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 "سرائيل"إمريكية ومنصات قرب حدودىا مع أمصر نشرت صواريخ  :غربيون مسؤولون 2

ذكدددر مو'دددد تورلدددد  ريبيدددونت نقدددا عدددن مصدددادر الددددفاع الشربيددد : ان الجددديش المصدددري نشدددر : القددددس المح مددد 
صددواريا امريكيدد  المنشددا ومنصددات بددالقرب مددن الحدددود مددد اسددراشيل  وحسددب المصدددر نشددرت مصددر دبابددات 

واضدا   ص  في المنطق  الوا'ع  بين بمدة العريش والحددود مدد اسدراشيل و'طداع  دزة.وصواريا ارض جو خا
في سيناء الشر'ي   و م نشر جميد االسمح  الثقيم  عمى  M-60A3المو'د ان الجيش المصري نشر دبابات 

 طول الحدود االسراشيمي  وذلك حسب تمصدر دفاعي  ربيت.
وال دي  دم  صدديرىا لمصدر  M-60A3sو MBTSت مدن ندوع وحدد المصددر الشربدي ان الددبابات ال دي نشدر 

 شدر'ي سديناء. M-60A3sدبابد  مدن ندوع  00الى  70  مشيرا ان الجيش المصري نشر ما بين 2880عام 
واضا  المصدر ان الجيش المصري نشر نظام دفاع بالقرب مدن الحددود االسدراشيمي   ونشدر صدواريا ارض 

 مصددر خددال السدنوات الخمددس الماضددي  ومدن ان دداج شددرك  تبويندد ت.جدو مددن طددراز سد ينشر وال ددي  ددم  وفيرىدا ل
و ح دوي عمدى مددفد رشداش  YPR-765و'الت المصادر ان مصر نشرت ايضا نا'ات جنود مدرع   ددعى 

وطالبدت  نا'مد  جندود مصدفح  مدن ىولنددا. 000ممدم  مشديرا ان الجديش المصدري حصدل عمدى  00من عيدار 
لصدواريا اممريكيد  مدن سديناء الشدر'ي   حيدث حدذر المسدؤولون وا MBTSاسراشيل من مصر سحب دبابات 

 انيا يمكن ان  س خدم لو'  عممي  عسكري  اسراشيمي  ضد 'طاع  زة.
ا سددطس بنظييرييددا  70وكشدد  المو'ددد ان وزيددرة الخارجيدد  االمريكيدد  ىددياري كمين ددون ا صددمت ىا فيددا يددوم 

  فا'ي  المناطق المنزوع  الساح في سيناء.المصري واالسراشيمي الس عراض الشكاوي من ان ياكات ال
  F-16وفي الو'ت نفسو  يقول المو'د ان الواليات الم حدة 'دمت لمصر احدث من جا يا من برامج طاشرات 

 F-16طددددداشرة  70مميدددددون دوالر لشدددددرك  تيوناي دددددد  كنولدددددوجيزت لددددددعم  8.2ومنحدددددت وزارة الددددددفاع عقدددددد بقيمددددد  
م  م عددة الميام في شدير ا سدطس الحدالي. مشديرة الدى ان العمدل مقا  27  ولدF100-PW-229بمحركات 

 .7020ديسمبر  02سين يي في 
 76/8/7027، وكالة سما اإلخبارية

 
 : لن نسمح ألي كان في العالم أن يقسم وحدتنا وتمثيمناعباس 

امم  أكد الرشيس محمود عباس أن المسعى الفمسطيني لمحصول عمى عضوي  دول   ير ك :وفا -رام اهلل 
العضوي  في اممم الم حدة  ىدفو  حصين عممي  السام  والحفاظ عمى خيار حل الدول ين  في ظل 
اس مرار سياس  فرض الحقاشق عمى امرض ال ي  ن يجيا الحكوم  اإلسراشيمي   من اس يطان و وسد عمى 

 حساب امرض الفمسطيني .
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  رام اهلل  وفدا من حزب مير س اإلسراشيمي برشاس  وشدد لدى اس قبالو  ظير امحد  بمقر الرشاس  في مدين
زىافا جمؤون رشيس  الحزب  عمى  مسكو بخيار حل الدول ين  دول  فمسطيني  مس قم  عمى حدود عام 

 وعاصم يا القدس الشري    عيش إلى جانب دول  إسراشيل. 
في مؤ مر صحافي مش رك مد  و'ال عضو المجن  ال نفيذي  لمنظم  ال حرير الفمسطيني  صاشب عريقات 

سعيو المس مر لمحفاظ عمى خيار الدول ين  باع باره "جمؤون  في مقر الرشاس   إن الرشيس أكد لوفد مير س  
وأوضح  أن الرشيس أكد لموفد اإلسراشيمي  صميمو عمى  ."مصمح  مش رك  لمشعبين الفمسطيني واإلسراشيمي

