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دولمة لصمالح  831راقبة بعمد أن صموتت فمسطين شهادة ميةد دولة متمنح الجمعية العامة لألمم المتحدة  8
 فمسطيني الطمب ال

منحػػت الجمعيػػة العامػػة لممػػـ المطحػػدة دم ػػطيف شػػيادة مػػي د  :وكػػا ت - عبػػد الػػرؤوؼ ارنػػاؤوط -نيويػػورؾ 
دوؿ ضد المشػروع  9 ديما صوطت الشأفدولة لصالح طمب دم طيني بيذا  101صوطت  أفدولة مراقبة بعد 

 دولة عف الطصويت. 41وامطنعت  يؿوا  رائ وأمريكابينيا كندا 
وارطفع العمـ الفم طيني مباشرة بعػد إعػ ف رئػيس الجمعيػة العامػة لممػـ المطحػدة دػوز دم ػطيفج بينمػا ضػجت 
قاعة الجمعية العامة بالطصفيؽ الحار وطوجو زعماء الدوؿ المشاركة دي الجم ة لطينئة الرئيس محمود عباس 

والحكومػػة الكنديػػة وارجػػوا  األمريكيػػةوالو يػػات المطحػػدة  إ ػػرائيؿجػػـو مؤيػػدي والودػد المرادػػؽ لػػوج بينمػػا  ػػاد الو 
 مف القاعة وقد بدت الطعا ة عمى وجوىيـ بعد الطأييد ال احؽ والكبير لفم طيف.

وطػزامف  المطحػدة. األمػـة بشيادة المي د مػف ئالرئيس عباس لمطين إلىالنطائج طوجو ممثمي الدوؿ  إع فودور 
 الفم طينية احطفا  بالنطيجة. األراضيارمة عمت ع ذلؾ مع درحة
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المطحػدة  األمػـويشكؿ ىذا الوضع الدولي الجديد الذي يصبح معو مطاحا لمفم طينييف العضوية دػي منظمػات 
عقوبػػات ماليػػة  إلػػى ةالفم ػػطينيطعػػرض ال ػػمطة  أنيػػا مػػف رغـبػػالوالمعاىػػدات الدوليػػةج نصػػرا دبموما ػػيا كبيػػرا 

 .وا  رائيمية أمريكية
نطػػائج الطصػػويتج أعمػػف األمػػيف العػػاـ لممػػـ المطحػػدة بػػاف كػػي مػػوفج أف دم ػػطيف باطػػت عضػػوًا  إعػػ فودػػور 

وارطفع العمـ الفم طيني مباشرة بعد إع ف رئيس الجمعية العامة لممـ المطحػدة دػوز  مراقبًا دي األمـ المطحدة.
 دم طيف.

حزيػػػراف عػػػاـ  4ىػػػي دولػػػة عمػػػى حػػػدود  اآلفيف دم ػػػط أف جوقالػػػت وزارة الاارجيػػػة دػػػي بيػػػاف الصػػػي ة النيائيػػػة
 وعاصمطيا القدس. 1941

إلػػى  وأىدطػػوىػػذا ا نطصػػار ال يا ػػي الكبيػػر والعميػػؽج باركػػت ديػػو وزارة الاارجيػػة الفم ػػطينية بيانػػا  وأصػػدرت
شيداء شعبناج جميع شيداء شعبناج بمف دييـ شيداء العمؿ الدبموما ي الفم طينيج األكـر منا جميعًاج وعمػى 

  يـ الشييد الاالد الرئيس أبو عمار.رأ
وزارة إف العالـ شّرع دولة دم طيف بقرار أممي يحطضف نضا ت ومعاناة شعبنا عمى مر العقود الذي الوقالت 

وأعمنػت أنيػا  ػطقـو بدعػادة  ردض كادة أشكاؿ ا حط ؿ والظمـ والعدواف وال ػيطرة عمػى األرض والممطمكػات.
دػػة الػػدوؿ الطػػي صػوطت ضػػد مشػػروع القػػرارج أو امطنعػػت عػػف الطصػػويتج مؤكػػدة درا ػة وطقيػػيـ ع قاطيػػا مػػع كا

أنيا  طواصؿ العمؿ مف أجؿ حصد المزيد مف اعطرادات الدوؿ بدولة دم طيف ودقًا ليذا القرار األمميج وردػع 
 م طوى الطمثيؿ الفم طيني دييا إلى  فارات.

كمراقػب  الفم ػطينيفم ػطيني لردػع الطمثيػؿ وكانت جم ة الجمعية العامة الطػي اصصػت لمنظػر دػي الطمػب ال
 .أمس"دولة غير عضو" قد بدأت دي وقت  ابؽ مف  إلىالمطحدة مف "كياف"  األمـدي 

وادططحػػػت الجم ػػػة بكممػػػة لػػػرئيس المجموعػػػة العربيػػػةج المنػػػدوب الػػػدائـ لم ػػػوداف لػػػدى الجمعيػػػة العامػػػة لممػػػـ 
 طبنت الطمب الفم طيني دي ا مـ المطحدة.المطحدةج ال فير ددع اهلل الحاج عدد دييا الدوؿ الطي 

الرئيس محمود عباس عمى انو "حانت المحظة كي يقوؿ العػالـ بوضػوح كفػي لمعػدواف وكفػى ل  ػطيطاف  وأكد
المطحدة بفم ػطيف دولػة مراقبػة غيػر  لممـ"معطبرا قبوؿ الجمعية العامة  جوكفى ل حط ؿ وليذا نحف ىنا اليوـ

وقػػاؿ" ا حػػط ؿ ج "نادػػذة الفػػرص طضػػيؽ " أفمحػػذرا مػػف  جحػػؿ الػػدولطيف" إلنقػػاذ األايػػرةعضػػو بأنػػو "الفرصػػة 
لـ يكف م طحي " وط اءؿ "ىؿ نحف شعب  أفالعنصري ا  طيطاني يجعؿ حؿ الدولطيف ايار بالغ الصعوبة 

 1941طصحيح الظمـ الطارياي الذي وقع عاـ  إلىىناؾ دولة ناقصة" داعيا  أف أـدائض عف الحاجة 
"الجمعيػػة العامػػة لممػػـ المطحػػدة  أفمؤكػػدا عمػػى  أمػػسالجمعيػػة العامػػة دػػي اطػػاب م ػػاء  أعضػػاء لػػىإوطوجػػو 

 وليذا ال بب بشكؿ ااص نحف ىنا اليوـ". مطالبة اليـو بدصدار شيادة مي د دولة دم طيف.
 ػبوؽ "إف العالـ مطالب اليوـ بأف ُي جؿ نقمة ميمة دي م يرة طصحيح الظمػـ الطػارياي غيػر المعباس وقاؿ 

إف كػؿ صػوت ُيؤيػد م ػعانا اليػوـ ىػو صػوت نػوعي  .1941الذي ُألحؽ بالشعب الفم ػطيني منػذ النكبػة عػاـ 
وُشجاعج وكؿ دولة طمنح الطأييد اليوـ لطمب دم طيف نيؿ مكانة دولة غير عضو طثبت بػذلؾ دعميػا المبػدئي 

 واألا قي لمحرية وحقوؽ الشعوب والقانوف الدولي وال  ـ".
طأييػػػدكـ اليػػػوـ لم ػػػعانا  ػػػيبعث ر ػػػالة مبشػػػرة لم يػػػيف الفم ػػػطينييف عمػػػى أرض دم ػػػطيف ودػػػي  "إفوأضػػػاؼج 

مايمات ال جئيف دي الوطف والشطات ولم رى مناضمي الحرية دي ال جوف اإل رائيمية بػأف العدالػة ممكنػةج 
إف طأييػػدكـ لم ػػعانا  وـولػيػػػذا نػػػحف ىػػػنا اليػػ وأف األمػؿ مبػػررج وأف شػػعوب العػػالـ   طقبػػؿ با ػػطمرار ا حػػط ؿ.

اليوـ  يكوف  ببًا لممؿ لدى شعب محاصر باحط ؿ ا طيطاني عنصريج وبطقػاعس يصػؿ إلػى حػد الطواطػؤ 
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عف لجػـ العدوانيػة اإل ػرائيميةج وبحالػة شػمؿ يػراد درضػيا عمػى إرادة المجطمػع الػدوليج دطأييػدكـ  ػيؤكد لشػعبنا 
 الدولية لـ ولف يكوف رىانًا اا رًا". أنو ليس وحيدًاج وأف رىانو عمى الطم ؾ بالشرعية

المطحدة بدأ طصػفيؽ مطواصػؿ مػف قبػؿ المئػات مػف  لممـقاعة الجمعية العامة  إلىومع داوؿ الرئيس عباس 
 ممثمي الدوؿ ومؤيدي القضية الفم طينية وقد وقؼ عدد كبير مف ممثمي الدوؿ.

 يفحؿ الدولط إلنقاذ األايرةالاطوة ىي الفرصة  أفواعطبر عباس 
وأضاؼ: با ـ منظمة الطحرير الفم طينية أقوؿج لف نمّؿ ولف نكػّؿ ولػف يفطُػَر طصػميمنا عمػى مواصػمة ال ػعي 
لطحقيؽ ال  ـ العادؿج ولكف وقبؿ كؿ شيء وبعد كػؿ شػيءج أؤكػد أف شػعبنا لػف يطنػازؿ عػف حقوقػو الوطنيػة 

دي الدداع عػف نف ػو أمػاـ ا عطػداءات  الثابطة كما حددطيا قرارات ىيئات األمـ المطحدةج وشعبنا مطم ؾ بحقو
وا حػػػط ؿ و يواصػػػؿ المقاومػػػة الشػػػعبية ال ػػػمميةج وممحمػػػة الصػػػمود والبنػػػاء دػػػوؽ أرضػػػوج و ػػػينيي ا نق ػػػاـ 
ويعػػزز وحدطػػو الوطنيػػةج ولػػف نقبػػؿ إ  با ػػطق ؿ دولػػة دم ػػطيف وعاصػػمطيا القػػدس دػػوؽ جميػػع األراضػػي الطػػي 

انػػب دولػػة إ ػػرائيؿج وحػػؿ قضػية ال جئػػيف عمػػى أ ػػاس القػػرار لطعػػيش بػػأمف و ػػ ـ إلػى ج 1941احطمػت عػػاـ 
 ج ح ب منطوؽ المبادرة العربية لم  ـ.194

وطابع الرئيس: غيػر أننػا ُنكػرر ىنػا الطحػذير مػرة أاػرى: إف نادػذة الفػرص طضػيؽج والوقػت ينفػد  ػريعًاج وحبػؿ 
دولػة غيػر عضػو دػي األمػـ  الصبر يقصرج واآلماؿ طذويج ونحف دػي م ػعانا اليػوـ كػي طنػاؿ دم ػطيف مكانػة

المطحدةج ُنجدد الطأكيد أف دم طيف  ططم ؾ عمى الدواـ باحطراـ ميثاؽ وقرارات األمـ المطحدة والقػانوف الػدولي 
اإلن ػػاني وطكػػريس الم ػػاواة وضػػماف الحريػػات العامػػة و ػػيادة القػػانوف وطعزيػػز الديمقراطيػػة والطعدديػػة وصػػيانة 

اواننػػاج ددننػػا  ن ػػطمر دػػي الطشػػاور معيػػـ إف صػػادقت ىيئػػطكـ وطػػدعيـ حقػػوؽ المػػرأة. وكمػػا وعػػدنا أصػػ دقاءنا وا 
يجابيػة دػي اطواطنػا القادمػةج و ػنعمؿ عمػػى  المػوقرة عمػى طمػب ردػع مكانػة دم ػطيفج و نطصػرؼ بم ػؤولية وا 

 طعزيز الطعاوف مع دوؿ وشعوب العالـ مف أجؿ ال  ـ العادؿ.
 الكممة. إلقاء أثناءودي  بطصفيؽ حاد مع انطياء كممطو حظيوكاف الرئيس عباس 

 33/88/1381األيام، رام اهلل، 
 

ذا أراد اإلسرائيميون قتمي فميتفضموا 1  عباس: تعرضت لضغوط ال تحتممها الجبال وا 
بأنيػا كانػت صػعبة لم ايػة  األايػرة األ ػابيعوصػؼ الػرئيس محمػود عبػاس  عبد الرؤوؼ ارناؤوط: -نيويورؾ 

 األ ػابيعالمطحدةج وقاؿ ردا عمى  ػؤاؿ لػػ"األياـ""  األمـ إلىذىاب بعد طعرضو لض وط ىائمة مف اجؿ عدـ ال
كانػػت صػػعبة جػػدا... كػػاف ضػػ طا   طحطممػػو جبػػاؿ وحطػػى اآلف الضػػ ط م ػػطمر طػػواؿ الوقػػت ىنػػاؾ  األايػػرة

 ض وط وض وط ولكننا قمنا كممطنا ولف نطراجع".
 األمػػػـ إلػػػى ػػػطينية ب ػػػبب الطوجػػػو عقوبػػػات عمػػػى ال ػػػمطة الفم األمريكيػػػةطفػػػرض الو يػػػات المطحػػػدة  أفوطوقػػػع 

 ػػػطؤثر عمػػػى ال ػػػمطة الفم ػػػطينيةج وقػػػاؿ دػػػي لقػػػاء مػػػع صػػػحادييف دم ػػػطينييف دػػػي  أنيػػػاالمطحػػػدةج محػػػذرا مػػػف 
ذا  يريػػدوف ال ػػمطة  أنيػػـج ولكػػف معنػػى ذلػػؾ األميػػركييفنيويػػورؾ: "نطوقػػع عقوبػػات مػػف  كػػذلؾ  األمػػركػػاف  وا 

 دميعمنوه صراحة".
ادي دور ليبرماف قاؿ  اإل رائيمي   يما الطصريحات الصادرة عف وزير الاارجية و  اإل رائيميةوعف الطيديدات 

 أينػػوع مػػف ا حطياطػػات ولػػف اطاػػذ  أي"نحػػف طحػػت احػػط ؿ و  يمكػػف الحػػديث عػػف ج لمصػػحادييف المػػرادقيف
 قطمي دميطفضموا". أرادواما  ددذااحطياطات 
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دم ػػطيف"  أفالمطحػػدة يعنػػي  األمػػـعضػػو دػػي قبػػوؿ دم ػػطيف دولػػة مراقبػػة غيػػر  أفالػػرئيس عبػػاس عمػػى  وأكػػد
دولػػة طحػػت ا حػػط ؿ ينطبػػؽ عمييػػا ميثػػاؽ جنيػػؼ الرابػػع و حقػػا بػػد  مػػف انطاابػػات رئػػيس  ػػمطة او  أصػػبحت

مجمػػس طشػػريعي نجػػري انطاابػػات رئػػيس دولػػة وبرلمػػاف دػػ  غنػػى عػػف ا نطاابػػات اط قػػا ونحػػف نقػػوؿ انػػو دػػي 
 ابات داننا  نذىب الييا دورا".المحظة الطي طوادؽ دييا حماس عمى ا نطا

الفم ػطينية عمػى انيػا ارض مطنػازع  األرضينظػروف الػى  اإل ػرائيميوف" :عمى  ػؤاؿ لػػ"األياـ" إجابطووقاؿ دي 
عمييا ولذلؾ ديـ يبنوف حيثما يريدوف والباقي لنا وليـ ولكػف ا ف دالوضػع ماطمػؼ دػا رض كميػا لنػا "مشػددا 

 ال ربية وغزة". عمى اف "القرار يكرس وحدة الضفة
وعف ما يعنيو ذلؾ بالن بة لم طقبؿ ال مطة الفم طينية قاؿ ردا عمى  ؤاؿ "األياـ", " ال مطة قد طفقد وجودىا 
  باب اارى مثؿ الحصار والض وط ولكف الشعب اصبح دولة طحت ا حػط ؿ وقػد حػدث ذلػؾ دػي الحػرب 

ن ػػا وايطاليػػا وكوريػػا والمانيػػا ودوؿ كثيػػرة دػػي العػػالـ العالميػػة الثانيػػة دػػالنرويج كانػػت طحػػت ا حػػط ؿ وكػػذلؾ در 
 كانت طحت احط ؿ ولكف ىؿ دقدت وجودىا كدولة ؟ ".

درن ا وا بانيا والبرط اؿ وقبرص ومالطػا و ػمودينيا  أعمنتاذ  األوروبيونوه الى اف "ىناؾ ططور دي الموقؼ 
ء ايطاليػا و ػألني عػف القػرار وشػرحطو لػو دولػة وقػد طحػدث معػي رئػيس وزرا 11-13قرابػة  واليوناف وايرلنػدا..

 وقمت لو انني  أدرس كؿ الطمبات بايجابية وقد قاؿ لي انو  يطاذ القرار يـو الطصويت".
وعف طأثير الض وط ا ميركية عمػى الػدوؿ دػي العػالـ قاؿ"طوجػد دوؿ طحطػـر القػانوني الػدولي ولػيس بالضػرورة 

 ".األمريكيالض ط ولكف ىناؾ دوؿ طقبؿ  األمريكياف طقبؿ الض ط 
"انا مع المقاومة ال ممية الشعبيةج وقد وادقػت عمييػا حمػاس دعنػدما عقػدنا اطفاقػا ج الى ذلؾ قاؿ الرئيس عباس

والثػاني يطعمػؽ بالمقاومػة  1941امور وىي اننا نطالب بحدود  4دي الدوحة وعدنا  حقا الى غزة اطفقنا عمى 
 الرابع ىو ا نطاابات". واألمروىو ما اعمنو االد مشعؿ ال ممية الشعبية والثالث يطعمؽ بالمفاوضات 

 أفواضاؼ" طمبنا عقد اجطماع قيادي و نرى كيػؼ  ػيطعامؿ ا اػوة المصػرييف مػع ىػذا ا مػر" مشػددا عمػى 
"موقفنػػا مػػف المصػػػالحة بكممػػة واحػػدة ىػػػي ا نطاابػػات دقػػػد وصػػمت حمػػاس با نطاابػػػات الديمقراطيػػة دمطجػػػري 

نطاابات الرئا ية والطشريعية ولكػنيـ   يريػدوف والجػواب عػف ا ػباب ردػض ا نطاابػات ا نطاابات ويفوز با 
المطحدة وقػد ابم ػوني بقػرارىـ ىػذا قبػؿ  األمـولفت الى اف "حماس اعمنت موادقطيا عمى الذىاب الى  عندىـ".
 عنيا ر ميا". اإلع ف

 33/88/1381األيام، رام اهلل، 
 

 قاعدة عدم التفريط بالثوابتنجاز سياسي عمى إهنية: نؤيد أي  3
رئػيس الحكومػة الفم ػطينية إ ػماعيؿ ىنيػةج أعمػف م ػاء أف  19/88/1381فمسمطين أون اليمن، نشر موقػع 

الاميسج عف طأييده ألي انجاز  يا ي لمشعب عمى طريؽ انطزاع الدولػةج دػي إشػارة لم ػعي الفم ػطيني مػنح 
 مطحدة.دم طيف صفة دولة مراقب دي الجمعية العامة لممـ ال

وقاؿ ىنيػة دػي طصػريٍح لػو بػالطزامف مػع كممػة الػرئيس عبػاس دػي األمػـ المطحػدة إف الطأييػد يقػوـ عمػى " قاعػدة 
 عدـ ا عطراؼ بالمحطؿ أو الطفريط بثوابطنا اإل طراطيجية وحقوقنا الثابطة ودي مقدمطيا حؽ العودة".

الػػرئيس الفم ػػطيني محمػػود عبػػاس وكػػاف رئػػيس المكطػػب ال يا ػػي لحمػػاس االػػد مشػػعؿج أعمػػف طأييػػد اطػػوة 
 الذىاب لممـ المطحدة.
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رئػيس الييئػة الم ػطقمة مف راـ اهلل أف ىنية بحػث مػع  19/88/1381القدس، القدس، دي  ياؽ آار ذكرت 
لحقوؽ اإلن اف" ديواف المظالـ" الدكطور أحمد حرب ممفات حقوؽ اإلن اف دي غزة والمصالحة الوطنيػةج كمػا 

 لييئة اليـو الاميس.جاء دي بياف صدر عف ا
وعبر ىنية عف غضبو وردضو الشديديف لحادثة القطؿ اػارج إطػار القػانوف الطػي طمػت اػ ؿ العػدوافج مبينػًا  

أنيا حادثة مردوضة عمى الم طويات الر مية والحركية والشػرعيةج وانػو طػـ طشػكيؿ لجنػة لمطحقيػؽ الجػدي دييػا 
 طعداد حكومطو لطعويض أ ر الضحايا.والطنفيذ العاجؿ لطوصيات ىذه المجنة مبديًا ا 

واكد ىنية عمى قرار الحكومة بالعفو عف األشااص الذيف ليـ ع قة باألحداث الطي واكبت ا نق اـ كاطػوة 
 باطجاه بناء الثقة وطعزيز المصالحة الوطنية.

 
 هنية يتمقى اتصاال من حارث الضاري يهنئه بانتصار المقاومة في غزة  6

( اطصػػا  ىاطفيػػا مػػف رئػػيس 11|19نيػػة رئػػيس الحكومػػة الفم ػػطينية دػػي غػػزة الامػػيس  طمقػػى ا ػػماعيؿ ى: غػػزة
 ىيئة عمماء العراؽ الشيخ حارث الضاريج ىنئو دييا بانطصار المقاومة ا ؿ العدواف األاير عمى غزة.

وبح ػػب مصػػادر دػػي مكطػػب ىنيػػة دقػػد عبػػر الضػػاري عػػف " ػػعادطو ال ػػامرة بثبػػات الشػػعب الفم ػػطيني وأداء 
 اومةج مطمنيا القبوؿ لمشيداء و الشفاء العاجؿ لمجرحى".المق
وأكػد عمػى أف "انطصػار غػزة ىػػو نصػر بػاىر بمػا طمثمػػو مػف  ػاحة لمصػمود والطحػػديج معبػرا عػف أممػو بقػػرب  

 طحرير القدس واألقصى".
يػث عبػر كما طمقى ىنية اطصا  ىاطفيا مف رديؽ النطشة القيادي دػي حركػة "دػطح" لمطينئػة بانطصػار المقاومػة ح

 عف "اعطزازه بصمود الشعب الفم طيني" مؤكًدا عمى ضرورة الوحدة وانياء ا نق اـ.
 ونقؿ ىنية طحياطو لمىؿ دي الضفة عمى وقفطيـ المشردة دائًما ل زةج وطأكيًدا عمى وحدة األرض والمصير.

 19/88/1381قدس برس، 
 

 معمل الجدي إلنهاء االحتةلفياض: عمى العالم االستفادة من الخطوة في األمم المتحدة ل 0
قاؿ رئيس الوزراء د.   ـ دياض اف اليـو الذي ردعت ديو مكانة دم طيف الى دولة بصػفة  :معا –بيت لحـ 

 مراقب يعطبر يوما انطصرت ديو البشرية بحؽ شعبنا.
ت عػػف وأكػػد د. ديػػاض اف الػػدعـ والطعػػاطؼ الػػدولي البػػارز مػػف اػػ ؿ الطصػػويت والن ػػبة المرطفعػػة والطػػي زاد

ثمثػػي اعضػػاء الجمعيػػة العامػػة اف دؿ يػػدؿ عمػػى عمػػؽ الطعػػاطؼ والطضػػامف الػػدولييف مػػع شػػعبنا ديمػػا يطعمػػؽ 
 بالمشروع لنيؿ حريطو وا طق لو.

 وطمنى دياض اف طكوف ىذه الاطوة اضادية عمى درب الوصوؿ لطحصيؿ كادة حقوؽ شعبنا المشروعة.
دضػػائية "مكػػس معػػا" دجػػر اليػػـو الجمعػػة عقػػب طصػػريحات ديػػاض جػػاءت اػػ ؿ اطصػػاؿ ىػػاطفي اجرطػػو معػػو 

 الطصويت عمى ردع مكانة دم طيف دي الجمعية العامة لممـ المطحدة.
وحػػػوؿ الاطػػػوات الطػػػي  ػػػطعمؿ عمييػػػا الحكومػػػة بعػػػد العػػػودة مػػػف نيويػػػورؾج قػػػاؿ ديػػػاض لػػػػ معػػػا: اف الحكومػػػة 

ا مف الجيد الذي بذلطو ال مطة عمى الفم طينية  طعمؿ عمى البناء عمى ىذا ا نجاز الميـ والذي ا طفاد كثير 
 كادة الم طويات ا ىمية والر مية لطحقيؽ الجاىزية لقياـ الدولة.

حيػػث اكػػد ديػػاض عمػػى ضػػرورة قيػػاـ المجطمػػع الػػدولي بططبيػػؽ مػػا طقطضػػيو الشػػرعية الدوليػػة لحصػػوؿ الشػػعب 
 يؽ جاىزيطنا الوطنية.الفم طيني عمى حقوقو وحريطو وا طق لو.وأكد عمى ضرورة ا طكماؿ العمؿ عمى طعم
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عادة الوحػدة لوطننػا ومؤ  ػات شػعبناج مؤكػدا اف ىػذه  وشدد عمى بذؿ الجيد المكثؼ باطجاه انياء ا نق اـ وا 
 كما وأكد عمى ضرورة العمؿ عمى طح يف اقطصادناج ضرورة ق وة وم ؤولية كبيرة.

قػادرة عمػى طقػديـ الاػدمات ألبنػػاء  وقػاؿ "اف ال ػمطة دػي المرحمػة ا ايػرة مػف الطحػوؿ لدولػة دم ػطينية م ػطقمة
 وأضاؼ " نحف مدعووف ل  طفادة مما طحقؽ والبناء عميو ايجابا". وبنات شعبنا بما يعزز صمود شعبنا".

األمريكيػػػةج قػػػاؿ ديػػػاض: عممنػػػا عمػػػى طوعيػػػة المجطمػػػع الػػػدولي بػػػاف   يأاػػػذ  -وحػػػوؿ الطيديػػػدات ا  ػػػرائيمية
ىػػذه الطيديػػدات امػػر مشػػروع والطػػي طػػأطي عمػػى امفيػػة حػػؽ مشػػروع بالطيديػػدات ا  ػػرائيمية بشػػكؿ م ػػمـ وكػػأف 

 ا طفاد منو الشعب الفم طيني با مـ المطحدة.
 وأضاؼ "طحركنا باطجاه طداؿ المجطمع الدولي  لزاـ ا رائبؿ بكادة ا  طحقاقات".

طبذؿ قصػػارى لكػػف ديػػاض لػػـ ي ػػطبعد اف طقػػـو ا ػػرائيؿ بطنفيػػذ طيديػػداطيا  دطػػا دػػي الوقػػت ذاطػػو اف دم ػػطيف  ػػ
جيػػػدىا وااصػػػة مػػػع ا شػػػقاء العػػػرب ل نطصػػػار مجػػػددا وبمػػػا يشػػػكؿ امطػػػدادا لمػػػا قػػػاموا بػػػو لصػػػالح الشػػػعب 

 الفم طيني. ح ب قولو.
 19/88/1381وكالة معا اإلخبارية، 

 
 أبو ردينة: بوالدة الدولة تصبح فمسطين حقيقة واقعة معترف بها دولياً  4

ابػػو ردينػةج النػػاطؽ با ػػـ الرئا ػػة دػي طصػػريح لػػػ"األياـ" عمػػى اف  عبػػد الػػرؤوؼ ارنػاؤوط: اكػػد نبيػػؿ -نيويػورؾ 
طبني الجمعية العامة لممـ المطحدة قبوؿ دم طيف دولة مراقبة غير عضو ىو " مفطرؽ ىػاـ " وقػاؿ "مػع و دة 
الدولػػػة مػػػف اػػػ ؿ ا مػػػـ المطحػػػدة طصػػػبح دم ػػػطيف حقيقػػػة واقعػػػة معطػػػرؼ بيػػػا دوليػػػا و  رجعػػػة عنيػػػاج اف ىػػػذه 

لطارياية ىي مفطرؽ طرؽ ىاـ داما اف ينطيػز العػالـ جميعػا ىػذه الفرصػة لطج ػيد ىػذه الفكػرة وطحويػؿ المحظة ا
 الدولة الفم طينية الى حقيقة جادة او اف طبقى المنطقة دي دوامة مف العنؼ والحروب ".

