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 ج 
م شسطت الاحخالل مظؤولُت ضواحي القدض؟

ُّ
 ماذا ٌعني حظل

 8312\1\03  –معا  -القدس 
حذر المحامي والخبير القانوني معػيف وػودم مػف يف ي ػوف م ػليـ الاػيش "الم ػألولية المنيػة" لوحيػا  الوا عػة 

 خلؼ ادار الفصؿ بداية فعلية لعزؿ ىذه الحيا  وف مدينة القدس.
امي وػػودم لو الػػة معػػا ينػػو وح ػػ  القػػوانيف ان ػػرا يلية فمػػف يعمػػؿ بالحيػػا  الوا عػػة خلػػؼ الاػػدار و ػػاؿ المحػػ

وىنػػا الحػػديو يػػدور وػػف " فػػر وقػػ  ومخػػيـ يػػعفاط لوا ػػيف" ياػػ  يف م ػػوف اليػػرطة  واليػػـو يػػدور الحػػديو 
 املػػة فػػػي ىػػػذه وػػف نيػػػة ال ػػلطائ ان ػػػرا يلية نقػػؿ ىػػػذه الصػػػوحيائ للاػػيش ليمػػػول  "الم ػػألوليائ المنيػػػة ال

 المناطؽ".
ويضػاؼ المحػامي وػودم يف الاػيش وح ػ  القػوانيف ان ػرا يلية يعمػؿ بمنػاطؽ الضػفة الوربيػة فقػط و  يعمػػؿ 
بالمنػػاطؽ الوا عػػة ضػػمف حػػدود بلديػػة القػػدس  وم ػػليـ الاػػيش الميػػاـ بيػػا يعنػػي ر ػػميا المخلػػي وػػف "القػػدس 

 موحدم".
محػاوؿ ييصػاؿ ر ػالة للػريي العػاـ ان ػرا يلي ب نػو مػف الفضػؿ  و اؿ وودم اف ال لطائ ان ػرا يلية المخملفػة

المخلي وف الحيا  الوا عة خلؼ الادار الفاصؿ بحاة "ازدياد العنػؼ بيػاو وام ػاع دا ػرم المواايػائ ارمفػاع 
 في ودد العمليائ المي ينفذىا مقد يوف ي  نوف في ىذه ا حيا  او يلا وف الييا" .

في ىذه المناطؽ يعني الموااػد الػدا ـ للػدوريائ وللاػيش ولػ  الرض وىػذا بحػد و اؿ وودم يف مولي الايش 
 ذامو  يألدي لزيادم ا يمبا ائ والمواايائ في ىذه المناطؽ.

ولفئ وودم يف اليػرطة فمحػئ مػألخرا م مبػا ليػا ونػد حػااز مخػيـ يػعفاط  فػي الو ػئ الػذي يػمـ فيػو الحػديو 
 وف م ليـ الايش "الم ألولية المنية" بو.

ولفمػػػئ اف المصػػػادر ان ػػػرا يلة محػػػدنئ وػػػف المعػػػاوف الميػػػمرؾ بػػػيف الاػػػيش واليػػػرطة والمخػػػابرائ فػػػي ىػػػذه 
 المناطؽ "لفرض المف".

ووػػػف مػػػداويائ القػػػرار  ػػػذلؾ يوضػػػا وػػػودم يف الخػػػدمائ اليػػػبو معدومػػػة لبلديػػػة ا حػػػموؿ فػػػي ىػػػذه المنػػػاطؽ 
وامػػا النفايػائ" فػػ ي خدمػة  ػػممطل  من ػػيؽ   ػمنميي فػػي حػاؿ م ػػليـ الميػاـ للاػػيش  "ا نػارم معبيػػد الطر ػائ

 بيف الايش والبلدية .
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ويضاؼ المحامي وودم يف  لطائ ا حموؿ مقـو بمنفيذ مخطط طويػؿ المػد فػي مدينػة القػدس منػذ  ػنوائ  
بػػػدي بالمضػػػيؽ ولػػػ  المقد ػػػييف مػػػف خػػػوؿ منػػػا البنػػػا  والمو ػػػا ومصػػػادرم الراضػػػي ويػػػروط البنػػػا  الصػػػعبة 

نػػـ بنػػا  الاػػدار الفاصػػؿ حػػوؿ مدينػػة القػػدس ووزليػػا وػػف اممػػدادىا الطبيعػػي  فػػي الو ػػئ  ومرمفعػػة الم ػػاليؼ 
الػػذي  ػػمحئ البنػػا  العيػػوا ي فػػي المنػػاطؽ الوا عػػة خلػػؼ الاػػدار ومابعػػة لحػػدود البلديػػة " فػػر وقػػ  ومخػػيـ 

 يعفاط" واليـو م يؼ وف مخطط لم ليـ ىذه المناطؽ للايش.
 ػػلطائ ان ػػرا يلية اف م ػػليـ الاػػيش الميػػاـ لػػف يػػألنر وػػف ا امػػائ و ػػاؿ وػػودم " رلػػـ الحػػديو وػػف محاولػػة ال

يلػػؼ مواطنػػا  ووػػف وػػدـ مػػ نير ذلػػؾ  140المقد ػػييف الػػذيف يعييػػوف فػػي ىػػذه المنػػاطؽ والبػػال  وػػددىـ حػػوالي 
 ول  حر ة الحوااز المقامة  ا  اف ذلؾ ا  اف ذلؾ يخفي ما  مقـو بو بالفعؿ خوؿ الفمرم القادمة.
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ت" ًسبك املؤطظت ألامىُت إلاطسائُلُت  هآزحع: الكشف عً "معلوماث طٍس

 8312\1\03أمد/ تل أبيب: 
ة للمقليػػػؿ مػػػف مػػػداويائ  يػػػاـ مامووػػػة مػػػف البػػػاحنيف ان ػػػرا يلييف بنيػػػر م ػػػع  المأل  ػػػة المنيػػػة ان ػػػرا يلي

معلومػػائ  ػػرية ولػػ  يػػب ة اننمرنػػئ  فيمػػا ماػػدد الايػػائ ذائ الصػػلة صػػعوبائ فػػي حػػذؼ المعلومػػائ وػػف 
 موا ا اننمرنئ.

يػػر و الػئ صػحيفة "ىػػ"رمس" العبريػة   اليػـو النونػػا   يف مامووػة مػف العلمػػا  فػي مأل  ػة ح وميػػة  ػاموا بن
معلومائ  رية للواية ول  يب ة اننمرنئ  حيو مبذؿ ال لطائ ان را يلية ذائ الصلة ايدا مم ػقا نخفػا  

 ىذه المعلومائ وف اليب ة.
زالػػة يي ذ ػر للمعلومػػائ  ووفقػا للصػحيفة اف المأل  ػػة المنيػة محػػاوؿ يزالػة ويػػط  المعلومػائ مػػف اليػب ة وال

معلومػائ  ػد مػـ م ػرار نيػرىا وبػر العديػد مػف موا ػا اننمرنيػئ  ال رية  ول ف موااييا صػعوبائ امػة لف ال
حيػػو  الػػئ وزارم الاػػيش يف النيػػر حصػػؿ ولػػ  اميػػا المصػػاريا المطلوبػػة والمقبولػػة  مػػا يبػػوغ الم ػػألوليف 

 المعنييف في الوزارم.
  ػػػة وينػػػار ال يػػػؼ وػػػف المعلومػػػائ ولػػػ  الموا ػػػا انل مرونيػػػة المفموحػػػة دىيػػػة ومبػػػادؿ ا ميامػػػائ فػػػي المأل 

 المنية  المي يروئ في محاو ئ نزالة المعلومائ ال رية مف اليب ة.
وذ ػػرئ الصػػحيفة يف المعلومػػائ ال ػػرية المػػي  يػػفيا وبػػر اننمرنيػػئ ىػػي نمػػاج العمػػؿ العلمػػي الػػذي يػػمـ فػػي 

 مأل  ة ح ومية  والنير الوؿ  ي وف نمياة لمبادرم الباحنيف  المي مرافقيا مصلحة ا مصادية.
ؽ ذامػػو اضػػافئ الصػػحيفة   اف  بػػؿ  ػػنوائ وونػػدما  ػػاف ضػػابط المػػف يػػدو  يميػػر  ػػيف  مواػػو وفػػي ال ػػيا

الطػػا ـ العلمػػي للضػػابط  ػػيف مػػػف المأل  ػػة المنيػػة لنيػػر المعلومػػائ البحنيػػػة  حيػػو حصػػؿ ولػػ  موافقمػػػو. 
وا ػػػمنادا يلػػػ  ذلػػػؾ واصػػػؿ العلمػػػا  بالمأل  ػػػة نيػػػر مػػػواد وػػػف ىػػػذا الموضػػػوع حمػػػ  و ػػػئ  ريػػػ . ولمػػػا يف 

يػػػورائ انضػػػافية لػػػـ محصػػػؿ ولػػػ  موافقػػػائ حاليػػػة   مػػػا لػػػـ يػػػمـ مقػػػديميا يلػػػ  ر ػػػيس ىي ػػػة يدارم ال ػػػوؽ المن
 الحالي  نير بف موييو لفحصيا ومقييميا  بؿ النير.

