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 48 : صورة
*** 

 
تدعو مصر الستئناف رعايتها للمفاوضـات على االعتداءات و رد تؤكد حقها بال الفصائل الفلسطينية .0

 " لوقف العدوانإسرائيل"مع 
الفصزال  الفسسزطينية  زي قطزا  ، أن )ا ف ب(، من غزة،، وعزن 62/26/6124، الغد، عّمانذكرت 

لتثبيززت اتفززا   إسززرالي غززة، طالبززت أمززس مصززر باسززتلناف رعايتهززا لجسسززات المفاو ززات بينهززا وبززين 
 قطا  غة،. التهدلة  ي

واجتمعت الفصال   ي مدينة غة، بدعو، من حركزة حمزاس لمناقشزة خالخروقزات ائسزراليسيةخ كمزا قالزت 
 عناصر جناحها المسسح برصاص الجيش ائسراليسي األربعاء. أحد ي بيان، بعد استشهاد 

القزو   وقا  خالد البطش القيادي  ي حركة الجهاد ائسالمي عقب السقاء  زي مزمتمر صزحفي ختطالزب
األخزو،  ززي مصززر ب زرور، الززدعو، السززريعة السزتلناف جززوالت المفاو ززات لس زفط عسززى العززدو لوقززف 

 عدوانه عسى أبناء شعبناخ.
والزززذي يعزززد خرقزززا جديزززدا لستفاتمزززات التزززي جزززرت  األخيزززروحمززز  خالعزززدو الصزززهيوني مسزززمولية التصزززعيد 

 د العدوان الصهيوني المتكررخ.برعاية مصريةخ، ممكدا عسى خح  شعبنا  ي الد ا  عن نفسه و ي ص
ــت، الدوحــة، وأ ززاف موقززع  ــرة ن  صززال  المقاومززة الفسسززطينية  ، مززن غززة،، أن65/26/6124الجزي

أكدت أمس عسى حقها  ي التصدي لسعدوان ائسراليسي المتكرر عسى قطا  غة،، وذلك بعزد يزوم عسزى 
لمقاومززة ائسززالمية )حمززاس( استشززهاد مقززاوم مززن كتالززب عززة الززدين القسززام الجنززاا العسززكري لحركززة ا

 بقصف إسراليسي شر  محا ظة خان يونس جنوب القطا .
واجتمعت الفصال  اليزوم  زي خلقزاء وطنزي موسزعخ شزم  كا زة قزو  المقاومزة  زي غزة، لمناقشزة الخزرو  

أغسزطس/بب الما زي  زي القزاتر، برعايزة مصزرية،  62ائسراليسية لتفاتمزات التهدلزة التزي وقعزت  زي 
 يوما . 12إسراليسيا  عسى القطا  استمر الصيف الما ي  وأنهت عدوانا  

وحمسززززت الفصززززال  االحززززتال  ائسززززراليسي مسززززمولية التصززززعيد األخيززززر، مشززززير، إلززززى أنززززه خززززر  جديززززد 
لستفاتمات، وشددت عسى أنها لن تسمح بأن يكون خالزدم الفسسزطيني  زاتور، لالنتخابزات ائسزراليسية، أو 

 سراليسي بنيامين نتنياتو لرلاسة الوةراء بعد االنتخاباتخ.قربان ا لوصو  رليس الوةراء ائ
ن شززعبنا  وقالززت الفصززال  خإن قززو  شززعبنا الحيززة لززن تقززف مكتو ززة األيززدي أمززام التصززعيد المتكززرر، وا 

 لن يتخسى عن حقه  ي الد ا  عن نفسه ومقدراتهخ. -رغم الجراا والبيوت المهدمة-الجريح  ي غة، 
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ر ب رور، الدعو، السريعة الستلناف جزوالت المفاو زات لس زفط عسزى وطالبت  صال  المقاومة مص
إسزززرالي  لوقزززف عزززدوانها عسزززى غزززة،، كمزززا دعزززت المجتمزززع الزززدولي لتحمززز  مسزززمولياته وال زززفط عسزززى 

 االحتال  لوقف عدوانه المتكرر عسى القطا  برا  وبحرا  وجوا .
الحصززار عززن غززة،، و ززتح كا ززة  ودعززت الفصززال  المجتمززع الززدولي لتحمزز  مسززمولياته أي ززا  تجززا  ر ززع

دخا  مواد ائعمار ومستسةماته لبناء مزا دمزر  االحزتال  خزال  ثزالت جزوالت متواصزسة مزن  المعابر، وا 
 العدوان.

ونادت الفصزال  الفسسزطينية بسزرعة إنجزاة مسفزات المصزالحة الفسسزطينية الداخسيزة، وبزأن تأخزذ حكومزة 
 لخاصة بقطا  غة،.الو ا  الوطني دورتا  ي معالجة ك  الق ايا ا

 
 لمجلس األمن لم يعرض على قيادة منظمة التحريرالمقدم تيسير خالد: مشروع القرار الفلسطيني  .2

رام هللا: نفى تيسير خالد ع و السجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفسسطينية، عرض مشرو  القرار 
ر، تعترض مشرو  القرار الفسسطيني المقدم لمجسس األمن، عسى قياد، المنظمة، وأن ثفرات خطي

خالذي يسبي مصالح أمنية إسراليسيةخ. وطالب خالد  ي تصريحات لزخقدس برسخ بسحب مشرو  القرار 
المقدم لمجسس االمن خوالذي اتخذ بشك   ردي بعيدا  عن موقف منظمة التحرير والفصال ، حيت لم 

ألمن ودعوته لالعتراف يعرض حتى باجتما  القياد، األخير، ب  ما عرض تو التوجه لمجسس ا
 والبحت  ي إنهاء العالقة مع االحتال خ. 2621بالدولة الفسسطينية عسى حدود عام 

ووصف خالد ما يعرف باجتما  القياد، الفسسطينية برام هللا والذي ي م أع اء السجنة التنفيذية 
لفسسطينيةخ أو خاجتما  لمنظمة التحرير وأع اء السجنة المركةية لحركة خ تحخ واصفا  إيا  بزخالسمة ا

سياسي موسع لكنه ال يمث  القياد، الفسسطينية، وال يعبر عن موقفها وحتى لم يعرض القرار عسى 
االجتما خ، بحسب ما كشف عنه. وأشار إلى أن مشرو  القرار المقدم خيسبي مطالب إسراليسية، وتو 

 واالستيطانخ. مشرو   رنسي يحوي الكثير من الثفرات  يما يخص القدس والالجلين
 65/26/6124قدس برس، 

 

 وزير األوقاف: قرار ضم مسجد النبي صمويل للحدائق اإلسرائيلية اضطهاد عنصري .3
رام هللا: أكد وةير االوقاف والشمون الدينية الشيخ يوسف ادعيس أن قرار  م مسجد النبي صموي  

الديني الذي يمارس من قب   لما يسمى دالر، الحدال  ائسراليسية ما تو إال استمرار لال طهاد
حكومة االحتال  ائسراليسي عسى المقدسات ائسالمية والمسيحية  ي  سسطين مشيرا  إلى أن تذا 
القرار يأتي  ي سيا  التعرض لسحريات الدينية  ي  سسطين من خال  تحوي  األماكن الدينية إسالمية 
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ا المتعسقة بها و   طبيعة الهدف ومسيحية إلى أغراض وممارسات تخرجها عن قدسيتها وروحيته
 الذي بنيت من أجسه وتو العباد، والتقديس هلل سبحانه وتعالى وذلك حدال  ومتنةتات.

وقا  ادعيس ان المخطط ائسراليسي ببناء مدرسة تسمودية وبمر استيطانية من خال  السيطر، عسى 
إمعان  ي محاولة تةوير التاريخ  المنطقة المحيطة بالمقام رغم إسالمية المكان وقدسيته ما تو إال

 الذي تمارسه حكومة االحتال  من خال  سرقة التاريخ والجفرا يا والثقا ة. 
 65/26/6124الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 عن العام الماضي %3: " انخفاض عدد السياح الذين قدموا إلى فلسطين السياحةوزيرة  .4

سطينية، روال معايعة، بشأن و ع السياحة  ي  سسطين، ت  أبيب: أكدت وةير، السياحة واآلثار الفس
عن  %0أن خانخفاض عدد السياا الذين قدموا إلى األرا ي الفسسطينية تذا العام وص  إلى نسبة 

عام الما ي، وكان تذا بسبب عمسية )الجرف الصامد( واألحدات  ي القدسخ. وقالت معايعة إن 
ألف سالح،  110تو مسيونان و 6024فسسطينية  ي عام خعدد السياا الذين استقبستهم األرا ي ال

ألف سالحخ، منوتة  220الذي وص  عدد السياا  يه إلى مسيونين و 6020عن عام  %0بانخفاض 
إلى أن خالشيء ائيجابي تذا العام أن نسبة المبيت  ي الفناد  الفسسطينية اةداد عن العام الما ي 

   السياحة الفسسطينيخ.، وتي تو ر الدعم المادي لقطا%6بنسبة 
 62/26/6124الشرق األوسط، لندن، 

 
 القرار الفلسطيني إلى مجلس األمن يفجر خالفات واسعة ومطالب بسحبه من التداول مشروعتقرير:  .5

رام هللا:  ّجر مشرو  القرار الفسسطيني المقدم الى مجسس األمن  ي شأن إنهاء االحتال ، خال ات 
وات من بعض الفصال  والشخصيات الى سحب المشرو  قب  واسعة وصست الى حد صدور دع

التصويت عسيه. وقدمت بعثة  سسطين مشرو  القرار الى مجسس األمن قب  اسبو ، لكنها عادت 
 وادخست عسيه ثمانية تعديالت، األمر الذي ةاد من حد، االعترا ات عسيه.

ديد المعد  لمشرو  القرار وقا  رليس الو د الفسسطيني المفاوض صالب عريقات إن خالنص الج
يو ح ان القدس الشرقية عاصمة لدولة  سسطين، وان ك  نشاط استيطاني تو غير قانوني والغ، 

الذي يعتبر  م القدس غير قانوني، وان ح  ق ية  414وجر  التذكير بالقرار الدولي الرقم 
بقرار محكمة ألتالي ، وجر  التذكير 264الالجلين سيجري استنادا  الى القرار الدولي الرقم 

 االستشاري  ي شأن الجدار، وادخست  قر، جديد،  ي القرار  ي شأن األسر خ.
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وجاءت التعديالت عسى المشرو  بعد موجة من االحتجاجات من العديد من القو  والفصال  عسى 
، وعدم ذكر ح  العود، 2621نصوصه. وتركةت االحتجاجات عسى عدم تحديد القدس وحدود عام 

 ي سيا  قد يسمح ئسرالي  بالمطالبة باالعتراف بها دولية  242ين والقرار الدولي الرقم لالجل
 يهودية.

وتصدر المعتر ين ك  من حركة خحماسخ وخالجبهة الشعبية لتحرير  سسطينخ. كما سج  القالد 
قراطيةخ خالفتحاويخ األسير مروان البرغوثي تحفظات عد، عسى مشرو  القرار، وأعسنت خالجبهة الديمو 

وحةب خالشعبخ وأمين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه عن تحفظات مشابهة. واتهم بعض 
 الفصال  والشخصيات الطاقم السياسي لسرليس محمود عباس بعدم المهنية والتقصير.

دخا  تعديالت عسيه أكثر من  وأصدرت خالديموقراطيةخ أمس بيانا  قالت  يه إن ختقديم المشرو ، وا 
يقة غام ة، يمكد ا تقار القياد، الرسمية إلى رمية سياسية واستراتيجية وا حتين  ي مر،، بطر 

تحركاتها الديبسوماسيةخ، وأن خامتناعها عن نشر النص الكام  لسمشرو  أمام الرأي العام، يبعت عسى 
س المةيد من الشك والقس   ي صوابية مواقفهاخ. وطالبت الجبهة بسحب المشرو  من التداو   ي مجس

عادته إلى السجنة التنفيذية ئعاد، درسه وصوغه خبما يتوا   مع وثيقة ائجما  الوطني  األمن، وا 
الفسسطيني، وبما ي من الحقو  الوطنية المشروعة لسشعب الفسسطيني  ي دولة مستقسة كامسة السياد، 

الجلين ، و مان ح  ال2621عاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حةيران )يونيو( عام 
، باعتبار  الح  2644الفسسطينيين  ي العود، إلى ديارتم وممتسكاتهم التي تجروا منها منذ عام 

 خ.264العاد  الذي أقر  وكفسه القرار 
وعةت مصادر  سسطينية ال عف  ي مشرو  القرار الى محاولة الطاقم السياسي المختص تقديم لفة 

دامه ح  النقض )الفيتو(  د المشرو . وقالت ان مقبولة الى الجانب االميركي تحو  دون استخ
الرليس عباس سار  الى اجراء التعديالت عسى المشرو  المصاغ بالسفة ائنكسيةية بعد أن أدرك أن 

 الصياغة السفوية لم تعبر عن جوتر الحقو  الوطنية الفسسطينية.
 ،  ي شأن طبيعة المرحسة ودعت الى اجتما  عاج  لسهيلة الوطنية العسيا، ئدار، حوار وطني شام

واستحقاقاتها، ورسم استراتيجية وطنية تجمع بين الكفاا  ي الميدان والتحرك الديبسوماسي، وصوال  
 إلى تحقي  األتداف الوطنية المشروعة لسشعب الفسسطيني.

 62/26/6124الحياة، لندن، 
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 قومات انفجار شعبيم جميعهاوعجز الجرحى عن السفر  اإلعمارحالة الفقر وعدم حماس:  .6

عزاد، ائعمزار حمزاد : أحمزد  يزاض - غة، قزا  المتحزدت باسزم الهيلزة الوطنيزة العسيزا لكسزر الحصزار وا 
الرقب إن المظاتر، النسالية أمام معبر ر ح جاءت ئطال  الرأي العام عسى مزا وصزست إليزه غزة، مزن 

 معانا،، وما ويقع عسى أتسها من ظسم.
أن المظززاتر، رسززالة إلززى كزز   -أحززد المتحززدثين باسززم حركززة حمززاس وتززو أي ززا-وأ ززاف حمززاد الرقززب 

المعنيززين سززواء كززان العززدو ائسززراليسي ابتززداء، أو بعززض األطززراف التززي رعززت االتفاقززات بشززأن قطززا  
 غة،، مفادتا أن ما وص  إليه الحا   ي القطا  أشبه بالقنبسة التي ربما تنفجر  ي أي لحظة.

نززت أن حالززة الفقززر الشززديد وعززدم إعمززار البيززوت، وعجززة الجرحززى  وأو ززح الرقززب  ززي تصززريح لسجةيززر،
 عن السفر لتسقي العالج ومعهم بالف العالقين، جميعها مقومات انفجار شعبي.

واستطرد شارحا أن المظاتر، تحت ك  الحكماء عسى تدارك االنفجار، وتي رسالة أي ا بأن أت  غة، 
 خاللها  ع  ك  ما بوسعهم من أج  كسر الحصار.لن يعدموا الوسال  األخر  التي يستطيعون من 

وأكد المتحدت باسم حماس أن حركته ال يمكنها أن تبقى متحكمة  ي كز  عوامز  االنفجزار إذا مزا ةاد 
ال فط عسى الشعب الفسسطيني  ي غة،، وحينها ربما تشهد المنطقة بأسزرتا انفجزارا ال يقز  شزأنا عزن 

  ي السنوات األخير،. الحوادت األخير، التي شهدتها المنطقة
 65/26/6124الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 من الهرب المنفذ تمكنو في القدس  إسرائيليين طعن شرطيينوالال":  موقع" .7

شزززرطيين اثنزززين، مزززن  أنذكزززر موقزززع خوالزززالخ العبزززري  : ترجمزززة خاصزززة -القزززدس دوت كزززوم  -رام هللا 
لتوالي، تعر ا لسطعن بالقرب مزن بزاب ( عاما  عسى ا01( و )26شرطة ما يسمى بز خحرس الحدودخ )

 زززي مدينزززة القزززدس، وتزززم تحزززويسهم لتسقزززي العزززالج  زززي مستشزززفى شزززعاري تصزززيد ، ووصزززفت  األسزززباط
 إصابتهما بالطفيفة.

منفزذ عمسيزة الطعزن تمكزن مزن الهزرب،  يمزا تواصز  قزوات مزن شزرطة االحزتال   إلزى أنالموقزع  وأشار
 عمسية التفتيش بحثا  عنه.

لكترونزززي لصزززحيفة خيززديعوت أحرونزززوتخ،  ززز ن أحزززد الشززرطيين أصزززيب بطعنزززة  زززي وبحسززب الموقزززع اال
 رقبته، بينما أصيب اآلخر  ي يد .

 65/26/6124، القدس، القدس
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 تهنئ مسيحيي شعبنا وتدعو للوحدة والعمل على تحرير المقدسات حماس .8
 المزيالد المجيزد. تنأت حركة حماس، مساء الخميس، المسيحيين من أبناء شزعبنا، بمناسزبة عيزد: غة،

وتقدمت حركة حماس  ي تصزريح مقت زب، بالتهنلزة، وقالزت: خنأمز  أن تظز  الوحزد، الوطنيزة عنزوان 
 عالقاتنا الوطنية، وأن نعم  عسى تحرير أر نا ومقدساتنا ائسالمية والمسيحية من رجس االحتال خ.

 65/26/6124، المركز الفلسطيني لإلعالم
   

 أي خرق صهيوني للتهدئة إعالن حرب كتائب الناصر صالح الدين: .9
الزززذرا  العسزززكري لحركزززة خالمقاومزززة الشزززعبيةخ إن أي خزززر   قالزززت كتالزززب الناصزززر صزززالا الزززدين: غزززة،

صهيوني لستهدلة بمثابة إعالن حرب من االحتال ، ممكد، أنها لن تقف مكتو ة األيدي أمامه، وسترد 
 عسيه بشك   وري ومباشر وبك  قو، وحةم.

(  زي مدينزة غزة، 26-61اسزم الكتالزب  زي مزمتمر صزحفي عقزد  ظهزر اليزوم الخمزيس )وأكد متحدت ب
أن اغتيززا  قززوات االحززتال  لتيسززير السزززميري، مززن خكتالززب القسززامخ أمزززس األربعززاء رغززم حالززة ال زززبط 
الميززداني الززذي تمارسززه المقاومززة  ززي قطززا  غززة، ختززو تكززرار لسخروقززات الصززهيونية  ززي محاولززة لفززرض 

األرض  اربا بعرض الحالط ك  االتفاقيات، ومتنكرا لسوسيط المصري الزذي تمزت  وقالع جديد، عسى
 التهدلة برعايتهخ.

ودعا المتحدت باسم خكتالب الناصرخ حكومة التوا   إلى ختحم  مسمولياتها تجا  قطا  غة، وائسزرا  
، وأن تكزون كمزا بح  كا ة ائشكاليات العالقزة سزواء  يمزا يتعسز  بالمعزابر وحقزو  المزوظفين وائعمزار

 ُأريد لها حكومة ك  الفسسطينيينخ.
 65/26/6124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بات واضحا أن الردع آخذ في التبددو  ": حماس تبني االستحكاماتيديعوت" .01

قالت صحيفة خيديعوتخ ائسراليسية  ي ا تتاحيتها، الخميس، إن حماس لم تعد مردوعزة خوتزي تواصز  
الت تنفيززززذ إطززززال  النزززززار نحززززو البحزززززر، وتريززززد بنززززاء قزززززدراتها العسززززكرية، وتبنزززززي تنفيززززذ عشززززرات محزززززاو 

 خ.األنفا بناء شبكة  إعاد،االستحكامات قرب الجدار وتحاو  
وأو زززحت الصزززحيفة أنزززه خكسمزززا تفاقمزززت أةمزززة حمزززاس، وال سزززيما االقتصزززادية، وتزززأخرت المسزززاعدات 

والمعنى: الساعة نحو الجولة التالية باتزت الدولية عن الوصو ، ستواص  إطال  النار نحو إسرالي . 
 ختتكتكخ بسرعة منذ اآلنخ.
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ولفتززت إلززى أنززه، بززات وا ززحا بززأن الززرد  الززذي تحززدثوا عنززه كثيززرا  ززي القيززاد، السياسززية و ززي الجززيش 
 ائسراليسي بخذ  ي التبدد، بعد أربعة أشهر من نهاية حمسة الجرف الصامد.

