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 خوفا من دولة ثنائية القوميةالغربية عن الضفة  لالنفصالباراك يكشف تفاصيل خطته  4
لدفاع اإلسرائيمي إيهود باراؾ عف األفكػار والسػيناريوتات ال ػي  شػكيؿ سياسػر مشػ ركر مػ  كشؼ وزير ا: لندف

رئيس الحكومر بنياميف ن انياتو وربما برنامجًا مش ركًا يخوضاف عمى أساسه معركػر االن خابػات مطمػ  العػاـ 
مصػمحر دولػر »أف  ،«سػما»ونقم هػا وكالػر « يسػرائيؿ تييػوـ»المقبؿ. وأوضح فػي مقابمػر أجر هػا معػه صػحي ر 

إسػػػرائيؿ  ق ضػػػي أف ن خػػػذ  ػػػرارًا فػػػي موضػػػوع حالضػػػ ر النربيػػػرش، وح ػػػى لػػػو لػػػـ يكػػػف لػػػدينا شػػػريؾ، ينبنػػػي لنػػػا 



 
 
 

 

 

           1ص                                    1051العدد:                41/41/1141 حداأل التاريخ:

خبلء عشػرات المسػ وطنات، والسػماح لممسػ وطنيف الػذيف ال ير بػوف  االنك اء إلى داخؿ الك ؿ االس يطانير، وا 
 «.ل مسطينيرفي إخبلء منازلهـ بالعيش كمواطنيف  حت سيطرة السمطر ا

لػػدينا مصػػمحر عميػػا فػػي  حريػػؾ العمميػػر السياسػػير مػػ  ال مسػػطينييف، وفػػي العمػػؿ بجديػػر مػػف أجػػؿ »وأضػػاؼ: 
 حقيؽ حؿ الدول يف لشعبيف. لكنني واع ومػدرؾ لمو ػائ ، وأعمػـ أف ال وصػؿ إلػى  سػوير دائمػر أو إلػى  سػوير 

ذا في حاؿ كاف مف »و اب : «. مو  ر م  ال مسطينييف أمر  ير مؤكد الصعب ال وصؿ إلػى  سػوير دائمػر، وا 
 بيف خبلؿ إجراء الم اوضات صعوبر ال وصؿ إلى حؿ مو ت، ي عػييف عمينػا حينئػذ أف نػدرس ا خػاذ خطػوات 

 «.إسرائيمير أحادير الجانب
مميػػوف  44مػػو  ي األساسػػي مػػؤلـ لكنػػه بسػػيط، فػػاليـو يعػػيش بػػيف نهػػر األردف والبحػػر الم وسػػط نحػػو »و ػػاؿ: 

في المئر فمسطينيوف. وفي حاؿ كانت تناؾ سمطر واحدة  12في المئر منهـ إسرائيميوف، و 22شخص، نحو 
ذا سحػمح لم مسػطينييف  مف النهر إلى البحر، فإنها س كوف ح مًا سمطر لدولر  ير يهودير و يػر ديمو راطيػر. وا 

نسػمح بحػدوث ذلػؾ بػ ي بالمشاركر في ان خابات الكنيست، فإننا سن حوؿ ح مػًا إلػى دولػر ئنائيػر القوميػر. لػف 
 «.شكؿ مف األشكاؿ

إننػػي مق نػػ  بػػ ف ك ػػؿ المسػػ وطنات، معاليػػه أدومػػيـ »وبعػػدما اعػػرب عػػف رفضػػه الدولػػر ئنائيػػر القوميػػر،  ػػاؿ: 
و وش ع صيوف وآريئيؿ، يجب أف  بقى  حت سيطر نا، كذلؾ يجب االح  اظ بجمي  المنشآت االس را يجير. 

سكري عمى طوؿ نهػر األردف ألطػوؿ ف ػرة ممكنػر. فعمينػا أف نصػؿ إلػى كما أنني مق ن  بضرورة االن شار الع
ذا لػـ يحػدث ذلػؾ، ي عػييف عمينػا القيػاـ بخطػوات عمميػر لمبػدء باالن صػاؿ  مئؿ تذا اال  ػاؽ مػ  ال مسػطينييف. وا 

 «.و رسيـ حدود دولر إسرائيؿ بما ي بلءـ م  مسار الجدار وم  الك ؿ االس يطانير
أع قػػد أنػػه فػػي المسػػ وطنات الكبػػرس » وطنات ال ػػي سػػي ـ إخبلؤتػػا، أجػػاب بػػاراؾ: ولػػدس سػػؤاله عػػف عػػدد المسػػ

في المئر مف المس وطنيف  61في المئر إلى  51ألؼ مس وطف، األمر الذي يعني أف نحو  011سيبقى نحو 
سيبقوف ححيث تـش. وسنضطر خبلؿ أعواـ إلى إعادة بضعر عشرات اآلالؼ مف سكاف بعض المس وطنات 

إلى إسرائيؿ. لكف ي عييف عمينػا عػدـ ار كػاب أخطػاء االنسػحاب مػف  ػزة، إذ يجػب أواًل أف نبنػي لهػـ المعزولر 
بمدات داخؿ الك ؿ االس يطانير. بعػدتا يمكػف أف ين قػؿ المسػ وطنوف لمعػيش كجماعػر واحػدة فػي تػذ  البمػدات 

ػػا مػػف يخ ػػار البقػػاء فػػي  المنطقػػر ال ػػي  قػػرر ان قالهػػا، الوا عػػر داخػػؿ الك ػػؿ االسػػ يطانير أو داخػػؿ إسػػرائيؿ. أمي
 دريجيًا، إلى نطاؽ مسؤولير السمطر ال مسطينير، فسيكوف لديه الو ت لم  كير في تذا الخيار  بؿ أف يقرر ما 

 «.يريد 
يعني مواجهر مخػاطر عػدة، أبرزتػا خمسػر: أواًل، انهيػار ا  ػاؽ أوسػمو »ورأس أف ان صاؿ إسرائيؿ عف الض ر 

سرائيؿ في ش ف الحدود، والقدس، والمس وطنات القائمر  مف دوف أف يحؿ محمه ا  اؽ آخر بيف ال مسطينييف وا 
واألمػػػف، والميػػػا  إلػػػى آخػػػر . وئانيػػػًا، بقػػػاء إسػػػرائيؿ فػػػي منػػػاطؽ وموا ػػػ   4634شػػػرؽ خػػػط و ػػػؼ النػػػار لمعػػػاـ 

فمسػػطينير حيويػػر كػػ بلؿ نػػابمس ال ػػي  طػػؿ عمػػى مطػػار بػػف  وريػػوف فػػي المػػد، واالن شػػار عمػػى طػػوؿ األ ػػوار 
، وبال ػػالي 111و ػػرار مجمػػس األمػػف الػػر ـ  461لنربيػػر لنهػػر األردف. وئالئػػًا، طػػيي  ػػرار األمػػـ الم حػػدة الػػر ـ ا

بقػاء ال مسػطينييف مػف دوف دولػػر سػيدة مسػ قمر عمػى أي جػػزء مػف أرضػهـ. ورابعػًا، طػػيي حػؿ دول ػيف لشػػعبيف، 
سػػطيف ال اريخيػػر. وخامسػػًا، القضػػاء وكػػذلؾ إنهػػاء إمكػػاف  يػػاـ دولػػر واحػػدة ئنائيػػر القوميػػر عمػػى كامػػؿ أرض فم

 «.نهائيًا عمى ما يسمى العممير السياسير والم اوضات، إذ ال يبقى لم مسطينييف أي شيء لي اوضوا عميه
 41/41/1141، الحياة، لندن
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 : سنذهب لألمم المتحدة لنحصل عمى حقناعباس 1
ا يح المدينر المقدسر السبعر مف سب   سمـ الرئيس محمود عباس، اليوـ السبت، م : ئائر  نايـ -راـ اهلل 

ف يات صنيرات مف مدينر القدس ضمف وفد كبير ضـ شخصيات وفعاليات مقدسير زارت مقر الرئاسر براـ 
 اهلل.

وأكد الرئيس في كممر له أماـ الوفد المقدسي، عزمه عمى ال وجه إلى األمـ الم حدة ل قديـ طمب إلى الهيئر 
ولر  ير عضو، موضحًا أتمير تذا الطمب أف األرض ال ي اح مت العاـ األممير مف أجؿ الحصوؿ عمى د

 تي أرض  حت االح بلؿ، وليست أرض مخ مؼ عميها. 
وأضاؼ عباس: تـ ال يريدوننا أف نذتب إلى األمـ الم حدة، وتناؾ ضنوط كبيرة ن عرض لها لكننا سنذتب 

رة وفي أوروبا والشعب األمريكي يحبوف الشعب إلى األمـ الم حدة، ونحف ن شاور م  دوؿ العالـ، ودوؿ كئي
ال مسطيني، وكمهـ يريدوف أف يروا الشعب ال مسطيني حاصبًل عمى حقو ه، ولكف االرادة الدولير وال وازنات 

 الدولير،  جعؿ البعض ي مك ، وم  ذلؾ سنحصؿ عمى األصوات لنصبح دولر في األمـ الم حدة".
، لف نس خدـ سبلحا وال صواريخا لكننا نعمؿ بقموبنا وعيوننا، مف و اؿ الرئيس عباس: نحف نريد السبلـ

 مظاترات سممير وشعبير لنصؿ الى حقو نا بهذ  الطريقر، وأنا أمد يدي مف اجؿ السبلـ.
و طرؽ في كمم ه الى الهجوـ الذي يشنه وزير خارجير دولر االح بلؿ ليبرماف عميه وعمى القيادة ال مسطينير 

م  ابدا عف حرب دبموماسير ارتابير، واحيانا اشعر اف تذا الرجؿ يريد ال خمص مني الني ، و اؿ: انا لـ اس
اريد السبلـ، انا اريد اف ن عايش جنبا الى جنب بسبلـ، واف    ي كؿ الدوؿ االسبلمير ل ع رؼ بذلؾ، وتذا 

ا رف  الظمـ عف الشعب ما ورد في المبادرة العربير وفي القمـ االسبلمير والعربير، وكؿ الدوؿ موافقر، اذ
 ال مسطيني فهـ مس عدوف، وم  ذلؾ اسرائيؿ ال  وافؽ و ريد حربا ولكف نحف نريد السبلـ."

وأضاؼ عباس: أن ـ  عرفوف المضايقات والحصار الذي نعيشه، وليست تي المرة األولى، ولف  كوف 
يؿ، ال فالقدس لنا، ونحف  منا األخيرة ربما، تذ  المضايقات مف أجؿ أف  كوف القدس عاصمر أبدير إلسرائ

أكئر مف مرة أف ال دولر فمسطينير بدوف القدس عاصمر لنا، لف نقبؿ بنير ذلؾ، مهما بني ـ في الشيخ جراح 
وفي  ير ، سنهدـ ما بني ـ، ونبني ما تدم ـ، تذ  األرض ليست لكـ، تذ  أرضنا وتذ  مقدسا نا، ن عايش 

 طالب بحقو نا ال اريخير لكف بحقو نا الشرعير".معكـ ألننا جيراف ولكف بحقو نا، وال ن
سرائيؿ  ع براف أف األراضي المح مر العاـ  تي أراض مح مر، و اؿ  وأكد عمى أف الواليات الم حدة وا 

الرئيس: تي ليست أراض م نازع عميها، بؿ تي أراض مح مر، األراضي المح مر عي  طاع  زة، والض ر 
  ير والبحر الميت واأل وار واألرض الحراـ.النربير، بما فيها القدس الشر 

وأشار إلى إمكانير وجود  قصير رسمي فمسطيني  جا  المدينر المقدسر وأضاؼ: ربما تذا  قصير مني أواًل 
ألنني المسؤوؿ، لكني أرجوا أف ن مكف مف  وحيد القنوات مف أجؿ دعـ الصمود، ومؤخرًا عممنا خطر لدعـ 

االسبلمير، ووعدنا أميف عاـ المؤ مر االسبلمي أف يوزع الخطر عمى كؿ  القدس و مت لؤلخوة في الدوؿ
 الدوؿ العربير واالسبلمير.

وجدد دعو ه الدوؿ العربير واالسبلمير إلى دعـ الشعب ال مسطيني، وسكاف القدس  حديدًا مف خبلؿ الدعـ 
 المالي، معيدًا جمم ه المشهورة: نريد مف يرسؿ لنا الزيت.

ا صؿ اليـو م  العاتؿ المنربي محمد السادس، وطالب بعقد مؤ مر القدس، وسيعقد تذا أنه عباس وكشؼ 
 المؤ مر  ريبًا.
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وأضاؼ: يهدموف البيوت، ويح روف  حت الحـر المقدس، ي عموف كا ما يريدوف مف أجؿ إئبات أف لهـ في 
و  مف جرائـ في القدس، تذ  األرض حؽ، خسئوا تي لنا وس بقى لنا، مهما فعموا ومهما عمموا، وما ار كب

 وفي أكناؼ القدس، وفي كؿ فمسطيف.
عرج عباس عمى االن خابات المحمير،  ائبًل: ن منى اف يكوف النشاط االن خابي في القدس جيدًا، واف  كوف و 

ان خابات نزيهر وش افر، ولكف احدتـ  اؿ "ما دمنا  ير موجوديف فيها فهي ان خابات مزورة، لكننا في 
ا ان خابات وانت فزت بها واصبحت نائبا ولـ  كف مزورة، عممنا كئيرا ان خابات ديمقراطير السابؽ عممن

 و عددير ونؤمف بها ونؤمف بحقوؽ المرأة، واالن خابات س كوف ن ائجها لمشعب ال مسطيني".
 //وكالة معا االخبارية، 

 
 مشروع باراكعريقات: توجهنا إلى األمم المتحدة لمواجهة  3

بال وز « االس قبلؿ»في خطوة فسرت عمى أنها  رمي إلى  حسيف فرص حزبه الجديد : عمي الصالح - لندف
يناير حكانوف الئانيش المقبؿ، كشؼ وزير الدفاع  بمقاعد في االن خابات ال شريعير المقبمر المقررة في 

ابي  لبلنسحاب األحادي اإلسرائيمي إيهود باراؾ، أمس، عف   اصيؿ خط ه ال ي كاف  د  حدث عنها  بؿ أس
 .الجانب مف الض ر النربير عمى  رار خطر أرييؿ شاروف األحادير لبلنسحاب مف  طاع  زة عاـ 

ب نها « الشرؽ األوسط»ورفض صائب عريقات تذ  األفكار جممر و  صيمر. ووص ها في  صريحات لػ
ارجير اإلسرائيمي األسبؽش لعاـ مشروع إسرائيمي  ديـ جديد، يعود أصمه إلى مشروع ألوف حوزير الخ»

، إليجاد حكـ فمسطيني ذا ي عمى الناس وليس األرض حأي عمى المناطؽ ال مسطينير المك ظر 
في المائر مف  إلى  بالسكاف حالمدف ومحيطها وتو ما  ـ في إطار ا  اؽ أوسموش ال ي ال   جاوز الػ

 «.مساحر الض ر النربير
الجمعير العامر لؤلمـ الم حدة لرف  مكانر فمسطيف إلى دولر  ير عضو في نذتب إلى »و اؿ عريقات: 

 «.وعاصم ها القدس الشر ير، لمواجهر تذا المشروع حدود عاـ 
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 خريشة: فتح تمارس التخويف والتشهير في دعايتها االنتخابيةالنائب  1

لمجمس ال شريعي ال مسطيني حسف خريشر، الذي يرأس  ائمر "وطف" ا هـ النائب الئاني لرئيس ا: طولكـر
الن خابات بمدير طولكـر الوا عر في شماؿ الض ر النربير،  ائمر حركر "ف ح" باس نبلؿ الدعاير االن خابير 
"لم سمط و خويؼ الناس وممارسر الضنوط عمى المواطنيف وخاصر الموظ يف والعسكرييف، مف أجؿ ان خاب 

ح". ائمر ف 
و اؿ خريشر في  صريحات خاصر لػ " دس برس": "إف ف ح  ع بر االن خابات المحمير المزم  إجراؤتا في 
العشريف مف الشهر الجاري، ك نها ان خابات داخمير لمحركر، ولذلؾ لج ت إلى  مريرتا عبر الرئاسر 

ى الناس و خوي هـ".ال مسطينير ممئمر بالرئيس محمود عباس، وبدأت حمم ها االن خابير بالضنط عم
وأضاؼ أف "حركر "ف ح"  صرؼ ببذخ عمى دعاي ها االن خابير، وتذا ي ند المزاعـ ب ف الحركر  عاني مف 
أزمر مالير، و"بوس را هـ"  كمؼ آالؼ الشوا ؿ"، مشيًرا إلى أف حممر "ف ح" االن خابير  ائمر عمى الذـ والقدح 

الناس في الض ر يعانوف مف ال قر والجوع، وتذ  اإلساءات مف بالقوائـ األخرس، و هدر أمواؿ كئيرة، فيما 
جانب حركر "ف ح؛ نوع مف أنواع االس خداـ  ير الديمقراطي في الحممر االن خابير".
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 //قدس برس، 
 

 الغصين يحذر من نية االحتالل تصعيد عدوانه عمى غزة 5
أف ال صعيد الصهيوني األخير عمى  طاع  بر رئيس المك ب اإلعبلمي، المهندس إيهاب النصيف، :  زة

 زة، ي  ي انعكاسًا لؤلزمر الداخمير في الكياف الصهيوني، محذرًا مف  صاعد العدواف م  ا  راب موعد 
 االن خابات الصهيونير.

