال يمثل حركة حماس، موضحا أنو لن يتم است

 //الوفد، الجيزة، 
 
 عمى قطاع غزة اإلسرائيميالجامعة العربية تدين العدوان  

أدانت جامعة الدول العربية العدوان التي نفذتو إسرائيل عمى قطاع غزة، في حممة : مراد فتحي -القاىرة 
نيين والذي ييدد بشكل كامل بزيادة زعزعة الوضع عمى جديدة من عمال العنف واإلرىاب ضد السكان المد

وقال األمين العام لشؤون فمسطين واألراضي العربية المحتمة السفير محمد صبيح في تصريحات  األرض.
لو اليوم األربعاء، إنو منذ أن بدء وزير الخارجية األمريكي جون كيري، تحركو من اجل دعم المفاوضات 

ية إلى األمام، وبعد أن وقف وزراء الخارجية العرب موقفا ايجابيا في اجتماعيم اإلسرائيم -الفمسطينية 
 األخير في الجامعة العربية السبت الماضي.

وأضاف أن العدو اإلسرائيمي بدء بالضغط عمى ىذا التحرك ففتح حربا شاممة عمى الشعب الفمسطيني في 
ر القانون الدولي، واآلن يقدم الشيداء تمو القدس، والضفة الغربية، وفي قطاع غزة، كخطوة خارج إطا

صابة  الشيداء أطفاال ونساء، وأخرىا كان استشياد الطفمة ىال أبو سبيخة، البالغة من العمر  سنوات، وا 
والدتيا وأخوييا األطفال أمس السبت، نتيجة قصف مدفعي إسرائيمي في مخيم المغازي لالجئين في قطاع 

لفادحة التي لحقت بممتمكات المواطنين رغم الظروف الذي يعيش بيا قطاع غزة، باإلضافة إلى الخسائر ا
 غزة.

 //الشرق، الدوحة، 
 
 عمى غزة خوًفا من انتفا ة ثالثة تعتدي "إسرائيل"إيران:  

عمى قطاع غزة، معتبرة أنو جاء  اإلسرائيمي االعتداءمرضية أفخم،  اإليرانيةالمتحدثة باسم الخارجية  أدانت
 الفمسطينية. األراضي فية شعور كيان االحتالل باليمع من انطالق االنتفاضة الثالثة نتيج
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ونقمت وكالة أنباء "فارس" اإليرانية عن مرضية أفخم قوليا "إن الخارجية اإليرانية تدين بشدة ىذه االعتداءات 
ضة الثالثة لمشعب الوحشية، وتؤكد أن ىذا اإلجراء، جاء بدافع من اليأس والخوف من انطالق االنتفا

 الضفة الغربية". في اإلسالميةالمظموم وخاصة من المقاومة  الفمسطيني
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية أن إيران تحمل كيان االحتالل الصييوني، مسؤولية اتخاذه 

ظمة التعاون سياق إرىاب الدولة، وتدعو المؤسسات الدولية السيما األمم المتحدة ومن فيإجراءات تصب 
 اإلسالمي، إلى إدانة ىذه الجرائم وتحمل مسؤولياتيا لمنع تكرارىا ضد الشعب الفمسطيني.

 //الوفد، الجيزة، 
 
 الغارات الجوية اإلسرائيمية عمى غزة تستنكرقطر  

لجوية أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استنكار دولة قطر الشديد لسمسمة الغارات ا: قنا -الدوحة 
وعمميات القصف بالمدافع التي شنتيا القوات اإلسرائيمية عمى مناطق مختمفة من قطاع غزة مساء أمس 

وأكد المصدر أن دولة قطر تستنكر بشدة  الثالثاء، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشيداء من بينيم طفمة.
 الممارسات العدائية المستمرة التي تقوم بيا إسرائيل.

 //، الشرق، الدوحة
 
 الفمسطيني" وتدعو تل أبيب لعدم استخدام القوة المفرطة "اإلرهاب تدينروسيا  

عّبرت وزارة الخارجية الروسية عن القمق من تصاعد التوتر في غزة، داعية إلى مواصمة مفاوضات السالم، 
بما في ذلك قصف ونقمت وسائل إعالم روسية عن بيان لمخارجية أن "موسكو تدين مظاىر اإلرىاب كافة 

أراض "إسرائيمية" من قطاع غزة"، واعتبرت أن "ىذه اليجمات يجب أال تؤدي إلى الرد باستعمال القوة 
المفرطة ضد القطاع، األمر الذي يؤدي إلى معاناة األبرياء ىناك وسقوط قتمى بين المدنيين"، وأكدت أن 

خمفية إحباط محاولة تفجير حافمة ركاب في تصعيد التوتر حول قطاع غزة "يثير قمقًا عميقًا خاصة عمى 
"تل أبيب" مؤخرًا واستمرار حمالت عسكرية "إسرائيمية" في الضفة الغربية تؤدي إلى وقوع اشتباكات". وقال: 
"نجدد التأكيد في ىذا السياق عمى التمّسك بالحمول عبر المفاوضات والتسوية الشاممة والعادلة، ويجب إيجاد 

اس الشرعية الدولية المعترف بيا"، ودعت الخارجية الروسية جانبي النزاع إلى االمتناع ىذه التسوية عمى أس
 عن أي خطوات أحادية الجانب، خاصة في ما يتعّمق بالنشاط االستيطاني.

 //الخميج، الشارقة، 
 

 منازل فمسطينيين في ال فة الغربية" إسرائيل"هدم  تديناألونروا  
ا"، أمس األربعاء، قيام إسرائيل بيدم مبان عائدة لفمسطينيين في الضفة الغربية، داعية أدانت وكالة "األونرو 

وقال كريس جانيس المتحدث باسم األونروا، في بيان لو أمس، إن  إلى الوقف الفوري ليذه العمميات.
 شخصا. األونروا تدين عمميات اليدم األخيرة في الضفة الغربية والتي ىجرت 

يات اليدم وقعت في عين أيوب بالقرب من رام اهلل وفي فصايل الوسطى بالقرب من أريحا وأضاف أن عمم
فمسطينيين عام  وأوضح البيان أنو حتى اآلن تم تشريد ما ال يقل عن ألف و وفي غور األردن.

ىدميا  التي بسبب عمميات اليدم التي تنتيك القانون الدولي، مشيرا إلى أنو من بين المباني الز 
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ودعت األونروا إسرائيل إلى "الكف فورا عن  وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ىناك 
 عمميات اليدم اإلدارية".

 //الشرق، الدوحة، 
 

 مفاو ات سرية ومصالحة مجمدة واستيطان يتوس  22فمسطين 66
طورات األمنيزة والسياسززية التزي تؤشززر إلزى بدايززة حزافاًل بززالت 6023كزان العززام  رائزد الفززي: -فمسزطين المحتمززة 

تبزدل فززي المشززيدين اإلقميمززي والعززالمي وفززي العالقززات الدوليززة التززي قززد تكززون بمثابززة إرىاصززات لتشززكيل نظززام 
عالمي تعددي جديد، بعد أن لوحظ انكفاء أمريكي في أكثر من موقع، وتقزدم قزوى عالميزة أخزرى مثزل روسزيا 

 والمشاركة في صياغة الحمول. والصين والبرازيل المشيد
خصوصززًا بعززض الززدول مثززل مصززر التززي تخمصززت مززن نظززام  6023لكززن المنطقززة العربيززة ظمززت فززي العززام ،

يونيزو/ حزيزران والعزراق وسزوريا وليبيزا  30"اإلخوان" وسقوط حكم محمد مرسزي بعزد التظزاىرات المميونيزة يزوم 
خميًا جراء تصاعد نشاط المجموعات اإلرىابية والتكفيريزة وتونس واليمن، مازالت تعاني اضطرابات واقتتااًل دا

التي نجم عنيا سقوط آالف الضحايا وتشرد مئات اآلالف الذين تحولوا إلى الجئين في دول الجوار وغيرىا، 
 إضافة إلى الدمار اليائل الذي أصاب البنى التحتية في ىذه الدول.

يقيزززا وآسزززيا وأوروبزززا، شزززيدت اضزززطرابات وتظزززاىرات كزززذلك، فزززإن العديزززد مزززن دول العزززالم، خصوصزززًا فزززي إفر 
ثنية.  ومواجيات وحروبًا عمى خمفيات سياسية واقتصادية وا 

ذ يدخل العالم عامًا جديدًا فإنزو يحمزل معزو بقايزا ىزذه الصزراعات والحزروب وسزط محزاوالت دؤوبزة لمتصزدي  وا 
 ليا، ألنيا باتت تشكل خطرًا عمى األمن والسمم الدوليين.