 دول  القانون والديمقراطي . اس كمال مؤسسات الدول  الفمسطيني   لبناء
لن نسمح مي كان في العالم أن يقسم وحد نا و مثيمنا  ونحن 'ادرون عمى الحفاظ "'ال عباس  إلى ذلك 

 ."عمى أنفسنا وكرام نا
وأشار في كمم  ألقاىا في ميرجان الشييد ياسر عرفات الرابد لدعم ال عميم برام اهلل و كريم الم فو'ين بالثانوي  

إن "في المحافظ   امحد  إلى  صريحات الم طر  وزير خارجي  إسراشيل أفيشدور ليبرمان و'ال: العام  
ال صريحات ال ي خرج بيا وزير الخارجي  اإلسراشيمي ىدفيا النيل من القيادة والشرعي  الفمسطيني  كما نالت 

فنحن ال نشن حروبا؛ ال "ي   سابقا من الشييد ياسر عرفات  بدعوى أننا نشن عمييم حربا دبموماسي  و'انون
نما عمى الحكوم  اإلسراشيمي  إعادة النظر في سياس يا  ."دبموماسي  وال 'انوني   وا 

'منا أكثر من مرة ليس لدينا ثروات طبيعي  وليس لدينا ب رول ليس لدينا شيء  لدينا شيء ": عباس و'ال
ن دوال كثيرة في العالم معروف  محرو  م  من كل الموارد الطبيعي  لكنيا في مقدم  واحد فقط وىو العقول  وا 

الدول كونيا اس عممت العقول لدييا  ونحن نريد فعا اس عمال عقولنا  ومن أجل ىذا نكرم أبناءنا وال نكرميم 
نما نكرم أنفسنا ونكرم مس قبمنا وأجيالنا  ونؤكد لمعالم أننا بيذه العقول واصمون ح ما إلى الدول   فقط  وا 

 مس قم .الفمسطيني  ال
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 في قمة عدم االنحياز في طيران المشاركةتعتذر عن  ىنية حكومة 

أكد طاىر النونو  الم حدث باسم الحكوم  الفمسطيني   اع ذار رشيس الوزراء إسماعيل ىني   عن :  زة
 رصًا عمى عدم  عميق االنقسام.المشارك  في 'م  دول عدم االنحياز في طيران  ح

و'ال النونو في  صريٍح  مقى "المركز الفمسطيني لإلعام" نسخً  منو  "وجيت دعوة كريم  ومقدرة من 
 الرشيس اإليراني لدول  رشيس الوزراء لممشارك  في 'م  عدم االنحياز".

  في القم ؛ ولكنو رأى اليوم وأشار إلى أن رشيس الوزراء "عبر خال اميام الماضي  عن إمكاني  المشارك
سامي حول القضي   االع ذار  ح ى ال  كون مشارك  الحكوم  مدخًا ل عميق انقسام فمسطيني وعربي وا 

 الفمسطيني   مشمبين المصمح  العميا لمقضي  الفمسطيني  وم حمين بالمسشولي  العالي ".
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 
 
 
 عدم دعوة ىنية لقمة "عدم االنحياز"السمطة  أبمغتران رياض المالكي: إي 
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أعمن وزير الخارجي  الفمسطيني رياض المالكي  أمس  أن إيران أبمشت السمط  الفمسطيني  رسميًا : وكاالت
بانيا لم  وجو دعوة لرشيس الحكوم  الفمسطيني  المقال  إسماعيل ىني  لحضور 'م  دول عدم االنحياز في 

 طيران.
اج مد سفير فمسطين في طيران وكذلك سفير فمسطين في اممم الم حدة رياض منصور مد "مالكي و'ال ال

وزير الخارجي  اإليراني عمي أكبر صالحي في مقر وزارة الخارجي  اإليراني  في طيران  و'د أبمشيم الوزير 
ا ال وضيح سا ادر  دًا بناء عمى ىذ". وأضا  "أنو لم  وجو أي  دعوة وال باي شكل من امشكال لمسيد ىني 

  لكنو أشار إلى أن حضور الرشيس ")اليوم( إلى إيران لحضور اج ماعات وزراء خارجي  دول عدم االنحياز
سي اكد بعد وصولي إلى طيران  حيث ساطمب مزيدًا من ال طمينات "الفمسطيني محمود عباس 

ني  باي  صف  كانت  مد أننا وفد فمسطين سينسحب بالكامل إذا حضر ى". وحذر من أن "واإليضاحات
 ."ن و'د أن  سير اممور عمى ما يرام

 //الخميج، الشارقة، 
 
 عمى تعديالت حكومة ىنية  يصادق الفمسطيني التشريعيالمجمس  

صادق المجمس ال شريعي الفمسطيني عمى ال عديل الوزاري الذي أ'ره رشيس الوزراء الفمسطيني إسماعيل 
 ىني .

