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 وتسويتو نيائًيا يةمصر المخابرات المستعدوف لفت  ممؼ اقتحاـ السجوف مع  أبو مرزوؽ: 1

ئػػػب رئػػػيس المكيػػػب السياسػػػ، لنركػػػك نمػػػاسا  ف النركػػػك مػػػرزوؽا نا قػػػاؿ موسػػػ  أبػػػو : وكػػػا ت - القػػػاىرة
 يناير مع المخابرات العامك المصريك ويسوييو بشكؿ نيائ،. 25مسيعدة لفيح ممؼ اقيناـ السجوف  باف ثورة 

ا صػػباح «سػػ، بػػ، سػػ،»عمػػ  ائػػائيك « بػػث مباشػػر»مػػرزوؽ اعيبػػر خػػخؿ مداخميػػو مػػع برنػػام      أف أبػػو
ا «شػرع،»قيادي بنركك نماس الذي كاف منبوسا بسػجف وادي النطػروفا الجمعكا أف ىروب أيمف نواؿا ال

 «.لـ يثبت اريكابنا أي نادث داخؿ مصر»وأكد أنو 
مرزوؽ  ل  أنو أرسؿ كشفا  ل  جياز المخابرات العامك بنالك كػؿ شػخص ورد اييامػو اػ، قئػايا  وأشار أبو

ك مػػع كػػؿ الطمبػػات اليػػ، يطمبيػػا جيػػات داخػػؿ مصػػرا معربػػا عػػف اسػػيعداد النركػػك لمنػػوار واليعامػػؿ ب يجابيػػ
 الينقيؽ ا، مصر.

وقاؿ نائب رئيس المكيب السياس، لنركك نماس  ف العخقك بيف النركك والسمطات المصريك يأثرت بخ شػؾ 
عػف اليػدخؿ اػ، شػكوف أي »بعد عزؿ الرئيس منمد مرسػ،ا مككػدا اػ، الوقػت ذايػو أف نمػاس ينػأا بنفسػيا 

 «.دولك عربيك
نركك مقاومك ويسع  لينرير وطنيا وليس ليا عخقك بػأي شػ،خ خػارج  طػار النػدودا م شػيرا وأكد أف نماس 

 ل  أف الخصومك الفمسطينيك بيف نركي، نماس وايح مف بيف الدوااع الي، يجعؿ الرئيس الفمسطين، منمود 
 عباس أبو مازف ييندث عف نماس بأنيا ييدخؿ ا، شكوف دوؿ الجوار.

اس بجماعػػػك ااخػػػواف المسػػػمميف   يجػػػب أف يثيػػػر نفيظػػػك المصػػػرييفا لكونيػػػا واعيبػػػر أف عخقػػػك نركػػػك نمػػػ
ويػػأثرت بمصػػر ثقاايػػا ودينيػػا مثػػؿ كػػؿ العػػالـ ااسػػخم، الػػذي يػػأثر بمصػػر مثممػػا « ااخػػواف»أنشػػئت عمػػ  يػػد 

 70موجودة ا، « ااخواف»يأثر بفكرة القوميك العربيك لمرئيس الرانؿ جماؿ عبدالناصرا موئنا أف نركات 
ايمنا األساس، ينرير بمدنا ومقاومك المنيؿ.. ولسنا مع ىذا أو »ك ا لكنيا مسيقمك ا، برامجيا ومناىجيا دول

ذاؾ   رائا و  قبو .. ونوادث ا نفجارات والقيؿ ا، مصر أدناىا جميعا.. وكخـ الصنااك مرسؿ و  سند 
 «.لو

 1/7/4172، وكالة سما اإلخبارية
 

 .. واتفاؽ إنياء أزمة المخيـ يدخؿ حير التنفيذ"اليرموؾ" إلىلمواد التموينية تسييؿ دخوؿ الدعو ت السمطة 2
دعا منمود عباسا جميع األطراؼ  ل  يسييؿ دخوؿ المواد اليموينيك  ل  مخيـ اليرموؾ  :دمشؽ -راـ اهلل

ري عم  ا، سورياا انقاذ نياة سكاف المخيـا كذلؾ األطراؼ الي، يعيؽ وصوؿ ىذه المساعدات بالعمؿ الفو 
  دخاليا.

وأوئنت الرئاسك ا، بياف أصدريو اليوـ الجمعكا أف منظمك الينرير والقيادة الفمسطينيك وعم  رأسيا 
الرئيس منمود عباس يبذؿ كؿ الجيود المطموبك مف أجؿ نؿ مشكمك النصار عم  مخيـ اليرموؾ )مخيـ 

 الصامديف(.
ؽ ليذا الغرضا ومنيا واد برئاسك عئو المجنك ولفت البياف  ل  أف القيادة أرسمت عدة واود  ل  دمش

دخاؿ المساعدات عبر المنظمات  الينفيذيك لممنظمك أنمد مجد ن، مكخراا لميابعك قئيك اؾ النصار وا 
 الدوليك  ل  المخيـ.
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ودعت منظمك الينرير والقيادة الفمسطينيكا جميع الجيات المعنيك ا، سوريا  ل  وئع ند ليذه النالك 
ير المسبوقك الي، أدت  ل  سقوط ئنايا مف المخيـ بمف اييـ عدد مف الخجئيف الفمسطينييف المأساويك غ

 الذيف قئوا جوعًا.
وأكد بياف الرئاسك أف القيادة الفمسطينيك سيبذؿ المزيد مف الجيود بما اييا كشؼ المعمومات نوؿ األسباب 

يـ الذيف صمموا عم  راض ييجيرىـ مرة الي، يعيرض اؾ النصار عف المخيـا داعيك أبناخ شعبنا ا، المخ
 أخراا  ل  الصمود والصبرا مع  دراكيا لصعوبك األوئاع والناجك  ل  جيد موند لميغمب عمييا.

قاؿ أنمد مجد ن،ا  ف ا يفاؽ الذي وقع منذ يوميف انياخ أزمك مخيـ اليرموؾا دخؿ نيز الينفيذ اعيبارا و 
ا وعميو ا ف المسمنيف سيخرجوف   ل  أطراؼ المخيـا ليبدأ بعد ذلؾ عمميات  غاثك الخجئيف داخمو. مف اليـو

وأوئح مجد ن، ا، ايصاؿ ىايف، مع 'واا'ا أف ا يفاؽ يقئ، بانسناب كااك العناصر المسمنك مف داخؿ 
عادة ا نيشار عم  أطرااوا بما يميد لدخوؿ الفرؽ الفنيك وانص الوئع األمن، داخؿ المخيـ  المخيـ وا 

 الميفجراتا وباليال، دخوؿ ارؽ انيك اعادة الخدمات لممخيـ يمييدا لعودة المواطنيف  ليو.وخموه مف 
 3/1/2014(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا

 
 زياد الظاظا: استمرار المفاوضات "ضرٌب لإلجماِع الوطني الفمسطيني" 3

، يصرينات خاصك بػ"امسطيف":"  ف اسيمرار اعيبر نائب رئيس الوزراخ زياد الظاظا ا: نبيؿ سنونو -غزة
المفاوئات بيف السمطك ا، راـ اهلل وا نيخؿ ئرب لإلجماع الوطن،ا ومناولك لخليفاؼ عم  القئيك 
عطاخ كؿ ش،خ لخنيخؿا وىو ما يريده قوا الظمـ وا سيكبار  الفمسطينيكا ليصبح غائبك وغير موجودةا وا 

 الدوليك".
ل  ااجماع وأئاؼ: " ننا نقوؿ وبق وة  ف عم  عباس ا نسناب مف المفاوئاتا وأف يعود  ل  شعبوا وا 

الفمسطين،ا لموصوؿ  ل  األىداؼ المنشودة لمشعب الفمسطين، العظيـا عم  مسيوا المقدسات والينرير 
قامك الدولك الفمسطينيك وعاصمييا القدس الشريؼ".  واانسافا وا سيقخؿا وا 

مو ايخاذ "قرارات ميمك عم  صعيد العخقك الوطنيك ا، القريب العاجؿ"ا قاؿ وايما يخص  عخف ىنيكا عز 
الظاظا: " ف ىذا الموئوع منوط بنيائ  المقاخات مع الفصائؿ الفمسطينيكا وينميميا والوصوؿ  ل  يوااقات 

 مع األخوة ا، الفصائؿا وبناخ عمييا ييـ ايخاذ خطوات  ل  األماـ".
أف "موقؼ النكومك الفمسطينيك واصائؿ العمؿ الوطن، وخاصك نماسا ىو أف اقد أكد نائب رئيس الوزراخ 

 جميعيـ   ييدخؿ ا، الشأف الداخم، ألي دولك عربيك أو  سخميك أو ا، العالـ كمو".
وشدد عم  "أف عم  الجميع أف يع، ذلؾ )أف الفمسطينييف   ييدخموف ا، شكوف الدوؿ األخرا(ا و  داع، 

خارج سياؽ النقيقك والعخقات الثنائيك الياريخيك بيف الشعبيف الفمسطين، والمصري  ألف يكوف ىناؾ كخـ
 وسائر الشعوب العربيك".

 4/1/2014، فمسطيف أوف اليف
 

 الوصوؿ ألي اتفاؽبوال تبشر  "إسرائيؿػ"مصطفى البرغوثي: األفكار األمريكية المطروحة تظير انحيازا ل 4
 "القدس العرب،"مس اليشريع، الفمسطين، الدكيور مصطف  البرغوث، لػوليد عوض: أكد عئو المج -راـ اهلل 
عقب لقائو الرئيس الفمسطين، منمود عباس أف األاكار األمريكيك الي، ينقؿ لمجانب الفمسطين، مف  الجمعك

قبؿ وزير الخارجيك األمريك، جوف كيري   يبشر ب مكانيك الوصوؿ  يفاؽ سخـ مع  سرائيؿ خاصك وأف 
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مقيرنات األمريكيك لجسر الفجوة ما بيف الفمسطينييف وااسرائيمييف بشأف القئايا المطرونك يظير يمؾ ال
 اننيازا أمريكيا وائنا اسرائيؿ. 

ويزو كيري المنطقك لمقياـ بجو ت مكوكيك بيف عباس ونينياىو بيدؼ بمورة ايفاؽ  طار يندد المبادئ العامك 
ا ممؼ األمف وندود الدولك الفمسطينيك وقئيك القدس الشرقيك وممؼ ليسويك قئايا الوئع النيائ، بما ايي

الخجئيف الفمسطينييف. وعم  وقع زيارة كيري لممنطقك وعقده اجيماعات مع الجانبيف الفمسطين، وااسرائيم،ا 
ألي  أئاؼ البرغوث، قائخ "نسب المواقؼ ااسرائيميك المعمنك وغير المعمنك ا نيا   يبشر ب مكانيك الوصوؿ

ايفاؽ سخـا ألنو وائح أف المطالب ااسرائيميك والمواقؼ المعمنك يجاه قئيك األغوار ويجاه قئيك القدس 
 والخجئيف ويجاه صياغك الدولك الفمسطينيكا كميا   يعط، مجا  أبدا امكانيك الوصوؿ لنؿ وسط".

جانب األمريك، يظير اننيازا أمريكيا ويابع البرغوث، "ولألسؼ ىناؾ الكثير مف المقيرنات الي، يأي، مف ال
اسرائيؿ"ا األمر الذي   يساىـ ا، الوصوؿ  يفاؽ سخـ يمب، الندود الدنيا مف مطالب الشعب الفمسطين، 

 . 7691ونقو بالنصوؿ عم  دولك مسيقمك عم  ندود األرائ، المنيمك عاـ 
ب الفمسطين، أشار البرغوث،  ل  وجود وايما راض الكشؼ عف يفاصيؿ األاكار األمريكيك الي، نقمت لمجان

ئغوط كبيرة عم  الجانب الفمسطين، لمقبوؿ بالمقيرنات األمريكيك بشأف القئايا المطرونكا مطالبا بيعزيز 
الجبيك الفمسطينيك الداخميك لمواجيك يمؾ الئغوطا وقاؿ "عمينا أف نعد أنفسنا لينديات ئخمك مف الئغوط 

ندة ا، مواجييياا وئرورة أف نسع  بكؿ جيدنا ايجاد نؿ انياخ اانقساـ السياسيك وئرورة اليعاوف والو 
الداخم، القائـ ويعميؽ الوندة الوطنيكا وذلؾ  ئااك لناجينا ليطبيؽ ويعزيز البدائؿ األخرا بما اييا يجدد 

 الينرؾ الفمسطين، ننو األمـ الميندة".
 الدكيور البرغوث،ا وجرا البنث خخؿ المقاخ ا، وكاف عباس اسيقبؿ ا، مقر الرئاسك الفمسطينيك براـ اهلل

المخاطر والينديات الي، يواجو الشعب الفمسطين، خاصك مخاطر السياسك اليوسعيك ااسييطانيك ااسرائيميك 
 والطرونات المعاديك لمسخـ الي، يطرنيا نينياىو ونكوميو وسبؿ اليصدي الموند ليا.

 4/1/2014القدس العربي، لندف، 
 

 لجنة فمسطينية تحقؽ في ظروؼ مقتؿ السفير في براغاة": "الحي 5
قاؿ مسكوؿ ا، وزارة الخارجيك الفمسطينيك  ف لجنك امسطينيك مخيصك وصمت  ل  العاصمك : راـ اهلل

ظروؼ مقيؿ السفير الفمسطين، جماؿ الجمؿ بانفجار غامض ا،  اليشيخيك أمسا وشرعت ا، الينقيؽ ا،
 خزنك ا، منزلو.
لسفير روايك سابقك لمسمطك الفمسطينيك الي، أاادت بمقيؿ السفير بانفجار خزنك قديمك لـ يسيخدـ ونفت عائمك ا

منذ أكثر مف عشريف عامًاا مككدة أف الخزنك كانت يسيخدـ بصورة دائمكا وأنيا نقمت ا، اليوـ السابؽ  ل  
أسفميا بغرض اغيياؿ  منزؿ السفيرا وأنيا انفجرت بعد اينياا مرجنك أف يكوف أند ما زرع قنبمك ا،

 السفير.
 4/1/2014الحياة، لندف، 

 
 بات ياـو تؿ أبيب في  لػ"الجياد" يزعـ إحباط عمميتيف تفجيريتيف اإلسرائيمياألمف  4

جيػػػػاز األمػػػػف العػػػػاـ ا أف الناصػػػػرةمػػػػف  زىيػػػػر أنػػػػدراوسا عػػػػف 2/7/4172، القػػػػدس العربػػػػي، لنػػػػدفذكػػػػرت 
سػػائؿ ااعػػخـ صػػباح الجمعػػكا أنػػو وباليعػػاوف مػػع الشػػرطك ااسػػرائيم،) )الشػػاباؾ( قػػاؿ اػػ، بيػػاف عممػػو عمػػ  و 
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والجػيش ااسػػرائيم، يمكػػف مػػف  لقػػاخ القػبض عمػػ  أربعػػك شػػباف مػػف سػكاف مدينػػك بيػػت لنػػـ الفمسػػطينيكا وذلػػؾ 
بشػػبيك الئػػػموع اػػػ، مناولػػك ينفيػػػذ عمميػػػك يفجيريػػك اػػػ، ناامػػػك ركػػاب يابعػػػك لشػػػركك داف اػػ، مدينػػػك بػػػات يػػػاـا 

 البخد.  المياخمك ليؿ أبيب بمركز
وبنسب المعمومات الواردة ا، البيػافا واليػ، نشػرييا جميػع وسػائؿ ااعػخـ العبري)ػك اػ،  سػرائيؿا اػ ف) الشػباف 
ـ) اعيقػاؿ عشػرة أشػخاص بخػريف بشػبيك  األربعك ىـ أعئاخ ونشطاخ ا، نركك الجياد ااسخم،ا اػ، نػيف يػ

 عخقييـ بخميات  رىابيكا كما جاخ ا، البياف. 
عاًمػػػا( ونمػػػودة  24ألمػػػف العػػػاـ اػػػ، بيانػػػو  لػػػ  أف) المشػػػيبييف المركػػػزييف ىػػػـ شػػػنادة يعمػػػري )وأشػػػار جيػػػاز ا

 عاًما(.  22عاًما( ويوسؼ سخمك ) 20عاًما( وسام، ىريمك ) 21يعمري )
ويشار  ل  أف) المعيقميف اعيراػوا خػخؿ الينقيػؽ معيػـ أنيػـ واػ، األشػير األخيػرة قػرروا ينفيػذ عمميػك يفجيريػك 

رائيؿا نيػث أخػػذ األخػػواف نمػودة وشػػنادة يعمػػري ومعيمػا يوسػػؼ سػػخمك عمػ  عػػايقيـ ميمػػك ئػخمك اػػ،  سػػ
كيمػػػوغراـ مػػػػف المػػػواد الميفجػػػرةا ومسػػػػامير  2يجييػػػز وينئػػػير العبػػػوة الناسػػػػفكا نيػػػث اسػػػيخدموا مػػػػا يقػػػارب 

والبراغ، وجياز يشغيؿ عف طريػؽ اليػايؼا مػف اجػؿ اليفجيػر عػف بعػدا نيػث وئػعت العبػوة الناسػفك داخػؿ 
نجػػرة ئػػغطا بشػػكؿ يشػػبو  لػػ  نػػد مػػا اليفجيػػر الػػذي وقػػع اػػ، بوسػػطوف األمريكي)ػػك قبػػؿ سػػيك أشػػير ويسػػبب ط

 أشخاص.  3بمقيؿ 
واعيرؼ المييـ سام، اليريمك بئموعو ا، مناولك ينفيذ العمميك لدا اعيقالو بعد أياـا وأبمػ  انػو كػاف بصػدد 

 ينفيذ عمميك يفجيريك ئخمك أخرا ا، يؿ أبيب بعد أياـ.

ػػاف، اات وأئػػ جيػػاز "الشػػاباؾ" اييػػـ أوؿ مػػف ا أف الناصػػرةمػػف  برىػػـو جرايسػػ،ا عػػف 2/7/4172الغػػد، عم 
شخصػاا ب نيػا يقػؼ مػف وراخ العمميػك اليفجيريػك اليػ، وقعػت  15أمسا خميك لنركك "الجياد ااسػخم،" يئػـ 

 خسائر ا، األرواح.ا، ناامك ركاب ا، مدينك "بات ياـ" المجاورة ليؿ أبيبا قبؿ اسبوع،ا ولـ ييسبب بأي 
ا  ف العمميػػك انطمقػػت بدايػػك مػػف  نػػدا قػػرا جنػػوب مدينػػك الخميػػؿا  ذ يػػـ وئػػع الميفجػػرات اػػ، الشػػاباؾ وقػػاؿ

مػف الجنػوبا وأف مواطنػا مػف امسػطين،  1948"وعاخ ئػغط"ا ونجػح المنفػذ األوؿ اػ، "اليسػمؿ" الػ  منػاطؽ 
مػػف دوف يصػػاريح  48يػػدخموف الػػ  منػػاطؽ أقمػػو بسػػياريوا مػػع مجموعػػك مػػف العمػػاؿ الفمسػػطينييفا الػػذيف  48

 عمؿ.
ا أف المنفػػذ الرئيسػػ، وصػػؿ الػػ  مدينػػك يااػػاا ومػػف ىنػػاؾ انيقػػؿ الػػ  مدينػػك "بػػات يػػاـ"ا جيػػاز الشػػاباؾ وأئػػاؼ

كانوف األوؿ )ديسمبر( المائ،ا وغادر الناامك بعد دقائؽا بعد  22وصعد ال   ندا نااخت الركابا يوـ 
 غطا مريبطا بجياز ىايؼ خميويا وايصؿ عف بعد ليفجر الوعاخ.أف يرؾ النقيبك واييا وعاخ الئ

ولكف قبؿ ا نفجارا كاف أند الركاب قد  نظ الجسػـ المشػبوها وشخ)صػو كعبػوة ناسػفكا وىيػؼ لمسػائؽ الػذي 
أنػػزؿ جميػػع المسػػااريف اػػػوراا وبعػػد بئػػع دقػػائؽ انفجػػػرت العبػػوةا وقػػد أصػػيب اػػػ، ا نفجػػار خبيػػر ميفجػػػرات 

طفيفك.  وقاؿ يقرير المخابرات  نو اور وقوع العمميك جرت ينقيقات واسػعك قػادت الػ  شػبكك  سرائيميك بجراح 
شخصػاا ومركزىػا اػ، مدينػك بيػت لنػـا وقالػت المخػابرات  15"الجياد ا سخم،" الي، يصػؿ عػدد عناصػرىا 

 كيموغراما. 25 نيا وجدت ا، أند بيوت المعيقميف مواد ميفجرة بزنك 

 
 وطنية بديمة عف المفاوضاتقبيا يطرح رؤية وصفي  5
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أعمػػف القيػػادي اػػ، نركػػك نمػػاسا الػػوزير السػػابؽ وصػػف، قبيػػاا عػػف طػػرح ركيػػك وطنيػػك شػػاممك ليكػػوف : جنػػيف
بديًخ عف عمميك اليسويك أو المفاوئات مع ا نيخؿ الصييون،ا مككدًا عم  ئرورة ا نسناب الفوري مػف 

 جمسات العمميك اليفاوئيك.
(ا أف ركييػو ينطمػؽ مػف مبػدأ الوقػؼ الفػوري والشػامؿ لكػؿ 1|3اليػـو الجمعػك ) وأوئح قبيا اػ، بيػاف صػنف،

أشػػػكاؿ ا يصػػػاؿ واليواصػػػؿ السػػػري والعمنػػػ، بػػػيف ا نػػػيخؿ والسػػػمطك الفمسػػػطينيكا   سػػػي)ما الينسػػػيؽ األمنػػػ، 
عد"ا نسب يقديره  .والمفاوئات الجاريك "الي، بايت يشكؿ غطاًخ يسيغمو ا نيخؿ لمصمنيو عم  كااك الص 

وقػػػاؿ  ف ركييػػػو "ينبػػػع مػػػف موقفػػػو الوائػػػح والصػػػريحا ومػػػف خػػػخؿ ركيػػػك وطنيػػػك خالصػػػك لػػػيس ليػػػا عخقػػػك 
 با نيماخات الفصائميك و  بالمناكفات السياسيك ومف خخؿ دراسك الخيارات واألولويات الوطنيك".