ز المطزرب الفمسزطيني محمزد عسزاف بمقزب محبزوب العزرب فزي برنزامج "أراب أيزدول" ىزذا العزام، ربما حاز فزو 
اىتمامززًا رسززميًا وشززعبيًا فمسززطينيًا، أكثززر بكثيززر مززن بقيززة القضززايا التززي سززئم الفمسززطينيون الحززديث فييززا خززالل 

يززو/ تمززوز الماضززي سززنوات ماضززية، كالمفاوضززات بززين السززمطة الفمسززطينية و"إسززرائيل" التززي اسززتؤنفت فززي يول
بعزززد ثزززالث سزززنوات مزززن توقفيزززا، والمصزززالحة "المجمزززدة" لزززيس بفعزززل المزززنخفض الجزززوي العنيزززف، الزززذي ضزززرب 
نمززززا بفعززززل تعنززززت حركتززززي "فززززتح" و"حمززززاس"، وتغميبيمززززا  فمسززززطين فززززي منتصززززف ديسززززمبر/ كززززانون األول، وا 

 مصالحيما الحزبية عمى المصمحة الوطنية العميا.
جديززززدًا يززززذكر فززززي القضززززايا األساسززززية التززززي تيززززم الشززززعب  6023خززززالل العززززام  لززززم تشززززيد السززززاحة الفمسززززطينية

الفمسزطيني، وتكززاد تكززون "نسززخة كربونيزة" عززن سززنوات سززابقة، سززواء عمزى صززعيد العالقززات الداخميززة، أو فيمززا 
يتعمزززق بعمميزززة التسزززوية مزززع "إسزززرائيل"، ربمزززا باسزززتثناء تزززدىور العالقزززة بزززين قطزززاع غززززة الخاضزززع لحكزززم حركزززة 

يوليزززو/ تمزززوز الماضزززي الزززرئيس محمزززد مرسزززي،  3" مزززع مصزززر، عقزززب إطاحزززة الجزززيش المصزززري فزززي "حمزززاس
 المحسوب عمى جماعة اإلخوان المسممين، التي تعتبر "حماس" فرعيا الفمسطيني.

بعززد زيززارة الززرئيس األمريكززي بززاراك أوبامززا ل"إسززرائيل" والسززمطة الفمسززطينية فززي رام اهلل، وزيززارة وزراء خارجيززة 
ون "لجنززة المبززادرة العربيززة" لواشززنطن، برئاسززة وزيززر الخارجيززة القطززري السززابق حمززد بززن جاسززم آل عززرب يمثمزز

عزالن المجنزة عزن موافقزة الزدول العربيزة عمزى مبزدأ تبزادل األراضزي مزع "إسزرائيل"، بزدأت المفاوضزات  ثزاني، وا 
ي، بعيزدًا عزن وسزائل اإلعزالم، "اإلسرائيمية"، وبرعاية أمريكية مباشرة، فزي الزدوران النشزط والجزد -الفمسطينية 

إذ أوكل الطرفان ميمة الحديث عمزا يزدور فزي الغزرف المغمقزة، لزوزير الخارجيزة األمريكزي جزون كيزري، الزذي 
يأخذ عمى عاتقو ميمة الرعاية المباشرة لممفاوضات، وقد قام بعزدة جزوالت مكوكيزة لممنطقزة خزالل العزام، مزع 
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اؤل بقزرب التوصزل إلزى حزل بزين الطززرفين، عمزى عكزس مزا تصزرح بززو اإلشزارة إلزى أن حديثزو يتسزم دومزًا بالتفزز
أوسزززاط فمسزززطينية رسزززمية، والتشزززاؤم المسزززيطر عمزززى الجانزززب الفمسزززطيني بعزززد مضزززي نصزززف المزززدة المقزززررة 

 لممفاوضات لموصول إلى تسوية وىي تسعة شيور.
الدوليزة لالنضزمام إلييزا  ىذه المفاوضات انطمقت، وكان الثمن أن تعيد الفمسطينيون بعزدم التوجزو لممؤسسزات

بعد حصزول فمسزطين عمزى صزفة دولزة مراقزب فزي األمزم المتحزدة، ووافقزت "إسزرائيل" فزي المقابزل عمزى تحريزر 
ولكن عمى دفعات ىي من تتحكم  2663أسرى يقبعون في السجون منذ ما قبل اتفاق أوسمو في العام ، 201

رقزة مسزاومة وتحتجززىم فزي ظزروف بالغزة القسزوة آالف أسزير كو  2في تحديدىا، بينمزا تواصزل اسزتخدام نحزو 
والسززوء. كمززا تعيززدت بوقززف البنززاء االسززتيطاني، األمززر الززذي لززم تمتزززم بززو حكومززة بنيززامين نتنيززاىو المتطرفززة، 
التززي واصززمت طززرح العطززاءات لمبنززاء فززي المسززتوطنات، إلززى جانززب اسززتمرار مخططاتيززا التيويديززة فززي مدينززة 

معو من المستحيل قيزام دولزة فمسزطينية مسزتقمة وذات سزيادة ومتصزمة جغرافيزًا،  القدس، بما يخمق واقعًا يكون
 وعاصمتيا القدس.

ومع تمويح أوساط فمسطينية رسمية بوقف المفاوضات ردًا عمى استمرار البناء االستيطاني، كانزت التيديزدات 
لززذي سززاىم فززي اسززتمرار األمريكيززة حاضززرة، بوقززف المسززاعدات والززدعم عززن السززمطة الفمسززطينية، وىززو األمززر ا

 ىذه المفاوضات "العبثية" طوال الشيور األربعة الماضية.
ورغززم معارضززة "حمززاس" والجبيتززان الشززعبية والديمقراطيززة لتحريززر فمسززطين، وأغمبيززة فصززائل منظمززة التحريززر 

ة رفزض الفمسطينية، عزودة السزمطة الفمسزطينية لطاولزة المفاوضزات مزع االحزتالل "اإلسزرائيمي"، وتشزكيميا جبيز
لممفاوضات، إال أنو يمكزن النظزر لقضزية العزودة لممفاوضزات مزن زاويزة مختمفزة عزن تمزك الزاويزة التزي نظزرت 

 منيا ىذه الفصائل لرفض المفاوضات.
وفززي ىززذا الصززدد، يززرى مراقبززون ومحممززون أن المشززكمة فززي الواقززع ليسززت فززي العززودة إلززى المفاوضززات التززي قززد 

إمكانية وجود فرصة لتزدخل أمريكزي فاعزل يختمزف عزن المزرات السزابقة أو  يكون استئنافيا محاولة الستطالع
نمزا تكمزن أساسزًا فزي أن الفمسزطينيين لزم يسزتفيدوا شزيئًا مزن  لتجنب ضغوط معينة أو لمسزعي لتغييزر الواقزع، وا 

 . 2634االعتراف الدولي في األمم المتحدة بدولة فمسطين عمى حدود العام 
لسزززموك السياسزززي الفمسزززطيني تجزززاه كزززل العمميزززة السياسزززية والتفاوضزززية عمزززى وكزززان مزززن المفزززروض أن يتغيزززر ا

أسززاس أن الفمسززطينيين فززي دولززة تحززت االحززتالل وحززدودىا واضززحة ومعتززرف بيززا دوليززًا . بمعنززى أن العمميززة 
التفاوضززية يجززب أن تسززتند إلززى ىززذه المرجعيززة الجديززدة السززاطعة والتززي تززنقميم إلززى مرحمززة أخززرى غيززر مرحمززة 

 " وقواعد المعبة السياسية فييا."أوسمو
ولكززن يبززدو أن قيززادة السززمطة ال تزززال تحصززر تفكيرىززا فززي الوضززع السززابق وتتجاىززل التطززورات التززي حصززمت 
معيا وتحصل في الفضاء اإلقميمي والدولي والتي ىي من دون شك ستنعكس عمى القضية الفمسزطينية. ولزو 

طوعزززًا أو عمزززى األقزززل التكيزززف معيزززا، لكانزززت نظرتيزززا  خرجزززت القيزززادة مزززن الزززدائرة التزززي وضزززعت نفسزززيا فييزززا
لممفاوضزززات ولمعمميزززة السياسزززية مختمفزززة لزززيس فقزززط فزززي التركيزززز عمزززى المنطمقزززات األساسزززية ليزززذه العمميزززات 
ومرجعياتيززا التززي أضززيفت ليززا مرجعيززة بالغززة األىميززة قانونيززًا وسياسززيًا، ولكانززت أدواتيززا فززي التعززاطي معيززا 

 ر رتيب لعمميات سابقة.مختمفة وليست مجرد تكرا
منذ اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة بدولة فمسطين لم يتغير شيء عمى الواقع الفمسطيني ال داخميزًا وال 
خارجيًا والفمسطينيون في حالة انتظار لما يمكن أن تسزفر عنزو المفاوضزات أو بانتظزار فشزميا، وكمزا يقولزون 