باسم الحكوم  طاىر النونو إن رشيس الحكوم  إسماعيل ىني  اخ  م امحد  مشاورا و الرامي  و'ال الناطق 
وأوضح النونو في  صريح مق ضب أن ىني  عرض ال عديل المر قب  إلى إجراء  عديل محدود عمى حكوم و.

 عمى ك م  ال شيير واإلصاح البرلماني   و'د حظي بموافق يا. 
 //فمسطين أون الين، 

 
 وزارية في حكومة غزة تكريس لالنقسام تعديالتنائب عن فتح: إجراء  

وص  الناشب عن حرك  "ف ح" أحمد أبو ىولي إجراء  عديات وزاري  في الحكوم  : محمد امسطل – زة 
في  زة بد"المخالف  لمواد لنظام امساسي الفمسطيني  الذي يش رط نيل الثق  من المجمس ال شريعي وليس من 

 م  واحدة فقط  إضاف  إلى أداء القسم أمام الرشيس وىو ما لم يحدث".ك 
واع بر أن امولوي  في المرحم  الراىن  يجب أن  عطي لف ح مقر لجن  االن خابات المركزي  في القطاع  
واإلعداد وال جييز لان خابات الرشاسي  وال شريعي   الف ًا إلى أن ما يحدث في الحكوم  المقال  يكرس 

 النقسام الذي ي سد يومًا بعد آخر وفق  قديره.ا
و'ال أبو ىولي في حديثو مد القدس: "عمينا أال نفكر في  عديل حكومي في ظل ظرو  االنقسام  امىم ىو 

لان خابات الرشاسي  وال شريعي   لمخروج بحكوم  وحدة وطني  من خب    وحد  واإلعداد طبيق المصالح  
 الوطن و واجو االح ال".

 //القدس، القدس، 
 
 
 
 في القدس عدوان يتوجب الوقوف أمامو بحزم االستيطانقريع: استمرار أحمد  
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اع بر عضو المجن  ال نفيذي  في منظم  ال حرير  رشيس داشرة شؤون القدس أحمد 'ريد   :القدس –رام اهلل 
مس وطن  جبل أبو  نيم في وحدة اس يطاني  جديدة في  مصاد'  سمطات االح ال عمى مشروع إ'ام  

 مدين  القدس  ان ياكا خطيرا يدق نا'وس الخطر عمى حاضر المدين  ومس قبميا.
و'ال 'ريد في بيان صحافي: "إن مواصم  االس يطان يؤكد النوايا اإلسراشيمي  ل يويد المدين  و يجير سكانيا  

   واالس ياء عمى امراضي سعيا عبر شرعن  المس وطنات والمصاد'  عمى الوحدات والبؤر االس يطاني
 لم وسد االس يطاني".

 //القدس، القدس، 
 
 عشراوي: حمالت التضامن نقمة نوعية بفرض اإلرادة الشعبية الدولية 

'الت عضو المجن  ال نفيذي  لمنظم  ال حرير حنان عشراوي "إن حمات ال ضامن الدولي   :القدس –رام اهلل 
 بر نقم  نوعي  بفرض اإلرادة الشعبي  الدولي   و حٍد لممارسات االح ال وحصاره مد الشعب الفمسطيني  ع

واس نكرت عشراوي بشدة  في بيان صحافي صدر عنيا مساء امحد  مند  لألرض والشعب الفمسطيني.
 من الدخول لفمسطين. "أىا بكم في فمسطين"سمطات االح ال حمم  ال ضامن الدولي  

الدولي  أىا بكم في فمسطين بزيارة فمسطين لممرة الثالث  عمى ال والي بدعوة فمسطيني    و'الت: " قوم الحمم 
ولكن ىذه المرة عن طريق الجسر وليس عن طريق إسراشيل  وىم في زيارة  ضامني  مد شعبنا و'ضي نا  

م ضامنين ويحممون معيم معدات لألطفال  ولنا الحق الكامل في اس قبال ضيوفنا  ومن حق أصد'اشنا ال
 زيارة فمسطين وال عبير عن دعميم السياسي والشعبي لقضي نا العادل ".

 //القدس، القدس، 
 
 أبو ليمى: التالعب في مسألة التمثيل الفمسطيني أمر خطير جداً النائب  

طرا  سبي ان: 'ال الناشب 'يس عبد الكريم "أبو ليمى"  "إن  اعب بعض ام أبوفاطم   - القدس –رام اهلل 
في مسال  ال مثيل الفمسطيني ىو أمر خطير جدًا"  مؤكدًا عمى أن منظم  ال حرير الفمسطيني  س بقى ىي 

 الممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني في كاف  أماكن  واجده.
وأضا  الناشب أبو ليمى في  صريح صحفي امحد  "أن مو'  القيادة الفمسطيني  ربط مشارك  الرشيس 

باس في 'م  دول عدم االنحياز الذي سيعقد في العاصم  اإليراني  طيران نياي  الشير الجاري محمود ع
بعدم حضور رشيس وزراء الحكوم  المقال  إسماعيل ىني   ىو رد طبيعي عمى محاوالت المساس بدور 