ت وشػػدد ابوردينػػة عمػػػى اف الطصػػويت ا يجػػػابي ىػػو" لحظػػػة امػػؿ ولحظػػة طحػػػذير" وقاؿ"امػػؿ بمعنػػػى انػػو حانػػػ
الفرصة لطج يد ىذه الدولة الفم طينية وطحذير مف عدـ الطقاط ىذه الفرصة مف كثير مف دوؿ العالـ وااصة 

 الدوؿ الطي ليا نفوذ دي مجمس ا مف وغيره ".
ولفت الى اف "ىناؾ دوؿ عمييا ض وط كبيرة   ط ططيع اف طحطمميا ولكػف الفػارؽ بيننػا وبيػنيـ اننػا اصػحاب 

نيايػػة ا مػػر دػػاف الموقػػؼ ا وروبػػي مطقػػدـ وداعػػـ  قامػػة دولػػة ومػػع حػػؿ الػػدولطيف  "ولكػػف دػػي قضػػية "وقػػاؿ
"واضػػاؼ" بالن ػػبة لػػدوؿ العػػالـ دػػاف قضػػية دم ػػطيف قضػػية عادلػػة حػػازت عمػػى ثقػػة العػػالـ منػػذ  ػػنوات طويمػػة 

 قرارات ا مـ المطحدة والجمعية العامة با طمرار داعمة لمقضية الفم طينية ".
 33/88/1381األيام، رام اهلل، 

 
 

 في مصر استكمااًل لتنفيذ بنود التهدئة مع "إسرائيل" مفاوضات غير مباشرةزياد الظاظا:  1
زيػػػاد ” إ ػػػرائيؿ“أعمػػػف نائػػػب رئػػػيس الحكومػػػة رئػػػيس ودػػػدىا لممفاوضػػػات غيػػػر المباشػػػرة مػػػع  الامػػػيج: -غػػػزة 

 ػماح بدداػاؿ جميػع المػواد وادقت ا ؿ المفاوضات غير المباشرة دي القاىرةج عمػى ال” إ رائيؿ“الظاظاج أف 
ال زمة إلعادة إعمار قطاع غزةج مف مواد بناء ومعدات وحاد ت وا دوج لمطجار والمؤ  ػات الدوليػة عمػى 
حػػٍد  ػػواء. وقػػاؿ الظاظػػاج الػػذي يػػرأس ودػػد الطفػػاوض حػػوؿ اطفػػاؽ الطيدئػػة والبنػػود المطعمقػػة بردػػع الحصػػارج إف 
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مازالػػت طحطػػاج لمزيػػد مػػف الوقػػت مػػف أجػػؿ “ج مضػػيفًا أنيػػا ”الطيدئػػةىػػذا اإلنجػػاز طحقػػؽ ا ػػطكماً  لطنفيػػذ بنػػود “
 ”.الطفاوض عمى بقية بنودىا

 33/88/1381الخميج، الشارقة، 
 

 : عباس سيكون قريبا في غزة اآلغازكريا  1
أعمػػػػف الػػػػدكطور زكريػػػػا ا غػػػا عضػػػػو المجنػػػػة الطنفيذيػػػػة لمنظمػػػة الطحريػػػػر الفم ػػػػطينية اف رئػػػػيس ال ػػػػمطة : غػػػزة

 مود عباس  يكوف قريبا دي غزة.الفم طينية مح
( أماـ مقػر األمػـ المطحػدة ب ػزةج دػي اطػاـ م ػيرة لػدعـ 11|19وقاؿ ا غا ا ؿ كممة لو بعد ظير الاميس  

 الرئيس عباس لمطوجو إلى األمـ المطحدة قريبا  يكوف الرئيس محمود عباس بينكـ دي غزة.
وأكػػد انػػو  ػػيطـ  ري الفم ػػطينية برعايػػة مصػػرية.وأضػػاؼ بأنػػو  ػػيعقد اجطمػػاع ليطػػار القيػػادي لمنظمػػة الطحيػػ

 اع ف حكومة الوحدة الوطنية و يطـ طي صفحة ا نق اـ و إلى األبد.
وشدد اف المعادلة مع ا حط ؿ قد ط يرت بعد صمود الشعب الفم طيني ومقاومطو ا ؿ العدواف ا ايػر دػي 

وا" الثقػػػادي ب ػػػزة بمشػػػاركة أعضػػػاء وكانػػػت حركػػػة "دػػػطح" نظمػػػت ميرجػػػاف حاشػػػد دػػػي مركػػػز "رشػػػاد الشػػػ غػػػزة.
 المجمس الثوري لحركة "دطح" الذيف يزروف غزة.

 19/88/1381قدس برس، 
 

 "إسرائيل"وبريطانيا بعدم مقاضاة  لمواليات المتحدةرأفت: رفضنا منح ضمانات  صالح 9
نب الفم ػطيني أكد صالح رأدت عضو المجنة الطنفيذية لمنظمة الطحرير الفم طينيةج عمى إصرار الجا: الاميؿ

عمػػػى "مقاضػػػاة" إ ػػػرائيؿ عمػػػى "جرائميػػػا" واف القيػػػادة ردضػػػت ا نصػػػياع لضػػػ وط أمريكيػػػة وبريطانيػػػةج لمػػػنح 
 ضمانات بعدـ م حقة قادة إ رائيمييف دي المحاكـ الدولية.

وشػػدد صػػالح رأدػػت دػػي طصػػريحات لػػػ "قػػدس بػػرس" عمػػى اف الجانػػب الفم ػػطيني لجػػأ  ػػابقا لممحػػاكـ الدوليػػة 
نضػػماـ  طفاقيػػة رومػػا الااصػػة بمحكمػػة الجنايػػات الدوليػػة "إ  أف القػػرار ردػػض بحجػػة أف دم ػػطيف وحػػاوؿ ا 

لي ت دولة.. ودي حالة قبولنا كدولة غير عضو ىذه المرة  ػنوقع عمػى ىػذه ا طفاقيػةج و ػنمجأ ليػا مػف أجػؿ 
 محاكمة كؿ مف ارطكب جرائـ بحؽ الفم طينييف" بح ب طعبيره.

 19/88/1381قدس برس، 
 

 "التشريعي" يستقبل وفدي تضامن أندونيسي وسوداني 83
ا ػػطقبؿ النائػػب األوؿ لػػرئيس المجمػػس الطشػػريعي د. أحمػػد بحػػر وعػػدد مػػف النػػوابج دػػي مقػػر المجمػػس بمدينػػة 

 غزةج أمسج ودديف طضامنييف أحدىما إندوني ي واآلار  وداني.
مثمنػػًا دور ودػػود المطضػػامنيف ورحػػب بحػػر بػػرئيس الودػػد ا ندوني ػػي محمػػود صػػديؽ وجميػػع أعضػػاء الودػػدج 

 الم اندة الشعب الفم طيني والمحاصريف دي قطاع غزة.
وأكػػد بحػػر عمػػى الػػدور اليػػاـ والفعػػاؿ الػػذي طؤديػػو قوادػػؿ المطضػػامنيف دػػي ك ػػرىا لمحصػػار عمػػى قطػػاع غػػزةج 

اطنػا نشػعر قائً : "حيف نراكـ نشعر أننا أقرب إلى طحرير القػدس ودم ػطيفج وحػيف طػأطوف إلينػا وطنظػروف لمعان
 أنكـ معنا ومنا بوقودكـ إلى جانبنا ومؤازرطنا ونقؿ قضيطنا العادلة إلى العالـ".
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ودي كممة لرئيس الودد األندوني ي محفوظ صديؽ أكد طضامف الشعب ا ندوني ي مع غزة ووقودو مع الحػؽ 
ينية عمػػى ا حػػط ؿ الفم ػػطيني دػػي إقامػػة دولػػة دم ػػطينية عاصػػمطيا القػػدسج مباركػػا انطصػػار المقاومػػة الفم ػػط

 اإل رائيمي.
كمػػا ا ػػطقبؿ بحػػر النائػػب األوؿ لػػرئيس المجمػػس الطشػػريعي وعػػدد مػػف نػػوابج ودػػدًا طضػػامنيًا  ػػودانيًا برئا ػػة 

 الشيخ عمي جاويش المراقب العاـ لياواف الم مميف دي ال وداف وبرلمانييف  ابقيف مف البحريف.
ذي حققطػػو المقاومػػة دػػي العػػدواف األايػػر عمػػى القطػػاعج ورحػب بحػػر بأعضػػاء الودػػدج ودػػي رحػػاب ا نطصػػار الػػ

.  مجددا ا طنكاره لمقصؼ اإل رائيمي لممصنع ال وداني دي الارطـو
 19/88/1381فمسطين أون الين، 

 
 مباحثات تطبيق المصالحة الفمسطينية ستبدأ فور عودة عباس من نيويوركالنائب عطون:  88

لط ييػر واإلصػ ح النيابيػة الطابعػة لحركػة حمػاس دػي الضػفة صػرح النائػب عػف كطمػة ا: وليد عػوض -راـ اهلل 
ال ربية أحمد عطوف إف مشاركة الحركة ومناصرييا بم يرات دعـ الطمب الفم طيني با عطراؼ بالدولة يأطي 
مف باب دعـ الحركة ألي اطوة دم طينية مف شأنيا أف طعيد لمشعب أي حؽ مف حقوقوج مؤكًدا عمى موقؼ 

عنػو رئػيس المكطػب ال يا ػي االػػد مشػعؿ أف عحمػاس مػع الطوّجػو شػرط عػدـ الطنػازؿ عػػف  الحركػة الػذي أعمػف
 الثوابت الفم طينيةع.

وأوضػػح أف عحالػػة الوحػػدة الطػػي نجمػػت عػػف حػػرب قطػػاع غػػزة األايػػرة واليبػػة الجماىيريػػة امقػػت جػػوا منا ػػبا 
طينية  ػػطبدأ دػػور عػػودة لػػرص الصػػفوؼ وا ػػطعادة الوحػػدةعج منوىػػا الػػى إف عمباحثػػات ططبيػػؽ المصػػالحة الفم ػػ

 عباس مف نيويورؾع.
 33/88/1381القدس العربي، لندن، 

 
 مصطفى البرغوثي: التصويت عمى عضوية األمم المتحدة انتصار 81

وصػػػؼ النائػػػب الػػػدكطور مصػػػطفى البرغػػػوثي األمػػػيف العػػػاـ لحركػػػة المبػػػادرة الوطنيػػػة : وليػػػد عػػػوض -راـ اهلل 
مـ المطحدة والطصػويت عميػو بػاليـو الشػاىد دػي طػاريخ القضػية الفم طينية طقديـ طمب عضوية دم طيف دي األ

عامػػػػا مػػػف ا حػػػػط ؿ  46الفم ػػػطينية وىػػػو انطصػػػػار لمشػػػعب الفم ػػػػطيني الػػػذي عػػػػانى عمػػػى مػػػدى أكثػػػػر مػػػف 
 وا ضطياد والعدواف.

وأضاؼ البرغوثي أف قواعد المعبة ط يرت بدءا مف اليـو الجمعة واف كؿ الض وط الطي مور ت مػف إ ػرائيؿ 
 مفائيا دشمت دي ثني الدوؿ عف الطصويت إلى جانب عضوية دم طيف دي األمـ المطحدة.وح

وقاؿ البرغوثي انو طـ ضماف أغمبية  احقة لدعـ طمب عضوية دم طيف واف عددا كبيرا مف الدوؿ األوروبية 
  طصوت إلى جانب العضوية عكس طوقعات إ رائيؿ ورغباطيا.

 33/88/1381القدس العربي، لندن، 
 
 

 دولة مراقب غير عضو""ترحب بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة منح فمسطين صفة  حماس 13
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بقرار الجمعية العامة لممـ المطحدة   رحبت جحركة "حماس"أن  30/11/2012فمسطين أون الين،  ذكرت
ـ أف بمنح دم طيف صفة "دولة مراقب غير عضو"ج معطبرًة ذلؾ "مك ًبا لمقضية ولمشعب الفم طيني" رغ

 دم طيف ط طحؽ أكثر مف ذلؾ.
عمى " ضرورة وضع ىذه الاطوة دي  ياقيا الطبيعي  جوأكد عضو القيادة ال يا ية لمحركة عزت الرشؽ

كجزء مف رؤية وا  طراطيجية وطنية طرطكز عمى المقاومة وعمى الطم ؾ بالحقوؽ والثوابت الوطنية وعدـ 
 حر إلى النير ".الطفريط بذرة طراب مف أرضنا الفم طينية مف الب

قامة دولطنا, دالدولة طنطزع  وأضاؼ الرشؽ " إننا نراىف عمى شعبنا البطؿ ومقاومطنا البا مة لطحرير أرضنا وا 
 انطزاعًا وطؤاذ عنوة و  طوىب مف أحد ".

قيادي دي حركة أف ال ج ا ؼ ب(نقً  عف وكالة   غزةمف  30/11/2012القدس العربي، لندن،  وأضادت
إف طصويت الجمعية العامة ل مـ المطحدة لصالح ردع طمثيؿ  جقاؿ لوكالة درانس برس و ؼحماس أحمد ي

ضاؼ يو ؼ أو  دم طيف إلى دولة مراقب "ىذا ك ب جديد عمى طريؽ الطحرير والعودة ونينئ انف نا بو".
البيجة  وىو م طشار وزارة الاارجية دي حكومة حماس "نحف نعطبر ىذا الك ب انجازا طراكميا القى بظ ؿ

 عمى شعبنا" وطابع "نقوؿ لمشعب اطت  اعات الفرج واف شاء اهلل ك ب جديد بانياء ا نق اـ".
وقاؿ يو ؼ "اعطقد كما ا عد حماس انطصار المقاومة دي العدواف ا اير دقد ا عد دطح با نطصار 

كطو بزيارة الرئيس كما أكد طرحيب حر  ال يا ي والك ب ال يا ي والكؿ ي جؿ ىددا لمقضية الفم طينية".
 محمود عباس إلى غزة " نياء ا نق اـ ولنج د المصالحة والوحدة".
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قاؿ األميف العاـ لحركة الجياد اإل  مي دي دم طيف رمضاف عبد اهلل شمحج بأف  :وكا ت -بيروت 
ومة انطصرت دي قطاع غزة ألنيا داجأت العدو بحجـ إمكاناطيا وأدائيا دي الميدافج وطمكنت مف إدشاؿ المقا

 األىداؼ اإل رائيمية ا ؿ العدواف عمى قطاع غزة والذي ا طمر لثمانية أياـ.
وقاؿ شمح دي طصريحات صحفية م اء الاميس:" العدو اإل رائيمي أراد مف حربو عمى غزة طدمير بنية 

قاومة وقوطيا وصوارياياج وال عي   طعادة قوة الردع لدى العدوج ومحاولة إيجاد واقع وطكري و يطمثؿ الم
لقاء عبء القطاع عمى مصرج إ  أنو دشؿ دي كؿ ذلؾ".  بفصؿ قطاع غزة عف الضفةج وا 

ف وأشار إلى أف العدو ظّف أف الفرصة حانت لضرب غزةج دا طيدؼ الشييد القائد أحمد الجعبريج وكا
نياء المعركة كما يشاءج وكاف يظف أنو  يحقؽ إنجازات كبيرة لمذىاب  ي عى   طيداؼ قيادات أارىج وا 
إلى صناديؽ ا قطراع وطحقيؽ مكا ب عمى ح اب الدـ الفم طينيج ولكنو عاد بالايبة واليزيمة وعار 

 ا طيداؼ "طؿ أبيب" ومدف أارى محطمة بصواريخ المقاومة.
انطصار المقاومة أكد األميف العاـ لمجياد ا   مي أف ا طط عات الرأي دااؿ وحوؿ طشكيؾ البعض دي 

% مف الم ططمعة آراؤىـ بأف 34الكياف اإل رائيمي نف و وعبر القناة العاشرة اإل رائيميةج الطي أشار دييا 
 ومة.% قالوا بطعادؿ المقاومة مع الكيافج وىذا الطعادؿ بحد ذاطو ىو نصر لممقا26غزة انطصرتج و

وديما يطعمؽ بمشروع الدولة الفم طينية غير عضو بصفة مراقب ط ائؿ شمح:" عف أي دم طيف نطحدث؟ج إذا 
كاف الحديث عف وطف دم طيف بكاممو مف النير إلى البحرج دمف الطبيعي أف نبارؾ ذلؾج أما إذا كاف يراد 

بأننا لف نبارؾ ىذه الاطوة وضع  قؼ لمحؽ الفم طينيج وكما قمنا بصراحة لم مطة واألاوة دي مصر 
 ولكف لف نطصدى ليا".
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وأضاؼ :"ولندع الوقت واألياـ والوقائع الطي  طحكـ عمى األرض بأف طبّيف لنا ما الذي  يطحقؽ مف وراء 
 ىذه الاطوةج حطى أف نطنياىو قاؿ بأنو لف يط ير شيء بعد الموادقة عمى قرار دولة دم طيف غير عضو".

 مؽ الباب دي وجو أية محاو ت أو حموؿ أارى ويشطب ما طبقى مف دم طيف وأكد شمح أف ىذا الحؿ ي
لى أف يطبؽ برؤية إ رائيمية.  مشددًا عمى أف اطوة عباس طحجز مقعد لحؿ الدولطيف وا 

 30/11/2012وكالة سما اإلخبارية، 
 

 متحدةالفصائل الفمسطينية تشارك في مهرجانات جماهيرية دعما لمتوجه الفمسطيني إلى األمم ال 11
 وف اطحديالفم طينيج أف محمد يونس نقً  عف مرا مياراـ اهلل  مف 30/11/2012الحياة، لندن،  ذكرت

الى جانب أنصار حركة « الجياد ا   مي»و « حماس»أمس طحت عنواف الدولةج دارج أنصار حركطي 
قدـ الى األمـ المطحدة ودصائؿ منظمة الطحرير الفم طينية ل حطفاؿ بيوـ الطصويت عمى الطمب الم« دطح»

 «.دولة مراقب»الى « منظمة مراقب»لردع الطمثيؿ الفم طيني مف 
وشيدت مدف الضفة ال ربية وقطاع غزة احطفا ت مركزية ليذه المنا بة كاف أكبرىا دي مدينة الاميؿ حيث 

 ألؼ شاص.  20شارؾ دييا نحو 
ناصر الشاعر دي كممة لو دي ميرجاف ا ولى الدكطور « حماس»وقاؿ نائب رئيس الوزراء دي حكومة 
ىذه اطوة دي ا طجاه الصحيحج دمف حؽ الشعب الفم طيني أف يردع »احطفالي أقيـ و ط مدينة راـ اهلل إف 

وأضاؼ اف الاطوة الطالية بعد ردع الطمثيؿ الفم طيني يجب أف طكوف «. طمثيمو دي المنظمة الدولية
 «.واحد و  يقبؿ الق مةالشعب الفم طيني »المصالحة الوطنيةج دػ 

كممة قاؿ دييا إف الشعب الفم طيني   يعارض الطوجو الى األمـ « الجياد»وألقى  عيد نامة ممثً  عف 
 المطحدةج لكنو يطالب بالحفاظ عمى الثوابت الوطنية وعدـ الطنازؿ عف أي منيا.

ويت عمى ردع طمثيؿ دم طيف جبريؿ الرجوب إف الطص« دطح»مف جانبوج قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة 
يشكؿ يومًا طاريايًا وانعطادة نحو اقامة الدولة وانياء المعاناة والطشريد. وأضاؼ اف الفم طينييف  يبحثوف 
دي اريطة المصالح الوطنية دي اليوـ الطالي لمحصوؿ عمى ا عطراؼج مشيرًا الى اف الاطوة الطالية  طكوف 

صالحة والصمود. وطابع اف الفم طينييف  يدادعوف عف أراضي دولطيـ دي ا طفاؽ عمى برنامج لموحدة والم
دي وجو ا  طيطافج وأف لجانًا  طشكؿ لحرا ة حقوؿ الزيطوف والم اجد والكنائس مف اعطداءات 

 الم طوطنيف.
عضو ج أف كفاح زبوف نقً  عف مرا ميا راـ اهللمف   30/11/2012الشرق األوسط، لندن،  وأضادت

أصبحنا دولة طحت ا حط ؿ وليس أرضا مطنازعا عميياج » جزية لحركة دطح محمود العالوؿ قاؿالمجنة المرك
ىناؾ مكا ب أ ا ية وىي أننا ك بنا أنف نا وأثبطنا أننا شعب »ج مضيفا أف «وحولنا أ رانا أل رى حرب

 «.موحدج وقد اكط بنا المناعة أماـ الكـ اليائؿ مف الطحدي والطيديدات والض وط
 
 

 "إننا سائرون عمى درب أبو عمار الذي استشهد من أجل فمسطين وحريتها واستقةلها: "األحمدم عزا 11
إننا  ائروف عمى درب الشييد الراحؿ »قاؿ عضو المجنة المركزية لفطحج عزاـ األحمد: : كفاح زبوف- راـ اهلل

مد حركة حماس إلى ودعا األح«. الرمز أبو عمار الذي ا طشيد مف أجؿ دم طيف وحريطيا وا طق ليا
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قامة » الوحدة الوطنية والعمؿ عمى إنياء ا نق اـ لكي يطمكف شعبنا مف إكماؿ مشروعو الوطني الطحرري وا 
 وصدحت حناجر المطظاىريف دي راـ اهلل لمدولة والوحدة. «. دولطو الم طقمة

   30/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 "سرائيل"إلسحاب" ضاعفت الهجوم من الضفة ضد "عمود ا:ةسرائيميالعسكرية اإل الستخباراتا 11
ا طامص طقرير ل  طابارات الع كرية دي الجيش ا  رائيمي اف عممية : آماؿ شحادة-القدس المحطمة

"عامود ال حاب" دي غزةج  اىمت دي ردع عدد محاو ت طنفيذ عمميات ضد ا رائيؿ مف الضفة ال ربيةج 
اء العممية الع كرية ا  رائيمية دي غزة. وبح ب الجيش ارطفعت عمى رغـ مرور اكثر مف ا بوع عمى انطي

دي المئة ومطوقع طكثيفيا ووقوع مواجياتج غدا الجمعةج دي اعقاب الطصويت دي  300ن بة ىذه المحاو ت 
ا مـ المطحدة عمى قبوؿ دم طيف كدولة مراقب مف دوف عضوج ومف جية اارى طنفيذ اعطداءات عمى 

 ؿ الم طوطنيف.الفم طينييف مف قب
وذكرت اذاعة الجيش ا  رائيمي اف ما رصدت مف محاو ت لطنفيذ عمميات ضد ا رائيؿ مف القدس والضفة 
وطـ احباطياج طشير الى طصاعد ىذه الظاىرةج الطي باطت طشكؿ قمقا لممؤ  ة الع كرية ا  رائيمية. ونقمت 

غزة شكمت دادعا لممنظمات الفم طينية دي ا ذاعة عف م ؤوؿ ع كري قولو اف "األحداث الطي وقعت دي 
الضفةج لمطحرؾ والرد عمى ىذه ا حداث بعمميات انطقامية ضد اىداؼ ا رائيمية". واضاؼ الم ؤوؿ يقوؿ:" 
ما نمم و عمى ارض الواقع محاو ت طنفيذ عمميات كبيرةج وىذا ينعكس دي زيادة عمميات ا عطقاؿ 

 ش دي الضفة ا ؿ األياـ األايرة".والعمميات الميدانية الطي نفذىا الجي
وابرز العمميات الطي اعطقؿ الجيش عمى امفيطيا دم طينييفج إلقاء الحجارة وطزايد عمميات إلقاء الزجاجات 

 الحارقة وقطع الفم طينييف الطرؽ الرئي ية بشكؿ مطواصؿ ومنطظـ".
 30/11/2012الحياة، لندن، 

 
 تحتاج إلى رد فمسطيني : الخروق اإلسرائيمية لمتهدئةالبطشخالد  11

أف « ال فير»أكد القيادي البارز دي حركة الجياد اإل  مي االد البطش دي حديث إلى : ضياء الكحموت
الاروؽ اإل رائيمية لمطيدئة طحطاج إلى رد دم طينيج مشيرًا إلى أنيا طجاوز ل طفاؽج وبالطالي مف المفطرض 

 أف يطـ الرد عمييا.
الاروؽج عمى ما يبدوج مقِدمة مف إ رائيؿ إلنياء ا طفاؽ بشكؿ طدريجي. وبح ب البطشج ُطمثؿ طمؾ 

إذا أراد »وباعطقادهج طريد إ رائيؿ الطحمؿ مف اطفاؽ الطيدئةج مشددًا عمى أف وقؼ إط ؽ النار كاف مطبادً ج و
 «.اإل رائيميوف الارؽ داألمر ي طدعي ردًا دم طينياً 

ري راعي الطيدئة بصورة ىذه الاروؽج وبالطأكيد ددف المجطمع وذكر البطش اف حركطو طضع الجانب المص
 الدولي إذا أراد اليدوء عميو أف يمـز إ رائيؿ بالطيدئةج ووقؼ عممياطيا الطصعيدية وانطياكاطيا.
 30/11/2012السفير، بيروت، 

 
 : مشروع المقاومة هو الطريق الوحيد لتحرير فمسطين واستعادة الحقوقحماس 11

القاضي بطق يـ  181ب شؤوف ال جئيف دي حركة "حماس" ردضو لقرار األمـ المطحدة رقـ بيروت: أكد مكط
 دم طيف بيف الييود والعربج ووصفو بأنو قرار "جائر بحؽ الشعب الفم طيني"ج وعّده قرارًا باطً .
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ؽ أرض وقاؿ إف "الشعب الفم طيني   يعطرؼ بيذا القرار و  يقر ل حط ؿ الصييوني بأي شرعية لو دو 
دم طيف الطاريايةج مف بحرىا إلى نيرىا ومف شماليا إلى جنوبياج و  يقبؿ أف يقا مو أحد دي أرضو 

 وممطمكاطو ومقد اطو".
القاضي  181لقرار األمـ المطحدة رقـ  65(ج دي الذكرى 11|29ورأى المكطب دي بياف لو اليوـ الاميس  

و لػ "قدس برس"ج أف حؽ العودة ل جئيف الفم طينييف بطق يـ دم طيف بيف الييود والعربج أر ؿ ن اة من
"ىو الشيء الوحيد الذي يؤمف بو  1948إلى أرضيـ وقراىـ وممطمكاطيـ الطي ىّجروا منيا إباف النكبة عاـ 

الشعب الفم طيني. وبعد أكثر مف  طة عقود   يزاؿ الشعب الفم طيني مطم كًا بحقوقو الثابطة كاممة دوف 
ؿ أو طفريط لصالح العدو الصييوني مف أي جية كانتج دم طينية أو عربية أو إ  مية أو القبوؿ بأي طناز 

 دولية".
وأكد بياف المكطب أف "ال بيؿ الوحيد لطحرير كؿ دم طيف وا طعادة كامؿ الحقوؽ الم موبة ىو طريؽ 

لمقاومة الفم طينية عمى المقاومة الذي يثبت صوابيطو بالدليؿ القاطع بعد ا نطصارات العظيمة الطي حققطيا ا
 2009إلى انطصار حرب الفرقاف بداية عاـ  2005أرض قطاع غزة مف اندحار ا حط ؿ عف القطاع عاـ 

 "ج كما قاؿ.2012واليـو انطصار معركة حجارة ال جيؿ عاـ  2011إلى صفقة وداء األحرار عاـ 
 21/11/2012قدس برس، 

 
 محتمة" بعد اجتماع األمم المتحدة اليومحاتم عبد القادر: القدس "عاصمة فمسطين ال 20

اعطبر حاطـ عبد القادرج م ؤوؿ ممؼ القدس دي حركة "دطح"ج أف وضع مدينة القدس المحطمة : راـ اهلل
 يط ير بعد حصوؿ دم طيف عمى صفة "دولة غير عضو" مف األمـ المطحدةج و طصبح عاصمة طقع طحت 

و مشروع القرار با عطراؼ الدولي بفم طيف دولة عمى بح ب ما ينص عمي ا حط ؿ مف قبؿ دولة أارىج
 وعاصمطو القدس الشرقية. 1967حدود عاـ 

وشدد عبد القادر دي طصريحات ااصة لػ "قدس برس" عمى أف "انعكا ات واضحة عمى وضع مدينة القدس 
ف إ رائيؿ بعد الحصوؿ عمى دولةج د يم ي القرار كادة الحجج اإل رائيمية بأف القدس ىي جزء م  طكوف

نيا عاصمة ل حط ؿج و يمنح الجانب الفم طيني حؽ الطوجو لممحاكـ الدولية لمحا بة إ رائيؿ عمى كؿ  وا 
اجرائطيا دي مدينة القدس ديما يطعمؽ بط يير الطابع الديني والطارياي والحضاري وما طقوـ بو إ رائيؿ حالًيا 

 مي والم يحي بالمدينةج باإلضادة إلى حم ت مف أعماؿ طيويد وا طيطاف ومحاولة إل اء الطابع اإل 
 الططيير العرقي الطي ط طيدؼ القدس بيدـ المنازؿ وبناء الم طوطنات".

