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 43 :كاريكاتير

*** 
 

 بالقدس والضفةوحدة استيطانية  5841الحكومة اإلسرائيمية تطرح عطاءات لبناء  5
الحكومػ  اسسػراليمي   ، أف وكػاتت، وعػف القػدس المحتمػ ، مف 7/55/8058، الحياة الجديدة، رام اهللذكرت 

ويالػت حركػ   س الشػريي  المحتمػ .وحدة استيطاني  سكني  جديدة في القد 1213طرحت امس عطاءات لعناء 
 "عيسػاات زليػػؼ"وحػػدات فػي مسػتوطن   607اتسػراليمي  فػي عيػاف انػػو تػـ طػرح عطػاءات لعنػاء  "السػمـ انف"
وحػدة فػي مسػتوطن   72فػي القػدس الشػريي  عاتةػاف  الػد اعػادة طػرح  "رموت"وحدات في مستوطن   606و

 اريليؿ شماؿ الةف  الارعي .
المسؤول  عف ممؼ المستوطنات في المنظم  في عياف اف اتعمف عف ىذه ال طاءات  ويالت ىاغيت اوفراف

. واةػافت اف "ىو الجواب الحقيقي مف رليس الوزراء اتسراليمي عنياميف نتنياىو الػد الػرليس محمػود ععػاس"
ديػػدة فػػي الػػرليس ععػػاس اعمػػف مػػرة ااػػرا التزامػػو القػػوي عحػػؿ الػػدولتيف ونتنيػػاىو رد عػػ تؼ مػػف الوحػػدات الج"

 ."المستوطنات
رلػػيس ، أف تػػؿ أعيػػب ، ومػػفراـ اهلل مػػف كفػػاح زعػػوف، عػػف 7/55/8058، الشــرق األوســط، لنــدنوأةػػافت 

إف عمػد حركػ  السػمـ "عمػد أوفػراف عسػاري ، ويػاؿ   رد مجمس المسػتوطنات فػي الةػف  الارعيػ  دانػي ديػاف،
مدينػػ  سمسػػتوطن ا م اليػػو أدومػػيـ،  انف أف ت مػػـ أف الحكومػػ  تػػاديت أيةػػا عمػػد إغػػمؽ  ػػمث شػػرفات فػػي

 ."وأف تنتح أوتياءىا في أوروعا عإدان  إسراليؿ عسعب ذلؾ
في ذات السياؽ، ياؿ وزير التطوير اسيميمي، سمفاف شالوـ، أمس فػي افتتػاح نػاد كعيػر فػي مسػتوطن  جنػوب 

نطقػػ . ويػػاؿ إف الاميػػؿ، إف ىػػذا النػػادي يػػختي ةػػمف اطػػ  لمحكومػػ  تسػػتيدؼ ت زيػػز اتسػػتيطاف فػػي ىػػذه الم
حيث إننا نريد أف نمنع نشوء امتداد سكاني لمفمسطينييف مف غزة إلد الاميؿ "لمستيطاف ىنا ع دا استراتيجيا، 

. وأةػػاؼ أف ىنػػاؾ ماططػػات فمسػػطيني  لمػػؿء ىػػذه المنطقػػ  عػػال رب فػػي امتػػداد سػػكاني "ععػػر عػػرب النقػػب
 متواتؿ ييدد الوجود الييودي.

 
 الفمسطيني إلى األمم المتحدةعباس يبحث والفروف التوجو  

عحث الرليس الفمسطيني محمود ععاس ووزير الاارجي  الروسي سيرغي تفروؼ في عماف   الاد -عماف 
أمس "المس د الفمسطيني في األمـ المتحدة والمتالح  الفمسطيني "، فةم عف جمم  األوةاع في 

  المنطق .
دالرة المفاوةات في منظم  التحرير الفمسطيني  وياؿ تفروؼ في تتريحات تحفي  مشترك  مع رليس 

تالب عريقات إف "روسيا تدعـ التوجو الفمسطيني إلد األمـ المتحدة لمعتراؼ عتف  دول  غير عةو في 
  المنظم  الدولي ".

وأةاؼ إف "مويؼ روسيا  اعت في ىذا الاتوص وت رج   عنو، فيي تتعند دعـ الطمب الفمسطيني الذي 
وأكد أىمي  تمؾ  الحالي لمحتوؿ عمد اتعتراؼ عتف  دول  غير عةو في األمـ المتحدة".سيقدـ الشير 

الاطوة، وييم  اتعتراؼ الدولي عيا، كما شدد عمد ةرورة إنياء اتنقساـ الفمسطيني وتحقيؽ الوحدة 
 الوطني .
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األمـ المتحدة"، مف جانعو، أكد عريقات "أىمي  المويؼ الروسي ال اعت مف دعـ المس د الفمسطيني في 
وأوةح أف "المعاح ات تناولت الاطوات  يالًم إف "روسيا التزمت لمجانب الفمسطيني عدعميا لتمؾ الاطوة".

  واسجراءات القانوني  والدعموماسي  والتشاوري  التي سيتـ اتااذىا لدعـ المس د الفمسطيني في األمـ المتحدة".
مف الشير الحالي في القاىرة  ء الاارجي  ال رب في الػ وأشار، في ىذا السياؽ، إلد "اجتماع وزرا

وأشار إلد تناوؿ المعاح ات موةوع  لمتنسيؽ، والعحث عشخف المس د الفمسطيني في األمـ المتحدة".
نياء اتنقساـ"، تفتًا إلد أف "المقاء ال نالي  المتالح  الفمسطيني ؛ إذ أكد الجانعاف "أىمي  تحقيؽ المتالح  وا 

 األوةاع واألحداث الم تمم  في المنطق ". است رض
 //الغد، عمان، 

 
 عن شرط وقف االستيطان الستئناف المفاوضات  مصادر عبرية: عباس تنازل خطياً  

زعمت متادر سياسي  إسراليمي  أف رليس السمط  الفمسطيني  محمود ععاس تنازؿ اطًيا عمد   الناترة
 عؿ ال ودة إلد المفاوةات مع الجانب اسسراليمي، وذلؾ يعؿ نحو عاـ.شرطو المتّ مؽ عويؼ اتستيطاف مقا

ونقؿ المويع اسلكتروني لمقناة ال اشرة في التمفزيوف ال عري عف المتادر، الذي لـ يكشؼ عف ىويتيا، 
توةيحيا أف ععاس أرسؿ يعؿ نحو عاـ رسال  إلد حكوم  عنياميف نتنياىو مفادىا أنو مست د لم ودة إلد 

أسيًرا فمسطينًيا  وةات عدوف شرط تجميد اتستيطاف، ولكف مقاعؿ شرط آار وىو إطمؽ سراح المفا
 اعتقموا يعؿ اتفاؽ أسموا، وىو ما تطالب عو السمط  الفمسطيني  في اطاعيا الحالي.

وأةافت المتادر أف ععاس طمب تحقيؽ ىذا الشرط اات  ع د أف تـ تطعيؽ تفق  تعادؿ األسرا عيف 
مقاوم  اسسممي  "حماس" والجانب اسسراليمي، عوساط  متري ، وأطمؽ عموجعيا ألؼ وسع   حرك  ال

وعشروف أسيًرا، عينيـ أرع مال  مف أتحاب األحكاـ ال الي  والمؤعدات. إت أف حكوم  نتنياىو ردت عميو 
ا آار وليس عخنيا مست دة فقط سطمؽ سراح عشرة أسرا وممكف أف يكوف في مرحم   اني  عشريف أسيرً 

 أك ر مف ذلؾ.
 //قدس برس، 

 
 عباس يطالب روسيا بالتدخل لحماية أبناء المخيمات الفمسطينية في سورية  

طالب رليس السمط  الفمسطيني  محمود ععاس الحكوم  الروسي  عالتداؿ لويؼ استيداؼ المايمات   راـ اهلل
، إف ععاس أعرؽ /التاع   لمسمط ، مساء ال م اء  وذكرت وكال  األنعاء الرسمي  الفمسطيني  في سوري .

إلد الحكوم  الروسي ، "لمتداؿ لدا جميع األطراؼ في سوري  عتوفير الحماي  ألعناء المايمات الفمسطيني  
 ىناؾ وتجنيعيـ ويمت الم ارؾ الدالرة والنخي عيـ عف التراع الداامي".

مع كؿ مف األميف ال اـ لجام   الدوؿ ال رعي  نعيؿ ال رعي ويالت إف رليس السمط  أجرا اتتاليف ىاتفييف 
والمع وث األممي وال رعي األاةر اسعراىيمي، مطالًعا إياه عسرع  التداؿ لتوفير الحماي  ألعناء المايمات 

 الفمسطيني  ىناؾ.
 //قدس برس، 

 
 سوريا حكومة غزة تدين جرائم القتل بحق الالجئين الفمسطينيين في  
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استنكرت الحكوم  الفمسطيني  في غزة "جرالـ القتؿ" التي يت ّرض ليا المجلوف الفمسطينيوف في   ةغز 
ويالت في عياف تحفي ليا في  سوري ، مؤكدة عمد ةرورة ويفيا وتحييد المجليف األحداث الداامي  ىناؾ.

جرالـ القتؿ عحؽ المجليف اتاـ جمستيا األسعوعي  الميم  الماةي ، تمقت "يدس عرس" نسا  عنو، "نستنكر 
 الفمسطينييف في سوري ، ونؤكد عمد ةرورة تجنيعيـ األحداث السوري  الداامي ".

مف جي  أارا؛ طالعت الحكوم  في غزة رليس السمط  محمود ععاس عػ"اتعتذار" لمش ب عف تتريحاتو 
  "."التادم " لمش ب الفمسطيني حوؿ حؽ ال ودة، واتف  إياىا عػ"الجريم  الوطني

 //قدس برس، 
 
عادة تقييم سياستو الخارجيةو حكومة غزة تدعو أوباما إلنياء االنحياز لـ "إسرائيل"    ا 

تفا  دعت الحكوم  الفمسطيني  عازة الرليس األمريكي عاراؾ اوعاما الذي فاز عوتي  رلاسي   اني  إلد  –غزة 
وال رعي . ويالت الحكوم  إنيا تاع ت عاىتماـ نتالج  إعادة تقييـ سياستو الاارجي  تجاه القةايا الفمسطيني 

عادة انتااب عاراؾ أوعاما لوتي  رلاسي   اني .  اتنتااعات األمريكي  وا 
وعدت الحكوم  في تتريح عمد لساف الناطؽ عاسميا طاىر النونو أف ىناؾ فرت  أماـ الرليس أوعاما 

يؿ، وأف يعني سياس  أاميي  تويؼ ازدواجي  الم ايير لمتامي عف سياس  الوتيات المتحدة المنحازة سسرال
عادة الحقوؽ لمش ب الفمسطيني.  في يةايا المنطق  وا 

وياؿ النونو "لقد استم نا إلد اطاب م تدؿ مف أوعاما في اعقاب فوزه عالوتي  األولد، ولكف سياستو لـ 
رت  لتطعيؽ ما وعد عو ش وب تنسجـ مع ىذا الاطاب الذي تحدث فيو في متر وتركيا، وأمامو انف ف

 المنطق  ع يدا عف ةاوط الموعي التييوني والماؿ المسيس".
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 " تدعو إلى وقف استيداف المخيمات الفمسطينية في سوريا التحرير"منظمة  

تحرير الفمسطيني  دعت إلد المجن  التنفيذي  لمنظم  ال، أف راـ اهللمف  //قدس برس، نشرت 
"ويؼ اتعتداءات عمد مايمات المجليف الفمسطينييف في سوري  فورا"، والتي يالت إنو "راح ةحيتيا حتد 
انف الملات مف أعناء ش عنا، حيث كاف آارىا يعؿ يوميف، واستشيد جراءىا ال ديد مف أعناء ش عنا، وجرح 

 آاروف".
إنيا تجدد "رفةيا القاطع لزج الفمسطينييف في مسمسؿ  /ل م اء ويالت المجن  في عياف تادر عنيا ا

 القتؿ المستمر في سوري ، والذي راح ةحيتو حتد انف عشرات انتؼ مف المواطنيف السورييف".
وأكدت منظم  التحرير الفمسطيني  دعميا لػ"تطم ات الش ب السوري المشروع  في الحري  والديمقراطي "، 

وكرر مطالعتيا كاف  األطراؼ المسمح  عػ"إاراج ش عنا مف  تتوؽ إلد انتياء األزم  السوري . مشيرة إلد أنيا
ونروا" عالتداؿ المعاشر لحماي  المايمات، استناًدا إلد األدوام  ىذا التراع"، كما طالعت وكال  "

 مسؤولياتيا، كما يالت.
 متادر عميم زة، أشرؼ اليور، أف نقم عف مراسميا مف غ //القدس العربي، لندن، وذكرت 

اشيتيا مف زج نظاـ األسد عشكؿ أكعر عالمجليف المقيميف في مايمات سوري ، والمقدر عددىـ عخك ر  أعدت
ىناؾ تاوفا مف إجعار نظاـ األسد ليؤتء المجليف عالاروج  أفوأكدت المتادر  مف نتؼ مميوف تجئ.

 يجسد عممي  ترحيؿ يسري جديدة. مف أماكف سكناىـ، وطردىـ عالقوة، في مشيد



 
 
 

 

 

           4ص                                    8175العدد:                7/55/8058األربعاء  التاريخ:

وتحد ت المتادر التي فةمت عدـ ذكر اسميا عخف ىناؾ م مومات وردت لمقيادة الفمسطيني ، ولقادة 
وياؿ مسؤوؿ عارز في أحد التنظيمات المنةوي  تحت لواء منظم   التنظيمات حوؿ ىذا الاتوص.

عدأ يتياوا مف الممكف أف يقدـ عمد اطوات نظاـ األسد الذي  إف "القدس ال رعي"التحرير الفمسطيني  لػ
 ."إش اؿ المنطق "، عيدؼ "الجنوني "وتفيا عػ

 
  وحدة استيطانية في القدس  عطاءات لبناء تدين طرح  الفمسطينيةالسمطة  

وحدات  وزارة اتستيطاف، أمس، لعناء  طرح عطاءاتأدانت الرلاس  الفمسطيني  عشدة  الاميج 
ىذا النيج اتستيطاني "ف " إفرانس عرسػ". وياؿ الناطؽ الرسمي عاسميا نعيؿ أعو ردين  لقدسالاستيطاني  في 

المستمر لحكوم  اتحتمؿ ىو الذي يدف نا إلد أاذ حقنا الكامؿ عالتوجو لألمـ المتحدة لنيؿ مكان  دول  غير 
 ."تستيطاني  الشرس ا عةو في األمـ المتحدة ىذا الشير مف أجؿ مواجي  ىذه السياس  اسسراليمي 

 //الخميج، الشارقة، 
 
 تينئ أوباما وتدعوه لـ "تجفيف مستنقع االحتالل اإلسرائيمي"   الفمسطينيةالسمطة  

ىنخت السمط  الفمسطيني  المرشح الديمقراطي عاراؾ أوعاما عفوزه عوتي   اني  لرلاس  الوتيات المتحدة   راـ اهلل
ا في أف ت يقؼ في وجو المس د الفمسطيني إلد األمـ المتحدة لمحتوؿ عمد األمريكي ، م رع  عف أممي
 تفق  "دول  غير عةو".

وياؿ تالب عريقات، عةو المجن  التنفيذي  في منظم  التحرير الفمسطيني  في تتريح نشرتو وكال  األنعاء 
في أف تكوف ىذه الوتي  وتي   الرسمي  التاع   لمسمط  تعاح اليـو  "إف القيادة الفمسطيني  ت رض عف أمميا

لمسمـ واتستقرار والديمقراطي ، وأف يتحقؽ فييا معدأ حؿ الدولتيف، وانسحاب إسراليؿ إلد حدود الراعع مف 
 ".حزيراف عاـ 

وأكد عريقات أف "عمد الرليس األمريكي أف يدرؾ أف الحروب ويرعيا ويوات المارينز لف تؤدي إلد السمـ 
مشدًدا كذلؾ أف "عمد أوعاما ال مؿ عمد تجفيؼ مستنقع اتحتمؿ اسسراليمي، ألف ذلؾ يم ؿ واتستقرار"، 

 المفتاح لمديمقراطي  المنشودة"، عمد حد ت عيره.
 //قدس برس، 

 
 : إعادة انتخاب أوباما لن يضيف شيًئا لمقضية الفمسطينية  التحريرقيادي في منظمة  

م  التحرير الفمسطيني  أف إعادة انتااب الرليس األمريكي عاراؾ أوعاما لوتي  راـ اهلل  اعتعر ييادي في منظ
رلاسي   اني  لف يةيؼ شيًلا فيما يت مؽ عالقةي  الفمسطيني ، ت سيما وأنو أعمف مساندتو سسراليؿ عكؿ يوة 

 امؿ حممتو اتنتااعي  وامؿ وتيتو الساعق .
لمنظم  التحرير الفمسطيني ، في تتريحات اات  لػ "يدس عرس"   وياؿ تيسير االد، عةو المجن  التنفيذي 

"إف إعادة انتااعات الرليس األمريكي عاراؾ اوعاما لوتي   اني  لف ياير في السياس  الاارجي  لواشنطف 
 عاتجاه الممؼ الفمسطيني الذي سممو اوعاما لمحكوم  اسسراليمي ، وت يجب الرىاف ك يًرا عمد تاير في المويؼ

 األمريكي المساند لتؿ أعيب".
 //قدس برس، 
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 وتشكل لجنة تحقيق تعتذر عن حادثة االعتداء عمى مسيرة نسوية غزةحكومة  
الحكوم  الفمسطيني  في غزة أكدت مف غزة، أف  //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، نشرت 

ات أماـ المجمس التشري ي ويياـ عدد مف أف ما حدث ال م اء امؿ ويف  نظمتيا مجموع  مف األاو 
 عناتر الشرط  عاتعتداء عمييـ ىو أمر "مرفوض جمم  وتفتيم".

"إف الحكوم   ]ال م اء[ وياؿ رليس المكتب اسعممي الحكومي إيياب الاتيف في تتريح تحفي اليوـ
تحقيؽ عمد الفور لمويوؼ الفمسطيني  عكؿ وةوح ت تذر عما حدث، وأكدت ععر وزارة الداامي  تشكيؿ لجن  

 عمد ممعسات الحادث، ألف ما حدث ت ي عر عف  قاف  الحكوم  والش ب الفمسطيني".
وفةت يوة مف جياز الشرط  في غزة مسيرة نسوي  سممي ، وىي مسيرة تطالب عإنياء اتنقساـ الفمسطيني، 

 المجمس التشري ي وسط مدين  غزة. نظميا اتتحاد ال اـ لممرأة الفمسطيني  ومؤسسات وأطر نسوي  أماـ مقر
وعيف الاتيف أف "الحكوم  الفمسطيني  لطالما أكدت أف الحري  حؽ مكفوؿ لكؿ مواطف، وأف ميمتيا ت زيز 
ىذه الحري  في إطار القانوف والنظاـ ال اـ الم موؿ عو"، مشيرا إلد أف "ىذه التترفات ت ت عر عكؿ تخكيد 

ف الحكوم  الفمسطيني  تتحمؿ "كامؿ المسلولي  وننطمؽ في التحقيؽ عف توجيات الحكوم "، مشددا عمد أ
 لمويوؼ عمد ما حدث مف ىذه المسلولي  التي نتحمميا". كما ياؿ.

، عيانا تحفيا حوؿ أحداث الجندي المجيوؿ جاء //موقع وزارة الداخمية الفمسطينية، ونشر 
النظاـ ال اـ والتخكيد عمد حؽ كؿ مواطف في الحري  انطميا مف مسؤليتيا الكامم  في حفظ األمف و فيو  

والكرام ، ورفةا لمتترؼ الااطئ الذي ياـ عو ع ض عناتر الشرط  فإف وزارة الداامي  وعقرار مف م الي 
الوزير ت مف تشكيؿ لجن  تحقيؽ مف أعمد مستوا ييادي في الوزارة عرلاس  األخ المواء تمح الديف أعو 

مف الداامي وعةوي  كم مف المواء جماؿ الجراح مدير جياز األمف الوطني شرخ مدير عاـ يوي األ
وستجتمع المجن  لمويوؼ عمد  واألستاذ إعراىيـ تمح مدير عاـ ال ميات ال ام  واسعمـ عوزارة الداامي .

 .عنيا اسعمفمجريات ما حتؿ والاروج عالتوتيات المزم  التي سيتـ 
 
 جزء من رواتب موظفييا األسبوع المقبل حكومة رام اهلل تقّرر صرف  

أعمنت الحكوم  الفمسطيني  في راـ اهلل، أنيا ستقوـ عترؼ جزء مف رواتب الموظفيف ال مومييف   راـ اهلل
، إنو وعمد الرغـ /ويالت في عياف نشرتو وسالؿ اسعمـ الفمسطيني ، ال م اء  مطمع األسعوع المقعؿ.

