
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 الوقف الفوري لمقصف عمى مخيم اليرموك يدعو إلى عباس
 المالية  أزمتياالسمطة من  إلنقاذفياض يطالب بقمة عربية طارئة 

 الشعب والجواد الخاسر ىو االحتاللكافة التحرير ال تمثل  : منظمةرئيس المجمس التشريعي
 حماس تدين جريمة استيداف الفمسطينيين بسوريا وتصفيا بـ"البشعة"

 : لن نسمح بتدخل أوروبي بمعبر رفحمدير عام المعابر في قطاع غزة
 مميون دوالر 71غزة كمفت الخطوط الجوية اإلسرائيمية  عمى حرباليديعوت: 

عشرات الشيداء في قصٍف 
لمسجد عبد القادر الحسيني 
ومدرسة الفالوجا بمخيم اليرموك 
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 عشرات الشيداء في قصٍف لمسجد عبد القادر الحسيني ومدرسة الفالوجا بمخيم اليرموك بدمشق  7

اف مقاتالت  وا،قاليشطاء في المعارضة السورنة ، أف وكاالت، عف 71/71/1071، األيام، رام اهللذكرت 
سورنة قصفت مخنـ النرموؾ لالجئنف الفمسطنيننف في دمشؽ، امس، ما أسفر عف استشهاد ما ال نقؿ عف 

 شخصا كايوا نحتموف داخؿ مسجد عبد القادر الحسنيي. 63
ميذ ساعات صباح امس، كايت معظـ المخنمات الفمسطنينة في سورنة هدفا لصوارنخ وينراف طائرات و 

 شخصا، بنيهـ  96اصة قوات يظاـ بشار االسد التي شيت سمسمة هجمات قاتمة اودت بحناة ومدافع وقي
 شهندا قضوا دفعة واحدة في مجزرة ارتكبتها الطائرات الحربنة التي قصفت بالصوارنخ مسجد  63
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ا الشهند عبد القادر الحسنيي ومدرسة الفالوجا بمخنـ النرموؾ، جيوب العاصمة دمشؽ، حنث كاف بداخمهم
مئات اليازحنف مف الفمسطنيننف والسورننف الذنف يزحوا مف مياطؽ سكياهـ القرنبة بحنثا عف مياطؽ آمية 

 هربا مف جحنـ القصؼ الذي لـ نتوقؼ ميذ عدة اشهر.
وقالت مصادر مف داخؿ مخنـ النرموؾ: إف مف بنف شهداء مجزرة مخنـ النرموؾ عدد مف المسؤولنف عف 

لذنف لجؤوا لممخنـ طمبا لالماف، مشنرة الى اف المخنـ شهد عقب هذه المجزرة تقدنـ الخدمات لميازحنف ا
موجات يزوح كبنرة تخممها أنضًا سقوط عدد مف الشهداء مف بنف اليازحنف الذنف كايوا هدفا سهال لقياصة 

 قوات وشبنحة اليظاـ.
الفتننف محمد الجمؿ وبناف أعواـ( و  3وفي مخنـ السندة زنيب برنؼ دمشؽ، استشهد الطفؿ ابراهنـ خاتوف )

عامًا( وذلؾ يتنجة سقوط قذنفة وسط المخنـ، في حنف استشهد  79طعمة وكالهما نبمغ مف العمر )
الفمسطنيناف معاذ اليمنري وأحمد اليمنري برصاص الجنش السوري اليظامي، وذلؾ عقب االفراج عيهـ بعد 

 اعتقاؿ داـ عاما كامال، حنث تـ اعدامهما منداينًا.
استشهد ضناء القدنري مف سكاف المخنـ الشمالي بدرعا وممدوح عمي وعرفات عوض مف مخنـ درعا  كما

 برصاص شبنحة اليظاـ السوري.
وقاؿ يشطاء بالمعارضة: إف قتمى مخنـ النرموؾ الذي فر النه الجئوف مف قتاؿ في ضاحنة قرنبة سقطوا 

 بسبب اصابة مسجد في المخنـ بصاروخ أطمقته طائرة حربنة.
شهرا  17وكاف هذا أوؿ قصؼ جوي ترد عيه أيباء عمى المخنـ ميذ ايدالع ايتفاضة ضد االسد قبؿ 

 وتحولها الى تمرد مسمح بعد أف حاوؿ سحقها بالقوة العسكرنة.
تحدث عف  ،المرصد السوري لحقوؽ االيساف، عف وكاالت، أف 71/71/1071، الخميج، الشارقةوأوردت 

القنادة العامة مف جهة، ومقاتمنف  -نف مف المجاف الشعبنة التابعة لمجبهة الشعبنة اشتباكات عينفة بنف مقاتم“
مف كتنبة المهاـ الخاصة ألسود التوحند وكتنبة البراء بف مالؾ وكتنبة الفهود السود وكتنبة مغاونر فمسطنف 

 ، مف المعارضة المسمحة تحاوؿ السنطرة عمى المخنـ.”وكتائب أخرى
نعنش حالنا حالة حرب “عبر االيتريت أف المخنـ ” أبو محمد“موؾ قدـ يفسه باسـ وأفاد ياشط في النر 

تزاميت مع تحقنؽ الجنش السوري الحر تقدمًا “، جراء هذه االشتباكات، مشنرًا إلى أف الغارة الجونة ”حقنقنة
 ”.في داخؿ المخنـ

مى المخنـ، وقاؿ أحد الالجئنف وكاف المرصد أفاد في وقت سابؽ عف مقتؿ امرأة وفتاة جراء سقوط قذائؼ ع
وقاؿ مدنر المرصد رامي عبد الرحمف ”. السكاف متجمعوف وسط المخنـ هربًا مف القصؼ واالشتباكات“إف 
القوات اليظامنة تشعر بحاجة لتعزنز حممتها لمقضاء عمى المعارضنف، وال نمكيها محاربتهـ مف دوف “إف

وأشار المرصد ”. فهـ ميقسموف ونقاتموف إلى جايب طرفي اليزاع قوتها الجونة، أما باليسبة إلى الفمسطنيننف،
بنف مقاتمنف مف “ساعة تدور في الحجر األسود، وعمى أطراؼ المخنـ  95إلى أف اشتباكات مستمرة ميذ 

مقاتمنف مف كتائب ”، و”القنادة العامة-المجاف الشعبنة في النرموؾ التابعة لمجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف
وأوضح أف الغارة واستمرار االشتباكات دفعا بالعدند مف سكاف المخنـ، الذي ”. مة بنيهـ فمسطنينوفعدة مقات

وقاؿ يشطاء  تحوؿ في الفترة الماضنة إلى ممجأ لمهاربنف مف العيؼ جيوب دمشؽ، إلى اليزوح ميه.
وف داخؿ عمى األقؿ كايوا نحتم 12معارضوف إف مقاتالت قصفت مخنـ النرموؾ، ما أسفر عف مقتؿ 

 مسجد. وأضافوا أف القتمى سقطوا بسبب إصابة مسجد في المخنـ بصاروخ.
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كتائب جيد اهلل التابعة ، أف يذنر رضا، عف مراسمها 71/71/1071، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
لمجنش الحر قد أعميت أوؿ مف أمس سنطرتها عمى أحناء الزنف والتقدـ والعروبة، في مخنـ النرموؾ، 

مقاتمنف نيتموف لمجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف )القنادة العامة التابعة ألحمد جبرنؿ( باإلضافة ومحاصرة 
وفنما قاؿ ياشطوف «. مقاتال مف القنادة العامة وايضمامهـ إلى صفوؼ الجنش الحر 720ايشقاؽ »إلى 

المتوسط، يفى سورنوف ومصادر فمسطنينة إف جبرنؿ فر مف المخنـ مع يجمه باتجاه طرطوس عمى البحر 
القنادي في الجبهة الشعبنة أيور رجا مغادرة أي عضو مف الجبهة دمشؽ أو النرموؾ، بحسب ما يقمته 

 وسائؿ إعالـ موالنة لميظاـ السوري.
يازح  300مف جهتهـ، قاؿ سكاف في المخنـ إف صاروخا استهدؼ مسجد عبد القادر الحسنيي الذي نؤوي 

 «.سقوط عدد كبنر مف الضحانا»ى إلى مف أحناء دمشؽ الجيوبنة، مما أد
اإللكترويي حطاما عمى طرنؽ إسفمتي بنيما نهرع « نوتنوب»وأظهر شرنط فندنو بنثه المرصد عمى موقع 

وفي ما نبدو أيه «. نا اهلل»و« اهلل أكبر»المصور وأشخاص آخروف إلى المكاف المستهدؼ وسط صنحات 
د مف الجنثث الموزعة عمى األرض والدرج المؤدي إلى الباحة الخارجنة لممسجد، نتجمع أشخاص حوؿ عد

وقاؿ الياشط  «... اهلل أكبر، مجزرة1071-71-73مخنـ النرموؾ »المسجد يفسه. ونسمع المصور نقوؿ 
أسفر سقوط قذائؼ صاروخنة بالقرب مف جامع عبد القادر الحسنيي الذي لجأت إلنه العائالت »الدمشقي 

رة، راح ضحنتها أكنثر مف نثالنثنف قتنال وعشرات الجرحى، معظمهـ لالحتماء مف القصؼ عف وقوع مجز 
تزامف اشتداد القصؼ الذي هزت أصواته معظـ أحناء العاصمة مع اشتباكات »وأضاؼ . أطفاؿ ويساء

عينفة بنف قوات اليظاـ وكتائب الجنش الحر، عيد مركز الخالصة بالمخنـ وبالشوارع المحنطة وعدة مياطؽ 
 «. كز القصؼ مف قوات اليظاـ عمى محنط مشفى الباسؿ وحارة الجاعويةفي المخنـ، كما تر 

وعف الوضع  عمى األقؿ داخؿ المسجد. 12فقد أسفر القصؼ أمس عف مقتؿ « رونترز»وحسب وكالة 
بتردي الوضع اإلسعافي لممصابنف، حنث غص مشفى الشهند فانز حالوة بالجرحى »اإليسايي، أفاد الياشط 
ء واألطفاؿ، وهياؾ جنثث متفحمة بالكامؿ، في ظؿ يقص حاد في الكوادر الطبنة والمصابنف مف اليسا

والمواد اإلسعافنة، ووجهت جوامع المخنـ يداءات عبر المآذف تطمب مف كؿ طبنب أو ممرض التوجه إلى 
 «.مشفى فانز حالوة لممساعدة بإسعاؼ الجرحى

ف يحو األحناء القرنبة في الزاهرة والمنداف وبنيما أغمؽ طرنؽ المدخؿ الرئنسي لممخنـ، يزح آالؼ السكا
وكفرسوسة، وقاؿ شهود عناف إف سنارات التاكسي امتيعت عف يقؿ اليازحنف، ومعظمهـ هرب سنرا عمى 
األقداـ أو بسنارات يصؼ يقؿ يحو حني الزاهرة والمنداف، حنث افترشوا األرصفة هياؾ لنواجهوا البرد 

قوات اليظاـ ميطقة السبنية القرنبة مف المخنـ وحني الحجر األسود كما قصفت طائرات ومدفعنات  القارس.
والمادينة. وبث ياشطوف عمى اإليتريت صورا تظهر تصاعد الدخاف يتنجة الغارات الجونة عمى ميطقة 

جمعنات. كما قصفت بمدة دنر العصافنر في الغوطة الشرقنة، وقاؿ ياشطوف إف قوات اليظاـ  -السبنية 
 دنة حارقة، كما بنثوا فندنو نظهر تصاعد الدخاف لحظة القصؼ عمى دنر العصافنر.رمت قيابؿ عيقو 
مخنـ النرموؾ لالجئنف الفمسطنيننف في رنؼ دمشؽ، بقي طواؿ األزمة السورنة، محندا عف وأضافت أف 

ألؼ فمسطنيي، ومنثمهـ  720القصؼ الجوي، حتى نـو أمس، رغـ أف هذا المخنـ الذي نقنـ فنه أكنثر مف 
السورننف، شهد موجتي عيؼ في شهري سبتمبر )أنموؿ( وأكتوبر )تشرنف األوؿ( الماضننف، كسرت مف 

 حنادنته.



 
 
 

 

 

           1ص                                    1177العدد:                71/71/1071اإلثنين  التاريخ:

لكف الالفت، بحسب الياشطنف، لـ نكف قتاؿ الجنش السوري اليظامي وحده ضد المعارضنف، حنث آزره 
أحمد جبرنؿ المؤند لميظاـ القنادة العامة، التي نتزعمها  -مقاتموف تابعوف لمجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف 

ونعتبر هذا الفصنؿ الفمسطنيي الموالي لدمشؽ، الجهة الفمسطنينة الوحندة الفاعمة في المخنـ، بعد  السوري.
الشرؽ »خروج قادة حركة حماس مف دمشؽ عمى خمفنة تأنند الحركة لمحراؾ السوري. ونقوؿ ياشط سوري لػ

أي موجة قتاؿ مسمح بنف الفصائؿ الفمسطنينة،  7624عاـ  لـ نشهد، ميذ تأسنسه في»إف المخنـ « األوسط
 .وكايت تقتصر الخالفات فنه عمى وضع الشعارات
أف القنادة العامة، بعد خروج قادة حماس، سنطرت عمى »ونوضح الياشط الذي رفض الكشؼ عف اسمه 

، الفتا إلى أف «اـالقرار الفمسطنيي في المخنـ، فنما سنطر عياصرها عمى الشوارع بعد تسمنحهـ قبؿ ع
قدـ السالح لمقاتمي الجبهة الموالنف له، وسممهـ زماـ المبادرة »اليظاـ السوري، إنثر ايطالؽ النثورة السورنة، 

في الشارع، رغـ أف هذا العمؿ كاف محظورا في السابؽ، وتبنف فنما بعد أف مقاتمي جبرنؿ نقاتموف في 
 «.امنةالمخنـ وعمى أطرافه، بالوكالة عف القوات اليظ

لواء »وعمى خمفنة االيقساـ الفمسطنيي حناؿ األزمة السورنة، ظهرت في مقابؿ الجبهة الشعبنة، كتنبة 
التي أعميت المعارضة أمس أيها تمكيت، إلى جايب المعارضنف، مف السنطرة عمى حني الزنف « العاصفة

مف »شهر أكتوبر الماضي  نوما مف االشتباكات. وقد شكمت هذه الكتنبة في 71والتقدـ بالمخنـ بعد 
مهاجمة »، و«تولي المسؤولنة عف مخنـ النرموؾ»بهدؼ « المقاتمنف الفمسطنيننف الداعمنف لمنثورة السورنة

 ، بحسب أحد قادة المنداف المعارضنف.«المقاتمنف الموالنف ألحمد جبرنؿ
ـ الجبهة أحمد مصادر الجبهة يفت أمس أف نكوف أمنف عا، أف 71/71/1071، السفير، بيروتويشرت 

كاف نقود مجموعته، التي تشكؿ « السفنر»جبرنؿ قد غادر دمشؽ، مشنرة إلى أيه وحتى موعد االتصاؿ بػ
 العصب الرئنس لممقاتمنف في المخنـ، وايه كاف حتى تمؾ المحظة مف ظهر أمس في مقر عممناته هياؾ. 

وؾ، ال سنما التي تتصؿ بميطقتي وبعد أف حقؽ المسمحوف تقدما واضحا عمى عدة محاور مف مخنـ النرم
الحجر األسود ونمدا، دخؿ الجنش السوري بعتاده النثقنؿ إلى المعركة، وذلؾ بعدما كاف القتاؿ محصورا 

 بأربعة فصائؿ فمسطنينة تقودها القنادة العامة، وهي فتح االيتفاضة والصاعقة وجبهة التحرنر.
، وهي كيانة عف الفصائؿ المقاتمة، بنايا ذكرت فنه «موؾالمجاف الشعبنة الفمسطنينة في مخنـ النر »وأصدرت 

بممارسة أعماؿ »، متهمة إناهـ «اإلرهابننف نقوموف بالتحشند عمى محوري شارع النثالنثنف والعروبة»إف 
 «.القيص والقصؼ ضد أبياء شعبيا في مخنـ النرموؾ، ما أدى إلى سقوط عدد مف الشهداء والجرحى

لشعبنةػ التي تقاتؿ ببسالة دفاعا عف أمف وحرمات شعبياػ تؤكد ايها ستتصدى المجاف ا»وأضاؼ البناف اف 
 «.بحـز لكؿ المحاوالت اإلرهابنة التي تهدؼ إلى الزج بالفمسطنيننف في األزمة الداخمنة السورنة

وجاء البناف بعد تمكف المسمحنف مف الدخوؿ إلى شارع النرموؾ الرئنسي والمغاربة وحي الفدائنة، وحتى 
رفعت في بعض شوارعه. ولـ نعرؼ حتى « االيتداب»رنبا إلى أوؿ المخنـ. وقاؿ شهود عناف إف أعالـ تق

كتابة هذا التقرنر عدد الضحانا، إال أف المعمومات غنر الرسمنة التي تصؿ تشنر إلى أعداد كبنرة، ال سنما 
 ات.في مياطؽ تجمع السكاف الفارنف مف اشتداد القتاؿ، قرب المساجد والمستشفن

ربما حصمت في صفوؼ احد الفصائؿ « خناية»ووفقا لمصادر المعارضة كما لسكاف في الميطقة فإف 
لـ تستغرؽ »سمحت لممسمحنف بتحقنؽ يتنجة مفاجئة وسرنعة. وكتب أحد مواقع المعارضة المنداينة: 

ة نستسمموف، ونسمموف المعركة كنثنرًا مف الوقت حتى كاف العشرات مف مقاتمي القنادة العامة والمجاف الشعبن
أسمحتهـ عمى شارع النرموؾ وفي حارات المخنـ المحنطة بمقر الخالصة )حارة فرف حمداف، حارة الفرف 
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( واألهالي مع الجنش الحر نهتفوف فمسطنيي وسوري واحد، وسط ايقالب كامؿ 72االحتناطي، شارع الػ
 «.لعياصر القنادة العامة

ف قرابة أكد أفي سورنا  اً فمسطنين مسؤوالً  ، أفوكاالت، عف 71/71/1071، وكالة سما اإلخباريةوأضافت 
يصؼ الالجئنف الفمسطنيننف في مخنـ النرموؾ يزحوا الى خارج المخنـ يتنجة اعماؿ العيؼ التي تدور في 

وبنف اف يصؼ سكاف المخنـ يزحوا الى المساجد والمدارس ومقار االمـ المتحدة القرنبة  المخنـ ومحنطه.
 خنـ بحنثا عف االماف.مف الم

اف االوضاع  ،وأضاؼ السفنر أيور عبد الهادي مدنر الدائرة السناسنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة بدمشؽ
داخؿ مخنـ النرموؾ صعبة جدا، وهياؾ توتر واسع خاصة بعد دخوؿ عدد كبنر مف عياصر الجنش الحر 

 محنف داخؿ المخنـ.الى المخنـ االمر الذي اسفر عف اشتباكات بنيهـ وبنف المس
وأكد اف الرئنس عمى اتصاؿ دائـ معهـ في مخنـ النرموؾ كما ايهـ عمى اتصاؿ مع اليظاـ السوري وممنثؿ 

خراجه مف دائرة الصراع.  االخضر االبراهنمي في سورنا لميع تكرار قصؼ المخنـ مرة اخرى وا 
ف المخنـ مرة اخرى، لكيه اكد اف وأشار الى ايهـ حصموا عمى تعهد مف اليظاـ السوري بعدـ االقتراب م

وأكد اف هياؾ عدد مف قوات القنادة العامة  دخوؿ عدد مف الجنش الحر الى المخنـ هو الذي اـز الموقؼ.
داخؿ المخنـ وهي التي تشتبؾ مع الجنش الحر لكف االمنف العاـ لمجبهة الشعبنة القنادة العامة احمد جبرنؿ 

 ي دمشؽ.غنر متواجد في المخنـ وهو حالنا ف
مف جهتها أصدرت المجاف الشعبنة لالجئنف في مخنمات قطاع غزة بنايا تستيكر وتدنف فنه جرائـ القتؿ و 

المتواصمة ضد الالجئنف الفمسطنيننف في سورنة. فقالت ميذ بدانة األزمة السورنة والالجئوف الفمسطنينوف 
وتواصمت إلى مخنـ النرموؾ، حتى وصؿ  نتعرضوف لمقتؿ والتهجنر، وكايت البدانة في مخنـ الرمؿ، ودرعا

شهندا. وما حدث باألمس مف قناـ الطائرات السورنة بقصؼ مسجد عبد  420عدد الشهداء إلى ما نزند عف 
القادر الحسنيي في مخنـ النرموؾ والذي أسفر عف سقوط عشرات الالجئنف بنف شهند وجرنح، هو جرنمة 

مينف الذنف احتموا بالمسجد طمبا لالماف والسالمة، ويحف في بشعة ارتكبت بحؽ الالجئنف الفمسطنيننف اآل
 المجاف الشعبنة يدنف هذه الجرنمة ويرفضها بحؽ أهميا في المخنمات. 

 
 الوقف الفوري لمقصف عمى مخيم اليرموك إلى يدعو عباس 

قوات السورنة "الوقؼ الفوري" لمقصؼ الذي تقوـ به ال إلى، أمسوفا: دعا الرئنس محمود عباس،  -راـ اهلل 
 اليظامنة عمى مخنـ النرموؾ الفمسطنيي في دمشؽ.

الشعب الفمسطنيي والمخنمات  إقحاـيتابع بغانة القمؽ ما نجري في سورنة مف  إيياوقاؿ في بناف صحافي "
القصؼ الذي تعرض له مخنـ  إلى األمرالفمسطنينة في الصراع الدائر المؤسؼ في سورنة حتى وصؿ 

في بنايه  وأضاؼ نتوقؼ فورا". أفط به عدد كبنر مف الشهداء والجرحى وهو ما نجب النرموؾ، والذي سق
الشعب الفمسطنيي ومخنماته في سورنة ونالت هذه  تجينب إلىالمتصارعة في سورنا  األطراؼ"يدعو 

ويدعو شعبيا ومخنماته في الصراع الداخمي فنها  أبياء إقحاـعدـ  إلىالمعارؾ الدائرة في سورنة كما يدعوهـ 
 وشعبيا الفمسطنيي في سورنة". ألهمياالمجتمع الدولي ويطمب ميه توفنر الحمانة 

، اتصاالت مع األمنف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف، واألمنف العاـ لجامعة عباس، أجرى أمسومساء 
 .الدوؿ العربنة يبنؿ العربي، مف أجؿ تجينب مخنماتيا وأهميا في سورنة الصراع الدائر هياؾ
 //األيام، رام اهلل، 



 
 
 

 

 

           6ص                                    1177العدد:                71/71/1071اإلثنين  التاريخ:

 
 تختنق باالستيطان بيت لحم: مدينة عباس 

وجه الرئنس محمود عباس رسالة المنالد مف فمسطنف إلى مسنحني العالـ قائال إف مدنية  :وفا –راـ اهلل 
مستوطية إسرائنمنة ونسكيها  فالمدنية محاطة بما نقارب مف "المنالد، بنت لحـ، تتعرض لالختياؽ 

ستوطيوف متشددوف نتسموف بالعيؼ والعدواينة، كما أف مساحة أراضي محافظة بنت لحـ قد تقمصت إلى م
 ."% فقط مف حجمها األصمي

ألف هونة بنت لحـ مرتبطة ارتباطا ونثنقا بمنالد السند المسنح رسوؿ السالـ "في رسالته: عباس وأضاؼ 
ا عظنما، يفتخر به كميا كفمسطنيننف، مسنحننف ومسممنف، والمحبة، فإيها بذلؾ تشكؿ وتعتبر إرنثا وطينا ودنين

 ."وال ولف يقبؿ ألي أحد أف نجردها مف هذا اإلرث أو نغنر هونتها
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 المالية  أزمتياالسمطة من  إلنقاذيطالب بقمة عربية طارئة  فياض 

رئنس الوزراء ا مف راـ اهلل، محمد نويس، أف يقال عف مراسمه //لحياة، لندن، ايشرت 
السمطة الفمسطنينة مف الضائقة المالنة  إليقاذسالـ فناض طالب أمس بعقد قمة عربنة طارئة  د.الفمسطنيي 
 تركتها غنر قادرة عمى توفنر الخدمات لمشعب الفمسطنيي، خصوصًا توفنر رواتب الموظفنف. إيهاالتي قاؿ 

 الصحافننف في مكتبه في مدنية راـ اهلل بمبادرة خادـ الحرمنف الشرنفنف الممؾ عبدوذّكر فناض في لقاء مع 
عيدما طالب بعقد قمة عربنة لمسايدة الشعب الفمسطنيي أعمف فنها أف  العزنز عاـ  اهلل بف عبد

 بقنمة تقدنـ مساهمة مف المممكة العربنة السعودنة  إلىبمنوف دوالر، وبادر  إلىالفمسطنيننف في حاجة 
 ممنوف دوالر.