 21/11/2012قدس برس، 
 
 
 

 حماس تعمن عن فعاليات إنطةقتها الخامسة والعشرين في غزة 21
والعشريفج طحت عنواف ( دعاليات انط قطيا الاام ة 11|29غزة: اطمقت حركة "حماس" اليوـ الاميس  

 "حجارة ال جيؿ .. طريؽ الطحرير".
جاء ىذا ا ع ف ا ؿ مؤطمر صحفي عقدطو الحركة مف أماـ منزؿ مؤ س الحركة الشييد أحمد يا يف دي 

 مدينة غزةج وبحضور عدد مف قادة وكوادر الحركة.
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طمر الصحفي اف الحفؿ وأوضح دوزي برىوـ الناطؽ با ـ الحركة ا ؿ ط وطو لبياف الحركة دي المؤ 
المركزي لمحركة  يكوف دي الثامف مف كانوف اوؿ  دي مبر( المقبؿ وذلؾ دي  احة الكطيبة غرب مدينة 
غزة. وقاؿ: "إف المعاد ت ط يرت وموازيف القوى ااطمفتج و نفرض معاد طنا بكؿ قوةج ولف ن طقيؿ حطى 

 ريرج وططيير القدس مف دنس ال اصبيف".طحرير كؿ دم طيفج وىا نحف اليوـ ن مؾ الطريؽ نحو الطح
 21/11/2012قدس برس، 

 
 حماس تدعو إلى وضع حد لةنتهاكات اإلسرائيمية في القدس 22

غزة: حّذرت حركة "حماس" ا حط ؿ اإل رائيمي مف طنفيذ بناء كنيس ضاـ با ـ "جوىرة إ رائيؿ" عمى 
ج واعطبرت ذلؾ "انطياكًا صاراًا لمعراؼ أنقاض مصّمى إ  مي دي قمب البمدة القديمة بالقدس المحطمة

والمواثيؽ الدولية وماططًا اطيرًا ييدؼ إلى ططويؽ الم جد األقصى المبارؾج وطمس المعالـ اإل  مية 
 والم يحية وط يير الطبيعة العمرانية لمدينة القدس المحطمة".

ة عنو: "إف محاو ت وقالت الحركةج دي بياف صادر عف مكطبيا اإلع ميج طمقت "قدس برس" ن ا
ا حط ؿ دي طمس المعالـ اإل  مية دي القدس لف طفمح دي ط يير حقائؽ الطاريخ"ج مشددة عمى أنو "آف 

 األواف لوضع حدٍّ  نطياكاطو".
وأضادت: "إنَّنا دي الوقت الذي نردض ونديف بشدَّة الط ّوؿ ا  طيطاني والطيويدي الذي يقوـ بو ا حط ؿ دي 

ج لن ط رب الصمت والطواطؤ الدولي و يا ة ازدواجية المعايير دي الطعامؿ مع انطياكات وجرائـ مدينة القدس
ا حط ؿ ضد شعبنا الفم طيني وأرضو ومقد اطوج ونؤّكد أفَّ ماططاطو ا حط ؿ ومحاو طو الطيويدية 

 المكشودة لف طفمح دي ط يير حقائؽ الطاريخ".
لى "الطصّدي لطمؾ الماططات والجرائـ"ج كما دعت منظمة ودعت حركة "حماس" الشعب الفم طيني إ

الطعاوف اإل  مي وجامعة الدوؿ العربية إلى "طحّمؿ م ؤولياطيما دي حماية القدس واألقصى مف اطر 
 الطيويد الم طمر".

 21/11/2012قدس برس، 
 

  من كتائب القسام جراء انفجار صاروخ من مخمفات االحتةل شمال قطاع غزة شهيد 13
( شػاب دم ػطيني وأصػيب عػدد آاػر بجػراحج جػراء انفجػار صػاروخ 11|03ة: ا طشيد دجر اليـو الجمعة  غز 

 لـ ينفجر مف مامفات ا حط ؿ شماؿ قطاع غزة.
وقالت مصادر دم طينية إف انفجاًرا قوًيا ىز أحد مواقع "كطائب الق اـ"ج الذراع الع كري لحركة "حمػاس" دػي 

اؿ قطػاع غػزةج والػذي كػاف قػد طعػرض اػ ؿ العػدواف عمػى غػزة لمقصػؼ عػدة بمػدة بيػت  ىيػا الواقعػة دػي شػم
 مرات.

أنػػػو طبػػػيف بعػػػد وقػػػوع ا نفجػػػار أنػػػو نجػػػـ عػػػف انفجػػػار أحػػػد صػػػواريخ ا حػػػط ؿ الطػػػي طػػػـ  وأضػػػادت المصػػػادر
الموقػػػع اػػػ ؿ إحػػػدى ال ػػػارات عميػػػو. وأكػػػدت مصػػػادر طبيػػػة دم ػػػطينية انػػػو ا طشػػػيد جػػػراء ىػػػذا  قصػػػؼ دييػػػا

 ناصر "كطائب الق اـ" ويدعى مصطفى حجازي.ا نفجار أحد ع
 21/11/2012قدس برس، 

 
 مؤتمرها السابععقد  فتح تبحث ترتيب أوراقها قبل 16
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 عت حركة الطحرير الوطني الفم طيني  دػطح( ودػي ظػؿ المط يػرات القائمػة إلعػادة : نابمس - عاطؼ دغمس
عػػػاـ القػػػادـ لططػػػدارؾ مػػػا داطيػػػا دػػػي مؤطمرىػػػا طرطيػػػب أوراقيػػػا عبػػػر دعوطيػػػا مػػػؤارا لعقػػػد مؤطمرىػػػا ال ػػػابع أوائػػػؿ ال

 .1339ال ادس الذي ٌعقد بمدينة بيت لحـ دي أغ طس/ آب 
ورأى عضو المجنة المركزية عباس زكي أف الدعوة لممؤطمر جاءت نطيجة لم طجدات وطحديات طططمب وضع 

كمػا  مػؿ الم ػؤولية.إ طراطيجيات عمؿ ودم فات واضحة ووحدة ل ة  يا ية لمحركػة الطػي طقػود المشػروع وططح
أنو ي طكمؿ نظيره ال ادس ااصػة وأنػو  ػُينفذ مػا لػـ ٌيطبػؽ مػف القػرارات ال ػابقة "ألف الحركػة يجػب أف طيػطـ 

 باألنوية الصمبة وبططبيؽ النظاـ لطكوف مييأة لمواجية الطحديات الكبرى الطي  طواجو القضية الفم طينية".
بالعمميػػة ال يا ػػية ووىػػـ ال ػػ ـ منػػذ عشػػريف عامػػا إضػػادة  ورأى زكػػي أف مط يػػرات طحكػػـ ذلػػؾ أىميػػا المطعمػػؽ

   طمرار اعطبار إ رائيؿ أف الضفة ال ربية أراض غير محطمةج كما أف غزة طحّولت لحقؿ طجارب ل حط ؿ.
وقاؿ القيػادي الفطحػاوي ح ػاـ اضػر إف الػدعوات لعقػد المػؤطمر القػادـ لػف طجػد آذانػا صػاغية رغػـ ضػرورطوج 

 و بطوؿ الفطرة بيف المؤطمر الاامس وال ادس والطي ا طمرت عشريف عاما.م طد  عمى ك م
واعطبػػر أف المجنػػة المركزيػػة لفػػطح "والطػػي جػػاءت نطيجػػة لمطزويػػر ولامػػؿ ديمقراطػػي دػػي طرطيػػب المػػؤطمر ال ػػابؽ 
جػراء ا نطاابػات" ىميػا إنيػاء وطصػػفية حركػة دػطحج مطوقعػا أف طمطػد دطرطيػػا ألكثػر مػف عشػريف عامػا حفاظػػا  وا 

 عمى المصالح الشاصية ولطنفيذ ميمطيا.
أف طعقػػد دػػطح مؤطمرىػػا أو أف ط ػػّوي وضػػعيا كونيػػا لػػـ ططبػػؽ  -الػػذي يوصػػؼ بالمعػػارض -وا ػػطبعد اضػػر 

 قرارات المؤطمر ال ابؽج وقاؿ "دطح أصبحت اارجة مف الطاريخ وما نراه ىو جمبة الرحيؿ".
اد الم طشػري دػي مؤ  ػات ال ػمطةج وط ييػب نطيجة  ببيف أ ا ػييف ىمػا "الف ػ -ودؽ اضر-وطراجعت دطح 

 الديمقراطية وطعطيميا بالكامؿ".
 19/88/1381الجزيرة، نت، 

 
 االعتراف بفمسطين لن يغير شيئا عمى األرضو يقطر بالسم واألكاذيب خطاب عباس : نتنياهو 10

وزراء رئػػػػيس الػػػػ ج أفوكػػػػا ت عػػػػفالقػػػػدس المحطمػػػػة مػػػػف  ، 33/88/1381، الحيمممماة الجديممممدة، رام اهلل ذكػػػػرت
دي طصريح صحفي مقطضب إف اطاب عباس أمػاـ الجمعيػة العامػة الطابعػة قاؿ  جاإل رائيمي بنياميف نطنياىو

"يزاػر با طيامػات ويقطػر بال ػـ واألكاذيػب طجػاه الجػيش ا  ػرائيمي وال ػكاف ا  ػرائيمييف مػا  المطحدةج لممـ
 يشير الى انو ليس با ن اف ال اعي لم  ـ".

نطنيػػاىوج ج أف نظيػػر مجمػػي عػػف مرا ػػميا طػػؿ أبيػػبمػػف  ، 33/88/1381، وسممط، لنممدنالشممرق األ  وأضػػادت
مميػػوف دو ر مػػف أمػػواؿ  133وأقػػدـ عمػػى طحريػػر مبمػػغ  جطراجػػع أمػػسج عػػف طيديداطػػو ضػػد ال ػػمطة الفم ػػطينية

يمػػػة الضػػػرائب الفم ػػػطينية الطػػػي طجبييػػػا وزارة الماليػػػة اإل ػػػرائيمية لصػػػالح ال ػػػمطة الفم ػػػطينية  لقػػػاء عمولػػػة بق
 % عف كؿ مبمغ(. 0.6

عمميػة إرىابيػة مػف  الػرئيس الفم ػطيني محمػود »ومع أف وزيػر اارجيطػوج أدي ػدور ليبرمػافج اعطبػر ا عطػراؼ 
ج راح «عػػدوانا أاطػػر مػػف صػػواريخ قطػػاع غػػزة»واعطبرىػػا وزيػػر ماليطػػوج يودػػاؿ شػػطاينطسج « عبػػاس( أبػػو مػػازف

ليـو دي األمـ المطحدة لف ي ير شيئا عمى األرضج وىو القرار الذي يمر ا»قاؿ: و  جنطنياىو يافؼ مف وطأطو
دػي طػؿ « ديػاف»وكاف نطنياىو يػطكمـج اػ ؿ كممػة لػو دػي مركػز  لف يددع إقامة الدولة الفم طينيةج بؿ يبعدىا.

إف  وقػػاؿ عامػػا عمػػى زيػػارة الػػرئيس المصػػريج أنػػور ال ػػاداتج إل ػػرائيؿج 06أبيػػبج الػػذي احطفػػؿ أمػػس بػػذكرى 
ج ممػػدودة دائمػػا إلػػى ال ػػ ـ ولكػػف لػػف طقػػـو دولػػة دم ػػطينية مػػف دوف اعطػػراؼ بدولػػة إ ػػرائيؿ يػػدناج يػػد إ ػػرائيؿ
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كدولػػػة الشػػػعب الييػػػودي. لػػػف طقػػػـو دولػػػة دم ػػػطينية مػػػف دوف اإلعػػػ ف عػػػف إنيػػػاء الصػػػراعج ولػػػف طقػػػـو دولػػػة 
ه األمور دي دم طينية مف دوف إجراءات أمنية حقيقية طدادع عف دولة إ رائيؿ ومواطنييا. ولـ يرد أي مف ىذ

مشروع القرار.   طذكر بو إجراءات أمنية إل رائيؿ و  يذكر بيا اعطراؼ بد رائيؿ كدولة الشػعب الييػودي و  
 «.يرد بيا اإلع ف عف إنياء الصراع. وىذا ىو مجرد بعض األ باب الطي طددعنا إلى ردض ىذا القرار

 ـ دقػػط مػػف اػػ ؿ  ػػبيؿ وحيػػد وىػػو مفاوضػػات إننػػا نريػػد ال ػػ ـ ولكػػف يمكػػف طحقيػػؽ ال ػػ»وأضػػاؼ نطنيػػاىو: 
مباشػػػرة بػػػيف الطػػػرديف ودوف شػػػروط م ػػػبقةج ولػػػيس مػػػف اػػػ ؿ قػػػرارات أحاديػػػة دػػػي األمػػػـ المطحػػػدة ططجاىػػػؿ 
ا حطياجات األمنية والوجودية اإل رائيمية. إف ال  ـ يطحقؽ دقط مف ا ؿ اطفاقات بػيف أورشػميـ القػدس وراـ 

 «.مرطبطة بالواقع يطـ قبوليا دي األمـ المطحدةاهللج وليس مف ا ؿ قرارات غير 
أقطرح عدـ ا نفعاؿ بالطصفيقات دي »وطوجو نطنياىو إلى معارضيو دي الصحادة ودي الحمبة ال يا ية قائ : 

األمـ المطحدةج وأذكر الطصفيقات الطي حظيت بيا الحكومة اإل رائيمية مف قبؿ المجطمع الدولي عنػدما قػررت 
ع غػػزة بشػػكؿ أحػػادي الجانػػب. حظينػػا بطصػػفيقات ولكػػف طػػـ ضػػربنا بالصػػواريخ. إ ػػرائيؿ ا ن ػػحاب مػػف قطػػا

ارجت مف غزة ودامت إلييا إيراف. ونفس الشيء بالضبط حدث عندما ارجنػا قبػؿ ذلػؾ مػف لبنػاف. إ ػرائيؿ 
يراف دامػت. وبصػفطي رئي ػا لمحكومػة اإل ػرائيمية لػف أ ػمح بدقامػة قاعػدة إرىابيػة إيرانيػة أاػرى دػي  ارجت وا 

قمب الػب دج دػي ييػودا وال ػامرة  الضػفة ال ربيػة(ج كيمػومطرا واحػدا مػف ىنػاج مػف و ػط أورشػميـ القػدس. ولػيس 
ميما كـ إصبعا يردع ضدناج   طوجد أي قوة دي العالـ طجبرني عمػى الم ػاومة عمػى أمػف إ ػرائيؿج و  طوجػد 

 «.عاـ 4333ض إ رائيؿ الطي طمطد إلى أي قوة دي العالـ ط ططيع أف طقطع الع قة بيف شعب إ رائيؿ وأر 
النػػاطؽ ج إلػػى أف امػػاؿ شػػحادة عػػف مرا ػػمطياالقػػدس المحطمػػة مػػف   ،33/88/1381، الحيمماة، لنممدن وأشػػارت

كػد اف ا ػرائيؿ لػف طم ػي ايػة اطفاقيػة مػع ال ػمطة الفم ػطينيةج عمػى رغػـ أبم اف وزارة الاارجيةج ي اؿ بالمورج 
اعطبر الوزير جمعاد اردافج رئيس ال مطة الفم طينيةج محمود و م طينيةج اف اطوطيا طشكؿ ارقا لمطعيدات الف

عباسج غير معني دي ا طئناؼ المفاوضات مع ا رائيؿج قائ :"عباس يطحدث باعطداؿ عبر و ػائؿ ا عػ ـ 
لكنػػو يقػػـو دػػي نفػػس الوقػػت باداػػاؿ ممثمػػي حمػػاس الػػى حكومطػػو وبطدشػػيف  ػػاحات عامػػة طحمػػؿ ا ػػـ ماػػربيف 

 شطب العبارات الطحريضية ضد ا رائيؿ مف الكطب المدر ية"ج عمى حد طعبير ارداف. ويردض كذلؾ 
امػػا نائػػب وزيػػر الاارجيػػةج دانػػي ايػػالوفج دػػاعطبر اف   قيمػػة حقيقيػػة لقػػرارات الجمعيػػة العامػػة ل مػػـ المطحػػدة 

وف اكثػر طصػمبا وىدد قائ :" المواقؼ الطي  ططرحيا ا رائيؿ ا ؿ مفاوضات م طقبمية مع الفم طينييف  طك
دي اعقاب الاطوة الفم طينية ا حادية. كما انيا  ططالب بالحصوؿ عمى ضمانات دولية  ي اطفاقات  يطـ 

 الطوصؿ الييا".
مف جيطو وصؼ رئػيس حػزب البيػت الييػوديج نفطػالي بينػتج الطصػويت الميمػة عمػى قبػوؿ دم ػطيف دػي ا مػـ 

نفطػػالي رئػػيس الحكومػػة الػػى العػػدوؿ عػػف موادقطػػو ال ػػابقة عمػػى  المطحػػدة ب"العمميػػة ا رىابيػػة ال يا ػػية". ودعػػا
اقامة دولة دم طينية" لكي ي ططيع اف يشرح لمعالـ لماذا يعػارض اقػرار مكانػة دولػة غيػر عضػو لمفم ػطينييف 

 دي ا مـ المطحدة"ج كما قاؿ.
 

 لدى األمم المتحدة: الفمسطينيون يديرون ظهرهم لمسةم!! "إسرائيل"مندوب  14
ورج  الميمػة اطابػا شػديد الميجػة حمػؿ ديػو عمػى اطػاب  ػدوب إ رائيؿ لػدى األمػـ المطحػدةج روف برو ألقى من

الرئيس الفم طينيج محمود عباسج مطيما الفم طينييف بأنيـ دي طمبيـ ل عطراؼ بدولة دم طينية غير كاممة 
 وا قرار الطق يـ.عاما عندما ردض 46العضويةج يديروف ظيرىـ لم  ـ ويكرروف اطأىـ الطارياي قبؿ 
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وا طيؿ المندوب اإل رائيمي اطابوج بعد الرئيس عباس بالقوؿ: أقػؼ اليػـو أمػامكـ شػاماا داػورا ألننػي أمثػؿ 
الدولة الييودية الوحيدة دي العالـج والطي أقيمت دي وطنيػا القػديـ. إ ػرائيؿ لي ػت دولػة ططػردد دػي الػدداع عػف 

 نف ياج لكنيا طمد يدىا دائما لم  ـ".
المنػػدوب اإل ػػرائيمي أف إ ػػرائيؿ ىػػي الطػػي طريػػد ال ػػ ـ بينمػػا يطيػػرب الفم ػػطينيوف مػػف ال ػػ ـ. ووجػػو  وزعػػـ

اطابػػو لمػػرئيس عبػػاس قػػائ : " لػػـ أ ػػمعؾ يومػػا ططمػػؽ طعبير"دولطػػاف لشػػعبيف"ج ألف الشػػعب الفم ػػطيني غيػػر 
لػػػب األمػػػـ المطحػػػدة دولػػػة ييوديػػػة. أنػػػت ططا -عامػػػا 46م ػػػطعد ل عطػػػراؼ بمػػػا اعطردػػػت بػػػو ىػػػذه الييئػػػة قبػػػؿ 

الػرئيس عبػاسج بػد  مػف أف طكطػب الطػاريخ مػف  با عطراؼ بدولة دم طينيةج وطحاوؿ كطابة الطػاريخ مػف جديػد.
 جديدج حاف الوقت لصنع الطاريخ".

ع ف ا طعدادىـ إلنياء الصراع  وردد برو  ور دعوات نطنياىو لمجانب الفم طيني با عطراؼ بدولة إ رائيؿ وا 
مػػف ىػػػذه األ ػػس   يظيػػػر دػػي ا قطػػػراح المقػػدـ لمجمعيػػػة العموميػػة ولػػػذلؾ   يمكػػف إل ػػػرائيؿ مػػدعيا "أف أيػػػا 

القبوؿ بيذا ا قطراح". وأضاؼ أف ال  ـ يطحقؽ دقط مف ح ؿ المفاوضات وليس مف ا ؿ ا قطراحات مػف 
 ػػنة بػػيف  4333جانػػب واحػػد. وأف "أي اقطػػراح يصػػدر عػػف األمػػـ المطحػػدة   يمكنػػو أف يقطػػع ع قػػة عمرىػػا 

 الشعب الييودي ووطنو إ رائيؿ".
 19/88/1381، 61عرب

 
 شالوم يهدد باعادة فرض السيطرة العسكرية عمى كافة أنحاء الضفة 11

ىػػػدد النائػػػب األوؿ لػػػرئيس الحكومػػػة ا  ػػػرائيميةج  ػػػيمفاف شػػػالوـج بدعػػػادة ال ػػػيطرة   :القػػػدس المحطمػػػة /  ػػػما
طة الفم ػػطينية بح ػػب اطفػػاؽ "أو ػػمو"ج وذلػػؾ رًدا عمػػى قيػػاـ الع ػػكرية عمػػى الضػػفة ال ربيػػةج الطػػي طػػديرىا ال ػػم

 ال مطة بالطوجو إلى الجمعية العامة لممـ المطحدة والحصوؿ عمى اعطراؼ "دولة مراقب غير عضو".
واطيػـ شػػالوـج وىػو وزيػػر مػػف حػزب ليكػػود الحػػاكـ دػي طصػػريح ليذاعػة العبريػػة صػػباح الجمعػة رئػػيس ال ػػمطة 

قػػاؿ إف "قيػػاـ محمػػود عبػػاس باػػرؽ اطفػػاؽ أو ػػمو معنػػاه بطػػ ف ا طفػػاؽج ممػػا ي ػػمح بدل ػػاء اطفػػاؽ "أو ػػمو"ج و 
 إل رائيؿ بأف طقـو ىي األارى باطوات أحادية الجانب".

وعف ىذه الاطوات الطي طيدد طؿ أبيب باطااذىا؛ قاؿ شالـو اف ما قامػت بػو ال ػمطة "ي ػمح إل ػرائيؿ بب ػط 
طوطنة "معاليػو أدومػيـ"  كبػرى الم ػطوطنات دػي الضػفة( ومدينػة  ػيادطيا عمػى الضػفة ال ربيػة والػربط بػيف م ػ

 القدس". 
 33/88/1381، وكالة سما اإلخبارية
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 ػطيني دػي انضمت زعيمة حػزب العمػؿ إلػى انطقػاد قػرار الطصػويت عمػى الطمػب الفم ػطيني بردػع الطمثيػؿ الفم
األمػـ المطحػدة مػػف مكانػة مراقػػب إلػى دولػة غيػػر كاممػة العضػػويةج معطبػرة أنػو قػػرار  ػيءج  ػػبقو اطػاب قػػاس 

 مميء با دطراءات وطزوير الطاريخ.
ووصػػػفت يحيمػػػودطيش القػػػرار بأنػػػو "قػػػرار أحػػػادي الجانػػػبج يمػػػس بػػػالطريؽ الوحيػػػد الطػػػي يجػػػب اطباعيػػػا وىػػػي 

ر األمـ المطحدة جاء عمى أثر الجمػود ال يا ػي المطواصػؿج وىػو يثبػت المفاوضات الم ئولة. وقالت: "إف قرا
 أنو عمى إ رائيؿ أف ططحكـ بالعممية ال يا يةج وأ  طضطر  مطصاص وطمقي أضرار   ن يطر عمييا".
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واعطبرت يحيموديطش أف عمى نطنياىو أف ي ػأؿ نف ػوج وأف ي ػأؿ شػريكو ليبرمػاف كيػؼ منيػت إ ػرائيؿج أثنػاء 
بيػذه اليزيمػةج وكيػؼ كػاف ىػو وليبرمػاف مػف أعطيػا ىػذه اليديػة لمفم ػطينييف وحطػى دػي يػوـ طػارياي "ورديطو" 

. وامصػػت يحيمػوديطش عمػى القػػوؿ آف األواف اآلف لوقػؼ ردػع أ ػنة الميػػبج حطػى   نزيػد مػػف  مثػؿ ىػذا اليػـو
 قوة اإلنجاز المضر الذي حققو الفم طينيوف".

 33/88/1381، 61عرب
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ال ػػابؽ إييػػود أولمػػرت عػػف اعطقػػاده بأنػػو   يوجػػد  ػػبب يػػدعو ” اإل ػػرائيمي“أعػػرب رئػػيس الػػوزراء :  د .ب .أ(
لمعارضة الطمب الفم طيني دي األمـ المطحدة ااصة أنو   يطعارض مع حؿ الدولطيف. وجاء دعـ ” إ رائيؿ“

اإلاباري األمريكي قبيػؿ الطصػويت دػي الجمعيػة ” يمي بي تذا دا“أولمرت دي اطاب نشرج أمسج دي موقع 
 العامة.

مػػػنح مكانػػػة دولػػػة غيػػػر عضػػػو لمفم ػػػطينييف يضػػػع األ ػػػاس لحػػػؿ الػػػدولطيف وبالطػػػالي يطعػػػيف “وكطػػػب أولمػػػرت 
دػػػور وضػػػع األمػػػـ “وأضػػػاؼ ”. إجػػػراء مفاوضػػػات مػػػع الجانػػػب الفم ػػػطيني عمػػػى ىػػػذا األ ػػػاس” إ ػػػرائيؿ”عمػػػى

البدء دي عممية مفاوضات جادة لمطوصؿ إلى اطفاؽ ” إ رائيؿ“رةج  يكوف عمينا دي المطحدة األ اس ليذه الفك
وأشػار إلػى ضػرورة دعػـ الػرئيس الفم ػطيني محمػود  ”.وغيرىا مػف الم ػائؿ 1914حوؿ الحدود ودقا لاطوط 

 ”.الرج ف بحاجة إلى م اعدطناج وحاف الوقت لنقدميا ليما“عباس ورئيس وزرائو   ـ دياضج وقاؿ 
 33/88/1381، ميج، الشارقةالخ
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اعطبػػرت صػػحيفة ىػػنرطس أف ا عطػػراؼ بدولػػة دم ػػطيف دػػي األمػػـ المطحػػدةج الميمػػةج ىػػو بمثابػػة ر ػػالة طحػػذير 
امف دوليػيف مػع الشػعب عالمية إل رائيؿج طفيد بأف العالـ قد مؿ ا  طيطاف وردض ال  ـج مقابػؿ طأييػد وطضػ

يطاليػا ودوؿ صػديقة أاػرى مػررت  الفم طيني وطموحاطػو. دالػدوؿ األوروبيػة الصػديقة مثػؿ درن ػا وبريطانيػا وا 
عبر طصويطيا الميمة ر الة واضحة إل رائيؿ مفادىا أنو   ط امح بعد اآلف طجاه احط ؿ الضفة ال ربيةج وأنو 

وؿ اليػػد الممػػدودة لم ػػ ـ والرغبػػة اإل ػػرائيمية بالطقػػدـ نحػػو إقامػػة   ثقػػة بعػػد اآلف بالطصػػريحات اإل ػػرائيمية حػػ
 دولة دم طينية.

ومضت الصحيفة طقوؿ إف ا نييار ال يا ي واليزيمة الدبموما ية الميينة الطي منيت بيا إ رائيؿ الميمةج ىي 
بحػؿ الػدولطيفج وكػاف  نطيجة ل يا ة مثابرة قادىا رئيس الحكومة نطنياىو. وقد كانت بدايطيا بردضو ا عطػراؼ

ألقى اطابو دي بار إي فج طحت الض وط األمريكيةج وىو كمف م و شيء مػف الجػاف . صػحيح أنػو طحػدث 
 عف الدولة الفم طينية لكنو لـ يطرح الموضوع لمطصويت عميو دي الحكومة.

 19/88/1381، 61عرب
 

 تستبدل القوانين في الضفة: منعًا لمغبن  "سرائيل"إ 38
كشػػػؼ دػػػي ا ػػػرائيؿ عػػػف محػػػاو ت   ػػػطبداؿ القػػػانوف الع ػػػكري ا  ػػػرائيمي : آمػػػاؿ شػػػحادة - القػػػدس المحطمػػػة

والجنائي ا ردني الذي ططبقو ا رائيؿ دي الضفة ال ربيةج بالقانوف ا  رائيمي باعطبار ا حط ؿ ليذه المنطقة 
لػػػذي عػػػرض امػػػاـ حالػػػة مؤقطػػػة. وبػػػادر ليػػػذه الاطػػػوة العقيػػػد اىػػػروف مشػػػنيوتج رئػػػيس المحػػػاكـ الع ػػػكريةج ا
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الم ػػؤوليف دػػي الييئػػات القضػػائية الع ػػكرية جممػػة طعػػدي ت واصػػ حات عمػػى القػػوانيف المطبقػػة اليػػـو بيػػدؼ 
 ال اء الفوارؽ بيف الجيازيف القضائييف.