 المنظم  وشرعي يا في  مثيل الشعب الفمسطيني".
 //القدس، القدس، 

 
 لن يوقف حركة التضامن الدولية "أىال بكم في فمسطين": منع أعضاء حممة البرغوثيالنائب  

مند سمطات االح ال  سعين م ضامنا دوليا من  إنمصطفى البر وثي " د.الناشب  أكد القدس: - رام اهلل
عاد يمبكم في فمسطين"  أىاالفمسطيني  لممشارك  في حمم  " امراضي إلىالوصول   إلىمن جسر المنبي  وا 

 لفضح ممارسات االح ال ولن يو'  حرك  ال ضامن مد شعبنا بل سيعززىا. إاللن يؤدي  مردنا
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دأبت عمى مند الم ضامنين الدوليين من الوصول  إسراشيل أن إلىالبر وثي في بيان صحافي  وأشار
ل ضامن مد  نقميم في المطارات والمعابر والموانئ وان كل  مك الممارسات س زيد من ا إعا' لفمسطين عبر 

 الشعب الفمسطيني و كش  حقيق  االح ال وممارسا و العنصري .
 //القدس، القدس، 

 
 الخضري: ممارسات االحتالل بالقدس تيدف لتيويدىا وعزلياالنائب  

'ال الناشب جمال الخضري رشيس المجن  الشعبي  لمواجي  الحصار "إن االس يطان ومصادرة  :القدس – زة 
 حقيقي عمى مدين  القدس المح م  بيد   يويدىا وأسرل يا وعزليا". امراضي خطر

وأشار الخضري في بيان صحافي إلى المشاريد االس يطاني  الجديدة ومصاد'  سمطات االح ال عمى إ'ام  
وبين أن ىذا ي طمب جيدًا فمسطينيًا عمى صعيد  فعيل  وحدة جديدة في مس وطن  "جبل أبو  نيم". 

 لي و شكيل 'وة ضا ط  عمى االح ال لحماي  امراضي الفمسطيني  وو'  االس يطان.ال حرك الدو 
 //القدس، القدس، 

 
 نواب حماس يطالبون مصر بوقف انتياك صفقة التبادل 

طالب نواب ك م  ال شيير واإلصاح في رام اهلل جميوري  مصر العربي  بال دخل السريد؛ : السبيل -الضف  
 ات االح ال لصفق  ال بادل "وفاء امحرار" إثر  صاعد اع قال المحررين ضمنيا.إليقا  ان ياك

يقا   جاوزات االح ال وان ياكا و لمصفق  ال ي  مت برعاي   ودعا النواب مصر إلى ال دخل السريد  وا 
يا لدى المج مد الدولي لمجم حكوم  االح ال  وردعيا عن اع داءا  -أيضاً -مصري   مطالبين بال دخل 

 الم كررة بحق امسرى داخل السجون.
 //السبيل، عمان، 

 
 : غضب فمسطيني من تعامل مصر مع حماس كعنوان لمفمسطينيين في غزة"الشرق األوسط" 

  إن حال  من الشضب وعدم الرضا "الشرق اموسط"'الت مصادر فمسطيني  مطمع   لد: كفاح زبون - رام اهلل
من طريق  ال عامل المصري الجديد مد المم  الفمسطيني فيما يخص ال مثيل  سود القيادة الفمسطيني   

 والشرعيات.
وبحسب المصادر  فإن القيادة الفمسطيني ؛ )الرشيس محمود عباس ومنظم  ال حرير  ورشيس الوزراء سام 

ثيل  فياض(   ير راضيين عن  عامل مصر بعد نجاح الرشيس محمد مرسي  مد الشرعي  الفمسطيني  وال م
إذ   عامل القيادة المصري  مد حماس كانيا عنوان الفمسطينيين في 'طاع  زة  م جاىم  إلى حد ما السمط  "

 نا'ش مصر مد حكوم  حماس  شؤون اممن وشؤون معبر رفح وأحوال ". وأضافت المصادر: "الفمسطيني 
 . "الناس  بما فييا شؤون الكيرباء والدواء وامنفاق والحرك  ال جاري 

و ع قد القيادة الفمسطيني  أن موا'  مصر شجعت دوال أخرى من بينيا طيران  عمى دعوة حماس إلى 'م  
دول عدم االنحياز  وىي الدعوة ال ي  راجعت عنيا طيران  باع بارىا مخالف  لمبرو وكوالت المعروف   ال ي 

و  وال ي  نص أيضا عمى عدم  نص عمى ال عامل مد رشيس الدول  فقط  وىو الذي يحدد أعضاء وفده بنفس
  وجيو أي دعوات من الدول  المضيف  مي جي  خارج إطار سكر اري  المؤ مر. 