وحض فناض الدوؿ العربنة عمى تقدنـ شبكة األماف التي وعدت بها السمطة بقنمة مئة ممنوف دوالر شهرنًا، 
تقدنـ المبمغ الذي وعدويا به كشبكة أماف، وفي حاؿ عدـ  إلىيستيجد بإخواييا العرب، ويدعوهـ "وقاؿ: 

بحجز  إسرائنؿلوضع المالي لمسمطة الياجـ عف قناـ تحقؽ ذلؾ، يطالب بعقد قمة عربنة طارئة لبحث ا
 ."ممنوف دوالر شهرناً  -أمواؿ الجمارؾ التي تبمغ بنف 

يما عدواف عمى بقائيا، ويحف لف يترؾ بابا  إلىيتعرض "وأضاؼ:   إالعدواف، والعدواف لنس عسكرنًا فقط، وا 
 ."وسيفتحه لمدفاع عف حقيا في الحناة

قاطعيا حتى النوـ ميتجات "، وقاؿ: اإلسرائنمنةبمقاطعة الميتجات  اإلسرائنمي اإلجراءودعا فناض بالرد عمى 
رغـ مخالفة ذلؾ  اإلسرائنمنةمقاطعة الميتجات  إلىالمستوطيات، لكييا يدعو اآلف، بعد احتجاز أمواليا، 

سرائنؿ"لالتفاقات الموقعة بنف الفمسطنيننف   .وا 
اتفاقات. ويحف  أيال تمتـز  اإلسرائنمنة، لكف الحكومة إسرائنؿمع هذا مخالؼ لالتفاقات الموقعة "وقاؿ: 

وقؼ  إلىالمجوء  إمكاف إلى، مشنرًا اإلسرائنمنة"مقاطعة الميتجات  إلىسيكتفي اآلف بدعوة الجمهور 
قنمة الواردات  أف، عممًا "سيحارب وسيقاتؿ مف أجؿ حقيا في الحناة"، وقاؿ: إسرائنؿاالستنراد مف 

جمنع  إلىبمنوف دوالر سيونًا. وقاؿ فناض إف السمطة تدرس االيضماـ  تبمغ  إسرائنؿمف الفمسطنينة 
المتحدة بما فنها محكمة الجيانات  األمـمؤسسات األمـ المتحدة بعد حصولها عمى مكاية عضو مراقب في 

 الدولنة.
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إف الـ فناض قاؿ ، أف سحسنف كرنشافيقال عف مراسمها مف معاف،  //الغد، عمان،  وذكرت
يما هي تطبنع مع السجنف ودعـ  زنارة األشقاء العرب لمشعب الفمسطنيي لنست تطبنعا مع االحتالؿ، وا 

وأشار فناض خالؿ لقائه أوؿ مف أمس شنوخ ووجهاء مدنية معاف أف الزنارة  صموده ونثباته عمى أرضه.
عالقات األخوة مع الشعب الفمسطنيي، فمسطنف هي بمنثابة زنارة "السجنف ولنس السجاف" وهي تطبنع ل إلى

مؤكدا أهمنة الزنارات وتعزنزها وتكنثنفها، لتبناف أف شعبيا الفمسطنيي لنس وحندا ونستمد قوته مف عمقه 
 العربي.

ولفت أف ما نزعج المحتؿ هو مشاهدة العرب وهـ نقطعوف الجسر، والتي ترفع مف معيونات وروح الشعب 
 ه الظروؼ الصعبة، التي تمر بها القضنة الفمسطنينة.الفمسطنيي اليضالنة، في ظؿ هذ

 
 الشعب والجواد الخاسر ىو االحتاللكافة : منظمة التحرير ال تمثل المجمس التشريعي رئيس 

عزنز دونؾ أف نكوف قد هاجـ في كممته أماـ حشد مف  د.يفى رئنس المجمس التشرنعي الفمسطنيي : راـ اهلل
بمياسبة ذكرى ايطالقة الحركة، ميظمة التحرنر الفمسطنينة  / مياصري "حماس" في الخمنؿ السبت

عيدما خاطب الدوؿ الغربنة قائال: "أيتـ تراهيوف عمى حصاف خاسر وعمى قوى الماضي فيحف الحصاف 
 الرابح وقوى الحاضر والمستقبؿ"، موضًحا أف الجواد الخاسر هو االحتالؿ.

إلى تفعنؿ ميظمة التحرنر الفمسطنينة لتكوف ممنثال لكافة ودعا دونؾ في تصرنحات خاصة لػ"قدس برس"، 
أطناؼ الشعب الفمسطنيي، وقاؿ: "تأونؿ حدننثي لمدوؿ الغربنة ودعوتها لمرهاف عمى الحصاف الرابح وقوى 
الحاضر والمستقبؿ ولنس عمى الحصاف الخاسر، واعتبار ذلؾ هجوًما عمى ميظمة التحرنر الفمسطنينة هو 

يما كيت أشنر إلى أف الجواد الخاسر هو إخراج لمكالـ عف س ناقه، فأيا لـ أذكر ميظمة التحرنر بسوء، وا 
مارس / االحتالؿ الذي ُهـز في غزة، أما ميظمة التحرنر فعمنها أف تمتـز بما تـ التوافؽ عمنه في آذار

 تمنثؿ كافة بالقاهرة، عيدئذ تكوف ممنثمة لكافة أطناؼ الشعب الفمسطنيي، أما اآلف فقطعا فإيها ال 
 ولنست ممنثمة فنها". الشعب الفمسطنيي، طالما أف هياؾ فصائؿ فمسطنينة فازت بااليتخابات عاـ 

وأكد دونؾ أف المصالحة ال تزاؿ تراوح مكايها، وأيه ال توجد مؤشرات تمهندنة لذلؾ عمى األرض، وقاؿ: 
طنيي، كما لـ نتـ أي اتصاؿ بنيي وبنف "إلى اآلف لـ نسمح ليا بدخوؿ مكتبيا في المجمس التشرنعي الفمس

الرئنس محمود عباس بشأف المصالحة، ولذلؾ فالمطموب أف نتـ تنسنر الطرنؽ أماـ المجمس التشرنعي 
الفمسطنيي لنعقد جمسة متزامية في راـ اهلل وغزة، نثـ العمؿ عمى إعادة بياء ميظمة التحرنر الفمسطنينة عمى 

لدوؿ العربنة التي تضـ الجئنف فمسطنيننف أف تسمح لهـ بالمشاركة في أسسس دنمقراطنة، وأف يتفاوض مع ا
 إعادة ايتخاب مؤسسات ميظمة التحرنر".

 //قدس برس، 
 
 فياض يدين بشدة قصف مخيم اليرموك 

األناـ: أداف رئنس الوزراء الدكتور سالـ فناض القصؼ الذي استهدؼ مخنـ النرموؾ لالجئنف  -راـ اهلل 
، مف قبؿ قوات اليظاـ السوري، داعنا إلى وقؼ هذا التصعند الخطنر ضد أمسفي سورنة،  فنالفمسطنين

شعبيا في مخنمات سورنة وعدـ زّجها في دائرة الصراع الجاري هياؾ، وقاؿ " أدنف بشدة قصؼ قوات اليظاـ 
مسؤولناته في المجتمع الدولي بالوقوؼ عيد  فناض وطالب النرموؾ، وأطالب بوقفه فورا". السوري لمخنـ
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حمانة الالجئنف الفمسطنيننف وتوفنر الدعـ الالـز لهـ، ودعا أطراؼ اليزاع في سورنة إلى تحنند المخنمات 
 الفمسطنينة عف الصراع الدائر هياؾ.

 //األيام، رام اهلل، 
 
 الفمسطينية تحّمل األسد ونظامو المسؤولية عن قصف مخيم اليرموك السمطة 

نادة الفمسطنينة اليظاـ السوري مسؤولنة سقوط قتمى في مخنـ النرموؾ، وقاؿ ناسر عبد ربه، حممت الق ليدف:
يحف يحمؿ بشار األسد ويظامه مسؤولنة هذه " ":رونترز"أمنف سر ميظمة التحرنر الفمسطنينة، لوكالة 

جرامي في الجرنمة في مخنـ النرموؾ والتي تكشؼ بشكؿ واضح أف هذا اليظاـ ال نعرؼ حدودا ليهجه اإل
المجازر في مخنـ النرموؾ وفي كؿ مكاف في سورنا تستدعي النوـ قبؿ الغد ". وأضاؼ أف "القتؿ والتدمنر

إييا ". وتابع "أف نضع المجتمع الدولي حدا ليظاـ القتؿ واإلرهاب في سورنا قبؿ أف نحرؽ الميطقة بأسرها
تخذ كؿ اإلجراءات التي تمكييا مف حمانة يتابع مع أبياء شعبيا في سورنا األوضاع عمى األرض، وسوؼ ي

 ."شعبيا عمى كؿ األصعدة
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
  اتدين استيداف الالجئين الفمسطينيين في سوري في غزة الحكومة 

، طاهر اليويو، في تصرنٍح تمقت نويانتد برس في غزة قاؿ الياطؽ باسـ الحكومةأي: نو بي  -فمسطنف 
سخة ميه، "يدنف استهداؼ الالجئنف الفمسطنيننف في مخنـ النرموؾ داخؿ سورنة بالطنراف ايترياشوياؿ ي

 الحربي مما أدى إلى شهداء وجرحى"، داعنًا إلى "وقؼ استهداؼ أبياء المخنـ وتجينبه ما نجري".
 //الحياة، لندن، 

 
 الجئ فمسطيني ضحايا الصراع في سوريا : أكثر من التحريرمنظمة  

 أمساستيكرت دائرة شؤوف الالجئنف بميظمة التحرنر استهداؼ السمطات السورنة  :الحناة الجدندة -راـ اهلل 
لمخنـ النرموؾ بالعاصمة السورنة دمشؽ وقصفه بالطائرات الحربنة، والذي أسفر عف سقوط العشرات مف 

 الالجئنف بنف شهند وجرنح.
ئنس دائرة شؤوف الالجئنف د. زكرنا األغا في بناف صحفي وقاؿ عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر ر 

الجئ  ف عدد الالجئنف الفمسطنيننف الذنف سقطوا في األحداث الدائرة في سورنا نزند عف إ أمس
 فمسطنيي كايوا ضحانا لهذا الصراع الذي يأى الفمسطنينوف بأيفسهـ عيه.

طنينة عف كافة األحداث التي تجري داخؿ األراضي وطالب األغا السمطات السورنة بتحنند المخنمات الفمس
السورنة واتخاذ كافة اإلجراءات التي توّفر الحمانة لالجئنف الفمسطنيننف وتحوؿ دوف المساس بحناتهـ 

 وتجينبهـ كافة أيواع العيؼ.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 مجتمع الدولي عشراوي: تصريحات نتنياىو مياترات ومحاوالت الستفزاز ال 

يددت حياف عشراوي عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة بتصرنحات رئنس الحكومة : راـ اهلل
 اإلسرائنمنة بينامنف يتيناهو األخنرة حوؿ القدس واصفًة إناها بالمهاترات.
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تعامؿ مع خناله : إف يتيناهو ن/وقالت عشراوي في بناف صحفي تمقت "قدس برس" يسخة عيه األحد 
ولنس مع الواقع والقايوف، والقدس تبقى أراٍض محتمة والممارسات فنها غنر شرعنة وغنر مقبولة وخاضعة 

 لمقايوف الدولي".
وأضافت، أف إسرائنؿ "توجه رسالة غطرسة إلى المجتمع الدولي، مفادها أيها ماضنة في تحدنها لإلرادة 

وأكدت عمى أف "القدس هي عاصمة دولة فمسطنف، رغما عف الدولنة وأبسط مبادئ القايوف الدولي"، 
 مهاترات يتيناهو وتصعنده المفظي ومحاوالته استفزاز المجتمع الدولي بكاممة". 

 //قدس برس، 
 
 رزقة: الفمسطينيون لن يقبموا بعودة المراقبين األوروبيين لمعبر رفحيوسف  

ئنس الوزراء الفمسطنيي، د. نوسؼ رزقة، أف اتفاقنة معبر أكد المستشار السناسي لر : يبنؿ سيويو - غزة
، قد أصبحت في "حكـ العدـ"، مضنفًا عاـ  "إسرائنؿ"رفح التي تـ توقنعها بنف السمطة الفمسطنينة و

أف المجتمع الفمسطنيي وحكومته لف نقبموا بعودة المراقبنف األوروبننف لممعبر الحدودي بنف مصر وقطاع 
 غزة.

، ايتهت ولـ تجدد حاٍت لػ"فمسطنف"، قاؿ رزقة: "كؿ ما نتعمؽ باتفاقنة معبر رفح عاـ وفي تصرن
حسب القواينف الميظمة لها، مف قبؿ السمطة الفمسطنينة واالحتالؿ، كما أيها ال تتوافؽ مع المتغنرات 

اقنة أو لعودة المراقبنف الحاصمة في الميطقة"، مشنرًا إلى أف الشعب الفمسطنيي ال نيظر بػ"إعجاب" لتمؾ االتف
 الدولننف.

كالـ زرقة، نأتي بعدما قالت وزنرة خارجنة االتحاد األوروبي كانثرنف أشتوف: "إف االتحاد األوروبي ندرس 
 ".استئياؼ مهمة القوات األوروبنة لحفظ األمف في معبر رفح والتي توقفت ميذ عاـ 

 //فمسطين أون الين، 
 

 : لن نسمح بتدخل أوروبي بمعبر رفحفي قطاع غزة مدير عام المعابر 71
بدأوا بعػد  األوربننف" قاؿ ماهر أبو صبحة المدنر العاـ لممعابر في قطاع غزة إف: مها شهواف - الرسالة يت

التهدئة بنف الجايبنف الفمسطنيي واإلسرائنمي وفػتح المعػابر بالحػدنث عػف عػودتهـ السػتئياؼ مهمػة حفػظ  إبراـ
 رفح بعدما توقفوا ميذ االيقساـ السناسي". األمف عمى معبر

وأضاؼ لػ"الرسالة يت": "ال داعي لعودتهـ باعتبارهـ تخموا عػف المرضػى الػذنف توفػوا عمػى معبػر رفػح وكػايوا 
تػدخالت خارجنػة  إلػىبحاجة إلػى تػدخمهـ"، مشػنرا إلػى أف المعبػر تحػت سػنادة فمسػطنينة بحتػة ولػنس بحاجػة 

 أوروبنة.
أيه في حاؿ رغب األوربنوف في مساعدة الفمسطنيننف فعمنهـ العمؿ عمى رفع الحصػار  ولفت أبو صبحة إلى

عػػادةعػػف غػػزة ،  ووفػػؽ مصػػادر  . األخنػػرتنفعمػػار مػػا خمفػػه االحػػتالؿ اإلسػػرائنمي مػػف دمػػار فػػي الحػػربنف إ وا 
غػزة  أف الجهػات المختصػة فػي قطػاع إالطمػب زنػارة معبػر رفػح   األوروبػيخاصة "لمرسالة يت" فإف االتحاد 

 رفضت طمبهـ.
 79/71/1071، الرسالة، فمسطين

 
 أمير قطر يزور رام اهلل خالل األيام المقبمةأبو ردينة:  
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ردنيه، الياطؽ  أبويبنؿ ، أف رياؤوطأعبد الرؤوؼ يقال عف مراسمها  //األيام، رام اهلل،  يشرت
ة الغربنة قبؿ يهانة الشهر الجاري، وذلؾ في باسـ الرئاسة، أكد لػ"األناـ" عمى أف أمنر قطر نيوي زنارة الضف
 أوؿ زنارة له إلى الضفة الغربنة بعد أف زار مؤخرا قطاع غزة.

مف اجؿ لقاء الرئنس محمود عباس  راـ اهلل إلىالقطري  األمنر"هياؾ ترتنبات لزنارة نقـو بها  ةردني أبووقاؿ 
 تتـ قبؿ يهانة الشهر الجاري". أفال نوجد موعد محدد لهذه الزنارة المرجح  اآلفولكف حتى 

حيا عمنرة عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر مف راـ اهلل، أف  //قدس برس،  وذكرت
الفمسطنينة، أكد أف السمطة تيتظر إجابة واضحة مف أمنر قطر حمد بف خمنفة خالؿ زنارته المرتقبة لراـ اهلل 

ه المجية التي شكمت في اجتماع وزراء الخارجنة العرب، وقررت يهانة األسبوع الجاري، حوؿ ما توصمت إلن
 إعطاء شبكة أماف بمائة ممنوف دوالر كدعـ شهري لمنزاينة السمطة الفمسطنينة.

 
 نتوقع دعمًا ماليًا عربياً  :رياض المالكي 

قرار أعرب وزنر الخارجنة الفمسطنيي رناض المالكي عف أممه بسرعة تطبنؽ ال: أيور الخطنب -الدوحة 
الذي اتخذته لجية متابعة مبادرة السالـ العربنة في الدوحة بتوفنر شبكة أماف مالي لمسمطة الفمسطنينة شهرنا 

 ممنوف دوالر شهرنا استياد إلى قرار القمة العربنة التي عقدت في بغداد العاـ الماضي. بقنمة 
واضحة إلنصاؿ الدعـ المالي لمسمطة ايه تـ االتفاؽ عمى آلنة  "لبناف"وكشؼ المالكي في تصرنحات لػ

الفمسطنينة وأف األماية العامة لمجامعة العربنة بدأت في إرساؿ رسائؿ إلى الدوؿ العربنة لاللتزاـ بالتحونالت 
 المالنة لمسمطة.

 //البيان، دبي، 
 
 لتوسيع نطاق العمل بمعبر رفح" وعودا إيجابية"مصر أعطت  :الحكومة في غزة 

وعودًا "أعمف مسؤوؿ كبنر في الحكومة في غزة أمس أف الجايب المصري أعطى : ؼ الهورأشر  - غزة
لتوسنع يطاؽ العمؿ بمعبر رفح، وتحدث عف وعود مف بعض الدوؿ إلعادة إعمار ما دمرته  "إنجابنة

ة إسرائنؿ في الحرب األخنرة، في الوقت الذي أعميت فنه كانثرنف أشتوف أف االتحاد األوروبي ندرس إعاد
 .قوته المخصصة لممراقبة لمعمؿ في هذا المعبر والمتوقفة مف العاـ 

في تصرنح صحافي أف الجايب المصري  بغزةوقاؿ عبد السالـ صناـ أمنف عاـ مجمس الوزراء في الحكومة 
أعطى وعودًا إنجابنة لمعمؿ عمى إيهاء ممؼ قوائـ المميوعنف مف السفر والعمؿ عمى زنادة أعداد المسموح 

 لهـ بالسفر وتوسنع يطاؽ عمؿ المعبر.
هياؾ تعاوف في عدد مف الممفات'، الفتا إلى أف "، وقاؿ "اإلنجابنة"وتحدث عف العالقة مع مصر ووصفها بػ

ممنز ووطيي بامتناز وهياؾ فرؽ شاسع بنف اليظاـ المصري الحالي والسابؽ "موقؼ مصر خالؿ العدواف 
 ."إزاء التعاطي مع قطاع غزة

 //ان، الغد، عم
 
 الضفة: وزير العمل يحذر من مخاطر األزمة المالية 

قاؿ وزنر العمؿ الفمسطنيي، أحمد مجداليي، لإلذاعة الفمسطنينة الرسمنة، إف السمطة  راـ اهلل: -ليدف 
غنر قادرة حتى اآلف عمى تحدند مواعند لصرؼ رواتب موظفنها بسبب األزمة المالنة الحاصمة. الفمسطنينة 
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ر مجداليي أف السمطة تواجه أزمة مالنة خايقة، بعد حجز إسرائنؿ أمواؿ الضرائب الفمسطنينة، وتحونمها وذك
ممنوف شنقؿ لشبكة الكهرباء اإلسرائنمنة. وأضاؼ أف السمطة تجري اتصاالت حنثننثة مع الجهات  مبمغ 

وؿ العربنة عمى اإلنفاء بالتزاماتها الدولنة لإلفراج عف األمواؿ الفمسطنينة التي تحتجزها إسرائنؿ، ولحث الد
 بتأمنف أمواؿ شبكة الحمانة التي تـ إقرارها مؤخرا.

وحذر مف مخاطر األزمة المالنة عمى قدرة السمطة الفمسطنينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه صرؼ الرواتب 
 ات األساسنة.الشهرنة لموظفنها والدنوف المتراكمة لصالح الموردنف مف القطاع الخاص في مجاؿ الخدم

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 وسط رام اهلل أجيزة األمن تستعين بالدفاع المدني إلزالة راية لحماسشيود عيان:  

أكد شهود عناف أف األجهزة األمينة التابعة لمسمطة الفمسطنينة )جياح الضفة الغربنة( أزالت أحد : راـ اهلل
ي ُوضعت في وسط مدنية راـ اهلل خالؿ احتفاؿ الحركة بايطالقتها مظاهر احتفاؿ ايطالقة حركة حماس، الت

 الخامسة والعشرنف الجمعة الماضنة.
وقاؿ شهود عناف، لػ"قدس برس"، إف األجهزة األمينة استعايت بسنارة تابعة لمدفاع المديي في راـ اهلل، لنؿ 

ماس" عمى سارنة عمـ في منداف السبت/ األحد، وقامت بإزالة الرانة الخضراء التي ترمز إلى حركة "ح
 الميارة وسط راـ اهلل.

 //قدس برس، 
 

 حماس تدين جريمة استيداف الفمسطينيين بسوريا وتصفيا بـ"البشعة" 18
أدايت حركة "حماس"، األحد، ما تتعرض له المخنمات الفمسطنينة في سورنا مف : محمد جاسر -غزة

، والذي أوقع عشرات استهداؼ مستمر السنما القصؼ الذي تعرض ل ه مخنـ النرموؾ في دمشؽ النـو
 الشهداء والجرحى، واصفًة المجزرة بػ"البشعة".

ودعا القنادي في الحركة د. صالح البردونؿ في تصرنح خاص بػ"فمسطنف أوف النف"، األحد، األطراؼ 
سورنا بنف اليظاـ  السورنة بعدـ المساس بالفمسطنيننف، موضحًا أيهـ ال دخؿ لهـ في الصراع الدائر في

 السوري والمعارضنف.
وشدد البردونؿ عمى ضرورة تحنند المخنمات الفمسطنينة وتجينب إقحاـ الالجئنف الفمسطنيننف في األزمة 
السورنة، مؤكدًا أيهـ ضنوؼ في سورنا والواجب عمنهـ إكرامهـ لحنف عودتهـ إلى دنارهـ عقب تحرنر 

 فمسطنف بإذف اهلل.
لسكوت عمى مقتؿ الفمسطنيننف في سورنا"، مياشدًا الميظمات الدولنة والحقوقنة بحمانة وأضاؼ: "ال نمكف ا

 الشعب الفمسطنيي في سورنا.
 16/12/2012فمسطين أون الين، 

 
  فتح: تصريحات نتنياىو حول القدس دليل عمى ىستيريتو بعد ىزيمتو في األمم المتحدة 19

اؼ إف تصرنحات رئنس الحكومة اإلسرائنمنة بينامنف اعتبر المتحدث باسـ حركة فتح أحمد عسوكاالت: 
عاـ، وهو لنس ميطقة محتمة، بؿ إيه والقدس  3000إف حائط البراؽ في القدس نعود لمنهود ميذ  يتيناهو



 
 
 

 

 

           75ص                                    1177العدد:                71/71/1071اإلثنين  التاريخ:

لنست سوى دلنؿ عمى حالة الهستنرنا التي نعنشها بعد الهزنمة اليكراء التي ميي  «.ممؾ إلسرائنؿ إلى األبد»
 تحدة.بها في األمـ الم

يتيناهو ندرؾ أف مصنر احتالله »وأضاؼ عساؼ، في بناف صادر عف مفوضنة اإلعالـ والنثقافة، اف 
نحاوؿ في إطار حممته االيتخابنة أف نستخدـ القدس وتارنخها لصالحه »، مضنفًا ايه «لمقدس إلى زواؿ

 «.وصالح القوى النمنينة، قوى االستنطاف والتوسع و العيصرنة
 17/12/2012السفير، بيروت، 

 
 لى حقن دماء السوريين والفمسطينيينوتدعو إ جرامي لمخيم اليرموكتدين القصف اإل سالمياإلالجياد  20

ادايت حركة الجهاد اإلسالمي في فمسطنف القصؼ االجرامي الذي تعرض له مخنـ النرموؾ بدمشؽ  :غزة
 ورننف.امس وأسفر عف سقوط العدند مف الضحانا األبرناء مف الفمسطنيننف والس

وقالت الحركة في بناف وصؿ وكالة "سما" إيها إذ تؤكد عمى حرصها عمى أمف وسالمة أهميا وشعبيا 
الفمسطنيي في سورنا، فإيها تعبر عف عمنؽ حزيها وأسفها إلراقة الدماء في سورنا، سواء كايت سورنة أو 

أساة فمسطنف وكؿ العرب فمسطنينة، فجرح سورنا اليازؼ النوـ هو جرح فمسطنف، ومأساة سورنا هي م
 والمسممنف.