وطدعي ا رائيؿ اف ا طبداؿ القوانيف الحالية ياطي دي محاولة لمنع ال بف الذي يطعرض لػو الفم ػطينيوف جػراء 
امػر ع ػكري ا ػرائيمي ماطمػؼ. دعمػى رغػـ  1133انوف الجنػائي ا ردنػيج الػذي اضػيؼ عميػو ما يطضمنو القػ

الطعدي ت الطي ادامػت ا  اف اإلجػراءات القضػائية واألدلػة القانونيػة  دانػة الفم ػطيني دػي الضػفةج طػطـ عمػى 
 غرار ما ىو معموؿ بو دي المحاكـ اإل رائيميةج ودقا ألمر ع كري أصدر ليذه ال اية.

بح ب صحيفة "ىارطس" داف القوانيف األمنية ال ارية دي الضفة ال ربية المحطمةج مطشددة أكثر مػف القػوانيف و 
المعموؿ بيا دي إ رائيؿج وذلؾ لمرد والطعامؿ عمى العمميات الطي طجري دي الضفة وطصنؼ طحت بند "جرائـ 

عقوبػػة ال ػػجف المؤبػػد المطبعػػة دااػػؿ  اإلرىػػاب". دعقوبػػة جػػرائـ القطػػؿ دػػي الضػػفة ال ربيػػة ىػػي اإلعػػداـ مقابػػؿ
إ رائيؿ. كذلؾ الحػاؿ بالن ػبة لعقوبػة محاولػة القطػؿج أو الشػروع بالقطػؿج إذ طصػؿ دػي القػانوف اإل ػرائيمي إلػى 

 ال جف لمدة عشريف عاما.
امػػػا دػػػي جانػػػب قػػػوانيف ا راضػػػي وط ػػػجمياج دينػػػاؾ اشػػػكالية طواجػػػو القضػػػاء الع ػػػكري دػػػي الضػػػفةج بح ػػػب 

اذ اف القػوانيف المطبقػة عبػارة عػف امػيط مػػف القػوانيف الطركيػة والبريطانيػة واألردنيػةج إلػى جانػػب ا  ػرائيمييفج 
 األوامر الع كرية اإل رائيمية.

 33/88/1381، الحياة، لندن
 

 بركة: الفقر يزداد بين العرب ويتراجع بين اليهود 31
حمػػد بركػػة" إننػػا نممػػس أف الفقػػر قػػاؿ النائػػب العربػػي دػػي الكن ػػيت اإل ػػرائيمي م :محمػػد ابػػو اضػػير - القػػدس

يطراجع ولو بوطيرة بطيئة بيف الييودج بينما يطصاعد من وبو بيف العربج رغـ أف الفقر بيف العرب يشكؿ أكثر 
 مف ث ثة اضعاؼ الفقر بيف الييود" مشيرا الى أف "لمفقر دي إ رائيؿ طابع قومي  يا ي".

رير الفقر الصادر عف مؤ  ػة الطػأميف ا  ػرائيمية عػف وقاؿ بركة دي بياف صدر عنو اليـو الاميس حوؿ طق
"إف الفقػػر لػػيس قػػدرا بػػؿ ىػػو نطػػائج ال يا ػػة العنصػػرية الر ػػمية الطػػي ط ػػعى لكػػي نبقػػى شػػريحة  ج1311عػػاـ 

ضعيفة دي وجو المؤ  ة الر ميةج الطي طيدؼ ا ا ا الى بػث روح اإلحبػاط كمقدمػة ل قػط ع ا اطيػاري أو 
ج ديمػا طصػؿ الن ػبة بػيف العػرب إلػى %11أشػار ألػى إف ن ػبة الفقػر بػيف الييػود  ا ضطراري مف الوطف". و

61."% 
% وبػػػيف 1949% وبػػػيف العػػػائ تج 1441وأشػػػار الطقريػػػر إلػػػى أف ن ػػػبة الفقػػػر عامػػػة دػػػي إ ػػػرائيؿ طصػػػؿ إلػػػى 

%ج وبػػيف 6041%ج وبػػيف العػػائ ت العربيػػة 6444%ج أمػػا بػػيف العػػرب دػػدف ن ػػبة الفقػػر طصػػؿ 0441األطفػػاؿ 
% وبػيف 14% وبيف العػائ ت الييوديػة 1441%ج ولممقارنة ددف الفقر بيف الييود وحدىـ 44طفاؿ العرب األ

 %.1146األطفاؿ الييود 
% مػف الفقػراء الييػود الػى 63وطابع بركة" إف الماصصات ا جطماعية عمى أنواعياج  ػاىمت دػي ردػع نحػو 

ف الفقػراء العػربج وىػذا إف دّؿ عمػى شػيءج % دقط مػ1146دوؽ اط الفقرج بينما الماصصات ذاطياج ردعت 
 دانو يدّؿ عمى عمؽ الفقر بيف العرب".

وقاؿ بركةج إف طراجع ن بة الفقر بيف الييودج وارطفاعو بيف العرب ليس صددةج ألف ىذه الفجوة بيف الجانبيف 
عاؼ نجػػدىا أيضػػا دػػي معطيػػات البطالػػةج إذ أف معػػدؿ البطالػػة بػػيف العػػرب طصػػؿ الػػى أكثػػر مػػف ام ػػة اضػػ

 ن بطيا بيف الييود.
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 33/88/1381، القدس، القدس
 

 سرائيمية تسمح بترحيل صربي من البوسنة في قضية مذبحة سربرينيتشاإمحكمة  33
قضػػػت المحكمػػػة ا  ػػػرائيمية العميػػػا يػػػـو الامػػػيس بدمكانيػػػة طرحيػػػؿ صػػػربي بو ػػػني مػػػطيـ  :القػػػدس  رويطػػػرز(

 ة لمحاكمطو بطيمة ا بادة الجماعية.الى البو ن 1996بالمشاركة دي مذبحة  ربرينيطشا عاـ 
 1311دػي ينػاير كػانوف الثػاني عػاـ  1334واعطقؿ الك ندر طشفيطكوديطش الذي يعيش دػي ا ػرائيؿ منػذ عػاـ 

رجػؿ ودطػى م ػمـ بالرصػاص  1333بموجب امر اعطقاؿ دولي بعد اف قػاؿ شػيود انػو شػارؾ دػي اعػداـ نحػو 
ونفػى طشػفيطكوديش المشػاركة دػي المذبحػة وقػاؿ  لميػة الثانيػة.دي أ ػوأ مذبحػة طشػيدىا أوروبػا منػذ الحػرب العا
 إنو كاف دقط قائد  يارة بالجيش وقت المذبحة.

و اعد زواج طشفيطكوديش مف ييودية لو منيا أطفاؿ عمى حصولو عمى الجن ية ا  رائيمية. وقضت محكمة 
وقالػػت مطحدثػػة  المحكمػػة العميػػا. جزئيػػة دػػي القػػدس العػػاـ الماضػػي بامكانيػػة طرحيمػػو لكنػػو ا ػػطأنؼ الحكػػـ امػػاـ
 با ـ وزارة العدؿ انو   يمكف الطعف عمى حكـ المحكمة العميا يـو الاميس.

 19/88/1381، وكالة رويترز لألنباء
 

 دبموماسي اسرائيمي سابق: عمى الدولة العبرية تبني المبادرة العربية وتعزيز مكانة الجامعة العربية 36
الدبموما ػػػي اإل ػػػرائيمي ال ػػػابؽج المحػػػامي غمعػػػاد شػػػيرج الػػػذي شػػػارؾ دػػػي الناصػػػرة ػ زىيػػػر أنػػػدراوس: رأى 

ومػػػع ال ػػػورييف إبػػػاف طػػػولي إييػػػود بػػػراؾ رئا ػػػة  1333مفاوضػػػات  كامػػػب ديفيػػػد( مػػػع الفم ػػػطينييف دػػػي العػػػاـ 
الوزراء دي الدولة العبريةج رأى أنو عمى الرغـ مف طمحور النقػاش الػداامي دػي دولػة ا حػط ؿ حػوؿ موضػوع 

الرغـ مػف األحػداث الطػي طجطػاح العػالـ  ىجميورية اإل  مية اإليرانية  مط ؾ ال  ح النوويج وعمم اعي ال
العربيج ددنو يطحطـ عمى صػناع القػرار دػي طػؿ أبيػب أف يقومػوا بدعػادة النظػر دػي مبػادرة ال ػ ـ العربيػة الطػي 

مػؤطمر القمػة العربيػة الػذي انعقػد  ج والطػي عػاد واقرىػا1331وادؽ عمييا مؤطمر القمة العربية دػي بيػروت  ػنة 
 دي ب داد قبؿ ام و أشيرج عمى حد طعبيره.

ورأى شيرج دي درا ة ااصة أعدىا ونشرىا عمى موقع مركز أبحاث األمف القومي الطػابع لجامعػة طػؿ أبيػبج 
بشػكؿ جيػٍد والمرطبط بالمؤ  طيف األمنية وال يا ية دػي إ ػرائيؿج أف الجميػع دػي الدولػة العبريػة بػاطوا ُيػدركوف 

المااطر ال يا ية واألمنية الطي ططربص بد رائيؿ دي مبادرة ال  ـ العربية دي صي طيا الحاليػةج والطػي عمػى 
كػػؿ إ ػػرائيمي عػػدـ ا  ػػطافاؼ بيػػاج ولػػذا يجػػب أف طكػػوف وجيػػو النظػػر الطػػي نطرحيػػا ىنػػاج أضػػاؼ المحػػامي 

عػػدـ اليقػػيف الطػػي يمػػر بيػػا العػػالـ العربػػيج قػػد شػػيرج مدرو ػػة جيػػًدا وعاقمػػو ومطزنػػةج  دطًػػا إلػػى أنػػو دػػي مرحمػػو 
يكوف أي اطفاؽ موقع مف جانب نظاـ عربي معيف عرضػو لماػرؽ مػف جانػب نظػاـ جديػد يحػؿ محمػوج دضػ  

الشػروط الطػي طقطرحيػا  ىعف ذلؾج أوضح الدبموما ي اإل رائيميج ليس دي إمكاف الدولػة العبريػة الموادقػة عمػ
ا طئناؼ المفاوضات  ىىذه الشروط دي إطار عمميا عم ىدااؿ طعدي ت عمالمبادرةج لذا عمييا العمؿ عمي إ

 ال مميةج عمى حد طعبيره.
وبرأيو ددف ىناؾ ثمة أكثر مػف عامػؿ يشػير إلػي احطمػاؿ نجػاح إ ػرائيؿ دػي ذلػؾج دعمػي  ػبيؿ المثػاؿ أعربػت 

ىـ لمبحػث دػي إداػاؿ جامعة الدوؿ العربية وعدد مف ال يا ييف العرب ا ؿ ال ػنوات الماضػية عػف ا ػطعداد
 طعدي ت عمى المبادرة.
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عػػػػوده ال جئػػػػيف  ىومػػػػف ضػػػػمف الطعػػػػدي ت الطػػػػي در ػػػػيا عػػػػدد مػػػػف أعضػػػػاء الجامعػػػػة العربيػػػػةج الموادقػػػػة عمػػػػ
الفم ػػػطينييف إلػػػى أراضػػػي الدولػػػة الفم ػػػطينية دقػػػطج أو ددػػػع طعويضػػػات ليػػػـ دػػػي الػػػدوؿ الطػػػي يعيشػػػوف دييػػػاج 

 المدينة القديمة واألماكف المقد ةج كما قاؿ. ىمـ المطحدة عمطق يـ القدسج وردع عمـ األ ىوالموادقة عم
ع وة عمى ذلؾج قاؿ شير إنو دي رأيو عمى الدولة العبرية أْف ططحاور مع جامعو الدوؿ العربيةج ومع مػؤطمر 

 ج باإلضادة إلى ذلػؾج قػاؿ شػيرج1330الدوؿ اإل  مية الذي طبني  با طثناء إيراف( المبادرة العربية دي  نو 
 حٍد  واء. ىإنو عمى طؿ أبيب الطحاور مع الفم طينييفج مع حركطي  دطح( و حماس( عم

وامص المحامي شير إلى القوؿ إف طعامؿ إ رائيؿ مع مبادرة ال  ـ العربية كأ اسج أو كدطار لممفاوضات 
طيػا دػي الشػرؽ األو ػط بينيا وبيف العالـ العربيج  يمنح الو يات المطحدة رصيًدا  يا ػًيا كبيػًراج و ػيرمـ مكان

والعالـ العربيج كما أف طعػاطي إ ػرائيؿ ا يجػابي مػع المبػادرة العربيػةج الطػي مصػدرىا مع ػكر الػدوؿ ال ػنيةج 
  يقوي ىذا المع كر دي صراعو ضد المع كر الشيعيج عمى حد طعبيره.

 33/88/1381، القدس العربي، لندن
 

 المواجهة مع حماس أثبتت الواقع اإلشكاليليست الحل المطمق و  "العصا السحرية"بورت: اراب 30
الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: قػػاؿ المحمػػؿ اإل ػػرائيمي الماػػطص بالشػػؤوف الع ػػكرية واألمنيػػةج عػػامير راببػػورتج 

( عمػػى اإلنطرنػػتج قػػاؿ دػػي طحميمػػو حػػوؿ إعػػ ف وزارة األمػػف ISRAEL DEFENSEرئػػيس طحريػػر موقػػع  
نظػػاـ الػػدداع الجػػوي ضػػد الصػػورايخ المطو ػػطة المػػدى  العصػػا اإل ػػرائيمية عػػف نجػػاح طجربػػة إطػػ ؽ أولػػىج ل

 ال حرية(ج ىؿ منظومة الدداع مطعددة الطبقات ىي الحؿ المطمؽ لمشاكؿ إ رائيؿ األمنية؟ 
كما يظير الواقع اإلشكالي دي منطقة قطاع غزة بعد حممة  عامود ال حاب(ج ددف الدداع الجيد   يمكنػو أف 

جوميػػة لمجػػيش اإل ػػرائيميج  دطًػػا إلػػى أف الطحػػديات الطػػي  ػػيقؼ أماميػػا جػػيش يػػأطي عمػػى ح ػػاب القػػدرات الي
ا حػػػط ؿ  ػػػطكوف أكثػػػر طعقيػػػًدا بأضػػػعاؼ مػػػف الطحػػػدي الػػػذي شػػػكمطو حركػػػة حمػػػاس دػػػي قطػػػاع غػػػزةج اػػػ ؿ 

 أياـج عمى حد قولو. 1المواجية األايرة الطي ا طمرت 
أف ا اطبػارات كانػت مقػررة دػي بػادئ األمػرج ونقؿ راببورت عف مصدر دي الصناعات الع ػكرية اإل ػرائيمية 

ج لكػػػف الجػػػيش اإل ػػػرائيمي قػػػرر أجراءىػػػا بشػػػكؿ مبكػػػر ب ػػػبب طصػػػعيد الوضػػػع دػػػي إ ػػػرائيؿج 1310دػػػي عػػػاـ 
و  ػػيما العمميػػة الع ػػكرية األايػػرة عمػػى قطػػاع غػػزةج والطػػي أطمػػؽ ا ليػػا الفم ػػطينييف نحػػو ألػػؼ وام ػػمائة 

 طؿ أبيب وضواحييا والقدس المحطمة.صاروخ صوب الدولة العبريةج بما دي ذلؾ 
وبح ب الابير اإل رائيميج ددنو مف المطوقع أف يصبح نظػاـ  العصػا ال ػحرية( حمقػة طػربط بػيف نظػاـ  القبػة 
الحديدية( الااص بد قاط الصواريخ القصيرة المدىج وصواريخ  حيطس(ج ومعناىا بالعربيػة  ػيـج اإل ػرائيمية 

 اض صواريخ  شياب( اإليرانيةج عمى حد قولو.الطويمة المدى القادرة عمى اعطر 
ع Eltaع وعRafaelج وططولى بناءه شػركات ع1314ومف المقرر أف يداؿ النظاـ الجديد الادمة الع كرية عاـ 

 ع األمريكية.Raytheonع وىي شركات إ رائيميةج بالطعاوف مع عElbitوع
 ئمة.بالطوجو إليو بدقة حطى عندما يشؽ طريقو نحو األرض ب رعة ىا

وأضػػاؼ قػػػائً  إف اعطػػػراض الصػػػواريخ بعيػػػدة المػػػدى بشػػػكؿ اػػػاص لػػػيس اليػػػدؼ األ ا ػػػي لمشػػػروع  العصػػػا 
ال حرية( بؿ بالذات الصواريخ ذات المدى المطو ط. ولكفج أضاؼ المحمؿ  العصػا ال ػحرية( ىػي جػزء مػف 

وف مػػػػع والجػػػػيش المفيػػػػـو الػػػػدداعي مطعػػػػدد الطبقػػػػات الػػػػذي طورطػػػػو مديريػػػػة   ػػػػور( دػػػػي وزارة األمػػػػف بالطعػػػػا
اإل رائيميج ومعناه طودير عدة محاو ت  عطراض كػؿ صػاروخ ييػدد إ ػرائيؿ بوا ػطة عػدة و ػائؿ اعطػراض: 
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(ج مشػػػروع آاػػػر يوجػػػد دػػػي مراحػػػؿ الططػػػويرج و حقًػػػاج إذا لػػػـ يػػػنجح 0دػػػي البدايػػػة بوا ػػػطة منظومػػػة  حيػػػطس 
 ةج عمى حد قولو.ج  العصا ال حرية( وأايرا القبة الحديدي1ا عطراضج دبوا طة حيطس 

وط ػػػاءؿ المحمػػػؿ: لمػػػاذا ىنػػػاؾ حاجػػػة إلػػػى ىػػػذا القػػػدر الكبيػػػر مػػػف محػػػاو ت ا عطػػػراض لكػػػؿ صػػػاروخ معػػػاٍد؟ 
وأجػػػاب: دػػػي األ ػػػاس ألف الطيديػػػد دػػػي الم ػػػطقبؿ قػػػد   يكػػػوف صػػػاروخ  غػػػراد( و  حطػػػى  دجػػػر( ب ػػػيطج بػػػؿ 

أنػػو دػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػةج  ػػيكوف ( اإليرانػػي الػػذي يحمػػؿ رأ ػػا مطفجػػرا نوويػػاج مشػػيرا إلػػى 0صػػاروخ  شػػياب 
 اليدؼ الطافيض حطى الصفر  حطماؿ أف ياطرؽ الصاروخ إ رائيؿ.

ولفت أيضا دي  ياؽ طحميمػو إلػى أنػو مثػؿ  القبػة الحديديػة(ج دػدف منظومػة  العصػا ال ػحرية( أيًضػا  ططشػكؿ 
  ػطانر( وحجػرة رقابػةج أ ا ا مف رادار مف إنطاج شركة  ألطا( اإل رائيمية ومػف صػاروخ اعطراضػي مػف طػراز 

 وىي  طكوف أيًضا مثابة منظومة ال  ح األ اس ل  ح الجو ضد طائرات العدوج عمى حد قولو.
وزاد قائً  إنو مف المفطػرض بصػاروخ   ػطانر( أْف يكػوف قاعػدة أيضػا لصػاروخ جػو ػ جػو مػف الجيػؿ ال ػادس 

درة الجيؿ الاػامسج ديبػدو أنػو  ػطكوف لػو أيضػا الذي  ططوره ردائيؿ  حقاج مشدًدا عمى أنو إذا ا طندنا إلى ق
 درجة دي الجوج أي أف يطمؽ أيًضا إلى الوراء. 043قدرة لممناورة بػ 

وامػػص المحمػػؿ راببػػورت إلػػى القػػوؿ: ولكػػف ىػػؿ منظومػػة الػػدداع مطعػػددة الطبقػػات ىػػي الحػػؿ المطمػػؽ لمشػػاكؿ 
اع غػػزة بعػػد العػػدواف األايػػر عمػػى قطػػاع الدولػػة العبريػػة األمنيػػة؟ كمػػا يظيػػر الواقػػع اإلشػػكالي دػػي منطقػػة قطػػ

غزةج والذي ُ مي إ رائيمًيا بحممة عامود ال حابج ددف الػدداع الجيػد   يمكنػو أْف يػأطي عمػى ح ػاب القػدرات 
د طكػوف أكثػر اليجومية لمجيش اإل رائيميج مشدًدا عمى أف الطحديات الطي  يقؼ أماميػا الجػيش اإل ػرائيمي قػ

 طعقيًدا بأضعاؼ مف الطحدي الذي شكمطو المقاومة الفم طينية دي قطاع غزةج عمى حد قولو.
 33/88/1381، القدس العربي، لندن
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طواصػػؿ أو ػػاط إع ميػػة و يا ػػية بد ػػرائيؿ مياجمػػة الػػرئيس المصػػري محمػػد مر ػػي : حيفػػا – وديػػع عػػواودة

د وطنعطػػو بفرعػػوف الجديػػد بمػػا يػػذّكر بػػالطحريض اإل ػػرائيمي الوا ػػع عمػػى الثػػورة عشػػية  ػػقوط وططيمػػو با  ػػطبدا
 مبارؾ.

وقػػد امطنعػػت إ ػػرائيؿ الر ػػمية عػػف مياجمػػة مر ػػي مباشػػرة عػػدا ىجػػـو رئػػيس ق ػػـ الجنػػاح األمنػػي ال يا ػػي 
رة "إف نظامػا بوزارة دداعيا الجنراؿ عاموس جمعاد عمى مصر الجديدة مطمع الشير, حيث قػاؿ اػ ؿ محاضػ

ا طبداديا مروعا نبت مف رحـ الرغبة بالديمقراطية دي مصر". وأوضح وزيػر الػدداع إييػود بػاراؾ بػأف ذلػؾ   
واعطبرت صحيفة "ي رائيؿ ىيوـ" األو ع انطشارا أف مصػر "طشػيد صػعود درعػوف جديػد  يمثؿ موقؼ إ رائيؿ.

  وؽ الماؿ بمصر. ي طبد بالد طور والقضاء" وطوقعت المزيد مف ا نييارات دي
وبيذه الميجة طحمؿ األ طاذة الجامعية بجامعة طػؿ أبيػب د. ميػرا ط ػوريؼ الماطصػة بالشػؤوف المصػرية عمػى 
 مر ي وططيمو با  طئثار بص حيات طشريعية وطنفيذية مفرطة وطفضيؿ ىويطو الحزبيػة عمػى ىويطػو الوطنيػة.

ط وريؼ أف مر ي " رؽ الثورة" ويرطكب األاطػاء ودي طعميؽ نشرطو صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوـ طزعـ 
واحػػدا طمػػو اآلاػػر. وططيمػػو با ػػط  ؿ نجاحػػو دػػي إحػػراز طيدئػػة دػػي غػػزة لجنػػي مكا ػػب شاصػػية دػػي الحمبطػػيف 

 المصرية والعربية.
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ويواصؿ ال فير اإل رائيمي ال ابؽ بالقاىرة يط حاؽ لفنوف حممطو بطصريحاطو ومحاضراطو عمى النظاـ الجديػد 
يقوؿ دي طصريح إلذاعة الجيش إف الع قات الدبموما ية بيف البمديف لـ طكف مف قبؿ بيذا الم طوى بمصر, د
وينوه بأف " فير إ رائيؿ بالقاىرة دي دطرة مر ػي غيػر موجػود دعميػا ويػداوـ ىنػاؾ يػوميف دقػط كػؿ  مف ال وء.

 أ بوعج والع قات الدبموما ية طكاد طكوف معدومة".
طعمؿ لصالح حماس وططحرؾ ضد إ رائيؿ, لكنو يقوؿ "إف المصػرييف لي ػوا أغبيػاء كما يرى لفنوف أف مصر 

ل ػاء  ولـ يشنوا حربا عمى إ رائيؿ". ويطابع " يواصموف شطـ إ رائيؿ والطظاىر ضػدنا ويػدعوف لطػرد  ػفيرنا وا 
 كامب ديفد لكنيـ لف يددعوا نحو الحرب ضدنا".

مقا  حمؿ ديو عمى مر ػي ونعطػو بػػ "الموظػؼ الرمػاديج  أما المؤرخ الم طشرؽ د. جاي باور دنشر بمدونطو
بياور المعروؼ بمواقفو ال مبية  معدوـ الطجربة والكاريزما ويطيمو بالطحرؾ لادمة برنامج اإلاواف الم مميف".

مف مصر يزعـ أف مشكمة القاىرة الحقيقية وط ويطيا طكمناف بالابزج ويضيؼ "يطضػح اآلف أف اإل ػ ـ لػيس 
 مصر". ىو الحؿ دي

وطقػػوؿ عينػػات ليفػػي الباحثػػة بمركػػز "كيشػػيؼ" لمطابعػػة اإلعػػ ـ إف الصػػحؼ اإل ػػرائيمية طبػػرز "الثػػورة الثانيػػة" 
وردا  عمى مر ي وطعك ػيا بضػوء إيجػابي باػ ؼ طحريضػيا الكبيػر عمػى ثػورة المصػرييف ضػد نظػاـ مبػارؾ.

جديػػد طحظػػى بم ػػاحة وا ػػعة جػػدا عمػػى  ػػؤاؿ الجزيػػرة نػػتج طشػػير ليفػػي إلػػى أف ط طيػػة المعارضػػيف لمنظػػاـ ال
بو ائؿ إع ـ إ رائيمية كثيرة مقارنة مع رواية النظاـ الجديد. وطنوه   ػطاداـ مصػطمحات طكشػؼ عػف دوادػع 

 غير نزيية امؼ الط طية كط مية محمد مر ي بالفرعوف الجديد الذي يحوؿ مصر إلى إيراف ثانية.
رجية اإل رائيمية يئجاؿ بممور اليػـو إف إ ػرائيؿ   ططػداؿ وردا عمى  ؤاؿ الجزيرة نت قاؿ الناطؽ بم اف الاا

نيا   ط ططيع الطأثير عمى مواقؼ الرأي العاـ اإل رائيمي طجاه مصر.  بالشؤوف الداامية لمصر وا 
 11/88/1381، الجزيرة نت، الدوحة

 
عادته لما كان عميه قبل حرب  عسكريخبير  31   8941صهيوني يدعو إلى ربط قطاع غزة بمصر وا 

دعا الابير الع كري الصييونيج إياؿ عودرج إلى ضرورة طحقيؽ "ا نفصاؿ الحقيقي" لقطاع غزة عف الكياف 
بحيػث طصػبح مصػر مػرة أاػرى  1941الصييونيج وربطو مف جديد بمصر كما كاف الوضع قبؿ حرب عاـ 

 م ؤولة عف طزويد القطاع بال مع والمحروقات مف غير أف طمر عف طريؽ "ا رائيؿ". 
ت "عػودر" إلػى أف ربػط غػزة بمصػر ىػو الحػؿ األمثػؿ ألنػو   يمكػف إعػادة ال ػمطة الفم ػطينية إلػى قطػاع ولف

غزةج و  يمكف قطع الكيرباء الطي   ُطش ؿ ماارط الصواريخ دقطج بػؿ حاضػنات ا طفػاؿ دػي الم طشػفياتج 
الم مميف" وحمػاس ُينشػىء و  يمكف القضاء عمى حماس. واعطبر"عودر بأف الطماىي العقائدي بيف "اإلاواف 

"نادػػذة دػػرص" نػػادرة لػػربط غػػزة بمصػػرج ودصػػميا عػػف "ا ػػرائيؿ" بالطػػدريجج بػػؿ إنيػػا ط ػػططيع أف ططمػػب ططبيػػؽ 
 اطفاؽ ال  ـ مع مصر عمى غزةج موضحًا بأف مصر قوية بقدر كاٍؼ لطحكـ غزة. 

لمعبػػػر ردػػػحج لم ػػػمع  ورأى "عػػودر" أف الاطػػػوة األولػػػى لطحقيػػػؽ ذلػػػؾ طكمػػػف دػػػي طمكػػػيف مصػػػر مػػػف دػػػطح كامػػػؿ 
والوقػػود برقابػػة مصػػريةج ودػػي ىػػذه الحػػاؿ لػػف طعػػود ىنػػاؾ حاجػػة "ان ػػانية" لمنفػػاؽج و ػػيكوف نقػػؿ المحروقػػات 
مباشػػرة مػػف مصػػر الػػى غػػزة ا شػػارة ا ولػػى لػػربط القطػػاع بيػػا مػػف جديػػدج وىكػػذا يمكػػف لممصػػرييف اف ُيظيػػروا 

اجنبيػػة مػػف الطجػػارة المشػػروعة الػػى غػػزة ومنيػػاج مكػػانطيـ الااصػػة نحػػو غػػزةج واف يك ػػبوا دػػي المقابػػؿ عممػػة 
 و طكوف المطارات والموانيء دي  يناء الباب الجديد الى غزةج بدً  عف المعابر الحدودية مع "ا رائيؿ".