عسزى إسزرالي  مزن غزة، مزمخرا ، أساسزها حمزاس، التزي وقعزت  وأكدت الصزحيفة أن النيزران التزي أطسقزت
 عسى اتفا  التهدلة، وليست حركة أخر   زُقد السيطر، عسيها.

كانت تعم  عسى الجدار الفاصز   ائسراليسينحو قو، من الجيش -وقالت: خنار القناصة صباا أمس 
 ، عسيهاخ.ليست نار صاروخ بخر من منظمة عاقة  قدت حماس السيطر  -داخ  إسرالي 

وبينت أن خالحديت تذ  المر، يدور عن حزدت خطيزر بشزك  خزاص بال زبط لسزبب أن حمزاس موقعزة 
عسيه. ولوال العالج الطبي الممتاة الذي منحته القو، لسجندي الجريح، لكان من شأن الحادثة أن تنتهي 

 خ.ائسراليسيمع قتي  لسجيش 
 65/26/6124، فلسطين أون الين

 
 من السلطة تشن حملة اعتقاالت تطال أنصار حماسأهزة الغربية: أج الضفة .00

واصززست األجهززة، األمنيززة الفسسززطينية  ززي ال ززفة الفربيززة المحتسززة حمسززة االعتقززا  : الخسيزز  ) سسززطين(
 واالستدعاء  ّد أنصار ونشطاء حركة حماس، من طسبة الجامعات والمواطنين.

ن األجهززة، األمنيززة الفسسززطينية اعتقسززت وذكززرت الحركززة  ززي بيززان لهززا تسقززت خقززدس بززرسخ نسززخة منززه أ
مواطنززا مززن أنصززارتا واسززتدعت أربعززة بخززرين  ززي مختسززف محا ظززات  24خززال  اليززومين الما ززيين 

 طالب ا جامعي ا. 01ال فة،  يما تواص  اعتقا  العشرات من النشطاء والكوادر، بينهم 
محا ظززات  ززي ال ززفة الفربيززة، ال واسززتعرض البيززان تززذ  االعتقززاالت واالسززتدعاءات باالسززم و ززي كا ززة

 والتي تركةت  ي صفوف الطالب.
( اعتصام ا 26|64ويذكر أن لجنة أتالي المعتقسين السياسيين كانت قد نظمت عصر أمس األربعاء )

احتجاجي زززززا عسزززززى دوار ابزززززن رشزززززد  زززززي مدينزززززة الخسيززززز  المحتسزززززة، شزززززارك  يزززززه العشزززززرات مزززززن األتزززززالي 
 والمت امنين.

تصزززام الال تزززات التزززي طالبزززت بزززائ راج عزززن المعتقسزززين السياسزززيين وكزززذلك ور زززع المشزززاركون  زززي االع
وصزززور المعتقسزززين، ورددوا تتا زززات  زززّد االعتقزززا  السياسزززي والتنسزززي  األمنزززي، وطزززالبوا بزززائ راج عزززن 

 أبنالهم وطسبة الجامعات المفيبين  ي سجون السسطة.
 65/26/6124قدس برس، 

 
 



 
 
 
 

           22ص                                     3441 العدد:    62/26/6124 الجمعة التاريخ:

 فلسطيني وتدعو إلى سحبه من مجلس األمن" تنتقد مشروع القرار الالديمقراطية" .02
اعتبزرت خالجبهزة الديمقراطيزة لتحريزر  سسزطينخ وتزي أحزد  صزال  منظمزة التحريزر، : رام هللا ) سسطين(

تعززديالت عسززى مشززرو   4أن تصززريحات صززالب عريقززات، ع ززو السجنززة التنفيذيززة لسمنظمززة ب دخززا  
  رور، سحبه من التداو خ. القرار الفسسطيني العربي إلى مجسس األمن ختأكيد عسى

( إلزى إعزاد، المشزرو  لسجنززة 26|61ودعزت خالديمقراطيزةخ  زي بيزان تسقتزه خقزدس بزرسخ اليزوم الخمزيس )
الززوطني والحقززو  الوطنيززة المشززروعة  ائجمززا التنفيذيززة لدراسززته خوصززياغة مشززرو  بززدي  يستززةم موقززف 

 لشعبناخ. 
الوطنيزة العسيزا لالتفزا  عسزى اسزتراتيجية كفاحيزة  وجددت الدعو، خلحوار وطني شام ،  ي إطار الهيلة

بديسزززة، ومةيزززد مزززن المواقزززف الوطنيزززة داخززز  منظمزززة التحريزززر الفسسزززطينية وخارجهزززا  زززي الزززدعو، لسزززحب 
 المشرو  من التداو خ. 

واعتبرت خالديمقراطيةخ حزديت عريقزات عزن تعزديالت خمفالطزات تزد ها بسبسزة الصزف الزوطني وت زسي  
يني والعربزززي حزززو  طبيعزززة التحزززرك الدبسوماسزززي  زززي مجسزززس األمزززن الزززدولي وحزززو  الزززرأي العزززام الفسسزززط

طبيعززة مشززرو  القززرار المقززدم حيززت إن تقززديم المشززرو ، إدخززا  تعززديالت عسيززه أكثززر مززن مززر،، بطريقززة 
غام ززززة، يمكززززد ا تقززززار القيززززاد، الرسززززمية إلززززى رميززززة سياسززززية واسززززتراتيجية وا ززززحتين  ززززي تحركاتهززززا 

ن امت ناعها عزن نشزر الزنص الكامز  لسمشزرو  عسزى الزرأي العزام يبعزت عسزى المةيزد مزن الدبسوماسية، وا 
 الشك والقس   ي صوابية مواقفهاخ بحسب تعبير البيان.
تعزززديالت أدخسززت عسزززى المشززرو  الفسسزززطيني  4وكززان عريقزززات كشززف النقزززاب اليززوم الخمزززيس، عززن أن

 لعام الحالي  ي مجسس األمن.لمجسس األمن، وأنه اآلن معد  وسيتم التصويت عسيه قب  نهاية ا
 65/26/6124قدس برس، 

 
 حربية سفن أربعةاشترينا من ألمانيا و  ..عن أي خرق للهدوء ة: حماس مسؤولنتنياهو .03

نعتبر حماس مسمولة  عن خوكاالت: قا  رليس الوةراء ائسراليسي بنيامين نتنياتو  - األيام –القدس 
 .خ  مناسبأي خر  لسهدوء ينطس  من قطا  غة، ونرد بشك

حباط الهجمات التي تشن عسينا، خوقا :  إن سياستنا  ي تذا السيا  تسعى إلى تحقي  تد ين: منع وا 
بقدر ائمكان، والرد بقو، عسى أي اعتداء عسينا. لن نحتم  أي اعتداء عسينا، ليس من قطا  غة، 

جيش ائسراليسي بقو، وليس من الجوالن وليس من الحدود السبنانية وليس من أي مكان، ولذلك رد ال
 .خو ورا  عسى محاولة التنظيمات ائرتابية ر ع رأسها خال  األيام األخير،
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إننا نقوم بعمسياتنا خوأ اف  ي حف  تخريج الفوج الجديد من طياري سالا الجو ائسراليسي، أمس: 
لجو دورا  ويسعب سالا ا الوقالية  ي دالر، واسعة النطا ،  ي بعض األحيان بعيدا  عن حدودنا.

حاسما  بتطبي  تذ  السياسة. وجوا  وبحرا  وبرا  يهاجم جنودنا التنظيمات ائرتابية وتم يقومون بشك  
 .خممنهج بتعطي  تةويدتا بوسال  قتالية ترس  معظمها من إيران والجهات التي تدور  ي  سكها

عرض أمننا لسخطر، إننا مصممون عسى منع أعدالنا من الحصو  عسى أسسحة  تاكة قد تخوتابع: 
ونحن مصممون عسى القيام بك  شيء ممكن من أج  منع إيران، التي تدعو إلى تدميرنا  ي تذ  

 .خاأليام أي ا ، من امتالك األسسحة النووية
دولة إسرالي  تبني قوتها الد اعية عاما  بعد عام وعقدا  بعد عقد بالطالرات خواعتبر نتنياتو أن 

ا  الجوي مث  القبة الحديدية وصاروخ حيتس )السهم بالعربية( ووسال  والفواصات ومنظومات الد 
ويسرني أن أخبركم اليوم بأننا أ فنا قب  ثالثة أيام خوقا :  .ختجومية تعتبر األكثر تقدما   ي العالم

ا وتذ خساعارخةوار  حربية جديد، من طراة  4مقوما  مهما  إلى قواتنا الد اعية. لقد اشترينا من ألمانيا 
بائ ا ة إلى الفواصات التي تبنى  ي ألمانيا حاليا  لصالح البحرية ائسراليسية. أود أن أشكر 

 .خالمستشار، األلمانية أنجيال ميرك  عسى التةامها ودعمها الدالم ألمننا
 ي المنطقة التي نعيش  يها تندلع صراعات ال نهاية لها وترتكب أعما  عنف  ظيعة خوأشار إلى أنه 

. ونار التعصب ائسالمي تستهم حدودنا الشمالية والجنوبية. إن المهمة العسيا التي تسقى عسى ووحشية
 .خعاتقكم وعسى عاتقنا تي حماية بيتنا وصون دولة إسرالي 

وكانت إسرالي  اشترت من ألمانيا، قب  ثالثة أيام، أربع سفن حربية لصالح سالا البحرية، وذلك 
تقوم ألمانيا بتةويد إسرالي  بها منذ ب ع سنوات، إال أن الكشف عن بائ ا ة إلى الفواصات التي 

 ذلك جاء خال  مراسم تخريج د عة جديد، من الطيارين  ي سالا الجو.
 وأعرب نتنياتو عن شكر  لسمستشار، األلمانية أنجيال ميرك  عسى الدعم العسكري األلماني ئسرالي .

عم  بشك  منهجي عسى تشويش عمسيات نق  الوسال  وأكد رليس الوةراء أن الجيش ائسراليسي ي
 القتالية من إيران والدو  التي تدور  ي  سكها إلى مختسف التنظيمات المسسحة.

يذكر أن إسرالي  تسسمت،  ي شهر أيسو  الما ي، غواصة  رابعة  من ألمانيا تي األحدت واألكثر 
 تطورا   ي أسطولها.

 62/26/6124، األيام، رام هللا
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 حركة حماس ليست معنية بالتصعيد في قطاع غزةعلون: ي .04
قا  وةير الحرب ائسراليسي موشيه يعسون أمس، إن حركة حماس : ا ف ب -الفد  -القدس المحتسة 

ليست معنية بالتصعيد  ي قطا  غة،، ولكن تذا استنتاج سيكون خا عا المتحان الحركة  ي قدرتها 
وقا  يعسون  شه سيرد عسى ك  تجوم ينطس  من قطا  غة،.عسى لجم الجهات المتمرد،، وقا  إن جي

 ي حديت لإلذاعة العامة ان خحماس ال ترغب بالتصعيد.. ولكن تناك عناصر ومنظمات اخر   ي 
وأو ح يعسون  القطا  مث  الجهاد ائسالمي التي تتسقى تمويال من ايران ومنظمات الجهاد العالميخ.

السراليسي االربعاء التي أدت الى استشهاد عنصر من ان عدم رد حماس عسى غارات الجيش ا
كتالب عة الدين القسام خيثبت ان حماس ال ترغب بتصعيد ولكن عسيها أن تثبت مسموليتها عن 

 القطا خ.
 62/26/6124، الغد، عّمان

 
 تعتزالن السياسة وحزب ليبرمان يتلقى ضربة ليفنيبزعامة  في حزب "الحركة" شخصيتان بارزتان .05

أعسنت شخصيتان سياسيتان بارةتان من حةب خالحركةخ بةعامة تسيبي : برتوم جرايسي -، الناصر 
ليفني، أمس، عن اعتةالها الحيا، السياسية، و ي الوقت الذي تستعد شخصيات جديد، لالنخراط  ي 

 حمسة االنتخابات المقبسة.
خيسرالي  بيتينوخ   ي حين إن استطالعا لسرأي نشرته إذاعة جيش االحتال  أمس، بّين أن حةب

بةعامة أ يفدور ليبرمان، تسقى  ربة  ي شعبيته، عسى إثر   يحة الفساد الكبر  والمتشعبة التي 
 تكشفت بعض تفاصيسها  ي اليومين الما يين، وما تبعها من موجة اعتقاالت واسعة.
نرا  ساب   ي  يوم أمس، أعسن الوةير األسب  عمرام متسنا ، عن اعتةاله الحيا، السياسية، وتو ج

جيش االحتال ، إال أن مواقفه كانت تمي  الى الح ، منذ أن غادر صفوف الجيش  ي مطسع سنوات 
لب عة أشهر،  6000و 6006وقد انخرط متسنا   ي حةب خالعم خ وقاد  بين العامين  التسعين.

الحةب الوةير  كما أعسن ةميسه  ي و ي الدور، األخير، كان نالبا عن حةب خالحركةخ بةعامة ليفني؛
الساب  النالب ملير شطريت، تو أي ا اعتةاله السياسة، وقا ، إنه ليس مرتاحا من قرار ليفني 
التحالف مع حةب خالعم خ،  قد أم ى شطريت جّ  سنوات حياته السياسية  ي حةب خالسيكودخ ثم 

حا قب  عد، أشهر انفص  عنه مع اريلي  شارون لين م الى خكديماخ ومن ثم الى خالحركةخ وكان مرش
 لمنصب خرليس الدولةخ.

وكما ذكر  قد نشرت إذاعة جيش االحتال  نتالج استطال  سريع أجرا  أحد المعاتد المعرو ة لها، 
ممن خططوا لستصويت لحةب خيسرالي  بيتينوخ، الذي يتةعمه وةير الخارجية أ يفدور  % 40بّين أن 
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ف ق ية الفساد المتشعبة  ي حةبه، عسى مستو  ليبرمان، باتوا مترددين بقرارتم، عسى  وء تكش
وةراء ونواب، ومديري ممسسات رسمية، وصست الى مجالس مستوطنات، تت من تسقي رشاو  مالية 
 خمة، وتحوي  أموا  لجمعيات وممسسات، يقودتا أشخاص تابعون لسحةب، ووصست الى حد الةج 

 بعدد منهم  ي المعتق  لعد، أيام.
 62/26/6124، الغد، عّمان

 
 ةة الغربيفي الضف يموفاز ومستشار يعلون ساعدا مزيفين في نهب أراض .06

كشف تحقي  إعالمي إسراليسي أن وةير األمن األسب  شامو  مو اة، ومستشار وةير : زرب44عزز
دونم من أرا ي  2200األمن الحالي، ساعدا  ي إنجاة صفقة بادر إليها مةيفون النتةا  مسكية 

 ة الفربية.الفسسطينيين  ي ال ف
وأشار التحقي  إلى أن ع وا  ي السيكود سب  أن أدين بعمسيات تةييف يعم  عسى إنجاة الصفقة مع 
سمسار سب  وأن أدين  ي الساب  بعمسيات تةييف، ومع كاتب عد  كان قد اعترف بالما ي بأنه 

إليها، دونم المشار  2200منح تصديقا غير قانوني لصفقات، وذلك بهدف االستيالء عسى الز
 بمساعد، من مستشار وةير األمن الحالي موشي يعسون، ووةير األمن األسب  مو اة.

وكشف التحقي  الذي أجرته صحيفة 'تآرتس'، ونشر اليوم الجمعة، أن ع و مركة السيكود موطي 
دونم من أرا ي الفسسطينيين، قرب المستوطنة الحريدية 'ت  تسيون'. كما  2200كوغ  يدعي مسكية 

نه سب  وأن توجه  ي حةيران )يونيو( الما ي إلى مستشار وةير األمن، غسعاد ألطمان، كشف أ
لتقديم المساعد، له  ي الحصو  عسى األرض. وتبين أي ا أن مو اة سب  وأن حاو  تقديم 

 المساعد، له عندما أشف  منصب وةير األمن.
 62/26/6124، 48عرب 

 
 ةة الغربيفي الضف "عمونا"توطنة المحكمة العليا اإلسرائيلية تأمر بهدم مس .07

)د ب أ(: أمرت المحكمة العسيا  ي اسرالي  يوم الخميس بهدم أكبر مستوطنة غير  -ت  أبيب
 مرخصة  ي األرا ي الفسسطينية بال فة الفربية  ي غ ون عامين، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.

مستوطنة عمونا وتدمها بالكام . وقا  بشر جرونيس، رليس المحكمة، إنه ينبفي عسى الدولة إخالء 
أسر،. ووا   قا يان بخران  ي المحكمة  10وتموي حاليا نحو  2661وبنيت تذ  المستوطنة عام 

وكانت أوامر مماثسة من جانب المحكمة خال  المعركة القانونية الدالر، حو  عمونا منذ  عسى القرار.
 الحكومة ائسراليسية.ثمانية أعوام قد قوبست بتأجيالت عديد، بعد طسبات من 
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تسك المبان بنيت عسى أراض ذات مسكية خاصة ولذلك ليست خوكتب جرونيس  ي أسباب حكمه: 
 ، بحسب ما نقسته صحيفة تآرتس.ختناك إمكانية لستصريح ببنالها، حتى بأثر رجعي

 62/26/6124، القدس العربي، لندن
 
 يليةشركة نوبل تعلق عملها في مشاريع الغاز اإلسرائهآرتس:  .08

نشرت صحيفة تآرتس خبرا، أمس األربعاء، أشارت  يه إلى أن شركة نوب  التي : القدس المحتسة
تقوم بتطوير مشاريع استخراج الفاة ائسراليسي ألمحت إلى تعسيقها العم   ي تطوير حقسي تامار 

 ووليفياثان، حتى يتم اتخاذ قرار نهالي بشأن ح  إشكالية االحتكار و وابط أخر .
ديفيد ستو ر مدير الشركة التي مقرتا تكساس  ي بيان له: خأصبنا بخيبة أم  من الرسالة التي  وقا 

وصستنا من تيلة مكا حة االحتكار، نحتاج إلى ح  نهالي لهذا األمر وأمور أخر  تنظم العالقة قب  
 أن نقرر االستمرار  ي تموي  عمسيات االستكشاف والتطوير  ي عمسنا  ي إسرالي خ.  

 65/26/6124، "62قع "عربي مو 
 
 جنديا   22وفد إسرائيلي في مصر للبحث عن رفات  .09

جنديا  مفقودين  ي مصر منذ حرب  66بدأ و د إسراليسي عمسيات بحت عن ر ات : الحيا، –القاتر، 
ووص  الو د ائسراليسي أمس إلى القاتر، من عمان، وي م خمسة  .2610تشرين األو  )أكتوبر( 

يس لجنة البحت عن ر ات الجنود ائسراليسيين المفقودين شاريد ليفي. ويص  عدد أع اء برلاسة رل
 قدوا  22جنديا ، بينهم  66الجنود ائسراليسيين المفقودين  ي مصر، بحسب الرواية ائسراليسية، إلى 

، إ ا ة إلى مفقودين اثنين  ي حرب االستنةاف وأربعة 2610خال  حرب تشرين األو  )أكتوبر( 
 .2621 ي حرب حةيران )يونيو(  بخرين

وكانت عمسيات البحت عن الر ات بدأت قب  سنوات، لكنها تعطست منذ الثور،. ويعم  الو د خال  
ائسراليسية. وبدأ  عسيا  بةيار،  -الةيار، الحالية عسى استلناف البحت  ي مناط  الحروب المصرية 

ية بنات عسى الجانب الفربي لقنا، السويس. لمدينة ائسماعيسية  ي منطقة مدرسة أبو عطو، الثانو 
 «.ثفر، الد رسوار»حيت العدد األكبر من المفقودين ائسراليسيين خال  أحدات 

 62/26/6124، الحياة، لندن
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 الغربية إصابة مستوطنين بعد تعرض مركبتهما إللقاء زجاجة حارقة شمال الضفة .21
جوما بقنبسة حارقة عسى سيار،  ي ال فة قا  الجيش االسراليسي إن ت: محمد تميمي -القدس 

الفربية المحتسة تسبب  ي حرو  شديد، لفتا، اسراليسية  ي الحادية عشر، من العمر كما اصيب والدتا 
وا اف أن الهجوم الذي يشتبه بأنه من تنفيذ  سسطيني وقع قرب مستوطنة معاليه  يوم الخميس.