ودعت الحركة العرب والمسممنف كافة وكؿ أحرار العالـ إلى تحمؿ مسؤولناتهـ والسعي إلى حقف دماء كؿ 
 السورننف والفمسطنيننف والسعي إلخراج هذا البمد الشقنؽ وشعبه مف محيته ومأساته الراهية.
17/12/2012وكالة سما االخبارية،   

 
 ات نتنياىو بشأن القدس "محاولة يائسة لطمأنة الصياينة عمى مصيرىم"الرشق: ادعاء 21

أكد عزت الرشؽ، عضو المكتب السناسي لحركة "حماس"، أف مدنية القدس ستبقى العاصمة األبدنة 
لفمسطنف واألمة العربنة واإلسالمنة، معتبًرا تصرنح رئنس الحكومة اإلسرائنمنة بينامنف يتيناهو الذي زعـ فنه 

 لقدس لمنهود ميذ نثالنثة آالؼ عاـ وستبقى لمنهود هي "محاولة نائسة لطمأية الصهانية عمى مصنرهـ".أف ا
وقاؿ الرشؽ، في تصرنح له يشر عمى صفحته في موقع التواصؿ االجتماعي "فنسبوؾ": "إف تصرنحات 

نف ومهددنف جراء يتيناهو محاولة نائسة لطمأية الصهانية عمى مصنرهـ واستقرار وضعهـ بعد أف باتوا قمق
ضربات المقاومة التي وصمت تؿ أبنب.. وقمقنف مف مواقؼ شعبيا وقناداته وتأكندهـ عمى تمسكيا بأرضيا 

صراريا عمى تحرنرها شبًرا شبًرا".  مف البحر إلى اليهر، وا 
س ستبقى وأكد " أف تصرنحات رئنس الحكومة اإلسرائنمنة "لف تفمح في تزونر حقائؽ التارنخ والجغرافنا، فالقد

 العاصمة األبدنة لفمسطنف واألمة العربنة واإلسالمنة، وهي جزء مف عقندتيا وعيواف عزة األمة وكرامتها".
وشدد الرشؽ عمى أف القدس "ستبقى خالصة لشعبيا، صامدة في وجه المحاوالت الصهنوينة البائسة التي 

، ودويها ترخص األرواح والمهج حتى تحاوؿ الينؿ ميها بالتهوند أو التهجنر أو تزننؼ حقائؽ التارنخ
 تحرنرها وتخمنصها مف ديس االحتالؿ الصهنويي الغاصب، وعودتها إلى ربوع الحرنة والكرامة".

 16/12/2012صفحة الرشق الرسمية عمى فيس بوك، 
 

 : ال مبشرات عمى األرض إلتمام المصالحة بالضفةناصيفرأفت  22
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في حركة "حماس" بالضفة الغربنة رأفت ياصنؼ عف أسفه عبر القنادي : عبد الحمند مصطفى -قمقنمنة
الشدند  الستمرار المالحقات األمينة واالستدعاءات واالعتقاالت التي تقوـ بها األجهزة األمينة الفمسطنينة 
في الضفة، مشنًرا إلى أيها جاءت عمى خمفنة المشاركة في مهرجايات االيطالقة التي يظمتها الحركة مؤخًرا 

 نؿ ويابمس وطولكـر وباقي المدف الفمسطنينة.في: الخم
وقاؿ "ياصنؼ" في حدننثه لػ"فمسطنف أوف النف": "يطالب أبا مازف وقنادة فتح بإصدار قرار سناسي واضح 

 لوقؼ هذه المالحقات، فال نكفي إصدار التصرنحات  فما نجري عمى األرض لـ نتغنر".
ي الضفة الغربنة ألف تمتـز بالقرارات السناسنة الصادرة ودعا القنادي في حركة "حماس" األجهزة األمينة ف

عف قنادتها السناسنة، مشنًرا إلى تصرنحات الياطؽ باسـ الشرطة الفمسطنينة في الضفة المواء عدياف 
 الضمنري الذي قاؿ في وقت سابؽ: "إف األجهزة األمينة تطبؽ قرارات سناسنة مف قنادتها".

المقاـ نجب عمى قنادة فتح والرئنس أبي مازف إصدار قرارات بوقؼ ومضى "ياصنؼ" قائاًل: "في هذا 
طالؽ الحرنات والسماح بالمزند ميها"، متهًما فصائؿ العمؿ الوطيي بالتقصنر في وقؼ  المالحقة األمينة، وا 

 المالحقات األمينة بحؽ يشطاء حركة "حماس" في الوقت الحالي.
ًفا واضًحا إزاء هذه المالحقات، فحماس واضحة في سموكها، وأضاؼ: "هذا موقؼ سمبي لها، ويرند ميها موق

سواء عمى مستوى القنادة السناسنة أـ حكومتها في غزة أـ عمى مستوى قاعدتها، يحف ذاهبوف لممصالحة 
 قواًل وفعاًل".

ح"، وأوضح " أيه ال نوجد أنة بوادر إنجابنة إلتماـ مسنرة المصالحة الفمسطنينة حتى اآلف مف قبؿ حركة "فت
مضنًفا: "ال بوادر في الضفة الغربنة بنف حركة "حماس" وحركة "فتح" عمى سبنؿ المقاءات، بالرغـ مف 
مشاركة بعض قنادات "فتح" في مهرجايات االيطالقة، وفتح المجمس التشرنعي في الضفة الغربنة حجة عمى 

جغرافنا بنف جياحي الوطف، وال العالـ  ألف فتح المجمس التشرنعي نؤكد وحدة القرار الفمسطنيي ووحدة ال
نستطنع أي أحد االدعاء أف القنادة الفمسطنينة ال تمنثؿ الفمسطنيننف، فالمجمس التشرنعي نضـ جمنع أطناؼ 

 الشعب الفمسطنيي".
وتابع: "يرند مف السمطة وقنادتها التحرر مف الضغوط األجيبنة، ونستطنع أبو مازف أف نكوف أقوى شخصنة 

حرره مف كؿ القنود بإعاليه االلتحاـ مع شعبه ومقاومته، وسيكوف معه في هذا التوجه سناسنة إذا أعمف ت
 وسييتصر في الضفة الغربنة كما ايتصريا في غزة".

ذا استمر النثبات والصمود فسيحشر  واختتـ القنادي "ياصنؼ" حدننثه قائاًل: "المشروع الصهنويي إلى زواؿ، وا 
 في اإليجازنف األخنرنف في غزة والضفة الغربنة". )دولة إسرائنؿ( في الزاونة كما حدث 

 16/12/2012فمسطين أون الين، 
 

 ستوكل لحماس لحركة فتح في غزة  تأمين ميرجان االنطالقة مسؤولية: يحيى رباح 23
أشرؼ الهور: أعمف مسؤوؿ تيظنـ فتح في قطاع غزة نحنى رباح في تصرنحات خاصة لػ'القدس -غزة 

مينة لحراسة وتأمنف مهرجاف ايطالقة حركة فتح في قطاع غزة، ستوكؿ لحركة العربي' اف المسؤولنة األ
حماس التي تسنطر عمى القطاع، والذي سنيظـ عمى األغمب في األوؿ مف الشهر المقبؿ، وسنكوف برأي 

 المتابعنف بمنثابة استفتاء عمى قوة الحركة في الشارع الغزي.
اف المشاورات مع حركة حماس لتحدند مكاف لتيظنـ المهرجاف وقاؿ رباح خالؿ تصرنحاته لػ'القدس العربي' 

ال تزاؿ قائمة، وأف حركة فتح تصر عمى أف نقاـ المهرجاف كخنار أوؿ وأخنر في ساحة الكتنبة غرب مدنية 
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غزة، رغـ أف المكاف بحسب المسؤوؿ في فتح 'ال نتسع لجماهنر حركة فتح التي ستقدـ لمحضور'، لكيه 
 فتح عمى المكاف جاء مف باب مالئمته لوجستنا. أشار إلى أف إصرار

وأشار إلى فتح ستدرس الخنار النثايي حاؿ لـ تتـ الموافقة مف حركة حماس عمى تيظنـ المهرجاف في أرض 
 الكتنبة، إقامته مكاف مجمع السرانا الحكومي، وسط مدنية غزة.

 17/12/2012القدس العربي، لندن، 
 

 لمواجية االستيطان االسرائيمي "الجنائية الدولية"ضرورة الدخول في  يؤكدحواتمة  24
قاؿ امنف عاـ الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فمسطنف يانؼ حواتمة ايه بحث : ةكماؿ زكارية-الدستور-عماف

مع الرئنس محمود عباس امس االوؿ، مسألة عودته الى االراضي الفمسطنينة، معربا عف اممه بأف نعود في 
 بعد تسونة بعض االمور الخاصة بالعودة.وقت قرنب الى راـ اهلل 

ورحب حواتمة في مؤتمر صحفي عقده امس في عماف برفع مكاية فمسطنف في االمـ المتحدة. وقاؿ اف هذا 
هنئة وميظمة دولنة كعضو كامؿ وعضو مراقب في محكمة  17الوضع نمكيها مف الدخوؿ في عضونة 

محكمة الجيائنة الدولنة لمواجهة االستنطاف االسرائنمي والعمؿ العدؿ الدولنة. ودعا الى المبادرة لمدخوؿ في ال
 عمى وقفه واجبار اسرائنؿ عمى دفع امواؿ الضرائب الفمسطنينة المحتجزة لدنها.

وحوؿ موضوع طرح الكويفدرالنة بنف االردف وفمسطنف، قاؿ حواتمة اف الضجنج الذي انثنر حوؿ هذه المسألة 
نس عباس لـ نطرح هذا الموضوع عمى القنادة الفمسطنينة وال عمى قنادة ال داعي وال مبرر له، الف الرئ

وكؿ ما قاله الرئنس عباس هو ايه نمكف الحدنث في موضوع الكويفدرالنة بعد استقالؿ »حركة فتح، 
فمسطنف بالكامؿ ورحنؿ االحتالؿ والمستوطينف واقامة الدولة الفمسطنينة كاممة السنادة عمى االراضي 

الييا رواد الدفاع عف الكناينة والسنادة االردينة والفمسطنينة ويحف المتراس االوؿ في الدفاع عف  الفمسطنينة
العروبة واالراضي العربنة ضد اسرائنؿ واطماعها التوسعنة والشعب الفمسطنيي نرفض بقوة االوطاف البدنمة 

 «.انيما كايت
بنؽ االتفاقنات والتفاهمات التي توصمت النها وطالب حواتمة بالتسرنع في ايهاء االيقساـ الفمسطنيي وتط

الفصائؿ الفمسطنينة والعودة الى بياء الوحدة الوطينة واجراء ايتخابات رئاسنة وتشرنعنة ومجمس وطيي جدند 
عمى اساس التمنثنؿ اليسبي الكامؿ بعد استكماؿ سجالت الياخبنف في الضفة والقطاع اي العودة الى 

 الشعب.
العربنة، داعنا الى وقؼ الحؿ العسكري واالميي في سورنا والجموس الى طاولة وتطرؽ الى االوضاع 

المفاوضات دوف شروط، مشندا بحنادنة الشعب الفمسطنيي في سورنا وصمت المخنمات الفمسطنينة وعدـ 
 الؼ فمسطنيي الى دوامة الصراع هياؾ. 720ايجرار 

لـ تستكمؿ تحقنؽ اهدافها التي طرحتها في  وقاؿ اف االيتفاضات العربنة تعنش ازمات داخمنة اليها
 المنادنف.

 17/12/2012الدستور، عمان، 
 

 في ذكر  "ثورة الكرامة" األولى ..الجياد تدعو إلى أوسع مشاركة في حممة التضامن مع األسر  25
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داء دعت حركة الجهاد اإلسالمي جماهنر الشعب الفمسطنيي واألمة العربنة واإلسالمنة إلى أوسع استجابة لي
األسرى والمشاركة الفاعمة في حممة التضامف واإلسياد التي ستيطمؽ غدًا االنثينف لمسايدة األسرى المضربنف 

 عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ.
وقالت في بناف مكتوب أصدرته بمياسبة حموؿ الذكرى السيونة األولى "لنثورة الكرامة" التي تصادؼ غدًا 

أذف اهلل باليصر لألسرى الذنف نواصموف معركة الكرامة عمى طرنؽ كسر االنثينف: إف الحممة ستستمر حتى ن
 قواينف االحتالؿ الجائرة.

وأضاؼ إف" هذه المعركة يجحت في تعرنة سناسات االحتالؿ القمعنة أماـ الرأي العاـ الدولي، كما 
تقالت استطاعت تسمنط األضواء عمى األوضاع المأساونة التي نعنشها األسرى في السجوف والمع

 اإلسرائنمنة".
وأكدت الجهاد دعمها لحممة التضامف االلكتروينة العالمنة التي نستعد يشطاء عمى مواقع التواصؿ 
االجتماعي المختمفة إلطالقها نـو غٍد، لمسايدة األسرى المضربنف، سنما وأيها تهدؼ إلعادة تفعنؿ قضنتهـ 

 بعد اإلهماؿ الرسمي والشعبي وعدـ االلتفات لها.
 16/12/2012طين أون الين، فمس

 
 الجبية الشعبية تدعو لصياغة البرنامج الوطني الموحد عمى أساس المقاومة 26

راـ اهلل: أكدت عضو المكتب السناسي لمجبهة الشعبنة خالدة جرار أف ايتصار الشعب الفمسطنيي عمى 
أف ذلؾ هو الذي أسس االحتالؿ في قطاع غزة جاء بعد تجسند الوحدة الوطينة في ساحة المعركة، ورأت 

يهاء االيقساـ.   لموحدة الوطينة وا 
اليطالقة الجبهة، أف االيجاز السناسي في الساحة الدولنة  45وأكدت جرار في كممة لها بمياسبة الذكرى 

في العالـ لصالح فمسطنف كعضو مراقب في األمـ المتحدة، أشار إلى اعتراؼ غالبنة دوؿ  138بتصونت 
 الفمسطنيي وعدالة قضنته، وهو ما نتطمب االستفادة ميه واستنعابه جندا'.العالـ بحقوؽ الشعب 

وأشارت إلى أف هذنف المؤشرنف نؤكداف صحة شعار الجبهة الشعبنة القائـ عمى الوحدة والمقاومة  
والصمود، وهو ما نتطمب مف كؿ أطراؼ الفعؿ السناسي والوطيي استكماؿ السنر في هذا االتجاه والذي 

 داث األخنرة لتنثبت صحته.جاءت األح
 16/12/2012قدس برس، 

 
 "القيادة العامة": ُتقر باالنشقاقات وتطالب دمشق باالعتذار عن قصف مخيم اليرموك 27

"القنادة العامة"، وممنثمها في األراضي الفمسطنينة،  -راـ اهلل: أكد عضو المكتب السناسي لمجبهة الشعبنة 
يشقاقات داخؿ الجبهة، في أعقاب قناـ اليظاـ السوري، النـو حساـ عرفات، لوكالة "قدس برس" وجود ا

 (، بقصؼ مخنـ النرموؾ لالجئنف الفمسطنيننف بالطائرات.12|16األحد )
وقاؿ عرفات، وهو المتحدث باسـ الجبهة: "حدنثت ايشقاقات في صفوؼ الجبهة في مخنـ النرموؾ وايضماـ 

ى صفوؼ الجنش السوري الحر"، لكيه أشار إلى أيها عدد مف عياصرها والمجيدنف في المجاف الشعبنة إل
"ايشقاقات لنست ذات وزف وتـ تضخنمها في وسائؿ اإلعالـ، وأف عدد الميشقنف ال نزند عف خمسة 

 وعشرنف"، كما قاؿ.
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وحوؿ األيباء عف ايشقاؽ شخصنة قنادنة بالجبهة الشعبنة "القنادة العامة" مقربة مف األمنف العاـ لمجبهة 
نؿ  بنف القنادي في الجبهة أف "الحدنث نتداوؿ ميذ وقت قصنر حوؿ ايشقاؽ ابف أخت احمد أحمد جبر 

 جبرنؿ فراس فضؿ شرورو، لكف ال نوجد تأكندات باألمر وييتظر أف نخرج ونوضح موقفه"، حسب قوله.
طنف الجبهة الشعبنة "القنادة العامة" بفمس نحات خاصة لػ "قدس برس" عف إدايتوعّبر عرفات، في تصر 

صابة العشرات مف الفمسطنيننف،  قصؼ الجنش اليظامي السوري لمخنـ النرموؾ والذي أدى إلى مقتؿ وا 
 وطالب السمطات السورنة الرسمنة بإصدار "توضنح واعتذار رسمي عما جرى".

 "القنادة العامة"، التي ظمت تسايد اليظاـ السوري طواؿ فترة األزمة -وأكد القنادي في الجبهة الشعبنة 
بسورنة ميذ حوالي عامنف، "إف ما جرى النوـ في مخنـ النرموؾ ُمداف بشكؿ كبنر"، مطالًبا األماية العامة 

 لمجبهة والقنادة باستيكارها.
واعبر أف "موقؼ الجبهة مف سورنة باعتبارها حمنؼ سناسي ووقفت بجايب الفمسطنيننف طواؿ الفترة 

لمجنش السوري الحر   نر"، مضنًفا "كيا في السابؽ يوجه االتهاـبهذا العمؿ األخ  الماضنة، ال نبرر ليظامها
عف أي قصؼ مف قذائؼ الهاوف، لكف هذه المرة ال نوجد أي شؾ أو جدؿ بأف هذا القصؼ مصدره طائرات 

 الجنش السوري، وهذا عمؿ مداف وغنر مبرر"، عمى حد تعبنره.
 16/12/2012قدس برس، 

 
 تضامًنا مع الشراونة والعيساوي ضراب عن الطعامقيادي في فتح يدعو الرئيس عباس لإل 28

محمود عباس إلى إعالف اإلضراب عف  دعا قنادي في حركة "فتح" رئنس السمطة الفمسطنينة: يابمس
 أنمف الشراوية وسامر العنساوي المضربنف مف عدة أشهر". الطعاـ، "دعمًا لألسرى المضربنف

تضامينة مع األسرى المضربنف عف الطعاـ يظمتها  وقاؿ القنادي حساـ خضر، خالؿ مشاركته بوقفة
"لو كيت مكاف الرئنس أبو مازف  مجموعات شبابنة أماـ جامعة اليجاح الوطينة في مدنية يابمس األحد:

ألعميت إضرابي عف الطعاـ لمفت أيظار العالـ لموضع الحرج لألسرى المضربنف ميذ شهور، ولوضع 
مجتمع الدولي وأماـ كافة المؤسسات اإليساينة والقايوينة عمى مستوى إسرائنؿ في الزاونة الحرجة أماـ ال

 العالـ"، حسب قوله.
وأكد اليائب السابؽ في المجمس التشرنعي الفمسطنيي في كممته عمى أّف "المسايدة الشعبنة والرسمنة لقضنة 

فمسطنيي المستمر ميذ األسرى هي في أديى مستوناتها رغـ الصورة المشرقة التي نقدمها األسرى لميضاؿ ال
عقود"، مشنرا إلى أّف "كؿ لحظة نستمر فنها هؤالء األسرى باإلضراب هي خطر حقنقي عمى حناتهـ"، كما 

 قاؿ.
 17/12/2012قدس برس، 

 
  مصادر لـ"قدس برس": السمطات السورية تمنع أحمد جبريل من السفر إلى الخارج 29

"القنادة العامة"،  -أف األمنف العاـ لمجبهة الشعبنة دمشؽ: عممت "قدس برس" مف مصادر فمسطنينة مطمعة 
أحمد جبرنؿ، حاوؿ مغادرة دمشؽ والتوجه إلى بنروت بصحبة أحد أبيائه، إال أيه جوبه بميع مف قبؿ 

 السمطات السورنة.
وقالت المصادر إف أحمد جبرنؿ أجرى اتصاالت مع القنادة السورنة تطالب بضرورة السماح له بالمغادرة 

ر إلى الخارج حفاًظا عمى حناته، بعد أف طالب ميشقوف عف "القنادة العامة" باعتقاله، إال أف السمطات والسف
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كنمومتر غرب دمشؽ( والتواري عف األيظار  250السورنة أبمغته أيه نمكيه الذهاب إلى مدنية طرطوس )
 فنها، تحت حمانة األجهزة األمينة السورنة.

سورنة إلى الخارج  فسرت المصادر ذاتها هذا الموقؼ عمى أساس أف  وعف أسباب ميع جبرنؿ مف مغادرة
"سفر جبرنؿ سنؤنثر في الروح المعيونة لكوادر القنادة العامة التي تقؼ داعمة بقوة لميظاـ السوري وتقـو 

 بأعماؿ داعمة له".
األخر  وأضافت المصادر، التي تحدنثت لػ "قدس برس" ورفضت الكشؼ عف هونتها، أف يجؿ أحمد جبرنؿ

 )خالد( نقنـ حالنًا في بنروت تحت حمانة حزب اهلل".
مف جايبه  قاؿ حساـ عرفات، القنادي في الجبهة الشعبنة "القنادة العامة" والمتحدث باسمها في فمسطنف، إف 
القنادي أحمد جبرنؿ مازاؿ في دمشؽ ولـ نغادرها إلى طرطوس أو أي مكاف آخر، مشنًرا إلى أف "الظروؼ 

واألمينة التي تعنشها سورنة واالستهداؼ المتواصؿ المعمف لشخص احمد جبرنؿ نقتضي اتخاذ  السناسنة
 إجراءات أمينة معقدة في دمشؽ لسالمته وضماف أميه".

 17/12/2012قدس برس، 
 

 الغربية سماح السمطة الفمسطينية لحماس بإحياء انطالقتيا بالضفة يديننتنياىو  30
رائنمي بينػػامنف يتينػػاهو، األحػػد، موافقػػة السػػمطة الفمسػػطنينة عمػػى السػػماح أداف رئػػنس حكومػػة االحػػتالؿ اإلسػػ

لحركة حماس بإقامة يشاطات واحتفػاالت فػي ذكػرى تأسنسػها، والػدعوة المسػتمرة مػف قػادة حمػاس إلػى تػدمنر 
 الكناف اإلسرائنمي وطرد مستوطينه.

لػرئنس الفمسػطنيي محمػود عبػاس واعتبر يتيناهو في تصرنحات له قبنؿ اجتماع حكومته، ما أسماه "صػمت ا
 عمى تمؾ الدعوات" بأيه دعـ لحركة حماس التي وصفها بػ)اإلرهابنة(.

 79/71/1071، فمسطين أون الين
 

 أولمرت يياجم نتنياىو: نحن لسنا بعيدين عن انتفاضة ثالثة.. أنتم تعّززون حماس والجياد 37

نػػاهو قػػائال: "أيػػتـ تػػذكروف االيتفاضػػة، أيػػتـ صػػرح رئػػنس الػػوزراء السػػابؽ، انهػػود اولمػػرت مهاجمػػا حكومػػة يتي
تذكروف المشاهد اناها. يحف لسيا بعندنف عف ذلؾ. اسرائنؿ تسنر في مسار سناسي محمؿ بالمخػاطر. يحػف 
يدنر سناسة تتضارب جوهرنا مع المصػالح الوجودنػة لمدولػة. مػف الػوهـ االدعػاء اف اسػرائنؿ نمكيهػا أف تػدنر 

قتصادنة كأيها ميقطعة عف االسرة الدولنة. يحف يعزز القوى الرادنكالنة، برئاسػة شؤويها الوطينة، االمينة واال
 حماس والجهاد، ويقـز القوى المعتدلة التي قد تكوف امكاينة لمحوار معها".

