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" مالية بمئة مميـون أمان"شبكة السمطة تمنح و  لجنة مبادرة السالم العربية تعتمد خطة التحرك الفمسطيني 2
 دوالر شيريا

اجتماعيا أكدت في ختام  ،لجنة مبادرة السبلم العربية، أن )د .ب .ا(، 3/2/1021، الخميج، الشارقة ذكرت
 141، وبخاصالة رالرارات مجمالس األمالن ”السالبلم“ضرورة االلتزام بالمرجعيات المتفق عمييا لعممية  ،في الدوحة

. وشالالددت المجنالالالة فالالي بيالالالان صالالالدر عقالالب االجتمالالالاع تمقالالالت وكالالالة االنبالالالا  األلمانيالالالة )د .ب .أ( 2525و 338و
بمبالالدأ حالال  الالالدولتين عمالالأ حالالدود ”  إسالالرا ي“عمالالأ أن اسالالت نام المفاوضالالات المباشالالرة يتطمالالب ربالالو   ،نسالالخة منالالو

، ”الشالالالررية“وورالالم جميالالن النشالالاطات االسالالتيطانية فالالي األراضالالي الفمسالالطينية المحتمالالة بمالالا فييالالا القالالدس  2967
كالالذلأ أكالالدت المجنالالة ت ييالالدىا لخطالالة التحالالرأ الفمسالالطيني التالالي عرضالاليا الالالر يس الفمسالالطيني محمالالود عبالالاس ازا  

 المساعي لعضوية فمسطين في األمم المتحدة. التزامات است نام المفاوضات المباشرة ومتابعة
لمسالالالا لة ومحاسالالالبة سالالالمطات “وأرالالالر االجتمالالالاع دعالالالوة المجنالالالة الرباعيالالالة مالالالن خالالالبل  مجمالالالس األمالالالن الالالالأ التحالالالرأ 

عمالالأ اسالالتمرارىا فالالي عمميالالات االسالالتيطان وسياسالالتيا اليدامالالة ازا  جيالالود تحقيالالق السالالبلم ” االسالالرا يمي“االحالالتبل  
السالت نام مفاوضالات جالادة ومحالددة بسالقم زمنالي واضال  واطالار ” را ي إسال“وحثيا عمأ مواصمة مساعييا مالن 
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مرجعي يرتكز عمأ ررارات الشرعية الدولية ومبادرة السبلم العربية وخارطة الطريق يتالوج باتفالاق سالبلم ي طالي 
 ”.ك  القضايا الجوىرية وفقًا ليذه المرجعيات

طينيين والعالالالرب فالالالي مخالفالالالة صالالالارخة لكالالال  آلالم االسالالالرل الفمسالالال” إسالالالرا ي “وأدان االجتمالالالاع اسالالالتمرار اعتقالالالا  
المبادئ والشرا ن االنسانية والدوليالة . ورحالب االجتمالاع بمالا توصالمت اليالو الجيالود المبذولالة لتحقيالق المصالالحة 

 الوطنية الفمسطينية.
عالالن رطالالاع رالالزة واعتبالالاره انتياكالالا صالالارخا ” الجالالا ر وريالالر القالالانوني“وأكالالدت المجنالالة كالالذلأ أىميالالة رفالالن الحصالالار 

 دولي.لمقانون ال
وأكالالد االجتمالالاع عمالالأ دعالالوة الالالدو  العربيالالة بالوفالالا  بالتزاماتيالالا الماليالالة وفالالق رالالرارات القمالالم العربيالالة لالالدعم موازنالالة 

مميالون دوالر شاليريًا  200السمطة الفمسطينية، والدعوة الأ توفير شالبكة أمالان ماليالة ب سالرع ورالت ممكالن بمبمال  
في عدم تحويميا لؤلموا  ” اسرا ي “واستمرار  لمسمطة الفمسطينية في ضو  ماتتعرض لو من ض وطات مالية

 المستحقة لمسمطة.
الشالرق »را  لالال، نبي  أبو ردينة، أن عمي الصال عن مراسميا ، 3/2/1021، الشرق األوسط، لندن وأضافت
إن المجنة أيدت أيضا متابعة المساعي الفمسطينية لعضوية دولة فمسطين في األمم المتحدة، من «: »األوسط

وأضالام أبالو ردينالة أن االجتمالاع  فالي سالبتمبر )أيمالو ( المقبال .« س األمالن الالدولي والجمعيالة العامالةخبل  مجم
أيالالد خطالالة الالالر يس عبالالاس بالكامالال  لمتحالالرأ فالالي األشالالير القادمالالة ووضالالن اليالالة لمتحالالرأ خالالبل  ىالالذه األشالالير، فالالي 

 ضو  التطورات والجيود المبذولة عمأ صعيد عممية السبلم. 
، عمالأ طمالب تقالدم بالو الجانالب الفمسالطيني «الشالرق األوسالط»ما رالو أبالو ردينالة لالالووافقت لجنة المتابعة، حسب 

لمواجيالة أ  عقوبالات ماليالة رالد تتخالذىا إسالرا ي  « شالبكة أمالان مالالي»رب  بضعة أشير في مالا يتعمالق باعتمالاد 
ضد السمطة، عن طريق حجز األمالوا  المسالتحقة لمسالمطة التالي تجنييالا إسالرا ي  مالن الجمالارأ المسالتحقة عمالأ 

اردات، التالالي تقالالدر بما الالة مميالالون دوالر شالاليريا، وكالالذلأ العقوبالالات التالالي رالالد يفرضالاليا الكالالون رس األميركالالي فالالي الالالو 
حا  اإلصرار عمأ الذىاب إلأ مجمس األمن أو الجمعيالة العامالة طمبالا لمعضالوية، وىالو تحالرأ رفضالتو اإلدارة 

 نب من أ  من الطرفين.األميركية سابقا وسترفضو الحقا بزعم أن واشنطن تعارض الخطوات أحادية الجا
مالن بقيالة « شالبكة األمالان المالالي»ورا  أبو ردينة إن ر يس المجنة، الشيخ حمالد بالن جاسالم، تعيالد بمتابعالة أمالر 

األطالالرام العربيالالة. كمالالا كمالالم االجتمالالاع األمالالين العالالام لجامعالالة الالالدو  العربيالالة الالالدكتور نبيالال  العربالالي متابعالالة ىالالذا 
 الش ن. الموضوع والتنسيق من الدو  العربية في ىذا

كبيالالالر المفاوضالالالين الفمسالالالطينيين صالالالا ب ، أن ا م بعالالالن  الدوحالالالةمالالالن ، 3/2/1021، الحيـــاة، لنـــدنوأوردت 
ان الجانب الفمسطيني تقدم خالبل  االجتمالاع "بطمالب ، را  في اعقاب اجتماع المجنة الوزارية العربية، عريقات

ز امالالوا  الضالرا ب والعا الالدات المقالالدرة اعتمالاد شالالبكة امالان ماليالالة فالالي حالا  رالالام الطالرم االسالالرا يمي بابتزازنالالا بحجال
واضالالام "ىالالذا المبمالال  طمبنالالاه كشالالبكة امالالان مالالن االشالالقا  العالالرب وتالالم االتفالالاق عميالالو  بم الالة مميالالون دوالر شالاليريا".

 ونتمنأ متابعة الموضوع حتأ يصار تحوي  القرارات الأ اليات تنفيذ".
مسالالطيني محمالالود عبالالاس بالكامالال " الالالأ ذلالالأ، اكالالد عريقالالات لمصالالحافيين ان االجتمالالاع "اعتمالالد خطالالة الالالر يس الف

ورالا  فالي ىالذا السالياق ان "المصالالحة ىالي  مشيرا الأ ان المصالحة الفمسطينية ىي االساس فالي ىالذه الخطالة.
نقطالالة االرتكالالاز وال بالالد مالالن تالالذلي  كالال  العقبالالات، وبصالالراحة تامالالة اذا لالالم نسالالاعد انفسالالنا كفمسالالطينيين لالالن يسالالاعدنا 

لجميالن يالالدرأ تمامالا انالو مالن دون نقطالة االرتكالاز ىالذه ال يمكالالن واضالام "الجميالن يريالد ىالذه المصالالحة وا احالد".
 التحرأ في الشان السياسي من اسرا ي  او الواليات المتحدة او بنا  المؤسسات".
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 يطمع رئيس لجنة مبادرة السالم العربية عمى التطورات الفمسطينية عباس 1

، الالر يس محمالود عبالاس، أن الدوحالة مالن، 1/2/1021، وكالـة األنبـاء والمعمومـات الفمسـطينية (وفـا  ذكرت
أطمن ر يس لجنة متابعة مبادرة السبلم العربية ر يس الوزرا  وزير خارجية رطر الشيخ حمالد بالن جاسالم، اليالوم 
السالالالبت، عمالالالأ اخالالالر تطالالالورات القضالالالية الفمسالالالطينية عمالالالأ ضالالالو  الرسالالالا   المتبادلالالالة بينالالالو وبالالالين ر الالاليس الالالالوزرا  

وأكالد الالر يس عمالأ ضالرورة  ن ال مفاوضات بدون ورالم االسالتيطان.اإلسرا يمي بنيامين نتنياىو، مشددا عمأ أ
زيارة القدس في مواجية مخططات التيويد اإلسرا يمية، مطالبا بشبكة أمان عربيالة فالي مواجيالة األزمالة الماليالة 

 الخانقة التي تعاني منيا السمطة الوطنية.
وم عمأ أساس االنتخابات فالي ضالو  وتحدث سيادتو عن الخطوات التي رطعتيا المصالحة الوطنية، والتي تق

وشكر أمير رطر لمساندتو القضية الفمسطينية، كما ردم تعازيو بضحايا الحريق الذ   اتفاري الدوحة والقاىرة.
 شب خبل  األسبوع الماضي في أحد محا  الدوحة التجارية وورن فيو العديد من الضحايا.

فالالي كممتالالو إلالالأ  ،أبالالو مالالازن، أن عمالالي الصالالال  عالالن مراسالالميا ،3/2/1021، الشــرق األوســط، لنــدنوأضالالافت 
الخطالالالوات التالالالي رطعتيالالالا المصالالالالحة الوطنيالالالة، التالالالي تقالالالوم عمالالالأ أسالالالاس االنتخابالالالات فالالالي ضالالالو  اتفالالالاري الدوحالالالة 

المصالالحة ىالي نقطالة االرتكالاز وال بالد مالن تالذلي  كال  العقبالات، وبصالراحة »والقاىرة. ورا  فالي ىالذا السالياق إن 
الجميالن يريالد ىالذه المصالالحة، والجميالن »وأضالام:  «.ين لالن يسالاعدنا أحالدتامة إذا لم نسالاعد أنفسالنا كفمسالطيني

يالالدرأ تمامالالا أنالالو مالالن دون نقطالالة االرتكالالاز ىالالذه ال يمكالالن التحالالرأ فالالي الشالال ن السياسالالي مالالن إسالالرا ي  أو الواليالالات 
 «.المتحدة أو بنا  المؤسسات

، عصالر أو  مالن أمالس فالي وكان أبو مازن والوفد المرافق لو رد وص  إلأ العاصمة القطرية رادما من عمان
مسالالتي  جولالالة سالالتقوده إلالالأ مدينالالة إسالالطنبو  التركيالالة لممشالالاركة فالالي أعمالالا  المنتالالدل االرتصالالاد  العالالالمي ولقالالا  

يونيالو )حزيالران( الماضالي إلالأ العاصالمة الفرنسالية بالاريس تمبيالة لالدعوة مالن  6القادة األتراأ ربال  أن يتوجالو فالي 
 الر يس الفرنسي الجديد فرنسوا ىوالند.

 
 طالب طب في تركيا 00در توجيياتو لسفير فمسطين لحل مشكمة عباس يص 3

أعطأ الر يس محمود عباس، توجيياتو لسفير فمسطين لدل تركيالا نبيال  معالروم لحال  مشالكمة  :وفا –الدوحة 
 طالبا فمسطينيا ذىبوا لدراسة الطب في تركيا ووجدوا أنفسيم في تخصصات أخرل. 40

نقالاذ مسالتقبميم العممالي، وكان الطمبة وجيوا رسالة لمر يس ناشد وا سيادتو من خبلليا التالدخ  لحال  مشالكمتيم، واا
مؤكالالالدين أن طمالالالوحيم بدراسالالالة تخصالالالص الطالالالب البشالالالر  بالالالدأ يتبالالالدد بسالالالبب رالالالرارات جديالالالدة صالالالادرة عالالالن التعمالالاليم 

 التركي تتعارض من ما تم اإلعبلن عنو في السابق.
من أج  دراسة الطب، ولكن بعد أشالير وأوض  الطمبة أنيم خرجوا من فمسطين في منحة من التعميم التركي 

مالالن تعمالالم الم الالة التركيالالة والوصالالو  إلالالأ اختيالالار الجامعالالات، طالالالبيم التعمالاليم التركالالي باختيالالار تخصصالالات م الالايرة 
 % سيحصالالالالالال  عمالالالالالالأ تخصالالالالالالص الطالالالالالالب وان البالالالالالالارين 20لمطالالالالالالب، وأن عالالالالالالددًا ضالالالالالال يبًل مالالالالالالنيم أ  مالالالالالالا نسالالالالالالبتو 

 
 لما خرجوا من أجمو ويبدد طموحيم ومستقبميم. سيمتحقون بتخصصات أخرل، وىو ما اعتبره الطمبة مخالفا

 3/2/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 مواصمة تكريس سيادة القانون والنظام العام كأولوية قصوى يؤكد عمى فياض 0
إصالرار السالمطة الوطنيالة عمالأ مواصالمة  ،أكالد ر اليس الالوزرا  الالدكتور سالبلم فيالاض :عاطم أبالو الالرب -جنين 

والنظام العام ك ولوية رصول، وأشار الأ الدور المميز لممؤسسة األمنيالة وانجازاتيالا فالي  تكريس سيادة القانون
 توفير األمن واألمان لممواطنين، والأ ما تم تحقيقو من استقرار واعادة سمطة وىيبة القانون. 

ة األمنيالة وأشار خبل  كممتو في لقا  موسالن مالن المؤسسالات والفعاليالات والشخصاليات االعتباريالة ورالادة األجيالز 
في محافظة جنين، صباح أمس، الأ النضج الذ  وصمت اليو المؤسسة األمنية، وأكد مواصمة كافة الجيالود 
لترسيخ ىذا االنجاز وتثبيتو، وبما يمكن من تعزيز استكما  بنا  المؤسسة األمنية عمالأ أسالس مينيالة ورواعالد 

ر السياسالالي والمصالالمحة الوطنيالالة العميالالا لشالالعبنا االنضالالباط الصالالارمة، واحتالالرام القالالانون، واالنضالالباط الكامالال  لمقالالرا
والمشالروع الالوطني، وشالدد عمالأ أن المؤسسالة األمنيالة تعمالال  مالن منطمالق الحالرص عمالأ فالرض النظالام والقالالانون 

ىالذه المؤسسالة تعمال  بمينيالة «وال تعم  عمالأ خمفيالة انتمالا  سياسالي أو ج رافالي أو منالاطق أو عشالا ر ، ورالا  
 ».واحترام وجدية واستمرارية

اض أن جوىر استراتيجية عم  السمطة الوطنية يتمث  في توفير كافة أشكا  الدعم والمساندة الُممكنة وأكد في
لتعزيز صمود شعبنا وردرتو عمالأ الثبالات والبقالا  حتالأ يالتمكن مالن نيال  حقورالو الوطنيالة المشالروعة كاممالًة وفالي 

في دولة فمسطين المسالتقمة عمالأ المقدمة منيا انيا  االحتبل  وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية 
، وعاصمتيا القدس الشريم، وأكد عمأ أن السمطة الوطنية ستقوم بالعم  عمأ تنفيذ 2967كام  حدود عام 

المزيد المبادرات والمشارين التنموية وتعزيز البنية التحتية، عمأ الررم مالن األزمالة الماليالة التالي تمالر بيالا، كمالا 
واصالالمة جيودىالالا لتعزيالالز وتعميالالق الجاىزيالالة الوطنيالالة الرامالالة دولالالة فمسالالطين أكالالد اصالالرار السالالمطة الوطنيالالة عمالالأ م

 المستقمة.
 3/2/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 سجون االحتالل تتراجع عن اتفاق إنياء اإلضراب إدارةوزارة شؤون األسرى والمحررين:  1

ن الفمسالطينية امالس، بال ن إدارة رام اهلل ال احمالد رمضالان: أفالاد تقريالر صالادر عالن وزارة شالؤون األسالرل والمحالرري
سجون االحتبل  ما زالت تنتيأ اتفاق األسرل الذ  ورن الشير الفا ت وبموجبالو تالم تعميالق اإلضالراب المفتالوح 

يومالالا. ورالالا  التقريالالر ان شالالعورا بال ضالالب والتالالوتر مصالالحوبا بالتيديالالد بالالدأ عمالالأ  18عالالن الطعالالام والالالذ  اسالالتمر 
داخ  السالجون واتخاذىالا إجالرا ات تصالعيدية بحالق األسالرل مالا  ضو  عدم تمبية إسرا ي  لتحسين شروط الحياة

اعتبره األسرل انتياكات لبلتفالاق، وانتقامالا مالنيم بسالبب إضالرابيم المتواصال  عالن الطعالام. واضالام التقريالر ان 
إدارة السالالالجون ال تالالالزا  تفالالالرض عمالالالأ األسالالالرل الالالالذين خرجالالالوا مالالالن العالالالز  تقييالالالد أيالالالدييم وأرجميالالالم خالالالبل  زيالالالارات 

 ما دفعيم إلأ رفض ذلأ.المحامين واألى ، 
 30واالنتياأ األكبر بحسب التقرير ىو تزايد احكام تجديد االعتقا  اإلدار  بعد اإلضراب، حيث جدد لنحالو 

أسيرا اعتقاليم اإلدار ، وىو ما اعتبره األسرل انتياكا لبلتفاق الذ  يقضي بتقييد شروط التجديد وفق أسباب 
 جدية وحقيقية ورانونية.