 لفربية.شمرون اليهودية شمالي مدينة نابسس  ي ال فة ا
 65/26/6124، وكالة رويترز لألنباء

 
 اقتحموا ودنسوا المسجد األقصى خالل أسبوع مستوطنا   407 :تقرير .20

أن المسجد  61/26/6024]أمس[  ي بيان لها الخميس ” ممسسة األقصى لسوقف والترات“أكدت 
مما شك   جنباته،و األقصى المبارك شهد األسبو  الجاري تواجدا  مكثفا  ومبكرا   ي جميع مصسياته 

حماية له وتصديا  لمحاوالت االحتال  مواصسة انتهاك حرمته بترتيب اقتحامات  ردية وأخر  جماعية 
 العسكري.لسمستوطنين والجماعات اليهودية وجنود االحتال  بسباسهم 

وشهود عيان يتواجدون بشك  يومي وباكر  ي األقصى  قد ” ممسسة األقصى“وبحسب إحصاء 
 26:00قب  الظهر، والساعة  20:00-1:00الساعة  )بينى من األحد وحتى الخميس اقتحم األقص

مستوطن وعنصرا احتالليا بحراسة مشدد، من قوات االحتال ،  401بعد الظهر( نحو  20:00 –
 ونظموا جوالت  ردية وأحيانا  جماعية  ي أنحاء متفرقة من األقصى.

65/62/6124، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم  
 
 رائد صالح: أحكام الطوارئ اإلسرائيلية لن تضعف الحركة اإلسالمية .22

 ائسالميةالحركة “: مددت سسطات االحتال  ائسراليسية قرار منع الشيخ رالد صالا رليس األنا و 
الخميس، من دخو  القدس، والسفر إلى خارج البالد، لمد، ستة أشهر أخر ، وتو ”  ي إسرالي 
 .6020ع من نوعه لسقرار الذي سريانه  ي شهر سبتمبر/ أيسو  التمديد الراب

، قا  الشيخ رالد ”أحكام طوارئ بالجمسة“و ي بيان عسى صفحته عسى موقع ) يسبوك( تحت عنوان 
تي حمسة من أحكام الطوارئ باتت تشنها الممسسة ائسراليسية عسى “صالا معقبا عسى تذ  الخطو،: 
قا  أو منع الدخو  إلى القدس والمسجد األقصى أو منع السفر إلى الحركة ائسالمية بهدف االعت

بخر تذ  األحكام كان ما صدر  دي البارحة )األربعاء(؛ حيت ُمنعت من “وأ اف:  ”.خارج البالد
وقس  من تأثير القرار  ”.دخو  القدس والمسجد األقصى والسفر إلى خارج البالد لمد، نصف عام
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ا صراحة إن حا  الممسسة ائسراليسية مع الحركة ائسالمية كما قا  نقوله“عسى الحركة بالقو : 
 ”.الشاعر: كناطٍح صخر،  يوما  ليوتنها  سم ي رتا وأوتى َقْرَنُه الَوْع ُ 

62/26/6124، القدس العربي، لندن  
 
 فتاة وامرأة 21طفل و 200أسير في سجون االحتالل منهم  6500 األسر::هيئة شؤون  .23

لر، ائحصاء  ي تيلة شمون األسر  والمحررين، وع و السجنة المكسفة ب دار، قا  مدير دا :غة،
االعتقاالت العشوالية والجماعية، تةايدت بشك  ال ت  إنمكتبها  ي قطا  غة،، عبد الناصر  روانة، 

 ي النصف الثاني من العام الجاري، وباتت ظاتر، يومية ومقسقة، وتمر  الك  الفسسطيني، خاصة 
ها انتقامية، وال عالقة لفالبيتهم العظمى بالدواعي األمنية كما تدعي سسطات االحتال . وأن دوا ع
حةيران 26معظم المعتقسين منذ حادثة اختفاء المستوطنين الثالثة  ي الخسي   ي  أن إلىمشيرا 

يقدم بحقهم لوالح اتهام ودون عر هم عسى  أنسراحهم بعد  تر، وجية، دون  إطال الما ي تم 
تناقص العدد ائجمالي لألسر   ي سجون االحتال   ي  إلى أد كم ائسراليسية. األمر الذي المحا

 ( بالف. 1000األيام األخير، ألق  من )
( 62سنة، و) 24من  أعمارتم( طف  تق  600المعتقسين يوجد ) إجماليوأ اف  روانة: أن من بين 

محاكمة، ومواطن من غة، اعتق  خال  ، دون تهمة أو إداري( معتق  100 تا، وامرأ،، وقرابة )
( نالبا منتخبا  ي المجسس التشريعي أبرةتم رليس 60الحرب األخير، محتجة كمقات  غير شرعي، و)

المجسس د.عةية دويك، واألمين العام لسجبهة الشعبية أحمد سعدات، وع و السجنة المركةية لحركة 
تما عيسى الجعبري وةير الحكم المحسي   تح، مروان البرغوثي، بائ ا ة إلى وةيرين سابقين،
( أسيرا م ى عسى اعتقالهم 02وجود ) إلىاألسب ، ووصفي كبها وةير األسر  األسب . بائ ا ة 

أكثر من عشرين عاما، وأن ثالثين منهم معتقسون منذ ما قب  أوسسو وقيام السسطة الوطنية الفسسطينية 
( أسيرا م ى عسى اعتقالهم أكثر من ربع قرن، 22وأن من بين تمالء ) 2664 أيار ي الرابع من 

 ( سنة.06 يما أقدمهم معتق  منذ )
( معتقال يق ون أحكاما بالسجن الممبد )مد  الحيا،( لمر، أو لمرات 414وجود ) إلى روانة  وأشار

( مر،، 21)عد،، ويعتبر األسير عبد هللا البرغوثي األعسى حكما  حيت يق ي حكما بالسجن الممبد 
 سنة. 610ة إلى إ ا 

وأعرب  روانة عن قسقه الشديد جراء تةايد أعداد األسر  المر ى، وتدتور الحالة الصحية لعدد 
منهم، جراء سوء ظروف االحتجاة وقسو، المعامسة، واستمرار سياسة ائتما  الطبي. إذ ارتفع العدد 
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نهم عشرات بحالة ( معتق ، يعانون من أمراض مختسفة، بي2100ائجمالي لسمر ى ألكثر من )
 حرجة وخطير،. 

( ُمورس بحقهم شك  أو أكثر، من أشكا  وصنوف %200وأكد  روانة أن جميع من اعتقسوا وبنسبة )
التعذيب الجسدي والنفسي وائيذاء المعنوي والمعامسة الالإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة، واحتجةوا 

 جميعا  ي أماكن ال تسي  بالحيا، اآلدمية.
65/26/6124، ياة الجديدة، رام هللاالح  

 
 2014في  "إسرائيل"داخل  فلسطينيا   عامال   65وفاة : عمال فلسطين نقاباتاتحاد  .24

عامال  سسطينيا  21عما   سسطين، اليوم الخميس، إن  نقاباتقا  اتحاد  :غسان الكتوت-نابسس
 .6024  العام القوا مصرعهم أثناء عمسهم داخ  إسرالي ،   ال عن إصابة الملات خال

ودعا األمين العام لالتحاد، شاتر سعد، المجتمع الدولي ومنظمات حقو  ائنسان إلى التدخ  
السريع من أج  وقف مسسس  الموت الذي يتعرض له العما  الفسسطينيون داخ  الورش والمصانع 

 ائسراليسية.
البتراة واالستفال ، ويص  ويتعرض العما  الفسسطينيون داخ  الخط األخ ر لشتى أنوا  القهر وا

 األمر أحيانا إلى القت  العمد.
ونشرت القدس دوت كوم، تقريرا استعرض االبتةاة الذي يتعرض له العما  الفسسطينيون، حيت يجبر 

 بع هم عسى د ع ثمن تصاريح العم  داخ  إسرالي  إلى سماسر،.
65/26/6124، القدس، القدس  

 
 ة من المشاركة في أعياد الميالداالحتالل اإلسرائيلي يمنع شبان غز  .25

وسط أجواء حةينة عسى و ع المسيحيين  ي سوريا والعرا  وقطا  غة، والمناط  المحتسة،  ت  أبيب:
استقبست مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح، عشرات ألوف المسيحيين العرب واألجانب الذين توا دوا 

تفالي المركةي غبطة البطريرك الفسسطيني،  ماد إليها لالحتفا  بعيد الميالد. وأدار القداس االح
طوا ، الذي ناشد قاد، العالم أن يصنعوا السالم  ي أرض السالم، وي عوا حدا لسنةيف األليم الذي 

لى إعاد، إعمار غة، التي تهدمت تذا الصيف  تعانيه. ودعا طوا  إلى إحال  السالم  ي القدس، وا 
 بهجوم إسراليسي.

سراليسية أكدت أنه بائ ا ة إلى المسيحيين الفسسطينيين، وكانت مصادر  سسطيني ح ر ما »ة وا 
ألف سالح مسيحي إلى البالد، بينهم ألوف المسيحيين العرب الذين يحمسون جواةات  10يربو عسى 
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 ي المالة عن السنة  0سفر أجنبية. وقد لوحظ انخفاض  ي عدد القادمين تذ  السنة بنسبة 
 ي المالة  ي عدد السياا الذين طسبوا أن يناموا  ي  ناد  بيت  6عا بنسبة الما ية، لكن تناك ارتفا

 «. لحم العربية
وبدت االحتفاالت بالميالد حةينة بشك  خاص  ي قطا  غة،؛ حيت ما ةا  العناء باديا من الحرب 

غةاوي  قط(، قرار السسطات  0100األخير،، و اي  المسيحيين الفةويين المتبقين  ي المدينة )
عاما، من الوصو  إلى بيت لحم لسمشاركة  ي  01ائسراليسية منع الشباب  ي جي  ما دون 

 االحتفاالت تناك.
 62/26/6124، الشرق األوسط، لندن

 
 مواطنا  وتهدم منشآت زراعية في الضفة 12قوات االحتالل تعتقل  .26

وتدم منشآت ةراعية  مواطنا   26أقدمت قوات االحتال ، أمس، عسى اعتقا  «: األيام» -رام هللا 
جراء مناورات عسكرية واقتحام العديد من المناة  وذلك  ي عدد من المحا ظات الشمالية، بالتةامن  وا 

 مع إصابة عدد من المواطنين بحاالت اختنا  خال  مواجهات  ي بسد، بيت أمر.   
قرية البرج   في محا ظة الخسي ، أقدمت قوات االحتال  عسى تدم مةرعة لألبقار ومرا قها  ي

المحاذية لجدار الفص  العنصري المقام عسى أرا ي المواطنين جنوب غربي المحا ظة، وذلك بحجة 
 «.عدم الترخيص»

و ي بسد، بيت أمر، شما  الخسي ، أصيب عدد من المواطنين بحاالت اختنا ، خال  مواجهات مع 
 قوات االحتال .

س، مناورات عسكرية داخ  معسكر لجيش و ي محا ظة جنين، نفذت قوات االحتال ، مساء أم
االحتال  أقيم  و  أرا ي قرية برطعة الشرقية المعةولة خسف جدار الفص  العنصري جنوب 

كما دتمت قوات االحتال  منةال  بمحاذا، جدار ال م والتوسع العنصري،  ي قرية العرقة،  المحا ظة.
 غرب جنين.  

اطنا  خال  عمسيات اقتحام ودتم  ي محا ظات نابسس مو  26من جهة أخر ، اعتقست قوات االحتال  
 والخسي  والقدس.

62/26/6124، األيام، رام هللا  
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 تطلق النار تجاه الصيادين شرق رفح االحتاللزوارق .. و خان يونسعلى  أجواء التوتر تخّيم .27
ية المحاذية خّيمت أجواء من التوتر المشوب بالحذر عسى معظم القر  والبسدات الحدود محمد الجم :

  لخط التحديد شر  محا ظة خان يونس، نهار أمس، خاصة بسد، القرار، الواقعة شما  شر  المدينة.
وتعر ت مناط  متفرقة من شر  المحا ظة، لعمسيات إطال  نار إسراليسية متواصسة خال  ساعات 

أبو » ، وما يعرف بمنطقة«كيسو يم»ليسة أو  من أمس وصباا أمس، وخاصة  ي محيط معبر 
 «.مطيب 

وكانت قوات االحتال  واصست انتشارتا عسى طو  خط التحديد خال  يوم أمس، من خال  نشر 
 دبابات وناقالت جند مصفحة عسى طو  الخط المذكور.

إلى ذلك  تحت ةوار  حربية إسراليسية كانت متمركة،  ي ميا  البحر، النار تجا  قوارب ومراكب 
امها بأعما  صيد اعتيادية قبالة شواطئ مدينة ر ح، جنوب قطا  الصيادين الفسسطينيين خال  قي

 غة،، خال  ساعات ليسة أو  من أمس و جر أمس.
وكان شهود عيان أ ادوا بأن أعدادا  إ ا ية من الةوار  الحربية ائسراليسية، انتشرت بشك  مكثف 

الما ية، خاصة قرب قبالة سواح  محا ظتي ر ح وخان يونس، خال  الساعات الثماني واألربعين 
 الحدود المصرية الفسسطينية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن مةيدا  من الةوار  متعدد، ائشكا  واألحجام ومعظمها من النو  
، ان مت لمثيالتها المتواجد،  ي ميا  البحر، مو حة أن معظمها كان يتمركة قبالة خطرادخ الكبير

 ريط الساحسي.الحدود الفسسطينية المصرية، جنوب الش
62/26/6124، األيام، رام هللا  

 
 فلسطينيات يتظاهرن ضد إغالق معبر رفح .28

يحذر مسمولون  ي قطا  غة، من انفجار األو ا   ي القطا  نتيجة ائغال  : غة،-أحمد  ياض
المستمر لمعبر ر ح الذي يشك  النا ذ، الوحيد لسكانه نحو العالم، حيت لم يخُ  اعتصام نفذته نساء 

 طينيات من رسال  سياسية إلى جانب الرسال  ائنسانية. سس
لم يقتصر اعتصام ملات النسو، أمام بوابة معبر ر ح الرابط بين قطا  غة، ومصر تنديدا ب غال  
السسطات المصرية لسمعبر، عسى الجانب ائنساني  قط، ب  تخسسته العديد من الرسال  السياسية التي 

المية )حماس( صاحبة السيطر، الفعسية عسى القطا  قد ت طر توحي بأن حركة المقاومة ائس
 خلخيارات أخر خ من أج  العم  عسى كسر الحصار.
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 بينما رددت النسو، العديد من الشعارات المندد، باستمرار الحصار، لم تخُ  الال تات التي ر عنها من 
  نق  مر اتا وجرحاتا.دعو، القياد، المصرية إلى  تح المعبر من أج  إنعاش غة، والسماا بت

أما المتحدثة باسم خ سسطينيات  د الحصارخ إسراء العرعير  انتقدت  ي كسمتها إغال  السسطات 
المصرية لمعبر ر ح، متسالسة عن سبب ما سمته خإذال  أبناء الشعب الفسسطيني عسى أبواب المنفذ 

 الوحيد الذي يربط غة، بالعالمخ.
نخاطب  يكم إنسانية طعنتها إسرالي   ي المقت ،  سَم تطعنونها وخاطبت إسراء قاد، مصر بقولها خ

أنتم أي ا؟ وأبقيتم تذا المعبر مفسقا  ي الحرب والسسم، وأطفالنا يموتون مر ا وجوعا، وطالبنا  قدوا 
 دراستهم، أ ال تشعرون بمعانتنا جراء إغال  المعبر؟خ.

ر ح مفسقا حتى إشعار بخر، مشير، إلى  وطالبت السسطات المصرية بالعدو  عن قرارتا إبقاء معبر
ألف مواطن بحاجة ماسة لسسفر بالخروج  04أن  تح المعبر أليام قسيسة ال يكفي وال يسمح ألكثر من 

 من غة،.
من جانبه قا  المتحدت باسم الهيلة الوطنية العسيا لكسر الحصار وا عاد، ائعمار حماد الرقب إن 

اءت ئطال  الرأي العام عسى ما وصست إليه غة، من معانا،، المظاتر، النسالية أمام معبر ر ح ج
 وما ويقع عسى أتسها من ظسم.

65/26/6124، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 "بيتي ليس للبيع" شعار فلسطينيي عكا .29

خبيتي ليس لسبيعخ تستقبسك تذ  الال تة لد  دخولك المدينة القديمة  ي عكا، رسالة : عكا-وديع عواود،
وسسطات االحتال  التي تسعى لتهويد البشر والحجر، والذي  الفسسطينيينلصرا  بين كا ية لتعرف ا

 يواجه بمقاومة شرسة وموقف موحد من الفسسطينيين وتشبت باألرض.
عاما( بالتمسك بالمقاومة حتى الرم  األخير  11حاسمة كانت نبر، الشيخ الفسسطيني محمود عةاية، )

 ة عكا والبقاء  يها، ور ض تهجيرتم من جديد.د اعا عن مناةلهم ووجودتم  ي مدين
،  السسطات ائسراليسية 2644 مأسا، عةاية، لم تنته عند تهجير  من قريته خاجةمخ ق اء حيفا عام 

 تنتهك حقه بالمأو  وتطالبه ب خالء منةله الذي لجأ له  ي عكا قب  عقود.
ر المعسن تو تهويد المدينة، وتهجير الفسسطينيين  ي المدينة يمكد أن الهدف غي عةاية، كبقيةلكن 

 أتسها بصمت وبشك  تدريجي.
وتدعي خشركة تطوير عكاخ ائسراليسية أنها م طر، النتةا  مناة  حي خان العمدان التاريخي من 

 عالسة( بهدف خالتطوير السياحيخ. 01األتالي )
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من  -ت ندبا عسى وجههيو ح عةاية، واأليام ترك-معركة ثانية بدأت عسى عكا القديمة قب  سنوات 
 أج  تفريفها من سكانها الفسسطينيين الذين يشكسون ثست سكان المدينة القديمة والجديد،.

سامي تواري، مدير جمعية خالياطرخ لستنمية الثقا ية واالجتماعية  ي عكا، يتف  مع عةاية، وجارحي 
مالمحها العربية  بأن ما يجري خحرب استنةافخ تهدف لتهجير الفسسطينيين من عكا وتفيير

 وائسالمية البارة، بحجة التطوير.
ويتابع أن السسطات ائسراليسية تسيطر رسميا عسى مسكية نحو تسعمالة منة ، وتطالب اليوم ب خالء 

ويكشف  منةال بخر منها، بأوامر ق الية بذريعة عدم تسديد ديون أو ترميم غير مسموا به. 220
مبنى يقيمون  يها  464عكاخ ال تسمح من جهة لألتالي بترميم  تواري لسجةير، نت أن خسسطة تطوير

أو تخيرتم بأن تقوم تي بالترميم مقاب  نفقات باتظة جدا، ومن جهة أخر  تطالبهم ب خاللها بسبب 
 مخاطر تداعيها.

، تمكد  ي تقريرتا خعكا.. 44الممسسة العربية لحقو  ائنسان ومقرتا مدينة الناصر، داخ  أرا ي 
تما  لسبشرخ ما سرد  أتالي المدينة.ترميم   ي التقرير الذي صدر بالعربية -وتجةم  لسحجر وا 

بأن الحكومات ائسراليسية دأبت عسى طمس معالم الوجود الفسسطيني المادي والمعنوي  -وائنجسيةية
 .2644 ي عكا وبقية المدن الساحسية الفسسطينية منذ 
ركةية  ي  سسطين، خ عت لسحكم العسكري، وسيطرت ويستذكر التقرير أن عكا، إحد  المدن الم

إسرالي   ور االحتال  عسى جميع أمالك الالجلين الفسسطينيين  يها، وو عتها تحت وصاية خالقيم 
واعتبرت مناة  كثير،  ي عكا القديمة خأمالك غالبينخ وسكانها مجرد  عسى أمالك الفالبينخ.

 حتى بترميمها وصيانتها دون إذن. سسطة التطويرخ ال يسمح لهممن خخمستأجرينخ 
ويكشف التقرير الحقوقي أن السسطات ائسراليسية تعتمد الخصخصة ورأس الما  اليهودي لتسوي  

 وتهميش الفسسطيني. كأدا، لتهويدمبان تاريخية  ي عكا القديمة بع ها أوقاف إسالمية، 
لعكا القديمة كموقع إرت  6002ام ويمكد التقرير أن السسطات ائسراليسية تستف  تصنيف اليونسكو ع

عالمي، لتنفيذ مخططات سرية ظاترتا التطوير السياحي دون أي اتتمام بح  السكان العرب 
 بالمأو .

