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  ر في غزةعمى وقل إطالق النا "إسرائيل"معاريل: التيديد المصري وحالة الطقس أجبرا  4
ــة ســما اإلخباريــة ذكػػرت صػػلي   م ػػاريؼ، اليػػـو األرع ػػاء، أف  ،القػػدس الملةمػػ مػػف ، 41/44/1041، وكال

وال صائؿ ال مسػطيني   "إسرائيؿ"أفادت أف الوساط  المصري  نجلت في ةلقيؽ اة اؽ لوقؼ إطالؽ النار عيف 
 في قطاع غزة.
عمى وقؼ إطالؽ النار واالمةناع عف الةص يد، كاف  "إسرائيؿ"أف ألد األمور الةي أجعرت  ،وقالت الصلي  

 ميػػػؽ ال القػػػات الدعموماسػػػي  مةمامػػػ  عطػػػرد السػػػ ير االسػػػرائيمي مػػػف القػػػاىرة فػػػي لػػػاؿ  ػػػف الةيديػػػد المصػػػري عة
 الجيش اإلسرائيمي عممي  عسكري  عمى قطاع غزة، إلى جانب لال  الطقس.
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فقػػػدت زاػػػـ الاػػػروج ل مميػػػ  عسػػػكري  ع ػػػد عػػػودة اليػػػدوء إلػػػى اللػػػدود  "إسػػػرائيؿ"وكةعػػػت الصػػػلي  ، يعػػػدوا أف 
ذلؾ وفقًا لقرار منةدى السعاعي  الوزاري الذي عقد عاألمس وقرر أف اليدوء سيوازيو الجنوعي  مع قطاع غزة، و 

 ىدوء.
عاألمس، ووزراء آاريف عمف فييـ  "عنياميف نةنياىو"ولسب الصلي   فأنو فيـ مف ةصريلات رئيس اللكوم  

  الػػرد اإلسػػرائيمي ، أف قػػرار  ػػف عمميػػ  عسػػكري  ورفػػع درجػػ"عينػػي عػػي ف"والػػوزير  "إييػػود عػػاراؾ"وزيػػر الجػػيش 
 سينقؿ إلى جول  الةص يد القادم .

أف  ،ك  ت أمس اإلسرائيمي ، م اريؼ جريدة ، أفالناصرةمف  41/44/1041الحياة، لندن، ن رت و 
، ماؿ إعادة الس ير المصري في ةؿ  "إسرائيؿ" ةمقت رسال  مف مصر ةلذرىا مف أنيا سةرد في  كؿ صاـر

عمى عممي  عسكري  واس   في قطاع غزة ةلدات أنعاء إسرائيمي   أعيبةؿ  أعيب إلى القاىرة، في لاؿ أقدمت
وأضافت  ."إسرائيؿ"عف الةماؿ وقوعيا في لاؿ ةواصؿ القصؼ الصارواي مف القطاع عمى عمدات جنوب 

الجريدة أنو في موازاة الةلذير المصري ةعذؿ القاىرة جيودًا كعيرة مف أجؿ ةيدئ  األوضاع عمى اللدود عيف 
ما يةطمب مف إسرائيؿ "، وأنيا أعم ت ةؿ أعيب أف الجيود قد ةسة رؽ وقةًا لةامر اة اقًا، "إسرائيؿ"طاع والق

 ."الةلمي عالةروي وضعط الن س
مع ذلؾ، ةاع ت الجريدة، فإف مصر ةة يـ الض ط الداامي الذي يواجيو رئيس الوزراء عنياميف نةنياىو مف 

 صًا أنو في اضـ م رك  انةااعات عام  ال يريد أف ياسرىا.أطراؼ داامي  لرد إسرائيمي عنيؼ، اصو 
ىناؾ "لذر مف أف ًا كعير  اً مصري اً مصدر ، إلى أف القدسمف  41/44/1041، رام اهلل، األياموأ ارت 

ىذه المؤ رات ىي "األياـ: جريدة وقاؿ ل "مؤ رات مقمق  ع أف إمكاني  ةص يد إسرائيمي واسع ضد قطاع غزة
جؿ منع الةص يد، وىناؾ أطراؼ دولي  أارى ة ارؾ أيضا اآلف في أكايؼ جيودىا مف الةي دف ت مصر لة

 ."ىذا الجيد ومنيا المع وث الااص لألمـ المةلدة روعرت سيري وغيره
ع القةيا مع مصر في لاؿ ةن يذىا عممي  واس   في غزة، قاؿ المصدر  "إسرائيؿ"وعف فرص مجازف  

 ممي  اإلسرائيمي  عري  واس   عمى غرار اللرب الساعق  ولكف لدى ليس عالضرورة أف ةكوف ال"المصري: 
واللظ المصدر  ."الجانب اإلسرائيمي عنؾ أىداؼ وقد يمجأ إليو مف قعيؿ قصؼ مقرات واغةياؿ قيادات

 ."ال ني   ةةصاعد اإلسرائيمي فاف الميج   اإلسرائيمي مع اقةراب االنةااعات "المصري انو 
 
ن.. وحماس تدعم توجينامتفائمون في التصويت لصالح طمب فمسطي عقب لقاء مرسي: عباس 

الرئيس ملمود ععاس مف القاىرة، أف  //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، ن رت 
مسة دوف أف نعدأ الم اوضات في اليـو الةالي  وأننامة ائموف في الةصويت لصالح طمب فمسطيف،  إنناقاؿ 

األمـ المةلدة لنيؿ ص   دول  غير عضو، ليث ةـ االة اؽ عمى أف نقدـ الطمب عاألمـ لمةصويت في 
الجاري وسنطمب أيضا الةصويت عميو في ن س اليوـ ليث يصادؼ اليوـ ال المي  المةلدة في 

لمةضامف مع   عنا.
الرئيس  معععاس  جاء ذلؾ في مؤةمر صل ي مع وزير الاارجي  المصري ملمد كامؿ عمرو، عقب لقاء

المصري ملمد مرسي، في قصر االةلادي  الرئاسي، عمصر الجديدة.
وقاؿ، إننا لريصوف كؿ اللرص عمى اسةمرار االةصاالت والم اورات مع القيادة المصري  لننسؽ ونولد 
المواقؼ لوؿ كؿ القضايا وأىميا قضي  الةوجو لألمـ المةلدة، فقد اجةم نا عاألمس مع وزراء الاارجي  

في ىذا ال ير سنقدـ الطمب وسيكوف  عالجام   ال رعي  واة قنا ع كؿ نيائي عمى أنو في  ال رب
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، وأف وزراء الاارجي  ة يدوا عأف ي مموا لدعـ القضي  ال مسطيني   الةصويت عاألمـ المةلدة في ن س اليـو
يت لمطمب ومصر ف ال عدأت ةةصؿ عالدوؿ الةي ليا م يا عالقات قوي  مف أجؿ أف ةقن يا عالةصو 

ال مسطيني.
ف قموعنا ععاسوأضاؼ  ف  اء هلل سنة مب عمييا وا  ، نلةاج إلى أغمعي  عسيط  ولكف رعما سةكوف عراقيؿ، وا 

م ةول  لألميركييف واإلسرائيمييف، وقمنا ليـ إنو عندما سنلصؿ عمى ىذه الص   سنكوف مسة ديف لعلث 
لص   الةي سنلصؿ عمييا والع ض يقوؿ ىذه دول  الم اوضات عاعةعارىا ميم ، وعاعةعار ىناؾ نقصا في ا

مسةقم  ولكف نلف نقوؿ نلف دول  ةلت االلةالؿ ولةى ةصعح مسةقم  ال عد أف نناقش ونة اوض معا رة 
قضايا وىي قضايا المرلم  النيائي ، فإذا اة قنا عمييا جمي ا ع د ذلؾ ةصعح  أو  مف اإلسرائيمييف في 

مسةقم ، ونلف مة ائموف في الذىاب إلى األمـ المةلدة.إعالف عيد االسةقالؿ لدول  
، ناق نا ع ض المواضيع الانائي  والدور المصري الياـ في الدعـ ال رعي الةي مف الممكف أف ععاسوةاعع 

ةقـو عو لم  ب ال مسطيني فيما إذا لوصرنا أكار مف اللصار الذي نلف فيو، كما ةلدانا في موضوع 
لنا جمي ا، واة قنا عمى ةواصؿ اللوار عيننا في ال ةرة القريع  لةى نسةكمؿ ىذا المصالل  الةي ة  ؿ عا

الموضوع.
أف لماس ةدعـ ةوجينا إلى األمـ المةلدة وال ةنةقد الذىاب لألمـ ولـ أسمع عذلؾ، وعال كس  ععاسوأكد 

مسطيني  ىناؾ ةجاوب وىذه الاطوة لصالح كؿ ال  ب ال مسطيني ي ني عدال مف أف ةكوف األرض ال 
ماةمؼ عمييا ةصعح أرض دول  ملةم .

وال اعةقد  ، رؤيةي لموضوع الالجئيف ةنعاؽ مف موق يف األوؿ ىو ما ظير في القرار ععاسوةاعع 
ىذا القرار وىو يةلدث عف الالجئيف واالصةو ةقوؿ الة ويض عمى مف ال يرغب في ال ودة، ]نسيةـ[ نسيةوا 

ي يريد أف يرجع فيلصؿ عمى لقو وة ويضو، ومف ال يريد ممكف أف يعقى ىذا العند يقوؿ إذا ىناؾ فمسطين
في الدول  المقيـ عيا ويلصؿ عمى لقوقو.

إلى أف المعادرة ال رعي  لمسالـ ةقوؿ عاللرؼ الوالد عالنسع  لالجئيف: لؿ عادؿ ومة ؽ عميو  ععاسوأ ار 
والد ياةار ما يريده كؿ إنساف ياةار ما مع الجانب اإلسرائيمي نة اوض ونة ؽ م يـ عمى ذلؾ وع د ذلؾ ال

مميوف الجئ فمسطيني سواء عالض   ال رعي  أو غزة أو  يريد عندما نصؿ إلى ىذا اللؿ، ولدينا أكار مف 
سوريا واألردف ومصر، ويجب أف يكوف ليـ لؿ عادؿ ومة ؽ عميو وفؽ المعادرة ال رعي .

وجينا إلى األمـ المةلدة، ىذا ما لمسةو مف فاام  أف الدعـ المصري مطمؽ ويؤيد كامال ة ععاسوأضاؼ 
الرئيس اآلف، وزير الاارجي  المصري كاف يجمس مع وزير اارجي  ةركيا ووزير اارجي  فمسطيف وكاف 
يجمسوف مع س راء ال الـ في ةركيات ليةلداوا م يـ في موضوع األمـ المةلدة وىذا ما سم ةو أيضا مف 

فاام  الرئيس.
ىناؾ  سن   ذا أردنا أف ن ود إلى االة اقيات الموق   عيننا وعيف اإلسرائيمييف فيوأضاؼ الرئيس إ

اة اؽ واضح يقوؿ ال يلؽ ألي طرؼ أف يقوـ عأي عمؿ ألادي مف  أنو أف يؤار عمى نةيج  م اوضات 
المرلم  النيائي ، ىذا ىو االة اؽ.

نذ ذلؾ الوقت وقعميا، ىو االسةيطاف وكنا أوؿ الاطوات األلادي  الةي اةاذةيا إسرائيؿ م ععاسوةاعع 
نطالب أوق وا االسةيطاف لنذىب إلى الم اوضات؟ لماذا اآلف يصعح الذىب إلى األمـ المةلدة اطوة ألادي ، 

عاما أكار مف نصؼ مميوف إسرائيمي موجوديف عالض   ال رعي  ماال يف الة اقي  جنيؼ  وىناؾ االؿ 
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ف ندما ينظر إلى ىذا الموضوع عنظرة والدة ورؤي  والدة ممكف أف  .الراع  ، ىذا ال يقاؿ عنو  يء.
 نناقش.
سألت  "اللياة"، نقال عف مراسمةيا مف القاىرة، جيياف اللسيني أف //الحياة، لندن، وذكرت 

أسعاب عدـ ةناولو في اطاعو األاير ال دواف عمى غزة عمى رغـ سقوط  يداء مدنييف، فأجاب ععاس عف 
. وأضاؼ: "صائب عريقات ونعيؿ أعو ردين  أصدرا عيانات لوؿ ذلؾ، والجميع ةكمـ عف ىذا الموضوع"عأف 

ما يلدث في غزة يصيعنا جمي ًا. فأىمنا ىناؾ وال نسمح عأف يصاب ال  ب ال مسطيني في أي مكاف عمى "
عيت الذي ييدـ عيت رغـ االاةالؼ الموجود عيننا، ولكننا مة قوف عمى أف مف يصاب ويقةؿ ىو فمسطيني وال

 ."فمسطيني
مف جانعو، قاؿ وزير الاارجي  المصري ملمد كامؿ عمرو إف ععاس ألاط الرئيس ملمد مرسي عاط  
الةلرؾ في  أف الةقدـ عطمب انضماـ فمسطيف إلى األمـ المةلدة، الفةًا إلى أف الرئيس مرسي أكد دعـ 

و اةصؿ ع واصـ ال الـ ومع عدد كعير مف وزراء مصر الكامؿ والةاـ لما يقرره ال مسطينيوف، موضلًا أن
الاارجي  في الدوؿ ال رعي  في ىذا ال أف، وقاؿ إف الس ارات والع اات المصري  في الاارج عدأت القياـ 

 عذلؾ وة مؿ في اةجاه دعـ الةلرؾ والمس ى ال مسطيني.
 
  "لن تخيفنا"ىنية: التيديدات اإلسرائيمية باغتيال شخصيات سياسية  

رئيس الوزراء ال مسطيني إسماعيؿ ىني ، االؿ ة قده جرلى ال دواف اإلسرائيمي األاير عمى قطاع غزة  أكد
وأكد ىني  االؿ  أّف اليجم  اإلسرائيمي  ال يمكف أف ةكسر إرادة   عنا وصموده في مواجي  االلةالؿ.

األمف وجام   الدوؿ  مؤةمر صل ي الاالااء عقب ة قده لمجرلى أّف اللكوم  أرسمت عدة رسائؿ لمجمس
عمجـ االلةالؿ اإلسرائيمي ووضع لدا لجرائمو المةواصم  "ال رعي  ومنظم  الة اوف اإلسالمي طالعةيـ فييا 

 ."ضد غزة
الذيف ارةكعوا سمسم  مف المجازر  االلةالؿوطالب ىني  ةمؾ الجيات عة  يؿ القانوف الدولي وملاكم  قادة 

ووصؼ اسةيداؼ عزاء  ةي يسةادموا فيو كؿ مرة أسمل  ملرم  دولًيا.ععر ال دواف المسةمر عمى غزة، وال
كونيا ةمت  "مجزرة مة مدة مع سعؽ اإلصرار والةرصد"آؿ لرارة عمنطق  ال جاعي  في اليجم  األايرة، عأنو 

  في منطق  ذات كااف  سكاني  عالي .
م  اسةن رت جميع وزاراةيا منذ عداي  واّمف دور وزارةي الصل  والداامي  أاناء ال دواف، معيًنا أّف اللكو 

وأكّد أّف الةيديدات عاغةياؿ  اصيات سياسي ، ةيديدات ال ُةاي نا، وال يمكف أف ةناؿ منا وةلطـ  ال دواف.
ولّيا ىني  الةوافؽ عيف ال صائؿ ال مسطيني  في اجةماعيا عاألمس، ع أف إصدار موقؼ ةلممت فيو  صمودنا.

 ء في لاؿ الةـز عو االلةالؿ.المسؤولي  عالةزاميا عاليدو 
 //فمسطين أون الين، 

 
 لصمود شعبنا وتمسكو بحقوقو كافة عنواناً فياض: ستبقى مخيماتنا  

سالـ فياض عالدور الليوي الياـ والُمميز الذي ةقوـ عو المجاف ال  عي  في  د.رئيس الوزراء  أ اد :راـ اهلل
يف اللياةي  مف االؿ ةمعي  الةياجاةيـ وةوفير مةطمعات اللياة مايمات المجوء في الدفاع عف لقوؽ الالجئ

الكريم  ليـ. وأ ار فياض إلى أف المجاف ال  عي  نجلت عمى مدار السنوات األايرة في ال مؿ، دوف 
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ة ارض إزاء مةطمعات لماي  وصوف مكان  المايمات، عمى النيوض عمسةوى الادمات المطموع  لسكانيا، 
سياميا في ةطوير ىذه الادمات.مؤكدا عمى دور مؤس  سات السمط  الوطني  وا 

صرارىـ  وأكد فياض عمى أف مايمات الالجئيف سةعقى عنوانًا لصمود واعات أعناء   عنا عمى أرضيـ، وا 
عمى الةمسؾ علقوقيـ الوطني  الم روع ، وفي مقدمةيا لقو في ال ودة وةقرير المصير، وةمكينو مف ال يش 

، وعاصمةيا القدس سن   دول  فمسطيف الُمسةقم  كامم  السيادة عمى لدودعلري  وكرام  في كنؼ 
 ال ريؼ.

في  في مايـ دير عمار ]الاالااء[ جاء ذلؾ االؿ افةةاح رئيس الوزراء عدد مف الم اريع عصر اليوـ
 .الض   ال رعي 

 //القدس، القدس، 
 
 عدوان اإلسرائيمي حكومة غزة تطالب الدول العربية بمواقل جادة من ال 

عدة رسائؿ عاجم  لوزراء اإلعالـ في الدوؿ ال رعي   /وجو المكةب اإلعالمي اللكومي الاالااء : غزة
أاذ دورىـ الطعي ي في الدفاع عف ال  ب ال مسطيني واةااذ مواقؼ جادة مف ال دواف "يدعوىـ فييا إلى 

ورة قياـ وزراء اإلعالـ ال رب عدورىـ في اةااذ وأكد الرسال  اللكومي  عمى ضر  ."اإلسرائيمي عمى غزة
 مواقؼ ىام  إزاء الةلديات الةي ة صؼ عالقضي  ال مسطيني .

ةجاوز كاف  الاطوط اللمراء في عدوانو عمى ال  ب ال مسطيني منذ "و دد عمى أف االلةالؿ اإلسرائيمي 
ارةكاب "واعةعر المكةب  ."ع رات السنيف عمى مرأى ومسمع المجةمع الدولي دوف أي رادع أو ملاسب

االلةالؿ لمجازره المةكررة ععر اسةيداؼ مدف يةو لعيت عزاء ي ود ل ائم  لرارة  رؽ مدين  غزة السعت 
 ."الماضي، جريم  لرب علؽ المدنييف وانةياكا اطيرا لمقانوف الدولي اإلنساني

 //قدس برس، 
 
 ي قطاع غزة والضفةالتصعيد اإلسرائيمي ف استمرارحكومة فياض تدين  

في اجةماعو األسعوعي أمس، عرئاس  د. سالـ فياض وجوب في الض   ال رعي  أكد مجمس الوزراء : راـ اهلل
االنقساـ، واعةعر المجمس الم يار اللقيقي لمدى الجدي  في ةلقيؽ المصالل ، االلةكاـ لصندوؽ  إنياء

قالع عف ةكريس االن صاؿ وملاوالت الة دي عمى االقةراع عإجراء االنةااعات ال ام ، عاإلضاف  إلى اإل
 ولداني  الةمايؿ ال مسطيني، وكذلؾ وقؼ االعةداء عمى اللريات ال ام  ولري  الة عير عف الرأي.

مواطنيف في قطاع غزة، واعةقاؿ  إلى ذلؾ اسةنكر المجمس اعةداءات االلةالؿ الةي كاف آارىا اسة ياد 
ناعمس وعيت للـ والاميؿ وجنيف. وندد مجمس الوزراء عإجراءات قوات  ال ديد مف المواطنيف في ملافظات

االلةالؿ في األغوار ال مالي  كما لصؿ في ارع  طانا ووادي المالح والرأس األلمر علج  الةلضير 
 إلجراء مناورات عسكري  عالذايرة اللي .

ت. عاإلضاف  إلى قطع ال  رات واسةنكر ىدـ المنازؿ والمن آت  رؽ وغرب يطا في الاميؿ، وملافظ  سم ي
 مف أ جار الزيةوف والموزيات غرب عيت للـ، وجنوب ناعمس.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 حثيثة لتثبيت التيدئة في غزة جيوداً مصر تبذل : عريقات 
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يودا إف مصر ةعذؿ ج ،قاؿ كعير الم اوضيف ال مسطينييف صائب عريقات: ععد السةار لةية  - القاىرة
لايا  لةاعيت الةيدئ  في غزة داعيا جميع األطراؼ إلى االسةجاع  ليذا الجيد. وفي ةصريلات أدلى عيا 

، قاؿ عريقات الموجود في القاىرة إنو اجةمع أمس عمسؤوليف مف المااعرات "صوت فمسطيف"إلذاع  
إلى أف المقاء الذي عقد عيف  المصري  وأطم وه عمى طعي   الةلركات المعذول  لوقؼ الةدىور في غزة. وأ ار

الرئيس المصري ملمد مرسي والرئيس ال مسطيني ملمود ععاس ركز أيضا عمى الجيود المصري  لةيدئ  
 األوضاع.

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 تحذر من مخططات ىدم جماعي لمنازل المقدسيين  الفمسطينية السمطة 

 .ىدـ المنازؿ في القدس الملةم  لدفع سكانيا لميجرة "إسرائيؿ" لذرت الرئاس  ال مسطيني ، أمس، مف ةص يد
وقاؿ مسة ار ديواف الرئاس  الماةص ع ؤوف القدس الملامي ألمد الرويضي، إف سمطات االلةالؿ ةاطط 

في الجزء ال رقي مف القدس الملةم . وذكر، في عياف، أف آليات  "عاص   ىدـ جماعي  لمنازؿ المواطنيف"ػل
دمت، أمس، منزاًل في منطق  ام  ال يف، ضمف األراضي الميددة عالمصادرة عيف لي الطور االلةالؿ ى

 .وعمدة ال يسوي  في القدس الملةم ، عذري   العناء مف دوف ةرايص
ةض ط عمى القيادة ال مسطيني  عسعب إصرارىا عمى الةوجو لألمـ المةلدة مف االؿ  "إسرائيؿ"وأكد أف 

المنازؿ وةكايؼ االسةيطاف، واسةيداؼ المقدسات، وعااص  المسجد األقصى  الةص يد المةواصؿ في ىدـ
ألؼ  ألؼ منزؿ ميدد عاليدـ في القدس يقطنيا  وكنيس  القيام . ول ت إلى أنو يوجد نلو 

 فمسطيني.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 اسيواصل أبو يوسل: العضوية في األمم المتحدة قد تؤدي إلى حصار مالي وسي 

أنظار ال مسطينييف ةةجو ورعما ، أف امجد سملافنقال عف مراسميا  //السفير، بيروت، ن رت 
ال رب، إلى ةاريخ الةاسع وال  ريف مف ة ريف الااني اللالي، ليث ي ةرض أف يطمب الرئيس ال مسطيني 

، في "دول  غير عضو"يف ملمود ععاس مف الجم ي  ال اـ لألمـ المةلدة الةصويت عمى طمب اعةعار فمسط
 اطوة قد ة ةح مواجي  مع إسرائيؿ.