يػرة عػف طريػؽ الػدخوؿ وطالب قبيا بػػ "يػرميـ البيػت الػداخم، الفمسػطين، ولمممػك شػعث األسػرة الفمسػطينيك الكب
نجػػاز المصػػالنك والونػػدة  اػػ، نػػوارات شػػاممك بػػيف كػػؿ مكونػػات الشػػعب وينديػػدًا بػػيف نركيػػ، نمػػاس واػػيح وا 
الوطنيك"ا مشد)دًا عم  ئرورة يشػكيؿ مرجعيػك امسػطينيك مونػدة يئػـ كااػك مكونػات واعاليػات الشػعبا ومػف 

 ثـ اليوااؽ عم  بليات ايخاذ ونسـ القرار اييا.
ئػػػػػرورة راػػػػػض كااػػػػػك الئػػػػغوطات الخارجيػػػػػك واسػػػػػيجماع عناصػػػػػر القػػػػػوة واامكانػػػػػات لػػػػػدا  كمػػػػا أكػػػػػد عمػػػػػ 

الفمسػػػطينييف ويوظيفيػػػاا  لػػػ  جانػػػب ا يفػػػاؽ عمػػػ  خطػػػك لمينػػػرؾ السياسػػػ، والدبموماسػػػ، اسػػػينادًا لميفاىمػػػات 
ويشػػكيؿ  والوثػػائؽ وا يفاقيػػات الموقعػػك بػػيف الفمسػػطينييف وا يفػػاؽ عمػػ  كػػؿ أشػػكاؿ وألػػواف المقاومػػك ويوقيياييػػا

 مرجعيك وطنيك لنمايييا وانيئانيا.
عػػػػادة صػػػػياغك مكسسػػػػات منظمػػػػك الينريػػػػر  ودعػػػػا  لػػػػ   جػػػػراخ ا نيخابػػػػات اليمثيميػػػػك الفمسػػػػطينيك الشػػػػاممكا وا 
الفمسطينيك واؽ نيائ  ا نيخاباتا باائااك  ل   صدار يشريعات خاصك ي جـر الينسيؽ األمن، وا عيداخات 

بنيػػائ  أي انيخابػػات مسػػيقبميكا مشػػد)دًا عمػػ  ئػػرورة نشػػد الػػدعـ العربػػ،  عمػػ  النريػػات ويكفػػؿ عػػدـ المػػس) 
وااسػػخم، والػػدول، لػػدعـ صػػمود الشػػعب الفمسػػطين، والئػػغط عمػػ  ا نػػيخؿ لعػػدـ خمػػؽ وقػػائع جديػػدة عمػػ  

 األرض.
 وأئػػاؼ القيػػادي اػػ، "نمػػاس"ا "واقػػًا ليػػذه الركيػػك نكػػوف قػػد نجننػػا اعػػًخ ب نيػػاخ ا نقسػػاـ وينقيػػؽ المصػػالنك
والونػػػدة الوطنيػػػكا واسػػػيجمعنا ووظفنػػػا كااػػػك عناصػػػر القػػػوة واليػػػ، أىميػػػا يرييػػػب البيػػػت الػػػداخم، الفمسػػػطين، 
واسػػػيقخليك القػػػرار واسػػػيعادة عمػػػؽ القئػػػيك الفمسػػػطينيك العربػػػ، وااسػػػخم، ويفعيػػػؿ بعػػػدىا اانسػػػان، وائػػػح 

 ممارسات ا نيخؿ"ا واقًا لمبياف.
 1/7/4172، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
نياء االنقساـ يدعواألحمد  6  حماس إلى اإلسراع في تنفيذ المصالحة وا 

دعا عئو المجنك المركزيك لنركك ايح عزاـ األنمدا نركك نماس  ل  ااسػراع اػ، ينفيػذ : الخميؿ )امسطيف(
نياخ ا نقساـا "ليونيد جيود كااك أبناخ الشعب الفمسطين، ا، مواجيك مخططات ا نيخؿ".  المصالنك وا 

 49( خػػخؿ انيفػػػاؿ نظميػػػو اػػيح اػػػ، الخميػػؿ بالػػػذكرا الػػػػ 1|2بػػر األنمػػػد اػػ، كممػػػك لػػػو مسػػاخ الخمػػػيس )واعي
 نطخقك "ايح"ا أف اااراج عف الداعك الثالثك مػف األسػرا القػدام  انجػازا وطنيػاا مككػدا أف الػرئيس شػدد اػ، 

 يخؿ.عدة مناسبات أنو   ايفاؽ نيائ، دوف اااراج عف كااك األسرا مف سجوف ا ن
 1/7/4172قدس برس، 
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 ": المقترح اإلسرائيمي لتبادؿ األراضي "جريمة حرب" تستدعي المواجيةالشعبية" 7
اعيبر قيادي اػ، "الجبيػك الشػعبيك لينريػر امسػطيف" أف المقيػرح ااسػرائيم، ليبػادؿ األرائػ، والسػكاف : دمشؽ

يمػػك نػػرب ينبغػػ، اليصػػدي ليػػا بكػػؿ بػػيف ا نػػيخؿ والسػػمطك الفمسػػطينيك ىػػو بمثابػػك "مخطػػط ييػػودي يمثػػؿ جر 
 الوسائؿ واألشكاؿ".

وأكد عئو المكيب السياس، لػ "الجبيك الشعبيك" ومسػكوليا اػ، الخػارجا مػاىر الطػاىرا اػ، يصػريح صػنف، 
(ا أف نقطػك البػدخ اػ، مواجيػك ا نػيخؿ واقيرانػو المػذكور 1|3يمق)ت "قدس برس" نسخك عنوا اليػوـ الجمعػك )

ك المفاوئات "الي، يئمف يمرير مخططات الييويد وا سييطاف واليرانسفير ومناولك ىو الوقؼ الفوري لعممي
 ارض سياسيك األمر الواقع ليصفيك النقوؽ الوطنيك الفمسطينيك".

ألػػػؼ امسػػػطين، مػػػف  300وبػػػيف الطػػػاىر أف مخطػػػط يبػػػادؿ األرائػػػ، والسػػػكاف ييػػػدؼ ليرنيػػػؿ وييجيػػػر ننػػػو 
اك  لػػ  يكػػريس ويثبيػػت وجػػود المسػػيوطنات اػػ، الئػػفك الغربيػػك ا باائػػا48منطقػػك المثمػػث شػػماؿ أرائػػ، الػػػ 

 المنيمك.
واػػ، سػػياؽ ميصػػؿا رأا الطػػاىر عمػػ  أف  عػػخف نكومػػك ا نػػيخؿ ئػػـ منطقػػك غػػور األردف  لػػ  سػػيطرييا 
"يككد لمجميع أف اسيمرار المفاوئات لـ يعد أكثر مػف ميزلػك يينػاقض يمامػًا مػع المصػالح األساسػيك لمشػعب 

 سب رأيو.الفمسطين،"ا ن
 1/7/4172قدس برس، 
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قالت الجبيك الديمقراطيك لينرير امسطيف ا، بياف لياا  نيا دعػت الػ  ىػذه اليظػاىرة نيػ    يػيـ : )وكا ت(
 والندود.يجاىؿ القئايا الجوىريك وا، مقدمييا قئايا القدس والخجئيف وا سييطاف 

وانيشػػػد المئػػػات اػػػ، ميػػػداف الشػػػييد ياسػػػر عراػػػات وسػػػط مدينػػػك راـ اهللا رااعػػػيف األعػػػخـ الفمسػػػطينيك ورايػػػات 
الجبيػػك ا وىيفػػوا بشػػعارات يػػدعو القيػػادة الفمسػػطينيك لمجابيػػك الئػػغوط األميركيػػكا وراػػض مقيرنػػات الػػوزير 

ودة لخجئػػيفا وىمػػا قئػػيياف جوىرييػػاف كيػػريا واليمسػػؾ بالثوابػػت الفمسػػطينيك واػػ، مقػػدمييا القػػدس ونػػؽ العػػ
 ييجاىميما مقيرنات كيري ويكجميما  ل  أمد غير مندود.

واخيرقػػػت المظػػػاىرة الشػػػوارع الرئيسػػػيك لمػػػديني، راـ اهلل والبيػػػرةا وسػػػط ىيااػػػات مدويػػػك يػػػدعو  سػػػيعادة الونػػػدة 
ت مونػد "الشػعب يريػد الوطنيك وا نسناب مف المفاوئاتا وبرز بيف الييااات شعار ردده المشاركوف بصػو 

 سقاط ااطار" ا،  شارة  ل  ما يردد عف عـز وزير الخارجيك األميرك، عرض صيغك ايفاؽ  طار  سيئناؼ 
 المفاوئات دوف يقديـ أيك نموؿ ممموسك لمقئايا الجوىريك باسيثناخ المطالب األمنيك ااسرائيميك .

لفمسػػػطينيك  لػػػ   بػػػخغ كيػػػري بموقػػػؼ ااجمػػػاع ودعػػػا رمػػػزي ربػػػاح عئػػػو المكيػػػب السياسػػػ، لمجبيػػػك االقيػػػادة ا
لػ  مواجيػك الئػغوط األميركيػػك  الػوطن، الػرااض  يفػاؽ ااطػارا وكػؿ مشػاريع النمػوؿ الجزئيػك وا نيقاليػكا وا 
بصؼ وطنػ، مونػد يقػـو عمػ  اليمسػؾ بقػرارات ااجمػاع الػوطن،ا وقػرارات الشػرعيك الدوليػك كمرجعيػك ونيػدة 

اليا بايفػاؽ  طػار أو ايفػاؽ مبػاداخ كمػا يفعػؿ كيػري لخليفػاؼ عمػ  المرجعيػك لمعمميك السياسيكا وراض اسيبد
 الدوليك وقرارات األمـ الميندة.

وطالب رباح القيادة الفمسطينيك باليمسؾ بوقؼ ا سييطاف والجدارا ويأكيد راض السيطرة األمنيك ااسػرائيميك 
مفاوئػػػات    بػػػالوقؼ اليػػػاـ لخسػػػييطاف  عمػػ  األغػػػوارا ونقػػػؿ موقػػػؼ "ااجمػػػاع الػػػوطن،"  لػػػ  كيػػػري بػػػأف  

 وقرارات الشرعيك الدوليك كمرجعيك ليا.
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واعيبر أف خطك كيري  يفاؽ ااطار واليرييبات األمنيك الي، يناوؿ ارئيا عم  الفمسطينييف  نما ى، خطك 
الوقػائع اليػ،  سرائيميك مشيركك اطخؽ يد  سرائيؿ ا، السيطرة األمنيػك واليوسػع ا سػييطان، واػرض –أمريكيك

 ينوؿ دوف  مكانيك قياـ دولك امسطينيك مسيقمك.
كمػػػا طالػػػب القيػػػادة الفمسػػػطينيك با نسػػػناب مػػػف المفاوئػػػات واليوجػػػو  لػػػ  األمػػػـ المينػػػدةا ومواصػػػمك الجيػػػود 
 نئػػماـ امسػػػطيف  لػػػ  مكسسػػػات األمػػػـ المينػػػدةا ومطالبػػك المجيمػػػع الػػػدول، برعايػػػك العمميػػػك السياسػػػيك أسػػػوة 

 ليك لممؼ  يراف واألزمك السوريك.بالرعايك الدو 
يػراف وسػوريا والعػراؽ وينػاوؿ واشػنطف أف  وأكد أف السياسك األميركيك اقدت مصداقيييا وانيارت اػ، مصػر وا 

ااسػرائيم، ليػوىـ العػالـ أنيػا مػا زالػت يفعػؿ شػيئًا اػ، الشػرؽ  –ينقؽ  نجازًا ما اػ، ممػؼ الصػراع الفمسػطين، 
 نيك.األوسط عم  نساب النقوؽ الفمسطي

 2/7/4172، الغد، عم اف
 

 بإيقاد الشعمة بدياًل عف االحتفاؿ المركزي لالنطالقة تنفي االكتفاء بغزةفت   77
نف  الناطؽ باسـ الييئك القياديك العميا ونركك اػيح بقطػاع غػزة الػدكيور نسػف أنمػد أف : نسف دوناف -غزة 

زي لخنطخقػػػكا مككػػػدًا أف ىػػػذا عػػػار عػػػف يكػػػوف نركػػػك اػػػيح اكيفػػػت ب يقػػػاد الشػػػعمك بػػػديًخ عػػػف ا نيفػػػاؿ المركػػػ
الصنك اقد يـ الطمب مف نركك نماس  قامك ا نيفاؿ المركزي ا، سانك الكييبك أو السراياا ولـ يعط نركك 
ذا رائػػػت نركػػػك  نمػػػاس لنيػػػ  افف موااقػػػكا ومػػػا ننيظػػػره ىػػػو موااقػػػك نركػػػك نمػػػاس عمػػػ  أنػػػد المكػػػانيفا وا 

 نك.نماس سيدرس قيادة النركك الخيارات الممك
وأئاؼ أنمد أف الييئك القياديك وكااك قيادات وكػوادر وأبنػاخ نركػك اػيح والجمػاىير يواقػوف ومصػمموف عمػ  

  قامك انيفاؿ ا نطخقك ا، الذكرا الياسعك واألربعيف لمنركك.
 2/7/4172، الحياة الجديدة، راـ اهلل
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 ايفػػاؽنػػذرت لجػػاف المقاومػػك اػػ، امسػػطيف مػػف خطػػورة خطػػك اارىػػاب، جػػوف كيػػري اليػػ، يطمػػؽ عمييػػا ": غػػزة
ااطار" والي، ييدؼ بكؿ يأكيد ليكريس السيطرة الصييونيك عم  األرض الفمسطينيك ا، األغوار الفمسػطينيك 

لغاخ نؽ عودة الخجئيف الفمسطينييف ويصف  يك القئيك الفمسطينيك.والئفك الغربيك والقدس المنيمك وا 
( يمقػػ  "المركػػز الفمسػػطين، لإلعػػخـ" نسػػخًك 1-3وأكػػدت لجػػاف المقاومػػكا اػػ، بيػػاف  ليػػا مسػػاخ اليػػوـ الجمعػػك )

منوا أف ايفاؽ ااطار الػذي يسػع  لػو اارىػاب، كيػري سيشػرعف المسػيوطنات الصػييونيك وسػيعزز ا عيػراؼ 
 الغاصب يسمح لو بالسيطرة وا سييطاف ا، األغوار. بييوديك الكياف الصييون، وندود بمنك ليذا الكياف

ودعت لجاف المقاومك ا، امسطيف  ل  وقؼ ىذه المفاوئات العقيمك والي، أكدت اليجربك وكذلؾ اليػاري  أف 
  مصمنك لشعبنا اييا وأنو لف يني  عنيا سوا ايفاقيات ىزيمك يزيد مف شرعيك العدو رغـ اسيمراره ا، سمب 

مقدسػػػػات ومواصػػػػمك الػػػبطش والعػػػػدواف ئػػػػد شػػػعبنا اػػػػ، كااػػػػك أمػػػاكف يواجػػػػده عمػػػػ  األرض األرض وييويػػػد ال
 الفمسطينيك.

وطالبت لجاف المقاومك ا، امسطيف  ل  العودة  ل  خيػار الشػعب الفمسػطين، خيػار الجيػاد والمقاومػك كسػبيؿ 
الونيدة الي، يفيميا ونيد ومجدي ا، المواجيك مع الصياينك, واسيرداد النقوؽ وينرير األرض بالقوة؛ المغك 

 اارىابييف الصياينك.
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وناشػػػدت لجػػػػاف المقاومػػػػك اػػػػ، امسػػػػطيف القػػػػوا والفصػػػػائؿ الفمسػػػػطينيك  لػػػػ  مغػػػػادرة مربػػػػع الشػػػػرذمك وا نقسػػػػاـ 
وا ليفاؼ نوؿ برنام  وطنػ، مونػد ينػااظ عمػ  المبػادئ والنقػوؽ الثابيػك لشػعبنا وييصػدا لكااػك المػكامرات 

 الفمسطينيك. والمخططات الي، يناؾ ئد القئيك
 2/7/4172، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
 "الجبية الشعبية" تديف التفجيرات التي يتعرض ليا لبناف 71

أداف مسكوؿ الجبيػك الشػعبيك لينريػر امسػطيف اػ، لبنػاف مػرواف عبػد العػاؿ بشػدة "اليفجيػرات المينقمػك : بيروت
أودا بنياة الوزير السابؽ منمد شطح  الي، ييعرض ليا لبناف ا، مخيمؼ مناطقوا وخصوصا اليفجير الذي

( اػ، شػارع العػريض بنػارة 1|2واليفجير الذي يعرئت لو الئانيك الجنوبيػك لبيػروت مسػاخ أمػس الخمػيس )
 نريؾ". 

( "أف الجبيػػك الشػػعبيك يػػرا أف ىػػذه اليفجيػػرات ىػػدايا يعبئػػك 1|3وأكػػد عبػػد العػػاؿ اػػ، بيػػاف لػػو اليػػـو الجمعػػك )
ك مػػػف شػػػأنيا يمريػػػر مشػػػروع اليمزيػػػؽ والفينػػػك لمنيػػػؿ مػػػف لبنػػػاف وونديػػػو وسػػػممو الفػػػراغ السياسػػػ، بوسػػػائؿ دمويػػػ

 األىم،". 
 1/7/4172قدس برس، 
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زار واػػػد مػػػػف "جبيػػػػك الينريػػػػر الفمسػػػػطينيك" برئاسػػػػك عئػػػو المكيػػػػب السياسػػػػ، عبػػػػاس الجمعػػػػكا مفيػػػػ، صػػػػور 
 اؿ ا، مركز دار الفيوا ا، صور.ومنطقييا الشي  مدرار النب

وداف الجمعك "كؿ عمميػات اليفجيػر اليػ، نصػمت اػ، لبنػاف خاصػك اليفجيػر األخيػر اػ، نػارة نريػؾ"ا مككػدا 
"النرص عم  وندة لبنػاف وأمنػو واسػيقراره واليػزاـ الشػعب الفمسػطين، بػالقوانيف وا نظمػك المبنانيػك". ودعػا الػ  

السػػػانييف المبنانيػػػك والفمسػػػطينيك باعيبارىػػػا ئػػػرورة وطنيػػػك لمواجيػػػك "يئػػػاار الجيػػػود وينسػػػيؽ المواقػػػؼ عمػػػ  
المخططات الصييونيك األميركيك الي، يسييدؼ المنطقك". مككدا أف بوصمك الشعب الفمسطين، سيبق  بايجاه 

 امسطيف ني  العودة.
 2/7/4172، المستقبؿ، بيروت

 
 اء" تجاه غزةبفرض معادلة "األمف مقابؿ الغذ "إسرائيؿ"ىؿ تنج  تقرير:  73

ييعػػػدد سياسػػػات ا نػػيخؿ ااسػػػرائيم، اليئػػييقيك يجػػػاه أبنػػػاخ الشػػعب الفمسػػػطين، بشػػػي  : منمػػػد جاسػػر -غػػزة
األنػػواع والوسػػائؿ العسػػكريك وا قيصػػاديك واألمنيػػك وغيرىػػاا غيػػر أف القاسػػـ المشػػيرؾ بػػيف يمػػؾ السياسػػات ىػػو 

ذ ؿ أبناخ الوطف المنيؿ.  يركيع وا 
يمػػؾ السياسػػات الجبريػػك قديمػػك جديػػدةا وقػػد أظيػػر الشػػعب الفمسػػطين، مػػدا ثبايػػو  ويػػرا منمػػخف سياسػػياف أف

ويماسػػكو اػػ، اليعامػػػؿ معيػػا وينطيميػػػا عمػػ  صػػػخرة صػػمودها  ئػػااك  لػػػ  يطػػور مقاوميػػػو اليػػ، يمعػػػب دوًرا 
 أساسًيا ا، معادلك الصراع مع ا نيخؿ.

ياسػيك قوليػا  ف الجػيش سػيطبؽ سياسػك ونقمت  ذاعك جيش ا نيخؿ ااسرائيم، مكخًرا عف مصادر أمنيػك وس
جديدة يجاه قطاع غزة ييعمؽ بزيادة الئغط ا قيصادي عم  القطاعا بشػكؿ   يػكدي  لػ  انفجػار األوئػاع 
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األمنيػػك وذلػػؾ اػػ، مناولػػك ليطبيػػؽ أقصػػ  درجػػك مػػف األمػػف عمػػ  النػػدود بػػيف القطػػاع واألرائػػ، الفمسػػطينيك 
 المنيمك.