ووندما موايئ الصحيفة ب   لة لم ألوليف بالمأل  ة المنية  يرووا بمبػادؿ الػميـ ويلقػوا بػاللـو ولػ  بعضػيـ 
ائ بػػيف المأل  ػػة ذاميػػا واليي ػػة  حػػوؿ مػػف  ػػاف ينبوػػي لػػو يف يحػػذر مػػف يف نيػػر الػػبعض  يذ مممحػػور النقايػػ

 المعلومائ ال رية بي ف ىذه الم  لة   يزاؿ م ممرا.
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ومػػػػدوي المأل  ػػػػة ينيػػػػا حصػػػػلئ ولػػػػ  اميػػػػا المػػػػراخيص مػػػػف المأل  ػػػػة المنيػػػػة المػػػػي م ػػػػما بنيػػػػر  افػػػػة 
 ف يعلف ونيا.المعلومائ  وينو يذا  انئ ىناؾ يي موييرائ  اف مف المفمرض ي

فػػي المأل  ػػػة الر ػػػمية المػػػي نيػػػرئ ىػػذه المػػػواد  يأل ػػػدوف انيػػػـ حصػػػلوا ولػػ  مصػػػريا بالنيػػػر وفقػػػا للمعػػػايير 
المعمػوؿ بيػا وانػػو يذا حلػئ مويػػرائ ولػ  ىػذه المصػػاريا فػةف مػػف م ػألولية الايػائ المخمصػػة ابػوغ العلمػػا  

 ومأل  ميـ بو ؼ وملية نير نما ج ابحانيـ ول  الفور.
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قول: هىا قلب اطسائُلهخيُاهو ًفخخح شازعا ال  خفافُا بالضفت ٍو

 8312\1\03  -معا-بيت لحم 
 55افمما ر يس وزرا  ا حموؿ بنياميف نمنياىو ووزير المواصوئ  امس  اليػـو النونػا   اليػارع ا لمفػافي  

 ( في يماؿ الضفة الوربية.
فة "وػدنا الػ  ال ػامرم  مضػيفا " و اؿ نمنياىو الذي افمما اليارع بنف و ول  يراضي النبي يليػاس يػماؿ الضػ

 ىنا  ل  ي را يؿ".
واضػاؼ نمنيػػاىو "ىػػذا اليػػارع اػػز  مػػف ميػػروع  بيػػر معمػػؿ ا ػػرا يؿ ولػػ  انيػػا و  يضػػـ وػػدم يػػوارع المفافيػػة 

 م مخدـ للم موطنيف في الضفة الوربية".
فػػاؽ و ػػ ؾ ومػػابا نمنيػػاىو " ػػنربط ا ػػرا يؿ مػػف اليػػماؿ للانػػو  ومػػف اليػػرؽ للوػػر  بخطػػوط مواصػػوئ وان

  طارائ". 
و الئ مصادر وبرية اف اليارع ا لمفافي  يربط "بنياميف" و" فار  ابا" وبػيف م ػموطنة "يػمروف" ومحطييػا 

 مف الم موطنائ في يماؿ الضفة.
 يارؾ نا   ر يس ا مف ور يس مالس الم موطنة في افمماح اليارع.
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 طُاج إطسائُلي جدًد على حدود ألازدن

 8312\1\03 أمد/ عمان: 
يػػروئ ال ػػلطائ ان ػػرا يلية ببنػػا   ػػياج اديػػد بػػالقر  مػػف الحػػدود الردنيػػة  بح ػػ  مػػا يفػػاد مو ػػا "خبرنػػي" 

 الردني  النونا .
ويقػػػا ال ػػػياج ولػػػ  الملمقػػػ  النونػػػي لحػػػدود الردف و ػػػوريا والراضػػػي الفل ػػػطينية المحملػػػة  ولػػػ  الػػػرلـ مػػػف 

دنػػي. ويوصػػؼ ال ػػياج الاديػػد بال ػػياج الػػذ ي  حيػػو  ػػيزود واػػود  ػػياايف ىنػػاؾ واحػػد ي ػػرا يلي والنػػاني ير 
 بمقنيائ يل مرونية و اميرائ مرا بة ممطورم.

نػو  ييػمؿ مزايػا  30ممػرا ولػ  طػوؿ  30و الئ وزارم الايش ان را يلي  يف الادار  ي وف ارمفاوو   لػـ  وال
 طورئ خصيصا لحماية المطار و ي مند يل  ويرائ العواميد.

  يف ومليػػة بنػػا  ال ػػياج مػػمـ بالمن ػػيؽ مػػا الاانػػ  الردنػػي  ونػػو يمػػر بمحػػاذام الحػػدود ويوضػػحئ المصػػادر
 الردنية. وييدؼ يل  موفير الحماية لمطار "ممناع" الذي  يقاـ في المنطقة الانوبية.

و انئ مؿ يبي  يولنئ مألخرا مدييف ميروع الادار المني الفاصؿ ول  طػوؿ الحػدود مػا الردف  و ػيممد 
مليػػوف دو ر ولػػ  يف  85 لػػـ بػػيف منماعػػائ ييػػوئ فػػي ي صػػ  انػػو  وادي وربػػة بم لفػػة  ػػدرىا  30ولػػ  

 .2019منميي يوماؿ البنا  مطلا العاـ 
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 وشٍس إطسائُلي: طىمىع اليشاط إلاًساوي في لبىان لما مىعىاه في طوزٍا

 8312\1\03   -القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/األناضول
يف الح ومػػػة ان ػػػرا يلية   ػػػممنا ييػػػراف مػػػف م ػػػليا منظمػػػة حػػػز  ا  فػػػي لبنػػػاف   ػػػاؿ وزيػػػر ي ػػػرا يلي بػػػارز  

 "مماما   ما منعمو في  وريا". 
و اؿ وزير يألوف القدس ز يؼ يل يف:" لقد منعنا محاو ئ   محص  مػف اانػ  ييػراف لم ػليا حػز  ا  مػف 

 اضي اللبنانية". داخؿ  وريا  واآلف يحاولوف  انيرانيوف( فعؿ اليي  نف و ول  الر 
ويضاؼ في حديو للمو ا انل مرونػي لصػحيفة "يػديعوئ احرونػوئ"  اليػـو النونػا :" ول ػف  مػا ولمنػا  يػؼ 

 نخرايـ مف  وريا   نفعؿ اليي  نف و في لبناف"  دوف مقديـ مزيدا مف الموضيا. 
س فػي العاصػمة الرو ػية مو ػ و  و اف يل يف  د رافؽ ر يس الوزرا  ان را يلي بنياميف نمنياىو في لقا ه يم

 ما الر يس الرو ي فوديمير بوميف  حيو مر ز البحو ول  المطورائ في  وريا ولبناف. 
و ػػاؿ يل ػػيف وػػف ا اممػػاع مػػا بػػوميف:" يو   اػػا ئ  ضػػية المحػػاو ئ ا يرانيػػة الم ػػممرم للمموضػػا الع ػػ ري 

ا صػاروخية د يقػة فػي لبنػاف  ونالنػا  انػئ الخطػوم في  وريا  ونانيا  ضية المحػاو ئ ا يرانيػة ن امػة مصػان
 المي  ادىا الر يس ا مير ي لمعديؿ ا مفاؽ النووي ا يراني". 

ورفض الم ألوؿ ان را يلي  ال يؼ وف مو ؼ الر يس الرو ي مف ىذه القضايا  و اؿ:" ما  الػو بػوميف فػي 
زويميف ببنػػا  منػػؿ ىػػذه العو ػػة اليخصػػية  الورفػػة يبقػػ  فػػي الورفػػة  ينيػػا واحػػدم مػػف ا مػػور المػػي  ػػمحئ للػػ

 المفموحة والصريحة  لنو يم ف ا ومماد ب ف ما يقولو لف يم ر ". 
وفي ي رار لير مباير  ول  منفيذ ي را يؿ ىامائ اوية فػي  ػوريا ولبنػاف   ػاؿ يل ػيف:" يموااػد الػروس فػي 

ناحػػئ فػػي الحفػػاظ ولػػ  الوضػػا القػػا ـ الماػػاؿ الاػػوي ال ػػوري منػػذ العػػاميف ونصػػؼ العػػاـ  ي  يف ا ػػرا يؿ 
 بحرية للعمؿ في المااليف ال وري واللبناني رلـ واود رو يا". 