ويو ح مدير الممسسة التي أصدرت التقرير، محمد ةيدان، أن األةمة السكنية  ي عكا وشقيقاتها 
ض والهوية، و ص  من النكبة المستمر،  ي من المدن الساحسية تاريخية، وجةء من الصرا  حو  األر 

 المدن الفسسطينية الساحسية حيفا، يا ا، السد، الرمسة.
65/26/6124، الجزيرة نت، الدوحة  
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 شيخ األزهر: الغرب يغذي الصراعات الطائفية لصالح "إسرائيل" .31

ة  ي عالمنا العربي القاتر،: اتهم شيخ األةتر د. أحمد الطيب الدو  الفربية بتفذية الصراعات الطالفي
وحزززذر الطيزززب، خزززال  لقالزززه أمزززس السزززفير ائيرانزززي  وائسزززالمي لتفتيتزززه وا  زززعا ه لصزززالح خإسزززرالي خ.

ثار، النعرات القومية، بعيدا عن توجهزات  بالقاتر، محمد محموديان، من استمرار الصراعات الطالفية وا 
 ائسالم وحرصه عسى الت امن والوحد،.

 62/26/6124 ،الخليج، الشارقة
 
 اإلسرائيلية تقيم نتائج المصالحة بين مصر وقطر: سترمي حماس في أحضان إيران المخابرات .30

بعنززوان خإسززرالي  تبحززت نتززالج المصززالحة المصززرية القطريززةخ، قززا  موقززع خوالززال خ ائخبززاري العبززري إن 
ر غزة، والحفزاظ خالمصالحة بين القاتر، والدوحة من شأنها عسى المزد  القريزب ائسزهام  زي إعزاد، إعمزا

لقزاء حركزة حمزاس  زي ح زن  عسى الهدوء  ي الجنوب، لكنها قد تعم  التدخ  ائيراني  زي القطزا  وا 
وذكززززر أن خوةارتززززي الززززد ا  والخارجيززززة ووكززززاالت االسززززتخبارات ائسززززراليسية المختسفززززة ينظززززرن  طهززززرانخ.

طزززا  وتهدلزززة الجبهزززة لسمصزززالحة باتتمزززام شزززديد، والتقزززديرات األوليزززة تزززي أنهزززا ستسزززهم  زززي إعمزززار الق
الجنوبيززة خززال  الشززهور القادمززة، لكززن مززن ناحيززة أخززر ،  زز ن تزز  أبيززب تعسززم أنززه عسززى المززد  البعيززد 

 زي أح زان إيززران، مزا يةيزد مززن احتمزاالت وقززو   سزتسقي المصزالحة بالجنززاا العسزكري لحمزاس مجززددا  
القطريزة تفيزر الخارطزة ونق  عن مصدر إسراليسي بزارة قولزه خالمصزالحة المصزرية  مواجهات جديد،خ.

االستراتيجية حو  إسرالي ، وسيمر وقت حتى ندرك أتميتها، ومن وجهة نظرنا،  ز ن األتزم تزو تزأثير 
 تذ  المصالحة عسى حركة حماسخ.

إن خالمصززززالحة  ،6002-2666رلززززيس البعثززززة ائسززززراليسية  ززززي قطززززر بززززين أعززززوام  ،قزززا  إيسززززي أبيززززدرو 
ن خالحركزززة الفسسزززطينية ستت زززرر ا  و ، اسزززتراتيجية كبيزززر،خ المصزززرية القطريزززة ت زززع حمزززاس أمزززام مشزززكسة

بسبب األمر،  الدوحة توقعت أن مساعداتها لحماس سزتجع  األخيزر، تصزر عسزى أن تكزون قطزر أحزد 
وسزززطاء أي اتفزززا  تهدلزززة مزززع إسزززرالي ، إال أن القطزززريين أدركزززوا أنزززه عنزززدما توا ززز  مصزززر السزززعودية 

سرالي  عسى عدم مشاركة الدوحة  ي الوس وذكر أن  اطة،   ن حماس ستنكسر وتر خ  ي النهايةخ.وا 
حزززاو  أن يصزززر عسزززى إشزززراك القطزززريين  زززي اتفزززا   ،رلزززيس المكتزززب السياسزززي لحمزززاس ،خخالزززد مشزززع 

التهدلة، لكن الحركة الفسسطينية وا قت  ي النهاية عسى إبقاء الدوحة خارج الصور،، ومنذ تذ  السحظة 
وأشزار أبيزدر إلزى أن خالقطزريين بزدأوا  زي تفييزر  يففزر األمزرخ.تم المساس باألمير القطري الشاب ولزم 
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سياستهم تجا  حماس بتقسي  كميات المساتمات التي يقدموتا لسحركة الفسسطينية، وحماس من جانبها 
 حاولت بك  طريقة ممكنة تنظيم العالقات مع إيران لتعويض النقصخ.

بززدعم تركيززا، التززي تست ززيف عسززى أرا ززيها  ولفززت الموقززع ائسززراليسي إلززى أن خحمززاس مززا ةالززت تتمتززع
مززن قيززادات الحركززة البززارة،،  ززي الوقززت الززذي يعززد  يززه أردوغززان عززدوا لسنظززام المصززري، ويعتبززر  عززددا  

 جةء ا من محور ائخوان المسسمين الثالثي  ي المنطقة الذي تمثسه أنقر، والدوحة وحركة حماسخ.
 65/26/6124 ،موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن

 
 غزة وثقت التحالف االستراتيجي بين القاهرة وتل أبيبعلى ": الحرب اإلسرائيلية األخيرة هآرتس" .32

بعنززززوان خمصززززر تخنزززز  غززززة، والفسسززززطينيين يطسقززززون النززززار عسززززى إسززززرالي خ، قالززززت صززززحيفة ختززززآرتسخ 
بزين القزاتر، ائسراليسية إن خالحرب ائسراليسية األخير،  ي قطا  غزة، وثقزت مزن التحزالف االسزتراتيجي 

وتزز  أبيززبخ. وأ ززا ت أن خجنززراالت مصززر يحتقززرون حركززة حمززاس أكثززر مززن تقززةة القيززاد، ائسززراليسية 
منها، و زي الوقزت الزذي أظهزرت  يزه الحزرب النوايزا الخبيثزة لسحركزة الفسسزطينية،  ز ن تز  أبيزب يمكنهزا 

 االستمرار  ي تنسي  تحركاتها ائقسيمية مع النظام العسكري  ي مصرخ.
تزت إلززى أن خالحصززار يزةداد عسززى قطززا  غززة،، وتنزاك حظززر عسززى الحركززة  زي معبززر ر ززح المصززري ولف

طزززوا  أيزززام األسزززبو ، ونقززز  األمزززوا  لسقطزززا  مزززن أجززز  إعزززاد، إعمزززار  متبزززاطئخ، مو زززحة أن خالسزززبب 
الرليسي  ي تزذا الجمزود تزو القزاتر،، التزي تمزارس  زفط ا عسزى غزة، ألنهزا لزيس لزديها مصزسحة  عسيزة 

وقالزززززت إن خالمصزززززريين يشزززززكون  زززززي وقزززززوف حمزززززاس وراء  فيزززززف عزززززن الحركزززززة الفسسزززززطينيةخ. زززززي التخ
التنظيمززات الجهاديززة  ززي سززيناءخ، ال تززة إلززى أنززه خبززالرغم مززن الخززوف الفسسززطينية مززن عمسيززة عسززكرية 

 إسراليسية  ي القطا ، إال أن حماس تقترب من نقطة قد تعسن  يها أنه لم يب  شيلا لتخسر خ.
ريون ي زفطون وحمززاس تهزاجم إسززرالي خ، قالزت صززحيفة خمعزاريفخ، إن تبززاد  إطززال  وبعنزوان خالمصزز

عسى حدود غة، مع إسرالي  يكشف ال فط الذي يمارس عسى حماس، والذي بسزببه تقزوم  النار ممخرا  
 إسرالي .خبخسط األورا  وتفتح جبهات مع 

تززدمير منززاة  تمتززد عسززى وأ ززا ت أنززه خبعززد أيززام قسيسززة سززينتهي الجززيش المصززري مززن عمسيززة  ززخمة ل
متززر، وذلززك ئقامززة منطقززة عاةلززة  ززي ر ززح إغززال  جميززع األنفززا  التززي تصزز  بززين جةلززي  100مسززا ة 

 المدينة المصري والفسسطينيخ.
 65/26/6124 ،موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن
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 المحتلةيدعو إلى تكثيف السياحة العربية واإلسالمية للقدس  األردنيالعمل والسياحة  وزير .33
الدكتور ن ا  القطامين  األردنيالعم  والسياحة واآلثار  شدد وةير إبراتيم: كام   -القدس المحتسة 

لمدينة القدس المحتسة وذلك من أج  كسر  وائسالميةعسى  رور، تكثيف الةيارات السياحية العربية 
الظالمة التي  ئجراءاتاالمفروض عسيها وتعةية صمود أتسها الذين يكابدون  ائسراليسيالحصار 

 تفر ها سسطات االحتال  عسيهم.
ووصف القطامين خال  جولته  ي أنحاء المدينة المقدسة بصحبة الشيخ عةام الخطيب مدير عام 

القدس ونالب محا ظ القدس عبد هللا صيام شعور  لد  دخوله القدس بالفرحة والحسر،، حيت  أوقاف
المبارك، را قتها مشاعر الحسر، والحةن لما  األقصىمسجد انتابته مشاعر الفرا لد  صالته  ي ال

االحتاللية عسيها والتحكم بالدخو   ائسراليسيةليه أو ا  المدينة المقدسة جراء السيطر، إبلت 
والخروج منها والتعدي عسى حرية العبادات ومجم  الحريات،  ي انتهاك صارخ لمشاعر العرب 

 والدولية. ائنسانية  والمواثي األعرافوالمسسمين وكا ة 
واستعرض الوةير القطامين جوانب من أوجه التعاون والتنسي  مع الجانب الفسسطيني لتنشيط الحركة 

ان ةيارته أتت بدعو، من نظيرته  إلى سسطين عامة ومدينة القدس خاصة، مشيرا  إلىالسياحية 
 إلى رور، االلتفات  إلى، ، ومنوتا المجيد األعيادالفسسطينية روال معايعة لسمشاركة ب طال   عاليات 

جذب السياا العرب والمسسمين  إنماوالمسيحية وليس بقصد الحج وحسب،  ائسالميةالسياحة الدينية 
، ودعم وتعةية ائسالميةوالتركية عسى مسسمي غرب بسيا كأندونيسيا وماليةيا وغيرتا من الدو  

عن مدينة القدس وتعةية صمود المقدسيين  يسيائسرالالمرجو، و ي مقدمتها كسر الحصار  األتداف
تكريس تذ  المدينة عاصمة أبدية لسدولة الفسسطينية المستقسة القادمة والتي تخص  ي  باتجا والد ع 

 .األرضأتميتها كا ة مسسمي 
 62/26/6124، الرأي، عّمان

 
 يال باراكمحمد. ش تسبب بإحباط عملية محكمة في الخارج الغت"الراي الكويتية": العميل  .34

إسرالي  عسمت منه بعمسية بورغاس مسبقا  وسمحت بحصولها حتى ال يتم كشفه... : ايسيا ج. مفناير
قتسى من السياا  1دخ  شاب باصا   ي مدينة بورغاس البسفارية و ّجر نفسه موقعا   6026 ي يوليو 

« حةب هللا»لي  الى اتهام جريحا   ي عمسيٍة سارعت اسرا 00االسراليسيين وسالقا  محسيا ، ا ا ة الى 
 بالمسمولية عنها من دون تقديم اي دلي .
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عسى عسم بالعمسية قب  حدوثها وسمحت بها بعد موا قة أعسى  ان اسرالي  كانت« الراي»وعسمت 
من أج  ائبقاء عسى « الت حية»المستويات األمنية والسياسية  ي ت  أبيب  ي موقٍف لم يخُ  من 

 وبهدف حمايته.« حةب هللا»داخ  جهاة العمسيات الخارجية الخاصة  ي « مصدرتا»
داخ   620 ي الجهاة « مصدرتا»سراليسيين؟ وَمن تو البالفة الكسفة من اال« الت حية»ما سّر تذ  

؟ كيف ُةر  تذا العمي  المرمو   ي الذرا  الخارجية لسحةب؟ وكيف انكشف أمر ؟ وأّي «حةب هللا»
 ؟«الموساد»بنك أتداف أ شى به لز 
 ي تعاُون ال ابط الر يع مسمو  قسم العمسيات الخاصة  ي « عالمة  ارقة»عمسية بورغاس شكست 

محمد. ش اذ كشف التحقي  معه انه تم إبالغ اسرالي  مسبقا  بالعمسية، لكن كْشفها قب  « ب هللاحة »
ليس لسمساءلة  حسب ب  ئمكان تفيير مستو  مسمولياته »تنفيذتا كان من شأنه تعري ه 

العمسياتية، األمر الذي قد يتسّبب بالحمو  دون استمرار تد ُّ  بنك المعسومات الخارجية 
 «.يسيينلإلسرال

وبّينت التحقيقات مع ال ابط العمي  جوانب من تذ  العمسية  ي غاية األتمية والحساسية  ي  وء 
المعسومات عن ان ال ابط االسراليسي المشّف  لمحمد.ش أمهسه لستشاور مع رمساله ألنه ال يستطيع 

بمقت  اسراليسيين. تحم  مسمولية قرار السماا لعمسية بورغاس بأن تتم مع ائدراك بأنها ستتسبب 
الصعداء « حةب هللا»وجاء قرار القاد، الر يعي المستو   ي ت  ابيب بالقبو  ليتنفس ال ابط  ي 

 لعمسه مسّجال  نجاحا   ي تنفيذ العمسية التي كان مسموال  عن إنجاةتا. ويعود
ت لم يكن يحسم وقّدم له معسوما« الموساد»لسعمي  الذي خدم « الُطعم الالةم»وتكذا قّدمت اسرالي  

وحتى توقيفه قب  سبعة أسابيع، وتو أقّر  ي التحقيقات معه بأنه قبض عسى  6001بها منذ العام 
ألف دوالر اميركي، استخدم الجةء األكبر منه  ي شراء الشق   400مد  تذ  االعوام مبسغ 

 واألرا ي  ي جنوب لبنان حيت مسقط رأسه  ي بسد، قريبة من مدينة صور.
اسرالي  بمقت  خمسة من مواطنيها الى حرصها عسى مساعد، تذا ال ابط وحمايته « حيةت »وتعود 

عن عمسيات عد،  ي اميركا الجنوبية وأذربيجان والهند وتركيا وتايسند « الموساد»بعدما كشف لز 
من بينهم حسين عتريس العام « حةب هللا»وقبرص، وتو ما أد  الى إلقاء القبض عسى  باط من 

م يعقوب، أما بخرتم  كان محمد تمدر  ي البيرو الذي ألقي القبض عسيه من دون ان وحسا 6026
يوما   ي سابقة غير معهود،، و قط بناء   240يكون  ي حوةته اي دلي ، وُأبقي عسى ذمة التحقي  

 «.الموساد»عسى إخبارية 
لقاء داخ  اسرا« حةب هللا»ان محمد. ش ساتم  ي كْشف متعاونين مع « الراي»وعسمت  لي  وا 

القبض عسيهم، وتم كانوا يعمسون عسى مراقبة رليس األركان غابي اشكيناةي، ا ا ة الى انه تسّبب 
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ب حباط عمسية ُمْحَكمة ومدروسة كانت تستهدف وةير الد ا  االسراليسي حينها ايهود باراك خارج 
 اسرالي .

متعاونا  مع الحةب كانوا  21وكشفت المعسومات ان محمد. ش ساتم  ي إلقاء اسرالي  القبض عسى 
يعمسون داخ  اسرالي  عسى أتداف متنوعة وبخرتم ةاتر عمر يوسف الذي التقا  محمد. ش  ي مكة 
المكرمة أثناء مراسم الحج، وتو المكان المفّ   لسحةب لسقاء عناصر  داخ  اسرالي  ئمدادتم 

 بالمعسومات والمهمات والما .
قع اي ا  بعدد من عناصر الحرس الثوري االيراني مث  حسن ان محمد.ش أو « الراي»كذلك عسمت 

عاما   ي اذربيجان التهامه بالتخطيط  21 راجي وبهرم  ايةي، وتذا األخير ُحكم عسيه بالسجن لمد، 
 واالشتراك  ي عمسية إرتابية  د السفار، االسراليسية  ي باكو.
أتمية ال ابط محمد، وتي لم تتردد  ي  وعكس سماا اسرالي  بقْت  مواطنيها  ي المدينة البسفارية

المسمولة  620الحفاظ عسيه بسبب المعسومات الثمينة التي قّدمها لسموساد خال  عمسه  ي وحد، الز 
عسما  انه كان مسموال  عن قار، بأكمسها، ا ا ة الى ان موقعه «حةب هللا»عن العمسيات الخارجية  ي

 يين  ي الحةب عسى كا ة مستوياتهم.كان يسمح له بسقاء جميع العسكريين واألمن
وُيعّد تذا العمي  المرمو  أحد أتم الجواسيس الذين ُكشف عنهم داخ  بنية الحةب بعد محمد الحاج، 

( وقّدم له كشفا  تفصيسيا  عن الهيكسية CIAالذي عم  لحساب جهاة الز )« ابو تراب»المعروف بز 
ألمر الذي سمح بزاستنتاج أسرار كبير، تتعس  التنظيمية لسحةب ومسموليات أع اله ومهماتهم، ا

 بتركيبة الحةب الداخسية وكيفية عمسه  ي الخارج.
بدأ ب عاد، النظر وتفيير المسموليات وخْسط الوظالف وتشديد الرقابة « حةب هللا»ونتيجة  لذلك،  ان

تفاصي    ي داخسه وعسى مستو  أع اله،  ي إطار ورشة عسى مستو  واسع، مع إعاد، النظر بأد ّ 
ك  مسمو  وما يمسكه ومن أين يمسك ما يمسك وحركة ك   رد الخاصة والعامة، عسما  ان توقيف 

 ال ابط محمد. ش ال يعني ابدا  ان الحةب كسوا  من منظمات او جيوش بعيد عن االخترا .
م و ي الحصيسة،   ن اسرالي  تواجه اليوم عمسيات لن تتوّقف  ّدتا  ي الخارج الن الحةب حاس

لناحية االنتقام لقالد  عماد مفنية، وان عمسية واحد، او اثنتين او ثالت لن تكفي لالخذ بالثأر، وتي 
، ومستو  ائنذار سيرتفع الن محمد. 620ال تمسك بعد اليوم عيونا  داخ  وحد، الز  -اي اسرالي   -

 ش الذي عم  كجهاة إنذار مبّكر لها لن يستطيع ان يقدم شيلا  بعد اليوم.
 65/26/6124الراي، الكويت، 
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 في القدس استيطانيةوحدة  381بناء  "إسرائيل"تركيا تدين قرار  .35
وحد، سكنية  ي شرقي القدس، ومواصزسة  040أدانت تركيا بشد،؛ القرار ائسراليسي الذي يسمح ببناء 

الخارجيزة  وقزا  بيزان صزادر عزن وةار، غير المشروعة  ي األرا ي الفسسطينية. االستيطانيةأنشطتها 
غيززر القانونيززة عسززى  االسززتيطانيةالتركيززة يززوم الخمززيس: خ نززدين بشززد، اسززتمرار إسززرالي   ززي أنشززطتها 

 040األرا ززي الفسسززطينية المحتسززة؛ رغززم كزز  التحززذيرات مززن المجتمززع الززدولي، وبخرتززا السززماا ببنززاء 
نتهاكززا  ا؛ تشززك  خ إسززراليخوأ ززاف البيززان أن الخطززوات التززي أقززدمت عسيهززا  وحززد،خ  ززي شززرقي القززدس.

لسقوانين الدولية، من خزال  خسز  أمزر واقزع  زي القزدس، وتخريزب أر زية حز  الزدولتين، مشزيرا  إلزى أن 
 تسك الخطوات ال يمكن قبولها.