مبًا جاىزًا لالنضمام لعضوية منظمات دولية، كأن األمر مجزرد خطزوة ط 30لدى القيادة الفمسطينية أكثر من 
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عقابيززة أو إجززراء شززكمي إلثبززات أنززو توجززد لززدينا بززدائل غيززر التفززاوض لمززدة تسززعة شززيور. والمنطززق يقززول إن 
االعتراف الدولي بفمسطين يجب أن يغير طريقة التفكير واألداء الفمسطيني وحتزى رؤيزة الفمسزطينيين لزواقعيم 

لفمسطينيون حصموا عمزى دولزة عمزى الزورق يجزب أن يزتم ترجمتيزا واقعزًا سياسزيًا فعميزًا عمزى األرض، سزواء . ا
باالنتقال من مرحمة السمطة إلى الدولزة مزع كزل مزا يعنيزو ذلزك مزن تغييزرات لزيس فقزط فزي مسزميات المؤسسزة 

 الرسمية بل في التخطيط والفعل كذلك.
لفمسززطينيين ليسززوا كمززا كززانوا سززمطة تحززت رحمززة مززا يمكززن أن توافززق كززان يجززب أن يفيززم "اإلسززرائيميون" أن ا

"إسززرائيل" عميززو، وأنيززم اآلن فززي وضززع آخززر البززد أن تبززدأ العمميززة التفاوضززية عمززى أساسززو. ويجززب أن يفيززم 
"اإلسززرائيميون" واألمريكيززون مززن ورائيززم أن لمفمسززطينيين دولززة يفاوضززون عمززى تكززريس حقززوقيم فييززا وبحززدودىا 

يزززا . وال يجزززوز أن يزززدخموا فزززي مفاوضزززات و"إسزززرائيل" تتعامزززل مزززع أراضزززي ىزززذه الدولزززة وحزززدودىا المعتزززرف ب
كأراض وحدود مختمف عمييا، حتى لو قبل الفمسطينيون بمبدأ إحداث تعديالت عمى خط الحدود، ينبغي قبل 

 طقيًا.أي بحث في ذلك أن تعترف "إسرائيل" بحدودىا وأرضيا، بعد ذلك يصبح البحث في التفاصيل من
اليوم يفاوض الفمسطينيون "إسرائيل" عمى قواعد مريحة ليم وىي عدم االعتراف بالحدود والنظر لخط الحدود 
وفززق مززا يقولززون إنززو مصززالحيم األمنيززة. فززإذا كانززت المصززمحة كمززا تقززول الحكومززة الحاليززة باحتفززاظ "إسززرائيل" 

ذا رأت بغور األردن بسبب ادعاءات أمنية ستعتبر "إسرائيل" الغور جز  ءًا منيا أو أنو سيبقى تحت سيطرتيا وا 
"إسرائيل" أن مصمحتيا األمنية في االحتفزاظ بقمزم الجبزال سزتبقى ىنزاك مزع مسزتوطناتيا، وىزذا حزال السزيطرة 
عمززى المعززابر ومحطززات االنززذار وأي مسززتوطنة أو موقززع، أي أن األرض والحززدود تخضززع لمرؤيززة والرغبززات 

يزو ال تززال المفاوضزات مزع الجانزب "اإلسزرائيمي" تزراوح فزي المكزان نفسزو الزذي والمخططات "اإلسزرائيمية". وعم
 يعج بمطالب "إسرائيل" األمنية.

معترفززًا بيززا وال  2634ولززو أن المفاوضززات انطمقززت مززن اتفززاق عززام عمززى أن لمفمسززطينيين دولززة عمززى حززدود 
حدود وأيضًا لمسزألة القزدس التزي مجال لتغيير ىذه الحقيقة لكان اسيل بكثير التوصل لحمول لموضوع خط ال

 يجب أن تخضع لمقاعدة نفسيا.
وىذا أىم بكثير من الحديث عن وقف البنزاء االسزتيطاني ألن الفمسزطينيين لزم يوقفزوا االسزتيطان ال باالمتنزاع 
عن التفاوض وال بالعودة لممفاوضات، ولكزن ىزذا الوضزع يمكزن أن يكزون مختمفزًا فزي ظزل االتفزاق عمزى مبزدأ 

 كما اعترف بيا العالم. 2634في حدود الدولة 
"إسرائيل" ال تفيم سوى لغة القوة واألمر الواقع، وكما رضخت أخيرًا وجمدت "قانون برافر" الذي كانزت تسزعى 
بموجبززو لترحيززل عززرب النقززب، ومصززادرة أراضززييم، تحززت ضززعط الحززراك والمظززاىرات الشززعبية، كززان يتوجززب 

راق قزوة، وعزدم الرضزوخ لضزغوط واشزنطن، واالنطزالق فزي مفاوضزات استخدام ما يمتمكو الفمسزطينيون مزن أو 
عمززى قاعززدة أن لمفمسززطينيين دولززة معترفززًا بيززا لكنيززا واقعززة تحززت االحززتالل، والمفاوضززات ىززدفيا بحززث آليززات 

 انسحاب االحتالل وجدولتو زمنيًا، وليس التفاوض عمى األرض من جديد.
 

 اغتيال عرفات
بخطززى متعثززرة ومتثاقمززة، قفززز ياسززر عرفززات مززن مرقززده فززي الززذكرى التاسززعة وبينمززا كانززت المفاوضززات تسززير 

الغتيالو، ليرشد إلى قاتميو، فقد أظيرت نتائج التحقيقات السويسرّية أنو مات بالسم عزن طريزق اسزتخدام مزادة 
ي "البولزززونيم" النووّيزززة. ىزززذه المزززادة ال تمتمكيزززا سزززوى بمزززدان عزززدة مزززن ضزززمنيا "إسزززرائيل" صزززاحبة المصزززمحة فززز

إزالتززو، أي قبزززل شززيرين مزززن وفاتززو، حيزززث  6001اغتيالززو، السززيما وأن حكومتيزززا قززررت فزززي سززبتمبر/ أيمزززول 
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كشززف أوري دان، الصززحفي "اإلسززرائيمي" المقززرب مززن رئززيس الززوزراء "اإلسززرائيمي" األسززبق أرئيززل شززارون فززي 
بوش االبن وشارون "حين كتابو حول حياة شارون، المكالمة التي جرت بين الرئيس األمريكي األسبق جورج 

طمب األول ترك أمر الزتخمص مزن عرفزات لمعنايزة اإلليّيزة، فأجابزو اآلخزر: ولكزن العنايزة اإلليّيزة بحاجزة إلزى 
 مساعدة بشرّية، فصمت بوش، فيما اعتبره شارون ضوءًا أخضر الغتيال عرفات".

ًا، فيزذه المسزألة محسزومة منزذ لم يكن الفمسطينيون بحاجزة إلزى دالئزل جديزدة إلثبزات أن عرفزات مزات مسزموم
وقت مبكر، عندما تعرض عرفات لمرض مفاجئ أدى إلزى وفاتزو خزالل شزير واحزد، وىزو لزم يكزن يعزاني أي 
أمراض جدّية، ولكن الفمسطينيين بحاجة إلى موقف سياسي بمستوى الحدث وقادر عمى مالحقة الجناة، لكن 

ظمززة الخطززوات الواجبززة لمالحقززة القتمززة "اإلسززرائيميين" ىززذا لززم يحززدث، ولززم تتخززذ مززن جانززب قيززادة السززمطة والمن
 والسعي الجدي لمعرفة فيما إذا استخدموا عمياًل أو أكثر من الفمسطينيين لتنفيذ الجريمة؟

وفيما لم يكن موقف القيادة عمى مستوى الحدث، تعالت دعوات من جانب "حمزاس" وفصزائل أخزرى بضزرورة 
تحقيززق دوليزة، أسزوة بمزا حصزل بعززد اغتيزال رئزيس الزوزراء المبنزاني رفيززق التوجزو لألمزم المتحزدة لتشزكيل لجنزة 
 الحريري، لمالحقة الجناة ومعاقبتيم.