 القناة العاشرة  عف العبريةج طرجمة المركز(
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 11/88/1381، 1416التقرير المعموماتي 
 

 يس "جوهرة إسرائيل" في القدساالحتةل يستعد لتشييد كنمؤسسة األقصى:  31
إف ا حط ؿ اإل رائيمي  يباشر ج دي بياف ليا” مؤ  ة ا قصى لموقؼ والطراث“قالت : محمود أبو عطا

دي قمب البمدة القديمة بالقدس يبعد نحو مائطي مطر عف ” جوىرة ا رائيؿ”قريبا ببناء كنيس ضاـ با ـ 
طرميـ كنيس ييودي قديـج عمما اف ىذا البناء أقيـ عمى  الم جد ا قصى مف الجية ال ربيةج وذلؾ بادعاء

أنقاض مصمى ا  ميج ويطكوف الكنيس الجديد المذكور مف ث ث طوابؽ دوؽ ا رض وقبة مقببة ضامةج 
 مطرًاج وبطكمفة طصؿ الى ام يف مميوف شيقؿ. 10و يكوف ارطفاعو عف ا رض نحو 

كنيس ىو طيويد المشيد المقد ي العاـج ومحاولة الطافيؼ وأشارت المؤ  ة اف اليدؼ مف وراء بناء ىذا ال
مف عظمة العمائر ا   مية والم يحية المقد ةج ااصة الم جد ا قصى المبارؾج وقبة الصارة عمى وجو 

اف ىذا الكنيس ىو الثالث مف نوعو ا ؿ ال نوات األايرةج  بقو بناء ” مؤ  ة ا قصى“الطحديدج وذكرت 
ج عمما أف الث ث كنس ىذه بنيت عمى أنقاض أوقاؼ ا  مية ”ايمة ا حؽ“نيس ج وك”كنيس الاراب“

 االصة.
اف ما ي مى بمجنة الطاطيط والبناء المحمية الطابعة لمبمدية العبرية دي القدس ” مؤ  ة ا قصى“وأدادت 

ج -يؿجوىرة   او  و نة( ا رائ -”طفئيرت ي رائيؿ“صادقت يوـ أمس عمى ما ا مطو ماطط طرميـ كنيس 
ج -الطابع لبمدية ا حط ؿ دي القدس- بقطو جم ة قبؿ يوميف ديما ي مى بق ـ اعادة وطأىيؿ اآلثار 

وىو دي ا صؿ حي الشرؼ  -”الشركة لططوير الحي الييودي“والماطط المذكور ىو بمبادرة ما ي مى بػ 
 ”.مية مطة اآلثار ا  رائي“ج وبدعـ مما ي مى بػ -ـ1941الذي دمره ا حط ؿ عاـ 

 19/88/1381، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 عممية حفر حول وتحت المسجد األقصى 63: اإلنتهاء من أكثر من مؤسسة األقصى 39
حفر األنفاؽ دي القدس بدأ مف ج أف ”قاؿ محمود أبوعطا المن ؽ اإلع مي لمؤ  ة األقصى لموقؼ والطراث

حكـ الدولة العثمانيةج وأيضا دي عيد اإلنطداب البريطانيج كما ( وذلؾ منذ آار  نوات 1941قبؿ العاـ  
( حفريةج 43إ طمر بعد ذلؾج لكفج ومنذ احط ؿ القدس ول اية يومنا ىذاج أنيت إ رائيؿ وحدىا أكثر مف  

( حفرية م طمرة دي المناطؽ المحيطة بالبمدة القديمة دي القدسج 13كما أنو حاليا يوجد ما   يقؿ عف  
ي دنحف أماـ شبكة أنفاؽ مفطوحة ومطواصمة وطمطد مف الجيات األربعة حوؿ وأ فؿ الم جد األقصى وبالطال

المبارؾج عمما أف اإلحط ؿ ي وؽ ومف ا ؿ المرشديف ال ياحييف معمومات باطمةج يدعوف دييا بأف ىذه 
يا كانت قنوات مائية األنفاؽ ىي م ارات مف زمف الييكؿ المزعوـ األوؿ والثاني! رغـ أف الثابت أف أغمب

مع العمـ أف عمميات الحفر المقصودة طحت  ”.بنيت دي العيد اليبو ي الكنعانيج ودي زمف الا دة األموية
 أماكف العبادةج طاالؼ القوانيف الدولية المطعمقة بحرية العبادة وحرية األدياف والحفاظ عمى مكانيا ومكانطيا.

 19/88/1381، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

  شهيدًا  811ارتفاع عدد شهداء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة إلى  63
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( شاب دم طيني وأصيب عدد آار بجراحج جراء انفجار صاروخ 11|03غزة: ا طشيد دجر اليوـ الجمعة  
لـ ينفجر مف مامفات ا حط ؿ شماؿ قطاع غزة. ويكوف عدد الشيداء الذيف  قطوا ب بب العدواف 

 شييًدا. 111يمي عمى قطاع غزة قد ارطفع إلى اإل رائ
 33/88/1381قدس برس، 

 
 االمم المتحدة في تظاهرات حاشدة في الضفة الغربية وقطاع غزة دعما لطمب العضوية 68

ارجت الجماىير الفم طينية موحدة بكادة دصائؿ العمؿ الوطني وا   ميج دي طظاىرات حاشدة  :راـ اهلل
غزةج دعما لطمب العضوية الفم طينية المقرر الطصويت عميو دي الجمعية العامة دي الضفة ال ربية وقطاع 

 لممـ المطحدة دي  اعة مطأارة مف اليـو الاميس.
واحطشد ا  ؼ دي "دوار المنارة" و ط مدينة راـ اهللج دي م يرة دعـ لطوجو الرئيس لطمب العضويةج وردعت 

محمود عباس و دطات طحمؿ عبارات الطأييد لحصوؿ دم طيف  األع ـ الفم طينية وصور الرئيس الفم طيني
 عمى صفة "دولة مراقب غير عضو" دي األمـ المطحدة.

ج انطمقت م يرة حاشدة شارؾ دييا اكثر مف  ميداف جماؿ عبدالناصر مف الؼ مواطفج  16ودي طولكـر
ى د لة لمدولة رقـ بالوف ص ير عم 194باط ؽ بالوف ضاـ يحمؿ عمـ دم طيني كبير كما طـ اط ؽ 

 دي ا مـ المطحدة و ط طصفيؽ وطرحيب ودرحة مف الجميع. 194
ودي نابمسج شارؾ عشرات ا  ؼ دي الميرجاف الحاشدج دعما وطاييدا لاطوة الرئيس محمود عباس والقيادة 

 الفم طينية لمطوجو الى ا مـ المطحدة لمحصوؿ عمى صفة عضو مراقب لدولة دم طيف.
رج ا  ؼ مف ابناء المحادظة دي م يرة جماىيرية حاشدة انطمقت مف اماـ دوار ا  طق ؿج ودي  مفيتج ا

دعت الييا محادظة  مفيت وقوى ودصائؿ منظمة الطحرير الفم طينيةج دعما وطاييدا لطوجو الرئيس "ابو 
 مازف" والقيادة الفم طينية الى ا مـ المطحدة لنزع ا عطراؼ بفم طيف كعضو مراقب.

قطاع غزةج أكدت القوى الوطنية واإل  مية دي قطاع غزةج اليـو الاميسج دعميا لاطوة الرئيس  ودي
جاء ذلؾ  محمود عباس بالطوجو لممـ المطحدة لطمب نيؿ عضوية دولة "غير مراقب" دي الييئة الدولية.

ذه الاطوةج و ط طرديد ا ؿ م يرة نظمطيا القوى الفم طينية ب زةج بمشاركة اآل ؼ مف المواطنيف دعمًا لي
 شعارات مف الجماىير ططالب بدنياء ا نق اـ.

ودطحت و ائؿ اإلع ـ الر مية والحزبية المحمية موجات بث مفطوح لنقؿ الطظاىرات المؤيدة لطمب العضوية 
 وطأكيد الدعـ الشعبي ليذه الاطوة إلى جانب بث األغاني الوطنية.

 19/88/1381، القدس، القدس
 

 الوطني الديمقراطي: االعتراف بدولة فمسطين خطوة لألمام التجمعحزب  61
أصدر الطجمع الوطني الديمقراطيج اليوـ الاميسج بيانًا حوؿ طرح ا عطراؼ بفم طيف كدولة غير عضو 
دي األمـ المطحدةج أكد ديو أف ىذا الطوجو اطوة دي ا طجاه الصحيحج ودعا إلى اطماـ المصالحة والوحدة 

لى طف  عيؿ المقاومة الشعبيةج والطشديد عمى حقوؽ ال جئيف.الوطنية وا 
وجاء دي البياف: "إف الطوجو إلى األمـ المطحدة ل عطراؼ بدولة دم طيف ىو اطوة إلى األماـ وا طحقاؽ 
أممي لطصحيح جزء مف ال بف الذي لحؽ بشعب دم طيف نطيجة لمطداعيات الكارثية لقرار الطق يـج الذي 

. ونحف نعطبر ىذه الاطوةج طصحيحا لم ار احطكـ إلى مفاوضات ثنائية عبثية أصدرطو األمـ المطحدة
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محكومة لطوازف القوى المائؿ لصالح إ رائيؿج وطفعي  لمرجعية األمـ المطحدة الطي مف المفروض أف ط طند 
قامة الد ولة إلى القرارات الدوليةج وباألاص القرارات الااصة بدنياء ا حط ؿ وطفكيؾ الم طوطنات وا 

 ".194الم طقمة كاممة ال يادة وعاصمطيا القدس الشريؼ وضماف حؽ ال جئيف بالعودة ودؽ القرار 
 19/88/1381، 61عرب

 
 حجاب في الشاشات الفمسطينية  زمةأرام اهلل:  63

اعطصمت صحاديات شابات ظير األربعاءج عند دوار المنارة و ط راـ اهللج احطجاجًا : بديعة زيداف –راـ اهلل 
 ما اعطبرنو طمييزًا يواجينو بالطوظيؼ دي الفضائيات والطمفزيونات الفم طينية. عمى

 وردعت المعطصمات شعارات ططالب بطودير درص عمؿ لممحجبات.
الحجاب ىو ال بب الرئيس دي عدـ الطوظيؼج ويوجد زمي ت لنا ُدصمف »وقالت الصحادية معزوزة مو ى: 

 «.مف العمؿ بحجة الحجاب
 يطوجيف إلى الجيات القانونية  نطزاع حقوقيف ودؽ القانوف الذي   يمنع المحجبة »طجات وأكدت أف المح

 «.مطمبنا حؽ... ومف حؽ الجميور رؤية محجبة عمى الشاشة»ج مضيفة: «مف العمؿ
أما محمد البرغوثيج نائب المدير العاـ لمبرامج دي طمفزيوف دم طيفج دنفى الحديث عف إقصاء المحجباتج 

دي طمفزيوف دم طيف ا نطصار لمكفاءةج ولممذيعة «: »الحياة»أي منيف ب بب الحجاب. وقاؿ لػ أو دصؿ 
 «.ذات الثقادة العاليةج والشكؿ المقبوؿ دي آفج ب ض النظر أكانت محجبة أـ  

دي طمفزيوف دم طيف ام ة برامج عمى األقؿج طقدميا محجباتج ولدينا محجبات يعممف مرا  ت »وأضاؼ: 
ج كما أف مرا  ت لنا دي غزة محجباتج ومديرة مكطبنا دي «دم طيف ىذا الصباح»بينيا برنامج لبرامج 

 «.نابمس محجبةج وجميعيف يظيرف عمى الشاشة
 33/88/1381، الحياة، لندن

 
 

 الخارج بعد منع مديرها من مزاولة عممه بغزة: إضراب دائرة العةج  66
الطابعة لوزارة الصحة دي حكومة الدكطور   ـ دياض دي أضربت إدارة الع ج دي الاارج دي قطاع غزة 

الضفة ال ربيةج عف العمؿ اعطبارًا مف أمس وحطى أجؿ غير م مى. وجاء قرار اإلضراب الصادر عف وزارة 
الصحة دي راـ اهلل بعدما منعت شرطة المباحث الطابعة لوزارة الداامية دي الحكومة الطي طقودىا حركة 

 رئيس الدائرة الجديد الدكطور دطحي أبو وردة مف مزاولة مياـ عممو. دي قطاع غزة« حماس»
 33/88/1381، الحياة، لندن

 
 الشرق األوسطفي  السةم الشامل: حل الدولتين المدخل لتحقيق ممك األردن 60

دػػي ر ػػالة إلػى رئػػيس لجنػػة الحقػػوؽ غيػر القابمػػة لمطصػػرؼ لمشػػعب ج اهلل الثػػاني قػػاؿ الممػػؾ عبػد: بطػػرا –عمػاف 
إف حػػؿ الػػدولطيفج الػػذي يحظػػى بدجمػػاع دولػػيج ىػػو األ ػػاس إلنيػػاء الصػػراع  جم ػػطيني عبػػدو  ػػ ـ ديػػالوالف

 الفم طيني اإل رائيميج والمداؿ لطحقيؽ ال  ـ الشامؿ دي الشرؽ األو ط.
ودعػػا المجطمػػع الػػدولي إلػػى طحمػػؿ م ػػؤولياطو دػػي حػػث جميػػع األطػػراؼ عمػػى الطم ػػؾ بيػػذا الحػػؿ والعػػودة إلػػى 

ض طعالج ماطمؼ قضايا الوضع النيائي قبؿ أف يا ر الجميع ىػذه الفرصػة الثمينػةج وصػو  إلػى عممية طفاو 



 
 
 

 

 

           19ص                                    1496العدد:                33/88/1381الجمعة  التاريخ:

جييػػا بمنا ػػبة يػػوـ الطضػػامف مػػع ممػػؾ األردف دػػي الر ػػالة الطػػي و واعطبػػر  إقامػػة الدولػػة الفم ػػطينية الم ػػطقمة.
عمػػى أمػػف وا ػػطقرار الشػػعب الفم ػػطينيج أف العػػدواف اإل ػػرائيمي األايػػر عمػػى قطػػاع غػػزة شػػكؿ طيديػػدا اطيػػرا 

منطقػػة الشػػرؽ األو ػػط وم ػػطقبؿ شػػعوبياج األمػػر الػػذي يؤكػػد الحاجػػة الما ػػة إلػػى دعػػـ جميػػع الجيػػود الدوليػػة 
واإلقميمية إلدامة اطفاؽ الطيدئة الذي طـ الطوصؿ إليوج وم اعدة الشعب الفم طيني عمى طجاوز اآلثار األليمة 

 الطي امفيا ىذا العدواف.
33/88/1381، الدستور، عّمان  

 
 وتعزيز دورها "األونروا": مستعدون لدعم األردني الوزراءرئيس  64

اهلل الن ػػػور دػػػي مكطبػػػو برئا ػػػة الػػػوزراء اليػػػـو الامػػػيس  ا ػػػطقبؿ رئػػػيس الػػػوزراء الػػػدكطور عبػػػد:  بطػػػرا(- ال ػػػبيؿ
ة عمميات ونروا( ديميبو غراندي بحضور وزير الطنمية ا جطماعية وجيو عزايزه ومدير المفوض العاـ لوكالة  األ

 ونروا دي عماف مارطا جولبروف.األ
واكػػػػد رئػػػػيس الػػػػوزراء طقػػػػدير ا ردف لمعمػػػػؿ الميػػػػـ الػػػػذي طقػػػػوـ بػػػػو ا ونػػػػروا وا ػػػػطعداد الحكومػػػػة لبػػػػذؿ الجيػػػػود 

 الدبموما ية ال زمة مع الدوؿ المانحة لدعـ الوكالة وطعزيز دورىا.
19/88/1381، السبيل، عّمان  

 
 د األردن لتقديم خبرته في الطب الشرعي إلى فمسطينيؤكد استعدا األردني وزير الصحة 61

اػ ؿ اجطمػاع نظمػو أمػس دػي  جالمطيػؼ وريكػات أكػد وزيػر الصػحة الػدكطور عبػد: محمود الطراونػة -عماف 
عمافج مكطب األمـ المطحػدة المعنػي بالماػدرات والجريمػةج ومقػره دم ػطيفج ا ػطعداد األردف لطقػديـ ابرطػو دػي 

اء دػي ال ػػمطة الوطنيػة الفم ػطينيةج بالطعػػاوف والطن ػيؽ مػع مكطػػب األمػـ المطحػػدة مجػاؿ الطػب الشػػرعي لمشػق
 والوكالة الكندية لمطنمية الدولية.

33/88/1381، الغد، عّمان  
 

 األدوات المنزلية عميها كتابات عبرية و  لبنان: الجيش يصادر كمية من األلعاب 61
صادر كمية مف األلعاب واألدوات المنزلية مدّوف  أعمف الجيش المبناني الاميسج أنو(: يو بي أي  –بيروت 

وقػػاؿ الجػػيشج دػػي بيػػاف أنػػو طػػـ ط ػػميـ  لبنػػاف. إلػػىعمييػػا عبػػارات بالم ػػة العبريػػة كانػػت دػػي طريقيػػا لمػػداوؿ 
 الم طوعب إلى إدارة جمارؾ المردأج وبدأت الطحقيقات دي ظروؼ محاولة إداالو.

33/88/1381، الحياة، لندن  
 

 التاريخيفي األمم المتحدة باإلنجاز تصف عضوية فمسطين ةمياإلسالتعاون منظمة  69
أكمؿ الديف إح اف أوغمو قرار قبوؿ دم طيف  اإل  مياعطبر األميف العاـ لمنظمة الطعاوف : محمد رشاد

وا طعادة الحقوؽ  اإل رائيميعمى طريؽ إنياء ا حط ؿ  طارياياً  األمـ المطحدة إنجازاً  ديدولة غير عضو 
المنطقة عمى  ديطجاه طعزيز درص ال  ـ الدائـ  الدوليوأشاد أوغمو بموقؼ المجطمع  نية المشروعة.الفم طي

ج ال يا يبيذا ا نطصار  الفم طينيمحمود عباس والشعب  الفم طينيمبدأ حؿ الدولطيفج مينئ الرئيس 
 الطيوأثنى عمى الدوؿ  الدولة بصورة   يمكف الرجوع عنيا. دي الفم طينيأنو قد  جؿ حؽ الشعب  مشيراً 

 صوطت لصالح ىذا القرار.



 
 
 

 

 

           33ص                                    1496العدد:                33/88/1381الجمعة  التاريخ:

 33/88/1381اليوم السابع، القاهرة، 
 

 : ال يمكن أن تتحقق العدالة إال بإقامة الدولة الفمسطينية والحصول عمى العضوية الكاممةأوغمو 03
العالـ لدعـ حقوؽ الشعب  أوغمو ددعا وزير اارجية طركيا داوو  :أرناؤوطعبد الرؤوؼ  -نيويورؾ 

ططحقؽ دوف طمكيف  أف  يمكف  اإلن افلفم طينيج وطحقيؽ العدالة لمشعب الفم طيني واف العدالة وحقوؽ ا
 األطوؿ"القضية الفم طينية ىي : المطحدة األمـ أماـوقاؿ دي كممة لو  الشعب الفم طيني مف حقوقو.

مكافج والفم طينييف والفم طينيوف يعانوف ااصة دي غزة المحاصرة ودي الضفة الحواجز طنطشر دي كؿ 
ف طركيا طقؼ مع إ" :وقاؿج ضمائرنا" إلىيطعرضوف لمطنكيؿ والطشريد عمى مدى عقود وىـ بحاجة 
 .نيا "لف ططرؾ الفم طينييف لوحدىـ"ا  و  الفم طينييف حطى طقاـ الدولة الحرة وعاصمطيا القدس الشريؼ"ج

نياءجؿ طحقيؽ العدالةج أمف  جانب الفم طينييفج إلىالوقوؼ  إلىالمجطمع الدولي  أوغموودعا  معاناطيـ  وا 
"اليـو يـو طارياي  وأضاؼ: الطمب الفم طيني وطبنيو. لطأييدالجميع  وأدعونعيش لحظة الحقيقةج  اآلفوقاؿ: 

ج ي يطمح لطحقيؽ الكرامة والا ص مف ا حط ؿ"ذمعاناة الشعب الفم طيني ال إلىيطيح الفرصة لنا لمنظر 
الدولة الفم طينية والحصوؿ عمى العضوية  بدقامة إ ططحقؽ العدالة  أف  يمكف  أنو الوزير الطركي وأكد

 .المطحدة األمـالكاممة دي 
 33/88/1381، رام اهلل، األيام

 
 
 

 ال سبب لعدم قبول المجتمع الدولي طمب فمسطين أن تكون دولة مراقبة غير عضو :اندونيسيا 08
يكوف  أف"حاف الوقت لممجطمع الدولي  :رجية اندوني ياقاؿ وزير اا :أرناؤوطعبد الرؤوؼ  -نيويورؾ 

مس أ لممـ المطحدة الجمعية العامة أعضاء إلىطوجو ج و الحقيقة "مشدديف عمى جاىزية الفم طينييف لمدولة"
"نأمؿ : ضاؼأو ج طكوف دولة مراقبة غير عضو" أف"   بب لعدـ قبوؿ المجطمع الدولي طمب دم طيف قائً : 

نياء ا  طيطاف وحصار إلى إودعا ج المطحدة" األمـبوؿ طمب دم طيف بالعضوية الكاممة دي ق يضاً أف يطـ أ
 غزة

 33/88/1381، رام اهلل، األيام
 

 ة وبحرينية تزور غزة وتؤكد تضامنها مع القطاعوسوداني أندونيسية يةد تضامنو وف 01
ابج دي مقر المجمس بمدينة ا طقبؿ النائب األوؿ لرئيس المجمس الطشريعي د. أحمد بحر وعدد مف النو 

وأكد رئيس  غزةج أمسج ودديف طضامنييف أحدىما إندوني ي واآلار  وداني وبرلمانييف  ابقيف مف البحريف.
طضامف الشعب ا ندوني ي مع غزة ووقودو مع الحؽ الفم طيني دي  جمحفوظ صديؽ ا ندوني يجالودد 

 ر المقاومة الفم طينية عمى ا حط ؿ اإل رائيمي.انطصا إقامة دولة دم طينية عاصمطيا القدسج مباركاً 
بدورهج طحدث رئيس المجنة الوطنية لم اندة الشعب الفم طيني  وربطو جوكو  عيد عف عمؿ المؤ  ات 
الايرية مف أجؿ دعـ الشعب الفم طينيج مشيرًا إلى أنيا جمعت مميوف دو ر لدعـ وم اندة الشعب 

 وني ي مطضامف بشكؿ كبير مع الشعب الفم طيني.الفم طينيج مؤكدًا أف الشعب ا ند



 
 
 

 

 

           38ص                                    1496العدد:                33/88/1381الجمعة  التاريخ:

رئيس الودد: "إف و  جالم مميف بال وداف اإلاوافالمراقب العاـ لجماعة  جقاؿ الشيخ عمي جاويش جمف جيطو
وأضاؼ:  ال وداف حكومة وشعبًا لدييـ عاطفة إ  مية قوية طجاه دم طيفج وليا مكانة عالية دي قموبيـ".

ومؤ  ات مدى الدمار والمعاناة الطي طواجييا غزةج  وبرلماناً  ف حكومة وشعباً " ننقؿ لياوة دي ال ودا
وط وؿ ا حط ؿ عمى الشعب وقطؿ األطفاؿ األبرياءج و نقؼ بكؿ ما ن ططيع إلى جانبكـ ودعمكـ حطى 

 طحرير دم طيف بدذف اهلل".
 ير قادمة كبيرة ل زة دي مطمع بأف مممكة البحريف  ط جالنائب البحريني ال ابؽ جبدوره أوضح ناصر الفضالة

 الشير القادـ لمطضامف مع غزةج وطقديـ الطينئة بنصر المقاومة وصمود الشعب الفم طيني.
 19/88/1381فمسطين أون الين، 

 
 يدعي عمى جمعاد شارون بتهمة ارتكاب جريمة ضد اإلنسانية تركيمحاٍم  03

رئيس الوزراء اإل رائيمي األ بؽ أريؿ  ردع محاـٍ طركي دعوى عمى جمعاد شاروفج ابف.(: أي.بي.يو 
"ج بعد أف أدلى بطصريحات دعا دييا إلى "ط وية غزة باألرض"ج اإلن انيةشاروفج بطيمة ارطكاب "جريمة ضد 

وذكرت وكالة أنباء  األناضوؿ( الطركية أف المحامي الطركي آدـ يمديريـج طقّدـ  مقطرحًا قصفيا بالقنبمة النووية.
 مكطب النائب العاـ با طنبوؿج ضد جمعاد شاروف.بشكوى جنائية إلى 

 33/88/1381الحياة، لندن، 
 
 
 

 رفع مساهمتها في األونروا إلى الضعفوت الفمسطينية مميون دوالر لمسمطة 03 تقدمالكويت  06
. وقاؿ الفم طينيةمميوف دو ر دي موازنة ال مطة  63أبم ت الكويت جامعة الدوؿ العربية أمس أنيا  ددت 

الكويت  أفالكويت الدائـ لدى الجامعة جماؿ ال نيـ دي طصريحات نقمطيا وكالة األنباء األردنية مندوب 
الضعؼ حطى ططمكف مف ا  طمرار بالقياـ بدورىا دي طقديـ  إلىردعت م اىمطيا دي موازنة األونروا 

 الادمات ل جئيف.
 33/88/1381الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ح فمسطين صفة دولة مراقب مؤسف وغير مجدٍ الخارجية األمريكية: من 00

المطحدة الاميس لصالح ردع  لممـطصويت الجمعية العامة  أفاعطبرت الو يات المطحدة  .(:ب.ؼ.ا 
وقالت  جالمطحدة ىو قرار "مؤ ؼ وغير مجد" األمـصفة دولة مراقب دي  إلىم طوى الطمثيؿ الفم طيني 

مف  ف ىذا القرار "يضع مزيداً إ جا ؿ منطدى دي واشنطف جطوفىي ري كمين األمريكيةجوزيرة الاارجية 
 الطريؽ الوحيد لقياـ دولة دم طينية ىو ا طئناؼ مفاوضات ال  ـ. أفطريؽ ال  ـ"ج معطبرة  أماـالعراقيؿ 

ف القرار المؤ ؼ إالجمعية العامة " أماـالمطحدة  وزاف رايس  األمـمف جيطياج قالت ال فيرة األمريكية دي 
مف العراقيؿ دي طريؽ ال  ـ. ليذا ال بب صوطت الو يات  ير المجدي الذي صدر اليوـ يضع مزيداً وغ

والشعب الفم طيني لف يجد  الكبرى الطي صدرت اليوـ  طط شى قريباً  اإلع ناتف "إوقالت  المطحدة ضده".
   ـ دائـ". إلىالطوصؿ  إمكانيةعف  أكثرالقميؿ مف الط ييرج ما عدا ا بطعاد  إ  عندما يصحو غداً 

 33/88/1381، القدس، القدس
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 إحياء عممية السةمبمون يطالب القادة الفمسطينيين واإلسرائيميين  يبان ك 04

األميف العاـ لممـ المطحدة ج أف محمد رشادنقً  عف مرا مياج  33/88/1381اليوم السابع، القاهرة، نشرت 
ج بعد صدور قرار الجمعية العامة لممـ المطحدة بمنح رائيميواإل  الفم طينيموف طالب الطرديف  يباف ك

 عمى ا لطزاـ طجاه ال  ـ القائـ عمى الطفاوض. جدم طيف وضع دولة غير عضو مراقب باألمـ المطحدة
أف طصويت اليوـ يؤكد الحاجة الممحة  وأضاؼ أنو   يوجد بديؿ عف المفاوضات لطحقيؽ ذلؾج موضحاً 

إنشاء دولطيـ  ديأؤمف بأف لمفم طينييف ليـ الحؽ  :وقاؿ األميف العاـ م زى.   طئناؼ مفاوضات ذات
ودعا األميف العاـ جميع األطراؼ    ـ وأمف مع جيرانيا. ديالم طقمة وأؤمف بأف مف حؽ إ رائيؿ العيش 

ؼ وؿ والحفاظ عمى اإلنجازات المحرزة عمى م ار بناء الدولة الفم طينية وطكثيؤ إلى الطصرؼ بشكؿ م 
 الجيود لطحقيؽ المصالحة وال  ـ الدائـ.