صػػواؼا أف يمػػؾ الييديػػدات ااسػػرائيميك ئػػد قطػػاع غػػزة لػػف يػػنجح اػػ، ويعيقػػد المنمػػؿ السياسػػ، مصػػطف  ال
ارض معادلك جديدة "األمف مقابؿ الغذاخ"ا نظًرا لدور المقاومك الفمسطينيك ويطور وسائميا القياليك ومنظومييا 

 الصاروخيك.
يمرة منػذ زمػف وأبدا الصػواؼ اػ، نديثػو لػػ"امسطيف" اسػيغرابو مػف يمػؾ الييديػدات الجديػدةا و  سػيما أنيػا مسػ

طويػػؿ وميبعػػك ئػػد أبنػػاخ الشػػعب الفمسػػطين، نيػػث يمػػارس ا نػػيخؿ أعمالػػو وسياسػػايو ااجراميػػك يومًيػػا مػػف 
خػػخؿ قصػػؼ البيػػوت وقيػػؿ المػػدنييف وا عيقػػاؿ والنصػػارا مككػػًدا أف يمػػؾ الييديػػدات لػػف يخيػػؼ الفمسػػطينييف 

 عامك والغزييف خاصك.
ك بػ غخؽ المعػابر وقصػؼ المنػاطؽ السػكنيك بغػزة اػ، بف وانػدا وأوئح أف ا نيخؿ ينفذ سياسك بشعك ممثمػ

 ثـ يبدأ ب عادة ايح أند المعابر اليجاريك بشكؿ يدريج،؛ اشعار المواطف الفمسطين، بيمؾ المعادلك المذكورة.
وقػػػاؿ: " غػػػخؽ مصػػػر لألنفػػػاؽ الندوديػػػك مػػػع القطػػػاع وينريئػػػيا ااعخمػػػ، ئػػػد نركػػػك نمػػػاس والمقاومػػػك 

يئػػاعؼ النصػػار ويخػػدـ مصػػالح ا نػػيخؿ"ا مشػػيًرا  لػػ  أف النػػاكـ النػػال، لمصػػر يبعػػث  الفمسػػطينيك أمػػر
 رسائؿ يطمينيك لػ) سرائيؿ( واادارة األمريكيك بنسف النوايا يجاه دولك ا نيخؿ.

ايما أكد المخيص ا، الشأف ااسرائيم، مأموف أبو عامرا أف سياسك ا نيخؿ يجاه قطاع غػزة بمثابػك " بػادة 
ك وجريمػػك نػػرب" واػػؽ القػػانوف الػػدول، اانسػػان،ا منػػذًرا اػػ، الوقػػت نفسػػوا مػػف سياسػػك "األمػػف مقابػػؿ جماعيػػ
 الغذاخ".

واعيبر أبو عامر ا، نديثو لػ"امسطيف"ا يصاعد السياسات ااسرائيميك الجائرة ئد قطاع غزةا بيػدؼ  سػقاط 
يميػػك المييػػأة لػػذلؾا مشػػيًرا  لػػ  أف مشػػروع المقاومػػك الفمسػػطينيك و  سػػيما اػػ، ظػػؿ الظػػروؼ والميغيػػرات ااقم

قميميك ميآمرة عم  القئيك الفمسطينيك.  ىناؾ أطراًاا دوليك وا 
وأوئح أف ا نيخؿ يسع   ل  ارض معادلييفا  نداىما "ا قيراف الشرط، واؽ مصطمنات عمماخ الػنفسا 

مبرر عسكري ئػد المقاومػك اػ، وىو" الشعور بقيمك الغذاخ مقابؿ داع األمف لإلسرائيمييف"ا أما ثانييا:  يجاد 
 قطاع غزة.

وأبدا المنمػؿ السياسػ، ثقيػو العاليػك اػ، المقاومػك الفمسػطينيك وقػدرييا عمػ  كسػر المعػادلييفا واػرض معادلػك 
 جديدة يجيض معاد ت ا نيخؿ المخيمفك.

 2/7/4172، فمسطيف أوف اليف
 
 

 "رىابيةاإل "الفمسطينية بالمسؤولية عف العمميات  السمطة يتيـنتنياىو  74
نشرت وسػائؿ ااعػخـ العبري)ػك بياًنػا صػنااًيا صػادًرا عػف أوايػر غينػدلماف المينػدث : الناصرة ػ زىير أندراوس

ا بنياميف نينياىو لإلعخـ العرب،ا جاخ ايو: يشيد رئيس الوزراخ نينيػاىو بقػوات  باسـ رئيس الوزراخ ااسرائيم،)
ع لمقػػػبض عمػػ  الخميػػػك اارىابيػػك اليابعػػػك لينظػػيـ الجيػػػاد الشػػاباؾ وجػػػيش الػػدااع والشػػػرطك عمػػ  عمميػػػا السػػري

ااسخم، الي، وئعت عبوة ناسفك عم  ميف ناامك ا، مدينك بات ياـ. وأيئح بأف أند أعئاخ ىذه الخميك 
 ىو شرط، امسطين،. 



 
 
 

 

 

           71ص                                    1165العدد:            2/7/4172السبت  التاريخ:

وأئػػاؼ البيػػاف: وقػػاؿ رئػػيس الػػوزراخ نينيػػاىو اػػ، ىػػذا الصػػدد: ىػػذا ىػػو دليػػؿ بخػػر عمػػ  يػػورط مباشػػر لرجػػاؿ 
مطك الفمسطينيك ا، العمميات اارىابيك. لقد بف األواف ليكؼ رئيس السمطكا منمود عب)اسا عػف اانيفػاؿ الس

ـ) اااراج عنيـ وليقود شعبو  ل  الطريؽ ننو السخـا عم  ند) يعبير البياف.  مع قيم  ي
 2/7/4172، القدس العربي، لندف

 
 فذي ىجمات االرجنتيفعمنو سفيرىا السابؽ عف تصفية منأتنفي ما  "سرائيؿ"إ 75

نفػػت اسػػرائيؿ الجمعػػك مػػا اعمنػػو سػػفيرىا السػػابؽ اػػ، ا رجنيػػيف عػػف قيػػاـ الدولػػك : )أ ؼ ب(-القػػدس المنيمػػك
العبريػػك بيصػػفيك غالبيػػك المسػػكوليف عػػف اليجمػػات اليػػ، اسػػييدات اليعاونيػػك الييوديػػك والسػػفارة ا سػػرائيميك اػػ، 

واي نت" ا لكيرون، عػف المينػدث باسػـ وزارة الخارجيػك ونقؿ موقع صنيفك " بوينوس ايرس ا، اليسعينيات.
ا سرائيميك ايغاؿ بالمور وصفو مػا ادلػ  بػو السػفير ا سػرائيم، السػابؽ اػ، بوينػوس  يػرس اسػنؽ اايػراف بانػو 

 "كخـ اارغ".
 2/7/4172، الدستور، عم اف

 
 4172لبشرية خالؿ يقمؿ مف اعتماده عمى القوى او سيعزز الحرب االلكترونية  الجيش اإلسرائيمي 76

راـ اهلل ػ وليد عوض: أظيرت يصرينات الميندث باسـ جيش اانػيخؿ ااسػرائيم، الجمعػك أف جيشػو يعيػـز 
بأف يقمؿ مف اعيماده عم  القوا البشريك ا، نيف سييـ اليركيز عم  كفاخة اسيخداـ  2014واؽ خطيو لعاـ 

 اليكنولوجيا النربيك ا، ينفيذ مياـ قياليك . 
موقع االكيرون، لمميندث باسـ الجيش ااسرائيم، الجمعكا عف نيك جيش اانيخؿ  جػراخ يغييػرات وكشؼ ال

ا، سياسات القوا البشريك لديو ئمف خطيو لمعاـ الجديػدا وذلػؾ عمػ  ئػوخ اليقميصػات اػ، ميزانيػك األمػفا 
ا العاممػػك اػػ، مجػػاؿ والينػػديات الميغيػػرة اػػ، الشػػرؽ األوسػػط. وواػػؽ يمػػؾ اليغيػػرات ا نػػو سػػيجري يعزيػػز القػػو 

وسػػخح الغواصػػات وونػػدات ااعيػػراض اػػ، منظومػػات القبػػك النديديػػك والعصػػا ’ السػػايبر‘النػػرب االكيرونيػػك 
غخؽ وندات أخرا لـ يذكرىا.   السنريكا مقابؿ يقميص وا 

وسػػيركز الخطػػك عمػػ  زيػػادة ااسػػيعدادات لمطػػوارئ والنفػػاظ عمػػ  جاىزيػػك الونػػدات ويقويػػك نمػػوذج مػػا يسػػم  
 الشعب( مف خخؿ يوسيع يجنيد الميدينيف والعمؿ عم  نقؿ مواقع الجيش ال  النقب.  )جيش

ويندثت الخطك عف يسريح ب ؼ الجنود مف الخدمك الدائمك بسبب اليقميص اػ، ميزانيػك األمػفا ونقػؿ مقيػرح 
 ينص عم  يقميص وندات الذراع البري وقيادة الجبيك الداخميك وسخح الجو. 2015لخطك عاـ 

 2/7/4172، دس العربي، لندفالق
 

 "1-: تجربة ناجحة لمنظومة "حيتس"إسرائيؿ" 77
أعمػػػف المينػػػػدث باسػػػػـ وزارة الػػػدااع ااسػػػػرائيميك أف الدولػػػػك العبريػػػك أجػػػػرت أمػػػػسا يجربػػػػك : )أ ؼ با أ ش أ(

وقالػػػت الػػػوزارة اػػػ، بيػػػاف  ف  " )السػػػيـ(  عيػػػراض الصػػػواري  الباليسػػػييك.3-ناجنػػػك ثانيػػػك لمنظومييػػػا "نيػػػيس
اػ، الجػو يػـ بنجػاح... اػوؽ الميوسػط"ا موئػنك أنػو "ايبػع مسػارًا  3-يبارًا ثانيًا لصاروخ اعيرائ، نييس"اخ

 خارج الغخؼ الجوي ا، الفئاخ طبقًا لممخططات".
اليػ، جػاخت ثمػرة  3-ورنب رئيس الوزراخ ااسرائيم، بنياميف نينياىو ا، بياف "بنجاح يجربك منظومك نيػيس

وأكػدت مصػادر أمنيػكا بنسػب مػا أاػاد راديػو "صػوت  سػرائيؿ"ا أف "نجػاح اليجربػك  يعاوف  سرائيم، أميركػ،".
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يشػػػكؿ مرنمػػػك ميمػػػك اػػػ، القػػػدرات العممياييػػػك ااسػػػرائيميك"ا وأف يجػػػارب أخػػػرا سػػػيجرا مسػػػيقبًخ قبػػػؿ  دخػػػاؿ 
 المنظومك  ل  الخدمك العمميك.

 2/7/4172، السفير، بيروت
 

 ماس ويجب التوصؿ الى حؿ سريع مع السمطة الفمسطينيةفي اسقاط ح "سرائيؿػ "إ: ال مصمحة لداغاف 41
قاؿ رئيس جياز الموساد ا سرائيم، السابؽ مئير داغػافا  نػو   مصػمنك اسػرائيؿ بالقئػاخ  :القدس المنيمك

وأئػاؼ  عم  نركػك نمػاسا مككػدا اػ، الوقػت ذايػو أىميػك يوصػؿ  سػرائيؿ  لػ  نػؿ سػريع مػع الفمسػطينييف.
 ذاعك العبريك أمس "مف الميـ يوصؿ  سرائيؿ  ل  نؿ سريع لمقئيك الفمسطينيك يفاديا داغاف واقا لما نقميو ا

 لنشوخ نالك الدولك ثنائيك القوميك".
وأشار  ل  أنو يعارض شخصيا ا نسناب مف منطقك غور األردف لكنو أقر بأف أي انسناب لف يكثر نقيقك 

مصػػمنك اسػػرائيؿ بالقئػػاخ عمييػػا. وقمػػؿ مػػف  وبشػػأف نركػػك نمػػاس رأا داغػػاف أف   عمػػ  المشػػيد األمنػػ،.
 امكانيك يعرض  سرائيؿ ألي ييديد أمن، نقيق، خخؿ السنوات المقبمك.

وجدد داغاف معارئيو ألي ىجـو  سرائيم، عم   يرافا مقمخ مػف انيمػاؿ لجػوخ طيػراف  سػيخداـ أي سػخح 
شػػػعبيا و  ييخػػػذ قػػػرارات وصػػػفيا بػػػػ  نػػووي قػػػد يميمكػػػو ئػػػد  سػػػرائيؿا خاصػػػك أف القيػػػادة اايرانيػػػك يصػػػغ،  لػػػ 

 "الطائشك".
 2/7/4172، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 قدرة عمى ضربة افتتاحية ثقيمة "حزب اهلل": لدى "إسرائيؿ" 47

يفف مػف العاصػفكا اليػ، : نمم، موس  نذر رئيس شعبك العمميػات اػ، الجػيش ااسػرائيم، الجنػراؿ يػكاؼ ىػارا 
ت الجوىريػػك الجاريػػك اييػػاا وخصوصػػًا اػػ، سػػوريا ولبنػػاف. واعيبػػر اػػ، سػػييب عمػػ  المنطقػػك بفئػػؿ اليغييػػرا

ألػػػؼ مػػف رجػػػاؿ "الجيػػػاد  20مقابمػػك مػػػع صػػنيفك "يػػػديعوت أنرونػػوت"ا أف الخطػػػر قػػػادـ أيئػػًا جػػػراخ يمركػػز 
 العالم،" ا، سوريا ممف لدييـ ركيك لمناربك  سرائيؿا وىو ما يقمؽ الدولك العبريك وأميركا واألردف. 

سػػػرائيؿ سػػػيعمؿ عمػػػ  اليصػػػدي لمخطػػػػر "بنسػػػب مقػػػدار مباشػػػريو" عمييػػػا. وأشػػػار  لػػػػ  "أف وشػػػدد عمػػػ  أف  
ا سػػيخبارات يقػػوـ بعمػػؿ مميػػاز اػػ، لبنػػاف ايئػػًا"ا نيػػث  ف "نػػزب اهلل" و"بػػرغـ غرقػػو نقيقػػك اػػ، النػػرب اػػ، 

قػػػذائؼ سػػورياا    أنػػو   يػػػزاؿ يزيػػد قويػػو اػػػ، مجػػاؿ قدريػػو الناريػػػك البعيػػدة المػػدا. ومػػػع ا سػػيعداد اطػػخؽ 
 صاروخيك مسيمرا انيماؿ أف يوجو نزب اهلل ئربك ااييانيك ثقيمك جدًا".

 يفف عف قدرات "نزب اهلل" اليجوميك بقصد انيخؿ مواقع ا، الجميػؿا اقػاؿ "  شػؾ عنػدي اػ،  ويندث ىار
مػؿ نسػميو: أف اليجربك العممياييكا الي، يراكمونيا ا، سورياا و  سيما قػواييـ الخاصػكا سػي مكنيـ مػف ينفيػذ ع

ميجػػػاوزًا لمجػػػدار. وىػػػـ   يقصػػػدوف انػػػيخؿ الجميػػػؿ. االنػػػديث اػػػ، يقػػػديرنا عػػػف أنػػػداث منػػػدودة اػػػ، المكػػػاف 
والزماف. ولكننا مف جيينا نسيعد اليوـ أيئًا لمػدااع عػف خػط النػدود". وأوئػح أف النػرب المقبمػك   ينطػوي 

  يظػػف "أف ىنػػاؾ اليػػوـ نصػػانك ألنػػد عمػػ  قيػػد عػػدـ ئػػرب أىػػداؼ اسػػيراييجيك اػػ، لبنػػافا مشػػيرًا  لػػ  أنػػو 
 يرع  اارىاب.  ف دولك كيذه يجب أف يفرض أف ليست ليا نصانك مف ش،خ".

 يفػف نظريػك النػرب الجديػدة ئػد كيانػات يشػبو الجيػوش كػػ"نزب اهلل"ا ونركػك نمػاسا و"الجيػاد  ويناوؿ ىار
وب اعؿ ذلؾ ىو "النفػاظ عمػ  جػيش العالم،"ا ممف يميمؾ قوة ناريك وقدرة عم   صابك العمؽ. وقاؿ  ف أسم

نظام، قوي ذي خبرة يكوف القبئك ا ولػ  وأف يكػوف معػو قػدرات اسػيخباريك نوعيػك اػ، كػؿ الجبيػات ييػرجـ 
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ال  قدرة ىجوميك وال  اسيعماؿ نػار كثيفػك وسػريعكا مػع قػدرة عمػ  مياجمػك بئػعك ب ؼ األىػداؼ كػؿ يػوـ. 
ت جاريػػك لمئػاخلك نريػك عمػػؿ العػدو اػػ، المسػيقبؿ. اذا ظيػػرت وبمػوازاة عمميػات الػػردعا ينبغػ، القيػػاـ بعمميػا

 ناجك لمنع عدو مف اميخؾ وسائؿ قياليك ما اسنعمؿ ك،   يصؿ ىذا السخح ال  يديو".
وىػػدد بػػأف النػػرب أو العمميػػك المقبمػػك اػػ، لبنػػاف سػػيكوف "بقػػوة ناريػػك أكبػػر". وأئػػاؼ "ىنػػاؾ ردع اػػ، المرنمػػك 

دخ  طػػخؽ النػػار. و  أظػػف ايئػػًا أف عنػػد نػػزب اهلل خططػػًا اسػػيراييجيك الناليػػكا وليسػػت ليػػـ مصػػمنك اػػ، بػػ
لينطػػيـ الوئػػػع الػػػراىف. وليػػذا اذا أ طمقػػػت النػػػار اػػ، ىػػػذه الجبيػػػك اسػػيكوف ذلػػػؾ كمػػػا يبػػدو نػػػدثًا ناميػػػًا غيػػػر 

 مخطط لو. وىـ مشغولوف افف بمناولك  نقاذ )الرئيس السوري بشار( األسد".
ؿ سػػيريت جورنػػاؿ" األميركيػػك عػػف مسػػكوليف أميػػركييفا قػػوليـ  ف رجػػاؿ ومػػف جيػػك ثانيػػكا نقمػػت صػػنيفك "وو 

"نزب اهلل" أامنوا ا، ييريب أجزاخ مف منظومات صواري  ميطورة ئػد السػفف مػف طػراز "ياخونػت" الروسػيك 
 مف سوريا  ل  لبنافا وبذلؾ نجنوا ا، اليممص مف مراقبك سخح الجو ااسرائيم،.

"ياخونت" بأيدي "نزب اهلل" مخاوؼ شديدة ا، سػخح البنريػك ااسػرائيميك.  ويثير اليقارير عف وجود صواري 
ابنسب اليقػديرات السػائدةا يعيبػر وجػود ىػذه المنظومػات بأيػدي "نػزب اهلل" عػامًخ لشػؿ المينػاخيف المركػزييف 

ليسػػت اػػ،  سػػرائيؿ: نيفػػا وأسػػدود وكػػؿ الشػػاط  ااسػػرائيم،. وينبػػع اليخػػوؼ ااسػػرائيم، أساسػػًا مػػف واقػػع أنػػو 
ىنػػاؾ نيػػ  افف منظومػػات يشػػخيص واعيػػراض ليػػذا الصػػاروخ الروسػػ، الميطػػورا الػػذي ينم)ػػؽ عمػػ  اريفػػاع 

 منخفض ولمئات الكيموميرات.
 2/7/4172، السفير، بيروت

 
 

 "إسرائيؿػ ".. عاـ التحديات اإلستراتيجية ل4172: اإلعالـ اإلسرائيمية وسائؿ 44
ينػديات  سػيراييجيك  2014ائيميك أف يواجػو  سػرائيؿ خػخؿ عػاـ يوقعت وسائؿ ااعػخـ ااسػر : صالح النعام،

وأمنيك وسياسيك غير مسبوقك. وا، مقاؿ نشر بالنسخك العبريك لموقع صنيفك "يديعوت أنرونوت" يوقع كبير 
معمقييػػػػا روف بػػػػف يشػػػػاي أف يواجػػػػو  سػػػػرائيؿ اػػػػ، النصػػػػؼ الثػػػػان، مػػػػف ىػػػػذا العػػػػاـا يبعػػػػات الفشػػػػؿ المنيمػػػػؿ 

 ك الفمسطينيكا ا، ظؿ الفجوة الكبيرة ا، المواقؼ بيف الجانبيف.لممفاوئات مع السمط
ويوقع "بف يشػاي" أف يواصػؿ  سػرائيؿ خػخؿ العػاـ الجديػد مواجيػك يبعػات السياسػك "ا نبطانيػك" اليػ، ييبناىػا 
الػػرئيس األميركػػ، بػػاراؾ أوبامػػا اػػ، المنطقػػك والعػػالـا واليػػ، "يعكسػػيا ميمػػو لميػػردد اػػ، مواجيػػك األطػػراؼ اليػػ، 

 يشكؿ ينديًا لكؿ مف  سرائيؿ والو يات الميندة ويوجيو لميوصؿ ليوااقات غير واقعيك".
وأوئػح "بػػف يشػاي" اػػ، مقالػػو أمػس أف أكبػػر ينػػد يواجػو  سػػرائيؿ ىػو مصػػير البرنػػام  النػووي اايرانػػ، الػػذي 

لػػ  أف يفيػػرض أف يػػيـ نسػػمو اػػ، غئػػوف أشػػير عنػػد يجػػدد المفاوئػػات بػػيف  يػػراف والػػدوؿ الكبػػرا. وأشػػار  
 مسألك شف ىجـو عم  المنشآت النوويك اايرانيك قد يعود ليشغؿ دوائر صنع القرار بيؿ أبيب.