ويضاؼ:"   ينبوي يف ُينظر يل  ىذا المر ول  ينػو مفرولػا منػو  فمػف الواضػا يف ا يػرانييف لي ػوا  ػعدا  
 ادا بو و  ال ورييف". 

ػػػا اذا  انػػػئ ىنػػػاؾ فرصػػػة لناػػػاح ا ػػػرا يؿ فػػػي ومػػػابا يل ػػػيف:" يذا مػػػا  ػػػ لمني  بػػػؿ وػػػاميف ونصػػػؼ  العػػػاـ  وما
الحفػػاظ ولػػ  ىػػذه الحريػػة العمليػػة المػػي معمبػػر امػػرا ا ا ػػيا بالن ػػبة لمننػػا فػػةف ا حممػػا ئ يم ػػف يف م ػػوف 

 ض يلة  ول ف مرارا وم رارا  اف نمنياىو  ادرا ول  م ميف ذلؾ في ىذه ا امماوائ ". 
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 انية يف حر  اديدم ول  لبناف  و اؿ" يذا مم ف لبنػاف مػف يدارم يػألونو ولـ يح ـ يل يف المو عائ بي ف يم
الخاصة  فةننا  نعيش في والـ ي نر وضوحا يل  حد ما  وما ذلؾ  فمف الواضا ينػو لػيس لػو مصػلحة فػي 

 القماؿ ما ي را يؿ ومضرر بيدم مف ارا  الاولة ال ابقة مف الوماؿ العدا ية". 
معلؽ بنا فقط  ول ف ييضا بحز  ا  يو بعبارم يخرى ييراف  فحػز  ا  ىػو ماػرد ويضاؼ يل يف:" المر   ي

 ذراع طويلة نيراف". 
وفػػػي  ػػػياؽ ممصػػػؿ   الػػػئ الصػػػحيفة ا  ػػػرا يلية  يف وفػػػدا رو ػػػيا بر ا ػػػة  ػػػ رمير مالػػػس المػػػف الرو ػػػي 

 ني و ي بامروييؼ  يصؿ ال  ا را يؿ في زيارم ر مية يـو لدا ا ربعا . 
 فئ:"  يبحو الوفد المموضا ا يراني في  وريا  والمعديوئ المحمملة ول  ا مفاؽ النووي ا يراني".ويضا
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 ضابط إطسائُلي: حماض جخحسك بالضفت زغم الخيظُق ألامني الري ًالحقها

 8312\1\01  عدنان أبو عامر -81عربي
 ػػاؿ يػػوني بػػف منػػاحيـ  الخبيػػر ان ػػرا يلي باليػػألوف العربيػػة  يف حر ػػة حمػػاس بػػديئ مرفػػا ري ػػيا فػػي يػػماؿ 
الضفة الوربية؛ مف ياؿ المحضير لمنفيذ ىامائ م لحة ضد يىداؼ ي را يلية؛ لمنا روح اديدم لونمفاضػة 

 المي دوئ يلييا.
لليػػػألوف العامػػػة والدولػػػة  يف ايػػػاز المػػػف ويضػػػاؼ بػػػف منػػػاحيـ  فػػػي مقالػػػو ولػػػ  مو ػػػا المعيػػػد الوريػػػليمي 

ان ػػرا يلي العػػاـ  اليػػاباؾ( وايػػاز المػػف الفل ػػطيني يعمػػوف بمعػػاوف ومن ػػيؽ م نفػػيف  وي ػػاوف نااحػػائ 
 ميمة في يحباط العمليائ الم لحة.

لػئ ما العلـ يف الاناح الع  ري لحماس   ما   وز الديف الق اـ  يحقؽ يناازائ في اليير الخيرم  ممن 
 بمانيد المزيد مف العناصر في صفوفو ضمف موصيؼ الخويا النا مة.

و ػػاؿ بػػف منػػػاحيـ  الضػػابط ال ػػػابؽ فػػي ايػػػاز ا  ػػمخبارائ الع ػػػ رية ان ػػرا يلية "يمػػػاف"  يف ىػػذه الخويػػػا  
 معمؿ بصورم  رية  مف خوؿ بنية محمية منميرم  ووبر العديد مف الم اوديف. 

الفل طيني از ا ي ػيرا مػف معػالـ ىػذه البنيػة يػماؿ الضػفة الوربيػة  ومالػئ  خػر و د  يؼ الياباؾ والمف  
وبوم نا فة  بيرم  مـ وضعيا باان  طريػؽ فػي مدينػة طػول ـر يػماؿ  12يواىدىا في ال يؼ  بؿ يياـ وف 

 الضفة الوربية. 
فػػور ا ميػػافيا ونقػػؿ وػػف ضػػباط يمػػف ي ػػرا يلييف  ػػوليـ يف ىػػذه العبػػوائ  ػػاف يفمػػرض ميػػويليا وػػف بعػػد  و  

يبلوئ يايزم المف الفل طينية نظيرميا ان را يلية  وبدي الاانباف ب ل لة اومقا ئ فػي  فػر وػور؛ لمحاولػة 
 العنور ول  العناصر الميمبو بيـ. 

ويضػػاؼ: "يبػػػدو واضػػحا مػػػف خػػػوؿ معاينػػة ىػػػذه العبػػوائ النقيلػػػة يف خليػػػة مدربػػة مػػػف  امػػئ بوضػػػعيا  فقػػػد  
ويارئ فحصا ميدانيا لو؛ لمعرفة مم  يم ف لػدوريائ الاػيش ان ػرا يلي يف ممػر بيػذا  اخمارئ الم اف ايدا 

 الطريؽ".
وخمـ بالقوؿ: "ال ػلطة الفل ػطينية وال ػرا يؿ لػدييما اليػـو محػديا ميػمر ا  يممنػؿ بالقضػا  ولػ  البنيػة المحميػة  

م ػػلحة  ل ػػف الطػػرفيف ليػػر  الع ػػ رية المواػػودم يػػماؿ الضػػفة الوربيػػة  المػػي م ػػاؿ نااحػػائ بمنفيػػذ ىامػػائ
 معنييف بذلؾ؛ وليذا ي ممر المن يؽ المني بينيما  رلـ  رار المالس المر زي الخير بو فو.
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ت حظخكشف الوضع ألامنّي في غّصة ُّ  املخابساث إلاطسائُل

 8312\1\03المينيتور    بقلم عدنان أبو عامر 
 ػػانوف الناني/ينػػاير  2 ػػانوف الناني/ينػػاير يفا الاػػيش ان ػػرا يليا منػػذ يػػـو  12ذ ػػرئ صػػحيفة "ىػػ"رمس" فػػي 

 يز معب ة ا مبانة م موبة باللوة العربياة.يطل  مف الم افريف الفل طينيايف مف  طاع لزام وبر معبر يير 
اػػا ئ منواوػػة وممنػػاوؿ يوضػػاع لػػزام ولػػ  الصػػعدم ا  مصػػادياة والمنياػػة والمصػػالحة  17ي ػػ لة ا  ػػمبانة الػػػ

  نوائ؟ 3ويزمة ال يربا   ولعؿا مف ال  لة المنيرم  اف: مف  يح ـ لزام بعد 
 ػػػانوف الناني/ينػػػاير   13ل ػػػطينيا خػػػرج مػػػف لػػػزام فػػػي وفػػػي ىػػػذا ال ػػػياؽ   ػػػاؿ وزيػػػز  وىػػػو ا ػػػـ م ػػػمعار لف

لػػػ"المونيمور": "يفا المخػػابرائ ان ػػرا يلياة  ػػدامئ يلػػي ا  ػػمبانة فػػور دخػػولي معبػػر ييريػػز  صػػحيا ينايػػا ي ػػ لة 
وادياة  ل ػفا اناابػة الد يقػة ولييػا مقػداـ يلػ  ان ػرا يليايف صػورم وػف طبيعػة الوضػاع ال ػا دم فػي لػزام.  مػا 

اؾ ي ػػ لة ذائ د  ئ  يا ػػياة ويمنياػػة منيػػرم للفضػػوؿ  منػػؿ ال ػػألاؿ وػػف مػػدى ا ػػمقرار الوضػػا المنػػيا يفا ىنػػ
فػػي لػػزام  ومػػا الػػذي  ػػد يم ػػبا  بمػػدىوره  مػػا العلػػـ يف المخػػابرائ ان ػػرا يلية   مابػػر يحػػدا مػػف الفل ػػطينييف 

ة امخػاذ القػرار  يمػا الموافقػة ولػ  الم افريف وبر معبر ييريز ول  معب ة ا  مبانة  بؿ ممرؾ ل ؿ م افر حري
 معب ة ا  مبانة يو الرفض".