ش نشر  عمى ص ح ه عمى ال يس بوؾ "ننظر -و اؿ النصيف، في  صريح له فجر اليوـ األحد ح
صعيد االسرائيمي الم واصؿ عمى المدنييف في  طاع  زة، واس مرار العدواف عمى بخطورة بالنر إلي ال 

المدنييف ومم مكا هـ في إطار جرائـ الحرب ال ي يقـو بها االح بلؿ واالن هاؾ المبرمج لمقانوف الدولي 
 واإلنساني".

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 تعني استمرار سيطرة التطرف "إسرائيل"سف: االنتخابات المبكرة في واصل أبو يو  0
اع برت المجنر ال ن يذير لمنظمر ال حرير ال مسطينير أف الدعوة الن خابات : نادير سعد الديف - عماف

إسرائيمير مبكرة  عني اس مرارًا النسداد األفؽ السياسي الراتف واالح كاـ لمو ؼ اليميف الم طرؼ مف العممير 
 السممير.

ال ن يذير لممنظمر واصؿ أبو يوسؼ إف "حكومر ن نياتو ذتبت إلى ان خابات مبكرة مف و اؿ عضو المجنر 
 أجؿ  صدير أزم ها الداخمير والخارجير والخ ا ها في الكئير مف المم ات السياسير واال  صادير".

فؽ وأضاؼ إلى "الند" مف األراضي المح مر إف "ال عنت اإلسرائيمي أ مؽ منافذ احداث ان راجر في األ
 الس ئناؼ الم اوضات". السياسي المسدود، بسبب رفضه و ؼ االس يطاف واالل زاـ بمرجعير حدود 

 //الغد، عمان، 
 

 أبو شريف: شخصيات إسرائيمية تتصل بفمسطينيين بحثًا عن بديل لعباسبسام  7
ات عف ا صاالت  جريها كشؼ بساـ أبو شريؼ المس شار السابؽ لمرئيس الراحؿ ياسر عرف: الحياة -لندف 

لمرئيس « بدائؿ»شخصيات إسرائيمير رسمير رفيعر المس وس م  بعض ال مسطينييف مف باب البحث عف 
بعض تؤالء »عنه  وله في لقاء م  شباب مف  رس راـ اهلل: « معاً »ونقمت وكالر  محمود عباس.

تذا »وأضاؼ: «. عباس ال مسطينييف مف األسرس في سجوف العدو، وبعضهـ اآلخر مقرب مف الرئيس
يذكرنا بالمحادئات ال ي كانت  جرس حمف دوف عمـ عرفاتش م  شخصيات فمسطينير اع برتا حرئيس الوزراء 

 «.السابؽ آرييؿش شاروف بدائؿ مناسبر لمرئيس عرفات الذي ا هم ه إسرائيؿ باإلرتاب
 //الحياة، لندن، 

 
 دائم في األقصى قريع يحذر من مخططات لفرض وجود يهوديأحمد  8

حذر عضو المجنر ال ن يذير لمنظمر ال حرير ال مسطينير رئيس دائرة شؤوف القدس احمد  ري   :القدس المح مر
حابو عبلءش مف مخاطر المخططات االسرائيمير ال ي  عكس رؤيا خطيرة  قضي ب رض الوجود االسرائيمي 

حصؿ في المسجد االبراتيمي في الخميؿ في ساحات المسجد اال صى بشكؿ دائـ، و ن يذ سيناريو ما 
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ل طبيقه بالمسجد اال صى المبارؾ، مس هجنا الصمت العربي واإلسبلمي المهيف في و ت  ن هؾ فيه اولى 
القبم يف وئالث الحرميف الشري يف، مضي ا "ال ي و نا اف ننو  التمير  صريح المرشد العاـ لبلخواف المسمميف 

 ما يجري في القدس والذي دعا ل حريرتا".الدك ور محمد بدي  عمى خطورة 
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 "الجمعية البرلمانية لممتوسط"الوفد الفمسطيني ينسحب من اجتماعات  9

سجؿ رئيس الوفد ال مسطيني  يسير  بعر اع راضا عمى ما جاء في مشروع  رار : كماؿ زكارنر -عماف 
القضير ال مسطينير في اج ماعات المجنر السياسير في الدورة السابعر  و قرير المجنر السياسير بخصوص

لمجمعير البرلمانير لمبحر األبيض الم وسط ال ي عقدت يومي الجمعر والسبت الماضييف في مالطا بسبب 
مساواة مشروع القرار بيف الضحير والجبلد، وا  اؿ ما يمارسه االح بلؿ اإلسرائيمي بحؽ الشعب ال مسطيني، 

ع برا اف تذا القرار يشكؿ  راجعا عف  رارات المجنر السابقر،و اؿ إنه ينقصه فقط إدانر الشعب ال مسطيني م
ألنه يقاـو االح بلؿ ويطالب بحقو ه ال ي ك مها القانوف الدولي و رارات الشرعير الدولير! واح جاجا عمى ذلؾ 

سير ال ي عقدت أمس االوؿ. وجدد رئيس الوفد القرار اعمف الوفد ال مسطيني انسحابه مف جمسر المجنر السيا
ال مسطيني المو ؼ ال مسطيني الم مسؾ بحقو ه الئاب ر وعدـ العودة الى الم اوضات م  إسرائيؿ إال بو ؼ 
كافر سياس ها االس يطانير واالع راؼ بالمرجعيات الدولير لها واالع راؼ بحدود الراب  مف حزيراف عاـ 

 .البلجئيف وفقا لقرار األمـ الم حدة  ك ساس لمحؿ وحؿ  ضير 
وشارؾ وفد المجمس الوطني ال مسطيني برئاسر نائب رئيس المجمس  يسير  بعر وعضوير د. نجاة ابوبكر 
وببلؿ  اسـ، ومس شار المجمس عمر حمايؿ في اج ماعات الجمعير،وطالب  بعر المك ب الدائـ لمجمعير 

دة مف اجؿ   عيؿ القرارات ال ي  صدر عف الجمعير بخصوص بضرورة إيجاد آليات  ن يذير وطرؽ جدي
القضير ال مسطينير، إلى جانب  وئيؽ الصمر م  منظمر األمـ الم حدة مف اجؿ  ن يذ  رارا ها الخاصر 

 ب مسطيف.
وشارؾ عضوا الوفد نجاة ابو بكر وببلؿ  اسـ في اج ماع المجموعر العربير في الجمعير البرلمانير لمبحر 

الم وسط بهدؼ  نسيؽ موا ؼ الوفود العربير  مهيدا لطرحها عمى االج ماع العاـ لمجمعير والذي االبيض 
، كما بحث المقاء  رشيحات المجموعر العربير في موا   نائبي رئيس الجمعير ورئاسر لجن يف مف  سيعقد اليـو

ئر منصبي نائب رئيس لجانها ونيابر لجنر ئالئر، فقد وافقت المجموعر عمى أف   ولى فمسطيف والجزا
الجمعير، واف ي ولى األردف منصب رئيس المجنر السياسير والمنرب منصب رئس المجنر اال  صادير 

 وفمسطيف نائب رئيس المجنر الئقافير وحقوؽ اإلنساف والديمقراطير نظرا التمي ها.
 //الدستور، عمان، 

 
 مواطنيننائب عن حماس يدعو السمطة إلى وقف تمفيق التهم لم 41

دعا النائب في المجمس ال شريعي عف حركر حماس مف محافظر سم يت ناصر عبد الجواد أجهزة : سم يت
األمف ال ابعر لمسمطر ال مسطينير حجناح الض ر النربيرش إلى ال و ؼ عف " وجيه ال هـ المزورة لممواطنيف، مف 

ر لم حقيؽ معهـ حوؿ تذ  ال هـ المزعومر".أجؿ اس نبللها في مضايق هـ ومعاودة اس دعائهـ لممقرات األمني
ونو  النائب عبد الجواد في بياف له  مقت " دس برس"نسخر عنه إلى "وجود العديد مف األمئمر الصارخر 
وال ي أصبحت مزعجر وال  ح مؿ مف  بؿ المواطنيف، فمف ذلؾ اس مرار اس دعاء المواطف حساـ عبد اهلل 
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هازي المخابرات واألمف الو ائي في سم يت بحجر أنه يعمؿ مرافقًا أبو حمدة لعشرات المرات مف  بؿ ج
لمنائب عبد الجواد، عممًا أف المذكور ال يعمؿ م  النائب في أي ص ر وظي ير كانت، حيث  عرض المواطف 
المذكور لبلس دعاء مف  بؿ الجهازيف لعشرات المرات بسبب تذ  ال همر المم قر، ح ى أصبحت حيا ه ال 

بح م خوفًا عمى اس مرار عممه في إحدس ورش العمؿ ال ي يعمؿ فيها بسبب  نيبه الم كرر عف  طاؽ، وأص
العمؿ".

 //قدس برس، 
 

 مسؤول فمسطيني: تفاوت في المواقف األوروبية إزاء طمب "دولة غير عضو" 44

هات الحصوؿ صريح مسؤوؿ فمسطيني، بوجود "  اوت ممحوظ" في موا ؼ الدوؿ األوروبير مف  وجي : روما
عمى اع راؼ بدولر فمسطينير  ير كاممر العضوير في الجمعير العامير لؤلمـ الم حدة.

اإليطالير الرسمير عف المسؤوؿ،  وله "بشكؿ عاـ فإف تناؾ حالر إجماع ما بيف دوؿ  األنباءونقمت وكالر 
ر الم اوضات مف أجؿ  طبيؽ اال حاد األوروبي عمى ضرورة عودة الجانبيف ال مسطيني واإلسرائيمي إلى طاول

حؿ الدول يف، كما أف تناؾ إجماعًا عمى أتمير وجود دور أمريكي أكبر في مرحمر ما بعد االن خابات 
الرئاسير األمريكير لدف  العممير السياسير"، وفؽ  وله.

يؤيد  وأضاؼ "م  ذلؾ فإف تناؾ   او ًا في الموا ؼ األوروبير بش ف طمب الدولر  ير العضو؛ فهناؾ مف
وتناؾ مف يعارض، وفي الو ت ذا ه تناؾ مف لـ يحسـ مو  ه ولف يحسمه إال بعد اإلطبلع عمى صينر 

مشروع الطمب ال مسطيني الذي سي ـ  قديمه إلى الجمعير العامر لؤلمـ الم حدة".
 //قدس برس، 

 
 السمطة الفمسطينية تواصل اعتقال مراسل "قدس برس" منذ ثالثة أسابيع 41

 واصؿ أجهزة األمف ال ابعر لمسمطر ال مسطينير حجناح الض ر النربيرش اع قاؿ مراسؿ وكالر " دس : مسناب
عامًاش، وذلؾ لميوـ الحادي والعشريف عمى ال والي، حيث  ـ اع قاله يوـ الئالث  برس" محمد أنور منى ح

والعشريف مف أيموؿ حسب مبرش الماضي.
 //قدس برس، 

 
 
 
 

 لرئاسة المكتب السياسي بالترشحال أفكر .. و عباس يعطل المصالحة وانتخابات الضفة مزورة الزهار: 43
اع بر عضو المك ب السياسي لحركر "حماس" الدك ور محمود الزتار أف إرساؿ حزب اهلل المبناني طائرة 

عمى االح بلؿ  إس طبلع فوؽ األراضي اإلسرائيمير "إنجاز اس را يجي لممقاومر سيكوف له   ئيرات كارئير
 اإلسرائيمي".

و اؿ الزتار خبلؿ ندوة صح ير نظم ها صحي ر "فمسطيف" الصادرة بنزة اليـو السبت: "إف حزب اهلل يدير 
معركر سياسير ن سير عمى حإسرائيؿش، وعممير إرساؿ الطائرة انجاز اس را يجي مئر بالمائر و  ئيرا ه عمى 

 القيادة اإلسرائيمير كبيرة".
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عممير إرساؿ الطائرة تي إنجاز لحزب اهلل ، وتي خطوة ناجحر ف ي الو ت الذي  هدد فيه  وأضاؼ: "إف
 حإسرائيؿش بضرب إيراف    ي الطائرة ل ؤكد نجاح إيراف في معرك ها الن سير عمى حإسرائيؿش ".

ر م  وأكد الزتار أف حرك ه   خذ ال هديدات اإلسرائيمير بحؽ  طاع  زة عمى محؿ الجد، و س عد لممعرك
 االح بلؿ، مشددًا عمى اف االح بلؿ ليس بحاجر لمبررات لضرب  طاع  زة.

و اؿ: "إف لدي حرك ه مف الوسائؿ ال ي  س طي  مف خبللها إيبلـ العدو أكئر بكئير مف حرب  زة عاـ 
 ، اذا ما فكر بشف عدواف جديد عمى  زة".2006

س"، أف المصالحر معطمر بسبب عدـ  درة وبخصوص المصالحر ال مسطينير، أكد القيادي في حركر "حما
 .2011رئيس السمطر وحركه "ف ح" عمى  ن يذ اس حقا  ها ال ي  ـ اال  اؽ عميها في القاترة في مايو عاـ 

و اؿ الزتار: "إف عباس ي حايؿ عمى المصالحر مف خبلؿ اجراء ان خابات محمير في الض ر النربير، 
ار حركر "حماس" في الض ر المح مر"، مشيرًا إلى أف حرك ه بصدد ومواصمر االع قاالت السياسير بحؽ أنص

 دراسر اس مرار  عطيؿ المصالحر.
وأشار إلى أف حرك ه لف  شارؾ في االن خابات المحمير ال ي مف المقرر إجرائها في الض ر النربير ألنها 

إلى الحصوؿ عمى شرعير "ان خابات مزورة"، مشددًا عمى اف حركر "ف ح"  سعى مف خبلؿ تذ  االن خابات 
 ل صبح الممئؿ لمشعب ال مسطيني.