وفززي ىززذا الجانززب، يززرى محممززون أن المسززكوت عنززو فززي مسززألة التحقيززق فززي اغتيززال عرفززات أن ىنززاك توجيززًا 
يقضززي بززدفن مسزززألة  -ينّية خضززعت لزززو وعمززى مززا يبزززدو أن القيززادة الفمسززط -فرنسززيًا دوليززًا عربيززًا "إسزززرائيميًا" 

التحقيززق باغتيززال "أبززو عمززار"، ألن كشززف مالبسززاتيا مززن شززأنو عمززل زلزززال فززي المشززيد السياسززي كمززو . فبعززد 
اتيزام "إسزرائيل" بالجريمززة رسزميًا وتحميميزا المسززؤولّية السياسزّية والجنائّيزة ومالحقتيززا لمحاسزبة المسزؤولين عززن 

"اإلسزرائيمي  -بقزى األمزر عمزى مزا ىزو عميزو اآلن، فزال يكزون المقزاء الفمسزطيني ارتكابيا، ال يصح بعزدىا أن ي
بعززدىا ممكنززًا عمززى طاولززة المفاوضززات واسززتمرار االلتزامززات الفمسززطينّية المترتبززة عمززى االتفاقيززات، خصوصززًا 

نما يكون المقاء في ساحات المو  اجية في المدن التنسيق األمني، في وقت لم تمتزم فيو "إسرائيل" بما عميياس وا 
 والقرى والمخيمات وقاعات المحاكم، وعمى كل المستويات والصعد المحمّية والعربّية واإلقميمّية والدولّية.

 
 
 

 المصالحة
وفززي وقززت انطمقززت فيززو المفاوضززات بززين السززمطة الفمسززطينية و"إسززرائيل"، كززان الفمسززطينيون ينتظززرون انجززاز 

"فزتح" و"حمزاس" فزي القزاىرة عمزى أن تضزعا المصزالحة موضزع  تطبيق اتفزاق المصزالحة، حيزث اتفقزت حركتزا
التطبيزق الفعمزي، بتشززكيل الزرئيس محمززود عبزاس حكومززة وفزاق وطنزي يرأسززيا بنفسزو، وتكززون ميمتيزا اإلعززداد 

 إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ولممجمس الوطني، خالل ستة شيور من تشكيميا.
ر، فما أن عاد كل طزرف إلزى قواعزده فزي الضزفة الغربيزة وقطزاع غززة، لكن ىذا االتفاق، وكالعادة، لم ير النو 

حتزززى اسززززتؤنفت المناكفزززات، وتبززززادل االتيامزززات بتعطيززززل االتفزززاق، فززززالرئيس عبزززاس يريززززد الزززدعوة إلززززى إجززززراء 
االنتخابات فورًا كسبيل إلنياء االنقسام الداخمي، لكن "حماس" ترفض ذلزك، وتصزر عمزى تنفيزذ االتفزاق رزمزة 

 واحدة.
باسززتثناء حززال التقززارب التززي ظيززرت بززين الجززانبين فززي بدايززة العززام، عبززر موافقززة كززل طززرف ل خززر بتنظززيم و 

 ميرجانات االحتفال بانطالقتيما الحركية في الضفة وغزة، استمر غياب الثقة، والتشكيك في النوايا.
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لغربيزة خمفزًا لحكومزة وضاعف تكميف الرئيس عباس لرامي الحمزد اهلل بتشزكيل حكومزة فمسزطينية فزي الضزفة ا
سالم فياض، من تعقيدات المشيد الفمسطيني الداخمي، حيث رفضزتيا حركزة "حمزاس" باعتبارىزا غيزر شزرعية 

وكززذلك لمخالفتيززا اتفززاق  6004ولززم تعززرض عمززى المجمززس التشززريعي المعطززل منززذ وقززوع االنقسززام فززي العززام ،
لتحرير، وبررت ذلزك بأنيزا كانزت تنتظزر المصالحة، فضاًل عن رفضيا من جانب فصائل أخرى في منظمة ا

ن أخذ قرارًا بتحديد موعد االنتخابات .  من الرئيس عباس تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاستو، وا 
ووسززط حززال الجمززود فززي المشززيد الززداخمي، ظيززر رئززيس الحكومززة المقالززة فززي غزززة إسززماعيل ىنيززة فززي خطززاب 

المشزاركة فزي إدارة شزؤون القطزاع، وىزي الزدعوة التزي  مطول، كانزت النقطزة الميمزة فيزو دعوتزو الفصزائل إلزى
القززت ترحيبززًا مززن الجبيتززين الشززعبية والديمقراطيززة، وحركززة الجيززاد اإلسززالمي، لكززن لززم يززتم البنززاء عمييززا، ولززم 

 يوضح صاحبيا دواعي ذلك.
 

 حصار غزة
لسياسززي لواليززة رابعززة، ربمززا لززم تكتززرث "حمززاس"، التززي أعززادت ىززذا العززام انتخززاب خالززد مشززعل رئيسززًا لمكتبيززا ا

كثيززرًا بفشززل مسززاعي المصززالحة، وىززي التززي كانززت تعززيش فتززرة مززن أزىززى فتززرات حكميززا لقطززاع غزززة، فززي ظززل 
حكززم الززرئيس المصززري محمززد مرسززي، حتززى انقمززب ىززذا الحززال رأسززًا عمززى عقززب، إثززر عزززل الجززيش لمرسززي، 

عزززالم المصزززري، واتيامزززات فكانزززت "حمزززاس" أحزززد أكثزززر األطزززراف خسزززارة، وتعرضزززت ليجزززوم محمزززوم فزززي اإل
بتزززدخميا فزززي الشزززأن المصزززري الزززداخمي، خصوصزززًا فزززي سزززيناء، األمزززر الزززذي ترافزززق مزززع اجزززراءات فعميزززة عمزززى 

المصززرية، وىززي الرافززد  -األرض، تضزمنت تززدمير الجززيش المصززري أغمبيزة األنفززاق أسززفل الحززدود الفمسزطينية 
البنزاء وكثيززر مزن السززمع التزي تمنعيززا "إسززرائيل"،  األساسزي الززذي يعتمزد عميززو سزكان غزززة لمتززود بززالوقود ومززواد

ضزافة لزذلك أغمقزت السزمطات  فضاًل عن كونيا تشكل مصزدرًا رئيسزيًا فزي إيزرادات حكومزة "حمزاس" الماليزة، وا 
المصزززرية الجديزززدة معبزززر رفزززح، وىزززو المنفزززذ الوحيزززد لسزززكان القطزززاع عمزززى العزززالم الخزززارجي، واعتمزززدت فتحزززو 

 متباعدة لتمكين الحاالت اإلنسانية من السفر.استثنائيًا وأليام محدودة و 
وتزامنززت اإلجززراءات المصززرية، مززع اكتشززاف "إسززرائيل" نفقززًا حفرتززو كتائززب عززز الززدين القسززام الززذراع العسززكرية 
لحركزززة "حمزززاس" ويمتزززد مزززن القطزززاع إلزززى داخزززل "إسزززرائيل"، بيزززدف خطزززف جنزززود، وىزززو النفزززق الزززذي وصزززفتو 

ور خطززر فززي أداء المقاومززة فززي غزززة، وردت عميززو بتشززديد الحصززار، ووقززف "إسززرائيل" باالسززتراتيجي وبأنززو تطزز
 توريد مواد البناء لممؤسسات الدولية والقطاع الخاص، وتقميص كميات الوقود وغاز الطيي.

ألززف فمسززطيني فززي قطززاع غزززة لمربززع الحصززار األول، حيززث أغمقززت  500ومززع ىززذه التطززورات، عززاد مميززون و
ا بفعززل نفززاد الوقززود والغززاز، وأزمززة الكيربززاء الخانقززة التززي كانززت األشززد عمززى مصززانع أبوابيززا وسززرحت عماليزز

الغزيين منذ سنوات، إثر توقف محطة توليد الكيرباء الوحيدة في القطاع، بسبب نفاد الوقود الالزم لتشزغيميا، 
مسطينية في بفعل تدمير األنفاق، ورفض حكومة "حماس" شراء الوقود الصناعي "اإلسرائيمي" عبر السمطة الف

 رام اهلل، بسبب اشتراط األخيرة فرض ضريبة عمى كل لتر تضاىي سعره.
 66/26/6023، الخميج، الشارقة
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ال تختمف المحظة التاريخيزة التزي تعيشزيا حركزة فزتح ىزذه األيزام كثيزرا عزن تمزك التزي عاشزتيا بعزد قمزة كامزب 
، إْن كززززان عمززززى الصززززعيد البنيززززوي، أم عمززززى صززززعيد الوضززززع السياسززززي الززززداخمي 6000العززززام  ديفيززززد صززززيف

 والخارجي في العالقة مع االحتالل، مع وجود فوارق ال يمكن تجاىميا.
فززي المحظززة األولززى كانززت الحركززة تحولززت مززن حركززة تحززرر وطنززي إلززى حزززب سززمطة تنمززو تحززت االحززتالل، 

حمم بطبعتو الثانية بعد التأسيسس ممثال في دولة فمسطينية عمى األراضي وتأمل في أن تبمغ مسيرتيا حدود ال
، بما فييا القدس وعودة الالجئين، وبالطبع بعد تجزاوز الطبعزة األولزى التزي تأسسزت الحركزة 34المحتمة عام 

 من أجل إنجازىا ممثمة في تحرير فمسطين من البحر إلى النير.
كززة إلزززى مزززوظفين، إن كززان فزززي الجيزززاز األمنززيس وىزززم القطزززاع كززان أوسزززمو حزززّول قطاعززات عريضزززة مزززن الحر 

األكبززر، أم فززي الجيززاز المززدني الززذي كززان يتمززدد برعايززة االحززتالل وتخطيطززو، وبرعايززة الجيززات الداعمززة لززو، 
 وبالطبع من أجل أن تصل الحركة نقطة الالعودة.