 3/2/1021وت، المستقبل، بير 

 
 لم يخطط ألسر جنديو أبدى جرأًة وأداًء راقيًا  نصريديعوت: أبو  2
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عاًمالالالا( الالالالذ  رتالالال  جنالالالدًيا  10ذكالالالرت صالالالحيفة "يالالالديعوت أحرونالالالوت" العبريالالالة أن الشالالالييد أحمالالالد أبالالالو نصالالالر )
 ، أبدل جرأة وأدا  عالي المستول. 1021-6-2إسرا يمًيا شرق خانيونس جنوب رطاع رزة فجر الجمعة 

لصالالحيفة إنالالو "لالاليس مالالن الواضالال  كيالالم تمكالالن المقاتالال  الفمسالالطيني مالالن أن يكمالالن فالالي المكالالان بعالالد ورالالالت ا
المؤشالالرات األوليالالة، ومالالن بالالين التقالالديرات ىالالي أنالالو أظيالالر أداً  بمسالالتول يعتبالالر عالًيالالا بمصالالطمحات حركتالالي 

سالم  حماس والجياد اإلسبلمي". وأشارت إلأ أنو "استعد جيًدا لممواجية، سالوا  مالن جيالة اختيالار مسالار الت
الالالالذ  يصالالالعب رصالالالده، أو مالالالن جيالالالة التحالالالرأ باتجالالالاه السالالالياج، أو فالالالي السالالالاعة التالالالي بالالالدأ فييالالالا العمالالال ، أو 

وأضالافت "لقالد كمالن  بالوسا   اليندسية التي اخترق السياج بواسطتيا، وبشالك  خالاص الجالرأة التالي أبالداىا".
باتجاىيالا مالن سالبلح  الفمسطيني لمقوات التي تتفوق عميو عسكرًيا بشك  ممموس، وأطمق النار بشك  دريق

 خفيم".
وما تزا  مالا تسالمأ "ريالادة الجنالوب العسالكرية" فالي الجاليش اإلسالرا يمي تحقالق فالي الظالروم التالي تمكالن فييالا 
المقالالاوم أبالالو نصالالر مالالن اجتيالالاز الحالالدود، وأن يفالالاجو جنالالود وحالالدة "رالالوالني"، ليشالالتبأ معيالالا ويورالالن رتالاليبًل فالالي 

 صفوفيا رب  أن يستشيد.
نصالر تمكالن مالن التقالدم فالي منطقالة مكشالوفة، والتالي يمنالن الفمسالطينيون مالن  وأشالارت "يالديعوت" إلالأ أن أبالو

التواجالالد فييالالا فالالي أ  ظالالرم كالالان، وىالالذه المنطقالالة التالالي تبالالدأ مالالن البيالالوت السالالكنية ومنالالاطق زراعيالالة شالالرري 
خالالانيونس تصالال  إلالالأ عشالالرات وأحيانالالا إلالالأ م الالات األمتالالار. ولفتالالت الصالالحيفة إلالالأ التوريالالت الالالذ  كالالان فالالي 

الضباب كثيفالا، ويصالع ب الميمالة عمالأ كافالة وسالا   الرصالد العسالكرية، الالرادارات  ساعات الفجر حيث كان
وكتبالالالالت الصالالالالحيفة أن التحقيقالالالالات األوليالالالالة التالالالالي أجراىالالالالا الجالالالاليش، وخبلفالالالالا  والكالالالالاميرات، مالالالالن البالالالالر والجالالالالو. 

 لمتصريحات الفمسطينية األولأ، تشير إلأ أن العممية لم تكن محاولة لخطم جند .
إلأ حقيقة أن أبو نصر كان لوحده، في حين أنو لدل أسالر  -بحسب الصحيفة -واستندت ىذه التحقيقات

مقاتمين فمسالطينيين. كمالا اسالتندت إلالأ حقيقالة أنالو لالم يالتم العثالور  20الجند  رمعاد شاليط شارأ أكثر من 
في المنطقة عمأ فتحالة نفالق، كمالا لالم يصالاحب العمميالة إطالبلق رالذا م ىالاون أو عمميالات فالي موارالن أخالرل 

 ظار عن مورن العممية.لمفت األن
 1/2/1021، فمسطين أون الين

 
 حماس: تحويل أراض مقدسية إلى منطقة "مقابر" استمرار لمحرب التيويدية 3

اسالالالتنكرت حركالالالة المقاومالالالة اإلسالالالبلمية "حمالالالاس" بشالالالدة إرالالالدام سالالالمطات االحالالالتبل  اإلسالالالرا يمي عمالالالأ : بيالالالروت
ابر ييوديالالة"، مؤكالالدة عمالالأ أن "جالالرا م تحويالال  أراضالالي مقدسالالية فالالي "حالالي الشالالياح" المقدسالالي إلالالأ منطقالالة "مقالال

وبالالين عالزت الرشالالق، عضالالو المكتالب السياسالالي لحركالالة "حمالالاس"  االحالتبل  لالالن تنالالا  مالن عزيمالالة المقدسالاليين".
أن إردام سمطات االحتبل   ،في تصريحات نشرىا عمأ صفحتو عمأ مورن التواص  االجتماعي "فيسبوأ"

القدس المحتمة إلأ منطقالة "مقالابر ييوديالة"،  دونم من أراضي "حي الشياح" وسط مدينة 500عمأ تحوي  
وتسالالميم ما الالة مقدسالالي أوامالالر بيالالدم منالالازليم بحجالالة عالالدم التالالرخيص ووروعيالالا فالالي منطقالالة المقالالابر الييوديالالة، 

 "استمرار لمحرب التيويدية التي يشنيا "الكيان ال اصب "عمأ مدينة القدس".

 1/2/1021، قدس برس
 

 ل أيار المنصرممن انصارنا خال  00حماس: السمطة اعتقمت  4
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أكَّالد تقريالر صالادر عالن المكتالب اإلعبلمالي أنَّ أجيالزة أمالن السالمطة فالي الضالفة  :المركز الفمسالطيني لئلعالبلم
الالن  واصالالمت حممالالة اعتقاالتيالالا ضالالد أنصالالار وكالالوادر حركالالة حمالالاس  حيالالث اعتقمالالت خالالبل  شالالير أيار/مالالايو ممَّ

واألكالالاديميين والطمبالالة الجالالامعيين  ( مواطنالالًا فمسالالطينيًا أرمالالبيم مالالن األسالالرل المحالالّررين40ُعرفالالت أسالالماؤىم )
وكشالالم التقريالالر الالالذ  يرصالالد انتياكالالات وممارسالالات فريالالق  والناشالالطين المتضالالامنين مالالن األسالالرل المضالالربين.

أوسمو في الضفة المحتمة خبل  شالير أيار/مالايو أنَّ تمالأ األجيالزة شالنَّت حممالة اسالتدعا ات كبيالرة فالي مالدن 
ييا فسادًا وخرابًا، كما تعرَّض عدد من المعتقمالين فالي وررل الضفة وداىمت العشرات من المناز  وعاثت ف

وبالّين التقريالر أنَّ ممارسالات ريالر إنسالانية وريالر رانونيالة . سجون أمالن السالمطة إلالأ تعالذيب معنالو  وجسالد 
تقالالالوم بيالالالا أجيالالالزة أمالالالن السالالالمطة فالالالي الضالالالفة، حيالالالث تقالالالوم بتعالالالذيب المختطفالالالين لالالالدييا، وتالالالرفض اإلفالالالراج عالالالن 

 ت رضا ية تقضي باإلفراج الفور  عنيم. بعضيم ممَّن صدرت بحقيم ررارا
كما رصد التقرير مظاىر التنسيق األمنالي بالين أجيالزة أمالن السالمطة وبالين جاليش االحالتبل  الصالييوني التالي 

 كان من أخطرىا تباد  األدوار في االعتقا ، وتباد  المعمومات، واالجتماعات المتكّررة. 
وبيانيالالة وأبالالرز البيانالالات والتقالالارير التالالي توّضالال  اسالالتمرار ويضالالمَّ التقريالالر ممخصالالًا تنفيالالذيًا وجالالداو  إحصالالا ية 

أجيزة أمن عبَّاس في انتياكاتيالا ضالد أنصالار وكالوادر حركالة حمالاس فالي خالرق فاضال  التفارالات وتفاىمالات 
 المصالحة الوطنية.

 1/2/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 "أسرى حماس": إدارة السجون تنفي وجود أي اتفاق بخصوص "اإلداريين" 5
را  أسرل حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" اإلداريين في سالجن "النقالب" إن ريالادة إدارة السالجون : رام اهلل

اإلسرا يمية نفت وجود أ  اتفاق في موضوع االعتقا  اإلدار  بخصوص اتفاق فأ األسرل إضرابيم عالن 
رالالالن الرسالالالمي ألسالالالرل وأكالالالد أسالالالرل "حمالالالاس" فالالالي بيالالالان نشالالالره المو  الطعالالالام برعايالالالة مصالالالرية ربالالال  عالالالدة أسالالالابين.

الحركالالة، أن "ريالالادة إدارة السالالجون اسالالتجابت لمطالالالبيم بعقالالد جمسالالة عاجمالالة اسالالتمرت ألربعالالة سالالاعات، وأكالالد 
الجانالالب اإلسالالرا يمي أن كالال  مالالا نشالالرتو وسالالا   اإلعالالبلم وصالالرح بالالو المسالالؤولون المصالالريون والفمسالالطينيون ال 

 أساس لو من الصحة بخصوص االتفاق حو  األسرل اإلداريين".

ا أن ريالادة إدارة السالجون شالددت عمالأ أن مالا ورالن عميالو فالي القالاىرة وسالجن عسالقبلن يشالم  ثالبلث وأوضحو 
 رضايا فقط ىي المعزولين وممنوعي الزيارات، واستمرار بحث شروط الحياة بعد اإلضراب.

 وبالالين أسالالرل "حمالالاس" فالالي سالالجن النقالالب أن "مالالا يسالالمأ بجيالالاز االمالالن االسالالرا يمي "الشالالاباأ" واصالال  سياسالالتو 
 
 

ة، والمتمثمالالالالة بجريمالالالالة التمديالالالالد التالالالالي اطمقنالالالالا عمييالالالالا اسالالالالم مجرمالالالالة األعمالالالالار وتالالالالم خالالالالبل  األسالالالالبوعين المجحفالالالال
 األخيرين، تم تمديد حوالي عشرين اسيرا إداريا دون التفات ال  اتفاق او التزام"، عمأ حد تعبيرىم.

 1/2/1021، قدس برس
 

 كل الخيارات مفتوحة إلطالق األسرى  :"الجياد اإلسالمي" 20
حممالالت حركالالة الجيالالاد اإلسالالبلمي فالالي فمسالالطين دولالالة االحالالتبل  المسالالؤولية عالالن أ  ضالالرر رالالد  حسالالن جبالالر:

يومالالًا  80يصالاليب األسالاليرين محمالالود السرسالالأ وأكالالرم الريخالالاو  المالالذين يواصالالبلن إضالالرابيما عالالن الطعالالام منالالذ 
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ما وأكدت أن ك  الخيارات أمام حركات المقاومة ستبقأ مفتوحة طال يومًا لمثاني عمأ التوالي. 53لؤلو  و
جالالا  ذلالالأ فالالي مالالؤتمر صالالحافي نظمتالالو حركالالة الجيالالاد ومؤسسالالة ميجالالة  بقالالي األسالالرل فالالي سالالجون االحالالتبل .

القدس، أمس، لدل إرامتيما خيمة اعتصام تضامنية دا مة أمام المجنة الدولية لمصميب األحمر لمتضالامن 
إن األسالالالرل ورالالالا  أحمالالالد المالالالدل  القيالالالاد  البالالالارز فالالالي حركالالالة الجيالالالاد اإلسالالالبلمي:  مالالالن السرسالالالأ والريخالالالاو .

يشتبكون من االحتبل  عمأ مدار المحظة، الفتًا إلأ أن ك  الشعب يقالم معيالم فالي نضالاليم العالاد  حتالأ 
 ينالوا حريتيم.

من جيتو، وجو ياسر صال  الناطق باسم مؤسسة ميجة القدس التحية إلأ األساليرين السرسالأ والريخالاو  
 المذين يواصبلن إضرابيما عن الطعام.

سة ميجة القدس وحركة الجياد اإلسبلمي عن تواص  فعاليات التضامن في الخيمالة إلأ ذلأ أعمنت مؤس
 حتأ اإلفراج عن األسيرين السرسأ والريخاو .

 3/2/1021، األيام، رام اهلل
 

 البند المتعمق باألسرى اإلداريين لن يمر مرور الكرامبتنصل االحتالل : عبد اهلل البرغوثي 22
كتا الالالب القسالالالام "الالالالذراع العسالالالكرية لحركالالالة حمالالالاس" االسالالالير عبالالالد اهلل  حالالالذر القيالالالاد  فالالالي :حامالالالد جالالالاد -رالالالزة 

البررالوثي مالن مواصالالمة إدارة سالجون االحالتبل  المماطمالالة والتبلعالب فالي تنفيالالذ بنالود االتفالاق الالالذ  ورعتالو مالالن 
ورا  البرروثي خبل  زيارة محاميو لو في سالجن جمبالوع "إن تنصال  سالمطات  القيادة العميا لمجنة اإلضراب.

دارات السجون من بعض التفاصي  وخاصة البنالد المتعمالق باألسالرل اإلداريالين، لالن يمالر مالرور االحتبل  واا 
الكالالالرام فالالالنحن رالالالادرون عمالالالأ التصالالالد  إلدارة السالالالجون مالالالن خالالالبل  معركالالالة األمعالالالا  الخاويالالالة أو مالالالن خالالالبل  

 العصيان المدني". 
ىمالا عمالي نالزا  ومنيالر ونوه البرروثي إلأ احتجاز سمطات االحالتبل  معالو فالي القسالم نفسالو أساليران أردنيالان 

راسالالم، وأكالالد أنالالو مالالن الممكالالن أن يالالدخ  ىالالو وأسالالرل األردن إضالالرابا مفتوحالالا عالالن الطعالالام ألجالال  السالالماح ليالالم 
بزيالالالارة عالالالا بلتيم عممالالالا أن البررالالالوثي يحمالالال  الجنسالالالية األردنيالالالة. ووصالالالم البررالالالوثي الالالالذ  يقبالالالن فالالالي العالالالز  

األسالرل بقولالو "نحالن األمالوات الالذين خروجو من العالز  عقالب إضالراب   1003االنفراد  منذ اعتقالو العام 
كانوا في ربور األحيا  فعندما خرجت من ربر العز  االنفراد ، شعرت وكال ني خرجالت مالن ربالر معالتم إلالأ 

 جنة ررم أنيا ممي ة باألسرل والمساجين". 
 3/2/1021، الغد، عّمان

 
 

 سعدات يدعو لممحافظة عمى إنجاز الحركة األسيرة  21
العالالام لمجبيالالة الشالالعبية لتحريالر فمسالالطين األسالالير أحمالالد سالالعدات، فالالي رسالالالة لالالو  دعالالا األمالالين: )يالو .بالالي .ا (

المحافظالالة عمالالأ اإلنجالالاز الالالذ  حققالالو األسالالرل فالالي سالالجون “بعالالد خروجالالو مالالن العالالز  فالالي سالالجن شالالطة إلالالأ 
جبار إدارة السجون عمأ تطبيق ما تم االتفالاق عميالو ورالا  فالي رسالالة نقميالا محالامي ”. االحتبل  وتوسيعو واا

اإلضالالراب األخيالالر لؤلسالالرل نقطالالة ميمالالة فالالي نضالالا  الحركالالة “ذ  رالالام بزيارتالالو فالالي سالالجنو إن نالاد  األسالالير الالال
تعزيالالالز الوحالالالدة الوطنيالالالة داخالالال  ”وطالالالالب ب” . األسالالاليرة وجالالالز  مالالالن نضالالالا  الشالالالعب ونضالالالا  الحركالالالة األسالالاليرة
 ”.السجون والتي تعتبر بمثابة انعكاس لموضن خارج السجون
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الجيالالد الجمالالاعي والموحالالد لحركالالة األسالالير، ولصالالبلبة  ثمالالرة“ورأل أن مالالا حققالالو اإلضالالراب مالالن انجالالازات كالالان 
رادة المناضالالالالمين الالالالالذين دخمالالالالوا اإلضالالالالراب . . والتفالالالالام جمالالالالاىير الشالالالالعب ووحالالالالدتيم فالالالالي ميالالالالدان المواجيالالالالة  واا

سنادىم ومشاركتيم لؤلسرل في نضاليم من أج  مطالبيم العادلة  ”.واا
 3مالالن العالالز  ألو  مالالرة منالالذ  ولفالالت سالالعدات إلالالأ أن عا متالالو رامالالت بزيارتالالو مالالؤخرًا فالالي سالالجنو بعالالد خروجالالو

 سنوات ونصم، مشيرًا إلأ أنو كان سعيدًا جدًا بيذه الزيارة التي جمعتو من أحبا و من جديد.
 3/2/1021، الخميج، الشارقة

 
 فتح يدعو إلى إصالح الحركة واالستعداد لخوض االنتخاباتفي قيادي  23

"فت " ماجد أبو شمالة، أمين سر الحركة دعا النا ب في المجمس التشريعي الفمسطيني عن حركة : الخمي 
وأضالام  األسبق في رطاع رزة، إلأ "حالة إصبلح حقيقيالة وفوريالة داخال  حركالة فالت  واسترضالا  لمقاعالدة".

أبالالو شالالمالة فالالي بيالالان تمقالالت "رالالدس بالالرس" نسالالخة عنالالو أن "حركالالة فالالت  بحاجالالة إلالالأ حالالالة اإلصالالبلح اسالالتعداًدا 
ن معركالالالة حقيقيالالة حاميالالالة الالالالوطيس أمالالام منالالالافس سياسالالالي لخالالوض المعركالالالة االنتخابيالالة القادمالالالة والتالالالي سالالتكو 

مسالتعد وأورارالالو جالاىزة ويخطالالط لكافالة خطواتالالو فالي الورالالت الالذ  مازالالالت الحركالة تشالالتت طارتيالا وجيالالدىا فالالي 
تفريعات جانبية تؤثر سمًبا عمأ القاعدة، ركيزة الحركة الفعمية في االنتخابات المقبمة وتيمال  عالدد جالوىر  

 من القضايا"، حسب رولو.

نمالا تمتالد لتطالا  و  لفت النا الب أبالو شالمالة إلالأ أن "حالالة التيالو التالي تعيشاليا القاعالدة ليسالت راصالرة عمييالا، واا
عالالدًدا كبيالالًرا مالالن كالالوادر الحركالالة وريادتيالالا الوسالالطأ انعكسالالت فالالي حالالالة التخالالبط وتصالالادم الالالرؤل أحياًنالالا وعالالدم 

التصالالارع التالالي تعيشالاليا ريالالادة وحالالدة المورالالم"، معتبالالًرا أن "ىالالذا األمالالر شالالك  طبيعالالي نتيجالالة لحالالالة االنقسالالام و 
 المجنة المركزية والمجمس الثور ".

وحذر النا ب أبو شمالة من أن "اسالتمرار الحالا  عمالأ مالا ىالو عميالو اآلن ساليقود الحركالة إلالأ كارثالة حقيقيالة 
يستطين أن يتنب  بيا أ  إنسان بسيط". وأضام "ال أستطين أن افيم كآالم رير  من أبنا  الحركة كيم 

انتخابات مصيرية مجمس وطني ور اسالة وتشالريعي بعالد أشالير معالدودة، ونحالن ال نمتمالأ  ستخوض الحركة
 برنامج حتأ المحظة نسير عمأ ىداه ويبدو أنو ال يوجد في األفق ما يؤشر لوجود مث  ىذا".