وأضاؼ: "لف نشارؾ في االن خابات المحمير ألنها مزورة، فاالن خابات ال ي لف نشرؼ عمى المرا بر عميها 
س كوف مزورة، وبال الي سنقاط  االن خابات ال ي س جري"، داعيًا كوادر وأنصار حرك ه إلى عدـ المشاركر 

 .في االن خابات
وفي سياؽ آخر، ذكر الزتار أف حرك ه  قؼ عمى الحياد مف الصراع السوري الداخمي، و اؿ: "حركر حماس 
مو  ها ئابت وتو عدـ ال دخؿ في الش ف العربي وأننا ضيوؼ في الدوؿ العربير، وأف الحركر  قؼ عمى 

 الحياد بش ف المو ؼ السوري".
مطالب الشارع، كما ننصح الشعب السوري ب ف ال يسمح وأضاؼ: "ننصح القيادة السورير باالس ماع إلى 

بال دخؿ األجنبي في ش نه الداخمي ألف ئمف ذلؾ سيكوف لمصمحر االح بلؿ اإلسرائيمي"، داعيًا إلى  جنيب 
الشعب ال مسطيني ما يجري في سوريا، حيث "يعني ذلؾ إضعاؼ لمقضير ال مسطينير وليس في سورير أحد 

 معني بذلؾ".
ب حركر حماس في سوريا،  اؿ الزتار: "الحركر في سوريا لـ يكف لها مك ب رسمي وليس لدينا أما عف مك 

أي مك ب في أي مكاف، فالناس الم واجدوف تناؾ كانوا مقيميف في منازؿ وكانت   ـ المقاءات في المنازؿ، 
 ونحف لـ نطمب مكا ب في سوريا والقاترة".

يراف  نما مبنير عمى أما عف العبل ر بيف حركر "حماس" وا  فقاؿ الزتار: "عبل  نا م  إيراف ليست  بعير وا 
يراف دعمها   كافؤ العبل ات، فإيراف  دعـ القضير ال مسطينير بناء عمى مع قد ديني وتي عبل ر مس مرة، وا 

 مس مر بعيدا عف المصالح والشروط، وزيار نا لها    ي في إطار ال عاوف المش رؾ".
  الزتار أف  شهد العبل ات ال مسطينير المصرير  نيرا كبيرا خبلؿ العاميف وبش ف العبل ر م  مصر،  و 

المقبميف، مشدًدا عمى ضرورة إعطاء فرصر لمرئيس المصري الذي يواجه إشكاليات كئيرة و حديات في تذ  
 المرحمر الصعبر.
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جاريا في بعضها، وأشار إلى أنه لـ ي ـ إ بلؽ كافر األن اؽ عمى الحدود م  مصر، حيث ال يزاؿ العمؿ 
وأف األتـ في العبل ر م  مصر ما تو فوؽ األرض وليس  حت األرض، موضحًا أف الحركر    هـ تذا 

 الوض ، وال  شكؾ في نوايا القيادة المصرير بإيجاد عبل ات و عاوف أفضؿ.
: "ال أفكر وفي سياؽ آخر، أكد الزتار أنه ال ي كر بال رشح لرئاسر المك ب السياسي لحركر "حماس". و اؿ

في تذا الموضوع، ألف عندي ما يشنمني عف ذلؾ، كما أف تذا المنصب   ر ب عميه ال زامات و يود ال 
 حصر لها، ومف ذلؾ مكاف اإل امر والحركر تنا وتناؾ".

ونوتا إلى أف  ولي أي مف  يادات حرك ه لرئاسر المك ب السياسي لػ"حماس" لف ينير مف سياسر الحركر في 
 القضير ال مسطينير، وسيكوف الرئيس القادـ لممك ب ممـز بقرارات الحركر. ال عامؿ م 

 13/10/2012فمسطين أون الين، 
 

 القيادي بالجماعات السمفية هشام السعيدني ومرافقه في غارة عمى دراجة بجباليا االحتالل يغتال 41
عيدني أحد  ادة السم ير ا  الت طائرات االح بلؿ االسرائيمي مساء امس تشاـ عمي الس :وكاالت – زة 

عاماش بعدما اس هدفت دراجر نارير كانا يس قبلنها في  42عاماش، ومرافقه فايؽ أبو جزر ح 43الجهادير ح
 شارع مسعود ببمدة جباليا شماؿ  طاع  زة.

ويحعد السعيدني مف أبرز  ادة الجماعات السم ير الجهادير عمى مس وس فمسطيف واألردف، كما يحعرؼ عنه أنه 
 ا ؿ ضد القوات األميركير في افنانس اف والعراؽ  بؿ أف يس قر في  زة مؤخرًا. 

و اؿ د. أشرؼ القدرة الناطؽ الرسمي باسـ وزارة الصحر المقالر اف طوا ـ االسعاؼ نقمت جئماف شهيد 
 مقطوع الرأس باالضافر الى اصاب يف بينها ط ؿ الى مس ش ى كماؿ عدواف بجباليا.

وبعد و ت  صير ار قى الشهيد الئاني في مجم  الش اء الطبي نظرا الصاب ه بجروح واوضح القدرة انه 
 خطيرة جدا، مؤكدا نقؿ الجئمانيف الى دار الش اء.

وذكر شهود عياف أف طائرة اس طبلع إسرائيمير اس هدفت بصاروخ دراجر نارير في جباليا البمد شماؿ 
صابر ط  ؿ بجروح خطيرة، نقؿ عمى إئرتا إلى مس ش ى كماؿ القطاع، ما أس ر عف اس شهاد مواطنيف، وا 
 عدواف بمشروع بيت التيا، ومجم  الش اء بمدينر  زة.

كما شنت طائرة اس طبلع إسرائيمير  ارة عمى مجموعر مواطنيف في حي الزي وف جنوب شرؽ مدينر  زة، ما 
 أدس إلى إصابر ائنيف بجروح.

ع اسرائيمير اطمقت صاروخا عمى اال ؿ عمى معسكر مف جهر ئانير افاد شهود عياف اف طائرة اس طبل
 دريب  اب  لك ائب القساـ الجناح المسمح لحركر حماس في حي الزي وف شرؽ مدينر  زة دوف اصابات. 

 واكد الشهود اف طائرات اس طبلع اسرائيمير عديدة  حمؽ بكئافر فوؽ اجواء  طاع  زة.
مف مجمس شورس المجاتديف، مدعير انهما ممف خططوا مف جه ها، اعمنت اسرائيؿ انها ا  الت ائنيف 

 لمهاجمر اسرائيؿ ون ذوا عممير القصؼ لػ"ن ي وت" بصاروخ  راد الجمعر ال ي ادت الى اصابر اسرائيمي.
و اؿ مو   صحي ر "يديعوت احرنوت" االلك روني اف االئنيف م هماف ب ن يذ و خطيط عدة تجمات عمى 

ـ الجهاد العالمي السم ي وانهما مف مجمس شورس ال نظيـ و ياد ه في  طاع اسرائيؿ وانهما مف  ادة  نظي
  زة.

  14/10/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 المقاومة الشعبية تدعو إلى إستراتيجية وطنية موحدة لحماية القدس 45
عادة أكدت حركر المقاومر الشعبير، إف المقاومر تي الخيار الوحيد لردع العدو وحماير شع:  زة بنا وا 

حقو نا، مشددة عمى أف خيار الم اوضات خيار عقيـ لف يجمب لشعبنا إال مزيدا مف ال نازالت وضياع 
 الحقوؽ واألرض والمقدسات.

ش  مقى "المركز ال مسطيني لئلعبلـ" نسخًر منه، إلى 10-13ودعت الحركر في بياٍف لها مساء السبت ح
ير فمسطينير لحماير المدينر المقدسر والمسجد األ صى المبارؾ  شكيؿ جبهر فمسطينير موحدة لوض  إس را يج

 وحقو نا ال اريخير في مدينر القدس.
كما دعت منظمر ال عاوف اإلسبلمي وجامعر الدوؿ العربير وكافر المؤسسات الدولير ل حمؿ مسؤوليا ها ا جا  

المسجد األ صى ومقدسا نا  مدينر القدس والعمؿ عمى لجـ العدو الصهيوني وو ؼ كافر االن هاكات بحؽ
 اإلسبلمير والمسيحير. 

 13/10/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 تدعو إلى جبهة وطنية فعالة لمواجهة اعتداءات المستوطنين الجبهة الشعبية 40
في  صريح  ،القيادة العامر" حساـ عرفات -دعا  يادي في "الجبهر الشعبير ل حرير فمسطيف : راـ اهلل

ش إلى  شكيؿ جبهر وطنير فمسطينير فاعمر لمواجهر  نامي 13/10" دس برس" السبت ح صح ي  مق ه
 اع داءات المس وطنيف  اليهود عمى ال مسطينييف ومم مكا هـ في الض ر النربير المح مر.

وشدد حساـ عرفات، عضو المك ب السياسي لمجبهر ومسئولها في األراضي المح مر، عمى أف  مؾ 
عمبل فرديا أو معزوال عف سياسر حكومر حبنياميفش ن نياتو الم طرفر، بؿ إف تذ  االع داءات "ليست 

األعماؿ   ـ  حت سمعها وبصرتا وحماي ها و شجيعها في محاولر جديدة منها لمضنط عمى شعبنا 
فشاؿ تذا الموسـ العزيز عمي  موب أبناء شعبنا ال مسطيني والذي  ال مسطيني ودفعه لم خمي عف أرضه، وا 

 فيه شعبنا في كؿ عاـ عف ان مائه وار باطه بهذ  األرض". يؤكد
 14/10/2012قدس برس، 

 
 تؤّكد عمى ضرورة حماية الوجود الفمسطيني في لبنانفمسطينية  فصائل 47

ش، 10|13عقد وفد فمسطيني مش رؾ مف فصائؿ و وس العمؿ الوطني في لبناف، اليوـ السبت ح: بيروت
  ى الساحر ال مسطينير ووا   أوضاع البلجئيف ال مسطينييف في المخيمات.اج ماعًا لبحث آخر المس جديات عم

وضـي الوفد الذي اس قبمه ممئؿ حركر حماس في لبناف عمي بركر بمك به في بيروت، عدة شخصيات 
  وممئميف عف حركر "ف ح االن  اضر" و"جبهر ال حرير ال مسطينير" و"جبهر النضاؿ الشعبي".

حماير الوجود ال مسطيني في لبناف والمحافظر عمى الهوير الوطنير ال مسطينير  وأكيد الوفد عمى ضرورة
ورفض مشاري  ال وطيف وال هجير، إلى جانب  وحيد المو ؼ ال مسطيني وعدـ اإلنجرار  وال مسؾ بحؽ العودة

ال مسؾ وأجم  الوفد عمى أتمير  ن يجر الخبلفات السياسير واإل ميمير. وراء اإلنقساـ الحاصؿ في لبناف
بخيار المقاومر كخيار اس را يجي لمشعب ال مسطيني ح ى  حقيؽ أتدافه ب حرير أراضيه وعودة البلجئيف إلى 

فيما أداف العدواف اإلسرائيمي الم واصؿ عمى  طاع  زة، مؤكدًا عمى ضرورة  وحيد جهود  وس  ديارتـ.
 المقاومر ال مسطينيو لم صدي ألي عدواف إسرائيمي مح مؿ ضد  زة.

 13/10/2012قدس برس، 
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 توّسع "بنك األهداف" في لبنان "سرائيل"إ"هآرتس":  48

نشرت صحي ر "تػآر س" االسػرائيمير امػس  قريػرًا ي يػد اف الجػيش االسػرائيمي مصػمـ، : محمد تواش -راـ اهلل 
لػػى فػػي اعقػػاب ال ػػو رات االخيػػرة عمػػى الحػػدود مػػ  سػػوريا ولبنػػاف، وارسػػاؿ "حػػزب اهلل" طػػائرة مػػف دوف طيػػار ا

 اسرائيؿ، عمى  طبيؽ الدروس ال ي  عممها مف حرب لبناف الئانير واف يحدد اتدافه بوضوح اكئر.
واورد ال قريػػر اف اسػػرائيؿ سػػ دؾ مسػػ ودعات الصػػواريخ فػػي المنػػاطؽ المدنيػػر المبنانيػػر فػػي الجنػػوب  بعػػد أف 

  نذر السكاف بالنزوح شماال و وفر لهـ طر ا آمنر لمنزوح.
لطػػائرة مػػف دوف طيػػار االيرانيػػر الصػػن  ال ػػي اطمقهػػا حػػزب اهلل مػػف جنػػوب لبنػػاف مخ ر ػػر وجػػاء فيػػه: "كانػػت ا

المجاؿ الجوي االسرائيمي السبت الماضي  ػذكيرا بػالميزاف المعقػد لقػوة الػردع بػيف الجػانبيف. وكػوف حػزب اهلل، 
ال نػزاع فيػه، ومنػذ مدعوما مف ايػراف، تػو الخصػـ االكئػر ك ايػر و ػدرة مقابػؿ اسػرائيؿ فػي المنطقػر وتػذا امػر 

، اعػػاد الجانبػػاف  جميػػ  1113الصػػداـ المباشػػر االخيػػر بػػيف الجػػانبيف، خػػبلؿ حػػرب لبنػػاف الئانيػػر فػػي صػػيؼ 
  واتما واجريا  حضيرات ألي صراع طويؿ في المس قبؿ".

واضػػاؼ: " واصػػؿ المؤسسػػر الدفاعيػػر ابقػػاء اسػػ ن اجا ها مػػف ال حقيػػؽ فػػي امػػر الطػػائرة مػػف دوف طيػػار طػػي 
ف. ويبدو اف تذ  الطائرة لـ  كػف سػبلحًا ان حاريػا، مئػؿ طػائرات ابابيػؿ االيرانيػر الػئبلث مػف دوف طيػار الك ما

ال ي اطمقها حزب اهلل عمى اسػرائيؿ خػبلؿ الحػرب  بػؿ سػت سػنوات. فقػد كانػت اتػداؼ تػذ  الطػائرة مخ م ػر: 
ز صػػد ير مػػا لحػػزب اهلل مػػف  صػػوير اتػػداؼ فػػي اسػػرائيؿ، واس كشػػاؼ نظػػاـ الػػدفاع الجػػوي االسػػرائيمي، و عزيػػ

  درة ردع الى ا صى ما يمكف".
و الػت: "كئيػرًا مػا يممػح زعػيـ حػزب اهلل حسػف نصػر اهلل فػي خطابا ػه الػى اسػ خداـ صػواريخ د يقػر ال صػويب 
والى  درة منظم ه عمى ضػرب بنيػر اسػرائيؿ ال ح يػر المدنيػر، وكػذلؾ الخطػر حاال ػؿ صػد يرش الحػ بلؿ بمػدات 

وبالنسبر الى نصر اهلل كاف اطبلؽ الطائرة مف دوف طيار حيمًر منطقيػر. فقػد اظهػرت  ػدرة  و رس في الجميؿ.
حػزب اهلل العمبلنيػر ، وسػببت  ػػدرًا مػف االر بػاؾ داخػػؿ اسػرائيؿ. وفػي الوضػػ  الحاضػر ال يسػ طي  حػػزب اهلل 

مئػػػؿ تػػػذ   خصوصػػػا الصػػػواريخ الم وسػػػطر والطويمػػػر المػػػدس. ذلػػػؾ اف اسػػػ خداـ –اسػػػ خداـ اسػػػمح ه الئقيمػػػر 
الصػػػواريخ ضػػػد اسػػػرائيؿ مػػػف شػػػ نه اف يجػػػر المنطقػػػر الػػػى حػػػرب ي ضػػػؿ حػػػزب اهلل اف ي جنبهػػػا فػػػي الو ػػػت 

 الحاضر".
وذكػرت "تػار س"  اف  "المؤسسػػر االمنيػر االسػػرائيمير  بػذؿ جهػػدًا مسػ مرًا لمح ػاظ عمػػى   و هػا الردعػػي فػي مػػا 