مميوف دوتر تـّ رفد ازين  السمط  الفمسطيني  عيا، غير أف  عدة مالي  يدرىا مف تقديـ دول  اسمارات مسا
المتاح حاليًا ت يسمح إّت عتنفيذ جزء مف المطموب؛ عحيث سيتـ ترؼ دف   مف رواتب الموظفيف 

شيقؿ  دوترا وت يزيد عف  شيقؿ س الحكومييف مطمع األسعوع القادـ ت يقؿ يدرىا عف 
 دوترا. س

 //قدس برس، 
 
 بحر: الواليات المتحدة األمريكية تقف مع الجاني ضّد الضحية 

امؿ لقاءه وفدا أمريكيا ةـ أحمد عحر النالب األوؿ لرليس المجمس التشري ي  د.ياؿ  أشرؼ اليور  -غزة 
ا عداوة مع أي مف ليس لي حرك  حماس السيدة سندي كوري والدة المتةامن  األمريكي  راشيؿ كوري، إف

وياؿ  ."لكف لنا عداوة مع اتحتمؿ الذي يقتؿ أوتدنا ونساءنا"األدياف، سواء المسيحي أو الييودي، وياؿ 
 ."تقؼ مع الجاني ةد الةحي "منتقدًا سياسات الوتيات المتحدة عخنيا 
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الفمسطينييف مف يتؿ  فةح جرالـ إسراليؿ عحؽ"وطمعت أيةًا ىدا ن يـ النالب عف حماس الوفد األمريكي عػ
نحف نحب السمـ وت نحب القتؿ، وت أتمند أف أفقد اعني "ويالت لموفد  ."وتجويع وحتار وتيويد استيطاف

، مؤكدة أف اتحتمؿ ىو الذي فرض التراع، وأكدت "أو زوجي، ونريد سمما معنيا عمد استرجاع الحقوؽ
 شرالع.عمد يانوني  المقاوم  لمحتمؿ وفؽ ما أيرتو كؿ ال

 //القدس العربي، لندن، 
 
 مم المتحدةعقوبات لتوجييا لألأية حال فرض  األمنيوقف التنسيق ستلسمطة ا :"العربي"القدس  

مساء  "القدس ال رعي"محمود ال الوؿ عةو المجن  المركزي  لحرك  فتح لػ أكدوليد عوض   - راـ اهلل
ما  إذا إسراليؿحمؿ مف جميع اتلتزامات المترتع  عمييا تجاه وجود توجو لدا السمط  لمتامي والت ،ال م اء
 لألمـعمد فرض عقوعات عمد الفمسطينييف عحج  تقديميـ مشروع يرار لمجم ي  ال ام   األايرة أيدمت

ومنحيا عةوي  دول  غير عةو في المنظم   سن  المتحدة لمعتراؼ عفمسطيف كدول  عمد حدود 
 الدولي .
 إسراليؿمساء ال م اء عخف القيادة الفمسطيني  تدرس التامي عف جميع التزاماتيا تجاه  "ال رعيالقدس "وعممت 

عقاعي  ةد السمط  عحج  ذىاب الفمسطينييف  إجراءاتعمد فرض  اسسراليمي الحكوم   أيدمتما  إذا
 لمجم ي  ال ام .

ويطع جميع اتتتاتت  راليؿإسمع  األمنيوحسب متادر فمسطيني  مطم   فإف السمط  ستويؼ التنسيؽ 
عقوعات عمد السمط  واات  ويؼ  أي في حاؿ فرض  واسسراليمي الفمسطيني   األمني  األجيزةعيف  األمني 

 تحويؿ عوالد الةرالب الفمسطيني .
والسياسي   األمني ويالت المتادر التي طمعت عدـ ذكر اسميا عاف لدا السمط  الك ير مف اتلتزامات 

سراليؿالمترتع  عمييا وفؽ اتتفاييات الموي   عيف منظم  التحرير  واتيتتادي  والتي سيتـ التامي عنيا  وا 
 عمد حد يوليا. أعيب"يض مةاجع تؿ "الذي مف شخنو  األمر، إسراليمي عقوعات  أي ردا عمد 

 ، مؤكدا تفاتيؿ حوؿ طعي   تمؾ اتلتزامات التي ستتامد عنيا السمط أي  إعطاءومف جيتو رفض ال الوؿ 
، ورافةا الاوض في تفاتيؿ تمؾ القةي  "مف حيث المعدأ ىذا تحيح"وجود ىذا التوجو، ومكتفيا عالقوؿ 

ويطع جميع  األمنيالتي ما زالت ييد الدراس  في تفوؼ القيادة الفمسطيني  واات  ويؼ التنسيؽ 
 .واسسراليمي الفمسطيني   األمني  األجيزةعيف  األمني اتتتاتت 

 //العربي، لندن،  القدس
 
 تيديدات ليبرمان بحل السمطة الفمسطينية بالـ"وقحة" تصفعشراوي  

وزير  ووتفت عةو المجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير حناف عشراوي، تتريحات منتتر حمداف  -راـ اهلل 
األمـ  إلدتوجيت  عحؿ السمط  الفمسطيني  في حاؿالتي ىدد فييا ليعرماف  الاارجي  اسسراليمي افيادور

إف ىذه التيديدات تتب "في المنظم  الدولي  عخنيا ويح . ويالت " دول  غير عةوػ"المتحدة لنيؿ اتعتراؼ ع
في ادم  أىداؼ اتحتمؿ، وتمّس عشكؿ معاشر الكياف الفمسطيني عكاممو لتييل  األجواء لم دواف المستمر 

 ."عمد ش عنا وسطال  أمد اتحتمؿ
 //رقة، الخميج، الشا
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 أوروبياوالتنسيق  األحزابااليطالي يتفيم الطمب الفمسطيني ولكنو يريد دعم  الرئيسحماد:  
ياؿ مستشار الرليس نمر حماد، إنو وجد تفيما مف رليس الجميوري  اسيطالي  جورجو   آكي - راـ اهلل

 إلدالمتحدة، ولكنو أشار  األمـب في ناعوليتانو إزاء الطمب الفمسطيني لنيؿ اتعتراؼ عفمسطيف كدول  مراي
اتيطالي  التي تدعـ حكوم  التكنويراط  األحزابتخييدا مف يعؿ  وأيةا األوروعييفيتطمب تشاورا مع  األمر أف

 الحالي .
"سممت الرليس اتيطالي جورجو ناعوليتانو رسال  مف الرليس  لألنعاءوياؿ حماد لوكال  سآكيا اتيطالي  

المتحدة لمحتوؿ عمد اعتراؼ الدول  غير ال ةو"،  األمـؽ عالمس د الفمسطيني في محمود ععاس تت م
اتعتراؼ  أف"اتجتماع تـ عحةور وزير الاارجي  اتيطالي ومستشاري الرليس ويد شرحت لمرليس  وأةاؼ

وم ايير  أسسالمفاوةات ستجري عمد  أفي ني  ألنول ممي  السمـ  إنقاذعفمسطيف دول  غير عةو ىو 
 لحؿ الدولتيف" إنقاذااةح  واف ىذا اتعتراؼ سيكوف و 

 //القدس، القدس، 
 
 : "التشريعي" يتسمم تقرير الربع الثاني لديوان الرقابة المالية واإلداريةاهللرام  

الي  راـ اهلل  تسمـ النالب عزاـ األحمد، رليس كتم  فتح العرلماني ، أمس، تقرير الرعع ال اني لديواف الرياع  الم
واسداري  مف د. سمير أعو زنيد رليس الديواف، وذلؾ امؿ اجتماع عقد في مقر المجمس التشري ي عراـ اهلل، 
حيث أكد األحمد أف "التشري ي" عسعب اتنقساـ ت يستطيع أف يمارس دوره الطعي ي في محاسع  الحكوم  

 عسعب عدـ يدرتو عمد اتن قاد.
المساءل   -"الوايع المالي واسداري لمييلات المحمي  في الةف  الارعي  وتةمف التقرير الذي حمؿ عنواف  

والمحاسع "، ال ديد مف التجاوزات المالي  واسداري  وشعيات فساد في مؤسسات الييلات المحمي ، حيث أكد 
ىيل  محمي  تـ ااتيارىا عناء عمد شكاوا وتقارير وردت لمديواف، وتمحورت  أعو زنيد أف ىناؾ 

ساءة التماف أمواؿ الييلات المحمي ، الت جاوزات الواردة في التقرير حوؿ التياوف في إدارة الماؿ ال اـ، وا 
وغياب الرياع ، وة ؼ أنظم  الةعط الداامي، وعشوالي  الترؼ، وتةارب المتالح وغياب الكفاءة 

وة ؼ نظاـ الرياع   وال دال  في تنفيذ المشاريع وتوزيع الادمات، والتمعب والتزوير في الشيادات،
الداامي، وىدر الماؿ ال اـ عسعب اتزدواج الوظيفي والت يينات والتسكينات عمد الييكمي  دوف اتلتزاـ عقانوف 

 الادم  المدني .
ألؼ شيكؿ، عينما عمغ مجموع  وأكد أف مجموع األمواؿ الماتمس  الواردة عالتقرير عمات أك ر مف 

ممييف و مانمال  ألؼ شيكؿ، في  لتزاـ عتطعيؽ القوانيف واألنظم  أك ر مف األمواؿ الةال   عسعب عدـ ات
 ألؼ شيكؿ. حيف عمغ عدد األمواؿ التي استامت لمتالح شاتي  أك ر مف 

 //األيام، رام اهلل، 
 
 في السجاالت المبنانية الداخمية  : نرفض الزج بنافي لبنان الفمسطينيالسفير  

، مؤكدًا أف "يزج عنا الع ض في السجاتت الداامي "سطيني لدا لعناف أشرؼ دعور رفةو أف جدد السفير الفم
جم ي  حماي  "وأشاد دعور في احتفاؿ تكريمي أيامتو  ."ىذا لف يحتؿ أعدًا ألف أمنكـ أمننا ويوتكـ يوتنا"

الوفاء "، م اىدًا األوفياء"ف اتلتزاـ القومي المشّرؼ مف إاوتنا المعنانيي"في عيروت عػ أمسلو  اسنساف"حقوؽ 
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في حؽ  أىدافوالحتار والتدمير المذيف يت رض ليما الش ب الفمسطيني لف ي نياه عف " أفورأا  ."لمعنانييف
يام  الدول  وعاتمتيا القدس  ."ال ودة وا 

 //الحياة، لندن، 
 
 مذكرة مع فرنسا لفحص رفات عرفات  توقيعاشتراط  

 فمسطينيوف، أمس، فتح ةريح الرليس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات في استع د مسؤولوف   ا ؼ ب
ةرورة توييع مذكرة تفاىـ يعؿ ذلؾ. وياؿ  إلدتشريف ال اني ألاذ عين  مف رفاتو لفحتيا، مشيريف  نوفمعر/

تقدـ الجانب الفرنسي عطمب لفتح يعر الرليس عرفات ألاذ "مسؤوؿ فمسطيني كعير طمب عدـ ذكر اسمو 
. ولكنو أشار إلد أف السمط  تريد "ت مف رفاتو مف أجؿ عدء تحقيؽ يةالي فرنسي في يةي  وفاتوعينا

 مذكرة تفاىـ فمسطيني  فرنسي  ألف القةي  ت تعر يةي  سيادي . 
وعحسب المسؤوؿ فإف الفريؽ الفرنسي يرفض أف يكوف التحقيؽ مشتركا وعمد أف يطمع الجانب الفمسطيني 

مذكرات  إلدأاذ ال ينات يحتاج "أف السمط  أعمات الجانعيف الفرنسي والسويسري عخف عمد سيره. وأشار إلد 
 ."تفاىـ ومشارك  السمط  الفمسطيني  في التحقيؽ مف امؿ وزارتي التح  وال دؿ

 //الخميج، الشارقة، 
 
 عن دفع مستحقاتيا الفمسطينية بمستشفيات القدس بسبب عجز السمطة تعصف أزمة 

تواجو ست مستشفيات في القدس الشريي ، أزم  مالي  كعيرة، نظرا ل جز السمط    رويترز - القدس
الفمسطيني  دفع تكمف  الادمات التحي ، ما ي رض آتؼ المرةد في الةف  الارعي ، ممف يستفيدوف مف 

 الادم  لماطر.
ات لمراكز الرعاي  التحي  مميوف دوتر، كمستحق وتعمغ الديوف المتراكم  عمد السمط  الفمسطيني ، نحو 

توفيؽ ناتر مدير مستشفد "اوجستا فيكتوريا" سالمطمعا، لػ"رويترز" "عندما تواجو  د.وياؿ  ىذا ال اـ.
السمط  الفمسطيني  أي ت وعات مالي  تتويؼ عف الدفع. لكف المستشفد يجب أف يواتؿ استقعاؿ 

 ."الادمات وىذا ي رض المرةد لماطر . مةيفًا "لـ ي د عوس نا اتستمرار في تقديـ نفس"المرةد
 //القدس، القدس، 

 
 اً متوقعفي سوريا كان  الحركةإغالق مكاتب  :اسحم 21

الدكتور تمح ، أف أشرؼ اليور نقًم عف مراسمياغزة مف  7/11/2012القدس العربي، لندن، ذكرت 
مكاتب حركتو التي كانت موجودة اف  ،العردويؿ المتحدث الرسمي عاسـ حرك  حماس ياؿ لػ'القدس ال رعي'

في سوري ، أغمقت مع اروج ييادات وكوادر حرك  حماس مف سوري ، وأنو لـ ت د ىناؾ مكاتب موجودة ، 
 وياؿ اف اطوة النظاـ السوري كانت 'تحتيؿ حاتؿ'.

وأوةح أف عممي  مداىم  يوات تتعع النظاـ السوري لتمؾ المكاتب كاف اليدؼ منيا 'أاذ عيدة' كانت 
وأةاؼ العردويؿ عالقوؿ 'المكاتب كانت مامق  وت  وجودة عخحد المكاتب، لكنو لـ يشر إلد تمؾ ال يدة.م

 تحتاج ألي عممي  غمؽ'.
وفي سياؽ يريب أير العردويؿ عػ'انافاض' مستوا ال مي  عيف حرك  حماس والنظاـ اسيراني، عسعب مويؼ 

ا ال ميات عيف حماس وكؿ مف منظم  حزب اهلل الحرك  مما يحدث في سوري ، وذلؾ حيف سلؿ عف مستو 
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يراف، أكعر حمفاء سوري  في المنطق . وأكد أف سعب انافاض أي مستوا في ال ميات لـ يكف مف  المعناني  وا 
 طرؼ الحرك ، اات  وأنيا تتاذ سياس  م ين  في عمياتيا الاارجي  مع الجميع.

اةا مف ذي يعؿ مع النظاـ اسيراني، لكف ىذه ال ميات وأةاؼ العردويؿ يقوؿ 'مستوا ال ميات أك ر اناف
 لـ تنقطع عالكامؿ'.

أحمد يوسؼ القيادي في حرك  ، أف عمي التالحنقًم عف  7/11/2012الشرق األوسط، لندن، وأةافت 
كاف متوي ا أف يقدـ النظاـ السوري عمد إغمؽ مكاتب "  "الشرؽ األوسط"حماس في يطاع غزة ياؿ لػ

منذ زمف ع يد.. أي منذ أف حسمت حماس مويفيا وعدأت عتوجيو انتقاداتيا  ال اتم  دمشؽالحرك  في 
. وردا عمد "لممارسات النظاـ ةد الش ب والم ارة  في سوريا.. عااتتار فإف التوييت لـ يكف مفاجلا

د سؤاؿ إف كانت ىذه الاطوة يد ألحقت الةرر عمسؤولي حماس وكوادرىا في دمشؽ أـ أف حماس كانت ي
إف مكاتب ومقار الحرك  كانت شعو فارغ  إت مف ع ض موظفي "اتاذت حذرىا مسعقا، أةاؼ يوسؼ  

إف أوراؽ الحرك  وكؿ ما يت مؽ عتاريايا وممتمكاتيا جرا نقميا منذ زمف طويؿ إلد "، وياؿ متاع ا "الحراسات
 ."اارج المقار

حدث عاسـ حرك  حماس أيمف طو، أكد المت أف، سا با نقًم عف 7/11/2012السفير، بيروت،  وأوردت
 السمطات السوري  جميع مكاتب الحرك  في العمد. أمس، إغمؽ 

وياؿ طو، في القاىرة، إف السمطات السوري  أغمقت، أمس األوؿ، جميع مكاتب حماس عمد أراةييا، 
ا الد جانب الش ب ي ود الد ويوفن"م تعرا اف الحرك  كانت تتويع ىذا اتمر. واعتعر اف ما يامت عو دمشؽ 

 ."السوري في نةالو
 

 حول قبول حماس فكرة الدولة المؤقتة "أكاذيب" عريقاتزىري: تصريحات  أبو 22
نفد الناطؽ عاسـ حرك  "حماس" سامي أعو زىري تح  ما أعمنو عةو المجن  المركزي  لحرك  "فتح" 

 تالب عريقات حوؿ يعوؿ حماس فكرة الدول  المؤيت .
تريح لو ال م اء "ىذه تتريحات كاذع ، وت أساس ليا مف التح ، وىي تتريحات وياؿ أعو زىري في ت

 غير جديدة، فقد سعؽ وأف ذكرىا ععاس وكررىا منذ عدة سنوات ونفتيا حرك  حماس".
وأةاؼ أف "حرك  حماس أعمنت في أك ر مف محط  أف اجتماعات ةمت عدد مف يياداتيا مع مسؤوليف 

عمد موايؼ حرك  حماس السياسي  إت أف ادعاء عريقات أف رليس  سويسرا  أوروعييف في سويسرا لمت رؼ
 أعماتيـ عخف حماس يدمت ليا مشروعا عشخف الدول  ذات الحدود المؤيت  ىو محض افتراء".

 
 
 

ودعا أعو زىري الرليس  السويسري  أف ت مف الحقيق  طالما أف السمط  نسعت ليا ىذه الم مومات المزعوم ، 
ده رفض الحرك  لفكرة الدول  المؤيت ، مؤكدا أف ىذا الموةوع لـ يطرح حتد لمنقاش في أي مف مجددا تخكي

وياؿ إف "ىذه األكاذيب لف تفمح في التاطي  عمد فشؿ فتح السياسي وفةيح   مؤسسات حرك  حماس.
 تنازؿ ععاس عف حؽ ال ودة وت اونو األمني مع اتحتمؿ ةد المقاوم ".

 6/11/2012فمسطين أون الين، 
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 حمدان: حماس لم تغادر مربع المقاومة ورىانيا عمى الشعوب لن يخسر أسامة 23
أكد مسؤوؿ ال ميات الدولي  في حرك  "حماس" أسام  حمداف، أف "حماس" ما تزاؿ ىي ال نواف عيروت  

لتامص مف األعرز لممقاوم  الفمسطيني ، وأف رىانيا عمد الش وب ال الرة مف أجؿ است ادة زماـ المعادرة وا
 كؿ أدوات الةاط عمييا لف ياسر أعدا.

وجدد حمداف في تتريحات اات  لػ "يدس عرس" مويؼ حرك  "حماس" المتمسؾ عالمقاوم  عاعتعارىا اياًرا 
استراتيجًيا، وياؿ  "المقاوم  في فمسطيف راىنت عمد الش وب دوًما، وىذا رىاف ت ياسر أعدا، اليوـ الش وب 

المعادرة والتامص مف كؿ أدوات الةاط عمييا، ومف ىنا يجب أف ن ؽ عيذه الش وب تتحرؾ تست ادة زماـ 
ومسارىا دوما لتالح القةي  الفمسطيني  ولتالح دعـ ايار المقاوم ، التي ن تعرىا الايار اتستراتيجي 

ل ورات الوحديد الذي يمكنو أف يحقؽ انجازا في مجاؿ الحقوؽ الفمسطيني ، ومحاول  التشكيؾ في أف ىذه ا
 يمكنيا أف تة ؼ المقاوم  تحميؿ غير تالب".

ونفد حمداف أف يكوف لدا حرك  "حماس" أي توجو سعادة سيناريو منظم  التحرير الفمسطيني  في 
اتعتراؼ عإسراليؿ والمفاوةات، وياؿ  "حماس" لـ ولف تاادر مرعع المقاوم ، وستظؿ عنواف المقاوم  في 

نفمسطيف، وىذا  ما مسؤولي  وعيدا أماـ اهلل سعحانو وت الد. أما محاول  تكرار نموذج منظم  ليس مزايدة وا 
 فيذا أمر مستحيؿ وت يمكف أف نكرر ىذه التجرع  الااطل . التحرير الفمسطيني ،

وياؿ حمداف  "ىناؾ فرؽ عيف فريؽ أوسمو وحرك  "فتح"، سنكوف م نييف عخف يكوف كؿ أعناء ش عنا تفا 
عؿ أف يكوف ىناؾ طرؼ يشقوف التؼ الفمسطيني عسعب اممءات اسراليمي ، ىؤتء لف واحدا وت يمكف أف نق

 يكوف ليـ مكاف عيف أعناء الش ب الفمسطيني".
وأةاؼ  "مف الساعؽ ألوانو الحديث عف إطار سياسي جديد يكوف عديم لمنظم  التحرير الفمسطيني  راىنا، 

سقاط ىذه الميم  ي ني عمميا اسقاط لكننا نؤكد أف منظم  التحرير انجاز فمسطيني ميم تو تحرير فمسطيف وا 
 ىذا اتنجاز".

 6/11/2012قدس برس، 
 

 "ال تعني أبدا التنازل عن ىذا الحق"الالجئين الفمسطينيين  عودة: صعوبة قضية فتح 24
 ت ت ني أعدا التنازؿ“، أمس، إف ت وع  يةي  عودة المجليف الفمسطينييف "فتح“يالت حرك    سد .ب .أا

فم أحد ميما عم لو الحؽ عالتنازؿ، فكؿ “وشددت الحرك ، في عياف، ألمان  سرىا ”. عف ىذا الحؽ
 ”. فمسطيني تجئ ىو تاحب حؽ فردي وجماعي في فمسطيف، ميما كاف الحؿ الواي ي الذي يتـ تعنيو

 
سي، الذي تعنتو في المويؼ الوطني الواةح والمحدد لمحرك  الوارد في عرنامجيا ومسارىا السيا“وأكدت أف 

يتب في إطار التخييد والتمسؾ عال واعت الوطني  التي توافقت عمييا كؿ  8002المؤتمر ال اـ السادس عاـ ،
 ”.الفتالؿ ومنظم  التحرير

 7/11/2012الخميج، الشارقة، 
 

 حول التنازل عن حق العودة عباس حتى يعتذر عن تصريحاتو مع: ال مصالحة البردويل 25
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ي حرك  حماس تمح العردويؿ إف "رليس السمط  الفمسطيني  محمود ععاس ليس شريكًا ياؿ القيادي ف
وطنيًا عمد اسطمؽ وت م ند لممتالح  م و إذا لـ ي تذر لمفمسطينييف عف تتريحاتو حوؿ التنازؿ عف 

 حؽ ال ودة".
نا س ي لتوحيد ووأةاؼ في تتريحات تحفي  نشرتيا وكال  "األناةوؿ" لألنعاء  "إف المتالح  في نظر 

الش ب الفمسطيني مف أجؿ است ادة حقويو المشروع  وال اعت "، مشيرا إلد أف "الذي يريد الت امؿ مع حماس 
 في ىذا المنطؽ فيو شريؾ مقعوؿ كما أف الذي يريد أف ينسؼ ىذه ال واعت فيو شريؾ غير مقعوؿ".