 
 "الجياد العالمي"

وأكد أف  ندا القئايا الميمك اليػ، يقمػؽ المكسسػييف السياسػيك واألمنيػك ب سػرائيؿا مسػيقبؿ نكومػك ا نقػخب 
اسػرائيؿ مصػمنك كبيػرة اػ، اسػيقرار األمػور اػ، بػخد  بمصر وقدرييا عم   دارة شكوف الػبخدا منوىػًا  لػ  أف

 النيؿ.
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ا، ذات السياؽا نذرت صنيفك " سرائيؿ اليوـ" مف أف أند الينػديات الكبيػرة اليػ، يقػؼ أمػاـ  سػرائيؿ خػخؿ 
 العاـ الجديد ىو يعاظـ أنشطك نركات "الجياد العالم،" عم  ندود كؿ مف سوريا ولبناف ومصر.

خ المائ،ا اعيبر المعمؽ العسكري لمصنيفك يوبؼ ليمور أف  طػخؽ قػذائؼ الكاييوشػا وا، مقاؿ نشر الثخثا
 .2014مكخرًا مف لبناف يمثؿ مقدمك لمواقع األمن، الجديد الذي ييوقع أف يسود خخؿ عاـ 

وأشار ليمور  ل  أف خطورة أنشطك الينظيمات الجياديك ييمثؿ ا، نقيقك أف  سرائيؿ   يممؾ عنيا معمومات 
 ايك مما يقمص قدرييا عم   نباط عمميايياا ائًخ عف أف ىذه الينظيمات غير قابمك لمردع.كا

وشػػدد عمػػ  أف مػػا يجعػػؿ األمػػور بالغػػك اليعقيػػد نقيقػػك أف ىػػذه الينظيمػػات يػػرا أف "كػػؿ األىػػداؼ مشػػروعكا 
 وباليال، كؿ الوسائؿ الي، يوظؼ ا، ينقيقيا مشروعك أيئًا".

 
 حماس وحزب اهلل

كك الثانيك بااذاعك العبريك اليـو الخميس أىـ ما جػاخ اػ، يقريػر أعديػو األجيػزة األمنيػك اليابعػك وعرئت الشب
 ا ونصػػمت عميػػو  سػػرائيؿ.2014لمسػػمطك الفمسػػطينيك نػػوؿ مسػػيقبؿ األوئػػاع األمنيػػك بالئػػفك الغربيػػك خػػخؿ 

الجديد لينفيذ عمميات  ويوقع اليقرير أف يئاعؼ نركك المقاومك ااسخميك )نماس( مف جيودىا خخؿ العاـ
ئػد أىػػداؼ  سػرائيميك داخػػؿ الئػػفك واػ،  سػػرائيؿ. ونػذر مػػف أف نمػػاس ينػاوؿ نقػػؿ بنيػك يصػػنيع الصػػواري  

  ل  الئفكا عخوة عم  يكثيؼ مناو ييا اخيطاؼ جنود ومسيوطنيف.
كا  ايػا ويندث عف انيماؿ اسػيئناؼ نػزب اهلل  نشػاخ خخيػا جديػدة بالئػفك وقطػاع غػزة وينشػيط خخيػا نائمػ

 ل  انيماؿ قياـ النركات الجياديك سيما ينظيـ القاعدة عبر يجنيد طخب امسطينييف يدرسوف بالخارج لمقيػاـ 
 بعمميات ئد أىداؼ  سرائيميك عند عودييـ.

كػػاف العػػاـ الػػذي بػػرز ايػػو دور سػػخح  2013واػػ، سػػياؽ ميصػػؿا أوئػػنت وسػػائؿ ااعػػخـ ااسػػرائيميك أف 
ونقؿ موقػع "واي نػت" ااخبػاري اليػـو الخمػيس عػف قائػد سػخح البنريػك الجنػراؿ  .البنريك بشكؿ غير مسبوؽ

عمميات ذات طابع  سػيراييج،ا مشػيرًا  لػ  أنػو قػاـ  2013راـ رويبيرغ قولو  ف وندة الغواصات نفذت خخؿ 
 بمنح ىذه الوندة وساـ السخح.

 1/7/4172، الجزيرة نت، الدوحة
 

 7656 ة يرفع عدد الشيداء إلىفي سوري فينييىيئة حقوقية: استشياد خمسة فمسط 41
 نصػائيك لمجموعػك العمػؿ مػف أجػؿ امسػطيني، سػوريكا أاػادت غزةا أف ، 1/7/4172القدس، القدس، قالت 

أف عدد الخجئيف الفمسطينييف الذيف اسيشػيدوا اػ، سػوريك منػذ بدايػك األنػداث الػدائرة ىنػاؾ ونيػ  نيايػك عػاـ 
  جئا. 1873بم   2013

داخػػػؿ المخيمػػػات  1270 جئػػػا امسػػػطينيا قئػػػوا داخػػػؿ سػػػوريكا بيػػػنيـ  1842اانصػػػائيك اػػػ ف  ونسػػػب ىػػػذه
 جئا خارج سوريك أثناخ مناولييـ الوصوؿ  ل  بمداف  31خارجياا ايما قئ   572واليجمعات الفمسطينيك و

قبالػك  6ف وقبالػك سػوانؿ اليونػا 6قبالػك سػوانؿ مصػر و 15أوروبيك ىربا مف األوئاع المأساويكا مف بينيـ 
 سوانؿ مالطا.

ا، ريػؼ  433 جئا امسطينيا اسيشيدوا ا، مدينك دمشؽا ايما اسيشيد  956واوئنت ىذه اانصائيك أف 
اػػ،  22اػػ، نمػػاةا و 24اػػ، القنيطػػرةا و 27اػػ، نمػػصا و 58اػػ، نمػػب و 87اػػ، درعػػاا و 196دمشػػؽا و
 ريك.ا، مناطؽ ندوديك وبيف المنااظات السو  20ا،  دلبا و 19الخذقيكا و
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  جئػػػػيف امسػػػػطينييفا مػػػػف دمشػػػؽا أف خمسػػػػك 4/1/2014وأئػػػاات وكالػػػػك الصػػػػنااك الفمسػػػطينيكا )صػػػػفا(ا 
ا كالجمعك جراخ يواصؿ عمميات القصؼ والنصار المفروض عم  المخيمات الفمسطينيك ا، سػوري ااسيشيدو 

نػػػداث  لػػػ  ] مػػػا يراػػػع عػػػدد الشػػػيداخ الفمسػػػطينييف اػػػ، سػػػوريك منػػػذ انػػػد ع األا وخاصػػػك مخػػػيـ اليرمػػػوؾ
 .شييدًاا نسب  نصائيك مجموعك العمؿ [ 1878
 لػػ  أف معانػػاة سػػكاف مخػػيـ اليرمػػوؾ ييفػػاقـ يوًمػػا بعػػد يػػوـ نييجػػك النصػػار الػػذي يفرئػػو  المجموعػػك وأشػػارت

عمػ  اليػوال،ا مػا  174العامك عمػ  المخػيـ لميػـو  –الجيش النظام، والجبيك الشعبيك لينرير امسطيف القيادة 
 يع المواد الغذائيك واألدويك منو.أدا  ل  نفاد جم

 
صابات شييد 42  في غزة واالحتالؿ يشف عدة غارات عمى القطاع وا 

أشرؼ اليور:  سيشيد شاب امسطين، ميأثرا بجراح أصيب بيا الخميس أطمقييا صوبو قػوات اانػيخؿ  ػ غزة
ئرات نفاذة اجر الجمعػك ااسرائيم، الميواجدة عند نقطك ندوديك يقع شماؿ قطاع غزةا وذلؾ بعد أف شنت طا

سمسمك غارات جويك عم  أىداؼ ميفرقك ا، القطاعا اػ، مشػيد أعػاد نالػك اليػوير اليػ، كانػت قائمػك األسػبوع 
 المائ،.

صبينك يـو الجمعكا ميػأثرا بجػراح ’ عاما 17’وأعمنت مصادر طبيك عف اسيشياد الشاب عدناف أبو خاطر 
 ود الشرقيك لبمدة جباليا شماؿ القطاع.أصيب بيا مساخ الخميسا عند اقيرابو مف الند

وكػػاف أبػػو خػػاطر براقػػك شػػاب بخػػر أصػػيب بجػػراحا وأدخػػؿ أبػػو خػػاطر غراػػك العنايػػك المركزيػػك عنػػد وصػػولو 
 المشف  لخطورة ناليو الصنيكا قبؿ أف يعمف خبر واايو.

 ويػػـو الجمعػػك أصػػيب شػػاب بخػػر أصػػيب اػػ، العشػػرينيات مػػف العمػػرا برصػػاص جػػيش اانػػيخؿا نػػيف كػػاف
 ييواجد ا، منطقك قريبك مف الندود ا، بمدة جباليا أيئا.

كػػذلؾ قامػػت قػػوات اانػػيخؿ بػػ طخؽ النػػار صػػوب المػػزارعيف اػػ، منطقػػك الفػػرانيف شػػرؽ مدينػػك خػػاف يػػونس 
اينػػػت زوارؽ بنريػػػك اانػػػيخؿ ااسػػػرائيم،ا نيػػػراف أسػػػمنييا الرشاشػػػك صػػػوب قػػػوارب  أيئػػػًاا جنػػػوب القطػػػاع.

 ىيا شماؿ القطاع.الصياديف غرب بمدة بيت  
واػػ، ىجػػـو  سػػرائيم، بخػػر ئػػد القطػػاعا شػػنت مقػػايخت  سػػرائيميك نفػػاذة سمسػػمك غػػارات جويػػك عمػػ  منػػاطؽ 

 ميفرقك ا، ساعك مبكرة مف اجر الجمعك.
 ولـ يوقع الغارات أيك  صابات ا، صفوؼ السكافا غير أنيا أندثت أئرارًا ماديك ا، األماكف المسييداك.

2/7/4172القدس العربي، لندف،   
 

طالة عمره: صبري يعبر عف رفضو لمقترحات كيري الشيخ 43  المقصود منيا تثبيت االحتالؿ وا 
عكرمػػك عػػف رائػػو القػػاطع لممقيرنػػات اليػػ،  د.عبػػر رئػػيس الييئػػك ااسػػخميك العميػػا الشػػي  : القػػدس المنيمػػك

صػػود منيػػا ىػػو يثبيػػت سػػينمميا وزيػػر الخارجيػػك ا مريكػػ، جػػوف كيػػري خػػخؿ جوليػػو المريقبػػكا وقػػاؿ " ف المق
طالك عمره".  ا نيخؿ وا 

وأكد الشي  صبري ا، مقابمك خاصك مع "المركز الفمسطين، لإلعخـ"  ف ىذه المقيرنات يسييدؼ أو  قئيك 
الخجئيف وينرميـ مف العودة  لػ  امسػطيفا وبخصػوص ا سػييطاف اػ ف عمػ  السػمطك الفمسػطينيك أف يغػض 

 اف سيظؿ قائما".النظر عنوا وباليال، ا ف ا سييط
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مػاـ المسػجد األقصػ  مسػينكرا "مػا ىػػو ىػذا النػؿ الػذي يبقػ، ا سػييطافا وينػـر الخجئػػيف  ويسػاخؿ خطيػب وا 
 مف العودة  ل  ديارىـ؟!". 

أسػيرا لكنػو اعيبػر ذلػؾ غيػر كػاؼا داعيػا اػ، الوقػت  26مف نانيك أخرا رنب الشي  صبري ب طخؽ سراح 
 القابعيف ا، سجوف ا نيخؿ الصييون،.ذايو لمعمؿ عم  ينرير كااك األسرا 

المبػػػارؾ مػػػا يػػزاؿ ييعػػػرض لمييديػػػد مػػف قبػػػؿ الجماعػػػات الصػػػييونيك  األقصػػػ وجػػدد اليأكيػػػد عمػػػ  أف المسػػجد 
 .الميطراك

ونػػوؿ األوئػػاع اػػ، مدينػػك القػػدس؛ قػػاؿ الشػػي  صػػبري  ف مدينػػك القػػدس المسػػكينك ييعػػرض لييويػػد مػػف كػػؿ 
لخسػػييخخ عمػػ  ييػػدؼ  الػػذي ىػػو مخطػػط لييويػػد جبػػؿ الزييػػوفا ويػػداليي مشػػاريع بخػػر الجوانػػبا مئػػيفا  ف

 مسانات كبيرة مف أرائ، جبؿ المكبر وجبؿ الزييوف "جبؿ الطور" المطؿ عم  المسجد األقص  المبارؾ".
1/7/4172لإلعالـ، المركز الفمسطيني   

 
 4171األقصى في  المسجد ألؼ إسرائيمي اقتحموا 71مركز فمسطيني: أكثر مف  44

سػػػمواف" الفمسػػػطين، )منظمػػػك نقوقيػػػك غيػػػر  -قػػػاؿ مركػػػز معمومػػػات "وادي نمػػػوة: األنائػػػوؿ -س المنيمػػػكالقػػػد
ا "بيػػػنيـ وزراخ اػػػ، 2013ألػػػؼ  سػػػرائيم، اقينمػػػوا المسػػػجد ا قصػػػ  خػػػخؿ عػػػاـ  13نكوميػػػك(  ف أكثػػػر مػػػف 

 25طفخ و 450مقدسيا بينيـ  450نكومك ا نيخؿ" كما اعيقمت سمطات ا نيخؿ خخؿ العاـ ذايو ألؼ و
 سيدة.

وأئػػػػاؼ المركػػػػزا اػػػػ، يقريػػػػر لػػػػو يػػػػـو الخمػػػػيسا أنػػػػو رصػػػػد "انيياكػػػػات غيػػػػر مسػػػػبوقك" لمنقػػػػوؽ ا جيماعيػػػػك 
 .2013وا قيصاديك ونريك العبادة ا، مدينك القدس الشرقيك خخؿ العاـ 

خ وأشػػػار  لػػػ  أف "العػػػاـ المائػػػ، يمي)ػػػز باعيقػػػاؿ أطفػػػاؿ لػػػـ ييجػػػاوزوا العاشػػػرة مػػػف عمػػػرىـا ويػػػـ ئػػػرب نسػػػا
بنايك داعك واندة ا، مخيـ  200وطالبات مصاطب العمـ ا، األقص ا كما يمي)ز بيوزيع  خطارات ىدـ عم  

ونػػدة اسػػييطانيك  4500شػعفاطا شػػرق، مدينػك القػػدسا اػ، مقابػػؿ الموااقػػك أو طػرح عطػػاخات لبنػاخ أكثػػر مػف 
 ااسرائيميك".-رغـ بدخ المفاوئات الفمسطينيك 

ميطراًػػاا بيػػنيـ وزراخ اػػ،  50ب ؼ و 9قصػػ  خػػخؿ العػػاـ المائػػ، أكثػػر مػػف واسػػيطرد: "اقػػينـ المسػػجد األ
نكومك ا نيخؿا ونواب كنيستا ومسكولوف  سرائيميوفا وألفػيف مػف عناصػر المخػابرات والجنػودا وألػؼ مػف 
الشػػرطكا وذلػػؾ نسػػب رصػػد ويوثيػػؽ دائػػرة األوقػػاؼ ااسػػخميك بالقػػدس".كما رصػػد المركػػز ذايػػو خػػخؿ العػػاـ 

سػػػيدة"ا مشػػػيًرا  لػػػ  أف "أكثػػػر األشػػػير اليػػػ،  25طفػػػًخا و 450مقدسػػػًيا مػػػف بيػػػنيـ  1450"اعيقػػػاؿ المائػػػ، 
 شيدت ا عيقا ت ى، أشير بذارا ونزيرافا وأيموؿ".

منشػػأة سػػكنيك )أبنيػػك سػػكنيكا وغػػرؼا ومنػػازؿا  33ولفػػت المركػػز  لػػ  أنػػو رصػػد خػػخؿ العػػاـ المائػػ، "ىػػدـ 
منشػأة سػكنيك ويجاريػك قيػد اانشػاخ" وقػاؿ: "أدت عمميػات اليػدـ  لػ   15ومئاربا وكراانات(ا كمػا يػـ ىػدـ 

 مواطًنا". 446يشريد 
1/7/4172السبيؿ، عماف،   

 
 يعتصموف بأراضييـ الميددة بالسمب "النبي صموئيؿ"ي في مسيرات الضفة وأىال إصابات 45

أصػػيب عشػػرات المػواطنيف بنػػا ت اخينػػاؽا مسػػاخ أمػػس  ثػػر انػػد ع : اسػػامك العيسػػك -وكػػا ت - منااظػات
 .ا، الئفك الغربيك مواجيات ميفرقك ا، بمدات الراـ وعنايا العيزريك
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الميػػػددة بالسػػػمب مػػػف قبػػػؿ سػػػمطات  أرائػػػييـقريػػػك النبػػػ، صػػػموئيؿ غػػػرب القػػػدس أمػػػس اػػػ،  أىػػػال،واعيصػػػـ 
  سػػػػرائيميوفا نػػػػيخؿ بػػػػدعوا ئػػػػميا لمػػػػا يسػػػػم  بالمنطقػػػػك األثريػػػػك. وشػػػػارؾ اػػػػ، ا عيصػػػػاـ نشػػػػطاخ سػػػػخـ 

وقمعػػت قػػوات ا نػػيخؿا مسػػيرة المعصػػرةا جنػػوب بيػػت لنػػـ ومنػػع المشػػاركيف اييػػا مػػف  .أجانػػبوميئػػامنوف 
ات ا نػيخؿ شػابا مػف بمػدة كفػر قػدـو بعػد ا عيػداخ واعيقمػت قػو  الوصوؿ  ل  ارائييـا وارؽ المسيرة بالقوة.

عميػػو بالئػػربا خػػخؿ قمعيػػا مسػػيرة القريػػك األسػػبوعيك المناوئػػك لخسػػييطاف والمطالبػػك بفػػيح الشػػارع الرئيسػػ، 
واطمػػؽ جنػػود ا نػػيخؿ الرصػػاص النػػ، والمطػػاط، وقنابػػؿ الغػػاز المسػػيؿ لمػػدموعا خػػخؿ مواجيػػات  لمقريػػك.

باف وجنود ا نيخؿ اػ، منطقػك عصػيدة ببمػدة بيػت أمػر شػماؿ مدينػك الخميػؿا مػا اندلعت مساخ أمس بيف الش
 ادا اصابك عدد مف المواطنيف بنا ت اخيناؽ

وأصػػيب عشػػرات المػػواطنيف اػػ، قريػػك رمانػػك غػػرب جنػػيفا الميمػػك المائػػيكا بنػػا ت اخينػػاؽ خػػخؿ مواجيػػات 
 اندلعت مع قوات ا نيخؿ.

2/7/4172الحياة الجديدة، راـ اهلل،   
 

 باإلغماءالمحرر الشوامرة يفقد النطؽ ويصاب األسير  46
أاػػػاد نػػػادي األسػػػير أمػػػس اف األسػػػير المنػػػرر نعػػػيـ الشػػػوامرة الػػػذي ااػػػرج عنػػػو يػػػـو  :النيػػػاة الجديػػػدة -راـ اهلل

واخيناؽ ويشنجات الميمك قبؿ المائيكا نيث   غماخالثخثاخ المائ، اقد النطؽ كمياا كما مر بثخث نا ت 
 مرض ئمور العئخت. يعان، مف

وبعد سػاعات الفجػر األولػ  اسػيعاد الشػوامرة وعيػو ويمكػف مػف كيابػك عػدة رسػائؿ بخػط يػده نقميػا مػدير نػادي 
األسير ا، منااظك الخميؿ أمجد النجارا يقوؿ ا، انداىا: "يا بشر.. سوؼ يقيمن، لعاب، ولػف يسػيطيع أنػد 

 شفائ، ا، ىذا المسيشف .. أسير معذب!".
عف المنرر الشوامرة قولو انو كاف اػ، افونػك ا خيػرة وىػو اػ، السػجف   يسػيطيع المشػ، عمػ   ونقؿ النجار

قدميػػوا وقبيػػؿ ا اػػراج عنػػو اعطػػ، ثػػخث نقػػف أدت الػػ  ينسػػف صػػنيو ويمكنػػو مػػف المشػػ،ا وظيػػوره بشػػكؿ 
 اليدىور الشديد الذي كانت عميو.  ل ا ايما عادت ناليو الصنيك ااعخـصن، سميـ أماـ وسائؿ 

2/7/4172الحياة الجديدة، راـ اهلل،   
 

 تقؿ فتاة مقدسية حاولت طعف ضابط إسرائيمياالحتالؿ يع 47
زعمػت مصػادر عبريػكا مسػاخ اليػـو الجمعػكا أف جنػديا  سػرائيميا يمكػف مػف اعيقػاؿ : القػدس دوت كػوـ -غزة 

 اياة مقدسيك ناولت طعف ئابط  سرائيم، بالقرب مف باب العامود ا، مدينك القدس.
عامػػا ويسػػكف اػػ، نػػ، جبػػؿ المكبػػر ناولػػت طعػػف  16ائػػنت وسػػائؿ  عػػخـ عبريػػكا  ف الفيػػاة اليػػ، يبمػػ  وو 

 ئابط مف نرس الندود وأثناخ مناولك أند الجنود اعيقاليا أصيب جندي بخر بجروح طفيفك ا، ساقو.
2/7/4172القدس، القدس،   

 
 القطاعطوؽ الثاني لحصار في حكومة راـ اهلل ال بتروؿال: ىيئة جمعية شركات البتروؿ بغزة 11

نممت جمعيك أصناب شركات البيروؿ ا، قطاع غػزة ىيئػك البيػروؿ اػ، نكومػك راـ اهلل مسػكوليك أزمػك : غزة
 الغاز والبيروؿ ا، قطاع غزة المسيمرة منذ أشيرا مككدًا بأنيا طراًا أساسيًا ا، نصار القطاع.
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(ا مػف 1-3ت اذاعػك األقصػ  مسػاخ الجمعػك )ونذر منمد العبادلك الميندث باسػـ الجمعيػك خػخؿ يصػرينا
 أزمك خانقك جراخ نقص  مدادات الوقود الواردة مف الجانب الصييون، عبر معبر كـر أبو سالـ.