 1/2/1021، قدس برس
 

 "عممية كيسوفيم"منفذ  جثمانسمم ي االحتالل 20
أحمالالد أبالالو نصالالر  ” عمميالالة كيسالالوفيم“الفمسالالطيني جثمالالان منفالالذ  سالالّممت إسالالرا ي  الجانالالب :رالالزة )االتحالالاد، وام(

 .وتم تشييعو في خان يونس جنوب القطاع أمس
أعمالالن المتحالالدث باسالالم المجنالالة العميالالا لئلسالعام والطالالوارئ الطبيالالة فالالي رطالالاع رالالزة أدىالالم أبالالو مالن جيالالة أخالالرل، 

بالال  الماضالالالية متالالال ثرًا عامالالًا تالالالوفي الميمالالالة ر 31سالالممية أن مسالالالمحًا فمسالالطينيًا ُيالالالدعأ نالالالاجي فالالوز  فالالالارس رالالالدي  
بجالالروح فالالي أنحالالا  جسالالده، أصالاليب بيالالا جالالرا  إطالالبلق طالالا رة اسالالتطبلع حربيالالة إسالالرا يمية صالالباح أمالالس األو  
صاروخًا عمأ دراجة نارية دراجة كان يستقميا من مسمحين اخرين في بمالدة عبسالان جنالوب القطالاع، حيالث 

لجالان المقاومالة “التابعالة لحركالة ” يكتا ب الشييد عبدالقادر الحسين“أصيب ثبلثتيم ومدني بجروح. ورالت 
 ، في بيان أصدرتو في رزة، إن ردي  ىو مسؤو  سبلح المدفعية فييا. ”الشعبية



 
 
 

 

 

           22ص                                    1112العدد:                3/2/1021 األحد التاريخ:

وكانالالت ال الالارة الجويالالالة ردًا عمالالأ مقتالالال  جنالالد  إسالالالرا يمي برصالالاص مسالالالم  فمسالالطيني، رتمتالالالو رالالوات إسالالالرا يمية 
 س األو . العسكر  اإلسرا يمي ُربالة عبسان فجر أم” كيسوفيم“الحقًا، في مورن 

 3/2/1021، االتحاد، أبو ظبي
 

 خالؤه عشرة بيوت في الضفةإبيت يتم  كلمقابل  سنبنينتنياىو:  15
بت ر يس الحكومة االسرا يمية بنيامين نتنياىو، في موضوع االحي االستيطاني "اولباناة" الوارن في مستوطنة 

ونق  مورن  .لأ مورن عسكر  رريببيت اي ، لصال  اخبل  الحي المذكور وعوضا عن ىدم بيوتو نقميا ا
"واينت" التابن لصحيفة "يديعوت احرونوت"، اليوم السبت، رو  نتنياىو انو مقاب  ك  بيت سيتم اخبلؤه 

 .سيبنأ عشرة يبوت استيطانية في الضفة ال ربية
سرا يمية، بالمقاب  را  نتنياىو، انو سيعارض مشروع القانون الذ  ييدم الأ االلتفام عمأ ررار العميا اال

القاضي باخبل  الحي المذكور، مشسرا الأ ان تمرير ىذا القانون سيكشم ظير االستيطان في الضفة 
 .ال ربية امام النقد الدولي

  .وكان وزرا  ري حكومة نتنياىو بينيم دان مريدور رد دعوا الحكومة الأ احترام ررار العميا وتنفيذه
2/6/2012، 44عرب   

 
 لمتوصل إلى تسوية مع الفمسطينيين فرصة تاريخية "يلإسرائ" موفاز: أمام 22

االنضمام إلأ " كاديما"رأل النا ب األو  لر يس الوزرا  اإلسرا يمي، شاؤو  موفاز، أن ررار حزبو  :الناصرة
ستشيدىا الدولة  صفوم اال تبلم الحكومي "من ش نو أن يسيم في تحقيق جممة إنجازات سياسية وارتصادية

 .لفترة المقبمة"العبرية خبل  ا
إن توسين اال تبلم الحكومي "، "مؤتمر اتحاد مقاولي البنا "ورا  موفاز، خبل  مشاركتو الميمة الماضية في 

يعطي إسرا ي  فرصة تاريخية لمتوص  إلأ أ  نوع من االتفاق من الفمسطينيين، كما أن مث  ىذه التسوية 
رامة البنأ التحتية والبنا ستسم  لمحكومة بزيادة استثماراتيا في مجا  التربي  .، حسب تقديره"ة والتعميم واا

1/2/1021قدس برس،   

 
 قتصادي شبيو بما يجرى في اليونانإوزير المالية اإلسرائيمي يحّذر من انييار  23

المالية جّرا  ت ّثره باألزمة العبرية النشاط االرتصاد  لمدولة تباطؤ وتيرة وزير إسرا يمي، إلأ  أشار :الناصرة
 ".ولم تنتو بعد" 1008عام لمية التي بدأت العا

وحّذر وزير المالية اإلسرا يمي، يوفا  شتاينتص، من تراجن وتداعي نمو االرتصاد اإلسرا يمي بشك  ينذر 
سبانيا"بتدىور أوضاع الدولة العبرية وبموريا حالة من الت ّزم  وأّكد  .، وفق تقديره"شبيية بحالة اليونان واا

الذ  انعقد الميمة الماضية في مدينة أم الرشراش " مؤتمر اتحاد مقاولي البنا "كتو في شتاينتص، خبل  مشار 
، إصراره عمأ عدم السماح بخرق إطار ميزانية الدولة لمحؤو  (2948جنوب فمسطين المحتمة عام ) "إيبلت"

سبانيا المتان تعانيان  أزمة مالية شديدة دون تدىور األوضاع االرتصادية إلأ حا  شبيو ب وضاع اليونان واا
 .التعقيد تيّدد بخروجيما من اتحاد اليورو

 1/2/1021قدس برس، 
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 الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلدانة يأسفبنيامين بن اليعازر  24
األسبق بنيامين بن اليعازر عن اسفو أمس الدانة الر يس  اإلسرا يميأعرب وزير الدفاع : ا م ب -القدس 

رأ بالسجن مدل الحياة. وفي تصري  لبلذاعة االسرا يمية، اكد بن اليعازر الذ  المصر  السابق حسني مبا
كنت اتمنأ مزيدا من الرحمة والرأفة من "كان يعتبر اررب شخصية اسرا يمية من الر يس المصر  السابق، 

مبارأ وطني مصر  »واضام بن اليعازر ان  ."جانب المحكمة لمذ  كرس حياتو كاممة لمشعب المصر 
قي، وجمين الذين عرفوه عن كثب يعرفون ان الشرق االوسط بعده لن يبقأ كما ىو، واننا ال نتجو الأ حقي

 «. ما ىو افض 
 3/2/1021، الدستور، عّمان

 
  حول االنسحاب األحادي من الضفة باراكيدلين يدعم موقف  25

ية في الجيش اإلسرا يمي رفض الجنرا  عاموس يدلين الر يس السابق لشعبة االستخبارات العسكر : رام اهلل
"أمان"، امس مورم وزيرة الخارجية األميركية، ىيبلر  كمينتون، الرافض فكرة وزير الدفاع إييود باراأ 
الداعية الأ انسحاب أحاد  الجانب من الضفة في حا  فش  المفاوضات، وروليا إن المفاوضات المباشرة 

يمي ال الفمسطيني. ورا  إن االنسحاب من طرم واحد ىي السبي  الوحيد لمخروج من م زق الصراع اإلسرا 
 .يمكن أن يكون الح  األمث  في ىذه الظروم

وأضام يدلين، الذ  يترأس حاليًا معيد األبحاث األمنية في ت  أبيب، أن حالة الجمود في المفاوضات 
أوساطا في اليمين  القا مة حاليا، التي فرضيا ر يس الوزرا  اإلسرا يمي، بنيامين نتنياىو، والتي تري 

  ب.اإلسرا يمي والحكومة، ىي لعنة واخطارىا بال ة عمأ مصال  إسرا ي  والمستفيد الوحيد منيا ىم العر 
وأعرب يدلين عن ت ييده لمضمون ارتراح باراأ، بخصوص االنسحاب من الضفة بشك  أحاد  الجانب، 

أ ان "عمأ إسرا ي  أن تعين حدودىا بما الفتًا خبل  الجمسة الختامية ألعما  مؤتمر األمن القومي، ال
يضمن ليا أن تكون دولة ييودية وديمورراطية". وزعم ب ن الفمسطينيين ال يستطيعون في الظروم الحالية 
التوص  إلأ سبلم، مضيفًا "لقد حان الورت إلحداث انعطام في التفكير المبدأ  حيا  تسوية الصراع، 

دود التي تعتقد أنيا تضمن مصالحيا، من دون انتظار الطرم بحيث تقرر إسرا ي  االنسحاب إلأ الح
 .الفمسطيني

 3/2/1021، المستقبل، بيروت
 
 

 اليوم بالقوانين العنصرية تحتمنا "إسرائيل"زحالقة:  20
األسرار القذرة “را  عضو البرلمان اإلسرا يمي الكنيست جما  زحالقة، في مداخمة تحت عنوان : رام اهلل

، أمس إن إصرار ر يس الوزرا  اإلسرا يمي بنيامين نتنياىو والمسؤولين اإلسرا يميين ” يميةلمديمقراطية اإلسرا
أدل إلأ  1191في فمسطين التاريخية المحتمة منذ عام ” دولة ييودية وديمقراطية“عمأ إرامة ما تسمأ 

شروط بإبعادىم تيجير أى  الببلد األصميين الفمسطينيين، حيث أدركت القيادة الصييونية أن مشروعيا م
عن ببلدىم إليجاد أكثرية ييودية مصطنعة تقيم نظام ديمقراطية إسرا يمية عمأ أساس حكم األرمبية، فمو لم 

ر الفمسطينيون، لكانوا األرمبية ولما رامت أصبًل  وأضام أن السر القذر  .الدولة الييودية الديمقراطية“ُييجَّ
الترانسفير )التيجير( كشرط مسبق لوجودىا. ولكن بعد أن رامت  لمديمقراطية اإلسرا يمية ىو أنيا تعتمد عمأ
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إسرا ي  استخدمت الديمقراطية ك داة لمسيطرة عمأ الج رافيا من خبل  سمسمة من روانين مصادرة األراضي 
الكنيست وطبقت كميا باتجاه واحد وىو نق  األرض من  والممتمكات تم إررارىا بإجرا ات ديمقراطية في

عبر مخططات سمطوية، تستمر إسرا ي  في الحرب التي بدأتيا “وخمص إلأ القو   ود.إلأ اليي الفمسطينيين
لسمب األرض والوطن في الماضي بقوة السبلح واليوم تحتمنا بالقوانين العنصرية التي تنتجيا ما  1191عام 

 .”تسمأ بالديمقراطية اإلسرا يمية
 3/6/2012، االتحاد، أبو ظبي

 
 يوصي مجنداتو بالصراخ في حال تعرضن لالختطاف الجيش اإلسرائيمي 12

"اصرخن ب عمأ صوت في حا  تعرضتن لبلختطام، صراخكن سيردع "المخربين" : وكاالت – القدس
وسيقمص من فرص اختطافكن"ال ىذا ىو ممخص التوصية والنصيحة التي أسداىا الجيش اإلسرا يمي 

ح بو مصدر عسكر  مسؤو ، لمورن "القناة لمجنداتو في حا  تعرضن لمحاولة اختطام وفقا لما صر 
 .الثانية" اإللكتروني الناطق بالعبرية

وذكر ضباط كبار في الجيش لممورن المذكور ان التعميمات الصادرة لمجنود والمجندات والمتعمقة بكيفية 
التصرم اثنا  عممية االختطام يجر  تحديثيا بشك  مستمر وجرل التشديد عمييا مؤخرا خاصة تمأ 

وامر والتعميمات الصادرة لممجندات والتي تطالبين بالصراخ المرتفن في حا  تعرضن لمحاولة اختطام اال
 العتقاد وتقدير القيادة بان ىذا الصراخ سيربأ منفذ  عممية االختطام وسيردعيم عن االستمرار بالعممية.

3/2/1021، الغد، عّمان  
 

     ة دون إذنإسرائيميات يتركن الخدم مجنداتيديعوت: ثمانية  11
أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية حدوث تمرد في إحدل رواعد جيش االحتبل  اإلسرا يمي القريبة 
من مدينة الخمي  المحتمة، عندما رررت ثماني مجندات من حرس الحدود م ادرة القاعدة وىن عمأ رأس 

  .وم الخدمة السي ة داخ  القاعدعممين، بسبب ممارسة التمييز بحقين مقاب  جنود اخرين، ونتيجة ظر 
وبحسب الصحيفة، فإن المجندات تتبن إلأ الموا  الموسن في جنوب الضفة ال ربية التابن لجيش االحتبل  
 اإلسرا يمي، وىن يخدمن في ميام الحراسة عمأ المستوطنين والفمسطينيين في منطقة 

 
وة الشاذة جا ت بعد فترة معاناة طويمة الحرم اإلبراىيمي، موضحة أن إردام المجندات عمأ ىذه الخط

 .لممطالبة بتحسين ظروم خدمتين داخ  القاعدة
2/2/1021، فمسطين أون الين  

 
 تطالب بالعدالة  "إسرائيلـ"مظاىرات ب 23

تظاىر االم اإلسرا يميين مسا  السبت في ثبلث مدن ضد ارتفاع أسعار اإليجارات وما أسموه وكاالت: 
اعية، محاولين إعادة إطبلق الحركة االحتجاجية الواسعة التي شيدتيا الببلد صيم الخم  في العدالة االجتم

وتجمن ما يقدر بنحو خمسة االم شخص في ت  أبيب ورددوا ىتافات مث  "الشعب يطالب  .2011العام 
إسرا ي   بالعدالة االجتماعية" و"نحن األرمبية نخرج إلأ الشوارع". وردمت فررة "إيزابو" الموسيقية التي مثمت

 في مسابقة األرنية األوروبية "يوروفيجن" األسبوع الماضي، عروضا موسيقية لممتظاىرين.
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وفي القدس ال ربية، سّير أكثر من ألم شخص مظاىرة باتجاه مقر إرامة ر يس الوزرا  اإلسرا يمي بنيامين 
ورب   ب بالعدالة االجتماعية".نتنياىو، حاممين الفتات كتب عمييا "نريد العدالة ال الصدرة" و"الشعب يطال

المظاىرات، عرض المنظمون مطالبيم عبر مورن فيسبوأ، وتتضمن تحسين وتطوير الخدمات االجتماعية، 
 واالستثمار في ضواحي المدن اإلسرا يمية، والحد من ربل  المعيشة، وخفض الضرا ب رير المباشرة.

 2/6/2012، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لسجون تراجعت عن قرارىا بنقل أسرى غزة وتعيدت بتنفيذ اتفاق األسرى إدارة اجمعية حسام:  10
رالت جمعية األسرل والمحررين "حسام": إن إدارة السجون تراجعت عن ررارىا بنق  أسرل رزة  :حسن جبر

ذكرت جمعية "حسام" أن لجنة ممثمة عن ريادة اإلضراب الذ  خاضو و  وتعيدت بتنفيذ اتفاق األسرل.
عت، مؤخرًا، بممثمين عن إدارة مصمحة السجون اإلسرا يمية في سجن نفحة لمنارشة تداعيات األسرل اجتم

أسيرًا من أسرل رطاع رزة  395الخروق اإلسرا يمية التفاق األسرل، وعمأ رأسيا ررار إدارة السجون نق  
ر أبو سيسي القابعين في سجن نفحة وتوزيعيم عمي باري السجون، إضافة إلأ استمرار عز  األسير ضرا

 ومعاناة األسيرين السرسأ والريخاو  وما رد يتسبب بو ذلأ من انفجار جديد لؤلوضاع داخ  السجون.
ورالت الجمعية نقبًل عن األسرل إنيم أكدوا خبل  االجتماع رفضيم المطمق لقرار مصمحة السجون نق  

جانب مطالبة اإلدارة بتنفيذ بنود أسرل رزة، ميددين بمقاومة ىذا القرار بك  ما يمتمكونو من روة، إلأ 
االتفاق الذ  توص  إليو الطرفان في الرابن عشر من الشير الماضي خاصة البند المتعمق بزيارة أىالي 

نيا  ما يسمأ المنن األمني من الزيارة لعا بلت عدد كبير من أسرل الضفة ال ربية.  أسرل رطاع رزة واا
م": إن إدارة مصمحة السجون تراجعت عن ررارىا نق  أسرل ورا  األسرل في رسالة تمقتيا جمعية "حسا

رطاع رزة وتشتيتيم في السجون، متعيدة بالسماح ألىالي أسرل القطاع بزيارة أبنا يم بنفس اآللية المعمو  
دريقة، مؤكدة عزميا عمأ رفن ما  45بيا من باري األسرل، عمأ أن تكون الزيارة مرة ك  أسبوعين ولمدة 

 أسير من أسرل الضفة ال ربية. 2000ألمني عن زيارة يسمأ الحظر ا
يجاد ح   كما تعيدت إدارة السجون بدراسة مطالب األسرل المتعمقة بإنيا  عز  األسير ضرار أبو سيسي واا

 لم ساة األسيرين السرسأ والريخاو .
 3/2/1021، رام اهلل، األيام

 
 باء عن األقسامالوحدات الخاصة "المتسادا" تقتحم سجن عوفر وتقطع الكير  11

( سجن عوفر 6-1رام اهلل: ارتحمت الوحدات الصييونية الخاصة "المتسادا" ووحدة "ناحشون" اليوم السبت )
 ونفذت فيو حممة تفتيش واسعة وعاثت في ررم األسرل.

المتسادا المتخصصة في  ةوتمقأ "المركز الفمسطيني لئلعبلم" اتصاال ىاتفيا من األسرل أكدوا خبللو أن وحد
فأ السجن وأجرت حممة  24ارتحام السجون ترافقيا الكبلب البوليسية المدرية أردمت عمأ ارتحام رسم 

تفتيش واسعة. وأضام األسرل أن القوات الصييونية رمبت محتويات ررفيم رأسا عمأ عقب، ورامت بخمن 
يزة اتصا  يخفييا ببلط أرضيات "الدشات " وتكسير الحمامات الداخمية ل رم األسرل بحجو البحث عن أج

األسرل، ورامت بتفتيش األسرل بشك  عار ، ثم صادرت العديد من أرراضيم الشخصية عقب عممية 
االرتحام التي استمرت عدة ساعات، وىددتيم انو فأ حا  استمرت احتجاجاتيم ضد المحاكم، ورفضيم 

عادة وجبات الطعام، ستقوم اإلدارة بعمميات ارتحام م ماثمة بشك  دور . وأشار األسرل الخروج لممحاكم، واا
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وعاثت فييما  255521" ورامت بارتحام ررم 24إلأ أن ادارة السجن رامت بقطن الكيربا  عن القسم "
فسادًا، ونقمت االسرل الذين تواجدو فييا الأ العيادات الخارجية، كما رامت ردارة السجن بفص  كاب  

 راوح.، وصادرت عددا من الم24و  21التمفاز عن رسمّي 
 1/2/1021المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 غارات عمى قطاع غزةخمس في  فمسطينيينسبعة  إصابة 12

شنت طا رات االحتبل  اإلسرا يمي فجر اليوم األحد خمس رارات عمأ أىدام متفررة في رطاع رزة،  : رزة
 مما أورن عددا من اإلصابات في صفوم المدنيين.

أطفا  جرا   4مواطنين بينيم  7الطوارئ في رطاع رزة، عن إصابة وأعمنت المجنة العميا لئلسعام و 
صاروخ سقط عمأ أجزا  من منز  يعود لعا مة "الفقي" في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث نقموا إلأ 

 مستشفأ "شيدا  األرصأ" في دير البم  لتمقي العبلج من إصابات طفيفة.
رارات وىمية تزامنا من عمميات القصم، وذلأ  20أكثر من وأشار مراسمنا إلأ أن طا رات االحتبل  شنت 

ألو  مرة منذ عدة سنوات، مما أحدث حالة من الذعر واليمن في صفوم المواطنين جرا  شدة االنفجارات 
 التي كانت تسمن بين الفينة واألخرل.