 6/11/2012فمسطين أون الين، 
 

 سة األمريكية تجاه القضية الفمسطينيةالسيا لمراجعةتدعو أوباما  حماس 26
غزة  دعت حرك  "حماس" الرليس األمريكي عاراؾ أوعاما في وتيتو الرلاسي  ال اني  إلد إعادة مراج   

نياء اتنحياز لتالح إسراليؿ.  السياس  الاارجي  األمريكي  تجاه القةايا الفمسطيني   ال رعي  وا 
ور سامي أعو زىري في تتريحات اات  لػ "يدس عرس"، أف أي وأكد المتحدث عاسـ حرك  "حماس" الدكت

تاير في المزاج الفمسطيني وال رعي تجاه الوتيات المتحدة األمريكي  مرتعط أساسا عمدا إعادة التوازف إلد 
 السياس  الاارجي  األمريكي .

إعادة تقييـ السياس   وياؿ  "نحف ندعو الرليس األمريكي عاراؾ أوعاما في المرحم  ال اني  مف حكمو إلد
نياء اتنحياز األمريكي لتالح اتحتمؿ اسسراليمي،  الاارجي  األمريكي  تجاه القةايا ال رعي  والفمسطيني ، وا 
وأي تايير في المزاج ال رعي تجاه اسدارة األمريكي  مرتعط عمدا إعادة التوازف إلد السياس  الاارجي  

 حد ت عيره. األمريكي  تجاه يةايا المنطق "، عمد
 7/11/2012قدس برس، 

 
 غير عضو" يقطع الطريق عمى دعاة "دولة الحدود المؤقتة" دولةالحصول عمى " :فتح 27

رأا المتحدث عاسـ حرك  "فتح" أسام  القواسمي، أف توجو القيادة الفمسطيني  لألمـ المتحدة ىذا راـ اهلل  
وعاتمتيا القدس الشريي ،  76مف حزيراف  "دول  غير عةو" عمد حدود الراعع الشير لمحتوؿ عمد تف 

سيقطع الطريؽ عمد كؿ دعاة الدول  الوىمي  ذات الحدود المؤيت ، والتي ت ني تتفي  القةي  واألرض 
 الفمسطيني .

وأكد القواسمي في عياف تحفي تدر عف مفوةي  اسعمـ وال قاف  لحرك  "فتح"، تمقت "يدس عرس" نسا  
لشديدة لتوجو القيادة الفمسطيني  لألمـ المتحدة سععو "ت ارض ىذا التوجو مع أف م ارة  إسراليؿ ا عنو،

 األىداؼ اسسراليمي  لمدول  ذات الحدود المؤيت ".
وأةاؼ  "إسراليؿ تيدؼ مف وراء تمرير ىذه المؤامرة إلد إنياء فكرة يياـ الدول  الفمسطيني  المستقم  

الدولي  وكاف  يرارات األمـ المتحدة، وأاذ الشرعي   وعاتمتيا القدس، والتفاؼ معاشر عمد الشرعي 
كماؿ المشروع التييوني اتستيطاني  70عالتترؼ الكامؿ عحوالي  % مف أراةي الةف  الارعي ، وا 

التيويدي لمقدس الشريي  وعايي األراةي الفمسطيني  في الةف  الارعي ، وسريت كاف  مقدرات و روات ش عنا 
دول  ذات الحدود المؤيت  حدودا دالم  مع إعقاء الفتؿ عيف الةف  وغزة، وعالتالي الفمسطيني، وج ؿ حدود ال

 تتفي  كامم  لمقةي  والوجود واليوي  السياسي  الوطني  الفمسطيني ".
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وأشار القواسمي إلد رفض القيادة الفمسطيني  ليذا المشروع، الذي وتفو عػ "التتفوي" الذي أعده شاروف،"، 
 م  سياسي  عحؽ األرض والش ب"،.واعتعر يعولو "جري

 6/11/2012قدس برس، 
 

 تنظيم لقاء تطبيعي في منزلو عن باالعتذارتطالب منيب المصري  الشعبية الجبية 28
القيادة ال اّم " رجؿ األعماؿ الفمسطيني منيب المتري  -راـ اهلل  طالعت "الجعي  الش عي  لتحرير فمسطيف

استةافتو رامي ليفي وىو أحد أعرز يادة المستوطنيف الييود، امؿ  عاتعتذار رسميًا لمش ب الفمسطيني عف
 لقاء ايتتادي عقده أمس اس نيف في منزلو الكالف في مدين  ناعمس. 

واستنكرت الجعي  عمد لساف عةو مكتعيا السياسي، حساـ عرفات، يياـ المتري عتنظيـ لقاء ايتتادي في 
فمسطيني  وعرعي  ودولي  ماتمف  مستةيفًا مالؾ سمسم  منزلو عمدين  ناعمس عحةور شاتيات سياسي  

متاجر "ليفي" اسسراليمي  التي توّظؼ أرعاحيا لدعـ المشاريع اتستيطاني  في الةف  الارعي  والقدس المحتم ، 
 حسب عرفات.

 6/11/2012قدس برس، 
 

 حماس تطالب عباس بمغادرة الساحة السياسية بعد "تنازلو" عن حق العودة 29
العت حرك  "حماس" رليس السمط  الفمسطيني  محمود ععاس عػ "ماادرة الساح  السياسي  فوًرا، ع د غزة  ط

 تتريحاتو التي تنازؿ فييا عف حؽ ال ودة لمجليف".
وياؿ رليس دالرة شؤوف المجليف في حرك  "حماس" عتاـ عدواف، في تتريح تحفي  "ت مجاؿ لمتوع  

  مجاؿ لمعتذار الشفوي أو التراجع عف األاطاء".عمد ىذه الاطيل  إت عالترجؿ، وت
وأةاؼ عدواف أف "حؽ ال ودة مف الحقوؽ الطعي ي  التي كفميا اسعمف الدولي لقانوف حقوؽ اسنساف"، 

 مؤكدا أف "حقوؽ الفمسطينييف ليست لمعيع، وأنيا ت تؤاذ ععر يرارات دولي  أو منظمات األمـ المتحدة".
اس" أف نص القانوف يقوؿ أنو "يحؽ ألي انساف ارج مف وطنو أف ي ود إلييا ويت وأوةح القيادي في "حم

ما شاء"، وياؿ  "حقوؽ المجليف ت تنتظر يرارات دولي  أو إذًنا مف ععاس وغيره حتد يسمح لمش ب 
 الفمسطيني عالرجوع إلد أرةو وحقو".

شاتي ، وت يحؽ ألي فمسطيني أف يعيع وعّيف أنو "ت يحؽ لرليس أو يالد عمويع ععاس أف يتكمـ عتفتو ال
أرةو أو يتنازؿ عنيا، كما تنازؿ ععاس عف تفد"، وفؽ يولو، داعيا حرك  "فتح" إلد أف تقؼ "ويف  رجولي  

 وأف تةع حدا ل عاس وتدف و إلد المجيوؿ".
 7/11/2012قدس برس، 

 
 و المجنة المركزيةعمى عصام أبو دقة عضحكومة غزة عتداء عناصر اتدين لديمقراطية لجبية اا 30

أدانت الجعي  الديمقراطي  لتحرير فمسطيف، عشدة اتعتداء ان ـ مف يعؿ عناتر شرط  المقال  عمد   غزة
عتاـ أعو دي  عةو المجن  المركزي  لمجعي  الديمقراطي ، عالةرب المعرح عمد الرأس وفي كاف  أنحاء 

 إلد المشفد لتمقي ال مج.جسده واحتجازه ألك ر مف ساع ، والذي نقؿ عمد أ ر ذلؾ 
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وأكدت الجعي  في عياف ليا أف اتعتداء عمد أعو دي  جاء امؿ مشاركتو في اتعتتاـ نسوي , مشددة 
عمد حؽ التجمع السممي وحري  الرأي والت عير عاعتعارىا حقوؽ كفميا القانوف األساسي الفمسطيني وكاف  

 الموا يؽ ويوانيف حقوؽ اسنساف. 
الش ب الفمسطيني اتعتداء عمد اتعتتاـ الذي نظمو اتتحاد ال اـ لممرأة الفمسطيني  و استنكر حزب 

 لممطالع  عإنياء اتنقساـ وتنفيذ اتفاؽ المتالح  المويع مف يعؿ الجميع.
ووتفت الجعي  الش عي  لتحرير فمسطيف اعتداء أجيزة حكوم  غزة عمد مسيرة نسوي  تطالب عإنياء 

نتياؾ فاةح واطير لمحريات ال ام  والديمقراطي ، ويوجو رسالؿ سمعي  عخف حرك  اتنقساـ عخنو يم ؿ ا
حماس وأجيزتيا األمني  ليست م ني  عإنياء اتنقساـ، وماةي  في سياستيا القم ي  الذي عاند وما زاؿ 

 ش عنا الفمسطيني مف ويمتو.
ركوا في يمع المسيرة وةرب وطالعت الجعي  حرك  حماس عمحاسع  أفراد اجيزتيا األمني  الذيف شا

المحتجيف، والويؼ الفوري لقعةتيا األمني  القم ي  ةد أعناء ش عنا، م تعرة أف أي تعريرات منيا حوؿ ىذا 
 اتعتداء لف يعرأىا مف مسلوليتيا عف ىذه اتعتداءات.

6/11/2012وكالة سما االخبارية،   
 

 األمم المتحدةببفمسطين دولة غير عضو  رافتحقيق االعتل السمطة توجوتؤكد  لفتح المجنة المركزية 31
عفمسطيف دول   أكدت المجن  المركزي  لحرك  "فتح"عمد توجو القيادة الفمسطيني  نحو تحقيؽ اتعتراؼ  راـ اهلل

الت د، ولارض يطع الطريؽ أماـ  غير عةو في األمـ المتحدة استكماًت لمحراؾ السياسي في كاف 
ويالت المجن  في عياف تحفي إنيا نايشت  .الحدود المؤيت  خ حؿ الدول  ذاتاسسراليمييف في محاول  ترسي

 الفمسطيني والتحركات ال رعي  وال المي ، كما نايشت الوةع التنظيمي في اجتماعيا اليوـ الوةع السياسي
جمم  مف األطر التي ستتاذ عيا  واتنتااعات العمدي  مستم   لمتقارير والتوتيات اليام  المرفوع  مف كاف 

مع األعةاء، ونحو مزيد مف ال مؿ الدءوب واترتعاط  القرارات التي تحقؽ حسف التواتؿ والمشارك 
 .والجماىير عخىدافنا الوطني 

وحؽ تقرير  أف اسرىاب التييوني لف يتمكف مف سمعنا حقوينا الوطني  عما فييا حؽ ال ودة وأةافت
وأكدت المجن  المركزي  عمد  .اتستقمؿ رد في إعمفالمتير واتستقمؿ والسيادة عمد أرةنا كما و 

يستدعي  الفمسطيني  الميداني  وال المي  في كشؼ تورة إسراليؿ كدول  احتمؿ، ما "ةرورة دعـ النجاحات
لمنع وتولنا لألمـ المتحدة ععر  اتلتفاؼ حوؿ القيادة الفمسطيني  عإفشاؿ الماططات التييوني  واألمريكي 

تحقيؽ المتالح  والوحدة الوطني  ع يدًا عف سياسات اتتيامات  تنوع ، ويستدعي منا أيةاً التيديدات الم
عالقيادة والرليس محمود ععاس التي تقوـ عيا فلات ةال  مف الش ب الفمسطيني" عمد حد ت عير  والتشيير
 العياف.

لمحرك ، فيما  ؤتمر السادسالمركزي  عمد " عات موايفيا السياسي  الناع   مف يرارات الم وشددت المجن  
وعناء إستراتيجي  وطني  شامم  مع كاف   يت مؽ عالدول  المستقم  وعاتمتيا القدس وحؽ المجليف وعودتيـ،

 .والحراؾ ال رعي والدولي في مسار نةالي واحد" التنظيمات تةع المقاوم  الش عي 
اؾ، أكدت "فتح" عمد "حياد في سوريا في ظؿ األحداث الجاري  ىن وعاتوص أوةاع الفمسطينييف 

سوريا ال مؿ عمد تجنيب  لمايمات الفمسطيني  وعدـ الزج عيا في ىذا التراع". مطالع  "الجميع في
 .المايمات مخزؽ التراع القالـ"
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  7/11/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 فرض عقوبات عمى السمطة إذا توجيت لألمم المتحدة لمناقشةنتنياىو يدعو حكومتو  38
، عنيػػػاميف نتنيػػػاىو، إلػػػد اجتمػػػاع اػػػاص لممجمػػػس الػػػوزاري األمنػػػي اسسػػػراليمي دعػػػا رلػػػيس الػػػوزراءتػػػؿ أعيػػػب  

المتػػػار فػػػي حكومتػػػو، أمػػػس، لمنايشػػػ  سمسػػػم  مػػػف الاطػػػوات ال قاعيػػػ  التػػػي يمكػػػف اتااذىػػػا ةػػػد السػػػمط  
كدولػػ  غيػػر عةػػو فػػي الفمسػطيني  ردا عمػػد نيتيػػا التوجػػو لألمػػـ المتحػػدة لطمػػب اتعتػراؼ عالدولػػ  الفمسػػطيني  

 الييل  الدولي .
إف يالم  مػف الاطػوات ال قاعيػ  عرةػت لنقاشػيا  "ى رتس"لتحيف   "الكعير"وياؿ مسؤوؿ إسراليمي، وتؼ عػ

تمييدا لفرةيا عمد السمط  في حاؿ أترت عمد اطوتيا. ومف ىذه الاطوات التي أيرىا المجمس الوزاري  
لاػػاء تتػػاريح ال مػػؿ الممنوحػػ  لمجموعػػ  كعيػػرة مػػف فػػرض ييػػود عمػػد حممػػ  عطايػػات الشاتػػيات المي مػػ ، وا 

عػمف أعػو  لاػاء ع ػض اتتفاييػات اتيتتػادي ، وا  ال ماؿ الفمسػطينييف، وتجميػد أمػواؿ الةػرالب الفمسػطيني ، وا 
الفمسطينييف غير م نييف ع ممي  سمـ ويعادروف إلد "مازف كشاص ت يمكف اعتعاره شريكا لمسمـ. وياؿ إف 

، أمػس، أف جميػع األجيػزة "م ػاريؼ". وكشػفت تػحيف  "ي ، وفي الحػرب لكػؿ طػرؼ مػا ياسػرهحرب دعموماس
األمنيػػ  اسسػػراليمي ، عمػػا فييػػا الجػػيش، ت تػػرض عمػػد فػػرض عقوعػػات كيػػذه، وكػػذلؾ جميػػع المينيػػيف فػػي وزارة 

 الاارجي .
 7/55/8058، الشرق األوسط، لندن

 
  الفمسطينية عقوبات عمى السمطةاإلسرائيمية تعارض فرض  األمنيةالمؤسسة معاريف:  33

أعدت المؤسس  األمني  في إسراليؿ م ارةتيا اتااذ المستوا السياسي في إسراليؿ اطػوات عقاعيػ    الناترة
ةد السمط  الفمسطيني  في حاؿ توجيػت ىػذه إلػد األمػـ المتحػدة لنيػؿ اتعتػراؼ عفمسػطيف دولػ  غيػر عةػو 

أف يكػػوف رؤسػػاء المؤسسػػ  األمنيػػ  أعماػػوا مػػويفيـ ىػػذا إلػػد  "م ػػاريؼ"فػػي الييلػػ  الدوليػػ . وتوي ػػت تػػحيف  
الذيف اجتم وا أمس لمعحث في سعؿ الرد عمد توجو السػمط  الفمسػطيني  لمييلػ   "الوزراء التس  "أعةاء ىيل  

تفةػػػػيؿ الحفػػػػاظ عمػػػػد الت ػػػػاوف المتػػػػيؽ مػػػػع السػػػػمط  "الدوليػػػػ . وعػػػػررت المؤسسػػػػ  األمنيػػػػ  مويفيػػػػا عوجػػػػوب 
 ."سجراءات ال قاعي الفمسطيني ، عمد ا

وأفػػادت التػػحيف  أف وزارة الاارجيػػ  ومجمػػس األمػػف القػػومي فػػي مكتػػب رلػػيس الحكومػػ  يتدارسػػاف م ػػًا منػػذ 
أسػػاعيع سػػعؿ م ايعػػ  الفمسػػطينييف. وي يػػد موظفػػو الييلتػػيف درس اتتفايػػات اتيتتػػادي  الموي ػػ  عػػيف إسػػراليؿ 

فػي شػخف ال قوعػات التػي يمكػف اتااذىػا ةػد السػمط   والسمط  الفمسطيني  لتقػديـ توتػيات لممسػتوا السياسػي
 في حاؿ توجيت األايرة إلد األمـ المتحدة. 

ىػو إنجػاز م نػػوي لمسػمط  لكنػػو "مػف جيتيػا تػػرا المؤسسػ  األمنيػػ  أف اعتػراؼ األمػـ المتحػػدة عفمسػطيف دولػػ  
 ، أي أنو يمكف سسراليؿ الت ايش م و."ليس عاسنجاز الممموس عمد األرض

 7/55/8058ندن، الحياة، ل
 

 إلى األمم المتحدة  من الذىابه يحذر لمسالم.. و  شريكاً ز َيعّد عباس بيري 38
محمػود  مويفػو مػف نظيػره الفمسػطيني زجدد الرليس اتسراليمي شػم وف عيريػ  ػ أحمد رمةاف ووكاتت راـ اهلل
توجػو إلػد اتمػـ المتحػدة ، واتفًا إياه عخنو "شريؾ في مفاوةات السمـ مع إسراليؿ"، لكنو حػذره مػف الععاس
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عيػػػػدؼ الحتػػػػوؿ عمػػػػد اتعتػػػػراؼ عالدولػػػػ  الفمسػػػػطيني  المسػػػػتقم  عتػػػػف  مرايػػػػب، فيمػػػػا ىػػػػدد وزيػػػػر الاارجيػػػػ  
 اسسراليمي عحؿ السمط  الفمسطيني  اذا ايدمت عمد م ؿ ىذه الاطوة.

مر  م ػػ  أيػػاـ، يولػو يعػػؿ توجيػو امػػس إلػد موسػػكو فػي زيػػارة تسػت زنقمػت اسذاعػػ  اسسػراليمي  ال امػػ  عػف عيريػػ
"اعرفو منذ  م يف عامًا... ت ييـ الما  التي يتحدث عيا، سواء كانػت اتنكميزيػ  أو ال رعيػ . انػو شػريؾ، ومػا 

 يقولو، يقولو يعؿ المفاوةات" مع إسراليؿ.
 7/55/8058المستقبل، بيروت، 

 
 حدىم بطعنة سكين بحاجز شعفاطأ بالجيش اإلسرائيمي مستعربين سبعةإصابة  31

ب سػػػػع   مػػػػف أفػػػػراد القػػػػوات اتسػػػػراليمي  الااتػػػػ  الم روفػػػػ  عاسػػػػـ " المسػػػػت رعيف " عجػػػػراح عػػػػيف الافيفػػػػ  أتػػػػي
ويػاؿ  والمتوسط  ا ناء تنفيذىـ عممي  عتر اليوـ ال م اء عمد حاجز ش فاط شػمالي مدينػ  القػدس المحتمػ .

 ما اتيب العقي  عالحجارة.المتادر اتسراليمي  اف احد المست رعيف اتيب عط نات وجييا فمسطينيوف لو في
 1/55/8058، فمسطين أون الين

 
 كوخافي ُيحذر من تحول الجوالن إلى جبية حرب مع دمشق.. و يتأّىب يالجيش اإلسرائيم 31

يالػػت متػػادر عسػػكري  إسػػراليمي ، أمػػس ال م ػػاء، إف جػػيش اتحػػتمؿ يػػرر اسعقػػاء   ػػػ زىيػػر أنػػدراوس الناتػػرة
ري  اسسػػراليمي  وذلػػؾ مػػع تزايػػد حػػاتت مػػا أسػػمتيا المتػػادر عاجتيػػاز عمػػد حالػػ  التخىػػب عمػػد الحػػدود السػػو 

الحدود وحوادث إطمؽ نػار مػف سػوري  عاتجػاه إسػراليؿ، كانػت آارىػا حاد ػ  إطػمؽ النػار أمػس األوؿ، عمػد 
 سيارة جيب إسراليمي  في الجوتف السوري المحتؿ.

د الم ارةػػػ  السػػػوري ، يقترعػػػوف اػػػمؿ وعحسػػػب مويػػػع تػػػحيف  'يػػػدي وت أحرونػػػوت' عمػػػد اسنترنػػػت فػػػإف أفػػػرا
الم ارؾ مف السياج الحدودي مع إسراليؿ ويقفوف عمحاذاتو انطمًيا مف فرةي  أف الجيش ال رعي السوري لف 
يطمػػؽ النػػار عشػػكؿ معاشػػر عاتجػػاه الجػػوتف المحتػػؿ، وزادت المتػػادر عينيػػا يالمػػً  إنػػو عػػالرغـ مػػف أف حاد ػػ  

مػؽ الجػيش اسسػراليمي يتركػز فػػي األسػاس مػف احتمػاتت فقػداف الجػػيش إطػمؽ النػار أمػس األوؿ، فػإف جػػؿ ي
السػػوري السػػيطرة وتمركػػز اميػػا وجيػػات إرىاعيػػ  فػػي المنطقػػ  ومػػف  ػػـ يياميػػا تحقًػػا عػػإطمؽ سمسػػم  عمميػػات 
ةد إسراليؿ، م عرًة عف اشيتيا مف أْف تتحوؿ ىةع  الجوتف ال رعي  السوري  المحتم  إلد نسا  أارا مف 

 يرة سيناء.شعو جز 
وكاف يالد ىيلػ  األركػاف اسسػراليمي، عينػي غػانتس، يػد حػذر أمػس مػف انػزتؽ األحػداث السػوري  إلػد إسػراليؿ 
وأمر يواتو المنتشرة في اليةع  المحتم  عرفع حالػ  التخىػب مػف أجػؿ الحػؤوؿ دوف ذلػؾ، وعمػوازاة ذلػؾ، يالػت 

 الحدود مع سوري . المتادر، يواتؿ الجيش نتب شعك  رادارات متطورة عمد اط 
يشار فػي ىػذا السػياؽ إلػد أف الجنػراؿ افيػؼ كواػافي، يالػد شػ ع  اتسػتاعارات ال سػكري  سأمػافا فػي الجػيش 
اسسراليمي، كاف يد ععر مؤارا عف يمقو مف اطر تحوؿ ىةع  الجوتف إلػد جعيػ  حػرب مػع سػوري ، وذلػؾ 

 في أعقاب تدىور األوةاع في دمشؽ.
، لػػػـ ي ػػػد 1973الػػػذي سػػاد فػػػي الجػػوتف طيمػػػ  عشػػرات السػػػنيف منػػذ حػػػرب أكتػػوعر ويػػاؿ كواػػػافي إف اليػػدوء 

مةػػػموًنا، فالم ػػػارؾ الػػػدالرة فػػػي سػػػوري  عػػػيف جػػػيش النظػػػاـ وعػػػيف الم ارةػػػيف يقتػػػرب ك يػػػًرا مػػػف الحػػػدود مػػػع 
إسراليؿ، والنظاـ السوري يفقػد سػيطرتو عمػي منػاطؽ ك يػرة، عينيػا منطقػو الجػوتف، وىنػاؾ يػوا مػف تنظيمػات 

عدة والجياد ال المي تستاؿ الوةع وتتؿ إلي الجي  الشريي  مف الجوتف، واألمر يامػؽ تحػديات جديػدة القا
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إمػػػاـ إسػػػراليؿ، عمييػػػا أف تسػػػت د إلييػػػا جيػػػدا وتك ػػػؼ جيودىػػػا لمجاعيتيػػػا، عمػػػد حػػػد ت عيػػػره وأكػػػدت متػػػادر 
يتػػػػو، وأوةػػػػحت عسػػػػكريو أف اتسػػػػتاعارات ال سػػػػكري  تقػػػػـو عدراسػػػػ  الوةػػػػع وتتاػػػػذ إجػػػػراءات جديػػػػدة لمواج

المتػادر أف إسػػراليؿ ليسػػت الجػػار الوحيػػد الػػذي ينتاعػػو القمػػؽ مػػف تػػدىور األوةػػاع فػػي سػػوري ، فكػػؿ جيرانيػػا 
 ياشوف مف انتقاؿ التراع إلد حدودىـ، عاسةاف  إلد ذلؾ.