وكشؼ العبادلك أف جمعييو سيخرج عف صمييا وسيشرع بفئح كااك األطراؼ الي، يساىـ ا، نصار قطاع 
قػػاؿ: "ىيئػػك البيػػروؿ اليابعػػك لمسػػمطك اػػ، راـ اهلل الطػػوؽ غػػزة مػػف خػػخؿ منػػع  دخػػاؿ مشػػيقات الوقػػود والغػػازا و 

 الثان، مف نصار غزة".
وأئػػاؼ: "الييئػػػك العامػػك اػػػ، راـ اهلل مسػػئولك بشػػػكؿ مباشػػر عػػػف الكميػػات الػػػواردة لقطػػاع غػػػزة"ا موئػػػنًا أف 

 الجمعيك ا، قطاع غزة يداع النقود لراـ اهلل بشكؿ يوم،.
يعامػػؿ مػػع قطػػاع غػػزة كجػػزخ ميمػػرد عمػػ  عكػػس اليعامػػؿ السػػخ، مػػع وبػػيف العبادلػػك أف السػػمطك اػػ، راـ اهلل ي

 المنطات ا، الئفك المنيمك.
وكشؼ العبادلك أف الييئك براـ اهلل يشيري المنروقات والغاز لمنطػات الوقػود والغػاز اػ، الئػفك بنقػود قطػاع 

 غزةا خخؼ الكميات الي، يدخمونيا لمقطاع الي،   يكف، ليـو واند.
ف جمعيك أصناب منطات البيروؿ ا، قطاع غزة   دْيف عمييا ولو بفمس واند لمييئك ا، راـ وأكد العبادلك أ

اهللا وقاؿ: "كؿ لير يدخؿ لغػزة مقابمػك دو ر لميزانيػك السػمطك اػ، راـ اهلل"ا مطالبػًا بئػمانات ممموسػك لمعراػك 
 مصير النقود الي، يداع لمييئك براـ اهلل.

2/7/4172، المركز الفمسطيني لإلعالـ  

 
 
 

 "خمسوف ضحكة فمسطينية" تحت عنواف "بيت الحياةراـ اهلل: مبادرة مف " 17
مف قيس أبوسمرة: يجد الفمسطينيوف ىامشػًا يئػيؽ ويكبػرا لخنطػخؽ اػ، ائػاخ الػروح  :ػ)ا نائوؿ( راـ اهلل

ر ىػػا اليػ، ييػػوؽ لميػػو والمػػرحا والينفػػيس عمػا يصػػارعونو مػػف منيػػؿ  سػػرائيم، عمػ  أرئػػيـا ومشػػاكؿ داخميػػك م  
 ا نقساـا وأقساىا الظروؼ المعيشيك.

افػػ، راـ اهللا وسػػط الئػػفك الغربيػػكا وغيػػر بعيػػد عػػف النػػواجز ااسػػرائيميكا والجػػدراف الفاصػػمكا والمسػػيوطنات 
شابًا وشابكا اكيست وجوىيـ  50المنيطكا ومف أماـ ميداف الرئيس الفمسطين، الرانؿ ياسر عرااتا انطمؽ 

 واند منيـ  ايك ينمؿ ىمًا امسطينيًا سياسيًا كاف أـ اجيماعيًا أـ اقيصاديًا. بأقنعك ئانككا وا، يد كؿ
يمػػؾ ا بيسػػامات اليػػ، نممػػت جمػػًخ سػػاخرة لمواقػػع الػػذي يعيشػػو الفمسػػطينيوفا جػػاخت ئػػمف مشػػروع شػػباب، 

خمسػوف "أطمؽ أمس الخميسا ويسيمر طواؿ الشير الجاري اػ، كااػك منااظػات الئػفك الغربيػكا ينػت اسػـ 
)مكسسػػك شػػعبيك غيػػر نكوميػػك يقػػدـ بػػرام  ومشػػاريع  "بيػػت النيػػاة"ا وبمبػػادرة مػػف مكسسػػك "ك امسػػطينيكئػػنك

 ينمويك شبابيك وثقاايك(.
ـْ مف ىموـ الشعب الفمسطين،ا اسينادًا  لػ  المثػؿ "ويقوؿ القائموف عم  المشروع  ف  كؿ ئنكك يعبر عف َى

ـْ يبك، ـْ يئنؾ وَى  ."الفمسطين، القائؿ َى
2/7/4172ربي، لندف، القدس الع  
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ينػػؿ "مينػػؼ أدوات يػػرد الغيػػاب" ئػػيفًا عمػػ  المينػػؼ العمػػوم، الػػوطن، لمفػػف النػػديث ": النيػػاة" –الجزائػػر 
وزارة والمعاصػر اػ، العاصػمك الجزائريػكا ئػمف الميرجػاف الػدول، الخػامس لمفػف المعاصػر الػذي يقػاـ برعايػػك 

 الثقااك.
"مينػػؼ أدوات يػػرد الغيػػاب"ا ىػػو مينػػؼ بػػخ مقػػرا ينػػط دائمػػًا كمداخمػػك مينفيػػك اػػ، ميػػانؼ العػػالـ. يخػػيص 
مجموعيػػو الفنيػػك بالبنػػث اػػ، غيػػاب الفمسػػطينييف ويػػاريخيـ مػػف دولػػك الكويػػتا اعيمػػادًا عمػػ  اليػػاري  الشػػفوي 

ا ينػػدداف 1990و 1948زمنييػػيف ىمػا والقصػص اليػػ، يػروا مػػف الػذاكرة. يننصػػر المجموعػك بػػيف عخميػيف 
البدايػػك والنيايػػك لػػزمف ذىبػػ، ظيػػرت ايػػو جاليػػك امسػػطينيكا سػػاىمت اػػ، بنػػاخ دولػػك الكويػػت النديثػػك واػػ، يػػألؽ 

 مشاريع نيئييا.
ا نػيف لػـ 1936بدأ الفمسطينيوف يساىموف اػ، بنػاخ نيئػك الكويػت مػع وصػوؿ اػوج أوؿ مػف المعممػيف عػاـ 

طيف قػػػد ئػػػاعت بعػػػد. كمجموعػػػك أي مينػػػؼ يػػػاري  طبيعػػػ،ا ي رك)ػػػب مينػػػؼ يكػػػف الػػػنفط قػػػد اكيشػػػؼ و  امسػػػ
"أدوات يرد الغياب" مجموعيو مف أدوات يوميك يشير  ل  غيػاب الوجػود الفمسػطين، اػ، ىػذا الشػيات الخػاص 
. كؿ قطعك ينمؿ عنصرا مف المبالغك أو ا سينالكا وخصص ليا نرؼ مف أبجديك الياري  الفمسطين،  اليـو

 الكويي،. -
 صور نقيقيك ا، المينؼ و  أرشيؼا كؿ ما ا، المينؼ مصن)ع.   يرد كممك امسطيف أو أي مػف مػدنيا  

اػػػ، أي مػػػف مجموعػػػك المينػػػؼا بػػػؿ يممينػػػات ورمػػػوز: نبػػػك بريقػػػاؿ ئػػػخمك ىػػػ، كعكػػػك ا نيفػػػاؿا يطريػػػز 
مفػاييح  امسطين، دقيؽ عم  ثوب كويي، يقميديا صفينك زيت مف الفئك الخالصكا مفياح الرجوع مف لونك

 الكومبيويرا قطعك مف الصابوف النابمس، منفورة عمييا جممك وداع الكوييييف "يرا   ينسونا".
2/7/4172الحياة، لندف،   
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نػػاث ااسػػيراييجي)ك أف نك)ػػاـ الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: قالػػت دراسػػك صػػادرة عػػف مركػػز بػػيغف ػ السػػادات لألب
مصػػػر الجػػػدد ي واجيػػػوف مشػػػكمك مػػػع اارىػػػاب المنبثػػػؽ مػػػف شػػػبو جزيػػػرة سػػػيناخا مػػػع ظيػػػور جماعػػػات الجيػػػاد 
الميطراكا وباليال، يينيـ) عم  المجيمع الػدول، أف يػدعـ الو يػات المينػدة والنظػاـ المصػري لمنػع الجماعػات 

 ا، المسيقبؿ القريبا عم  ند) قوؿ الدراسك.  كريااسخميك الراديكاليك مف أف يينوؿ مصر  ل  سو 
وزادت أن)ػػو ي مكػػف مخنظػػك ثخثػػك ايجاىػػات رئيسػػيك مػػف األنشػػطك اارىابيػػك اػػ، مصػػر منػػذ ااطانػػك بػػالرئيس 
مرسػػ،. األوؿ ىػػو اارىػػاب ااسػػخم، اػػ، سػػيناخا الػػذي أصػػبح المسػػرح الرئيسػػ، لممواجيػػك بػػيف الجماعػػات 

 مصريك. والثان، ىو اميداد اارىاب مف سيناخ  ل  أجزاخ أخرا مف مصر. اارىابيك والقوات المسمنك ال
والثالث ىو زيادة مشاركك جماعات أجنبيك مف ينظيـ القاعدة والجيػاد العػالم، اػ، مصػرا ونشػاطا ناشػئا مػف 

 قطاع غزة الذي يسيطر عميو نركك المقاومك ااسخميك )نماس(. 
نػذ ااطانػك بمرسػ، اػ، منطقػك سػيناخ عمػ  النػدود مػع  سػرائيؿ وأئاات: وقعت معظـ اليجمات اارىابيك م

 . 2013جندي ا، سيناخ منذ يوليو  200وقطاع غزة الفمسطين،ا وقيؿ ننو 
وألقػػػ، بػػػالمـو عمػػػ  أنصػػػار بيػػػت المقػػػدسا اليػػػ، نفػػػذت ىجػػػوميف عمػػػ  السػػػفف اػػػ، قنػػػاة السػػػويسا وجماعػػػات 

 . سخميك أخرا مقرىا سيناخ
ك أيًئا  ل  أف) مصدر القمؽ الرئيس،) ىو الروابط الوطنيك الميناميك بيف أنصار بيت ولفيت الدراسك ااسرائيمي) 

المقػػػدس والجيػػػادييف المصػػػرييف افخػػػريف والقاعػػػدة. عػػػخوة عمػػػ  ذلػػػؾا أوئػػػنت الدراسػػػك أن)ػػػو منػػػذ ااطانػػػك 
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 بمرسػػ،ا يػػدىورت العخقػػات بػػيف نمػػاس والنكػػاـ الجػػدد اػػ، مصػػرا ويػػييـ وسػػائؿ ااعػػخـ المصػػريك نركػػك
وىو األمر الذي نفيو النركياف.  نماس باليدخؿ ا، الشكوف الداخميك لمصرا ويقديـ الدعـ لجماعك ااخوافا

ويقوؿ مسكولوف مصريوف  ف المقايميف الفمسطينييف يقوموف باليسمؿ  ل  سيناخ عبر األنفاؽ ليواير المساعدة 
 العسكريك ألنصار ااخواف.

لدييا معمومات منددة يشير  ل  أف أعئاخ  يقوؿ أنو لعسكريك المصريكباائااك  ل  ذلؾا ا ف) المخابرات ا
الجماعات اارىابيك البارزةا والػبعض اليابعػك لينظػيـ القاعػدةا يخيبئػوف اػ، غػزةا ومنيػا جػيش ااسػخـا وىػ، 

 ينظيـ ييمي)ع بعخقات وثيقك مع قيادة نماس.
ؿ ا، مرانمو المبكرةا كما أف الجيادييف مػا زالػوا وأئاات أف) يندي الجياد بالنسبك لنكاـ مصر الجدد   يزا

ا، مرانؿ يطوير الميارات واسيراييجيايياا ورأت الدراسك أف) يمك)ف الينظيمات مف  خراج عمميات ادائي)ك مثؿ 
اليجمػػػات اانيناريػػػك ويفجيػػػرات السػػػيارات الئػػػخمكا ىػػػو يطػػػور وائػػػح ويكك)ػػػد عمػػػ  قػػػدرة واسػػػيراييجيك ىػػػذه 

، ييعيف عم  السمطات المصريك أْف يأخذ ا، ا عيبار أف العناصر الميطراك مػف جماعػك الينظيماتا وباليال
ااخػػػواف يمكنيػػػا اػػػ، المسػػػيقبؿ اػػػيح الجبيػػػك الداخميػػػك المسػػػمنك اليػػػ، يمكػػػف أف يشػػػكؿ ينػػػدًيا خطيػػػًرا لألمػػػف 

 وا سيقرار الداخم،) ا، مصرا عم  ند) يعبيرىا.
جيمػػع الػػدول، دعػػـ النظػػاـ المصػػري اػػ، النػػرب ئػػد اارىػػابا مئػػيفك أن)ػػو يجػػب عمػػ  الو يػػات المينػػدة والم

ا كلمنع مخيمؼ الجماعات ااسخميك الراديكاليك مف أف يينػوؿ مصػر  لػ  مسػرح لمجيػاد كمػا اعمػوا اػ، سػوري
 ذلؾ أف) مصر ينياج  ل  ا سيقرارا وليس لمفوئ  العارمك.

2/7/4172القدس العربي، لندف،   
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اسينكرت شخصيات أردنيك ما سر)ب مف مخمح رئيسيك لػ"ايفاقيك ااطار" الي، يعمؿ عم  : رأي اليوـ -عماف

 رسػػائيا وزيػػر الخارجيػػك األمريكػػ، جػػوف كيػػريا بػػيف الفمسػػطينييف ودولػػك ا نػػيخؿا معيبػػريف أنيػػا يقػػو)ض مػػا 
 ينيك مف جانب ويقمؿ مف شأف الدولك األردنيك ويعيدي عم  ندودىا مف جانب بخر.يبق  مف الدولك الفمسط

سػػرائيميكوسػػييـ نشػػر قػػوات ثخثيػػك أمريكيػػك  وعربيػػك عمػػ  النػػدود األردنيػػك الفمسػػطينيك اػػ، منطقػػك األغػػوارا  وا 
قعػوار نسب اليسريباتا األمر الذي يعيبره عئو لجنك الشكوف الخارجيك ا، مجمس النواب األردن، عاطؼ 

 "مساسا بالندود السياديك" لبمدها ومخالفك صرينك  يفاقيك وادي عربك.
وا، الوقت الذي يرا ايو قعوار أف كؿ المواقؼ: الرسميك والشعبيك لألردف وامسطيف راائك ألي يواجد عم  

ككػؿا ويككػد الػدكيور نبيػؿ الكػوان، ا يفاقيػك  اػ، ااخػوافىذه الندود مف غير قوات الدولييفا ينبػذ القيػادي 
 أنيا لـ يبن     عم  مصالح العدو الصييون،.

وينذر قعوار المسكوؿ األردن، مما ينصؿ مف "مفاوئات سر)يك" بيف الجانبيف األمريكػ، وا سػرائيم، "بعيػدا 
عنو" األمر الذي سيكدي مف وجيك نظره لػ"نيائ  مخيمفك" عما يعمموا بينما يطالب مسكوؿ المشروع السياس، 

درة األردنػ، لمبنػاخ الػدكيور الكػوان، األردف أف يشػد) أزر المفػاوض الفمسػطين، ذو الموقػؼ المييػاوي ا، المبا
 ا، الفيرة الناليك.

ويقػػػـو ايفاقيػػػك ااطػػػار عمػػػ  يػػػذويب القئػػػيك الفمسػػػطينيكا ويفريػػػ  األرائػػػ، الفمسػػػطينيك مػػػف سػػػاكنيياا نسػػػب 
،" يػػراض مػػا جػػاخ عمػػ  لسػػاف رئػػيس الػػديواف النائػػب منمػػد الظيػػراوي الػػذي قػػاؿ أنػػو كػػػ"نائب مخيمػػػات أردنػػ

مميػػوف  جػػ  امسػػطين، عمػػ   2.5الممكػػ، مػػف يصػػرينات يعيبػػر األردف صػػانبك الو يػػك عمػػ  نقػػوؽ نػػوال، 
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أرئوا مككدا أف الخجئيف الفمسطينييف ليـ الكممك األخيػرة اػ، السػياؽا وأف "يػوطينيـ" اػ، األردف   "يسػم " 
 طين، منمود عباس ا، قراره الميعمؽ بمصائر الفمسطينييف جميعا.عنيـ نقيـ ا، مشاركك الرئيس الفمس

وراػػض النائػػب عػػامر البشػػيرا عئػػو لجنػػك الشػػكوف الخارجيػػكا أي يرسػػيـ لمنػػدود الفمسػػطينيك غيػػر المرسػػومك 
ا األمر الذي يوااقو عميو قعوار مئيفا  ل  أنيا يجب أف يكوف "ندودا ميصمك وليست منفصمك"ا 1967عاـ 

" أف " قامػك دولػك امسػطينيك قػادرة عمػ  النيػاة وذات سػيادة عمػ  كامػؿ  ويئيؼ البشير ا، نديثو لػػ"رأي اليػـو
 وعاصمييا القدس?ا مف الثوابت الي، ييمسؾ بيا و  يقبؿ يجزئييا. 1967األرائ، المنيمك عاـ 

ف "كوسػيط" اػ، ويعد) الدكيور الكوان، الوجود األردن، ا، ا يفاقيك أصخ "غيػر مقبػوؿ"ا معيبػرا أف دور عمػا
المفاوئػػػػاتا نػػػػزع عنيػػػػا وقوايػػػػا  لػػػػ  جػػػػوار الفمسػػػػطينييفا وأصػػػػب  عمييػػػػا صػػػػفك "النيػػػػاد" اليػػػػ،   يسيطػػػػػيع 

 األردنيوف اليميع بيا يجاه القئيك الفمسطينيك.
ويشػػكؾ مػػا ورد مػػف معمومػػات عػػف ا يفاقيػػك بػػػ"اسيمراريك نػػؽ العػػودة"ا مػػف وجيػػك نظػػر النائػػب قعػػوارا الػػذي 

" منح  قامات دائمك لمفمسطينييف ا، دوؿ الخمي  "يجعميـ ئيواا ا، أرائييـ"ا مػا يرائػو اعيبر لػ"رأي ال يـو
زميمو ا، لجنك الشكوف الخارجيك أيئا النائب عػامر البشػيرا الػذي قػاؿ  ف "  نػؿ" لمشػكمك الفمسػطينييف ا  

الصييون، بيسييؿ عودة الذي يقئ، بقياـ الكياف  237عم  اساس القرارات الدوليك وقرار مجمس ا مف رقـ 
 النازنيف ال  وطنيـ.

ومف المخمػح اليػ، بػرزت لػػ" يفاقيك ااطػار" المعرواػك باسػـ "مشػروع كيػري" أف يمػنح دوؿ الخمػي  بطاقػك نػؽ 
ااقامػػك الدائمػػك لمعػػامميف اييػػا مػػف الفمسػػطينييف الخجئػػيف عمػػ  أف يسػػاىـ الػػدوؿ الخميجيػػك اػػ، يػػواير نفقػػات 

، أماكف وجودىـا  ل  جانب مننيا الدولك ااسرائيميك والدولك الفمسطينيك نقا مشيركا  عادة يأىيؿ الخجئيف ا
اػػ، السػػماح ألي  جػػ  مػػف الخػػارج بػػدخوؿ األرائػػ، اليػػ، يسػػيطراف عمييػػا بغػػرض الزيػػارة مػػع نػػؽ ااقامػػك 

 المكقيك.
كوليك  عػػادة وييسػػاخؿ قعػػوار عػػف السػػبب الػػذي نممػػت بسػػببو الػػدوؿ المئػػيفك )دوؿ الخمػػي ( اػػ، ااطػػار مسػػ

يأىيػػؿ الخجئػػيف لػػديياا مئػػيفا "أيكػػوف يعويئػػات عػػف نػػؽ العػػودة"؟ا األمػػر الػػذي يػػذىب اػػ، سػػياقو النائػػب 
 الظيراوي  ل  أف  جازة ااقامك الدائمك ا، الخمي  لمفمسطينييف يعن، "صيرا" لميويك الفمسطينيك ثـ منوىا.

كيػري "يشػريدا لمفمسػطينييف" نيػ  لػو مػػننيـ أي ويعيبػر القيػادي اػ، ااخػواف الػدكيور نبيػؿ الكػوان، مشػروع 
ػػػؿ "موقػػػفا" شخصػػيا اػػ، القئػػيك  أمػػؿ عمػػ  صػػعد أخػػراا ويػػرا أف كيػػري اسػػيغؿ) ييػػاوي الػػدوؿ العربيػػك ليسج)
الفمسػػطينيك اليػػ، انشػػغؿ عنيػػا العػػربا مشػػددا أف األردف   ينبغػػ، أف يعنػػ  بػػػ "يسػػجيؿ األمريكػػ، لمثػػؿ ىػػذا 

 الموقؼ".
شػػػير أي شػػػروط يفػػػرض عمػػػ  ا ردف او امسػػػطيف "مػػػف اي جيػػػك كانػػػت" خػػػارج الثوابػػػت و  يقبػػػؿ النائػػػب الب

والمنطمقات ا ردنيك الي، ييوند عم  "سيادة الدولك الفمسطينيك" عم  أرائيياا األمر الذي يرا الظيراوي أنو 
يخؿ لػػػف ينصػػػؿ  ف يػػػـ ا يفػػػاؽ عمػػػ  أف يكػػػوف "الجػػػدار العػػػازؿ النػػػال،" النػػػدود الميفػػػؽ عمييػػػا بػػػيف "ا نػػػ

الغاصػب" والفمسػطينييفا مػػا سػيكدي لقيػاـ دولػػك امسػطينيك غيػػر ميصػمك جغراايػا و  يسػػيطيع ممارسػك أعماليػػا 
 السياديك ويخنقيا المسيوطنات.