 //الشرق األوسط، لندن، 
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 النائب العام الفمسطيني أحمد المغني يستقيل من منصبو 

يس محمود عباس وأكد الرش إلى'دم الناشب العام الفمسطيني أحمد المشني اس قال و من منصبو   :الشد – زة 
حسن العوري مس شار الرشيس عباس لمشؤون القانوني  أن المشني طمب إنياء ان دابو من منصبو ولكن 

 عباس لم يوافق ح ى اآلن عمى طمب إنياء االن داب.
 //الغد، عمان، 

 
 نائبًا مختطفا في سجون االحتالل ال يزال رياض األشقر:  

مدراسات بان عدد نواب المجمس ال شريعي الفمسطيني المخ طفين في سجون أفاد مركز أسرى فمسطين ل
منيم من  نواب من ك م  ال شير واإلصاح  ناشب  وذلك بعد إطاق سراح  االح ال انخفض إلى 

 أنوأوضح المدير اإلعامي لممركز الباحث رياض امشقر  م جدد. يدار إمدين  الخميل بعد اع قال 
 .خال اميام العشرة امخيرة سراح خمس  نواباالح ال أطمق 

 //الدستور، عمان، 
 
 احكومة رام اهلل تدعو لمكشف عن مصير صحفي فمسطيني اختفت آثاره في سوري 

دعت وزارة اإلعام في الحكوم  الفمسطيني  برام اهلل الجيات المعني  إلى الكش  عن مصير : رام اهلل
لقدومي  مراسل 'ناة "الحرة" الفضاشي   الذي اخ فت آثاره منذ العشرين من الصحفي المقدسي بشار فيمي ا

 أ سطس الجاري  عمى مشار  مدين  حمب )شمال سوري (  "خال 'يامو بواجبو الميني"./ شير آب
وأكدت وزارة اإلعام في بيان صحفي  وصل "'دس برس" نسخ  عنو أن الصحفي القدومي "كان يؤدي 

 في ميم  كفم يا كل القوانين وال شريعات  وحثت عمييا المواثيق الميني ".رسال و اإلنساني   
 //قدس برس، 

 
 عن معتقل سياسي لدييا لإلفراجأجيزة السمطة  يدعونائب فمسطيني  

طالب الناشب في المجمس ال شريعي عن حرك  حماس محمد الطل  أجيزة السمط  بالضف  اإلفراج : الخميل
 أسير محرر من سجون االح ال أعادت أجيزة السمط  اع قالو 'بل أيام.عن مع قل سياسي و 

( إنو "في الو'ت /و'ال الناشب الطل في بيان صدر عن مك بو و مقت "'دس برس" نسخ  عنو امحد )
الذي ي طمد فيو أبناء شعبنا الفمسطيني المناضل إلى  حقيق الوحدة و إلى  حرير امسرى وال ضامن معيم 

 جيزة اممني  الفمسطيني  بإجراءات   نا'ض  ماما مد ىذه ال وجيات". خرج ام
 //قدس برس، 

 
 فتح: حماس وليبرمان يجمعيما ىدف تقويض الشرعية الفمسطينية 11

في  صريح صدر عن مفوضي  اإلعام والثقاف   اليوم   'ال الم حدث باسم حرك  ف ح أحمد عسا  :رام اهلل
  رى سوى مصالحيا ال نظيمي  والفشوي   وأكد أن من يس سيل القيام بانقاب عمى امحد  إن حرك  حماس ال

الشرعي  الفمسطيني  وسفك الدم الفمسطيني  لن يابو باىمي  وحداني  ال مثيل وال بالقرار الوطني المس قل  وال 
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ير خارجي يا بالمشروع الوطني  وي ساوق بشكل ان يازي رخيص مد مخططات دول  االح ال ال ي يشن وز 
 حمم  عنصري  عمى رأس الشرعي  الفمسطيني  الرشيس محمود عباس.

وأشار إلى الحمم  ال ي يشنيا القيادي في حماس محمود الزىار عمى الرشيس  و'ال: تمن يد'ق في 
 صريحات الزىار يك ش  ببساط  أنيا الوجو اآلخر لعمم  العنصري الصييوني ليبرمان ويجمعيما ىد  

 قويض الشرعي  الوطني  الفمسطيني ت .مش رك ىو  
وذّكر عسا  أن حرك  ف ح 'د عممت كل ما  س طيد من أجل إنياء االنقسام و حقيق المصالح   مؤكدا أن 
حماس كانت وال  زال رىين  لمصالحيا الفشوي  الضيق  ومشروعيا الذي من شانو أن يعمق االنقسام وينفصل 

ورىين  مجندة القوى اإل'ميمي  ال ي ال ىم ليا سوى االس ياء عمى القرار بقطاع  زة إل'ام  تالدويم  المسات  
 الوطني الفمسطيني لمصمح  مشاريعيا اإل'ميمي .