 7/55/8058القدس العربي، لندن، 
 

 مزارع شبعا المبنانية في  إسرائيميةتدريبات  37
ش اتحتمؿ اسسػراليمي عنػد ال اشػرة مػف تػعاح أمػس، تػدريعات عسػكري  دااػؿ أجرا جي  طارؽ اعو حمداف

الد  ساعات. 4مزارع شع ا المحتم  وعند األطراؼ الشريي  لمجوتف السوري المحتؿ، وذلؾ عمد مدا حوالي 
ذلػػؾ، ك ّػػؼ اتحػػتمؿ اسسػػراليمي، أمػػس، تحتػػيناتو ال سػػكري  فػػي ال ديػػد مػػف مواي ػػو المتقدمػػ  عمػػد جعيػػ  

 ."لمزارعا"
 7/55/8058السفير، بيروت، 

 
 "استعراضية"  محاكمة تركيا لضباطيا عدّ إسرائيل" ت: "الحريةالعدوان عمى أسطول  34

لندف  شنت إسراليؿ ىجوما عمد تركيا مع افتتاح محاكم  أرع   مف كعار عسكريييا الساعقيف فػي إسػطنعوؿ، 
الػذي أسػفر عػف  2010تار عف يطاع غػزة فػي غيايعا عتيم  المسؤولي  عف ال دواف عمد أسطوؿ كسر الح

 أتراؾ وجرح ال شرات.  9مقتؿ 
وياؿ وزير الاارجيػ  اسسػراليمي أفياػدور ليعرمػاف إف افتتػاح ىػذه المحكمػ  التػوري  ةػد مسػؤوليف عسػكرييف 

 إسراليمييف في تركيا يؤكد أف ليس لدا السمطات التركي  أي ني  ستمح ال ميات عيف العمديف.
أف السمطات التركي  وعدت مف الت اوف مع إسراليؿ لحؿ المشاكؿ اسيميمي  تس د إلد امػؽ "عرماف وأةاؼ لي

المزايدات مف األزمات غير الةروري . نحف نحتـر تركيا ومواطنييػا ولكننػا لػف ن تػذر عػف تنفيػذ واجعاتنػا فػي 
ؿ مػػا لػدييا مػف يػوة دفاعػا عػػف عكػ". وااتػتـ ليعرمػػاف القػوؿ  إف الحكومػ  سػتف ؿ "الػدفاع عػف مػواطني إسػراليؿ

المسػػػؤوليف اسسػػػراليمييف وكػػػؿ جنودنػػػا الشػػػج اف أمػػػػاـ أي يةػػػايا يانونيػػػ .. وىػػػي الحػػػرب الجديػػػدة الموجيػػػػ  
 ."ةدىـ

إنيػا محاكمػ  تػوري  "وياؿ المتحدث عاسـ وزارة الاارجي  اسسػراليمي  ياػاؿ عػالمور لوكالػ  التػحاف  الفرنسػي  
لػػـ "، مةػػيفا أف المتيمػػيف لػػـ يعماػػوا عطعي ػػ  اتتيامػػات ةػػدىـ. وأةػػاؼ  "وت عميػػ  ليػػا عالقػػانوف والقةػػاء

إنػو اسػت راض لمدعايػ ، ألنػو لػو أرادت ". وتػاعع  "يمنحوا ولو حتد فرتػ  رمزيػ  لت يػيف مم مػيف يػانونييف ليػـ
 ."الحكوم  التركي  أف تقـو عشيء ف م، لكانت ت اممت مع إسراليؿ

  7/55/8058الشرق األوسط، لندن، 
 

 يرانيون يشاركون بمحادثات نووية في بروكسلا  و  سرائيميونإمسؤولون : الغارديان 36
لنػػدف يػػو عػػي اي  كشػػفت تػػحيف  'الاارديػػاف' امػػس ال م ػػاء، أف مسػػؤوليف اسػػراليمييف وايػػرانييف يشػػاركوف فػػي 

 قػػد اجتمػػاع حػػوؿ منػػع انتشػػار األسػػمح  النوويػػ  فػػي ال اتػػم  العمجيكيػػ  عروكسػػؿ، عخمػػؿ أف يميػػد الطريػػؽ ل
مؤتمر دولي كامؿ في األشير المقعم  عشخف حظر األسمح  النووي  وغيرىا مف أسمح  الدمار الشامؿ عمنطق  

 الشرؽ األوسط.
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ويالت التحيف  إف المسؤوليف اسيرانييف واسسراليمييف يشاركوف ظاىريًا عتػف  مػواطنيف عػادييف فػي اجتمػاع 
  نيفا ووتؼ عخنو حمق  دراسي  أكاديمي .عروكسؿ عمد مدا يوميف، والذي كاف عدأ أمس سات

 7/55/8058القدس العربي، لندن، 

 
 "نفتالي بنيت" المتطرف رئيسًا لحزب البيت الييودي 80

عكػػػا أوف تيػػػف  أفػػػادت تػػػحيف  يػػػدي وت أحرنػػػوت تػػػعاح اليػػػوـ، أف اتنتااعػػػات الدااميػػػ  فػػػي حػػػزب العيػػػت 
عقًا "نفتػالي عنيػت" ع ػد أف تفػوؽ عمػد منافسػو الييودي يد أسفرت عف فوز مدير عػاـ مجمػس المسػتوطنات سػا

 الرليس الساعؽ لمحزب "زعولوف أورليؼ" الذي أعمف عدوره اعتزالو السياس  فور إعمف النتالج.
ووفقًا لمتحيف  فػإف "عنيػت" الػذي عمػؿ إلػد جانػب نتنيػاىو فػي الحكومػ  الحاليػ ، ويقػود تيػارا سياسػيا متشػددا 

% فقط مػف أتػحاب حػؽ اتيتػراع. 32فيما حتؿ "أورليؼ" عمد % مف مجمؿ األتوات، 67حتؿ عمد 
وأعمف "عنيت" مع فوزه أنو يرا نتالج اتنتااعات دليم عمد أف "التػييوني  لػـ تنػو دورىػا، وأنػو ي تقػد عخنػو ت 

 يوجد أي شعر مف أرض إسراليؿ ااةع لممفاوةات".
انتتػػػار نفتػػػالي عنيػػػت "إكمػػػاؿ ال ػػػورة فػػػي المقاعػػػؿ أعمػػػف عةػػػو الكنيسػػػت أوري أورعػػػاخ أنػػػو يجػػػب انف ع ػػػد 
 وانتااب ناع  مف المرشحيف لقالم  العيت الييودي في األسعوع القادـ".

 7/55/8058عكا اون الين، 
 

 والفمسطينيين "إسرائيل"معنية جًدا بتجديد العممية التفاوضية بين  روسيادراسة إسرائيمية:  85
ز أعحػاث األمػف القػومي اسسػراليمي، التػاعع لجام ػ  تػؿ الناترة ػ زىير أنػدراوس  رأت دراسػ  تػادرة عػف مركػ

أعيػػػػػب، أف روسػػػػػيا وةػػػػػ ت اطػػػػػ  مت ػػػػػددة المجػػػػػاتت لم ػػػػػودة إلػػػػػد الشػػػػػرؽ األوسػػػػػط وعقػػػػػوة ، تفتػػػػػ  إلػػػػػد أف 
 اسمعراطوري  الروسي  عادت لتةرب مرة أارا.

طقػػ  وعحسػػب العاحػػث تسػػفي مػػاغيف، المتاتػػص عالشػػؤوف الروسػػي ، فػػإف اطػػ  موسػػكو ت تقتتػػر عمػػد من
الشػػرؽ األوسػػط فقػػط، إنمػػا فػػي أفريقيػػا وآسػػيا أيةػػا، وىػػدفيا النيػػالي ىػػو التػػخ ير عمػػد الوةػػع الجديػػد لمنظػػاـ 

 ال المي.
ف روسيا م ني  جًدا عتجديد ال ممي  التفاوةي  عػيف إسػراليؿ والفمسػطينييف، وذلػؾ عيػدؼ التخكيػد أماغيف ورأا 

اع أاػرا عالشػرؽ األوسػط، كمػا لفتػت الدراسػ  إلػد عمد عودتيا إلد المنطق  وترؼ األنظار عف منػاطؽ نػز 
أف الدعـ الروسي لحرك  حماس لـ يتويػؼ عػالمرة، وعمػوازاة ذلػؾ، واتػمت الحفػاظ عمػد عميتاىػا المميػزة مػع 

 السمط  في راـ اهلل المحتم ، وذلؾ عمد أمؿ أْف تكوف وسيًطا عيف التنظيميف الفمسطينييف. 
 7/55/8058القدس العربي، لندن، 

 
 تجاوز الجماعات المتطرفة وأصبح سموكا عاما لممجتمع الييودي "األقصى"عمى االعتداء مال الخطيب: ك 88

ياؿ نالب رليس الحرك  اسسممي  في الدااؿ الفمسطيني الشيخ كماؿ الاطيب  "إف التت يد   القدس
عاما لممجتمع اتحتملي اتسراليمي عحؽ المسجد األيتد تجاوز الجماعات المتطرف ، وأتعح سموكا 

الييودي ككؿ"، وأةاؼ الاطيب في تتريح تحفي أمس ال م اء أف زيارات أعةاء الكنيست األيتد 
 في ظؿ سعاؽ انتااعي محموـ في "إسراليؿ"، ي عت أف األيتد أتعح دعاي  انتااعي  رالج  ألتحاعيا".
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ؿ كسب األتوات في وعيف الاطيب أف المرشحيف يحاولوف است طاؼ التيار الديني المتطرؼ مف أج
انتااعات الكنيست المقعم ، مشيًرا إلد أف المرشحيف ي تعروف األيتد ىو الحتاف الراعح لدييـ 
عاتنتااعات، وأوةح أف ىذه اسجراءات يجب أف تةع ال رب والمسمميف عند مسؤولياتيـ؛ لحماي  المسجد 

 األيتد مف محاوتت ايتحامو وتدنيسو المستمرة.
 7/55/8058، السبيل، عّمان

 
 : عباس ال يعبر إال عن نفسو84يقادة فمسطيني 83

رليس لجن  المتاع   ال رعي  في الدااؿ المحتؿ محمد زيداف استفزتو تتريحات رليس   ىدا عارود -غزة
السمط  الفمسطيني  محمود ععاس الذي ترَح في لقاء تمفزيوني أنو لف ي ود إلد تفد، وآ ر أف ي عر عف 

"ت يحؽ ل عاس أف ي عر عنا، فيو إف استاند عف يريتو نحف متمسكوف عيا وعكاف  القرا   رأيو لػ"فمسطيف"
الفمسطيني  المحتم "، متاع ا  "الاريب في األمر أف تنازلو لـ يكف في سياؽ دعوتو لممفاوةات عمد سعيؿ 

 يوني".الم اؿ أو است راض دعموماسيتو وحنكتو السياسي  في م ارض دولي ، عؿ كاف في لقاء تمفز 
وتاعع زيداف  "حؽ ال ودة ت يمايو تتريح ععاس أو غيره، وت يحؽ ألي أحد أف يتفاوض عمد  واعتنا 

 الوطني ، ولف نقعؿ ألي أحد أف يتادر حقنا عخرةنا المحتم ".
النالب ال رعي في الكنيست اسسراليمي طمب التانع ياؿ لػ"فمسطيف"  "ت يحؽ ألي رليس فمسطيني التنازؿ 

لااء وجود المجليف الفمسطينييف الذيف ي يشوف عمد أمؿ الرجوع إلد أرةيـ". عف حؽ  ال ودة وا 
في حيف طالب النالب ال رعي في الكنيست محمد عرك  النخي عالقةي  الفمسطيني  وال واعت عف كاف  

فزيوني السجاتت السياسي ، مةيفا في حوار مقتةب مع "فمسطيف"  "الامفات التي تسععيا التقرير التم
 ساعد في تنفيذ األجندة اسسراليمي  التي تتنكر لمش ب الفمسطيني عخكممو ت لحؽ ال ودة فقط".

النالب إعراىيـ ترتور ياؿ في عياف تحفي ت قيعا عمد تتريح ععاس  " فوؽ ما أ ارتو مف جدؿ 
وطني  نفسيا، فمسطيني سيئ ت يتب في متمح  الوحدة الوطني  ناىيؾ في متمح  القةي  ال –فمسطيني 

فإنيا ان كاس ألمؿ الرليس األشعو عالسراب الاادع في تايير المويؼ سواء عمد مستوا أمريكا والمجتمع 
 الدولي، أو عمد مستوا سإسراليؿا".

 1/55/8058، فمسطين أون الين
 

 ": أوضاع الفمسطينيين في سوريا تزداد سوًءافمسطينىويدي لـ"عمي  88
عاـ منظم   اعت لحؽ ال ودة في لعناف عمي ىويدي، أف أوةاع المجليف أكد مدير   أحمد المتري -غزة

الفمسطينييف في المايمات السوري ؛ تزداد سوًءا يوًما ع د آار، وذلؾ في ظؿ حال  اتستيداؼ الواةح  
 التي يت رةوف ليا، مشدًدا عمد أف ذلؾ يتطمب ويف  جدي  مف يعؿ المؤسسات والجيات الم ني .

تتريح لػ"فمسطيف"  "إف مجازر ترتكب عحؽ الفمسطينييف في مايـ اليرموؾ وغيره مف  وياؿ ىويدي في
المايمات الفمسطيني  في سوريا، وكخنيا ُت ايب عمد حيادىا اسيجاعي وتقديميا لممساعدات اسنساني  

 واسغا ي  لمنازحيف الفمسطينييف والسورييف".
الحياد ولكف في ظؿ الفوةد فإف ىناؾ عتاعات وأوةح ىويدي أف المايمات "ااتارت أف تكوف عمد 

مسمح  تستاؿ الظروؼ لتمارس الاطؼ وتطمب الفدي ، وأف ىناؾ مااوؼ مف ازدياد أعداد النازحيف إلد 
 مايمات لعناف األمر الذي يد يؤ ر عمد الوةع الديموغرافي واألمني".
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شييد،  600ؼ عف تجاوز ال دد وفي سياؽ آار اسحتاليات المت مق  عخعداد الشيداء والنازحيف، كش
وانتؼ مف الجرحد والمتاعيف، والتي يةاؼ إلييا حاتت تدمير العيوت، وسري  الممتمكات عسعب 

 الفوةد الجاري .
وأشار ىويدي إلد أف ىناؾ زيادة في أعداد النازحيف مف المايمات إلد لعناف واألردف وغيرىما مف العمداف، 

آتؼ  10عالم  نازح  إلد لعناف، وعما يتجاوز  2000تحدث عف وجود حيث إف ىناؾ أعدادا تقريعي  ت
 ، فيما أف ىناؾ ألؼ تجئ نزحوا إلد األردف.7500نازح، ت ترؼ األونروا رسميا عػ

وأعرب عف اعتقاده عخف استيداؼ المايمات "مف يعؿ ال تاعات المسمح "، يختي في سياؽ الرغع  لتيجير 
ي  المجليف وحؽ ال ودة، معينا أف عدد المجليف الفمسطينييف في سوريا المجليف اارج سوريا، وشطب ية

وشدد عمد أف وكال  غوث وتشايؿ المجليف "األونروا" ىي المسلول  عشكؿ  يتجاوز النتؼ مميوف تجئ.
رسمي عف تقديـ المساعدات ليؤتء المجليف، وذلؾ وفقا لممعادئ التي تخسست عمييا، رافةا في الويت ذاتو 

 دـ تقديـ الادمات لمجليف لتذرع الوكال  ع دـ وجود معالغ إةافي  لدييا.ع
وشدد عمد أف ىناؾ تقتيرا واةحا مف يعؿ الجيات الم ني  عامؼ األونروا في دعـ المجليف والنازحيف 
مف مايمات سوريا، وتسيما السمط  الفمسطيني ، مشيرا إلد أف األايرة يدمت في عداي  األزم  مساعدات 

 عيني ، وتويفت ع دىا. 

 1/55/8058، فمسطين أون الين
 

  5617 الف معتقل فمسطيني من غزة منذ عام 811عبد الناصر فروانة:  81
ياؿ مدير دالرة اسحتاء في وزارة األسرا والمحرريف الفمسطيني  ععد الناتر فروان  اف سمطات   غزة

 .1967ليا لقطاع غزة عاـ ألؼ فمسطيني منذ احتم 266300اتحتمؿ اعتقمت أك ر مف 
 760% مف إجمالي حاتت اتعتقاؿ في فمسطيف والتي عمات حوالي 35ويالت اف ىؤتء يشكموف ما نسعتو 

 .1967ألؼ حال  اعتقاؿ منذ عاـ 
وأوةح فروان  في تقرير امس اف سمطات اتحتمؿ حاولت امؿ سنوات اسنتفاة  الفمسطيني  ج ؿ يطاع 

مواطنا عشكؿ فردي أو  225حوالي  2002ني الةف  الارعي  فخع دت منذ عاـ غزة منفد ألسرا ومواط
 جماعي إلد القطاع ع ةيـ لفترات زمني  محدودة، والع ض انار لفترات مفتوح  .

أسيرًا منيـ في  27مف أعناء القطاع في السجوف والم تقمت اسسراليمي  واف  470وأشار الد اف ىناؾ 
 و.اتعتقاؿ يعؿ اتفاؽ أوسم

 7/55/8058، الدستور، عّمان
 

 باإلعتداء عمى المسيرة النسائية في غزة األمنية جيزةاألتستنكر قيام " راصد" 81
ارتكعت اجيزة اتمف العوليسي  التاع   لحكوم  حماس أمس إنتياكًا فادحًا لحري  لرأي والت عير في يطاع 

الةرب المعرح عال تي واليراوات عمد غزة، حيث أيدمت ىذه األجيزة العوليسي  األمني  عاسعتداء ع
مجموع  مف النساء ومنيـ كوادر نسالي  عارزة مف الفتالؿ والقوا الفمسطيني  كانوا يد نظموا مسيرة سممي  

 تدعو سنياء اسنقساـ الفمسطيني أماـ مقر المجمس التشري ي في غزة.
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اتنتياكات الفادح  والاير معرره لحري  إف الجم ي  الفمسطيني  لحقوؽ اسنساف سراتدا تستنكر وعشدة ىذه 
الرأي والت عير والتجمع السممي في يطاع غزة، م تعره عخف ما حدث أماـ مقر التشري ي يختي في السياس  
 المتع   لحكوم  حماس في تكميـ األفواه، حيث أف ىذه اتعماؿ ت تيدؼ إت لت طيؿ المتالح  الفمسطيني .

حماس في غزة وأجيزة األمني  والعوليسي  عاحتراـ حري  الرأي والت عير  إف سراتدا تطالب حكوم  حرك 
والتجمع السممي وكاف  الم ايير الدولي  لحقوؽ اسنساف، والقانوف األساسي لمسمط  الفمسطيني ، والقوانيف ذات 

ساوي  ت ع  ال مي ، وةماف منع تكرار ىذه اتعماؿ التي ت تميؽ عاسنساف الفمسطيني الذي ي يش حياة مخ
 تحت نير وحتار اتحتمؿ.