باف كي موف دعا القادة الوكا تج أف ال فيرج نقً  عف  33/88/1381السفير، بيروت، وأضادت 
وقاؿ دي كممة أماـ لجنة الحقوؽ الثابطة  جالمعطمة "إحياء عممية ال  ـ"الفم طينييف واإل رائيمييف إلى 
ما ىو مطموب اآلف ىو إرادة "عباسج إف مطة الفم طينية محمود رئيس ال لمشعب الفم طيني دي حضور 

مواصمة "وجدد طنديده با  طيطافج باعطبار أف «.  يا ية وشجاعةج دضً  عف حس بالم ؤولية الطارياية
 ."ا  طيطاف دي الضفة ال ربيةج بما دي ذلؾ دي القدس الشرقيةج يشكؿ انطياكًا لمقانوف الدولي

 
 مة إقامة دولة فمسطينية مستقمة قابمة لمتحقيقمه :الرئيس الروسي 01

جاء ذلؾ دي ر الة  يرى رئيس رو يا د ديمير بوطيف أف ميمة إقامة دولة دم طينية م طقمة قابمة لمطحقيؽ.
بعث بوطيف بيا إلى نظيره الفم طيني محمود عباسج وقاـ بط وة نصيا نائب وزير الاارجية الرو ي 

يـ بمنا بة يوـ الطضامف مع الشعب الفم طيني  دي المركز الصحفي الطابع مياائيؿ بوغدانوؼ دي حفؿ أق
وجاء دي نص الر الة: "لدي ثقة بأف ىذه الميمة قابمة  .19/11لوكالة "نودو طي" بمو كوج يوـ الاميس 

وشدد  لمطحقيؽج مع أاذ جيود أجياؿ مف الفم طينييف وحرصيـ عمى ا  طق ؿ وال يادة بعيف ا عطبار".
يف عمى أف "الحؿ ال يا ي العادؿ لمقضية الفم طينية ىو شرط أ ا ي لطحقيؽ   ـ شامؿ وطويؿ األمد بوط

دي الشرؽ األو ط". وورد دي نص الر الة أيضا: "عمى امفية الطحو ت الجارية دي المنطقة طكط ب ىذه 
 الميمة أىمية ااصة".

 19/88/1381ي(، نوفوست) موسكو أنباء وكالة
 

 إلى استئناف المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية "بة شروط وبأسرع ما يمكن" يدعو هوالند 01
ا طئناؼ المفاوضات الفم طينية  إلىدعا الرئيس الفرن ي درن وا ىو ندج : وكا تال جالحياة الجديدة

 درن ا صوطت لصالح ىذا ا عطراؼ أفىو ند دي بياف  وأوضح"ب  شروط وبأ رع ما يمكف".  اإل رائيمية
ف درن ا أيدت الايار المطجانس مع ىدؼ الدولطيف المطيف طعيشاف دي   ـ وأمف الذي طـ أالدولي بفم طيف "و 

ط طأنؼ المفاوضات ب   أفىذا اليدؼ يجب  إلىوقاؿ انو "لمطوصؿ  ".1941الطنصيص عميو منذ عاـ 
حؿ  إلىالوحيد لمطوصؿ  ف الحوار المباشر ىو بالفعؿ ال بيؿإشروط وبأ رع ما يمكف". وأضاؼ ىو ند "
ولفم طيف"ج مذكرا باف  إل رائيؿدي ذلؾ بوصفيا صديقا  لي ياـنيائي ليذا النزاع. ودرن ا عمى ا طعداد 

 القرار الفرن ي بيذا الشأف من جـ مع "ا لطزاـ بدعـ ا عطراؼ الدولي بدولة دم طيف".
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 33/88/1381الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 ستئناف المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية بة شروطبريطانيا تدعو إلى ا 09
ااطاره عباس ونطيجة  الذيعمى احطراـ ب ده لمم ار  البريطانيجوزير الاارجية  جأكد ولياـ ىيغ: محمد رشاد

الطصويت باألمـ المطحدةج وكانت بريطانيا قد أعمنت مف قبؿ إنيا لف طعارض طمب الفم طينييف بردع 
المنظمة الدولية لكف بشروط منيا ا طئناؼ عممية ال  ـ مع  ديراقب غير عضو طمثيميـ إلى دولة م

 إ رائيؿ مف دوف شروط م بقةج وطأجيؿ الحصوؿ عمى عضوية المحكمة الجنائية.
 33/88/1381اليوم السابع، القاهرة، 

 
 منظمة العفو الدولية تطالب بانضمام فمسطين إلى نظام روما األساسي 43

ة العفو الدولية القادة الفم طينييف إلى ا نضماـ عمى وجو ال رعة إلى نظاـ روما دعت منظم.(: أ.ش.أ 
وقاؿ او يو لويس ديازج ممثؿ منظمة  األ ا يج وجميع معاىدات واطفاقيات حقوؽ اإلن اف ذات الصمة.

ة دولة بعد قرار الجمعية العامة بالموادقة عمى قرار يمنح دم طيف صف جالعفو الدولية دي األمـ المطحدة
مراقب غير عضو باألمـ المطحدة: "نود أف نرى المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدولية يعيد دطح درا ة 

لقرار م ألة إقامة  وضعية دم طيفج والطي أوقفيا المدعي العاـ ال ابؽ دي الثالث مف أبريؿ الماضيجانطظاراً 
ماف الم اءلةج ويطعيف عمى أ  ينطيي العاـ وشدد دياز عمى ضرورة أف ط طنـ دم طيف المحظة لض الدولة".

 دوف أف اطااذ مثؿ ىذه الاطوات.
 33/88/1381وكالة معًا اإلخبارية، 

  
 الفمسطينية نهيار السمطةإؤدي إلى يسبشأن فمسطين  قرار األمم المتحدة :مارتن إندك 48

ؾج دقػػاؿ إف قػػرار األمػػـ حظػػي موقػػؼ نطنيػػاىو بطأييػػد مػػف ال ػػفير األميركػػي األ ػػبؽ دػػي طػػؿ أبيػػبج مػػارطف إنػػد
نػػو يجػػب النظػػر إلػػى  المطحػػدة قػػد يحفػػز  م ػػمة ردود أدعػػاؿ  ػػطؤدي بػػدورىا إلػػى انييػػار ال ػػمطة الفم ػػطينيةج وا 

إف »اليػػوـ الطػػالي مػػف قػػرار كيػػذاج محػػذرا أف الو يػػات المطحػػدة  ػػطجمد م ػػاعداطيا الماليػػة لم ػػمطة. وأضػػاؼ: 
األميركػػي  ػػيحوؿ األمػػواؿ ودقػػا لطحركػػات الفم ػػطينييف دػػي  الطجميػػد   يعنػػي إل ػػاء الم ػػاعداتج لكػػف الػػرئيس

 ننطظر اطوات الفم طينييف الم طقبميةج ىؿ  ياطاروف المجػوء إلػى عػزؿ إ ػرائيؿ »وأضاؼ: «. اليوـ الطالي
إف طوجػػػو الفم ػػػطينييف إلػػػػى »ووصػػػؼ إنػػػػدؾ ال ػػػيناريو األ ػػػوأ قػػػائ : «. ومحاكمطيػػػا دػػػي المحكمػػػة الدوليػػػة؟

عاقبة إ رائيؿ  يؤدي إلى عقاب إ ػرائيؿ لمفم ػطينييف بالمقابػؿ. ودػي نفػس الوقػت  ػطجمد المحكمة الدولية لم
الو يات المطحدة العوف المالي. ىذا ططور اطير لم ايةج قد يؤدي إلى انييار ال مطة. وىػذه نطيجػة   طصػب 

 «.دي مصمحة أي طرؼ دي القضية
 33/88/1381، الشرق األوسط، لندن

 
 ة تدعو تل أبيب إلى احترام التهدئة في غزة بعد تكرار خرقهامؤسسة حقوقية أوروبي 41

حذر المرصد األورومطو طي لحقوؽ اإلن اف مف داوؿ قطاع غزة دي "دوامة عنؼ جديدة"ج بعد  :جنيؼ
طكرار الاروقات الطي يرطكبيا الجيش اإل رائيمي لمطيدئة الطي ًأبرمت مع المقاومة الفم طينيةج بو اطة 

قدس برس ن اة عنوج وكالة ج طمقت 19/11دي طقرير لو الاميس  جوقاؿ المرصد ة أياـ.مصريةج منذ ثماني
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إنو ينظر بعيف القمؽ إلى إقداـ ال مطات اإل رائيمية عمى ارؽ طفاىـ الطيدئة مع الفم طينييفج والذي جرى 
ياـ مف العدواف عمى نودمبر الجاري بعد ثمانية أ /ثانيالإقراره بيف الجانبيف دي الحادي والعشريف مف طشريف 

 غزة.
ووثؽ طقرير المرصد  بعة اروقات إ رائيمية لطفاىـ الطيدئةج أ فرت دي مجموعيا عف ا طشياد دم طينيج 

صابة ثمانية وث ثيف آاريفج إلى جانب اعطقاؿ ط عة صياديف دي عرض بحر غزة.  وا 
 رائيمية "باحطراـ طفاىـ وقد طالب المرصد األورومطو طي لحقوؽ اإلن افج ومقره جنيؼج ال مطات اإل

الطيدئة وطجنيب المنطقة الداوؿ دي دوامة عنؼ جديدة"ج كما دعا الجانب الفم طيني إلى "ضبط النفس 
 وعدـ ا نجرار إلى مربع الرد عمى ىذه الاروقات".

 19/88/1381قدس برس، 
 

 باراكيهود أرفع وسام أمريكي إل 43
زير الدداع اإل رائيمي إييود باراؾ ط مـ أردع و اـ ا ؿ أداد م ؤوؿ ع كري أمريكي أمسج بأف و  :رويطرز

وف يمكف أف يمنحو وزير دداع أمريكيج وذلؾ بعد ث ثة أياـ مف إع ف عزمو عمى اعطزاؿ جزيارطو البنطا
  الحياة ال يا يةج العاـ المقبؿ.

ج مضيفًا انو "ؿإنو شريؾ ميـ لمو يات المطحدة منذ وقت طوي"وقاؿ م ؤوؿ ع كري أمريكي عف باراؾ: 
  يط مـ و اـ وزارة الدداع لمادمة العامة المطميزة.

 33/88/1381السفير، بيروت، 
 

 العةقات المدنية العسكرية والسياسة الدفاعية الصهيونيةدراسة:  46
لػػـ ينقطػػع الجػػدؿ حػػوؿ الع قػػات المدنيػػة الع ػػكرية دػػي إ ػػرائيؿ : محمػػد عبػػد اهلل يػػونس – وكػػا ت – المجػػد

ى ال يا ة الدداعية منذ نشأطياج دوزير الدداع اإل ػرائيمي األ ػبؽ موشػية دايػاف قػد أكػد عمػى أف " وطأثيرىا عم
ال يا ػػة الاارجيػػة اإل ػػرائيمية مػػا ىػػي إ   يا ػػة أمنيػػة دداعيػػة باأل ػػاس" بمػػا يعكػػس مركزيػػة قضػػايا األمػػف 

يػػة الوجوديػػة   ػػيما دػػي ظػػؿ كنطػػاج لمنشػػأة المصػػطنعة لمدولػػة وديمومػػة الطيديػػدات اإلقميميػػة والمعضػػمة األمن
% مػػف 1عػػف  1331و 1996اإلنفػػاؽ الع ػػكري اإل ػػرائيمي الػػذي لػػـ يقػػؿ مطو ػػطو اػػ ؿ الفطػػرة بػػيف عػػامي 

الناطج المحمي اإلجمالي وما طكشؼ عنػو ا ػطط عات الػرأي اإل ػرائيمية عػف طصػاعد شػعور قطاعػات وا ػعة 
 مف المواطنيف اإل رائيمييف بطيديد أمنيـ الشاصي.

ا اإلطػػار نوقشػػت مػػؤارًا دػػي كميػػة ا قطصػػاد والعمػػوـ ال يا ػػية ر ػػالة لمماج ػػطير بعنػػواف "الع قػػات ودػػي ىػػذ
المدنيػػة الع ػػكرية وال يا ػػة الدداعيػػة اإل ػػرائيمية" لمباحػػث محمػػد عبػػد اهلل يػػونس وطحػػت إشػػراؼ أ.د/مصػػطفي 

 ة.عموي أ طاذ العمـو ال يا ية بكمية ا قطصاد والعمـو ال يا ية بجامعة القاىر 
وطناولت الدرا ة كيفية طأثير الط يرات دي األنماط ال ائدة لمع قػات المدنيػة الع ػكرية عمػى ال يا ػة الدداعيػة 
اإل رائيمية وعممية صنع القػرار دػي النظػاـ ال يا ػي اإل ػرائيمي دػي الفطػرة الطػي أعقبػت ا ن ػحاب اإل ػرائيمي 

 1334ة الثانية والعدواف اإل رائيمي عمى لبناف عاـ مرورًا با نطفاضة الفم طيني 1333مف جنوب لبناف عاـ 
 .1331وانطياًء بالعدواف اإل رائيمي عمى قطاع غزة عاـ 

 أوال: مراجعة نظرية الرتباط العةقات المدنية العسكرية بالسياسة الدفاعية:
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مدنية الع كرية عمى الم طوى النظريج  عت الدرا ة لطحميؿ ا رطباط بيف مفيوميف أ ا ييف ىما الع قات ال
وال يا ػػػة الدداعيػػػة  كطشػػػاؼ الطقػػػاطع والم ػػػاحات المشػػػطركة ديمػػػا بينيمػػػاج حيػػػث اعطبػػػرت الدرا ػػػة الع قػػػات 
المدنيػػة الع ػػكرية " منظومػػة الطفػػاع ت المؤ  ػػية بػػيف المؤ  ػػات ال يا ػػية المدنيػػة والمؤ  ػػات الع ػػكرية 

ح ألدوار ومجا ت عمؿ و مطات وواجبات بالنظاـ ال يا ي والطي مف المفطرض أف طنطوي عمى دصؿ واض
الطػػػرديف ا ػػػطناًدا لقواعػػػد د ػػػطورية. دػػػي حػػػيف طبنػػػت الدرا ػػػة مفيومػػػًا لم يا ػػػة الدداعيػػػة عمػػػى أنيػػػا "مجموعػػػة 
المفػاىيـ والطوجيػػات الناطجػة عػػف الطفاعػػؿ بػيف عػػدة مؤ  ػػات ط ػطيدؼ طحقيػػؽ غايػػات األمػف القػػومي لمدولػػةج 

دة إقميميػػػػا وا ػػػػطق لو وطحييػػػػد لمطيديػػػػدات الاارجيػػػػة با ػػػػطاداـ القػػػػوة وااصػػػػة الحفػػػػاظ عمػػػػى بقػػػػاء الدولػػػػة ووحػػػػ
 الع كرية أو ططويرىا لطحقيؽ الردع".

واعطمػػدت الدرا ػػة عمػػى طق ػػيـ ال يا ػػة الدداعيػػة ألربعػػة أركػػاف: ىػػي األبعػػاد اإل ػػطراطيجية واألبعػػاد الطنظيميػػة 
الع كرية عمػى الط يػر دػي األبعػاد  -قات المدنية واألبعاد المالية واألبعاد الميدانية ورصدت الدرا ة أثر الع 

األربعة لم يا ة الدداعية اإل رائيمية مع الططبيؽ عمػى الفطػرات الطػي طبعػت ا نطفاضػة الفم ػطينية الثانيػة عػاـ 
 .1331والعدواف اإل رائيمي عمى قطاع غزة عاـ  1334والعدواف اإل رائيمي عمى لبناف عاـ  1331

اط النظري بيف الع قات المدنيػة الع ػكرية وال يا ػة الدداعيػةج رصػدت الدرا ػة نقػديًا ودي  ياؽ درا ة ا رطب
النظريػػػات الميبراليػػػة الطقميديػػػة دػػػي درا ػػػة الع قػػػات المدنيػػػة الع ػػػكرية وا طجاىػػػات الطوادقيػػػة واطجاىػػػات طحميػػػؿ 

ري باعطبػػاره إطػػارا الطػػداؿ ال يا ػػي لمع ػػكرييفج وقػػدمت نموذجػػا بػػدي  ىػػو طحميػػؿ ا نػػدماج ال يا ػػي الع ػػك
طف ػػيريا يضػػمف الوقػػوؼ عمػػى الط قػػي والطضػػاد بػػيف مصػػالح األطػػراؼ الماطمفػػة المشػػاركة دػػي عمميػػة صػػنع 
ال يا ػة الدداعيػة ج وىػػو مػا عززطػػو الدرا ػة بصػػياغة نمػوذج نظػػري مػف  ػػطة أنمػاط رئي ػػية بمؤشػرات لقيػػاس 

محاولػػة لطحديػػد الط يػػر دػػي الحالػػة اإل ػػرائيمية لطػػأثير الع قػػات المدنيػػة الع ػػكرية عمػػى ال يا ػػة الدداعيػػة دػػي 
عمى ىذا المقياسج وطمثمػت ىػذه األنمػاط دػي: ال ػيطرة المدنيػة والشػراكة المدنيػة الع ػكرية والشػمولية الحزبيػة 

 والطحكيـ الع كري والجيش الحارس والحكـ الع كري وأمراء الحرب.
ألوؿ منيػػػا يطنػػػاوؿ اإلطػػػار النظػػػري  رطبػػػاط أمػػػا  طق ػػػيـ الدرا ػػػة دقػػػد انطػػػوت عمػػػى أربعػػػة دصػػػوؿ رئي ػػػيةج ا

الع قػػات المدنيػػة الع ػػكرية بال يا ػػة الدداعيػػة والثػػاني يركػػز عمػػى محػػددات الع قػػات المدنيػػة الع ػػكرية دػػي 
إ ػرائيؿ ج أمػػا الفصػؿ الثالػػث ديطنػاوؿ األبعػػاد المؤ  ػػية لصػنع ال يا ػػة الدداعيػة دػػي إ ػرائيؿ والفصػػؿ الرابػػع 

 قات المدنية الع كرية وال يا ة الدداعية اإل رائيمية.يطناوؿ الط ير دي الع 
 االندماج السياسي العسكري في إسرائيل -ثانيا:

كشفت الدرا ة عف أف ا رطباط بيف أنماط الع قػات المدنيػة الع ػكرية وال يا ػة الدداعيػة اإل ػرائيمية يطجػاوز 
ية واضػػػحة   يقػػػـو عمػػػى المقػػػو ت النمػػػاذج النظريػػػة المطداولػػػة دػػػي األدبيػػػات ليؤ ػػػس لنمػػػوذج ذي اصوصػػػ

ج ليػػرطبط Garrison Stateالشػػائعة حػػوؿ الشػػراكة المدنيػػة الع ػػكرية المطكادئػػة أو نمػػوذج "الدولػػة الحاميػػة" 
بنموذج الشبكة األمنية الذي يضمف طحميؿ الط قي والطضاد دي مصػالح األطػراؼ ج دالمؤ  ػة الع ػكرية دػي 

صػنع ال يا ػة الدداعيػة لكنيػا لي ػت الفاعػؿ الوحيػد أو األىػـ وطظػؿ  إ رائيؿ ططمطع بمكانة مركزية دػي عمميػة
مصػػالحيا ضػػمف مصػػالح مطعػػددة مطعارضػػة طنطمػػي لقػػوي  يا ػػية واجطماعيػػة قػػادرة عمػػى الطػػأثير عمػػى النظػػاـ 

 ال يا ي دي ظؿ آليات لم يطرة المدنية طعمؿ بكفاءة مطفاوطة دي كبح جماح النفوذ الع كري.
الطفاعػػؿ بػػيف الع قػػات المدنيػػة الع ػػكرية وال يا ػػة الدداعيػػة لػػيس اطيػػًا كمػػا طفطػػرض ودػػي ال ػػياؽ ذاطػػوج دػػدف 

نما دائريًا يطضمف طأثيرًا مطبادً ج حيػث طػؤدي الط يػرات دػي أنمػاط الع قػات المدنيػة الع ػكرية إلػي  األدبيات وا 
ع ت المدنيػة الع ػكريةج و ط يرات موازية دي ال يا ػة الدداعيػة بمػا يػؤدي طػدريجيًا إلنطػاج أنمػاط جديػدة لمطفػا
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يػػرطبط ىػػذا النمػػوذج المعقػػد بالمعضػػمة األمنيػػة وعقميػػة الحصػػار الم ػػيطرة عمػػى المجطمػػع اإل ػػرائيمي والػػدور 
 الطارياي لممؤ  ة الع كرية دي نشأة الدولة وطر يخ بقائيا دي بيئة إقميمية عدائية .

دداعيػػة اإل ػػرائيمية   ططبػػع اطػػوط ا نق ػػاـ ودػػي ىػػذا الصػػدد يمكػػف القػػوؿ أف أدوار الفػػاعميف دػػي ال يا ػػة ال
نمػػا طحكميػػا اعطبػػارات  يا ػػية وميدانيػػة ي مػػب عمييػػا الطػػدااؿ  الػػوظيفي الطقميػػدي بػػيف المػػدنييف والع ػػكرييف وا 
وطػػؤثر دييػػا عوامػػؿ مػػف قبيػػؿ الع ػػكرة المطصػػاعدة لمنظػػاـ ال يا ػػي اإل ػػرائيمي وا نػػدماج ال يا ػػي الع ػػكري 

ل يا ية نطيجة ل صػطفاؼ الحزبػي دػي صػفوؼ القيػادات ال يا ػية والع ػكرية عمػى المطصاعد وا نق امات ا
 ال واء .

بيد أف ذلؾ   يعني نفي مركزية دور المؤ  ة الع كرية دي عمميػة صػنع ال يا ػة الدداعيػة اإل ػرائيمية وىػو 
معيػػة الطػػي طؤ ػػس مػػا قػػد يعػػزي إلػػي الطػػابع ا  ػػطيطاني اإلح لػػي المجطمػػع اإل ػػرائيمي ومنظومػػة القػػيـ المجط

ثقادػػػة الطمييػػػز والعنصػػػرية والعدائيػػػةج باإلضػػػادة إلػػػى أف بنيػػػة النظػػػاـ ال يا ػػػي اإل ػػػرائيمي طحمػػػؿ دػػػي طياطيػػػا 
عوامػػػؿ إضػػػعاؼ دور المؤ  ػػػات المدنيػػػة دػػػي صػػػنع ال يا ػػػة الدداعيػػػة نطيجػػػة ا نق ػػػامات الحزبيػػػة المعقػػػدة 

لعػدـ ا  ػطقرار وط ػارع معػد ت طػداوؿ ال ػمطة والطعددية الطي ططػوازي مػع الطصػدعات ا جطماعيػة بمػا يػؤدي 
والطفكػػػؾ المططػػػالى لمحكومػػػات ا ئط ديػػػة دػػػي مقابػػػؿ ا ػػػطقرار طنظػػػيـ المؤ  ػػػة الع ػػػكرية وثبػػػات آليػػػات انطقػػػاؿ 
ال ػػػمطة دػػػػي إطارىػػػػا و األزمػػػػات الييكميػػػة دػػػػي النظػػػػاـ ال يا ػػػػي اإل ػػػرائيمي المرطبطػػػػة با نطقػػػػاؿ مػػػػف مرحمػػػػة 

اوؿ ال ػػمطة بػػيف ناػػب  يا ػػية   طحظػػي بثقػػة المجطمػػع نطيجػػة  نطشػػار الف ػػػاد الزعامػػات الطاريايػػة إلػػى طػػد
 ال يا ي.

ودػي ال ػياؽ ذاطػوج طػؤثر الع ػكرة المطصػاعدة عمػى الطفػاع ت بػيف المؤ  ػة الع ػكرية والمؤ  ػات ال يا ػية 
 ػػكرييف إ  وطزيػد مػػف قػػدرة األايػرة عمػػى دػػرض ال ػػيطرة المدنيػة وطوليػػد ايػػارات جديػػدة اػارج نطػػاؽ طػػأثير الع

 أنيا طؤدي إلضعاؼ النظاـ الحزبي وشاصنة العممية ال يا ية وطفكيؾ المؤ  ات المدنية.
ويمكػػف مػػف ثػػـ اعطبػػار الحالػػة اإل ػػرائيمية أقػػرب إلػػى اطجاىػػات طحميػػؿ ا نػػدماج المػػدني الع ػػكري بػػالنظر إلػػى 

الع قػػات المدنيػػة الع ػػكرية دػػي  غيػػاب الحػػدود الفاصػػمة بػػيف المػػدني والع ػػكري دػػي الحالػػة اإل ػػرائيمية وادطقػػاد
إ ػػرائيؿ ألطػػػر قانونيػػػة واضػػػحة طحػػػدد دور المؤ  ػػػة الع ػػػكرية دػػػي النظػػػاـ ال يا ػػػي عمػػػى الػػػرغـ مػػػف الػػػدور 
المركزي لممؤ  ة الع كرية دي طأ يس الدولػة وطوطيػد أركانيػا وصػير القوميػات الماطمفػة دػي إطارىػا دضػً  

 ة والاارجية والطنشئة ال يا ية والطجنيد ال يا ي والمجطمعي.عف أدائيا لوظائؼ مواجية الطيديدات الداامي
 األبعاد المؤسسية لصنع السياسة الدفاعية اإلسرائيمية -ثالثا: 

وديمػػػا يطعمػػػؽ باألبعػػػاد المؤ  ػػػية لصػػػنع ال يا ػػػة الدداعيػػػة اإل ػػػرائيمية دػػػدف الع قػػػات بػػػيف الثػػػالوث ال يا ػػػي 
األركػاف( طمثػؿ إلػي حػد بعيػد محػورًا لضػبط الطفػاع ت المدنيػة الع كري  رئيس الوزراء ووزير الػدداع ورئػيس 

ف كػػػاف منصػػػب وزيػػػر الػػػدداع قػػػد صػػػار الحمقػػػة األضػػػعؼ نطيجػػػة لمع قػػػات  الع ػػػكرية مػػػف منظػػػور ال ػػػمطة وا 
المباشرة بيف رئيس الوزراء والمؤ  ة الع كرية والدور المركزي لرئيس األركاف دي طوجيو المؤ  ة الع كرية 

 .1334ؿ الحرب اإل رائيمية عمى لبناف عاـ وىو ما اطضح ا 
ف بػػدت  ويكشػػؼ ططبػػع ططػػور الع قػػات المدنيػػة الع ػػكرية دػػي إ ػػرائيؿ عػػف أنيػػا لػػـ ط ػػر عمػػى وطيػػرة واحػػدة وا 
الا دات بػيف شػاغمي ال ػمطة ال يا ػية والع ػكرييف ال ػمة ال البػة لمع قػات إ  أف الا دػات لػـ طططػور دػي 

الطرديف أو حدوث انق ب ع كري نطيجة لع قات الطػدااؿ والشػراكة المدنيػة  أي حالة إلى درجة الصداـ بيف
الع ػػكرية و ططصػػاعد وطيػػرة الا دػػات بػػيف القيػػادات ال يا ػػية والع ػػكرية اػػ ؿ المواجيػػات الع ػػكرية   ػػيما 

دانيػػة دػػي مراحػػؿ بػػدء أو إنيػػاء العمميػػات الع ػػكرية نطيجػػة لمطضػػارب بػػيف الموائمػػات ال يا ػػية والمعػػايير المي
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وأزمػػػات الثقػػػة بػػػيف الطػػػرديف الطػػػي طنشػػػأ عػػػف المراجعػػػات القضػػػائية وال يا ػػػية دػػػي حػػػاؿ اإلافػػػاؽ دػػػي طحقيػػػؽ 
 األىداؼ الع كرية.