 3/2/1021، وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا 
 

 القرى والبمدات الحدودية خان يونس: دبابات االحتالل تواصل قصف 13
سادت أجوا  التوتر في محيط مناطق التماس شرق محافظة خان يونس، نيار أمس، بعد أن  محمد الجم :

وأطمقت دبابات ونقاط  صعدت روات االحتبل  اعتدا اتيا باتجاه البمدات والقرل المحاذية لخط التحديد.
ة والثقيمة ورذا م الدبابات، مستيدفة ررل وبمدات مراربة عسكرية إسرا يمية النار من األسمحة المتوسط

ووفقًا لمصادر متعددة فإن القصم تركز في محيط ما يسمأ معبر  زراعية تقن شرق محافظة خان يونس.
 "كيسوفيم"، في حين تعرضت المنطقة المحيطة بمعبر "صوفاه" إلطبلق نار استيدم مزارع ومناطق خالية.

طبل ق النار تزامن من تحركات واسعة لمدبابات واآلليات العسكرية اإلسرا يمية وأكدت المصادر أن القصم واا
عمأ طو  خط التحديد، مشيرة إلأ أن الدبابات تقدمت في أكثر من مورن باتجاه ال رب ومشطت أراضي 

وفي ظ  التصعيد اإلسرا يمي في مناطق خط التحديد أخمأ مزارعون أراضييم  زراعية رب  أن تتراجن.
 توجيوا إلأ مناطق أكثر أمنًا.وحقوليم و 

 3/2/1021، األيام، رام اهلل
 

 وناشطة أسكتمندية خالل تظاىرة بيت أمر ضد االستيطان ستة فمسطينيينإصابة  14
مواطنين وناشطة أسكتمندية في بمدة بيت أمر، شما  الخمي ، جرا  اعتدا  روات  6الخمي : أصيب، أمس، 

الستيطان، في محيط مستوطنة "كارمي تسور" المقامة جنوب االحتبل  عمأ التظاىرة األسبوعية ضد ا
ورفن المشاركون في تظاىرة بيت أمر األعبلم الفمسطينية والشعارات المنددة باالحتبل  والقيود التي  البمدة.

يفرضيا لمنن وصو  المواطنين إلأ أراضييم في محيط مستوطنة "كارمي تسور"، إلأ جانب شعارات 
متر من السياج العاز  حو   100وطنة، ونظمت في منطقة العقبة، عمأ بعد نحو تطالب بتفكيأ المست
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المستوطنة من الجية الشمالية ال ربية، وىي منطقة رريبة من ظير جالس، حيث يواص  المستوطنون بنا  
 وحدات استيطانية جديدة كانوا شرعوا في إرامتيا الصيم رب  الماضي.

 3/2/1021، األيام، رام اهلل
 

 تتوّحد بكل أطيافيا ضد المخطط الداىم "التجنيد لمجميع"   04في أراضي  ة المتابعةلجن 15
، سكرتارية لجنة المتابعة لبحث مس لة "الخدمة المدنية" و"التجنيد 1021-6-1اجتمعت اليوم، السبت 

ىذه لمجمين" و"التساو  بالعب " وبيذا كانت المجنة موحدة بكافة أطيافيا في رفضيا الحاسم لمختمم 
وجا  في ررارات لجنة المتابعة، أن األولأ في الحكومة منارشة الحقوق الميدورة لممواطنين العرب،  الصي .

والتحريض والقوانين العنصرية واإلرصا ية، بدال من الحديث عن تساو  في "العب "، وتسا لت المتابعة عن 
  أم عب  الدولة الرأسمالية؟! ثم أن أ  عب  يتحدثون: ى  ىو عب  "الدولة الييودية" أم عب  االحتبل

الجماىير العربية تعم  وتدفن الضرا ب التي تسرق الحكومة نصفيا لمشارين "األمن"، إضافة إلأ أن 
الجماىير العربية ىي أى  الوطن، ىي التي ُنيبت أراضييا وثرواتيا الطبيعية، وعمأ الدولة أن ُتعيد ىذه 

 عربية بالال"تساو  بالعب "!المنيوبات، ال أن تطالب الجماىير ال
ورررت المتابعة مقاطعة "لجنة بميسنر" المكونة من عشرة يمينيين وتنحصر صبلحياتيا فيما يسمأ بالالتقاسم 

كذلأ، رررت المتابعة تكميم "لجنة مناىضة الخدمة المدنية وكافة اشكا  التجنيد" وسكرتير   بالعب ".
اطات الجماىيرية الميدانية المناىضة لمخدمة "المدنية"، االحزاب، بوضن برنامج تصاعد  لعدد من النش

 منيا ميرجان شبابي ضخم ينق  مورم الشباب الحاسم ضد "الخدمة المدنية" وأفكار "التجنيد لمجمين".
 1/2/1021، 04عرب 

 
 
 

 محافظ نابمس يمنع دخول البطاطا اإلسرائيمية إلى أسواق المدينة 30
كر ، أمس تعميماتو بمنن إدخا  البطاطا اإلسرا يمية إلأ أسواق لندن: أصدر محافظ نابمس جبرين الب

المحافظة.. وصرح الناطق الرسمي باسم محافظة نابمس، أن ذلأ ي تي بنا  عمأ ررار وزير الزراعة وليد 
 عسام يمنن إدخا  البطاطا اإلسرا يمية إلأ األسواق الفمسطينية.

 3/2/1021، الشرق األوسط، لندن
 

 ث سجل ناخبي قطاع غزةبدء عممية تحدي 32
الفمسطينية أمس عممية تحديث سج  الناخبين في رطاع رزة  بدأت لجنة االنتخابات المركزية :رام اهلل

طبلق حمبلت التوعية الميدانية لمجميور واستقطاب الكوادر البشرية وتدريبيا،  دارية واا بتحضيرات لوجستية واا
اخبين المتوفين وال ا بين خبل  األسبوعين الخامس والسادس تمييدًا لتسجي  الناخبين الجدد وحذم أسما  الن

 من العممية. 
 3/2/1021، االتحاد، أبو ظبي

 
 يبدأ حممة لدعم القدس منيب المصري فمسطينيالعمال األرجل  31
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رام اهلل: دعا رج  األعما  الفمسطيني منيب المصر ، الأ وضن القدس المحتمة في مقدمة األولويات 
لجسم الفمسطيني ومفتاح السبلم في المنطقة، مشددًا عمأ أىمية تسخير ك  اإلمكانات من باعتبارىا رأس ا

أج  حمايتيا والنيوض بوارعيا وتعزيز صمود أبنا يا. ورا  المصر  الذ  بدأ بقيادة جيود لتجنيد أوسن 
يا الك  ىذه ميمة وطنية مقدسة، يتحم  مسؤوليت“دعم سياسي ومالي ومعنو  لحماية المدينة المحتمة 

الفمسطيني، وفي مقدمتيم أى  القدس حراس القيامة واألرصأ، حراس التاريخ في مواجية تيويدىا ومحو 
وي تي ذلأ في إطار سمسمة اجتماعات في سياق التحضيرات  ”.معالميا التاريخية المسيحية واإلسبلمية

الخاص الفمسطيني باعمار القدس  لممباشرة الجدية والفعمية لمنيوض بوارن القدس من زيادة مساىمة القطاع
ىذا واجب عمينا وحق ليذه المدينة، وكذلأ سوم نعم  وبك  طارتنا عمأ استثمار عبلراتنا “ورا  المصر  

 ”.وصبلتنا الخارجية من أج  القدس ودعميا
 3/2/1021، الخميج، الشارقة

 
 الخميلب  في حي تل رميدة مستوطنون يستيدفون منازل وأشجار زيتون 33

ىاجم مستوطنون متطرفون في الخمي ، جنوب الضفة ال ربية، مناز  ومؤسسات وأراضي تابعة  هلل:رام ا
لمفمسطينيين في حي ت  رميدة وسط المدينة، وىي المنطقة األكثر توترا في الضفة ال ربية. واستيدم 

و العمم الفمسطيني، المستوطنون مناز  الفمسطينيين ورشقوىا بالحجارة، كما استيدفوا مركزا ثقافيا رفن فور
وحاولوا إنزالو بالقوة، وأحرروا شجرة زيتون يزيد عمرىا عمأ ألم عام، وكتبوا عمأ الجدران شعارات مناو ة 

، «باروخ مارز »ورا  شيود عيان إن المستوطنين المتطرفين تحركوا تحت ريادة  لمعرب، وتدعو لقتميم.
 يم.وتحت حراسة الجيش اإلسرا يمي الذ  لم يتدخ  لردع

 3/2/1021، الشرق األوسط، لندن
 
 

 فمسطينًيا خالل أسبوع 20مبني وىّجر  23: االحتالل ىدم أوتشا 30
مواطنًا فمسطينًيا بسبب عمميات  60اتيم تقرير أممي سمطات االحتبل  اإلسرا يمي، بتيجير ما يزيد عن 

ة( وشرري القدس المحتمة، إضافة اليدم التي نُفذت في المنطقة "ج" )الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية إسرا يمي
شخص اخرين عمأ األر   كما وتم استيدام مساكن طار ة مجدًدا رامت األمم المتحدة  200إلأ تضرر 

-1بتمويميا. وذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي المحتمة "أوتشا" في تقرير صدر، السبت 
مساكن  7مبنأ فمسطينًيا من بينيا  27لماضي، :" إن سمطات االحتبل  ىدمت خبل  األسبوع ا6-1021

في المنطقة "ج" في الضفة ال ربية بحجة عدم حصوليا عمأ تراخيص إسرا يمية لمبنا ، مما أدل إلأ تيجير 
 طفبل عمأ األر .  40مواطنا، من بينيم  60

حكومية وبتموي  وأشار التقرير إلأ أن بعض المباني التي ىدمت، تم توفيرىا عمأ يد منظمات دولية رير 
من صندوق االستجابة اإلنسانية التابن لؤلمم المتحدة، حيث تقدمت بيا كمساعدة طار ة في أعقاب عمميات 
ىدم سابقة. وذكر أن سمطات االحتبل  في شرري القدس المحتمة، ىدمت أيضا مبنيين سكنيين، من بينيما 

عمأ يد مالكييما بعد حصوليما عمأ أوامر منز  في صور باىر، وما تبقأ من منز  في البمدة القديمة، 
 باليدم. 
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مبنأ لكسب الرزق من بينيا حظا ر لمماشية وأخرل  22وأشار إلأ أنيا ىدمت خبل  ىذا األسبوع أيًضا 
 شخص عمأ األر .  200تستخدم ألرراض تجارية، ونتيجة لذلأ تضررت مصادر رزق 

ي ررية حزما صادرت السمطات اإلسرا يمية معدات وأضام التقرير: "وفي سياق عممية اليدم التي ورعت ف
 تضمنت االت ضخ لمورود ومولدات كيربا  إضافة إلأ مصادرتيا لمورود". 

كما أصدرت السمطات اإلسرا يمية أوامر ورم البنا  ضد مبنيين سكنيين في ررية حجة، ررب مدينة رمقيمية 
اضي التي تقن بالقرب من مستوطنة "إيمانوي " دونًما من األر  30شما  الضفة ال ربية، وأمر مصادرة ضد 

وتعود لقرية دير استية في سمفيت ألسباب أمنية. ولم يتمكن الفمسطينيون من استخدام ىذه األرض منذ 
 نظرا ألنيا تقن داخ  السياج المحيط بالمستوطنة. 2996

 1/2/1021، فمسطين أون الين
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منعت سمطات االحتبل  اإلسرا يمي ما ة وثمانية مواطنين فمسطينيين في الضفة ال ربية من السفر : رام اهلل
عبر معبر "الكرامة" ررب أريحا، وىو المنفذ الوحيد لمضفة ال ربية عبر األردن، وذلأ خبل  الشير الماضي 

، في بيان تمّقت "ردس برس" نسخة عنو، اليوم السبت ورالت الشرطة الفمسطينية في رام اهلل )أيار/ مايو(.
(، إن سمطات االحتبل  أعادت خبل  الشير الماضي ما ة وثمانية مواطنين فمسطينيين عن معبر 6|1)

الكرامة، ومنعتيم من السفر وفقًا لحجج أمنية، مشيرًة إلأ أن عدد المسافرين عبر معبر الكرامة خبل  الفترة 
يشار إلأ أن سمطات  نون ألم مواطن فمسطيني مناصفة بين القادمين والم ادرين.ذاتيا بم  ستة وثما

االحتبل  تتحكم في المنفذ الوحيد لمضفة ال ربية معبر "الكرامة" عبر بسط سيطرتيا األمنية عميو، والتحكم 
 بإجرا ات التفتيش والمنن لممواطنين الفمسطينيين الداخمين إلأ الضفة أو الم ادرين منيا.

 1/2/1021دس برس، ق
 

 : كل األراضي اإلسرائيمية والقواعد األميركية بالمنطقة في مرمى صواريخناإيران 32
لندن: أعمن المستشار العسكر  لممرشد األعمأ لمجميورية اإلسبلمية اية اهلل عمي خالامن ي، أمالس،  -طيران 

ووية، مؤكدا أن ىذا الرد ساليكون أن إيران سترد عسكريا عمأ أ  ىجوم إسرا يمي أو أميركي عمأ منشآتيا الن
 «.ضعيفة»، لكنو اعتبر في الورت نفسو أن مخاطر حدوث مث  ىذا اليجوم «متناسبا وحجم الضرر»

را الالد الحالالرس الثالالور  اإليرانالالي، إن الشالالروط ريالالر  1007ورالالا  الجنالالرا  يحيالالأ رحالاليم صالالفو ، الالالذ  كالالان حتالالأ 
ين األميالالالركيين واإلسالالالرا يميين وتالالالذكيرىم بصالالالورة مواتيالالالة لمثالالال  ىالالالذا اليجالالالوم، عمالالالأ الالالالررم مالالالن تحالالالذيرات المسالالالؤول

إذا فشمت المفاوضات بين إيالران والقالول الكبالرل بشال ن « جمين الخيارات مطروحة عمأ الطاولة»منتظمة ب ن 
 برنامج إيران النوو  المثير لمجد .

، وبالتالالي «بالد  الحالرب لكالن لاليس بإمكانيمالا إنياؤىالا»وأضام صفو  أنو بإمكالان إسالرا ي  والواليالات المتحالدة 
ريالر « الوضالن السياسالي واالرتصالاد  واالجتمالاعي»، وتالابن أن «مفتاح ح  ىذا النالزاع»فإنيما يمنحان إيران 

يريالالد )الالالر يس األميركالالي بالالاراأ( أوبامالالا أن تالالتم إعالالادة انتخابالالو )فالالي »مبل الالم لممسالالؤولين فالالي البمالالدين. وأضالالام 
)ر يس الوزرا  اإلسرا يمي بنيامين( نتنيالاىو ىشالة نوفمبر/ تشرين الثاني( ولن يبدأ حربا جديدة )...( وحكومة 

 «.وأ  نزاع رد يسقط حكومتو
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حالالزب اهلل »، مشالاليرا إلالالأ أن «كالال  األراضالالي اإلسالالرا يمية ىالالي فالالي مرمالالأ صالالواريخنا»وذكالالر الجنالالرا  صالالفو  أن 
إذا « المبنالالالاني )حميالالالم إيالالالران( الالالالذ  يممالالالأ االم الصالالالواريخ سالالاليوجييا عمالالالأ األرجالالال  ضالالالد النظالالالام الصالالالييوني

 إيران. ىوجمت
راعالدة  10ليس لدينا إمكان الوصو  إلأ أراضييا، ولكن ىناأ »واعتبر صفو  أنو بالنسبة لمواليات المتحدة 

وأضالالالالام أن  «.ألالالالالم جنالالالالد  أميركالالالالي فالالالالي المنطقالالالالة يمكالالالالن أن تصالالالال  إلالالالالييم إيالالالالران 200أميركيالالالالة وأكثالالالالر مالالالالن 
وأن كال  رواعالدىم فالي مرمالأ  األميركيين يعرفون جيدا أن سفنيم السالتين فالي الخماليج وفالي بحالر عمالان ميالددة»

 «.صواريخنا
 3/2/1021، الشرق األوسط، لندن
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أفالاد محمالالد أحمالد الحمالالاد  عضالو مجمالالس إدارة جمعيالة دار البالالر ر اليس رطالالاع المشالارين الخيريالالة بال ن الجمعيالالة 
م إلالالأ 1021ىالالال/2433وع دار البالالر لزكالالاة المالالا  عالالن عالالام ألالالم درىالالم فالالي إطالالار مشالالر  500خصصالالت مبمالال  

جمعيالالة المركالالز العممالالي لمدراسالالات المنيجيالالة واألبحالالاث العمميالالة فالالي محافظالالات الضالالفة ال ربيالالة بالالرام اهلل والقالالدس 
الشريم في فمسالطين لمسالاعدة الفقالرا  والمحتالاجين والتخفيالم عالن كاىال  األسالر الفمسالطينية وتمبيالة احتياجاتيالا 

عانة طالب العمم والمريض الفقير.اإلنسانية واالج  تماعية والصحية والتعميمية واا
ويالالالالتم تسالالالالميم المبمالالالال  عمالالالالأ دفعالالالالات لجمعيالالالالة المركالالالالز العممالالالالي لمدراسالالالالات المنيجيالالالالة واألبحالالالالاث العمميالالالالة ضالالالالمن 
المسالالاعدات التالالي تقالالالدميا ليالالم دار البالالالر بيالالدم تخفيالالالم معانالالاتيم فالالي ظالالال  الظالالروم اإلنسالالالانية الصالالعبة التالالالي 

ألالالالم درىالالالم كدفعالالالة مالالالن مسالالالاعدات الجمعيالالالة لتنفيالالالذ مشالالالروع  50ت الجمعيالالالة دعمالالالًا رالالالدره يمالالالرون بيالالالا، كمالالالا رالالالدم
 الجمباب الشرعي.

 3/2/1021، البيان، دبي
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ومتالالالالو االرتالالالالراح الالالالالذ  عرضالالالالو وزيالالالالر الالالالالدفاع اإلسالالالالرا يمي، اييالالالالود بالالالالاراأ، عمالالالالأ حك: امالالالالا  شالالالالحادة -القالالالالدس 
خطالالالوات عميقالالالة لتسالالالوية الصالالالراع مالالالن »باالنسالالالحاب مالالالن طالالالرم واحالالالد فالالالي الضالالالفة ال ربيالالالة واتخالالالاذ مالالالا أسالالالماه 

، تالالالزامن مالالالن تسالالالميم اسالالالرا ي  رفالالالات جثالالالث الشالالاليدا  الفمسالالالطينيين، مالالالن جيالالالة، واحتالالالدام النقالالالاش «الفمسالالالطينيين
المحمومالالة التالالي  اإلسالالرا يمي حالالو  المشالالارين االسالالتيطانية فالالي القالالدس والضالالفة، مالالن جيالالة اخالالرل، ومالالن الجيالالود

يبذليا باراأ من ر اليس حكومتالو، بنيالامين نتانيالاىو، لتوجيالو ضالربة إلالأ ايالران. كال  ىالذه األمالور مترابطالة ورالد 
وواضالال  أن توسالالين مشالالارين االسالالتيطان زاد عالالن الحالالد الالالذ  يحتممالالو البرنالالامج  باتالالت الواحالالدة تيالالدد األخالالرل.