كػػف اف يمعبػػوا مػػا يسػػمى ور ػػر الػػردع بػػداًل مػػف ي عمػػؽ بػػػحزب اهلل حي ضػػؿ المسػػؤولوف االسػػرائيميوف  ػػدر مػػا يم
المجػػػوء الػػػى تجمػػػاتش. وبػػػال زامف ي خػػػذ المسػػػؤولوف ايضػػػًا خطػػػوات فػػػي الحمبػػػر الدوليػػػر لكسػػػب شػػػرعير الي 

 اجراءات عسكرير مس قبمير  د  دعو الحاجر الى ا خاذتا".
لػػر الصػػراع المقبمػػر واالعػػداد الديبموماسػػي لحػػرب ممكنػػر امػػر ضػػروري، "وفرضػػير العمػػؿ الكامنػػر تػػي اف جو 

س بدأ في ظؿ ظروؼ  ير مبلئمر، مف وجهر نظر اسرائيؿ. سيس نؿ حزب اهلل مزايا  ال ك يكيػر، وسيسػ خدـ 
مقػػا مو  السػػكاف المػػدنييف فػػي جنػػوب لبنػػاف دروعػػًا بشػػرير بينمػػا يطمقػػوف صػػواريخهـ عمػػى مراكػػز السػػكاف فػػي 

رة واخػرس والمراوحػر بػيف نظريػر الضػاحير ال ػي عبػر اسرائيؿ. تذ  تي الخم ير لم صريحات االسرائيمير بيف ف 
، وال هديدات االخيرة ال ي 1115عنها  ائد الجبهر الشمالير في الجيش االسرائيمي آنذاؾ  ادي آيزينكوت في 

عػف عمميػر  –عبر عنها ضباط الجيش االسرائيمي الكبار في ش ف كيؼ س كوف مح ويات " قرير  ولدسػ وف 
 لعبر اط اؿ مقارنًر بما سيحصؿ في في الحرب المقبمر في لبناف". – الرصاص المسكوب في  زة
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 تحميل التفاصيل
وسمح الجػيش االسػرائيمي لػػ"تآر س" بممحػر  يػر مع ػادة لطػرؽ ال حضػير لمحػرب، عمػى اسػاس "بنػؾ اتػداؼ" 
مح ممػػػر فػػػي لبنػػػاف. فقػػػد " كانػػػت  مػػػؾ لمحػػػر، وليسػػػت نظػػػرة شػػػاممر، وتػػػي  نبػػػ  مػػػف احاديػػػث مػػػ  مصػػػادر 

بارا ير، ومػػ  مس شػػاريف  ػػانونييف لمجػػيش ومػػا شػػابه ذلػػؾ". وبحسػػب الصػػحي ر " كػػاف عػػدـ  ػػوافر  ائمػػر اسػػ خ
. ف ػػي اليػػـو الرابػػ ، كانػػت القيػػادة الشػػمالير  ػػد شػػنت 1113اتػػداؼ مح ممػػر شػػاممر احػػد اكبػػر اخطػػاء حػػرب 

يممػػح "س"، ال ػػي صػػن ت عػػف طريػػؽ مسػػؤولي االسػػ خبارات  بػػؿ الق ػػاؿ. و  50تجمػػات عمػػى كػػؿ االتػػداؼ الػػػ
وتػػػو عقيػػػد فػػػي الجػػػيش االسػػػرائيمي  ػػػاد الػػػى و ػػػت  ريػػػب فر ػػػر المدفعيػػػر فػػػي القيػػػادة الشػػػمالير، الػػػى اف عػػػدد 

 االتداؼ ال ي  درجها القيادة حاليًا يعد باآلالؼ".
ونقمػػػت الصػػػحي ر عػػػف الكولونيػػػؿ فػػػي الجػػػيش االسػػػرائيمي "س" اف "االولويػػػر فػػػي عمميا نػػػا سػػػ كوف ألي شػػػيء 

طػػبلؽ الصػػواريخ عمػػى اسػػرائيؿ وعمػػى السػػكاف المػػدنييف وعمػػى االتػػداؼ العسػػكرير. و اليػػا يسػػ خدـ كقاعػػدة ال
سنركز ات مامنا عمى البنير ال ح ير لممنظمات االرتابير، وبعدئذ عمى الجيش المبناني، اذا دعػت الحاجػر الػى 

 ذلؾ في حاؿ  دخمه في الق اؿ".
اي شخص في تذا الشػ ف. اذ اف مػف الصػعب لمنايػر ويقوؿ الكولونيؿ "س" انه "يجب اال يخ مط االمر عمى 

عنػػدما ير ػػى عمػػؿ االسػػ خبارات الػػى مسػػ وس نوعيػػر عاليػػر، مرا بػػر منظمػػر ارتابيػػر  عمػػؿ جاتػػدة عمػػى كسػػر 
 الرو يف المعروؼ. فاالس خبارات ال  ممؾ صورة كاممر لما يحدث في حزب اهلل".

ال ػػي يطمػػؽ عميهػػا  –المخ م ػػر فػػي الميػػداف  ، نقػػؿ "حػػزب اهلل" معظػػـ مصػػادر  مػػف المراكػػز1113بعػػد حػػرب 
الػػى  ػػرس مزدحمػر نسػػبيا وموا ػػ  حضػػرير فػػي لبنػػاف. ويقػػوؿ  -الجػيش االسػػرائيمي اسػػـ "االح يػػاطي الطبيعػػي" 

فػي المئػر مػػف اتػداؼ حػػزب اهلل  وجػد فػػي منػاطؽ مدنيػر و عمػػؿ عمػى اسػػ خداـ المػدنييف دروعػػا  62"س" اف "
انهػػا مقػار رئيسػػير و رسػانات،  قػػ  داخػؿ مبػػاف  سػ خدـ ايضػػا مسػػاكف  –بشػرير. وتػػذ  ليسػت اتػػدافا عسػكرير 

 لممدنييف".
ويشػػػػدد "س" عمػػػػى اف "االولويػػػػر سػػػػ عطى لمد ػػػػر والقصػػػػؼ المػػػػؤئر الػػػػذي يسػػػػبب ا ػػػػؿ االضػػػػرار بالنسػػػػبر الػػػػى 
 المدنييف". و اؿ: "نقوـ ب حديث اساليب نقؿ السكاف المبنانييف الى الشماؿ عمى عجؿ، ل قميؿ االصابات. كما
اننػػا سػػنمقي منشػػورات ون ػػولى السػػيطرة عمػػى االذاعػػات. ومػػ  ذلػػؾ سػػ محؽ اضػػرار كبيػػرة ويػػا لبلسػػؼ بالسػػكاف 
الذيف ال عبل ر لهـ بالق اؿ. سيحمي الجيش االسرائيمي الطػرؽ المؤديػر الػى بيػروت وال ػي سيسػ خدمها سػكاف 

جهوف الى الشماؿ عمػى تػذ  الطػرؽ الجنوب ائناء فرارتـ الى الشماؿ. وسنبذؿ جهودا لم  كد مف اف الذيف ي و 
لػف يصػػابوا بػاذس". واضػػاؼ اف "لػدينا القػػدرة الكافيػػر اللحػاؽ خسػػائر كبيػرة بػػػحزب اهلل. ونقػـو بال ػػدريب حعمػػى 

. س كوف اكئػر وضػوحا واكئػر  صػميما 1113الق اؿش، واع قد اف عمميات المس قبؿ س كوف افضؿ مف حرب 
 عمى الق اؿ".

 ضغوط عمى الحزب
لضػػباط الكبػػار فػػي  يػػادة الشػػماؿ فػػي الجػػيش االسػػرائيمي  اف نصػػر اهلل "يعػػاني ضػػنوطًا بسػػبب ويػػرس احػػد ا

الوض  في سوريا، وبسبب الوض  الداخمي المبناني والمطالبر بنزع اسمح ه. فالمذبحر ال ي ي عرض لها السنر 
ارش االسػػد. فقػػد انقضػػت فػػي سػػوريا  قمػػؽ بػػاؿ السػػنر المبنػػانييف، و زيػػد ان قػػاد مشػػاركر حػػزب اهلل لػػػحالرئيس بشػػ

سنوات شهد فيها لبناف اس قرارا نسبيا ن يجر سيطرة حزب اهلل. امػا االف فػاف ميػزاف القػوس فػي لبنػاف  ػد  نيػر، 
فمنافسو حزب هلل اصبحوا اكئر  وة، و د يػؤدي ذلػؾ بال عػؿ الػى عػدـ االسػ قرار. وفػي الو ػت ذا ػه، فػاف  ػدرة 
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نهػػا مقابػػؿ حػػزب اهلل، وتػػذا الضػػعؼ يمكػػف االحسػػاس بػػه فػػي الػػردع االسػػرائيمير اضػػحت ضػػعي ر فػػي جػػزء م
 المحاوالت الهجومير لحزب اهلل عمى اتداؼ خارج حدود ".

ويؤكػػػد ضػػػباط االسػػػ خبارات االسػػػرائيمير بحسػػػب "تػػػار س" اف نصػػػر اهلل "يجػػػازؼ اكئػػػر ممػػػا كػػػاف ي عمػػػه فػػػي 
الماضي. فهو يخطط لمقياـ بافعاؿ ضدنا ال  وصؼ بانها اس  زاز يسبب الحرب". وم  ذلؾ فاف ضابطا في 

اهلل  م قيػػاف فػػي بعػػض  االسػػ خبارات العسػػكرير االسػػرائيمير يشػػدد عمػػى" اف اسػػ را يجير كػػؿ مػػف اسػػرائيؿ وحػػزب
فػػػي لبنػػػاف، بػػػاف مػػػف  1113النقػػػاط الرئيسػػػير. وفػػػي النهايػػػر  وصػػػؿ الجانبػػػاف الػػػى  ناعػػػر فػػػي نهايػػػر صػػػراع 

 االفضؿ، في الو ت الحاضر،  حاشي جولر جديدة مف الحرب عمى اساس اف ال كم ر س كوف مر  عر جدا".
 41/41/1141، النهار، بيروت

 
 ولة لكسر محور الشر والجوالن ذخر أمني ال تنازل عنهيعمون: المفاوضات مع سوريا محا 49

تػػػاجـ وزيػػػر الشػػػؤوف اإلسػػػ را يجير والقػػػائـ ب عمػػػاؿ رئػػػيس الحكومػػػر موشػػػي يعمػػػوف : الحيػػػاة الجديػػػدة -راـ اهلل 
امػػػس، وزيػػػر الجػػػيش االسػػػرائيمي إيهػػػود بػػػاراؾ، و ػػػاؿ إنػػػه يعمػػػؿ فػػػي الشػػػ ف اإليرانػػػي انطبل ػػػا مػػػف اع بػػػارات 

لػػى مػا نشػر مػػؤخرا حػوؿ إجػراء م اوضػات سػػرير مػ  سػوريا، واع برتػػا محاولػر لكسػر مػػا سياسػير. كمػا أشػار إ
 سما  "محور الشر".

و اؿ يعموف إف وزير الجيش فضيؿ االع بارات السياسير عمى "االع بارات الوطنير"، وأف رئيس الحكومر كػاف 
ب فػي المحظػر األخيػرة، وعػرض يع قد أف وزير الجيش يقؼ إلػى جانبػه فػي الشػ ف اإليرانػي، إال أف بػاراؾ تػر 

 ن سه كمع دؿ.
وبحسب يعموف "يجب عدـ رتف المصالح األمنيػر بالمصػالح السياسػير". و ػاؿ إف "مػف يعػرض ن سػه كمع ػدؿ 
وعمػػى اسػػ عداد لم نػػازؿ يكسػػب نقاطػػا فػػي الواليػػات الم حػػدة ويػػؤئر عمػػى جمهػػور النػػاخبيف فػػي إسػػرائيؿ.. كػػاف 

 يجب عدـ القياـ بهذ  ال عمر".
ذلػػؾ،  ػػاؿ يعمػػوف إف الخيػػار العسػػكري إزاء إيػػراف يجػػب أف يكػػوف الخيػػار األخيػػر. وأضػػاؼ أنػػه كػػاف مػػف إلػػى 

الصواب فرض عقوبات ا  صادير عمى إيراف منذ ف رة طويمر. وح ى اليـو لـ ي ـ فرض كؿ العقوبات. وأشار 
 إلى أنه يجب ان ظار العقوبات ال ي يعد لها األوروبيوف تذا األسبوع.

إنػػه فػػي نهايػػر المطػػاؼ يمكػػف و ػػؼ المشػػروع النػػووي اإليرانػػي بػػدوف   عيػػؿ  ػػوة عسػػكرير، ولػػذلؾ  و ػػاؿ أيضػػا
 يجب وض  النظاـ اإليراني أماـ خياريف: إما االس مرار في المشروع أو البقاء كنظاـ.

وفي حديئه عف مصر،  اؿ يعموف إنػه لػو كػاف األمػر م عمقػا بػالرئيس المصػري لكػاف ألنػى ا  ػاؽ السػبلـ مػ  
سػػرائيؿ لكونػػه مػػف اإلخػػواف المسػػمميف، ولكػػف طالمػػا ظػػؿ م عمقػػا بالمسػػاعدات األميركيػػر فإنػػه سيضػػطر إلػػى إ

 االل زاـ با  ا ير السبلـ.
و ػػاؿ أيضػػًا إنػػه يريػػد السػػبلـ وال طبيػػ  مػػ  الػػدوؿ العربيػػر جمعػػاء ولكػػف األمػػر مسػػ حيؿ فػػي ظػػؿ نشػػوء أجيػػاؿ 

هػذا الصػدد إلػى أف وئيقػر معاتػدة سػبلـ  مػت صػيا  ها مػف كاممر  مت  ربي ها عمى معاداة إسرائيؿ. وأشار ب
 بؿ خبراء في الحقوؽ ال  ك ي بؿ يجػب أف  كػوف تنػاؾ مصػالح مشػ ركر ومح ػزات مػف أجػؿ  حقيػؽ السػبلـ 

 واالس قرار.
وبخصػػػوص الوضػػػ  فػػػي سػػػيناء  ػػػاؿ إف  ضػػػير سػػػيناء  ضػػػير صػػػعبر لمنايػػػر حيػػػث اصػػػبحت الجزيػػػرة معقػػػبل 

اف المشػػػكمر االكبػػػر بهػػػذا الشػػػ ف  كمػػػف فػػػي وجػػػود  عػػػاوف بػػػيف فصػػػائؿ  طػػػاع  ػػػزة "لبلرتػػػابييف"، مشػػػيرا الػػػى 
 وال صائؿ الجهادير في سيناء.
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وفي  عقيبه عمى ما نشر عف "الم اوضات السرير ال ػي أجراتػا ن نيػاتو مػ  سػوريا"،  ػاؿ يعمػوف إنػه يع قػد أف 
حكومػر اإلسػرائيمير ب ػ ح  نػوات سػرير ن نياتو لـ ي نػازؿ عػف الجػوالف، كمػا أنػه مػف المشػروع أف يقػـو رئػيس ال

 م  جهات في الجوار.
ذا كػاف تنػاؾ مػف  حػدث عػف انسػحاب مػف الجػوالف فػإف  وأضاؼ "كانت تناؾ محاولر لكسر محػور الشػر، وا 
السن يف األخير يف  ئب اف أف ذلؾ خط  خطير". وبحسبه فإنه "يمكف  ئبيت وض  ال ن نازؿ فيه عف الجوالف، 

 ر أمني".فهضبر الجوالف تي ذخ
 41/41/1141، الحياة الجديدة

 
 :حماس والجهاد تمتمكان طائرات استطالع غير مجمعة"ديبكاموقع "تيك  11

زعـ مو   " يؾ ديبكا" العبري نقبًل عف مصادر عسكرير في جيش االح بلؿ اإلسػرائيمي  ولػه  :القدس المح مر
 ػزة  يػر مجمعػر،  ػـ إرسػالها لكػؿ مػف إف "الجيش يع قد بوجػود طػائرات اسػ طبلع إيرانيػر الصػن  فػي  طػاع 

 حرك ي حماس والجهاد اإلسبلمي عف طريؽ حزب اهلل"، عمى حد زعمه.
وأوضح المو   أف الحرك يف "لـ  قوما ب جمي   ط  طائرات االس طبلع خشير مف اك شافها، ومػف ئػـ  صػؼ 

كف  يػػر معروفػػر لبلحػػ بلؿ أماكنهػػا"، منوتػػًا إلػػى أف الحػػرك يف  خ يػػاف  طػػ  الطػػائرات  يػػر المجمعػػر فػػي أمػػا
وأضػػاؼ "ديبكػػا" أف االحػػ بلؿ يخشػػى مػػف وجػػود خبػػراء مػػف حػػزب اهلل داخػػؿ  طػػاع  ػػزة يػػدربوف  اإلسػػرائيمي.