ويينػػدث النائػػب الظيػػراوي عمػػا سػػماه "الخطػػر األكبػػر"ا الميمثػػؿ اػػ، "سػػم " الئػػفك الغربيػػك عػػف قطػػاع غػػزةا 
ا لمظػػروؼ السياسػػيك اػػ، المنطقػػك" و" عػػادة ليرسػػيـ النػػدود الميفػػؽ والػػذي يعنػػ، "يػػرؾ امسػػطيني، القطػػاع رىنػػ

عمييػػا دوليػػا"ا مطالبػػا الدولػػك األردنيػػك بموقػػؼ ااعػػؿ اػػ، السػػياؽا واػػ،  نبػػاط المشػػروع الػػذي   يصػػب أو  
 .ااسرائيم،وأخيرا    ا، مصمنك الجانب 
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فمسػطينييف مػػا ىػػو    "ئػػنؾ وايفػؽ الظيػػراوي مػػع الكػوان، عمػػ  أف مػػا يجػػري مػف  طػػخؽ سػػراح لألسػػرا ال
عم  الذقوف"ا  ذ يككد الكػوان، أف ا نػيخؿ مػا زاؿ "اػاعخ"ا وأنػو  ذ يطمػؽ أسػيرا اليػوـ يأخػذ العشػرات غيػره 
غداا  ايا  ل  أف المفاوض األمريك، يسيغؿ الموقؼ المييالؾ لممفاوض الفمسطين، وانشػغاؿ العػرب بييػاوي 

 . سرائيؿمرر مشروعا   يخدـ    نميفيو دوؿ الجوار )العراؽ ومصر وسوريك(ا لي
، لندف  2/7/4172، رأي اليـو

 
 "إسرائيؿ"لبنانييف بتيمة التجسس لػ ربعةاإلعداـ والسجف أل  13

أدانػػػت المنكمػػػك العسػػػػكريك اػػػ، لبنػػػافا أمػػػسا أربعػػػػك أشػػػخاص بييمػػػك اليجسػػػس لمصػػػػمنك : )يػػػو .بػػػ، .بي(
 سنوات. 6والسجف " سرائيؿ" وأصدرت أنكامًا بنقيـ يراونت بيف ااعداـ 

ونكمػت المنكمػػك العسػػكريك غيابيػًا بااعػػداـ عمػػ  جوزيػػؼ اليػاىو كمػػش ونايػػاف كمػش ونئػػوريًا عمػػ  ميشػػاؿ 
بػ بخغ  2006خميؿ عبدو بالسػجف سػت سػنوات لقيػاميـ خػخؿ نػرب " سػرائيؿ" عمػ  لبنػاف اػ، يوليػو/ يمػوز 

 " سرائيؿ" عف مراكز لمجيش المبنان، ونزب اهلل.
كمػت المنكمػػك العسػكريك نئػػوريًا عمػ  ميػدي المسػػيراح بالسػجف عشػػر سػنوات ليجسسػػو واػ، ممػؼ بخػػرا ن
 لمصمنك " سرائيؿ". 

 2/7/4172، الخميج، الشارقة
 

 لتفادي أية غارة إسرائيمية ة كأجزاء: حزب اهلل يير ب صواريخ مف سوريستريتووؿ  14
المبنػػػان،ا ييػػػػرب أنظمػػػػك  ذكػػػػرت صػػػنيفك )ووؿ سػػػػيريت جورنػػػاؿ(ا أف نػػػػزب اهلل: يػػػو. بػػػػ،. بي )واشػػػنطف( 

ا كػأجزاخ ليفػادي أيػك غػارة «ياخونػت»صواري  موجيك ميطورة مف سوريا  ل  لبناف مف بينيا أنظمك صػواري  
  سرائيميك.

وذكرت الصنيفكا أف معمومات اسيخباراييك يفيد أف بعض مكونات أنظمك الصواري  المئادة لمسػفف أدخمػت 
ريكييف قػػػوليـ  ف أنظمػػػك أخػػػرا قػػػادرة عمػػػ  اسػػػييداؼ طػػػائرات  لػػػ  لبنػػػاف بالفعػػػؿ. ونقمػػػت عػػػف مسػػػكوليف أمػػػ

  سرائيميك وسفف وقواعد يخزف ا، مسيودعات يخئع لسيطرة نزب اهلل ا، سوريا.
وأئاات أف ىذه الصواري  قادرة عم  راع قدرة نزب اهلل بشكؿ كبير عم  الرد عمػ   سػرائيؿ اػ، أي معركػك 

 مقبمك منيممك.
نظػاـ صػاروخ مئػاد لمسػفف قػد يكػوف افف بنػوزة نػزب اهلل اػ، داخػؿ  12، وأشارت الصػنيفك  لػ  أف نػوال

 سوريا.
وأئاؼ المسكولوف األمريكيوف أف نزب اهلل قاـ خخؿ ييريب الصػواري  ب طفػاخ شػبكات ا يصػاؿ والكيربػاخ 

 ا، منطقك الندود السوريك ػ المبنانيكا ليصعيب ميمك المراقبك عم  ا سيخبارات ااسرائيميك.
 2/7/4172، ـ، راـ اهللاأليا

 
 مؤتمر مناىض لمصييونيةبوحزب اهلل لممشاركة  "الجياد"تونس تمنع دخوؿ ممثميف عف  15

منعػػت السػػمطات اليونسػػيكا أمػػس الجمعػػكا ممثمػػيف عػػف نركػػك الجيػػاد ااسػػخم، اػػ، امسػػطيف : صػػفا -يػػونس
 نيك.وينظيـ نزب اهلل المبنان، مف دخوؿ البخد لممشاركك ا، مكيمر مناىض لمصييو 
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وذكػػرت يقػػارير  عخميػػك  ف  دارة النػػدود واألجانػػب منعػػت أمػػس دخػػوؿ الفمسػػطين، أبػػو عمػػاد الراػػاع، عػػف 
اب اليونس، عبر مطار يونس نركك الجياد ااسخم، ونسف عز الديف عف نزب اهلل المبنان، مف دخوؿ الير 

ك والمقاومػػك اػػ، النػػراؾ العربػػ،" وكػػاف ا ثنػػاف يعيزمػػاف المشػػاركك اػػ، مػػكيمر بعنػػواف "السػػيادة الوطنيػػ قرطػػاج.
 بدعوة مف ائيخؼ القوا المناىئك لمصييونيك والذي يقاـ اليـو السبت بالعاصمك اليونسيك.

وقاؿ عئو منظمك الرابطك اليونسيك لميسامح المشاركك ا، المكيمر صخح المصػري لوكالػك األنبػاخ األلمانيػك 
مػف دخػوؿ يػونس وقامػت بيرنيميمػا بػالرغـ مػف زيارييمػا  )د.ب.أ(  ف  دارة الندود منعت الرااع، وعز الديف

 البخد بعد الثورة ومشاركييما ا، اعاليات اكريك وسياسيك.
 وأئاؼ المصري "لـ يقدموا لنا أي أسباب ليذا المنع".

2/7/4172وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   

 
  نتنياىو قمؽ مف خطة كيريجوف ماكيف:  38

الجميوري جوف ماكيف الموجود ا،  سرائيؿ والذي اليق  نينياىو ا، مكيمر صناا، قاؿ السينايور األميرك، 
الذي قدمو وزير الخارجيك األمريك، جوف  أمس  ف رئيس الوزراخ ااسرائيم، يساوره شكوؾ  زاخ ا قيرانات
ديك يساور نينياىو مخاوؼ ج»وأئاؼ:  كيري بشأف ايفاقيك السخـ المزمع عقدىا مع الجانب الفمسطين،

بشأف الخطك بعد يقديميا  ليوا سواخ كانت بشأف قدرة  سرائيؿ عم  الدااع عف ندودىا أو  مكانيك ا عيماد 
وقاؿ ماكيف بينما وقؼ  ل  جواره السينايور «. عم  دولك امسطينيكا خاصك ايما ييعمؽ باألمف بشكؿ عاـ

 «.ننف أيئا قمقوف لمغايك»لينزي غراىاـ: 
 4/1/2014الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 مع تبادؿ أراضٍ  67أميركي: موقفنا يستند إلى حؿ الدولتيف القائـ عمى أساس حدود  مسؤوؿ 39

أكد مسكوؿ أميرك، كبير عم  أف "موقؼ الو يات الميندة يسيند  ل  نؿ الدولييف  عبد الركوؼ ارناكوط:
ذ ا، النسباف اليطورات باائااك  ل  بعض اليبادؿ لألرائ، الذي يأخ 91القائـ عم  أساس ندود العاـ 

الخنقك" مشيرا  ل  أف الو يات الميندة يسع   ل " طار مف شأنو أف يكوف بمثابك  رشادات لمفاوئات 
"ومشددا عم  أف ما يعرض عم  الطرايف ىو " طار ميفؽ  الوئع الدائـا ويعال  جميع القئايا الجوىريك

 عميو لممفاوئات".
نعمؿ عم  أاكارنا ا، ىذه المنظكا ونناوؿ اليوصؿ  ل  ايفاؽ نوؿ ىذه ولفت المسكوؿ األميرك،  ل  انو " 

األاكارا ومف ثـ ا، ناؿ يوصمنا  ل  ايفاؽا ا نيا سوؼ يصاغ بشكؿ خط،", وقاؿ"   يوجد وثيقك بيف 
قوسيف ا، ىذه المرنمك"ا وأئاؼ" أعيقد أنو عمينا ايخاذ قرار نوؿ ما  ذا كنا نريد نشره )ااطار( بشكؿ 

 ـ   بعد أف نيأكد بأنو أصبح لدينا ايفاؽ نوؿ  طار العمؿ ىذا.  نو باليأكيد خيار".عاـ أ
 4/1/2014األياـ، راـ اهلل، 

 
 ليبرماف كيري يجتمع مع وزير الخارجية االسرائيمي 40

اجيمع وزير الخارجيك األميرك، جوف كيري مع وزير الخارجيك ا سرائيم، أايغدور : روييرز -القدس المنيمك
 ماف ا، القدس اليوـا ا، عاشر زيارة لو  ل  المنطقكا بغيك اليوصؿ ال  ايفاؽ سخـ ا، الشرؽ ا وسط.ليبر 

وقاؿ وزير الخارجيك األميرك، بعد وصولو  ل  القدسا امسا  ف الزعماخ ا سرائيمييف والفمسطينييف يقيربوف 
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. ويعيد العمؿ مع الجانبيف ا، شكؿ مف نقطك أو ربما بمغوا النقطك الي، ييعيف عندىا ايخاذ قرارات صعبك
 مكثؼ ا، مناولك ليئييؽ ىوة الخخاات ا، شأف ايفاؽ  طاري.

وسييطرؽ الخطوط العريئك لمثؿ ىذا ا يفاؽ  ل  قئايا جوىريك مثؿ ندود الدولك الفمسطينيك المسيقبميك 
 واألمف ووئع القدس والخجئيف الفمسطينييف.

نينياىو وعباس ا، شكؿ منفصؿا  نو   يعيـز ارض أاكار أميركيك وقاؿ كيري الذي ينوي ا جيماع مع 
نما دعـ جيود الطرايف.  وا 

 4/1/2014الحياة، لندف، 
 

 "الشعب الييودي": أشعر بفخر لكوني مف أوباماشقيؽ  41
جزخا مف الشعب ‘لندف: قاؿ مارؾ أوباماا شقيؽ الرئيس األمريك، باراؾ أوباماا  نو يشعر بالفخر لكونو 

ااسرائيميكا الخميسا اف الرئيس األمريك، راض  جراخ ’ معاريؼ‘وأئاؼ ا، نوار مع صنيفك  ’.يالييود
 مكالمك ىايفيك مع اقربائو ا، كينياا وأنو قطع ا يصاؿ بو بعدما طمب منو ىذا الطمب.

 4/1/2014القدس العربي، لندف، 
 

 مشروع ضـ غور األردف فخ إسرائيمي في وجو عممية السالـ 24
اخيػػارت نكومػػك  سػػرائيؿ جولػػك وزيػػر الخارجيػػك األميركػػ،ا جػػوف كيػػريا اػػ، : بمػػاؿ شػػنادة -منيمػػك القػػدس ال

المنطقػػػكا موعػػػدًا ليفجيػػػر قنبمييػػػا السياسػػػيك الجديػػػدةا بمصػػػادقك أكثريػػػك الػػػوزراخ اػػػ، المجنػػػك النكوميػػػك لشػػػكوف 
سػرائيميك واػرض القػانوف اليشريعا عم  مشروع قانوف لئـ منطقك األغوار الفمسطينيك المنيمك  ل  السيادة اا

ااسرائيم، عميياا كما ىػ، النػاؿ اػ، القػدس والجػو ف المنيميػيفا بمػا يئػمف وئػع عراقيػؿ جديػدة أمػاـ أيػك 
نكومك اسرائيميك يفكر ا، الينػازؿ عػف المنطقػك. القػانوف أثػار عاصػفك مػف النقػاش ااسػرائيم، الػداخم، وردود 

، ظػػؿ رئػػيس نكومييػػا بنيػػاميف نيانيػػاىو. وعمػػ  رغػػـ اليػػروي  اعػػؿ دوليػػك ينػػذر بالمزيػػد مػػف عزلػػك  سػػرائيؿ اػػ
ااسػػرائيم، بػػأف النفػػاظ عمػػ  منطقػػك غػػور األردفا ىػػدؼ اسػػيراييج، لئػػماف أمػػف أسػػرائيؿا    أف مسػػكوليف 

 أمنييف وعسكرييف وخبراخ يككدوف أف   ناجك  نيفاظ  سرائيؿ بيذه المنطقك.
الغربيػك ويطمػع اييػا  سػرائيؿ بػدعوا أنيػا ينيػاج  لييػا لمنػع  ومنطقك غور األردف يشكؿ أكثر مف ربع الئفك

مػػػػف الشػػػػرؽ األردنػػػػ،  نػػػػيخؿ  سػػػػرائيؿا وقػػػػد زرعييػػػػا بنػػػػوال  عشػػػػريف « جنااػػػػؿ الجيػػػػوش العربيػػػػك»ىجػػػػـو 
مسيوطنك لفرض واقع عم  األرض لكف المشروع اشؿ و  يسكف ا، ىذه المسػيوطنات سػوا ب ؼ قميمػك مػف 

وع قػانوف ئػـ الغػور جػاخ اػ، وقػت يزايػدت مخػاوؼ اليمػيف لػدا قيػاـ مجموعػك ااسػرائيمييف. لكػف طػرح مشػر 
ا يككػدوف اييػا أف «مجمػس السػخـ واألمػف»مف الجنرا ت القدام  اػ، الجػيش ااسػرائيم، بطػرح دراسػك باسػـ 

غػػػور األردف لػػػـ يعػػػد منطقػػػك نيويػػػك ألمػػػف  سػػػرائيؿا خصوصػػػًا اػػػ، عصػػػر الصػػػواري  وبعػػػد انييػػػار الجيػػػوش 
الشػرؽ. اليقريػر أوئػح نقيقػك عػدـ وجػود أيػك أىميػك اسػيراييجيك عسػكريك لألغػوار. معػدو اليقريػر العربيك اػ، 

أشاروا  ل  أنو نيػ  اػ، السػيناريو األقػؿ معقوليػك والػذي ينػاك، نربػًا كخسػيكيك يقميديػكا اػ ف الغػور   يػوار 
 عمقًا يسيراييجيًاا وكيبوا ا، اليقرير يقولوف:

ور واػ، المكػاف األكثػر ئػيقًا   ييجػاوز خمسػيف كيمػوميرًا اقػط. لػذلؾا اػ ف عرض  سرائيؿ مػع منطقػك الغػ -
 ثمك ناجك لرد بخر وىو ليس  قميميًا.
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 ذا يعػػػيف أف يػػػوار الغػػػور ردًا عمػػػ  ىجػػػوـ عسػػػكري بػػػريا اػػػ ف المنطقػػػك البالغػػػك األىميػػػك  نيشػػػار الجػػػيش  -
ؿ الغور  ل  مقيؿ القوة المياجمك. ا سرائيم، ى، السفوح الي، يقود  ل  قمـ الجباؿ. وا نيشار ىناؾ  ينو)

القػػوة ااسػػرائيميك اليػػ، سػػيمكث اػػ، شػػكؿ دائػػـ اػػ، الغػػور سػػيكوف بالئػػرورة منػػدودة النجػػـا وموجػػودة اػػ،  -
 منطقك ميدنيك طوبوغراايًاا وييعرض لخطر المناصرة ا، شكؿ دائـ.

اػ، الفيػرات العاديػك ولػيس أكثػر  يوجد لخط نيػر األردف أىميػك ييعمػؽ بالنفػاظ عمػ  األمػف ومراقبػك النػدود -
 مف ذلؾ.

 
 إفشاؿ حؿ الدولتيف

اعيبر غور األردف ا، المائ،ا ذخرًا أمنيػًا اسػيراييجيًا اسػرائيؿا وقػد صػي  ىػذا اليصػور العػاـ اػ، وقػت مػا 
بعػػد خطػػك يغئػػاؿ بلػػوف )مطمػػع السػػبعينات مػػف القػػرف المائػػ،( وانييػػاخ النػػربا نيػػث كانػػت  سػػرائيؿ يينػػدث 

يا لييديد وجودي مف الشرؽ عمػ  ىيئػك ب ؼ الجنػود والػدبابات العػراقييف الػذيف قػد ييجيػوف عف خطر يعرئ
سػنك يغيػرت خريطػك الييديػدات ولػـ يعػد ييديػد غػزو القػوات المدرعػك مػف  45 ل  قمػب  سػرائيؿ. وبعػد ذلػؾ ب

ذا ائػػػػػط ر الجػػػػػيش الشػػػػػرؽ موجػػػػػودًاا والوسػػػػػائؿ اليكنولوجيػػػػػك النديثػػػػػك ي بطػػػػػؿ قػػػػػدرة العػػػػػدو عمػػػػػ  المباغيػػػػػك وا 
ااسرائيم،ا ا نو يسيطيع الوصوؿ  ل  كؿ مكاف اػ، الغػور اػ، وقػت   يزيػد عمػ  نصػؼ سػاعك. اليػـو بػات 
الغور اارغًاا ليس اقط مف المسػيوطنيف ااسػرائيمييفا بػؿ مػف كيائػب سػخح المشػاة والمػدرعات أيئػًا. اػأكثر 

ر النػػػدوديا وىػػػـ مشػػػغولوف اػػػ، الجنػػػود الموجػػػوديف اػػػ، الغػػػور مشػػػغولوف بميمػػػات أمنيػػػك عمػػػ  طػػػوؿ الجػػػدا
األساس بنراسك المسيوطنيف ويفييش العماؿ الفمسطينييف عند النواجز. ا ذا اي خذ قرار سياسػ، باليقسػيـ  لػ  
دوليػػيفا ا نػػو يمكػػف النفػػاظ عمػػ  مسػػيوا أمنػػ، يماثػػؿ الوئػػع النػػال، بيرييبػػات أمنيػػك مشػػددة عمػػ  النػػدود 

نشػػاخ أمػػاكف مراقبػػك  لكيرونيػػك ووجػػود قػػوات دوليػػك عنػػد المعػػابر. ومػػف المككػػد أنػػو   ينيػػاج ذلػػؾ  لػػ  ئػػـ  وا 
لػػ   بقػػاخ مسػػيوطنات ىنػػاؾ. لكػػفا يػػرا معارئػػو قػػانوف ئػػـ غػػور األردفا أف أمػػف  أرائػػ، الغػػور كميػػا وا 
 سػػػػرائيؿ لػػػػيس الميػػػػـ واألىػػػػـ بالنسػػػػبك لصػػػػانبك مشػػػػروع القػػػػانوفا اليمينيػػػػك الميطراػػػػكا ميػػػػري ريغػػػػؼا أمػػػػف 

داع الداعميف لريغؼ  ل  اليجند لدعـ المشروع باعيبار منطقك الغػور ورقػك لعػب المسيوطنات كمياا وىو ما ي
سياسػػيك اػػ، مناولػػك اعاقػػك ايفػػاؽ. وىػػـ يعممػػوف أيئػػًا أف الغػػور خػػاؿ  يقريبػػًاا وأف قيميػػو األمنيػػك اػػ، الواقػػع 

م  ااخػخخ النال، غير ميمكا وىـ يدركوف أيئًا أف عدد المسيوطنيف ا، الغور قميؿ وأف أكثرىـ سيوااؽ ع
مقابؿ ايفاؽ. لكف معارئ، مشروع القانوف ينذروف مف أف اليميف يريد أف يصبح غور األردف شريط األمف 
السياسػػ، لممسػػيوطنيف لئػػماف بقػػائيـ اػػوؽ يػػخؿ الئػػفك الغربيػػكا ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ يسػػع  اليمػػيف  لػػ  سػػف 

 القانوف.
 سرائيميًاا وسجمت ا، العشريف سنك  6042 واؽ معطيات المكيب المركزي لإلنصاخ يعيش ا، غور األردف
شخصػػًا كػػؿ سػػنكا وىػػو مػػا يككػػد اشػػؿ  60األخيػػرة زيػػادة صػػغيرة عمػػ  عػػدد المسػػيوطنيف اػػ، الغػػور بمعػػدؿ 

المشروع ا سييطان، ا، الغور وأف اليدؼ مف القانوف ىو دعايك سياسيك يمينيك مقطوعػك عػف الواقػع غايييػا 
بنفسػو أىمػؿ غػور األردف طػواؿ الوقػت ويركػو لمسػيوطنيف مػف اليسػار.  اشاؿ انيماؿ نؿ الػدولييف. واليمػيف 

اػػ، المئػػك مػػف ىػػك خ المسػػيوطنيف  62ااخبػػاريا جػػاخ أف « والػػخ»واػػ، بخػػر اسػػيطخع رأي نشػػر اػػ، موقػػع 
 مسيعدوف ليرؾ المنطقك والعودة لمعيش ا،  سرائيؿ ا، ناؿ ينقيؽ السخـ مع الفمسطينييف.
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 65أيئًا  ل  أف عدد الفمسطينييف ا، الغور أكبر بعشػرة أئػعاؼ ويبمػ  نػوال   المعطيات ااسرائيميك يشير
ومنػاطؽ « أرض الدولك»ألؼ امسطين،. وقد نجنت  سرائيؿ عم  مر السنيف بيسجيؿ ىذه األرض ا، قائمك 

 ا، المئك مف األرض. 77.5رمايك ومنميات طبيعيكا بيدؼ ا سييخخ عم  
ف الغػػور يجػػػاوز الخبػػراخ واليمػػػيف  لػػ  النكومػػك األسػػػرائيميك اليػػ، أبمغػػػت  ف الػػراض ااسػػرائيم، لخنسػػػناب مػػ

رسميًا الو يات الميندة رائيا خطك اليرييبات األمنيك الي، اقيرنيا جوف كيري ا، شأف غور األردفا معمنك 
أف األجيػػزة األمنيػػك ااسػػرائيميك رأت أف خطػػك كيػػري   ينطػػوي عمػػ  مػػا يكفػػ، لئػػماف أمػػف سػػكاف  سػػرائيؿ. 