مون مالالالن رالالالول أساسالالية فالالالي الحكومالالالة، ويبنالالالون االسالالتراتيجي لمحكومالالالة اإلسالالالرا يمية، إذ أن المسالالتوطنين مالالالدعو 
يوميالالالًا ويعالالالدون المزيالالالد مالالالن المشالالالارين وحمفالالالاؤىم فالالالي الحكومالالالة والكنيسالالالت، يمالالالررون القالالالوانين التالالالي تمالالالنحيم 

معيالالد »تسالالييبلت لمزيالالد مالالن البنالالا  والتيويالالد والتوسالالن االحتبللالالي. ومالالا رالالالو بالالاراأ أمالالام المالالؤتمر السالالنو  لالالال 
و ان اسالتمرار الجمالود فالي المفاوضالات مقابال  توسالين االسالتيطان انمالا في ت  أبيب ى« ابحاث األمن القومي

يخمالق وضالعًا متفجالرًا فالي كال  لحظالة، وتفالرض المشالارين االسالتيطانية امالرًا وارعالًا يعيالق التقالدم بعمميالة السالالبلم. 
ال وعمميالالالة تسالالالميم رفالالالات الفمسالالالطينيين، التالالالي أراد بيالالالا نتانيالالالاىو أن تبالالالدو تحركالالالًا ايجابيالالالًا باتجالالالاه الفمسالالالطينيين، 

تحقالالق المرجالالو. فيالالي خطالالوة بسالاليطة ال تورالالم التالالدىور الحاصالال . بالال  إن ىنالالاأ مالالن يراىالالا تعبيالالرًا عالالن حالالا  
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اإلربالالاأ التالالي تعيشالاليا ىالالذه الحكومالالة وتعبيالالرًا عالالن اإلفالالبلس، اذ ال يوجالالد مالالا تقدمالالو لعمميالالة السالالبلم سالالول رفالالات 
 يمي.موتأ، من العمم أن حتأ ىذه الخطوة البسيطة تمقأ معارضة في اليمين اإلسرا 

أما باراأ فيريد خطوات جدية أخرل وألىدام أخرل. فيو يقوم بنشاط محموم، جنبًا إلأ جنب من نتانياىو، 
لتمييالالد األجالالوا  أمالالام توجيالالو ضالالربة إليالالران. ويعتقالالد أن مثالال  ىالالذه الضالالربة تحتالالاج إلالالأ أجالالوا  حميمالالة محيطالالة 

خطالالالوة كبيالالالرة نحالالالو التسالالالوية مالالالن بإسالالالرا ي . وىالالالذه األجالالالوا  يمكالالالن أن تتالالالوافر فقالالالط إذا أرالالالدمت اسالالالرا ي  عمالالالأ 
الفمسطينيين. والعالمون باألمور يقولون إن باراأ ال يستمن إلأ اصوات داعمي التوجو نحو عمميالة سالممية، 
بالال  يسالالتمن إلالالأ أصالالوات وتقالالديرات رفارالالو فالالي ريالالادة الجالاليش والمخالالابرات، الالالذين يحالالذرون مالالن خطالالر انفجالالار 

 انتفاضة ثالثة اشد خطورة من سابقتييا.
السيد حسالن نصالراهلل بتوجيالو الصالواريخ الالأ « حزب اهلل»أنو في أعقاب تيديدات األمين المعام لال فالمعروم 

نصراهلل ىدد باشالتعا  فالي الشالما . وفالي »اسرا ي ، خرج الضباط في حممة تحمي  وتحذير. وبحسب ىؤال ، 
نتخابالالات فالالي الجنالالوب الوضالالن لالاليس افضالال  فاإلنجالالاز الكبيالالر لئلخالالوان المسالالممين فالالي الجولالالة األولالالأ مالالن اال

مصر وتصريحات المرشحين النيا يين عن نيتيما اعادة فت  اتفاق السبلم من اسرا ي  ال تبشر بالالخير فالي 
ذا كانت الجولالة الجديالدة مالن المحادثالات بالين  سالتنتيي بتحقيالق « حمالاس«و« فالت »الجبية الجنوبية ايضًا. واا

الورالالت الالذ  تبتعالد فيالو المفاوضالات عالالن االتفالاق بإرامالة حكومالة وحالدة وتحديالالد موعالد رريالب لبلنتخابالات، فالي 
 «.االتفاق الدا م، فستبدو االنتفاضتان األولأ والثانية كمطر صيفي مقارنة بالعاصفة التي ستقن

 درس لبنان
حممة التحالريض التالي رافقالت ارتالراح بالاراأ لالم تشالجن المشالارين االسالتيطانية فحسالب، بال  جعمالت مالن التقالارير 

بارات اإلسرا يمية حو  األوضاع في جنالوب لبنالان مالادة دسالمة لمتحالريض. التي تنشرىا اجيزة األمن واالستخ
يكالالرر اليالالوم خطالال ه  1000وبحسالالب ىالالؤال  فالالإن بالالاراأ الالالذ  انسالالحب مالالن جنالالوب لبنالالان فالالي أيالالار )مالالايو( عالالام 

باالنسالالحاب مالالن الضالالفة. ورالالا  القيالالاد  فالالي حالالزب الميكالالود الالالوزير جالالدعون سالالاعر ان االنسالالحاب مالالن جنالالوب 
مالالن رطالالاع رالالزة بقيالالادة ارييالال  شالالارون، اثبالالت فشالالمو حيالالث تحولالالت المنطقتالالان الالالأ مصالالدر لبنالالان بقيالالادة بالالاراأ و 

لمصواريخ الأ شما  وجنوب اسرا ي . ومن االنسحاب من الضفة، يرل سالاعر، ان اطالبلق الصالواريخ عمالأ 
 ت  ابيب يصب  ميمة سيمة ب  ان انسحابًا كيذا سيجع  الضفة رزة ثانية بقيادة حماس.

يض عمالالالأ ارتراحالالالات دعالالالم العمميالالالة السالالالممية، مبالالالادرات تعررالالال  مسالالالاعي التوجالالالو نحالالالو وتبالالالرز فالالالي حممالالالة التحالالالر 
المفاوضات والح  السممي. فعضو الكنيست من الميكود، مير  ري م عرضت عمأ الكنيست ارتراحًا لضالم 
الضفة ال ربية الأ اسرا ي . وىذا االرتراح عزز النقاش اإلسرا يمي وىناأ من اعتبره ورطالة جديالدة إلسالرا ي  

  تدخميا في ازمة دولية ليا ابعاد خطيرة.
 ما يخشاه باراك

فالالي مقابالال  حممالالة التحالالريض ىالالذه فالالإن الوارالالن عمالالأ األرض، الالالذ  يخشالالاه بالالاراأ، بالالات اليالالوم واضالالحًا لمعيالالان. 
المشارين االستيطانية التي تنفذ بوتيرة عالية وبدعم من نتانياىو وعدد رير رمي  من وزرا و تزيد مالن ىيمنالة 

حو  دون التوص  الأ اتفاق. ولع  دعوة احد الوزرا  المقربين مالن نتانيالاىو السالت بل  انشال ا  االحتبل  وت
سكان المنطقة في ثوراتيم وبنا  المستوطنات، تعكس حقيقة ما يجالر  داخال  الحكومالة اإلسالرا يمية والسياسالة 

وتضالمن توسالين نطالاق الحقيقية لنتانياىو. فر يس الحكومة اتخذ رالرارات عالدة تالدعم المسالتوطنين ومشالاريعيم 
 البنا  في مستوطنات الضفة والقدس.



 
 
 

 

 

           12ص                                    1112العدد:                3/2/1021 األحد التاريخ:

طالبلق يالد المسالتوطنين الييالود  ررارات نتانياىو ىذه تنسجم من دعوة نالواب اليمالين الالأ ضالم الضالفة ال ربيالة واا
ليبنوىالالا ويحضالالرون الييالالا. وىالالذا مالالا انعكالالس فالالي األوامالالر التالالي اصالالدرىا نتانيالالاىو بتقالالديم المستشالالار القضالالا ي 

ًا لممحكمة العميا لكي تمنحيالا ميمالة أخالرل وال تمزميالا بيالدم مبالان اسالتيطانية ريالر رانونيالة لمحكومة طمبًا جديد
ولالاليس ىالالذا فحسالالب بالال  اصالالدر نتانيالالاىو اوامالالر لقا الالد «. ى ولبانالالا»كتمالالأ التالالي اريمالالت فالالي بيالالت ايالال  وعمالالأ تمالالة 

امالة مبالان المنطقة الوسطأ في الجيش اإلسرا يمي يمزمو بموجبيا عمأ التوريالن عمالأ امالر عسالكر  يسالم  بإر
 مورتة عمأ األراضي الفمسطينية، من دون استنفاذ إجرا ات التخطيط والبنا .

مشالالالروع متسالالالبيو كالالالرميم، الوارالالالن فالالالي الشالالالما  الشالالالرري مالالالن رام اهلل، مثالالال  صالالالارخ لترسالالاليخ االحالالالتبل  وسياسالالالة 
م  مالن مبنأ، بعضيا مناز  دا مة وبعضيا كرفانات، بتنسيق كا 10الحكومة الداعمة لو. فقد تم بنا  نحو 
فالالي الضالفة أصالالدرت أوامالالر لورالم أعمالالا  البنالالا  فالالي « اإلدارة المدنيالالة«المؤسسالة الرسالالمية. ومالالن أن مالا يسالالمأ

البالالالؤرة االسالالالتيطانية اال ان ىالالالذه اسالالالتمرت عمالالالأ نحالالالو منالالالتظم، ولالالالم تتخالالالذ أ  اجالالالرا ات عمميالالالة لورفالالالو ويتورالالالن 
متالالالر، فقالالالط، شالالالرري  700مسالالالؤولون ان تنشالالال  فالالالي ىالالالذا المكالالالان ازمالالالة جديالالالدة. متسالالالبيو كالالالرميم تقالالالن عمالالالأ بعالالالد 

وتكاد تقوم ك  المباني فييا عمأ  2999مستوطنة كوخام ىشاحر. وىذه بؤرة استيطانية رديمة، اريمت عام
أراض خاصة لمفمسالطينيين وىالي تعالرم كبالؤرة اسالتيطانية ريالر رانونيالة أيضالًا فالي التقريالر الالذ  سالبق وأعدتالو 

 .1005المحامية تاليا ساسون بتكميم من حكومة شارون في 
ذا إذًا مالالالا يخشالالالاه بالالالاراأ، أن يالالالؤد  مشالالالروع االسالالالتيطان الضالالالخم إلالالالأ ضالالالربات سياسالالالية إلسالالالرا ي  تضالالالعم ىالالال

التالالي طالمالالا « رالالوة الالالردع»مكانتيالالا وتزيالالد عزلتيالالا وتبقييالالا وحيالالدة فالالي مواجيالالة ايالالران، وربمالالا تفقالالدىا مالالا تسالالمية 
 ت نت بيا.

 3/2/1021الحياة، لندن، 
 

 إتمام حكومة الوحدة واالنتخابات التشريعية أبو مرزوق: سندرس المشاركة بالرئاسيات بعد 35
أكالالالد الالالالدكتور موسالالالأ أبالالالو مالالالرزوق، نا الالالب ر الالاليس المكتالالالب السياسالالالي لحركالالالة المقاومالالالة اإلسالالالبلمية : القالالالاىرة

"حمالالالاس"، أن العنالالالوان األساسالالالي إلنيالالالا  االنقسالالالام الفمسالالالطيني فالالالي الورالالالت الحاضالالالر ىالالالو تشالالالكي  الحكومالالالة 
 الفمسطينية.

(، "نحن فعمنا خطوات 6-1من "المركز الفمسطيني لئلعبلم"، السبت ) ورا  أبو مرزوق في مقابمة خاصة
عديدة لفت  الثقالة بالين فالت  وحمالاس فالي الضالفة ال ربيالة ورطالاع رالزة، رالد ال تكالون كافيالة ولكالن بالبل شالأ إذا 
انتقمنا مباشرة إلأ تشكي  حكومة، سيكون ىناأ نقمة كبيرة جًدا في ىذه المس لة, ونحن نريد أجوا  حقيقية 

 نستطين أن ننيي ىذا االنقسام الضار بالقضية الفمسطينية والضار بمستقب  الشعب الفمسطيني".حتأ 
 وفيما يمي نص الحوار كامبًل:

 
 التقيتم بالر يس جيمي كارتر أثنا  زيارتو لمتابعة االنتخابات المصرية ما سبب المقا ؟ -
 
خواني في ريادة الحركة بالر يس األمري - كي األسبق جيمي كارتر في العاصمة المصرية نعم التقينا أنا واا

القالالاىرة، ورالالد تنارشالالنا حالالو  اخالالر مسالالتجدات القضالالية الفمسالالطينية وعمالالأ رأسالاليا رضالالية األسالالرل فالالي سالالجون 
 االحتبل  الصييوني، وكذلأ تطورات ممم المصالحة الوطنية وتورين االتفاق األخير من حركة "فت ".

 



 
 
 

 

 

           11ص                                    1112العدد:                3/2/1021 األحد التاريخ:

دار اليالومين الماضاليين حالو  ممالم المصالالحة وتشالكي  دارت مباحثالات بالين وفالد  فالت  وحمالاس عمالأ مال -
 الحكومة .. ما ىي اخر التطورات ؟

 
إن أجوا  المقا ، الذ  عقد برعاية مصرية، كانت إيجابية بفض  اهلل، المقا  استعرض نتا ج زيارة لجنة  -

كدا عمأ دعميالا االنتخابات المركزية إلأ رطاع رزة حيث عبرت الحركتان عن ارتياحيما البال  لما تم، وأ
الكامالالالال  لعمالالالال  لجنالالالالة االنتخابالالالالات المركزيالالالالة إلنجالالالالاز عمميالالالالا فالالالالي تحالالالالديث سالالالالج  النالالالالاخبين، تمييالالالالدًا إلجالالالالرا  
االنتخابات الر اسية والتشريعية والمجمس الوطني، كما جرل في االجتماع االتفاق عمأ عالدد مالن القضالايا 

 جازىا وفق ما سبق وتم االتفاق عميو.المتعمقة بتشكي  حكومة التوافق الوطني واإلجرا ات المتعمقة بإن
 
لكالالن ررالالم االتفارالالات التالالي تالالتم تظيالالر عمالالأ السالالاحة مالالا يعكالالر صالالفو المصالالالحة ممالالا يعيالالدىا إلالالأ مربالالن  -

 الصفر ؟
 
لقد تم االتفاق عمأ استكما  كافة اإلجرا ات المتعمقة بنشالر األجالوا  اإليجابيالة وخاصالة مالا يتعمالق منيالا  -

سالالرعة إنجازىالالا بمالالا يعالالزز مالالن أجالالوا  الثقالالة والمصالالالحة، وتنفيالالذ كافالالة بنالالود بالحريالالات العامالالة والت كيالالد عمالالأ 
اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية في الساحة الفمسطينية بما يساعد في تمكين الشعب الفمسطيني 

 من إنجاز أىدافو الوطنية.
 
 وماذا عن تشكي  حكومة الوحدة الوطنية ؟ -
 
نقسالالام فالالي الورالالت الحاضالالر ىالالو تشالالكي  الحكومالالة الفمسالالطينية، نحالالن فعمنالالا إن العنالالوان األسالالاس إلنيالالا  اال -

خطالوات عديالدة لفالالت  الثقالة بالالين فالت  وحمالالاس فالي الضالالفة ال ربيالة ورطالالاع رالزة رالالد ال تكالون كافيالالة ولكالن بالالبل 
شأ إذا انتقمنا مباشرة إلأ تشكي  حكومة سيكون ىناأ نقمة كبيرة جالدا فالي ىالذه المسال لة, نحالن نريالد أجالوا  

أ نسالالالالتطين أن ننيالالالالي ىالالالالذا االنقسالالالالام الضالالالالار بالقضالالالالية الفمسالالالالطينية والضالالالالار بمسالالالالتقب  الشالالالالعب حقيقيالالالالة حتالالالال
 الفمسطيني.

 
إذا نظرنالالا الالالأ اتفالالاق االسالالرل الالالذ  تالالم فالالي سالالجن عسالالقبلن .. اعتبرتالالو الحركالالة انالالو انتصالالار، بينمالالا رالالا   -

 الدكتور الزىار إنو اتفاق محفوم بالمخاطر .. ما رأيأ ؟
 
ق مالالن الصالياينة عرضالالة اال يطبالالق منالالو شالي  أو عرضالالة ألن يطبالالق منالالو جالالز  فالي اعتقالالاد  إن أ  اتفالالا -

وال يطبق منو جز  اخر ك  ىذا وارد، ولقد عودنا في االتفارات بينيم وبالين السالمطة الفمسالطينية أن ي يالروا 
تمأ االتفارات من ت ير ك  حكومة إسرا يمية لدرجة أنو لم يعد إلتفارية اوسمو أ  ريمالة عمميالة اآلن، حتالأ 

ي اتفاريالالة تبالالاد  األسالالرل االخيالالرة التالي تعالالرم باسالالم صالالفقة شالالاليط، كالان اضالالراب االسالالرل مخطالالط لالالو ربالال  فال
الصالالفقة ، لكالالن الجانالالب المصالالر  ذىالالب الالالأ السالالجنا  الفمسالالطينين وأرالالنعيم بعالالدم االضالالراب ألن ىنالالاأ جالالز  

وانيالا  التجديالد  من اتفاق صفقة شاليط متعمق بمطالبيم الر يسية الثبلثة وىي الخروج من العز  االنفراد 
في السجن االدار  ومطالب اخرل كزيارة االى  لذوييم، كان كال  ذلالأ ضالمن صالفقة شالاليط ومالن ذلالأ لالم 
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يطبق منو شيو، مما دفن االسرل الالأ التحالرأ نحالو االضالراب، فمالن الممكالن ان يتيالرب االسالرا يميون مالن 
 ىذا االتفاق االخير ومن الممكن ان يتم تنفيذه اآلن.

 
 نات ليذا االتفاق، سوا  من الجانب المصر  او ريره ؟ى  ىناأ ضما -
 
ليس ىنالاأ ضالمانات لبلسالرل سالول االضالراب وانعكاسالاتو عمالأ سالمعة "إسالرا ي " عمالأ المسالتول الالدولي  -

فيمالالا يتعمالالق بقضالالايا حقالالوق االنسالالان، باالضالالافة الالالأ انعكاسالالو عمالالأ المسالالتول الفمسالالطيني بالال ن التيالالرب مالالن 
ة جديدة خاصة أن ىناأ تفاع  من رب  الشعب الفمسطيني مالن رضالية االتفاق سيدفن الشعب نحو انتفاض

المضربين بشك  رير عاد ، وىي رضية ال تق  في دوافعيا عن دوافن االنتفاضتين السابقتين، وىذا ىالو 
 السبب الذ  أجبر العدو الصييوني لتورين االتفاق األخير.

 
رالزة، فكيالم تالرل الالدور المصالر  متفالاعبًل  أثير مؤخرا أن مصر منعت الورود القطر  مالن الالدخو  إلالأ -

 في رضايا كالمصالحة واتفاق األسرل وفي الورت ذاتو تمنن دخو  الورود عن رزة؟
 
ال أعتقد أن ىناأ رراًرا رسمًيا من مصر بمنن دخو  الورود القطر ، خاصة أنالو منحالة مالن رطالر، لكالن  -

م  أن ينتيي ىذا األمر خبل  األيام القميمة اعتقد أن ىناأ بعض التباطو في إجرا ات إدخا  الورود، ون 
 القادمة.