رسػػالها نحػػػو  طػػوا ـ فنيػػػر  ابعػػر لػػػػ"حماس" و"الجهػػاد" عمػػػى كي يػػر  جميػػػ  طػػائرات االسػػػ طبلع بشػػكؿ سػػػري  وا 
 د  وله.األجواء اإلسرائيمير،  بؿ أف ي ـ اك شاؼ أمرتا، عمى ح

 43/1/1141، وكالة سما اإلخبارية
 

 استطالع مركز "سميث" اإلسرائيمي: حزب وسطي بزعامة أولمرت وليفني سيطيح نتنياهو 14
كشػػؼ اسػػ طبلع لمػػرأي أجػػرا  مركػػز "سػػميث" اإلسػػرائيمي، لؤلبحػػاث أف حزبػػا ي زعمػػه إيهػػود أولمػػرت، و سػػيبي 

ى حػػزب "الميكػػود"، الػػذي ي زعمػػه رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف مقعػػدًا، م  و ػػا ب ربعػػر مقاعػػد عمػػ 04لي نػػي، سػػي وز بػػػ
 .1140ن نياتو، وذلؾ فى ان خابات الكنيست عاـ 

وأظهػػػر االسػػػ طبلع، الػػػذي نشػػػر ه صػػػحي ر "جيػػػروزاليـ بوسػػػت" اإلسػػػرائيمير، أف الحػػػزب الػػػذس إذا  ػػػـ  شػػػكيمه، 
اديمػػا"  سػػيبى لي نػػى، والػػرئيس بقيػػادة رئػػيس الػػوزراء السػػابؽ ايهػػود أولمػػرت، ويضػػـ الزعيمػػر السػػابقر لحػػزب "ك

الحػالي لمحػزب شػػاؤوؿ موفػاز، وزعػػيـ حػزب "يػػش ع يػد" حيوجػػد مسػ قبؿش يػػائير لبيػد، سػػي وز، فػى االن خابػػات 
 شباط مف العاـ المقيؿ . 11العامر، ال ى س جرس في 

يمه مػف وجاء في االس طبلع، الذس أجرس يومى الئبلئاء واألربعاء الماضييف، أف حزب اولمرت في حاؿ  شك
مقعػػدا، بينمػػا يػػ  ى حػػزب  14مقعػػدا، وسيحصػػؿ حػػزب "الميكػػود" عمػػى  04العناصػػر السػػال ر الػػذكر، سػػي وز بػػػ

مقعدا، ويميه مباشرة فى المركز الراب  حزب  41"اسرائيؿ بي نا" بزعامر افيندور ليبرماف، ئالئًا، ويحصؿ عمى 
 طبلع أف حػػػػزب "ميػػػػر س"، وحػػػػزب مقعػػػػدا، فػػػػى حػػػػيف كشػػػػؼ االسػػػػ 44مقعػػػػدا، ئػػػػـ "شػػػػاس" بػػػػػ 41"العمػػػػؿ: بػػػػػ

 "االس قبلؿ"، الذس ي زعمه وزير الدفاع يهود باراؾ، لف ي جاوزا ع بر نسبر الحسـ ولف يحصؿ عمى أي مقعد.
وجػػاء فػػي اسػػ ن اجات االسػػ طبلع، أنػػه إذا انضػػـ رئػػيس األركػػاف السػػابؽ،  ػػابى اشػػكنازس، والػػذس  انونػػا ال 

ات عمػى ان هػاء خدم ػه كم قاعػد، وأصػبح بشػكؿ  يػر رسػمى يمكنه خوض االن خابػات  بػؿ مػرور ئػبلث سػنو 
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واحػػدًا مػػف  ػػادة الحػػزب المح مػػؿ، فػػإف تػػذا األمػػر بػػبل شػػؾ، سػػيزيد بشػػكؿ واضػػح مػػف  صػػويت اإلسػػرائيمييف 
 لمحزب.

شخص، يمئموف عينر إحصائير لمسكاف اإلسرائيمييف البالنيف، حيث اظهػر  211وشمؿ االس طبلع عينر مف 
ـ ينػػافس أولمػػرت ولي نػػى فػػى االن خابػات، فػػإف ن ائجهػػا، سػػ كوف ممائمػػر لن ػػائج ان خابػػات االسػ طبلع أنػػه إذا لػػ

مقعدا إلى خمسر مقاعػد، و ػد بمػا تػامش  15، إال أف حزب كاديما، س نخ ض عدد مقاعد  مف 1116العاـ 
 %.1,2الخط  فى االس طبلع 

 41/41/1141، المستقبل، بيروت
 

 نا المصالحة األوروبية تعنينيمه جائزة نوبل لمسالم: تهنئ اإلتحاد األوروبي ل"إسرائيل"  11
بعػػد نيمػػه ] لبل حػػاد االوروبػػي،»  هػػانيبال الجمعػػر  «فػػي بيػػاف » اإلسػػرائيمير« قػػدمت الخارجيػػر : حا .ؼ .بش

المهـ بالنسبر إلى «واص ر إ امر سبلـ دائـ في أوروبا بعد حربيف عالمي يف ب نه المصدر  [جائزة نوبؿ لمسبلـ
خػػبلؿ الحػػرب العالميػػر الئانيػػر، خسػػر الشػػعب اليهػػودي ئمػػث «وجػػاء فػػي البيػػاف انػػه ». ألمػػـ ب سػػرتامجموعػػر ا

 ».    مباشرة» إسرائيؿ«أفراد  عمى األرض األوروبير، وبال الي فإف المصالحر األوروبير  عني 
 41/41/1141، الخميج، الشارقة

 
 زة ويهدد مطمقي الصواريخالجيش اإلسرائيمي يطمق منطادًا عسكريا ثانيًا في إجواء غ 13

 زة: أطمػؽ الجػيش اإلسػرائيمي مسػاء أوؿ مػف أمػس منطػادا عسػكريا جديػدا فػي األجػواء الشػر ير لمدينػر  ػزة، 
م  العمـ أنه المنطاد الئاني الذي يطمؽ خبلؿ ئمػاف وأربعػيف سػاعر. ويحمػؽ المنطػاد حاليػا فػوؽ منطقػر ممكػر 

. ويحمػؽ المنطػاد األوؿ فػي أجػواء منطقػر جحػر الػديؾ، جنوب شػر ي حػي الزي ػوف، جنػوب شػر ي مدينػر  ػزة
 شماؿ شر ي معسكر البريج لبلجئيف، وسط  طاع  زة.

مف ناحير ئانير ادعى الناطؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي أف النارات اإلسػرائيمير ال ػي ن ػذت فجػر أمػس جػاءت 
 ردا عمى اس مرار سقوط الصواريخ عمى البمدات اإلسرائيمير.

ر اإلسرائيمير  د أكدت أف صاروخا مف طراز  ػراد سػقط عمػى بيػت فػي مسػ وطنر ن ي ػوت، فػي وكانت الشرط
جنػػوب النقػػب النربػػي ممػػا أسػػ ر عػػف إصػػابر مسػػ وطنر بجػػراح م وسػػطر. وتػػددت الحكومػػر اإلسػػرائيمير بػػالرد 
ـ بشػػكؿ حػػاـز عمػػى مطمقػػي الصػػواريخ مػػف  طػػاع با جػػا  المسػػ وطنات المحيطػػر بالقطػػاع. و ػػاؿ النػػاطؽ باسػػ

مطمقػي الصػواريخ مػف  ػزة سػي ـ الػرد عمػيهـ مػف  بػؿ  ػوات الجػيش »الحكومر اإلسرائيمير أوفػر جنػدلماف، إف 
 «.بشكؿ صاـر وحاـز واص ا نشطاء المقاومر ال مسطينير بػحاإلرتابييفش
الجػػػيش يعػػػرؼ سػػػبؿ الػػػرد عمػػػى مطمقػػػي »وبػػػدور   ػػػاؿ أفيحػػػاي درعػػػي النػػػاطؽ باسػػػـ الجػػػيش اإلسػػػرائيمي، إف 

 «.مف  زة والذيف يحولوف حياة سكاف مئات اإلسرائيمييف جنوب الدولر العبرير إلي جحيـ الصواريخ
 41/41/1141، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل" تحذر فنمندا: مستعدون لمجوء إلى القوة لمنع سفينة "إستيل" المتوجهة إلى غزة  11

 ينر  حمػػؿ عمػػـ األخيػػرة و قػػؿ ناشػػطيف فنمنػػدا مػػف أنهػػا مسػػ عدة لمجػػوء إلػػى القػػوة لمنػػ  سػػ» إسػػرائيؿ«حػػذرت 
عػػف الخارجيػػر ال نمنديػػر لم م زيػػوف » فػػرانس بػػرس«مؤيػػديف لمحػػؽ ال مسػػطيني مػػف بمػػوغ  ػػزة، بحسػػب مػػا نقمػػت 

» إسرائيؿ«ابمنت «العاـ أمس. و الت القناة العامر ال نمندير نقبل عف ريس و بيبونيف الم حدث باسـ الخارجير 
ف تنػػاؾ  ػػدخؿ فػػي حػػاؿ حاولػػت السػػ ينر اسػػ يؿ ال ػػي  رفػػ  عمػػـ فنمنػػدا، كسػػر الخارجيػػر ال نمنديػػر بانػػه سػػيكو 
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اف السػػ ينر اسػػ يؿ تػػي سػػ ينر » إسػػرائيؿ«لقػػد ابمننػػا «وأضػػاؼ الم حػػدث » . الحصػػار عمػػى  ػػزة عبػػر البحػػر
 ».إلى موازنر رد فعمها عمى تذا األساس» إسرائيؿ«مدنير وأف طا مها مكوف مف مدنييف. ودعونا 

 41/41/1141، ةالخميج، الشارق
 

 مصر اإلخوان "المسممين" في هجوم إسرائيمي يهودي عمى  15
أداف برلماني إسرائيمي وجماعر يهوديػر أميركيػر جماعػر اإلخػواف المسػممين ي مصػر بسػبب مػا عػدا  : وكاالت

تجوما مف الجماعر ضد اليهود، ودعوا الواليات الم حػدة واال حػاد األوروبػي إلػى عػدـ ال نافػؿ عػف مئػؿ تػذ  
 ال هديدات.

فقػػد  ػػاؿ البرلمػػاني اإلسػػرائيمي دانػػي دانػػوف إف مػػا سػػما  "ال حػػريض" مػػف  بػػؿ مرشػػد اإلخػػواف المسػػمميف محمػػد 
بدي  ضد اليهود وال صريحات "المعادير لمسامير" يجب أف ي و  ا، وان قد الواليات الم حدة ال ػي  رسػؿ مبليػيف 

 الدوالرات إلى مصر مساعدات.
الحكومػػر المصػػرير "مقمػػؽ جػػدا". وأضػػاؼ أف عمػػى أميركػػا واال حػػاد األوروبػػي عػػدـ واع بػػر دانػػوف أف ا جػػا  

  جاتؿ مئؿ تذ  الحقيقر المقمقر.
أما مركز سيموف فيزن اؿ اليهودي ومقر  في الواليات الم حدة فدعا البيت األبيض إلى إدانر  صػريحات بػدي  

نهػػاء اال صػػاالت الرسػػمير و يػػر الرسػػمير مػػ  الجماعػػر، ألنهػػا و  صػػ ت اليهػػود بػػ نهـ فاسػػدوف وبػػ نهـ ذبحػػوا وا 
 المسمميف ودنسوا موا عهـ المقدسر، حسب  وؿ المركز.

 41/41/1141، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مقدساتنا إلسرائيمية ضدّ انتهاكات الشيخ صبري والمطران حنا: أوقفوا اال  10

يب المسجد اال صى عقد الشيخ عكرمر صبري رئيس الهيئر االسبلمير العميا في القدس وخط: وكاالت
المبارؾ والمطراف عطااهلل حنا رئيس اسا  ر سبسطير لمرـو االرئوذكس، عقدا أمس السبت مؤ مرا صح يا 

 ظهر اليـو بشاف االع داءات المس مرة والم واصمر عمى المقدسات االسبلمير والمسيحير.
ساجد والكنائس في ببلدنا المباركر واصدر المطراف والشيخ بيانا اكدا فيه  صاعد و يرة االع داءات عمى الم

مف  بؿ الجماعات اليهودير االس يطانير الم طرفر عمى سم  وبصر السمطات االسرائيمير دوف ات ماـ ودوف 
 مبلحقر ومحاسبر لممع ديف.

وجاء في البياف، لوحظ في االونر االخيرة  كرار اال  حامات االس  زازير لباحات المسجد القصى المبارؾ مما 
ؼ ويؤكد باف تناؾ اطماعا مبي ر بحؽ الحـر القدسي الشريؼ ,ليس فقط مف  بؿ الجماعات اليهودير يكش

الم طرفر بؿ مف  بؿ المسؤوليف االسرائيمييف ايضا ,لذا فإننا مف  مب مدينر القدس ومف رحاب المسجد 
م ها وحصان ها فبل اال صى المبارؾ وكنيسر القيامر نطمقها صرخر مدوير باف المساجد والكنائس لها حر 

يجوز االع داء عميها باي حاؿ مف االحواؿ كما اليجوز ال  ريط بها او ال نازؿ عنها وتي  ير  ابمر 
 لممساومر في اي ظرؼ مف الظروؼ كما انها امانر في اعنا نا جميعا مسمميف ومسيحييف ".

ف اجؿ حماير مقدسا نا االسبلمير كما طالبا العالـ العربي والعالـ االسبلمي والعالـ المسيحي بال حرؾ م
والمسيحير المس هدفر والعمؿ عمى و ؼ تذة االع داءات الم كررة بحؽ مقدسا نا واو افنا وشعبنا, فبل   ركونا 

نا لمن ظروف.  لوحدنا وا 
 14/10/2012، 44عرب، 
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 دعو مصر إلنقاذ اتفاق األسرى مع االحتاللت "أنصار األسرى"منظمة  17

نى بقضايا األسرس ال مسطينييف في سجوف االح بلؿ، القيادة المصرير ومدير ناشدت منظمر  ع:  زة
المخابرات المواء محمد رأفت شحا ر، ال دخؿ العاجؿ إللزاـ سمطات االح بلؿ ب ن يذ بنود ا  اؽ األسرس 

 أواخر العاـ الماضي. "إسرائيؿ"و "حماس"المو   برعاير مصرير بيف حركر 
مصر الشقيقر تي ال ي رعت وأشرفت عمى  ن يذ ص قر "في بياف، أمس، إف  "أنصار األسرس"و الت منظمر 
 . "وفاء األحرار
سمطات االح بلؿ اع قمت عدًدا مف تؤالء المحرريف في ان هاؾ صارخ لبل  اؽ، وحول هـ "وأضاؼ أف 

قى ئمانير لبلع قاؿ اإلداري دوف  همر أو محاكمر، والبعض أطمؽ سراحه ن يجر إضرابه عف الطعاـ، فيما  ب
 . "داخؿ السجوف بينهـ أسيراف مضرباف عف الطعاـ تما أيمف الشراونر وسامر العيساوي

 14/10/2012الخميج، الشارقة، 
 

 مستوطنون يضرمون النار في حقول زيتون جنوب نابمس 18

"وفا": اضـر مس وطنوف في ساعر مبكرة مف فجر امس، النار في حقوؿ زي وف عمى اطراؼ  رير  - نابمس
و اؿ مسؤوؿ ممؼ االس يطاف في شماؿ الض ر النربير  ساف د مس لمراسؿ "وفا"،  يوت في ريؼ نابمس. ر 

 اف المس وطنيف اضرموا النار في اشجار زي وف معمرة.
وتذا االع داء االحدث الذي يشنه المس وطنوف الذيف ينطمقوف مف المس وطنات المقامر في الريؼ عمى 

 حقوؿ الزي وف.
المس وطنيف سكبوا مواد سريعر االش عاؿ عمى اشجار زي وف معمرة واحر وتا، مشيرًا الى  و اؿ د مس، اف

  صاعد اع داءات المس وطنيف اليومير ضد  اط ي الزي وف في الحقوؿ.
 