 65/26/6124 ،الين أونفلسطين 
 
 "إسرائيل"القاهرة: مؤتمر المشرفين على شؤون فلسطين يؤكد رفضه إعالن القدس عاصمة  .36

خ: أعسن ممتمر المشر ين عسى شمون الفسسطينيين  ي الدو  العربية الم يفة،  ي ختزام خو ا -القاتر، 
مززس، عززن ر  ززه لكا ززة البززرامج والخطززط ائسززراليسية الرسززمية وغيززر الرسززمية أاجتماعاتززه  ززي القززاتر،، 

 عسزززى تمسزززكه ب قامزززة الدولزززة الفسسزززطينية ، مشزززددا  خدولة إسزززرالي زخالراميزززة إلزززى إعزززالن القزززدس عاصزززمة لززز
 ، وعاصزمتها القزدس.2621المستقسة ذات السياد، عسى كامز  األرا زي الفسسزطينية التزي احتسزت عزام 

ودعا الممتمر  ي توصياته الختامية،  ي القاتر،، المجتمع الدولي إلى تطبي  قزرارات الشزرعية الدوليزة 
بهزا، مشزددا  ذات العالقة بزأن القزدس تزي أرض محتسزة وأي إجزراءات بهزا تزي الغيزة وباطسزة وال يعتزد

 ززي الوقززت ذاتززه عسززى عروبززة مدينززة القززدس، وعززدم شززرعية ائجززراءات ائسززراليسية الهاد ززة إلززى  ززمها 
 وتهويدتا وتفيير طبيعتها الجفرا ية والديمفرا ية.

وأدان الممتمر الذي ترأس أعماله، رلزيس دالزر، شزمون الالجلزين  زي منظمزة التحريزر الفسسزطينية ةكريزا 
وما تقوم به من حفريزات تهزدد بانهيزار المسزجد األقصزى المبزارك ومحيطزه  خرالي إسخغا، ممارسات اآل

 والتي أدت إلى حدوت تشققات  ي المصسى المرواني وأماكن أخر   ي محيط الحرم القدسي.
لر ززع الحصززار و ززتح المعززابر التجاريززة مززن  خإسززرالي خوطالززب المززمتمر المجتمززع الززدولي بال ززفط عسززى 

لزززى قطزززا  غزززة، بشزززك   ، 21/22/6001كامززز ، وتفعيززز  اتفزززا  المعزززابر الزززذي تزززم التوصززز  إليزززه  زززي وا 
والسززماا ب دخززا  مززواد البنززاء الالةمززة مززن المعززابر التجاريززة ئعززاد، إعمززار قطززا  غززة، إثززر االعتززداءات 
نشاء ممر بمن بين قطا   عاد، بناء المطار، وا  ائسراليسية المتواصسة، وكذلك المواد الصناعية الخام وا 

كزد المزمتمر دعمزه لحكومزة التوا ز  الفسسزطينية  زي ممارسزة مهامهزا  زي قطزا  أو   فة الفربيزة.غة، وال
عززرب المززمتمر عززن قسقززه البززالغ بسززبب أ و  غززة، ودعززو، كزز  األطززراف إلززى تمكينهززا مززن أداء تززذ  المهززام.
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طزا  تأخير بدء إعاد، ائعمار  ي قطا  غة، بعد التدمير الذي تسبب بزه العزدوان ائسزراليسي عسزى الق
ويدعو الدو  المانحة إلى الو زاء بمزا التةمزت بزه مزن تعهزدات ماليزة خزال  مزمتمر ائعمزار الزذي عقزد 

 .6024اكتوبر 26بالقاتر،  ي 
 62/26/6124 ،األيام، رام هللا

 
 حزب موريتاني يتهم البرلمان األوروبي باالنتقام بعد طرد سفير "إسرائيل" .37

ر أحززةاب األغسبيززة الرلاسززية الموريتززاني، البرلمززان األوروبززي اتهززم حززةب خالكرامززةخ، ثززاني أكبزز نواكشززوط:
 ززي  ،وقززا  الحززةب بالسزعي لالنتقززام مززن موريتانيزا عسززى خسفيززة قطززع عالقاتهزا مززع خالكيززانخ الصزهيوني.

، إن البرلمزززان األوروبزززي قزززام قبززز  أيزززام بتوصزززية اسزززتعمارية تعزززةو إلزززى موريتانيزززا الكثيزززر مزززن لزززه بيزززان
وتتهمهزا بزالتميية العنصزري واالعتقزاالت التعسزفية والتعزذيب واسزتخدام العنزف الممارسزات االسزتعبادية 

 د المتظاترين السسميين. واعتبزر الحزةب أن مهندسزي موقزف البرلمزان األوروبزي مزن موريتانيزا أرادوا 
االنتقززام مززن موريتانيززا عسززى طردتززا لسسززفير الصززهيوني ومعاقبتهززا عسززى ر ززض التبعيززة واسززتقال  قرارتززا 

 ها الوطنيةخ.وسيادت
 62/26/6124 ،الخليج، الشارقة

 
 روسيا تدعم المشروع الفلسطيني وتسعى إلى تفادي اصطدامه ب "الفيتو" .38

أكززدت وةار، الخارجيززة الروسززية نيززة موسززكو تأييززد مشززرو  القززرار الفسسززطيني  ززي مجسززس األمززن الززدولي 
دي اصطدامه بح  النقض وكذلك اتتمامها بحصو  المشرو  عسى موا قة جميع أع اء المجسس لتفا

وقززا  نالززب وةيززر الخارجيززة الروسززي غينززادي غززاتيسوف لوكالززة خإنتر ززاكسخ، خكمززا  همنززا مززن  خالفيتززوخ.
الفسسطينيين،   ن التصويت قد يجري  ي أقرب وقت، لكنهم لم يحددوا بعد موعدا  لزه. أكزدنا أكثزر مزن 

 مر، أننا سنصوت لمصسحة تذا القرارخ.
 زي مجسزس األمزن  21ز سزي خنريزد أن نزر  نزص قزرار ير زي جميزع األع زاء الزوأكد الدبسوماسزي الرو 

طزززال  عمسيزززة  ويهزززدف بالفعززز  إلزززى تحقيززز  نتزززالج عمسيزززة  زززي تسزززوية النزززةا  الفسسزززطيني خائسزززراليسيخ وا 
وقززا  غززاتيسوف إن مشززرو  القززرار الفسسززطيني قززد سززسم إلززى مجسززس  المفاو ززات وحزز  المشززاك  كا ززةخ.

سززاعة،  64ن ذلززك يعنززي أن التصززويت عسيززه يمكززن أن يجززري بعززد انتهززاء مززد، األمززن الززدولي رسززميا  وا  
 مشيرا  إلى ح  الفسسطينيين  ي المطالبة ب جراء التصويت  ي أي وقت.

 62/26/6124 ،الخليج، الشارقة
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 للتغريد من أجل غزة األسبوع المقبل أوروبيةحملة  .39
   عالية لستفريد عبر مواقع التواص  تستعد الحمسة األوروبية لر ع الحصار عن غة، ئطال لندن:

االجتماعي عبر أوسمة محدد،، لسفت أنظار العالم إلى معانا، قطا  غة،. وقا  ع و الحمسة 
كانون األو / ديسمبر  61األوروبية  ي إيطاليا رالد الصالحات: خإن حمسة التفريد ستنطس   ي 

ر سبع لفات أوروبية عسى األق ، كانون الثاني/ يناير من العام المقب ، وذلك عب 24وحتى 
وستستخدم الحمسة أوسمةخ. وأشار الصالحات إلى أن حمسة التفريد تتةامن مع عدد كبير من 

 األنشطة التي أطسقتها الحمسة األوروبية لر ع الحصار، تحت عنوان خأسابيع أوروبية ألج  غة،خ.
والمدمر، والذي بات يشهد واقع ا  وقا : خإن تذ  الحمسة تهدف إلى الت امن مع قطا  غة، المحاصر

 سنواتخ. 4إنسانيا  صعبا  لسفاية، وتشديدا  غير مسبو  لسحصار ائسراليسي المفروض منذ 
وتستعد الحمسة األوروبية لر ع الحصار عن غة، بالمشاركة مع عشرات الممسسات العامسة  ي القار، 

من كانون األو /  61،، بدءا  من الزاألوروبية لتنظيم عشرات الفعاليات الت امنية مع قطا  غة 
 ديسمبر الجاري.

 65/26/6124قدس برس، 
 
 على غزة 6118في ألمانيا يقيمون فعاليات إلحياء ذكر: عدوان  نشطاء .41

أعسززن خالتجمززع الفسسززطيني  ززي ألمانيززاخ عززن تنظززيم سسسززسة مززن الفعاليززات الجماتيريززة  ززي أنحززاء : بززرلين
 عسى قطا  غة،. 6006-6004سة لعدوان شتاء ألمانيا خال  الذكر  السنوية الساد

ويززززأتي ذلززززك اسززززتجابة لنززززداء خالحمسززززة األوروبيززززة لر ززززع الحصززززار عززززن غززززة،خ بتنظززززيم أسززززابيع الت ززززامن 
 األوروبية  ي الذكر  السنوية السادسة لتسك الحرب العدوانية.

سسززسة الفعاليززات ودعززا خالتجمززع الفسسززطيني  ززي ألمانيززاخ إلززى إحيززاء تززذ  األسززابيع عبززر المشززاركة  ززي س
 24ديسمبر الجاري وحتى  /و األكانون  61الجماتيرية التي ينظمها بهذ  المناسبة خال  األيام من 

 يناير المقب . /ثانيالكانون 
سهي  أبو شزمالة، رلزيس التجمزع الفسسزطيني  زي ألمانيزا: خإّن  ظزالع القتز  الجمزاعي والتزدمير  .وقا  د

  بحزّ  الشزعب الفسسزطيني خزال  ذلزك العزدوان البشزع، ال يمكزن َأن الواسع التي اقتر ها جزيش االحزتال
 ُتمَحى من الذاكر،، وستبقى شاتد إدانة لمجرمي الحرب عسى مّر األجيا خ.

 65/26/6124قدس برس، 
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 دوالر مليار 669موازنة سعودية قياسية بإنفاق مقّدر بـ  .40
ية لمجسزززس الزززوةراء عقزززدتا الريزززاض أعسنزززت السزززعودية  زززي جسسزززة اسزززتثنال: شزززعبان الزززدواري -الريزززاض 

أمزس، أكبززر مواةنزة  ززي تاريخهزا لسعززام المقبز ، عسززى رغزم تهززاوي أسزعار الززنفط و زعف نمززو االقتصززاد 
 مسيزززاراتدوالر( بةيزززاد، خمسزززة  مسيزززار 666ا  )زبسيزززون ريززز 420وأقزززر مجسزززس الزززوةراء إنفزززا   العزززالمي.

ا  مقارنززة مسيززار  201ا ، بانخفززاض زريزز يززارمس 121مقارنززة بالعززام الحززالي،  ززي حززين قززدرت ائيززرادات بززز 
 241عجزةا  تقزديريا  قيمتزه  6021ا . وتت زمن مواةنزة مسيزار  411بتوقعات مواةنة العام الحزالي البالفزة 

 ا  سيجري تمويسه من  الض احتياطات المواةنات السابقة أو عبر االقتراض.زري مسيار
يتوقززع أن تبسززغ ائيززرادات الفعسيززة  ززي نهايززة العززام  وو زز  األرقززام الرسززمية لإلنفززا  الفعسززي لسعززام الحززالي

 %46عن المقدر لها بالمواةنة، وتمث  ائيزرادات النفطيزة  %66ا  بةياد، نسبتها زتريسيون ري 24042
 242. أما النفقات الفعسية لسعام الحالي  تبسزغ 6020منها بانخفاض نسبته واحد  ي الملة مقارنة بعام 

عمززا صززدرت بززه المواةنززة، وبسززغ العجززة  ززي  %6441ا  وبنسززبة زبسيززون ريزز 641ا  بةيززاد، زتريسيززون ريزز
 ا .زبسيون ري 14مواةنة العام الحالي 

 62/26/6124 ،الحياة، لندن
 
 في أن تصبح مصدرا رئيسيا للطاقة "إسرائيل"أمام طموحات  العقبةحماس هي تقرير:  .42

صزززالي نفيززة أحمززد حززو  مطزززامع نشززر موقززع خميززد  إيسزززت بيخ مقززاال مطززوال لسصززحا ي االستق: لنززدن
إسرالي   زي غزة،، وعالقزة تزذ  المطزامع باكتشزا ات الفزاة  زي البحزر المتوسزط و زي غزة،، األمزر الزذي 
د ع بعزض السياسزيين والكتزاب ائسزراليسيين لسزدعو، إلزى ختطهيزر عرقزي  زي غزة،خ، وكيزف تعزد كز  مزن 

 م ائسراليسية.إسرالي  وأميركا والرباعية حماس تي العقبة أمام تحقي  األحال
يقو  الكاتب إن عمسية الجرف الصامد ائسراليسية خزال  الصزيف الما زي  زد القطزا ، الزذي يصز  

ألزف بيزت، وأثزرت عسزى أكثزر مزن  200مسيون نسمة، أدت إلى تدمير أكثر مزن  244عدد سكانه إلى 
 ثست سكان القطا . وير  أن تذا الدمار الواسع لم يكن صد ة.

قاله رليس بسدية بيت حانون، محمزد الكفارنزة: خالحيزا، أصزبحت مسزتحيسة  زي تزذ   ويذكر  ي مقاله ما
 البسد،..  ال ماء وال كهرباء وال اتصاالت، والبسد يفتقد لمقومات الحيا، األساسيةخ.

مزززن أن خالحيزززا،  زززي القطزززا  سزززتكون  6026ويشزززير الموقزززع إلزززى مزززا قالزززه تقريزززر لألمزززم المتحزززد، عزززام 
خ، وكذلك مزا قالزه المفزوض العزام لألونزروا،  سيبزو غرانزدي، بعزد ذلزك بعزام 6060مستحيسة بحسو  عام 

 إن خغة، تتحو  بسرعة إلى مكان تصعب الحيا،  يهخ.
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ويبزززين الكاتزززب أنزززه بينمزززا ال يعتزززرف ائسزززراليسيون بأتزززدا هم االسزززتراتيجية مزززن تزززدمير القطزززا ، إال أن 
بالحقيقزة، مشزيرا إلزى مزا كتبزه مزارتين شزيرمان تصريحات المسمولين الرليسيين  ي إدار، نتنيزاتو تشزي 

عزاد،   ي خجيروساليم بوستخ خال  الحرب عسى غة، خالح  الوحيد القاب  لالستمرار تو تفكيك غزة،، وا 
تززوطين العززرب غيززر المحززاربين )خززارج القطززا (، وبسززط السززياد، ائسززراليسية عسززى المنطقززةخ، واشززتكى 

ي يمارسها اليسار غير المنتخب والمتمسزك بمزا يسزمى خحز  شيرمان  ي المقالة ذاتها من ال فوط الت
 الدولتين.. واألرض مقاب  السالمخ.

ويعسزز  الكاتززب أنززه بالنسززبة لشززيرمان  زز ن خقززص العشززبخ لززم يعززد يكفززي، بزز  يجززب اقززتال  العشززب مززن 
لى األبد.  الجذور.. مر، وا 

   كر المسمولين ائسراليسيين ويمكد أن شيرمان الذي قا  تذا الكالم ليس شخصا منبوذا، ب  إنه يمث
الكبززار  ززي الحكومززة، وتززو المززدير الممسززس لمعهززد الدراسززات االسززتراتيجية ائسززراليسية، وبززين مززن يميززد 

وعززوةي النززداو وةيززر  6020أ كززار  يعقززوب أميززدرور، مستشززار األمززن القززومي ائسززراليسي حتززى عززام 
 لوةراء ووةير الد ا .السياحة ووةير الطاقة الساب  وموشي يعسون، نالب رليس ا

ويو ح التقرير أن أميدرور مثال لطالما دعا إسرالي  إلى إعاد، احتال  غة، خلمنزع وجزود و زع تقزو  
 يه حماس  ي غة،، كما تقو  حةب هللا  ي جنوب لبنانخ، كما أن خسيفته يوسي كوتين، الذي أشرف 

ب رلززيس الشززين بيززت، قززا  مززع يعسززون عسززى عمسيززة الجززرف الصززامد، والززذي احتزز  سززابقا منصززب نالزز
لراديززو الجززيش ائسززراليسي إن العمسيززة خسقززت جززوا  ززي غززة، يمكززن لسسززسطة الفسسززطينية مززن العززود، إليهززا 

 عسى حساب حماس،  هي كانت بحاجة خلنة  السالاخ.
بينما قا  وةيزر الخارجيزة أ يفزدور ليبرمزان: خمزا دامزت حمزاس تسزيطر عسزى غزة،،  سزن نسزتطيع تزو ير 

ينززا  ززي الجنززوب، ولززن نسززتطيع التوصزز  إلززى اتفاقيززة سززالمخ، وكززان ليبرمززان اقتززرا خززال  األمززن لمواطن
 بخر تجوم عسى غة، أن يعاد احتاللها لسق اء عسى الهجمات الصاروخية، بحسب الموقع.

 
 هل تهدد الدولة الفلسطينية السيطرة اإلسرائيلية على الطاقة؟

نزداو، وةيززر السززياحة الحززالي، الززذي شززف  منصززب ويفيزد التقريززر إن مميززدا بخززر لشززيرمان تززو عززوةي ال
، حيزززت كزززان يشزززرف عسزززى السياسزززات ائسزززراليسية المتعسقزززة 6020و 6006وةيزززر الطاقزززة بزززين عزززامي 

بمصزادر الطاقززة، وخاصزة مززا يتعسزز  باكتشزا ات الفززاة وخيزارات إسززرالي   ززي التصزدير. وعنززدما كانززت 
، قزا  النززداو 6022لدولزة الفسسزطينية عزام السزسطة الفسسزطينية تسزعى لسحصزو  عسزى اعتززراف أممزي با

لإلذاعززة ائسززراليسية إنززه يجززب عسززى إسززرالي  إعززالن  ززمها لززوادي األردن ومسززتوطنات ال ززفة الفربيززة 
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وغززة، مزززن طزززرف واحززد؛ لقطزززع الطريززز  عسزززى المحاولززة الفسسزززطينية. كمزززا أنزززه أرسزز  قبززز  ذلزززك لتشزززيسي 
 الفسسطينية. وأستراليا وكولومبيا ئقناعها بالتصويت  د الدولة

 
 لماذا اختير النداو الذي كان يشغل حينها وزير الطاقة والماء للقيام بهذا العمل؟

ويجيب الكاتب بأن إسرالي  اكتشفت  ي السنوات القسيسزة الما زية حقزو  غزاة تحتزوي عسزى تريسيونزات 
قة وجود حق  اكتشفت شركة نوب  األميركية لسطا 6020األمتار المكعبة،  في كانون األو / ديسمبر 

ترليزون قزدم مكعزب مزن  61غاة وحق  ليفياثان  ي البحر األبيض المتوسط، وقالزت إنزه يحتزوي عسزى 
 21الفزاة، مزع أن مسزحا بخزر مزن ممسسزة المسزح الجيولزوجي األميركزي قزدرت المخزةون بعزد ذلزك بززز 
والي تريسيززون قززدم مكعززب. كمززا أن الممسسززة ذاتهززا قززدرت أن حززوض المشززر  العربززي يحتززوي عسززى حزز

تريسيززون قززدم مكعززب، وتززذا الحزززوض تشززترك  يززه إسززرالي  ولبنزززان وسززوريا وقبززرص وغززة،، وقزززا   266
 المتحدت باسم ممسسة المسح إن تذا أكبر من أي شيء قدرنا   ي الواليات المتحد،.

ويجززد التقريززر أن تززذ  االكتشززا ات قززد تحززو  إسززرالي  إلززى أحززد كبززار مصززدري الفززاة  ززي العززالم، ولكززن 
أن تززذا المخززةون مززن الفززاة ال يكفززي لستصززدير  6026طبززات،  قززد قززدر عسمززاء الطاقززة عززام تنززاك م

سزنة حتزى  40واالستخدام المحسي، حيت أشاروا إلى أن احتيزاطي الفزاة تزذا قزد ين زب  زي أقز  مزن 
 لو اختارت إسرالي  أال تصدر الفاة.

حقو  الفزاة المكتشزفة حزديثا تقزع ويسفت الكاتب إلى أنه مما يةيد األمور تعقيدا تهديد الحرب،  بعض 
إن إسزرالي  لزن تتزوانى عزن اسزتخدام  6020 ي مناط  غير وا حة المسكيزة، وكزان النزداو قزا  عزام 

 القو، لحماية حقو  الفاة البحرية، ردا عسى كالم بأن حق  ليفياثان يمتد إلى الميا  ائقسيمية السبنانية.
بخ، والذي اسزتنفذ تقريبزا، وبلزر خنزوا نزورتخ، -وتما خماريكما أن بلرين يمتدان إلى حدود غة، المالية 

 وكالتما ب شراف شركة نوب  لسطاقة.
 