ودعا أبناء شعبنا وكل المواطنين الفمسطينيين المخمصين إلى أخذ الحيط  والحذر في ىذه المرحم  الد'يق  
فمسطيني  بيد   صفي يا نياشيا خدم  لممشروع ال وسعي ال ي   زايد فييا اليجم  وال آمر عمى القضي  ال

اإلسراشيمي الذي يواصل نيبو مرضنا و اريخنا وحضار نا كل يوم  وخدم  لقوى إ'ميمي  باعت ضميرىا من 
 أجل السيطرة عمى نظام الحكم.د

 22/1/2012ا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وف
 

 عد سقوط ثالثة صواريخ عمى مستوطنة سديروتمصنعين ب واحتراقإصابة مستوطن  11
أدى سقوط ثاث  صواريا عمى مس وطن   سديروت شمال 'طاع  ّزة الى اصاب  مس وطن واح راق 

واعمنت محدث  باسم جيش العدو االسراشيمي ان ثاث  صواريا ُأطمقت من 'طاع  ّزة جنوب  مصنعين.
ح مس وطن و دمير مصنعين موجودين في المنطق  فمسطين المح م  عمى مس وطن  سديروت  أّدت الى جر 

ويذكر ان االشير القميم  الماضي   الصناعي   اضاف  الى و'وع اضرار في حقل زراعي 'ريب من المنطق .
 صاروخًا عمى عدد من المس وطنات ما أدى الى و'وع خمس  جرحى. 511سّجمت سقوط حوالي 

 22/1/2012، الجمل بما حمل
 

 احتجاجا عمى العراقيل التي تضعيا حماس في قطاع غزة في وكالة الغوث العاممينت فتح تقاطع انتخابا 20
'ررت حرك  ف ح عدم المشارك  في ان خابات العاممين في وكال  الشوث في 'طاع  زة وذلك  : رام اهلل

 اح جاجا عمى العرا'يل ال ي  ضعيا حرك  حماس ضد إجراء االن خابات في عموم النقابات في 'طاع  زة
 مثل ان خابات الصحافيين والمحامين و يرىا.

و'الت الحرك  في بيان صحافي : 'امت حرك  حماس بعر'م  أعمال المجن  المركزي  لان خابات في 'طاع 
 جديد كشو  الناخبين وعدم موافق يا ح ى اآلن عمى إجراء ان خابات البمدي  وال شريعي    زة ومنعيا من

 ن قاشي  .. و دعو إلى المشارك  في ىذه االن خابات و مند  مك. والرشاسي   بينما ىي  طبق اال
 22/1/2012القدس، القدس، 

 
 
 

 فتح تحذر االحتالل من المساس بعباس وتعّد تصريحات ليبرمان مقدمة لحصاره 21
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حذرت حرك  "ف ح" من المساس برشيس السمط  الفمسطيني  و'اشدىا العام محمود عباس  وذلك بعد  : زة
الم كررة لو من 'بل وزير الخارجي  االسراشيمي أفيشدور ليبرمان  مع برة أن ىذه ال يديدات " عّبر  ال يديدات

فاس سياسي".  عن إرىاب دول  وا 
و'ال محمد النّحال عضو المجمس الثوري لحرك  "ف ح" في  صريحات خاص  لد "'دس برس": "ناخذ ىذه 

ي مسؤولي  أي مساس بشخص الرشيس محمود عباس  ال يديدات بشكل خطير  ونحّمل االح ال االسراشيم
 من ىذا مقدم  لحصار القيادة الفمسطيني ".

وأضا : "ىذه ال يديدات  ذكرنا باميام االولى لحصار الرشيس الراحل ابو عمار)ياسر عرفات(  وما 
ي  عرض ي عرض لو الرشيس عباس اآلن ىو نفس المسمسل الذي  عرض لو الرشيس عرفات  ولكن الحقب  ال 

ليا الرشيس أبو عمار كانت  خ م  عن ىذا الوا'د  فاآلن نحن نشيد دول عربي  وكل أصد'اشنا في العالم 
 يس نكروا مثل ىذه ال يديدات".

"الو'و  صًفا واحًدا في وجو ىذه ال يديدات االسراشيمي  ضد القيادة  ودعا النّحال الشعب الفمسطيني إلى
دات االسراشيمي  " ؤكد بان خطوات الرشيس عباس با جاه االمم الم حدة الفمسطيني ". واع بر أن ال يدي

 صحيح "  مشيًرا إلى أن ىذه ال يديدات ىي "عقبات في وجو ىذه الخطوة".
 22/1/2012قدس برس، 

 
 إطالق الصواريخ من قطاع غزة وتيددىا بالرد مسؤوليةحماس  "إسرائيل" تحّمل 77

يش اإلسددراشيمي ومسددؤولون فددي امحددزاب السياسددي  فددي إسددراشيل  'ددادة فددي الجدد ىدددد :القدددس  دوت كددوم- ددزة
وىددددد  حركددد  "حمددداس" بدددالرد الموجدددد عمدددى اسددد مرار إطددداق الصدددواريا مدددن 'طددداع  دددزة عمدددى النقدددب الشربدددي.