 

وشف المس وطنوف خبلؿ االسبوع المنصـر تجمات م كررة ضد القرس في ريؼ نابمس الجنوبي  ركزت في 
 ر "ي سهار".القرس القريبر مف مس وطن

 14/10/2012األيام، رام اهلل، 
 

 أسرى مرضى في سجون االحتالل أربعنداء إلنقاذ حياة  19

دعت وزارة شؤوف األسرس والمحرريف في السمطر ال مسطينير في  قرير لها إلى إنقاذ حياة األسيريف : لندف
 وض  صحي صعب لمناير.المريضيف رياض دخؿ اهلل العمور ومحمد ال اج المذيف  الت انهما يمراف في 

عف  قرير الوزارة، أف العمور يع بر مف أخطر الحاالت الصحير في السجوف، إذ نقؿ « معا»ونقمت وكالر 
أخيرًا إلى المس ش ى بعد  دتور وضعه الصحي، وتو بحاجر إلى عممير  مب م  وح، ويخشى األطباء 

وبر خمس مرات يوميًا ويق  عمى إجراءتا بسبب ضعؼ عضبلت القمب. وأضافت أنه يصاب بحاالت  يب
رتاؽ شديديف واص رار دائـ في الوجه، ووضعه ي دتور يومًا بعد يوـ.  األرض، كما أنه مصاب ب عب وا 

عامًا ومف سكاف  رير  قوع  ضاء بيت لحـ، وكاف اع قؿ من صؼ عاـ  42وأوضحت انه يبما مف العمر 
 لرممر اإلسرائيمي.مؤبدًا ويقب  في مس ش ى ا 11وحكـ عميه بالسجف  2002
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عامًاش مف سكاف طوباس الذي يعاني منذ عشرة أياـ نقصًا  42كما دعت وزارة األسرس إلى إنقاذ حياة ال اج ح
في نسبر األوكسيجيف في الدـ وضيقًا في ال ن س، ما أدس إلى نقمه إلى المس ش ى إلجراء فحوص. و الت 

ير ال اج في  دتور مس مر، وأنه س  ـ المطالبر محامير الوزارة شيريف عرا ي، إف الوض  الصحي لؤلس
عامًا، وخاض إضرابًا م  وحًا  14وحكـ عميه بالسجف  2003باإلفراج عنه. وكاف ال اج اع قؿ أواخر عاـ 

 عف الطعاـ في آذار ونيساف الماضييف اس مر نحو شهريف.
ر نداء عاجمر إلى مؤسسات في اإلطار ن سه، وجه األسيراف رأفت محمد  ركماف وفواز سب  بعارة، رسال

حقوؽ اإلنساف واألمـ الم حدة يناشدانها فيها ال دخؿ وال حرؾ إلنقاذ حياة األسرس المرضى، خصوصًا 
المصابيف بالسرطاف، في ظؿ ال دتور الخطير في األوضاع الصحير لممرضى وسياسر اإلتماؿ الطبي 

 الم عمدة والممنهجر بحقهـ.
 14/10/2012الحياة، لندن، 

 
 طريق استيطاني جنوب بيت لحم شق 31

شرع مس وطنوف يهود بشؽ طريؽ لربط مس وطنر م  بؤرة اس يطانير مقام يف عمى أراضي : بيت لحـ
 بيت لحـ بجنوب الض ر النربير. مف مدينر المواطنيف ال مسطينييف في المنطقر الوا عر إلى الجنوب

الس يطاف لمراسؿ " دس برس" أف المس وطنيف وأفاد أحمد صبلح منسؽ المجنر الشعبير لمقاومر الجدار وا
شرعوا  بؿ يوميف بشؽ طريؽ زراعي اس يطاني في بمدة الخضر يصؿ ما بيف مس وطنر "دانياؿ" والبؤرة 

 االس يطانير "عيف  سيس".
م ًرا وبعرض أربعر أم ار، موضًحا أف تذا الطريؽ  50وأشار صبلح إلى أف الطريؽ جرس شقه بطوؿ 

 ات مف أراضي فمسطينييف مف البمدة.يس ولي عمى مساح
أف المس وطنيف أ دموا  بؿ شهور عمى االس يبلء عمى تذ  األراضي وزراع ها باألشجار،  وبيف صبلح

عاد ها لوضعها السابؽ ليعود المس وطنوف  وعندتا  دخؿ أصحاب األراضي و اموا بخم  تذ  األشجار وا 
  حويمها إلى طريؽ اس يطاني.

 13/10/2012قدس برس، 
 

 "لبيك يا أقصى"بمهرجان  "إسرائيل"سفيرا في  ابنهاعشيرة العبيدات ترد عمى تعيين  :األردن 34
 قيـ عشيرة العبيدات األردنير نهاير األسبوع الحالي مهرجانا جماتيريا حاشدا لدعـ الشعب ال مسطيني  :عماف

رس العشيرة شمالي والمسجد األ صى بحضور المئات مف الشخصيات السياسير والوطنير في كبرس  
 المممكر.

وعمـ ب ف عشيرة العبيدات ال ي  ع بر أتـ وأكبر عشائر شمالي األردف س قيـ فعالير سياسير وشعبير ضخمر 
 ."لبيؾ يا أ صى"في مضاربها بعنواف 

والهدؼ مف تذ  ال عالير إظهار مساندة الشعب األردني وعشائر الشماؿ لمشعب ال مسطيني ولعروبر المسجد 
 ى في مواجهر المخططات الصهيونير كما أفادت جهات منظمر.األ ص

وي  ي تذا النشاط فيما يبدو ردا عمى  رار الحكومر األردنير باإلصرار عمى  عييف الدبموماسي الشاب وليد 
عبيدات س يرا في " ؿ أبيب" حيث أدس اليميف الدس ورير في القصر الممكي وبدأ اإلس عداد إلس بلـ وظي  ه 

 أي عشير ه العمني وي  رض اف يسافر في  ضوف يوميف إلى  ؿ أبيب.خبلفا لر 



 
 
 

 

 

           14ص                                    1051العدد:                41/41/1141 حداأل التاريخ:

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 "إسرائيل"أنباء عن هروب المسؤول المالي في حزب اهلل إلى ": فرونت بايج ماغازينموقع " 31
ي عف انشقاؽ جاء في  قرير نشر في مو   حفرونت بايج ما ازيفش اإللك رون: زياد عي اني -بيروت 

المسؤوؿ المالي لحزب اهلل حسيف فحص، وتروبه إلى إسرائيؿ ومعه خمسر مبلييف دوالر أمريكي عبارة عف 
 دفعر دعـ مالي مف إيراف.

وحسب ال قرير فإف فحص الذي أخذ معه خرائط ومس ندات في  اير السرير، يممؾ أدلر عمى عبل ر حزب 
قا ه حالر مف الذعر بيف القيادة العميا لمحزب ال ي ال زمت الصمت اهلل ب نظيمات  دعي مواجه ها. وأئار انش

ح ى اآلف، ولـ  نؼ أو  ؤكد فرار  إلى إسرائيؿ. بينما ذكرت مصادر مطمعر في بيروت في  صريحات 
يبعث الكئير مف الشكوؾ خاصر أف  "إسرائيؿ"أف ما ي ردد عف فرار حسيف فحص مف لبناف إلى " عكاظ"لػ

رت إلى أف االس خبارات اإليرانير أو   ه بسبب فساد مالي داخؿ الحزب، واخ  اء أمواؿ دوف أنباء سابقر أشا
 معرفر وجه ها.

 ورأت المصادر أف فرار فحص إلى إسرائيؿ إف حصؿ بال عؿ سيكوف بمئابر الزلزاؿ المدمر لقيادة حزب اهلل. 
 //عكاظ، جدة، 

 
 مباشرة ومفصمة لمفاعل ديمونا لتقطت صوراً ااهلل حزب  أطمقها"أبابيل" التي  طائرة إيران: 33

 اؿ  ائد الحرس الئورس محمد عمى جع رس، إف الحرس الئورس اس طاع أف يصؿ بقدرا ه  :سما -طهراف 
إلى مس وس الردع اإلس را يجى  مميحا لوصوؿ طائرة "ابابيؿ" اإليرانير الصن  إلى ديمونر، مضي ا ب ف  درات 

 ا حرس الئورة اإلسبلمير، وصمت إلى مرحمر الردع االس را يجى.القوات المسمحر، السيم
وك ب الحرس الئورس اإليرانى عمى ص ح ه الرسمير عمى مو   ال واصؿ االج ماعى فيس بوؾ، "اس طعنا 
مف خبلؿ طائرة أبابيؿ أف نم قط صورا مباشرة وم صمر عف مو   ديمونر النووس ولخبلؿ د ائؽ صورنا 

ا ب بابيؿ اخ راؽ األجواء الصهيونير، لكف أمريكا لـ  س ط  اخ راؽ أجوائنا، وأنزلنا المو  ، لقد اس طعن
 . إذا ديمونر  حت سيطر نا".العشرةواس نسخنا منها  تيطائر ها ال جسسير لكف كما 

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ساعة 18"سما": الشيخة موزة تزور غزة خالل  31
ينير مطمعر لوكالر "سما" اف الشيخر موزة زوجر امير  طر س زور  زة اكدت مصادر فمسط :سما – زة 

واالل قاء بكبار المسؤوليف في حكومر  زة  اإلنسانيرخبلؿ اليوميف القادميف لبلطبلع عمى االوضاع 
و الت المصادر اف وفدا اميريا سيصؿ لنزة  دا االحد لم حضير لزيارة  واالطبلع عمى اح ياجات القطاع.

 ساعر عمى اال ؿ. وزة فيما ي و   اف   ـ الزيارة خبلؿ الشيخر م
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 "الخيرية اإلماراتية"أسرة فمسطينية تستفيد من مساعدات  أربعة آالف 35
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أطمقت تيئر األعماؿ الخيرير اإلمارا ير في المحافظات ال مسطينير مرة أخرس حممر  :حواـش - القدس المح مر
، وال ي  س هدؼ أربعر آالؼ أسرة فقيرة، و دمت لها مساعدات نقدير ل جاوز الظروؼ "يس لواح ى ال"

 الصعبر ال ي  عيشها.
و اؿ إبراتيـ راشد مدير مك ب تيئر األعماؿ الخيرير في الض ر النربير إف الحممر ال ي  عاونت فيها الهيئر 

ت كؿ المحافظات ال مسطينير، و ـ  حديد فئات م  العديد مف الجمعيات ال مسطينير الخيرير المرخصر شمم
 أصحاب األمراض المزمنر والمعا يف وأرامؿ وطبلب جامعييف فقراء.

وأوضح أف تيئر األعماؿ الخيرير وزعت مف خبلؿ تذ  الحممر نحو مميوف ونصؼ مميوف درتـ عمى األسر 
ػي خير في دولر اإلمارات العربير ال مسطينير األشد فقرا بوا   مائر دوالر لكؿ أسػرة، ب مويؿ مف فاعم

 الم حدة.
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 وزارة الخارجية األمريكية تؤكد المفاوضات غير المباشرة بين "اسرائيل" وسوريا حول الجوالن 30

، مف أف «يديعوت أحرونوت»أكدت وزارة الخارجير األميركير ما نشر ه صحي ر  القدس المح مر: - لندف
زراء اإلسرائيمي بنياميف ن نياتو ووزير الدفاع إيهود باراؾ أشرفا عمى م اوضات سرير  ير مباشرة رئيس الو 

بش ف تضبر الجوالف المح مر م  نظاـ بشار األسد،  و  ت م  اندالع الربي  العربي، لكف الم حدئر رفضت 
 الخوض في ال  اصيؿ.

يا، حاولت الواليات الم حدة إعادة إحياء الم اوضات و الت فيك وريا نوالند إنه، و بؿ ان جار الوض  في سور 
 بيف  ؿ أبيب وسوريا.

كما  عمموف، فإف تدفنا الدائـ تو  حقيؽ سبلـ شامؿ بيف إسرائيؿ وجمي  »و الت نوالند في مؤ مر صحافي: 
و بؿ ان جار العنؼ في سوريا كانت تناؾ جهود في محاولر لدعـ اال صاالت بيف »وأضاؼ:  «.جيرانها

 «.مسؤوليف السورييف واإلسرائيمييف، وكانت تذ  مف صبلحيات جورج مي شؿ مبعوث السبلـ السابؽال
14/10/2012الشرق األوسط، لندن،   

 
 جونتر غراس: "إسرائيل" قوة نووية خارج السيطرة 37

وكذا عف » إسرائيؿ«داف  األديب األلماني البارز جون ر  راس مجددا عف مو  ه المن قد ؿ  :حد .ب .أش
ال ي ردت عمى القصيدة بإصدار » إسرائيؿ«وال ي وجه فيها ان قادات حادة ؿ » ما يجب أف يقاؿ« صيد ه 

عبلنه   لدس الكياف .» شخصًا  ير مر وب فيه« رار بمن   راس مف الس ر إليها وا 
زة نوبؿ ين ظر بئها اليوـ األحد  اؿ  راس الحائز عمى جائ» اف دس ار«وفي مقابمر م  إذاعر شماؿ ألمانيا 

 وة نووير خارج السيطرة، كما أنها لـ  ح ـر كؿ القرارات الصادرة عف األمـ » إسرائيؿ«في اآلداب إف 
 وة اح بلؿ و مارس منذ سنوات سر ر األراضي وطرد الناس الذيف  نظر » إسرائيؿ«وأضاؼ أف » . الم حدة

 » .   أصاب ني بالكآبر» إسرائيؿ« إليهـ باع بارتـ بشرًا مف الدرجر الئانير، فئمر نواٍح عنصرير في
 14/10/2012الخميج، الشارقة، 

 
 "البوسطة": رحمة معاناة خالل نقل األسرى بين السجون 38
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يعػيش األسػػرس ال مسػطينيوف فصػوؿ معانػػاة مسػ مرة خػبلؿ نقمهػػـ بػيف سػجوف االحػػ بلؿ  :حوكػاالتش--راـ اهلل 
يعنػي  عػذيبا م واصػبل لسػاعات داخػؿ سػيارة حديديػر  اإلسرائيمي ومس ش يا ه، أو ما يعرؼ بػػ"البوسطر"، الػذي

 منمقر أطمؽ عميها األسرس مصطمح "بوسطر".
 و  ولى فر ر القم  الخاصر بالسجوف ال ي  دعى"نحشوف" عممير اإلشراؼ عمى نقؿ األسرس.