مف جيةو، قاؿ واصؿ أعو يوسؼ، عضو المجن  الةن يذي  لمنظم  الةلرير، إف س ي ال مسطينييف لملصوؿ 
سرائيؿعمى ىذه ال ضوي  في منظم  الةلرير سي ةح مواجي  معا رة مع الواليات المةلدة  قد يكوف امنيا  وا 

لكنيما "، م يرًا إلى أف السمط  ال مسطيني  ومنظم  الةلرير ة رفاف م نى ىذا الامف "سيلصار مالي وسيا"
 ."لف ةةوانيا عف المضي قدما في موضوع ال ضوي  ألف ال ايارات أارى مةال  أماـ ال مسطينييف

مرج ي  أف الاطوة ال مسطيني  سة ير  كؿ المواجي  مع إسرائيؿ ألنيا سةنقؿ  "الس ير"وأكد أعو يوسؼ لػ
كاف  االة اقات الموق   م يا والة امؿ المعا ر م يا إلى المجةمع الدولي عدؿ أف ةكوف في يد طرؼ، معّينا 

عمى المجةمع الدولي الة امؿ مع إسرائيؿ عمى ىذا األساس ويطمب منيا "أف ذلؾ ي ني في الملصم  أف 
 ."قعؿ كؿ  يء االنسلاب مف األرض ال مسطيني  الةي ةلةميا
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وزير ال ؤوف الاارجي  د.رياض المالكي دعا ، أف راـ اهللمف  //القدس، القدس،  وذكرت
ةأييد المس ى ال مسطيني وال رعي عرفع مسةوى ةمايؿ فمسطيف في  إلى األوروعينظرائو في دوؿ االةلاد 

 مسةوى دول  مراقع . إلىالجم ي  ال ام  لألمـ المةلدة 
ول  فمسطيف في االجةماع الوزاري الااني عيف جام   الدوؿ ال رعي  واالةلاد مماال لد م اركةوجاء ذلؾ االؿ 

 ىإلاألوروعي المن قد في ال اصم  المصري  القاىرة، والذي ي ارؾ فيو غالعي  وزراء الاارجي  ال رب إضاف  
ف وعناء ة زيز ال القات عيف المجموعةيف اإلقميميةي إلىكاف  وزراء الاارجي  األورعييف، والذي ييدؼ 

 ال راكات وة  يؿ الة اوف في كاف  القضايا الةي ةيـ المنظمةيف.
نعيؿ   ث،  دد  "فةح"المجن  المركزي  للرك  مف راـ اهلل أف عضو  //قدس برس، وجاء في 

عمى أىمي  الدور اإلسالمي في دعـ ال  ب ال مسطيني، وايار الةوجو إلى األمـ المةلدة لملصوؿ عمى 
 قب.دول  مرا

جيعوةي  إلىقعيؿ ةوجيو  /نسا  عنو الاالااء  "قدس عرس"وقاؿ   ث في ةصريح صل ي ةمقت 
إننا نريد "، المن قد يومي الاميس والجم   المقعميف اإلسالميلمم ارك  في مؤةمر وزراء اارجي  دوؿ ال الـ 

والض ط مف أجؿ المزيد مف الدعـ ، القياـ عدور فاعؿ ومؤار في ة عئ  الرأي ال اـ اإلسالميمف دوؿ ال الـ 
 ."والةأييد ل مسطيف في األمـ المةلدة

 
 الفمسطينيةمميون دوالر لمسمطة  مائة بتقديمعريقات: العرب وعدوا  

اف ة يدات  "القدس ال رعي"صائب عريقات كعير الم اوضيف ال مسطينييف لػ د.أ رؼ اليور: أكد  - غزة
الاارجي  ال رب في القاىرة لةوفير  عك  أماف عرعي  لمسمط ،  الدوؿ ال رعي  االؿ اجةماع مجمس وزراء

مميوف دوالر كانت ىذه المرة لقيق ، عمى االؼ المرات الساعق ، وذلؾ ع د إعالف وزراء  عقيم  
الجاري إلى األمـ المةلدة لرفع  الاارجي  ال رب دعميـ الةاـ لمس ى القيادة ال مسطيني  عالةوجو يوـ 

 ."دول  مراقع  غير عضو"ف لػ مكان  فمسطي
عريقات االؿ ةواجده في القاىرة ع د انةياء جمس  وزراء الاارجي   د.عالياةؼ  "القدس ال رعي"وسألت 

 عك  األماف "ال رب، عف مدى إي اء ال رب عة يداةيـ المالي  ةجاه ازين  السمط ، ااص  في دعـ صندوؽ 
وأف أيا مف الدوؿ ال رعي  لـ ةؼ عالةزاماةيا في األ ير مميوف دوالر، ااص   المقدر عػ  "ال رعي 

 ."نلف عمى اق  أف أ قاءنا ال رب في ىذه المرلم  لف ياذلونا"الماضي ، فقاؿ 
وأ ار عريقات إلى أف اجةماع وزراء الاارجي  ال رب جرى االلو الةأكيد مف قعؿ الدوؿ ال رعي  عمى أنيا 

قامت إسرائيؿ علجب أمواؿ الضرائب، وقطع المساعدات مميوف دوالر  يريا في لاؿ  سةدفع 
 األمريكي ، لةى ةةمكف السمط  مف لماي  مؤسساةيا.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 .. والداخمية تتيم جيات معينة بافتعال أزماتبغزةتفريق اعتصام سممي  

أجيزة أمف اللكوم   ، أفلامد جاد نقال عف مراسميا مف غزة، //الغد، عمان، ن رت 
ال مسطيني  و رطةيا النسائي  فرقت أمس اعةصامًا سمميًا لمدعوة إلنياء االنقساـ ينظمو االةلاد ال اـ لممرأة 

 ال مسطيني  ومؤسسات نسوي  أارى أسعوعيا كؿ يوـ االااء.
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و المجن  واعةقمت عناصر أجيزة أمف اللكوم  قيادات سياسي   اركت في االعةصاـ ذاةو، مف عينيـ عض
المركزي  لمجعي  الديمقراطي  ملمود امؼ والقيادي في الجعي  االد أعو  رخ ون طاء في مؤسسات المجةمع 

 المدني ةـ اقةيادىـ إلى مراكز أمني  لمةلقيؽ م يـ لوؿ م اركةيـ في االعةصاـ.
ي لذرت مف وزارة الداامي  واألمف الوطني ال مسطينأف  //فمسطين أون الين، موقع ون ر 

م ددة في ذات الوقت عمى الةراميا لملريات ال ام   ،أنيا لف ةةياوف مع ال اعايف عاألمف والقانوف
 والااص .

في الوقت الذي ةعذؿ في الوزارة جيودًا مضني  في ةأميف الجعي  الداامي  "في عياف ليا، الاالااء  وقالت
ر عمى ماال   النظاـ والقانوف وةلّدي األجيزة ولماي  ظير المقاوم ، ةطؿ عمينا جيات أعت إال أف ةص

األمني  وعدـ الةراـ القوانيف ال مسطيني  ل اظًا عمى مكةسعاةيـ ال اصي  واللزعي  رغـ كؿ الةسييالت الةي 
 ."قّدمةيا وةقدميا وزارة الداامي 

 
 إصدار استنابة قضائية دولية لمتحقيق في وفاة عرفات 

  قضائي  دولي  لمسماح لقضاة فرنسييف مكم يف الةلقيؽ في وفاة الزعيـ أ ؼ ب: صدرت اسةناع -راـ اهلل 
مف ال ير الجاري عينات مف رفاةو،  ال مسطيني ياسر عرفات عالةوجو إلى راـ اهلل ليث سيأاذوف في 

أف مصر وروسيا سة اركاف في فلص رفات عرفات إلى  "اللياة"فيما ك ؼ مسؤوؿ فمسطيني رفيع لػ 
ال رنسي  عمى موق يا االلكةروني أنيا عممت عأمر  "لكسعرس"وذكرت صلي    ويسرا.جانب فرنسا وس

ة ريف الااني/  راـ اهلل مف  إلىاالسةةاع  القضائي  الدولي ، واف القضاة ال رنسييف الاالا  سيةوجيوف 
عرفات في نوفمعر اللالي لةى األوؿ مف كانوف األوؿ/ ديسمعر المقعؿ. وسيأاذ القضاة عينات مف رفات 

 مف الجاري ع د فةح ضريلو. 
أف مصر وروسيا سة اركاف في فلص رفات عرفات إلى  "اللياة"إلى ذلؾ، ك ؼ مسؤوؿ فمسطيني رفيع لػ

 جانب فرنسا وسويسرا، موضلًا أف لجن  طعي  سة كؿ مف الدوؿ األرع   لمعلث في إجراء ال لص.
ألاذ عينات منيا ل لصيا، فيما أكدت مصادر وعدأت أمس الةلضيرات ال  مي  إلاراج رفات عرفات 

وقاؿ  فمسطيني  مقرع  مف عائم  عرفات أف ذلؾ لف يةـ إال عوجود ملققيف مف فرنسا وسويسرا وروسيا.
عدأ اليوـ )أمس( ال مؿ عإزال  طعق  "أمس  "فرانس عرس"مصدر مقرب مف عائم  الرئيس عرفات لوكال  

. وأ ار المصدر إلى أف ىناؾ "يوماً  ات وسيسةمر ال مؿ لنلو االسمنت واللجارة الةي ةليط عقعر عرف
إال عوجود الملققيف ال رنسييف والاعراء السويسرييف "ل ةح القعر م يرًا إلى انو لف يةـ فةح القعر  "مرالؿ عدة"

يا ويقوؿ المسؤولوف ال مسطينيوف إف روس لوؿ أسعاب وفاةو. "والاعراء الروس الذيف سي اركوف في الةلقيؽ
لدييا اعرة ااص  في السمـو اإل  اعي  وأف م ارك  مصر ضروري  عص ةيا دول  عرعي  ميم  ولدييا 

 اعرات أمني  ميم .
 //الحياة، لندن، 

 
سالمية إسقاط: "قدس برس"البردويل لـ 13  سمطة عباس مصمحة فمسطينية وعربية وا 

قيادات السمط   "قدس عرس"يلات ااص  لػ العردويؿ في ةصر صالح لماس "اةيـ القيادي في لرك  : غزة
نياء االنقساـ، وقاؿ:  "فةح"ال مسطيني  ولرك   اللديث عف مظاىرات نسائي  "ع رقم  جيود المصالل  وا 

ةطالب عإنياء االنقساـ وىجوـ ن ذةو قوات األمف في غزة ضدىا ملض أكاذيب وافةراءات دأعت عمييا 
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ةم زيوف ال عري وةنازلو عف اللقوؽ ال مسطيني  وعمى رأسيا لؽ ماكين  ععاس اإلعالمي  منذ ةصريلاةو لم
ال ودة، اـ إف الذي ي يؽ المصالل  ىو ععاس، ألنو يرفض عكؿ قوة االعةراؼ عال رعي ، ويصر عمى أف 
عرنامجو ىو األكار قداس  مف القدس ن سيا، ويرفض ال راك  السياسي ، وي مؿ عمى ةطعيؽ  روط الرعاعي  

 ."ما ةناساىا أصلاعياعمى األ}ض ع د
عدؿ مواجي  اللقيق  ةصر عمى أف ةعقى ة يش أوضاعا مضطرع   "فةح"لألسؼ ال ديد لرك  "وأضاؼ: 

وةلاوؿ إا اء م روعيا السياسي والوطني وأطمقت ال ناف لاياؿ كةاعيا وموظ ييا مف أجؿ ااةالؽ 
 ."فةح" مسطيني  عسعب سياسات األكاذيب للرؼ االنظار عف الواقع المزري الذي آلت إليو القضي  ال
الم روع الوطني ال مسطيني كمو ية رض "ودعا العردويؿ إلى إسقاط سمط  ععاس ونيجو السياسي، وقاؿ: 

لاطر  ديد مف ععاس ونيجو، ولذلؾ فإف المطمب ال  عي ال مسطيني وال رعي يجب أف ينصب عمى إسقاط 
مار ولةص ي  القضي  ال مسطيني ، وما لـ يةـ سمط  ععاس ونيجو السياسي لةى ال يعقى كم قؿ لالسة 

 ."اسقاط ععاس ونيجو فمف ةقـو لمقضي  ال مسطيني  قائم 
اآلف ال عد مف االلة اؼ لوؿ إسقاط م روع ععاس الذي ي كؿ اطرا عمى األم  ال رعي  "وأضاؼ: 

في ال ودة، ويمد  واإلسالمي  جمي ا عما يمامو مف ةكريس لاللةالؿ واالسةيطاف وةضييع لملؽ ال مسطيني
سرائيؿ وقوى ال ر في ال الـ لمةمدد في عالدنا.  الجسور ألمريكا وا 

 13/11/2012قدس برس، 
 

 من التواقيع تطمق وثيقة لمثوابت الوطنية وتسعى لجمع مئات اآلالل حماس 14
 وايق  أطمقت عمييا )وايق  "لماس"أصدرت دائرة  ؤوف الالجئيف في لرك  المقاوم  اإلسالمي  : غزة

، والةي ةنص عمى اللقوؽ الوطني  ال مسطيني  الااعة  ك ريض  يوقِّع عمييا أىالي "الاواعت الوطني  ال مسطيني 
 قطاع غزة.

(، إف رئيس اللكوم  31/33نسا  عنو اليوـ الاالااء ) "قدس عرس"وقالت الدائرة في عياف صل ي ةمقت 
عالمي  ولكومي  وق ت عمى الوايق ، فيما ال مسطيني  في غزة إسماعيؿ ىني ، وقيادات فمسطيني  سي اسي  وا 

 ةس ى الدائرة لجمع أكعر عدد ممكف مف ةواقيع لمقيادات ال مسطيني ، االؿ األياـ المقعم .
وأ ارت إلى أنو ةـ ةوزيع الوايق  ع كؿ كعير عيف أوساط الجميور ال مسطيني في قطاع غزة الجم   الماضي 

 ع أعداد كعيرة مف المصميف عمييا.ع د صالة الجم  ، ليث  يدت ةواقي
 عمجمؿ أعداد الةواقيع لاؿ االنةياء مف إلصائيا. إنيا سةن ر إلصائي  رسمي  وقالت الدائرة في عيانيا

 13/11/2012قدس برس، 
 

 حماس: االعتقاالت السياسية بالضفة ال تخدم سوى أجندة االحتالل وتعّمق االنقسام 15
إنيا ةةاعع عقمؽ كعير اسةمرار األجيزة األمني   "لماس"  اإلسالمي  ص ا: قالت لرك  المقاوم –القاىرة 

الةاع   لمسمط  في راـ اهلل في ماللق  واعةقاؿ وملاكم  أعناء ال  ب ال مسطيني وأنصار وكوادر اللرك  
نسا  عنو األرع اء أفَّ ىذه السياس  األمني   "ص ا"عسعب انةمائيـ السياسي. وعدت اللرك  في عياف وصؿ 

 .ال ةادـ سوى أجندة االلةالؿ وة ّمؽ االنقساـ وة ّكؾ الملم  والنسيج الوطني
و دَّدت لماس عمى ضرورة أف يةوقؼ االعةقاؿ السياسي وماللق  أعناء   عنا وأنصار وكوادر اللرك  

 .واإلفراج عف جميع الم ةقميف فوًرا
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ّـَ الةوافؽ عميو لمواجي  اطر ودعت لماس لرك  فةح إلى ال مؿ عمى ةن يذ عنود المصالل  الوطني   وما ة
 .االلةالؿ، والةصّدي ل دوانو وةيديداةو

 14/11/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 شرق مدينة غزة  تفجير جيب عسكرية إسرائيمي تتبنىالناصر صالح الدين  ألوية 16

فمسطيف مسئوليةيا عف ةدمير  أعمنت ألوي  الناصر صالح الديف الذراع ال سكري لمجاف المقاوم  في: غزة
 ."ن ير المولديف"الجيب ال سكري اإلسرائيمي  رؽ مدين  غزة مساء السعت الماضي، مطمق  عمى ال ممي  

ون رت األلوي   ريط فيديو يظير للظ  اسةيداؼ الجيب وةدميره عالكامؿ، كما يظير عال ريط جيًعا آار 
 داامو.عالقرب مف الجيب المسةيدؼ وقد ىرب الجنود مف 

نسا  عنو الاالااء إف مجموع  ةاع   ليا اسةيدفت جيًعا عسكرًيا  رؽ  "ص ا"وقالت األلوي  في عياف وصؿ 
وأكدت األلوي  ةدمير  غزة عصاروخ موجو، وذلؾ في ةماـ الساع  الراع   وع ر دقائؽ مف مساء السعت.

صاع  االا  آاريف عجراح اطي و ددت األلوي  الةي عات فيديو  رة.الجيب عالكامؿ ومقةؿ جندي إسرائيمي وا 
عال ممي  عمى أف مرلم  قياـ االلةالؿ عةلديد مكاف وزماف الم ارؾ قد انةيى، م يرة إلى أنيا انةقمت مف 

 مرلم  رد ال  ؿ إلى مرعع المعادرة عال  ؿ.
مؿ جيًدا مع قواعد الم ع  ااةم ت، فالمقاوم  ال مسطيني  أصعلت أكار قدرة عمى الة ا"وقالت األلوي  إف 
وأكدت أنيا سةعقى في االماكف االمامي  لمدفاع عف ال  ب ال مسطيني والةصدي  ."منطؽ ال دو المجـر

لممؤامرات والجرائـ اإلسرائيمي ، داعي  كاف  فصائؿ المقاوم  لمرد عمى الجرائـ اإلسرائيمي  وة كيؿ غرف  
و ددت عمى أنيا لف ةقعؿ عةيدئ   لمسئولي .عمميات ةقود الم كرة م و االلةالؿ عروح الم ارك  وةلمؿ ا

 ةةلقؽ مف االليا أىداؼ االلةالؿ، عاسةعال  دماء المجاىديف واالسة راد عيـ.
 

 13/11/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 حماس تتيم السمطة باعتقال ثمانية من أنصارىا في الضفة 17
مف انصار لرك  لماس امانيً  اعةقؿ  "األمف الوقائي"ز إف جيا"في عياف اليوـ الاالااء  "لماس"قالت لرك  

 في ناعمس وطولكـر وراـ اهلل، واسةدعت االاً  لمةلقيؽ في الاميؿ.
 

 13/11/2012، فمسطين أون الين
 

 سمطان أبو العينين يؤكد االستعانة بخبراء روس لممشاركة في التحقيق بوفاة عرفات 18
 ينيف عضو المجن  المركزي  للرك  فةح لػ'القدس ال رعي' الاالااء اكد سمطاف اعو ال: وليد عوض -راـ اهلل 

عاف قرار القيادة ال مسطيني  االسة ان  عاعراء روس لمم ارك  في الةلقيؽ عوفاة الرئيس ال مسطيني الرالؿ 
ياسر عرفات الى جانب الملققيف ال رنسييف والاعراء السويسرييف جاء عيدؼ 'االطمئناف عانو لف يةـ 

' الةي يجري الةلقيؽ ع أف امكاني  الةال عب عنةائج الةلقيؽ' اضاف  لمم رف  الروسي  الواس   عمادة 'العولونيـو
 اف ةكوف قد اسةادمت في اغةياؿ عرفات.
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وا ار اعو ال ينيف الى اف الجانب ال مسطيني سيكوف م اركا في الةلقيؽ المرةقب ع د اف ةراج ت فرنسا 
 مجريات الةلقيؽ الذي سيقوـ عو ملققوف فرنسيوف.عف رفضيا م ارك  السمط  في 

ولوؿ طمب الملققيف ال رنسييف اسةجواب ع ض ال مسطينييف الذيف كانوا قريعيف مف عرفات في ايامو 
االاير اوضح اعو ال ينيف عاف لجن  الةلقيؽ ال مسطيني  عرئاس  المواء ةوفيؽ الطيراوي ىي سةقرر ع أف مف 

 سمح، وعم اركةيا.يسمح عاسةجواعيـ ومف ال ي
 14/11/2012القدس العربي، لندن، 

 
 عن حركة الشبيبة الفتحاوية ليست معزولة عن توجيات قيادة فتح الصادرةأحمد عسال: الدعوة  19

اكد الناطؽ الرسمي للرك  فةح، المد عساؼ، لػ)اللياة الجديدة(، اف ىذه الدعوة : منةصر لمداف-راـ اهلل 
ست م زول  عف ةوجيات قيادة اللرك  الةي ىي جزء اساسي مف المجةمع ، الصادرة عف لرك  ال عيع  لي

واف لرك  فةح ةقود الةلركات الرامي  الى عسط السيطرة ال مسطيني  عمى ارضنا الملةم  وةلريرىا مف 
 االلةالؿ واالسةيطاف.

الةي « عموماسي الم رك  السياسي  الد«وا ار الى اف ىذه الةلركات الميداني  غير من صم  عما وص و عػ
 يقودىا الرئيس ملمود ععاس عمى المسةوى الدولي النةزاع عضوي  الدول  في االمـ المةلدة .

 «.ىذه ارضنا وسوؼ نقيـ دولةنا فوقيا ولف نقعؿ اف ي اركنا فييا الد»وقاؿ 
الةناقض  نلف عمى اعواب مرلم  سياسي  جديدة ةسةند الى ة  يؿ المقاوم  ال  عي  السممي  وة ظيـ« واضاؼ

، م يرا الى اف ىذه المرلم  «مع االلةالؿ والمسةوطنيف عمى طريؽ ةلرير االرض واقام  الدول  المسةقم 
سوؼ ة يد ة يير قواعد الم ع  عما قد يوس يا لعسط سيطرةنا ال مسطيني  عمى كؿ االراضي الملةم  عاـ 

3691. 
مسةوطنوف الى اسةاداـ السالح ضد ال عاف وعاصوص امكاني  ة جر االوضاع االمني  ااص  اذ ما لجأ ال

ةلركنا سممي والمسةوطنوف غرعاء عف ارضنا ووجودىـ غير  رعي وال يوجد « ال مسطينييف، قاؿ عساؼ:
اماميـ سوى الرليؿ )..( وعالةالي فاننا سوؼ نةواجد في  وارعنا ومدننا واذا ما أقدـ المسةوطنوف عمى 

 سنا، وعيذا يكونوف قد اضافوا جريم  جديدة لسمسم  الجرائـ الةي ارةكاب جرائـ فاننا سوؼ ندافع عف ان
 «.يرةكعونيا علؽ   عنا وارضو وممةمكاةو ومقدساةو

 14/11/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

  "األمر لم ينتو بعد"بسبب التصعيد في غزة:  حماسباراك يتوعد مجددًا  10
  عػػػدة غػػػارات عمػػػى أىػػػداؼ فػػػي قطػػػاع غػػػزة، ورد ع ػػػد سػػػاعات مػػػف  ػػػف طػػػائرات إسػػػرائيمي: أ ؼ ب -غػػػزة 

ال مسطينييف عإطالؽ صاروخ عمى جنوب إسرائيؿ، ةوعد وزير الدفاع اإلسرائيمي اييود عاراؾ مجػددًا ال صػائؿ 
 «.األمر لـ ينةو ع د»ال مسطيني  في القطاع عأف 

مػػػات اإلرىاعيػػػ  لمػػػاس والمنظ»وقػػػاؿ عػػػاراؾ فػػػي لقػػػاء مػػػع مسػػػؤوليف عسػػػكرييف فػػػي جنػػػوب إسػػػرائيؿ أمػػػس أف 
األاػػرى فػػي غػػزة ةةػػأار عاليجمػػات المكا ػػ  )مػػف الجػػيش اإلسػػرائيمي(. ولكػػف عالةأكيػػد فػػإف األمػػر لػػـ ينةػػو ع ػػد 

 «.وسنقرر كيؼ ومةى سنةصرؼ في لاؿ لـز األمر
ال أعةقػد أنػو سػيكوف »مف جيةو قاؿ عاموس يادليف، الرئيس الساعؽ لالسةاعارات ال سكري  إلذاع  الجػيش: 

الجػػيش يمةمػػؾ مجموعػػ  واسػػ   مػػف األدوات الةػػي لػػـ »وأضػػاؼ: «. ي الػػداوؿ إلػػى قطػػاع غػػزةمػػف الضػػرور 
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يسػػةادميا ع ػػد. ويسػػةطيع رفػػع مسػػةوى اسػػةجاعةو مػػف دوف المجػػوء إلػػى عمميػػ  عريػػ . ويجػػب عمينػػا اسػػػةاداـ 
 «.الوسائؿ المةال  لنا والةي لـ نسةادميا ع د
إطػالؽ صػواريخ »الةػي قػد ةػؤدي إلػى « اع غػزةامػف عمميػ  فػي قطػ»ولذرت صلي   يدي وت ألرونػوت مػف 

 «.أساليب االنةقاـ»واقةرلت كعديؿ ةكايؼ « عمى منطق  ةؿ أعيب
اسةئناؼ االغةياالت وال ارات الجوي  واليجمات ضد القادة السياسييف فػي لمػاس وضػد »ورأت الصلي   أف 

 «.رسعنيةيا الةلةي  وضد عيوت ومكاةب مسؤولييا ىي جزء مف الايارات قيد الد
 41/44/1041، الحياة، لندن

 
 يقدم شكوى ضد استمرار إطالق الصواريخ من غزة  المتحدةباألمم  "إسرائيل"سفير  14

أمػس، لألمػيف ال ػاـ لألمػـ المةلػدة عػاف كػي مػوف  "عر ػاور"قدـ س ير إسرائيؿ لدى األمـ المةلػدة  :)وكاالت(
لييئػػػ  الدوليػػػ  عاسػػػةنكار اسػػػةمرار إطػػػالؽ ورئػػػيس مجمػػػس األمػػػف رسػػػال  الةجػػػاج  ػػػديدة الميجػػػ  طالػػػب فييػػػا ا

 صارواا االؿ جول  الةص يد اللالي . 450الصواريخ عاةجاه أىداؼ إسرائيمي  م يرا إلى إطالؽ أكار مف 
صػارواا وأصػيب ال ديػد  450أطمقت لماس والمنظمات اإلرىاعي  األارى أكار مف "وجاء في نص الرسال  

راح إضاف  الضرار كايرة أصاعت الممةمكات وىناؾ الكايػر مػف المػدنييف مف المدنييف والجنود اإلسرائيمييف عج
 ."ي ي وف ةلت ةيديد الصواريخ المسةمر وىذا األمر يجب أف يةوقؼ

إف إسػرائيؿ ةػرى فػي لركػ  لمػاس الجيػ  المسػؤول  الوليػدة عػف كػؿ "وأضاؼ الس ير اإلسػرائيمي فػي رسػالةو 
سرائيمي  نقمت رسال  واضػل  م ادىػا عػاف إسػرائيؿ سةواصػؿ ةن يػذ ىجوـ إرىاعي ينطمؽ مف غزة واف القيادة اإل

لقيػػا فػػي الػػدفاع عػػف الػػن س وسػػةةاذ كافػػ  اإلجػػراءات الضػػروري  للمايػػ  مػػدنيييا وسػػيدفع كػػؿ مػػف يمػػارس 
 ."اإلرىاب الامف العاىظ 

 41/44/1041، الغد، عّمان
 

 التوجو لألمم المتحدة إذا أصر الفمسطينيون عمى "أوسمو"تيدد بإلغاء  "إسرائيل" :ىآرتس 11
، األرع اء، إف إسػرائيؿ ةيػدد عإل ػاء اة اقيػات أوسػمو ع ػكؿ جزئػي أو كمػي إذا  "ىآرةس"قاؿ موقع  صعاح اليـو

أصػػر ال مسػػطينيوف عمػػى الةوجػػو لألمػػـ المةلػػدة عطمػػب اللصػػوؿ عمػػى اعةػػراؼ ع مسػػطيف ك ضػػو مراقػػب فػػي 
 األمـ المةلدة.

سػػػرائيمي  أوعػػػزت لمسػػػ راء والع اػػػات الدعموماسػػػي  فػػػي دوؿ ال ػػػالـ عنقػػػؿ وقالػػػت الصػػػلي   إف وزارة الاارجيػػػ  اإل
رسال  واضل  لرؤسػاء الػدوؿ الم ةمػديف فييػا م ادىػا أف إسػرائيؿ سػة مف إل ػاء اة ػاؽ أوسػمو إذا ةػـ االعةػراؼ 

 ع مسطيف ك ضو مراقب في األمـ المةلدة.
ةػراؼ ع مسػطيف ك ضػو مراقػب فػي األمػـ وعلسب الصلي   فإنو في لاؿ قػدـ الجانػب ال مسػطيني اقةػراح االع

لمػػدوؿ األعضػػاء فػػي األمػػـ  491دولػػ  مػػف أصػػؿ  450المةلػػدة فسيلصػػموف عمػػى ةأييػػد كعيػػر يصػػؿ ل ايػػ  
المةلػػدة. واالفػػا لقػػرار مجمػػس األمػػف فإنػػو لػػف يػػةـ اسػػةاداـ لػػؽ الػػنقض ال يةػػو ضػػد قػػرارات الجم يػػ  ال امػػ  

قػػػادرة عمػػػى إل ػػػاء الةصػػػويت عمػػػى القػػػرار ىػػػو رئػػػيس السػػػمط  لألمػػػـ المةلػػػدة، وعالةػػػالي فػػػإف الجيػػػ  الوليػػػدة ال
 ال مسطيني  ملمود ععاس.