 ويعن، الراض ااسرائيم، ازدياد ارص اشؿ اليوصؿ  ل  ايفاؽ.
وقد شكؿ ممؼ غور األردف أىميك ا، لقاخات كيري مع نيانياىو ورئيس السمطك الفمسطينيكا منمود عبػاسا 
وأوئػػح ااسػػرائيميوف مػػوقفيـ عبػػر وزيػػر الػػدااعا موشػػيو يعػػالوف الػػذي أعمػػف أف  سػػرائيؿ يصػػر عمػػ  موقفيػػا 

الجػػيش عمػػ  طػػوؿ المنطقػػك مػػدعيًا أنػػو   يوجػػد أي بػػديؿ لموجػػود العسػػكري ااسػػرائيم، اػػ، الػػداع،  لػػ  نشػػر 
غور األردف ا، سبيؿ النفاظ عم  المصالح األمنيك ااسرائيميك. واػ، رأيػوا اػ ف الوسػائؿ اليكنولوجيػكا ميمػا 

 كانتا   يشكؿ بديًخ.
مػػػازفا خطػػػًا أنمػػػرا ووجػػػو بنػػػرب الغئػػػب الفمسػػػطين، مػػػف مشػػػروع ئػػػـ غػػػور األردفا والػػػذي اعيبػػػره أبػػػو 

 عخميػػك  سػػرائيميك دااعػػًا عػػف انػػيخؿ الغػػور. جنػػراؿ ا نييػػاط عػػوزي ديػػاف خػػرج بػػدااع مسػػيميت عػػف موقػػؼ 
اليميف الػداع،  لػ  اليمسػؾ بغػور األردف معيبػرًا مسػألك النػدود موئػوعًا جوىريػًا ونقطػك خػخؼ أساسػيك بػيف 

سرائيؿ نقًا مثبيًاا ياريخيًا ودوليػًاا بالنصػوؿ عمػ  نػدود يمكػف  سرائيؿ والفمسطينييفا وأف كيري يعرؼ أف ا
. كمػا وقػع أعئػاخ 2004ا وكذلؾ رسالك الرئيس بوش اػ، عػاـ 242الدااع عنيا. ويندد ذلؾ القرار الدول، 

نزبو عم  عريئك يككد أف  سرائيؿ يمكنيا الدااع عف نفسيا بقواىا الذاييك داخؿ نػدود يمكػف الػدااع عنيػا. 
أف الناجك  ل  ندود يمكف الدااع عنيا ى، مسألك ييزايد طرنيا عمػ  طاولػك المفاوئػات. »ياف: ويئيؼ د

 «.ا سرائيؿ ليست ئعيفك بيايًاا ولكنيا دولك صغيرة ومسانييا ئيقكا ولذلؾ اي، عرئك لإلصابك
اػػػ، المئػػػك مػػػف قػػػوة اانيػػػاج الصػػػػناع،  80 لػػػ  70 ف نسػػػبك »واػػػ، نممػػػك دااعػػػو عػػػف الغػػػور يقػػػوؿ ديػػػاف: 

ااسرائيميك ييركز عم  اميداد قطاع ئيؽا يسيطر عميػو مػف الشػرؽ ىئػاب الئػفك الغربيػك. اػ ذا أخػذنا اػ، 
ا سيراييجيكا ويػاري  العػداخ لمدولػك الييوديػكا وعػدـ ا سػيقرار اػ، الشػرؽ  –ا عيبار ىذه الظروؼ الجغراايك 

ارىاب غيػر الميوقػؼا اػ ف مخاوانػا سػيكوف األوسطا ويطورات السنوات األخيرةا والييديد اايران، الميزايد وا
 «.مفيومك

 
 ويدعو دياف إلى ضمانات أمنية إلسرائيؿ بينيا:

ئػػماف عمػػؽ اسػػيراييج، أساسػػ،ا واػػ، ىػػذا الجانػػب يقػػوؿ  ف أىميػػك ىػػذا العمػػؽ ا سػػيراييج، يكمػػف اػػ،  -
مػػر يػػواير عمػػؽ عصػػر الصػػواري  اليػػ، ييػػدد مركػػز  سػػرائيؿ والخطػػوات المطموبػػك لميجنيػػد. لػػذلؾا ييطمػػب األ

أرئػػػ، وجػػػويا لنشػػػر القواعػػػد ومنظومػػػات اانػػػذار واليصػػػديا وكػػػذلؾ لعمػػػؿ القػػػوات النظاميػػػك لمجػػػيش اليػػػ، 
سيئػػطر  لػػ  العمػػؿ لفيػػرة زمنيػػك منػػددة نيػػ  يػػيـ يجنيػػد قػػوات ا نييػػاطا لػػيس اػػ، مواجيػػك القػػوات المعاديػػك 

نمػا اسػػكات الصػواري  الموجيػك  لػػ  الجبيػك الداخميػك. ويزيػػ د الييديػد النػووي الػػذي يشػيده المنطقػػك انسػبا وا 
 مف الناجك  ل  عمؽ اسيراييج، لنشر منظومات اانذار واليصدي.

النفػػاظ عمػػ  عمػػؽ داػػاع،ا ييػػيح  دارة نػػرب دااعيػػك ئػػد الييديػػدات الخارجيػػك. ويػػراض ديػػاف القػػوؿ  ف  -
سػػوريك لػػف ينييػػ، بيػػدمير  سػػرائيؿ   يواجػػو خطػػرًا مػػف الجبيػػك الشػػرقيكا مشػػيرًا  لػػ  أف النػػرب الدمويػػك اػػ، 
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أسمنييا الكيماويكا كما أف األردف يع  بالخجئيف السورييفا والمعارئك ااسخميك الميطراك الي، ييغذا مف 
عشػػرات ب ؼ اارىػػابييف اػػ، الجيػػاد العػػالم، الػػذيف وصػػموا  لػػ  المنطقػػك. كمػػا يطالػػب ديػػاف بمجػػاؿ لمناربػػك 

ف بعػػد انسػػناب  سػرائيؿ نيػػ  السػػنييمير األخيػػر. واػػ، رأيػػو أف اارىػابا مشػػيرًا  لػػ  مػػا ينػػدث اػ، غػػزة ولبنػػا
انيشػارًا  سػرائيميًا عمػ  الجبيػك الشػرقيك لمئػفك الغربيػك يمكنػو اقػط ينقيػؽ نػزع سػخح الكيػاف الفمسػطين،ا وىػ، 
مسػػألك يعيبػػر أنػػد الشػػروط األساسػػيك لخيفػػاؽ القػػائـ عمػػ  نػػؿ الػػدولييف. لػػذلؾا يعيبػػر غػػور األردف ىػػو النػػؿ 

 ليواير الند األدن  مف العمؽ ا سيراييج، المطموب. األمثؿ
وواػػؽ ركيػػك ديػػاف ىػػذه يعمػػؿ اليمػػيف لئػػماف  قػػرار القػػانوفا وجعػػؿ الغػػور كيئػػبك الجػػو ف السػػوري المنيػػؿ 

 والقدسا ما ينذر بنشر ألغاـ جديدة ا، وجو مفاوئات السخـ."
 2/7/4172، الحياة، لندف

 
راف قرار الموا "إسرائيؿ"حماس و 21  جية الكبرىتؤخ 

 عدناف أبو عامر
سػػػرائيؿ بيػػػدوخ مشػػػوب بالنػػػذرا بعػػػد مقيػػػؿ طفمػػػك امسػػػطيني)ك وعامػػػؿ  انييػػػت جولػػػك العنػػػؼ األخيػػػرة بػػػيف غػػػز)ة وا 

. وكػاف وائػنًا أف ىػذه الجولػك القصػيرة نسػبيًا  24 سرائيم، مساخ الثخثاخ ا،  كانوف األوؿ/ديسمبر المنصػـر
رغبك صناع القرار ا، غػز)ة ويػؿ أبيػب بعػدـ يقريػب المواجيػك لـ يسيغرؽ سوا ساعات معدودةا ما يشير  ل  

الكبرا افييك نيمًاا بنسب ما يعيقد عدد كبير مف الفمسطيني)يف. لذلؾ جاخ يد)خؿ مصر بيف الجانَبيف ليئع 
 ندًا ليذه الجولك.

القطػاعا بعػد  وقد أبم  مصدر عسػكري اػ، غػز)ة "المونييػور" أف  سػرائيؿ يعػد) العػد)ة لنممػك عسػكري)ك كبيػرة ئػد) 
وظيػور بعػض النشػاط الميػدان،  2012اشؿ سياسييا الردعي)ك منػذ النػرب األخيػرة اػ، يشػريف الثػان،/نوامبر 

لألجننك المسمنك الفمسطيني)ك   سي)ما اكيشاؼ النفؽ األخير ا، خاف يونس جنوب القطاعا وذلؾ  ل  جانب 
ػػػك بسػػػبب الممارسػػػات الم نكػػػاـ عممي)ػػػك ااغػػػخؽ مػػػا يعانيػػػو نركػػػك "نمػػػاس" مػػػف ئػػػغوط جم) صػػػري)ك ئػػػد)ىا وا 

والنصػار ومواصػػمك ىػدـ األنفػػاؽ باائػااك  لػػ  خشػيك يػػؿ أبيػب مػػف أف يقػـو النركػػك بمواجيييػا اػػ، مناولػػك 
 لمخروج مف العزلك السياسي)ك الي، ي واجييا.

يالي)ػك أئاؼ أف "نماس قد يعيبر أف المواجيك المسمنك مع  سرائيؿ ى، الخيار األخيػرا بنيػث يفػيح جبيػك ق
معيػػا  ذا شػػعرت أنيػػا سػػيفقد النكػػـ اػػ، غػػز)ة بسػػبب الوئػػع ا قيصػػادي أو األمنػػ،"ا مككػػدًا أف وقػػؼ  طػػخؽ 

 النار األخير بيف الجانَبيف لف يسيمر طويًخ.
وعمػػ  الػػرغـ مػػف الييديػػدات اليػػ، أطمقيػػا رئػػيس النكومػػك ااسػػرائيمي)ك بنيػػاميف نينيػػاىو ئػػد) "نمػػاس"ا    أف 

رايع المسيوا ا، قيادة المنطقك الجنوبي)ك قاؿ أف الجيش يعمؿ عم  انيواخ الموقؼ ا، غز)ة  ئابطًا  سرائيمياً 
والنيمولك دوف يدىور األوئاع عم  اميداد ندودىا الشرقي)ك الشمالي)ك بعد أف قاـ بيدمير مواقع لممراقبك يابعػك 

 لمنركك عم  ندود القطاع ا، خخؿ جولك القصؼ األخيرة.
ر  نياخ اليصعيد النال، ومناصريو يخواًا مػف جولػك عنػؼ غيػر منسػوبكا ويفويػت وأشار  ل  أف) ا لجيش قر)

الفرصك عم  "نماس"  سيغخؿ األنداث ويوسيع دائرة العنػؼ واليػأثير عمػ  نيػاة مئػات ب ؼ ااسػرائيمي)يفا 
 موئنًا أنو سيرد) بصورة أقس  ا، خخؿ أي خرؽ مقبؿ لميدوخ.

 
 قصؼ استعراضي
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ييػػور" قػػد قػػاـ بجولػك ميداني)ػػك عمػػ  المواقػػع اليػ، قصػػفيا الجػػيش ااسػػرائيم، اػ، خػػخؿ يمػػؾ الجولػػك وكػاف "المون
األخيرةا وايئح لو أنيا مواقع اارغك مف العناصر المسمنك. ويجدر ااشارة  ل  أف جميع الغارات الجوي)ك لػـ 

القصػؼ أئػرار مادي)ػك اقػطا يسفر سوا عف مقيؿ طفمك لـ يكمؿ عاميا الثالث ايما نيجت عف بقي)ك عمميات 
مػػػا يفس)ػػػر عػػػدـ يػػػوا)ر نوايػػػا  سػػػرائيمي)ك ب يقػػػاع خسػػػائر بشػػػري)ك امسػػػطيني)ك يػػػداع ب"نمػػػاس"  لػػػ  رد) قػػػوي ئػػػد) 

 ااسرائيمي)يف.
وقد يسػاخؿ الفمسػطيني)وف اػ، غػز)ة عػف غيػاب "نمػاس" اػ، الجولػك األخيػرة مػع الجػيش ااسػرائيم، بعػد  عػخف 

سكري لمجاف المقاومك الشعبي)ك" مسكوليييا عف قنص العامؿ ااسرائيم،ا وذلؾ "ألويك صخح الديف الجناح الع
ا، نيف أف "كيائب عز الديف القس)اـ" اليابعك ؿ"نمػاس" لػـ يعمػف مسػكوليييا عػف قصػفيا مواقػع  سػرائيمي)ك اػ، 

 خخؿ الفيرة المائيك.
صاح عف ىوي)يػو.اقاؿ  ف عػدـ رد) نمؿ "المونييور" ىذا اليساكؿ  ل  قيادي كبير ا، "نماس" ائ)ؿ عدـ ااا

النركك عم  القصؼ ااسرائيم، عم  قطاع غز)ةا ليس بسبب عدـ قدرييا عمػ  الػرد)ا وىػذا مػا يعممػو  سػرائيؿ 
جيدًا. لكف مف الوائح أف الجيات المخيصك ا، جنانيا العسكري يقػوـ باسػيعدادات اػ، قطػاع غػز)ةا ينسػبًا 

لؾ ا ف النركك غير معني)ك افف بػ طخؽ الصػواري  ىنػا وىنػاؾا بػؿ لندوث أي مواجيك كبيرة مع  سرائيؿ. لذ
 ى، يبذؿ جيودىا مف أجؿ يطوير قدراييا. وىذا ما لـ يعد سرًا.

أئاؼ أنو مف الوائح أف  سرائيؿ يدرس يوجيًا جديدًا ا، ما خص) اليعاط، مػع غػز)ةا يسػيبدؿ يوسػيع دائػرة 
ػػػرت مصػػػر األنفػػػاؽ الندودي)ػػػك. لػػػذلؾ جػػػاخ قػػػرار المواجيػػػك العسػػػكري)ك بيشػػػديد الئػػػغط ا قيصػػػادي ب عػػػد أف دم)

 غخؽ معبر "كـر أبو سالـ" اليجاري لمئغط عم  نماس ك، يعود  ل  ا ليزاـ بشروط الييدئػك اليػ، أعقبػت 
النرب األخيرةا ما سيشك)ؿ أزمك نقيقي)ك لمفمسطيني)يف يمييدًا ليطبيؽ معادلك  سرائيمي)ك يجاه غز)ة أسماىا "األمف 

 ؿ الخبز"!مقاب
وىو ما داع بالناطؽ باسـ "كيائب القس)اـ" أبو عبيدة  ل  الينذير مف وصوؿ المقاومك  ل  مػا أسػماىا مرنمػك 
ا نفجػػار  ذا اسػػيمر) النصػػار الخػػانؽ عمػػ  قطػػاع غػػز)ةا معمنػػًا أف "نمػػاس" ييعامػػؿ مػػع الييدئػػك مػػع  سػػرائيؿ 

بالئػػرورة بػػرد)ات األاعػػػاؿ افني)ػػكا وباليػػػال،   بيأىػػب واسػػيعداد. ايػػػذه ليسػػت اسػػيرانك مقايػػػؿ وىػػ،   يعمػػػؿ 
 يسيطيع العدو أو الصديؽ الينبك برد)ىا   زمانًا و  مكانًا.

وعم  الرغـ مف ذلؾا ا ف رغبك "نماس" ىذه بعدـ اليصعيد مع  سرائيؿ   يمكف يعميميا عم  بقي)ك األجننك 
ـ) ااعػػخف أنيانػػًا عػػف وئػػع المسػػمنك الفمسػػطيني)ك األقػػؿ) وزنػػًا واألصػػغر نجمػػًا مػػف "كيائػػ ب القس)ػػاـ". لػػذلؾ يػػي

 عبوة ناسفك أو يسم)ؿ  ل  الجدار الندودي مع  سرائيؿا مف دوف عمـ "نماس" بذلؾ.
وىػػو مػػا اس)ػػره أنػػد المسػػكوليف النكػػومي)يف اػػ، غػػز)ة قػػائًخ ؿ"المونييػػور"  ف غالبي)ػػك الكػػادر البشػػري والعناصػػر 

األخيػػرة بعػػخج بثػػار الفيئػػانات وأئػػرار المػػنخفض الجػػوي) األخيػػر الميداني)ػػك ؿ"نمػػاس" انشػػغمت اػػ، افونػػك 
الػػذي ئػػرب قطػػاع غػػز)ة لمسػػاعدة المػػواطنيف واليخفيػػؼ مػػف خسػػائرىـا بنيػػث انخفػػض مقػػدار رقابييػػا عمػػ  

 الجدار الندودي.
 

 االعتبارات العسكري ة
رات مػػا يجعػػؿ مػػف أئػاؼ المسػػكوؿ النكػػوم، أف النركػك غيػػر معني)ػػك نالي)ػػًا بيصػعيد عسػػكري وليػػا مػػف ال مبػر)

الصػػعب عمييػػا اليػػور)ط اػػ، مواجيػػك قيالي)ػػك جديػػدةا وذلػػؾ كػػوف النكومػػك يمػػر) بئػػائقك اقيصػػادي)ك اػػ، القطػػاع 
يشك)ؿ ئغطًا عمييا ويرا أف ىذا اليوقيت ليس ا، صالنياا باائااك  ل  أنو ليس مف مصمنييا أف يمنح 
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ميداني)ػكا مػا يعنػ، أف ذلػؾ قػد يجعػؿ جولػك  طػخؽ  الجيش ااسرائيم، ارصك ليدـ ما يقوـ بػو مػف اسػيعدادات
 النار النالي)ك يخؼ) رويدًا رويدًا.