يناير يف  لطائ ا حموؿ ان را يلي مابر الفل طينييف الم افريف وبػر  15ل ف مو ا لزم بو ئ ذ ر يـو 
 معبر ييريز ول  معب ة ا  مبانة.

رلػػػـ وصػػػوؿ يوػػػداد يومػػػًا فقػػػط   29 ػػػوى  2017وفػػػي ظػػػؿا يلػػػوؽ معبػػػر رفػػػا  الػػػذي لػػػـ يفػػػما فػػػي وػػػاـ 
ليف لل فر وبػر معبػر رفػا يلػ   يلفػًا ولػ  مػدار العػاـ  فػةفا  ػفر فل ػطينياي لػزام وبػر معبػر ييريػز  30الم اا

ػار  طػوا  الاامعػائ  المصػلايف فػي  يػزداد ويخػرج منػو يلػؼ فل ػطينيا يومياػًا بامااػاه ي ػرا يؿ  المرضػ   الماا
 امليف في لزام.الم اد ال ص   وموظافي المنظامائ الدولياة الع

و ػػاؿ ي ػػماذ العلػػـو المنياػػة فػػي  لياػػة العػػودم بوػػزام ي ػػوـ يػػيواف لػػػ"المونيمور": "يفا ا  ػػمبانة خطيػػرم  رلػػـ يفا 
بعض الفل طينيايف  د يعبا يا بح ف نياة مف دوف ا نمباه يل  يبعادىػا المنياػة  فينػاؾ ي ػ لة ملوامػة  ػد معطػي 

ػػا يحصػػؿ فػػي لػػزام   ومػػوفار صػػورم د يقػػة للمخػػابرائ ان ػػرا يلياة لمعرفػػة يصػػور مفاصػػيليا  ياابميػػا د لػػة وما
ػا يفا مػف وضػا ا  ػمبانة ىػو فريػؽ ي ػرا يليا مػف المنياػيف وا  مصػاديايف  واناابػة  المر الػذي ياعلنػي يراا

عمػػػؿ ولييػػػا مقػػػداـ مفػػػاميا ح اا ػػػة يلػػػ  دوا ػػػر صػػػنا القػػػرار ان ػػػرا يليا     ػػػياما حػػػيف ممضػػػماف ي ػػػ لة وػػػف ال
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الم ػلاا  المػػدىور المنػػيا فػػي لػػزام  ومػػف  ػػيخلؼ حمػػاس فػػي لػػزام   ػػ فا المقصػػود يف يعباػػر الفل ػػطينيا الػػذي 
 يعبائ ا  مبانة وف اممعاضو مف حماس لمحريض الفل طينيايف ول  النورم ضداىا".

ر ولػػػػػ   ػػػػػانوف الناني/ينػػػػػاي 11باانػػػػػ  ال يػػػػػؼ وػػػػػف ا ػػػػػمبانة معبػػػػػر ييريػػػػػز  وزاع الاػػػػػيش ان ػػػػػرا يليا فػػػػػي 
انػػو  الضػػفاة الوربياػػة  صػػورم يحػػد المطلػػوبيف  لػػـ يػػذ ر ا ػػمو   -الفل ػػطينييف فػػي يػػوارع مدينػػة بيػػئ لحػػـ 

  ورصػػد الاػػيش م افػػ م 2016يػػداوي يناػػو نفاػػذ ىاومػػًا م ػػلاحًا ضػػدا ىػػدؼ ي ػػرا يليا  ػػر  بيػػئ لحػػـ فػػي وػػاـ 
 مالياة لمف يدلي ونو بمعلومائ.

ولػػ  مو ػػا ايػػاز المػػف ان ػػرا يلي العػػاـ "اليػػاباؾ"  مػػف دوف مػػاري    ونيػػرئ ي ػػرا يؿ ر ػػالة باللوػػة العربيػػة
مطالػػ   ػػ ااف لػػزام بةبوليػػا بمعلومػػائ مم  ػػديف منيػػا وػػف النفػػاؽ والمخطػػوفيف والنيػػاطائ الم ػػلاحة. وفيمػػا 

 وضعئ ر ـ ىامؼ لومصاؿ وانبوغ  ورضئ م اف م مالياة لـ محداد  يمميا.
ل ػػطيني  ػػاـ بمقػػديـ ملػػؾ المعلومػػائ المطلوبػػة للمخػػابرائ ان ػػرا يلية   ػػوا    يعلػػـ يحػػد يف  ػػاف ىنػػاؾ يي ف

  انئ معلومائ صحيحة يو خاط ة  نظرا لنيا م  لة  رية.
ربمػػػػا معلػػػػـ المخػػػػابرائ ان ػػػػرا يلياة يفا ىػػػػذا ال ػػػػلو   ػػػػد   ياػػػػدي نفعػػػػًا بمحصػػػػيؿ المعلومػػػػائ المنيػػػػة مػػػػف 

يبو  فقد يعني موزيا صورم المطلػو  ليػا اعػؿ انبػوغ ونػو نووػًا الفل طينييف  ل نايا لف مخ ر يي ًا مف مار 
مف العمؿ لنيا معلف مقديـ م اف م ماليػة لمػف ي ػاودىا مػف الفل ػطينييف بمػوفير المعلومػائ المنيػة  فػي ظػؿا 
يوضاويـ ا  مصادياة ال يا ة وحااميـ يل  الماؿ  و  ر حااز الرىبػة مػف المواصػؿ المبايػر مػا المخػابرائ 

  را يلياة.ان
مػف ايمػو   ػاؿ الممحػداو با ػػـ وزارم الداخلياػة والمػف الػوطنيا فػي لػػزام ييػاد البػـز لػػ"المونيمور": "يفا ا  ػػمبانة 
ممدا المخابرائ ان را يلياة بمعلومائ ماانياة وف الوضاع المنياة وال يا ياة في لزام  بما  ػد ي ػاودىا ولػ  

ونحػػػػف نطالػػػػ  المػػػػواطنيف بعػػػػدـ اناابػػػػة ولييػػػػا  مػػػػف دوف ا  ػػػػميانة  يوػػػػداد مخطاطاميػػػػا المعاديػػػػة للقطػػػػاع.
ب  ػػ لميا المػػي  ػػد مبػػدو وادياػػة  ولمػػًا بػػ فا لاػػو  ي ػػرا يؿ يلػػ  ا  ػػمبانة يعػػود يلػػ  يػػاا المعلومػػائ المػػي بامػػئ 

  ضػػدا ومػػو 2017مصػػليا مػػف لػػزام  ب ػػب  الموحقػػة المنياػػة اليػػديدم المػػي ميػػنايا وزارم الداخلياػػة منػػذ يبريػػؿ 
 ي را يؿ في القطاع".

 ػػػانوف  19يػػػ مي مواصػػػؿ ي ػػػرا يؿ بالفل ػػػطينيايف م  يػػػدًا ل يا ػػػة يولنيػػػا وزيػػػر الػػػدفاع يفيوػػػدور ليبرمػػػاف فػػػي 
الناني/ينػػاير فػػي صػػحيفة "م ػػور رييػػوف" ان ػػرا يلياة  وىػػي  يا ػػة م ػػع  للمواصػػؿ ان ػػرا يلي المبايػػر مػػا 
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: يفا 2016لػػ  "حمػػاس"   مػػا  ػػاؿ فػػي   /يل ػػطس مػػف وػػاـ الفل ػػطينيايف  ومطالبػػة ي ػػرا يؿ ليػػـ بػػالنورم و
ي ػػػرا يؿ  ممواصػػػؿ مػػػا الفل ػػػطينيايف مبايػػػرم   راػػػاؿ يومػػػاؿ  ي ػػػاديمييف وبػػػاحنيف  ويدبػػػا  و ماػػػا   ودوومػػػو 
لماػػػاوز ال ػػػلطة الفل ػػػطينية  لنػػػو يراىػػػا وقبػػػة يمػػػاـ محقيػػػؽ ال ػػػوـ مػػػا ي ػػػرا يؿ  وىػػػو مػػػا مقػػػـو بػػػو صػػػفحة 

ياائ الح ومة ان را يلياة فػي الراضػي الفل ػطينياة  المػي محػاور الفل ػطينيايف  ومايػ  الػ"في بوؾ" لمن اؽ ومل
ول  م األ ميـ    يما ملؾ الممعلقة بحصوؿ الفل طينييف ولػ  مصػاريا الػدخوؿ ن ػرا يؿ وطبيعػة البضػا ا 

 ان را يلية المي مدخؿ  طاع لزم وبر معبر  ـر يبو  الـ.
ف  ػػد   ممػػوافر حالياػػًا معطيػػ ػػو ان ػػرا يليا بمنػػوير النػػاس ضػػدا "حمػػاس"  وال ائ فػػي لػػزام ميػػير يلػػ  ناػػاح المواا