ونقمت الصلي   عف مصدر رفيع المسةوى في وزارة الاارجيػ  اإلسػرائيمي  قولػو إف الجيػد اإلسػرائيمي يةملػور 
فػي ىػذه لاليا في ةجنيد ةأييد دوؿ كايرة قدر اإلمكاف لمض ط عمى ملمود ععاس وةلذيره مػف المضػي قػدما 



 
 
 

 

 

           48ص                                    1876العدد:                41/44/1041األربعاء  التاريخ:

الاطػػوة، لكػػف وزارة الاارجيػػ  ومكةػػب نةنيػػاىو ي ةقػػدوف أف ىػػذا االلةمػػاؿ ضػػ يؼ ااصػػ  عمػػى ضػػوء ف ػػؿ 
 الرئيس األمريكي أوعاما عإقناع ععاس عال دوؿ عف موق و.

 41/44/1041، 16عرب
 

 غزة "شرك"من الوقوع في  مخاولالصحافة اإلسرائيمية:  13
ليػوميف األايػريف عةقػارير وة ميقػات مطولػ  عػف الوضػع فػي ط لت الصػلاف  اإلسػرائيمي  فػي ا: لممي موسى

قطػػاع غػػزة والةمػػاالت الةصػػ يد. ولػػـ ةعاػػؿ ىػػذه الصػػلاف  عمػػى اإلسػػرائيمييف عنقميػػا الةيديػػدات الكايػػرة الةػػي 
أطمقيا قػادة سياسػيوف م روفػوف وقػادة عسػكريوف م ػيوروف وُم  مػو االسػـ. وفػي كػؿ األلػواؿ كػاف االنطعػاع 

  ا لرب واس   عمى القطاع مف نالي ، وأف الةص يد الواقع عمى جعي  الجوالف لف ي ّيػر عأف األجواء عمى 
 جاىزة لمواجي  كؿ أعدائيا في كؿ الجعيات وفي كؿ وقت.« كما كانت دائماً »مف ىذه الصورة. فإسرائيؿ، 

لػـ ةجػد ن  ػًا ولكف ىذه كانت الصورة في اليػـو األوؿ، أي ع ػدما عػدا أف ملػاوالت ضػعط المييػب قػد ف ػمت، و 
وفػػي اليػوـ الاػػاني عػدت الصػػلاف  اإلسػرائيمي  أ ػػد ىػدوءًا واةزانػػًا، فمنيػا مػػف يػػدعو «. مجنػػوف اللػي»ةيديػدات 

لألزمػػ  فػػي « ال لػػؿ عسػػكرياً »، ومنيػػا مػػف ي ػػّدد عمػػى أف «الجعيةػػيف»إلػػى الةػػروي ومنيػػا مػػف يةلػػدث عػػف 
للػػػديث عػػػف وجػػػوب ةجنػػػب الوقػػػوع فػػػي القطػػػاع. واػػػالؿ يػػػـو والػػػد، كمػػػا ىػػػو واضػػػح انقمعػػػت الصػػػورة وكاػػػر ا

 ألف المسأل  أكعر.« ال رؾ»
« اجةاػاث ال ػر»كانت عناويف اليـو األوؿ عف م اورات الاةيار السعيؿ األنسػب لم مميػ  ال سػكري  المقعمػ  لػػ

مف جذوره في القطاع. وصارت عناويف اليوـ الااني ةط ح عم ت االنةعاه، مصر ةيدد عسلب سػ يرىا فػي ةػؿ 
ي  مػػف أف الةصػػ يد ي نػػي سػػقوط الصػػواريخ عمػػى غػػوش داف أي ملػػيط ةػػؿ أعيػػب، فضػػاًل عػػف أعيػػب والا ػػ

 الا ي  مف لرب عمى جعيةيف والدة في غزة والااني  في سوريا م ةول  عمى جعي  االا  أو جعيات.
 والواقع أنو عيف عنػاويف اليػوـ األوؿ والاػاني يكمػف ة سػير عػدـ ةطػور المواجيػ  فػي قطػاع غػزة والةػي صػارت
أكاػر لساسػي  مػف أي وقػت مضػى سػواء الاػةالؼ الظػرؼ اإلقميمػي أو لةػى الاػةالؼ القػدرات الكامنػ  فػػي 
القطػػاع. ومػػف دوف أي معال ػػ  فػػي قيمػػ  ودور ىػػذيف ال ػػامميف فػػإف األمػػر المؤكػػد ىػػو أف ىػػذا االاػػةالؼ علػػد 

فػي كػؿ األلػواؿ وضػع ذاةو، وعصرؼ النظر عف لجمو، يمـز إسرائيؿ ععػذؿ المزيػد مػف الجيػد لدراسػةو. فيػو 
جديد ال ةريد الةورط فيو مف دوف أف ةةلسس أقداميا واألرض الةي عمييا. ولذلؾ مف المنطقي االفةراض أف 

 إسرائيؿ ة مؿ ع رضي  جس النعض أكار مما ة مؿ عنظري  الاط  الجاىزة.
طػػػط ةوجيػػػو عمػػػى كػػػؿ لػػػاؿ ةظيػػػر مراج ػػػ  ةقػػػديرات اليػػػـو األوؿ ةقػػػارير ةةلػػػدث عػػػف م ػػػاورات السػػػةئناؼ ا

ضػػرعات لمؤسسػػات سػػمط  لمػػاس فػػي غػػزة وأيضػػا اسػػةيداؼ قادةيػػا. وجػػرى ةسػػريب أنعػػاء عػػف عنػػؾ أىػػداؼ 
ملػػدد يطػػاؿ مؤسسػػات رمزيػػ  وقيػػادات ع ينيػػا وضػػمف منطػػؽ أف صػػعر إسػػرائيؿ ين ػػد وأف عمػػى قيػػادة لمػػاس 

ال..  لماي  رأسيا عإيقاؼ إطالؽ الصواريخ وقذائؼ الياوف مف القطاع وا 
اسةمرار الةص يد في الجنوب ي دد الض ط عمى رئيس الوزراء عنيػاميف نةنيػاىو »أف « ىآرةس»وىكذا كةعت 

لةكايؼ الرد ال سكري. وفي إسرائيؿ ي كروف اآلف أيضًا عاسػةئناؼ سياسػ  الةصػ يات ضػد مسػؤولي منظمػات 
مسػػطيني  أنػػو ورأت الصػػلي   عقمػػـ مراسػػمييا لم ػػؤوف ال سػػكري  وال «. اإلرىػػاب ال مسػػطيني ، عمػػف فػػييـ لمػػاس

كمما كارت صراات االلةجاج مف سكاف غالؼ غػزة عمػى الةسػّيب األمنػي مػف جانػب الدولػ ، ية ػيف عمػى »
يعػػدو أف اإلمكانيػػ  األسػػاس عمػػى جػػدوؿ »، مضػػي   «رئػػيس الػػوزراء النظػػر عجديػػ  أكعػػر لاطػػوات أكاػػر لزمػػاً 
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ات، ية ػرض منػذ اآلف لميجػـو فػي األعماؿ ىي اسػةئناؼ سياسػ  االغةيػاالت. نةنيػاىو، الػذي يسػة د لالنةااعػ
 «.السال  السياسي  عمى غياب رد قاطع في غزة

إلػػى أف إسػػرائيؿ ردت عمػػى سػػقوط قػػػذائؼ مدف يػػ  عمػػى الجػػوالف الملةػػؿ عػػإطالؽ قػػػذائؼ « ىػػآرةس»ول ةػػت 
عادة الردع إلى ىذه الجعي  الةي طالما اعةعرت  دعاعات عمى مواقع سوري . واعةعرت ذلؾ نوعًا مف الةلذير وا 

ىذه إ ارة إلى اللكـ في دم ؽ عأنو مف األفضؿ لو أف يراقب ن اط قواةو. غير »األ د ىدوءًا. وأضافت إف 
أف النار اإلسرائيمي  ةعدو أص ر م اكؿ )الرئيس السوري ع ار( األسد الذي ي  ؿ عالو صراع اللياة والموت 

ىمي  السوري . كؿ ما ةسػ ى إليػو ىػو مع م ارضيو. كما أنو ليس إلسرائيؿ مصمل  في الةورط في اللرب األ
 «.ردع الجيش السوري مف االقةراب مف منطق  اللدود، في مساعيو لذعح الاوار

في اليـو األوؿ أف إسرائيؿ ليست مف يقرر مسةوى المييب في قطاع غزة والذي « م اريؼ»مف جيةيا، رأت 
ال ػارؽ كعيػػر عػيف الوضػػع »ورات أف عػات لكػرًا عمػػى لمػاس والمنظمػػات ال مسػطيني  ىنػػاؾ. وكةػب عميػر رعػػاع

في الجنوب وعيف نار الجيش اإلسرائيمي أمس نلو األراضي السوري ، ىو أف الوضع ليػاؿ قطػاع غػزة أكاػر 
عمميًا، كاف يمكػف لمجػيش اإلسػرائيمي أف يكػوف »، مضي ًا إنو «قاعمي  لمة جر عكاير منو عمى اللدود ال مالي 

واعةعػػر أف ذلػػؾ كػػاف سػػيلدث لػػو أف الجانػػب «. ىػػذا األسػػعوع ةمامػػاً  منػػذ اآلف عميقػػًا فػػي أراضػػي قطػػاع غػػزة
في فةرة ما قعؿ االنةااعات، يلةػرؽ فةيػؿ القيػادة السياسػي  عالنػار عسػرع  األل ػاب »اإلسرائيمي ةكعد قةمى ألنو 

 الناريػ ، وال سػيما عنػدما يكػوف وزيػر الػػدفاع )إييػود عػاراؾ( يلةػاج إلػى كػػؿ صػوت فػي ملاولػ  الجةيػاز نسػػع 
 «.اللسـ

عّث أمس رسػائؿ ك اليػ  لػيس فقػط ألغػراض لػزب االسػةقالؿ، عػؿ أواًل وقعػؿ كػؿ »واللظ رعاعورات أف عاراؾ 
 يء لإل ارة إلى أف لماس في غزة المسػؤول  مػف ناليػ  إسػرائيؿ عػف الوضػع، وعػأف عمييػا أف ةط ػئ النػار 

الرأي ال اـ ال المي ل ممي ، وفي الجػيش ، م يرًا إلى أنو ةلدات أوساط مكةب رئيس الوزراء عف إعداد «فوراً 
 «.اإلسرائيمي قّدـ رئيس األركاف اسة راضًا ةمييدًا ل ممي  عري  ملةمم 

ال مميػ  »، فكةػب أف «لـ يةػرؾ لمصػمح مطرلػاً »أليكس في ماف « يدي وت ألرنوت»ولكف المراسؿ ال سكري لػ
غػزة لرف ػت عينػي إلػى السػماء وصػميت  لسػـ األمػر. لػو كنػت مػف سػكاف قطػاع»وعدأ ة ميقو عػ«. في الطريؽ

صالة االسةسقاء. ولو كنت فييمًا مف سكاف غزة، لما ع ات عأط الي إلى المدرس  فػي األيػاـ القريعػ  المقعمػ ، 
واعةعػػر أف إدارة أوعامػػا «. ولػػو كػػاف عوسػػ ي النةقمػػت مػػع عػػائمةي إلػػى  ػػاطئ العلػػر، إلػػى أف يمػػّر ال ضػػب

عممي  واس  ، لكنو أ ار إلى ليرة وم ضم  الجيش والقيادة السياسي  أعطت الضوء األاضر إلسرائيؿ ل ّف 
امؽ لمم  عسكري  ملدودة، ال ةلمؿ لماس إلى وضع ة  ر فيو عأنيا ة قد اللكػـ. ألنػو »في إسرائيؿ إزاء 

لػػيس إلسػػرائيؿ مصػػمل  فػػي اسػػةعداؿ لمػػاس عجيػػ  أكاػػر ةطرفػػًا. اللممػػ  ال سػػكري  الملػػدودة يجػػب أف ةلقػػؽ 
 «.زيًا والدًا: وقؼ نار طويؿ المدىىدفًا مرك

، م منػًا أف اللػؿ الممكػف «اسػـ الم عػ : الػردع»وذىب عميد عسكري آار فػي الصػلي   ن سػيا إلػى ةأكيػد أف 
 الوليد ىو عممي  جرالي ، ىجومي ، جريئ  ومصمم .

عمػى ذلػؾ فػي لكف كما ىو م روؼ، ليس ىذا ما لدث. إسرائيؿ لـ ةارج ع مميػ  واسػ   وال يعػدو أنيػا مقعمػ  
الرئيس في اليـو الااني، « يدي وت ألرنوت»األياـ القريع  عالرغـ مف الصراخ والةيديدات. ولذلؾ كاف عنواف 

مصػػر: إذا ردت »أ ػػد ةلػػذيرًا « م ػػاريؼ»وكػػاف عنػػواف «. امػػف عمميػػ  فػػي غػػزة: صػػواريخ عمػػى غػػوش داف»
 «.إسرائيؿ في غزة فسن يد الس ير
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إسػرائيؿ »ولكػف عنػواف «. مػف ال ػماؿ ومػف الجنػوب سػيأةي ال ػر»ولػى عػػف نونػت صػ لةيا األ« ىآرةس»أما 
الجػػيش مسػػة ّد، ينةظػػر »و« عػػيف جعيةػػيف»، وىػػي الصػػلي   المقّرعػػ  مػػف نةنيػػاىو، كػػاف مميػػزًا، فكةعػػت «اليػػوـ
 «.القرار

ات أمنيػ  عنػو فػي اةػاـ م ػاور « إسػرائيؿ اليػوـ»واالفًا لمصورة الوااق  الةي يلاوؿ نةنياىو الظيور عيا نقمػت 
إذا اسػػػةمرت النػػػار، فسػػػةوّجو »، وأضػػػاؼ «ايػػػرًا كػػػاف أـ  ػػػرًا، لػػػف أسػػػمح ليػػػذا الوضػػػع عػػػأف يسػػػةمرّ »قولػػػو، 

 «.الة ميمات لمجيش اإلسرائيمي لوق يا
 41/44/1041، السفير، بيروت

 
 رئيس ديوان رابين السابق يحذر من أن عممية عسكرية ضد غزة ستيدد السالم مع مصر 11

راوس: رأى إيةاف ىاعر، مف أكعر الملمميف السياسييف في إسرائيؿ، والذي   ؿ في الساعؽ ػ زىير أند الناصرة
مػػدير ديػػواف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي، إسػػلاؽ راعػػيف، أمػػس الاالاػػاء، أف ال لػػؿ عسػػكرًيا للػػرب االسػػةنزاؼ 

 الدائرة في جنوب الدول  ال عري  وعيف ةنظيمات المقاوم  ال مسطيني  في قطاع غزة.
ؿ ىاعر في ةلميؿ ن رةو صلي   'يدي وت ألرونوت' عمى صدر ص لةيا األولى، إف اللديث عف إعادة وقا

الةالؿ قطاع غزة، وىػو لػديث ُم ػد لالسػةيالؾ الملمػي، ذلػؾ أف الدولػ  ال عريػ  فػي لػاؿ إقػداميا عمػى ىػذه 
ط ػػػاميـ وة مػػػيميـ، األمػػػر الػػػذي ُيك مػػػؼ ازينػػػ  الدولػػػ  الاطػػػوة، فإنيػػػا سةضػػػطر إلػػػى إدارة  ػػػؤوف السػػػكاف وا 

المميارات مف الدوالرات، فػي الوقػت الػذي ُة ػاني منػو إسػرائيؿ مػف أزمػ  اقةصػادي  مة اقمػ ، أمػا عالنسػع  لملػؿ 
الااني الذي يقةرلو ع ض الساس  في ةؿ أعيب، وىو القياـ ع ممي  عسكري  واس   النطػاؽ عمػى غػرار عمميػ  

عيدؼ إسقاط لكـ لماس، فقاؿ ىاعر إف  1009ل اـ وأوائؿ ا 1008)الرصاص المصعوب( في أواار ال اـ 
ىػػذه السػػيناريو ىػػو اللمػػـ الةػػي ةسػػ ى لركػػ  الجيػػاد اإلسػػالمي والةنظيمػػات الجياديػػ  المرةعطػػ  عالقاعػػدة إلػػى 

 ةلقيقو لكي ُةسيطر عمى زماـ األمور في غزة.
 داد لمقيػاـ ع مميػات وعندىا، أضاؼ ىاعر، سػُةواجو الدولػ  ال عريػ  عػدوا أ ػرس عكايػر مػف لمػاس وعمػى اسػة
 انةلاري  وأارى لج ؿ لياة السكاف اإلسرائيمييف في الجنوب جليما، أكار مما ىي اآلف.

كما ةناوؿ الملمؿ الدعوات الصادرة عف عدد مف الوزراء عقياـ الجيش اإلسرائيمي عةن يذ عمميات اغةياؿ لقادة 
وب ل ةػػرة ال ةة ػػدى ال ػػير، ولكػػف رد ال  ػػؿ مػػف لمػػاس، ويقػػوؿ إف االغةيػػاالت رعمػػا ُة يػػد اليػػدوء إلػػى الجنػػ

سيكوف قاسيا، وسُيواصؿ سػكاف الجنػوب اإلسػرائيمي ال ػيش ةلػت نيػراف صػواريخ غػراد ال مسػطيني ، عمػى لػد 
عالوة عمى ذلؾ، ل ت ىاعر إلى أف إعادة الةالؿ قطاع غزة أو القياـ ع ممي  عسكري  واسػ   النطػاؽ  ة عيره.

اا الػرئيس المصػري، ملمػد مرسػي، ألْف ُياػرج إلػى ليػز الةن يػذ مػا يلمػـ فيػو دااؿ القطاع مف  أنيما أف يل
دائمػا، وىػو إل ػاء اة ػاؽ كامػب دي يػد عػيف إسػرائيؿ وعػيف جميوريػ  مصػر ال رعيػ ، الفةًػا إلػى أف ىػذه االة اقيػػ  

مرسػي عػػات  ميمػ  جػًدا إلسػػرائيؿ وال لاجػ  إلعػػادة الةعريػرات ليػذا األمػػر، م ػيرا إلػػى أف االة ػاؽ ع ػد انةاػػاب
 ى ا.

 41/44/1041، القدس العربي، لندن
 

 يقوم باالستعداد لتوسيع عممياتو في قطاع غزة اإلسرائيميسالح الجو ىآرتس:  15
ػ زىير أندراوس: قالت صلي   'ىآرةس' ال عري ، أمػس الاالاػاء، نقػاًل عػف مصػادر عسػكري  وصػ ةيا  الناصرة

رائيمي يقػـو عاالسػة داد لةوسػيع عممياةػو فػي قطػاع غػزة، وأف عأنيا عالي  المسةوى، قالت إف سػالح الجػو اإلسػ
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إسػػرائيؿ ةػػدرس رزمػػ  مػػف الاطػػوات اليجوميػػ  ضػػد لركػػ  لمػػاس وال صػػائؿ ال مسػػطيني  األاػػرى ال اممػػ  فػػي 
القطاع، ونوىت المصادر عينيا إلى أف ىذه الاطوات قد ة مؿ أيضا ال ودة إلى سياس  الةص يات الجسدي  

يف المركزييف في ىذه ال صائؿ وضرب العني  الةلةي  لقطاع غزة، ورمػوز اللكػـ والسػمط  لمنا طيف ال مسطيني
 الةاع   للماس في القطاع، عمى لد ة عيرىا.

عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، ك ػػ ت الصػػلي   النقػػاب عػػف إجػػراء سمسػػم  مػػف الم ػػاورات األمنيػػ  والسياسػػي  فػػي إسػػرائيؿ 
س، وفيما رفضت الجيػات األمنيػ  اإلفصػاح عػف طعي ػ  لمعت في طعي   و كؿ الضرع  اإلسرائيمي  ضد لما

الاطوات اإلسرائيمي  المةوق   والةي ةـ إقرارىا، فقد اكة ػت ىػذه المصػادر عػالقوؿ، علسػب 'ىػآرةس' إف الدولػ  
ال عري  لـ ةسػةن ذ ردىػا، وأنػو يةوقػع أف ةقػوـ ع مميػات عسػكري  كعيػرة قريعػا، وزادت الصػلي   قائمػً ، نقػاًل عػف 

عينيا، إف رئيس الوزراء اإلسرائيمي، عنياميف نةنياىو ي ضؿ في المرلمػ  اللاليػ  عػدـ القيػاـ ع مميػ  المصادر 
عري  كعيرة وواس   النطاؽ في القطاع، ولكف في موازاة ذلؾ، يػرى عةوسػيع وةكايػؼ الضػرعات الجويػ  الاطػوة 

 الم قول  في المرلم  اللالي ، عمى لد قوؿ المصادر.
 41/44/1041، القدس العربي، لندن

 
 سيكون مؤلًما لمغاية عمى العممية العسكرية حماسرد اإلعالم اإلسرائيمي:  18

الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: سػػمط اإلعػػالـ ال عػػري أمػػس الضػػوء عمػػى األسػػمل  والصػػواريخ الةػػي عاةػػت لركػػ  
' وعمػػى لمػػاس وال صػػائؿ ال مسػػطيني  األاػػرى ةمةمكيػػا، وفػػي ىػػذا السػػياؽ، قالػػت صػػلي   'يػػدي وت ألرونػػوت

صدر ص لةيا األولى إف امف ال ممي  ال سكري  اإلسرائيمي  فػي قطػاع غػزة سػيكوف عاىًظػا، ذلػؾ أنػو عموجػب 
الةقػديرات ال سػكري  فػػي دولػ  االلػػةالؿ، فػإف رد لمػػاس سػيكوف مؤلًمػػا لم ايػ  وسػػةة رض منطقػ  غػػوش داف، 

لصواريخ الةي ةمةمكيا لماس اليػـو مركزعصب الدول  ال عري ، إلى ىجمات صارواي  مكا  ، الفة  إلى أف ا
كيمومةرا، ما ي ني، علسب الصلي  ، أنيا ةصؿ إلى مػا ىػو أع ػد مػف مدينػ   70ولةى  40يصؿ مداىا إلى 

ةػػؿ أعيػػب، وةاع ػػت الصػػلي   قائمػػً  إنػػو فػػي لػػاؿ قػػررت إسػػرائيؿ الػػرد عقسػػوة فػػإف لمػػاس ةممػػؾ ىػػي األاػػرى 
 75صواريخ ال جار اإليرانيػ  الةػي يصػؿ مػداىا إلػى مسػاف  ساللا يمكف وص و عأنو سالح يـو القيام ، وىو 

كيمػػومةرا، ويمكنيػػا أف ةطػػػاؿ كػػؿ نقطػػ  فػػػي مػػدف المركػػز اإلسػػػرائيمي  الم روفػػ  عاسػػـ )غػػػوش داف( فػػي لػػػاؿ 
 إطالقيا مف  مالي القطاع.

 41/44/1041، القدس العربي، لندن

 
 ئمة السمونيبينيم مرتكب مجزرة عاضابطًا  ثالثينالجيش اإلسرائيمي يرقي  17

ضػػاعطًا مػػف جػػيش االلػػةالؿ اإلسػػرائيمي ينةظػػروف  10ن ػػرت القنػػاة السػػاع   اإلسػػرائيمي  أمػػس، قائمػػ  عأسػػماء 
أسػماء الضػػعاط الاالاػػيف  "عنػي غػػانةس"ورفػػع رئػيس ىيئػػ  األركػػاف  موافقػ  وزيػػر الجػيش أييػػود عػػاراؾ لةػرقيةيـ.

 ديدة.إلى عاراؾ لمموافق  عمى ةرقيةيـ وةنصيعيـ عمواق يـ الج
، والمسئوؿ عف المجزرة الةي راح ضليةيا "إيالف مالكا"ومف عيف األسماء الم من ، قائد لواء غي  اةي الساعؽ 

، الػذي 1009مدنيًا مف عينيـ أط اؿ مف عائمػ  السػموني، علػي الزيةػوف  ػرؽ مدينػ  غػزة فػي ينػاير عػاـ  14
 ةمت ةرقيةو إلى منصب رئيس ىيئ  قيادة المركز.

 43/44/1041، ينفمسطين أون ال
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 فقد ثقتو بأوباما ألنو تردد تجاىل المسألة الفمسطينية العربيمستشرق إسرائيمي: العالم  16
الناصػرة ػ 'القػدس ال رعػي' مػف زىيػر أنػدراوس: رأى العروفيسػور إيػاؿ زيسػر، وىػو مػف أ ػير المسة ػرقيف فػي 

ؾ اوعامػػا عواليػػ  اانيػػ  فػػي الواليػػات المةلػػدة الدولػػ  ال عريػػ ، رأى أف ال ػػالـ ال رعػػي لػػـ يةػػأار العةػػ  مػػف فػػوز عػػرا
 األمريكي ، الفًةا إلى أف أمؿ ال الـ ال رعي مف الرئيس األمريكي قد ااب في واليةو األولى.