مػع العمػػـ أف "المونييػػور" كػػاف قػػد ينػاوؿ اػػ، وقػػت سػػابؽ جيػػود "نمػاس" الميداني)ػػك لئػػبط النػػدود مػػع  سػػرائيؿ 
 العسكري)ك. ومنع وصوؿ عناصر مسمنك  لييا لينفيذ عمميات مسمنك غير مي)فؽ عمييا بيف مخيمؼ األجننك

أخيػػرًاا يبقػػ  أف يوق)ػػؼ اليصػػعيد ااسػػرائيم، ئػػد) غػػز)ة وامينػػاع "نمػػاس" عػػف  طػػخؽ صػػواري  بايجػػاه جنػػوب 
ػػػيماا داخمي)ػػػك   سػػػرائيؿا ليسػػػا سػػػوا قػػػرارًا بنيػػػًا مكقيػػػًا مػػػف قبػػػؿ كػػػؿ وانػػػد مػػػف الجػػػانَبيف يػػػريبط باعيبػػػارات يخص)

و نيػػػ   شػػػعار بخػػػرا  ذا مػػػا ييس)ػػػرت الظػػػروؼ وخارجي)ػػػك. لكػػػف قػػػرار المواجيػػػك الكبػػػراا ا نيمػػػا ينيفظػػػاف بػػػ
الميداني)ك واسيعدادات القوات العسكري)ك لدييما مف جيكا ومف جيك أخرا األوئاع ااقميمي)ك الميعمقك بأنداث 

 مصر والممؼ اايران،ا بنسب ما قاؿ المسكوؿ ا، "نماس".
 4/7/4172المونيتور، 
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 ىشاـ منور
عمػػ  الػػرغـ مػػف يئػػاار الظػػروؼ الداخميػػك وااقميميػػك  نيمػػاؿ انػػد ع انيفائػػك امسػػطينيك ثالثػػك ييػػوج نئػػاؿ 
الشػػػعب الفمسػػػطين،  زاخ جػػػخده ومنيمػػػوا الػػػذي مػػػا عػػػاد غريبػػػًا أو دخػػػيًخ بنسػػػب بعػػػض أدبيػػػات المفاوئػػػيف 

اشاؿ قد يكوف داخميك ا، مجمميا.األجخخا ا ف جيات بنثيك وسياسيك عدة ييندث عف عوامؿ    جياض وا 
وزير الخارجيػك ا مريكيػك جػوف كيػري ينػدث عػف امكانيػك انػد ع ىػذه ا نيفائػك  ذا بقػ، القػادة ا سػرائيميوف 

ا عم  ند يعبيرها واعيبرت النكومك ا سرائيميك يصريح كيري ’سخـ‘ميمسكيف بمواقفيـ المعرقمك لينقيؽ أي 
ا وقد يكوف ينريئًا امريكيًا لمبدخ ا، ىذه ’يمويح بالييديد مف قبؿ ا دارة ا مريكيك‘أنو ا، مقابمك يمفزيونيك ب

ا نيفائكا أو ألف كيري يشعر بأف الفمسطين، مػؿ مػف المفاوئػات اليػ، لػـ يقػدـ لػو كػؿ مػا يصػبو اليػو مػف 
 بماؿ وطنيك.

ا يبقػ  مػف أوىػاـ اليفػاوض لػدا عوامؿ عدة قد يكوف ا، صالح اند ع ا نيفائػك الثالثػك اليػ، قػد يجيػض مػ
مػػػف أدمنيػػػاا منيػػػا شػػػعور الفمسػػػطين، بعػػػدـ وجػػػود أاػػػؽ سياسػػػ، ألي نػػػؿا وانػػػو سػػػيبق  يعػػػان، مػػػف ا نػػػيخؿ 
ا سػػػرائيم،ا كمػػػا يبػػػرز اػػػ، ىػػػذا السػػػياؽ  نسػػػاس أبنػػػاخ القئػػػيك أنفسػػػيـ أف قئػػػيييـ الجامعػػػك لشػػػعث األمػػػك 

ليػػاا وأنػػو   بػػد) مػػف الينػػرؾ ايقػػاظ العػػالـ مػػف  )امسػػطيف(   ينظػػ  اػػ، الوقػػت الػػراىف با ىيمػػاـ المناسػػب
 سبايوا واليذكير بأف ىناؾ شعبًا مظمومًا ينياج  ل  دعـ لنؿ قئييو.

معاناة المواطف الفمسطين، ا، يأميف لقمك عيشو ا، ظؿ ظػروؼ مأسػاويكا قػد يداعػو  لػ  اليفكيػر بػالخخص 
والػػػبطش ا سػػػرائيميكا مػػػف اعيقػػػا ت  مػػف ىػػػذا الوئػػػع ا قيصػػػاديا يئػػػاؼ  لػػػ  ذلػػػؾ يواصػػؿ سياسػػػك القمػػػع

ومداىمات لمدف وبمدات وقراا واقينامات لمكسسات وبيوتا واليصفيك الجسديك لمناشطيفا ويئييؽ الخناؽ 
وسياسك ا سييطاف ومصادرة األرائ،ا وقطع أوصاؿ الوطف ويعقيد ينركايو وينقخيو. كما اف ينػام، عجػز 

مػػف اشػػؿ جيودىػػا اػػ، ينقيػػؽ أمنيػػات الشػػعب الفمسػػطين، اػػ، اقامػػك  السػػمطك عػػف القيػػاـ بمسػػكوليايياا واليأكػػد
 الدولك الفمسطينيك المسيقمكا قد يداع بايجاه الخيار الشعب،.
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 9امكانيػػك انػػد ع انيفائػػك جديػػدة أمػػر وارد وقػػد يكػػوف انػػد عيا عفويػػًا كمػػا كػػاف اػػ، ا نيفائػػك األولػػ  اػػ، 
يفائػػػك مفروئػػػك عمػػػ  القيػػػادة الفمسػػػطينيك وبعػػػض . وقػػػد يكػػػوف ىػػػذه ا ن1987كػػػانوف األوؿ/ديسػػػمبر عػػػاـ 

الفصػػائؿ الفمسػػطينيك. كمػػا قػػد يكػػوف يعبيػػرًا عػػف عػػدـ رئػػا الشػػارع الفمسػػطين، عػػف المفاوئػػات الناليػػك اليػػ، 
 عامًا ولـ ي كِد  ل  نييجك ممموسك. 20انطمقت منذ 

معظميػػػاا االسػػػمطك عوامػػػؿ منػػػع  طػػػخؽ ا نيفائػػػك الثالثػػػك رغػػػـ يػػػوار مقوماييػػػاا مػػػع األسػػػؼ داخميػػػكا اػػػ، 
ذا  الفمسطينيك يرا أف الوقت لـ ينف  نطخؽ ىذه ا نيفائكا ويجػب اعطػاخ ارصػك ائػاايك لممفاوئػاتا وا 
اسػػيطاعت ينقيػػؽ انيصػػار دبموماسػػ، عمػػ  السػػانك الدوليػػكا اػػ ف ىػػذا سيشػػجع عمػػ  اليريػػث واليسػػويؼا لكػػف 

ى، مف يريدىا ’  سرائيؿ‘يفائك بنجك اف المشكمك اف السمطك الفمسطينيك يخوؼ الشارع مف عواقب ىذه ا ن
’  سرائيؿ‘ليدمير مكيسبات الدولك العييدة الي، شارؼ نمـ قياميا عم  البزوغا بنسب مينطع، السمطكا واف 

 يريد ا نيفائك لمييرب مف ا سينقاقات السياسيك وينفيذ القرارات الدوليك.
  ند كبيرا ولـ يسيخدـ اييا األسمنكا اػ، نػيف أف لقد كانت ا نيفائك األول  ناجنك ألنيا كانت سمميك  ل

عمػ  ا نسػناب ’ اسػرائيؿ‘ال  ند كبيرا ا  أف ا نيفائك الثانيك أجبػرت ’ معسكرة‘ا نيفائك الثانيك كانت 
 الكامؿ مف القطاعا رغـ ما يعان، منو مف نصار جائر.

ر اليمينػػ،ا سػػواخ أكػػانوا سياسػػييف أو اليصػػرينات الينريئػػيك لممسػػكوليف ا سػػرائيمييف المنسػػوبيف عمػػ  الييػػا
نسػػػب ’ المنجػػػزات‘عسػػػكرييفا بػػػاف ىنػػػاؾ جيػػػات يريػػػد انػػػد ع ا نيفائػػػكا وينػػػرض عمييػػػا لينقيػػػؽ بعػػػض 

اعيقادىـا ا، مقدمييا وقؼ اليفاوض مع الجانب الفمسطين،ا وباليال، لف يكوف ىنػاؾ ينػازؿ أو سػخـا عمػ  
افف ليبرير اسيمرار اليفاوض ال  ما   نيايكا ويكدي ذلػؾ ند زعميـا وىو ما يسوؽ لو السمطك الفمسطينيك 

ياليًا ال  يبرير كؿ  جراخات القمع والبطش بنؽ الشعب الفمسطين،ا ويبرير سياسييا ا، مواصمك ا سػييطاف 
وا عيقػػا ت والمداىمػػك وجميػػع ا جػػراخات اليعسػػفيكا ائػػًخ عػػف مطالبػػك الجػػيش ااسػػرائيم، بزيػػادة ميزانييػػو 

لمواجيك ما يسميو أخطار الداخؿ. لكف الخوؼ األكبر مع األسؼا يظؿ مف السمطك اليػ، يعيقػد  المخصصك
اف مثؿ ىذا الخيار سيزيد مف معاناة الشعب الفمسطين،ا ماليػًا وسياسػيًاا وسػينرجيا امػاـ الػرأي العػاـ الػدول، 

ؿ ا وروبيػػػك الػػ  وقػػؼ يقػػػديـ والػػدوؿ الكبػػرا الراعيػػك لممفاوئػػػات وبالػػذات الو يػػات المينػػػدةا وقػػد يمجػػأ الػػدو 
 المساعدات الماليك.

بدائؿ السمطك ا، مواجيك ا نيخؿ كانت و  يزاؿ   يسمف و  يغن، مػف جػوعا االسػمطك يفئػؿ عػدة وسػائؿ 
قػػػد يكػػػوف بديمػػػك عػػػف انػػػد ع أو خػػػوض غمػػػار انيفائػػػك جديػػػدةا ومػػػف أىػػػـ ىػػػذه ا سػػػاليبا النئػػػاؿ الشػػػعب، 

نئار عدد كبير مف الميئامنيف األجانب لممشاركك ا، ىذه ا نيجاجات اليادئ كما يندث أياـ الجمعك وا
السمميكا وكذلؾ اليوجو ال  المجيمع الدول، مف خخؿ طمػب العئػويك اػ، أكثػر مػف مكسسػك دوليػكا والمجػوخ 

 ال  المناكـ الدوليك.
م، الشعب،ا    ئعاؼ خيارات الشعب الفمسطين، ونزع خيار المواجيك مع العدو ولو مف باب النئاؿ السم

يسيـ ا، ينسيف موقفو أماـ عدوها أو ني  اماـ العالـا واليػذرع بمنعكسػات الربيػع العربػ، وئػعؼ ا ىيمػاـ 
بفمسطيف ليمرير الخيارات الخاطئكا   يمكف القبوؿا   سػيما اف خيػار السػمطك المينػالؼ مػع دوؿ ا عيػداؿ 

 ط بأبسط النقوؽ والمكيسبات؟العرب،ا   يزاؿ لو وزنو ناليًاا امماذا  ذف اليفري
 2/7/4172، القدس العربي، لندف
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 نداؼ اياؿ
اػػ، الشػػير المقبػػؿ سػػيبدا المعمعػػاف الػػدول،. رئػػيس وزراخ بريطانيػػا اػػ، الطريػػؽ الػػ  اسػػرائيؿ اػػ، زيػػارة اولػػ . 

لسمميك. بشكؿ غير رسم،ا اانيا انجيخ ميركؿ سيصؿ ى، ايئا. رسمياا وصوليما   ييركز عم  المسيرة ا
جزخ مف اليك الروااع الميطورة والثابيك الي، سيسيخدميا ا سرة الدوليك عم  القبيمييف الشرؽ اوسطيييف " ىكذا 

 يرانا " ك، يداعيما ال  اليقدـ قميخ ا، المسيرة السمميك وعم  ا قؿ ا  نفجرىا.
وقت لمعمػؿ واليقػدـ. وسػينذروفا بكممػات معيدلػك ويممينيػكا وىـ سيقولوف لرئيس الوزراخ نينياىو: ا ف ىو ال

كيمؾ الي، يقفز بشكؿ عاـ عف الوع، ا سرائيم، ا، اف الفشؿ اػ، المسػيرة كفيػؿ بػاف يمنػؽ باسػرائيؿ ئػررا 
جسيما لمغايػك. واف ىػذه المػرة يوجػد عمػ  الطاولػك لػيس اقػط جػزرات " وثمػك الكثيػر منيػا " بػؿ وايئػا عصػ، 

لمسامير. االعزلك لػف يبقػ  ىػذه المػرة مجػرد كممػك منعزلػكا بػؿ كفيمػك بػاف يصػبح موجػك كبيػرة. ثخينك ومميئك با
ميركؿ وكمروف ىما زعيماف يايياف مف مذىب رئيس الوزراخ نينياىو. كخىما منااظافا يمينيػاف اػ، ارائيمػا 

مورا بعد لنظك مف وجود ا قيصاديك والوائنك ا، وطنيييما. وىما المذاف سيايياف اليو ك، يقو  لو ىذه ا 
جػػػوف كيػػػري اػػػ، الػػػبخد ولنظيػػػيف قبػػػؿ اف يػػػاي، مػػػرة اخػػػرا )والصػػػيغك ا خيػػػرة ىػػػ، اػػػ، واقػػػع ا مػػػر الوئػػػع 
الطبيع، ا، دولك اسرائيؿ منذ يسمـ كيػري ميػاـ منصػبو. افػ، كػؿ لنظػك معينػك نوجػد قبػؿا اػ، اثنػاخ او بعػد 

 زيارة كيري. وبشكؿ عاـ ا، اثنائيا(.
رة طرا يغيير ميػـ اػ، خطػاب كيػريا و نقػا اػ، ااعالػو ايئػا. ونيػ  قبػؿ وقػت غيػر بعيػد ا، ا سابيع ا خي

واصؿ النديث عف ينقيؽ يسويك دائمك. وكاف النديث عف ينقيؽ ايفاؽ مبادئ ليسويك دائمػك؛ ايفػاؽ مبػادئ 
ع مصرا ىو ايفاؽ بكؿ معن  الكممك. وىو القسـ ا وؿ والئروري مف ينقيؽ معاىدة سخـ كاممك. السخـ م

ومع ا خيخؼ عف اوسمو بػدا بايفاقػات مبدئيػك. ويكػوف المبػادئ عموميػك نسػبيا و  ييئػمف بالئػرورة يرسػيـ 
خطوط النػدودا وييػرؾ الكثيػر مػف الفراغػات اليػ، سػيميم   نقػاا ولكػف اسػاس ا يفػاؽ موجػود اػ، المبػادئا 

 بما ا، ذلؾ مبادئ اليناز ت والنموؿ الوسط الي، يقدميا الطرااف.
 نسفا اذف يمكف اف ننس  ايفاؽ المبادئ ا، ىذه المرنمك.

يسير ا ميركيوف ا ف ننو "خطك اورانيـ الصغيرة". ماذا صغيرةا بؿ ا صغر مف صغيرة. وىـ يقولػوف انيػـ 
( لممفاوئػػات. وىػػـ كفيمػوف بػػاف يسػػموا ىػػذا ايفػػاؽ frameworkييطمعػوف الػػ  وثيقػػك اميركيػػك ينػدد ا طػػار )

يعريػػؼ مشػػوش اف لػػـ نقػػؿ مئػػمؿ بشػػكؿ مقصػػود. او ا   يوجػػد ىنػػا ايفػػاؽ: ايػػذا يصػػريح اطػػارا ولكػػف ىػػذا 
اميرك، لف يئطر الطراافا عمػ  ا قػؿ ىكػذا بػدا ىػذا ا سػبوعا لميوقيػع عميػو. كمػا اف ليػذا اليصػريح يمكػف 

ؿ ركيػػا لمطػػرايف اف ييقػػدما بينفظػػات. امػػا ا يفػػاؽ ايػػو بشػػكؿ عػػاـ شػػ،خ ييفػػؽ عميػػو. امػػا ىنػػا ايبػػدو ىػػذا مثػػ
اميركيك. ثانياا لف يكوف ىناؾ اطار نقيق،. صنيحا سيسيخدـ ا ميركيوف اغمب الظف يعبير يريبط با رقاـ 

ا وكػػذا سػػييندثوف عػػف اسػػرائيؿ كدولػػك ييوديػػك وعػػف يرييبػػات امػػف. ولكػػف   يوجػػد ىنػػا اطػػار 1967الصػػوايك 
ينيوف مقابػػػػؿ ئػػػػـ الكيػػػػؿ عمػػػػؿ نقيقػػػػ،؛ لنفيػػػػرض قػػػػوؿ عػػػػف نسػػػػبك ا رائػػػػ، اليػػػػ، سينصػػػػؿ عمييػػػػا الفمسػػػػط

 ا سييطانيك.
وائػػػخ عػػػف ذلػػػؾا اعمػػػ  اي نػػػاؿ اليصػػػريح ا ميركػػػ، ىػػػو اػػػ، نيايػػػك المطػػػاؼا بالفعػػػؿ يصػػػريح اميركػػػ،. 
والنموذج ا ميرك، ا، ىذه المنظك يذكر بقدر اكبر بخارطك طريؽ جورج بوش ممػا بالركيػا الطمونػك لكيػري 

ا بػػؿ ونيػػ  الكممػػك اياىػػا اليػػ، يبػػذؿ 1967ريػػر والسػػريعا اػػ، بدايػػك الطريػػؽ. ىنػػاؾ ايئػػا ذكػػر ذاؾ الػػرقـ الم
رئػػيس الػػوزراخ كػػؿ جيػػد مسػػيطاع كػػ،   يقوليػػا " انػػيخؿ. ولمناسػػبك خارطػػك الطريػػؽا اقػػد طرنػػت ىػػذه عمػػ  
النكومػػكا ونشػػبت ازمػػك داخػػؿ الميكػػود بػػالطبعا وكػػاف ييعػػيف عمػػ  اريئيػػؿ شػػاروفا اف يسػػيخدـ كػػؿ عئػػخيو 
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قبػػوؿ خارطػػك الطريػػؽ. وىكػػذا كػػاف خػػيـ رسػػم، لموااقػػك اسػػرائيميك )وامسػػطينيك( السياسػػيك كػػ، يمػػر القػػرار عػػف 
 عم  الوثيقك.

سياسياا ىذه الوثيقك لف يجدد اي ش،خ لمطرايف. ا، اقص  ا نواؿ سيعط، انساسا مف الديناميػك لممسػيرةا 
ائط اليػ، سػكبت بعض القصور الذاي،. ىذا ميـ. ولكف مع مراعاة بنر الكممات واليصرينات والوثائؽ والخر 

 عم  المفاوئات ني  ا فا ااف ىذا نقا ليس بكثير.
وربماا اقط ربماا يناوؿ ا ميركيوف ينويمنا جميعاا وىـ سيجمبوف شيئا اكثر طمونا بكثير؟ ا، نالك يصميـ 
ك كيريا   يجدر بناا ا سػيخفاؼ بيػذه ا مكانيػك. و  يػزاؿ اػاف المسػائؿ ا كثػر اىميػك ىػ، المسػائؿ السياسػي

الداخميػػك. انينيػػاىو سػػيناوؿ اعطػػاخ ا نطبػػاعا عمػػ  ننػػو شػػبو مككػػدا اػػ، اف لػػيس اػػ، ىػػذا اليصػػريح خطػػوة 
دراماييكيكا )باسيثناخ ا سناد ا ميرك، لمطمب الدولك الييوديك(. وسيقؼ اليميف اماـ امكانيييف: اليعاط، مع 

قػػك اخػػرا   يسػػاوي اي شػػ،خ ويبيمعيػػا ىػػذه الوثيقػػك وكانيػػا بنيػػك مشػػيد الخػػراب الميوقػػع لممسػػيوطنات او كور 
اسػػرائيؿ اقػػط كػػ، يعطػػ، ا نطبػػاع بانيػػا ييقػػدـ اػػ، المسػػيرة. ىػػذا النسػػـ مػػف جانػػب اليمػػيف " نسػػـ سياسػػ، 

 وداخم، يماما " ىو نسـ نرج.
وثمك موئوع نرج اخر كفيػؿ بػاف يػكدي الػ  ازمػك ائيخايػك: قػرار ا ميػركييف المطالبػك او عػدـ المطالبػك اػ، 

ريح ا طار ىػذا عمػ  نكػومي، الطػرايف  قػراره )مثممػا جػرا لخارطػك الطريػؽ(. واغمػب الظػف اف يعرض يص
اقد قرر رئيس الوزراخ طرح اليصريح ا ميرك، عم  النكومك؛ ايو سيرغب ا، اسناد مف وزرائػوا كمػا يقػوؿ 

ؿ بػاف نػدود مصدر سياس،. واذا مػا يبنػت نكومػك اسػرائيؿ يصػريح ا طػار  نيػاخ النػزاعا بمػا اػ، ذلػؾ القػو 
ا اكيؼ يمكف لنفيال، بينيت اف يواصؿ الجموس ا، النكومػك؟ كيػؼ 67الدولك الفمسطينيك يسيند ال  خطوط 

 يمكف لبعض مف وزراخ الميكود اف يواصموا اطخؽ القسـ مف ننجرة مينشرجك با ليزاـ بغور ا ردف؟
اليمػيف الػ  اف يشػدد جػدا اىميػك  وىذه ى، المسالك: ىؿ ا، ئوخ المعركك المينققك ا، النكومػك لػف يئػطر

الوثيقػػك ا ميركيػػك )بينمػػا اىميييػػا النقيقيػػك منػػدودة(؟ امػػا نينيػػاىو مػػف جييػػو اسػػيذكر اليمػػيف بانػػو اسػػقط مػػف 
النكـ بسبب ايفاقات واي بخنييشفا وىذا خطا   يجب يكراره. مف يعيقد اف رئيس الوزراخ سيقفز ارنا عم  

ىريسػػوغ لػػيس امعػػكا خخاػػا لمشػػائعاتا وىػػو لػػف يػػدخؿ ا  اذا نصػػؿ اننػػخؿ نكوميػػو " مخطػػ  جػػدا؛ بػػوج، 
عم  ئمانات ا، اف نينياىو سيسير عف نؽ ونقيؽ ال  يسويك دائمػك. وىػذه ئػمانات لػيس معنيػا نينيػاىو 

 باعطائيا ا، ىذه المرنمك.
 1/7/4172، معاريؼ
 2/7/4172، الحياة الجديدة، راـ اهلل
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