 7/55/8058، الشرق األوسط، لندن
 

 في صيدا ومخيماتيا من الفمسطينيين والسوريين نازحة ةعائم 5450 :إحصاءات 87
تتزايد األععاء الممقاة عمد مدين  تيدا ومحيطيا ومايماتيا، نتيج  استةاف  النازحيف   محمد تالح

مف سوريا يومًا ع د يوـ، حيث ترتفع أعدادىـ، عحيث عمغ مجموع النازحيف السورييف والفمسطينيف الوافديف 
عالمت. وعاتت المؤسسات والجم يات في المدين  عاجزة عف تقديـ ما يمزميـ مف  1810المسجميف 

فدة إلد منطق  تيدا امساعدات. وتشير متادر الجم يات، التي ت تني عشؤوف النازحيف إلد أف األعداد الو 
ت عشكؿ كعير اتوتًا في األياـ القميم  الماةي . وذلؾ عمد ما يعدو عسعب سوء األوةاع يد ازداد

األمني  في الشماؿ والعقاع، وعسعب توافد أعداد كعيرة مف النازحيف مف فمسطينيي سوريا إلد أيارعيـ في 
 ة.مايـ عيف الحموة والمي  ومي ، ع د اةطراب األوةاع في مايـ اليرموؾ والمناطؽ المجاور 

فإف أعداد النازحيف تتوزع عمد الشكؿ التالي   "اتحاد المؤسسات اسغا ي  في تيدا"ووفؽ إحتاءات 
عالم ، والنازحوف في  330عالم ، والنازحوف في جوار مدين  تيدا  775النازحوف في مدين  تيدا المدين  

 40ي  سفمسطيني سوريا عالم ، والنازحوف في مايـ المي  وم 665مايـ عيف الحموة سفمسطيني سوريا 
أف عدـ التفات المؤسسات الدولي  والدول  المعناني  إلد النازحيف في تيدا "عالم . ويشير المتدر إلد 

والجنوب، يج ؿ المؤسسات األىمي  تقؼ عاجزة عف تقديـ الحاجات الرليسي  لمنازحيف، اتوتًا اننا عمد 
 ."أعواب فتؿ الشتاء

 7/55/80585، السفير، بيروت
 

 المفتوح عن الطعام  عروضًا إسرائيمية إلنياء إضرابو يرفضالشراونة ألسير أيمن ا 84
كشؼ أسير محرر مف سجوف اتحتمؿ اسسراليمي النقاب عف أف األسير المةرب   أدىـ الشريؼ -غزة

 عف الط اـ أيمف الشراون  رفض عروةًا إسراليمي  سنياء إةراعو المفتوح عف الط اـ.
ني الزعانيف إلد أف ةاعطًا مف مااعرات اتحتمؿ عرض عمد الشراون  اسع اد إلد غزة أو ونعَّو المحرر ىا

 األردف، أو القعوؿ عامس سنوات اعتقاؿ إداري مع عدـ ةماف إطمؽ سراحو ع د انتياء محكوميتو.
عالحري  أو لكف الشروان  رد عمد ىذه ال روض األرع اء الماةي، يالًم لمااعرات اتحتمؿ  "لف أيعؿ إت 

 يومًا، عحسب الزعانيف. 120الموت" في إشارة إلد إتراره عمد مواتم  اسةراب الممتد ألك ر مف 
 1/55/8058، فمسطين أون الين

 
 االضراب يشل المدارس الحكومية في االراضي الفمسطينية  86
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غمقت اعواعيا اماـ اك ر وليد عوض  شؿ اتةراب ال م اء المدارس الحكومي  الفمسطيني  ع د اف ا - راـ اهلل
الؼ طالب واجعرتيـ عمد العقاء في منازليـ عسعب رفض مدرسييـ التوجو لم مؿ ل دـ مقدرة  800مف 

 الحكوم  الفمسطيني  عمد دفع رواتعيـ وتحسيف اوةاعيـ.
في حيف وجاء اسةراب ال اـ في المدارس الحكومي  الفمسطيني  ال م اء تمعي  لدعوة اتتحاد ال اـ لمم مميف 

واتمت المدارس الاات  فتح اعواعيا لطمعتيا المنتميف لطعق  اتغنياء مف اعناء الش ب الفمسطيني، والتي 
 تةـ عمد مقاعدىا الدراسي  م ظـ اعناء المسؤوليف الفمسطينييف عالسمط  الوطني .

ت  التي تتقاةد وت عد مف الذكر عخف م ظـ المسؤوليف الفمسطينييف يسجموف اعناءىـ في المدارس الاا
 رسوما دراسي  ت يستطيع غالعي  الفمسطينييف دف يا.

 7/55/8058، القدس العربي، لندن
 

 استيطانية فييا تمييدا لوضع بؤر ببيت لحم أراضٍ مستوطنون يجرفون  10
يامت جرافات تاع   لممستوطنيف عتجريؼ أراض زراعي  في منطق  ام  القطف جنوب عيت لحـ، تمييدا 

ويالت متادر محمي  إف جرافات تاع   لممستوطنيف شرعت عتجريؼ أرض  تيطاني  فييا.لوةع عؤر اس
 دونـ وتسويتيا تمييدا لنتب عيوت متنقم  "كرفانات" فييا. 1700مساحتيا 

وأةافت المتادر "إذا ما تـ وةع ىذه العيوت المتنقم  في المنطق  المذكورة، فإف ىذا اسجراء سيؤدي إلد 
 عف جنوعيا وىو ما حدث لمريؼ الارعي يعؿ سنوات". فتؿ مدين  عيت لحـ

 1/55/8058، فمسطين أون الين
 

المجاىـــدين "ضـــد  يرانيـــة والمصـــريةمـــع المخـــابرات اإل بالتعـــاون وحكومتيـــا حمـــاس يـــتيم قيـــادي ســـمفي 15
  "السمفيين

اتيـ ييادي في جماع  سمفي  في يطاع غزة، حرك  حماس التي تسيطر عمد القطاع   ا ؼ ب -غزة 
ػ"ممحق " ناشطي الجماعات السمفي  في اطار "الحرب عمد اترىاب"، لكنو اكد است داد جماعتو لمحوار مع ع

 الحرك  "شرط اف يكوف عمنيًا".
وياؿ القيادي الشيخ انس ععد الرحمف "لمسؼ ت يوجد عمي  عيف المجاىديف السمفييف وعيف حماس 

 ؿ السجوف".وحكومتيا ات مف امؿ الممحقات اتمني  وداا
وياؿ اف حماس "تقوـ عنفس دور اتاواف المسمموف في كؿ مكاف" مشيرًا الد انيـ "في ال راؽ كانوا شركاء 

 مع المحتؿ لحرب السمفييف، وفي فمسطيف لـ تشذ حماس عف ىذه السياس  ةد السمفييف".
"، مؤكدا اف "سياس  الحرب وتاعع اف حكوم  حماس "تت اوف مع المااعرات المتري  ومع المااعرات اتيراني 

 ليست جديدة ةد المجاىديف السمفييف".
 تميعي  فيما يسمد عالحرب عمد اترىاب".  -وتاعع اف "ىذه السياس  جزء مف السياس  الدولي  التييو

 7/55/8058، الحياة، لندن
 

 لشجاعة" عالمية والثقافية "سكايز" في غزة تفوز بجائزة "امركز الدفاع عن الحريات اإل مراسمة 18
تسممت مراسم  مركز الدفاع عف الحريات اتعممي  وال قافي  "سكايز" سعيوف سمير يتيرا في غزة   عيروت

، 2012تشريف اتوؿ/اكتوعر  24التحافي  أسماء الاوؿ، في حفؿ ُأييـ في مدين  نيويورؾ يـو اترع اء 
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لشجاع  في التحاف  مف "مؤسس  إعمـ تشريف اتوؿ، جالزة ا 29وآار في مدين  لوس أنجمس يوـ ات نيف 
ا، تقديرا لدورىا في "الت ميؽ عمد International Women's Media Foundationالمرأة الدولي " س

 األحداث السياسي  وال قافي  عمد الرغـ مما ينطوي عميو ذلؾ مف تيديدات تمس حياتيا".
 7/55/8058، الحياة، لندن

 
 غزةلمواطنين من مغادرة  األجيزة األمنية منعيرصد حاالت  "الميزان"مركز  13

ياؿ مركز الميزاف لحقوؽ اسنساف، إف أجيزة أمف الحكوم  المقال  عازة من ت امس  أشااص مف  ة  غز 
ماادرة يطاع غزة امؿ األسعوع الماةي، مف عينيـ أشااص يرغعوف في السفر لارض ال مج أو الدراس  

 وغ يانوني.عدوف أف يحتوا يرار المنع عمد أي مس
 7/55/8058، القدس، القدس

 
  ضد الخدمة في جيش االحتالل الناصرةحممة تواقيع وعرائض في  18

، حمم  48أطمؽ "تجمع الشعاب النتراوي" في مدين  الناترة ال رعي  شماؿ فمسطيف المحتم  عاـ   الناترة
 عمد عرالض ةد الادم  ال سكري . تواييع 

إف ىذه ال رالض موجي   ا6/11"يدس عرس" نسا  عنو اليـو ال م اء سوياؿ التجمع في ععاف تحفي تمقت 
لطمب وشعاب المدين ، لجمع أكعر عدد مف التواييع ةد حمم  التجنيد التي تقوـ عيا  عشكؿ ااص 

 المؤسس  اسسراليمي  لمحاول  تجنيد أعناء فمسطينيي الدااؿ. 
ًا تجنيدنا في الجيش اسسراليمي، ونرفض أف وجاء في ال رية ، عحسب العياف "نحف نرفض رفةًا ياط 

نكوف أداة أارا في يد اتحتمؿ، مؤكديف كشعاب أننا جزء ت يتجزأ مف ش عنا الفمسطيني في كؿ مكاف في 
 الدااؿ والشتات، والةف  الارعي  والقطاع".

 1/55/8058قدس برس، 
 

   دم االحتالل لمساكنيمألف مقدسي بال مأوى بفعل ى 530": سموانلجنة الدفاع عن أراضي " 11
ألؼ مواطف مقدسي ت يممكوف منازؿ تخوييـ  130راـ اهلل  أظيرت م طيات فمسطيني ، عخف ما ت يقؿ عف 

 وعالمتيـ، في حيف تفرض سمطات اتحتمؿ اسسراليمي ييودًا عمد منحيـ تراايص لعناء المساكف.
سياس  ىدـ المنازؿ الفمسطيني  وماّططات  وأشارت "لجن  الدفاع عف أراةي سمواف" في تقرير ليا حوؿ
منزؿ فمسطيني في القدس وةواحييا  22500تفريغ مدين  القدس مف سكانيا األتمييف، إلد وجود حوالي 

متّنف  وفقًا لسمطات اتحتمؿ اسسراليمي  عمد أنيا "غير يانوني " ومشمول  عقوانيف اليدـ، عدا عف وجود 
 .ألؼ مواطف مقدسي عم مخوا 130

في  52ا، فإف ما نسعتو 11|6وعحسب م طيات التقرير الذي تمّقت "يدس عرس" نسا  عنو، اليوـ ال م اء س
مستوطن  ييودي  ُأييمت امؿ السنوات الماةي  ع د  18المال  مف أراةي مدين  القدس المحتم  تشاميا 

اةراء يحّظر عمد الفمسطينييف في المال  مف األراةي المتعقي  متّنف  كمناطؽ  28احتمؿ المدين ، وأف 
العناء عمييا، فيي كػ "مازوف استراتيجي لمشاريع استيطاني  وتيويدي  مستقعمي "، وأف الطرؽ والشوارع 

 125في المال  مف أراةييا، لتتعقد  10والمرافؽ ال ام  في المدين  المقّدس  مقام  عمد مساح  ت تتجاوز 
المال  مف أراةي القدس وىي ماّتت  لممقدسييف وأعماؿ العناء في  10كيمومتر مرعع وتشّكؿ ما نسعتو 
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جراءات الحتوؿ عمد  والتطوير ااّتتيـ، غير أف غالعي  ىذه األراةي تقع ةمف التجم ات السكني  وا 
 تراايص عناء م قدة وت ع  ومكمف ، وفؽ التقرير.

 2019ؿ ىدـ ما ت يقؿ عف وأةاؼ العاحث فاري أعو ذياب رليس "لجن  الدفاع عف سمواف"، أف اتحتم
مميوف  600، لتعمغ ييم  الاسالر المادي  لممواطنيف المقدسييف 1948منزؿ فمسطيني في القدس منذ عاـ 
 دوتر أمريكي، وفؽ ما جاء في تقريره.

 1/55/8058قدس برس، 
 

  ليستوطن ييود العالم في فمسطين عباس عن حق الالجئين يتنازلمركز "العودة": ال يعقل أن  11
لندف  أعرب مركز ال ودة الفمسطيني عمندف عف استنكاره لتتريحات رليس السمط  محمود ععاس، والتي 

يام  دول  عمد حدود  وعدـ رجوع المجليف  67ياؿ عخنيا تةمنت إشارات واةح  لمتنازؿ عف حؽ ال ودة وا 
 ىي أراةد إسراليمي  لألعد.  48الفمسطينييف إلد عمداتيـ ويراىـ األتمي  التي ىجروا منيا وأف أراةد ال اـ 

ا أرسؿ نسا  منو لػ "يدس عرس"، عمد أف 11|6وشدد مركز ال ودة الفمسطيني، في عياف لو اليوـ ال م اء س
مويؼ رليس السمط  "اروج عف اسجماع الوطني الفمسطيني الذي ي تعر حؽ ال ودة حؽ أتيؿ ومقدس 

 لمتترؼ". لمش ب الفمسطيني وت يسقط عالتقادـ وغير ياعؿ 
واعتعر المدير ال اـ لممركز ماجد الزير أف تتريحات ععاس "ليا ةرر كعير عمد ال مؿ التةامني الش عي 
مع الفمسطينييف في الاارج"، وياؿ  "ت ي قؿ أف يتنازؿ الرليس ععاس عف حؽ ال ودة لكي يختي ييود ال الـ 

يف مف القتاؿ في سوري  عالقيف عمد الحدود عيف ويستوطنوا في فمسطيف عينما أعناء الش ب الفمسطيني اليارع
 األردف وسوري ".

 1/55/8058قدس برس، 
 

  مئات المستوطنين قبر يوسف بحماية عسكرية اقتحامنابمس: مواجيات بعد  17
ا، مدين  ناعمس عشماؿ الةف  الارعي ، 11|7ناعمس  ايتحـ ملات المستوطنيف الييود، فجر اليوـ األرع اء س

 ديني  في مقاـ يعر يوسؼ عحماي  مف جيش اتحتمؿ اسسراليمي.وأدوا طقوًسا 
ونقؿ مراسؿ "يدس عرس" عف شيود عياف يوليـ إف آليات عسكري  تاع   لقوات اتحتمؿ رافقت حافمت 
وسيارات أيمت الملات مف المستوطنيف الييود الذي ايتحموا ناعمس مف المنطق  الشريي  الساع  الواحدة مف 

 ووتموا الد منطق  عمط  العمدة ألداء طقوس تممودي  في مقاـ يعر يوسؼ.فجر اليوـ، 
وأةاؼ الشيود أف مواجيات اندل ت عيف يوات اتحتمؿ والشعاف الفمسطينييف في المنطق  المحيط  عقعر 

ذي يوسؼ، حيث أطمؽ جنود اتحتمؿ القناعؿ التوتي  والاازي  تجاه منازؿ المواطنيف الفمسطينييف، األمر ال
أدا ستاع  ال ديد منيـ عحاتت ااتناؽ، فيما رد الشعاف عرشؽ الحجارة والزجاجات عاتجاه المستوطنيف 

 ويوات اتحتمؿ.
 7/55/8058قدس برس، 

 
 أشير 3عممية نادرة خالل  880وزارة الصحة في غزة: وفود طبية أجنبية وعربية أجرت  14

ي تزور يطاع غزة المحاتر، مالتيف وعشريف عممي  جراحي  غزة  أجرت الوفود الطعي  ال رعي  واألجنعي ، الت
 ا، في ال ديد مف المستشفيات.2012نادرة امؿ الرعع ال الث مف ال اـ الجاري س
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وأوةحت وزارة التح  في غزة في عياف تادر عنيا، أنو "امؿ تواجد الوفود تـ الكشؼ عف ما يقارب 
عتاب وجراح  القمب واألنؼ واألذف والحنجرة، مريض في تاتتات جراح  ال ظاـ وجراح  ات 700

وال يوف واألوعي  الدموي  وجراح  األطفاؿ والمسالؾ العولي ". وأشاد مدير عاـ المستشفيات يوسؼ أعو الريش 
عخداء ىذه الوفود، مشيًرا إلد أنيا أسيمت في التافيؼ عف المواطف الفمسطيني مف عناء السفر وال مج 

إلد أف الوفود أفادت الطوايـ الطعي  ال امم  في مستشفيات محافظات غزة، حيث تـ عالاارج. ولفت النظر 
فييا تعادؿ الاعرات واتطمع عمي أساليب عمجي  وجراحي  ماتمف  ما يساىـ في زيادة الكفاءة لألطعاء 

 األمر الذي ان كس ايجاعيًا عمي الادم  التحي  المتقدم  لممواطف"، وفؽ يولو.
 7/55/8058قدس برس، 

 
 "إسرائيل"يبشر بإنياء معاىدات السالم مع  العربيعبد الحميم قنديل: الربيع  16

عامػا عمػد وعػد  95عقػدت لجنػ  فمسػطيف فػي مجمػع النقاعػات المينيػ  نػدوة عمناسػع  مػرور   السعيؿ –عماف 
ا، تحدث فييا المنسؽ ال اـ لمحرك  المتري  مف أجؿ التايير الدكتور ععد  عمفور ع نواف سوعد عمفور المشؤـو

م اىػدات السػمـ مػع الكيػاف التػييوني وعػزوغ فجػر جديػد  عإنيػاءالرعيػع ال رعػي يعشػر  عػف أفالحميـ ينػديؿ، 
 ال رعي . األم عمد 

وأكػػد أف الرعيػػع المتػػري لػػـ ييمػػؿ القةػػي  الفمسػػطيني  وأنيػػا ت تػػزاؿ القةػػي  ال رعيػػ  المركزيػػ  عالنسػػع  لم ػػورة 
 المتري .

عي  تػرفض التطعيػع والت امػؿ مػع الكيػاف التػييوني، ودعػا إلػد  تحقيػؽ المتػالح  عػيف وأكد أف الش وب ال ر 
 الفتالؿ الفمسطيني .

إلد ذلؾ، تحدث نقيب المحاميف الساعؽ المحامي تالح ال رموطي أف المقاوم  ىي السعيؿ الوحيد تست ادة 
 الكياف التييوني.الحقوؽ، وأشاد عمويؼ عشيرة ال عيدات مف ت ييف أحد اعناليا سفيرا لدا 

ويػػػاؿ عةػػػو المجمػػػس الػػػوطني الفمسػػػطيني نجيػػػب القػػػدومي اف مػػػا نػػػتج عػػػف تطعيػػػؽ وعػػػد عمفػػػور مػػػف تيجيػػػر 
الفمسػػطينييف؛ فاتاػػذت ملػػات القػػرارات المت مقػػ  ع ػػودة  سنتػػاؼوتشػػريد؛ أدا إلػػد اف تحػػرؾ المجتمػػع الػػدولي 

حتػار واتيتحامػات، إت أف أيػا مػف تمػؾ المجليف لمقدس، وعدة األراةػي المحتمػ  والجػدار والمسػتوطنات وال
 .القرارات لـ تنفذ

7/55/8058، السبيل، عّمان  
 

 "إسرائيل"بالعمل عمى اإلفراج عن األسرى األردنيين في  الحكومةالنقابات المينية تطالب  10
يػيف فػي طالعت النقاعات الميني  الحكومػ  القيػاـ عمسػؤوليتيا الدسػتوري  تجػاه األسػرا األردن  الدستور –عماف 

 سجوف اتحتمؿ اسسراليمي.
وطالػػب رلػػيس مجمػػس النقعػػاء نقيػػب الميندسػػيف الػػزراعييف محمػػود اعوغنيمػػ  فػػي رسػػال  سػػمميا لػػرليس الػػوزراء 

الحكوم  عاست ماؿ جميع اوراؽ الةاط لمفراج عف األسرا والعحػث عػف  ،امؿ لقالو نقعاء النقاعات الميني 
م  ألىالي األسرا وعشكؿ دوري عاات  أف آار زيارة كانت فػي ال ػاـ متير المفقوديف، وتخميف زيارات كري

2007. 
وشػػػددت الرسػػػال  عمػػػد ةػػػرورة الةػػػاط عمػػػد الكيػػػاف التػػػييوني لملتػػػزاـ عاتفاييػػػ  جنيػػػؼ ال ال ػػػ  عاتػػػوص 

 م امم  األسرا وويؼ التنكيؿ عيـ.
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7/55/8058، الدستور، عّمان  
 

 حات عباسائتالف الييئات المقدسية يستنكر تصرياألردن:  15
أعرب التمؼ الييلػات المقدسػي  فػي عمػاف عػف اسػتنكاره وسػاطو الشػديديف مػف التتػريحات   الاد –عماف 

األايرة لرليس السمط  الفمسػطيني  محمػود ععػاس، التػي أعمػف فييػا عػف عػدـ رغعتػو عػال ودة إلػد مسػقط رأسػو 
وعد العمفوري الذي منح فمسػطيف وأكدت في عياف أتدرتو أمس، أف ىذه الموجات تختي "في ظؿ ال. في تفد

لمتػياين  عمػػد أنقػػاض الشػ ب الفمسػػطيني وحقويػػو المشػروع ". واعتعػػرت أف الػػرليس الفمسػطيني "وجػػو لطمػػ  
لمػػػوعي الػػػوطني السياسػػػي الفمسػػػطيني وال رعػػػي ععػػػر تتػػػريحاتو المجانيػػػ ، عينمػػػا يطمػػػؽ نتنيػػػاىو تتػػػريحاتو 

"، ويقػػود "حممػػ  حػػؽ ال ػػودة لمييػػود إلػػد أرض إسػػراليؿالمتتاع ػػ  عػػف اسيمػػاف المطمػػؽ عحػػؽ الييػػود فػػي أرض 
 المي اد".