وعرأي زيسر فإف السعب يكمف فػي أف لم ػالـ ال رعػي قضػايا أىػـ كايػًرا فػي جػدوؿ أعمالػو، أجندةػو، ي ػ ؿ عيػا 
يات المةلػدة األمريكيػ ، م ػيًرا إلػى أنػو فػي وقػت ُيقةػؿ فيػو فػي سػوري  كػؿ ن سو أكار مف االنةااعات في الوال

يوـ مئات األ ااص جراء اللرب األىمي  الػدائرة فػي ىػذا العمػد ال رعػي، وفػي الوقػت الػذي ةسػة د فيػو الػدوائر 
سمط  الميعرالي  في مصر لم رك  انسلاب في مواجي  الموج  اإلسالمي ، وفي ليف يةمزؽ ال مسطينيوف عيف 

 .لماس في قطاع غزة ولكـ السمط  ال مسطيني  في الض   ال رعي 
 41/44/1041، القدس العربي، لندن

 
 فى مناظرة مع الطيبى.. نائب بالكنيست اإلسرائيمى يدعو الغتيال ىنية 19

، الاالاػػاء، عضػػػرورة : غػػزة )أ ش أ( طالػػب نائػػػب الكنيسػػت اإلسػػرائيمى عػػػف لػػزب الميكػػػود يػػاريؼ لي ػػيف اليػػػـو
ورأى لي ػػيف، فػػى ةصػػريلات ن ػػرةيا  يػػاؿ رئػػيس وزراء اللكومػػ  ال مسػػطيني  المقالػػ  ع ػػزة إسػػماعيؿ ىنيػػ .اغة

اإلسػرائيمي ، عمػى موق يػا عمػى  ػعك  اإلنةرنػت، أف الوضػع فػى جنػوب إسػرائيؿ  "يدي وت ألرونػوت"صلي   
 ."سييدأ فور ةوقؼ عممي  إطالؽ الصواريخ مف قطاع غزة عمى المدنييف واألط اؿ

كد لي يف، فى مناظرة أماـ نائب الكنيست عف القائم  ال رعي  المولدة ألمد الطيعى، أف وضػع لػد لمموقػؼ وأ
 ."اإلرىاعى الذى ينع ى قةمو"فى الجنوب لف يةأةى إال عالقوة، واص ًا ىني  عػ

 43/44/1041، اليوم السابع، مصر

 
 "ت الضفة سراً قمنا بمضاعفة ميزانية مستوطنا"وزير المالية يوفال شتاينتس:  30

النقػػاب أمػػس عػػف أف اللكومػػ  أا ػػت عػػف الجميػػور  "يوفػػاؿ  ػػةاينةس"ك ػػؼ وزيػػر الماليػػ  : عكػػا أوف اليػػف
م مومات سري  لوؿ زيادة الةمويؿ لمسةوطنات الض   ال رعي ، م يرًا إلى أف اللكوم  قػد ضػاع ت الميزانيػ  

 لمسةوطنات الض   ع كؿ سري لةى ال ة  ؿ ىذه الاطوة.
م صػال مسػاىمةو  "ي ػع"الذي ةمقى أمس في كدوميـ وسػاـ عزيػز االسػةيطاف مػف مجمػس  "ةاينةس "وأضاؼ 

إف اللكومػػ  لػػـ ة طػػي "فػػي االسػػةيطاف فػػي مقاعمػػ  العرنػػامج الصػػعالي فػػي الملطػػ  اإلقميميػػ  لمضػػ   ال رعيػػ  
جػاء عالةنسػيؽ  مضػاع   الميزانيػ  لممسػةوطنات إعالمػًا واسػ ًا وذلػؾ ع ػكؿ مة مػد كمػا أف إا ػاء ةمػؾ الاطػوة

 مع رؤساء المدف انطالقًا مف أف إذا ما أ يع الاعر فإنو سةكوف ىناؾ عقعات داامي  واارجي  لمن نا.
وأ ػػار وزيػػر الماليػػ  إلػػى أف مضػػاع   الميزانيػػ   ػػممت االاػػ  قصػػور اقافيػػ  فػػي الضػػ   ال رعيػػ  ومسػػةوطن   

مػػف غػػور األردف واللاضػػرة الييوديػػ  فػػي م اليػو أدومػػيـ فػػي كريػػات أرعػػع، موضػػلًا أف اللكومػػ  سػاعدت كػػؿ 
 الاميؿ مرج ًا ذلؾ ع ضؿ قراره المة مؽ عمنح ميزاني  ااص  إلقام  الجام   في اريئيؿ.

 43/44/1041، عكا اون الين
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           14ص                                    1876العدد:                41/44/1041األربعاء  التاريخ:

ت اإلسػرائيمى إيػالف غمػؤوف، المسة ػار طالب رئػيس كةمػ  لػزب ميػرةس الم ػارض فػى الكنيسػ: غزة )أ.ش.أ(
القػػانونى لملكومػػ ، عػػالةلقيؽ فػػى قضػػي  إقػػداـ وزيػػر الماليػػ  يوفػػاؿ  ػػةاينةس عمػػى زيػػادة الةلػػويالت اللكوميػػ  

 لممسةوطنات عصورة غير م من  عناء عمى إقرار الوزير ن سو عاألمر.
ةاينةس قػػاـ عيػػػذا ال مػػؿ ع يػػدًا عػػػف أمػػػس الاالاػػاء، أف  ػػ "صػػوت إسػػرائيؿ"لسػػعما أفػػاد راديػػػو  "غمػػؤوف"ورأى 

إجراءات المراقعػ  وال ػ افي  المطموعػ ، والعةعػارات غيػر موضػوعي  ةة مػؽ عرغعةػو فػى اسػةقطاب دعػـ أعضػاء 
 الميكود لو فى االنةااعات الداامي  المزم   لملزب.

 41/44/1041، اليوم السابع، مصر

 
 «عزيز االستيطان»قب ل منح وزير المالية اإلسرائيمي يوفال شتاينتس :ىآرتس 31

اإلسػػرائيمي  أمػػس أف وزيػػر الماليػػ  اإلسػػرائيمي يوفػػاؿ  ػػةاينةس  "ىػػآرةس"ذكػػرت صػػلي    -راـ اهلل )االةلػػاد( 
، ةقػػديرًا لػػدوره فػػي مضػاع   اللكومػػ  اإلسػػرائيمي  الميزانيػػات الماصصػػ  "عزيػػز االسػةيطاف"لصػؿ عمػػى لقػػب 

  ع ػػكؿ سػػري لة ػػادي الضػػ وط الدوليػػ  وملػػاوالت جيػػات لممسػػةوطنات اإلسػػرائيمي  فػػي الضػػ   ال رعيػػ  الملةمػػ
إسرائيمي  إللعاط ىذا الةمويؿ. وقالت الصلي   إف  ةاينةس اعةرؼ عإسيامو في إقرار الةمويؿ السػري اػالؿ 

لقػػد ضػػاع نا، "مقاعمػػ  مػػع ملطػػ  إذاعػػ  ةاع ػػ  لممسػػةوطنيف، عمناسػػع  لصػػولو عمػػى المقػػب. ونقمػػت عنػػو قولػػ  
السػػرائيمي  اللاليػ ، الميزانيػات الماصصػػ  لممسػةوطنات سػرًا، ألننػا لػػـ ن ػأ إف ػاؿ ىػػذه اػالؿ واليػ  اللكومػ  ا

ال مميػ ، وكػاف ليػذا السػموؾ نةائجػو عمػى األرض. لقػد قمنػػا عيػذه الاطػوات عػوةيرة ىادئػ  عاالة ػاؽ مػع رؤسػػاء 
ل مػؿ اوليػ  إلػى المسةوطنات، انطالقًا مف اعةقادنا عأف ف ؿ ذلؾ ع كؿ مم ت لمنظر سػيدفع جيػات ملميػ  ود

 ."إللعاطو
 41/44/1041، االتحاد، أبو ظبي

 
 فى قمب حى لممتدينين المتشددين الييود بالقدس "بيت دعارة"اكتشال  33

اإلسرائيمي  عف افةةاح امرأة ييودي  مػف الوسػط الييػودى المةطػرؼ،  "م اريؼ"ك  ت صلي   : ملمود مليى
 ى القدس.لمنزؿ لمدعارة فى قمب لى المةدينيف المة دديف ف

وأوضلت الصلي   ال عري  أف المػرأة أـ لسػع   أوالد، قامػت عإن ػاء منػزؿ لةقػديـ الاػدمات الجنسػي  عم ػارك  
عالقدس الملةم ، ليث اسةطاعت جمب ال ديد مف الزعػائف مػف  "النعى  موئيؿ"فةاةيف مف المةدينيف، فى لى 

 دااؿ الوسط المةديف ومف الاارج.
ؿ الػػػدعارة وع ػػد فةػػرة مػػػف عممػػو أصػػػعح ممجػػأ اجةماعيػػا ل ػػػعاب و ػػاعات ييػػػود وأ ػػارت م ػػاريؼ إلػػػى أف منػػز 

 لميروب مف المجةمع الدينى المة دد، ولملصوؿ عمى الادمات الجنسي  مقاعؿ دفع النقود لصالع  المنزؿ.
وع د انة ار الاعر ةداؿ عدد مف اللااامات الييود ومجموع  مف الييود المةدينيف ال اضعيف مف الموضوع 

 نو ية ارض مع ال ري   الييودي ، لمنع وصوؿ الزعائف وال عاب المةدينيف لممنزؿ.كو 
 43/44/1041، اليوم السابع، مصر
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، الاالاػاء، عضػوا الكنيسػت ميا"االةلاد القومي"ع د صراعات طويم  في دااؿ كةم   ائيػؿ ، أعمػف ظيػر اليػـو
 "م ػاريؼ". وعلسػب "عوةسما ليسػرائيؿ/قوة إلسػرائيؿ"عف آري وأرييو إلداد عف ة كيؿ لزب جديد أطمؽ عميو 



 
 
 

 

 

           11ص                                    1876العدد:                41/44/1041األربعاء  التاريخ:

فػػإف اللػػزب الجديػػد سػػيةوجو إلػػى جميػػور النػػااعيف فػػي الطػػرؼ اليمػػيف مػػف الاارطػػ  السياسػػي ، وةةركػػز فػػي 
 قضي  المياجريف طالعي ال مؿ وال رب ال مسطينييف في الدااؿ.

لمػػاذا ةةلػػدث لنػػيف زععػػي كػػؿ الوقػػت عػػف "و لملػػزب الجديػػد ةسػػاءؿ عضػػو الكنيسػػت عػػف آري واػػالؿ عرضػػ
 ، عمى لد ة عيره."المساواة، عينما ال ةقوؿ  يئا عف الواجعات؟

إذا قاـ عإغالؽ  رف  في منزلو عدوف ةرايص فسوؼ يةـ ىدميا االؿ للظات، ولكف فػي "وزعـ عف آري أنو 
 ."معنى كامال علري  أـ ال لـ يسةطيع كؿ  اص أف يعني

كما زعػـ أنػو فػي القػرى ال رعيػ   مػف الممكػف عػدـ دفػع فػاةورة الكيرعػاء عػدوف أف يةجػرأ ألػد عمػى قطػع الةيػار 
المػػرة األايػػرة الةػػي دامػػت فييػػا مجموعػػ  ةاع ػػ  لضػػريع  الػػداؿ إلػػى مدينػػ  "، وةسػػاءؿ أيضػػا عػػف "الكيرعػػائي
 ."الناصرة

مساواة الواجعات عيف الييود وال رب في إسرائيؿ، وع د ذلؾ "  وأضاؼ عف آري أف ىدؼ لزعو ىو طرح مسأل
 ."يةـ االنةقاؿ إلى مرلم  اللقوؽ

، والةػػي "االةلػػاد القػػومي"مػػف جيةػػو ةنػػاوؿ عضػػو الكنيسػػت أرييػػو إلػػداد ال ػػرؽ عػػيف اللػػزب الجديػػد وعػػيف كةمػػ  
ن ػػأ فػػراغ، ليػػث انضػػـ "، أنػػو "الم ػػداؿ"يةوقػػع أنضػػـ عضػػوا الكنيسػػت فييػػا أوري أرئيػػؿ وي كػػوؼ كػػاةس إلػػى 

يسػارا إلػى أيػاـ  " اس"ليعرماف إلى نةانياىو ليكوف في قائم  والدة مع داف مريدور، في ليف أف درعي يجر 
أوسمو، ولذلؾ ىناؾ لاج  إلى يميف أيديولوجي ليقوؿ ما ةـ نسيانو: ال لقوؽ عدوف واجعات.. أرض إسرائيؿ 

 . عمى لد ة عيره."ممؾ ل  ب إسرائيؿ
عػإدارة د. مينػا ةسػيماح، قػد عػيف أف اللػزب الجديػد سػوؼ  "دالػاؼ"اد فػإف اسػةطالعا أجػراه م يػد وعلسػب إلػد

 مقاعد. 1يلصؿ عمى أكار مف 
 43/44/1041، 16عرب

 
 سيطرت عمى منطقة محاذية لمحدود اإلسرائيميةسورية : عناصر سمفية "ديمي تمغرال" 35

ف ضػاعط اسػةاعارات مػف قيػادة المنطقػ  ال ػمالي  نقمت صلي   )ديمي ةم ػراؼ( العريطانيػ  عػ :وكاالت -لندف
لجيش االلةالؿ االسرائيمي قولو إف مجموع  مف ال ناصر السم ي  المة ددة المنةمي  إلػى الم ارضػ  السػوري  
المسػػمل  سػػيطرت عمػػى المنطقػػ  الري يػػ  المليطػػ  عمدينػػ  القنيطػػرة السػػوري  الملاذيػػ  لملػػدود اإلسػػرائيمي  فػػي 

 ىضع  الجوالف . 
ضػػاؼ الضػػاعط أف عناصػػر الم ارضػػ  ة ةمػػد ةكةيكػػات الكػػر وال ػػر وةسػػ ى ل ػػزؿ القنيطػػرة عػػف دم ػػؽ فيمػػا وأ

 قمص الجيش النظامي مف رق   انة اره في المنطق .
  41/44/1041، وكالة سما اإلخبارية

 
 1041-1040ما بين عامي ييودي لـ "إسرائيل"  ألل 30 إعادة واليجرة: وزارة االستيعاب 38

ألػػؼ  10م طيػػات جديػػدة، عػػف إعػػادة لػػوالي  "إسػػرائيؿ"ن ػػرت وزارة االسػػةي اب واليجػػرة فػػي  :يػػفعكػػا أوف ال
فػػي  1041ولةػػى  ػػير سػػعةمعر  1040مػػف الػػدوؿ ال رعيػػ  مػػا عػػيف  ػػير مػػايو  "إسػػرائيؿ"ميػػاجر ييػػودي الػػى 

 ."راج وف الى )الموطف("إطار اط  ة رؼ عمييا اللكوم  اإلسرائيمي  ةلت عنواف 
أف ال ائديف سيلظوف عمميزات وىعات مػف اللكومػ  اإلسػرائيمي  فػي مجػاؿ  "إسرائيؿ اليوـ"وأوضلت صلي   

 الضرائب، وةطوير الم   ال عري ، وةقديـ الادمات االسة اري ، وامؽ فرص عمؿ ليـ.



 
 
 

 

 

           13ص                                    1876العدد:                41/44/1041األربعاء  التاريخ:

وفي ذات السػياؽ ةطػرؽ رئػيس اللكومػ  اإلسػرائيمي  ليػذه الم طيػات اػالؿ جمسػ  اللكومػ  يػوـ أمػس األلػد، 
أف الاط  لققت األىداؼ المطموع  عأقؿ الةكاليؼ واف األزم  االقةصػادي  فػي الػدوؿ ال رعيػ  سػاعدت "قائاًل: 

 ."في إعادة المياجريف الييود
 41/44/1041، عكا اون الين

 
 القدسباحث مقدسي: االحتالل يستغل التصعيد بغزة لتيويد  37

فمسػطيف "اػالؿ لدياػو لػػ ،يسػى زعػوفقاؿ العالث والماةص في  ئوف االسػةيطاف د. ع: ملمد جاسر - غزة
، أف )إسرائيؿ( ةس ى إلى مصادرة أراضي المقدسييف في المدين ، مسػة م  إن ػ اؿ وسػائؿ اإلعػالـ "أوف اليف

 اإلسرائيمي  عف الةص يد اللاصؿ في قطاع غزة منذ اليوميف الماضييف.
مدينػ  القػدس وعيػت للػـ، قػائاًل: ـ، مف أكار األعػواـ الةػي أرة  ػت وةيػر االسػةيطاف فػي 1041وعيف أف عاـ 

ووضػػ ت )إسػػرائيؿ(  ."أقامػت )إسػػرائيؿ( سمسػػم  إسػػةيطاني  عػيف المػػدينةيف نظػػرًا لطعي ػػ  الةػراعط الػػديني عينيمػػا"
اػالء أكػواـ  " 1041لف ي رفوا لػف ي يمػوا "اط  سري  ةلمؿ اسـ  ةيػدؼ إلػى إزالػ  وةػدمير المنػازؿ ال رعيػ  وا 

 ام  اللديق  الةي ة ةعر األكعر مف نوعيا في القدس.الن ايات مف الموقع ةمييدا إلق
 43/44/1041، فمسطين أون الين

 
  "نياء االحتاللا  مميونية االستقالل و " مسيرات الشباب يقودون 36

دعػػت لركػػ  ال ػػعيع  ال ةلاويػػ ، إلػػى ةنظػػيـ مسػػيرات جماىيريػػ ، اليػػـو االرع ػػاء،  :منةصػػر لمػػداف -راـ اهلل 
ىعػ   ػعاعي  »منػع لركػ  سػيارات المسػةوطنيف عمييػا، مػا يؤ ػر الػى إمكانيػ  انػدالع عاةجاه الطرؽ االلة افي  و 

 ، في الض   ال رعي .«ضد االسةيطاف
السػالح النػاري لػدى المسػةوطنيف قػػد ي ػكؿ الوقػود النػدالع المواجيػات وةوسػػي يا، ااصػ  إذا مػا أقػدموا عمػػى 

 االلة افي .اسةادامو ضد ال عاف الذيف سوؼ يةوزعوف عمى م ةرقات الطرؽ 
واعمف رئيس المجن  ال ميا السعوع ال عاب الوطني المواء جعريؿ الرجوب، عف ةنظيـ اوسع انة ػار  ػ عي فػي 

منػػػذ صػػػعاح اليػػػـو فػػػي كافػػػػ  « مميونيػػػ  االسػػػػةقالؿ وانيػػػاء االلػػػةالؿ»كافػػػ  ملافظػػػات الػػػوطف ةلػػػت  ػػػ ار 
 الملافظات يرفع االليا عمـ فمسطيف.

ما نريده في يـو االسةقالؿ ىو االنة ار في ال ػوارع ورفػع »مس في راـ اهلل: وقاؿ الرجوب في مؤةمر عقده ا
 «.ال مـ ال مسطيني واقام  ن اطات مةنوع  مف ةراانا وادعنا

ومػػا نسػػ ى اليػػو عيػػذا السػػموؾ ىػػو اف ةكػػوف المقاومػػ  ال ػػ عي  فػػي ظػػؿ الولػػدة الوطنيػػ  اكاػػر قػػوة، « واضػػاؼ:
 «.االلةالؿ الذي آف لو أف يزوؿ ولن كس مدى الةناقض عيف طمولاةنا وعيف

ةنظػيـ المسػػيرات « لسػف فػرج، مسػؤوؿ لركػ  ال ػعيع  ال ةلاويػ  فػي الضػ   ال رعيػ ، قػاؿ لػػ )الليػاة الجديػدة(:
ال ػػػعاعي  عمػػػى الطرقػػػات االلة افيػػػ  رسػػػال  عػػػاف ال ػػػ ب ال مسػػػطيني قػػػادر عمػػػى المواجيػػػ  والػػػدفاع عػػػف لقوقػػػو 

 «.الوطني 
د المواجيػػػات واال ػػػػةعاكات مػػػع المسػػػةوطنيف وجنػػػػود االلػػػةالؿ مػػػف الطرقػػػػات ولػػػـ ياػػػؼ فػػػرج امكانيػػػػ  امةػػػدا

، موضػلا اف «لقد ااذنا كؿ االلةياطػات لمة امػؿ مػع الةطػورات الميدانيػ « االلة افي  الى المسةوطنات، وقاؿ
 ىذه المسيرات سوؼ يةـ ةنظيميا عمى الطرقات االلة افي  المليط  عمدف الض   ال رعي .

 41/44/1041، ، رام اهللالحياة الجديدة
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 أسرى مجدو: إدارة السجن تتعمد التضييق عمينا 39

إف ىنػاؾ ىجمػ  غيػر مسػعوق  مػف اإلىمػاؿ والةضػييؽ عمينػا ة ػنيا إدارة "قاؿ أسرى سجف مجدو اإلسػرائيمي: 
 ."السجوف، مع إصرارىا عمى عدـ ةمعي  مطالعنا اليومي  والعسيط ، الةي ة د لقوًقا لنا

رسال  وصمت ععر ملامي نادي األسير اسة دادىـ إلى اةااذ اطوات الةجاجي ، فػي ظػؿ وأكد األسرى في 
 مماطم  مة مدة مف قعؿ إدارة السجوف في ةن يذ مطالعيـ.

يصػاؿ المػاء السػااف إلػى ال ػرؼ مػع  وأوضلوا أف مطالعيـ ةةماؿ في وضع مصارؼ لممياه دااؿ ال رؼ، وا 
صػالح لموؿ فصؿ ال ةاء، والسماح عإدااؿ المالعس سػماعات اليواةػؼ فػي  أكار مف مرة كؿ سة  أ ػير، وا 

عػدوره، لػذر  غرؼ الزيػارة  ألنػو عػادة ةنقضػي الزيػارة عملاولػ  سػماع أصػوات ذوييػـ، وة ييػر عػالط المطػعخ.
نػػادي األسػػير مػػف الةصػػ يد الػػذي ةمارسػػو إدارة السػػجوف، ااصػػ  فيمػػا ية مػػؽ عمطالػػب األسػػرى، الةػػي وعػػدت 

 ضوه إيماًنا منيـ علقوقيـ وعدالةيا.عةلقيقيا ع د إضراب اا
 43/44/1041، فمسطين أون الين

 
  يطالبون بإجراء تحقيق حول اآلثار الصحية ألجيزة التفتيش "ىداريم"األسرى في  10

 "قػػدس عػػرس"( ةمقػػت 44|41للقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي عيػػاف ليػػا اليػػـو األرع ػػاء ) "الةضػػامف"نػػاعمس: قالػػت مؤسسػػ  
اػػالؿ زيارةػػو األايػػرة الةواصػػؿ مػػع الجيػػات  "الةضػػامف"طمعػػوا مػػف ملػػامي  "ىػػداريـ"نسػػا  عنػػو عػػأف أسػػرى 

اللقوقي  والطعي ، ع رض إجراء ةلقيؽ طعي لوؿ اآلاار الصلي  المةرةع  عمػى ة رضػيـ لأل ػ   والموجػات 
الةي ةصدرىا أجيزة الة ةػيش اليدويػ  والموجػودة عمػى العواعػات االلكةرونيػ ، عاإلضػاف  إلػى ةمػؾ الةػي ةصػدرىا 

 أجيزة الة ويش عمى االةصاالت.
 43/44/1041قدس برس، 

 
 مم المتحدةاالبالطمب الفمسطيني  بتأييدوروبي االتحاد األ  ونطالبي مسيحيو فمسطين 14

 اصػػي  وجم يػػ  فمسػػطيني  مسػػيلي ، اليػػـو الاالاػػاء، االةلػػاد االوروعػػي دعػػـ  400دعػػت  :ا ؼ ب -القػػدس
لة ػجيع قيػاـ سػالـ "المةلػدة فػي نيايػ  ال ػير الجػاري  طمب منح فمسطيف وضػع دولػ  غيػر عضػو فػي االمػـ

 ."لقيقي
و ػػدد الموق ػػوف عمػػى الطمػػب فػػي عيػػاف ليػػـ، ومػػف عيػػنيـ عطريػػرؾ الالةػػيف السػػاعؽ لمقػػدس المونسػػنيور مي ػػاؿ 

المجةمػػػع الػػػدولي وع ػػػكؿ "(، عمػػػى اف 1008-4987صػػػعاح، وىػػػو اوؿ فمسػػػطيني ي ػػػيف فػػػي ىػػػذا المنصػػػب )
 ."ةارياي  لياؿ لقوؽ فمسطيف ااص اوروعا عمييـ مسؤولي 

 ."ندعو الى دعـ جيودنا لة جيع ةلقيؽ سالـ لقيقي عدعـ ةر يح فمسطيف في االمـ المةلدة"واضافوا، 
 43/44/1041، القدس، القدس

 
 اختيار فمسطين رئيسًا لمجمس أمناء معيد اإلحصاء العربي 11

ف لمجمػػس امنػػاء الم يػػد ال رعػػي لمةػػدريب ااةػػار الم ػػاركوف فػػي االجةمػػاع السػػاعع والاالاػػي: السػػعيؿ –عمػػاف 
والعلػوث االلصػػائي  أمػس الاالاػػاء ممامػ  فمسػػطيف رئيسػا لممجمػػس لدورةػو المقعمػػ ، ومماػؿ قطػػر نائعػا لمػػرئيس 

 لسب النظاـ الداامي لمم يد.