 1071-71-70معاريف 
 71/71/1071، السفير، بيروت

 
 رمميون دوال  71غزة كمفت الخطوط الجوية اإلسرائيمية عمى حرب اليديعوت:  31

ذكرت صحنفة ندنعوت أحرويوت اإلسرائنمنة النوـ األحد، أف الخطوط الجونة )العاؿ( خسرت : غزة )أ ش أ(
ممنػػوف دوالر خػػالؿ عممنػػة عمػػود السػػحاب التػػى شػػيتها إسػػرائنؿ عمػػى قطػػاع غػػزة الشػػهر  74إلػػى  72مػػا بػػنف 
 الماضى.
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لجونػة قولهػا "إف هػذه الخسػائر يتجػت ويقمت الصحنفة فى يبأ أوردته عمى موقعها اإللكترويػى عػف الخطػوط ا
عف إلغاء الحجوزات وتخفنض عممنات الحجز خالؿ هذه العممنة"، وتابعت أيها اتخذت عدة إجراءات وقائنة 

 ممنوف دوالر. 74و 72مالننف دوالر لتتراوح ما بنف  6إلى  4ساهمت فى تقمنؿ قنمة الخسارة ما بنف 

 79/71/1071، اليوم السابع، مصر

 
 اإلسرائيمية تصدر أمرا ضد تشغيل شركات حراسة المستوطنين في القدس العميا  33

ػػػػ زهنػػػر أيػػػدراوس: قالػػػت جمعنػػػة حقػػػوؽ اإليسػػػاف فػػػي بنػػػاف رسػػػمي عممتػػػه عمػػػى وسػػػائؿ اإلعػػػالـ إف  الياصػػػرة
قامت بإصدار أمرا مشروًطا نمـز حكومة بينامنف يتيناهو ووزنري البياء واإلسػكاف،  ةالمحكمة العمنا اإلسرائنمن

عقػػوؼ أطنػػاس، واألمػػف الػػداخمي، إسػػحؽ أهرويػػوفنتش، بإظهػػار األسػػباب والػػدوافع وراء تخونػػؿ وزارة البيػػاء ن
واإلسػػػكاف صػػػالحنات حراسػػػة المواقػػػع النهودنػػػة االسػػػتنطاينة فػػػي القػػػدس الشػػػرقنة المحتمػػػة، عوضػػػا عػػػف وزارة 

 األمف الداخمي التي مف المفترض أف تضطمع بالمسؤولنة عف ذلؾ.
، أشػػػار البنػػػاف إلػػػى أف المحكمػػػة العمنػػػا أصػػػدرت المحكمػػػة هػػػذا األمػػػر المشػػػروط اسػػػتجابة عػػػالوة عمػػػى ذلػػػؾ

اللتماس قامػت بتقدنمػه جمعنػة حقػوؽ المػواطف باسػـ عػدد مػف سػكاف األحنػاء الفمسػطنينة فػي القػدس الشػرقنة 
هػػػذه  المحتمػػػة ضػػػد األوامػػػر والتعمنمػػػات التػػػي أصػػػدرتها وزارة البيػػػاء واإلسػػػكاف لضػػػبط عممنػػػات الحراسػػػة فػػػي

 المواقع.
 71/71/1071، القدس العربي، لندن

 
 قدم استقالتو من الحكومة ليصبح عضوا في الحكومة المقبمة: ليبرمان اإلعالم اإلسرائيمي 30

أفنغػدور ” اإلسػرائنمي“، أمػس، عمػى أف وزنػر الخارجنػة ”اإلسػرائنمنة“أجمعػت وسػائؿ اإلعػالـ  القدس المحتمػة:
اهػػف لػػػدى اسػػتقالته الجمعػػة عمػػػى التوصػػؿ إلػػى تسػػػونة سػػرنعة مػػع الينابػػػة لنبرمػػاف المالحػػؽ بتهمػػػة الفسػػاد، ر 

وكتبػػت إف زعػػنـ ” . إيػػه )لنبرمػػاف( نرحػػؿ لنعػػود“الصػػهنوينة ” نػػدنعوت أحرويػػوت“العامػػة. وعيويػػت صػػحنفة 
أدرؾ أيػه لنصػبح عضػوًا فػي الحكومػة المقبمػة كػاف عمنػه الػتخمص فػي أسػرع وقػت مػف “بنتيا ” إسرائنؿ“حزب 

 ”.لموجهة إلنه مف خالؿ محاكمة سرنعة تفضي إلى تسونة بإصدار عقوبة غنر شائيةاالتهامات ا
وقػػدـ لنبرمػػاف اسػػتقالته رسػػمنًا، أمػػس، وذلػػؾ بعػػد نػػومنف مػػف إعاليػػه قػػرار االسػػتقالة لنعجػػؿ اليظػػر فػػي الئحػػة 

سػاعة  95بعػد  ، تػدخؿ االسػتقالة حنػز التيفنػذ”اإلسػرائنمي“اتهاـ ضده بالفساد وخناية النثقة. وبموجب القػايوف 
 مف تقدنمها، وبعدها نتولى يتيناهو القناـ بأعماؿ وزنر الخارجنة.

 71/71/1071، الخميج، الشارقة
 

 ن قمقون من الفساد السياسيياإلسرائيمي بالمائة 17 استطالع: 35
 أعربت غالبنة اإلسرائنمننف عف القمؽ مف الفساد في الهنئات السناسنة بحسب استطالع يشرته األحد صحنفة

بالمئة مف االسرائنمننف عمى األقؿ أف الفساد في الهنئات الحكومنة في البالد  45ونرى  "ندنعوت أحرويوت".
 "مرتفع أو مرتفع جدا" وهي يسبة غنر مسبوقة ميذ سبع سيوات.

وفي موازاة ذلؾ، أعرب االسرائنمنوف المستجوبوف عف القمؽ مػف آنثػار الوضػع االقتصػادي فػي الػبالد اذ نؤكػد 
بالمئػػػة مقاريػػػة مػػػع العػػػاـ  76المئػػػة مػػػيهـ أف انػػػراداتهـ ال تػػػؤمف لهػػػـ مسػػػتوى عػػػنش مياسػػػبا فػػػي زنػػػادة بػػػػب 66

 بالمئة إيهـ نخشوف مف فقداف وظنفتهـ. 96الماضي ونقوؿ 
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شخصػا نمنثمػوف راشػدنف  262وأجرى معهد ماجار موحوت هذا االستطالع في أنموؿ/سبتمبر عمى عنيػة مػف 
 ـ نحدد.في )إسرائنؿ( مع هامش خطأ ل

والمسػػػائؿ االقتصػػػادنة واالجتماعنػػػة فػػػي صػػػمب حجػػػج حمػػػالت معظػػػـ أحػػػزاب المعارضػػػة تمهنػػػدا لاليتخابػػػات 
 كايوف النثايي/نيانر. 11التشرنعنة في 

 79/71/1071، فمسطين أون الين
 

 بتعطيل إنقاذ القناة العاشرة .. ويتيم نتنياىوحزب "ميرتس" يطمق حممتو االنتخابية 39
سػاري، األحػد، حممتػه االيتخابنػة تحػت شػعار منػرتس "صػوت مضػموف ضػد يتينػاهو"، أطمؽ حزب منرتس الن

 فنما اتهـ الحزب رئنس الوزراء اإلسرائنمي بتعطنؿ عممنة إيقاذ القياة العاشرة.
وقالت رئنسة الحزب اليائبة زهافا غالؤوف "نبدو حالنا ولالسؼ اف رئنس الػوزراء يتينػاهو سنواصػؿ تػولي هػذا 

االيتخابات واف احزاب الوسػط تتيػافس فنمػا بنيهػا حػوؿ مػف سػنكوف الشػرنؾ الرئنسػي لػه"،  الميصب حتى بعد
 مضنفة أيها تعتبر مالزمة مقاعد المعارضة بمنثابة رسالة وخدمة لمجمهور ولنس ميفى.

مف جايب آخػر، اتهػـ عضػو الكينسػت ينتسػاف هنػروفنتس مػف كتمػة منػرتس رئػنس الػوزراء يتينػاهو بأيػه نميػع 
 منة ايقاذ القياة التمفزنوينة العاشرة.عف قصد عم

 79/71/1071، فمسطين أون الين
 

 ىآرتس: األزمة في مصر ستتواصل حتى بعد انتياء االستفتاء عمى الدستور 31
أشارت صحنفة "هآرتس" االسرائنمنة إلى اف "منداف التحرنر سنعود لمواجهة مف جدند بعد اإلعالف عف يتنجة 

 ري الجدند سواء بالموافقة أو الرفض".االستفتاء عمى الدستور المص
ورأت الصػحنفة أف المشػكمة لنسػت فػي اليتنجػة ولكػف فػي لجػوء أيصػار الطػرؼ المهػزـو فػي يتنجػة االسػتفتاء 
لمنػداف التحرنػػر والعػودة إلنػػه واالعتصػػاـ حتػى تتحقػػؽ مطالبهػا، بخاصػػة أف كػػؿ طػرؼ فػػي مصػر سػػواء كػػاف 

بالفوز، األمر الذي سندخؿ مصر فػي أزمػة ال يهائنػة لػف تتوقػؼ  مؤندا لمدستور أو رافضا له نرى أيه األحؽ
 حتى بعد اإلعالف عف يتنجة الدستور يهائنا".

 79/71/1071، النيار، بيروت
 

 مميون شيكل 050معاريف: فاتورة انتخابات الكنيست ستصل لـ  37
لمقبمػة والمقػرر لهػا فػى أظهرت تقػدنرات اقتصػادنة فػى إسػرائنؿ، أف تكمفػة االيتخابػات العامػة ا: محمود محنى

ممنػوف شػنكؿ ميهػا سػتذهب  194ممنػوف شػنكؿ،  920النثايى والعشرنف مف شػهر نيػانر المقبػؿ قػد تصػؿ إلػى 
 كمنزاينة مستقمة لمجية االيتخابات المركزنة.

ممنػوف شػنكؿ إضػافنة ستخصػص  100وأشارت التقدنرات التى يشرتها صحنفة "معارنؼ" اإلسػرائنمنة إلػى أف 
ممنػوف شػنكؿ، فػى  7361ـ األحزاب المشػتركة فػى االيتخابػات، كمػا خصػص لكػؿ عضػو كينسػت لتمونؿ قوائ

 حنف أيه سنصرؼ مبمغ مشابه لكؿ قائمة فضاًل عف إضافات أخرى.
وأوضحت الصحنفة العبرنػة، أيػه إضػافة لمتقػدنرات المشػار إلنهػا فػإف هيػاؾ أمػواؿ ال نمكػف تقػدنرها ستضػاؼ 

بػػرعنف خاصػػنف مػػف الصػػعب الحػػدنث عيهػػا اآلف، إال أف مراكػػز اإلحصػػاء خػػالؿ الحمػػالت االيتخابنػػة مػػف مت
 واالقتصادنوف نتحدنثوف عيها بعد عاـ تقرنبًا.

 79/71/1071، اليوم السابع، مصر
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 % من اإلسرائيميين يعتقدون أن مواجية الفقر أىم من القضايا األمنية96استطالع:  36

% مػف 36كبػدنؿ عػف تقػارنر مؤسسػة التػأمنف الػوطيي إف قاؿ تقرنر رسمي يشرته جمعنػة "لتنػت" اإلسػرائنمنة 
% مػػػف 37اإلسػػػرائنمننف نعتقػػػدوف أف مواجهػػػة قضػػػانا الفقػػػر تكتسػػػب عيػػػدهـ أولونػػػة قبػػػؿ قضػػػانا األمػػػف، وأف 

اإلسػػػرائنمننف نعتقػػػػدوف بػػػأف عمػػػػى الحكومػػػة أف تعػػػػالج أوؿ الفجػػػوات االقتصػػػػادنة واالجتماعنػػػة المتفاقمػػػػة فػػػػي 
 ـ فقط إف قضانا األمف أهـ وأكنثر إلحاحا.% ميه99إسرائنؿ، فنما قاؿ 

% مػف اإلسػرائنمننف نعتقػدوف أف  السػػبب الػر ئنسػي لمفقػر فػػي 91وبػنف التقرنػر السػيوي لمجمعنػة المػػذكورة أف 
% مػػػػف اإلسػػػػرائنمننف الػػػػذي شػػػػاركوا فػػػػي االسػػػػتطالع 36إسػػػػرائنؿ هػػػػو سناسػػػػة الحكومػػػػة اإلسػػػػرائنمنة. واعتبػػػػر 

لحكومػػة بينػػامنف يتينػػاهو ال نعمػػؿ عمػػى اإلطػػالؽ لتقمػػنص الفجػػوات بػػنف التمهنػػدي لوضػػع التقرنػػر أف رئػػنس ا
 الفقراء واألغيناء في إسرائنؿ.

ورسـ التقرنر الذي لـ نتطػرؽ بشػكؿ مفصػؿ إلػى األوضػاع عيػد العػرب فػي إسػرائنؿ، عممػا بػأف تقػارنر سػابقة 
اتمػػة لألوضػػاع % مػػف األطفػػاؿ العػػرب نعنشػػوف تحػػت خطػػر الفقػػر، صػػورة ق 20أشػػارت إلػػى أف أكنثػػر مػػف 

 االقتصادنة في إسرائنؿ، بالرغـ مف حدنث الحكومة باستمرار عف تحقنؽ يمو اقتصادي باستمرار.
اجتماعنػا فػي  -% مػف اإلسػرائنمننف نعتقػدوف أف ايهنػارا اقتصػادنا42وبحسب المشاركنف في االستطالع فإف 

 إسرائنؿ هو أشد خطرا عمنها مف التهدند اإلنرايي.
 1071% مػف أطفػاؿ العػػائالت الفقنػرة والمحاجػػة فػي إسػرائنؿ اضػػطروا خػالؿ العػػاـ 20ف وبحسػب التقرنػر فػػإ

% مػػف 75% فػػي العػػاـ الماضػػي. كمػػا أشػػار التقرنػػر إلػػى أف 76لمخػػروج لمعمػػؿ لمسػػاعدة عػػائالتهـ، مقابػػؿ 
 342هػؤالء األطفػاؿ تركػوا مقاعػد الدراسػة وتوجهػوا لسػػوؽ العمػؿ. وقػاؿ موقػع "هػآرتس" أف االسػتطالع شػػمؿ 

 شخصا.
 % مف المشاركنف في االستطالع إف أوضاعهـ المالنة قد تدهورت مقارية بالعاـ الماضي.60إلى ذلؾ قاؿ 

% مػػف 21وفرضػػت الضػػائقة االقتصػػادنة عمػػى عػػائالت كنثنػػرة محتاجػػة التيػػازؿ عػػف خػػدمات أساسػػنة. إذ قػػاؿ 
الذنف شممهـ االستطالع إيهـ اضطروا خالؿ العاـ إلى شراء كمنات أقػؿ مػف الغػذاء والمػواد األساسػنة بسػبب 

إيهػـ اضػطروا لمتيػازؿ % مف المحتاجنف، الذنف نتمقوف مساعدات مف جهات مختمفػة 62الفقر، في حنف قاؿ 
عف أمور ضرورنة وأساسنة في حناتهـ منثػؿ التيػازؿ عػف شػراء األدونػة والخػدمات الصػحنة المختمفػة لضػماف 

% مف المحتػاجنف والفقػراء إيهػـ كػايوا أحنايػا نبقػوف نومػا كػامال دوف تيػاوؿ وجبػة غػذاء 34نثمف الغذاء. وقاؿ 
 واحدة.

 71/71/1071، 07عرب
 

 "إسرائيلبين لبنان و"لحدود البحرّية تسوية قضية اأميركّية ل "خريطة تسويةىآرتس: " 00
ذكرت صحنفة "هآرتس"، أمػس، أف الوالنػات المتحػدة يقمػت إلػى كػؿ مػف إسػرائنؿ ولبيػاف خرنطػة : محمد بدنر

تتضػػمف صػػنغة تسػػػونة لتقسػػنـ المػػػوارد الغازنػػة فػػػي الميػػاطؽ البحرنػػة المختمػػػؼ عمنهػػا بػػػنف الجػػايبنف. وقالػػػت 
القتػػراح األمنركػػي تمػػت بمورتػػه فػػي إطػػار جهػػود الوسػػاطة التػػي تبػػذلها اإلدارة األمنركنػػة، وهػػي الصػػحنفة إف ا

جهود ترمي إلى تفكنؾ بؤرة التوتر التي تولدت بنف الجايبنف حوؿ ترسنـ حدود "الميطقة البحرنة االقتصادنة" 
 الخاصة بكؿ ميهما.

 71/71/1071، االخبار، بيروت
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 بدأ بتزويد قوات االحتياط بأكثر البنادق اليجومية تقدماً  "معاريف": الجيش اإلسرائيمي 07

أفػػادت صػػحنفة "معػػارنؼ" بػػأّف الجػػنش الصػػهنويي بػػدأ سػػرنعًا بتزونػػد قػػوات اإلحتنػػاط بػػأكنثر البيػػادؽ الهجومنػػة 
" في أعقاب عممنة "عامود السحاب"، مشنرًة إلى أف عممنة تزونػد كافػة قػوات 17-تقدمًا، مف يوع "تافور تار 

 اط بالبيدقنة الجدندة ستستغرؽ عدة سيوات.االحتن
 )موقع األمن والدفاع العربي(

 75/71/1071، 1979 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 من حممة اعتقاالت واسعة في الضفة والقدس لمنع انتفاضة ثالثة رحذمركز "أسر  فمسطين" ي 01

عتقاالت واسعة، سواء كايت مركز أسرى فمسطنف لمدراسات مف حممة ا حذر: السبنؿ -الضفة الغربنة
عشوائنة أو ميظمة تيفذها سمطات االحتالؿ في مدف وقرى الضفة الغربنة والقدس المحتمة  في محاولة لميع 

مركز في بناف صحفي أمس األحد أف االحتالؿ دائًما نمجأ إلى االعتقاالت الوأوضح  ايدالع ايتفاضة نثالنثة.
ايت أهدافه، وقد مارس االعتقاالت كسناسة مميهجة ميذ احتالله كخنار أوؿ  لميع أي تحرؾ جماهنري أًنا ك

وطالب المركز الميظمات    بهدؼ إرهاب الشعب الفمسطنيي، ووقؼ مقاومته.7634األرض الفمسطنينة عاـ 
األممنة بوضع حد لجرائـ االحتالؿ بحؽ أبياء الشعب الفمسطنيي، ووقؼ سناسة االعتقاالت المستمرة، التي 

ممنئة باألسرى بشكؿ دائـ، وفي ظؿ ظروؼ ال إيساينة، وحرماف مف أبسط الحقوؽ التي  تجعؿ السجوف
 يصت عمنها المعاهدات الدولنة.

 71/71/1071، السبيل، عّمان
 
 
 
 
 

 القدس أول موقع عمى الئحة التراث العالمي اإلسالمي 03
نؿ التالوي أف لجية التراث في العالـ أعمف أمنف عاـ المجية الوطينة الفمسطنينة لمتربنة والنثقافة والعموـ إسماع

 اإلسالمي سجمت القدس كأوؿ موقع عمى الئحة التراث العالمي اإلسالمي.
جاء هذا اإلعالف في ختاـ االجتماع النثالث لمجية التراث في العالـ اإلسالمي الذي ايعقد في العاصمة 

رنة التويسنة وجمهورنة مصر العربنة، تويس، بمشاركة ممنثمي الدوؿ األعضاء في المجية المكوية مف الجمهو 
والسيغاؿ، والينجر، والجمهورنة اإلسالمنة اإلنراينة، باإلضافة إلى ممنثمي األنسنسكو ووزارة النثقافة التويسنة، 

 والمعهد الوطيي لمتراث.
 79/71/1071، فمسطين أون الين

 
 عن مشروع استيطاني جديد في  سموان جنوب المسجد األقصى الكشف 00

كشؼ مركز مقدسي مختص بمراقبة االيتهاكات والمخططات االستنطاينة في القدس : المحتمةالقدس 
سمواف جيوب المسجد   المحتمة، اليقاب عف ينة وزارة السناحة اإلسرائنمنة تيفذ مشروع استنطايي في

نف وقاؿ مركز معمومات "وادي حموة" في بناف صحفي تمقت "قدس برس" يسخة عيه النوـ االنثي األقصى.
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إف وزارة السناحة اإلسرائنمنة بالتعاوف مع عدد مف المؤسسات اإلسرائنمنة ستقـو خالؿ األناـ  (: 74/71)
وأضاؼ  القرنبة القادمة بتيفنذ مشروع جدند تحت مسمى "تبمنط حوش قراعنف وتمدند البينة التحتنة الالزمة".

مع المسار السناحي االستنطايي المعروؼ  المركز، أف هذا المشروع "نأتي لخدمة المستوطينف، لربط الحوش
وتساءؿ البناف "لماذا تقـو  بػ البطف في حي وادي حموة لنتسيى إدخاؿ مجموعات كبنرة مف المستوطينف"،

 وزارة السناحة بتيفنذه في حنف أف أعماؿ ترمنـ الشوارع هي جزء مف اختصاص ومهمات بمدنة االحتالؿ؟".
المشروع االستنطايي الجدند في الحي، ويفت أف نكوف مشروعًا خدماتنا  واستهجيت لجية "سكاف وادي حموة"

كما تدعي الجهات اإلسرائنمنة، مؤكدة ايه "استنطايي بالدرجة األولى وهو نأتي استكماال لتهوند حي وادي 
 حموة". 

 71/71/1071قدس برس، 
 

 أسر  يواصمون إضرابيم عن الطعام بالذكر  األولى لثورة الكرامة ستة 05
نواصؿ ستة أسرى فمسطنيننف في سجوف االحتالؿ اإلسرائنمي إضرابهـ المفتوح عف : أدهـ الشرنؼ -زةغ

الطعاـ تزاميًا مع حموؿ الذكرى األولى اليطالؽ نثورة الكرامة التي بدأها في منثؿ هذا النوـ القنادي في حركة 
 الجهاد اإلسالمي الشنخ خضر عدياف.

في تصرنح لػ"فمسطنف" أف  ينة بشؤوف األسرى ناسر صالحوأوضح مدنر مؤسسة مهجة القدس المع
 اإلضراب عف الطعاـ رفضًا لمسناسات اإلسرائنمنة المتبعة بحقهـ خطوة مهمة.

وأكد عمى أف "األسرى استطاعوا تحقنؽ ايجاز مهـ، فبداًل مف أف نصبح االعتقاؿ اإلداري يفقا ال يدري متى 
 ما نسمى باالعتقاؿ الجوهري" حسب قوله. نيتهي أصبح هياؾ تحدند موعد اإلفراج وهو

وفي موضوع التضامف الشعبي مع األسرى المضربنف، قاؿ "ال نعطى األسرى حقهـ، وال نرقى لمستوى ألـ 
 أسرايا بعد كؿ هذه التضحنات".

 79/71/1071، فمسطين أون الين
 

 في الضفة مجاري المستوطنين تتمف حقول الفمسطينيين في وادي فوكينىآرتس:  09
شكا اهالي قرنة وادي فوكنف في الضفة الغربنة مف استمرار تسرب مجاري مستوطية بنتار : البناف –راـ اهلل 

 عنمنت والتي اتمفت حقولهـ.
أف المناه الممونثة اآلتنة مف بنتار عنمنت غمرت حقوؿ المزارعنف الذنف نعنشوف « هارتس»وكتبت صحنفة 

 طية.في قرنة وادي فوكنف والتي تقع تحت المستو 
اناـ حسب اهالي القرنة حنث غمرت اراضي زراعنة ويبع القرنة.  70واستمر تسرب مناه المجاري يحو 

لنست هي المرة األولى التي تتسرب فنها مناه المجاري »وقاؿ عمي السكر، وهو مزارع مف القرنة إف هذه 
 جمة.وحذر مف المشكمة وطالب باتخاذ إجراءات عا«. واآلف يحف ال يشرب مف اليبع

 71/71/1071، البيان، دبي
 

 يؤخر الرواتب "إسرائيل": عقاب في رام اهلل موظفو السمطة 01
أبدى موظفوف حكومنوف فمسطنينوف تفهما لالزمة المالنة التي تعايي ميها السمطة، : حامد جاد -غزة 

حقات وحالت دوف دفع رواتبهـ عف الشهر الماضي، ودعوا الى ضغط دولي عمى إسرائنؿ لتحوؿ المست
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وترى الموظفة الحكومنة أحالـ الفي أف حجب إسرائنؿ لممستحقات المالنة مف أمواؿ  المالنة لمسمطة.
الضرائب التي تجبنها ينابة عف السمطة نيدرج  في اطار القنود التي تفرضها عمى السمطة والشعب 

هار عجز السمطة وعدـ الفمسطنيي، معتبرة اف حكومة االحتالؿ أرادت مف وراء هذا االجراء التعسفي اظ
 قدرتها عمى تسننر شؤوف مؤسساتها وانثارة بمبمة واحتجاجات ضدها مف قبؿ الموظفنف.

وقالت:"لف يهاجـ السمطة ولف ينثور ضدها فيحف معها وسيصبر معها الف التأخنر هذه المرة لنس ميها، 
تحصؿ عمى ضمايات بالزاـ وحتى لو كاف لدى السمطة ما نكفي لدفع الرواتب فال نجب اف تصرفها قبؿ أف 

 إسرائنؿ بعدـ استخداـ امواؿ الشعب وسنمة لمضغط عمنها".
 71/71/1071، الغد، عّمان

 
  فمسطين تحصل عمى المراتب األولى في مسابقة "حساب الذكاء العقمي" الدولية 07

العقمي" جيتيج )مالنزنا(: حصؿ خمسة أطفاؿ فمسطنيننف عمى المراتب األولى في مسابقة "حساب الذكاء 
( في مالنزنا، متقدمنف بذلؾ عمى اطفاؿ مف عشر دوؿ عربنة 71|73الدولنة، التي أقنمت النوـ األحد )

سالمنة وأجينة. وحصدت فمسطنف خمس جوائز متقدمة مف أصؿ عشرة جوائز في المسابقة الدولنة  وا 
عمى مرتفعات جيتيج " والتي عقدت  Intelligent mental arithmeticلبريامج حساب الذكاء العقمي "

 في مالنزنا.
طالب وطالبة مف عدة دوؿ وكايت مدة المسابقة نثمايي دقائؽ، وتـ تصينفهـ  7200وشارؾ في المسابقة 

الدوؿ التالنة: مصر، وتركنا، والفمبنف ومنيمار، وسيغفورة،  Fإلى مجموعات حنث ضمت المجموعة 
 وباكستاف، والناباف، والينجر، وفمسطنف. 