ذاللهـ  ب   يشهـ عراة عدة مرات يوميا، اضافر الى سيؿ مف  الش ائـ و   نف فر ر "نحشوف" ب عذيب األسرس وا 
والضػػرب المبػػرح، وال يػػ ـ ال  ريػػؽ بػػيف المرضػػى واألصػػحاء وكبػػار السػػف واألط ػػاؿ مػػف األسػػرس خػػبلؿ تػػذ  

 الممارسات، حسب عدد مف األسرس.
و ػػاؿ  قريػػر لػػوزارة األسػػرس ال مسػػطينير شػػارحا معانػػاة األسػػير خػػبلؿ نقمػػه، إف األسػػير يجمػػس فػػي حافمػػر ذات 

 صػػؽ ببعضػػػها الػػبعض لدرجػػػر إيػػبلـ الركبػػػر والم اصػػؿ والظهػػػر، اذ ال مقاعػػد حديديػػر بالنػػػر البػػرودة وتػػػي  م
 يس طي  األسير الجموس في أي وضعير مريحر بسبب القيود والكمبشات ال ي  قيد يديه و دميه.

واوضح اف البوسطر "ال يقدـ خبللها الطعاـ والماء وال يسمح لؤلسير بقضاء حاج ػه خػبلؿ رحمػر  ػد  سػ نرؽ 
شعر األسػير خبللهػا باالخ نػاؽ بسػبب  مػر الهػواء، والخػوؼ والرعػب بسػبب نقػؿ أسػرس ساعات م واصمر، ي 3

 جنائييف خطريف في الحافمر ذا ها.
إف عمميػر نقمػه مػف سػجف  1141و اؿ األسير جماؿ سميـ زايد مف سكاف راـ اهلل واع قؿ في حزيراف حيونيػوش 

سػطر ذات الكراسػي الحديديػر، وبقػي جالسػا أيػاـ عنػدما  ػـ نقمػه فػي البو  0مجدو الى محكمر عػوفر اسػ نر ت 
 فيها ح ى الساعر الخامسر مساء.

واوضح األسير زايد أنه خبلؿ تذ  الساعات كانت البوسطر  نقؿ أسرس مف جمي  السجوف، ح ى  صػؿ الػى 
ما يسمى معبر الرممر الساعر الخامسر مساء، حيث يقضي األسرس تناؾ ليمر واحدة، وفػي السػاعر الخامسػر 

يػػ ـ نقمهػػـ مجػػددا فػػي سػػيارة البوسػػطر لي وجهػػوا الػػى المحكمػػر فيصػػموا السػػاعر ال اسػػعر صػػباحا، ليبقػػوا صػػباحا 
تنػػاؾ ح ػػى السػػابعر مسػػاء، ويػػ ـ إعػػاد هـ الػػى معبػػر الرممػػر فينػػاـ األسػػرس ليمػػر أخػػرس فيػػه، امػػا فػػي الصػػباح 

 الباكر ف بدأ عودة األسرس مجددا الى سجف مجدو ليصموا الساعر السادسر مساء.
ويوضػػح االسػػرس أف معبػػر الرممػػر ال يصػػمح لئل امػػر البشػػرير وتػػو يشػػبه عمبػػر السػػرديف، فالنرفػػر ال ػػي ال  كػػاد 

 شخصا. 11أو  42  س  ألربعر أشخاص يوض  فيها 
ذا كػػػاف األسػػػير  ادمػػػا مػػػف سػػػجوف الجنػػػوب ومحكم ػػػه فػػػي سػػػالـ أ صػػػى الشػػػماؿ أو فػػػي عػػػوفر فػػػي الوسػػػط  وا 

في المعبر، حسب  قرير وزارة االسرس. اما  رؼ المعبػر فهػي مظممػر، يضطر لقضاء ئمانير الى عشرة أياـ 
شػػديدة البػػرودة شػػ اء، عاليػػر الحػػرارة صػػي ا، الطعػػاـ فيهػػا سػػي ، ويجبػػر األسػػرس عمػػى  ناولػػه، وعػػادة مػػا يمجػػ  

 االح بلؿ الى  رؾ المجاري   يض في  رؼ المعبر ل  حوؿ اال امر الى حكـ بالموت.
يصػػؿ األسػير الػػى المحكمػػر، فيمكػث فػػي  رفػر ان ظػػار سػػاعات طويمػر وتػػو مقيػػد واوضػح ال قريػػر أنػه عنػػدما 

اليديف والقدميف، وتي  رفر اشبه ما  كوف بقبر، حيث ال   جاوز مساح ها خمسر ام ػار مربعػر، يحشػر فيهػا 
أسيرا، يضطروف لمو وؼ مدس ساعات دواـ المحكمر، أي منذ الصػباح البػاكر ح ػى السػاعر الئالئػر  11نحو 
ء، حسػػب ا ػػواؿ األسػػرس. ويصػػؼ األسػػير محمػػد مصػػط ى أبػػو جبللػػر مػػف  ػػزة المحكػػـو أربػػ  سػػنوات مسػػا

ويعاني مف نزيؼ داخمي مرحمر الس ر مف السجف الى مس ش ى الرممر خبلؿ البوسػطر ب نهػا رحمػر لمزيػد مػف 
 األمراض وال عذيب وصوال الى جهنـ.

ر لمعبلج الساعر ال اسعر صباحا، و د  ػـ وضػعه و اؿ انه نقؿ مف سجف ن حر الصحراوي الى مس ش ى الرمم
بداير في  رفر ان ظار داخؿ السجف ح ى الساعر الواحدة ظهرا، ومكث في تػذ  النرفػر بػبل مػاء وبػبل طعػاـ. 
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واضػػاؼ أف البوسػػطر  حركػػت مػػف ن حػػر با جػػا  سػػجف النقػػب، أي نحػػو حػػوالي سػػبعيف كيمػػوم را و ػػـ  حميػػؿ 
، ئػػـ  و  ػػت البوسػػطر عنػػد سػػجف بئػػر السػػب  حيػػث حممػػت أسػػرس لػػنقمهـ أسػػرس ليػػ ـ إخػػبلء سػػبيمهـ مػػف النقػػب

لمعػػبلج الػػى المس شػػ ى، ئػػـ  و  ػػت عنػػد سػػجف الظاتريػػر سػػابقا إلنػػزاؿ أسػػرس  ػػـ إخػػبلء سػػبيمهـ، وبعػػد ذلػػؾ 
  وجهت نحو سجف عسقبلف " مائر كيمو م ر" ل حمؿ أسرس آخريف لنقمهـ الى سجوف أخرس.

العػػودة ليسػػت أفضػػؿ حػػاال، فػػالخروج مػػف الرممػػر السػػاعر السػػابعر لػػيبل الػػى امػػا األسػػير أبػػو جبللػػر فيقػػوؿ اف 
المعبػر،   حػرؾ البوسػػطر السػاعر الواحػػدة لػيبل والقيػػود باألرجػؿ واأليػدي،  صػػؿ الػى عسػػقبلف فالسػب  السػػاعر 
الخامسر فجرا، مرورا بحاجز  ر وميا، و صؿ البوسطر الى سجف ن حر الساعر الواحدة ظهرا، فيمكث األسػير 

 أرب  ساعات في  رفر ان ظار داخؿ السجف الى أف ي ـ إدخاله الى  رفر بالسجف. 
 41/41/1141، الغد، عّمان
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 رشيد حسف 
وصػػػمت الػػػى مرحمػػػػر ” فػػػ ح وحمػػػاس“تنػػػاؾ اجمػػػاع فمسػػػطيني وعربػػػي عمػػػى أف المصػػػالحر ال مسػػػطينير بػػػيف 

ركػر حمػاس عػززت تػذا اال جػا ، بعػد صػعود  يػار  ػزة، والػذي مػف االس عصاء، وأف ال طورات االخيرة في ح
المرجح اف ي ولى صدارة المك ب السياسي لمحركر، خم ا لخالد مشعؿ، الذي كػاف وراء  و يػ  ا  ػا ي ي القػاترة 

 والدوحر ل حقيؽ المصالحر.
مخػػرج وحيػػد، ليقػػوؿ السػػؤاؿ الػػذي ي ػػرض ن سػػه، مػػا العمػػؿلل لقػػد دعػػت القيػػادة ال مسػػطينير الػػى االن خابػػات ك

الشعب ال مسطيني كمم ه ويخ ار مف يريد، ولـ يجدتذا المق رح  بوال لدس  يادة حماس وخاصػر فػي  ػزة، فمػا 
الػذي ” جػودو“البديؿ لوتؿ يبقى الشعب ال مسطيني المظموـ الصابر، مصموبا عمى خشػبر االن ظارلبان ظػار 

 االح بلؿ.لف ي  ي ليخمص تذا الشعب مف كارئر االن صاؿ وكارئر 
ألػػـ يكػػؼ تػػذا الشػػعب مػػا ال ػػى ويبل ػػي مػػف عػػذابات االحػػ بلؿ واضػػطهاد ، ومػػف  ػػردي االوضػػاع المعيشػػير، 
واس نبلؿ العدو لمحالر ال مسطينير البائسر والعربيػر الم خاذلػر، ليمػارس كػؿ احقاد ،ويمضػي فػي  ن يػذ خططػه 

قدس واأل صى، ويحوؿ الض ر النربير وتا تو يشرؼ عمى انجاز  هويد ال  ومخططا ه ال وسعير ال هويدير
الػى كان ونػات وجػػزر معزولػر، عمػػى  ػرار النمػػوذج العنصػري فػػي جنػوب افريقيػػا، ابػاف العهػػد البائػد، يسػػ حيؿ 
معها ا امر دولر فمسطينير م واصمر جنرافيا، ويحوؿ  طاع  زة الى ميػداف لمرمايػر الحيػر، بعػد أف حكػـ عمػى 

بػالموت البطػيءلل الػى م ػى يبقػى الشػعب ال مسػطيني  حػت رحمػر  أكئر مف مميػوف ونصػؼ مميػوف فمسػطيني
% مػف اراضػي 31، فيما األرض  سحب مف  حت  دميه، اذ  ـ ح ػى االف مصػادرة أكئػر مػف ”ف ح وحماس“

مسػػ وطنر  ضػـ حػوالي نصػؼ مميػوف مػف رعػػاع ” 411“% مػف اراضػي القػدس، وا امػر 53الضػ ر النربيػر، و
أل صػػػى عمػػػى م  ػػػرؽ ال قسػػػيـ، وبرسػػػـ ال هويػػػدلل ال نريػػػد أف ن ػػػ ح االوراؽ المسػػػ وطنيف المجػػػرميف الق مػػػر، وا

والمم ات، ونض  البلئمر عمػى تػذا الطػرؼ أوذاؾ، وال نريػد أف نمضػي أكئػر فػي  شػريح الوضػ  ال مسػطيني، 
ألنػه موجػ  لمقمػب بكمػؿ معنػى الكممػر والطرفػاف يػ حمبلف مسػؤولير حالػر الضػياع ال ػي وصػمت اليهػا القضػير 

 .والشعب
ونعػػػود ونسػػػ ؿ مػػػف جديػػػد، اذا كػػػاف  هويػػػد القػػػدس و قسػػػيـ اال صػػػى الػػػذي يجػػػري عمػػػى  ػػػدـ وسػػػاؽ، لػػػـ يػػػو ظ 
الطرفػػػاف، ولػػػـ يػػػدفعهما لممصػػػالحر لل فمػػػا الػػػذي يعػػػد  ػػػادرا عمػػػى اخراجهمػػػا مػػػف الخنػػػادؽ الم قابمػػػر والعػػػداء 

جيػػر، ولكنهػػا ليسػػت السػػبب المسػػ حكـ لل نجػػـز أف وراء االكمػػر مػػا وراءتػػا، ونحػػف تنػػا ال ننكػػر العوامػػؿ الخار 



 
 
 

 

 

           15ص                                    1051العدد:                41/41/1141 حداأل التاريخ:

االبرز في دف  حماس لرفض  ن يذ ا  ا يػر الدوحػر واجػراء االن خابػات النيابيػرلل فػبل بػد مػف اسػباب داخميػر : 
 موضوعير وذا ير، وأف مرض السمطر ليس بنائب، وما  حقؽ مف جا  وئروات خبلؿ مدة االن صاؿ.

ر االن ظػػار، ولػيس امامػػه اال االنضػماـ لمربيػػ  باخ صػار.....لف يبقػى الشػػعب ال مسػطيني مصػػموبا عمػى خشػب
العربػػي، لطػػي صػػ حر االنقسػػاـ واالحػػ بلؿ معػػا، وفػػ ح صػػ حر جديػػدة فػػي دف ػػر النضػػاؿ ال مسػػطيني، الػػذي لػػـ 

 ينقط  عمى مدار أكئر مف مائر عاـ.

 41/41/1141، الدستور، عّمان
 

 منظمة التحرير وهي تحتضر 11
 خالد بركات 

ال مسػطيني حػوؿ ضػرورة البػدء بػإجراء عمميػر إصػبلح واسػعر وشػاممر فػي منظمػر ال يحجادؿ ائناف في الشػعب 
عادة االع بار لميئا ها الوطني، و نظيؼ تيئا ها ومؤسسا ها وا حادا هػا الشػعبير، ذلػؾ  ال حرير ال مسطينير، وا 

طينير، ألف المنظمر شارفت عمى الموت والذتاب إلى عالـ النسياف، سيكوف حالها في ذلؾ، حاؿ تيئات فمس
مف الماضي، و د كانت  مؤل الدنيا ئـ  بلشت وطوس سير ها النسياف ولـ يعػد يػذكرتا أحػد إال مػف يبحػث فػي 

 ال اريخ، خاصر  اريخ الحركر الوطنيه ال مسطينير، طواؿ  رف مف الزماف.
، بعد  جربػر مريػرة مػ  مسػار الػوتـ وال  ػاوض،  جربػر  وامهػا العػذاب والػدـ واألوتػاـ واال نقسػاـ، وصػار واليـو

عامػػا، وبعػػد آئػػار ون ػػائج " ا  ػػاؽ أوسػػمو" الكػػارئي والشػػهير، يسػػ ؿ ال مسػػطيني عػػف الممئػػؿ  11عمرتػػا حػػوالي 
الشػػرعي والوحيػػد فػػبل يجػػد لػػه عنػػواف وال طريػػؽ. بػػؿ يػػذتب السػػؤاؿ ال مسػػطيني الشػػعبي إلػػى مػػا تػػو أبعػػد: تػػؿ 

ذا كػاف الجػواب نعػـ، فهػؿ يمكػف القيػاـ يمكف إصػبلح المنظمػر وضػخ األكسػجيف فػي روحهػا المي ػر أصػبلل وا  
بذلؾ وبمشاركر ن س األدوات والهياكؿ والمناتج ال ي كانت سببا فػي  ػدميرتا و خريبهػا ونهبهػا و قزيمهػال بػؿ 
إننػػا اليػػوـ نسػػم  أصػػوات فمسػػطينير حونحػػف معهػػاش  حطالػػب بمحاكمػػر مػػف  سػػببوا فػػي  ػػدمير المنظمػػر، ح ػػى 

 لهبلؾ والدرؾ األس ؿ وشارفت عمى الموت.وصمت أوضاعها وأحوالها إلى درجر ا
فمػـ يعػد مقبػوال أف يكػوف رئػػيس المجنػر ال ن يذيػر لمنظمػر ال حريػر توالرجػػؿ الػذي و ػ  ا  ػاؽ أوسػمو، وال يجػػوز 
أبدا  بوؿ السيد ياسر عبػد ربػه، أمينػا عمػى سػر المجنػر ال ن يذيػر، فيمػا يصػ ه القنصػؿ األمريكػي شخصػيا أنػه 

كمػػػا  خبر نػػػا وئػػػائؽ ويكيمػػػيكس، وتػػػو الرجػػػؿ الػػػذي تنػػػدس ا  ا يػػػر جنيػػػؼ سػػػيئر "شػػػخص ئرئػػػار" و "مريػػػب"، 
الصيت والسمعر م  شػريكه الصػهيوني يوسػي بيمػيف. ويمكػف أف نسػرد عشػرات ومئػات األمئمػر عمػى عشػرات 
الشخصيات ال ي  سػببت فػي خسػائر فادحػر لمشػعب ال مسػطيني، وعرضػت حقو ػه و ضػي ه لمضػياع وال بديػد، 

ال مسػػطينير" إلػػى حالػػر  يػػر مسػػبو ر مػػف السػػقوط األخبل ػػي والسياسػػي والػػوطني، ح ػػى با ػػت و ػػادت "السػػاحر 
رائحػػر المؤسسػػر ال مسػػطينير  ػػزكـ أنػػؼ الشػػعب، و شػػبه ال ضػػيحر الكبػػرس فػػي  اريخػػه العػػائر. إذ كيػػؼ يقبػػؿ 

ل ضػيحر شعب فمسطيف، وتو الذي عمـ الشعوب معنى ال مرد واالن  اضر، يقبؿ في  يادة ال  جمب له سػوس ا
 وال يه والعارل

عػػبلف  اليػػوـ، بػػات المئق ػػوف الئوريػػوف مػػف أبنػػاء وبنػػات شػػعبنا ال مسػػطيني، مطػػالبيف بقػػوؿ الحقيقػػر لمنػػاس، وا 
مو ػػؼ واضػػح مػػف أحػػواؿ المنظمػػر، والمشػػاركر فػػي الػػدعوة إلػػى إعػػبلء الصػػوت. مطمػػوب القػػوؿ "ك ػػى ل نػػوؿ 

ـ.. ك ػػى لبلنقسػػاـ والشػػرذمر. ومطمػػوب أيضػػا أف السػػمطر ال مسػػطينير وبرنامجهػػا عمػػى الشػػعب". ك ػػى لؤلوتػػا
  حمػػؿ األحػػزاب والقػػوس ال مسػػطينير والشخصػػيات الوطنيػػه الوازنػػر، فػػي فمسػػطيف المح مػػر والشػػ ات، مسػػؤولير 
كبيرة، وأف ال يس عمي أحد وي ظاتر أنه ال يرس وال يسػم . لقػد آف أواف عقػد ورشػر عمػؿ وطنيػه  ػدؽ جػدراف 
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نيا شعبيا، يبدأ مف القاع، مف الشػارع، مػف حي ػا إلػى مخػيـ الرشػيدير وصػوال إلػى الخزاف و  حقؽ حوارا فمسطي
 البرازيؿ، يقـو الشباب ال مسطيني بدور  يادي وأساسي في إطبل ه وفي حماي ه أيضا.