 
 
 

 

 

           15ص                                    1876العدد:                41/44/1041األربعاء  التاريخ:

أوؿ سيدة ةةػرأس مجمػس امنػاء الم يػد منػذ -وقالت رئيس  الجياز المركزي لإللصاء ال مسطيني عال عوض 
إف اجةماعنػػا ين قػػد فػػي ظػػؿ مة يػػرات عمػػى السػػال  االلصػػائي  ال رعيػػ  وعمػػى الم يػػد  -4975عػػاـ  ةأسيسػػو

 اصوصا، واىةماـ مةزايد في ال مؿ اإللصائي والعيانات اإللصائي  في ال الـ ال رعي.
 41/44/1041، السبيل، عّمان

 
  "جبير ىدا"إضراب في مدارس النقب احتجاًجا عمى اعتداء االحتالل عمى قرية  13

: أغمقػػت أعػػواب مئػػات المػػدارس، فيمػػا امةنػػع آالؼ الةالميػػذ والم ممػػيف عػػف الةوجػػو إلػػى مدارسػػيـ فػػي الناصػػرة
، الةجاجا عمى مػا قامػت 48ماةمؼ المدف والقرى ال مسطيني  في منطق  النقب جنوب فمسطيف الملةم  عاـ 

 ي  عير ىداج ال مسطيني .( مف اعةداء عمى أىالي قر 44|41عو ال رط  اإلسرائيمي  أمس االانيف )
 43/44/1041، قدس برس

 
  االحتالل يشن حممة ىدم في خمسة قرى فمسطينية بالنقب 11

( إف سػمطات االلػةالؿ أقػدمت 48: قالت مصادر فمسػطيني  فػي النقػب )جنػوب األراضػي الملةمػ  عػاـ النقب
ت االليػا عمػى ىػدـ عػدة عيػوت ( عمى القياـ علمم  ىدـ واس   النطاؽ في النقب أقدم44|41اليوـ الاالااء )

 في امس قرى وةجم ات فمسطيني  في النقب.
 43/44/1041قدس برس، 

 
 : أمن السمطة يعتدي عمى اعتصام لذوي معتقل سياسيبالضفة أىالي المعتقمينلجنة  15

قالػػت لجنػػ  أىػالي الم ةقمػػيف السياسػػييف فػي الضػػ   ال رعيػػ  عػأف ال ػػرط  النسػػائي  فػي الاميػػؿ اعةػػدت : الاميػؿ
 عمى عائم  الم ةقؿ رائد ال رعاةي والنا ط  لمى ااطر أاناء اعةصاميـ أماـ مقر معنى الوقػائي فػي الاميػؿ.
وأّكػػدت زوجػػ  الم ةقػػؿ ال ػػرعاةي أّف ال ػػرط  النسػػائي  اعةػػدت عمػػى النسػػاء واألط ػػاؿ ولةػػى الط ػػؿ ععيػػدة ذي 

لمضرب عاإليدي واألرجؿ عطريقػ   األرع   أعواـ لـ يسمـ مف الضرب، كما أّكدت ة رض النا ط  لمى ااطر
مػػف جيةيػػا نا ػػدت ال ائمػػ  جميػػع األطػػراؼ لمةػػداؿ  ميينػػ ، وسػػط ةرديػػد الوقػػائي لمسػػعات وأل ػػاظ قػػذرة لم ايػػ .

ال ػوري لوقػؼ اعةػػداءات الةػي ال ة ّعػػر إال عػف لالػػ   ػري   ال ػػاب الةػي ةلكػػـ الضػ   وسػػط صػمت الجميػػع، 
 لسب ما أوردةو المجن .

 43/44/1041قدس برس، 
 
 

عتقاالت إثر اقتحام االحتالل والمستوطنين قبر يوسل 18   نابمس: مواجيات وا 
( مواجيػػػات عني ػػ  عػػػيف ال ػػعاف ال مسػػػطينييف وقػػوات االلػػػةالؿ 44|44نػػاعمس: انػػػدل ت فجػػر اليػػػـو األرع ػػاء )

نيف اإلسػػرائيمي الةػػي اقةلمػػت مدينػػ  نػػاعمس الواق ػػ  ع ػػماؿ الضػػ   ال رعيػػ ، لةػػأميف اللمايػػ  لمئػػات المسػػةوط
 الييود الذي اقةلموا قعر يوسؼ ألداء   ائر ةممودي .

وأضػػػاؼ ال ػػػيود أف مواجيػػػات انػػػدل ت عمػػػى إاػػػر االقةلػػػاـ عػػػيف ال ػػػعاف ال مسػػػطينييف وقػػػوات االلػػػةالؿ الةػػػي 
أطمقػػػت القناعػػػؿ ال ازيػػػ  والصػػػوةي ، فيمػػػا رد ال ػػػعاف عر ػػػؽ اللجػػػارة والزجاجػػػات ال ارغػػػ  كمػػػا أغمقػػػوا ال ػػػوارع 

 ."ري  ل رقم  لرك  دوريات االلةالؿعالمةاريس اللج
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وأ ارت مصادر ملمي  في المدين  إلى أف جنود االلةالؿ اعةقموا االاػ   ػعاف اػالؿ المواجيػات أمػاـ مػداؿ 
 مايـ عالط  القريب وقاموا عنقميـ إلى م سكر لوارة الةاعع لجيش االلةالؿ جنوب المدين .

 41/44/1041قدس برس، 
 

 من أزمة صحية جراء العدوانيحذر في غزة وزير الصحة  17
لذر وزير الصل  في غزة م يد المامالةي مف اطورة الوضع الصلي الػذي ينػذر عكاراػ  إنسػاني  ةزامنػًا مػع 
اسةمرار الةص يد اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، وفي ظؿ وجود أزم  لقيقي  لألدوي  والمسةيمكات الطعي ، الةي 

صػن ًا مػف  414صػن ًا، إلػى جانػب ن ػاد  470مػف إجمػالي  صػن اً  491وصؿ رصيدىا الصػ ري مػف األدويػ  
 المسةيمكات الطعي .

وععر المامالةي االؿ لقاء مع ممامي المؤسسات الدولي ، اليـو الاالااء، عف قمقو ال ػديد مػف ن ػاد أكاػر مػف 
يػؾ نصػؼ األدويػ  والمسػةيمكات الطعيػ  ااصػ  مػع ةواصػؿ ال ػدواف اإلسػرائيمي عمػى أعنػاء قطػاع غػزة، مػا أن

ول ت إلى أف ما  ال مؿ الصلي واسةن د رصيدًا كعيرًا مف الملاليؿ الطعي  و األدوي  الليوي  وأدوي  الةادير.
 سيةـ اسةيالكو في  ير ةـ ن اده االؿ يوـ، نةيج  ةوافد عدد كعير مف اإلصاعات والاطيرة منيا وال يداء.

 43/44/1041، فمسطين أون الين

 
 ية تحاول الوصول إلى غزة والعالم العربي إذاعة فمسطين "نساء أل أم" 16

الماةّصػ  فػي قضػايا المػرأة ال مسػطيني  « نسػاء أؼ أـ»ةطمح ميسػوف عػواد مػديرة إذاعػ  : أ ؼ ب -راـ اهلل 
في الض   ال رعي ، إلى أف يصؿ ةرّدد ملطةيا الى قطاع غػزة وال ػالـ ال رعػي، مؤكػدة نجاليػا اػالؿ عػاميف 

 في المئ . 50الممّوليف إلى أقؿ مف  في ةقميؿ نسع  االعةماد عمى
، وغالعيػػ  طاقميػػا اإلعالمػػي مػػف النسػػاء، وةسػػ ى إلػػى ةلقيػػؽ أرعػػاح ةجاريػػ  مػػف 1040ُأسسػػت اإلذاعػػ  فػػي 

ن ةمػد ». ةقػوؿ عػواد: 41االؿ منافس  اإلذاعات الملمي  األارى المنة رة في األراضػي ال مسػطيني  وعػددىا 
مػػرأة وعالقةيػػا عال ائمػػ  والمجةمػػع. اػػالؿ عػػاميف نجلنػػا فػػي ااػػارة فػػي منافسػػةنا عمػػى ةاّصصػػنا فػػي قضػػايا ال

مواضيع ميم ، ولظينا عإقعاؿ لـ نةوق و أصاًل، األمر الذي ج ؿ مؤسسػات أىميػ  وااصػ  ةة اعػؿ م نػا فػي 
 «. كؿ إيجاعي، ما مكننا مف ةلقيؽ نجالات

 43/44/1041، الحياة، لندن
 
 

 "الباركور"غزة: تشكيل أول فريق لمرياضة  19
يميػػؿ ملمػػد الجاعيػػر إلػػى الػػوراء ليجيػػز ن سػػو لمق ػػز مػػف سػػطح معنػػى مسة ػػ ى اػػاف : أ ؼ ب -اػػاف يػػونس

يػػػونس قعػػػؿ أف يلػػػط عمػػػى سػػػطح آاػػػر فػػػي والػػػدة مػػػف اللركػػػات الةػػػي يةػػػدرب عمييػػػا ك ضػػػو فػػػي أوؿ فريػػػؽ 
 في قطاع غزة. "عاركور"
فػي المػدف، عػأكعر سػرع  ممكنػ ، مػف الرياضػات القصػوى القائمػ  عمػى ةاطػي ال قعػات أو الموانػع  "عاركور"و

عاسػػػةاداـ امػػػيط مػػػف الػػػركض والق ػػػز ولركػػػات الجمعػػػاز والدلرجػػػ  والق ػػػز فػػػي اليػػػواء. وياػػػب ممارسػػػو ىػػػذه 
الرياضػػػ  مػػػف سػػػطح إلػػػى آاػػػر ويةراكضػػػوف عمػػػى جػػػدراف المعػػػاني قعػػػؿ أف يق ػػػزوا إلػػػى الػػػوراء أو فػػػوؽ مقاعػػػد 

طاع، ويقـو الجاعير وأرع   مف أفراد فريقو المؤلؼ مػف وال ةزاؿ ىذه الرياض  جديدة نسعيًا في الق المنةزىات.
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 اصًا عإظيػار ميػارةيـ عنػد مسة ػ ى ناصػر، عينمػا ية ػرج عمػييـ األطعػاء والمرضػى، ويصػّور ع ضػيـ  41
 ةمؾ اللركات عاسةاداـ ىواة يـ النقال .

 41/44/1041، الحياة، لندن
 

 مإعادة الزخم إلى السالالقضية الفمسطينية وضرورة  مركزيةيشدد عمى األردن ممك  50
اهلل الاػػاني، اػػالؿ اةصػػاؿ ىػػاة ي مػػع الػػرئيس األميركػػي عػػاراؾ أوعامػػا، عمػػى   ػػدد الممػػؾ ععػػد: عةػػرا –عمػػاف 

مركزيػػ  القضػػي  ال مسػػطيني  وضػػرورة إعػػادة الػػزاـ إلػػى ال مميػػ  السػػممي ، وأىميػػ  االناػػراط األميركػػي السػػريع 
ال مسطيني واإلسرائيمي السةئناؼ الم اوضات المعا رة الةػي  إللياء جيود السالـ مف االؿ مساعدة الجانعيف

ة ػػالج جميػػع قضػػايا الوضػػع النيػػائي، وصػػوال إلػػى إقامػػ  الدولػػ  ال مسػػطيني  المسػػةقم  عمػػى اطػػوط الراعػػع مػػف 
 وعاصمةيا القدس ال رقي . 4967لزيراف ال اـ 

41/44/1041، ، عّمانالرأي  
 

 الشرق األوسط ئيس لمتوتر فيسيبقى السبب الر  الدولتينحل  غياب :جودة 54
دد وزير الاارجي  ناصر جودة في كمم  لػو اػالؿ االجةمػاع الاػاني لػوزراء اارجيػ  الػدوؿ :  )عةرا( - القاىرة

ال رعي  ودوؿ االةلاد االوروعي الةي عقدت امػس فػي مقػر الجام ػ  ال رعيػ  عمػى مركزيػ  القضػي  ال مسػطيني  
 ساس لؿ الدولةيف.والضرورة القصوى لةلقيؽ السالـ عمى ا

وقػػاؿ جػػودة، اف غيػػاب ماػػؿ ىػػذا اللػػؿ سػػيعقى السػػعب الػػرئيس لمةػػوةر وعػػدـ االسػػةقرار فػػي المنطقػػ  والم ػػذي 
لنزعػػػات ال نػػػؼ واليػػػأس واإللعػػػاط واف مػػػا يجػػػري فػػػي المنطقػػػ  مػػػف ةلػػػوالت وةطػػػورات يجػػػب اف ال يصػػػرؼ 

 األنظار عف ضرورة ةلقيؽ ىذا اللؿ.
41/44/1041، الغد، عّمان  

 
 دوالر ألل 11غزة ويقدم أدوية قيمتيا  قطاعيصل  أردنيصيدالني وفد  51

-41قطاع غزة وفد نقاع  الصيادل  الذي يزور قطاع غزة فػي ال ةػرة مػف  إلى أمسوصؿ : الدسةور - عماف
 إلػى أمػس أوؿوكاف الوفد قػد وصػؿ ، في مجمس النقاع  أعضاءصيدالنيا عينيـ  11وضـ الوفد  اللالي. 45

ملمال  أمسم عر رفح صعاح  إلىمنيا عصلع  وفد صيدالني مصري ووفود صيدالني  عرعي  القاىرة وةوجو 
 دوالر لصالح قطاع غزة. ألؼ 14ةصؿ قيمةيا الى  عأدوي 

41/44/1041، الدستور، عّمان  
 

 الثبوتية  مآالل فمسطيني في لبنان فقدوا أوراقي 5لـ  بطاقات :خمدون الشريل 53
ن  اللوار المعنػاني ال مسػطيني امػدوف ال ػريؼ، ع ػد لقػاء مػع رئػيس الػوزراء أعمف رئيس لج الاميج: -عيروت 

المعناني نجيب ميقاةي والمدير ال اـ لألمف ال اـ المػواء ععػاس إعػراىيـ انجػاز ممػؼ الالجئػيف ال مسػطينييف مػف 
آالؼ  ػاص ليصػؿ إلػى امسػ   4، والذيف ي ػوؽ عػددىـ 4969و 4967فاقدي األوراؽ الاعوةي  عيف عامي 

 آالؼ  اص.
أو ة ريػػؼ ل ػػدد مػػف ال مسػػطينييف الػػذيف فقػػدوا أوراقيػػـ الاعوةيػػ   إقامػػ اة قنػػا عمػػى إصػػدار عطاقػػات "وأضػػاؼ  

 995ولةػػى اآلف صػػدرت  1009علسػػب جػػداوؿ كانػػت رف ػػت إلػػى لجنػػ  اللػػوار المعنػػاني ال مسػػطيني عػػاـ ،
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الاعوةي ، ع د الةلقؽ مف صدقي  عطاق  إقام  أو ة ريؼ، ونلف في صدد إصدار عطاقات لكؿ فاقدي األوراؽ 
نجػػاز إصػػدار  م ػػامالةيـ وأوراقيػػـ . ال مميػػ  ةقػػوـ إذا عمػػى الةػػدقيؽ عػػأوراؽ ال مسػػطينييف عالسػػرع  المطموعػػ  وا 
اإلقامػػػات، الةػػػي عػػػوض اف ةقػػػدـ قعػػػؿ  ػػػيريف أو االاػػػ  أ ػػػير سػػػةكوف قاعمػػػ  لمةجديػػػد فػػػورًا عوجػػػود صػػػالب 

 ."ال الق 
41/44/1041، الخميج، الشارقة  

 
 تدعو لوقفات احتجاجيةو  غزةعمى  ةياإلسرائيمعتداءات التندد با نيالمسمماإلخوان مصر: جماعة  51

غزة مف ةَ د صارخ عمى  ي، إف ما لدث ويلدث فالمصري  قالت جماع  اإلاواف المسمميف: ملمد لجاج
، يي عر عف أكذوع  السالـ الصييون ياألرواح والممةمكات وانةياؾ لمقانوف الدول مضي   أنو ما زاؿ  المزعـو

يضرب عرض اللائط عجميع القرارات والمواايؽ واألعراؼ الدولي  وينةيؾ اللرمات، ويقةؿ  يالكياف الصييون
يلاوؿ أف يظير  ييجيدىا وال يجيد غيرىا والة ياألعرياء وييدر دماءىـ وينةيؾ أعراضيـ مةع ًا السياس  الة

 ن سو عاالفيا.
يظنوف أف ال رب  ييوـ الاالااء: فإذا كاف قادة الكياف الصييون ليا مساء ي،عياف رسم يوةاع ت ف

والمسمميف م  ولوف عيموميـ الداامي  وقضاياىـ الاالفي  عف قضيةيـ الملوري  واألساسي  وىى قضي  
ال روؽ، ون ةدييا عكؿ ن يس وال نقعؿ أعدًا  يفمسطيف فيـ واىموف، مضي ا: ف مسطيف ةجرى منا مجرى الدـ ف

وقالت، إنو عمى القادة واللكاـ ال رب والمسمميف وكاف   عمى   عيا الكريـ وال أرضيا المعارك . يعالة د
المؤسسات الدعموماسي  الرسمي  أف يقوموا عدورىـ الواجب عمييـ، وأف ينصروا قضي  أمةيـ ويمارسوا كؿ 

وى السياسي  وطالعت جميع الق .ي، ووضع لّد لمصمؼ الصييونيالض وط لوقؼ نزيؼ الدـ ال مسطين
الوطني  ععلث كاف  السعؿ واإلجراءات الك يم  عدعـ أ قائنا ال مسطينييف وة  يؿ الوسائؿ المة ؽ عمييا مف 

وةوعي  جماىيري  علقيق  القضي  ال مسطيني ، ودعـ لايار  يقعؿ  مف مقاط   اقةصادي  ورفض   ع
 ف األعرياء.يالمنوط عيا للماي  ال مسطينيالمقاوم  ولؽ ال ودة، وكاف  المؤسسات الدولي  القياـ عدورىا 

 الصييونيوأىاعت عاألم  جمي ًا أف ة ارؾ اإلاواف المسمميف إعالف غضعةيا عمى اعةداءات الكياف 
 وق ات الةجاجي  عقب صالة الجم   القادم . يودعميا لممقاوم  ال مسطيني  ف

 43/44/1041اليوم السابع، القاىرة، 
 
 

 لما يقرره الفمسطينيون في تحركيم ومسعاىم في األمم المتحدة مصردعم يؤكد مرسي  الرئيس 55
أكد الرئيس المصري ملمد مرسي دعـ مصر الكامؿ والةاـ لما يقرره ال مسطينيوف في ةلركيـ : وكاالتال

 ،ملمد كامؿ عمرو ،ومس اىـ في األمـ المةلدة لملصوؿ عمى ص   مراقب، وقاؿ وزير الاارجي  المصري
المصري مع الرئيس ال مسطيني ملمود ععاس عمقر رئاس  الجميوري  عقب لقاء نظيره  في مؤةمر صل ي

إف مصر عدأت عال  ؿ ةلركيا لدعـ المس ى ال مسطيني، م يرًا إلى أنو قاـ عاالةصاؿ  :مرسي، أمس ملمد
لع اات ع دد كعير مف وزراء الاارجي  في كؿ عواصـ ال الـ ومنيا الدوؿ ال رعي . وأضاؼ أف الس ارات وا

 المصري  عالاارج عدأت أيضًا القياـ عذلؾ وة مؿ في اةجاه دعـ الةلرؾ والمس ى ال مسطيني.
 41/44/1041الخميج، الشارقة، 
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 الكويت تدعو المجتمع الدولي لوقل اإلجرام اإلسرائيمي 58
 مي دعت الكويت المجةمع الدولي إلى االضطالع عمسؤولياةو ووضع لد لألعماؿ اإلسرائي: واـوكال  

اإلجرامي  ضد ال  ب ال مسطيني في األراضي ال مسطيني  الملةم  وةوفير اللماي  الالزم  لو. ونقمت وكال  
عف وفد دول  الكويت الدائـ لدى األمـ المةلدة في كممةو الةي ألقاىا الميم  قعؿ ( كونا)األنعاء الكويةي  

في أعماؿ لجن  المسائؿ السياسي  الااص   سكرةير االث في الوفد الم ارؾ ،فيد نواؼ ال ضمي ،الماضي 
نياء االسة مار الةاع   لمجم ي  ال ام  لألمـ المةلدة في دورةيا ال أف ال مسطينييف يواجيوف  ،67 ػوا 

 ص وعات عند ععور اللدود لم الج الطعي في الض   ال رعي  والقدس عسعب الممارسات اإلسرائيمي 
 دة ةزايد وةيرة االسةيطاف المصلوع  عالمضايقات واالنةياكات اليومي  ةسةنكر ع"إف الكويت  :وقاؿ الة س ي .

رىاب  الةي ية رض ليا ال  ب ال مسطيني مف المسةوطنيف المسمليف الذيف يقوموف عأعماؿ عنؼ واسة زاز وا 
ضد المدنييف ال مسطينييف وممةمكاةيـ في جميع أرجاء األراضي ال مسطيني  الملةم  ةلت لماي  قوات 

 . "الؿااللة
 41/44/1041الخميج، الشارقة، 

 
 األوروبي - دولة فمسطين المراقبة في البيان الوزاري العربي إلىال إشارة  :القدسجريدة  57

اال إعالف القاىرة الصادر عف االجةماع الوزاري الااني لجام   الدوؿ ال رعي   :الملرر السياسي - راـ اهلل
مف أي إ ارة إلى القرار  ،في ال اصم  المصري  القاىرة ،41/44 ااءواالةلاد األوروعي الذي ان قد يوـ الاال

ال رعي عالةوجو إلى الجم ي  ال ام  لألمـ المةلدة في الةاسع وال  ريف مف ال ير الجاري لرفع  - ال مسطيني
ليذا  إ ارة أيامو العياف مف  أفعمى  جريدة القدسكدت مصادر لأو  مكان  فمسطيف إلى دول  مراقع .

ال رعي عالةوجو  - ع أف القرار ال مسطيني األوروعيطور ي كس الة اوت القائـ في مواقؼ دوؿ االةلاد الة
 إلىال العي  ةميؿ  أففيما  أارىالمةلدة ليث ةؤيد ع ض الدوؿ ىذه الاطوة وة ارضيا دوؿ  األمـ إلى

 االمةناع عف الةصويت.
 

 43/44/1041، القدس، القدس
 
 

  خميل الوزير )أبو جياد( اغتيالتحقيق حول  فتحبالقضاء التونسي يتعيد  56
 ،اميؿ الوزير )أعو جياد( ،القيادي ال مسطيني اغةياؿة يد القضاء الةونسي ع ةح ةلقيؽ رسمي لوؿ جريم  

لقرار يقضي عقعوؿ الدعوى القضائي  الةي رف ةيا لرك  وفاء الةونسي   ، ةن يذاً 4988في ةونس في ال اـ 
وقاؿ سميـ عواذير، عضو المكةب الةن يذي المكمؼ عاإلعالـ في لرك  وفاء  ."ؿإسرائي"عوقت ساعؽ ضد 

ةعّني الةلقيؽ "اإلانيف،  يوـ، إف النياع  ال ام  الةونسي  أقّرت، 41/44 الةونسي ، في عياف ليا، يـو الاالااء
ال مسطيني  في القضي  الةي رف ةيا لرك  وفاء ضد إسرائيؿ وكؿ مف سيك ؼ عنو العلث عاغةياؿ ال ييد

 ."أعو جياد
 41/44/1041السبيل، عّمان، 

 
 "إسرائيل"ا لمنع إطالق النار عمى يعمل كل ما بوسعتس تؤكد أنيا سوريا :"يديعوت أحرونوت" 59
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، إف النظاـ السوري 41/44 يوـ الاالااء في موق يا عمى ال عك ، اإلسرائيمي  يدي وت ألرونوتجريدة قالت 
الماضي  عرسال  م ادىا أف الجيش السوري سي مؿ عمى منع  14ي الساعات الػف "إسرائيؿ"ع ث عرسال  إلى 

وعلسب يدي وت ألرونوت فقد ةلويؿ الرسال  عف طريؽ  إطالؽ النيراف عاةجاه الجوالف السوري الملةؿ.
 قيادة قوات األمـ المةلدة الةي ة مؿ عمى فرض اة اؽ وقؼ إطالؽ النار عيف إسرائيؿ وسوري .