  انئ زيادم الضوط ان را يليا ولييـ  د ماعليـ ينوروف.
و ػػػاؿ الخبيػػػر الفل ػػػطينيا فػػػي اليػػػألوف ان ػػػرا يلياة  ػػػعيد بيػػػارائ لػػػػ"المونيمور": "يفا ي ػػػرا يؿ مػػػرى ا  ػػػمبانة 

نحػػو يضػػعافيا و ػػ رياًا وا مصػػادياًا ويػػعبياًا. وبنػػا  ولػػ  ياابػػائ ا  ػػمبانة  مر ػػيخًا ل يا ػػميا ماػػاه حمػػاس  
ـا ي ػػػيؿ يف ينفػػػرد بيػػػا الاػػػيش  مقػػػيس ي ػػػرا يؿ مػػػدى وصػػػوؿ يىػػػؿ لػػػزام يلػػػ  مرحلػػػة الممػػػرد ولػػػ  الحر ػػػة  نػػػ

معمبرىػا ان را يليا و  رياًا  ل فا  را منا لو ػمبانة ماعلنػا نػرى يفا ي ػرا يؿ   مبحػو وػف بػديؿ لحمػاس لنايػا 
طرفػػًا  وياػػًا يضػػبط يوضػػاع لػػزام  رلػػـ يفا م ػػاوي ي ػػرا يؿ مػػف ا  ػػمبانة  ػػد ميػػدؼ يلػػ  معرفػػة حاػػـ منػػاز ئ 

 حماس في موضوع حيازميا لل وح  يف ريئ يعبياميا ممرااا".
ػػا من اػػؽ البحػػو الميػػدانيا فػػي مر ػػز الميػػزاف لحقػػوؽ انن ػػاف بوػػزام يػػامف المػػدىوف فقػػاؿ لػػػ"المونيمور": " يفا يما

ػػػار والمرضػػػ . فضػػػًو وػػػف يفا  ا  ػػػمبانة مزيػػػد الضػػػووط النف ػػػياة ولػػػ  الم ػػػافريف الفل ػػػطينيايف     ػػػياما الماا
ياابة المواطنيف ول  ال  لة   د معراضيـ ني الياائ يمنياػة و يا ػياة مػف ييا طػرؼ. ولػذلؾ  فػةفا ا  ػمبانة 

 يا  يلواألىا  لياًا".
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ت  إطسائُل جدفع بالوالًاث املخحدة هحو الهاٍو

 8312\1\01  الحياة  حسن نافعة
ي يلػ  نمػط ليػر  ابػؿ للموصػيؼ بيف الو يائ الممحدم المير ية وال را يؿ  وو ة م معصي ول  الفيـ ومنمم

يو المصنيؼ  و  نظير لو في ماري  العو ػائ الدوليػة. لػذا مبػدو ىػذه العو ػة  خصوصػًا فػي طورىػا الػراىف  
ب ػػؿ مػػا منطػػوي وليػػو ىػػذه ال لمػػة مػػف معنػػ . فالو يػػائ الممحػػدم دولػػة  بػػرى مملػػؾ مػػف « اليػػذوذ»ي ػػر  يلػػ  

 ػا القػوم الوظػـ فػي العػالـ وم انميػا  يمػا ي ػرا يؿ فلي ػئ  ػوى وناصر القوم الياملة ما ي ما ليػا بمبػوأل مو 
صػػويرم حدينػػة النيػػ م  لف ومرىػػا   يزيػػد وػػف ال ػػبعيف وامػػًا  ومحػػدودم القػػدرائ وانم انػػائ  لف « دويلػػة»

معداد   انيا   يزيد وف م عة موييف ن مة  وم احميا ممااوز بال اد ويريف يلػؼ  يلػوممر مربػا. صػحيا 
مي في المصنيؼ العػالمي يلػ  يػريحة الػدوؿ الممقدمػة والونيػة  نظػرًا الػ  مقػدميا العلمػي والم نولػواي ينيا منم

وارمفػاع ممو ػػط دخػؿ الفػػرد فييػا  ل ػػف لػيس فػػي و ػعيا يف محػػافظ ولػ  ىػػذا الم ػموى مػػف المقػدـ والونػػي مػػف 
ئ الر ػمية واليػعبية    يقػؿ دوف ما مقدمو ليا الو يائ الممحػدم المير يػة مػف دوػـ مػادي ىا ػؿ  وبػر القنػوا

مػدور فػي « مابعػة» نويًا وف ويرم بليونائ دو ر. وما ذلؾ  يصع  المعامؿ ما ي را يؿ   نيا مارد دولػة 
الفلػػؾ المير ػػي  خصوصػػًا فػػي ظػػؿ مػػا حققمػػو مػػف مولوػػؿ داخػػؿ مرا ػػز المػػ نير المير ػػي  المػػي محولػػئ يلػػ  

ف م  نا ضئ ما المصالا المير ية نف يا!يدام م خارىا لخدمة مصالحيا الخاصة حم  وال
فػػي  ػػياؽ  يػػذا  ممالػػ  صػػورم الو يػػائ الممحػػدم  فػػي ذىنػػي ولػػ  ال ػػؿ   ا ػػد ومػػوؽ مفمػػوؿ العضػػوئ  
ا مولئ ي را يؿ ولػ  وقلػو و لبػو  وم ػللئ يلػ  ايػازه العصػبي ودورمػو الدمويػة  يو  عربػائ ممصػلة لقطػار 

ناحػئ فػي ي نػاع الو يػائ الممحػدم  يو بػالحرى ييياميػا  بػ ف  ػؿ طويؿ ماره  اطرم ي را يلية. ولف ي را يؿ 
ما يحقػؽ مصػلحة ي ػرا يؿ يحقػؽ المصػلحة المير يػة فػي الو ػئ نف ػو  ياػدني ي نػر مػيًو يلػ  ا ومقػاد بػ ف 
ي ػػرا يؿ ىػػي المػػي مقػػود ال يا ػػة المير يػػة فػػي  ػػؿ مػػا يمعلػػؽ بقضػػايا اليػػرؽ الو ػػط  ولػػ  ال ػػؿ  وىػػو مػػا 

ماذا ممصػرؼ ي ػرا يؿ   نيػا  ػوم وظمػ  ليػر  ابلػة للح ػا  والعقػا   وفػي و ػعيا انميػاؾ  ػؿ مػا يف ر لنا ل
 ميا  مف  واود القانوف الدولي  المي   مم ؽ ما مصالحيا الخاصة!

مػػػربط بػػػيف دوؿ ليػػػر مم اف ػػػة القػػػوم  ويمنلػػػة « خاصػػػة»فػػػي مػػػاري  العو ػػػائ الدوليػػػة يمنلػػػة ونمػػػاذج لعو ػػػائ 
فػػي يو ػػائ وظػػروؼ معينػػة يو ا ػػمننا ية  ل ػػف   يواػػد فيػػو « صػػويرم»مقػػـو بيػػا دوؿ « يػػرم ب»ونمػػاذج لدوار 

منػػاؿ واحػػد لدولػػة صػػويرم  ػػي ة ال ػػمعة وال ػػلوؾ ا ػػمطاوئ يف مم ػػؾ بدفػػة ال يا ػػة الخارايػػة لقػػوم وظمػػ  
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يا مػػف مملػػؾ مػػف وناصػػر القػػوم الماديػػة مػػا ي ػػما ليػػا بمبػػوأل مو ػػا القيػػادم فػػي النظػػاـ الػػدولي  ومػػدوي يف لػػدي
وناصػػر القػػوم المعنويػػة مػػا يألىليػػا لمبػػوأل ىػػذه الم انػػة. فػػي مػػاري  العو ػػائ الدوليػػة منػػاؿ واحػػد لدولػػة صػػويرم 
ُم م  ي را يؿ  ا ػمطاوئ  مػف خػوؿ ومػؿ منػابر وممػدرج ومػمقف  يف م ػمولي ولػ  وقػؿ القػوم الوظػـ فػي 

  ال ػػلـ والمػػف الػػدولييف  خصوصػػًا يف العػػالـ و لبيػػا  وىػػو وضػػا لػػو يخطػػاره وانع ا ػػامو ال ػػلبية اليا لػػة ولػػ
 ي را يؿ ىي الدولة ال نر انميا ًا في والـ اليـو لقواود القانوف الدولي. وال ألاؿ:  يؼ حدو ذلؾ؟

 انػػئ الحر ػػة الصػػييونية  ػػد منبيػػئ مب ػػرًا يلػػ  يف الو يػػائ الممحػػدم المير يػػة  خصوصػػًا بعػػد ينيػػا  حالػػة 
يػػػة النانيػػػة  ىػػػي الدولػػػة المريػػػحة طبيعيػػػًا لقيػػػادم النظػػػاـ العػػػالمي خلفػػػًا العزلػػػة وميػػػار ميا فػػػي الحػػػر  العالم