 79/71/1071قدس برس، 
 
 

      االحتالل يقتحم قريتين قرب رام اهلل وأنباء عن إصابة فمسطيني وجندي إسرائيمي 06
(، قرنتي بنت رنما واليبي صالح شماؿ 71|74) راـ اهلل: اقتحمت قوات االحتالؿ اإلسرائنمي، صباح النوـ 

نف فمسطنيننف وأصابت شابًا غرب مدنية راـ اهلل الواقعة بوسط الضفة الغربنة، ودهمت عدة ميازؿ لمواطي
قبؿ اعتقاله. وقاؿ مجمس بمدي بنت رنما أف االحتالؿ أصاب شابًا مجهوؿ الهونة في قدمه عقب مواجهات 
دارت مع جيود االحتالؿ داخؿ القرنة قبؿ أف تقوـ باعتقاله ويقمه ألحد المشافي اإلسرائنمنة القرنبة مف 

 القرنة.
رنما شهدت يشاطًا عسكرًنا لالحتالؿ شاركت فنه أعدادًا كبنرة مف  وذكرت مصادر فمسطنينة أف قرنة بنت

جيود المشاة والقوات الخاصة اإلسرائنمنة ومركبات وآلنات عسكرنة وطائرة همنكوبتر وطائرة استطالع قبؿ 
 اقتحاـ البمدة وايدالع المواجهات.

ة العسكرنة، دوف معرفة وتحدنثت مصادر محمنة مف بنت رنما عف إصابة جيدي إسرائنمي خالؿ العممن
 مصدر إطالؽ اليار عمى الجيود اإلسرائنمننف.

 71/71/1071قدس برس، 
 

حراق برج لمجيش اإلسرائيمي خالل مواجيات في  70إصابة  50  شمال بيت لحم  عايدةمخيم مواطنًا وا 
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مواطينف، امس، خالؿ مواجهات عينفة ايدلعت بنف قوات  79حسف عبد الجواد: اصنب  -بنت لحـ 
حتالؿ االسرائنمي، وعشرات الشباف، مف مخنـ عاندة لالجئنف الفمسطنيننف، الى الشماؿ مف مدنية بنت اال

وقاؿ شهود عناف: اف عشرات مف قوات االحتالؿ اقتحمت مخنـ عاندة، وأطمقت عمى مدى اكنثر مف  لحـ.
ص الحي والمطاطي، ساعتنف مساء امس، عشرات مف قيابؿ الغاز المسنمة لمدموع، وقيابؿ الصوت، والرصا

اخرنف  76فنما رد شباف المخنـ برشقها بالحجارة، ما ادى الى اصابة شاب في وجهه بقيبمة غاز، و
 بالرصاص المطاطي، واختياقات الغاز المدمع.

وكاف عشرات الشباف، في وقت سابؽ اضرموا اليار في اطارات الكاوتشوؾ والحاونات، في محنط البرج 
لحاؽ اضرار جسنمة فنه.االسميتي العسكري قبال  ة مخنـ عاندة، ما ادى الى ايدالع الينراف في البرج، وا 

 71/71/1071، األيام، رام اهلل
 

 توسع قائمة صادرات القطاع إلى الخارج "إسرائيلرائد فتوح: " 57
 قاؿ رائد فتوح، رئنس لجية تيسنؽ إدخاؿ البضائع التابعة لمسمطة الفمسطنينة في غزة، أمس، غزة: -ليدف 

إف إسرائنؿ وسعت قائمة الصادرات مف قطاع غزة إلى الخارج مف دوف تغننر عمى قوائـ البضائع الواردة 
إلنه. وأضاؼ فتوح، في تصرنح يقمته وكالة األيباء األلماينة )د.ب.أ(، أف السمطات اإلسرائنمنة سمحت أمس 

الشنري إلى دوؿ أوروبا. وذكر بتصدنر سبع شاحيات محممة بالتوت األرضي والتوابؿ الخضراء والطماطـ 
فتوح أيها المرة األولى التي نتـ فنها تصدنر الميتجات المذكورة باتجاه دوؿ أوروبنة، وذلؾ عف طرنؽ 

ونجري تصدنر هذه الميتجات عبر المعبر التجاري الوحند بنف إسرائنؿ وقطاع غزة،  شركات يقؿ إسرائنمنة.
 ب شرقي القطاع.وهو معبر كـر أبو سالـ التجاري، أقصى جيو 

مف جهة أخرى، قاؿ فتوح إف إسرائنؿ لـ تدخؿ أي تسهنالت عمى قوائـ السمع التي تسمح بتورندها إلى 
مف  17إلى  79العسكرنة، التي شيتها عمى القطاع في الفترة مف « عمود السحاب»قطاع غزة ميذ عممنة 

ف عف وعود بخصوص إدخاؿ مواد إف الجايب اإلسرائنمي يفى عممه بما أعم»الشهر الماضي. وأضاؼ: 
 «.البياء لمتجار المحمننف عبر معبر كـر أبو سالـ

 71/71/1071، الشرق األوسط، لندن
 

 تغمر أسواق غزة.. واألسعار إلى انخفاضعبر األنفاق البضائع الميربة من مصر  51
المصرنة  قالت مصادر فمسطنينة إف عشرات أيفاؽ التهرنب الميتشرة عمى طوؿ الحدود غزة: -ليدف 

الفمسطنينة جيوب قطاع غزة استعادت يشاطها مجددا. ويقمت وكالة األيباء األلماينة )د.ب.أ( أمس، عف 
صحؼ محمنة في راـ اهلل، قولها إف العاممنف في األيفاؽ تمكيوا أخنرا مف تهرنب كمنات كبنرة مف مختمؼ 

 السابؽ.أيواع السمع والبضائع، وبدت الميطقة الحدودنة في أوج يشاطها ك
ولوحظ تزاند كمنات البضائع والسمع الواردة إلى قطاع غزة عبر األيفاؽ خالؿ اآلوية األخنرة، خصوصا مواد 
البياء والمواد الغذائنة والفواكه، إضافة إلى السجائر واألسماؾ الطازجة، وايعكس األمر عمى األسواؽ التي 

 غمرتها البضائع المهربة، خصوصا الوقود السائؿ.
ؽ مع وفرة البضائع ايخفاض في أسعار معظـ أيواع السمع المصرنة المهربة، خصوصا السجائر وتراف

 واألجباف ومواد البياء، بعد أف غدا يقمها إلى أسواؽ القطاع أكنثر سهولة.
 71/71/1071، الشرق األوسط، لندن
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 مبناني كريم مروة" لمكاتب البداعات المثقفين الفمسطينيينا  فمسطين وقضية التحرر في سير و كتاب " 53

بحضور عدد مف المنثقفنف والصحفننف، وقع الكاتب والمفكر المبيايي كرنـ مروة، نـو : خالد سامح -عماف 
، الصادر «فمسطنف وقضنة التحرر في سنر وابداعات المنثقفنف الفمسطنيننف»أمس األوؿ، كتابه الجدند 

في دارة الفيوف بجبؿ المونبدة، حنث قدـ لمكتاب حدننثا عف الدار العربنة لمعموـ )ياشروف( في بنروت، وذلؾ 
 والمؤلؼ المستشار النثقافي لمدارة الياقد الدكتور فنصؿ دراج.

في كتابه الجدند نسمط مروة الضوء عمى أهـ المحطات في حناة مجموعة مف المبدعنف الفمسطنيننف في 
لي خوري، عبد الكرنـ الكرمي، امنؿ حقوؿ مختمفة ميها الشعر والروانة والفف التشكنمي وغنرها، وهـ: بيد

توما، امنؿ حبنبي، كماؿ ياصر، احساف عباس، معنف بسنسو، غساف كيفايي، فدوى طوقاف، ادوراد سعند، 
 محمود درونش، ياجي العمي.

 71/71/1071، الدستور، عّمان
 

 ... يتربع عمى عرش الكوميديا العربية "ىي ىيك"المسمسل الكوميدي الفمسطيني  50
، عف يّص ومف بطولة عماد «هي هنؾ»استطاع المسمسؿ الكومندي الفمسطنيي : بدنعة زنداف – راـ اهلل

يتاج الفضائنة الفمسطنينة، التربع عمى عرش  فراجنف ومياؿ عوض وخالد المصو ومحمد الطنطي، وا 
الذي يظمه اتحاد  الكومندنا العربنة، بفوزه بالجائزة األولى في مويدناؿ اإلذاعة والتمفزنوف العربي بالقاهرة،

الميتجنف العرب. وفاز هذا المسمسؿ الفمسطنيي متفوقًا عمى عدند األعماؿ الكومندنة، ونقترب عددها مف 
النثالنثنف عماًل مصرنًا وسورنًا وخمنجنًا ومف أقطار عربنة أخرى لها باع طونؿ في الكومندنا، وتتفوؽ عمى 

 إليتاج، حتى باتت مدارس لمكومندنا.الكومندنا الفمسطنينة حدننثة العهد في التارنخ وا
 71/71/1071، الحياة، لندن

 
  "نفط فمسطين األخضر"أبو ظبي تحتفي بالزيتون  55

حؿ زنتوف فمسطنف، بكؿ بهائه وعيفوايه ومقاومته، ضنفًا عمى المسرح الوطيي في : الشنماء خالد -أبوظبي 
مراقب في األمـ المتحدة، واستضاؼ اتحاد أبوظبي حنث أقنـ احتفاؿ لمياسبة ينؿ فمسطنف لقب دولة بصفة 

وايطمقت فكرة  صورة فوتوغرافنة. 10كتاب وأدباء اإلمارات المخرجة والمصورة حياف عواد التي قّدمت 
الذهاب إلى فمسطنف مف موسـ قطاؼ الزنتوف، وعادة ما تكوف في تشرنف األوؿ )أكتوبر(، بعد هطوؿ 

حنف عمى جيي موسمهـ في وجه مضانقات االحتالؿ الصهنويي. المطر، فنجتمع المتطوعوف لنساعدوا الفال
وخالؿ األمسنة كايت ضنفة الشرؼ اإلعالمنة منسوف عزاـ التي عرضت تقارنر تمفزنوينة عف رحمتها إلى 

 فمسطنف.
المقاومة كمفهـو ُربطت بأحزاب وأندنولوجنات وبصورة لمعيؼ، بنيما في فمسطنف، نثمة أيواع عدة مف 

منة، كتمؾ الموجودة في القدس، عبر تمسؾ كنثنرنف بهونتهـ عمى رغـ كؿ ضغوط االحتالؿ. المقاومة السم
مشكمتيا الحقنقنة هي مشكمة أرض، والمقاومة الحقة هي ما يراه في فالح نرفض مغادرة »وتقوؿ عزاـ: 

 «.أرضه، هكذا نجب أف تكوف المقاومة
 71/71/1071، الحياة، لندن
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 لمسيحية تستنكر االنتياكات الصييونية لممقدساتا اإلسالمية الييئةاألردن:  59
االيتهاكػػات الصػػهنوينة المتكػػررة لممؤسسػػات  األردفالمسػػنحنة فػػي  اإلسػػالمنةاسػػتيكرت الهنئػػة : بتػػرا –عمػػاف 

الهنئة  وأشارت والتي تتـ بحمانة سمطات االحتالؿ. لأليبناء واإلساءةوالمسنحنة  اإلسالمنةوالمقدسات الدنينة 
امػػػس الػػػى كتابػػػة شػػػعارات مسػػػنئة لممسػػػنح عمنػػػه السػػػالـ عمػػػى جػػػدراف دنػػػر لبطرنركنػػػة الػػػرـو فػػػي بنػػػاف لهػػػا 

 االرنثوذكس وعمى مدخؿ مقبرة االرمف في القدس المحتمة دوف احتراـ لقدسنة الموتى.
كمػػا دعػػت الميظمػػات الدولنػػة التخػػاذ مواقػػؼ عممنػػة ولنسػػت مجػػرد اسػػتيكار لوضػػع حػػد لمسػػموؾ االسػػتنطايي 

راضػي الفمسػطنينة المحتمػة مػف خػالؿ المقاطعػة االقتصػادنة والسناسػنة والنثقافنػة المسػتوطيات العدوايي فػي اال
 والمستوطينف.

71/71/1071، الدستور، عّمان  
 

 وكأنيا توطين بشكل غير مباشر ن حقوقًا لمفمسطينيينا قوانين تعطي برفض نفتخر: "الكتائب" 51
اومة المبياينة في بكفنا بحضور الرئنس أمنف الجمّنؿ قادة وعياصر وحدات مغاونر المق« الكتائب»كّرـ حزب 

خاضػت »وميسؽ المجية المركزنػة اليائػب سػامي الجمّنػؿ وعػدد كبنػر مػف قػادة وعياصػر وحػدة المغػاونر التػي 
 «.عشرات المعارؾ األساسنة اّباف الحرب المبياينة ػ الفمسطنينة والمبياينة ػ السورنة في مياطؽ لبياينة عدة

مقاومة حزب الكتائب ومقاومة المغاونر كايت مقاومة مف أجؿ لبيػاف والػدفاع عيػه وهػي »ؿ أف واعتبر الجمن
لػػـ تكػػف مػػرة واحػػدة معركػػة سػػمطة ومغػػايـ أو معركػػة هجومنػػة بػػؿ كايػػت دومػػًا معركػػة دفػػاع عػػف وجوديػػا ولػػف 

 «.يسمح ألحد أف نشوهها بأي شكؿ مف األشكاؿ
« الكتائػػب»لمبياينػػة عبػػر ميػػع التػػوطنف، مشػػنرًا الػػى اف حػػزب وأكػػد أهمنػػة المحافظػػة عمػػى ايجػػازات المقاومػػة ا

خاض كؿ المعارؾ لميع تمرنر التوطنف في مجمس اليواب، معميًا افتخاره بيواب الحػزب الػذنف وقفػوا ميفػردنف 
ورفضػػوا القػػواينف التػػي تعطػػي حقوقػػًا لمفمسػػطنيننف وكأيهػػا تػػوطنف بشػػكؿ غنػػر مباشػػر. كمػػا أعمػػف افتخػػاره بػػأف 

 .7643و 7642ال زاؿ ندافع عف المكتسبات التي حققها عيدما ميع التوطنف عامي « ئبالكتا»حزب 
واعتبػػر الجمنػػؿ أف اليضػػاؿ اآلخػػر هػػو لميػػع وجػػود أي مربػػع أميػػي داخػػؿ األراضػػي المبياينػػة، مؤكػػدًا أف مػػف 

 «.حزب اهلل»سالح خارجًا عف الدولة أكاف فمسطنينًا أو أصولنًا أو سالح  أييقؼ في وجه  أفواجبيا 
71/71/1071، السفير، بيروت  

 

 : النظام السوري عقبة أمام عودة الفمسطيني إلى وطنوصبراجورج  57
أف "اليظاـ السوري أحد العقبات األساسنة أماـ الشعب  ،جورج صبرا ،رأى رئنس المجمس الوطيي السوري

نينة في النثماينيات خنر دلنؿ وطيه"، مشنرًا إلى أف "تقسنـ اليظاـ لمتيظنمات الفمسط إلىالفمسطنيي لمعودة 
وقاؿ صبرا في حدنث لقياة "العربنة": "لطالما التقنيا في السجوف السورنة بالمئات مف الياشطنف  عمى ذلؾ".

 الفمسطنيننف مف مخنمات سورنا ولبياف".
 71/71/1071النيار، بيروت، 

 
 رين الشراونة والعيساويعربية وغربية تطالب بتدخل أممي عاجل إلنقاذ حياة األسيىيئات حقوقية 56

حذر هنئات حقوقنة عربنة وغربنة مف وفاة أسنرنف فمسطنيننف مضربنف عف الطعاـ في السجوف  :تويس
وقاؿ المكتب التيفنذي لمؤتمر  اإلسرائنمنة ميذ يحو خمسة أشهر، مطالًبا بتحرؾ أممي عاجؿ إليقاذ حناتهما.
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لمؤسسات غنر حكومنة تعيى بحقوؽ اإليساف حوؿ األسرى ومقره تويس )نضـ انثيي عشر ممنثاًل دولنًا 
العالـ( وكاًل مف مؤسسة الحقوؽ لمجمنع السونسرنة، والمرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإليساف في بناف تمقت 

قدس برس يسخة عيه، إف التقارنر التي تِردها مف داخؿ السجوف اإلسرائنمنة تفند بأف األسنر أنمف وكالة 
نومًا( قد تجاوزا  765نومًا( واألسنر سامر العنساوي )مضرب ميذ  736اـ ميذ الشراوية )مضرب عف الطع

 مرحمة الخطر الشدند واقتربا مف حافة الموت، عمى حد تعبنره.
ودعت مقّرر األمـ المتحدة الخاص بحقوؽ اإليساف في األراضي الفمسطنينة رنتشارد فولؾ، بالدفع باتجاه 

الشراوية والعنساوي. وأضافت أّف "لجية االعتقاؿ التعسفي التابعة  تحرؾ دولي عاجؿ نيقذ حناة األسنرنف
لمجمس حقوؽ اإليساف الدولّي، ولجية التدخؿ العاجؿ فنه، مطالبة النوـ بوضع حّد لمصمت األممي عف 

 مواصمة إسرائنؿ الّدوس عمى الموانثنؽ الدولنة التي تجّرـ االعتقاؿ اإلداري )التعسفي( بدوف تهمة".
 79/71/1071قدس برس، 

 
 تقديرات: صفقة الصواريخ المصرية الكورية ستوجو ضد "إسرائيل" 90

ولنف باالستخبارات األمرنكنة عمموا أف كورنا ؤ قالت وكالة وورلد يت دنمي اإلخبارنة األمرنكنة أف مس
الشمالنة سوؼ تبنع لمصر صفقة مف أجزاء صوارنخ سكود عمى الرغـ مف عقوبات األمـ المتحدة، موضحة 

محمد مرسى  .هذه الشحية تعد األولى مف يوعها في سناؽ التعامؿ المصري الكوري في ظؿ حكومة د أف
 .ةالجدند

خبر قائاًل: "هذا نجعميا يشعر أف الزمنؿ المركز الدولي لمتقننـ واإلستراتنجنة، عمى  ،وعمؽ رنتشارد فنشر
األجزاء نعد عالمة أيها تسعى  ونرى فنشر أف اقتياء مصر لهذه المصرننف نرندوف مهاجمة إسرائنؿ".

أف دخوؿ هذه الشحية لمصر  لتطونر يظاـ التسمنح المصري وهذا بال شؾ خبر سيء لػ"إسرائنؿ"، مؤكداً 
نصبح ميطقنًا لو أرادوا به الهجـو عمى "إسرائنؿ"، مشنرًا إلى أف "هذه الصوارنخ قادرة عمى اختراؽ يظاـ 

ى أف صفقة األسمحة هذه أمر جند باليسبة لحكومة اإلخواف وأكد فنشر عم الدفاع الجوي اإلسرائنمي".
المسممنف بمصر  ألف هذه الصوارنخ قد نتـ التحكـ فنها بواسطة قوات محددة، وهذا نعيي أيه بالرغـ مف 
المشكالت السناسنة التي نواجهها الرئنس مرسي في مصر فإف هذه الصوارنخ نمكف التحكـ فنها بواسطة 

 لحكومة اإلخواف المسممنف.قوات تدنف بالوالء 
ونعتقد فنشر أف  وأشار فنشر إلى أف امتالؾ مصر لهذه األسمحة قد ندؿ عمى تحوؿ في الجنش المصري.

لذلؾ  ،الجنش المصري نبدو مترددًا في الهجوـ عمى "إسرائنؿ" بسبب يتائج الحمالت األخنرة ضد "إسرائنؿ"
 دد لحظة في ذلؾ.فإف وجود قوة تدنف بالوالء الكامؿ لمرسى لما تر 

 79/71/1071عكا أون الين، 
 

 القاىرة تتحرك لوقف قرار إسرائيمي بيدم نصب لجنود مصريين بالضفة الغربية 97
محمد كامؿ  ،أف وزنر الخارجنة 73/71كشفت مصادر في وزارة الخارجنة المصرنة نـو األحد  :القاهرة
بدء في إجراء اتصاالت مع الجايب وجه سفنر مصر لدى السمطة الفمسطنينة ناسر عنثماف لم ،عمرو

تقع غرب مدنية راـ  التي ،اإلسرائنمي لوقؼ قرار هدـ اليصب التذكاري لمجيود المصرننف في قرنة بنت يوبا
 اهلل بالضفة الغربنة المحتمة.
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وكاف السفنر المصري لدى السمطة الفمسطنينة، قد قاـ بحضور قنادات مف حركة فتح بافتتاح اليصب 
رفضت  95نولنو الماضي، وهو لشهداء مف فرقة جيود مصرنة خالؿ حرب عاـ  /تموز التذكاري في

 االيسحاب مف الميطقة إلى األردف، ما دفع االحتالؿ إلى قصؼ الميطقة وقتمهـ.
 79/71/1071قدس برس، 

 
 "دراماتيكياً  ه "تصعيداً دّ يندد بقصف مخيم اليرموك في دمشق ويع بان كي مون 91

بقصؼ الطنراف الحربي السوري  األحد، أمس ،باف كي موف ،المتحدة لألمـالعاـ  األمنفيدد .(: ب.ؼ.ا)
" ميذ بدء دراماتنكناً  هذه السابقة مف يوعها "تصعنداً  مخنـ النرموؾ لالجئنف الفمسطنيننف في دمشؽ، معتبراً 

ذكر في هذا العاـ ن األمنف إف ،المتحدث باسـ باف كي موف ،. وقاؿ مارتف ينسنركيشهراً  17اليزاع قبؿ 
 باف الهجمات عمى المديننف نمكف اعتبارها "جرائـ حرب".  اإلطار

 71/71/1071الحياة، لندن، 
 

 مدمرة آثاروزجيم في الصراع لو  األقدامعمى  يفرون مشياً  في مخيم اليرموك ونؤ : الالجاألونروا 93
الجنش  والسورننف قتموا في هجوـالفمسطنيننف  مف الالجئنف كبنراً  عدداً  إف األويرواقالت وكالة  ت:وكاالال

في ظؿ االشتباكات  األقداـعمى  كبنرة تغادر المخنـ مشناً  أعداداً  أفمبنية  عمى مخنـ النرموؾ السوري
الالجئنف في سورنا وعدـ زجهـ في  أرواحاف لها بالحفاظ عمى نفي ب األويرواوطالبت  الدائرة شماؿ المخنـ.

 أسئمةونجب الحفاظ عمى حنادنتهـ وننثنر  األمدوطونؿ  مدمراً  آنثراً  لذلؾ سنكوف أفع الدائر مبنية االصر 
 حوؿ مدى الخطورة والقدرة عمى حمانتهـ.

تنثنر تساؤالت خطنرة حناؿ استقرار  داخؿ المخنـالبناف إف األحداث المروعة التي جرت في األويروا  التوق
دنثت النوـ في النرموؾ ترسؿ إشارة وحمانة الجئي فمسطنف في سورنة. وتابع "إف عممنات القتؿ التي ح

واضحة ومؤسفة مفادها أف دعوات األويروا، ودعوات غنرها، لكافة األطراؼ لحمانة المديننف واحتراـ حنادنة 
 الالجئنف الفمسطنيننف قد ذهبت أدراج الرناح".

ازعة بالمحافظة السمطات السورنة وكافة األطراؼ المتي ،فنمنبو غرايدي لألويروا،وقد ياشد المفوض العاـ 
 عمى أمف الالجئنف الفمسطنيننف في كافة أماكف تواجدهـ في سورنة.