 43/44/1041، 16عرب 
 

 لألمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضوالفمسطينيبكين تدعم التوجو  80
أعمنت الصيف، أمس، دعميا لةوجو ال مسطينييف لألمـ المةلدة لنيؿ ص   دول  غير عضو،  :وكاالتال

  وال مسطينييف إلى لؿ قضايا الوضع ععر الة اور السياسي. وقاؿ الناطؽ عاسـ الاارجي داعي  اإلسرائيمييف
ةة يـ الصيف " :في مؤةمر صل ي أوردةو وكال  أنعاء الصيف الجديدة ) يناوا( ،ىونج لي ،الصيني 

. وذكر ىونج في ")مطالب( فمسطيف وةلةرميا وةدعميا في القضي  المة مق  ع ضويةيا في األمـ المةلدة
وأف يكوف ليا كامؿ  "القدس ال رقي "المؤةمر الصلافي أف الصيف ةؤيد إقام  دول  فمسطيني  عاصمةيا 

وأكد المةلدث دعـ عالده لجيود ال  ب ال مسطيني في اسة ادة  .4967السيادة واالسةقالؿ وفقًا للدود عاـ 
للؿ "لقوقو الم روع ، م يرًا إلى أف اللصوؿ عمى دول  مسةقم  لؽ أصيؿ لو ويمكف أف يضع األساس 

 ."الدولةيف
 41/44/1041الخميج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل" في "نصب المحرقة" تونسي ورئيس الجالية المصرية ومشايخ يزورون إمام :فرنسا 84

والذي يمقعو ع ض  ،لسف  م ومي األصؿالةونسي  اإلماـلمد المصري: أ ،وكاالتال –لندف  ،القدس
، وةاير مواق و الجدؿ لةقرعو مف رجاؿ الديف الييود وااص  منيـ اللاااـ األكعر "الييود إماـ"منةقديو عػ

والض   ال رعي  صمى االليا في  "إسرائيؿ" إلى، عقب ةرؤسو زيارة أارىمرة  األاعار، ةصدر "إسرائيؿ"ػل
 النصب. أماـمف الزىور  إكميالً ووضع  "ياد فا يـ"المسجد األقصى، وزار النصب الةذكاري لملرق  الييود 

فرنسا، وصالح عطي ، رئيس وفد يضـ الم ةي عمي ملمد قاسـ، م ةي جالي  جزر القمر في  اإلماـويرافؽ 
 إلى إضاف  ،في فرنسا اإلسالمي ال اـ الةلاد الجم يات  األميفالجالي  المصري  في فرنسا، وملمد لنيش، 

 الكاةب الييودي ال رنسي ماريؾ ىالةر.
لسف  م ومي وس ير  اإلماـااللو  أ  ؿالة اؿ قصير ع واالنصب و ارك أماـدعاء قصيرا  األئم وةال 

 كريسةوؼ عي و   م  الذكرى. "إسرائيؿ"فرنسا في 
جئنا نقدـ رسال  سالـ الف " :كةب آي  قرآني  في الكةاب الذىعي أفع د  ،عند عواع  النصب ،وقاؿ  م ومي

 ."وال مسطينييف اإلسرائيمييفموجود لدى  األمؿ
 41/44/1041، لندن، القدس العربي
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أايرًا وع د م اوضات مارااوني  اة قت أطياؼ الم ارض  السوري  عمى ةوليد ص وفيا في : رويةرز –الدول  
، لكػػػف ع ػػػض السػػػورييف يا ػػػوف أف ةلػػػاوؿ جماعػػػ  اإلاػػػواف المسػػػمميف السػػػوري  االلة ػػػاظ «ائػػػةالؼ وطنػػػي»

 «.سوريالمجمس الوطني ال»عالن وذ ن سو الذي كاف ليا في 
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ووافػػؽ المجمػػس الػػوطني الػػذي ييػػيمف عميػػو اإلاػػواف المسػػمموف المػػدعوموف مػػف قطػػر ةلػػت ضػػ ط  ػػديد مػػف 
 السوري.« االئةالؼ الوطني»في كياف أوسع نطاقًا ىو « أقمي »الدول  والواليات المةلدة، عمى أف يصعح 

ب السػوري ويكػوف ىػو المةمقػي وسيلاوؿ الكيػاف الجديػد نيػؿ اعةػراؼ دولػي عأنػو المماػؿ ال ػرعي الوليػد لم ػ 
 الرئيسي لمدعـ السياسي واإلنساني وال سكري لالنة اض  ضد الرئيس ع ار األسد.
الػذيف وصػؿ أقػرانيـ فػي -وقاؿ ديعموماسي عمػى ىػامش ملاداػات الدولػ ، إف اإلاػواف المسػمميف فػي سػوري  

 إف الو. كانوا الكةم  الةي عوس يا إنجاح االة اؽ أو -مصر وةونس الى سدة اللكـ
وع ػػد أف اسة ػػ روا فػػي اجةماعػػات الدولػػ ، ليػػث  ػػارؾ عػػدد كعيػػر مػػف الديعموماسػػييف األميػػركييف وال ػػرعييف 
وديعموماسػػيي دوؿ أاػػرى فػػي الملاداػػات الةػػي اسػػةمرت أسػػعوعًا، أف الريػػاح السياسػػي  ةميػػؿ لمصػػمل  ةنظػػيـ 

 ني.جديد لمم ارض  وافؽ اإلاواف المسمموف في سوري  عمى االئةالؼ الوط
ويعػػدو أف الم ارضػػ  لمكيػػاف الجديػػد كانػػت ةػػأةي مػػف جانػػب  اصػػيات عممانيػػ ، ماػػؿ زعػػيـ المجمػػس الػػوطني 

 النا ط المسيلي جورج صعرا.
وقاؿ فاروؽ طي ور، وىو  اصي  عارزة مف اإلاواف المسمميف ونائب رئيس المجمس، إف اإلاواف المسػمميف 

دارة   ال ةرة المقعم .لف يلةكروا السمط  في السال  السياسي  وا 
وأضػػاؼ أف اإلاػػواف سػػيكونوف جػػزءًا مػػف إطػػار سػػوري  ػػامؿ إلعػػادة عنػػاء الػػعالد و ػػ اء الجػػروح الةػػي اّم يػػا 

 لكـ أسرة األسد.
وكما لػدث فػي مصػر اػالؿ األ ػير األولػى ع ػد اإلطالػ  عػالرئيس لسػني معػارؾ لػاوؿ اإلاػواف المسػمموف 

 ي السوري لةى ال ُي زعوا الداعميف ال رعييف.في سوري  الةا يؼ مف ن وذىـ عمى المجمس الوطن
لكف ةصاعدت االةيامات الموجي  ليـ عأنيـ يييمنوف عمى المجمس مف االؿ ممارس  الن وذ عمى إسالمييف 

 مسةقميف ويوجيوف األمواؿ إلى جماعات ذات لظوة لدييـ دااؿ سوري  لةى ة زز مف وجودىا.
ي نلو امسي مقاعػد االئػةالؼ الػوطني السػوري الجديػد، الةػي ومف المةوقع أف ي  ؿ المجمس الوطني السور 

 مق دًا، ومف اـ فمف المنةظر أف يةقمص ن وذ اإلاواف المسمميف ولو عمى الورؽ. 60يعمغ عددىا لوالى 
 وانةاب م اذ الاطيب، وىو رجؿ ديف مف دم ؽ يلظى ع  عي ، أوَؿ رئيس لالئةالؼ.

مػػى  ا ػػات قنػػاة الجزيػػرة ال ضػػائي  الةػػي ةسػػةادميا قطػػر لمةػػرويج عامػػًا( كػػاف ضػػي ًا دائمػػًا ع 50والاطيػػب )
 إلسالمييف ليـ عالق  عاإلاواف وةسييؿ قعوؿ الواليات المةلدة لم عك  اإلسالمي .

وقػػاؿ لسػػف لسػػف، وىػػو م مػػؽ سػػوري ي ػػيش فػػي اإلمػػارات، إنػػو ي ةقػػد أف الاطيػػب مسػػةقؿ لقػػًا وال ينضػػوي 
ر الواضػػح ع ػػد ىػػؿ سػػةكوف الجماعػػ  قػػادرة عمػػى الييمنػػ  عمػػى ةلػػت لػػواء اإلاػػواف المسػػمميف، لكػػف مػػف غيػػ

 االئةالؼ الوطني الجديد.
ـَ «. ىذا سؤاؿ المميوف جنيو»وأضاؼ:  واسػةطرد أنػو لػيف طرلػت الواليػات المةلػدة ىػذه الاطػ  الجديػدة، َعِمػ

ا يعنػػوف االاػػواف المسػػمموف انػػو لػػف يكػػوف عوسػػ يـ اإلصػػرار عمػػى عقػػاء المجمػػس الػػوطني السػػوري ولػػذلؾ عػػدأو 
 لن سيـ مكانًا جديدًا في االئةالؼ ونجلوا في ذلؾ.

واسةقاؿ عدد كعير مف ال اصػيات العػارزة فػي المجمػس الػوطني اػالؿ األ ػير القميمػ  الماضػي ،  ػاكيف مػف 
أف اإلسػالمييف ييم ػوف األقميػات والمػرأة. وغػادر االاػ  آاػروف ملاداػات الدولػ  مػف عيػنيـ أديػب ال ي ػػكمي 

لوطني، وعّعروا عف غضعيـ مف عدـ ةمكيف المرأة مف الوصوؿ إلى األمان  ال ام  الجديدة مؤسس المجمس ا
 لممجمس الوطني الةي انةاعت األسعوع الماضي.
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، إنيػـ ععسػاط  منظمػوف اك ػاء، ويقػر 4916ويقوؿ اإلاػواف المسػمموف، الػذيف ةأسػس فػرعيـ فػي سػوري  عػاـ 
ذمر يرجػػػع إلػػػى أسػػػعاب  اصػػػي  مػػػف أفػػػراد ال يلظػػػوف ع ػػػض  اصػػػيات الم ارضػػػ  أف قػػػدرًا كعيػػػرًا مػػػف الةػػػ

 ع  عي .
لقػد قػػالوا إف المجمػس أصػعح مجمسػًا لإلاػػواف »وقػاؿ عضػو عػف االنسػلاعات الةػػي لػدات األسػعوع الماضػي: 

 «.المسمميف. لكف عكؿ صدؽ، أعةقد أف ذلؾ لدث ألنيـ لـ ينةاعوا )لألمان  ال ام (
في االئػةالؼ الجديػد ة ػ ر ع ػدـ اقػ  فػي اإلسػالمييف ع ػض  لكف رغـ ذلؾ، ظمت  اصيات ةةمةع عااللةراـ

 النظر عما يصرلوف عو.
وقػػاؿ ىيػػاـ المػػالح الم ػػارض اليسػػاري، إف اإلاػػواف المسػػمميف لػػـ ين ةلػػوا عمػػى الجماعػػات األاػػرى، رغػػـ أنيػػـ 

نو يجب الض ط عمييـ لةى يصعلوا أكار ان ةالًا.  قالوا مف قعؿ إنيـ سي  موف ذلؾ، وا 
 انيوف في موقؼ اإلسالمييف مف المرأة ومف غير المسمميف في انة اض   اعةيا الطائ ي .وي ؾ ال مم

وساند األسد مسيليوف ودروز و ي   مف عينيـ ال مويػوف الػذيف ينةمػي الػييـ وةا ػى ىػذه القطاعػات ممػا قػد 
 ينةظرىا مف أغمعي  سني  واق   ةلت ةأاير اإلسالمييف.

ل ػراؽ وجيػاديوف مػف دوؿ أاػرى عمػى سػوري  لمقةػاؿ ضػد لػاكـ ي ةعرونػو فػي ا« القاعدة»وةدفؽ مقاةموف مف 
 كافرًا.

وقةػػؿ اآلالؼ فػػي انة اضػػ   4981وا ػػةعؾ اإلاػػواف المسػػمموف مػػع الػػرئيس السػػوري الرالػػؿ لػػافظ األسػػد عػػاـ 
ـ فا م . ولينيا عممت الجماع  عال كمؿ لموصوؿ عن وذىا إلى ال ام  مف االؿ المساجد والم اىد الديني  رغػ

 كونيا جماع  ملظورة.
 وأصعلت سوري ، الةي كانت ة ار عن سيا يومًا كقم   لمقومي  ال رعي  ال مماني ، دول  ملافظ  دينيًا.

وعممػػػت جماعػػػ  اإلاػػػواف المسػػػمميف عمػػػى االعة ػػػاد عػػػف الجماعػػػات الجياديػػػ  والطائ يػػػ  فػػػي سػػػوري  ولاولػػػت 
 وؼ ال رب ع أف الة دد. اصيات الم ارض  عص   عام  في الدول  الةيويف مف ماا

ون ى قائد عسكري مف الم ارض  المااوؼ ع أف جعي  النصرة وىي جماع  سم ي  ن ػذت ىجمػات انةلاريػ ، 
 «.إسالمييف منظميف»قائاًل إنيا مجرد جماع  

ويقػػوؿ لسػػف إف الم ارضػػيف مػػازالوا قمقػػيف مػػف أف يػػنجح اإلاػػواف المسػػمموف عمسػػاعدة قطػػر فػػي إقنػػاع القػػوى 
 نيـ مؤاروف وأصلاب ن وذ عمى األرض ماؿ اإلاواف المسمميف في مصر وىو زعـ ي كؾ فيو.ال رعي  عأ

وقاؿ إف السورييف أصعح لدييـ فجأة اورة وعدد كعيػر مػف الجماعػات ةصػور ن سػيا عمػى أنيػا صػالع  الن ػوذ 
اف المسمميف في المئ  ةقريعًا مف المجةمع السوري اارج عف نطاؽ سيطرة اإلاو  70األكعر في المجةمع لكف 

 إذا وض ت في االعةعار األقميات الديني  واألكراد وال  ائر.
 41/44/1041، الحياة، لندن
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ي  عمػػي صػػدر فػػي سػػور « اإلاػػواف المسػػمميف»وصػػؼ نائػػب المراقػػب ال ػػاـ لػػػ : ملمػػد المكػػي المػػد -الدولػػ  
ادعػاء ال »الديف العيانوني االةيامات الةي ةةردد عف ىيمن  االاواف المسمميف عمى الم ارضػ  السػوري  عأنيػا 

االئػةالؼ »الم ارض  السوري ، منوىًا عة ػكيؿ « ولدة»عمى دعـ « اللياة»و دد في لديث الى «. صل  لو
 «.الوطني السوري لقوى الاورة والم ارض  السوري 
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نلػف »، فقػاؿ: «االئػةالؼ الػوطني»قيادي االسػالمي عػف مػدى رضػا االاػواف المسػمميف عػف ة ػكيؿ وسئؿ ال
في االصؿ لسػنا راضػيف فقػط، عػؿ نلػف دعػاة االة ػاؽ ومػف ال ػامميف عميػو. ألننػا ن ةقػد عػأف ولػدة الم ارضػ  

االة اؽ. وةعنينا  السوري  ضرورة. وىي مطمب سوري قعؿ أف ةكوف مطمعًا دوليًا، ونلف عيف أوؿ مف دعوا الى
 «.الم روع منذ عدايةو، وساىمنا في إنجالو

فػػي األصػػؿ ىنػػاؾ ولػػدة فػػي رؤيػػ  الم ارضػػ ، لكنيػػا كانػػت ةلةػػاج الػػى صػػي   وقيػػادة »وأضػػاؼ موضػػلًا: 
سياسي  مولدة، وىذا ما لصؿ. وأىمي  االة اؽ ةكمف فػي أف ة امػؿ المجةمػع الػدولي مػع الم ارضػ  سػيكوف 

 «.جديدة الةي جم ت كؿ أطراؼ الم ارض  إال مف لـ يرغب في االنضماـمف االؿ ىذه الييئ  ال
وسػػػػػئؿ لػػػػػوؿ اةيػػػػػاـ يةػػػػػردد فػػػػػي  ػػػػػأف ىيمنػػػػػ  االاػػػػػواف المسػػػػػمميف عمػػػػػى المجمػػػػػس الػػػػػوطني السػػػػػوري، فػػػػػرد 

االاواف المسمموف جزء مف مكونات الم ارض  وجزء مف ال ػ ب السػوري. اإلاػواف موجػودوف. قػد «موضلًا:
غيرىـ، لكف موضوع الييمن  ادعاء ال صل  لو. نلػف جػزء مػف كػؿ ىػذه المكونػات  يكونوف أكار ةنظيمًا مف

وساىمنا في المجمس الوطني وكؿ المؤةمرات. لكف لـ نقصد في يـو مف األياـ أف نيػيمف عمػى القػرار أو أف 
نكػػوف م طمػػيف فيػػو. نلػػف جػػزء مسػػاعد ومسػػاىـ فػػي أعمػػاؿ المجمػػس الػػوطني وكػػؿ مػػا ية مػػؽ عػػدعـ ومسػػاندة 

 «.رة في سوري الاو 
سػػػػػػيؤدي الػػػػػػى ةسػػػػػػريع اسػػػػػػقاط النظػػػػػػاـ السػػػػػػوري، افػػػػػػاد « االئػػػػػػةالؼ الػػػػػػوطني»ولػػػػػػوؿ مػػػػػػا إذا كػػػػػػاف ةكػػػػػػويف 

أعةقد أف االئةالؼ سيساعد الم ارضػ  عسػد ذرائػع، عرعيػ  ودوليػ ، ةقػوؿ إف الم ارضػ  مة رقػ  وال «العيانوني:
اس. وال  ػػؾ فػػي أف الػػذي ُيسػػرع يمكػػف الة امػػؿ م يػػا. سيسػػقط االئػػةالؼ اللجػػج الةػػي يةػػذرع عيػػا ع ػػض النػػ

عإسػػقاط النظػػاـ ىػػو الوضػػع فػػي الػػدااؿ وقػػدرة االئػػةالؼ عمػػى ةػػأميف مسػػةمزمات الصػػمود ل ػػ عنا ومسػػةمزمات 
 «.الدفاع لممقاوم 
الػػدااؿ السػػوري الػػى اف يكونػػوا أكاػػر اطمئنانػػًا الػػى أف ااػػوانكـ فػػي الم ارضػػ  يق ػػوف م كػػـ »ودعػػا العيػػانوني 

انيػػًا، أقػػوؿ لمػػذيف يةػػذرعوف عااةالفػػات الم ارضػػ  وة ػػرذميا إف الم ارضػػ  اسػػقطت صػػ ًا والػػدًا مرصوصػػًا. ا
ىذه الذري   وىذه اللجج، وأكدت أنيا قادرة عمى الةولد مف االؿ قيادة سياسي  والػدة. ولػذلؾ لػـ ي ػد ىنػاؾ 

 «.مجاؿ لمةذرع أو الةأار أو الةردد في دعـ ومساندة الاورة في سوري 
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ك ػػػ ت دراسػػػ  جديػػػدة، أمػػػس، أف عػػػائ ي الزىػػػور ىػػػـ األكاػػػر سػػػ ادة عػػػيف نظػػػرائيـ ال ػػػامميف فػػػي : يػػػو عػػػي آي
، أف «ديمػي إكسػعريس»عريطانيا، في لػيف كػاف المصػرفيوف أة سػيـ. ووجػدت الدراسػ ، الةػي ن ػرةيا صػلي   

ف عمزيػد مػف المرونػ  والػةلكـ عليػاةيـ الروةينيػ  اليوميػ ، ويةما ػى الرضا الوظي ي يرةعط علقيق  ةمةع ال اممي
مػػف عػػائ ي  40مػػف كػػؿ  9مػػع االعةقػػاد الػػدارج أف المػػاؿ ال ي ػػةري السػػ ادة عمػػى المػػدى الطويػػؿ. وقالػػت إف 

مػف  4مػف كػؿ  1مػف مصػ  ي ال ػ ر، و 5مػف كػؿ  4الزىور والجنائنييف س يدوف في عمميػـ، عالمقارنػ  مػع 
 السعاكيف.

% مػف مػوظ ي الكمعيػوةر،  48% فقػط مػف ال ػامميف عمينػ  الةمويػؿ والمصػارؼ، و 44افت الدراس  أف وأض
ىػػـ سػػ داء ع مميػػـ، رغػػـ أنيػػـ يةقاضػػوف أجػػورًا أكعػػر مػػف غيػػرىـ، فػػي لػػيف كػػاف الموظ ػػوف الػػذيف يةقاضػػوف 

داء. وأ ػارت % مػنيـ فقػط عػأنيـ سػ  11ألؼ جنيو إسةرليني في ال اـ األة س، واعةرؼ  60رواةب ةةجاوز 
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إلػػػػػى أف النػػػػػاس ال ػػػػػامميف عوظػػػػػائؼ مينيػػػػػ  قائمػػػػػ  عمػػػػػى الميػػػػػارات، ماػػػػػؿ اللالقػػػػػيف والسػػػػػعاكيف والجنػػػػػائنييف 
 والكيرعائييف، ىـ األكار س ادة عيف ال امميف والموظ يف في عريطانيا.

 41/44/1041، البيان، دبي
 

 ير المعتقمينالطريق الوحيدة لتحر  االحتاللاألسير عبد اهلل البرغوثي: أسر جنود  85
عمى الرغـ مف مرور عقد كامؿ مف األسر، قضاىا جمي ا في ال زؿ االن رادي، : لعيب أعو مل وظ -لاوره 

ممػـ عكافػ  ، عامػا( 44إال أننا نجد أف القائػد فػي كةائػب ال ػييد عػز الػديف القسػاـ األسػير ععػد اهلل العرغػواي )
ردود ال  ػػؿ عمػػى موق ػػو مػػف الصػػ ق ، أو مةاع ةػػو الة اصػػيؿ الةػػي ةجػػري اػػارج م ةقمػػو، كلػػديث اإلعػػالـ عػػف 

 اللايا  موقؼ ال  عيف األردني وال مسطيني ليوميات إضراعو عف الط اـ.
 وةاليًا نص اللوار:

 نود عداي  أف ةطمئننا عمى صلةكـ، وكيؼ ىي م نوياةكـ ع د نجاح إضراعكـ األاير عف الط اـ؟
اء، وأريدؾ أف ةكوف مةأكدًا أف مف كاف زاده وط امو الذي اللمد هلل، صلةي وم نوياةي ة انؽ عناف السم -

يقةات عميو ىو كةاب اهلل، وسن  المصط ى ملمد عميػو الصػالة والسػالـ واػاةـ النعيػيف، فػإف صػلةو سػةكوف 
 دائمًا وأعدًا عمى أفضؿ لاؿ ع وف اهلل.

ي ةصػاعد وارة ػاع مسػةمر، فأنػا وي يد اهلل عمى ما أقوؿ أف م نوياةي لـ ةاب يوما مف األياـ، لكنيا دائما ف
ععساط   ديدة، لست نادمًا عمى أي جياد قمت عو في سعيؿ اهلل، وما داـ ال مكاف لنػدـٍ دااػؿ عقمػي وقمعػي، 
فمػف المؤكػد أف ال مكػػاف لملػزف واألسػػى، عػؿ عمػػى ال كػس ةمامػػًا، فقمعػي وعقمػػي مميئػاف ع ضػػؿ اهلل عػز وجػػؿ 

مم  عأف نصر اهلل وفرجػو قريعػاف، ومػا دمػت أؤمػف عػأف مػف كػاف مػع اهلل عاألمؿ والة اؤؿ، والاق  الكامم  المةكا
 ال يايب رجاه، فال ةقمقوا عمي مف نالي  الم نويات، وال مف نالي  الصل .

لمػػاذا جػػاء قػػرارؾ الم ػػاجئ عالػػداوؿ فػػي اإلضػػراب الم ةػػوح عػػف الط ػػاـ من ػػردًا لةػػى ةن يػػذ السػػجاف لمطالعػػؾ 
 كاف ؟

، ي ػػػيد اهلل أننػػػي مػػػا 41/04/1041ؿ زنزانػػػ  ال ػػػزؿ م ةةلػػػا إيػػػاه عةػػػاريخ اضػػػت ىػػػذا اإلضػػػراب مػػػف دااػػػ -
اضػػت ىػػذا اإلضػػراب إال وأنػػا مصػػمـ عمػػى نيػػؿ إلػػدى اللسػػنييف، إمػػا النصػػر مػػف اػػالؿ اروجػػي مػػف قعػػر 

ما  يادة كنت أس ى إلييا عكؿ ما أوةيت مف قوة.  ال زؿ االن رادي، وا 
ف انةصرنا، وارجت مف ال زؿ االن رادي، ولػذلؾ ال مجػاؿ أعزني اهلل، وأعز إاوةي المضرعيف عف الط اـ عأ

لمجاعيػػػ  ىػػػذا ال ػػػدو الصػػػييوني، إال مػػػف اػػػالؿ اةعػػػاع طريػػػؽ إلػػػدى اللسػػػنييف، عال ػػػيادة أو االنةصػػػار، ال 
 عم اوضات الازي وال ار.

 كيؼ ةُقيِّـ الدور ال  عي أو الرسمي مف جي  دعـ القضي  ال مسطيني ، وااص  قضي  األسرى؟
هلل في عوف   وعنا، فيي ةممؾ مف اليموـ والم اكؿ الكاير الكاير، وعااص  أف لكوماةنا ةة نف في كاف ا -

إ  اؿ الوطف ال رعي عم اكؿ لقم  ال يش، وةدعر سعؿ الم ي  ، ورغـ ذلؾ فمقد كػاف لمػدور ال ػ عي األردنػي 
 لقاعدة ال  عي  الطيع .وال زي في فمسطيف ما ن ةز عو ون ار، عؿ دوٌر نعني عميو م ةمديف عمى ةمؾ ا

أمػػػا عػػػف الػػػدور اللكػػػومي فػػػي األردف فيػػػو ياةمػػػؼ مػػػف لكومػػػٍ  إلػػػى أاػػػرى، عمػػػى ااػػػةالؼ مػػػف يػػػدير ةمػػػؾ 
الػال وطنيػػ   "أوسػمو"اللكومػات، وىنػا فػي فمسػطيف وةلديػدًا فػي الضػ   ال رعيػ  ةػدار األمػور مػف قعػؿ لكومػ  

فساد   ألنيا س ت عكؿ ما أوةيت مف قوة إلف اؿ أي )....(، وأعةقد أف لكوم  سالم  فياض لكوم  فساد وا 
 ف ؿ مقاـو أو مةضامف مع األسرى.
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أما ىناؾ في قطاع غزة فمقد أدت لكوم  ال ػيخ إسػماعيؿ ىنيػ  كػؿ مػا يمكػف أداؤه مػف أجػؿ دعػـ المقاومػ ، 
  يومػًا، إال وكانػت اللكومػػ 14ودعػـ قضػي  األسػرى، فمػـ يكػف يمػر يػـو مػػف أيػاـ اإلضػراب الةػي ةجػاوزت الػػ 

عوزرائيػا عمػى رأس ال  اليػات الةضػامني ، ليػث الةلمػت ىنػاؾ فػي قطػاع غػزة اللكومػ  مػع ال ػ ب عالػػداوؿ 
 في عوةق  والدة، مكرسيف جيدىـ الاالص لقضيةيـ ال مسطيني  ع رعييا: المقاوم ، وقضي  األسرى.