اج صززدام مززع المجتمززع بسززبب فززي عالقتيززا بالززداخل الفمسززطيني كانززت الحركززة فززي تمززك األثنززاء دخمززت فززي مززز 
فساد السمطة التي أنتجتيا، وبسبب الصدام مع قوى المقاومة، بخاصة حماس التي كانت تصر عمى مقاومة 
االحتالل ورفض أوسزمو ومخرجاتزو، وكانزت سزجون السزمطة تعزج بخيزرة أبنائيزا الزذين أوجعزوا االحزتالل خزالل 

بدورىا بجحافل منيم، ومن مناضمي حركة فتح نفسيا،  التسعينيات، فيما كانت سجون االحتالل ال تزال تعج
 ممن عجز اتفاق أوسمو عن إخراجيم من السجون.

رغزم ذلزك، كانززت الحركزة )أعنززي فزتح( ال تزززال فاعمزة فزي المجتمززع وتسزتقطب شززبانا مزن كافززة الشزرائح، بززدليل 
طاب قطاعزات عريضزة تنافسيا الندي مع حركة حماس في الجامعات، وال شك أن قدرة أيزة حركزة عمزى اسزتق

مززن الشززبان، إنمززا يعنززي أنيززا لززم تفقززد بريقيززا، األمزززر الززذي يمكززن تفسززيره بالتجربززة التاريخيززة الثريززة رغززم كزززل 
 المالحظات عمييا.

وحززين وصززمت المسززيرة السياسززية ألوسززمو الجززدار المسززدود فززي قمززة كامززب ديفيززد، وانززتفض الفمسززطينيون فيمززا 
الحركززة غيززر االنسززجام مززع المززد الشززعبي، وفززي تمززك األثنززاء بززدأت  عززرف بانتفاضززة األقصززى، لززم يكززن أمززام

الحركة تستعيد وجييزا كحركزة تحزرر، بزل يمكزن القزول، إنيزا اسزتفادت كثيزرا مزن انتفاضزة األقصزى فزي تزرميم 
 صورتيا في المجتمع الفمسطيني.

الزت تمتزع بنفزوذ كبيزر فزي اليوم، يمكزن القزول، إن المحظزة التاريخيزة تكزاد تتشزابو إلزى حزد كبيزر، فالحركزة ال ز 
الشارع، بل حتى بين قطاعات كبيرة من الشبان، وىو وضع بالغ الغرابة في واقع الحال، إذ إن حركة ترفض 
المقاومة وتصر عمى مسار التفاوض، ومع ذلك يمكنيا الحفاظ عمى بنيزة شزبابية أمزر يسزتحق التوقزف، وىنزا 

 وكذلك البعد القبمي والحزبي. يحضر البعد التاريخي أيضا، أعني اإلرث النضالي،
ثمة فرق ال بأس بو يحضر في السياق، فينا في الحالة الراىنزة يبزدو الجيزاز األمنزي الجديزد أكثزر تزوغال فزي 
التنسيق األمني ورفضا لممقاومة من الجياز القديم )عماده الفمسطيني الجديد بحسب تعبير الجنزرال دايتزون(، 

، إذ إنيا من النوع الذي يرفض المقاومة بشكل قزاطع، ويصزر عمزى مسزار في حين تبدو القيادة مختمفة أيضا
التفززاوض، خالفززا لمقيززادة القديمززة )ممثمززة فززي شززخص عرفززات رحمززو اهلل(، والتززي راوح تاريخيززا بززين مغززامرات 
عديززدة مززن ميززدان إلززى ميززدان، وكانززت تممززك القابميززة لمزيززد مززن المغززامرة، فززي حززين لززم تكززن معنيززة بالمكاسززب 

ية الشخصية، ربما خالفا لقطاع من الذين التفوا حوليزا خزالل مسزيرة أوسزمو، وتحولزوا مزن مناضزمين إلزى المال
 رجال أعمال.
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في السياق العام، يبدو المشيد الفمسطيني أكثر تطابقا، بل لعل فشل مسار التفاوض يبدو أكثر وضوحا ىزذه 
، 6000م تنزازالت أقزل بكثيزر ممزا كانزت عميزو العزام المرة، فيما تبدو قابمية المجتمع السياسي اإلسرائيمي لتقدي

يززوم انعقززدت قمززة كامززب ديفيززد، ومززا مززن عاقززل يززؤمن بززأن نتنيززاىو سززيعرض عمززى الفمسززطينيين مززا سززبق أن 
 .6000ُعرض عمييم في العام 

ال تسأل عن الوضوح األكبر فيما خّص التيويد واالستيطانس مزا يعنزي أن األجزواء جزاىزة النتفاضزة فتحاويزة 
ليس عمى االحتالل، بل عمى قيادتيا، ألنو من دون تمرد عمى القيادة التي تصزر عمزى مسزارىا، سزيكون مزن 
العسير تفجير انتفاضة في وجو االحتالل، ولعل من الوىم االعتقاد بأن محمود عباس يمكن أن يكرر تجربة 

 عرفات في انتفاضة األقصى.
ين، األول ىزو انتفاضزة فتحاويزة داخميزة ضزد القيزادة، وىزذه من ىنا، ال مجال أمامنا سوى التعويل عمى مسزار 

ممكنة، لكنيا صعبة في غياب رموز قادرين عمى أن يفعموا ذلك بعد أن سيطر عباس عمى الحركة والسزمطة 
والمنظمززة فززي آن )تززدخل القززدر وارد ىنززا(. أمززا الثززاني، فيتمثززل فززي انتفاضززة شززعبية تجززّر الحركززة إلززى مسززار 

 اضطرت إلى انتفاضة ضد القيادة في حال أصرت عمى نيجيا. المقاومة، حتى لو
ما يمكن أن يشكل جسرا لألمل الجديد في حركة فزتح ىزو مبزادرة مزن حمزاس والجيزاد والقزوى األخزرى، تتمثزل 
فزي إعززالن تحززالف ضزد مسززار التفززاوض والتعويزل عميززو، وىززو تحزالف قززد يحززرك الوضزع الززداخمي لحركززة فززتح 

 الجديد بعودتيا إلى وضعيا األصيل كحركة تحرر. ويساعد في إنجاز التحول
من الصعب الجزم بما سيجري، لكن المؤكد أن الشعب الفمسزطيني لزن يصزمد طزويال عمزى ىزذا التيزو الزراىن، 
سواء تورط عرابوه في صفقة يرفضيا الشعب، أم أصروا عمزى المضزي فيزو واالسزتمتاع بمسزار السزمطة تحزت 

جيزدا لمكثيزرين ممزن ال يتصزورون أبزدا عزودة الشزعب إلزى مسزار ” بزنسزا”دا واالحتالل، والتي توفر عيشزا رغيز
 االنتفاضة ورفض االحتالل.

 66/26/6023، الدستور، عم ان
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مزى إن الثزورة السزورية تزؤذن تجمع النخبة الصييونية الحاكمةس وعمى رأسيا رئيس الحكومة بنيامين نتنيزاىو ع
بإحداث تغيير جوىري في البيئة اإلسزتراتيجية "إلسزرائيل"س وال تفزوت ىزذه النخبزة أيزة فرصزة دون التعبيزر عزن 
مظززاىر القمززق مززن خطززورة التحززوالت التززي قززد تجمبيززا األحززداث فززي سززوريا. وبخززالف االنطبززاع الززذي تكرسززو 

لتي تفضل تل أبيب انتصزارىا فزي الثزورة السزورية، فإنزو ممزا التصريحات الصييونية المتضاربة بشأن الجية ا
 . وقزد ذىبزت العديزد 2ال شك فيو، إن دوائر الحكم في تل أبيب تفضل بقاء نظام األسد عمى انتصار الثزوار]

من النخب األمنية البزارزة بعيزدًا فزي التعبيزر عزن حماسزيا لبقزاء نظزام األسزدس لدرجزة إن إفزرايم ىميفزي رئزيس " 
د " األسززبق وصززف بشززار األسززد بززز: " رجمنززا فززي دمشززق "، حيززث حززذر ىميفززي مززن مغبززة سززقوط األسززد، الموسززا

قززائاًل إن سززقوطو: " سززيمثل بيئززة خصززبة لصسززالميين وسيضززر باسززتقرار المنطقززة بشززكل ييززدد "إسززرائيل" ". إن 
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كزن أن تواصزل تزل أكثر ما يقمق "إسرائيل" من سقوط نظام األسد يتمثل في إمكانيزة غيزاب عنزوان سزمطوي يم
 أبيب مراكمة الردع إزائو، كما ظمت تفعل حتى اآلن.