 71/71/1071وكالة سما اإلخبارية، 
 

 : االتحاد األوروبي يدرس عودة ميمة القوات األوروبية لحفظ األمن في رفحآشتون 90
المجموعة األوروبنة بخنار  التزاـ ،وزنرة خارجنة االتحاد األوروبي ،أكدت كانثرنف أشتوف: عهود مكـر -بوف 

في حوار مع وأكدت، حؿ الدولتنف ووقؼ االستنطاف اإلسرائنمي وتهجنر الفمسطنيننف مف شرقي القدس. 
ندعـ فمسطنف لمحصوؿ عمى عضونة كاممة في األمـ المتحدة كخطوة "األوروبي  أف االتحاد ،عكاظجرندة 

 . "عمى طرنؽ حؿ الصراع الفمسطنيي اإلسرائنمي
. وشددت آشتوف عمى أف االتحاد بالضفة ف أزمة غزة ستبقى طالما ظؿ القطاع غنر مرتبط سناسناً ورأت أ

ضرورة ممحة في تحقنؽ المصالحة الفمسطنينة عمى األرض وااللتفاؼ حوؿ الرئنس "رى األوروبي ن
تكوف سرنعة في مسألة المستوطيات حتى  إجراءات باتخاذ إسرائنؿالفمسطنيي محمود عباس، كما يطالب 
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هياؾ أرضنة ممهدة لمتفاوض حوؿ الحؿ السناسي لتحقنؽ السالـ الشامؿ بنف الجايبنف.. وأود التأكند هيا أف 
 ."7634االتحاد األوروبي لف نعترؼ بأي تغننر لحدود 

عودة مهمة القوات األوروبنة لحفظ األمف في رفح. وهي المهمة "االتحاد األوروبي ندرس أشارت إلى أف و 
 ."1002يذ عاـ المتوقفة م

، وايعكاساتها عمى مستقبؿ جهود عمى غزة مؤخراً  اإلسرائنمنةالتبعات التي ستترتب عمى الغارات الجونة  وعف
اليار بنف الجايبنف خطوة جندة  إطالؽوقؼ  إلىشؾ في أف التوصؿ  ال، قالت آشتوف: "السالـ في الميطقة

ئة بنيهما. يحف يأسؼ لسقوط ضحانا مف الجايبنف. وأديا بمواصمة التهد كبنراً  . ونبدو أف هياؾ اهتماماً جداً 
لقطاع غزة. ويؤكد عمى حؽ  اإلسرائنميبالصوارنخ. كما أديا القصؼ  اإلسرائنمنةقصؼ حركة حماس لممدف 

. ومف هذا الميطمؽ يحف ييادي جمنع أف ذلؾ ال بد أف نكوف يسبناً  إالفي الدفاع عف يفسها  إسرائنؿ
اليار  إطالؽقواينف الدولنة ويرغب أف نعمؿ الجايباف عمى المحافظة عمى اتفاؽ وقؼ األطراؼ بااللتزاـ بال

مقمقة تؤنثر عمى أميها واستقرارها. ولذلؾ يحف مهتموف  ألهمنته، سنما أف الميطقة تشهد بشكؿ عاـ أحدانثاً 
يتائج تفند  لىإوحركة حماس في القاهرة. ويتوقع التوصؿ  إسرائنؿبالمشاورات غنر المباشرة الجارنة بنف 

 ."الجايبنف
 79/71/1071عكاظ، جدة، 

 
 في المنطقة االقتصادية اثمثي حقي بيروتيعطي "إسرائيل"خريطة غاز أمريكية لمتوّسط بين لبنان و 95

كشؼ يائب مساعد وزنرة الخارجنة األمرنكنة لشؤوف الطاقة عاموس هوخشتانف، اليقاب : حممي موسى
التي تقوـ بها اإلدارة األمرنكنة لحؿ أزمة المناه االقتصادنة القائمة بنف  رسمنًا ولممرة األولى عف الوساطة

ولبياف، والمتصمة بحقوؿ الغاز في البحر المتوسط. وأشار هوخشتانف في حدنث أماـ مؤتمر عقده  "إسرائنؿ"
أف  الماضي، ويشرت هآرتس تقرنرًا عيه أمس، إلى / يوفمبرتشرنف النثايي 16معهد أسباف في واشيطف في 

الوالنات المتحدة تتوسط بنف الدولتنف، وأيها عرضت حدودًا بحرنة ترتكز إلى القايوف الدولي واالتفاقنات 
 الدولنة.

ولبياف خرنطة تتضمف صنغة حؿ الوسط لمخالؼ  "إسرائنؿ"وأوضح هوخشتانف أف إدارته سممت كاًل مف 
 القائـ بنف الدولتنف.

نر إف االقتراح األمرنكي ال نزاؿ قند التفاوض مع واشيطف، الفتة السفجرند وقالت مصادر لبياينة مطمعة ل
االيتباه إلى أيه نعطي لبياف نثمنثي حقه في الميطقة االقتصادنة، وبالتالي فإف التفاوض مستمر حوؿ النثمث 

 اآلخر العالؽ.
 71/71/1071السفير، بيروت، 

 
الفمسـطينية.. التيئـيس والتيئـيس  وسـت عشـرة وكالـة اسـتخبارات أمريكيـة وطريـق الشـرعية كسنجرطريق  99

 1-1المضاد 
 د. أينس مصطفى القاسـ
فػػي مقػػاؿ سػػابؽ استعرضػػيا تقرنػػرا لسػػت عشػػرة وكالػػة اسػػتخبارات امرنكنػػة توقػػع زواؿ اسػػرائنؿ الصػػهنوينة بعػػد 
عشر سيوات، واشريا الى أف التقرنر أغفؿ دور المقاومة الفمسطنينة في ذلؾ. وفي هذا المقاؿ يستعرض هػذا 

 ور.الد
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 يهانة الهزائـ وتصاعد التحدي
يشػر أسػتاذ جػامعي  1003ػ في أعقاب هزنمة الجنش االسرائنمي المجمجمة عمػى نػد أبطػاؿ حػزب اهلل عػاـ  7

ـَ فنه الموقؼ كمه، ووصػؿ الػى يتنجػة نثبتػت صػحتها فػي العػدواينف عمػى غػزة   1005/1006أمرنكي مقاال قنَّ
االقطػار العربنػة واالسػالمنة بايتهػاء اعتمػاد هػذه االقطػار  : لقد ايتهى عصػر ايتصػارات الغػرب عمػى1071و

عمى التسمح مف الغرب وايتهاء اتباع اسالنب الغرب في القتاؿ باكتشاؼ أسموب مغانر في المواجهة تفقد فنه 
الدبابات والمدرعات والقوات البرنة دورها الحاسـ. وكاف استيتاجه صائبا تأكد بشكؿ خاص فػي عػدواف االنػاـ 

ينة عمى قطاع غزة، حنث كاف مصدُر التسمح دولًة اسػالمنة هػي انػراف وجهػدًا ذاتنػًأ فػي القطػاع، وحنػث النثما
كايػػػػت المواجهػػػػة مختمفػػػػة تمامػػػػا عػػػػف االسػػػػالنب التقمندنػػػػة. ويتنجػػػػة لهػػػػذنف العػػػػاممنف تجمػػػػدت القػػػػوات البرنػػػػة 

مهزومػػة دوف أف تشػػف  االسػػرائنمنة بجمنػػع معػػداتها. واالحتنػػاطي الػػذي هػػددوا بػػه عيػػد خػػط الحػػدود لتيسػػحب
هجوما واحدا. وقبؿ هذه الحرب االخنرة مرت السيوات الستة عمى الحرب المبياينة دوف أف تقدـ اسرائنؿ حتى 
عمى مجرد الرد عيدما قتؿ الجنش المبيايي جيراال اسرائنمنا تجػاوز هػو وحراسػه الحػدود، وهكػذا فقػدت اسػرائنؿ 

، ونقػوؿ معمػؽ اسػرائنمي إيػه عيػدما وقػؼ اسػماعنؿ هينػة نتحػػدى القنمػة لتفوقهػا العسػكري وقػدرتها عمػى الػردع
القػػوات البرنػػة االسػػرائنمنة المحتشػػدة أف تعبػػر الحػػدود فإيػػه كػػاف بػػذلؾ نعمػػف ايهنػػار جػػدار الخػػوؼ وبدانػػة عهػػد 

 جدند في المواجهة ويتائجها.
 التنئنس والتنئنس المضاد

حذا العزنمػة، وبهمػا واصػمت االجنػاؿ الفمسػطنينة ػ االنماف بالحؽ في الوطف وبشػرعنة اليضػاؿ السػترداده شػ1
المتعاقبػػة يضػػالها بمختمػػؼ أسػػالنبه عمػػى مػػدى قػػرف مػػف الزمػػاف ولػػـ تتوقػػؼ أو تنػػأس، بػػالرغـ مػػف االخػػتالؿ 
الدائـ لمنزاف القوى، وبالرغـ مف احتالؿ الوطف كمه وتشرند يسبة كبنرة مف أبيائه، وخنبػة األمػؿ فػي االيظمػة 

وجاءت حرب االناـ النثماينة تجسندا لمروح اليضالنة لدى الشعب الفمسػطنيي وتعبنػرا عػف  العربنة واالسالمنة.
حنونته في رفض االحتالؿ لوطيه وتصمنمه عمى تحرنره ميه، مهما طاؿ أمده. وما كاف ذلػؾ لنحػدث لػو أف 

تصار عمى هذه السينف الطواؿ مف احتالؿ استنطايي قاهر قد أوصمت الشعب الفمسطنيي الى النأس مف االي
العػػػدو، كمػػػا تميػػػى، واالستسػػػالـ لػػػه. فميػػػذ بدانػػػة المشػػػروع الصػػػهنويي اسػػػتؿ الشػػػعب الفمسػػػطنيي، بصػػػموده 
ويضاله، سالَح التنئنس المضاد، تنئنس الحركة الصهنوينة وأيصار اسرائنؿ مف امكاينة يجػاح هػذا المشػروع 

رة طبنعنػة ال مفػر ميهػا، وربطػوا يجػاح مهما طاؿ الزمف. إيها مقاومػة توقعهػا قػادة الحركػة الصػهنوينة، كظػاه
مشروعهـ بتطرؽ النأس الى يفوس أبياء الشعب الفمسطنيي. وها هو الشعب الفمسطنيي بعد مرور قرف عمػى 
بدانة تيفنذ المشروع الصهنويي نواصؿ عممنة التنئنس المضاد وتعمف صػوارنخه وأجنالػه الصػاعدة لمعػالـ كمػه 

ة جدندة مف اليضػاؿ لػـ نتوقعهػا العػدو وايصػاره. لقػد بػدأ العػد التيػازلي رفضه وتحدنه لذلؾ المشروع في مرحم
فػػي عممنػػة التنئػػنس المضػػاد وايتهػػاء عصػػر الهػػزائـ، ولػػـ نعػػد نيطمػػي عمػػى العػػالـ االدعػػاء بػػاف اسػػرائنؿ، وهػػي 
المعتػػدي المحتػػؿ، تمػػارس حػػؽ الػػدفاع عػػف يفسػػها، فػػي حػػنف أف الشػػعب الفمسػػطنيي المحتمػػة ارضػػه والمشػػرد 

 و المعتدي عيدما نمارس حقه الطبنعي في محاولة التخمص مف االحتالؿ االستعماري لوطيه.ميها ه
ػػ وفػػي عممنػػة التنئػنس المضػػاد هػػذه تمهنػػدا إلفشػاؿ المشػػروع الصػػهنويي بكاممػه، نتحػػرؾ الشػػعب الفمسػػطنيي 6

كمػا حػدث  كمه في جمنع أماكف تواجده حسب الظػروؼ المتاحػة، بػؿ ونكػوف تحركػه تحػدنا مباشػرا لالحػتالؿ،
في حرب االناـ النثماينة، حنث كاف تحرؾ في الضفة وفي الداخؿ االسرائنمي مف أبياء فمسطنف وفي القػدس. 
، وألوؿ مػػرة تفػػع مواجهػػات مباشػػرة بػػنف قػػوات االحػػتالؿ وقػػوات االمػػف الفمسػػطنينة، حنػػث أصػػدر  وفػػي طػػولكـر

مف االسرائنمي بدخوؿ المدنية وبأف نحاصػروا قائد االمف الفمسطنيي في المدنية أوامره لجيوده بأال نسمحوا لال
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مدرعاتػػه اذا اقتضػػى األمػػر. وبالفعػػؿ أرسػػؿ مػػائتنف مػػف رجالػػه وطوقػػوا قػػوات االمػػف االسػػرائنمي وميعوهػػا مػػف 
، اذ أف القاعػػػدة هػػػي أف تيسػػػحب قػػػوات االمػػػف 7634دخػػػوؿ المدنيػػػة. كػػػاف هػػػذا أوؿ مػػػرة نحػػػدث ميػػػذ عػػػاـ 

 تغادرهػػػا اال بعػػػد ايسػػػحاب قػػػوات االمػػػف االسػػػرائنمنة اذا طمبػػػت القػػػوات الفمسػػػطنينة الػػػى مكاتبهػػػا ونثكياتهػػػا وال
االسػػػرائنمنة دخػػػوؿ مدنيػػػة أو قرنػػػة فػػػي الضػػػفة الغربنػػػة. إيهػػػا عممنػػػة اذالؿ واهايػػػة لقػػػوات االمػػػف الفمسػػػطنينة، 
واسػػتباحة لممػػواطينف الػػذنف نفتػػرض أف قػػوات أمػػيهـ تحمػػنهـ. أييػػا يرجػػوا أف نكػػوف مػػا حػػدث فػػي طػػولكـر هػػو 

دانػػة، وأف نتحػػرؾ هػػؤالء الرجػػاؿ ولػػو عمػػى االقػػؿ لمواجهػػة المسػػتوطينف وحمانػػة شػػجر الزنتػػوف والمحاصػػنؿ الب
وقت الحصػاد أو لميػع اغتصػاب هػؤالء لالراضػي إلقامػة مسػتوطيات هػي غنػر قايوينػة أو لحمانػة المػواطينف 

هػػذا نقفػػوف هػػع الػػذنف نتطػػاهروف سػػممنا لميػػع الجػػدار غنػػر الشػػرعي مػػف اغتصػػاب اراضػػنهـ. إيهػػـ فػػي كػػؿ 
 الشرعنة الدولنة في مواجهة ايتهاكها. ألنس هذا هو واجبهـ فرض االحتراـ لمقايوف؟.

كػاف التمسػػؾ  7646و 7634، وقبمهمػا فػي حربػي 71071و 7105/7106ػػ فػي الحػربنف عمػى غػزة حػػرب 9
مضػى سػالح الفمسطنيي بأرض الوطف وعدـ اليزوح ميها مهما اشتدت االحواؿ أقوى رفض ألمينة التنئػنس وأ

لتنثبنػػت التنئػػنس الفمسػػطنيي المضػػاد فػػي يفػػوس االسػػرائنمننف، ممػػا أنثػػار المفارقػػة الواضػػحة بػػنف قػػوة االحتمػػاؿ 
الفمسػػػطنيي بالمقاريػػػة مػػػع هزالهػػػا لػػػدى االسػػػرائنمي. لػػػـ نفرأبيػػػاء غػػػزة بػػػأرواحهـ واوالدهػػػـ، الحػػػتالؿ سػػػنياء أو 

وؿ اليظاـ المصػري المخمػوع. لػـ نفػروا وأنثبتػوا المػرة االستقرار فنها، كما تميت اسرائنؿ وروج المروجوف مف فم
تمػػو المػػرة أيهػػـ هػػـ الخػػط االوؿ لمػػدفاع عػػف سػػنياء، وأيهػػـ لنسػػوا أداة لتيفنػػذ الحمػػوؿ االسػػرائنمنة، كمػػا أيهػػـ ال 

 نقبموف لوطيهـ بدنال.
 الهجرة المضادة

هـ ميظػػر مضػػحؾ لقػػادة ػػػ فػػي مقابػػؿ الصػػمود فػػي االرض، كػػاف أولئػػؾ الفػػاروف الػػى المالجػػئ، وفػػي مقػػدمت2
الحػػرب النثالنثػػة وهػػـ نتسػػابقوف النهػػا، وايصػػراؼ الكنثنػػرنف مػػيهـ لمبحػػث عػػف جػػوازات سػػفرهـ االجيبنػػة لنرحمػػوا، 

حنف اصطفوا طوابنر أماـ السفارات االجيبنػة فػي تػؿ ابنػب سػعنا لمحصػوؿ عمػى  1003تماما كما فعموا عاـ 
مػا بعػػد أف خمسػنف الػػؼ اسػرائنمي هػػاجروا فػي حنيهػػا جيسػنات كايػػت البػائهـ أو أجػػدادهـ. وذكػرت المراجػػع فن

ولـ نعودوا. وال شؾ أف ظاهرة اليزوح ستكوف اقوى هذه المرة يظػرا إلتسػاع دائػرة االهػداؼ التػي وصػمت النهػا 
صػػوارنخ المقاومػػة، وتحسػػبا لالهػػداؼ التػػي ستصػػؿ النهػػا صػػوارنخ المسػػتقبؿ. هيػػاؾ ضػػعؼ فػػي المعيونػػات، 

ولنف، مديننف وعسكرننف ورجاؿ مخابرات، وفي قدرة الػردع االسػرائنمنة. 'الػى أنػف وايحسار في النثقة في المسؤ 
سػيذهب؟' اصػبح سػؤاال مطروحػا فػي الصػحافة االسػرائنمنة. وأذكػر بهػذه المياسػبة أييػي صػادفت فػي ينونػػورؾ 

نثنرة ايتجتهػا بنف سواقي االجرة سائقنف اسرائنمننف اعترفوا بأيهـ فروا خوفا عمى أيفسهـ وعنالهـ. عوامؿ قمؽ ك
المواجهات مع المقاومتنف المبياينة والفمسػطنينة. القمػؽ عمػى المسػتقبؿ بػدأ نتفاعػؿ مػع الشػرعنة الوجػود إلنثػارة 
أسئمة ما كايت تنثار مف قبػؿ. مػنثال هػؿ هيػاؾ القػدرة عمػى الحمانػة، إذا بػدأت الصػوارنخ قصػنرة المػدى تيهػاؿ 

ا وعمى التجمعات السكاينة داخؿ الخط االخضر؟ ماذا لػو مف الضفة الغربنة، عمى المستوطيات المبعنثرة فنه
اشػػػتدت المصػػػادمات فػػػي الضػػػفة الغربنػػػة مػػػع قػػػوات االمػػػف االسػػػرائنمنة وأصػػػبحت خطػػػوط المواصػػػالت عمػػػى 
اختالؼ أيواعها والبينة التحتنة بمجممها والمصايع والمطارات ومحطات تولند الكهرباء ماذا لو أصبحت هػذه 

صػنرة المػػدى أو القػدائؼ شػدندة الدقػػة فػي االصػػابة؟ هػؿ تسػتطنع قبػػة حدندنػة حمانػػة كمهػا أهػدافا لمصػػوارنخ ق
اسػػرائنؿ كمهػػا مػػف شػػمالها الػػى جيوبهػػا ومػػف شػػرقها الػػى غربهػػا اذا ايهالػػت عمنهػػا صػػوارنٌخ وقػػذائؼ، متطػػورة 

حائرة تبحث وبدائنة، مف القطاع والضفة والجيوب المبيايي؟ اسئمة بدأت تطرح عميا ربما ألوؿ مرة، وما زالت 
 عف اجوبة لها، ولكيها كمها تنثنر القمؽ عمى المستقبؿ وتشجع المغتصب عمى الفرار بما نستطنع الفرار به.
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 في مجمس األمف
مع حزب اهلل ماطمت امرنكا في مجمػس االمػف فػي اتخػاذ قػرار بوقػؼ اطػالؽ اليػار عمػى  1003ػ في حرب 3

شػػمت سػػمحت امرنكػػا لمجمػػس االمػػف بػػأف نتخػػذ قػػراره أمػػؿ أف تحقػػؽ اسػػرائنؿ يصػػرا نفػػرض شػػروطه. وعيػػدما ف
وفرضت شروطها الى حد كبنر بسبب الموقؼ الرسمي المبيايي ومواقؼ ايظمة عربنة مف المقاومػة المبياينػة. 
في هذه الحرب، حرب االناـ النثماينة مع المقاومة فػي غػزة، اسػرائنؿ واصػدقاؤها، بمػا فػنهـ أمرنكػا، هػـ الػذنف 

العربنػػة طػػالبنف التػػدخؿ لػػدى المقاومػػة لوقػػؼ اطػػالؽ اليػػار. هػػـ الػػذنف قبمػػوا شػػروط  سػػارعوا الػػى رئػػنس مصػػر
المقاومة وهي التي رفضػت كػؿ شػرط ارادتػه اسػرائنؿ، ووقفػت مصػر الػى جايبهػا، ولػـ نصػدر هػذه المػرة قػرار 

الح مف مجمس االمف معميا ادايته لممقاومة، ومؤكػدا حػؽ اسػرائنؿ فػي الػدفاع عػف الػيفس، وُمطالبػا بسػحب سػ
المقاومػػة باعتبارهػػا حركػػة ارهابنػػة أو منمنشػػنا، وال بإدايػػة الػػدوؿ التػػي سػػاعدتها وسػػمحتها، وال بحظػػر تزونػػدها 
بالسالح، بالرغـ مف أف انراف هدؼ مؤكد المرنكا ولمغرب عامة والسرائنؿ ويتيناهو خاصة. لـ نحصؿ شيء 

االيتصػػار وهزمتهمػػا فػػي الوقػػت ذاتػػه وأليهػػا مػػف هػػذا آلف اسػػرائنؿ وحمنفتهػػا امرنكػػا قػػد حرمتهمػػا المقاومػػة مػػف 
وجدت في مصر يصنرا، المقاومة هذه التي اعتبرها أوؿ تصرنح الوباما وغنره مف قػادة الغػرب بأيهػا معتدنػة 
وأف اسػػػرائنؿ كايػػػت تػػػدافع عػػػف يفسػػػها.. فػػػي مجمػػػس األمػػػف هػػػذه المػػػرة كايػػػت امرنكػػػا هػػػي التػػػي تػػػركض وراء 

طمبا لموافقتها، ولـ ترفػع نػدها معميػة الفنتػو مػف جايبهػا. لممػرة االولػى المقاومة، عف طرنؽ الرئنس المصري، 
 ُتمَمى االرادُة العربنُة عمى مجمس األمف عف ُبْعد.

 وأخنرا
ػ في مجمس األمف واالتصاالت مع الرئنس المصري لـ تكف الوالنات المتحدة تبحث عػف مصػمحة المقاومػة 4

نة اسرائنؿ مف جهة ولمحفاظ عمى مصالحها هي فػي العػالمنف أو الشعب الفمسطنيي، وايما كايت تسعى لحما
العربي واالسالمي مف غضب الشعوب التي عادت لاللتفػاؼ حػوؿ المقاومػة، مػف جهػة أخػرى. لقػد اضػطرت 
امرنكا والغرب كمه لالعتػراؼ بالمقاومػة كقػوة فاعمػة ومػؤنثرة فػي تقرنػر مسػتقبؿ الشػرؽ االوسػط وحػؿ مشػاكمه، 

وهػػذا نعيػػي أخػػذ الشػػرعنة الفمسػػطنينة والشػػعوب العربنػػة بجدنػػة أنضػػا. فامرنكػػا التػػي ونتوجػػب أخػػذها بجدنػػة. 
كايػػت قػػد وافقػػت عمػػى العػػدواف االسػػرائنمي، جانػػت وزنػػرة خارجنتهػػا لتصػػرح فػػي القػػاهرة بػػأف الوقػػت قػػد حػػاف 

ائػة إلنجاد حؿ عادؿ ودائػـ لقضػنة الشػرؽ االوسػط. طبنعػة هػذا 'الحػؿ العػادؿ' لػـ تعػد تسػعة وتسػعوف فػي الم
ميػػه بنػػد امرنكػػا كمػػا أعمػػف السػػادات شػػاطبا الشػػعوب العربنػػة كمهػػا. أصػػبحت المقاومػػة والشػػعوب هػػي صػػاحبة 

 القرار.
ػػػ وأصػػبح مػػف الضػػػروري تكنثنػػؼ المقاومػػة وتعبئػػػة وعػػي الجمػػاهنر العربنػػػة واالسػػالمنة أوال لتكنثنػػؼ الػػػوعي 5

منة فػي يصػرتها، ونثاينػا لكشػؼ التعػارض بػنف بالقضنة الفمسطنينة وبَدْوِر المقاومة والجماهنر العربنة واالسػال
المصالح االمرنكنة والمصمحة االسػرائنمنة، ونثالنثػا لمضػغط عمػى الوالنػات المتحػدة لتغننػر سناسػتها أو الوقػوؼ 
عمى الحناد عمى األقؿ واال فإف عمنها أف تواجه الشعوب العربنة واالسالمنة قي مصػالحها. االيظمػة العربنػة 

دوف مسػػتوى هػػذا التحػػرؾ، وال يتوقػػع أف تػػأتي المراجعػػة التػػي قررهػػا مجمػػس الجامعػػة  مػػا زالػػت، مػػع األسػػؼ،
العربنػػة اال بأضػػعؼ المواقػػؼ. مقاطعػػة اسػػرائنؿ ورفػػض التطبنػػع معهػػا أمػػر مفػػروغ ميػػه ونجػػب العػػودة النهمػػا 

ها وتطبنقهما بدقة. وكذلؾ نجب سحب المبادرة العربنة التي هي، عمػى اي حػاؿ، مبػدرة صػهنوينة فػي مصػدر 
الذي هو الكاتػب االمرنكػي فرنػدماف، ولكيهػا أصػبحت عربنػة تعبنػرا عػف حالػة الهػواف التػي كايػت تعػنش فنهػا 

 أيظمتيا.
 يداء لسنداتيا
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ػ هذه مرحمة المواجهة، ودور الشعوب اف تتحػرؾ، وأف نكػوف حراكهػا هػذا أدـو وأبعػد أنثػرا. وسػالح الشػعوب 6
ى االيظمػػة، وفػػي طمنعػػة هػػذا التحػػرؾ الضػػغط عمػػى امرنكػػا هػػو المقاطعػػة ودعػػـ المقاومػػة وفػػرض ارادتهػػا عمػػ

بػػأقوى االسػػمحة وأمضػػاها وهػػو سػػالح المقاطعػػة التػػي تمػػس جنػػب كػػؿ امرنكػػي وتفػػرض عمنػػه أف نبحػػث عػػف 
السبب. المقاطعة المطموبة هي مقاطعة ما نمكف االستغياء عيه أو انجاد البدنؿ له، ولو اقتضى ذلػؾ تحمػؿ 

اطعػػت سػػنداتيا ميتجػػات التجمنػػؿ االمرنكنػػة التػػي تػػدر عمػػى شػػركاتها حػػوالي شػػيء مػػف المشػػقة. تصػػوروا لػػو ق
بمنوينف مف الدوالرات سيونا فقط مف سنداتيا الخمنجنات، ياهنؾ عف سنداتيا في العالمنف العربي واالسػالمي. 