لبريطانيا اآلخذ ناميػا فػي الفػوؿ  ومػف نػـ  ػررئ يف مرمػي بيػبا يا فػي ىػذا ا ماػاه  و ػاف انعقػاد المػألممر 
  وبميػار ة مرومػاف الػذي يصػبا  ػيد البيػئ البػيض بعػد 1942الصييوني في مدينة بلميمور المير ية واـ 

 ؿ مػف نػوو  ػنوائ  فػي منابػة الخطػة الولػ  فػي ىػذا ا ماػاه. و  اػداؿ فػي يف ىػذا المحػرؾ البػارع م اػف ي
الحر ة الصييونية مف   ػ  يولػ  معار يػا ال يا ػية ال بػرى المػي دارئ رحاىػا فػوؽ م ػرح الامعيػة العامػة 

ي وضػا اللبنػة الولػ  نضػفا  وانميئ بمبني  رار مق يـ فل طيف  وىػو القػرار الػذ 1947لومـ الممحدم واـ 
. ومنػػذ ذلػؾ الو ػػئ  راحػػئ 1948اليػروية الدوليػػة ولػػ  الدولػة الييوديػػة المػػي يولػف بػػف لوريػػوف  ياميػا وػػاـ 

الحر ػػة الصػػييونية موػػزؿ يػػباؾ ال ػػيطرم المدريايػػة ولػػ  مرا ػػز صػػنا القػػرار المير ػػي يلػػ  يف مم نػػئ منيػػا 
ن  ػػػة ولػػػ  الطريػػػؽ  فرضػػػميا معقيػػػدائ النظػػػاـ الػػػدولي ب 1956ممامػػػًا. صػػػحيا يف ىػػػذه الحر ػػػة منيػػػئ وػػػاـ 

ننا ي القطبية وما انطوى وليو مف  يود يملميا  يا ة احموا  ا محاد ال وفيامي  لير يف الحر ػة الصػييونية 
مػػا لبنػػئ يف ا ػػمعادئ نقميػػا بنف ػػيا وراحػػئ ممبنػػ   يا ػػة ا وممػػاد ولػػ  الػػذائ  ػػي منبػػئ للو يػػائ الممحػػدم 

 ومماد وليو  وفي و عو مقديـ خدمائ ي بر ب نيػر ممػا م ػمطيعو الحر ػة القوميػة العربيػة ينيا حليؼ يم ف ا
الممحالفػػػة مػػػا ا محػػػاد ال ػػػوفيامي. وونػػػدما مم نػػػئ ي ػػػرا يؿ مػػػف مقػػػديـ برىػػػاف  ػػػاطا ولػػػ  صػػػحة مػػػا مقػػػوؿ  

يػائ   يدر ػئ الو 1967بمم انيا مف يلحاؽ ىزيمػة و ػ رية  ػاحقة بايػوش نػوو دوؿ وربيػة ماممعػة وػاـ 
الممحدم يىميميا  حليؼ ا مرامياي في الموااية الياملة ما ا محػاد ال ػوفيامي  ومػف نػـ  ػررئ يف مقػدـ ليػا 
دومػػػػًا ليػػػػر محػػػػدود يو ميػػػػروط ورفضػػػػئ  ػػػػؿ الضػػػػووط الدوليػػػػة الراميػػػػة الػػػػ  حمليػػػػا ولػػػػ  ا ن ػػػػحا  مػػػػف 

 ػػػوية  يا ػػػية يػػػاملة   وربطػػػئ ا ن ػػػحا  منيػػػا بالموصػػػؿ يلػػػ  م67الراضػػػي العربيػػػة المػػػي احملميػػػا وػػػاـ 
 ممضمف ينيا  حالة الحر  ومطبيا العو ة بيف ي را يؿ والدوؿ العربية.
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والوا ا  يف ىذا المو ؼ المير ي  رلـ انحيازه الواضا ال  ي را يؿ  بدا في نظػر  نيػريف ضػروريًا للموصػؿ 
ي ُورفػػئ فػػي مػػا بعػػد ان ػػرا يلي  والمػػ -يلػػ  صػػيوة م ػػما بم ػػوية مموازنػػة لمامػػؿ  ضػػايا الصػػراع العربػػي 

نػـ اضػطرئ الػدوؿ العربيػة  73و د  بلئ مصر ىػذه الصػيوة وقػ  حػر  «. الرض مقابؿ ال وـ»بصيوة 
لقبوليا مباوًا في النياية  يل  يف مـ مبنييا فػي يػ ؿ امػاوي فػي مػألممر القمػة العربيػة الػذي وقػد فػي بيػروئ 

  ىذه الصيوة  والمي معني ان حا  ي ػرا يؿ مػف . ولو  انئ الو يائ الممحدم  د يلقئ بنقليا ورا2002واـ 
وال امػػػة دولػػػة فل ػػػطينية م ػػػمقلة فػػي الضػػػفة الوربيػػػة و طػػػاع لػػػزم  1967 ػػؿ الراضػػػي العربيػػػة المحملػػػة وػػاـ 

واصػػمميا القػػدس اليػػر ية  مقابػػؿ ينيػػا  حالػػة الحػػر  مػػا ي ػػرا يؿ  خطػػوم يولػػ  نحػػو ي امػػة وو ػػائ طبيعيػػة 
نمػػػا  املػػػة بينيػػػا وبػػػيف الػػػدوؿ العربيػػػة   ل انػػػئ  ػػػد  ػػػدمئ خدمػػػة اليلػػػة لػػػيس فقػػػط ن ػػػرا يؿ والػػػدوؿ العربيػػػة وال

للو يائ الممحدم نف يا ولل وـ العالمي   ؿ. لير يف ي را يؿ  والمي راحئ مماو يمينًا با ػممرار منػذ حػر  
يا يػًا.   رفضئ ىذه الصيوة فعليًا رلـ المظاىر بقبوليا ي ليًا  وبذلئ  ؿ ما في و عيا لإلاياز ولييا ن73

ولنيػػا يدر ػػئ ينػػو لػػف ي ػػوف فػػي مقػػدورىا مقػػويض صػػيوة الرض مقابػػؿ ال ػػوـ نيا يػػًا ي  يذا ضػػمنئ انحيػػاز 
الو يػػائ الممحػػدم المػػاـ الػػ  مو فيػػا  فقػػد راحػػئ ي ػػرا يؿ مبػػذؿ  ػػؿ مػػا فػػي و ػػعيا ل ػػد النوػػرائ فػػي وو ميػػا 

لقػرار المير ػي. و  يػؾ فػي ينيػا يػعرئ بالو يائ الممحدم ونح ػاـ  بضػميا ي نػر فػ  نر ولػ  مرا ػز صػنا ا
. 2008بقلؽ  بير وقػ  فػوز يوبامػا فػي ا نمخابػائ الر ا ػية المػي ُياريػئ فػي ميػريف النػاني  نػوفمبر( وػاـ 

ليػػر يف الصػػراع الػػذي نيػػ  بػػيف يوبامػػا ونمانيػػاىو  م مومػػًا فػػي البدايػػة وصػػاخبًا فػػي يواخػػر ييػػاـ يوبامػػا فػػي 
بمػػػا   يػػػدع ماػػػاً  لي يػػػؾ  يف  بضػػػة ر ػػػيس الػػػوزرا  ان ػػػرا يلي ولػػػ  البيػػػئ البػػػيض  ي ػػػد مػػػرم يخػػػرى  و 

 مفاصؿ الدولة المير ية مبدو ييد مف  بضة الر يس المير ي نف و.
واليـو  يعمقػد نمانيػاىو يف مرامػ  ىػو راػؿ ي ػرا يؿ فػي الو يػائ الممحػدم المير يػة  ومػف الواضػا ينػو ييػعر 

قػدس واصػمة يبديػة موحػدم لدولػة ي ػرا يؿ. ويبػدو يف نمانيػاىو لػـ يػدرؾ بعػد با ممناف مااه  راره ا ومراؼ بال
ما ينطوي وليو الوضا الحالي مف مفار ة  د   مصػ  فػي مصػلحة ي ػرا يؿ ولػ  المػدى الطويػؿ. فنمانيػاىو 
ومرام  وايػاف لعملػة واحػدم مع ػس يحػط مػا يم ػف للػنفس البيػرية المػارم بال ػو  يف محملػو مػف نػوازع اليػر 