 
 ما ىي اخر االتفارات من الجانب المصر  بش ن تزويد القطاع بالكيربا ؟ -
 
مشكمة الكيربا  في القطاع ما زالت را مة لكن ليس بنفس الحدة التالي كانالت عمييالا سالابًقا، لكالن مالا زا   -

ومًيالالا، وىنالالاأ اتفالالاق مالالن االخالالوة فالالي مصالالر لتحسالالين رالالدرة انقطالالاع الكيربالالا  يسالالتمر ررابالالة السالالت سالالاعات ي
مالالداد القطالالاع بالالالورود، وىنالالاأ اتفالالاق اخالالر لتزويالالد القطالالاع بال الالاز لرفالالن كفالالا ة محطالالة الكيربالالا   المحالالوالت واا

 الر يسة في رزة لكن حتأ اآلن لم يبدأ التنفيذ في تمأ االتفاريات.
 
 مصر  لمكيان الصييوني؟ما رأيأ فيما حدث مؤخًرا من عممية ورم مد ال از ال -
 
أعتقالالد أن ىالالذا كالالان مطمًبالالا شالالعبًيا وأنالالو لالالم يكالالن ىنالالاأ منالالاص لالالدل أ  حكومالالة حينمالالا يكالالون شالالعبيا يريالالد  -

شالاليً ا أن تسالالتجيب ليالالذا المطمالالب، وأعتقالالد أن اسالالتجابة المجمالالس العسالالكر  لورالالم تصالالدير ال الالاز "إلسالالرا ي " 
اتفاريالالة مرفوضالالة شالالعبًيا، وىالالذة االتفاريالالة  ىالالي اسالالتجابة موفقالالة، وال يوجالالد أ  حكومالالة تسالالتطين أن تبالالرم أ 

 كانت مرفوضة شعبًيا وظالمة لمصر وما تم ىو خطوة في االتجاه الصحي .
 
 ى  ىذا األمر يخدم الجانب الفمسطيني ؟ -
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ىو أمر جز ي ببل شأ، لكن القضية الفمسطينية تحتاج إلأ ما ىو أرالول مالن ذلالأ، فعمالأ سالبي  المثالا   -
أصبحت ال تتناسب من الوضالن الفمسالطيني سالابًقا  1001لعربية التي أطمقت في ما يعرم بخطة السبلم ا

أو الحقالالا، والبالالد أن يكالالون ىنالالاأ مورالالم عربالالي بعالالد التطالالورات األخيالالرة التالالي حالالدثت فالالي العالالالم العربالالي، وأن 
 يكون ىناأ خطة استراتيجية جديدة لمتعام  من الجانب الصييوني تختمم عن الخطط السابقة.

 
طاع رزة يتال ثر بالالمت يرات السياسالية فالي مصالر، فمالا ىالي رؤيالتكم لبلنتخابالات الر اسالية فالي ال شأ أن ر -

 مصر وانعكاسيا عمأ القضية الفسطينية والوضن في رزة ؟
 
ىذة مس لة داخمية تخص الشعب المصر  في اختيار ر يسو، لكن ببل شأ أن ىناأ شي  إيجابي ب ن  -

، وحالين يكالون خيالار الشالعب المصالر  بشالك  ديمقراطالي فالنحن تجرل االنتخابات بيذه الصورة وىالذا الشالك 
مطم نون ب ن ىذا األمر سينعكس إيجابًيا عمأ الشعب الفمسطيني، ألنو كمما كانت السياسات منبعثة من 
ارادة شعبية كمما كنا مطم نين عمأ ثوابت الشعب الفمسطيني وعمالأ المنطقالة ب كمميالا، وىالذا األمالر خالاص 

ذا نظرنالالا إلالالأ حالالالة بمصالالر ألن مصالالر دورىالالا الم حالالور  فالالي المنطقالالة كالالان را بالالا لعقالالود ويجالالب أن يعالالود، واا
الت يالب التالالي كانالالت عمييالالا مصالالر خالبل  المرحمالالة السالالابقة، نالالرل مالالا حالدث مالالن انييالالار لممورالالم العربالالي، ورالالد 
حدثت حرب عمأ جنوب لبنان وحالرب عمالأ رالزة وانفصالا  جنالوب السالودان عالن السالودان واحالتبل  العالراق 

ب كثيالالرة عمالالأ المسالالتول العربالالي مالالا كانالالت لتكالالون لالالو أن الوضالالن المصالالر  أكثالالر رالالوة ب كممالالو وحالالدثت مصالالا 
 وصمبة عما كان عميو.

 
ما مصير ريادة الحركة في سوريا؟ وى  انتيت الحركة من سحب كوادرىا من ىنالاأ بعالد اسالتمرار تال زم  -

 الوضن فييا؟
 
عمميالالا بطريقالالة مطمقالالة  حمالالاس ضالاليم عمالالأ سالالوريا وريادتيالالا تقالالوم ب عماليالالا عمالالأ ارض دمشالالق وتمالالارس -

دون أ  معورات وحين تحدث احداث في سالوريا تعيالق الحركالة مالن القيالام بمياميالا فيالي بالبل شالأ سالتذىب 
إلالالالأ مكالالالان اخالالالر ، حمالالالاس اآلن مسالالالتمرة فالالالي سالالالوريا ولالالالم ت مالالالق مكاتبيالالالا ولالالالم تبمالالال  النظالالالام السالالالور  بانتقالالالا  

 مكاتبيا لمخارج ولم يصدر ررار من الحركة بذلأ.
 
 لم يطمب من الحركة سحب مكاتبيا من دمشق ؟ النظام السور  -
 
 ال، لم يحدث. -
 
بالنسبة لقضية مكاتب حماس بالخارج كفت  مكتب في تونس ومكتب في الجزا ر ، وى  مكتب القالاىرة  -

 مرىون باالنتخابات الر اسية ؟
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ي موجالود نحن حريصون عمأ التواص  من الشعوب العربية بقدر كبير ليس فقط ألن الشعب الفمسالطين -
في تمأ االرطار ب  ألن القضية الفمسطينية رضية عربية بامتياز، ورضالية وجالود ممثمالين لمحركالة بالخالارج 

 ومكاتب ليا ىي رضية حيوية نسعأ ليا.
 
تجالالرل اآلن انتخابالالات داخميالالة فالالي حمالالاس، وتالالرددت أنبالالا  عالالن عالالزوم خالالالد مشالالع  عالالن ريالالادة الحركالالة،  -

 اإلعبلن عنيا، وما أسباب عزوم مشع  عن ريادة الحركة؟لماذا ال تخرج انتخابات لمعمن ويتم 
 
سالالنوات كانالالت تجالالر  انتخاباتيالالا وفالالي الفتالالرات األخيالالرة كانالالت  4حمالالاس حركالالة شالالورية ديمقراطيالالة، وكالال   -

تظيالالر نتالالا ج انتخاباتيالالا لمعمالالن، أمالالا عالالن انتخابالالات المكتالالب السياسالالي وشالالورل الحركالالة فيالالي مسالال لة داخميالالة 
شالالالك  عمنالالالي سيكشالالالم ريالالالادات الحركالالالة ويعرضالالاليم لمخطالالالر، فحركالالالة حمالالالاس وسالالالرية، ألن إجالالالرا  انتخابالالالات ب

مسالالتيدفة دا مالالا والكشالالم عالالن جميالالن رياداتيالالا سيعرضالاليم لبلعتقالالا  أو االرتيالالا  مالالن ربالال  العالالدو الصالالييوني 
سالالالوا  كانالالالت تمالالالأ القيالالالادات فالالالي الالالالداخ  او الخالالالارج، بالنسالالالبة لقيالالالادة المكتالالالب السياسالالالي فالالالبل يوجالالالد أحالالالد مالالالن 

دة، ف عضالا  المكتالب السياسالي يختالارون مالن يقالودىم ويالتم التصالويت عميالو وعمينالا الحركة يرش  نفسو لمقيالا
 االنتظار لمعرفة ما تسفر عنو األيام المقبمة من ريادة الحركة.

 
مالالا اخالالر التطالالالورات بشالال ن إعالالادة إعمالالالار رطالالاع رالالزة، خاصالالالة أن إسالالماعي  ىنيالالة كالالالان لالالو تصالالري  بالالال ن  -

 دون الرجوع إلأ حكومة رزة؟ الجامعة العربية سممت أبو مازن أموا  اإلعمار
 
مميالالون التالالي أودعيالالا أبالالو العبالالد فالالي الجامعالالة العربيالالة حينمالالا كالالان عا الالًدا مالالن  37لعالال  أبالالو العبالالد يقصالالد الالالال  -

جولتو الخارجية األولأ بعد حرب رزة، وىي المساعدات التي جمعيا إلعادة إعمار رالزة، ولاليس مالن حالق 
 6أما ما تم رصده عقب رمة شرم الشيخ فينالاأ وعالود بالال  الجامعة العربية تحوي  تمأ األموا  ألبي مازن،

 مميار إلعادة بنا  القطاع ولم يتمقأ الشعب الفمسطيني منيا شيً ا.
 
 ى  ستخوض حماس االنتخابات الر اسية القادمة ومن ىو مرش  الحركة ؟ -
 
مالالة وحالالدة لالالم يالالدرس ىالالذا الموضالالوع فالالي أطالالر الحركالالة الداخميالالة، والحالالديث عنالالو مؤجالال  حتالالأ تشالالكي  حكو  -

جرا  انتخابات تشريعية.  وطنية واا
 
 ما ىي رؤيتكم لصعود التيار االسبلمي في ببلد الربين العربي وت ثير ذلأ عمأ القضية الفمسطينية ؟ -
 

التيالالار اإلسالالبلمي صالالعد بخيالالارات شالالعبية، وصالالعوده كالالان بسالالبب موارفالالو الداخميالالة والخارجيالالة القويالالة،  
، وىالالي موارالالم رريبالالة مالالن الشالالعوب ولالالو كالالان مورفالالو ريالالر ذلالالأ لمالالا السالاليما فيمالالا يتعمالالق بالقضالالية الفمسالالطينية

 صعد التيار اإلسبلمي.

 1/2/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 المصالحة .. الحقائق واألوىام 00
 د. محمود العجرمي
المصالحة رادمة، ىذا مالا تقولالو وسالا   اإلعالبلم، وريالر مسالؤو  فمسالطيني، ولكالن االنقسالام لاليس را مالًا بالين 

زة والضفة الفمسطينية المحتمتين، إنو خبلم بين اتجاىين، يذىب ك  منيما في طريق وعمأ خط رطاع ر
 يكاد يكون معاكسًا لآلخر.

رضية المصالحة سفحت حبرًا كثيرًا، وكان ُجّمو أحمر رانيًا ليضن خطوطًا حفرت مسارىا عميقًا، ولم تالز  
 لم تتحقق بعد.

شاؤم ذاأ، فعمينا ررا ة الورا ن كما ىي، ألن التشخيص الصالا ب المصالحة ال عبلرة ليا بتفاؤ  ىذا أو ت
ىو المقدمة الضرورية والُمِمّحة لموصو  إلالأ العالبلج النالاجن الالذ  يوحالد الشالعب، ويالدفن تعبيراتالو السياسالية 

 واالرتصادية واالجتماعية لمتوحد خمفو بتقديم القضايا الجوىرية عمأ ك  ما ىو ثانو  ورث . 
لسياسية التي يتحدثون عنيا، والعم  بجد لترجمتيا فالي الميالدان يقتضالي إزالالة كال  العوا الق، وتوفر اإلرادة ا

 وىي كثيرة وتفيض عمأ التعداد.
فيالالال  ُيصالالالدق القالالالارئ أن ىنالالالاأ خبلفالالالًا مالالالن الالالالبعض عمالالالأ الثوابالالالت الوطنيالالالة الفمسالالالطينية كالقالالالدس، واألرض، 

 وعودة البلج ين، واألمن ... الخ
ن تقبال  ىالذه األرميالة بتقساليم القالدس إلالأ شالررية ورربيالة، وىالي كتمالأ األم التالي تفصي  ذلأ َجميٌّ لمجمين حالي

ترضأ بقسمة وليدىا إلأ نصفين، والتي لم يقطن أوصاليا ررار التقسيم رير القانوني والمجحم ف عطاىا 
وىنالالاأ فالالرق جالالوىر  وبالضالالرورة بالالين مالالن يقبالال  تكتيكيالالًا  corpus sepratumموحالالدة الوضالالعية الخاصالالة 

رري منيا عاصمة لدولة فمسطين العتيدة ودون اعتالرام بدولالة االحالتبل ، وبالين مالن ُيعمالن جيالارًا بالقسم الش
 نيارًا أن القدس ال ربية عاصمة ليم.

أما ما يص  حد االسفام فيو إعبلن ر يس وزرا  دولة العدو أن القدس ستبقأ العاصالمة األبديالة بشالرريا 
 ية.ورربيا لدولتيم العدوانية العنصرية ورير الشرع

% إرميمالا لدولالة 11كذلأ فإن األمر نفسو عمأ صمة باألرض، ألن ىذا النفر األرّمي يقب  عمنًا بما نسالبتو 
فمسطين، من االشارة ىنا إلأ أن ىذا التناز  الفادح عن أرمبية أرض دولة فمسطين المحتمة لم يقره أيضالًا 

العالالم ال تقبالال  بالو أيضالالًا. ناىيالالأ  % مالالن دو 99القالرار سالاليو الالذكر لتقسالاليم الالالوطن، وكالذلأ فالالإن أكثالر مالالن 
عن ربو  تباد  األرض !! والسؤا  النافر ىنا، ى  تمتمأ اليي ات التنفيذية أو التشريعية صبلحية التناز  
عن أ  شبر من العاصمة أو األرض الوطنية، وى  ُيجيُز ذلأ أ  نص في القانون األساسي الفمسطيني 

 ؟؟. 1003وتعديبلتو التي جرت عام 
ذا  مددنا ذلأ عمأ استقامتو، لنقرأ دساتير الدو  من حولنا، وى  تسم  تمأ المرجعيات القانونية الُممِزمة واا

بالمعب بثوابت ومصال  الشعب. إن الميمة األولأ لميي ات التشريعية والتنفيذية بك  مسمياتيا تؤكد عمالأ 
 يا وأيًا كان الثمن.الدفاع عن الثوابت الوطنية أل  شعب وبذ  ال الي والرخيص لمحفاظ عمي

، وأن يثيالر كال  الحريصالين عمالأ اليالم الالوطني  إن الواجب الوطني لك  منا، يفالرض أن ُنفكالر بصالوت عالا أ
ىذه القضايا وعمأ المؤل، وى  صا ب أن تتحو  رضية البلج ين التي رامالت الثالورة الفمسالطينية المعاصالرة 

واسالالتعادة أرض دولالالة فمسالالطين التالالي احتمالالت إلنجالالاز حالالق عالالودتيم إلالالأ ديالالارىم التالالي ارتمعالالوا بالمجالالازر منيالالا 
 م، ريد المقامرة والمزادات السّرية والعمنية !.2948عام 
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رضية البلج ين، ىنا، يضالعيا ىالذا النفالر فالي سالوق النخاسالة فيصالب  رالرارىم "حالبًل عالاداًل لمشالكمة البلج الين 
 أكثر من ثمثالي شالعبنا وىالذا متفقًا عميو"، وكيم لنا أن ُندخ  العدو إلأ ررم نومنا ليقرروا "معنا" مستقببلً 

 " والذ  ينص عمأ حق مجزو  بالعودة.294ينارض مرة أخرل ما يسمونو "ررار الشرعية الدولية ررم 
مس ولو دولة االحتبل ، ال َيمّمون ترديد أنيم لن يسمحوا بعودة الجو فمسطيني واحد إلأ وطنو فكيم الأ 

 األرض التي يمتمكيا وُأخرج منيا بالقوة.
ن ال يعتالالر  أّيالالًا منالالا العجالالب، حالالين نالالرل أن المصالالالحة لالالم تتحقالالق بعالالد، فيالالي بحاجالالة إلالالأ توافالالق ويجالالب أ

لالالأ تحديالالد دريالالق لمبرنالالامج الالالوطني، برنالالامج حالالد أدنالالأ ينالالتظم خمفالالو كالال  الشالالعب ب حزابالالو وحركاتالالو  وطنالالي، واا
عمالأ مالدار الوطنية، ولمواجية العدو الواحد الذ  يستوطن األرض ويقت  ويعتق  أبنا  الشعب الفمسطيني 

 عامًا َخَمْت. 64
دعونالا نقالرأ كنالو التعالاون األمنالي مالالن االحالتبل ، ومالاذا يعنالي ومالا ىالالي نتا جالو حتالأ اآلن، ولنالدرق جيالدًا فالالي 

 التصريحات الصادرة عن رادة العدو ورادة تيار التعاون من االحتبل .
افالالق الالالوطني عمالالأ المعضالالبلت كثيالالرة، وىالالي فالالي جوىرىالالا سياسالالية بامتيالالاز، لالالن تالالنج  المصالالالحة بالالدون التو 

 تخوم ك  رضية منيا !! 
نجالالالاز سالالالج  النالالالاخبين، وتحديالالالد الالالالدوا ر االنتخابيالالالة وأمكنتيالالالا وزمانيالالالا، ىالالالي  تشالالالكي  الحكومالالالة االنتقاليالالالة، واا

 رضايا إدارية، والنجاح في إتماميا ممكن ب  وسي  جدًا !!.
ألمالام، وسالتجد نفساليا أمالام ىالي سياسالية ولالو كالره اليالاربون إلالأ ا -يسالمونيا تكنورراطيالة –الحكومة القادمة 

حالالا ط أطالالو  مالالن جالالدار الصالالين العظالاليم إذا لالالم تكالالن ليالالا أجنالالدة سياسالالية، واضالالحة و َورالالرْت ثُبوتالالًا فالالي يقالالين 
وزرا يالا دفاعالًا عالالن أرض الالوطن، وتالالوفير كال  مالا ينالاليط ال مالوض عالالن تفاصاليميا، ال مالرا  فييالالا، وفالي وجالالو 

فرض التنالاز  تمالو التنالاز  عمالأ "فرسالان" التفالاوض عدو لم يفّرط بوررة روة واحدة إلنيا  القضية والشعب و 
 بكبارىم وص ارىم.

وتالال تي، كمالالا ُأعمالالن عالالن االتفالالاق، أن ترتيبالالات إعالالادة بنالالا  منظمالالة التحريالالر الفمسالالطينية سالالتتزامن مالالن الخطالالة 
 أشير ال رير لك  من المنظمة والسمطة. 6الموضوعة لئلعداد لبلنتخابات بعد 

ن كالال  ىالالذا فالالي ىالالذه الفتالالرة، وىنالالا نسالالتثني إعالالادة إعمالالار رطالالاع رالالزة، وىالال  ُيعقالال  أن تنتيالالي ىالالذه الحكومالالة مالال
عمار ما ورالن فالي النفالوس مالن خالراب بالمصالالحة المجتمعيالة عمالأ اعتبالار أنيالا سالتكون ُمحصالمة حاصال   واا

 سنوات. 5إذا نجحنا في جسر ىوة الجوانب السياسية ورا  االنقسام الذ  يستمر فصواًل أكثر من 
لؤلزمالالة وتجالالاوزًا لمُعقالالد التالالي سالالُتعط  إمكانالالات االنطالالبلق عنالالد أدنالالأ تقالالدم جالالد   مالالا يجالالر  اليالالوم، أراه إدارة

لمبلمسالالالة اسالالالتحقاق القضالالالايا السياسالالالية، وكميالالالا حساسالالالة ومصالالاليرية وُمختمالالالم عمييالالالا جميعالالالًا بالالالين األرمبيالالالة 
 الشعبية بتعبيراتيا السياسية المقاِوَمة، وأرمية ت طي الشمس ب ربا  التفاوض البالي.