 
 إسرائيل وخارطة مصالح نظام األسد

لقد ظمت"إسرائيل" تنظر إلى نظزام عائمزة األسزد كنظزام " عزدو "، حيزث إن ىزذا النظزام كزان حجزر الزاويزة فزي 
قاومززة الفمسززطينية وعمززى رأسززيا محززور ناصب"إسززرائيل" العززداء، وضززم كززاًل مززن إيززران وحزززب اهلل وحركززات الم

حركززة حمززاس. لقززد أدركززت "إسززرائيل" دومززًا الززدور الززذي قززام بززو النظززام السززوري فززي تزويززد حزززب اهلل والمقاومززة 
الفمسطينية بالسالحس عزالوة عمزى إنزو مزنح اإليزرانيين مزوطئ قزدم عمزى سزاحل البحزر األبزيض المتوسزط. لكزن 

األسززد " العززدو األمثززل "، ألن ىززذا النظززام كززان مززن القززوة بحيززث يبززدو اإلسززرائيميين كززانوا يعتبززرون نظززام عائمززة 
وكأنو يشكل تيديدًا ومن الضعف بحيث إنو ال يمكنو أن يحقق حسمًا في أية مواجية مع "إسزرائيل"، لزذا آثزر 
ىززذا النظززام قبززول أصززول المواجيززة التززي فرضززتيا "إسززرائيل"، بحيززث إنززو فززي كززل مززرة ىاجمززت فييززا "إسززرائيل" 

ق السزززوري فضزززل ىزززذا النظزززام غزززض الطزززرف، وفزززي أحسزززن األحيزززان اكتفزززى بتيديزززدات فارغزززة مزززن أيزززة العمززز
مضمون. من ىنا يكاد يكون نظام عائمزة األسزد أكثزر أنظمزة الحكزم فزي العزالم قزدرة عمزى امتصزاص ىجمزات 

 كيان عدو.
نظام عائمة األسزد، رغزم  إن أكثر ما دفع دوائر التقدير اإلستراتيجي في الكيان الصييوني إلى اإلطمئنان إلى

انخراطزززو فزززي محزززور معزززادي ليزززذا الكيزززان، ىزززو إدراك ىزززذه الزززدوائر خارطزززة المصزززالح التزززي تحكزززم سزززموك ىزززذا 
 النظام، والتي يمكن اختصارىا في التالي:

 
وجدت"إسرائيل" فائدة كبيرة في الطابع الطائفي لمنظام السوري، حيث إن نخب الحكم في تل أبيب تدرك  أواًل:

ن الحرص عمى اإلبقاء عمى  إن كل ما يعني ىذا النظام ىو الحفاظ عمى ىيمنة الطائفة العموية النصيرية، وا 
ىززذه الييمنززة ىززو الززذي يززدفع ىززذا النظززام إلززى تجنززب أي سززموك يمكززن أن يمززنح الكيززان الصززييوني المبززررات 

الحكزم فزي سزوريا. مزن ىنزا لتوجيو ضربة قزد تزؤثر عمزى بقزاء ىزذا النظزام وتيزدد بالتزالي ىيمنزة العمزويين عمزى 
وجزززدنا أن قزززادة النظزززام السزززوري كزززان يحرصزززون بعزززد كزززل ىجوم"إسزززرائيل" عمزززى األراضزززي السزززورية إلزززى إنكزززار 
حدوث ىذا اليجوم، لتقميص مظاىر الحرج، حيث إن آخر ما يعنييم ىزو الزرد عمزى االعتزداءات اإلسزرائيمية، 

 وىو ما جعل ىذا النظام قاباًل لمردع.
 

أيقنزززت دوائززر الحكزززم اإلسززرائيمية إن موقززف النظزززام السززوري المسززاند لحززززب اهلل وحركززات المقاومزززة لقززد  ثانيــًا:
الفمسززطينية لززيس موقفززًا أصززياًل، بززل يززأتي فززي إطززار السززعي لتززأمين شززرعية  ليززذا النظززام تغطززي عمززى فقدانززو 

 االجتماعي السوري. الشرعية الشعبية كونو يمثل في النياية طائفة مذىبية تشكل أقمية صغيرة في النسيج
 

ــًا: لقززد أدركززت "إسززرائيل" إن االعتبززارات الطائفيززة لنظززام عائمززة األسززد جعمززو يتجنززب مراكمززة أسززباب القززوة  ثالث
العسززكرية الحقيقيززة التززي يمكززن أن تحقززق توازنززًا إسززتراتيجيًا مززع "إسززرائيل"س وىززذا مززا ضززمن "إلسززرائيل" مواصززمة 

 رب السورية.االستمتاع بتفوق نوعي كاسح عمى آلة الح
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عمى الرغم من حالة الحرب المعمنة بين "إسرائيل" ونظام عائمة األسد، إال إن ىزذا النظزام حزرص عمزى  رابعًا:
جعل الحدود مع الكيان الصييوني الحدود األكثر ىدوءًا، لدرجة إن المستوطنات الييودية التي أقاميا الكيزان 

ألربعة ازدىارًا كبيرًاس لدرجة ارتفاع قيمة العقارات ىنزاك الصييوني فوق ىضبة الجوالن شيدت خالل العقود ا
بشزززكل كبيزززر. ومزززن المفارقزززة ذات الداللزززة إن قيمزززة العقزززارات الييوديزززة فزززي الجزززوالن تراجعزززت كبيزززرًا بمجزززرد أن 

 تفجرت الثورة السورية وتولد االنطباع بإن حالة اليدوء الطويمة توشك عمى لفظ أنفاسيا.
 

 من انتصار الثورة السورية مسوغات الفزع الصهيوني
مززن الواضززح إن "إسززرائيل" تززدرك إنززو حتززى فززي حززال تمكززن نظززام األسززد مززن إخمززاد الثززورة السززورية بمسززاعدة 
اإليززرانيين وحزززب اهلل والجماعززات الشززيعية األخززرى، وبززدعم مززن الززروس، فززإن ىززذا " االنجززاز " سززيكون مقترنززًا 

ىذا يعني إن انتصار نظام األسد، يعني مزيد من التحسين بمزيد من مظاىر الضعف عمى الدولة السورية، و 
عمى البيئة اإلستراتيجية "إلسرائيل" وتكريس التفوق النوعي ليا في المنطقة. وفي المقابل، فإن "إسرائيل" تفزع 

 من إنتصار الثورة السورية، لألسباب التالية:
 

السورية في أعقاب انتصار الثورة تمثل مصزدر تعتبر"إسرائيل" إن مظاىر الضعف التي ستعتري الدولة  أواًل:
خطر عمييا، ألن ىذا يعني غياب عنوان سمطوي يمكن لتل أبيب مراكمة الردع إزائو، كما كانزت تفعزل عمزى 
مدى عقود في مواجية نظام عائمة األسزدس وىزذا يعنزي تعزاظم فزرص تحزول سزوريا إلزى سزاحة انطزالق لعمميزة 

ائيل" إن ىزززذا السزززيناريو يعنزززي نيايزززة حالزززة اليزززدوء التزززي نعمزززت بيزززا تسزززتيدف العمزززق الصزززييوني. وتعي"إسزززر 
 مستوطنات الجوالن.