مسػارًا آاػر نلػو ع د نجاح اطوة اإلضراب عػف الط ػاـ، ىػؿ نسػةطيع القػوؿ إف قضػي  األسػرى عػدأت ةأاػذ  
 االنةصار؟

قػػادرة عمػػى أف ةاػػػوض  "لمػػاس"ن ػػـ عال  ػػؿ، ليػػث أدركػػت إدارة السػػجوف أف لركػػػ  المقاومػػ  اإلسػػالمي   -
م اركيػػا فػػي كػػؿ مكػػاف وزمػػاف، وفػػي الوقػػت الػػذي ةريػػد، عػػؿ قػػادرة عمػػى أف ةاػػوض ةمػػؾ الم ػػارؾ فػػي قمػػب 

فػػػي صػػػ ق  ةعػػػادؿ  -أو أغمعيػػػا-سػػػجوف اللقػػػد الصػػػييوني، فع ػػػد نجػػػاح لركػػػ  لمػػػاس فػػػي فػػػرض  ػػػروطيا 
األسػػرى، ةمكػػػف األسػػرى فػػػي دااػػؿ سػػػجنيـ مػػف فػػػرض  ػػروطيـ عمػػػى ال ػػدو الصػػػييوني مػػف اػػػالؿ ةلقيػػػؽ 

 مطالعيـ  فأارجوا الم زوليف، ومكنوا أىالي األسرى ال زييف مف زيارة أعنائيـ دااؿ السجوف.
جوف قػادرة عمػى الػعطش فػي رجػاؿ ىنا الم ادل  ة يرت، والنقاط وض ت عمى اللروؼ، ومػا عػادت إدارة السػ

 اللرك  اإلسالمي  وأعنائيا في دااؿ ةمؾ السجوف.
 ؟"وفاء األلرار"كأسير قائد في سجوف االلةالؿ، ما الذي عنةو لؾ ص ق  

 كمت ةمؾ الص ق  نقط  ةلوؿ وان طافًا لقيقيًا في اللرب الدائرة عػيف المقاومػ  وال ػدو الصػييوني  فمممػرة  -
قاومػػ  مػػف أسػػر جنػػدي صػػييوني عمػػى أرض فمسػػطيف، ملة ظػػ  عػػو دااػػؿ أرض فمسػػطيف، األولػػى ةػػةمكف الم

ورغػػـ كػػؿ ملػػاوالت ال ػػدو إال أنػػو لػػـ يػػةمكف مػػف ةلريػػره، أو الوصػػوؿ إليػػو، أمػػا المقاومػػ  فمقػػد ةمكنػػت لسػػب 
 ظروفيا المةال  مف ةلقيؽ انةصار عظيـ في ص ق  الةعادؿ الم رف  الةي أفرج مف االليا عف ما يزيد عمى

 أردنييف. 1أسيٍر وأسيرٍة فمسطينييف، منيـ  4000
 ع د انةياء ص ق  ةعادؿ األسرى، ما الذي عاعةقادؾ كاف عمى لماس أف ةلققو ولـ ة  ؿ؟ 
أف  "لمػاس"، عػات مػف الواجػب والممػـز عمػى لركػ  "وفاء األلػرار"أعةقد ع د مرور عاـ كامؿ عمى ص ق   -

أةو مف ص ق  ةعادؿ األسرى، فيناؾ عػدد لػيس عالقميػؿ مػف قػادة ةةلرؾ ع كؿ فاعؿ وممموس السةكماؿ ما عد
وقيادات المقاوم  الذيف ما زالوا في سجوف ال ػدو الصػييوني، وىػـ أصػلاب الملكوميػات ال اليػ ، وىػؤالء إف 
لـ ةارجيـ المقاوم  مف اػالؿ صػ ق  ةعػادؿ جديػدة ةسػةكمؿ عيػا صػ ق  الةعػادؿ السػاعق ، فػإف مصػيرىـ العقػاء 

 ألسر لةى يقضوا نلعيـ.في دااؿ ا
وأنػػا عمػػى يقػػيف أف ماػػؿ أصػػلاب ةمػػؾ الملكومػػات ال يمكػػف أف يارجػػوا مػػف اػػالؿ اة اقيػػات الاػػزي وال ػػار 

في ص ق  لمةعادؿ ةكوف م رف ، ةكوف  -ع د عوف اهلل-)اة اقي  أوسمو(، ولكف سعيميـ الوليد لماالص يكوف 
 دراكات.كامم  مةكامم ، ةكوف عال نقص وال سيو، ةكوف عال اسة

  ألنيػػا لػػـ ة ػػممؾ أنػػت وع ػػض قيػػادات المقاومػػ ، ىػػؿ ىػػذا "الصػػ ق "ىنػػاؾ مػػف ةلػػدث عػػف عػػدـ رضػػاؾ عػػف 
 صليح؟

ألنيػػا لػػـ ة ػػممني، ولػػـ ة ػػمؿ عػػددًا مػػف  "الصػػ ق "لقيقػػً  سػػم ت علػػديث الػػع ض عػػف عػػدـ رضػػاي عػػف  -
معػػارؾ وأ ػكر جيػدىـ الطيػػب قيػادات المقاومػ   وعالةػػالي أقػوؿ إف مػا قامػػت عػو المقاومػ  ىػػو إنجػاٌز عظػيـ، و 

 عميو.
ععرت عف عدـ رضػاي مػف اػالؿ ةواصػمي مػع قيػادات اللركػ ، الػذيف وع ػد نقا ػات ةمػت طػواؿ عػاـ كامػؿ 
أدركوا ويدركوف أف ىناؾ ع ض نقاط الض ؼ الةي اعةرت ص ق  ةعادؿ األسػرى، ولكننػا ةوصػمنا إلػى أنػو مػا 
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سةطيع أف نلقؽ نةيج  أفضػؿ مػف النةيجػ  الةػي لققيػا كاف أفضؿ مما كاف  أي أننا كلرك  مقاوم  ما كنا ن
 القائموف عمى الة اوض.

ع ضػػؿ -، ولرجاليػػا الػػذيف ةمكنػػوا "لمػػاس"لػػذلؾ أقػػوؿ اآلف، كػػؿ ال ػػكر وال رفػػاف للركػػ  المقاومػػ  اإلسػػالمي  
أسػيٍر وأسػػيرٍة مػف دااػػؿ غياىػب سػػجوف ال ػػدو  4017مػػف ةلريػر مػػا يزيػد عمػػى  -اهلل، وع ضػؿ عػػزائـ الرجػاؿ

 لصييوني.ا
 ، وقد أصعح اآلف مطعوعًا ويوزع في المكةعات؟"ميندس عمى الطريؽ"ماذا عف كةاعؾ  
، أي 1044مػف عػاـ  40اللمد هلل أف أةـ ن ػر الكةػاب وطعاعةػو، وأريػد أف أقػوؿ لػؾ عأنػو سػيةـ فػي  ػير  -

كةػػػاب  ، إصػػػدار"أميػػػر الظػػػؿ"فػػػي جزئػػػو األوؿ  "مينػػػدس عمػػػى الطريػػػؽ"ع ػػػد عػػػاـ والػػػد عمػػػى إصػػػدار كةػػػاب 
 ."عوصم  المقاوم "في جزئو الااني ع نواف  "ميندس عمى الطريؽ"

في الجزء الااني سةكوف ىناؾ أمور وة صػيالت، وعصػؼ فكػري، أةمنػى مػف االلػو أف أكػوف قػد أجعػت عمػا 
 ."أمير الظؿ"ةركت مف ةساؤالت الجزء األوؿ 

، وىمػػا: كةػػاب 5/1/1041عةػػاريخ  وأيضػػًا وعػػإذف اهلل سػػيةـ إصػػدار كةػػاعيف فػػي ذكػػرى اعةقػػالي اللػػادي ع ػػر
 ، أةمنى أف يمقيا القعوؿ مف إاوةي، وألعةي القراء والنقاد."الماجدة"، وكةاب "المقصم "

 ، ما ىي رسالةؾ إلى ال  ب األردني؟"السعيؿ"مف االؿ صلي   
لػاميف مػا ال راء، ولمقػائميف عمييػا، ولقيقػً  كنػت أةػاعع عػف طريػؽ اإلاػوة الم "السعيؿ"كؿ ال كر لصلي    -

كػػػاف يصػػػمني مػػػف ف اليػػػات  ػػػ عي  انطمقػػػت فػػػي الكايػػػر مػػػف أنلػػػاء المممكػػػ  األردنيػػػ ، الةػػػي أدارةيػػػا النقاعػػػات 
 الميني ، أو األطر الةنظيمي ، أو األطر ال  عي  الاالص .

ليـ مني كؿ اللب وااللةراـ والةقدير عمى ما قاموا عو، ةمؾ ىي رسالةي الةي أوجييا لم  ب األردني العطػؿ 
 ي أف يواصؿ ما قاـ عو مف ىع  ضد ال ساد واإلفساد.ف

 مقةط ات:
 .4971ععد اهلل العرغواي مف مواليد الكويت عاـ  -
 مةزوج ولديو مف األط اؿ االا : ةاال، وص اء، وأسام . -
عدراس  األدب الكوري ع ػد إةقانػو لم ػ  ىنػاؾ، ومػف اػـ عػدأ  4994سافر إلى كوريا الجنوعي ، ليث عدأ عاـ  -
 اس  اليندس  اإللكةروني  لةى أةقنيا في عممو المقاـو في فمسطيف.در 
 في راـ اهلل عف طريؽ ةصريح زيارة. "عيت ريما"إلى فمسطيف الملةم ، ةلديدًا إلى قريةو  4998داؿ عاـ  -
 .1004عسعب ن اطو المقاوـ، اعةقمةو السمط  ال مسطيني  عاـ  -
 إسرائيميًا، ومئات الجرلى. 67لةي راح نةيجةيا ما يزيد عمى أ رؼ عمى ع رات ال مميات االسة يادي  ا -
 في مدين  راـ اهلل. 1001اعةقؿ في آذار مف عاـ  -
 سن . 7000مؤعدًا  أي ما ي ادؿ  67صالب أطوؿ لكـ في الةاريخ عػ -
لةػػى لػػو ارجنػػا مػػف فمسػػطيف فػػي أي وقػػت، وةلػػت أي ظػػرؼ، فإننػػا عكػػؿ "قػػاؿ عنػػو ألػػد قػػادة االلػػةالؿ:  - 
 ."كيد سنأاذ ععد اهلل العرغواي م نا  ألنو ي كؿ اطرًا عمى وجودنا أينما كناةأ

 41/44/1041، السبيل، عّمان
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فػي اضػػـ ضػجيج االاةالفػػات والصػػراعات الملةدمػ  عػػيف ال مسػطينييف فػػي غالعيػػ  القضػايا المصػػيري ، وىػػي 
اقػع كمػا الاطػاب السياسػي لكػؿ القػوى السياسػي ، ةعػرز نقطػ  الةقػاء أو اة ػاؽ فػي اطػاب االفات ي كسيا الو 

جميػػػع القػػػوى السياسػػػي  والناػػػب االجةماعيػػػ ، ولةػػػى المػػػواطنيف ال ػػػادييف، وىػػػي م ػػػردة األزمػػػ : أزمػػػ  النظػػػاـ 
زمػػ  الناعػػ  السياسػػي، أزمػػ  الم ػػروع الػػوطني، أزمػػ  منظمػػ  الةلريػػر ال مسػػطيني ، أزمػػ  اليسػػار ال مسػػطيني، أ

ال مسػػطيني ، أزمػػ  الم اوضػػات والةسػػوي ، أزمػػ  المقاومػػ ، األزمػػ  الماليػػ  لمسػػمط ، أزمػػ  اللصػػار فػػي غػػزة... 
الػػخ، لةػػى انةصػػارات الػػوىـ الةػػي يقػػوؿ عيػػا الػػع ض ال ةا ػػي لقيقػػ  أزمػػةيـ وال ةنطمػػي عمػػى الجمػػاىير الةػػي 

 ة رؼ وة يش الواقع في قطاع غزة وفي الض   ال رعي .
يجاف، عؿ يمكف القوؿ اف ىناؾ اسةراةيجيةيف، في الة امػؿ مػع األزمػ  / األزمػات، األولػى اسػةراةيجي  ىناؾ ن

اإللياء، وىي اسةراةيجي  الناب السياسي  واالجةماعي  المسة يدة والمة ي   مف األزم ، وم يا عطعي   اللػاؿ 
ىر األزمػ  وال ةريػد أف ي ػرؼ ال ػ ب إسرائيؿ والمجنػ  الرعاعيػ ، وىػذه الناػب ةةجنػب الػذىاب معا ػرة إلػى جػو 

جوىر األزم  وأسػعاعيا اللقيقيػ ، مػع أف ال ػ ب عػات ي ػرؼ، لكنػو عػالؽ عأزمػات وم ػكالت ال ةنةيػي: أزمػ  
راةػػب، أزمػػ  غػػالء، أزمػػ  كيرعػػاء، أزمػػ  وقػػود، أزمػػ  م ػػاعر، أزمػػ  أمػػف، أزمػػ  لصػػار، أزمػػ  اعةقػػاالت، أزمػػ  

مات مػا عرلػت ةطػرؽ رأس المػواطف صػعاح مسػاء وةج مػو فػي لالػ  اةيامات ةرا ؽ إعالمي. اـ إف ىذه األز 
قمؽ دائم  وان  اؿ يومي عةأميف قوت يومو وأمنو ال اصي، األمر الذي يع ده عف االن ػػػ اؿ عاليـ الػوطني 
وقضيةو الرئيسػ ، أي مواجيػ  االلػةالؿ. فػي مقاعػؿ ذلػؾ، ىنػاؾ االسػةراةيجي  الُم َيعػ  وىػي اسػةراةيجي  إعػادة 

ء الم ػػػػػروع الػػػوطني ال مسػػػطيني كم ػػػروع لركػػػ  ةلػػػرر وطنػػػػػػي، إنيػػػا االسػػػةراةيجي  الةػػػي يةلػػػدث عنيػػػا عنػػػػػا
المةلاوروف في كؿ جمػػػس  مػف جمسػات اللػوار الػوطني الةػي ة ػد عالمئػات، مػف دوف أف يػػػةوصموا إلػى اة ػاؽ 

ف اة قوا ة يب اإلرادة في ةن يذىا.  كامؿ عمييا، وا 
دائؿ والماػارج ألزمػ  النظػاـ السياسػي يجػب أف يكػوف فػي إطػار رؤيػ  اسػةراةيجي  لذا، فإف أي لديث عػف العػ

لمجمؿ النظاـ السياسي، وىذا يةطمب أوال ة ػايص األزمػ ، ىػؿ ىػي امػؿ وظي ػي أـ عنيػوي أـ كالىمػا م ػا؟ 
 إف ةسويؽ الامػؿ عمػى أنػو امػؿ وظي ػي م نػاه أف ال م ػكم  فػي عنيػ  المنظمػ  والسػمط  والقػوى األاػرى، عمػا

وىذا الة امؿ مع األزم  سيج منا ندور في لمق  م رغ ، ألف األزم  أكعر مف مجرد امؿ في «. لماس»فييا 
الوظػػػائؼ. األزمػػػ  فػػػي رأينػػػا إسػػػةراةيجي  ةمػػػس عنيػػػ  ال مػػػؿ الػػػوطني. أزمػػػ  األدوات ال ة ػػػود إلػػػى قػػػوة الاصػػػـ 

 ب القائم ، ف اقد ال يء ال ي طيو.وااةالؿ موازيف القوى م و فقط، عؿ ة ود لامؿ العنيات والمؤسسات والنا
ايارات المنظم  مأزوم  ألف عنيةيا ومؤسسػاةيا وناعيػا مأزومػ  وفا ػم ، وألف قيادةيػا ةػرىف القضػي  الوطنيػ  
عالم اوضات والةسوي  مف دوف أف ة ةح آفاؽ ال  ؿ ال  عي عمى مداه، والػذي قػد يصػؿ إلػى الك ػاح المسػمح. 

عيا السياسػػي الالوطنػػي مػػأزـو ومرىػػوف عػػإرادة غيػػر فمسػػطيني ، ليػػث مأزومػػ  ألف م ػػرو « لمػػاس»وايػػارات 
ةػػرىف القضػػي  الوطنيػػ  لم ػػاريع اارجيػػ  وعػػالمة يرات ال رعيػػ  الم ةولػػ  عمػػى جميػػع االلةمػػاالت. وماػػؿ ىػػذا 

 النظاـ وماؿ ىذه الناب مأزوم  ال يمكنيا أف ةقود م روعا وطنيا وةواجو عدوا  رسا كال دو اإلسرائيمي.
عػػدائؿ الػػذي ُي ػػ ؿ ال مسػػطينييف اليػػوـ ي كػػس امػػال اسػػةراةيجيا أكعػػر مػػف مجػػرد ف ػػؿ م اوضػػات، وىػػو سػػؤاؿ ال

ساعؽ لوجود االنقساـ. إنو امػؿ اسػةراةيجي وقػع فيػو النظػاـ السياسػي ال مسػطيني عكاممػو عنػدما وضػع السػالـ 
األمػر عمػى ىػذا  والم اوضات في لال  ة ارض مع المقاوم ، اصوصا مػا ع ػد رليػؿ ياسػر عرفػات، وانقسػـ

األساس، فمف ي اوض أسقط ايػار المقاومػ ، ومػف يقػوؿ عالمقاومػ  ال يقػوؿ عالسػالـ ويػرفض الم اوضػات وال 
ي ػػارؾ فييػػا، مػػا ج ػػؿ النظػػاـ السياسػػي مػػف دوف اسػػةراةيجي  وطنيػػ  ةوافقيػػ  وعػػال رؤيػػ  واضػػل ، وىػػو األمػػر 

قالنػػي ليػػا، وُي ػػد اروجػػا عمػػى جميػػع ةجػػارب الػػذي ُي ػػد اروجػػا عمػػى منطػػؽ الليػػاة السياسػػي  وعمػػى ال يػػـ ال 
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لركات الةلرر في ال الـ. وىو امؿ في الناع  الةػي ال ةةجػدد وفػي  ػعك  ةلال اةيػا وعالقاةيػا الاارجيػ . اػـ 
الرعيػع »جاء االنقساـ الذي كرس قطاع غزة كيانًا قائمًا عذاةػو ليزيػد األمػور ة قيػدا، ومػف ع ػده جػاء مػا يسػمى 

 ىةماـ وليداؿ القضي  ال مسطيني  ضمف القضايا المؤجم .ليسةقطب اال« ال رعي
أو منظمػػػ  الةلريػػػر ولػػػدىما، ىػػػو لػػػيس « أعػػػو مػػػازف»سػػػؤاؿ الايػػػارات والعػػػدائؿ غيػػػر مطػػػروح عمػػػى الػػػرئيس 

مطرولا عمى لرك  لماس ولدىا، فالقضي  وطني  ةمس وجود ال  ب ال مسطيني كمػو. ال ن ةقػد أف العػدائؿ 
طيني عػػدائؿ لقيقيػػ  ة ػػكؿ إسػػةراةيجي  يمكنيػػا مواجيػػ  سياسػػ  اللػػرب الم ممػػ  الةػػي يطرليػػا الم ػػاوض ال مسػػ

اإلسرائيمي ، والةي سةكوف أكار  راس  في ظؿ لكوم  ائةالفي  عيف نةنياىو وليعرماف ع د االنةااعات المقعم . 
مػػؿء ال ػػراغ العػػدائؿ الةػػي ةطرليػػا القيػػادة ةصػػمح لمةلػػرؾ السياسػػي ولرفػػع الم نويػػات وةعديػػد لالػػ  اليػػأس أو ل

موقةًا، لكنيا ال ة كؿ إسةراةيجي  مواجي . لةى الذىاب إلى جم ي  ال ام  لملصوؿ عمى قرار فمسطيف دول  
كنقطػػ  « لمػػاس»فػػي غػػزة الةػػي ةػػراىف عمييػػا « دولػػ  الةمكػػيف»غيػػر عضػػو ال ي ػػكؿ ايػػارا أو عػػديال. أيضػػا 

را وال عػديال وطنيػا عػؿ ارةػداد واػروج منطمؽ لمدد إسالمي مقعػؿ ال ة ػكؿ عػديال وىػي فػي األسػاس ليسػت ايػا
 عمى الم روع الوطني.

إذا اسةمرت لال  االنقساـ فإف العدائؿ الةي ةطرليا منظم  الةلرير لف ةكوف أكار مف ةكةيكات دااؿ الػنيج 
الجػػػاري أو السياسػػػ  القائمػػػ ، أي الم اوضػػػات والمراىنػػػ  الكميػػػ  عمػػػى الةسػػػوي  السياسػػػي  عال ػػػروط األميركيػػػ  

عي . العدائؿ الةػي يقػوؿ عيػا الم اوضػوف ال مسػطينيوف مجػرد ةكةيكػات قػد ةػؤدي إلػى ةجميػد االسػةيطاف واألورو 
موقةًا، وةجعر إسرائيؿ عمى ال ودة إلى طاول  الم اوضات، ورعما ةلسػف  ػروط الم ػاوض ال مسػطيني، لكنيػا 

اـ السياسػػػػي ال مسػػػػطيني، لػػػػف ةنجػػػػز السػػػػالـ ال ػػػػادؿ الػػػػذي يريػػػػده ال مسػػػػطينيوف، إف لػػػػـ يػػػػةـ إعػػػػادة عنػػػػاء النظػػػػ
واسػػةنياض ال ػػ ب ال مسػػطيني فػػي الػػدااؿ والاػػارج فػػي إطػػار اسػػةراةيجي  وقيػػادة وطنيػػ   إسػػةراةيجي  ةجمػػع 
الةمسػػؾ عايػػار السػػالـ إلػػى ة  يػػؿ المقاومػػ  ال ػػ عي  وال صػػياف المػػدني وةصػػ يدىما ع ػػكؿ مةػػدرج مػػع عقػػاء 

 الةماؿ المجوء إلى المقاوم  المسمل .
يـ ومطموب، فيي ةؤكد أننا ما زلنا ةلت االلةالؿ أكػاف ذلػؾ فػي الضػ   أو فػي غػزة، وةؤكػد المقاوم  أمر م

لقنػػا الطعي ػػي فػػي المقاومػػ  وىػػو لػػؽ ةك مػػو ال ػػرعيات الدينيػػ  والدوليػػ  كميػػا، ولكػػف يجػػب أف ةكػػوف مقاومػػ  
زعيػػ  ومرلميػػ  لقيقيػػ ، ال مجػػرد  ػػ ارات، وأف ةكػػوف المقاومػػ  فػػي إطػػار إسػػةراةيجي  وطنيػػ  وليسػػت مقاومػػ  ل

ومرةعط  عجدوؿ أعماؿ األطراؼ الاارجي ، وأف ةكوف المقاوم  والسالـ وجيا عمم  والدة، عم نى السير م ا 
عليث يدعـ كؿ نيج النيج اآلار ويةـ ةوظيؼ ألدىما لادم  اآلار عما ةقةضيو المصمل  الوطنيػ  ولسػب 

ت والعدائؿ اسةراةيجيًا يجب ة ػايص اإل ػكاؿ مجريات األلداث ومةطمعات الةلرؾ السياسي. لمقارع  الايارا
أو األزمػػػ  أوال، اػػػـ العلػػػث فػػػي الايػػػارات الممكنػػػ  لماػػػروج مػػػف األزمػػػ  نيائيػػػا أو إدارةيػػػا ع قالنيػػػ . وسػػػنقارب 

 الموضوع مف االؿ ال ناويف الةالي :
 أوال : أزمة ماذا؟

يؼ لكومػػػ ؟ أـ أزمػػ  راةػػػب فػػػي ىػػؿ ىػػػي أزمػػ  م اوضػػػات؟ أـ أزمػػ  مقاومػػػ ؟ أـ أزمػػػ  االنقسػػاـ؟ أـ أزمػػػ  ةػػأل
الضػػ  ؟ أـ أزمػػ  لصػػار فػػي غػػزة؟ والة امػػؿ مػػع األزمػػ  مػػف اػػالؿ الظػػواىر ي نػػي أف عنيػػ  النظػػاـ السياسػػي 
ومكوناةو المؤسساةي  واللزعي  سميم  وأف الامؿ وظي ي إداري يكمػف فػي إدارة األزمػ . واللػؿ فػي ىػذه اللػاؿ 

الايػػػارات أمػػػاـ الناػػػب اللاكمػػػ  مػػػف دوف مػػػس عنياةيػػػا يقةصػػػر عمػػػى ةلسػػػيف األداء والوظػػػائؼ وفػػػةح عػػػاب 
و ػػػرعيةيا. وفػػػي رأينػػػا أف األزمػػػ  أعمػػػؽ مػػػف ذلػػػؾ، إنيػػػا أزمػػػ  النظػػػاـ السياسػػػي والم ػػػروع الػػػوطني عرمةػػػو، 

 واألزمات الم ار إلييا مجرد ةداعيات أو إفرازات لةمي  لمامؿ االسةراةيجي.
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 ثانيا : أزمة من؟
عمييا العلث في االسةراةيجيات عؿ في الوسائؿ واألدوار. ولكف إف كانت  إف كانت األزم  وظي ي  فال يةرةب

سةراةيجي  ف ي ىذه اللاؿ يجػب ال ػوص فػي العنيػات ال ميقػ  وال ػرعيات واالسػةراةيجيات، مػا  األزم  عنيوي  وا 
ضػػر ي نػػي العلػػث فػػي ايػػارات وعػػدائؿ مػػف النظػػاـ السياسػػي القػػائـ عرمةػػو. الامػػؿ االسػػةراةيجي والعنيػػوي يسةل

 ايارات وعدائؿ مف منظم  الةلرير ال مسطيني  ومف قيادة ولسمط  الوطني  والنقساـ.
أنػػا أرى أف األزمػػ  عنيويػػ  ووظي يػػ  إنيػػا أزمػػ  قيػػادة ومرج يػػات و ػػرعيات وأزمػػ  اسػػةراةيجيات عمػػؿ وناػػب، 

ي  اارجيػػػا، وعالةػػالي، فػػإف مكونػػػات النظػػاـ السياسػػػي القػػائـ ػ فصػػائؿ منظمػػػ  الةلريػػر، وال صػػػائؿ اإلسػػالم
والمجمس الة ري ي، والسمط  ػ غير مؤىم  من ردة إلاراج النظاـ السياسي مف أزمةو وأقصػى مػا يمكنيػا ف مػو 
ىػػو إدارة االنقسػػاـ أو إدارة األزمػػ ، وىػػي إدارة سػػةؤدي لةأكػػؿ مةواصػػؿ لملػػؽ ال مسػػطيني ومػػنح إسػػرائيؿ مزيػػدا 

 مف الوقت السةكماؿ ماططيا االسةيطاني والةيويدي.
ؾ اػيط أو لمقػ  مركزيػ  ةػرعط ىػذه األزمػات كميػا، عػؿ ن ةعرىػا سػععا فييػا، وىػي الناعػ  الةػي قػادت وةقػود ىنا

ال مؿ الوطني. ف ي ظؿ غياب دولن  المجاؿ السياسي ومع  كالني  السمط  فإف الناع  السياسي  ال مسطيني  
ةوزيػع وةقاسػـ األدوار والم ػانـ ة ةعر ال اعؿ السياسػي الػرئيس الػذي يسػةلوذ عمػى عمميػ  صػنع القػرار وعمػى 

وةػػأطير الم ػػيد السياسػػي. ال فػػرؽ عػػيف الناػػب فػػي الضػػ   ال رعيػػ  والناػػب فػػي قطػػاع غػػزة، إال عمػػى مسػػةوى 
ال  ارات واأليديولوجيات، وىو فػرؽ  ػكالني اػارجي ال ي يػر لقيقػ  الولػدة الجوانيػ  ليػذه الناػب مػف ليػث 

 ـ، وفي نظرةيا الدوني  لم  ب.نمط ة كيرىا وة ط يا لمسمط  والجاه والم ان
لػػػذلؾ ة ػػػيش القضػػػي  الوطنيػػػ  لالػػػ  ان صػػػاؿ وان صػػػاـ مزدوجػػػ : ان صػػػاؿ وان صػػػاـ مػػػا عػػػيف الناػػػب وغالعيػػػ  
ال  ب، وان صاؿ وان صاـ ما عيف الناب والة كيالت السياسي  المةصارع  عمى السمط ، والواقع عمػا يةطمعػو 

إلى ف ؿ لم اريع السياسي  والةنموي  واالجةماعي  والةلرريػ   مف مسةمزمات نضالي  لقيقي . ىذه اللال  أدت
وةلولت اللاؿ الراىن  لموضػع المةسػـ عاالنقسػاـ الػداامي وان ػالؽ األفػؽ السياسػي ولالػ  الةيػو واإلرعػاؾ الةػي 
رعػػػاؾ ة ػػػمؿ القضػػػايا الرئيسػػػ   ة ػػػـ كافػػػ  األلػػػزاب وال صػػػائؿ ومؤسسػػػات المجةمػػػع المػػػدني. إنيػػػا لالػػػ  ةيػػػو وا 

 ي  والسالـ والمقاوم  وأضيؼ إلييا ممؼ المصالل  الوطني .كالةسو 
إذا ُةركػػػت القضػػػي  ال مسػػػطيني  لمناػػػب الموجػػػودة اليػػػوـ فمػػػف ياػػػرج النظػػػاـ السياسػػػي ال مسػػػطيني مػػػف مأزقػػػو، 
وسة  ػػػؿ جميػػػع ملػػػاوالت اسػػػةنياض الم ػػػروع الػػػوطني. إمسػػػاؾ الناػػػب السياسػػػي  عةالعيػػػب الليػػػاة السياسػػػي  

نياض م روع مقاومػ  لقيقػي لةػى فػي صػي ةو السػممي ، وي ػكؿ عائقػا أمػاـ اسػةنياض ي كؿ عائقا أماـ اسة
ػ « لماس»و« فةح»م روع سالـ لقيقي وعادؿ لةى في إطار قرارات ال رعي  الدولي ، وسيعقى كؿ طرؼ ػ 

يجةر ال  ارات ويرمي عالمسؤولي  عف ف مو عمى عػاةؽ الطػرؼ الاػاني، فيمػا القيػادات النافػذة فػي كػؿ طػرؼ 
ة ػػرؼ لقيقػػ  أف ف ػػميا ال ي ػػود إلػػى مناك ػػات الطػػرؼ الاػػاني أو أاطائػػو، عػػؿ يكمػػف ف ػػميا فػػي ذاةيػػا، نيجػػا 
ومصػػػالح ذاةيػػػ  وفئويػػػ  عاةػػػت ليػػػا األولويػػػ  عمػػػى المصػػػمل  الوطنيػػػ ، عاإلضػػػاف  إلػػػى أف إسػػػرائيؿ اسػػػةطاعت 

ف عدرجات مة اوة ، إلى جانب م ادل  دولي  جديػ  امقػت الظػروؼ  ةدجيف غالعي  الناب السياسي  والمدني  وا 
 المواةي  لالنقساـ وة مؿ عمى ديمومةو.