لمباشػر حممة واحدة مف سنداتيا تكفي لخمؽ 'لوبي' مف هذه الشركات وحممة اسهمها نكوف قادرا عمى التأنثنر ا
عمى صياع القرار في الوالنػات المتحػدة. وال شػؾ فػي أف سػنداتيا قػادرات عمػى اكتشػاؼ وسػائؿ ضػغط أخػرى 
وربمػػا أقػػوى تمػػس الجنػػوب وتػػؤنثر عمػػى اسػػعار االسػػهـ فػػي البورصػػة.عيدئذ سػػنتحركوف. المقاطعػػة سػػالح بنػػد 

 اءه.المستهمؾ، وال نستطنع أي يطاـ أف نرغـ المستهمؾ عمى شراء ما ال نرند شر 
ػػػ هػػذا يػػػداء لسػػنداتيا، الػػى اتحػػػادات المػػرأة العربنػػػة فػػي كػػؿ قطػػػر، يػػدعوهف لقنػػادة المقاطعػػػة هػػذه، وقنػػػادة 70

 الممنوينات اليسائنة لاللتزاـ بها. وهف قادرات عمى أكنثر مف ذلؾ عيدما نقررف اليزوؿ الى ساحة المعركة.
 71/71/1071القدس العربي، لندن، 
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 حممي موسى
تكػانثر الحػدنث فػػي اآلويػة األخنػػرة الحػدنث عػػف بػوادر مػػا نمكػف أف نسػػمى بااليتفاضػة النثالنثػػة. وأكنثػر معمقػػوف 
إسرائنمنوف مف اإلشارة إلى ذلؾ بنيما هدد فمسطنينوف بتفجنرها في إطار ضغوطهـ إما عمى إسرائنؿ أو عمى 

لكػػف كػػاف هيػػاؾ عمػػى الػػدواـ مػػف أشػػار إلػػى أف عهػػد االيتفاضػػات، بمعياهػػا الحقنقػػي ضػػد بعضػػهـ بعضػػا. و 
االحػػػتالؿ، ولػػػى جػػػراء اخػػػتالؼ الظػػػروؼ وتغننػػػر صػػػورة االحػػػتالؿ بوجػػػود السػػػمطة الفمسػػػطنينة. وهيػػػاؾ بػػػنف 
الفمسػػطنيننف مػػف أكػػد أف ال وجػػود لاليتفاضػػة فػػي ظػػؿ بقػػاء السػػمطة الفمسػػطنينة وأف شػػرط وجودهػػا هػػو عػػودة 

 الحتالؿ لممارسة سنطرته المباشرة عمى حناة الفمسطنيننف.ا
ولذلؾ فإف ظواهر المقاومة ضد االحتالؿ اإلسػرائنمي، سػواء ذاؾ الػذي ال نػزاؿ نػتحكـ بقطػاع غػزة أو نفػرض 
سنطرته عمى مدف وقرى الضػفة الغربنػة وحتػى عمػى السػمطة الفمسػطنينة ذاتهػا نمكػف أف تسػمى أي شػيء إال 

تفاضػػػة، حالػػػة شػػػعبنة، يشػػػأت وتبمػػػورت فػػػي صػػػفوؼ الشػػػعب الفمسػػػطنيي فػػػي ظػػػؿ سػػػنطرة االيتفاضػػػة. فاالي
يمػػا أنضػػا عمػػى الطػػرؽ وميػػاحي الحنػػاة. وكايػػت االيتفاضػػة مشػػهدا  إسػػرائنمنة تامػػة لػػنس فقػػط عمػػى المعػػابر وا 
يمػا  نومنا عيد الخروج إلى المدرسة والعمؿ وبعد العودة ميهما وتوجهت لػنس ضػد قػوات االحػتالؿ وحسػب، وا 

 د دوائر تحكمه بحناة الفمسطنيننف النومنة.ض
ومػػف المؤكػػد أف األهػػداؼ العامػػة لاليتفاضػػة حنيػػذاؾ كايػػت هػػي يفسػػها أو أيهػػا تقػػع ضػػمف األهػػداؼ العامػػة 
يمػػا يمػػط حنػػاة يجػػـ عػػف  لمحركػػة الوطينػػة الفمسػػطنينة. غنػػر أف االيتفاضػػة كايػػت لػػنس مجػػرد أسػػموب يضػػاؿ وا 

يمػا مػف العالقػة المباشػرة  واقع تشظى بوجود السمطة الفمسطنينة وخروج االحتالؿ لنس مف الطػرؽ والمراكػز وا 
مػػع الحنػػاة النومنػػة لعمػػـو الجمهػػور الفمسػػطنيي. فقػػد أيتجػػت اتفاقنػػات أوسػػمو واقعػػا مشػػوها غػػدت فنػػه السػػمطة 
الفمسطنينة ذاتها حاجزا بنف هذا الجمهور والمحتؿ حنيا وغالفا نغطي عورات ذلؾ المحتؿ حنيا آخر. وصار 

ف الميطقػػي االفتػػػراض أف ال معيػػى لاليتفاضػػػة إال إذا كايػػت موجهػػػة ضػػد المحتػػػؿ وأغمفتػػه، إال إذا ايتقمػػػت مػػ
 السمطة تماما مف موقعها إلى موقع الجمهور مف دوف تردد أو التباس.
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عمى أي حاؿ نبدو أف الفمسطنيننف بحاجة إلى يحت تعبنر جدند نفسػر الحالػة اليضػالنة الجدنػدة التػي تتبمػور 
موجهة ضد االحتالؿ في واقع متشابؾ وبالغ التعقند. فمف ياحنة هياؾ في قطاع غزة، وهػو ال نػزاؿ نعتبػر وال

أرضا محتمة بالمعيى القايويي الدولي، ما نمكف اعتباره أرضا محررة مع وقؼ التيفنذ. إذ يشأت هيػاؾ سػمطة 
وقػع العػداء واالشػتباؾ معػه. وهػي فمسطنينة بغنر رضى المحتؿ ورغما عيه وهي تعمف جهارا يهارا أيهػا فػي م

سمطة تمر بنف حنف وآخر بفترات صداـ وتهدئة وتحػاوؿ التشػدند عمػى أيهػا ترنػد لهػذه البقعػة مػف األرض أف 
تكوف ميطمقا لتحرنر بقنة المياطؽ. لكف هذه السمطة تصطدـ بواقػع الحاجػة إلػى إدارة شػؤوف يسػبة كبنػرة مػف 

 االشتباؾ.الفمسطنيننف الباقنف عمى أرضهـ في ظؿ 
ومػػػف ياحنػػػة أخػػػرى هيػػػاؾ الضػػػفة الغربنػػػة، التػػػي تركػػػز الجهػػػد اإلسػػػرائنمي األساسػػػي فنهػػػا عمػػػى سػػػمب األرض 
وفرض واقع االستنطاف والبايتوستايات، وهي أرض محتمة بكؿ معيى الكممة. صحنح أف السػمطة الفمسػطنينة 

لرئنس الفمسطنيي يفسه نقر بأف حرنتػه هياؾ ترتدي أحنايا مظهر الدولة وتحاوؿ التأكند عمى حرنتها إال أف ا
، الميػػاورة «الشػػرعنة الدولنػة»مرهويػة. وتحػاوؿ السػػمطة الفمسػطنينة فػي الضػػفة، اسػتيادا إلػػى اتفاقنػات أوسػمو و

 محمنا ودولنا الكتساب أو لترسنخ وقائع في مصمحة الفمسطنيننف.
حالػة يضػالنة فمسػطنينة موحػدة فػي ظػؿ عموما كاف الجمنع، بال استنثياء تقرنبا، نعتقد أيػه نصػعب جػدا بمػورة 

االيقساـ. غنر أف استمرار االيقساـ وتدهور الوضع الفمسطنيي قاد في اليهانػة إلػى الضػجر مػف ذلػؾ الوضػع 
والتمرد عمنه بتظاهرات مياهضة لاليقساـ قبؿ حرب غزة. لكف حرب غػزة وفػرت الفرصػة لمقفػز عػف جراحػات 

االيقسػاـ. كمػا أف يتػائج حػرب غػزة سػاعدت فػي تحونػؿ الجهػود التػي الماضي ولمتالقي وإلحناء األمؿ بإيهاء 
 بذلت لينؿ االعتراؼ مف الجمعنة العمومنة لألمـ المتحدة إلى مكسب وطيي عاـ.

وبدنهي أف ذلؾ كمه ما كاف لنحدث لوال تغنر الميػاخ اإلقمنمػي فػي ظػؿ نثػورات الربنػع العربػي وخمقهػا ظروفػا، 
سطنيي. عمى أف كؿ ذلؾ لػـ نخفػؼ مػف شػدة الصػراع مػع العػدو اإلسػرائنمي رغـ آالمها، مساعدة لموضع الفم

الذي نزداد تعيتا. فالمركب اإلسرائنمي الذي تعود عمى اإلبحار، عمى األقؿ في العقدنف األخنرنف، في محػنط 
تطرؼ عربي مدجف لـ نستوعب بعد المتغنرات الجدندة. ولذلؾ فإف ايدفاعته التارنخنة يحو النمنف والنمنف الم

يمػػا هػػو موضػػع قمػػؽ إقمنمػػػي  تتواصػػؿ بشػػدة أكبػػر. والمشػػكمة أف هػػذا لػػنس شػػأيا داخمنػػا حتػػى فػػي إسػػرائنؿ وا 
 ودولي.

تسونة »أو أي « دولتنف لشعبنف»، سواء كاف «حال وسطا»فهذه االيدفاعة ال تترؾ مجاال لما رأى العالـ فنه 
نجمػػػػع بػػػػنف الفاشػػػػنة واألصػػػػولنة ونفكػػػػر  مرحمنػػػػة أو يهائنػػػػة. ففػػػػي إسػػػػرائنؿ الحالنػػػػة نهػػػػنمف نمػػػػنف« سناسػػػػنة

بمصػطمحات صػػدامنة متشػػددة تجعػؿ مػػف شػػبه المسػػتحنؿ التوصػؿ إلػػى تسػػونة. ولػذلؾ فػػإف الصػػداـ السناسػػي 
وربما العسكري محتوـ مع القنادة اإلسرائنمنة الحالنة والمستقبمنة. وهذا ما نمقي عمى الفمسطنيننف أعباء هائمة 

 نث عف ايتفاضة نثالنثة أو استمرار الوضع الراهف.ال نمكف حممها فقط مف خالؿ الحد
يمػػا إعػػادة قػػراءة الواقػػع مػػف جدنػػد واستشػػراؼ اآلفػػاؽ الممكيػػة لتطػػونر  فػػالمطموب لػػنس فقػػط توحنػػد الصػػفوؼ وا 
اليضاؿ الوطيي الفمسطنيي في إطار الكفاح العربي العاـ لمتحرر مف التجزئػة والجهػؿ والدنكتاتورنػة. فمػـ نعػد 

سقاطها عمى الحاضر، صارت مهمػة الػوعي والتجدنػد أكنثػر تحػدنا نكفي استخراج التو  صنفات مف الماضي وا 
مػػػف أي وقػػػت مضػػػى. وبػػػدنهي أف إيهػػػاء االيقسػػػاـ هػػػو المػػػدخؿ الشػػػرعي لتأكنػػػد وعػػػي الواقػػػع الجدنػػػد لمكفػػػاح 

 الفمسطنيي الجامع.
 71/71/1071السفير، بيروت، 
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 ولكن في الضفة ىذه المرة«.. التيدئة»سقوط  97
 يتاويعرنب الر 

فػي الضػفة الغربنػة، خصوصػًا بعػد ” المواجهة”و” العيؼ“تحذر تقارنر استخبارنة إسرائنمنة مف تيامي ظواهر 
العػػدواف اإلسػػرائنمي عمػػى قطػػاع غػػزة وفػػي أنثيائػػه، وترصػػد األجهػػزة االحتاللنػػة المختصػػة، زنػػادة عػػدد واتسػػاع 

نف، وتسػػجؿ ايتقػػاؿ هػػذه المواجهػػات مػػف حجػػـ المواجهػػات الشػػعبنة الفمسػػطنينة مػػع قػػوات االحػػتالؿ والمسػػتوطي
التقمندنػػة إلػػى خطػػوط تمػػاس جدنػػدة ومتيقمػػة، متركػػزة بشػػكؿ خػػاص فػػي الخمنػػؿ التػػي تتحػػوؿ ” خطػػوط التمػػاس“

 بنف نـو وآخر، إلى ساحة مواجهة شاممة مع المحتمنف والمستوطينف.
المقاومػػة والصػػمود فػػي  الفمسػػطنينوف فػػي الضػػفة، اجتػػاحهـ اإلحسػػاس بػػالفخر والنثقػػة، وهػػـ نتتبعػػوف نومنػػات

والخػػروج بهػػا عػػف ” غضػػب الضػػفة“قطػػاع غػػزة، مػػا شػػكؿ باليسػػبة إلػػنهـ، عامػػؿ إلهػػاـ وتحفنػػز عمػػى تفجنػػر 
صػػمتها، سػػمطات االحػػتالؿ تتوقػػع أف نػػودع اإلسػػرائنمنوف سػػيوات الهػػدوء فػػي الضػػفة، بػػؿ وال تسػػتبعد ايتقػػاؿ 

 في المستقبؿ الميظور.” ايتفاضة نثالنثة“الفمسطنيننف إلى 
تسػجنؿ المزنػد “زز االيتصار الفمسػطنيي التكتنكػي فػي األمػـ المتحػدة، أحسػاس الفمسػطنيننف بقػدرتهـ عمػى وع

، ”االسػتخداـ المفػرط لمقػوة“، لقد أدركػوا الحػدود الضػنقة لقػدرة إسػرائنؿ عمػى ”مف اليقاط في المرمى اإلسرائنمي
الضػفة الغربنػة قبػؿ عشػر سػيوات، وال زمػف فػي ” السػور الػواقي“العالـ النـو ال نشبه كنثنرا مػا كػاف عمنػه زمػف 

سػرائنؿ لػـ تعػد طمنقػة النػد  الرصاص المصبوب عمػى غػزة قبػؿ أربػع سػيوات، العػالـ نتغنػر والميطقػة تتغنػر، وا 
 والذراع، ونثمة حدود الستخداـ قوتها الغاشمة.

ار والتجونػع نثـ، أف الفمسطنيننف في الضفة الغربنة، وهـ نشاهدوف سمطتهـ الوطينة تذوي تحت ضغط الحص
وتجفنػػػػؼ المػػػػوارد والخيػػػػؽ االقتصػػػػادي والمػػػػاؿ، وهػػػػـ نشػػػػاهدوف سػػػػرطاف االسػػػػتنطاف نأكػػػػؿ بايتظػػػػاـ، الخالنػػػػا 

وايهنػػار ” الخنػػار التفاوضػػي“الجذعنػػة لمدولػػة الفمسػػطنينة العتنػػدة، وهػػـ نشػػاهدوف ايسػػداد آفػػاؽ السػػالـ وسػػقوط 
نعنشػػوف كػؿ هػذه الظػػروؼ والمعطنػات، لػػـ فػرص قنػاـ دولػػة فمسػطنينة مسػتقمة، الفمسػػطنينوف وهػـ نشػاهدوف و 

نعػػػػد لػػػػدنهـ مػػػػا نخشػػػػويه أو نخػػػػافوف عمنػػػػه، لػػػػذلؾ يػػػػراهـ نمتحقػػػػوف بالمئػػػػات واأللػػػػوؼ بصػػػػفوؼ المتظػػػػاهرنف 
 والمحتجنف عمى ممارسات االحتالؿ واالستنطاف.

ًا، لكػػف ، مػػع أيهػػا لػػـ تعػػد خنػػارًا مسػػتبعدًا، إف لػػـ يقػػؿ مرجحػػ”ايتفاضػػة نثالنثػػة“مػػف السػػابؽ ألوايػػه الحػػدنث عػػف 
التراكمات التي تختزيها الضفة الغربنة المحتمة، تدفع عمى االعتقاد بػأف التطػورات تسػنر فػي هػذه الوجهػة، ال 
سنما أف كافة الدالئؿ تشنر إلى أف تغننرًا في السناسة أو السموؾ اإلسرائنمننف، لف نحػدث ال قبػؿ االيتخابػات 

ف حدث يوع مف  التغننر، فسنكوف لألسوأ في ظؿ التقدنرات التي تميح النمنف اإلسرائنمنة المبكرة وال بعدها، وا 
والنمػػنف المتطػػرؼ فػػي إسػػرائنؿ أرجحنػػة الفػػوز فػػي االيتخابػػات وتعزنػػز يفػػوذه فػػي الكينسػػت المقبػػؿ واالئػػتالؼ 

 الحاكـ الجدند.
تواصػؿ، الفمسطنينوف واإلسرائنمنوف ذاهبوف إلى جوالت مواجهة جدندة مع حموؿ العػاـ المقبػؿ، االسػتنطاف سن

والعػػدواف سنتصػػاعد، وعمػػى إنقاعهمػػا )العػػدواف واالسػػتنطاف( ستتصػػاعد مقاومػػة الشػػعب الفمسػػطنيي بمختمػػؼ 
أشكالها وساحاتها، ومف المتوقع أف تكػوف محكمػة الجيانػات الدولنػة، واحػدة مػف هػذه السػاحات والمنػادنف فػي 

 المرحمة المقبمة.
ذا مػػا سػػار خنػػار المصػػالحة الوطينػػة إلػػى األمػػاـ  مػػف دوف عوائػػؽ أو عقبػػات تطػػنح بػػه، كمػػا أطػػنح بػػه فػػي وا 

مرات سابقة، فإف مف المتوقع أف تكوف الضفة الغربنة، السػاحة األبػرز الختبػار المقاومػة الشػعبنة التػي تتجػه 
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ألف تكػػػوف طرنقػػػًا نثالنثػػػًا مشػػػتركًا بػػػنف طرنػػػؽ المفاوضػػػات وطرنػػػؽ المقاومػػػة المسػػػمحة، تتجػػػه معظػػػـ األطػػػراؼ 
 لألخذ به، يظرنًا عمى األقؿ.الفمسطنينة الرئنسة 

مػػا نجػػري فػػي الضػػفة الغربنػػة هػػذه األنػػاـ، نمكػػف أف نكػػوف عيصػػر إسػػياد وورقػػة قػػوة فػػي نػػد السػػمطة والميظمػػة 
وفػػتح، يأمػػؿ أف تعمػػؿ عمػػى تطونرهػػا وتفعنمهػػا، وأف تيظػػر إلنهػػا بصػػفتها هػػذه ووظنفتهػػا تمػػؾ، ال أف تػػرى فنػػه 

قالقًا الستقرارها وأميها ا لزائفنف )فال أمف مػع االحػتالؿ واالسػتنطاف مػف حنػث المبػدأ(، ويأمػؿ أف تهدندًا لها وا 
مػف جدنػػد، فالمفاوضػات، سػواء لسػػتة أشػهر أو لسػػت ” غضػب الضػػفة الغربنػة“تعػزز المصػالحة خنػػار تفعنػؿ 

سيوات، هي خنار مأزوـ وقػد اسػتيفد أغراضػه وأدواره، وبػات عبئػًا عمػى الفمسػطنيننف، كمػا التهدئػة المفتوحػة، 
ؽ أو مف دويػه، هػي خطػر ال نقػؿ جسػامًة عػف خطػر التعونػؿ العبنثػي عمػى المفاوضػات، ومػف الضػرورة باتفا

بمكػػاف اجتػػراح أشػػكاؿ مياسػػبة مػػف المقاومػػة، تقػػض مضػػاجع االحػػتالؿ وترفػػع كمفػػة بقائػػه، واألهػػـ أف نقػػوى 
 الشعب الفمسطنيي عمى حمؿ وتحمؿ أكالفها.

 79/71/1071الدستور، عّمان، 
 

 ية بين نتنياىو وحماسالعالقة الغرام 96
 عيار شنمو
بينامنف يتيناهو محتاج الى "حماس". يتيناهو محتاج الى "حماس" احتناجًا نائسًا. فمػوال "حمػاس" لوجػب عمػى 
يتيناهو اف نوجدها، ويتيناهو محتػاج بنػأس إلػى "حمػاس" القونػة كػي نمتيػع عػف الػذهاب الػى مسػنرة سناسػنة، 

 وهو نبذؿ أقصى ما نستطنع لتقونتها.
. ولػػوال "حمػػاس" لمػػا ايُتخػػب يتينػػاهو لرئاسػػة 7663بػػدأت العالقػػة الغرامنػػة بػػنف يتينػػاهو و"حمػػاس" فػػي العػػاـ 

 –وكػاف قػرارا مػف شػمعوف بنػرنس حسػـ مصػنره السناسػي  –الوزراء. أفضى اغتنػاؿ "المهيػدس" نحنػى عنػاش 
نػػات "االرهابنػػة" عيػػديا تقػػوي . فالعمم7663الػػى ايتقػػاـ "حمػػاس"، وأنثػػار موجػػة "ارهػػاب" دامنػػة عشػػنة ايتخابػػات 

النمنف بصورة آلنة، والسنما إذا وقعت في والنة حكومة نسار. وهكذا وبػرغـ قتػؿ اسػحؽ رابػنف والتعػاطؼ مػع 
حزب العمؿ، يجحت "حماس" بسمسمة عممنات فتاكػة فػي اف تػزرع الػذعر والنػأس مػف مسػنرة "اوسػمو" ووصػؿ 

 يتيناهو الى الحكـ.
ي مػػف العالقػػة الغرامنػػة. فقػػد أمػػر يتينػػاهو، عيػػدما كػػاف رئػػنس وزراء "الموسػػاد" لػػـ نتػػأخر مجػػيء الفصػػؿ التػػال

باغتنػاؿ خالػد مشػعؿ فػػي عمػاف. وكػاف مشػعؿ حتػػى ذلػؾ الحػنف مجهػوال تقرنبػػا. وقػد جعمتػه محاولػة االغتنػػاؿ 
كايػػت الفاشػػمة وايقػػاذه بػػأمر مػػف يتينػػاهو مشػػهورا دولنػػا فػػورا. فمػػو كايػػت هيػػا ينػػة مػػس بػػػ "حمػػاس" فػػإف اليتنجػػة 

 عكسنة.
وفػوؽ ذلػػؾ ولالفػػراج عػػف رجػػاؿ "الموسػػاد" السػػجياء فػي االردف أفػػرج يتينػػاهو عػػف زعػػنـ "حمػػاس" الشػػنخ أحمػػد 
ناسنف. حتى إف "حماس" لـ تتوقع جائزة كهذه. ومف غنػر اف ُنقصػد ذلػؾ يشػأ هيػا يػوع مػف العػدؿ الشػاعري: 

 ع فوري لقائدنها مشعؿ وناسنف.فقد أوصمت "حماس" يتيناهو الى السمطة، وكافأها يتيناهو بترفن
كاف نمكف لاليفصاؿ عف قطاع غزة أف نعزز "فتح" والمسنرة السناسنة عمى حساب "حماس". لكف االيفصاؿ 
كاف اجراء مف طرؼ واحد تـ اتخاذه دوف تفاوض مع محمود عباس. ومف المحّنػر ايػه حنيمػا تكػوف اسػرائنؿ 

( تفعػػؿ ذلػػػؾ دوف أي حػػػوار وموافقػػة وتعزنػػػز لمجايػػػب )فػػي الجيػػػوب 7634مسػػتعدة انضػػػا لمعػػودة الػػػى حػػػدود 
الفمسطنيي المعتدؿ. فال عجب في هذه الظػروؼ مػف اف "فػتح" ضػعفت فسػنطرت "حمػاس" عمػى قطػاع غػزة. 
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اف مؤنػػػدي األحادنػػػة عيػػػديا رفعػػػوا مؤنػػػدي األحادنػػػة فػػػي الجايػػػب الفمسػػػطنيي. واسػػػتطاع رافضػػػو الحػػػوار مػػػف 
 الطرفنف اف نتيفسوا الصعداء.

يناهو عف يحو ألؼ أسنر مف "حماس" في صفقة شالنت، وميح الميظمة في عممنة "عامود السػحاب" أفرج يت
ايجازات لـ نسبؽ لها منثنؿ كػاطالؽ الصػوارنخ عمػى تػؿ ابنػب والشػرعنة الدولنػة. وحصػؿ مشػعؿ، الػذي تمقػى 

، فقػد أيعػػش ، عمػى مسػاعدة اخػػرى فػي اآلويػة األخنػرة7664فػي الماضػي حقيػة إحنػاء مػف يتينػػاهو فػي العػاـ 
 عنثرته وُأعند الى مركز المسرح وتـ االذف له ألوؿ مرة في حناته بأف نزور غزة.

أنثػػػارت زنػػػارة مشػػػعؿ اليفػػػوس فػػػي غػػػزة، ومػػػا كػػػاف ذلػػػؾ لنكػػػوف ممكيػػػا تحػػػت سػػػمطة اسػػػرائنمنة اخػػػرى. وكايػػػت 
ا. مصػحوبة بخطػب حماسػنة عبػرت عػف عػدـ االعتػراؼ باسػػرائنؿ فػي أنػة حػدود وبػدعوات الػى القضػاء عمنهػػ

وقػػػد أوفػػػى مشػػػعؿ بيصػػػنبه مػػػف الحمػػػؼ غنػػػر المكتػػػوب بػػػنف "حمػػػاس" ويتينػػػاهو، وهػػػو ايػػػه ال نوجػػػد مػػػا نمكػػػف 
 الحدنث فنه، وعاد خطاب المحرقة.