7/55/8058، الغد، عّمان  
 
 
 

 بشأن حق العودة عباس تصريحات يدين  اإلسالمية وحماس مجماعةللبنان: بيان مشترك  18
دعت "الجماع  اسسممي " في لعناف وحرك  المقاوم  اسسػممي  "حمػاس" إلػد ةػرورة ت زيػز الوحػدة   عيروت

 نحو الفتن  المذىعي  التي ت تادـ إت المشروع التييوني الم ادي. اتنزتؽسممي  وعدـ اس
ا فػػي ال اتػػم  المعنانيػػ  عيػػروت أرسػػمت نسػػا  منػػو لػػػ "يػػدس عػػرس"، 6/11وداف عيػػاف مشػػترؾ اليػػـو ال م ػػاء س

 مي .ال دواف اسسراليمي عمد السوداف واعتعروا ذلؾ عدوانًا عمد األم  ال رعي  واسسم
وداف العيػػػػاف تتػػػػريحات الػػػػرليس محمػػػػود ععػػػػاس التػػػػي يػػػػاؿ عخنيػػػػا تةػػػػمنت "تنػػػػازتت اطيػػػػرة عػػػػف الحقػػػػوؽ 
الفمسطيني  ال اعتػ  والتنػازؿ عػف حػؽ ال ػودة لمميػيف المجلػيف الفمسػطينييف إلػد ديػارىـ األتػمي  فػي فمسػطيف 

 شطعو أو مقايةتو. عاعتعار حؽ ال ودة حؽ مقدس ت يسقط عالتقادـ وت تممؾ أي جي  في ال الـ
ودعا العياف الفتالؿ الفمسطيني  لتوحيد جيودىا واستفاؽ عمد إستراتيجي  موحدة تتعند المقاوم  كايار وحيد 
ست ادة الحقوؽ والمقدسات.  لتحرير فمسطيف مف العحر إلد النير ومف الجميؿ إلد النقب، وعودة المجليف وا 

اف وطالب الحكوم  المعناني  عاسسراع في إعادة إعمار مايـ وأكد عمد دعـ تمود الش ب الفمسطيني في لعن
يرار الحقوؽ المدني  واسنساني  لمجليف الفمسػطينييف فػي لعنػاف، وتػخميف ال ػيش الكػريـ ليػـ ري مػا  نير العارد وا 

 يتمكنوا مف ال ودة إلد ديارىـ األتمي  في فمسطيف، كما ياؿ العياف.
1/55/8058وكالة قدس برس،   

 
 عن حق العودة لرئيس المصري: رئيس السمطة الفمسطينية تخمى ضمنياً ا مستشار 13

وف ال رعي ، إف التتريحات التي أدلد ؤ مستشار الرليس المتري لمش ،محمد سيؼ الدول  .ياؿ ـ  القاىرة
عيا رليس السمط  الفمسطيني  محمود ععاس لمتمفزيوف اسسراليمي عف رفةو حؽ ال ودة "م مت تدم  لكؿ 

نييف.. ألف حؽ ال ودة منتوص عميو في األمـ المتحدة، ويد كاف اتعتراؼ أو القعوؿ عإسراليؿ الفمسطي
يدس عرس أف نص القرار  وكال وأوةح سيؼ الدول  في تتريح ل مرىوف عخرع   شروط أحدىا حؽ ال ودة".

"وىذا ما تتفؽ عميو كؿ ت ي تعر وجود "إسراليؿ" مقعوت، إت أذا سمت لمفمسطينييف عال ودة  1940الدولي ريـ 
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الفتالؿ رغـ ااتمييا وانقساماتيا". وأعرب عف أممو أف كوف تتريح ععاس "مجرد زل  لساف، وليس مويفا 
 حقيقيا".

 1/55/8058قدس برس، 
 

 بعد تحريرىا إال: ال زيارة لمدينة القدس تواضروسالجديد  األقباطبابا  18
أف الكنيس  القعطي  ت تاشد ت ود اسسممييف  ،وس ال انيتواةر  لإلسكندري ،ياؿ العاعا الجديد   القاىرة

نو سيواتؿ اعتماد نيج العاعا الراحؿ أ أمس ،في تتريحات تحافي  اسسكندري ، عمف عاعاأإلد الحكـ. و 
 ."المسمميف ع د تحريرىا األاوةعتحع   "إتلمقدس المحتم   األيعاطشنودة في رفض زيارة 

 1/55/8058وكالة سما اإلخبارية، 
 
 
 
 

 لمطرفين ""خسارة امكاتب حماس في سوري إغالقاألشعل: قرار عبد اهلل  11
ععد اهلل األش ؿ يرار  .وتؼ أستاذ ال موـ السياسي  عالجام   المتري  الديعموماسي الساعؽ د  القاىرة

 حماس في سوري  عخنو "اسارة" لحماس لكنو ياؿ عخف إيجاعيتو الوحيدة أنوحرك  دمشؽ عإغمؽ مكاتب 
  "امص المقاوم  مف عبء ما يقوـ عو النظاـ السوري عحؽ ش عو مف جرالـ".

يدس عرس عف اعتقاده أف يرار إغمؽ مكاتب حماس في سوري   وكال وأعرب األش ؿ في تتريحات ل
"اسارة لمطرفيف، فحماس تحتاج دمشؽ لمتواجد السياسي عمد الرغـ مف أنو تواجد عالغ الكمف ، ويد نتح 

ب السياسي لحماس االدا مش ؿ سالرليس السوري عشارا األسد أك ر مف مرة دوف جدوا، وىو سرليس المكت
 اسارة لسوري  التي أساء فييا الرليس عشار األسد لعمده ولتارياو ولممقاوم ". أيةاً 

وحوؿ يرار إغمؽ مكاتب حماس في سوري ، ياؿ األش ؿ  "لقد كاف دعـ المقاوم  يافر لعشار األسد يم و 
 ب السوري، لكف انف ت يمكف لمش ب السوري أف يدفع  مف حريتو تحت غطاء الدعـ السياسي لمش

سكاتلممقاوم ، ويد فشؿ األسد أوت في يمع ش عو  التوت المنادي عالحري ، كما فشؿ أيةا في استاداـ  وا 
تكمف في أنو المقاوم  لتالح حرعو ةد الش ب السوري، ولذلؾ فإف إيجاعي  يراره عإغمؽ مكاتب حماس 

 رفع غطاء المقاوم  عف أعمالو اتجرامي  عحؽ ش عو وأمتو".
 1/55/8058قدس برس، 

 
 المجمس المركزي في منظمة التحرير صالح صالح عضوكّرم ي "المؤتمر القومي العربي" 11

تمح تمح.  ،عةو المجمس المركزي في منظم  التحرير الفمسطيني  "المؤتمر القومي ال رعي"كّرـ 
دار الندوة أمس األوؿ،  في كممتو عاتحتفاؿ الذي أييـ في ،م ف عشور "منتدا القومي ال رعي"ر رليس واعتع
ما مف شيء يشعو المكّرـ أك ر مف ىذا الجمع الفمسطيني المعناني ال رعي الدولي ال اعر لأليطار "أف 

د طريؽ فمسطيف والوحدة مسيرة تمح ىي نموذج حّي لمسيرة ش عو وأمتو عم"، مؤكدًا أّف "واتنتماءات
عمد المستوا الدولي حيث شارؾ في ييادة ال ديد مف المعادرات والممتقيات ". وأشاد عدور تمح "ال رعي 
 ."المكّرـ جّسد عروع  النةاؿ حيف ةّمتو سجوف أك ر مف عمد عرعي"، تفتًا اتنتعاه إلد أف "الدولي 
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، "ال رعي  اليوـ عمف ياتمناىـ وطردناىـ مف عمدنا استجارة الع ض في العمد"مف جيتو، استيجف تمح 
ت يمكف أف نتدؽ نحف القومييف أف يستدرج الع ض حمؼ الناتو لينترنا في ليعيا، وت نستطيع أّف "يالًم  

واعتعر أف  ."نتتور أف تجتمع الم ارة  السوري ، لتايير نظاـ عمدىا، في عمد رج ي وتحت رعاي  أمريكي 
يجدد نفسو اليوـ مف امؿ الحراؾ الجماىيري الواسع عمد امتداد الوطف ال رعي عقيادات الش ب ال رعي "

 ."فمسطيف ليست عمنخا عف تخ يرات ىذا الحراؾ ال رعي"، مؤكدا أف "شاع  ت ور عمد اتستعداد والظمـ
 ."مناةؿ يومًا.. مناةؿ أعداً "وفي الاتاـ تسّمـ تمح درعًا تكريمي  حممت ش ار 

 7/55/8058يروت، السفير، ب
 

 إلحياء اليوم اإلعالمي التضامني مع فمسطين يدعواتحاد اإلذاعات العربية  17
 دعا اتحاد إذاعات الدوؿ ال رعي  أعةاءه لممساىم  في إحياء "اليـو اسعممي المفتوح لدعـ   تونس

 
 كؿ عاـ.القةي  الفمسطيني "، والذي يتادؼ يـو التاسع وال شريف مف تشريف  اني/ نوفمعر مف 

 1/55/8058قدس برس، 
 

 : دعم القضية الفمسطينية يقتضي بذل الدماءالتونسيرئيس حزب األصالة  14
إف دعـ القةي  الفمسطيني  "ت يجب أف  ،المولدي عمي مجاىد .د ،ياؿ رليس حزب األتال  التونسي  غزة

 عيره.يكوف مف امؿ الكممات فحسب، عؿ يجب أف تعذؿ الدماء في سعيميا"، عمد حد ت 
جاء ذلؾ امؿ مؤتمر تحفي عقده مجاىد، الذي يزور غزة عمد رأس وفد سمفي تونسي عدعوة مف حرك  

وأشار مجاىد إلد أف ىذه الزيارة "تختي تخكيًدا عمد يوة ال مي  التي تجمع  المجاىديف، ذات التوجو السمفي.
ر إحدا القةايا اسسممي  الميم ، الش عيف األاويف التونسي والفمسطيني، وأف القةي  الفمسطيني  ت تع

وأةاؼ أف حزعو يرا في عند تحرير فمسطيف أحد العنود  وياؿ  "يجب أف يحمؿ ال الـ ىـ تحرير فمسطيف".
 الميم ، وأنو ينعاي إيام  دول  فمسطيني  إسممي  ودحر المحتميف عف أرض فمسطيف.

 1/55/8058قدس برس، 
 

 بدعوى عدم تمبيتيا لمشروط "إسرائيل"ن دون طيار إلى طائرات م ستعيدتركيا  ":ديفنس نيوز" 16
مجم  ديفنس نيوز األمريكي  ال سكري  أف تركيا ست يد طالرات عسكري  مف دوف طيار إلد شرك  ذكرت 

المشيورة عمتدايي   ،وعحسب المجم  الدفاعي  عدعوا عدـ تمعيتيا لمشروط. ي ،سراليماسإيروناوتيكس 
عف طالرات مف دوف طيار مف طراز إيروستار. وأشارت المجم  إلد أف  متادرىا، فإف الحديث يدور

األتراؾ ش روا عالايع  مف األداء ال ممني ليذه الطالرات في الحرب التي تشنيا تركيا ةد الم ارةيف 
ونقمت ديفنس نيوز عف متدر في إدارة المشتريات التركي   األكراد مف أعةاء حزب ال ماؿ الكردستاني.

 ."ال قد مع إيروناوتيكس يمر في حال  إعطاؿ"يولو إف 
وأوةحت ديفنس نيوز أف مم مي الشرك  اسسراليمي  رفةوا الت قيب عمد النعخ، فيما ياؿ متحدث عاسـ 

 السفارة اسسراليمي  في أنقرة إف السمطات التركي  لـ تعمغ السفارة ع د عخمر المشكم .
 7/55/8058السفير، بيروت، 
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 المتحدة باألممروسيا مشروع قرار رفع تمثيل فمسطين  اس دعمعبليؤكد الفروف  70
في مقر إيام  السفير الفمسطيني في  ،محمود ععاس ،استقعؿ الرليس الفمسطيني  كماؿ زكارن  -عماف 
روسيا  إف  لمتحفييف عقب المقاء ،وياؿ تفروؼ ، وزير الاارجي  الروسي سيرجي تفروؼ.أمسعّماف 

المتحدة لمتقدـ عطمب لرفع مكان  فمسطيف لدول  غير كامم  ال ةوي   لألمـالفمسطيني  اتتحادي  تدعـ التوجو
ُُ أو  دعـ روسيا لمطمب الفمسطيني محسـو  أف ف حكومتو ستؤيد الطمب الفمسطيني وستتوت لتالحو، مؤكدًا

و عمد المتحدة وحتول األمـتفروؼ انو متفالؿ عنجاح الطمب الفمسطيني في  وأةاؼ وغير ياعؿ لمنقاش.
 دول  غير كامم  ال ةوي . إلدالمزم  لرفع مكان  فمسطيف في الجم ي  ال ام   األغمعي 

 
روسيا مقتن   عمشروع الطمب  إففي السمط  الفمسطيني  د. تالب عريقات  المفاوةاتوياؿ مسؤوؿ ممؼ 

وجو الفمسطيني تدعـ الت وأنياالمتحدة وستتوت لتالح الطمب  لألمـالفمسطيني الذي سيقدـ ىذا الشير 
 وتساند القيادة الفمسطيني  في ىذا المس د.

 7/55/8058الدستور، عمان، 

 
 موقفيا إعالنالمتحدة قبل  األممالفمسطينيين لعضوية  طمبفرنسا تريد االطالع عمى  75

عخي مويؼ عشخف دعـ طمب فمسطيني مرتقب لمحتوؿ عمد تف  دول   اسدتء  رفةت فرنسا .اب.ؼ.اس
استلناؼ "في  تخمؿ أنياالمتحدة، يعؿ اتطمع عمد ىذا الطمب، مكتفي  عتكرار  ـعاألمغير عةو 
وياؿ مساعد المتحدث عاسـ الاارجي   ."حؿ الدولتيف"وتحقيؽ  اسسراليمي  - الفمسطيني  "المفاوةات

ي  ال ام  الجم  إلدتتااذ يرار عشاف الطمب الفمسطيني الذي سيقدـ "  ال م اء ،فينسنت فمورياني ،الفرنسي 
نحدد كيؼ  أفت يمكف " وأةاؼ يالًم  ."نرا ىذا الطمب، وىو ما ت نممكو انف أفالمتحدة، يجب  لألمـ

عالتشاور مع شركالنا  يةاً أ سنتاذ مويفاً ... و ت نممؾ النص الذي سنتوت عميو أنناسنتوت طالما 
 ."الرليسييف األوروعييف

 7/55/8058، لندن، القدس العربي
 

 عمى توجيو لألمم المتحدة عمى عباس رداً  أوروبيةغوط ض :ىآرتس 78
أف وزيرة الاارجي  في اتتحاد  ،تعاح اليوـ األرع اء اسسراليمي  ى رتسجريدة كشؼ مويع   القدس المحتم 

 ، ع د عزمو التوجومحمود ععاسالرليس الفمسطيني األوروعي، كا ريف أشتوف، تمارس الةاوط عمد 
مكان  دول  مرايع  غير  الدول  الفمسطيني  طمب منحللمتحدة في نياي  الشير الجاري لمجم ي  ال ام  لألمـ ا

 إلد جانب ةاوط أارا تمارسيا عريطانيا وألمانيا وفرنسا. ،عةو في المنظم  الدولي 
 7/55/8058وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مي سابقالعربي بشأن تمويل حماس رفعيا مسؤول إسرائي البنكضد  يةإسقاط دعوى أمريك 73

أسقط ياض أمريكي دعوا رف يا مسؤوؿ حكومي إسراليمي ساعؽ يحمؿ الجنسي  األمريكي   .ا آي.عي.يوس
ةد العنؾ ال رعي في األردف عتيم  دعـ حرك  حماس ماديا ول ب دور في ىجوـ ألحؽ عو إتاعات في 

 ،ؾا يةد عخف ماتي جيؿة"عزنس ويؾ األمريكي  عخف ياةيا في عروكميف سوتي  نيويور جريدوأفادت  .2008
لـ يقدـ أدل  كافي  عمد أف العنؾ ال رعي ل ب أي دور في  ،المساعد الساعؽ لوزير األمف ال اـ اسسراليمي
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وياؿ القاةي إف عمد المدعي توفير أدل  عمد  واتيمت حماس عالويوؼ وراءه. 2008إطمؽ نار ويع في 
و أو عالت مر مع حماس أو أي منظم  "إرىاعي " أف المترؼ سعب لو عف يتد وعمد إتاعات، إما عخف ال

 أارا.
وعمؽ متحدث عاسـ العنؾ ال رعي يالم إنيا أوؿ مرة تقّيـ فييا المحكم  السجؿ الكامؿ في يةي  تاص 

 العنؾ ال رعي وتسقطيا ع د اتستنتاج عخف المترؼ لـ يكف مسؤوت عف إتاعات المدعي.
 7/55/8058الجزيرة.نت، 

 
 

 بالدىا بتغيير سياستيا في المنطقة والتحاور مع الجميع إدارةوري تطالب والدة راشيل ك 78
التي يتمت  ،أشرؼ اليور  لـ تكترث السيدة سندي كوري، والدة المتةامن  األمريكي  راشيؿ كوري -غزة 
تي تحت أحد العمدوزرات اسسراليمي ، لتحذيرات اسدارة األمريكي  ال 2003جنوب يطاع غزة في ال اـ  سحقاً 

توةع اليوـ عمد محؾ في اتنتااعات الجديدة ع دـ لقاء مسؤولي حرك  حماس، وعقدت أمس لقاء مع 
القدس ال رعي جريدة عرلمانيي الحرك  اسسممي  عم قميـ عمدين  غزة، ووجيت مف ىناؾ في مقاعم  مع 

 انتقادات سدارة عمدىا.
لرؤي  المكاف الذي  ،رة متةامنيف آاريفالتي يدمت إلد غزة مع زوجيا وأك ر مف عش ،وشددت كوري

متةامن ، وعادت منو إلد عمدىا ج   ىامدة، عمد ةرورة أف تتحدث  2003وتمتو اعنتيا في ال اـ 
 اسدارة األمريكي  مع كؿ األطراؼ، في إشارة لحرك  حماس.

تيا عالقةي  اعنتيا راشيؿ ىي مف عرف إفويالت ساندي كوري امؿ لقاليا ععرلمانييف مف حرك  حماس 
مف حؿ مشكم   جزءاً "وفدىا يمكف أف يكوف  إفالفمسطيني ، وعالتةامف مع الفمسطينييف، ويالت 

 ."مف المشكم ، وأنيـ سينقموف ما رأوا لم الـ الفمسطينييف، وليس جزءاً 
 7/55/8058، لندن، القدس العربي

 
 في والية ثانية  المتحدةأوباما رئيسا لمواليات  71

فاز الرليس األميركي عاراؾ أوعاما في انتااعات الرلاس  األميركي  أماـ المرشح   جويس كـر-واشنطف
الجميوري ميت رومني في سعاؽ لو ان كاسات داامي  ودولي  عمد السياس  األميركي  في األرعع سنوات 

تاطي ونجح أوعاما عفةؿ فوز في وتيات أوىايو وميشيااف وعنسمفانيا وويسكونسكف وغيرىا مف  المقعم .
كمي  المطموع  لمفوز. وساعد أوعاما في الفوز أتوات األيميات المتيني  واتفريقي  األميركي ،  270اؿ

وسيمقي أوعاما اطاب الفوز مف  واتوتا في فموريدا حيث يستمر عد األتوات مع تقدـ طفيؼ ألوعاما.
 مسقط رأسو في مدين  شيكاغو.

 7/55/8058، الحياة، لندن
 

 في زمن آخر  يشونيعالبريطانيون  71
يفتقد ممييف العريطانييف الاعرة اليومي  لمزمف الم اتر، م ؿ إرساؿ رسالؿ العريد   يو عي آي -لندف 

 اسلكتروني والسفر عالطالرة وشراء القيوة الجاىزة.
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رة في المل  مف العريطانييف لـ يسافروا عالطالرة حتد لزيا 23، أف "ديمي ميؿ"وكشفت دراس  نشرتيا تحيف  
في المل  لـ يسعؽ ليـ شراء  30، و"ماكدونالدز"في المل  لـ يداموا مطاعـ  19فرنسا أيرب جار ليـ، و

 القيوة الجاىزة.
في المل  لـ يستادموا  5في المل  مف العريطانييف أيةًا لـ يرسموا رسال  عريد إلكتروني، و 16ويالت إف 
في المل  منيـ عرنامج المواىب  54ي، في حيف لـ يشاىد في المل  لـ يست مموا الياتؼ الاميو  6اسنترنت، و
 ."أكس فاكتور"التمفزيوني 

، عمد رغـ وجودىا منذ "جيمس عوند"في المل  مف العريطانييف لـ يشاىدوا أي فيمـ مف أفمـ  9وأةافت أف 
ف في المل  منيـ معاراة في كرة القدـ عمد رغـ اتساع ش عيتيا عي 36سن ، في حيف لـ يحةر  50

 في المل  سيارة. 18أوساطيـ، ولـ يمتمؾ 
في المل  لـ  17في المل  مف رعايا تاحع  الجمل  لـ يقرأوا أي عمؿ لشكسعير، و 37وأشارت إلد أف 

 في المل  لـ يستادموا دورات المياه ال ام . 5في المل  لـ يزوروا فرنسا، و 23يوتموا أي ياعس كيرعالي، و
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ياؿ كعير العاح يف األمنيػيف عجام ػ  "تػؿ أعيػب"، شػمومـو   ترجم  مركز دراسات وتحميؿ الم مومات التحفي 
عػػروـ" إّف التتػػور الػػرالج فػػي األشػػير األولػػد مػػف "الرعيػػع ال رعػػي" أفػػاد عخنػػو ينشػػئ عيلػػ  شػػرؽ أوسػػط أتػػ ب 

الوتيات المتحدة و"إسراليؿ" مما كانت مف يعؿ، وأنيما الااسرتاف الرليسيتاف منو، وتفقداف أممكا  وأعقد عمد
مركزي ، وتخ يرا في ال الـ ال رعي. كما ُيترجـ الوايػع الجديػد لتيديػدات أمنيػ  جديػدة منيػا الاػوؼ عمػد متػير 

ؿ الحػػدود الطويمػ  مركػز احتكػػاؾ اتفايػات السػمـ مػع متػػر واألردف، واةػطراب األمػور فػػي سػيناء الػذي ج ػ
 أمني.

ويعدو في نفس الويت أف الراعحيف ىـ الم ارةوف لواشنطف وتؿ أعيب، ومع ذلؾ يعدو ع د أك ر مف سن  أف 
 الوايع الناشئ في الشرؽ األوسط ال رعي أشد ت قيدا، وأف تحديد الراعحيف والااسريف ليس سيًم جدًا.

ع ال رعي كاف ىناؾ ميؿ في "إسراليؿ" عمد األيؿ لمنظر لمتطػورات فػي وأةاؼ  في المرحم  األولد مف الرعي
األساس ع دس  التراع عيف المحوريف الرليسيف في الشرؽ األوسط  الم ادي عقيادة إيراف، والعراغماتي عقيادة 

 متر والس ودي .
عاسػػتقرار وكػػاف اتفتػػراض أف سػػقوط معػػارؾ فػػي متػػر ُيةػػ ؼ المحػػور األايػػر، ويقػػوي األوؿ، كمػػا سيةػػر 

نظـ أارا كاألردف، كانت في نطاؽ تخ ير الوتيات المتحدة، وحافظت عمد استقرار وعميات مع "إسراليؿ"، 
 وأيدت السمـ م يا، فةًم عف المس عمكان  واشنطف وتؿ أعيب.