إف ف ؿ الم روع الوطني الةلرري وال  ؿ الُم مـ لجميع مكونات النظاـ السياسي ولال  العطال  وال قػر الةػي 
يمر عيا ال  ب، ال ةن كس عمى ناب األلزاب وال صائؿ ومؤسسات المجةمع المدني، فاراب الوطف ودمار 

وع الوطني وضياعو يواكعو َةَ ُكؿ ناب لزعي  ومدني  ةةسـ عػالاراء والن ػوذ واالمةيػازات غيػر المسػعوق ، الم ر 
األمػػر الػػذي يلػػةـ رعػػط األمػػور ع ضػػيا عػػع ض مػػف اػػالؿ م ادلػػ  عسػػيط  ةقػػوؿ إف اغةنػػاء ىػػذه الناػػب امنػػو 
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مػواطف. ال فػرؽ عػيف ناعػ  ةضيي يا لموطف أو ةامييا عف مسؤوليةيا في ةلريػر الػوطف والػدفاع عػف كرامػ  ال
لرك  فةح في الض  ، ليث ِغناىا وامةيازاةيا مقاعؿ سكوةيا عف االسةيطاف والةيويد، أو ناع  لرك  لمػاس 
في غزة، ليث ِغناىا غير المسعوؽ واسػةمرارىا فػي السػمط  امنػو ةامييػا عػف المقاومػ  المسػمل  فػي فمسػطيف 

سػػرائيؿ، وقياميػػا عػدور اللػػارس لملػػدود الجنوعيػػ  مػػع أوال، اػـ فػػي الضػػ  ، اػػـ ععػػر اللػدود عػػيف غػػ 4948 زة وا 
إسرائيؿ. وال فرؽ عػيف فسػاد الناػب السياسػي  وفسػاد ناػب المجةمػع المػدني، عػؿ إف فسػاد المجةمػع المػدني ال 
يقؿ اطرًا عف فساد الناب السياسي ، ألف فساد األولػيف اػارج نطػاؽ الملاسػع  والرقاعػ  مػف المجةمػع أو مػف 

 مف الجيات المانل . اللكومةيف أو
ىذه الناب الةي عاةت أسيرة مصالليا االقةصادي  وأسيرة مةطمعات السمط  وأسيرة اقاف  ال ة ةرؼ عالاطأ أو 
عالنقػػد الػػذاةي رالػػت ةةعػػادؿ أدوار ال  ػػؿ مػػف دوف أف ة ةػػرؼ عأنيػػا فا ػػم . وعمػػى الػػرغـ مػػف ال  ػػؿ والطريػػؽ 

ط ، إال أف ناعيػا مػا زالػت ةةصػرؼ وكأنيػا ممسػك  عمقاليػد المسدود الذي وصػمت إليػو منظمػ  الةلريػر والسػم
األمػػور ومػػػا زالػػػت ةػػرفض االعةػػػراؼ عال  ػػػؿ، وذلػػػؾ ينطعػػؽ عمػػػى لركػػػ  لمػػػاس الةػػي ةا ػػػي ف ػػػميا الػػػوطني 
عاالرةمػػاء فػػي ألضػػاف اإلاػػواف المسػػمميف، ولػػذا سةسػػةمر ىػػذه الناػػب عػػاجةرار اطػػاب عػػف المقاومػػ  أو عػػف 

وةسػػويؽ انةصػارات وىميػػ  لةعريػر وجودىػا واسػػةمرارىا فػي السػػمط ، ولكػؿ طػػرؼ السػالـ ال عالقػ  لػػو عػالواقع، 
أوىامو الةي يسوقيا لم  ب، وىي أوىاـ إف لـ ةكف ة عر عف الجيؿ السياسي، وىو أمػر اطيػر، فإنمػا ة عػر 

 عف ةضميؿ مقصود لم  ب، وىو أاطر مف الجيؿ.
اسي  واالجةماعي  واالقةصادي  الماةم ػ ، إال والناب السي« لماس»و« فةح»عمى الرغـ مف لال  ال داء عيف 

 أننا ن ةقد عأنيا ةةجو نلو الة ايش في إطار االنقساـ القائـ والعلث عف ماارج غير وطني  لمقضي  الوطني .
قصػػارى القػػوؿ إف الاػػروج مػػف لالػػ  الةيػػو السياسػػي الُم َعػػر عنيػػا عأزمػػ  النظػػاـ السياسػػي يلةػػاج إعػػادة عنػػاء 

عادة العناء والة  يؿ ة نػي اسػةي اب جميػع القػوى السياسػي  منظم  الةلرير وة   يميا كم روع ةلرر وطني، وا 
عادة صوغ العرنامج السياسي لممنظم  مف جانب آاػر، عليػث يلػدد ىػذا العرنػامج  واالجةماعي  مف جانب، وا 

قميميػا ية ػكؿ فػي األىػداؼ ػ مرلميػ  واسػةراةيجي  ػ والوسػائؿ و ػعك  الةلال ػات. إف م ادلػ  جديػدة أو نظامػا إ
المنطق  عنوانو ةلالؼ معا ر عيف ال رب واإلسالـ السياسي الم ةدؿ، وىػو نظػاـ سػي يد ة ػكيؿ دوؿ وأنظمػ  
لكػـ، وعمينػا ك مسػطينييف اللػذر ولسػػف الةصػرؼ فػي ىػذه المرلمػ  لةػػى ال يكػوف م ػروعنا الػوطني ضػػلي  

 ىذه الم ادل  والنظاـ الجديد.
 41/44/1041، السفير، بيروت
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 نعيؿ السيمي
عات مف المؤكد ةوجو ال مسطينييف قريعًا إلى الجم ي  ال ام  لألمـ المةلدة، مف أجػؿ طمػب االعةػراؼ الػدولي 

كمراقػػػب، واالسػػػةمرار فػػػي المطالعػػػ  عاللصػػػوؿ عمػػػى  4967عالدولػػػ  ال مسػػػطيني  عمػػػى لػػػدود مػػػا قعػػػؿ ال ػػػاـ 
 .1044أيموؿ )سعةمعر(  11في األمـ المةلدة، الذي قدـ في ال ضوي  الكامم  

وعمػػى الػػرغـ مػػف كػػوف االعةػػراؼ عدولػػ  فمسػػطيف وقعوليػػا عضػػوا فػػي األمػػـ المةلػػدة ية ػػؽ مػػع قػػرارات األمػػـ 
المةلػػدة والقػػانوف الػػدولي، ويػػدعـ الصػػي   الةػػي يوافػػؽ عمييػػا ال ػػالـ والةػػي ة ػػد السػػعيؿ الوليػػد لمسػػالـ، عيػػد أف 

دول  فمسطيني  عالصيغ الماةم   يطرح ةساؤالت لوؿ مسةقعؿ قضايا الوضع النيائي، وفي مقدميا االعةراؼ ع
قضػػي  الالجئػػيف والقػػدس واالسػػةيطاف، ناىيػػؾ عػػف مسػػةقعؿ منظمػػ  الةلريػػر ال مسػػطيني . وفػػي مقاعػػؿ الةوجػػو 
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سرائيؿ وع ػض دوؿ ال ػالـ مػف ليػث المعػدأ ذ ىػاب ال مسػطينييف ال مسطيني ةرفض كؿ مف الواليات المةلدة وا 
إلػػى األمػػـ المةلػػدة، وىػػو الايػػار الػػذي لولػػت عػػو القيػػادة ال مسػػطيني  ع ػػد ةوقػػؼ ال مميػػ  السػػممي  والم اوضػػات 

 عسعب الة نت اإلسرائيمي والن اط االسةيطاني.
وقػػػد اسػػػػةندت القيػػػػادة ال مسػػػطيني  لػػػػدعـ ةوجييػػػػا الجديػػػد عمػػػػى اللػػػػؽ الطعي ػػػي والةػػػػارياي والقػػػػانوني لم ػػػػ ب 

عالنيػػا لػػؽ سػػيادي لجميػػع الػػدوؿ، عمػػى النلػػو المنصػػوص عميػػو فػػي القػػانوف ال مسػػطي ني، ليػػث أف الدولػػ  وا 
 الدولي.

لقػػد أعمنػػػت منظمػػ  الةلريػػػر والمجمػػس الػػػوطني، أعمػػى ىيئػػػ  ممامػػ  لممنظمػػػ ، اسػػةقالؿ فمسػػػطيف، وكػػاف ىػػػذا 
واضػػح لصػػي   ليػػث أ ػػار إلػػى ةأييػػد منظمػػ  الةلريػػر ع ػػكؿ معا ػػر و  4988-44-45اإلعػػالف ةاريايػػا فػػي 

اإلسرائيمي. وأكدت القيادة ال مسطيني  منذ أكاػر مػف سػن  –لؿ الدولةيف كصي   مقعول  إلنياء الصراع ال رعي
الةػي  4911أف دول  فمسطيف اسةوفت جميع المةطمعات األساسي  لقياـ الدولػ  لسػب اة اقيػ  مونةي يػديو عػاـ 

المةلػدة عػػاالعةراؼ ع مسػطيف عضػوًا مراقعػًا ي ةعػػر ةػنص عمػى لقػوؽ الػدوؿ وواجعاةيػػا، كمػا أف مطالعػ  األمػـ 
 عماًل جماعيًا وليس فرديًا.

وفػي مقاعػػؿ ذلػؾ يػػرى ملممػوف ورجػػاؿ قػانوف دولػػي، أف المقػدمات االقةصػػادي  والمؤسسػي  غيػػر جػاىزة إلقامػػ  
 الدولػػػ  ال مسػػػطيني ، لكػػػف ال مسػػػطينييف يؤكػػػدوف أف الجيوزيػػػ  فػػػي المجػػػاؿ االقةصػػػادي والمؤسسػػػي ليسػػػت مػػػف
مةطمعػػات عضػػوي  األمػػـ المةلػػدة. ويػػذىب ال مسػػطينيوف أع ػػد مػػف ذلػػؾ ليػػث يػػروف أف قعػػوؿ األمػػـ المةلػػدة 
االعةػػػراؼ ع مسػػػطيف لػػػف يػػػدفع إلػػػى ةرليػػػؿ القػػػوات اإلسػػػرائيمي  مػػػف األراضػػػي ال مسػػػطيني  الملةمػػػ ، لكػػػف ىػػػذه 

ضاف  إلى أنيا سة يد ةنظيـ الاطوة مف  أنيا أف ةساىـ في إنياء االلةالؿ وةلقيؽ اللقوؽ ال مسطيني ، عاإل
 ال ممي  السياسي  ووض يا في سياقات القانوف الدولي.

عاةت القيادة ال مسطيني  عمى قناع  مطمق  عاف الةوجو إلى األمـ المةلدة مف  أنو ة زيػز مكانػ  فمسػطيف فػي 
 ععاي .الم يد الدولي ودفع ال مسطينييف إلى اللري  واالسةقالؿ عوضًا عف اللديث عف م اوضات 

امػػ  ةلػػديات ةواجػػو طمػػب ال مسػػطينييف االعةػػراؼ ع مسػػطيف كدولػػ  غيػػر عضػػو، وفػػي مقدمػػ  ةمػػؾ الةلػػديات 
الموقػػؼ اإلسػػرائيمي الػػرافض. وفػػي ىػػذا السػػياؽ يسػػ ى رئػػيس الػػوزراء عنيػػاميف نةانيػػاىو ل ػػرض عقوعػػات عمػػى 

كػانةيـ فػي األمػـ المةلػدة إلػى ال مسطينييف إذا قرروا ةن يذ اطةيـ لمطمب ع كؿ ألادي الجانب رفع مسةوى م
 «.دول  غير عضو»مكان  

ومػػػع ذلػػػؾ، يمػػػوح اػػػالؼ عػػػيف وزارة الاارجيػػػ  ومكةػػػب رئػػػيس الػػػوزراء وعػػػيف جيػػػاز األمػػػف الػػػذي أعػػػرب عػػػف 
م ارضػػةو فػػرض عقوعػػات عمػػى السػػمط  ال مسػػطيني ، وجػػرت فػػي األسػػاعيع األايػػرة دراسػػ  لاياػػ   ػػاركت فييػػا 

ومي لمراج ػػػ  االة اقػػػات االقةصػػػادي  الموق ػػػ  فػػػي الماضػػػي عػػػيف إسػػػرائيؿ وزارة الاارجيػػػ  ومجمػػػس األمػػػف القػػػ
وال مسػػطينييف. وي ةػػرض عةوصػػيات ىػػذه الدراسػػ  أف ة ػػكؿ وسػػيم  عقػػاب اذا ةوجػػو ال مسػػطينيوف عال  ػػؿ إلػػى 
األمػػـ المةلػػدة كمػػا ىػػو ماطػػط لػػو فػػي نيايػػ  ىػػذا ال ػػير. وةلػػدث وزيػػر الاارجيػػ  ليعرمػػاف فػػي الماضػػي فػػي 

  انو سي مؿ عمى انييػار السػمط  ال مسػطيني  اذا طمعػت االعةػراؼ ع ػكؿ ألػادي الجانػب. وعػيف ألاديث م مق
ال قوعػػات موضػػع العلػػث: ةجميػػد ةلويػػؿ امػػواؿ الضػػرائب، ةا ػػيض كميػػ  ةػػراايص ال مػػؿ وةا ػػيض الن ػػاط 

المينيػ  فػي  الةجاري عمى الم اعر عيف إسرائيؿ والسمط  ال مسطيني . غير أنو ال يوجد اة اؽ عيف كػؿ الجيػات
إسػرائيؿ مػع سياسػ  ال قوعػات الةػػي يريػدىا نةانيػاىو ووزيػر اارجيةػو ليعرمػػاف. فينػاؾ جيػات فػي جيػاز األمػػف 
ة ارض ال كرة وةدعي أف مف األفضؿ الل اظ عمى ة اوف وايؽ مع السمط  ال مسطيني  عدؿ فػرض ال قوعػات 

ىػو إنجػاز م نػوي « دولػ  غيػر عضػو»ي  كػػ عمييا. وة رح األوسػاط األمنيػ  أف االعةػراؼ عالسػمط  ال مسػطين
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لم مسطينييف وليس إنجازًا ممموسًا عمى األرض. لكف ليعرماف ي ير منذ فةرة إلى أف الاطوة ال مسطيني  عاةجاه 
األمـ المةلدة سةنيي فرص  اسةئناؼ الم اوضػات وصػواًل إلػى انييػار السػمط  ال مسػطيني . إضػاف  إلػى ذلػؾ، 

دة الى دوؿ االةلاد األوروعي مف اجؿ طمب م ارض  اطوة ال مسطينييف في األمػـ ذىعت وفود إسرائيمي  عدي
المةلدة ولايـ عمى الةراجع. والالفت أنو عمى الرغـ مػف الػرفض اإلسػرائيمي لمايػار ال مسػطيني عاةجػاه األمػـ 

راؼ ع مسػػطيف المةلػدة، فػاف ال مسػطينييف عػػازموف ع ػد اف انةيػت االنةااعػات األميركيػػ  عمػى المطالعػ  عػاالعة
كدولػػػ  مراقػػػب، ومػػػف اػػػـ نيػػػؿ ال ضػػػوي  أيضػػػًا فػػػي ملكمػػػ  ال ػػػدؿ الدوليػػػ  فػػػي الىػػػاي. وقػػػد يؤسػػػس الةوجػػػو 
ال مسطيني الجديد لموصوؿ إلى ملاسع  إسرائيؿ عمى جرائميا المرةكع  علؽ ال  ب ال مسطيني االؿ ال قود 

 الماضي .
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 *في نويرا
ل مو االفا لمةنعؤات عف سقوط نظاـ االسد في غضوف أساعيع أو في غضوف فةػرة زمنيػ  قصػيرة نسػعيا، فػاف 
الوضػػع فػػي سػػوريا آاػػذ فػػي الة قػػد. كممػػا مػػر الوقػػت اةضػػلت أكاػػر فػػأكار عضػػ   أمػػور مركزيػػ  فػػي اللػػرب 

 االىمي  عيف الاوار والنظاـ السوري.
ؾ الاوار. فميس واضلا في الم ارض  السوري  مف يقودىا، والى ايػف أوليا عدـ الوضوح وال موض لوؿ اولئ

يريد اف يقود سوريا ع د أف يسقط نظػاـ االسػد. فضػال عػف ذلػؾ، كممػا مػر الوقػت اةضػح أكاػر فػأكار انػو فػي 
 أوساط الاوار ةوجد ملافؿ اارجي  ال صم  ليا عال  ب السوري.

يا ةلػػت ة ريػػؼ القاعػػدة، ع ضػػيا منظمػػات سػػم ي  ويػػدور اللػػديث عػػف جماعػػات مػػف االرىػػاب الػػدولي، ع ضػػ
ومنظمػػػات اسػػػػالمي  مةطرفػػػ  أصػػػػولي . مسػػػيليوف، دروز وأقميػػػػات ااػػػرى يا ػػػػوف ممػػػا ياةعػػػػىء امػػػؼ ةمػػػػؾ 
المنظمػػات، ال ية ػػاونوف م يػػا. مػػف الجيػػ  االاػػرى نػػرى الجػػيش السػػوري، الػػذي ي ةمػػد ىيكمػػو القيػػادي عمػػى 

ي ىذه اللػرب ضػد الاػوار يمكػف أف ةكػوف لكمػا عاالعػداـ، وليػذا الطائ   ال موي . وىـ ي يموف عاف الاسارة ف
 فانيـ يقاةموف في واقع االمر في سعيؿ لياةيـ.

الصػػراع عػػيف جماعػػات الاػػوار ةمػػؾ وعػػيف جنػػود الجػػيش السػػوري والنظػػاـ يجػػري ةقريعػػا فػػي كػػؿ المنػػاطؽ فػػي 
 ل جـ.سوريا. ومؤارا نرى قةاال م اعيا، جنوعي القنيطرة، في منطق  قري  عير ا

فقد داؿ الاػوار الػى ذاؾ ال اصػؿ الػذي عػيف االسػةلكامات المةقدمػ  لم ػرؽ السػوري  وعػيف اللػدود االسػرائيمي . 
وعميو ف ي ااناء اطالؽ الجيش السوري النار عمييـ، والذي ةـ عاعرة غير عالي ، سقطت ع ػض القػذائؼ فػي 

. فقد أوضح لمسورييف لػيس فقػط عػاف عمػييـ أف االراضي االسرائيمي . رد الجيش االسرائيمي كاف مةزنا وسميما
يلرصوا عمى اال يطمقوا القذائؼ دااؿ االراضي االسرائيمي ، عؿ و اص ليـ ال جوة اليائمػ  عػيف الةكنولوجيػا 

 الةي يسةادميا الجيش السوري وعيف وسائؿ الجيش االسرائيمي.
السػرائيمي ، اطمقػت لظيػرة دعاعػات أمس، عندما سقطت قذي   طائ ػ  لمػدفع سػوري مػرة ااػرى فػي االراضػي ا

مرك اه قذائؼ فأصاعت مدف ا وأغمب الظػف ةسػععت ع ػدد مػف االصػاعات فػي الطػرؼ السػوري. آمػؿ اال ينجػر 
الجػػػيش االسػػػرائيمي ىنػػػا، واال يجػػػر الجػػػيش السػػػوري الػػػى ةعػػػادؿ الطػػػالؽ النػػػار، يعػػػدو عنػػػدنا عدايػػػ  عانػػػو غيػػػر 

 ةطور الى امور جد غير مرغوب فييا.ا كالي، ولكنو سيصعح اللقا أمرا عاديا قد ي
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في ىذا ال أف يجب اللذر جدا، وذلؾ الف النظاـ السوري يمكف أف ي يـ عاف لديػو امكانيػ  لامػؽ زاػـ لػرب 
ضػػد اسػػرائيؿ. ويمكػػف ليػػذا أف يسػػاعدىـ الف اسػػرائيؿ ال ةػػزاؿ ىػػي ال ػػدو رقػػـ والػػد لسػػوريا، وسػػيكوف أسػػيؿ 

 ـ في اللرب ضد ال دو الصييوني.عمييـ دعوة ال  ب الى االةلاد لوؿ اللك
يعػػػدو أف الاػػػوار لػػػذروف كػػػي ال يق ػػػوا فػػػي ادمػػػ  االسػػػد فػػػي ىػػػذا الموضػػػوع، ولةػػػى االف ال يعػػػدو أف اللكػػػـ 

 السوري ي مؿ في ىذا االةجاه، ولكف يمكف عالةأكيد أف يلصؿ ةطور كيذا ال ةرغب فيو اسرائيؿ.
اسػةراةيجي  عموجعيػا كػؿ قذي ػ  ةسػقط فػي االراضػي  وعالنسع  لرد ىذا الصعاح، ينع ي اللػذر مػف الػداوؿ الػى

 االسرائيمي  ةؤدي الى رد اسرائيمي يمس عجنود سورييف. وذلؾ الف الصورة قد ةة ير كميا.
ةوجد في اسرائيؿ أصوات يمكف أف ي يػـ منيػا عػاف لػدينا ةوق ػا فػي أف يسػقط نظػاـ االسػد واف يسػةولي الاػوار 

ائيؿ نظػػػاـ االسػػػد أفضػػػؿ مػػػف الاػػػوار، الػػػذيف ال ي ػػػرؼ ألػػػد مػػػا الػػػذي عمػػى اللكػػػـ. أعةقػػػد أنػػػو مػػػف ناليػػػ  اسػػػر 
 ياةعىء ام يـ، ونلف ال ن رؼ عمى أي دول  سنلصؿ ع د أف يسةولوا عمى اللكـ.

ومف ةجرعةي أعرؼ عانو ع كؿ عاـ اطوات مف ىذا النوع ال ةلسف وض نا وال ةج ؿ المنطق  اكاػر ىػدوءا، 
ة، لػػيف ة يػػر اللكػػـ فػػي أعقػػاب الرعيػػع ال رعػػي فػػي الػػدوؿ فػػي عػػؿ ال كػػس. نلػػف نػػرى ذلػػؾ فػػي امػػاكف عديػػد

 منطقةنا والواقع ىناؾ عات اكار عداء السرائيؿ.
مصمل  اسرائيؿ، دوف الاروج في ةصريلات عف ذلؾ، ىي اف يعقى اللكـ ال موي في دم ؽ. صليح، انػو 

ةادمو ىػذا النظػاـ عػيف ايػراف ةوجد نقط  والدة ة كؿ عالنسع  لنا عقع  في نظاـ االسد، وىي الجسر الذي يسػ
 ولزب اهلل. وال يزاؿ الوضع يمكف اف يكوف اسوأ ع د ة يير اللكـ.

سوريا عقيادة ع ار االسد ىي صالع  لكـ، دواف يا ىي قومي  وليسػت دينيػ  اصػولي . ولػيس أقػؿ أىميػ  مػف 
 جاح وعيدوء نسعي.ذلؾ: نلف ن رؼ عما يدور اللديث، ونلف ن يش مع ىذا النظاـ منذ ع رات السنيف، عن

 عميد الةياط قائد ركف في ال ماؿ*
 43/44/1041يديعوت 
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