 هل غاز عزة هو مفتاح السالم؟
ويذكر الموقع أن تقريرا نشرته ممسسة المارشا   ند األلمانية األميركية مزن تزأليف سزايمون تندرسزون 

السياسزات إن مارينزا غزة، يحتزوي عسزى  قب  الحرب عسى غزة، بأشزهر، قزا   يزه  زي مزوجة 6024عام 
، مزن ممسسززة بززريتيش غززاة، ويمكززن 6000أكثزر مززن تريسيززون قززدم مكعززب مزن الفززاة تززم اكتشززا ه عززام 
 6002عامززا، ولكززن انتخززاب حمززاس عززام  60لهززذا الحقزز  أن يمززد الفسسززطينيين بحززاجتهم لسطاقززة لمززد، 

 ز ن إسزرالي  أبزدت اتتمامزا  زي  أوقف أي مباحثزات بشزأن تزذا الحقز  مزع السزسطة، وبحسزب تندرسزون
  ي ابتكار طريقة الستفال  الفاة من الحق . 6026وبداية  6022نهاية عام 
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، عنزززدما اعتبزززر كززز  مزززن مبعزززوت 6020ويظهزززر التقريزززر أن االتتمزززام الدبسوماسزززي الزززدولي اةداد عزززام 
ال بزد أن يشزك  جزةءا الرباعية الدولية توني بسير ووةير الخارجية األميركية جون كيري أن مارينا غة، 

، حيزت اعتزرف المسزمولون ائسزراليسيون 6020من أي صفقة سالم و ي شزهر تشزرين األو / أكتزوبر 
بأن الحكومة ائسراليسية تميد المشرو ، وتذا ما تثبته وثزال  الخارجيزة البريطانيزة، التزي خرجزت لسزرأي 

 العام بناء عسى قانون حرية المعسومات.
  تنظززر إلززى مارينززا غززة، عسززى أنززه سززير ع بشززك  كبيززر دخزز  السززسطة، كمززا أن ويبززين الكاتززب أن إسززرالي

اسزززتخدام غزززاة غزززة،، بحسزززب تقريزززر تندرسزززون سزززيو ر خعسزززى إسزززرالي  اسزززتخدام غاةتزززا لتوليزززد كهربزززاء 
لسفسسطينيين .. كما ان استخدام إسرالي  لهذا الفاة سيو ر عسيها استخدام غاة الحقو  األخر ، الذي 

 بحقوقه وحقو  أي حقو  إسراليسية قد تكتشف  ي السنوات القسيسة القادمةخ.تحظى شركة نوب  
ويواصزز  تندرسززون خسززيكون غززاة غززة، متززو را لسنقزز  إلززى الشززبكة ائسززراليسية لسفززاة، ويفززذي محطززات 
التوليزد والبتروكيماويززات  زي طززو  الززبالد وعر زهاخ، م ززيفا أنزه يمكززن اسززتخدام الفزاة لتشززفي  محطززة 

وحتززى لس ززفة الفربيززة، حيززت يحززو  الفززاة لمحطززات توليززد الكهربززاء ائسززراليسية التززي  التوليززد  ززي غززة،
 تةود ال فة بالكهرباء.

 
 هل يشكل غاز غزة مفتاح التصدير؟

ويستدرك الكاتب أن تناك بعدا بخر ألتميزة غزاة مارينزا غزة، لطموحزات إسزرالي  التجاريزة، أشزار إليزه 
الطاقززة  ززي مكتززب تززوني بسيززر لسبعثززة الرباعيززة  ززي القززدس برليزز  إةراحززي، المستشززار األو   ززي شززمون 

الشرقية، حيت قا  إن أصعب التحزديات أمزام إسزرالي   زي أن تصزبح مصزدرا لسفزاة  زي المنطقزة، تزو 
 معار ة الشعوب العربية  ي األردن ومصر وتركيا وغيرتا. 

 يهزا غزاة غزة،  ززي وي زيف إةراحزي أنزه يمكزن تجززاوة تزذ  المقاومزة إن وجزدت إسزرالي  طريقززة تزدخ  
المعادلة؛ كي تستطيع الشعوب العربية تقب  صفقات غاة مع إسرالي ، وقا : خأظن أنه من الخطأ أن 
تزدخ  إسززرالي   ززي عقززود  ززي المنطقززة دون اعتبززار لسبعززد الفسسززطيني وكيززف يمكززن أن ينفززع إسززرالي  .. 

كة مصزدري الطاقزة، وليكزون يجب عسى إسرالي  استخدام مارينا غزة،  زي محاوالتهزا لالن زمام إلزى شزب
جسززرا بينهززا وبززين العززالم العربززي )عززن طريزز  بيززع( الفززاة الفسسززطيني  ززي األسززوا  المختسفززةخ، أو عززن 
طريزز  التوصزز  إلززى صززفقة تبيززع  يهززا الشززركة المسززمولة عززن حقزز  تامززار وليفياثززان تسززمح ببيززع الفززاة 

 بأسعار رخيصة لسسسطة الفسسطينية، و   التقرير.
ن حماس تبقى تي العقبة األكبر ألي من تزذ  السزيناريوتات،  بحسزب تندرسزون: خإن وير  الكاتب أ

أتم تحد لرمية الوةير كيري حو  الفاة الطبيعي  ي حق  مارينا غة، تو أن الحق  قبالة سواح  غة،، 
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التزي تسزيطر عسيهزا حمزاس، والتزي ال تعتززرف السزسطة  زي رام هللا بشزرعيتها، كمزا أن الواليزات المتحززد، 
 عد حماس منظمة إرتابية، ولذلك   ن واشنطن ممنوعة قانونيا من التعاون معهاخ.ت

ويززذتب الموقززع إلززى أن تززذا يعنززي مززن وجهززة نظززر الصززقور ائسززراليسية والرباعيززة الدوليززة أن اسززتمرار 
وجزود حمزاس  زي قطزا  غززة، يشزك  العزال  األكبزر الزذي يمنززع السزيطر، ائسزراليسية عسزى سزو  الطاقززة 

 قة. ي المنط
خمزن الوا زح أنزه ودون عمسيزة  6001وينق  التقرير عن وةير الد ا  الحالي يعسزون مزا قالزه  زي عزام 

عسززكرية تق ززي عسززى سززيطر، حمززاس عسززى غززة،  ززال أعمززا  تنقيززب يمكززن القيززام بهززا دون موا قززة تززذ  
 الحركة ائسالمية المتطر ةخ.

روبهززا المتكززرر،، ألن ت ززعف قززو، ويقززو  الكاتززب إنززه منززذ ذلززك الوقززت سززعت إسززرالي ، ومززن خززال  ح
حمززاس  ززي غززة،، مززن خززال  ال ززفط عسززى المززدنيين وجعسهززم يززد عون ثمنززا باتظززا، وعززن طريزز  أعمززا  
عسزززكرية متجزززاوة، لسحزززد،  قزززد اسزززتطاعت إسزززرالي  تزززدمير البنيزززة التحتيزززة لفزززة، حتزززى أصزززبحت معظزززم 

 مساحات غة، غير صالحة لسعيش تقريبا. 
ألخيزززر، والهدنززة التززي وقعزززت مززع حمززاس تمكنزززت إسززرالي  مززن تشزززديد ويمكززد الكاتززب أنزززه بعززد الحززرب ا

نشزززاء لجنزززة مشزززتركة مزززن  200الحصزززار عسزززى غزززة، بتثبيزززت منطقزززة عاةلزززة بعزززرض  متزززر داخززز  غزززة، وا 
إسرالي  والسسطة واألمم المتحد،، لمراقبة إدخا  مواد البنزاء إلزى غزة،، لستأكزد مزن أن حمزاس ال تسزتفيد 

ية، وال تةا  إسرالي  تشزترط تجريزد حمزاس مزن السزالا قبز  إعمزار من أي مواد تدخ  ألغراض عسكر 
 غة،. 

ويجد التقرير أن تذ  الخطة غير العادية ستبقي غة، تحت مراقبة الطالرات ائسزراليسية، وتحزت رحمزة 
السجنزززة األمميزززة المشزززتركة مزززع السزززسطة، التزززي سزززتقدم طسبزززات إعزززاد، إعمزززار البيزززوت ئسزززرالي  لسموا قزززة 

 عسيها.
  الكاتب إلزى أنزه  زي  زوء تزذا السزيا  نسزتطيع  هزم مزا قامزت بزه المحكمزة األوروبيزة العامزة ويتوص

 من حذف اسم حماس من قوالم ائرتاب، وسعي البرلمان األوروبي لالعتراف بفسسطين  ْهم ا مختسف ا.
ويخسص الكاتب إلى أن إ عاف حماس عسكريا يسه  من رمية كيري والرباعية الستفال  غاة غزة، 

ي صزززفقة خسزززالمخ، ويبزززدو أن تحزززرك االتحزززاد األوروبزززي األخيزززر مصزززمم لحزززت الفسسزززطينيين وحمزززاس  ززز
لسخ و  لتسك الرمية، وتي غة، منةوعة السالا، وح  دولتين تحت السيطر، ائسراليسية، وتذ  الجةر، 
اد والعصززا تززي التهديززد الززدالم بتحطززيم غززة، تمامززا، بحيززت تصززبح غيززر قابسززة لسحيززا، بتواطززم مززن االتحزز

 االوروبي وأميركا من خال  التجار، والتعاون العسكري.
65/26/6124، "62موقع "عربي   
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 كفى عبثا بحقوق الشعب الفلسطيني .43

 د. أنيس مصطفى القاسم
العبت بهذ  الحقو   ي تةايد تصاعدي، وباسم الشعب الفسسطيني ، وخاتمته حتى تزذ  السحظزة   تزو 

مجسزس األمزن، وتطسزب مزن المجسزس أن  إلزىلقيزاد، الفسسزطينية مشرو  القرار البالس الذي تقزدمت بزه ا
يقرر أن يكون الح  تفاو يا وأن يقرر المجسس المعزايير التزي يحزتكم اليهزا  زي تزذا التفزاوض، وكزأن 

المتحززد، ومجسززس األمززن ذاتززه  لألمززمقززرار جديززد أو كززأن الجمعيززة العامززة  إلززىتززذ  المعززايير  ززي حاجززة 
نون الزدولي والقزانون الزدولي ائنسزاني لزم يحزدد المعزايير التزي تحكزم إنهزاء ومحكمة العد  الدولية والقزا

وتزذا يعنزي انسزحاب ”. االحزتال  إنهزاء“احتال  أرا ي الفير بالقو،، والتي تختصر كسها  ي كسمتزين: 
ةالززة كزز  مززا أحدثززه مززن بثززار ومخالفزززات  المحتزز  عسززكريا ومززدنيا مززن جميززع األرا ززي التززي احتسهززا وا 

لي والقانون الدولي ائنساني والتعزويض عزن اال زرار التزي ترتبزت عسزى االحزتال . وبهزذا لسقانون الدو 
، واذا تخسززف االحززتال  عززن األطززراف زز ن األمززر ال يحتززاج الززى معززايير جديززد، يبتززدعها أي طززرف مززن 

 ئرغامزهاالحتال  يمكزن عندلزذ الرجزو  الزى الجهزة المختصزة  زي األمزم المتحزد،  ئنهاءالقيام بما يسةم 
عسى الو اء بااللتةامات الواجب الو زاء بهزا النهزاء االحزتال  و قزا لسقزانون بفزرض العقوبزات عسيزه، كمزا 

 االحتال . ئنهاء، وليس لو ع معايير لستفاوض أ ريقياحص  بشأن جنوب 
ولآلسف  ان المعايير تذ  التي ُطِسَب اقرارتا من مجسس األمزن جزاءت ئعزاد، الطزر ين لستفزاوض مزن 

ئنهززاء االحززتال ، ولكززن و زز  معززايير تتعززارض كسيززا مززع القززانون الززدولي والقززانون الززدولي  يسجديززد ولزز
ائنسزززاني وقزززرارات األمزززم المتحزززد، و تزززاو  محكمزززة العزززد  الدوليزززة، وتجعززز  مزززن دولزززة االحزززتال  طر زززا 
أصيال وشريكا لصاحب األرض المحتسة  ي حقوقه  ي تسك األرض والتفاوض معه القتسامها بينهما. 

لتفاوض عسى حدود دولة  سسطين وليس لو ع برنامج االنسحاب الى وراء الحدود التي انطس  منهزا ا
العززدوان وتززي حززدود إسززرالي ، الشززراكة  ززي القززدس وكززأن الوجززود ائسززراليسي  يهززا وجززود شززرعي ولززيس 

ردوا مزن احتالال يجب أن ينتهي، شرط الموا قة ائسراليسية عسى عود، الالجلزين الفسسزطينيين الزذين طز
 لسعود،.بالقو،، وليس عودتهم كح  قانوني ال يتطسب سو  قرارتم تم  وأرا يهمبيوتهم 

تذ  مرحسة مفاو ات أخطر بكثير عسى حقو  الشعب الفسسطيني مما م ى ألنها مفاو زات تخسزى 
، أسزسحة يها مشرو  القرار عن ك  سالا، بما  يها سالا من أقو  ما  ي يد الشعب الفسسزطيني مزن 

 .2644، والدعم الدولي المتةايد لحقوقه. إنه أسوأ من الو ع الذي كان عام و الشرعية والقانونوت
أننا نسزتند  زي تزذا التعسيز  عسزى نزص مشزرو  القزرار كمزا نشزرته صزحيفة القزدس العربزي كزنص كامز  

ص . ونرجو أال يكون تذا النص الذي اعتمزدنا عسيزه تزو الزن6024ديسمبر/ كانون االو   26بتاريخ 
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المعروض عسى مجسس األمن.  هو حتى  ي و عه تذا وبدون  زفوط أمريكيزة لتعديسزه نسزتبعد جزدا 
أن تسقطه أمريكا باستعما  ح  النقض.  مطسبها ومصسحة إسرالي  تو الحصو  عسزى وقزت إ زا ي 
من الهدوء  ي ال فة لتنفيذ المةيد من مخططاتها، وتي تزدعي أنهزا تفزاوض، حيزت أن تزذ  المعزايير 

ت مزززن دون أي قيزززد يمزززس نشزززاطات االحزززتال  وممارسزززاته بمزززا ذلزززك  زززرض حقزززال  جديزززد، عسزززى جزززاء
األرض تعم  االحتال  وتةيد من معانا، الفسسطينيين وت ي  عسيهم الخنا  أكثر  أكثر، وتفرض  ي 

 الوقت ذاته عسى الجانب الفسسطيني التةام الهدوء واال اتهم باالرتاب الذي حظر  مشرو  القرار.
 ل اآلن للتعليق بايجاز على النصوننتق

يبززدأ الززنص بديباجززة طويسززة تززوتم القززارئ بأتميززة مززا جززاء  يهززا مززن إشززارات الززى قززرارات سززابقة سززواء 
لسجمعيزززة العامزززة لألمزززم المتحزززد، أو لمجسزززس األمزززن. اال أن تزززذ  ائشزززارات، بزززالرغم مزززن أتميتهزززا  زززي 

لتززي يستززةم بهززا الطر ززان  ززي المفاو ززات. قززرر  المجسززس مززن بززين المعززايير ا جززةءا ممززاالظززاتر، ليسززت 
كزاالتي: ” يقرر“ورد نص صريح بذلك يأتي بعد كسمة  إذا إالالديباجة ال تكون جةءا من القرار المسةم 

ولكززن ذلززك لززم يحصزز ، وتعتبززر المعززايير التززي نززص ”. تعتبززر الديباجززة جززةءا ال يتجززةأ مززن تززذا القززرار” 
 م اليها  ي المفاو ات.   ما تي تذ  المعايير؟عسيها  ي صسب القرار تي وحدتا التي يحتك

يونيزو  4خطزوط  إلزىالحزدود التزي تسزتند “ كزاآلتي:يتعسز  بالحزدود، ونصزه ” المعزايير“أو  تزذ   )أوال(
يونيززو/ حةيززران  4. وأو  مززا يالحززظ عسززى تززذا الززنص أن الحززدود ليسززت تززي خطززوط 2621حةيززران 
نما ،2621 جفرا يزة  قانونيزة أوليسزت عبزار، ” تسزتند“وعبزار،  ”.الخطزوط“تزذ   إلزىتي حدود تستند  وا 

 ال 2621يونيززو/حةيران  4محززدد، المجززا  عنززد التنفيززذ، ولكنهززا تززد  داللززة وا ززحة عسززى أن خطززوط 
تعتبر  ي المفاو ات تي الحدود الفاصسة بين الدولتين أو حدود دولة  سسطين أو دولة إسرالي . ولو 

?. ومعنزى 2621حةيزران/ يونيزو  4الحزدود تزي خطزوط : “غير ذلك لكان النص كما يسزي األمركان 
عسى أنها حدود دولة  سسطين حزديت ينطزوي عسزى الكثيزر مزن  2621تذا أن الحديت عن حدود عام 

 الت سي  والمفالطة.
مناور، تخفي  ي باطنها أمورا  ي غاية الخطور، تبر  بهزا الجانزب ” تستند“و  ال عن ذلك   ن عبار، 

 الفسسطيني: 
ويعتبززززر الفسسززززطينيون متنززززاةلين عنهززززا. )ثانيززززا( أن الجانززززب  2621( أنززززه ال عززززود، لحززززدود عززززام )أوال

الفسسطيني، مقدم مشرو  القرار، يجزاةف بزأن خطوتزه تزذ  تحتمز  تفسزيرا مزمدا  أنزه، بهزذا الزنص و زي 
دأ من مبادئ القانون الدولي، وتو مب أساسي التمسك بمبدأ وء الواقع، يعتبر سابقة لستخسي عن ح  

الزذي  األساسزي وتزو المبزدأاليه  زي الديباجزة،  ائشار،الفير بالقو،، بالرغم من  أرا يعدم جواة  م 
. 2621عزززام العربيزززة التزززي احتسزززت  األرا زززيكزززان السزززند القزززانوني لمطالبزززة إسزززرالي  باالنسزززحاب مزززن 
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وبشززرعيته، باسززم  الواقززع، واالعتززراف بززه، األمززر)ثالثززا( إن تززذا الززنص المززبهم  ززي مززدا  قززد جززاء لتثبيززت 
والمسكية.  األرضومصادراٍت وغير ذلك من اعتداءات عسى  وجداٍر،الشعب الفسسطيني من استيطاٍن، 

، تزززذ  الفكزززر، العبقريزززة  زززي التفزززريط ”األرا زززيتبزززاد  “وربمزززا )رابعزززا( و زززي أحسزززن الفزززروض تبنزززي  كزززر، 
خطزأ وَعَبطززا ، أن  ظننززا،تزي بزالوطن والحقزو  التززي جزاءت بهزا لجنززة  سسزطين  زي الجامعززة العربيزة، وال

 المعار ة العارمة لها قد قتستها. 
 2646و)خامسا( إن  تو  محكمة العد  الدولية بعدم شرعية الجدار العنصري لتجاوة  خطوط تدنزة 

،  يما يتعس  بتعويض من ت رروا مزن بنالزه. وحتزى األكثر، عسى إالتعتبر اآلن غير ذات مو و ، 
التفريطيزة يق زي بزأن االتفزا   تزذ  المعزايير زي  األخيزرأن المعيزار تذا الح  أصبح  ي خطر حيت 

 االعتراف المتباد   ورا. إلىالنهالي و قا لهذ  المعايير ي ع حدا لكا ة المطالبات ويمدي 
حز  عزاد  ومتفز  عسيزه لق زية الالجلزين “المعيار الثزاني يتعسز  بزالالجلين، ونصزه كزاالتي:  . )ثانيا(

مبادر، السالم العربية والقانون الدولي وقرارات األمم المتحزد، ذات الصزسة بمزا  الفسسطينيين عسى أساس
 (”.III)264 يها القرار 

ح  طبيعي وح  من حقو  ائنسان األصيسة، وليس تناك ح  عاد  وبخر غير عاد   ”ح  العود،“
ائنسزززان المعيززار مزززن مشززرو  القزززرار. تززو حززز  يمارسززه ا ومتفزز  عسيززه بالنسزززبة لززه، كمزززا جززاء  زززي تززذ