بددداممس 'اشدددد المنطقددد  الجنوبيددد  فدددي الجددديش اإلسدددراشيمي  دددل روسدددو الدددذي زار مكدددان سدددقوط الصدددواريا فدددي 
محمًا المسؤولي  عمى حرك  حماس  'اشًا: "حمداس  سديطر عمدى 'طداع  دزة  سديروت  بالرد عمى إطا'يا 

 وىي المسؤول  عن اس مرار اليجمات اإلرىابي   وسنرد عمى مطمقي الصواريا".
فيمددا ىدددد رشدديس حددزب "كاديمددا" المعددارض  ووزيددر الدددفاع امسددبق شدداؤول موفدداز الددذي كددان يددزور مس شددفى 

يروت  بدالرد "الحاسددم" ضدد 'ددادة حمداس  مع بددرًا بدان إطدداق الصددواريا بدرزياي فددي عسدقان القريبدد  مدن سددد
 "اخ بار" من الحرك  ضد إسراشيل.

وأضددا : "مددن ىنددا أوجددو رسددال  لقددادة حمدداس؛ دمدداؤكم فددي رؤوسددكم سُ صددفى  إذا سددقطت شددعرة مددن شددعر 
 أبناشنا  السن  الدراسي  س ُف ح  وواجبنا أن نكفل مبناء الجنوب اممن المطموب".
 77/8/7027، لقدس، القدسا

 
 : ندعم التوجو الفمسطيني إلى األمم المتحدة لنيل العضويةرئيسة حزب ميرتس تمتقي عباس 73

  خددال لقاشددو الددرشيس الفمسددطيني محمددود حددزب ميددر س اإلسددراشيمي زىافددا جمددؤون : 'الددت رشيسدد وفددا -رام اهلل 
 2822يني  مسدددد قم  عمددددى حدددددود عددددام عمددددى  مسددددكو بخيددددار حددددل الدددددول ين  دولدددد  فمسددددط عبدددداس فددددي رام اهلل 

 وعاصم يا القدس الشري    عيش إلى جانب دول  إسراشيل.
'الت جمؤون إن الرشيس عباس شريك أساسي في عممي  السام ال ي  قوم عمدى مبددأ حدل الددول ين   عيشدان و 

 بامن واس قرار جنبا إلى جنب.
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اسدد خدامو صددف  اإلرىددابي لمضددشط عمدددى وأدانددت بشدددة  صددريحات ليبرمددان ال ددي  سدد يد  الددرشيس عبدداس  و 
وأكددت  الرشيس عباس  و'الت: تسنؤكد لمشدعب اإلسدراشيمي أن ىنداك شدريكا فمسدطينيا ي مثدل بدالرشيس عبداست.

 جمؤون دعم حزبيا ومساند و لم وجو الفمسطيني لنيل عضوي  دول   ير كامم  العضوي  في اممم الم حدة.
 76/8/7027، )وفا(وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية 

 
 ضربة عسكرية إليران توجيوعن تأييده  يعمنليبرمان  74

'دال و أعمن وزير الخارجي  اإلسراشيمي  أفيشدور ليبرمان  عن  اييده ل وجيو ضرب  عسدكري  إليدران.   ل أبيب:
المحظددور  مددن»ليبرمددان فددي حددديث مددد القندداة الثانيدد  المسدد قم  لم مفزيددون اإلسددراشيمي الميمدد  'بددل الماضددي   إنددو 

وأضدا  ليبرمدان  أندو يؤيدد ضدرب إيدران «. السماح إليران ب طوير الساح النووي  ميما يكم  ذلك من ثمدن
  عندما أعمن أنيا  خطط ل صبح دول  نووي   ولم يشير رأيو. وىاجم ليبرمدان أسدموب النقداش 7002منذ سن  

ي الموضددوع أدت إلددى الضددرر بقددوة الددردع ثرثر نددا الزاشدددة فدد»العمنددي فددي إسددراشيل حددول ىددذا الموضددوع. و'ددال: 
اإلسراشيمي .. فقد اع مينا شجرة عالي  جدا في ىذا النقاش. ووصمنا اليوم إلى وضد بات فيو عدم القيام بعمدل 

واع بددرت  صددريحات ليبرمددان دعمددا لمو'دد  ن نيدداىو ووزيددر دفاعددو إييددود «. ضددد ال طددور النددووي يكمفنددا ثمنددا
مؤيدددين ل وجيددو ضددرب  إليددران  عممددا بددان أكثريدد  الددوزراء فددي إسددراشيل ال يزالددون بدداراك  المددذين يقددودان  يددار ال

 يعارضون.
 77/8/7027، الشرق األوسط، لندن

 
 "روتيني"مر أطفال الفمسطينيين لى األإساءة الجيش إ: سابقونسرائيميون إجنود  75

لمح مد  ان سدوء معاممد  القددس د ا   ب: كشد  جندود اسدراشيميون سدابقون خددموا فدي االراضدي الفمسدطيني  ا
 االطفال الفمسطينيين عمى يد القوات االسراشيمي  ىو امر ترو ينيت ويحدث ح ى في مراحل اليدوء النسبي.