حيػػث أف مرجػػع الع قػػات المدنيػػة الع ػػكرية إلػػي بػػف جوريػػوف الػػذي حػػاوؿ طحييػػد النفػػوذ ال يا ػػي لمع ػػكرييف 
وطوحيػػػد الجػػػيش اإل ػػػرائيمي وا نطقائيػػػة الحزبيػػػة الطػػػي عبػػػر الجمػػػع بػػػيف منصػػػبي رئا ػػػة الػػػوزراء ووزارة الػػػدداع 

اطبعيػػا دػػي انطقػػاء القيػػادات الع ػػكرية بيػػد أف الا دػػات بػػدت ال ػػمة ال ػػائدة بدايػػة مػػف ا دػػات رئػػيس الػػوزراء 
موشػػية شػػاريت مػػع وزيػػر الػػدداع بنحػػاس  دػػوف الػػذي لػػـ يػػطمكف مػػف ال ػػيطرة عمػػى المؤ  ػػة الع ػػكرية بمػػا 

يات ع كرية  دي الدوؿ العربيػة دوف طفػويض مػف مجمػس الػوزراء ديمػا عػرؼ بفضػيحة أدضي إلي القياـ بعمم
والوصوؿ  1941 دوف ج مرورًا بطجاوز وزير الدداع اإل رائيمي موشية داياف لمطفويض ال يا ي ا ؿ حرب 

اع مػع رئػيس لقناة ال ويس  عطبارات الم ئمة الميدانية والا دػات بػيف آريئيػؿ شػاروف حينمػا كػاف وزيػرًا لمػدد
الطػي انطيػت  1911و 1911الوزراء مناحـ بػيجف والقيػاـ بعمميػات ع ػكرية وا ػعة النطػاؽ ضػد لبنػاف عػامي 

بمحاصػرة بيػػروت دوف طفػويض مػػف مجمػس الػػوزراء أو القيػػادات ال يا ػية وىػػو نمػط طكػػرر دػي دطػػرات ماطمفػػة 
 انية.يعبر عف الطضاد بيف الموائمات ال يا ية وا عطبارات الع كرية الميد

ودي ىذا الصدد ج يطمثؿ العامؿ األىـ دي طصاعد الطػأثير ال يا ػي لمع ػكرييف دػي طصػاعد ا نػدماج المػدني 
الع كري   يما مع طصاعد طولي القيادات الع كرية مف المطقاعديف لممناصب ال يا ية الطنفيذية والطشريعية 

لممؤ  ة الع ػكريةج وياطمػؼ البػاحثوف حػوؿ وااطراقيـ لمعمؿ الحزبي وطصاعد الدور المجطمعي وا قطصادي 
أثر طصاعد ط م ؿ الع كرييف دي النظاـ ال يا ي والعمؿ الحزبػي دبينمػا يػراه الػبعض طعزيػزًا لم ػيطرة المدنيػة 
عمى الع كرييف يراه آاروف إضعادًا لميياكؿ الحزبية وشاصنة لم يا ة وطدعيمًا لمػنيج البرجمػاطي الػذي أدي 

 ولوجية بيف األحزاب.لط شي الفروؽ اإليدي
وباإلضػادة إلػػى طصػػاعد الطػػأثير ال يا ػي غيػػر المباشػػر لمع ػػكرييفج طمطمػؾ المؤ  ػػة الع ػػكرية آليػػات لمطػػأثير 
المباشػػر أىميػػا مشػػاركة القيػػادات دػػي اجطماعػػات مجمػػس الػػوزراء وال ػػيطرة عمػػى طػػددؽ المعمومػػات الع ػػكرية 

ية وال ػػيطرة عمػػى األبعػػاد الميدانيػػة لم يا ػػة الدداعيػػة واألمنيػػة والمشػػاركة دػػي الطفػػاوض واألنشػػطة الدبموما ػػ
والقدرة عمى الطأثير عمى الرأي العاـ بصورة مباشرة إ  أف ال يطرة المدنيػة طظػؿ المبػدأ ال ػائد الػذي   يمكػف 

ف امطمكوا مصادر مطعددة لمنفوذ ال يا ي.  طجاوزه مف جانب الع كرييف حطى وا 
 الدفاعية اإلسرائيمية. أبعاد التغير في السياسة -رابعا: 

شػػيدت ال يا ػػة الدداعيػػة اإل ػػرائيمية طحػػو ت ىيكميػػة اػػ ؿ دطػػرة الدرا ػػة كنطػػاج لمط يػػر دػػي طبيعػػة الطيديػػدات 
وطراجػػع الطيديػػدات النابعػػة مػػف الصػػراع مػػع دوؿ الجػػوار  كنطػػاج لنجػػاح غايػػات ال يا ػػة الع ػػكرية اإل ػػرائيمية 

الجػػوار وطثبيػػت وجودىػػػا دػػي المنطقػػة العربيػػة والحفػػاظ عمػػػى دػػي دػػرض بقػػاء إ ػػرائيؿ كػػػأمر واقػػع عمػػى دوؿ 
ااػػط ؿ طػػوازف القػػوى اإلقميمػػي لصػػالحيا. ويبػػدو أف المحفػػز األ ا ػػي لمط يػػر دػػي اإل ػػطراطيجية الدداعيػػة ىػػو 
ف مشػػػػاركة ال يا ػػػػييف دػػػػي عمميػػػػة صػػػػياغة اإل ػػػػطراطيجية  إدراؾ الع ػػػػكرييف لمط يػػػػر دػػػػي طبيعػػػػة الطيديػػػػدات وا 

الطراجػػع منػػذ انقضػػاء المرحمػػة الطأ ي ػػية بزعامػػة بػػف جوريػػوف وحطػػى اػػ ؿ طمػػؾ المرحمػػة الع ػػكرية بػػدأت دػػي 
ظيػػػر دور القيػػػادات الع ػػػكرية وااصػػػة  يجػػػاؿ ألػػػوف وموشػػػي ديػػػاف ويعطبػػػر الطػػػدااؿ بػػػيف أدوار ال يا ػػػييف 

رغـ مف والع كرييف عامً  مؤثرًا دي طقميص دور ال يا ييف دي عممية صياغة اإل طراطيجية الع كرية عمى ال
 اعطبارىا أحد أىـ ااطصاصاطيـ و مطاطيـ دي صنع ال يا ة الدداعية.

و ا ػػطدعت الط يػػرات دػػي طبيعػػة الطيديػػدات   ػػطحداث أبعػػاد جديػػدة دػػي اإل ػػطراطيجية الع ػػكرية مثػػؿ الػػردع 
الػػدداعي وطقمػػػيص ا عطمػػػاد عمػػى القػػػوات البريػػػة وىػػػو لػػـ يحقػػػؽ نجاحػػػًا دػػػي مواجيػػات إ ػػػرائيؿ مػػػع الفصػػػائؿ 
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م ػػطينية وحػػزب اهلل باإلضػػادة إلػػى إعػػادة طوظيػػؼ إ ػػطراطيجية شػػد األطػػراؼ  حطػػواء الطيديػػدات اإلقميميػػػة الف
المحطممػػػة وعمػػػى الم ػػػطوى المػػػالي دػػػدف عبػػػئ اإلنفػػػاؽ الػػػدداعي عمػػػى ا قطصػػػاد اإل ػػػرائيمي قػػػد طراجػػػع نطيجػػػة 

يجػػة لمجػػدؿ حػػوؿ ضػػرورة لطصػػاعد حجػػـ النػػاطج المحمػػي اإلجمػػالي وطراجػػع اإلنفػػاؽ الع ػػكري بصػػورة ن ػػبية نط
افػػػض النفقػػػات وا رطقػػػاء بكفػػػاءة الموازنػػػة الع ػػػكرية وىػػػو مػػػا يعطرضػػػو المعضػػػمة األمنيػػػة وعقميػػػة الحاصػػػر 
المطجػذرة دػػي دكػر و ػػموؾ النابػة اإل ػػرائيميةج إ  أف الموازنػػة الع ػكرية طػػـ طقميصػيا دػػي مراحػؿ مطعػػددة عمػػى 

كرية إ  أف ىػػذه ا عطراضػػات لػػـ طمنػػع ططبيػػؽ ىػػذه الػػرغـ مػػف اعطػػراض المؤ  ػػة الع ػػكرية والقيػػادات الع ػػ
 ال يا ات ومف ثـ يمكف القوؿ أف طصاعد وطراجع اإلنفاؽ الع كري يرطبط بالطيديدات الاارجية.

ودي ىذا الصػددج أدػرز الجػدؿ الػداامي حػوؿ طصػاعد الطػأثير ال يا ػي لمع ػكرييف عػدة آليػات لطحجػيـ دورىػـ 
يا ػػة الدداعيػػة   ػػيما عمػػى أثػػر نطػػائج طحقيقػػات لجنػػة دينػػوجراد عقػػب دػػي النظػػاـ ال يا ػػي وعمميػػة صػػنع ال 

حػػرب لبنػػاف الثانيػػة ومػػف أىػػـ ىػػذه اآلليػػات صػػياغة طشػػريع جديػػد إلطالػػة الفطػػرة الفاصػػمة بػػيف إحالػػة القيػػادات 
الع كرية لمطقاعد ومشاركطيـ دي العمؿ ال يا ي الحزبي والطنفيذي وطفعيؿ دور مجمس األمف القػومي لموازنػة 

فػػوذ المؤ  ػػة الع ػػكرية دػػي عمميػػة صػػنع ال يا ػػة الدداعيػػة وطوليػػد ايػػارات اػػارج نطػػاؽ مصػػالح المؤ  ػػة ن
الع ػػػكرية دػػػي الحفػػػاظ عمػػػى الموازنػػػة الع ػػػكرية دضػػػً  عػػػف ا طجاىػػػات لطقمػػػيص اإلنفػػػاؽ الع ػػػكري وطرشػػػيده 

 واصاصة الصناعات الدداعية.
 14/88/1381، المجد االمني

 
 وقواعد المعب في الشرق األوسط نظم الصواريخ اإلسرائيمية 40

 16حققػت نجاحػا ن ػبطو ج يقػوؿ ابػراء إف "القبػة الحديديػة" الحػرب األايػرة دػي قطػاع غػزة: جوناثاف مػاركوس
دي المئة أماـ الصواريخ الطي اطجيت إلى مناطؽ مأىولة بال ػكاف. ودػي أعقػاب حػرب الثمانيػة أيػاـ األايػرةج 

أف "القبػة الحديديػة" ونظػـ الػدداع األاػرى المماثمػة غيػرت مػف القواعػد أعرب ابراء إ رائيميوف عف اعطقادىـ ب
 ا  طراطيجية الحاكمة لمعب بالمنطقة.

وقاؿ لي المحمؿ ا  طراطيجي اإل ػرائيمي عػودر شػيمح: "منػذ ىزيمػة  ػوريا دػي المعػارؾ الجويػة اػ ؿ الحػرب 
ورية المضػػادة لمطػػائرات دػػي  ػػوريا طػػائرة  ػػورية وطػػدمير نظػػـ الػػدداع ال ػػ 11و ػػقوط  1911المبنانيػػة عػػاـ 

مقابػػؿ عػػدـ طكبػػد الجانػػب اإل ػػرائيمي أيػػة ا ػػائرج  ػػعت الػػدوؿ العربيػػة المجػػاورة إل ػػرائيؿ إلػػى طحقيػػؽ طػػوازف 
 لمواجية الطفوؽ الجوي اإل رائيمي عبر الحصوؿ عمى طر انات كبيرة لمصواريخ."

ة صػارواية مػف حركػة حػزب اهلل وحػدىا. قذيفػ 434333وطشير طقديرات إلى أف إ ػرائيؿ طواجػو مػا يقػرب مػف 
كما حذر مطحدثوف با ـ حزب اهلل مف أف القذائؼ الصارواية  طمطر مدف إ ػرائيمية كبػرى حػاؿ نشػوب أي 

 مواجيات م طقبمية.
 "تغيير المعادلة"

 ويضيؼ: ويعطقد شيمح أف نجاح القبة الحديدية "ي ير مف المعادلة بشكؿ جذري لصالح الدوؿ األكثر ططورا."
"يمكنيـ طجنب حرب ا طنزاؼ ا ؿ مواجية المنظمات والدوؿ الطػي طعطمػد عمػى الصػواريخج ممػا يػودر درجػة 

 كبيرة مف الحرية أماـ صانعي القرار."
وذكػػػػر شػػػػيمح اػػػػ ؿ حديثػػػػو معػػػػي أف ىػػػػذه المواجيػػػػة األايػػػػرةج ودػػػػرت "القبػػػػة الحديديػػػػة" الوقػػػػت عمػػػػى القػػػػادة 

موجودةج لربمػا وجػدت إ ػرائيؿ نف ػيا ممزمػة باطاػاذ قػرار بشػأف القيػاـ  اإل رائيمييف. ويرى أنو لو لـ طكف القبة
" الػػذي ييػػدؼ الطعامػػؿ مػػع الصػػواريخ طويمػػة المػػدىج 1ولػػدى إ ػػرائيؿ بالفعػػؿ نظػػاـ "آرو  بعمميػػة بريػػة  ػػريعا.
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وط ػػاعد  " قػػدرات أكبػػر بمقػػدار أربػػع مػػرات.0مثػػؿ صػػواريخ "شػػياب" اإليرانيػػة. ويطضػػمف نظػػاـ الػػدداع "آرو 
جػػو المططػػورةج الطػػي حصػػمت عمييػػا إ ػػرائيؿ مػػف الو يػػات المطحػػدةج عمػػى مواجيػػة -خ باطرويػػت أرضصػػواري

 طيديد الصواريخ البالي طية.
وحققت "القبة الحديدية" نجاحا كبيرا ا ؿ العممية األايرة بقطاع غزةج حيث ا ططاعت الطعامؿ مع صػواريخ 

لمنطظػػػػػر أف ططعامػػػػػؿ منظومػػػػػة جديػػػػػدة ُطعػػػػػرؼ كيمػػػػػومطرا. ومػػػػػف ا 13يصػػػػػؿ مػػػػػداىا بػػػػػيف أربعػػػػػة كيمػػػػػومطرات و
 كيمػػومطرا. 163-13"ج الطػػي جػػرى ااطبارىػا األ ػػبوع الماضػيج مػػع صػػواريخ مػداىا بػػيف David’s Slingبػػ"

ويقػػوؿ شػػيمح: "اػػ ؿ أعػػواـ قميمػػةج  ػػيكوف إل ػػرائيؿ منظومػػة ددػػاع دعالػػة يمكنيػػا طحييػػد الطيديػػد الػػرئيس الػػذي 
 يطرحو العدو."

 "تحول استراتيجي"
ويقػوؿ جيفػري وايػتج ابيػر  ع ذلؾج   يطفؽ الجميع عمػى أف القبػة الحديديػة غيػرت مػف الطػوازف الع ػكري.وم

ويضػيؼ: "طعطػي  الدداع بمعيد واشنطف لدرا ات الشرؽ األدنػى: "  طمثػؿ القبػة الحديديػة طحػو  ا ػطراطيجيا."
ةج بمػا يقمػؿ مػف معػد ت القطمػى المنظومة إ رائيؿ بعض الميػزات اليامػة دػي الطعامػؿ مػع القػذائؼ الصػارواي

والجرحى والدمار وبما يودر مرونة دي الطعامؿ مع اليجماتج كما ط اعد عمػى طقػويض أىػداؼ العػدو. لكنيػا 
   طنيي الطيديدات."

ويشير أيضا إلى أف حزب اهلل لديو صواريخ أكثر دقة. وربما طحمؿ صواريخ بالي طية أطوؿ مدىج مف إيػراف 
  ائؿ ط اعدىا عمى ا اطراؽ بيدؼ اداع الدداعات اإل رائيمية.عمى  بيؿ المثاؿج و 

وعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أف الو يػػػػات المطحػػػػدة مّولػػػػت الجػػػػزء األكبػػػػر مػػػػف منظومػػػػات الػػػػدداع اإل ػػػػرائيمية المضػػػػادة 
وطبمػغ طكمفػة الصػواريخ ا عطراضػية بنظػاـ "القبػة الحديديػة"ج عمػى  ػبيؿ  لمصواريخج د  زالت طكاليفيا باىظة.

دو ر لكػػؿ صػػاروخ. ويمكػػف ا ػػطاداـ المئػػات مننيػػا اػػ ؿ أيػػاـ حػػاؿ نشػػوب حػػرب وا ػػعة  634333 المثػػاؿج
وعمػػػى ضػػػوء ذلػػػؾج ربمػػػا لػػػـ ط يػػػر منظومػػػات الػػػدداع الصػػػارواية مػػػف قواعػػػد المعبػػػةج لكػػػف   بػػػد أف  النطػػػاؽ.

 يضعيا أعداء إ رائيؿ دي اعطباراطيـ.
حػاؿ نشػوب أي نػزاع جديػد. كمػا دشػمت نظػـ لكف  يظؿ المدنيوف دػي حاجػة لمم جػئج و طضػطرب حيػاطيـ 

 الدداع دي الطعامؿ مع جوانب ا طراطيجية بفاعمية أكبر.
ويمكف طفيـ اليدؼ الرامي إلى طقميؿ أعداد القطمى والجرحى بيف صفوؼ المدنييف عمى الجبية الداامية. لكف 

لحديديػة"   ي نػي عػف  يا ػات كما أشار أايرا مقػاؿ ادططػاحي بصػحيفة "ىػاآرطس" دػدف "الطبػاىي بػأداء القبػة ا
وأضػػاؼ المقػػاؿ: "يجػػب أ  ن ػػرؽ دػػي األوىػػاـ ونعطقػػد أننػػا طوصػػمنا لو ػػيمة  يجػػب أف يفكػػر دييػػا اإل ػػرائيميوف.

 طمكنا مف الحفاظ عمى الجمود الدبموما ي بكمفة يمكف طحمميا."
 11/88/1381، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 طالبة بصفة دولة غير عضواألهداف الفمسطينية وراء الم 44

 راغدة درغاـ
أىػػـ مػػا ينطػػوي عميػػو اكط ػػاب دم ػػطيف صػػفة الدولػػة عبػػر الجمعيػػة العامػػة لممػػـ المطحػػدة ىػػو طفعيػػؿ القػػوانيف 
الدوليػػة كمرجعيػػة والحصػػوؿ عمػػى حػػؽ الطصػػديؽ عمػػى المعاىػػدات الدوليػػة. ىػػذا يشػػّكؿ نقمػػة إ ػػطراطيجية دػػي 

نو يدّعـ المفاوضات بالشرعية الدولية ويطمؽ  راحيا مف رىينػة ال يا ػة اإل رائيميج إذ ا –النزاع الفم طيني 
أو الطصػػعيد الع ػػػكري. ىػػذا حػػػدث نػػوعيج لكنػػػو لػػيس االيػػػًا مػػف المجازدػػػة والم ػػامرة. دمػػػف جيػػةج قػػػد ي قػػػي 
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ََ وأميركيًا يكوف مكمفًا لم مطة الفم ػطينية برئا ػة محمػود عبػاس ول مشػعب ا نجاز الفم طيني انطقامًا إ رائيميًا
الفم طيني طحت ا حط ؿ وكذلؾ لموكا ت الدولية الطي طقبؿ بدولة دم طيف عضوًا دييا. مف جية أارىج قد 

اإل ػػػرائيمية أدضػػػؿ درصػػػة ممكنػػػة لطحقيػػػؽ حػػػؿ  –يكػػػوف ىػػػذا المنعطػػػؼ الطػػػارياي دػػػي المعادلػػػة الفم ػػػطينية 
ألقػػوى ع ػػكريًا و يا ػػيًا مػػا دامػػت الػػدولطيف طمامػػًا ألف دػػي أيػػدي دم ػػطيف أدوات جديػػدة. إ ػػرائيؿ مػػا زالػػت ا

الو يػػات المطحػػدة حميفػػة ليػػا ميمػػا دعمػػت حطػػى بعػػدما طحػػدت الػػرئيس األميركػػي ودرضػػت عميػػو الطراجػػع عػػف 
 يا ة وصفيا بأنيا طداؿ دي اانػة المصػمحة القوميػة األميركيػة. لكػف أ ػس الع قػة بػيف إ ػرائيؿ ودم ػطيف 

  حيمة لػو و  أدوات لديػو يرضػخ لمػا ُيفػَرض عميػو مػف  ط ّيرت اآلف ولـ طعد بيف طرؼ قوي وطرؼ ضعيؼ
أمػػر واقػػع طمػػو اآلاػػر. وأىػػـ طمػػؾ األدوات الطػػي غّيػػرت المعادلػػة ىػػو أف مرطبػػة الدولػػة لفم ػػطيف طعطييػػا حػػؽ 
نمػػا أيضػػًا  الطوجػػو الػػى المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة لمشػػكوى لػػيس دقػػط عمػػى جػػرائـ حػػرب إذا ارطكبطيػػا إ ػػرائيؿ وا 

طمػػؼ ممار ػػات الدولػػة القائمػػة بػػاحط ؿ دولػػة أاػػرى مثػػؿ الم ػػطوطنات غيػػر الشػػرعية الطػػي لمشػػكوى عمػػى ما
طػػػردض إ ػػػرائيؿ حطػػػى طجميػػػدىا. ىػػػذه األدواتج حػػػؽ الشػػػكوى وردػػػع الػػػدعاوىج قػػػد طقػػػّوي الشػػػروط الطفاوضػػػية 

وف عزلػة لمفم طينييف وطفرض عمى اإل رائيمييف مقاربة جديدة نحو حؿ الدولطيف نظرًا ألف الايار اآلاػر  ػيك
دوليػػػة عارمػػػة بشػػػكاوى ضػػػدىـ أمػػػاـ المحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة بػػػطيـ ارطكػػػاب جػػػرائـ حػػػرب مػػػف ضػػػمنيا بنػػػاء 
الم طوطنات دي الدولة الااضعة ل حط ؿ واإلبعاد الق ريج عمى ما ينص ميثػاؽ رومػا الػذي أنشػأ المحكمػة 

نيػػػًا دولػػػة طحػػػت ا حػػػط ؿج وىػػػذا يضػػػع الجنائيػػػة الدوليػػػة. دالجديػػػد دػػػي المعادلػػػة اف دم ػػػطيف طعطبػػػر اآلف قانو 
 إ رائيؿ الدولة القائمة با حط ؿ طحت طائمة المحاكمة.

ىػػذا األمػػر بالػػذات ىػػو الػػذي أدى بكػػؿ مػػف إ ػػرائيؿ والو يػػات المطحػػدة الػػى ى ػػطيريا طيديػػدات وطوّعػػد بالعقػػاب 
أدوات  –ي العمػؽ اإل ػرائيمي وا نطقاـ. دمقد ط ّيرت قواعد المعبػة وبػات دػي أيػدي الفم ػطينييف أدوات طجػرح دػ

 القانوف الدولي كمرجعية وكحميؼ.
 –ا طراطيجيًاج ىذا يعني أف دي اليوـ الطالي إلقرار الجمعية العامة لممـ المطحدة قرار طصنيؼ دم طيف دولػة 

يبػػػدأ نػػػوع جديػػػد  –ب ػػػض النظػػػر إف كانػػػت دولػػػة كاممػػػة العضػػػوية أو دولػػػة غيػػػر عضػػػو دػػػي األمػػػـ المطحػػػدة 
وـ جديػػد لممقايضػػات الطفاوضػػيةج ألف القػػانوف الػػدولي والشػػرعية الدوليػػة باطػػا جػػزءًا مػػف مرجعيػػة لمطفػػاوض ويػػ
 المفاوضات.

األمـ »قرار طصنيؼ دم طيف دولة يعني أيضًاج ودؽ طعبير كبير المفاوضيف الفم طينييف صائب عريقات اف 
ئيمية بنياميف نطانياىو وىي:  ػمطة المطحدة  طقضي عمى النقاط الث ث مف إ طراطيجية رئيس الحكومة اإل را

 «.مف دوف  مطةج واحط ؿ مف دوف كمفةج وغزة دي حضف مصر
القيادة الفم طينية طدرؾ اف ا نطقاـ اإل رائيمي األرجػح آٍتج لكنيػا قػررت انيػا جػاىزة لطحمػؿ النطػائج والعواقػب 

محمػػود عبػػاس كمػػا  ػػبؽ  الطػػي قػػد طمطػػد مػػف احطجػػاز األمػػواؿ الفم ػػطينية الػػى ضػػرب الحصػػار عمػػى الػػرئيس
 وحاصرت إ رائيؿ الرئيس الفم طيني الراحؿ يا ر عردات.

طػػػدرؾ أيضػػػًا اف ا نطقػػػاـ الػػػذي طوّعػػػد بػػػو الكػػػون رس األميركػػػي ربمػػػا ىػػػو أيضػػػًا آٍت وربمػػػا يطػػػاوؿ لػػػيس دقػػػط 
نما أيضًا وكا ت األمـ المطحدة الطي ط مح لدولة دم طيف بأف طصبح عضوًا دييا.  الفم طينييف وا 

زدػػػة القيػػػادة الفم ػػػطينية طنطمػػػؽ مػػػف ث ثػػػة أمػػػور رئي ػػػة ىػػػي: أوً ج اف ا نطقػػػاـ األميركػػػيج كمػػػا ا نطقػػػاـ مجا
اإل ػػػرائيميج  ػػػيكوف  ػػػيفًا ذا حػػػّديف يػػػؤذي المنػػػطِقـ والمنػػػطقـ منػػػو. وثانيػػػًاج اف لعبػػػة الطوقيػػػت طالػػػت وا نطظػػػار 

بيػا الشػعب الفم ػطيني طالمػا اف إ ػرائيؿ   يطوؿ ب  أدؽ زمني ولـ طعد أمػاـ ال ػمطة الفم ػطينية رؤيػة طُقنػع
م طمرة بالم طوطنات وط يير المعالـ عمى األرض بمػا ين ػؼ عمميػًا حػؿ الػدولطيف ويجعػؿ مػف عمميػة ال ػ ـ 
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دػي أعقػاب أحػداث غػزة واإلقبػاؿ عمييػا كبػديؿ األمػر الواقػع « حمػاس»نكطة  يئة. وثالثًاج صػعود أ ػيـ قيػادة 
ال مطة الى وضػع الو يػات المطحػدة وا  ػرائيؿ معػًا أمػاـ امطحػاف ا اطيػار اآلطػي لم مطة الفم طينية ددع قيادة 
الطي طردض حؿ « حماس»قائمة: ااطاروا وطحمموا طبعات الايار بيف « حماس»بيف ال مطة الفم طينية وبيف 

 الدولطيف وبيف ال مطة الفم طينية الطي طمطـز بو.
ا اطيػػار بػػيف حػػؿ الػػدولطيف ومحاكمػػة ا حػػط ؿ دػػي أحضػػاف  عمميػػًاج مػػا دعمطػػو القيػػادة الفم ػػطينية ىػػو وضػػع

 القيادة اإل رائيمية واإلدارة األميركية عمى ال واء.
دعمػػت ذلػػؾ مػػع اإليحػػاء بكػػؿ وضػػوح بػػأف ىػػدديا ىػػو طحقيػػؽ حػػؿ الػػدولطيف ولػػيس محاكمػػة ا حػػط ؿ. لػػـ طقػػدـ 

مبػػت منيػػا بريطانيػػا نيابػػة عػػف الو يػػات الضػمانات الم ػػبقة بعػػدـ الطوجػػو الػػى المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة كمػػا ط
المطحدة. لـ طكفؿ م بقًا أنيا لف ططوجو الى الوكا ت الطابعة لممـ المطحػدة لمحصػوؿ عمػى مكانػة الدولػة دييػا 

األمػػر الػػػذي  ػػػيؤدي الػػػى طنفيػػػذ الكػػػون رس األميركػػػي طعيػػده بقطػػػع األمػػػواؿ األميركيػػػة عػػػف طمػػػؾ الوكػػػا ت  –
مبية لمو يات المطحدة. امطمكت الورقة الثمينة الجديػدة دػي الطفػاوض وقالػت انيػا ويؤدي أيضًا الى انعكا ات  

م ػػطعدة لمعبيػػا بػػذكاء وبم ػػؤولية طالمػػا اف المعادلػػة الجديػػدة  ػػطؤدي الػػى ل ػػة جديػػدة دػػي المقايضػػات عمػػى 
 أ اس ما ىو المطموب مف كؿ مف ال عبيف الث ثة: دم طيفج إ رائيؿج والو يات المطحدة.

رس األميركػػػي طعيػػػد دػػػي قػػػرار طبنػػػاه باطاػػػاذ إجػػػراءات  ػػػحب الم ػػػاعدات وقطػػػع األمػػػواؿ عػػػف ىيئػػػات الكػػػون 
مػػا «. كاممػػة العضػػوية»ووكػػا ت األمػػـ المطحػػدة إذا طبنػػت الجمعيػػة العامػػة قػػرارًا يعطػػي دم ػػطيف مرطبػػة دولػػة 

ذا الطمييػز يطػرؾ دي األمػـ المطحػدة. ىػ« غير عضو» عت وراءه القيادة الفم طينية وحصمت عميوج ىو دولة 
م ػػاحة أمػػاـ الكػػون رس واإلدارة األميركيػػة لػػػئ  ط ػػارع الػػى إجػػراءات   طػػػؤذي دقػػط الوكػػا ت الطابعػػة لممػػػـ 

نما طؤذي أيضًا الو يات المطحدة وطورطيا.  المطحدة وا 
ب دػي دا ن حاب األميركي مف المنظمات الدولية ُينيي إحدى أىـ أدوات الطأثير األميركي دي الدوؿ والشػعو 

البمداف الفقيرة. قطع األمواؿ األميركية عف منظمة ال ذاء العالمية يشكؿ مصيبة لمو يات المطحدة. ا ن حاب 
 مف منظمة الممكية الفكرية يؤدي الى دحض الحماية الفكرية لمميركييف. دال يؼ ذو حديف.