حػػض ولػػ   راىيػػة ورفػػض اآلخػػر المخملػػؼ وا ػػمبعاده وميمييػػو  يذ ي ػػمحيؿ ولػػ  يمناليمػػا انيمػػاف بقػػيـ وال
 الم اما والمعايش.
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لػػذا يومقػػد يف ال ػػوـ فػػي منطقػػة اليػػرؽ الو ػػط وفػػي العػػالـ لػػف يمحقػػؽ ي  يذا: مويػػرئ ي ػػرا يؿ مػػف الػػداخؿ  
مويػرئ الو يػائ الممحػدم مػف الػداخؿ  وىػو مػا يبػدو  وىو ما يبدو لي يمرًا م ػمبعدًا يلػ  دراػة ا  ػمحالة.  يو

لػػػي يمػػػرًا محػػػممًو ل ػػػف يػػػروط محققػػػو لػػػـ ممػػػوافر بعػػػد  يو ظيػػػور فاػػػوم فػػػي المصػػػالا بػػػيف ي ػػػرا يؿ والو يػػػائ 
الممحػػدم مػػألدي يلػػ  انػػد ع الصػػراع الحممػػي بينيمػػا  المػػر الػػذي يصػػع  مصػػوار حدونػػو ي  يذا مويػػر العػػالـ 

 ف و. وىذا ىو ما يومقد ينو ينبوي يف يحدو  و يحدو ولو بعد يلؼ واـ.العربي وامملؾ مصيره بن
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 "الكوشان" الصهُووي

 8312\1\01   العربي الجديد  أنطوان شلحت
مير ػػػي  مايػػػؾ بػػػنس  فػػػي ال ني ػػػئ يحػػػد ي نػػػر ردود الفعػػػؿ ينػػػارم ولػػػ  الخطػػػا  الػػػذي يلقػػػاه نا ػػػ  الػػػر يس ال

ان ػػرا يليا يخيػػًرا  ىػػو الػػذي ريى يف الخطػػا  يوػػاد المػػذ ير بػػػ"ال وياف" الػػذي فػػي حيػػازم "اليػػع  الييػػودي" 
 بي ف فل طيف منذ فار الماري   مف طريؽ ا مباس  ياٍئ مف  ما  المناخ   ما  ييودي مقدس(. 

حالًيا بزماـ المفاصؿ الر ي ية ل يا ة الح ومػة ان ػرا يلية   ولوحظ يف المياار اليمينيا الم ياني  الذي يم ؾ
وي ع  يلػ  منبيػئ ير ػاف ي ػرا يؿ دولػة دينياػة خوصػياة   ػارع يلػ  ا  ػمقوا  بيػذا المػر  فػاومبر يف الزيػارم 
 ممااوز ا نع ا ائ العادية لي زيارٍم يقـو بيا زويـ يمير ي   وف بنس لـ ي ئ في  بيؿ اولة  يا ػية  بػؿ
مػػف ياػػؿ الحػػجا يلػػ  القػػدس باومبػػاره "م ػػيحيا مألمنػػا". ومقػػؼ ورا ه اماوػػة  بيػػرم مػػف الم ػػيحييف اننايليػػيف 
الذيف يطلؽ ولييـ الم يحيوف الصياينة  يألمنوف بمحقؽ النبو ائ المورامية بي ف وػودم اليػع  الييػودي يلػ  

بار و الػر   ومػف يحػار  الييػود صييوف. ومعمقد ىذه الاماوة يف مف يدوـ اليع  الييودي ودولمو  وؼ ي
ويعارض العودم يل  صييوف  وؼ يعا بو   ما حدو لمـ وبر الماري  منفيًذا لووػد الػر  نبػراىيـ فػي  ػفر 
ُنػػُؾ ُيل؛ُعُنػػُو"؛ فضػػًو وػػف يف  ػػب  م انػػة الو يػػائ الممحػػدم " ػػوم دوليػػة مبار ػػة"   الم ػػويف "ُوُيُبػػارمُؾ ُمُبارم ميػػُؾ  ُوُ وم

ُف  2500ا اليع  الييودي ودولمو. ويمبن  يوضاألىا   ـ ييعيا   بؿ يعود يل  دومي ػي؛ُيو؛ ؿم صم واـ: "ممف؛ ُيا؛
ُباٍح ُيمَّقمُد" ُياٍ  ُوُخُوُصُيا ُ ممص؛ ُرُج بمرُُّىا ُ ضم ـُ ُ  ُيى؛ُدُي  ُحمَّ  ُيخ؛ ؿم ُيوُرُيلمي ُ ُئ  ُوممف؛ ُيا؛  !  ُ  ُي ؛

صػـو داخليػيف ليػذا المياػار اليمينػيا  ولػ  نحػٍو يػوحي بػ ف ىػأل   واممد ا  مقوا  لييمؿ  ياؽ الموااية ما خ
الخصػػػػػـو مػػػػػا وػػػػػادوا ممم ػػػػػ يف   مػػػػػا ينبوػػػػػي  بػػػػػذلؾ "ال ويػػػػػاف" حيػػػػػاؿ م ػػػػػمقبؿ الصػػػػػراع الصػػػػػييوني مػػػػػا 
الفل طينييف  وان ا وا زيادم وف اللزـو ورا  ُم والاٍئ يمنياٍة فقط لمبرير الحااة يل  المنا ي وػف ضػـ يراضػي 

 ة ا حموؿ  والذي ممعاظـ المطالبة بو  ىذه الياـ  في البرلماف والحلبة ال يا ية وموًما. يل  دول 1967
بيد يف ىذا ا دوا  بخصوص الخصـو ماراد منا فة  ومنقضو  را ف  نيرم مػف ميػرانيـ  فػي مقػدميا اليػيادم 

لمحقيػػؽ المل يػػة البريطانيػػة  المػػي يدلػػ  بيػػا ديفيػػد بػػف لوريػػوف  بوصػػفو ر يً ػػا للو الػػة الييوديػػة  يمػػاـ لانػػة ا
 .  1936بر ا ة اللورد بيؿ  والمي زارئ فل طيف لمقصاي و ا ا نورم 

ووفًقا لما منا لمو المحاضر الممعلقة بملؾ الييادم    ؿ ر يس اللانة بف لوريوف  وف الم اف الػذي  ػدـ منػو 
انػػة  ػػألاً   خػػر: باومبػػػارؾ يلػػ  فل ػػطيف  ف اابػػو ينػػو اػػا  مػػف مدينػػة بلون ػػؾ فػػي بولنػػدا. وطػػرح ر ػػيس الل
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ميااًرا مف بلد بعيد  ىؿ لديؾ ونيقة يو صؾ مل ية يمنحؾ الحؽا في يف محؿا محػؿا يبنػا  البلػد العػر  الػذيف 
يقيموف في يراضيو منذ ياياؿ؟ ىنا مناوؿ بف لوريوف  ما  المناخ  الذي  اف موضوًوا ول  منصػة اليػيود 

 مف ياؿ يف يألدوا الق ـ ولييما  و اؿ "ىذا ىو  وياننا".  يل  اان   ما  القر ف ال ريـ 
وفي يطار الييادم نف يا   اؿ بف لوريوف مف املة يييا  يخرى: "حقنا بالن بة يل  فل طيف   ػمااىا يرض 

( ينمػػا ىػػو  ػػابؽ ولييمػػا... 1917( وووػػد بلفػػور  1922ي ػػرا يؿ( نػػابا   مػػف صػػؾ ا نمػػدا  البريطػػاني  
دابنا  المنػػػاخ الػػػذي  مبنػػػاه وبلومنػػػا العبريػػػة وفػػػي ىػػػذا البلػػػد ذامػػػو  ىػػػو ىػػػو انمػػػدابنا. حقنػػػا المنػػػاخ ىػػػو صػػػؾ انمػػػ

الماريخي  ا ـ منذ م ويف اليع  الييودي  ووود بلفور وصؾ ا نمدا  يميا لوومػراؼ بيػذا الحػؽا والمصػاد ة 
اديػػػد بيمػػػو  وليػػػو. و ػػػد ورد بوضػػػوح فػػػي الووػػػد والصػػػؾ ا ومػػػراؼ بحػػػؽ اليػػػع  الييػػػودي فػػػي يف يقػػػيـ مػػػف

القػػومي.. حقنػػا ىػػذا لػػيس يمػػرا اديػػدا  و  ىػػو حقيقػػة ماريخيػػة اديػػدم.. وصػػؾ ا نمػػدا  لػػـ يقػػرا يف حقنػػا ُمػػنا 
  بػػػػؿ مػػػػـ ا ومػػػػراؼ بعو امنػػػػا الماريخيػػػػة مػػػػا يرض ي ػػػػرا يؿ  وممػػػػئ المصػػػػاد ة 1922يو وػػػػاـ  1917وػػػػاـ 

نبنػػي  مػػرم يخػػرى  يمػػًرا  ػػاف لنػػا فػػي ل ػػبا  يخػػرى ولػػ  حقنػػا فػػي يف نقػػيـ مػػف اديػػد بيمنػػا القػػومي  وفػػي يف 
. ووليو  ما ا نا  ي نأل  و ىنا ليس يمرا اديدا  طا".  الماضي طواؿ ماري  اليع  الييوديا
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 هخيُاهو وجوشَع الغىائم في طوزٍت

 8312\1\01   الغد االردنية  أحمد جميل عزم
مو ر يس الوزرا  ان را يلي بنياميف نمنياىو العالـ ضاياًا منذ  نوائ بي ف القنبلة النوويػة انيرانيػة  بينما ي

المزوومة يو حم  الموىومة  فةناو لـ يمحدو  نيرًا وف الواود انيرانػي فػي  ػورية  فيػذا الواػود ىػو يلػ  حػد 
م ػف بػد  ا ػمخداـ ىػذه الور ػة  ومحويليػا ما مصػلحة ي ػرا يلية  ولػو يلػ  حػيف  ولػو دوف  صػد. ول ػف اآلف ي

لقضػػػية ممفاولػػػة  ومحػػػور الدبلوما ػػػية ان ػػػرا يلية  وىػػػو مػػػا يمضػػػا فػػػي لقػػػا  نمنيػػػاىو مػػػا الػػػر يس الرو ػػػي 
 فوديمير بوميف  ىذا ال بوع. 