ر وأشػػار "عػػروـ" إلػػد أف الرعيػػع ال رعػػي أفػػرز تنافسػػًا محمومػػًا عػػيف نمػػوذجي إيػػراف وتركيػػا فػػي نفػػوس الجمػػاىي
ال رعي  التي تمردت عمد حكاميا، ومف الواةح أف النموذج التركي ينتتر عتورة واةح ، ولذلؾ فقػد أنشػخ 

 الرعيع ال رعي متمح  لتركيا والوتيات المتحدة لت زيز الت اوف عينيما.
 ػر ما ي ني اتفتراض أف الحكومات الجديدة عرلاس  أحزاب إسممي  فػازت فػي اتنتااعػات سػتطمح لمتشػعو أك

 عالنموذج التركي، وستطمح ألف تظؿ متتم  عال الـ الارعي، مممحا إلد استنتاجيف ىاميف  
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ازدياد أىمي  تركيا عاعتعارىا تععػ  ذات تػخ ير إيميمػي مقاعػؿ إيػراف، رغػـ أنيػا اسػرت فػي األمػد القتػير  -1
، لكنيػػا كّيفػػت نفسػػيا سػػري ًا، أممكػػا واسػػت مارات كال ميػػات التػػي نشػػخت عاألسػػد، وال ميػػات اتيتتػػادي  عميعيػػا

 وست يد لنفسيا أممكيا، عؿ أك ر منيا.
التنعؤ عموت التخ ير الارعي، تسيما الوتيات المتحدة، في الشرؽ األوسػط كانػت سػاعق  ألوانيػا جػدًا، ألف  -2

 يا.وجوه ال وار في الدوؿ ال رعي  تتجو لمارب والوتيات المتحدة لمساعدتيـ عتداؿ عسكري كما في ليع
 الموج  التاعدة

فػػي الحالػػ  السػػوري ، يشػػير "عػػروـ"، إلػػد أّنػػو إف سػػقط النظػػاـ، فستسػػقط دعامػػ  مػػف دعػػالـ المحػػور المتطػػرؼ 
عقيػػادة إيػػراف، والنظػػاـ الجديػػد يػػد يكػػوف م اديػػا لػػػ"إسراليؿ"، لكنػػو عمػػد األيػػؿ لػػف يت ػػاوف مػػع إيػػراف وحػػزب اهلل، 

ذا لػػـ يسػػقط فسػػيكوف ت حػػديًا أيػػؿ لموتيػػات المتحػػدة و"إسػػراليؿ" ألنػػو سػػيكوف ةػػ يفا، حميفػػا النظػػاـ الحػػالي، وا 
 وليذا ستكوف مجاعيتو أسيؿ.

ومع ذلؾ، كمما استمرت األزم  في سوريا، ازداد الش ور عاتغتراب عيف إيراف وحميفاتيا وعيف الشارع ال رعي، 
عتخييػػد واسػػع فػػي الشػػارع ألنيػا تُػػرا شػػريك  لػػنظـ القمػػع، وفػي الجانػػب غيػػر التػػحيح لمتػػاريخ، ع ػد أف تمت ػػت 

 ال رعي، وكانت ُترا أنيا تقود الموج  التاعدة في الشرؽ األوسط.
عجانػػب ذلػػؾ، يػػؤ ر الرعيػػع ال رعػػي عمػػد وةػػع وسػػموؾ تععػػات عرعيػػات أاريػػات، فقػػد ىعػػت السػػ ودي  ودوؿ 

 ييا.الاميج لم مؿ الداامي، واشتدت حدة التوجو الم ادي سيراف في سياستيا لاشيتيا مف الت مر ف
فيمػػػا أتػػػعحت متػػػر التػػػي يسػػػود اتةػػػطراب سػػػاحتيا الدااميػػػ ، تععػػػ  أىػػػـ فػػػي السػػػاح  اسيميميػػػ ، ومػػػف 
المتنايض منطقيا اف ة فيا الداامي ت ُيترجـ لةػ ؼ اػارجي، عسػعب أف التػراع فػي الشػرؽ األوسػط عػيف 

ايػػػرة عسػػػعب الركػػػود عوامػػػؿ القػػػوة الماتمفػػػ  تػػػراع عػػػيف األفكػػػار، ألنػػػو ةػػػ فيا الاػػػارجي نعػػػع فػػػي ال قػػػود األ
الحكومي والفراغ الفكري، ولـ يكف ليا أي رسػال  تروجيػا عػيف الجميػور فػي الػدوؿ ال رعيػ ، ولكػف ع ػد إسػقاط 
النظػػاـ أتػػعحت عشػػػرا الديمقراطيػػ  عمشػػػارك  أحػػزاب إسػػػممي .  كمػػا أف ال ػػػالـ ال رعػػي يػػػرا متػػر نموذجػػػا 

وزف أكعػر فػي السػاح  الفمسػطيني ، ووسػيط  أشػد  يجدر اتيتداء عو، ولػذلؾ فمػيس مفاجلػا أف أتػعح ليػا فجػخة
 تخ يرا في المتالح  عيف فتح وحماس، ومتويع أف تزيد أىمي  الجام   ال رعي .

أمػػا عػػف السػػاح  الفمسػػطيني ، فقػػد كػػاف لمرعيػػع ال رعػػي تػػخ ير كعيػػر فػػي المععػػات الفمسػػطينيات، فحركػػ  حمػػاس 
يػػراف، وتشػػتاؿ انف شػػ رت ع ػػدـ ارتيػػاح شػػديد حينمػػا وجػػدت نفسػػيا فػػي الجا نػػب غيػػر التػػحيح مػػع سػػوريا وا 

عوة يا مف جديد، وتعحث عف راعيتػيف جديػدتيف ىمػا متػر والسػ ودي ، ويخمػؿ يادتيػا أف تسػاعدىـ سػيطرة 
 أحزاب إسممي  عمد الحكومات الجديدة في دوؿ كمتر، ودف يا لمتالح  فتح.

ب اسسػممي  فػي اتنتااعػات ال رعيػ ، وعػدـ اليقػيف أايرًا...ياتـ "عروـ" تقديره عالقوؿ  فػي أعقػاب فػوز األحػزا
في شخف تعا  النظـ التي ستشارؾ فييا في المستقعؿ، يد يتاير ميزاف الرعح والاسارة في المنطقػ ، وىػو مػا 

 سيترؾ تخ يره عمد "إسراليؿ" عالةرورة.
 معيد أبحاث األمن القومي الصييوني 

 1/55/8058، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية
 

 لعباس ميينسبوع أ 74
 ال رعي ي القدسأر 
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لـ يجد عنياميف نتنياىو رليس وزراء اسراليؿ وشريكو افياػدور ليعرمػاف ردا مفحمػاا لمػرليس الفمسػطيني محمػود 
وحػدة  1213ععاس عمػد ىديتػو التػي يػدميا لحكومتيمػا عالتنػازؿ عػف حػؽ ال ػودة غيػر طػرح عطػاءات لعنػاء 

 سكني  في القدس المحتم .
عرماف وزير الاارجي  ذىب الد ما ىو اع د مف ذلؾ عندما اعمف يـو امس عزمو عمد تقويض السمط  فػي لي

حاؿ اتر الرليس الفمسػطيني عمػد اطتػو عالػذىاب الػد اتمػـ المتحػدة لمحتػوؿ عمػد اعتػراؼ مػف جم يتيػا 
 ال ام  عفمسطيف كدول  غير كامم  ال ةوي .
ةػػات فػػي السػػمط  تويػػع اف تفػػرض اسػػراليؿ عقوعػػات ايتتػػادي  الػػدكتور تػػالب عريقػػات رلػػيس دالػػرة المفاو 

مشػػددة عمػػد السػػمط  مػػف عينيػػا ويػػؼ دفػػع مسػػتحقات الةػػرالب ليػػا والػػذىاب الػػد الكػػونارس تستتػػدار يػػرار 
 عنو عويؼ المساعدات المالي  مما سيؤدي الد انييار السمط  تماما.

اتمني مػع اسػراليؿ، فالرجػؿ تػرح اك ػر مػف ت ن رؼ ما اذا كاف الرليس ععاس سيوافؽ عمد ويؼ التنسيؽ 
مػػرة عػػاف ىػػذا التنسػػيؽ ياػػدـ الشػػ ب الفمسػػطيني ومتػػالحو فػػي تراجػػع كامػػؿ عػػف تتػػريحات لػػو ماػػايرة لػػذلؾ 
تماما، وي تقد اف ىذا التراجع جاء ع د مكالم  ىاتفي  مف الرليس اتمريكي عاراؾ اوعامػا حػذره فييػا مػف ويػؼ 

 مني  لو ولسمطتو يعؿ اف يوفر الحماي  لمسراليمييف.ىذا التنسيؽ الذي يوفر حماي  ا
حتػػد ىػػذه المحظػػ  لػػـ يقػػرر الػػرليس ععػػاس موعػػد تقػػديـ سػػمطتو طمػػب ال ةػػوي  فػػي اتمػػـ المتحػػدة، فينػػاؾ 
موعػػداف مقترحػػاف، اتوؿ ىػػو منتتػػؼ ىػػذا الشػػير الػػذي يتػػادؼ ذكػػرا اعػػمف الدولػػ  الفمسػػطيني  مػػف يعػػؿ 

مػػف ىػػذا الشػػير  29، وال ػػاني يػػـو 1998تشػػريف ال ػػاني سنػػوفمعرا عػػاـ  15المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني فػػي 
 الذي ي تعر يـو التةامف الدولي مع الش ب الفمسطيني.

ىناؾ مااوؼ في اوساط فمسطيني  مػف تراجػع الػرليس ععػاس عػف تقػديـ الطمػب رةػواا لمةػاوط اتمريكيػ  
 مكاني  تخجيؿ ىذه الاطوة لمدة ست  اشير.واتسراليمي ، وت ززت ىذه المااوؼ عندما اعمف احد مستشاريو ا

الرليس ععاس تراجع اك ر مف مرة عف موايؼ مما م  م ؿ محاولػ  تخجيػؿ النظػر فػي تقريػر القاةػي الجنػوب 
افريقي غولد ستوف عف جػرالـ الحػرب اتسػراليمي  فػي يطػاع غػزة مػف يعػؿ لجنػ  حقػوؽ اتنسػاف التاع ػ  لممػـ 

قػديـ طمػب ال ةػوي  الػد مػا ع ػد اتنتااعػات اتمريكيػ  حتػد ت يػؤ ر عمػد المتحدة، م مما تراجع ايةػا عػف ت
 حظوظ الرليس اوعاما في الفوز عدورة رلاسي   اني .

مف الت ب التكيف عاطوة الرليس ععاس القادمػ ، ولكػف مػا يمكػف يولػو انػو يتػردد فػي اتاػاذ يػرارات تاريايػ  
يػرار حػؿ السػمط ، واعػمف مػوت اتفاييػ  اوسػمو وحػؿ  يمكف اف تؤدي الد المواجيػ  مػع اسػراليؿ وامريكػا م ػؿ

 الدولتيف عالتالي.
السػػػػمط  الفمسػػػػطيني  انتيػػػػد عمرىػػػػا اتفتراةػػػػي وم يػػػػا ييػػػػادة الػػػػرليس ععػػػػاس نفسػػػػو، ومػػػػف اتفةػػػػؿ لمشػػػػ ب 
الفمسػػػػطيني اف ت ػػػػود اتراةػػػػي المحتمػػػػ  الػػػػد وةػػػػ يا السػػػػاعؽ يعػػػػؿ ييػػػػاـ ىػػػػذه السػػػػمط ، واف ي طػػػػد الشػػػػ ب 

 مقاوم  اتحتمؿ دوف اي وسيط ةاغط او يامع م ؿ السمط  ويواتيا اتمني  القم ي .الفمسطيني الحري  ل
الرليس ععاس وتؿ ومشروعو التفاوةي الػد طريػؽ مسػدود منػذ سػنوات، وعميػو اف يواجػو اتمػور عشػجاع  
وي تػػرؼ عالفشػػؿ والرحيػػؿ، فرعمػػا يكػػوف رحيمػػو رتاتػػ  الرحمػػ  تتفايػػات لػػـ تجمػػب لمشػػ ب الفمسػػطيني غيػػر 

 لميان  واتذتؿ والمستوطنات، ولسمط  عاتت عنوانا لمستجداء وتقديـ التنازتت والحماي  لممحتؿ.ا
 7/55/8058، القدس العربي، لندن
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 حساـ الدجني
حتػػد نةػػع األمػػور فػػي نتػػاعيا فػػإف أوؿ مػػف أطمػػؽ الحػػرب عمػػد الػػوعي القػػومي ال رعػػي ىػػو وزيػػر الشػػؤوف 

تيجي  فػي الحكومػ  اسسػراليمي  الجنػراؿ موشػيو ي مػوف، ومػف  ػـ ارجػت مػف رحػـ ىػذا التتػريح نظريػ  اسسترا
 كي الوعي ال رعي، أي حسـ الم رك  في أرض اسرادات والم نويات يعؿ حسميا عمد األرض.

د ع يػػدًا عػػف األسػػعاب التػػي رافقػػت اػػروج تمػػؾ النظريػػ ، فإنيػػا تنسػػجـ وتتطػػاعؽ مػػع تتػػريحات الػػرليس محمػػو 
ععاس لمقناة اسسراليمي  ال انيػ ، عنػدما سػخؿ التػحفي اتسػراليمي الػرليس ععػاس السػؤاؿ التػالي  ىػؿ تريػد أف 
ت يش في عمدة تفد التػي عشػت عيػا طفولتػؾ فػي منطقػ  الجميػؿ، فػرد ععػاس يػالًم  'لقػد زرت تػفد مػرة مػف 

 يعؿ لكنني أريد أف أرا تفد، مف حقي أف أراىا ت أف أعيش فييا'.
و'القػدس الشػريي ' عاتػم  ليػا، ىػذا ىػو سالوةػعا  67اؼ ععاس  'فمسطيف انف فػي نظػري ىػي حػدود وأة

لد األعد، ىذه ىي فمسطيف في نظري، إنني تجئ لكنني أعيش في راـ اهلل، أعتقد أف الةػف  الارعيػ   انف وا 
 وغزة ىي فمسطيف واألجزاء األارا ىي إسراليؿ'. سانتيد اتيتعاسا.

لتتػػريحات الاطيػػرة يتسػػاءؿ المػػواطف عػػف أسػػعاب تتػػريحات الػػرليس ععػػاس  وان كاسػػاتيا وفػػي ةػػوء ىػػذه ا
 عمد يةي  المجليف الفمسطينييف  وتخ يرىا عمد حرك  فتح ومنظم  التحرير الفمسطيني  

ت يمكػػف تعريػػر تمػػؾ التتػػريحات، والمػػخموؿ أف ي تػػذر الػػرليس ععػػاس عنيػػا ويسػػحعيا فػػورًا فمػػف الممكػػف أف 
لتتريحات يد سقطت سػيوًا، عمػد الػرغـ مػف تػ وع  ىػذا السػيناريو كػوف مػف يتحػدث ىػو رلػيس تكوف تمؾ ا

المجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير الفمسطيني  ورليس السمط  الفمسطيني  الدكتور محمود ععاس، إت أف المجئ 
لمواليػ  لمػرليس ععػاس الفمسطيني سيكوف س يد جدًا لو اعتذر الرليس عف ىػذا، وتويفػت الماكينػ  اسعمميػ  ا

عػف تعريػر تمػػؾ التتػريحات، فيػي واةػػح  وةػوح الشػػمس وىػي تسػقط عشػػكؿ معاشػر حػؽ ال ػػودة، ولكػف مػػا 
 ىي األسعاب التي دف ت الرليس ععاس سسقاط حؽ ال ودة 

رسػػال  لممجتمػػع اتسػػراليمي لتطمينػػو يعػػؿ اتنتااعػػات المزمػػع عقػػدىا فػػي ال ػػاني وال شػػريف مػػف ينػػاير مػػف  -1
 المقعؿ، عخف ياتار يوا السمـ في إسراليؿ سإف وجدتا وأف يعت د عف تحالؼ الميكود عيتنا.ال اـ 

 رسال  لممجتمع الدولي لقعوؿ فمسطيف دول  غير عةو في األمـ المتحدة. -2
تقػػديـ تنػػازؿ اسػػتراتيجي مقاعػػؿ ةػػماف ديمومػػ  واسػػتمراري  عقػػاء السػػمط  الفمسػػطيني  وأف ي مػػؿ المجتمػػع  -3

 إاراج السمط  مف مخزييا السياسي والمالي. الدولي عمد
تييلػػ  الػػػرأي ال ػػػاـ الفمسػػػطيني وال رعػػػي عػػػخف حػػػؽ ال ػػودة سػػػيكوف لحػػػدود الدولػػػ  الفمسػػػطيني  الوليػػػدة عمػػػد  -4

 ' مف مساح  فمسطيف التارياي .22مساح  
ياؽ تمػػؾ التتػػريحات سػػيكوف ليػػا ان كاسػػات عمػػد يةػػي  المجلػػيف واتوتػػًا أف الػػع ض يريػػد حرفيػػا فػػي سػػ

اتنقساـ، واست مار حال  اتستقطاب الحاد دااؿ الساح  الفمسطيني  لتعرير تمؾ التتريحات وتمريرىا، وعذلؾ 
إحػػداث كػػي لمػػوعي ال رعػػي والفمسػػطيني فيمػػا يت مػػؽ عواي يػػ  حػػؽ ال ػػودة، وىػػذه تشػػكؿ أكعػػر ىديػػ  سسػػراليؿ 

سػػطيني عمػد يػػوؿ ذلػؾ، فحػػؽ ال ػودة ىػػو وحمفاليػا عالمنطقػػ ، فمػـ يحػػدث فػي تػػاريخ القةػي  أف يتجػػرأ زعػيـ فم
حػػػؽ مقػػػدس لكػػػؿ فػػػرد يامػػػت إسػػػراليؿ عتيجيػػػره مػػػف أرةػػػو، وت تفػػػويض ألحػػػد لمحػػػديث عػػػذلؾ، حتػػػد لػػػو فػػػاز 
عاتنتااعات وامتمؾ الشرعي  السياسي ، ألف تمؾ اتنتااعات ت ت عر عػف كػؿ الفمسػطينييف فينػاؾ مميػيف مػف 

يام  الدول  الفمسطيني .الفمسطينييف في الشتات يريدوف ال ودة وتقر   ير المتير وا 
إف تتريحات الرليس محمود ععاس ستمقي عظمليا عمد مستقعؿ منظم  التحرير الفمسطيني  وحقيق  تم يميػا 
لمشػػ ب الفمسػػطيني، وكػػذلؾ مػػا لػػـ ياػػرج مويػػؼ فتحػػاوي رافػػض لتكػػؿ التتػػريحات فسػػتن كس عمػػد شػػ عيتيا، 
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نازتت مجاني  استيزأ منيا ليعرماف يعؿ أف ياةػب منيػا الشػ ب ففتح حرك  تحرر وطني، وت تقعؿ أف تقدـ ت
 الفمسطيني عكؿ يواه الحي  وناعو وتجليو.

 7/55/8058، القدس العربي، لندن
 
 
 

 "إسرائيل"وليس  مرسيضد  40
 فيمي ىويدي

تػؿ "امؿ األسعوعيف األايريف تمقػت القػاىرة رسػالتيف ليمػا دتلػ  ااتػ ، إحػداىما مػف واشػنطف وال انيػ  مػف 
. األولػػػد ع ػػػث عيػػػا الػػػرليس عػػػاراؾ أوعامػػػا فػػػي أ نػػػاء المنػػػاظرة الرلاسػػػي  ال ال ػػػ ، ويػػػاؿ فييػػػا تػػػراح  إف "أعيػػػب

ف أي اىتزاز لم اىدة السػمـ يةػع  "إسراليؿ" ت د اطا أحمر عالنسع  لموتيات المتحدة في عميتيا عمتر، وا 
لػػذي تعػد لػػو مػف أف يػػؤ ر فػي عميػػ  القػػاىرة ، عػؿ أمػػف الوتيػات المتحػػدة عمػد المحػػؾ، األمػر ا"إسػػراليؿ"أمػف 

 وواشنطف.
الرسال  ال اني  وجييا رليس اسدارة السياسي  عوزارة الدفاع اسسراليمي  عاموس جم ػاد التػي يػاؿ فييػا فػي أ نػاء 
حديث لو في مؤتمر أيامتو الػوزارة، إنػو ت يوجػد حػوار عػيف الػرليس محمػد مرسػي والقيػادة اسسػراليمي ، واعتقػد 

ذ أعرب عف تشاؤمو عالنسع  إلد مستقعؿ ال ميػات عػيف العمػديف، فإنػو وتػؼ النظػاـ الحػالي أن و لف يكوف. وا 
 ، وياؿ إنو أيتد الميعرالييف وشعاب ال ورة.. إلخ."ديكتاتوري"في متر عخنو 

ينػاير،  25الرسالتاف ليستا منفتمتيف عف حال  العرود المايم  عمد ال ميات المتػري  اسسػراليمي  منػذ  ػورة 
 "إسػراليؿ"عسقوط الرليس الساعؽ ونظامو. ورسال  العرود تمؾ تمقتيا  "كنزىا اتستراتيجي" "إسراليؿ"حيف فقدت 

ععػػػػر ينػػػػوات ويػػػػرالف عػػػػدة؛ إذ لػػػػـ تػػػػنجح الوسػػػػاطات األمريكيػػػػ  فػػػػي ترتيػػػػب لقػػػػاء الػػػػرليس المتػػػػري الػػػػرليس 
مػر عمػد الػرليس مرسػي، إت أنػو لػـ اسسراليمي. وفي حدود عممػي، فػإف أك ػر مػف مسػؤوؿ أمريكػي عػرض األ

 "إسػراليؿ"يتمؽ ردا إيجاعيا، ولكف الرليس سمع الكمـ ولـ يرد. وتحظ المرايعوف أف الرليس المتري لـ يػذكر 
في أي مف اطاعاتو. ولـ تفيـ ممحظ  ت ميػؽ رلاسػ  الجميوريػ  عمػد الاطػاب الػودي والحمػيـ الػذي يػدـ عػو 

أوراؽ اعتمػػاده إلػػد رليسػػيا، ويػػوؿ المتحػػدث عاسػػـ الرلاسػػ  إف تػػيا   "ليؿإسػػرا"السػػفير المتػػري الجديػػد لػػدا 
الاطػػاب كانػػت اطػػخ لػػف يتكػػرر. تحظػػوا أيةػػا أنػػو لػػـ ي قػػد حتػػد انف أي اجتمػػاع عػػيف القيػػادة الجديػػدة فػػي 
متر وعيف نظراليـ اسسراليمييف. واف اتتتاتت عيف العمديف ت تتـ إت عند الةرورة وتجري عيف الموظفيف 
الماتتيف عمد الجانعيف. كمػا أنيػـ يػرؤوا رسػال  فػي ذات اتتجػاه؛ مػف اػمؿ امتنػاع وزيػر الػدفاع المتػري 
الجديػػػد المػػػواء ععػػػد الفتػػػاح السيسػػػي عػػػف الػػػرد عمػػػد اتتتػػػاتت الياتفيػػػ  التػػػي تتػػػؿ إلػػػد مكتعػػػو مػػػف نظيػػػره 

 اسسراليمي إييود عاراؾ.
عاتػت ماتمفػ   -في حػدىا األدنػد- "إسراليؿ"ت متر وىذه اسشارات جاءت كافي  في الدتل  عمد أف عميا

 عما كانت عميو في الساعؽ، والقرالف الساعق  تؤيد عوةوح ىذا الم ند.
 وعندي في ىذا التدد أرعع ممحظات؛ ىي 

* إننػػػي أتفيػػػـ الحػػػذر المتػػػري إزاء ممفػػػات السياسػػػ  الاارجيػػػ ، وأدرؾ أف اسػػػتقرار األوةػػػاع الدااميػػػ  ويػػػوة 
ذا تماسكيا مف ات مور التي ينعاي أف تحظد عاألولوي ؛ ألف يوة الدااؿ ىي التي تفرض القوة فد الاػارج، وا 

وة نا عاتعتعار أننا نتحدث عف عمد يريد أف يست يد دوره الريادي في المنطق ، فإننػا نتويػع عمػد األيػؿ حػدا 
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تقػاط اسشػارات التػي تطمػؽ أدند مف الوةوح فػي سياسػاتو الاارجيػ ، ت يػدع المجػاؿ لمتامػيف واتسػتنتاج وال
 في الفةاء اسعممي.