الفم ػطينية  ػيؤدي الػى طنكػؿ ثـ إف قطع الم اعدات عف وكالة غوث ال جئيف  أونروا( وكذلؾ عف ال ػمطة 
وىػذا  ػيؤدي الػى انفػ ت  –ال مطة وربما انييارىا وأيضًا الى طفاقـ ال ضب الفم طيني مف الو يات المطحدة 

 والمنظمات الفم طينية الرادضة حؿ الدولطيف.« حماس»أمني ودوضى عارمة ودراغ طممه ربما 
ة أو ػمو عمػى أ ػاس أف ال ػمطة الفم ػطينية ن ػفت أو ػمو طنفيذ إ رائيؿ طوعدىا بحؿ الطزاماطيا بموجػب اطفاقيػ

عندما طوجيت الى األمـ المطحدة لمحصوؿ عمى مرطبة دولة  يؤدي الى إل اء الدور الفم طيني األمني الػذي 
 ا طفادت ا رائيؿ منو كثيرًا.

لػف طقطصػر عمػى  ج«اليػـو الطػالي»ردود الفعؿ اإل رائيمية المطوقعةج ودؽ درا ة أعدىا صائب عريقات بعنواف 
نمػا  طشػمؿ:  حجػػز العائػدات الضػريبية الفم ػػطينية. »طحميػؿ ال ػمطة الفم ػػطينية م ػؤولية طقػويض ال ػػ ـج وا 

حػػداث طػػدىور دػػي الوضػػع األمنػػي عمػػى األرض. اطاػػاذ اطػػوات ل ن ػػحاب األحػػادي الجانػػب نحػػو  ا ػػطفزاز وا 
مػػا طعميػػؽ العقػػود مػػع وزارات وىيئػػات رب»و « الجػػدار. دػػرض قيػػود طػػؤثر دػػي القطػػاع الاػػاص وا قطصػػاد العػػاـ

 «.ال مطة الوطنية الفم طينية
أمػػا الاطػػوات ذات الطبعػػات اإل ػػطراطيجيةج ددنيػػا ودػػؽ الدرا ػػة قػػد ططضػػمف الػػى جانػػب اعطبػػار الاطػػوة ارقػػًا 
 طفاؽ أو مو: ردض ا عطراؼ بال يادة الفم طينية عمػى األرض الفم ػطينية المحطمػة... طو ػيع الم ػطوطنات 
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طيا بااصة دي القدس الشرقية... ضـ بعض الكطؿ ا  طيطانية الى إ رائيؿ... وربما إعػ ف أنيػا دػي وطنشي
 حؿ مف ا طفاقات الموقعة  ابقًا.

ردود الفعػػؿ األميركيػػة ودػػؽ الدرا ػػةج قػػد طشػػمؿ الػػى جانػػب طجميػػد الطمويػػؿ لم ػػمطة الفم ػػطينية والضػػ ط عمػػى 
فم طينييف وطعميؽ الدعـ لييئات ووكا ت األمـ المطحػدة: إغػ ؽ الحكومات األارى لثنييا عف طقديـ الدعـ لم

عطاء ال طاء ال يا ي إلجراءات إ رائيمية ضد الفم طينييف.  مكطب منظمة الطحرير دي واشنطفج وا 
ما لف طػطمكف الو يػات المطحػدة أو إ ػرائيؿ مػف طحقيقػو ىػو منػع دولػة دم ػطيف مػف ا نضػماـ الػى المعاىػدات 

ا اطفاقيػػة رومػػا لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػةج واطفاقػػات حقػػوؽ اإلن ػػافج وقػػانوف البحػػارج واطفاقيػػة الدوليػػة بمػػا دييػػ
جنيؼ الرابعة المعنية بحماية المدنييف طحت ا حط ؿ. الرئيس ال ابؽ لمدوؿ المطعاقدة دي نظاـ رومػاج  ػفير 

اىػػدة دوليػػة بمػػا دييػػا نظػػاـ مػػف حػػؽ دم ػػطيف ا نضػػماـ الػػى أيػػة مع»لياطنشػػطايفج كري طشػػاف وينػػاويزر قػػاؿ: 
رومػػا لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة. وقانونيػػًاج دػػور طبنػػي قػػرار الجمعيػػة العامػػةج لػػيس ىنػػاؾ أيػػة أرضػػية لػػردض 

طوقيػػػت ا نضػػػماـ قػػػرار  يا ػػػي طفّعمػػػو أو طؤجمػػػو القيػػػادة «. عضػػػوية دم ػػػطيف دػػػي أيػػػة مػػػف ىػػػذه المعاىػػػدات
 الفم طينية عمى ما طرى انو دي المصمحة الوطنية.

الفرصة األولى  ُطمنح   طئناؼ المفاوضات ب  شروط م ػبقة  ػوى اف طكػوف عمػى أ ػاس الشػرعية الدوليػة 
 والقدس الشرقية عاصمة لفم طيف. 1941بيدؼ طحقيؽ حؿ الدولطيف طبقًا لحدود 

دال ػػمطة الفم ػػػطينية لػػػف ط ػػػطعجؿ وطيػػروؿ ل نضػػػماـ الػػػى المحكمػػػة الجنائيػػة الدوليػػػة أو الػػػى وكػػػا ت األمػػػـ 
 المطحدة. ما طنوي القياـ بو ىو طحقيؽ انجاز الدولة إلعادة امط األوراؽ الطفاوضية ودي جيبيا أدوات.

دػػػدذا ااطػػػارت اإلدارة األميركيػػػة اف طوظػػػؼ دطػػػرة ا  ػػػطراحة لططقػػػدـ بمػػػا لػػػدييا مػػػف اطػػػة إلحيػػػاء المفاوضػػػات 
ئيػة الدوليػة وا نطمػاء الػى الوكػا ت المجوء الى المحكمة الجنا« حؽ»الجديةج قد طحطفظ ال مطة الفم طينية بػ 

جديػػػة  –الدوليػػػة شػػػرط أف يكػػػوف ىنػػػاؾ أدػػػؽ زمنػػػي واضػػػح إلطمػػػاـ المفاوضػػػات ووضػػػعيا عمػػػى  ػػػكة جديػػػدة 
 وحيوية.

أمػػػا إذا كػػػاف الػػػرد عمػػػى ا نجػػػاز الفم ػػػطيني ا نطقػػػاـ أو الطوعػػػد بػػػو أو الوعػػػود المطاطػػػةج د ػػػططوجو ال ػػػمطة 
الػى المعاىػدات والوكػا ت واحػدة طمػو األاػرىج كمػا يقطضػيو الػرد عمػى  الفم طينية نحو إ ػطراطيجية ا نضػماـ

 اإلجراءات اإل رائيمية واألميركية.
انو يوـ جديد. انيا صفحة جديدة. انو امطحاف جػدي ل اطيػار بػيف جديػة ططبيػؽ حػؿ الػدولطيف وبػيف محاكمػة 

األدوات القانونيػػة غّيػػرت األ ػػس ممػػثً  لمفم ػػطينييف. دػػ« حمػػاس»ا حػػط ؿج بػػيف ال ػػمطة الفم ػػطينية وبػػيف 
 اإل رائيمي. –الجذرية لمع قة بيف طردي النزاع الفم طيني 
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 بو طيرأماىر 

بػػػرغـ اعػػػ ف االػػػد مشػػػعؿ رئػػػيس المكطػػػب ال يا ػػػي لحركػػػة حمػػػاس انػػػو  يرغػػػب با  ػػػطمرار رئي ػػػا لممكطػػػب 
 لمحركة ا  اف المعمومات طؤكد اف مشعؿ  يبقى دي موقعو. ال يا ي

غيػر اف حػرب غػزة ا ايػرة  ىناؾ اطجاه دي حماس دااؿ غزة كاف يناكؼ مشػعؿ ويمومػو عمػى قضػايا كثيػرةج
اف الحػػرب ادت الػػى طػػذويب الاطػػوط الباىطػػة الطػػي  اصوصػػاج اعػػادت انعػػاش رمزيػػة مشػػعؿ وجػػددت قوطػػوج

 .كانت طفصؿ بيف طيارات ماطمفة
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اذ اف كػػؿ ا طػػراؼ  مشػعؿ حصػػؿ عمػػى ددعػة دوليػػة واقميميػػة ودم ػػطينية لي ػت  ػػيمة اػػ ؿ الحػرب ا ايػػرةج
 المصػػرية والعربيػػػة والدوليػػػة قػػػادت حممػػػة ا طصػػػا ت طجاىػػو وطجػػػاه ا ػػػماعيؿ ىنيػػػة رئػػػيس الحكومػػػة المقالػػػةج

لمحظػة والطوقيػت وقػوة ب ػبب ا ايضػاج وطرصيد ىذه ا طصا ت لصالح غزة واروجيا باقػؿ ا ػائر ومنطصػرةج
 واطجاىو ال يا ي ايضا. صب باطجاه طقوية االد مشعؿ مف جديدج الردعج

اذ اػرج دػي المػؤطمر  االد مشعؿ حاز ايضا طركيزا اع ميا ىائ  ا ؿ ىذه الفطرة دي  ػياؽ طعميػده وطثبيطػوج
مقابمة مو عة معو دي  با ضادة الى الصحفي دي القاىرة ليعمف بكؿ ىذه الكارزما عف صفقة وقؼ العدوافج

وىػو  وبثطو الجزيرة عمػى جػزئيفج ودمـ وثائقي بثطو ذات قناة الجزيرة وىو مش وؿ بطريقة حرديةج قناة الجزيرةج
 ولـ ط مح ظروؼ كثيرة ببثو ا  مؤارا. دمـ اعد قبؿ  نواتج

وىػذا  ركػة حمػاسجالعامؿ ا قميمي كاف واضحا دي رغبطو ايضا ببقاء االد مشعؿ رئي ا لممكطب ال يا ػي لح
واػروج  العامؿ   يصب دي اطار الطداؿ دػي اصوصػيات الحركػة بقػدر كونػو   يرغػب بطقويػة اطجػاه ااػرج

ودػي ذات الوقػت دػاف طقويػة مشػعؿ لػـ طكػف ميمػة  ىذا ا طجاه عف امكانات الطفاىـ لصالح مع ػكرات ااػرىج
ـ يجػػد مصػػبا  ػػوى االػػد مشػػعؿ دػػي  ف الواقػػع الميػػداني دػػي حػػرب غػػزة وطرجماطػػو ال يا ػػية لػػ صػػعبة جػػداج

 ومعو ا ماعيؿ ىنية دي الدااؿ. الاارجج
ولي ػػت عمػػ  دعائيػػا او اع ميػػا بقػػدر كونيػػا واقعػػا  لاالػػد مشػػعؿ كارزمػػا قياديػػة غيػػر انيػػا لي ػػت صػػناعةج

دػي ظػ ؿ حديثػو عػف رغبطػو  وا عػ ـ ىنػا كػاف مػرآة اعػادت انعػاش دور الرجػؿج  يا يا  يمكف القفػز عنػوج
وب ػػبب  وىػػو حػػديث طبػػدد ب ػػبب عػػدـ رغبػػة اغمػػب قيػػادات الحركػػةج لمكطػػب ال يا ػػي لحركػػة حمػػاسجبطػػرؾ ا

 الواقع الذي ارط ـ دي دطرة الحرب المجرمة عمى ا ىؿ دي غزة.
وىػو رقػـ غيػر قابػؿ لمق ػمة او  ودػي الحركػة الوطنيػة الفم ػطينيةج االد مشعؿ مازاؿ رقمػا صػعبا دػي الحركػةج

طجػاوز ىػذه الحالػة طحػت اعطبػارات شاصػية او انق بيػة دػي ذات  عربيػا ودوليػاج و يمكف الضرب حطى ا فج
 دقد جمع الرجؿ بيده اطوط الدااؿ والاارج دي لحظة واحدة. الوقتج
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أربعػػة عقػػود مػػف الػػزمفج يػػـو ألقػػى الػػرئيس يا ػػر ج يكػػوف قػػد مػػر مػػا يقػػارب 1311والعػػاـ  1914بػػيف العػػاـ 
عردػػات اطابػػو الشػػيير مػػف عمػػى منصػػة األمػػـ المطحػػدةج واليػػـو يعيػػد الػػرئيس محمػػود عبػػاس مػػا يفطػػرض أنػػو 
اطاب مماثؿ قبػؿ الطصػويت الػذي يجػري الطعويػؿ عميػوج كػي يكػوف داطحػة قبػوؿ دم ػطيف دولػة غيػر عضػوج 

مى أرض طفقد أجزاء منيا كؿ يوـج بفعؿ ا  طيطاف الػذي ي طشػري طمييدا لقبوليا دي ما بعد دولة مفطرضة ع
 ك رطاف دي ج د األرض الفم طينية.

بعػػد كػػؿ ىػػذه ال ػػنوات الطػػواؿج العجػػاؼج مػػا زالػػت دم ػػطيف الفكػػرة والرمػػز والػػوطف الطػػاريايج ىػػي ذاطيػػا دػػي 
ذا يريػدىا اليػـو أو يريػد منطوؽ الاطابات الفم طينيةج ىكذا أرادىا اطاب الرئيس الراحؿ يا ر عردػاتج وىكػ

الطأكيد عمييا اطاب الرئيس أبو مازف. مع الفارؽ بيف زمنيف؛ زمف كانت البندقية لـ طزؿ مشػرعةج والمقاومػة 
 ػيدة الفكػػرةج وزمػف ك ػػرت ديػػو البنػادؽ عمػػى أيػػدي حاممييػاج ومػػف أرادوا ليػا أف طنك ػػر دػػي األصػؿ. وىػػا ىػػـ 

الرمػز والطػاريخج وكػؿ مػا يمػت إلػى دم ػطيف الطاريايػة بصػمة الػرحـ اليوـ يحاولوف انك ارا لكؿ شيء: الفكػرة و 
 أو غير الرحـ.
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شػػػبيية بػػػالفكرة أو األدكػػػار الػػػواردة دػػػي الطصػػػريحات « الاطػػػاب األممػػػي»إذا كانػػػت دكػػػرة دم ػػػطيف اليػػػـو دػػػي 
يحج والاطابػات الموجيػة لمعػػدو؛ قبػؿ أف طكػوف موجيػػة لطعبئػة القػػوى الذاطيػةج دػدف لفظيػػات الاطػاب أو الطصػػر 

لف طعني شيئا ولف طقػدـ أي شػيء بالمقابػؿ لفكػرة دم ػطيفج كمػا يريػد ويرغػب أو يشػطيي شػعبيا وكػؿ األشػقاء 
واألصػػدقاء دػػي العػػالـج أف طكػػوف عميػػو: دم ػػطيف الحػػرة أكثػػر ا ػػطق   مػػف ا  ػػطق  ت الشػػكمية لػػدوؿ عريقػػة 

 ة مييمنة.أناايا ا  طبداد عمى ركبطييا أماـ الطبعية لاوارج إقميمية ودولي
إف ا ػػطعادة دم ػػطيف إلػػى موقعيػػا دػػي الطػػاريخ ودػػي الج راديػػاج طحػػطـ ا ػػطعادة لوحػػدة وطنيػػةج  يا ػػية وج راديػػة 
مفطقػػدةج ورغػػـ ذلػػؾج مػػا زاؿ شػػعب دم ػػطيف يقػػدـ المزيػػد مػػف الطضػػحيات والعطػػاءات عمػػى درب طج ػػيد الحمػػـ 

بموما ية مرةج وبالمقاومة الثقادية مرات ومرات. الفم طيني؛ بالمقاومة الم محة مرةج وبالمقاومة ال يا ية والدي
 دعمى درب الطحرر الوطنيج   طابو الثورات وحركاطيا الطحرريةج أو طفقد بريقياج ما لـ طحقؽ أىداديا بعد.

دػػي مطمػػؽ األحػػواؿج وميمػػا طكػػف ردود الفعػػؿ اإل ػػرائيمية أو الفم ػػطينيةج ددنيػػا لػػـ ولػػف ط يػػر مػػف واقػػع الحػػاؿ 
المجانيػة عمػى م ػطوى الطصػريح أو « ال  مية» ي و  الطفاوضي م طقب ج و  طمؾ الطوجيات شيئاج   ال يا

الطي ط ػفر عػف ط ييػر دػي معػالـ « القابمة»الطمميحج دي وقت طأاذ الطوجيات ا  طيطانية عمى األرضج واقع 
بحيػػػث ضػػػاعت األرض بػػػالقوةج مػػػف دوف أف يجػػػرؤ العػػػالـ عمػػػى إيقاديػػػا عنػػػد حػػػدىا أو حػػػدودىا المفطرضػػػةج 

الحدود دعميا وعممياج حطى صار اإل رائيمي الذي ط عػب بػالارائطج ومػا زاؿ يط عػب بيػاج وحػده الػذي يػدرؾ 
ج وكّر ػطيا 1941وطمؾ الطي وضػعطيا حػرب العػاـ  1941مدى اطورة ضياع الاط الفاصؿ بيف حدود العاـ 

يػػػث طضػػػيع معيػػػا م مػػػح أي حػػػؿ بح« الحػػػدوديف»ماططػػػات ا  ػػػطيطاف الطػػػي يػػػراد ليػػػا أف ططػػػدااؿ مػػػا بػػػيف 
مفطػػػرض؛ اآلف أو دػػػي الم ػػػطقبؿج لطبقػػػى إ ػػػرائيؿ ىػػػي القػػػوة األحاديػػػة المييمنػػػة عمػػػى كامػػػؿ الػػػوطف الطػػػارياي 

اإل ػػرائيمي ػ األردنػػي عمػػى الضػػفة « الطقا ػػـ الػػوظيفي»الفم ػػطينيج دػػي وقػػت يحمػػـ ديػػو الػػبعض بدعػػادة واقػػع 
طينيةج وددعػػػو  طاػػاذ مواقػػؼ معاديػػػة لمحقػػوؽ الفم ػػػطينية ال ربيػػةج دػػي محاولػػػة  بطػػزاز جانػػب ال ػػػمطة الفم ػػ

 1941الطبيعيةج أو إعادة ط ميـ ممؼ الضفة ال ربية إلى النظاـ األردنيج انط قا مف أف احط ليا دػي العػاـ 
طـ وىي طحت ال يادة األردنيةج وبالطالي يجب إيجػاد حػؿ ليػا مػع النظػاـ الػذي كػاف قائمػا دػي ذلػؾ الوقػتج   

 ة الطي أنشئت دي ما بعد ودقا  طفاقات أو مو.مع ال مط
ولئف كػاف بو ػعنا معردػة حػدود ا طفػاؽ وا اػط ؼ دػي مواقػؼ ال ػمطة الطػي يعبػر عنيػا الػرئيس الفم ػطينيج 
وذلؾ البوف الشا ع الذي يفصميا عف المواقؼ اإل رائيمية الر ميةج عمػى الػرغـ مػف طفػاوت ىػذا الموقػؼ بػيف 

الحكوميػة أي الحزبيػة وال يا ػيةج دػدف معردطنػا بحػدود المواقػؼ الفم ػطينية ذاطيػا مػف أطراديا الحكومية وغيػر 
طبيعػػة م ػػائؿ الط ػػويةج طكػػاد طنحصػػر دػػي مػػا يجػػري اإلعػػ ف عنػػو بػػيف الحػػيف واآلاػػرج وبػػيف مػػا ىػػو موجػػو 
 لمطػػرؼ اإل ػػرائيميج ومػػا ىػػو معنػػي بديصػػاؿ ر ػػالة إلػػى الشػػعب الفم ػػطينيج بحيػػث طبػػدو الرغبػػات واألمػػاني
وكأنيػػا دواعػػؿ  يا ػػيةج   دليػػؿ عمػػى وجػػود إجمػػاع دػػي شػػأنياج مثػػؿ قضػػية حػػؽ العػػودةج كحػػؽ مقػػدس عمػػى 
الصعيد الفردي والجماعيج و  يجػوز الطكطكػة دػي شػأنوج دالم ػألة ططعػدى ط ػجيؿ نقػاط ىنػا أو ىنػاؾ؛ مػا داـ 

و الط عػب بيػاج ىػذا الحمػـ الحمـ الفم طيني يكػاد يكػوف ىػو الحقيقػة المطمقػة الطػي يجػب عػدـ الطشػكيؾ دييػا أ
المشروع الػذي ياطصػر وياطػزؿ جػوىر المشػروع الػوطنيج لػيس عرضػة لمم ػاومةج و  ىػو ااضػع لػنمط مػف 
الط ويات الطي نراىا ططجيزج وكأنيا حاصمة غداج بينما ىي أبعد ما طكػوف عػف الواقػع. ليػذا مػف الاطػأ طقػزيـ 

اع ومجريػات الصػراع   طػزاؿ طواصػؿ مفاعيميػاج ولػـ ج ديما الصػر «األمر الواقع»دم طيف وحصرىا دي نطاؽ 
 طنطو بعد عند حدود الرضا والقناعة الذاطية بانطياء الصراع.
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يبقى أف األاطر دي الاطاب الفم طيني الموجو لي رائيمييفج ىو طمأنطيـ إلى أنو لف يكوف ىناؾ انطفاضػة 
ي عمى غزةج أف يػددع دػي اطجػاه ططػوير رد الفعػؿ ثالثةج بينما كاف يمكف   طمرار العدواف اإلجرامي اإل رائيم

الفم ػػػطيني دػػػي الضػػػفةج دػػػي اطجػػػاه انطفاضػػػي مماثػػػؿ لمػػػا حصػػػؿ دػػػي ال ػػػنوات ال ػػػابقةج وىػػػذا الموقػػػؼ مػػػف 
المعمب دي الجانب « ال طاطيؾ»ج بؿ «ال طاطيؾ الطفاوضي»ا نطفاضة الثالثةج يصادر م بقًا ما قد يؤوؿ إليو 

ـ طح ػـج وىػي غيػر قابمػة لمح ػـ بمثػؿ ىػذه الافػةج ويحػـز ويجػـز دػي أمػور لػـ الفم طيني الذي يح ـ أمورا لػ
طكػػػف لطكػػػوف كػػػذلؾ؛ لػػػو كػػػاف الوضػػػع القيػػػادي الفم ػػػطيني عمػػػى غيػػػر الحػػػاؿ الػػػذي ىػػػو ديػػػو اآلفج منػػػذ زمػػػف 

دػي « دولة مؤقطة»المفاوضات العبثيةج والمقاومة المو مية الطي كّر ت واقعا انق اميا دي الج راديا؛ قد ينطج 
 غزة.
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 بفضل نتنياهو 49
 شمعوف شيفر
ي ططيع نطنياىو دقط اف يعد الفم طينييف بدولطيف: دولة حماس دػي غػزة ودولػة عضػو دػي ا مػـ المطحػدة دػي 

 الضفة.
كػػ  لػػيس ىػػذا طحرشػػا مػػف قبػػؿ الي ػػار أو البيػػت عالييػػوديع. ىػػذا واقػػع عمػػى ا رض نشػػأ عمػػى أثػػر اعطػػراؼ 

حكومػة حمػػاس دػي نيايػػة عمميػة ععمػود ال ػػحابعج وىػو اعطػػراؼ قػد يػأطي ب ػػببو الػى غػػزة دػي ا يػػاـ نطنيػاىو ب
القريبة م يرة مف رؤ اء الدوؿ لُطمػطقط ليػـ الصػور مػع ا ػماعيؿ ىنيػة. مػف يطػذكر انػو بعػد عمميػة الرصػاص 

ائيؿ؛ ومف يطػذكر المصبوب وبرغـ  قوط أكثر مف ألؼ قطيؿ دم طيني جاء رؤ اء دوؿ اوروبا كي ُيقووا ا ر 
انػػو قبػػؿ ث ثػػة ا ػػابيع دقػػط اقطػػرح ليبرمػػاف ا ػػقاط حكػػـ ال ػػمطة الفم ػػطينية ب ػػبب عا رىػػاب ال يا ػػيع ألبػػو 

 مازف.
طبدو ا مور ماطمفة اآلف. دقػد  ػمع نطنيػاىو وليبرمػاف مػف ا مػريكييف طحػذيرا مػف أ  يم ػا شػرعية أبػو مػازف 

ييما عػف دوا ػة البنػزيف بػؿ اف ا ػرائيؿ كػاطس لػـ يعػد ييػدد بقطػع ُقبيؿ طوجيو الى ا مـ المطحػدة. دأبعػدا قػدم
الكيربػػاء عػػف غػػزة. لكػػف بػػرغـ ذلػػؾ طجػػد ا ػػرائيؿ نف ػػيا صػػباح الطصػػويت دػػي ا مػػـ المطحػػدة عمػػى ا عطػػراؼ 

 بفم طيف كدولة مراقبةج معزولة دي معارضطيا معطمدة عمى مائدة الو يات المطحدة وكندا وميكرونيزيا.
س الػوزراء ُيعػد الحيػؿ الطػي ط ػوغ الواقػع البػائس الػذي ددعونػا اليػو وطف ػير انػو يفضػؿ ابػط ع أصبح ك ـ رئػي

ىذه الضفدع لمحفاظ عمى الم اعدة ا مريكيػة دػي القضػية ا يرانيػة. بيػد اف ىػذا الػزعـ ومػاذا نفعػؿج ىػو مػف 
اف نكػوف بعػد ىجػـو  عمـ الحيمة: دعمػى ح ػب ا عػداد والعنػاويف الصػحفية دػي ا شػير ا ايػرة كػاف يفطػرض

عمى القواعد الذريػة دػي ايػراف. وقػد كمفنػا ا عػداد لميجػوـ أكثػر مػف عشػرة مميػارات شػيكؿ لكنػو لػـ يػأت. ودػي 
ىذه ا ثناء عمى ح ب طقرير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية أطػـ نظػاـ آيػات اهلل الاطػة باافػاء معػدات طركيػب 

وليف باعطراض الصواريخ مف غزة وبمعضمة ىؿ نطوغؿ دػي غػزة القنبمة الذرية. وكنا نحف دي ىذا الوقت مش 
بريا. وىكذا أصبحت المنشنت الذرية ا يرانية اآلف دػي عمنطقػة الحصػانةع الطػي حػددىا اىػود بػاراؾ عمػى أنيػا 
آاػػر موعػػد لميجػػوـج ولػػػـ يبػػؽ مػػف صػػور القنبمػػػة الذريػػة الميػػددة لنطنيػػاىو دػػػوؽ منبػػر الجمعيػػة العامػػة ل مػػػـ 

 الحيمة الدعائية. المطحدة  وى
اليوـ وعمى نفس المنبر  ي جؿ الفم طينيوف انجازا طاريايا بدعـ كا ػح مػف دوؿ اوروبػا ومنيػا طمػؾ الطػي لػـ 
يكف ياطر بالباؿ دي الماضي اف طيب صوطيا ل عطراؼ بفم طيف كدولة مراقبة. لف ي ططيع أبػو مػازف دػي 
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 ب يػر إذف مػف مديريػة الطن ػيؽ الطػي طحكػـ الضػفة لكػف   اليوـ الذي يمي ىذا المقاـ الجديػد اف ي ػادر راـ اهلل
يجػػوز اف ننطشػػي با ػػطمرار ىػػذا الحكػػـ. وقػػد أصػػبح ىػػذا برىانػػا آاػػر عمػػى اف عػػدـ وجػػود مبػػادرة  يا ػػية مػػف 
نطنياىو دي ال نوات ا ربعة ا ايرة  يقضي آار ا مر عمى ا حطماؿ الضئيؿ الباقي لط وية مع أبو مػازف 

 مطفؽ عمييا.
لفم طينييف يعردوف بديؿ نطنياىو وىو ا عطراؼ بحكومة حماس بعد اط ؽ الصواريخ عمى ا رائيؿ. دقد اف ا

 برىنت حماس ايضا مثؿ نطنياىو عمى انيا وحدىا القادرة.
 19/88/1381يديعوت 
 33/88/1381، القدس العربي، لندن
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