ُيوحمظ محليؿ نيرمو "يديعوئ يحرنوئ" يناو  بؿ  ؿ اامماع ياريو بوميف  يو مػألممر  لبحػو م ػمقبؿ  ػورية  
قػػـو نمنيػػاىو با لمقػػا  معػػو. و  ي ػػاد يمضػػي ي ػػابيا حمػػ  يلمقيػػا.  ربمػػا ي ػػوف نمنيػػاىو ي نػػر م ػػألوؿ ر ػػمي ي

 ابػػػؿ بػػػوميف فػػػي العػػػاميف الخيػػػريف(. المحليػػػؿ وػػػف زيػػػارم نمنيػػػاىو الػػػذي اصػػػطح  معػػػو ر ػػػيس ا  ػػػمخبارائ 
المدخؿ الرو ي انيراني الميػمرؾ  الع  رية ان را يلية  يدؿ ول  يفا المقييـ ان را يلي الحالي  للمو ؼ  يفا 

وصػػؿ مفمػػرؽ طريػػؽ  ومحديػػدًا لحظػػة مقا ػػـ الونػػا ـ  مػػا ميػػؿ الصػػراع فػػي  ػػورية للنيايػػة  بفضػػؿ الم ا ػػ  
الع  رية  للنظاـ وحلفا ػو  بعػد يف انيػولئ دوؿ الخلػيج العربيػة بخوفػائ فيمػا بينيػا  وبقضػايا داخليػة  وفػي 

ر يػػة وموا فيػػا المػػي مضػػوط ولػػ  المعارضػػة  لصػػالا النظػػاـ بحاػػة الػػيمف  وبعػػد يف فمحػػئ ال يا ػػائ المي
يػػػراف   محاربػػػة "داوػػػش"  الطريػػػؽ ليػػػذه انناػػػازائ. واآلف ىنػػػاؾ منػػػافس يو منػػػاورائ بػػػيف النظػػػاـ  ورو ػػػيا  وال

 ومر يا لر ـ خريطة ما بعد الحر . وبالمالي مضا ي را يؿ ياندم اديدم.  
وف مصانا ييرانية للصواري  في لبناف  وبيػذا محقػؽ وػدم يىػداؼ فػي منير المصادر ان را يلية حاليًا مزاوـ 

 ف واحد. يوليا  م لي  ومحػريض الػدوؿ العربيػة ضػد ييػراف وحػز  ا   وىػذا يمضػا باميامػائ وربيػة للحػز  
يناػػو يوصػػؿ صػػواري  للػػيمف وليرىػػا  والخبػػار ان ػػرا يلية ُمعطػػي روحػػًا ومضػػمونًا ليػػذه ا ميامػػائ. والحػػديو 

ما يفعلو الحز  اآلف ىو "محويؿ صواري  لبية يل  صواري  ذ ية" في لبناف  يعنػي ر ػالة ي ػرا يلية  وف يفا 
 لدوؿ في المنطقة يفا الصواري  الحونية الطا ية  مصبا ي نر د ة. 

  يقـو الاان  ان را يلي  بح   الصحافة ان ػرا يلية( بػالمر يز ولػ  موضػوع القنبلػة النوويػة انيرانيػة فػي 
 لحديو ما مو  و. وىذا طبيعي فرو يا صاحبة مصلحة بالميروع النووي انيراني. ا
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بقػػدر مػػا ييػػ ؿ الػػدوـ انيرانػػي لحػػز  ا  موضػػوع يزوػػاج للاانػػ  ان ػػرا يلي  بقػػدر مػػا م ػػمخدـ  ح وممػػو  
ومضػػخـ  الموضػػوع انيرانػػي  ففػػي يوروبػػا  وخصوصػػًا زمػػف الػػر يس ال ػػابؽ محمػػود يحمػػدي ناػػاد  المر يػػز 

لػػػ  الو ػػػامية انيرانيػػػة وولػػػ  ين ػػػار اليولو و ػػػئ النػػػازي  نػػػـ فػػػي المػػػـ الممحػػػدم ولػػػ  القنبلػػػة النوويػػػة  و
وبمواايػػة العػػر   وػػف المػػدخؿ انيرانػػي  وىػػو مػػدخؿ حقيقػػي ومواػػود(  نػػـ اآلف وػػف ال ػػوح الػػذي يوصػػلو 

اىو  ػػػاؿ  ا ننػػػيف حػػػز  ا . وفػػػي الحػػػديو مػػػا رو ػػػيا اآلف  مقػػػوؿ يػػػديعوئ يحرنػػػوئ ولػػػ  الللػػػ  يف نمنيػػػ
الفا ػئ   بػؿ مػػألممر  وميػي  النونػػا   بيػ ف  ػػورية  "يف الييمنػة انيرانيػة   ميػػدد ي ػرا يؿ فقػػط  بػؿ وييضػػًا 
المصػالا الرو ػية ا  مصػادية  والمنيػة  وال يا ػية". ويفا " ػؿ مػا حققمػو مو ػ و بمػدخليا فػي  ػورية يمو ػؼ 

 ػػائ انيرانيػػة. وبعػػض ىػػذه المحر ػػائ مصػػممة مبايػػرًم ضػػد اآلف ولػػ  المػػوازف والميديػػد الػػذي ميػػ لو المحر 
 رو يا بيدؼ م  يد  يطرميا باومبارىا القوم المييمنة في  ورية".      

مار ػػػئ ي ػػػرا يؿ طػػػويو حيػػػادا مريحػػػا فػػػي  ػػػورية؛ نظػػػرئ مػػػف بعيػػػد  يػػػاعئ  وبػػػر لػػػض النظػػػر والعػػػوج 
نصػػػرم صػػػاحبة المو ػػػؼ الملمػػػبس فػػػي يللػػػ  الطبػػػي( حمػػػ  وػػػف ال ػػػلفية الاياديػػػة يحيانػػػًا  ومحديػػػدًا ابيػػػة ال

الحيػػاف  حمػػ  بمو فيػػا مػػف النظػػاـ ال ػػوري  ولضػػئ النظػػر وػػف المػػدخؿ الرو ػػي لصػػالا النظػػاـ  ولػػـ مرفػػا 
الصوئ حوؿ المدخؿ انيراني  و ؿ ىذا وىي مرا   ا  ػمنزاؼ اليػامؿ فػي  ػورية  ومقػـو بضػربائ انمقا يػة 

ر   فػػةفا يفضػػؿ حليػػؼ ي ػػرا يلي فػػي  ػػورية ىػػو رو ػػيا. ورو ػػيا ممفر ػػة فييػػا. واآلف مػػا احممػػاؿ نيايػػة الحػػ
  انئ ويم ف يف مبق  ضامنا لعدـ انميار يي مومر مف  ورية ضد ان را يلييف في فل طيف. 

 مػػا فػػي  ػػؿ حػػر   مػػا  ػػر  نيايميػػا يبػػدي الصػػراع  يو المفػػاوض ولػػ  ال ػػؿ  بػػيف المنمصػػريف ولػػ  مق ػػيـ 
يدم. ونمنياىو المممما بالحماية المير ية المطلقػة  ي ػع  لمصػوير  ػورية الونا ـ  ومرمي  خريطة  يا ية اد

ولبناف باومبارىا ميديدا ضػد الػدوؿ العربيػة  دوف يف يلوػي واػود المو ػعية انيرانيػة فعػًو(   مػا يقػـو نمنيػاىو 
 بالعمؿ ول  يف ي وف الحليؼ الرو ي ىو القوم المييمنة في  ورية  وبالمالي في لبناف.
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