ذا حرمتزززه السزززسطة صزززاحبة القزززرار  زززي بسزززد  مززن ممارسزززة تزززذا الحززز    نهزززا ترتكزززب انتهاكزززا  باختيززار ، وا 
لسقانون الزدولي ائنسزاني، والقزانون الطبيعزي كزذلك، ومزا قزد تكزون قزد التةمزت بزه بمقت زى المعاتزدات 

عزاد  ومتفز  عسيزه . وعسى تذا   ن النص  ي تذا المعيزار عسزى حز  ائنسانالدولية الخاصة بحقو  
يق ي عسى ح  العود، ويسقطه، خاصة حيت أنه ال يتصور أن توا   إسرالي  عسى عزود، الالجلزين 

 كزامال مزعيتعزارض تعار زا ” الح  العاد  والمتف  عسيه“بيوتهم وأرا يهم وقراتم. كما أن معيار  إلى
لمتحززد، ذات الصززسة، حيززت أن القززانون الززدولي وقززرارات األمززم ا إلززى إشززار،مززا ورد  ززي تززذا المعيززار مززن 

المبادر، العربية  ي تذا الشزأن تزي  إلى ائشار،المعيار. كما أن  تذاتذ  المرجعيات تتنا ى تماما مع 
 ي غير محسها حيت أن المبادر، كسها تي دلي   قط عسزى مزا وصز  اليزه الو زع العربزي بشزك   إشار،

 ألصحابها سحبها. وتوان، واألكرمعام من ذ  
بالتمسززك بحززز   ولإليهززاملسقززانون الزززدولي وقززرارات األمززم المتحزززد، تززي لستعميززة  قزززط  شززاراتائإن تززذ  

القيزاد، الفسسزطينية ممثسزة بالسجنزة  الحز .،  ي مجموعه، تو تخٍ  عزن تزذا أن المعيارالعود،  ي حين 
قبز  أمزين التنفيذية تناةلت عن تذا الح  تناةال كامال  ي وثيقة جنيف التي احتف  بالتوقيع عسيهزا مزن 

سر السجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. و ي تسك االتفاقية جر  التالعب بممارسة ح  العود، بأن أعسن 
بيزوتهم  إلزىدولزة  سسزطين، ولزيس  ألرا زيالجانب ائسراليسي استعداد  لسموا قزة عسزى عزود، الالجلزين 
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تتكرر، وتا تي موجود،  األلفاظبوقراتم التي طردوا منها بقو، السالا. نعم سياسة التالعب  وأرا يهم
القزانون الزدولي وقزرارات األمزم المتحزد، والقزرار  إلزى ي تذا المعيار الخزاص بحز  العزود، عنزدما يشزار 

. المعيزار الوحيزد السزسيم تزو 246بالحرص عسى االلتةام بالقانون الزدولي والقزرار رقزم  إيهاما 264رقم 
تسفززي حزز  ” حزز  متفزز  عسيززه“ون أيززة شززروط. إن عبززار،  قززط القززانون الززدولي وقززرارات األمززم المتحززد، د
 المتحززد، لسعمزز  لألمززمالقززانون والززى الجمعيززة العامززة  إلززىالعززود، إلفززاءا كززامال وتسفززي الحزز   ززي السجززوء 

 عسى تطبيقه.
القززدس عاصززمة مشزززتركة لسززدولتين والتززي تسبزززي “ يسززي:نزززص مشززرو  القززرار عسززى مزززا  )ثالثــا( القــدس.

 ”.ين ويحمي حرية العباد،التطسعات المشروعة لسطر 
ومع ذلك لم يتوقف االيهام بأن مشرو   النص،أين القدس الشرقية عاصمة  لفسسطين؟ ال وجود له  ي 

القرار ت من نصا بهذا. تذا النص يعني أن القدس الشزرقية تزي  زمن العاصزمة المشزتركة وبالتزالي 
سززابقا، أن القززدس الشززرقية ال تعتبززر  ال يصززح لدولززة  سسززطين االنفززراد بهززا. كمززا يعنززي كززذلك، كمززا قسنززا

أر ا محتسة، وبالتالي  انها تخ ع لسمشاركة. وسينتهي االمر بأن تكون القدس الشرقية تي قرية أبو 
القززدس?، “ إلززىديزس التززي سززب  وو زز  عسيهززا منززذ سززنوات لتكززون عاصززمة لفسسززطين بعززد تفييززر اسززمها 

التزززي تسبزززي التطسعزززات المشزززروعة “ا معنزززى عبزززار، وتنفزززرد إسزززرالي  بالقدسزززين الشزززرقية والفربيزززة.   ثزززم مززز
كا يززة لحمايززة ” حمايززة حريززة العبززاد،“، مززن الناحيززة القانونيززة، لتصززبح قابسززة لستطبيزز ؟  وتزز  ”لسطززر ين

المقدسات نفسها، أم إنها تعني  قط ما تقو ، وال يدخ   ي الحمايزة ال المسزجد األقصزى وال غيزر  مزن 
ية؟.  من الوا ح أن التعمية مقصود،  ي تذا النص، وتي تعمية ومسيح إسالميةالمقدسات العربية، 

تكززرس الو ززع القززالم. القززدس ليسززت محزز  عبززاد،  قززط، تززي تززاريخ ووطززن وحقززو ، وال يجززوة التحايزز  
 مفطى بالمعميات.” معيار“عسى ك  تذا ِب 

عسزن ذلزك ديباجة القرار تعسن صراحة وبو وا أن القدس الشرقية أرض محتسة ومجسس األمن نفسه أ  
شزرعية  زمها وطالزب إسزرالي  ب لفزاء كز  مزا اتخذتزه مزن قزرارات بشزأنها. والزنص المقتزرا  وأعسن عزدم

أنززه إلفززاء لسقززرارات السززابقة الصززادر، مززن مجسززس  إقززرار ، عسززىيتعززارض مززع تززذا كسززه ويفسززر،  ززي حالززة 
 القززرارات، ومعاقبززة  األمززن نفسززه وتنززاةال عنهززا مززن الجانززب الفسسززطيني، بززدال مززن التمسززك بززااللتةام بهززذ

 تنفيذتا.إسرالي  عسى عدم 
إعزاد،  منهزا أوسحب تذا المشرو ، إذا كان بهذ  النصوص أو قريبزا  إلىإننا ندعو القياد، الفسسطينية 

  قزززط،تكزززون المعزززايير تزززي االلتزززةام بالشزززرعية الدوليزززة والشزززرعية الدوليزززة ذات العالقزززة  صزززياغته بحيزززت
وبحسن نية بحيت ينتهي االحتال  ويةا  جميع ما ترتب عسيه من بثار  وتنفيذ مقت ياتها تنفيذا سسيما
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خززال  مززد، ال تتجززاوة الفتززر، المنصززوص عسيهززا  ززي مشززرو  القززرار، وتززي اثنززا عشززر شززهرا مززن تززاريخ 
 .إقرار 

 62/26/6124، رأي اليوم، لندن
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 خالد وليد محمود
حتززززى مطسززززع  2621 ة الةمنيززززة منززززذ ةر  الكيززززان الصززززهيوني  ززززي  سسززززطين عززززام عسززززى مززززد  المسززززا

خمسزززينيات القزززرن العشزززرين، كانزززت القزززو  الدوليزززة تزززي التزززي تبّنزززت المشزززرو  االسزززتيطاني الكولونيزززالي 
الصهيوني  ي  سسطين، وروجته ودعمته. ولقزد التقزت عسزى تبّنزي الفكزر، وترويجهزا مزن مختسزف القزو  

لززرغم ممززا بينهززا مززن تناق ززات. ومززا كززان ذلززك ليكززون، لززوال أنهززا، وبززدون اسززتثناء، االسززتعمارية، عسززى ا
وجززدت  ززي المشززرو  مززا يخززدم مصززالحها اآلنيززة والمسززتقبسية  ززي منطقززة اسززتراتيجية مززن العززالم، ذات 
إمكانززات ماديززة وقززدرات بشززرية وتززرات ح ززاري، لهززذا عمسززت عسززى شززرعنة االحززتال  ائسززراليسي عسززى 

 ينية.األرا ي الفسسط
ما الذي استجد منذ ذلك الحين؟ أميركيا ، لم يتفير شيء،  الزدعم الزذي تقدمزه واشزنطن ئسزرالي  غيزر 
محدود؛ منذ البداية، نعرف أن ائدارات األميركية لطالما أعسنت العداء لسفسسطينيين ولسعرب ولسشرعية 

 زززد أي مشزززرو  لزززه عالقزززة  الدوليزززة وحقزززو  ائنسزززان، ولكززز  قزززيم الحززز  والعدالزززة، باسزززتخدام خالفيتزززوخ
قامززة خدولززة  سسززطينيةخ عسززى جززةء مززن األرض  ب سززرالي ، وال سززيما إذا كززان متعسقززا  ب نهززاء االحززتال  وا 

 الفسسطينية، كما يجري الحديت عنه  ي تذ  األيام.
ليس موقف واشنطن جديدا ، ولم يكن يوما  مفاجلا  لسفسسطينيين والعرب، ب  تو تأكيد جديد عسى مزد  

بط والتحالف االستراتيجي بين تز  أبيزب وواشزنطن، حتزى أن األخيزر، تعتبزر إسزرالي  بمثابزة الواليزة الترا
الواحززد، والخمسزززين، أو خالولزززد المزززدل خ لهزززا، صزززفة أطسقزززت عسيهززا منزززذ تبّنتهزززا أميركزززا، وقزززدمت لهزززا كززز  

ا  االسزتعمار أشكا  الدعم السياسي والعسكري واالستراتيجي واالقتصادي والمعنوي، لتصبح أعتى أنزو 
الجديد. وقد استخدمت ائدارات األميركية الفيتو  د الق ية الفسسطينية  ي مجسس األمن، منذ العزام 

نهززاءمززر،، مززا أعززا  وعطزز  قززرارات الشززرعية الدوليززة الخاصززة بحزز  الق ززية  20، أكثززر مززن 2644  وا 
 الصرا ، وو ر لالحتال  حا نة الحماية والدعم والتأييد.

جديزززد لسفسسزززطينيين  زززي األمزززم المتحزززد،،  زززي تزززذ  األيزززام، وتقزززديم العزززرب مشزززرو  قزززرار وأمزززام التحزززرك ال
قامزة الدولزة الفسسزطينية، و ز  سزقف ةمنزي، تنزاك  لمجسس األمن باسم الفسسطينيين ئنهزاء االحزتال  وا 

موعززدا  لززذلك، أو أي جززدو   6021 يتززو أميركززي متوقززع، ئعاقززة أي مشززرو  قززرار دولززّي ي ززع عززام 
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يززذ . وتسززوا واشززنطن بززالفيتو مززن دون خجزز  مززن سياسززاتها التززي طالمززا كالززت بهززا بمكيززالين، ةمنززي لتنف
وتي تر ،  ي الوقت نفسه، الدو  التي كانت تقدم لها الخدمزة المجانيزة، وتنحزاة ئسزرالي  وتزدعمها، 

يرلنزز سززبانيا وا  دا، وتخشززى واشززنطن، تبتعززد عنهززا وتناصززر الق ززية الفسسززطينية، مثزز   رنسززا وبريطانيززا وا 
ودو  أوروبيزززة طالبززززت برلماناتهزززا بززززاالعتراف بالدولززززة الفسسزززطينية، وحززززذف حركززززة حمزززاس مززززن قالمززززة 
ائرتزاب. إنهززا رمةيززة مهمززة جززدا  كا يززة ئثززار، حنز  واشززنطن وتزز  أبيززب، كونهززا تززمدي رسززالة ذات بعززد 

ورسزميا ،  سياسي وا ح، مفادتا أن ق ية  سسطين تتقدم وتكسب مةيزدا  مزن التأييزد والتعزاطف، شزعبيا  
وال سززززيما  ززززي القززززار، األوروبيززززة، التززززي طالمززززا، تاريخيززززا ، لعبززززت دورا  سززززسبيا   ززززي التعززززاطي مززززع الق ززززية 
الفسسزطينية والحقززو  العادلززة والمشززروعة. وتززو إقززرار عسنززي بعدالززة الق ززية الفسسززطينية، وبحزز  الشززعب 

انية والتهويديززة التززي تنفززذتا الفسسززطيني بدولززة مسززتقسة، ور  ززا  صززريحا  لالحززتال  والسياسززات االسززتيط
 إسرالي  ك  يوم. 

والوا ح أن ت  أبيب وواشنطن صارتا تخسران مواقع طالما اعتمزدتا عسيهزا، واعتبرتاتزا رصزيدا  وذخزرا  
اسززتراتيجيا ، وال سززيما عنززدما يتصزز  األمززر بالتصززويت لفيززر صززالح ق ززايا الشززعوب العربيززة العادلززة، 

دولزة  240ير لسدتشة، وقد ال يكون مثيزرا  لبع زهم، تزو تصزويت وخصوصا  الق ية الفسسطينية. المث
األع اء  ي األمم المتحد،، لصزالح قزرار يمكزد حز  الفسسزطينيين  زي  260من مجمو  دو  العالم الز 

تقريزر مصززيرتم، بمززا  ززي ذلززك الحزز   ززي إقامزة الدولززة الفسسززطينية المسززتقسة. أمززا الززدو  التززي اعتر ززت 
، ئسرالي  وأميركا وكندا، بسدان نحتاج لمجهر لرميتها عسى أطسس العالم، عسى ذلك، بائ ا ة، طبعا  

مث  مارشا  وباالو وميكرونيةيا، ومجمو  سكانها كسها قد ال يتجاوة سكان مخيم  سسطيني  ي قطا  
 غة، أو لبنان!، كما أن دولة جنوب السودان امتنعت عن التصويت.

لصزالح مشزرو  قزرار يزدعم االعتزراف بدولزة  سسزطين، بعزد  وكان البرلمان األوروبي قزد صزوت، أخيزرا ،
عن التصويت. ويمث  القرار األوروبي انتصارا  رمةيا   222وامتنا   44برلمانيا  واعتراض  464تأييد 

جديدا  لسق ية الفسسطينية و زفطا  أخالقيزا  عسزى إسزرالي  لسقبزو  ب قامزة الدولزة الفسسزطينية عسزى حزدود 
 ه مع معركة مشرو  القرار المةمع تقديمه لمجسس األمن.، خصوصا   ي تةامن21

ربما أدركت الصحو، القار، العجوة متأخر،، لتكفر عن ذنبها  ي إيجاد الكيان االسزتعماري الكولونيزالي 
منذ وعد بسفور،  نظرتها اليوم تجا  الكيان الكولونيالي، ودعمها حقو  الشعب الفسسطيني، نابعان من 

ة، وتفييززر النظززر، إلززى السياسززات ائسزراليسية. وبهززذ  الخطززو،، تكززون تزز  أبيززب قززد تفيزر الظززروف الدوليزز
خسززرت مواقززع كانززت تعتبرتزززا رصززيدا  اسززتراتيجيا  لهزززا  ززي سياسززاتها القالمزززة عسززى العززدوان والعنصزززرية 
والتوسع.  مسسس  االعترا ات األوروبية يشزير، بمعنزى مزن المعزاني، إلزى أن إسزرالي  كيزان كولونيزالي 

رف، أصزززبحت تشزززك  عبلزززا  معنويزززا  عسزززى كاتززز  البسزززدان الفربيزززة. وأي زززا  ثمزززة خزززروج مزززن جسبزززاب متطززز
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السياسة األميركية المعادية لسحقو  الفسسطينية، و ي الوقت نفسه، اعتزراف بزأن طريز  عمسيزة السزالم، 
 ان.بشكسها الحالي، لن تف ي إلى قيام دولة  سسطينية، وال حتى إلى إنهاء االحتال  أو االستيط

قامززة الدولززة الفسسززطينية قززد تززم و ززعه  ززي عهززد،  صززحيح أن مشززرو  القززرار بشززأن إنهززاء االحززتال  وا 
المجتمزع الززدولي. لكززن، ثمززة  يتززو أميركززي مرتقزب بانتظززار ،  الواليززات المتحززد، ليسززت معنيززة بانسززحاب 

ةمنزززي ينهزززي  إسزززرالي  مزززن األرا زززي المحتسزززة، وال تريزززد قيزززام خدولزززة  سسزززطينيةخ، وال تريزززد تحديزززد سزززقف
االحتال . ك  ما تريد ، اآلن، تزو الحفزاظ عسزى دعمهزا لسسياسزات ائسزراليسية، حتزى لزو كانزت منفستزة 
من عقالها، وخارجة عسى القانون، عسى قاعد، أنه يح  ئسرالي  ما ال يح  لفيرتا، وطمأنتها، بشتى 

تهديدات القادمة، ومن يعتقد خالف الطر ، أن ثمة التةاما  أميركيا  بأمنها وتفوقها،  ي مواجهة شتى ال
ذلززك واتززم.  سززقف التوقعززات  ززي السياسززة األميركيززة تجززا  الق ززية الفسسززطينية يبقززى يتززراوا بززين إبقززاء 
الق زززية الفسسزززطينية أسزززير، مفاو زززات عبثيزززة إلزززى األبزززد، لتكزززريس االنطبزززا  العزززام بعزززدم توقزززف مسزززير، 

لسمفاو زززززات عبزززززر توظيزززززف المسزززززاعدات  التسزززززوية السياسزززززية، وجزززززذب المفزززززاوض الفسسزززززطيني لسعزززززود،
 االقتصادية، وعدا  بالمساعد،، أو الوعيد بقطعها لسطرف الفسسطيني.