* إف مػف حػؽ متػر ع ػد ال ػورة أف يكػوف ليػا أيةػػا اطوطيػا الحمػراء التػي ينعاػي أف يكػوف اناػروف عمػػد 
ذا أراد الرليس األمريكي أف ي مف لمجميػع أف  اػط أحمػر عالنسػع  إلػد واشػنطف، فممتػر  "إسػراليؿ"عمـ عيا. وا 

الػػوطني واحتػػراـ إرادة شػػ عيا والػػدفاع عػػف أمنيػػا القػػومي الػػذي ييػػدده اتحػػتمؿ أف ت مػػف أف اسػػتقمؿ يرارىػػا 
واتسػػتيطاف اسسػػراليمي وانتماءىػػا إلػػد األمػػ  ال رعيػػ ، ىػػذه عػػدورىا اطػػوط حمػػراء ت تقعػػؿ مػػف أي طػػرؼ أف 

 يتاطاىا.
يا، حتد وجػدنا نجحت في أف ترعط عيف متالحيا وأمنيا وعيف متالح الوتيات المتحدة وأمن "إسراليؿ"* إف 

نمػػا  "إسػػرال ؿ"فػػي اطػػاب الػػرليس أوعامػػا إشػػارتو إلػػد أف أي اىتػػزاز لم اىػػدة السػػمـ ت يمػػس أمػػف  فحسػػب، وا 
يؤ ر في أمف الوتيات المتحدة أيةا. وحتد إذا كاف ليذه الما  ىدفيا اتنتااعي الذي ُأريد عو كسب أتػوات 

ر ومف وراليا األم  ال رعي  عما تممكو مف  ػروة نفطيػ ، الييود األمريكييف، إت أف ذلؾ ت يماي حقيق  أف مت
ت ػػد أحػػد شػػراييف الحيػػاة لمػػدوؿ التػػناعي  لػػـ ينجحػػوا فػػي إينػػاع واشػػنطف عػػخنيـ أيةػػا طػػرؼ ت غنػػد عنػػو فػػي 

 حساعات المتالح.
لـ تمؽ مػا تسػتحقو مػف اىتمػاـ فػي وسػالؿ  "تؿ أعيب"* إف رسالؿ التحذير الموجي  إلد متر مف واشنطف و

لمراسميا  "الشروؽ"مـ المتري ، وعاست ناء تحميؿ وت ميؽ لحكاي  الاط األحمر األمريكي نشرتو تحيف  اسع
في واشنطف الزميؿ محمد الشناوي،. فإف عقي  التحؼ المتري  التي وي ت عمييا لـ تكتػرث عػاألمر. وحػيف 

 "إسػػراليؿ"ري ، عنػػدما سػػرعت يقػػارف المػػرء ذلػػؾ التجاىػػؿ عالةػػج  الكعػػرا التػػي أ ارتيػػا وسػػالؿ اسعػػمـ المتػػ
اطػػاب الػػرليس مرسػػي إلػػد الػػرليس اسسػػراليمي تعتمػػاد السػػفير المتػػري الجديػػد، فإنػػو ت يسػػتطيع أف يافػػي 
حيرتػػو ودىشػػتو  عػػؿ ت يكػػاد يجػػد تفسػػيرا عريلػػا لتمػػؾ المفاريػػ ؛ إذ حػػيف نشػػر نػػص الاطػػاب فػػإف أغمػػب وسػػالؿ 

ف السػػمط  الجديػػدة فػػي متػػر وعػػيف واشػػنطف التػػي تفػػتح عػػي "التػػفق "اسعػػمـ، وأغمػػب الم مقػػيف تحػػد وا عػػف 
 األعواب لمتطعيع والمتالح  مع اسسراليمييف، وشنوا ىجوما ياسيا عمد الرليس مرسي جراء ذلؾ.

ولكػػػف حػػػيف  عػػػت أف ذلػػػؾ غيػػػر تػػػحيح عػػػدليؿ التحػػػذير األمريكػػػي والتقيػػػيـ اسسػػػراليمد، فػػػإف الجميػػػع التزمػػػوا 
في ىذا التدد؛ األمر الذي يسوغ لنػا أف نقػوؿ  "تؿ أعيب"  مف واشنطف والتمت، وتجاىموا اسشارات القادم

إف حرتيـ عمد اتتطياد لمرليس مرسي وتشويو تورتو يتجػاوز عمراحػؿ رغعػتيـ فػي تتػحيح ال ميػ  مػع 
 ، ولكنيا مع الرليس المنتاب."إسراليؿ"، كخف م ركتيـ الحقيقي  ليست مع "إسراليؿ"

 7/55/8058، السبيل، عّمان
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 عريب الرنتاوي

فػػي إسػػراليؿ، التػػي ُيػػَراىف عمييػػا ك يػػرًا لتػػدارؾ مػػا يمكػػف تداركػػو مػػف عقايػػا ” تيػػار الوسػػط“تسػيعي ليفنػػي، زعيمػػ  
وأطػػمؿ عمميػػ  السػػمـ، ال ميمػػ  السػػاعق  لمموسػػاد والمسػػؤول  عػػف محطاتػػو وعممياتػػو فػػي أوروعػػا، التػػي ىػػدفت 

فتػػػوا ”النشػػػطاء الفمسػػػطينييف وال ممػػػاء ال ػػػرايييف، ت تػػػرؼ عتػػػريح أنيػػػا، أنيػػػا تسػػػمحت عػػػػعاألسػػػاس اتػػػطياد 
، إف كاف ذلػؾ ممػرًا إلزاميػًا تنتػزاع ”األىداؼ“مف كعير حااامات الدول  ال عري  لممارس  الجنس مع ” شرعي 

 الم مومات منيـ أو جّرىـ لحتفيـ المحقؽ.
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ات عديػػدة مػػع الفمسػػطينييف ومػػع ع ػػض نظراليػػا مػػف الػػوزراء رليسػػ  الػػوزراء، وزيػػرة الاارجيػػ ، نسػػجت تػػداي
ت نػدري َمػْف ِمػف ىػؤتء يػد ”...اتنشػكاح“وحتد الزعماء ال رب، ولقد رأينا تورًا جم تيا م يـ وىـ في غاي  

سقط في شعاكيا...مف منيـ نجحت في استدراجو إلد غرف  نوميا أو عمعيا الميمي ، لتستارج ، كؿ ما يمتمؾ 
ت وأسرار...كما أننا ت ندري مف منيـ يد نجحت في توظيفو لادم  الموساد ع قد طويؿ األمد أو مف م موما

 لمقياـ عميم  واحدة، وفقًا لنظاـ المياوم  أو أسموب ال مؿ عالقط  .
واتعتػػزاز واسسػػقاط، أمػػورًا ” الػػدعارة“تػػراح  المسػػؤول  اسسػػراليمي  عماػػت حػػد الوياحػػ  والفجور...فػػإذا كانػػت 

ذا كانػػػت السػػػيدة ليفنػػػي يػػػد مارسػػػتيا عكػػػؿ يناعػػػ  و قػػػ  وايتػػػدار، مخلو  فػػػً  فػػػي عػػػالـ الماػػػاعرات والجاسوسػػػي ، وا 
، فكيػػؼ يمكػف ليػا أف تواتػػؿ ىػذه الميمػػ ، وىػي عمػد رأس الحكومػػ  وفػي يمػػ  ”غيػػر ماػروـ“وعاطػاء دينػي 

 يػرا مػف القتػص التػي  ...ذلػؾ أف ك”الػدعارة الشػرعي ”ىـر السياس  الاارجيػ  لدولػ  اتغتتػاب واتغتيػاؿ و
حتػد ع ػد أف غػادرت السػمؾ األمنػي إلػد ” الػدعارة الشػرعي “تسرعت نقًم عف ليفني، تؤكد اسػتمرارىا فػي نيػج 

 السمؾ السياسي / الحزعي / الحكومي.
مػػا الػػذي كػػاف يػػدور فػػي امػػدىا وىػػي تتحةػػر لمقػػاء الوفػػد الفمسػػطيني المفػػاوض أو المسػػؤوليف ال رب...ىػػؿ 

 ُُ ، مػػاذا سػػخرتدي اليػػوـ، وأي جػػزء مػػف جسػػدي سػػخعرز أك ػػر، كيػػؼ يمكػػف أف أتػػدر مػػف سػػخلت نفسػػيا مػػ ًم
الحركات ما يسيؿ الم اب، لكػي يتػعح اسػتدراج محػد ييا أمػرًا ممكنػًا....َمْف ِمػف ىػؤتء سػقط ف ػًم فػي شػعاؾ 

عنفسو م يا...أي تنؼ مف العشر يرتةي أف يمقي ” حميمي “المرأة الحديدي ، وكيؼ أمكف ليـ إيام  عمي  
و قػب الجمػاجـ وتقطيػع ال ػروؽ واألوتػاؿ وكػتـ األفػواه واألنػوؼ ” كواتـ التػوت“عيف يديف احترفتا استاداـ 

 حتد الموت ااتنايًا .
أسلم  وتساؤتت داىمتنا ونحف نقرأ اتعترافات المذىم  لواحدة مف أىـ  ػمث أو أرعػع شاتػيات سياسػي  فػي 

مايمتنا  ماذا لو كانت ليفني أك ر جماًت وجاذعي  ورشاي ، ما الذي  إسراليؿ...وزاد في حيرتنا سؤاؿ ظؿ يقرع
في عمب الميػؿ الحمػراء ...إف كانػت وىػي عمػد ” عةاعتيا“كانت ستحتؿ عميو جراء توظيؼ جسدىا وعيع 

يقاعيـ في شعاكيا، كـ، ومػف كانػت ستسػقط لػو أف اهلل ” الفحول “ىذا القدر مف  نجحت في إسقاط الك يريف وا 
  .”الجاذعي  الجنسي ”يا، عمزيد مف الجماؿ واألنو   ومّف عمي

ف تػػحت التسػػريعات عػػف  عػػيف ليػػالي ليفنػػي الحمػػراء، وليػػالي المقاط ػػ  المحاتػػرة السػػوداء، وأف ” تػػم  مػػا“وا 
السػػـ الػػذي يتػػؿ ياسػػر عرفػػات، يػػد أوتػػمتو ىػػي عيػػدييا إلػػد مػػف يػػاـ عدسػػو فػػي ط ػػاـ الػػرليس، فػػتمكـ طامػػ  

عميػػ  عػػانقمب فػػي دولػػ  عرعيػػ ، فػػتمكـ طامػػ  كعػػرا ” السكسػػّي “عػػخف لمسػػيدة  كعػػرا...إف تػػحت التسػػريعات
ف تػػػح أنيػػػا وزميميػػػا الفاسػػػد إييػػػود أولمػػػرت، ىمػػػا فرسػػػا الرىػػػاف عمػػػد  فػػػتمكـ  ال ػػػ  ” حػػػؿ الػػػدولتيف“ انيػػػ ...وا 

أوؿ  ما عاحت عو ليفني في م رض الفار واتعتزاز عدورىا وتاريايا وسجميا، والذي تزامف نشره مع األ افي.
تخكيد رسمي سسراليؿ لمسؤولي  تؿ أعيب عف اغتياؿ الزعيـ الفمسطيني اميؿ الوزير سأعو جيادا، يؤكد عما ت 
يدع مجاًت لمشػؾ عخننػا أمػاـ عتػاع  مافيويػ  تحكػـ الدولػ  ال عريػ ، ولػيس أمػاـ طعقػ  سياسػي  مػف النػوع الػذي 

ت مافيويػػ  عامتيػػاز كالقتػػؿ واتغتيػػاؿ واتعتػػزاز ن ػػرؼ ونػػخلؼ، أدواتيػػا فػػي الحكػػـ والػػتحكـ والسػػيطرة ىػػي أدوا
واسسػػقاط والػػدعارة والجػػنس والمػػاؿ، وليسػػت األدوات الم تػػادة لمدعموماسػػي  والسياسػػ  الاارجيػػ ، لػػيس القػػانوف 

ومع ذلؾ فإف ىناؾ مف يريد لنا أف نتدؽ عخف السػمـ ”...آؿ كاعوني“الدولي وأحكامو ومندرجاتو، عؿ يانوف 
 وأف المفاوةات م يـ حياة أو مشروع حياة.ممكف مع ىؤتء، 

 7/55/8058، الدستور، عّمان
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 غير عضو": النتائج والمكتسبات! دولةفمسطين " 48
 د. أحمد جميؿ عـز

تحت عنواف "فمسطيف دول  غير عةو  اليػوـ التػالي "، وزعػت يعػؿ أيػاـ دراسػ  ورد فييػا أّنيػا "مقدمػ  مػف د. 
لمنظمػػ  التحريػػر الفمسػػطيني ، المجنػػ  الرلاسػػي  الااتػػ  لمتاع ػػ  رفػػع تػالب عريقػػات، عةػػو المجنػػ  التنفيذيػػ  

اسسػراليمي  لماطػوة، وانةػماـ دوؿ ليمػا فػي -مكان  فمسطيف إلد "دول  غير عةو".ل ؿ الم ارة  األميركي 
ذلؾ، وتيديد القيادة الفمسطيني  ع وايب وعقوعات مؤلم ، وحتد عحؿ السمط ، كما ياؿ وزيػر اارجيػ  إسػراليؿ 

فياػػػدور ليعرمػػػاف، تعػػػدو مؤشػػػرا عمػػػػد أّف الاطػػػوة ذات م نػػػد وأ ػػػر. رغػػػػـ ىػػػذا، ت تػػػوحي الدراسػػػ  المػػػػذكورة أ
وتياغتيا وما فييا، عاتطملناف؛ وت تزيد ك يرًا اتيتناع عخىمي  وم ند المس د الفمسطيني، وتوحي عقدر مف 

.أحػد األىػداؼ الممموسػ ، أّنػو سػيكوف التجريعي .تتتؼ المكاسب التي تحددىا الدراس  عال مومي  وعدـ اليقيف
عاستطاع  فمسطيف المتادي  واتنةماـ إلد "ع ض اتتفاييات الدولي "، عما فييا م اىدة جنيؼ الراع  . وأف 
تتعح طرفا فػي يةػايا محكمػ  ال ػدؿ الدوليػ . ولكػف الدراسػ  تؤكػد أف "السػ ي لمحتػوؿ عمػد ال ةػوي  فػي 

اتتػ  يجػب أف ينطػوي عمػد حسػاعات دييقػ  لمتكمفػ  السياسػي  والفوالػد مزيد مف وكاتت األمـ المتحدة المت
والنتػػػػالج"، وأف "القػػػػرارات التػػػػي تتاػػػػذ فػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ يجػػػػب أف تخاػػػػذ ع ػػػػيف اتعتعػػػػار الفوالػػػػد/ اتمتيػػػػازات 
 والواجعات، وال مف السياسي، والفالدة المرجوة". وجاء في الدراس ، أّنو مع رفع تف  فمسطيف "لػف تتمتػع دولػ 
فمسطيف عػالحؽ فػي التتػويت فػي ىيلػات األمػـ المتحػدة الرليسػي ، عمػا فػي ذلػؾ الجم يػ  ال امػ ، ولػف يسػمح 
عانتااعيا لمناتب أو أف تتولد مناتب في ىذه الييلػات". والسػؤاؿ  ألػيس األجػدا إجػراء دراسػات سػمفا لمػا 

يناميكيػ  سياسػي  واطػاب سيمي اتعتراؼ مف حيث عةوي  المؤسسات الماتمف  تيدؼ الاطوة إلػد "امػؽ د
سياسػػي ماتمفػػيف عػػيف إسػػراليؿ وعػػايي الػػدوؿ األعةػػاء". وت تقػػد الدراسػػ  أّف رفػػع تػػف  فمسػػطيف سػػيكوف مػػف 
شخنو أف يعت في السؤاؿ حوؿ ما إذا كانت فمسطيف دول  أـ ت. ولكػف الدراسػ  تؤكػد أف "رفػع وةػع فمسػطيف 

اتحػػتمؿ اسسػػراليمي لألرض".عمػػد تػػ يد التم يػػؿ  فػػي األمػػـ المتحػػدة لتػػف  "دولػػ  مرايعػػ " لػػف يايػػر حقيقػػ 
وال مػػػؿ السياسػػػي الفمسػػػطيني، يعػػػدو أّف فػػػي ذىػػػف القيػػػادة الفمسػػػطيني  أّف الاطػػػوة سػػػتقمص أك ػػػر دور منظمػػػ  
التحرير الفمسطيني ؛ إذ تشير الدراس  إلد أّف المجن  التنفيذي  لممنظم  "ىي الجي  الفمسطيني  الماول  سجػراء 

نياع  عف الشػ ب الفمسػطيني. إف رفػع تػف  فمسػطيف فػي الييلػ  ال امػ  سػيمكف دولػ  فمسػطيف المفاوةات عال
مػف أف تتػعح الجيػ  الرسػمي  فػػي الم اىػدات الدوليػ  أو فػي الم اىػدات ال ناليػػ . إةػاف  لػذلؾ لػف يايػر رفػػع 

 حػػوؿ التم يػػؿ فػػي األمػػـ المتحػػدة مػػف إطػػار المفاوةػػات مػػع إسػػراليؿ". ىػػذا الػػنص غػػامض، ويطػػرح تسػػاؤت
مسػػتقعؿ منظمػػ  التحريػػر الفمسػػطيني ، ومػػف يم ػػؿ يطاعػػات الشػػ ب الماتمفػػ ، وت يعػػدو أّف أحػػدا يممػػؾ إجاعػػ . 
فم م، يشير عريقات إلد أّف القيادة الفمسػطيني  شػكمت مجموعػ  عمػؿ عرلاسػ  الػرليس محمػود ععػاس سعػداد 

التػػي سػػترعط عػػيف منظمػػ  التحريػػر  رؤيػػ  اسػػتراتيجي  واطػػ  عمػػؿ، مػػف عػػيف مياميػػا "دراسػػ  وتحديػػد ال ميػػ 
والسػػمط  الوطنيػػ  الفمسػػطيني ، وتقػػديـ توتػػػياتيا حػػوؿ الكيفيػػ  التػػي يتوجػػب عمػػػد السػػمط  عيػػا إعػػادة تنظػػػيـ 
نفسػػػػيا". ويشػػػػير إلػػػػد "دراسػػػػ  إمكانيػػػػات انتاػػػػاب ىيلػػػػ  تخسيسػػػػي  لعرلمػػػػاف دولػػػػ  فمسػػػػطيف عػػػػدًت مػػػػف المجمػػػػس 

ف رلػػيس السػػمط  الفمسػػطيني ، إةػػاف  إلػػد انتااعػػات مجمػػس التشػػري ي، وانتاػػاب رلػػيس دولػػ  فمسػػطيف عػػدًت مػػ
وطني جديد". ويوحي ىذا النص عخّنو رغـ أّف التتويت في األمـ المتحدة سيحدث، فإنو لـ يتـ التوتؿ إلػد 
تتور لمستقعؿ السمط ، ولـ تجر الدراس ، وأّف ىناؾ فكرة ألف يتعح لمدول  ساتسـ الجديد لمسػمط ا حكومػ  

يػػاـ ُيفتػػرض أّف المنظمػػ  تتوتىا.مسػػخل  ال ةػػوي  وت زيزىػػا فػػي األمػػـ المتحػػدة ميمػػ ، ولكػػف تتػػولد رسػػميا م
نتالجيا ت تعدو واةح ، لمجميور عمد األيؿ. فم م، ىؿ تتجو القيادة إلد رفع يةايا تحاكـ يادة إسػراليؿ   
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اطػوات تحػرؾ ىؿ ىناؾ شيء مف ىذا فػي ذىػف واطػط الدعموماسػي  الفمسػطيني  إّف وةػع ال ةػوي  ةػمف 
تػػػمح  واةػػػح  وشػػػامم  لممفػػػات ك يػػػرة، منيػػػا المقاومػػػ  الشػػػ عي  والسػػػممي ، وت علػػػ  الجاليػػػات الفمسػػػطيني ، وا 
 .ال ميات عينيا وعيف السفارات، والجيداف القانوني والدعموماسي، كاف يمكف أف يكسب المرحم  م اني أارا

 7/55/8058، الغد، عّمان
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