لـ نعد بحاجػر لم ػدليؿ والبرتػاف عمػى أف حالػر ال شػظي وال  كػؾ ال ػي وصػمت اليهػا ـ. ت. ؼ إنمػا تػي سػمر 
مر ال ي أعقبػت أوسػمو. بػؿ إف تػذا اال  ػاؽ الشػـؤ كػاف ن يجػر ألوضػاع االعػ بلؿ واالخػ بلؿ مف سمات المرح

فػػي المنظمػػر، كمػػا لػػـ نعػػد بحاجػػر لمبرتػػاف والػػدليؿ عمػػى أف السػػمطر ال مسػػطينير ال ػػي بػػدأت "ذراعػػا" لممنظمػػر، 
، نجػد المنظمػر وسػ ارا ها وبعئا هػا   نولت عمى الشعب والمنظمر وبمعت تذ  األخيرة لصالح برنامجها. واليـو

فػػػي العػػػالـ  قػػػيـ عبل ػػػات مػػػ  سػػػ ارات الكيػػػاف الصػػػهيوني والوكالػػػر اليهوديػػػر وال  م  ػػػت إلػػػى أحػػػواؿ الجاليػػػات 
ال مسػطينير، بػؿ  ع بػرتـ "عبئػػا" عميهػا. وتػي سػػ ارات ال دور لهػا وال وظي ػر إال عقػػد الػوالئـ واسػ قباؿ "الوفػػود" 

 وال طبي .
مقهػػا األمػػيف العػػاـ لمجبهػػر الشػػعبير ل حريػػر فمسػػطيف القائػػد األسػػير أحمػػد نحػػف نضػػـ صػػو نا لمػػدعوة ال ػػي أط

سعدات بالخروج إلى الشارع ل نظيـ أكبر ك مر شعبير ضا طر مف كؿ فئات و وس الشعب ال مسطيني، وعمى 
عػػػادة بنػػػاء المؤسسػػػات  ام ػػػداد الػػػوطف والشػػػ ات، ل حقيػػػؽ الوحػػػدة الوطنيػػػه ال مسػػػطينير وا عػػػا عمػػػى األرض. وا 

ير ال مسطينير ال ي  جم  وال   رؽ وال ػي  ػرس الكػؿ وال  سػ ئني  جمعػا فمسػطينيا واحػدا. وتػذ  دعػوة مػف الوطن
زنازيف الكياف العنصري و مئػؿ ضػمير الحركػر الوطنيػر األسػيرة، وأكػد عميهػا ايضػا الػدك ور رمضػاف عبػد اهلل 

ار إلػػى إعػػادة بنػػاء المشػػروع أمػػيف عػػاـ حركػػر الجهػػاد اإلسػػبلمي فػػي ذكػػرس انطبل ػػر الجهػػاد مػػؤخرا، حيػػث أشػػ
الػػػوطني ال مسػػػطيني برم ػػػه ولػػػيس فقػػػط المؤسسػػػر حالمنظمػػػرش ح ػػػى نضػػػمف أف  كػػػوف المنظمػػػر جبهػػػر وطنيػػػه 
فمسطينير موحدة، لها برنامج ورؤير، و ضـ كؿ  وس الشعب، و قا ؿ مف أجؿ حقو ه و مئمػه فػي العػالـ، دوف 

 ا  صاب لمقرار السياسي أو الهيمنر عميه.
ؿ: الشعب ال مسطيني تو مرجعير كؿ المرجعيات. فبل  م حنوا صبر  أكئر مما يجب، ال صوت خبلصر القو 

 يعمو فوؽ صوت الشعب ال مسطيني.
 43/41/1141، 18عرب
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 د.عصاـ شاور
لمخاوؼ مف اع داءات ما أف  رر رئيس وزراء العدو اإلسرائيمي بنياميف ن نياتو ان خابات مبكرة ح ى بدأت ا

جديدة   سرب إلػى ن ػوس ال مسػطينييف، ألف األحػزاب الحاكمػر فػي دولػر االحػ بلؿ " إسػرائيؿ" عػادة مػا   قػرب 
إلػػى النػػاخبيف بػػدماء ال مسػػطينييف كجريمػػر رصػػاص مصػػبوب و يرتػػا ممػػا يرضػػي الشػػعب اليهػػودي العاشػػؽ 

 لئلرتاب وس ؾ الدماء.
رائيمير ضػد شػعبنا مػف أجػؿ االن خابػات واردة،ولكػف الظػروؼ تػي ال ػي المخاوؼ ال مسطينير مبررة وجػرائـ إسػ

 حكػػـ طبيعػػر مػػا تػػو  ػػادـ، ف كػػرار محر ػػر رصػػاص مصػػبوب ضػػد  ػػزة  يػػر ممكػػف ألسػػباب أتمهػػا: ال شػػؿ 
الذري  الذيف منيت به القيادة اإلسرائيمير في  حقيػؽ أي مػف أتػدافها المعمنػر فػي " رصػاص مصػبوب"، وفشػؿ 

ميػدانيا وخاصػػر فػي منػػ  إطػبلؽ الصػػواريخ  جػا  المسػػ وطنات اإلسػرائيمير، كمػػا أف مصػػر الجػيش اإلسػػرائيمي 
الشػػقيقر وال ػػي أعمنػػت منهػػا وزيػػرة الخارجيػػر اإلسػػرائيمير حينهػػا الحػػرب عمػػى  ػػزة وعمػػى حمػػاس لػػـ  عػػد  اعػػدة 

طينييف، كمػا أف عسكرير إسرائيمير يديرتا مبارؾ وفموله، ولكنها  حولت بعد الئػورة إلػى عمػؽ اسػ را يجي لم مسػ
الشعوب العربير أصػبحت حػرة فػي ال ظػاتر وال عبيػر عػف  ضػبها ضػد أي عػدواف إسػرائيمي ولػذلؾ فػإف بقايػا 
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األنظمر الديك ا ورير  خشػى مػف السػقوط ب عػؿ الجػرائـ اإلسػرائيمير والعػدو اإلسػرائيمي بػدور  يخشػى عميهػا مػف 
ولػػر مئػػؿ مصػػر، سػػواء عمػػى المسػػ وس الرسػػمي أو الزواؿ،والمخػػاوؼ اإلسػػرائيمير أكبػػر مػػف ردود عكسػػير فػػي د

 الشعبي.
فػػػػإف الضػػػػ ر النربيػػػػر سػػػػ كوف كػػػػذلؾ فػػػػي  1116إذا كانػػػػت  ػػػػزة تػػػػي مسػػػػرح جريمػػػػر االن خابػػػػات اإلسػػػػرائيمير 

االن خابػػات اإلسػػرائيمير المبكػػرة، ولػػف  كػػوف دمويػػر ألنػػه ال فػػرؽ بػػيف فمسػػطينيي  ػػزة أو الضػػ ر بالنسػػبر لمعػػالـ 
د الضػػػ ر المزيػػػد مػػػف مصػػػادرة األراضػػػي واالع ػػػداء عمػػػى المقدسػػػات ولكػػػف الضػػػجر العربػػػي، ولػػػذلؾ فقػػػد  شػػػه

اإلعبلميػػر المطموبػػر لػػف   حقػػؽ لمجمهػػور اليهػػودي إال بقػػرارات سياسػػير أو ا  صػػادير موجعػػر لمسػػمطر الوطنيػػر 
 ال مسطينير أو بممارسات إرتابير ضد مخ مؼ  ادة ال صائؿ ال مسطينير.

شعب ال مسطيني عمى الصمود أماـ المح ؿ اإلسػرائيمي ولكننػا ن منػى اف ي عػافى خ اما فإننا نؤكد عمى  درة ال
مػػف االنقسػػاـ الػػداخمي ليعػػزز صػػمود ، ونؤكػػد كػػذلؾ عمػػى  خػػبط العػػدو اإلسػػرائيمي وفقدانػػه لؤلمػػف واالسػػ قرار 
وعمػى اف مخاوفػه   ػوؽ مخػاوؼ الشػعب ال مسػطيني المحصػورة فػي بعػض األذس، أمػا العػدو اإلسػرائيمي فهػو 

 يرس كيانه ي صدع ونهاي ه  ق رب ويكاد ينرؽ في المحيط العربي الئائر.

 41/41/1141، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 وأمػاف سػيامياف، » لػداف، مار ميػت«تذا تو الوصؼ مػف الػداخؿ لن نيػاتو وبػاراؾ، فهمػا كمػا جػاء فػي مقالػر 
ا الوصؼ أنهما لدوداف أيضًا، عندما ال يجداف معًا تدفًا عربيًا، وبال حديد فمسػطينيًا، كػي و د نضيؼ إلى تذ

ي  يِم ا عميه وي نافسا في  حقيقه ليحنسب إلى حزب أو  يار يقود  أحدتما. ور ـ أف ال طرؼ بكؿ مقاييسػه كػاف 
ف وجنػوب لبنػاف كانػت مػف دائمًا مف حصػر الميكػود، فػإف أكئػر المجػازر ال ػي ا  رفػت ضػد العػرب فػي فمسػطي

إنجػػاز حػػزب العمػػؿ، الحػػزب الػػذي ار ػػدس  نػػاع الحمػػؿ أكئػػر مػػف مػػرة، وأيوبتػػـ  اد ػػه ال مسػػطينييف ب نػػه إذا فػػاز 
 فذلؾ سيكوف لمصمح هـ.

وذات موسػـ ان خػػابي يمكػػف وصػ ه بالسػػيامي أيضػػًا،  طػوع بعػػض ال مسػػطينييف لحمػؿ رايػػر وشػػعارات الجنػػراؿ 
ال ي  ح رؼ  زوير الحقائؽ، عازفًا ماترًا عمى البيػانو وعسػكريًا مئق ػًا جانحػًا نحػو باراؾ الذي صور ه الميديا 

السبلـ، ر ػـ أف السػيرة الدمويػر لهػذا الجنػراؿ شػممت   ػؿ  ػادة فمسػطينييف فػي بيػو هـ مػف بيػروت إلػى  ػونس، 
قعػر فػي دمهػا. وتو الذي شاتد  العالـ عمػى مخ مػؼ الشاشػات يجػري الشػهيدة دالؿ المنربػي مػف ضػ ير ها المن

ال نعرؼ بالضبط ما المقصود بال وأمر  در  عمقها بقادة أحزاب صهيونير، تؿ تو ال كامؿ أو ما يسمى لعبر 
ال دابحر السياسير بحيث يدير كؿ طرؼ ظهر  لآلخر، لكنهما ي كراف معًا وباألسموب ذا هل وتكذا   حوؿ لعبػر 

 االخ بلؼ الظاتري إلى لعبر ائ بلؼ داخمي.
ال نا ضػػات بػػيف األحػػزاب الصػػهيونير  ضػػيؽ أو   سػػ  وفقػػًا لحػػرارة الصػػراع، ومنسػػوب ال ػػو ر الػػذي  نعػػرؼ أف

». أرض الميعػػاد« عيشػػه الدولػػر العبريػػر،  مامػػًا كمػػا تػػو الحػػاؿ بالنسػػبر إلػػى الجنرافيػػا ال ورا يػػر أو مػػا يحسػػمى 
لقػوة، و خسػر إذا حػدث العكػس، فهذ  األرض ببل حدود وال مساحر لها، ألنها   س  و  مدد إذا  ػوافر فػائض ا

ونػادرًا مػػا يحػػدث تػػذا، ألف الدولػػر العبريػػر ال  قػػيس  و هػػا محميػػًا فقػػط، بػػؿ  ضػػيؼ إليهػػا دائمػػًا  ػػوة دوليػػر ذات 
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ن ػوذ، سػواء كانػػت بريطانيػا االن ػػداب أو أمريكػا االنحيػاز بػػبل حػدود، حيػػث أعمػف أكئػر مػػف رئػيس أمريكػػي أف 
 رير تي الحميؼ الحميـ الذي ال يحنافس أو يحدانى.أمف  ؿ أبيب مقدس، وأف الدولر العب

إف ال وأمر في مئؿ تذ  الحالر  عني أف الػرحـ واحػد، واألب واحػد وكػذلؾ الحميػب الػذي يرضػعه ال وأمػاف مػف 
 أـ واحدة.

فالئوابػػت الصػػهيونير ال خػػبلؼ عميهػػا بػػؿ تػػي أيقونػػات و ػػابوات ال مجػػاؿ لبلج هػػاد فيهػػا. والم ػػاح لمسػػجاؿ أو 
ؼ تػػو أمػػور  ك يكيػػر   عمػػؽ بالوسػػائؿ ال بالنايػػات، لهػػذا  قػػ  أكئػػر األحػػزاب الصػػهيونير يسػػاريًر، فػػي االخػػ بل

ال نػػا ض عنػػدما يصػػؿ الخػػبلؼ إلػػى وجػػود الدولػػر، فهػػذا الوجػػود شػػرط  ػػاريخي وسياسػػي ومكػػاني لوجػػود  مػػؾ 
لعػالـ. والمجػاؿ األحزاب، ألنها ال يمكف أف  كػوف معمقػر فػي فػراغ أو عمػى رصػيؼ مقهػى فػي مكػاف مػا مػف ا

الوحيػػد ل جريػػب االخػػ بلؼ وسػػبؿ االج هػػاد فػػي شػػكؿ الوسػػائؿ فػػي الدولػػر العبريػػر، تػػو مجػػرد اسػػ ئمار مؤ ػػت 
 لهحدنر، لكف سرعاف ما    مؼ ال وائـ عندما  طمؽ كممر أو رصاصر.

 41/41/1141، الخميج، الشارقة
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