 ززي المحصززسة، إن استصززدار قززرار عززن مجسززس األمززن بخصززوص الدولززة الفسسززطينية، وو ززع ق ززية 
نفززرد،،  سسززطين  ززي عهززد، الشززرعية الدوليززة، بززدال  عززن إبقالهززا تحززت خالوصززاية والرعايززةخ األميركيززة الم

والمسززتمر، منززذ أكثززر مززن عقززدين، عسززى األقزز  بدايززة لسخززروج مززن حالززة الخززدا  والت ززسي  التززي لحقززت 
بق ية عادلة منذ عقود! أما االعترا ات المتتالية لسبرلمانات األوروبية بدولزة  سسزطين  تعزد خطزو،  زي 

ية الفسسطينية  ي الفرب االتجا  الصحيح، مع األخذ باالعتبار أن اتسا  األجواء المتعاطفة مع الق 
 ي ظ  إدار، أميركية  عيفة يبقى  رصة تاريخية، ال ينبفي تفويتها لف ح عنصزرية إسزرالي ، وعزة  

 الحصانة األميركية التي تحميها من المحاسبة قانونيا ، أو سياسيا .
جززه ست ززاف تززذ  الخطززو، التززي إن أحسززن العززرب اسززتثمارتا، جيززدا ، إلززى مجموعززة األةمززات التززي توا

إسززرالي ، أقسهززا  ززي  شززسها التحززو  إلززى كيززان طبيعززي  ززي المنطقززة، ألنهززا نظززام كولونيززالي قززالم عسززى 
اغتصاب األرض والحقو  وطرد السكان األصسيين. وألن الشعب الفسسطيني يةداد إصرارا  عسزى حقزه، 

 يدعمه ك  أحرار العالم.
 62/26/6124، العربي الجديد، لندن
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 بعد هجرة اليهود منها؟إلى أين...  إسرائيل .45
 قيس قاسم
العنززف والعسززكر،، يطبعززان المجتمززع ائسززراليسي، مززا يززد ع مززواطنين  يززه لستفكيززر بززالهجر، الززى منززاط  
أخر  من العالم بحثا  عن األمان وتخسصا  من حالة الحرب الدالمة التي صزارت متالةمزة لسدولزة التزي 

ليززوم بحقيقززة أنهززا صززارت دولززة طززارد، لززبعض والتززي تصززطدم ا« أرض الميعززاد»رّوجززت لنفسززها  كززر، 
مواطنيهززا وموطنززا  جديززدا  لبع ززهم اآلخززر  يمززا ُتطززرا األسززلسة المسحززة نفسززها عسززى مراسززسي التسفةيززون 
السويدي حو  إمكزان تعزايش اليهزود والعزرب  زي مكزان واحزد؟ وأي الطزر  تريزد إسزرالي  الم زي بهزا، 

ودوا يشعرون بالراحة  يها  بدأوا بالهجر، منها و زي شزك  بعدما تأكد لها أن كثيرين من مواطنيها لم يع
ألمانيززا: أرض المحرقززة التاريخيززة!  ززي مفارقززة اسززتوجبت مراجعززة ميدانيززة مززن  ريزز  العمزز   إلززىخززاص 

 المناط  األكثر تشخيصا  لمقاربة الهجر، الجديد، والصرا  الداخسي  ي إسرالي  نفسها. إلى
سزنوات عسزى تركهزا ليجزد التزوتر السزاب  نفسزه حا زرا   4قزدس بعزد ال إلزىيعود المراس  بينفت نوربوغ 

والعنززف بززين طر ززي المدينززة: اليهززودي والمسززسم  ززي تصززاعد. ويالحززظ بززروة األحززةاب الدينيززة المتطر ززة 
 ي إسرالي  كقو، سياسية  اعسة تهّدد بتزدمير الدولزة اليهوديزة ألن أ عالهزا ومباركزة سياسزيين لتوجهاتهزا 

وسعيها المستمر لسسيطر، عسى أرا زي ومسزاكن الفسسزطينيين ُتصزعد مزن نةعزة العزداء المعادية لسعرب 
لهم عند الطرف المقاب ، وتعسكر بدورتا المجتمزع مزا يتزيح ل زباط الجزيش واألجهزة، األمنيزة السزيطر، 
عسززى مززوارد ،  يززنعكس ذلززك سززسبا  عسززى مسززتو  الحيززا، المدنيززة التززي تززد ع كثيززرين لستززذمر مززن نتالجهززا 

الخارج ألن ك  الممشرات و ز  أع زاء مزن حركزات معار زة  إلىفكير  ي التخسص منها بالهجر، والت
أةمززة اقتصززادية وأخالقيززة عميقززة يعيشززها المجتمززع ائسززراليسي بسززبب عسززكر، الززبالد والعنززف  إلززىتشززير 

 مناط  أكثر أمنا . إلىالمنفست  د الفسسطينيين وال مفر منها إال بالهجر، 
بزرلين لمقابسزة عزدد مزن المهزاجرين اليهزود  إلزىة لسقزدس تزد ع المراسز  السزويدي لسزذتاب الةيار، الميدانيز

الشباب ومن بينهم دا ني ليف الذي صور  البرنامج وتو يتجو  حزو  النصزب التزذكاري ئبزاد، اليهزود 
كثيززر مززن »المكززان األكثززر رمةيززة  ززي تززاريخهم المعاصززر. يقززو :  إلززى ززي مقبززر، بززرلين و سززر تجرتززه 

اب ائسززراليسي َمزز ح الحززروب ويريززد أن يعززيش  ززي بسززد طبيعززي والهجززر، الززى بززرلين تكسززر الدعايززة الشززب
 «.التي يتعكة عسيها ساسة البالد لتبرير توجهاتهم العدوانية ولتطو  حروبهم  ي المنطقة« التاريخية»

لواقززع األوروبززي يظهززر،  ززي مقابسززة البرنززامج لعززدد مززن الشززباب اليهززود  ززي ألمانيززا، مززيسهم لستعززايش مززع ا
الجديد الذي يجدون  يه ما ال يجدونه  ي بالدتم حيت الكراتية طاغية والعنف سسوك ُيفذ  ك  يوم، 
وتززذا مززا د عهززم لتززرك الززبالد لسعززيش  ززي مجتمعززات مسززتقر،، رغززم الحمززالت المتصززاعد،  ززدتم والتززي 

مززون  ززي البسززد الززذي تزز  أنززتم مجززانين؟ تقي»جسززدتها، كمززا قززا  دا نززي، صززرخات أحززد نززواب الكنيسززت. 
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يززززربط المهزززاجرون اليهززززود  زززي بززززرلين بزززين مفهززززوم «. سزززبب  ززززي ذبزززح أجززززدادكم وشزززتتهم  ززززي المنزززا ي؟
وكيف يسعب قادتهم عسيه ويجدون أن طر ي المعادلة عمسيا  قد اجتمعزا  زي الدولزة « ال حية والجالد»

يف زززسون العزززيش كبشزززر نفسزززها؛  تاريخيزززا  تزززم ال زززحية ولكزززن اآلن تزززم الجنزززا، ولهزززذا  هزززم ير  زززونها و 
 أسوياء خارج تأثيراتها.

عسى مستو  بخر يرصد البرنامج  ي باريس تجزر، معاكسزة لسيهزود الفرنسزيين بسزبب تصزاعد الكراتيزة 
خززو هم مززن األعمززا  االنتقاميززة  ززدتم  ززي كزز  لحظززة والتززي جعسززت حيززاتهم ال »نحززوتم وكمززا يززدعون 

هم ومن خاللهم يفهزم أن الزدا ع لزيس سياسزيا  ودينيزا   ي إسرالي  يستقي معد البرنامج عددا  من«. تطا !
 يما األو زا  « أرض الميعاد»بحتا ، ب  اقتصاديا  أي ا ،  فالبية تمالء يجدون  رصا  متوا ر، لهم  ي 

مكززان اعتززرف كثيززر مززنهم بأنززه غيززر مسززتقر  إلززىتشززهد تراجعززا  وكسززادا   ززي بززاريس التززي   ززسوا تجرتززا 
 والحروب ولذلك  التعام  معهم ليس سهال .والناس  يه اعتادوا العنف 

حزز  داخزز   إيجززادتجززر، وتجززر، معاكسززة تطززرا سززماال  منطقيززا : لمززاذا ال يفكززر الساسززة  ززي إسززرالي   ززي 
البالد ينهي المشكسة برمتها بين اليهود والمسزسمين؟ لزتسمس حزاالت يمكزن أخزذتا نموذجزا  ايجابيزا  لفكزر، 

« العبزو السزالم»ة الشزابة نيتزا دانيز  العبزة كزر، السزسة  زي نزادي تقارب الشعبين يذتب البرنامج لمقابس
الذي ي م بين صزفو ه  تيزات مسزسمات والتعزايش بزين أع زاله عزادي كمزا يفتزرض أن يكزون  زي كز  
مجتمززع سززوي. تتحززدت الشززابة اليهوديززة عززن عالقتهززا بصززديقتها الفسسززطينية والتززي تجززد بينهمززا قواسززم 

 ها ألن عالستها طيبة وتقدم لها دوما  طعاما  طيبا .كثير، وتحب ةيار، منةل إنسانية
 زززي المقابززز  تجزززد الشزززابة المسزززسمة  زززحى عمسزززة  زززي عالقتهزززا بصزززديقتها وسزززيسة ئ هزززام اآلخزززر حقيقزززة 
الفسسطيني وروحه المتسامحة وتجد  ي التقارب بين الطر ين خطزو، لسحزد مزن العنزف، لكزّن مزا ُيخيُفهزا 

ة العسزكرية ائلةاميزة وقزد تمزر بتجزارب تبعزدتا عنهزا ألن الجزيش أن صديقتها سزتستح  لعزامين بالخدمز
 وحروبه وعسكر، المجتمع ائسراليسي تبعد بين الطر ين وتةيد من كراتية بع هم بع ا .

 62/26/6124الحياة، لندن، 

 
 «نتنياهو»انتخابات مصيرية لـ .46

 د. أسعد عبد الرحمن
استعداداته لمالقا، االنفجزارات السياسزية المتوقعزة  ينهمك المجتمع السياسي  ي إسرالي  تذ  األيام  ي

ززر   ززي االنتخابززات القادمززة  ززي مززارس المقبزز . وكزز  مرشززح، عينززه عسززى كرسززي رلاسززة الحكومززة، يح ِّ
نفسه ويجمع األورا  التي سيسعبها لكسب األغسبية،  ي وقت تتحو   يه تزذ  االنتخابزات إلزى اسزتفتاء 
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ء )بنيزززامين نتنيزززاتو( إلزززى سزززد، الحكزززم أو تقاعزززد ينهزززي حياتزززه شزززعبي حزززو  عزززود، مهتزززة، لزززرليس الزززوةرا
 السياسية إلى األبد.

نتنياتو  قد الورقة ائيرانية التي كان دالم التهديد بهزا بعزد االجتماعزات األخيزر،  زي النمسزا، حيزت يزتم 
بمزا بشأن المسف النزووي ائيرانزي، ر « 2+  1»تداو  أخبار شبه ممكد، حو  اتفا  وشيك بين إيران و

يتم تأجيز  إعالنزه إلزى أواخزر يوليزو القزادم. وألن ائدار، األميركيزة ال يمكنهزا ر زع العقوبزات  زد إيزران 
 ي الوقت الحالي مر، واحد،، السيما بعد خسار، الحةب الديمقراطي النتخابات الكونفرس،   ن تأجيز  

المحزور »جمهوري. أما بالنسبة لزاالتفا  إلى يوليو ربما يريح ائدار، وينجيها من محاسبة الكونفرس ال
الززذي يمثسززه الززرليس حسززن روحززاني،  ززال يمكنززه التوقيززع عسززى اتفززا  اآلن  ززي ظزز  « ائيرانززي المعتززد 

ن كززان يززتم ر عهززا تززدريجيا  وربمززا بتسززار  مسحززوظ. كمززا أن انتهززاء المززد   عقوبززات مززا ةالززت قالمززة، وا 
ر زززع »المقبززز  وعزززدم تجديزززدتا، ينهزززي مشزززكسة الةمنزززي لسمقاطعزززة األوروبيزززة والدوليزززة  زززي أواخزززر يوليزززو 

ذا بقيزززت العقوبزززات األميركيزززة،  زززال جزززدو  كبيزززر، منهزززا ألنهزززا، باألسزززاس، « العقوبزززات مزززن جزززانبهم. وا 
 ستعاقب الشركات األميركية بعد انتهاء المد  الةمني لبقية العقوبات.

السززتعمالها  ززي االنتخابززات  ززي ظزز   قدانززه الورقززة ائيرانيززة، اختززر  نتنيززاتو ورقززة جديززد، تززذ  المززر،، 
لقزززد نشزززرت وسزززال  األنبزززاء «. تزززدم البيزززوت»لجزززذب المسزززتوطنين واليهزززود المتعصزززبين، أال وتزززي ورقزززة 

العالمية، بما  يها ائسراليسية، الكثير عن تذا المو و . و ي تذا السيا ، جاء برنامج تسفةيوني أعد  
مركزززة العالقزززات »شزززهور  ززي الفزززرب ومززدير ، األكزززاديمي ائسززراليسي الم«يوسزززي مكسبززرغ»البرو يسززور 

ائخباريزة األميركيززة  CNNبسنزدن، لصزالح شززبكة « ريجينززت» زي جامعزة « الدوليزة والعسزوم االجتماعيززة
الهزدم ائسزراليسي »حو  تدم بيوت الفسسطينيين  ي األرا ي المحتسزة. وقزد جزاء  زي مقدمزة البرنزامج: 

وأكزد «. يجزدي نفعزا ، بز  مزردود   يزه أذ  ئسزرالي لبيوت المهزاجرين غيزر قزانوني؛ عمز  مسزتنكر وال 
أن الكززذب والفجززور وانتهززاك القززانون ائنسززاني الززدولي  ززي تززدم »البرنززامج التسفةيززوني الحقززال  التاليززة: 

البيززوت.. أسززس كا يززة بحززد ذاتهززا لالمتنززا  والكززف عززن تززذا العمزز  الشززنيع الززذي سززيمدي إلززى تاويززة 
أنززه أثنززاء »، والززذي جززاء  يززه «منظمززة ائسززراليسية لحقززو  ائنسززانال»وذكززر البرنززامج تقريززر «. سززحيقة

بيتزززا   224تزززدمت السزززسطات ائسزززراليسية  6001و 6002االنتفا زززة الفسسزززطينية الثانيزززة بزززين عزززامي 
أن تزدم »وأكزد البرو يسزور ائسزراليسي  زي تزذا البرنزامج «.  سسطينيا   ي األرا زي الفسسزطينية المحتسزة

قززرارات جنيززف، وقززد يززمدي إلززى إدانززة إسززرالي  ق ززاليا  الرتكابهززا جززرالم حززرب البيززوت تززو عمزز  منززاف ل
 «.يعاقب عسيها القانون الدولي

قالزد « أ يفزدور ليبرمزان»أما الورقة الجديد، الثانية  ي يد نتنياتو  هي االلتالف اليميني المتأرجح مزع 
، عسما  بأن «البيت اليهودي»ميني قالد الحةب الديني الي« نتالي بنيت»، والمرجح مع «إسرالي  بيتنا»
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تميزد  زتح »التزي « إسزرالي  لنزا»المعرو زة باسزم « الحركزة البرلمانيزة الكبزر »تذا يزرأس أي زا  « بنيت»
أن « بنيززت»ورغززم تعهززد  بتأييززد نتنيززاتو، يأمزز  «. بززاب االسززتيطان عسززى مصززراعيه  ززي ال ززفة الفربيززة
حقيقي ولو خفي. و ي تذا السيا ، يبدو أن تنزاك يكون رليس الوةراء الالح  ئسرالي ،  هو منا س 

موشزززيه »وخطزززط ليبرمزززان، ومعزززه « بنيزززت»شخصزززا  واحزززدا  يمكزززن أن يفسزززد كززز  أورا  نتنيزززاتو وأحزززالم 
ألن السيكود أصبح مسيطرا  عسيه من قب  اليمين »الذي غادر  « السيكود»وتو من قسب حةب « كسحون

كسززر احتكززار االتصززاالت « كسحززون»ة. وقززد اسززتطا  ائسززراليسي« تززآرتس»، و قززا  لصززحيفة «المتطززرف
من أج  تحسين األحوا  االقتصادية لطبقة »الخسوية عندما كان وةيرا  لالتصاالت وعم  بشك  جّدي 

وبحسززب الصززحا ة ائسززراليسية، مززن المتوقززع أن يحززوة حززةب «. المحززرومين  ززي المجتمززع ائسززراليسي
ر، مقاعد  زي االنتخابزات القادمزة. ومزن أتزم مميديزه كسحون )الحةب االجتماعي االقتصادي( عسى عش

وقزززد حزززدد «. يوعزززاف غاالنزززت»و« مزززالير داغزززان»الزززذين سزززيكونون عسزززى اللحتزززه، يبزززرة اسزززمان تمزززا: 
يتمتع كحسون بشخصية جذابة وسزاحر، »شخصية كحسون بالشك  التالي: « إبراتام ديسكن»البر يسور 

وعسيه، يتوقع الكثيرون أن يكون كحسون «. ية صادقةمن نو   ريد جدا ، وتو بالفع  رج  يشع مصداق
التززي سززتقرر تويززة رلززيس وةراء إسززرالي  المقبزز ، ألن األرقززام، بحسززب اسززتطالعات « بي ززة القبززان»

ذ ننتظززر مصززير « اليسززار المتحززالف مززع الوسززط»وبززين « تجمززع اليمززين»الززرأي، بززين  متقاربززة جززدا . وا 
مزززا سزززتجسبه النقمزززة  -و زززي الوقزززت ذاتزززه-، «رس القزززادمشزززمم مزززا»نتنيزززاتو،   ننزززا ننتظزززر مزززا سزززيجسبه 

 الفسسطينية  د االستيطان العنصري ائسراليسي التي يقودتا نتنياتو.
 62/26/6124، االتحاد، ابوظبي

 
 «تتكتك..«: ساعة المواجهة التالية "حماس"الردع ال يؤثر في  .47

 يوسي يهوشع
حا أن الزرد  الزذي تحزدثوا عنزه كثيزرا  ززي مزن نهايزة حمسزة الجزرف الصزامد بزات وا ز أشزهربعزد أربعزة 

 القياد، السياسية و ي الجيش ائسراليسي بخذ  ي التبدد.
 ائعالنزاتأو  األخيزر،من ال يةا  يتذكر وعدتم بأن يكون تنا تدوء لسزنوات طويسزة بعزد جولزة القتزا  

د حزرب لبنزان عن أن خحماسخ ختسقت  ربة لن تحاو  بعدتا ر ع الرأسخ، بال بط مث  خحةب هللاخ بع
 الثانية؟

نار القناصة صباا أو  من أمس نحو قزو، مزن الجزيش ائسزراليسي كانزت تعمز  عسزى الجزدار الفاصز  
 داخ  إسرالي  ليست نارا  صاروخية من منظمة عاقة  قدت خحماسخ السيطر، عسيها.
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يززدور الحززديت، تززذ  المززر،، عززن حززدت خطيززر بشززك  خززاص بال ززبط سززبب أن خحمززاسخ موقعززة عسيززه، 
ولوال العالج الطبي الممتاة الذي منحتزه القزو، لسجنزدي الجزريح، لكزان مزن شزأن الحادثزة أن تنتهزي مزع 

 قتي   ي صفوف الجيش ائسراليسي.
 ي األشهر األخير، شهدنا تنقيطا لسصواريخ نحو إسرالي ، يوم الجمعة وص  تذا الى منطقة كيبزوتس 

ائسززراليسي، الززذي جززاء ردا عسززى ذلززك، كززان  نيززر اسززح ، لززم يكززن ممكنززا االدعززاء بززأن تجززوم الجززيش
 ةالدا:  قد  رب مصنع لسباطون ينتج بنية تحتية لألنفا  الهجومية الخاصة بز خحماسخ.

ولكزن حادثزة أو  مززن أمزس تتنززاقض تمامزا والتقززديرات التزي أطسقتهززا محا ز  إسززراليسية وبموجبهزا ليسززت 
 قة.خحماسخ مشاركة  ي إطال  النار الذي تنفذ  منظمات عا

التي أعسنت أي ا المسزمولية عزن  –أما اآلن  سم يعد ثمة شك: من نفذ النار كان قناصا من خحماسخ 
 ذلك، وحذرت إسرالي  من الرد.

لقزززد كانزززت تصزززفية تيسزززير السزززميري، قالزززد وحزززد، المراقبزززة  زززي كتالزززب القسزززام  زززي جبهزززة خزززان يزززونس، 
 مصاد ة ولم تكن مخططة مسبقا.

رد الجزيش ائسزراليسي المعيزاري عسزى النزار مزن غزة،  إطزارتجوم  من  كان الحديت يدور عمسيا عن
 والذي بالصد ة اصاب مسموال من خحماسخ كان متواجدا  ي الميدان. –

تذ  كانزت خمبزادر، محسيزةخ وانزه لزم يكزن ممكزدا  إنو ي الكريا،  ي وةار، الد ا  انطسقت ادعاءات تقو  
 حماسخ كانوا يعر ون بها.قاد، الذرا  العسكرية لز خ أن ائطال عسى 

و زززباط كبزززار عسزززى قناعزززة بزززأن الجمهزززور  زززي غزززة، يسعززز  جراحزززه مزززن الزززدمار الزززذي خسفتزززه خالجزززرف 
 الصامدخ.

والمشزاك  المقسقزة  زي  هزم  –التزي سزبقت الحمسزة  باأليزامولكن يجب االعتراف بأن تزذا التحسيز  يزذكر 
 شك  عم  العدو و هم نوايا .

ميززز  بخزززر: لزززن يكزززون ممكنزززا  إلزززىة القناصزززة، أو  مزززن أمزززس، تشزززير إن تنقزززيط نزززار الصزززواريخ وحادثززز
خحمززاسخ مززن المسززمولية بسززبب حقيقززة أنهززا نفززذت  إعفززاءمواصززسة النظززام الفريززةي وبعززد كزز   ززربة يززتم 

 اعتقاالت  ي أوساط المنظمات العاقة.
 طال إتذا عرض عابت، لم يعد الرد  يمثر  ي خحماسخ: وتي تواص  تنفيذ عشرات محاوالت تنفيذ 

بنززاء  إعززاد،النززار نحززو البحززر، تريززد بنززاء قززدراتها العسززكرية، تبنززي االسززتحكامات قززرب الجززدار وتحززاو  
 )حتى وان كان ال توجد معسومات عن أنها عادت لسحفر(. األنفا شبكة 



 
 
 
 

           48ص                                     3441 العدد:    62/26/6124 الجمعة التاريخ:

وتأخرت المساعدات الدولية عزن الوصزو   –تعيش خحماسخ أةمة، وال سيما اقتصادية، وكسما تفاقمت 
النار نحو إسرالي . والمعنى: الساعة نحو الجولزة التاليزة باتزت تتكتزك بسزرعة منزذ  طال إستواص   –

 اآلن.
 25/26/6124يديعوت أحرونوت، 

 62/26/6124، األيام، رام هللا

 
 :صورة .48
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