 
ــًا: عمززى الززرغم مززن تفززوق "إسززرائيل" النززوعي عمززى الدولززة السززورية، إال إن ترسززانة السززالح السززورية تشززكل  ثاني

كانيززا أن تضززرب تيديززدًا إسززتراتيجيًا لمعمززق الصززييوني بشززكل كبيززر، حيززث إن منظومززة الصززواري  السززورية بإم
الكيان الصييوني من " إيزالت " فزي أقصزى الجنزوب، وحتزى " كريزات شزمونا " فزي أقصزى الشزمال. فزبخالف 
نظزززام األسززززد، فززززإن التفززززوق النززززوعي الصززززييوني ال يمكزززن أن يززززوفر قززززوة ردع تمنززززع الحركززززات اإلسززززالمية مززززن 

نة السالح السورية ستقع في أيدي استيداف "إسرائيل" في حال ارتأت ذلك، وذلك عمى اعتبار إن معظم ترسا
الثوار. ومما يزيد األمور تعقيدًا حقيقة إن الوضع الطبزوغرافي ليضزبة الجزوالنس سزيما الجززء الزذي ظزل تحزت 
السزيادة السززورية يمززنح أيززة قزوة عسززكرية سززورية األفضززمية فزي اسززتيداف التجمعززات الحضززرية الصززييونية ذات 

 سفل اليضبة، وذلك ابتداًء من نتانيا في الجنوب وحتى حيفا في الشمال.الكثافة السكانية العالية التي تقع أ
 

تخشززى "إسزززرائيل" أن يززؤثر نجززاح الثزززورة السززورية إلززى المزززس باسززتقرار نظززام الحكزززم فززي األردن، الزززذي  ثالثــًا:
يوصف"إسزززرائيل"يًا بأنزززو نظزززام الحكزززم العربزززي الزززذي قطزززع أطزززول شزززوط فزززي الشزززراكة اإلسزززتراتيجية مزززع الكيزززان 

لصززييوني. وال خززالف داخل"إسززرائيل" عمززى حقيقززة إن حززدوث تغييززر فززي صززيغة الحكززم األردنيززة، ولززو بتبنززي ا
الممكية الدستورية، سينذر بحرمان"إسرائيل" من الخدمات اليائمة التي كان يقدميا النظام في عمان. ليس ىذا 

باسزتقرار النظزام األردنزي  فحسب، بل إن وزير الحرب الصييوني الحالي موشيو يعمون حذر مزن إن أي مزس
يعني تمييد الطريق أمام تفجر الجبية الشرقية في وجو"إسرائيل"، مع العمم إن األردن في ظزل النظزام الحزالي 
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يمعززب دور " الدولززة الحززاجزة "، التززي تحززول دون إيززة إمكانيززة لمفاجئة"إسززرائيل" عبززر ىجززوم عربززي مززن جيززة 
 الشرق.

 
ورية إلزى إحزداث تغييزر ميزم فزي الجغرافيزا السياسزية فزي المنطقزة يزؤثر سزمبًا سزيؤدي انتصزار الثزورة السز رابعًا:

عمززى الكيززان الصززييوني. فالصززياينة يعززون إن انييززار نظززام األسززد يعنززي مززنح دفعززة قويززة لمحززور سززني جديززد 
وفاعل. وعمى الرغم من إن الصياينة يدركون إن الدول التي تشكل المحور السني غير متجانسة في مواقفيا 

ن"إسرائيل"، إال إنو من الواضح إن الدول التزي سزتتبنى مواقزف غيزر مريحزة إلسزرائيل سزتكون ذات الصزوت م
 القوي والمؤثر.

 
 مكاسب"إسرائيل"ية خالصة

عمى الرغم من مظاىر الفزع اإلسرائيمية من نجاح الثورة السورية، إال إنزو يمكزن القزول إن"إسزرائيل" قزد حققزت 
 ذه الثورة، وىي:ثالث انجازات إثر اندالع ى

 
 أوال: استنزاف حزب اهلل

ن كززل مززا يعنززي الحزززب فززي الواقززع ىززو  تعي"إسززرائيل" إن حزززب اهلل يمثززل ذراع إيززران الطويززل فززي المنطقززة، وا 
خدمززة المصززالح اإلسززتراتيجية اإليرانيززة. فعمززى سززبيل المثززال، تعتقد"إسززرائيل" إن حزززب اهلل حززرص عمززى تعززاظم 

وامتنع عن الرد عمى استفزازات"إسزرائيل" فزي الوقزت  6003رب لبنان الثانية عام قوتو العسكرية منذ انتياء ح
ذاتو، حتى عندما قامت"إسرائيل" بتصفية قائد ذراعو المسمح عماد مغنية، إلنو يرى إنو يتوجب توظيزف قوتزو 

ن الواضزح العسكرية في استيداف"إسرائيل" فزي حزال قامزت تزل أبيزب بمياجمزة المنشزآت النوويزة اإليرانيزة. ومز
إن تورط حزب اهلل في المعارك إلى جانب قوات نظزام األسزد بتوجييزات مزن إيزران يعنزي تقمزيص قزدرة الحززب 
في المستقبل عمى استيداف"إسرائيل" في حال قامت بمياجمة المنشآت النووية اإليرانية. إن"إسرائيل" تعي إن 

ل أيضزًا قزوات االحتيزاط لديزو مزن أجزل ضزمان حزب اهلل بات مضزطرًا لتجنيزد لزيس فقزط مقاتميزو النظزاميين، بز
صمود نظام األسد، وىزو مزا أسزفر عزن مقتزل عزدد كبيزر مزن ىزؤالء المقزاتمين، لدرجزة إن عزدد مقزاتمي الحززب 
الذين قتموا في سوريا يفوق عدد أولئزك الزذين قتمزوا فزي المواجيزات مزع الجزيش الصزييوني. وفزي ذات الوقزت، 

الكثافززة عمززى كززل مسززاحة القطززر السززوري يضززمن إلسززرائيل بيئززة مناسززبة  فززإن اضززطرار حزززب اهلل لمعمززل بيززذه
 لجمع المعمومات االستخبارية عنو، سيما فيما يتعمق بطابع السالح والعتاد وطرائق القتال.

 
 ثانيًا: االسقطاب المذهبي

قتو"إسزرائيل" لقد اعتبر دوري غولد، سفير"إسرائيل" األسبق فزي األمزم المتحزدة إن أكبزر انجزاز غيزر مباشزر حق
جراء تفجر الثورة السزورية ىزو تعزاظم الشزحن واالسزتقطاب المزذىبي بزين السزنة والشزيعة. وعمزى الزرغم مزن إن 
نظام عائمة األسد والقوى الشيعية التي ساندتو لدواع ومسوغات مذىبيزة ىزم المسزؤولون عزن دفزع اإلقمزيم نحزو 

إن الصياينة يعتبرون أنفسزيم الطزرف الزذي حقزق  ىذا السيناريو عبر التغول عمى عموم الشعب السوري، إال
أكبر مكاسب من ىذا الواقع، عمى اعتبار إنو كمما تعاظم االستقطاب والشحن المزذىبي، كممزا تقمزص اىتمزام 
العرب والمسممين بشكل عام بالصراع الصييوني، الذي يظل مجرد تفاصيل في دوامة التراشزق المزذىبي. وال 
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نو ىذا الواقع يمنح"إسرائيل" ىامش مناورة كبير لممناورة في المنطقة بشزكل يخزدم خالف داخل"إسرائيل" عمى إ
 مصالحيا.

 
 ثالثًا: إسدال الستار عمى المطالبة باستعادة الجوالن

لقد أثرت الثورة السورية بشكل كبير عمى الجدل اإلسرائيمي الداخمي بشزأن مسزتقبل االحتفزاظ بيضزبة الجزوالن 
اسية مع سوريا. فقبل تفجر الثورة السورية كان ىناك قطاع كبير من النخبة األمنية مقابل التوصل لتسوية سي

يدعو عالنية إلى الموافقة عمى االنسحاب من ىضبة الجوالن كجززء مزن تسزوية سياسزية لمصزراع مزع سزوريا. 
قابزل ومزن الواضزح إنزو فزي أعقزاب تفجزر الثزورة، سزاد اجمزاع داخل"إسزرائيل" يزرفض االنسزحاب مزن الجزوالن م

أيززة تسززوية، بحجززة إنززو فززي حززال سززقط النظززام الحززالي، فإنززو ال يوجززد ضززمانة بززأن يمتزززم النظززام الززذي سززيميو 
بززاحترام ىزززذه التسززوية. مزززن ىنزززا، فقززد أدت ثزززورات الربيززع العربزززي وتحديزززدًا الثززورة السزززورية إلززى تعزيزززز صزززدقية 

 الخطاب السياسي لميمين الصييوني.
 