"حمػػاس" محتاجػػة الػػى يتينػػاهو. نجػػب عمػػى "حمػػاس" أف تشػػكر رئػػنس الػػوزراء لخدمتػػه المخمصػػة والضػػعافه 
نـ الضػفة الػى "حمػاس" عمػى طبػؽ مػف فضػة. وهو مسػار سنفضػي الػى تسػم –خصمها المدود محمود عباس 

فمػػو اسػػتطاع أيػػاس "حمػػاس" المشػػاركة فػػي االيتخابػػات القرنبػػة فػػي إسػػرائنؿ لصػػوتوا لػػػ "المنكػػود بنتيػػا". فسػػائر 
االحػػزاب تهػػدد باسػػقاطهـ أو بمحادنثػػة خصػػومهـ، لكػػف يتينػػاهو فقػػط لػػـ ُنخنػػب اآلمػػاؿ فػػال نمكػػف االعتمػػاد إال 

 ي تصونت لػ "حماس".عمى يتيناهو. اف تصونتؾ لبنب
 79/71/1071ىآرتس، 
 71/71/1071األيام، رام اهلل، 

 
 مشعل كمثال 10

 شنمو روزيبرغ
سأؿ رئنس الوزراء، بااليجمنزنة الفاخرة، أسئمة عسنرة عف موقؼ ميظمة االمـ المتحدة مف تصرنحات العداء 

شػعؿ، رئػنس المكتػب السناسػي واالشمئزاز لخالد مشعؿ في غزة. غنر أف مهمة رئنس الوزراء سػهمة. فخالػد م
لحماس، الكاره المدود السرائنؿ، الرجؿ الذي عػاد مػف عػالـ كمػه خنػر الػى هػذا العػالـ فػي أعقػاب خمػؿ خطنػر 
لمموسػػاد فػػي االردف، محػػرض لػػـ نكػػف لػػه منثنػػؿ، دخػػؿ الػػى غػػزة وخػػرج ميهػػا حنػػا وفػػي جعبتػػه يصػػر اعالمػػي 

 هائؿ.
تستحؽ منثػؿ هػذه المياسػبة المنثنػرة لاليفعػاؿ، رافػؽ مشػعؿ  سية عمى تأسنسها، وكما 12لقد احتفمت حماس بػ 

مسؤولوف كبار آخروف مػف حمػاس، بمػف فػنهـ رئػنس وزراء حمػاس فػي غػزة، هينػة. وكػاف هػذا حػدنثا اعالمنػا 
مخططػػػا لػػػه جنػػػدا، مغطػػػى اغالمنػػػا بينػػػة موجهػػػة كجػػػزء مػػػف دعانػػػة حمػػػاس فػػػي صػػػالح الكفػػػاح المسػػػمح ضػػػد 

هكػػذا قػػاؿ كبنػػر القتمػػة عيػػد دخولػػه غػػزة عبػػر معبػػر رفػػح: 'حممػػت بهػػذه اسػػرائنؿ وضػػد كػػؿ حػػوار مػػع النهػػود. و 
المحظػػػة التارنخنػػػة كػػػؿ حنػػػاتي، أف ازور غػػػزة'، قػػػاؿ مشػػػعؿ. 'وأطمػػػب الػػػى اهلل أف اقضػػػي شػػػهندا عمػػػى هػػػذه 
االرض'. وبدال مف أف تحقؽ اسرائنؿ طمبه مف اهلل، شاهدت االحداث عمى شػرفه وكأيػه كػاف مبعػوث السػالـ 

ـ تكف الترهات أعاله مقيعة، فأقرأوا أقواؿ مشعؿ 'المعتدلة' عف حممة 'عمود السحاب': 'قصؼ المطمؽ. واذا ل
تؿ أبنب هو ايجاز يفخر به. واالف يحتاج الى مزند مف السالح. وأيا أدعو العالـ: اذا كاف لدنكـ سبنؿ آخر 

فقػط طرنػؽ المقاومػة هػو سػية و  39الستعادة فمسطنف والقدس والالجئنف، فاعرضوه عمنيا. حاوليا عمػى مػدى 
 الذي أنثبت يفسه'.
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نخنػػؿ أيػػه ال حاجػػة الػػى التفسػػنر. مػػرة اخػػرى، نطػػرح السػػؤاؿ لمػػاذا يػػاؿ 'خمقػػة مشػػعؿ، تمامػػا هكػػذا، اف نػػزور 
غزة؟ أنف كايت اسرائنؿ؟ كؿ مف له عنياف في رأسه رأى استعراض الوحدة هػذا، فرحػة مئػات االالؼ. وحتػى 

. وبعػد كػػؿ هػذا جػاء رئػنس الػػوزراء، يتينػاهو، لنشػكو أمػػاـ كػؿ العػالـ. فػػأنف ابػو مػازف رحػب بالزنػػارة التارنخنػة
كيت حنف سمعت هذا الرجؿ الممتوي نوشؾ عمى الزنارة هيا. لماذا لـ تفعؿ كؿ ما في وسػعؾ كػي تميػع هػذه 

كػػاف  الزنػػارة الهاذنػػة؟ انػػف كػػؿ االمينػػنف، الخبػػراء فػػي السناسػػة الخارجنػػة، فيػػايي االعػػالـ ومحافػػؿ االمػػف الػػذنف
نفتػػرض أف نصػػروا عمػػى اال نػػزور مشػػعؿ غػػزة، واذا كػػاف سػػنزورها، فػػاف حممػػه سػػنتحقؽ. غنػػر مفهػػـو عمػػى 

 االطالؽ.
أبو مازف ال نعتبر مف االولناء. اضافة الى ذلؾ، نخنؿ أف كؿ شخص معقوؿ نفهـ بايه نوجد مع ذلػؾ فػارؽ 

. منثنػر لالهتمػاـ أف يعػرؼ مػاذا بنف مػف نتحػدث عػف دولتػنف لمشػعبنف وبػنف مػف نتحػدث عػف تصػفنة اسػرائنؿ
كاف التفكنر خمؼ غض اليظر هذا عف االيجاز االعالمي الهائؿ لحماس مقابؿ الهزنمة االخرى البو مازف. 
اذا كػػاف رئػػنس الػػوزراء نعتقػػد بػػاف ابػػو مػػازف لػػنس افضػػؿ مػػف مشػػعؿ، فمػػنكف هػػذا عمػػى رؤوس االشػػهاد. واال 

 ى القطاع بهذه السهولة الكبرى.فمنست مفهومة عمى االطالؽ خطوة دخوؿ مشعؿ ال
في ضوء السموؾ المخجؿ لحكومة اسرائنؿ في قضنة مشعؿ والتي الحقت اضرارا اعالمنة وسناسنة باسرائنؿ 
بمقدار ال نمكف قناسه بعد، واجب طرح سؤاؿ آخر عمنها: في الميظور التارنخي، أفال تغطػي 'قضػنة مرمػرة' 

فايػه يعػـ. وحتػى لػو كػاف يشػطاء 'السػالـ' عمػى مرمػرة دخمػوا  عمى زنارة مشعؿ في غػزة؟ عمػى أفضػؿ مػا أرى
غزة، لكايت االضرار االعالمنة والسناسنة طفنفة مقارية باالضرار التي ألحقتها زنارة مشعؿ الػى غػزة. نجػدر 
بزعمػػاء اسػػرائنؿ، فػػي الحاضػػر وفػػي المسػػتقبؿ )وأغمػػب الظػػف ذات االشػػخاص( اف نتعممػػوا درسػػا واال نعممػػوا 

 البطف. نجدر بالعقؿ أنضا أف نجتهد قمنال.ايطالقا مف 
 79/71/1071معاريف 
 71/71/1071القدس العربي، لندن، 
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 عمنرة هاس
قمصاف قصنرة االكماـ لالطفاؿ ودمى هي جػزء مػف الغينمػة التػي أخػذها معهػـ جيػود الجػنش االسػرائنمي فػي 

وا به االسػبوع الماضػي لمكاتػب نثػالث ميظمػات غنػر حكومنػة فمسػطنينة: الضػمنر، ميظمػة االقتحاـ الذي قام
حقػػػوؽ ايسػػػاف تركػػػز عمػػػى السػػػجياء الفمسػػػطنيننف  اتحػػػاد لجػػػاف المػػػرأة الفمسػػػطنينة  ومكتػػػب شػػػبكة الميظمػػػات 

 (.PNGOالفمسطنينة غنر الحكومنة )
نثػػاء، وتبعػػا لقواعػػد التيسػػنؽ االميػػي، أبمػػغ قبػػؿ وقػػت قصػػنر مػػف االقتحػػاـ، فػػي المنمػػة التػػي بػػنف االنثيػػنف والنثال

الجػػنش االسػػرائنمي الشػػرطة الفمسػػطنينة بػػأف قػػوة عسػػكرنة توشػػؾ عمػػى الػػدخوؿ الػػى راـ اهلل، وأعميػػت هنئػػات 
أمينة فمسطنينة بأف الجنش االسػرائنمي لػـ نبمغهػا بالهػدؼ. وعيػد السػاعة الواحػدة بعػد ميتصػؼ المنػؿ شػوهدت 

راـ اهلل مػف نثالنثػة اتجاهػات. وركػزت عمػى مػوقعنف: المبيػى الػذي توجػد فنػه سنارات جنب عسكرنة تدخؿ الػى 
« قػدورة»في حي منسور في المدنية، ومكاتب اتحاد لجاف المرأة الفمسطنينة في مخنـ  PNGOو « الضمنر»

الصغنر لالجئنف الفمسطنيننف، عمى مسافة يحو مئػة متػر مػف المستشػفى الحكػومي. وهيػاؾ ونثقػت الكػامنرات 
 ايي أو تسع سنارات جنب عسكرنة، وجيودا مكشوفي الوجوه نحمموف كراتنف تحوي غيائمهـ.يحو نثم
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ولـ نتصؿ الجنراف في الحي المنسور برجاؿ الضمنر لنبمغػوهـ عػف االقتحػاـ فػي الػزمف الحقنقػي. وقػالوا ايهػـ 
االقتحػػػاـ لمػػػدنرة  فسػػػارعوا الػػى التبمنػػػغ عػػف« قػػدورة»بمغػػوا بػػػذلؾ الشػػرطة الفمسػػػطنينة. امػػا الجنػػػراف فػػي مخػػػنـ 

الميظمة اليسائنة. وتجمع شباف ورشقوا الحجارة عمى الجيود الذنف القوا عمنهـ بالقيابؿ المسنمة لمدموع وقيابؿ 
 الصوت.

يحػو سػػاعة ويصػؼ السػػاعة اسػتغرؽ االقتحػػاـ لممبينػنف. وخمػػؼ الجيػود وراءهػػـ أبوابػا محطمػػة، ممفػات مينثػػورة 
وحػػػة عمػػػى مصػػػراعنها، وجػػػوارنر مفتوحػػػة، وبوسػػػترات ممزقػػػة )مػػػنثاًل وأمتعػػة ممقنػػػة عمػػػى االرضػػػنة، خػػػزائف مفت

 لمسجياء المضربنف عف الطعاـ أو خرائط فمسطنف( والكنثنر مف المعدات الياقصة.
وصػادر الجيػود مػف الضػمنر أربعػة حواسػنب يقالػة، كػػامنرة فنػدنو، قػرص صػمب وبطاقػات زنػارة لمعػاممنف فػػي 

ويي عػػػف المعتقمػػػنف الفمسػػػطنيننف امػػػاـ المحػػػاكـ العسػػػكرنة. وكايػػػت الميظمػػػة، التػػػي تقػػػدـ خػػػدمات الػػػدفاع القػػػاي
هو االخر ولكف بقدر ما هو معروؼ لـ نؤخػذ  PNGOحواسنب اخرى في المكتب لـ تصادر. واقتحـ مكتب 

 ميه شيء.
، صػػادر الجيػػود سػػبعة حواسػػنب، أربعػػة 7650ومػػف مكتػػب اتحػػاد لجػػاف المػػرأة الفمسػػطنينة، الػػذي تأسػػس عػػاـ 

بطاقات كامنرات، قرصا خارجنا، جهاز بث. وكؿ هذه تضاؼ الى آالؼ االغراض المشػابهة  أقراص صمبة،
التي صودرت في العقػد االخنػر مػف مكاتػب وميػازؿ فمسػطنيننف وممقػى بهػا فػي مخػازف الجػنش أو المخػابرات 

 االسرائنمنة، ولـ تجري اعادتها الى اصحابها حتى بعد أف اخذت ميها كؿ المعمومات ويسخت.
وصػادر «. هػآرتس»آالؼ شػنقؿ اختفػت بعػد االقتحػاـ، كمػا روت الموظفػات لػػ  6يدوؽ االتحاد كايػت في ص

الجيود انضػا نثوبػا يسػائنا مطػرزا بعمػؿ نػدوي مػف النثماينينػات، بوسػترات لجػورج حػبش، الػزعنـ الراحػؿ لمجبهػة 
سػنال لمػدموع أطمقػه جيػود الشعبنة، وبوسترات لجواهر ابو رحمة مف بمعنف، التي توفنت بعد استيشاقها غازا م

 .1070الجنش االسرائنمي لتفرنؽ تظاهرة في كايوف االوؿ 
روضة وحضاية في المجتمعات االفقر في الضفة الغربنة، وكمها تسػمى عمػى اسػـ غسػاف  17وندنر االتحاد 

ة فػػي كيفػػايي، الكاتػػب الفمسػػطنيي والالجػػئ، مػػف موالنػػد عكػػا، الػػذي كػػاف احػػد اليػػاطقنف بمسػػاف الجبهػػة الشػػعبن
قمنصػػا لالطفػػاؿ، مطبػػوع عمنهػػا اسػػمه،  30. واآلف صػػادر الجيػػود يحػػو 7641بنػػروت واغتالتػػه اسػػرائنؿ فػػي 

 عمبة تحوي أوسمة ودروًعا وشاال يسائنا، لعب اطفاؿ، رسومات اطفاؿ، كتبا والعابا فكرنة.
ال اجرنت تمشنطات في نوـ النثالنثاء لن«: »هآرتس»وكتب الياطؽ بمساف الجنش االسرائنمي التعقنب التالي لػ 

فػي راـ اهلل فػي انثيائهػا صػودرت أغػراض، ادوات، « الجبهػة الشػعبنة« »االرهابنػة»مكاتب تستخدمها الميظمة 
 «.االرهابنة»وونثائؽ مشبوهة بأيها تستخدـ مف هذه الميظمة 

ت ، باحػػث مػػف الضػػمنر. وحققػػت معػػه المخػػابرا91قبػػؿ شػػهرنف اعتقػػؿ الجػػنش االسػػرائنمي انمػػف ياصػػر، ابػػف 
نوًمػػػا. وأيػػػتج التحقنػػػؽ الئحػػػة اتهػػػاـ هزنمػػػة جػػػدا: عضػػػونة فػػػي الجبهػػػة الشػػػعبنة، مشػػػاركة فػػػي  66االسػػػرائنمنة 

مهرجػػػػاينف. ونيفػػػػي ياصػػػػر االدعػػػػاءات عػػػػف عضػػػػونته فػػػػي الجبهػػػػة الشػػػػعبنة وباليسػػػػبة لمشػػػػاركته فػػػػي احػػػػد 
كػػاف  –الطعػػاـ  فػػي زمػػف اضػػرابهـ عػػف –مهرجػػاف التأننػػد لالسػػرى الػػذي شػػارؾ فنػػه »المهرجػػاينف. وقػػاؿ اف 

فمسطنينا عاما ولنس لمجبهة الشعبنة. وكما روى لمحامنه، محمود حساف، فعمػى مػدى كػؿ انػاـ التحقنػؽ ميػع 
مػف اليػػـو عمػػى مػػدى سػػاعات طونمػة وأبقػػاه محققػػوه عمػػى مػػدى عشػػرنف سػاعة كػػؿ مػػرة بشػػكؿ متواصػػؿ مكبػػؿ 

عايى مف اآلالـ ولكيه لـ نتمؽ العالج  الندنف مف الخمؼ، بسيد الكرسي، وقدماه مكبمتاف بأرجؿ الكرسي. وقد
 المياسب.
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( قػػاؿ اليػػاطؽ بمسػػاف المخػػابرات، اف طبنبػػا 641وفػػي اجابػػة عمػػى سػػؤاؿ لمصػػحفي حجػػاي مطػػر )فػػي موقػػع 
فحػص ياصػػر عػدة مػػرات ووجػه أف وضػػعه نسػػمح باسػتمرار التحقنػػؽ. وقػاؿ انضػػا اف التعمنمػات الطبنػػة التػػي 

وحسػب المخػابرات، فػال أسػاس الدعػاءات ياصػر بالتعػذنب، وجػرى أصدرها الطبنب الفاحص يفذت بكاممهػا. 
الميظمػة االرهابنػة »التحقنؽ وفقا لمقايوف واحترمت حقوقه. وذكرت المخابرات بأف ياصر اتهـ بالعضونة فػي 

 وتقدنـ خدمات لهذه الميظمة.« الجبهة الشعبنة
جػػة الػػى التسػػاؤؿ عػػف هػػذه العػػادة تسػػكت مسػػبقا اليقػػد وتعفػػي الجمهػػور االسػػرائنمي مػػف الحا« ارهػػاب»كممػػة 

البنروقراطنة العسكرنة التي تزنت عجالتهػا باالقتحامػات وبجمػع كػؿ معمومػة متػوفرة. كػؿ يظػاـ االحػتالؿ فػي 
عالميػػا عػػرض اقتحامػػات مشػػابهة كوسػػنمة معروفػػة لقمػػع المحتمػػنف والمقػػاومنف. اخطػػأ مػػف أمػػؿ فػػي أف نكػػوف 

اسػػكات المقاومػػػة  –ونخطػػئ مػػف نعتقػػػد ايهػػا سػػتحقؽ هػػػدفها  الجػػنش والمخػػابرات االسػػػرائنمنة قػػد شػػفي ميهػػػا.
 الفمسطنينة المدينة لالحتالؿ.

 79/71/1071ىآرتس، 
 71/71/1071الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 سمدار بنري
ة كيػػت مسػػتعدة اف ُأقِسػػـ اف نػػدخؿ الممػػؾ عبػػد اهلل فػػي مسػػاء نػػوـ االربعػػاء، فػػي ميتصػػؼ التسػػجنؿ فػػي قاعػػ

المؤتمرات في فيدؽ اليد مارؾ في عماف، ونتبوأ مكايػا جنػدا بػنف الجمهػور أو نطمػب االذف بػالرد ونػدخؿ فػي 
البث. وجد تنـ سبستناف، الموجه القدنـ لػػ 'حػدنث الذع' فػي قيػاة الػػ 'بي.بي.سػي'، وجػد ُيػزال ذا يسػبة مشػاهدة 

لربنػع العربػي نهػدد بالوصػوؿ الػى االردف عظنمة ووضع أماـ عدسات التصػونر عيوايػا منثنػرا هػو: 'يػزعـ اف ا
 قرنبا انضا'. وفي الخارج نحصؿ متظاهروف ومالننف مف المشاهدنف عمى بريامج واقعي عف الواقع الفعمي..

فػي المئػة عمػى اف النثػورة فػي الطرنػؽ(،  29دعوا وزنرنف )سابقنف( لُندافعا ونهاجما وصوت الجمهػور )ُنصػر 
 عمػػى إذف مػػف السػػمطات بػػأف نضػػعوا عمػػى المائػػدة، مػػرة بااليجمنزنػػة ومػػف واألكنثػػر ادهاشػػا أيهػػـ حصػػموا أصػػال

 الغد بصنغة عربنة، الموضوع األكنثر تفجرا.
عيديا انضا في الغرؼ المغمقة ُنحذروف مف اف 'االردف نرتجؼ'. فالشارع غنر هاديء كنفما يظريا الى ذلؾ. 

اسػعار الوقػود وعمػى البطالػة. وال نجػوز اف وقد تظاهروا أمس انضا أمػاـ مكاتػب السػمطة احتجاجػا عمػى رفػع 
 ألؼ مف الالجئنف مف سورنا الذنف قد نحرقوف المممكة بسبب البرد والجوع والبؤس في الخناـ. 100ييسى الػ 

لكف الممؾ لـ ُنفاجيء بؿ فضؿ االيطواء في حدنث 'مف عمؽ البطف' مع مجموعة كبنرة مف المنثقفنف ورجاؿ 
في صالويات مقربنه أحدهما سناسي والنثايي صاحب مالننف كبنر. وتحدث الممؾ  االعماؿ وقادة الرأي العاـ

عف اصػالحات وخطػط سناسػنة وعػف معػارؾ ايسػحاب عمػى الفسػاد وعمػى االعتقػاالت السناسػنة وعمػى خطػر 
المراوحة في المكاف وأشار بالطبع الى مراكز األخطار فػي الميطقػة، وتحػدث بصػراحة كبنػرة عمػا نعتقػده فػي 

 ي الميطقة وعما نعمـ أيهـ نعتقدويه فنه.قادة ف
غدا ستمر ذكرى سيتنف عمى النـو الذي أحرؽ فنه بائع الخضػروات مػف تػويس محمػد بػوعزنزي يفسػه وأخػرج 
مالننف الى المنادنف، وقد ُيحي اربعة مستبدنف فػي تػويس ومصػر ولنبنػا والػنمف. ونحػاوؿ بػاحنثوف وخبػراء اف 

المغرب والسعودنة والبحرنف واالردف، هؿ هي اجهزة االمػف القونػة؟ أـ هػي نحموا لغز بقاء المموؾ العرب في 
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االستخبارات المحكمػة؟ توجػد فػي بػالط الممػوؾ انضػا جمنػع بواعػث الغمنػاف ومػع كػؿ ذلػؾ تتػدحرج كػرة الػنثمج 
 ُتدغدغ مف نجب اف ُتدغدغه وتتقدـ الى األماـ.

ف بػػػّدؿ عبػػػد اهلل خمسػػػة رؤسػػػاء وزراء وأجػػػؿ اف القصػػػر فػػػي عمػػػاف ال نسػػػترنح لحظػػػة. فػػػي السػػػيتنف االخنػػػرتن
ايتخابات مجمس اليواب ولـ نتخَؿ عف فرصة العالف ما نجابه بػه يتينػاهو وقفػز لزنػارة أبػو مػازف فػي راـ اهلل 
لنحدد خط الفصؿ بنف ضفتي االردف ولنعمف في غضب لممرة التي ال نعمـ أحد كـ هي اف االردف لنس دولة 

حبؿ قد أخذ ُنشد مع سورنا كمما ضعؼ يظاـ االسد ونجب طػواؿ الوقػت االحتػراس الفمسطنيننف البدنمة. اف ال
 مف االنرايننف ومف العراؽ ومف حزب اهلل. واالردف هدؼ سهؿ عتند وهو األقرب.

ايتبهوا الى اف االردف هو الدولة العربنة الوحندة التي لها سفنر عيديا لكييػا أضػعيا الفرصػة عمػى يحػو كبنػر. 
لكاميػػة واعػػدة وأضػػعفيا يحػػف خصوصػػا السػػالـ فمػػـ ُيجهػػد أيفسػػيا ولػػـ يجتهػػد ولػػـ يحػػرص عمػػى كايػػت الطاقػػة ا

رعانػػة العالقػػات بػػؿ اسػػتخففيا. صػػحنح أيػػه تػػـ الحفػػاظ عمػػى التعػػاوف االسػػتراتنجي وصػػحنح أيهػػـ نػػأذيوف ليػػا 
بعػاده. كيػا بدخوؿ االردف )وال نأذيوف ليػا بػدخوؿ مصػر( ونجتػاز سػفنريا فػي عمػاف المظػاهرات الداعنػة الػى إ

 يستطنع اف يفكر خطوتنف الى األماـ لكييا رفعيا أندنيا مبكرنف جدا.
يقػوؿ لمػػف اسػػتطاع اف نيسػى اف مبػػادرة السػػالـ السػػعودنة ولػدت فػػي القصػػر الممكػي االرديػػي. وبعػػد اف فشػػموا 

ف يتينػػاهو فػػي ترونجهػػا فقػػط يقمػػوا الورقػػة الػػى 'عبػػد اهلل الكبنػػر' فػػي الرنػػاض. واآلف مػػع تقػػدنر كاسػػح نقػػوؿ ا
سػػنكوف رئػػنس الػػوزراء القػػادـ نطػػبخ الممػػؾ فػػوؽ يػػار هادئػػة تجدنػػد التفػػاوض مػػع الفمسػػطنيننف أليػػه نجػػب اف 

 نقطؼ زنادة.
بعد لحظة مف االيتخابػات سػندعو ياسػا النػه لمحادنثػات تحسػس ونػدعو الفرقػاء الػى االجتمػاع عيػده مػف اجػؿ 

 وا اجراءه مف فوؽ كؿ درج.طمقة البدء وسنأتي باالمرنكننف وندعو اهلل أال ُنطنر 
 79/71/1071يديعوت 
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