نية االستراتيجية، عمأ كال  منالا م الادرة حالدود القبيمالة، كانالت حزبالًا أو حالارة، ولننطمالق إلالأ في القضايا الوط
سالالياج فمسالالطين المحتمالالة نحمييالالا مالالن العالالابثين، فالالبل حيالالاد فالالي كالال  مالالا يتعمالالق بمسالالتقب  الشالالعب الفمسالالطيني 

 وحرية واستقبل  ترابو الوطني.
 1/2/1021، فمسطين أون الين
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بكالال  ألالالم وحالالزن نتسالالمم رفالالات جالالاثمين شالاليدا نا األبالالرار أصالالحاب الالالذكرل العطالالرة والسالاليرة الخالالالدة والصالالورة 
المشالالرفة والشالاليادة فالالي سالالبي  اهلل فالالدا  لفمسالالطين وشالالعبنا وردسالالنا ورضالاليتنا العادلالالة، الالالذين ودعونالالا مجاىالالدين 

ال نزكالالي عمالالأ اهلل أحالالدا، ونسالال لو أن يت مالالدىم فالالدا يين أبطالالا  ورجعالالوا إلينالالا شالاليدا  أبطالالا  ونحسالالبيم كالالذلأ و 
برحمتو وان يجمعنالا بيالم فالي الفالردوس األعمالأ مالن النبيالين والصالديقين والشاليدا  والصالالحين وحسالن أول الأ 

 رفيقا.
سالالمطات االحالالتبل  اإلسالالرا يمي كعادتيالالا تشالالعرنا ب نيالالا الدولالالة ذات المصالالدارية وتتعامالال  معنالالا بحسالالن النوايالالا 

انة عمأ ما رامت بو في السابق والزالت لم تقصر فالي ارتكالاب الجالرا م بحالق وك نيا صاحبة حق وليس مد
الشعب الفمسطيني. فقتمت من رتمت ولم ترحم أحدا من األطفا  والشباب والنسا  وكبالار السالن، واحتجالزت 
جثالالثيم فيمالالا يسالالمأ "بمقالالابر األررالالام"، حتالالأ الشالاليدا  تعمالال  سالالمطات االحالالتبل  عمالالأ احتجالالازىم عنالالدىا إلالالأ 

عقود طويمة، التي ىالي أشالبة مالا يمكالن وصالفيا بمعتقبلتيالا التالي ت سالر فييالا أسالرانا، فيالذا التشالبيو سنين ب  
ىالالو الالالذ  ينطبالالق بالفعالال  عمالالأ حالالالة احتجالالاز دولالالة االحالالتبل  لرفالالات الشالاليدا ، التالالي تتعمالالد بجعالال  كالال  مالالا 
يتعمالالق بنالالا ىالالو عبالالارة عالالن سالالجن، سالالجن معالالد لمشالاليدا ، وسالالجن معالالد لؤلسالالرل وسالالجن محكالالم عمالالأ الشالالعب 

 فمسطيني في الضفة والقطاع.ال
بالال  إن سالالالمطات االحالالالتبل  اإلسالالالرا يمي تشالالالن عمينالالالا حروبالالا ب شالالالكا  مختمفالالالة، فحروبيالالالا العسالالالكرية والسياسالالالية 
واالرتصالالادية باتالالت معروفالالة لالالدينا وتعودنالالا عمييالالا، ألنيالالا تمارسالاليا ضالالدنا جيالالارا نيالالارا، لكالالن الشالالي  الالالذ  لالالم 

ن حروبيالا األخالرل سالابقة الالذكر، حالين تحتجالز جالاثمين نتعود عميو ىو حربيا النفسالية، التالي تعتبالر اشالد مال
نالالذار مسالبق تفاج نالالا ب سالالما  الشاليدا  حسالالب ررمالالو المسالالج   شاليدا نا لعقالالود وسالالنوات طويمالة، وبالالدون معالالاد واا
عمالالأ ربالالره، لتسالالممنا رفالالاتيم ومالالنيم مالالن كالالان مجيالالو  اليويالالة وال يعالالرم احالالد عالالن مصالاليره ولالالم تفيالالد سالالمطات 

حثتالو محتجالزة لالدييا أو مالدفون فالي "مقالابر األررالام". وفالي ىالذه الحالالة  االحتبل  أىمالو باستشالياده وان رفالات
تكون سمطات االحتبل  رد رتمت الشييد وأىمو وذويو مرات عديدة عمأ مالدار سالنوات االحتجالاز، كمالا ىالي 

عامالالا. أو رصالالة احتجالالاز  13رصالالة اختفالالا  الشالالييد عبالالد الناصالالر البالالوز )مؤسالالس الفيالالد األسالالود( ألكثالالر مالالن 
ييدة ريم صال  الرياشي التي فجرت نفسيا عمأ حاجز بيت حالانون )ايالرز( فالي ينالاير جز  من جثمان الش

كالالالم مالالالن لحميالالالا وشالالالعرىا، واآلن  1ورتمالالالت أربعالالالة جنالالالود إسالالالرا يميين، وتالالالم تسالالالميم أىميالالالا بعالالالد العمميالالالة  1004
يسممون أىميا الجز  اآلخر المحتجز من رفات جثتيالا. أو كالي تجعال  مالن حجالز الرفالات عبالرة لنالا بالان ىالذا 

حا  ومصير ك  من يحاو  القيام بعمميات استشيادية ضد اإلسالرا يميين، لكالن كمالا رالالت أسالما  بنالت ىو 
 أبي بكر )رضي اهلل عنيما(، "فبل يضر الشاه سمخيا بعد ذبحيا". 

لكالالالن السالالالؤا  الالالالذ  أصالالالبحت إجابتالالالو واضالالالحة وضالالالوح الشالالالمس وضالالال  النيالالالار ىالالالو: مالالالاذا تسالالالتفيد سالالالمطات 
جاثمين الشيدا  الفمسطينيين؟ لعمنا نذكر ربال  سالنتين الضالجة اإلعبلميالة االحتبل  اإلسرا يمي من احتجاز 

التالالي أثارىالالا الصالالحفي السالالالويد  باسالالتروم ليالالزي ، حالالالين كشالالم المثالالام عالالن حقيقالالالة سالالررة سالالمطات االحالالالتبل  
اإلسالالرا يمي أعضالالا  الشالاليدا  الفمسالالطينيين مالالن أجسالالادىم، وت كيالالدا عمالالأ ذلالالأ أىالالالي الشالاليدا  الالالذين اكتشالالفوا 

ث أبنالالا يم الشالاليدا  بعالالد اسالالتبلميما مالالن ربالال  سالالمطات االحالالتبل . وىالالذا يؤكالالد مالالا تالالم تسالالريبو اثالالار عبالالث بجثالال
لئلعبلم اإلسرا يمي لتصريحات عن ك  من مالدير معيالد الطالب العالدلي ومالدير معيالد "أبالو كبيالر"، بالان كال  
جثة وصمت إلأ المعيد كانت تنتزع من ظير صاحبيا. بدون موافقة مسبقة من عا مة المتوفأ، حيث تالم 
انتزاع ررعا جمدية من جث فمسطينيين لصال  جنود االحتبل  الذين تعرضوا إلصابات أو حروق، إضالافة 

 إلأ نزع ررنيات من عيون الجثث وأعضا  داخمية.
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ىالالذه ىالالي أخبلريالالات دولالالة االحالالتبل  اإلسالالرا يمي التالالي تالالدعي حسالالن النوايالالا، بالال  ىالالي سالالو  النوايالالا، لممقايضالالة 
ية القادمالالة التالالي سالاليكون المفالالاوض الفمسالالطيني أداتيالالا لمنالالزو  عالالن الشالالجرة والمنالالاورة مالالن جديالالد لمعبالالة السياسالال

شالال النا بقضالالية الحصالالو  حتالالأ عمالالأ بالالاري  والحجالال  عمالالأ المصالالالحة إلفشالالاليا كمالالا فشالالمت مالالرات عديالالدة، واا
جثالة، مالن خالبل  المقايضالة وتقالديم  327رفات الشيدا  المحتجزين في "مقابر األررالام" الالذين يقالدر عالددىم 

سالالية تحالالت شالالعار المفاوضالالات السالالممية التالالي لالالم نحصالالد منيالالا إال خيبالالات األمالال  وال نحصالال  التنالالازالت السيا
ال لماذا اآلن بالذات أعمنت دولة االحتبل  عن حسن نواياىالا بتسالميم رفالات جثالث  عمأ أ  من رضايانا، واا

عادلالة الشيدا ؟! لذا البد أن نكون أكثالر يقظالة بعالدم تحويال  رضالية أسالرانا واإلصالرار عمالأ تنفيالذ مطالالبيم ال
حسب ما تم االتفاق عميو من االحتبل  الذ  اخذ باختراق االتفاريالة ولالم يمتالزم بتنفيالذ بنودىالا، وىالذا الشالي  

 يجر  في دمو، إلأ رضية جديدة اسميا الرفات، البتزاز ما يمكن ابتزازه.
حالالن مالالن نحالالن ال نقمالال  مالالن أىميالالة عالالودة جالالاثمين ورفالالات الشالاليدا  إلالالأ أىميالالم وذوييالالم ليالالدفنوا بجالالوارىم، بالال  ن

إرجالالالالا  أ  ذرة رمالالالال  مالالالالن تالالالالراب فمسالالالالطين، لكالالالالن الميالالالالم فالالالالي األمالالالالر األحيالالالالا  البالالالالارون السالالالالا رون عمالالالالأ درب 
الشيدا . وىنا البد من أن ال نيم  حقنا وحق شيدا نا الذين تركوه في أعنارنا نحن األحيا ، ببذ  الجيود 

كالال  المحافالال  الدوليالالة  عمالالأ المسالالتول الرسالالمي وريالالر الرسالالمي لمقايضالالة سالالمطات االحالالتبل  اإلسالالرا يمي فالالي
ومنظمات حقوق اإلنسان عمالأ احتجازىالا لجالاثمين شاليدا نا، وكشالم حقيقالة مالا تقالوم بالو سالمطات االحالتبل  
وجمن األدلة الدام ة التي تؤكد عمأ رياميا بسررة أعضا  من جثث شيدا نا ونقميا إلأ مرضأ ييود، أو 

دولي التالالي تفعالال  مالالا تشالالا  دون محاسالالب أو بيعيالالا فالالي الخالالارج، وفضالال  ىالالذه الدولالالة الماررالالة عمالالأ القالالانون الالال
 مرارب.

 1/2/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 : الفشل في ربيعو الثالثين41 العاممغامرة لبنان  01
 ناحوم برنياع
تختمالالم ايالالام مالاليبلد الحالالروب عالالن ايالالام مالاليبلد البشالالر، فالبشالالر يكبالالرون عمالالأ مالالر السالالنين والحالالروب تصالال ر. 

ادثة ست ير بمرة واحدة والأ األبد تاريخ دولة اسرا ي ، صار يبدو عمأ فالذ  كان يرل رب  ثبلثين سنة ح
بعد الزمن حمقة في سمسمة حروب طويمة يصعب عمأ طبلب المالدارس الثانويالة التفريالق بينيالا. ولمتخفيالم 

ورالد حالالررت الحالرب الثانيالالة الحالرب االولالالأ مالن االسالالم الكالالاذب  1006عالنيم نشالالبت حالرب لبنالالان الثانيالة فالالي 
 وىو حرب سبلمة الجمي  ومنحتيا ررما متسمسبل وحق أسبقية. الذ  من  ليا

 يس   الناس: ما ىو الدرس ألنو ال يوجد يوم ميبلد ببل درس.
تولأ كولين باو  ر اسة اركان جيش الواليات المتحدة في حرب الخماليج وتحالدث منالذ زمالن ريالر بعيالد عالن 

مصير دولة اجنبية. وحالذر بقولالو: "اذا  انو حذر الر يس بوش عشية رزو العراق من تدخ  زا د في تقرير
كسرت فستدفن ألن الشي  يصب  لأ ومن مسؤوليتأ وعمأ حسابأ". ويبدو ان ىذا التحذير يص  ايضالا 

 عمأ الم امرة المبنانية لمناحيم بي ن واري ي  شارون.
. وطالالور عممالالت اسالالرا ي  طالالوا  سالالنييا سالالرا فالالي الالالدو  الجالالارة فالالي حمقالالة الالالدو  االولالالأ وفالالي الحمقالالة الثانيالالة

عمبلؤىا عبلرالات شخصالية وامنيالة وارتصالادية بحكالام مالن الحسالن الثالاني ممالأ الم الرب الالأ جعفالر النميالر  
ر يس السودان، ومن عبد الكريم راسم العراري الأ عيد  امين فالي اورنالدة ودانيالا  ايالرم مالو  فالي كينيالا، 

وسالالمحوا منظمالالات سالالرية مالالن  ومالالن الشالالاه االيرانالالي الالالأ الحسالالين ممالالأ االردن. وأرشالالد العمالالبل  االسالالرا يميون
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أكراد بارزاني في العراق الأ منظمات سرية في افريقيا. واعتمدت العبلرة عمأ مصمحة متبادلة ومصالمحة 
وجودية احيانا. وكان سر النجالاح كامنالا فالي معرفالة الطالرفين لحالدود العبلرالة، وكالان يجالب ان تكالون سالرية  

نتم ال تُقتمالون مالن اجمنالا  ونحالن ال ُنقتال  مالن اجمكالم  وان يكون الجيش االسالرا يمي رالوة مقاتمالة ال تتالدخ   فال 
ويظالالال  التعالالالالاون موجالالالالودا مالالالالا بقيالالالالت المصالالالالال  التالالالي ولدتالالالالو موجالالالالودة  وال يوجالالالالد التالالالالزام شالالالالعور  وال رواسالالالالب 

 رومانسية.
سال لت مالرة دييالم كمحالي، نا الب ر اليس الموسالاد ومالن ابالا  العبلرالة المبنانيالة، كيالم واجالو حقيقالة ان السالبلح 

لمكتا ب وجد طريقو الأ مخزون سبلح منظمة فت ، عالدونا فالي تمالأ الفتالرة، واسالتعم  الذ  منحتو اسرا ي  
 ضد جنود الجيش االسرا يمي. ونظر كمحي إلّي في اشفاق.

"لو ان ناس فت  لم يشتروا السبلح من الكتا ب الشتروه من جية اخالرل"، رالا . "فالي االثنالا  حصالمنا عمالأ 
 معمومات استخبارية".
انية تعدت كثيالرا صالفقات سالبلح دوريالة، فقالد أصالبحت سالكر رالوة وادمالان، وأوىالم شالارون بيد ان العبلرة المبن

والناس حولو في المبلبس العسكرية وفي رير المبلبس العسكرية، أوىموا انفسيم انيم يديرون دولة كاممة 
قالررون عمأ اصابعيم أو دولتين في الحقيقة وأن ما لم يستطيعوا فعمو في اسالرا ي  ساليفعمونو فالي لبنالان، في

 من يكون الحاكم.
من المري  ان نصم المسيحيين فالي لبنالان بال نيم خالانوا الوعالود التالي وعالدوا بيالا اسالرا ي . صالحي  انيالم لالم 
يفوا بوعودىم لكنيم كانوا متسقين بذلأ، فيكذا عامموا الفرنسيين والسوريين ايضا. ورد اعتمد وجودىم كمو 

م عالالابرة مالالن رالالول اجنبيالالة. فيالالم يقدسالالون المصالالمحة باعتبالالارىم أرميالالة حاكمالالة عمالالأ رالالدرتيم عمالالأ عقالالد أحالالبل
ويبدلون الحمفا . ولم يكن المسيحيون ىم الذين انحرفوا عن نيجيم في لبنان ب  الييود ذوو الخبرة الكبيرة 

 وذوو الحنكة العظيمة، الييود في حكومة اسرا ي .
م يكالالن الالالثمن الوحيالالد وكالالان ذلالالأ الالالم ثمالالن لكالالن لالال 1000جنالالديا فالالي لبنالالان حتالالأ االنسالالحاب فالالي  2126ُرتالال  

 فنحن كسرنا ونحن دفعنا.
 طفولتي الثانية

ُضم لوا ي االحتيالاطي، لالوا   2981كانت حرب لبنان ىي االخيرة التي شاركت فييا بصفة محارب. ففي 
الالالأ طالالابور يالالانوش بالالن رالالا  الالالذ  عمالال  فالالي المنطقالالة الشالالررية فالالي مواجيالالة السالالوريين. وبالالدأ  55المظميالالين 

تسمم المعدات عمأ المسار في المطار في كفار سركين. تسربت انبا  عن خطة الجد  حينما ورعنا عمأ 
حالالرب تحالالاأ سالالرا فالالي وزارة الالالدفاع الالالأ وسالالا   االعالالبلم ربالال  ذلالالأ ببضالالعة اشالالير. وكانالالت فالالي الالالببلد انالالذاأ 
معارضة فعالة تمتعت بمصادر جيدة في ريادة الجيش االسرا يمي، وكان ىناأ مراسمون لم يخشالوا مناكفالة 

وجالالا  كثيالالرون مالالن الجنالالود فالالي المالالوا  مالالن كيبوتسالالات اليسالالار. وجالالا  اخالالرون مالالن بمالالدات رفالال  التالالي شالالارون. 
 وافق بي ن عمأ اخبل يا وأخبلىا شارون بالفع ، فمم يصدروا كممة واحدة منيما.

واسالالتمر الجالالد  خالالبل  الحالالرب. تحركنالالا شالالماال عمالالأ شالالارع شالالرري بحيالالرة القرعالالون فالالي طريالالق مالالرج عيالالون. 
ك ننا في نزىة تقريبا ورد نثروا عمينا األرز في بعض القالرل. ووجالدنا فالي رالرل اخالرل وكانت الحركة سيمة 

موارن لمنظمات فمسطينية ىربت في ذعر. ونش  فورا جالد  فالي ال نيمالة فمالاذا يجالوز ان ن خالذ ومالاذا يكالون 
 نسالارع من اج  السرية ومن اج  الرفاق وماذا ال يجوز. واستعددنا في المي  لمنالوم وكالان االنطبالاع أننالا ال

الالالأ أ  مكالالان فالالي ىالالذه الحالالرب. وشالالاىدنا طالالا رتي فالالانتوم تياجمالالان رالالوة سالالورية بالالبل رحمالالة. وكالالان المنظالالر 
 مبيجا الأ ان عرفنا انيما ىاجمتا روة لمجيش االسرا يمي خط .



 
 
 

 

 

           32ص                                    1112العدد:                3/2/1021 األحد التاريخ:

سالاليطرت الكتيبالالة بالالبل مقاومالالة عمالالأ بمالالدة كبيالالرة فالالي الطريالالق الالالأ شالالارع بيالالروت دمشالالق. وانتشالالرنا فالالي منطقالالة 
ية رريبة . وكان الجو را عا ولم يضايقنا العدو السور  أو الفمسطيني في الحقيقة، ولما كنا مفتوحة فوق رر 

وحالالالدة منقولالالالة فييالالالا سالالاليارات كثيالالالرة بعضالالاليا لموحالالالدة وأكثرىالالالا رنيمالالالة فقالالالد أكثرنالالالا التنالالالزه. ورمبالالالت لالالالذة الم الالالامرة 
يالو، ولالم يوجالد المخاطرة ورمب الفضو  عمأ الخراب. ولالم يوجالد مكالان مالن بيالروت الالأ شالررييا لالم نجالس ف

ميالالدان رتالالا  لالالم نالالزره. فرأينالالا كالال  شالالي  ورأينالالا اشالاليا  شالالديدة التالال ثير ايضالالا. وذرنالالا كالال  شالالي  وجربنالالا الطفولالالة 
 الثانية.