 ص مخاطر الثورة السوريةآليات التحرك الصهيونية لتقمي
ىنزززاك العديزززد مزززن المؤشزززرات والقزززرائن التزززي تزززدلل عمزززى إن"إسزززرائيل" تسزززابق الززززمن فزززي سزززعييا لوضزززع حمزززول 
لمتيديدات الناجمة عن الثورة السورية، ويمكن رصد عدد من مظاىر التحرك الصزييوني اليادفزة لتحقيزق ىزذا 

 اليدف:
 

لزززة دون تزويزززد الثزززوار بالسزززالح، وذلزززك لمزززنعيم مزززن تحقيزززق حسزززم تنظزززيم حممزززة دبموماسزززية كبيزززرة لمحيمو  أواًل:
عسززكري فززي مواجيززة النظززام، وإلطالززة أمززد الصززراع بشززكل يززؤدي إلززى اسززتنزاف الجززانبين، لكنززو يضززمن بشززكل 
أساسي عدم إسقاط النظام. وقد كان اليدف الرئيس من زيارة وزير الحرب الصييوني موشيو يعمون لواشنطن 

 أوباما عمى عدم السماح بتزويد السالح لمثوار. مؤخرًا ىو حث إدارة
 

لم يعد سرًا إن"إسرائيل" أجرت مباحثات سزرية مزع نظزام الحكزم األردنزي تناولزت دور النظزام فزي تدشزين  ثانيًا:
منطقة أمنيزة عازلزة عمزى طزول ىضزبة الجزوالن، عبزر اسزتدراج جماعزات سزورية تتزولى منزع وصزول مسزمحين 

ي واسزتيدف العمزق اإلسزرائيمي مزن ىنزاك. ففزي شزيري ديسزمبر وينزاير الماضزيين لمحدود مع الكيان الصزييون
قززام رئززيس الحكومززة الصززييونية بنيززامين نتنيززاىو بززأربع زيززارات سززرية لعمززان التقززى فييززا ممززك األردن عبززد اهلل، 

عزززل حيززث بحززث معززو ترتيبززات تدشززين المنطقززة األمنيززة العازلززة ودور األردن فييززا، مززع التشززديد عمززى دور فا
 ونشط لصدارة األمريكية في بمورة أفكار لتجسيد ىذه الفكرة.

 
تجزززاىر النخزززب اإلسزززرائيمية برغبتيزززا فزززي أن تسزززفر الثزززورة عزززن تقسزززيم القطزززر السزززوري إلزززى عزززدد مزززن  ثالثـــًا:

الدويالت. وقد برز الجنرال عوزي ديان، الذي شغل في الماضي منصب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية 
ألمن القومي في دعواتو المتكررة لمدفع نحو إقامة أربع دويالت في سوريا: درزية عمى طزول ورئيس مجمس ا

ىضززبة الجززوالن، وعمويززة عمززى السززاحل الغربززي وكرديززة فززي شززمال الشززرق، وسززنية فززي الوسززط والجنززوب. وقززد 
سزيناريو، عمزى سجمت وسائل اإلعالم اإلسرائيمية والغربية عزدد مزن مظزاىر التحزرك اإلسزرائيمي لتحقيزق ىزذا ال
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رأسزززيا تقزززديم المسزززاعدات لمزززدروز فزززي الجانزززب السزززوري مزززن الحزززدود ومحاولزززة تزززوظيفيم فزززي الحصزززول عمزززى 
 معمومات استخبارية عما يجري في سوريا.

 
 خالصة:

قصارى القول، تعي"إسرائيل" إن الثورة السورية تحمل في طياتيا طاقة كامنزة يمكزن أن تحزدث تحزوالت كبيزرة 
ا اإلسززتراتيجية، لززذا فيززي فززي حالززة اسززتنفار دائززم مززن أجززل تقمززيص مصززادر الخطززر التززي وعميقززة عمززى بيئتيزز

ن كان ىناك الكثير من المنطقات مثار جدل، إال إن األمر الذي ال خالف حولو ىو إن  تمثميا ىذه الثورة. وا 
 .اإلبقاء عمى نظام عائمة األسد يمثل ذخرًا إستراتيجيًا من الطراز األول لمكيان الصييوني

 64/26/6023، مجمة البيان، الرياض
 

 وحماس غير معنيتين بتصعيد المواجهة العسكرية "سرائيل"إ 65
 اليكس فيشمان
تعمل قيزادة الجنزوب بتوجيزو صزريح مزن رئزيس ىيئزة االركزان وقائزد المنطقزة عنوانزو: "ضزرر عرضزي صزفر". 

 أي االمتناع عن كل عممية عسكرية فييا خطر سافر لممس بغير مشاركين.
عممية "عمود السحاب" حينما جيء رئيس ىيئة االركان بني غزانتس بأىزداف ىجزوم كزان فييزا أدنزى قزدر  في

من احتمال المس بمدنيين، ألغيت األىداف. وفي الظروف السياسية الحاليزة لزن يوافزق قائزد المزواء مزثال عمزى 
 د االسالمي.اليجوم عمى مبنى سكني من ستة طوابق فيو غرفة عمميات حربية لحماس أو لمجيا

يجزززب أن تزززدفع الزززثمن عزززن قتزززل مزززواطن  –التزززي تحكزززم القطزززاع  –ونقزززول كزززي ال يكزززون أي شزززك إن حمزززاس 
اسززرائيمي فززي داخززل اسززرائيل. ألنززو اذا كانززت حمززاس تخززل بالتيدئززة فيجززب اعادتيززا بضززربة ناريززة كبيززرة. لكززن 

و المززذكور أعززاله. فقززذائف الززذي اختززار أمززس )االول( االىززداف وصززورة اليجززوم عمززى القطززاع تجززاوز التوجيزز
ضرارا بما حول اليدف. ومن المؤكد أنو توجد أىزداف  الدبابات تضمن عمى الدوام تقريبا اصابة غير دقيقة وا 

 اخرى كان يمكن اصابتيا بقوة مع الوفاء بتوجيو عدم االضرار.
ابة المززدنيين إنيززم فززي اسززرائيل وفززي غزززة يجمسززون اآلن وينتظززرون أن يززروا مززاذا سززيكون رد حمززاس عمززى اصزز

وكيف سترد اسرائيل عمى رد حماس. وليس لمطرفين اآلن مصمحة في فزتح جبيزة فزي الجنزوب إال اذا خمزص 
أحدىم الى استنتاج أن اطزالق النزار فزي الجنزوب فرصزة ذىبيزة لتأجيزل رحزالت كيزري الزى المنطقزة الزى أجزل 

 غير مسمى.
محزاوالت لزدفن شزحنات ناسزفة، واطزالق نزار مزن ىاجت حدود غزة نسبيا في األيام االخيزرة، فقزد وجزدت عزدة 

الجزيش االسزرائيمي عمزى واضزعي الشزحنات وعمزى متظززاىرين اقتربزوا مزن الجزدار، وصزاروخ قسزام أطمزق عمززى 
اسرائيل، وكانت الذروة اطالق قناص النار التزي أصزابت وقتمزت. إن العزالج المطمزوب ليزذه الموجزة الطاغيزة 

 الى المنطقة. ىو ضربة مقدرة تعيد اليدوء النسبي
ويعترفون في اسرائيل مع ذلك بأن حماس لم تتخل حتى اآلن عن الجيد لمحفزاظ عمزى التيدئزة. ففزي كزل مزرة 
يظير فييا الجياد االسالمي عالمات استقالل تحاول حماس أن توقفو. ويقبل الجياد عمى نحو عام القواعزد 

فصزل فزي الجانزب االسزرائيمي الزى منطقزة ال التي تممييا حماس ويطمق قذائف رجم حينما تدخل قزوات الجزيش
يرمززي نشززاط الجززيش االسززرائيمي فززي الجانززب الفمسززطيني مززن الجززدار الززى ابعززاد واضززعي  الشززرقي مززن الجززدار.

الشززحنات الناسززفة ومنززع التصززعيد بسززبب انفجززار شززحنة ناسززفة، لكززن تكززون النتيجززة عكززس ذلززك احيانززا وىززي 
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مي ال يسزتطيع التخمزي عزن النشزاط فزي طزول الجزدار عزن جانبيزو اطالق قذائف رجم. بيزد أن الجزيش االسزرائي
وىززذه نقطززة احتكززاك معروفززة وثابتززة. إن قززوة حمززاس الخاصززة التززي كانززت منتشززرة عمززى طززول الجززدار البعززاد 
المزواطنين مشزغولة فززي االيزام االخيزرة بعززالج الفيضزانات وأضزرار الحالززة الجويزة بحيزث انخفززض مقزدار رقابززة 

إن الصزعوبة  كل عمميات التحرش تمك السزرائيل. ر، لكن ىذا ال يقمل من مسؤوليتيا عنالمنظمة عمى الجدا
الحقيقية ىي في أن حماس تستغل اليدوء لتعجيل استعدادىا لمجولة التالية. فيي تحفزر أنفزاق ىجزوم وتصزنع 
ح وسائل طيزران غيزر مشزغمة بشزريا، وتطيزل مزدى قزذائفيا الصزاروخية. وكزل تحزرش عسزكري مزن حمزاس يمزن

الجززيش االسززرائيمي فرصززة لممززس بيززذه القززدرات وحمززاس مززن جيتيززا ليسززت ليززا مصززمحة فززي أن تيززب لمجززيش 
االسرائيمي فرصة ليدم البنية التحتية العسكرية التي تبنييا. وقزد يكزون ىزذا ىزو الزذي سيفضزي الزى أن تخفزت 

 جولة اطالق النار الحالية رويدا رويدا.
 65/26/6023، يديعوت
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