بعالالد ذلالالأ فالالي الحالالرب مكثنالالا فالالي رريالالة سالالي  فالالوق مطالالار بيالالروت وتالالدربنا عمالالأ احالالتبل  الرممالالة البيضالالا  وىالالي 
ص مالالا عمالالأ مالالذياع وبثالالوا فالالي صالالوت حالالي مبالالان متعالالددة الطبقالالات يمتالالد عمالالأ طالالو  السالالاح . وحصالال  شالالخ

اسالالرا ي  اعالالبلن متحالالدث الجالاليش االسالالرا يمي دخالالو  اليدنالالة حيالالز التنفيالالذ. وفالالي ذلالالأ الورالالت رصالالفت المالالدافن 
بيالالروت ال ربيالالة. ورالالد طالالارت القالالذا م مالالن فالالوق رؤوسالالنا وسالالخرنا مالالن متحالالدث الجالاليش االسالالرا يمي واحتقرنالالا 

كما يبدو في خبليانا. وذات يوم جا ت ساليارة الحكومة، لكن ال أحد رفض أمرا عسكريا. فمم يكن الرفض 
ىواتم وكانت حادثالة ريالر معتالادة، وكالان االوالد او  مالن تحالدثنا الالييم وكالان االمالر الثالاني ىالو البورصالة. 

 فقد كانت البورصة انذاأ في ذروة ازدىارىا.
لعطمالة كانت تمأ حربا رريبة، حامضة حموة ونقطالة لقالا  بالين جنالة عالدن وجحاليم. وحينمالا ذىبالت ألرضالي ا

االولأ مزودا ب لعاب لبلوالد وب صن كرز من لبنان، نظم االصدرا  الالذين التقيالت بيالم فالي البيالت أنفساليم 
فالالالي او  مظالالالاىرة أمالالالام بيالالالت ر الالاليس الالالالوزرا ، وتحالالالدثت عالالالن تجالالالارب شالالالعورية وخرجالالالوا عالالالن أطالالالوارىم لشالالالدة 

 ال ضب وكانوا عمأ حق بالطبن.
لحرب، في  يوصم ب نو كان مخدوعا أسير حمم تحير محبو بي ن في سؤا  كيم يصفون مشاركتو في ا

رالالامض أم كالالان ورالالدا ضالالم  حكومتالالو وشالالعبو. واختالالاروا امكانالالا ثالثالالا وىالالو ان يصالالفوه ب نالالو ضالالحية سالالاذج 
كالالالم ب يالالالر مياجمالالالة  40لمالالالؤامرات شالالالارون وأكاذيبالالالو، ورالالالد زعمالالالوا ان بالالالي ن وافالالالق عمالالالأ حالالالرب محالالالدودة الالالالأ 

   ظيره.لمسوريين. وخدعو شارون وخدع الحكومة وعم  من ورا
يمكالالالن ان ُنجالالال  رربالالالتيم فالالالي تبر الالالة بالالالي ن، الالالالزعيم واالب مالالالن كالالال  عيالالالب أخبلرالالالي، لكالالالن يصالالالعب ان نقبالالال  
روايتيم. فيم بارادتيم تبر ة بي ن يجعمون زعامتالو وحكمتالو وتال ثيره رزمالا، فيالو لالم يكالن ولالدا، وحينمالا اسالتقر 

ىالبل لواليالة ر اسالة الالوزرا ، رأيو عمأ الخروج لمحرب عرم الأ أين يتجو ومن من ولو لم يعرم لمالا كالان أ
وبعالالد ذلالالأ وبالالد  ان يتحمالال  المسالالؤولية ويبالالين الحقالالا ق ويصالالم  الضالالرر ىالالرب الالالأ الكآبالالة ولالالم يالالزده اليالالرب 

 كرامة.
وفيما يتعمق بنا نحن جنود الكتيبة رضينا شيرا ك  سنة في لبنالان فالي السالنين العشالر التاليالة. وكالان األمالر 

 رة مختمفة طوا  السنين لكنيم لم ينثروا األرز عمينا.أر  ابياجا، ورمانا المحميون باشيا  كثي
 كالبيانو

، دعالالالالا بييالالالالر يزبالالالالأ، السالالالالفير االو  واالخيالالالالر لمكتا الالالالب فالالالالي اسالالالالرا ي ، رمالالالاليبل مالالالالن 2983فالالالالي تشالالالالرين الثالالالالاني 
الصحافيين الأ زيارة لبنان. وأنزلتنا مروحية لمجيش االسرا يمي فالي ميالبط ُأعالد عمالأ سالاح  البحالر شالمالي 

ية. وكان األمر الساخن ىو السيطرة عمأ جبا  الشوم. فبعد االنسحاب االسرا يمي مالن بيروت بازا  جون
ىنالالاأ فالالورا حاصالالر دروز عا مالالة جنالالببلط النصالالارل مالالن عا مالالة شالالمعون بمسالالاعدة السالالوريين. وكالالان ىالالؤال  
 واول الالأ مالالن رعايالالا اسالالرا ي . رالالا  اور  لالالوبراني، وىالالو مالالن ابالالا  التالالدخ  االسالالرا يمي فالالي لبنالالان مالالرة ان لبنالالان
يشالبو بيالانو كال  طا فالة فيالو مضالرب  وميمالالة االسالرا يميين ان يعرفالوا كيالم يورعالون عمالأ جميالن المضالالارب. 
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وشالالعر المسالاليحيون باالىانالالة ألنيالالم ظنالالوا أنيالالم االبنالالا  الوحيالالدون. ومنالالذ ذلالالأ الحالالين ألصالالقوا بمالالوبراني لقالالب 
 عازم البيانو.

المسالاليحيين. وأنزلونالالا فالي فنالالدق اسالالكندر ُدعالي الصالالحافيون ب مال  ان يجنالالدوا الالالرأ  العالام فالالي اسالالرا ي  النقالاذ 
فالالي بيالالروت الشالالررية، وكانالالت الضالاليافة مدىشالالة. ورالالد كتبالالت فالالي تمالالأ الفتالالرة انالالو مالالن اجالال  ان ترشالالو جنالالراال 
تايبلنالالديا يجالالب ان تالالدفن مميالالون دوالر نقالالدا  ولترشالالو جنالالراال اسالالرا يميا يكفالالي الحمالالص فالالي واحالالد مالالن مطالالاعم 

 جونية.
دروز النصالالارل مالالن جيالالة عاليالالو. واطمالالق جالاليش لبنالالان النالالار عمالالأ كانالالت الميالالالي ريالالا مالالن الجعالالة. ورصالالم الالال

الشيعة في الضاحية. وانتقمت رافمتنا داخ  بيروت مث  حاشية بالارون مخالدرات مكساليكي، فالساليارة االولالأ 
نّحالالت السالاليارات االخالالرل عالالن الطريالالق والثانيالالة صالالفرت بالالبل تورالالم ولالالم نقالالم فالالي المفتررالالات. والتففنالالا عمالالأ 

يش لبنان. وعرض السا قون وىم شباب ببل مبلبس عسكرية، عرضوا روتيم بقيادة الحواجز التي أراميا ج
 لصوص. وكنا راررين في االدرينالين.

التقأ معنا بيير الجمي  والالد بشالير، الالر يس الالذ  رتال ، وامالين الالر يس الالذ  انتخالب بالدال منالو عمالأ حالراب 
شالررية وال ربيالة، وكالان فالي الثالثالة الجيش االسرا يمي في مكتبالو المحصالن عمالأ خالط التمالاس بالين بيالروت ال

مميالالون ييالالود  العالالالم. وىالالم يتحكمالالون  15والثمالالانين متالالين الجسالالم وسالاليما حسالالن الشالاليخوخة. ورالالا : "يحكالالم 
باالموا  والتمفاز والثقافة والجامعات وليذا ال أفيم كيم رام الييالود بيالذه الحمارالة. لمالاذا خالرجتم مالن جبالا  

 الشوم؟".
الكتا الب فالي االشالرفية. وأصالب  فالي حياتالو اسالطورة. رالالوا عنالو انالو شخصاليا  والتقانا سمير جعجن في ريالادة

رت  ابن الر يس السابق سميمان فرنجية في احدل الحروب الداخميالة فالي الطا فالة المساليحية. ورالد جالا  الالأ 
المقالالا  مباشالالرة مالالن ميالالدان القتالالا ، لكالالن القتالالا  لالالم يبلحالالظ عميالالو، فقالالد كانالالت مبلبسالالو مكويالالة حتالالأ اخالالر ثنيالالة 

اربو واظالالافره منمقالالة. ورالالا  "أخرجالالت اسالالرا ي  نفسالاليا مالالن المعركالالة عمالالأ لبنالالان وتتابعيالالا سالالورية وأنالالا وكالالان شالال
 اس   متأ ستبدأ اسرا ي  تتولأ مكانيا من جديد في المعركة عمأ لبنان؟".

بعد ذلأ ُأدين جعجن في محكمة لبنانية بجرا م حرب وحكالم عميالو بسمسالمة مؤبالدات. وكالان المبنالاني الوحيالد 
يالالن بسالالبب جالالرا م تمالالت اثنالالا  الحالالروب االىميالالة، لكالالن مجمالالس النالالواب عفالالا عنالالو. وانتقالال  بييالالر يزبالالأ الالالذ  ُأد

لمسالالكن فالالي بالالاريس وأصالالب  سالالفيرا ريالالر رسالالمي لسالالورية. والتقالالأ مالالن اسالالرا يميين بالالين الفينالالة واالخالالرل معتمالالدا 
لخالدمتيم، عمأ االيام التالي رضالاىا فالي القالدس، واسالتعان وليالد جنالببلط بالسالوريين وثالار عمالييم وجنالد نفسالو 

س شالالتاق دا مالالا الالالأ سالاليارة الجيالالب الجديالالدة مالالن انتالالاج نيسالالان التالالي ضالالممناىا ألنفسالالنا مالالن مورالالم منزلالالو فالالي 
 ررية المختارة في جبا  الشوم.

 ال يريدون سالما
، عشالالية خالالروج اسالالرا ي  مالالن لبنالالان، رتالال  عارالال  ىاشالالم، را الالد المالالوا  المسالاليحي فالالي 1000فالالي كالالانون الثالالاني 

ة بيتالو فالي دبال . واسالتقر رأ  نا الب وزيالر الالدفاع افالرايم سالنيو عمالأ المشالاركة جيش لبنان الجنوبي في سالاح
في الجنازة. وبررم البرد عرق طيار المروحيالة الالذ  أنزلالو فالي بنالت جبيال  وكالذلأ ايضالا القالوة التالي أرسالمت 

 العادتنا في رافمة سيارات مرسيدس مستعممة ثقيمة اليوا يات.
ه ودخمنا بيالت العا مالة معالا، مجموعالة صال يرة مالن االسالرا يميين جا  را د منطقة الشما  رابي اشكناز  وحد

أمام العا مة الحزينة التي تريد انتقاما، وأمام عشرات ضباط جيش لبنالان الجنالوبي مالن المساليحيين والالدروز 
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والمسالالممين. وتقالالدم سالالنيو الالالأ الضالالباط الالالدروز الالالذين ورفالالوا عمالالأ حالالدة فاحتضالالنيم واحالالدا واحالالدا واحتضالالنوه. 
 بااليد  أما العيون فمم تمتِق.وكان االحتضان 

فالالي تمالالأ االيالالالام عمالال  جنالالالببلط مالالن اجميالالالم فالالي بيالالالروت ودمشالالق بحيالالالث ال يعالالاَربون اذا ُنقالالالض جالاليش لبنالالالان 
الجنالوبي وان يجنالدوا لمجالاليش مالن جديالالد أو يجمسالوا امنالالين فالي بيالوتيم. "ال نريالالد سالبلما"، رالالا  بالعبريالة واحالالد 

ب ثالم سالبلم بعالد ذلالأ. أمالا السالبلم بالبل حالرب فماليس من اخوة القتيال  الخمسالة. "يجالب ربال  ذلالأ ان تال تي حالر 
 عمأ ما يرام".

 لكن كانت في الجو را حة اليوم التالي، را حة الفراق ورا حة الخيانة.
 

 أبناؤنا جميعا
"االررام ىي التي تقرر في نياية االمر"، را  لي واحد من رؤسالا  ىي الة االركالان. "مالا لالم يالزد عالدد الجنالود 

 أ عشرين الأ ثبلثين سيبقأ الجيش االسرا يمي في لبنان الأ األبد".الذين يقتمون ك  سنة عم
يشالوم، فالي  –ال في لبنان ب  في سما  اصبن الجمي  فوق شالآر  2997شباط  4وحدث التحو  في لي  

 الذين رتموا في كارثة المروحيات ضربة حطمت التعاد . 73حادثة جوية ال بقتا . فقد كان الجنود الال 
ميالالات االربالالن" )ومتحالالدثتيا شالاليمي يحيمالالوفيتش التالالي كانالالت انالالذاأ مالالا تالالزا  فالالي اليسالالار تظالالاىرت حركالالة "اال

المتطرم( طالبة اخبل  لبنان حتأ اخر متر. وزاد الت ييد العام لبلخبل  كمما خمدت شعبية ر يس الوزرا  
مالن لبنالان في ذلأ الورت بنيامين نتنياىو. والتزم مرش  حالزب العمال  لر اسالة الالوزرا  اىالود بالاراأ بالالخروج 

اذا تالالم انتخابالالو. وسالالار نتنيالالاىو عمالالأ أثالالره بالال  انضالالم اري يالال  شالالارون الالالأ الحممالالة االعبلميالالة. فالرجالال  الالالذ  
 أدخمنا أراد ان يكون الرج  الذ  يخرجنا: ولم يحدث ذلأ لشارون او  مرة وال اخر مرة.

 وعد باراأ ووفأ، ولم يكن ذلأ امرا يستيان بو في السياسة االسرا يمية.
ثير االميات االربن رضية لبنان، فقد حثت مسارات ريرت النظرة الأ الحرب والنظرة الأ الجيش تعدل ت 

في المجتمن االسرا يمي، فمم يعرض الجنالود عمالأ أنيالم محالاربون بال  عمالأ أنيالم اوالد، أوالدنالا جميعالا. وفقالد 
سالالالكرية. وُدعالالالي القتالالال  فالالالي المعالالالارأ شالالالرعيتو. وأصالالالب  عالالالدد القتمالالالأ االمتحالالالان االعمالالالأ لنجالالالاح العمميالالالة الع

المواطنالالون الالالأ حمايالالة الجنالالود ال العكالالس. فالالالمواطن الالالذ  رتالال  بقذيفالالة صالالاروخية ُعالالرض عمالالأ انالالو م سالالاة 
 شخصية، أما الجند  الذ  رت  فُعرض عمأ أنو م ساة وطنية.

تركت المعايير الجديدة أثرىا عمأ العمميات العسكرية الثبلث المخطط ليا التي حدثت بعد االنسحاب من 
وىي السور الواري وحرب لبنان الثانية والرصاص المصبوب. وبم ت ذروة ت ثيرىا في النضا  الذ  لبنان 

 ىو حق في ذاتو، من اج  صفقة شميط.
ما تزا  اسالرا ي  م ناطيسالا لحركالات عصاليان خالارج حالدودىا. فكثيالرون يحتالاجون الالأ العبلرالة كالمعارضالة 

 يمنن الفش  المبناني اسرا ي  من ان تشجن سالرا حركالات السورية وااليرانية، واالكراد في العراق. ويجب أال
سالرية اذا كالان ذلالأ نافعالا لمصالالحيا، لكالن لبنالان عممنالا حالدود القالوة، فاسالرا ي  ال تسالتطين احالتبل  عواصالالم 
العدو والمكوث فييا. وىي ال تستطين ان تفرض من الالذ  يحكالم ال فالي القالاىرة وال فالي دمشالق وال فالي رام 

تستطين ان تستعم  عمبل  بنجالاح، لكنيالا تفشال  حينمالا تحالاو  ان تسالت جر خالدمات  اهلل وال في رزة، وىي
 عصابات مسمحة كاممة.

. فعنالدنا ر اليس وزرا  ذو شالعبية مالن اليمالين 2981ُيذكر شي  ما في معضبلت اسرا ي  اليوم بالجد  في 
ا  ورا ه. فالالي يميالال  الالالأ االنجالالرار ورا  خطابتالالو. وعنالالدنا وزيالالر دفالالاع محنالالأ يعالالرم كيالالم يجالالر ر الاليس الالالوزر 
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كانت ىناأ مبادرة سبقت عممية عسكرية ُصدت. وكانت في القضية االيرانية ايضا مبادرة ُصالدت  2981
بسبب معارضة رؤسا  االجيزة ومعارضة اعضا  الُثمانية وانتقاد في وسا   االعبلم وربمالا بسالبب شالعور 

 ر يس الوزرا  ال ريز .
العسكرية يجب ان تعتمد عمأ اجماع. ال اجمالاع بال  تفيالم. استنتج شارون من فشمو في لبنان ان العممية 

يجالالب ان نبالالين لمجميالالور لمالالاذا نحالالارب ومالالا ىالالو اليالالدم ومالالا ىالالو الالالثمن، وىالالذا مالالا لالالم ُيفعالال  فالالي حالالرب لبنالالان 
 الثانية.

 معمقون عمى الشجرة
فالالي يالالوم السالالبت االخيالالر أخالالذني يوسالالي لفيالالت، وىالالو مالالزارع مالالن المطمالالة فالالي جولالالة عمالالأ طالالو  السالالور الجديالالد 

  يبنيو الجاليش االسالرا يمي عمالأ الحالدود تحالت بيالوت رريالة كاليبل. وال ايالة مالن السالور منالن اطالبلق حالزب الذ
اهلل النار مباشالرة عمالأ المطمالة. وىالو فالي ىالذه المرحمالة يضالر باألسالاس بتجالار المخالدرات، فيالو يجعال  رمالي 

 الحقا ب ورا  الجدار صعبا.
ود  تمامالالا. وال يوجالالد تجريالالم ال فالالي أصالالر مزارعالالو المطمالالة عمالالأ رالالرس اشالالجار التفالالاح حتالالأ السالالور الحالالد

الجانالالب االسالالرا يمي وال فالالي الجانالالب المبنالالاني، كالال  شالالي  رريالالب اذا مالالددت يالالدأ لمسالالت لبنانيالالا ورا  الجالالدار. 
يقو  يوسي لفيت ان الجيران المبنانيين يرفعون أيدييم بالتحية بين الفينة واالخرل، لكنيم ال يتجرأون عمأ 

 فع  أكثر من ذلأ خشية حزب اهلل.
يعم  التايبلنديون بد  المبنانيين في المزارع وبالاب فاطمالة ميالدوم. ومنشالآت الجالدار الجيالدة ميدومالة، فيالي 

 شاىد حزين عمأ الفترة التي كانت موجودة ولم تعد موجودة. وبقيت اشجار الكرز وحدىا.
 1/6/1021، "ىآرتس"
 3/2/1021، األيام، رام اهلل
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