ونشددرت تمجموعدد  كسددر الصددمتت المؤلفدد  مددن جنددود اسددراشيميين سددابقين وال ددي  ن قددد ممارسددات الجدديش االحددد 
سدد خدام العندد  الجسدددي الددذي يكددون  عسددفيا فددي بعددض شدديادة باالنكميزيدد  مشدديرة الددى انددو يدد م ا 00اكثددر مددن 

 االحيان ضد االطفال الصشار جدا.
ويقدول الك يدب الوا'دد فدي اثنددين وسدبعين صدفح  تالشديادات  ظيدر رو ينددا يعامدل فيدو القاصدرون الفمسددطينيون 

 الذين يكونون احيانا اصشر من عشرة اعوام بطريق    جاىل اعمارىم الصشيرةت.
ش االسراشيمي ان تمجموع  كسر الصمتت لم  وفر لو معمومدات اساسدي  كافيد  ل مكندو مدن من جي و 'ال الجي

 ال حقيق في ادعاءات معين .
واوضح الجيش في بيان تمن خال جمد الشيادات لف رات طويم  من الزمن ورفض  وفير معمومدات اضدافي  

اشمدد   سددعى المنظمدد  الددى بددث دعايدد  فددان المؤسسدد   ثبددت نواياىددا الحقيقيدد   فبدددال مددن  سددييل ال حقيقددات الم
 سمبي  ضد الجيش االسراشيمي وجنودهت.

 77/8/7027، القدس العربي، لندن
 
 

 غير مستعدة لحرب  "إسرائيلفي "الوسطى  المنطقة: يديعوت أحرونوت 76
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كش   قرير خاص أعد دو صدحيف  "يدديعوت أحروندوت" العبريد  ونشدر و اليدوم امحدد  عدن 'مد  عددد الماجدئ 
  فدددي امحيددداء القديمددد  الوا'عددد  فدددي منطقددد  " دددوش دان" وسدددط " الكيدددان اإلسدددراشيمي  مشددديرًا إلدددى أندددو المحصدددن

وبدددالر م مدددن جميدددد ال صدددريحات اإلسدددراشيمي  ال دددي  ؤكدددد اسددد عداد )إسدددراشيل( لحدددرب مدددد إيدددران  إال أن وا'دددد 
 المنطق  يؤكد  ير ذلك.

% مدن سدكان المنطقد  22الوا'يد  حيدث أن  وأوضح ال قرير أن المنطقد   عداني مدن نقدص فدي عددد الكمامدات
% مددن سددكان 82فقددط مددزودون بكمامددات وا'يدد   بددالر م مددن أن اإلحصدداءات الرسددمي  لمبمديدد   شددير إلددى أن 

 المنطق  مزودين بكمامات وا'ي .
 76/8/7027، فمسطين أون الين

 
 م المتحدة الجمعية العامة لألم نتنياىو متردد إزاء حضور اجتماعاتاإلذاعة اإلسرائيمية:  77

أعمنددت اإلذاعدد  اإلسددراشيمي  العامدد  أن رشدديس الحكومدد  اإلسددراشيمي  بنيددامين ن نيدداىو لددم ي خددذ بعددد 'ددرارًا بشددان 
حضور انعقاد الجمعي  العام  لألمم الم حدة المقررة نياي  الشير المقبدل  مشديرة إلدى أن ن نيداىو م دردد كثيدرًا 

 بالسفر الى نيويورك.
يام المقبم  ىي ال دي سد حدد مدا إذا سيحضدر دورة الجمعيد  العامد  أم ال  وفدي حدال وبحسب اإلذاع   فإن ام

'رر الحضور  فإنو سيم قي عمى ىامش الجمعي  بدالرشيس امميركدي بداراك أوبامدا وسدي ناوالن 'ضدي  البرندامج 
 النووي اإليراني.

 77/8/7027، المستقبل، بيروت
 

 ة بحيفا مشروع إسرائيمي إلحياء سكة الحديد الحجازي 78
بدأت )إسراشيل( مشروعا إلحياء سك  الحديد الحجازي  ال اريخي  ببناء سك  'طارات جديدة  دربط الجزيرة.نت: 

  عمددى أن  ددر بط بمديندد  إربددد امردنيدد  بالمرحمدد  الثانيدد  مددن 2808بددين مدددين ي حيفددا وبيسددان المح م ددين عددام 
 المشروع الذي سين يي في  ضون عامين.

ات اإلسدراشيمي  يسدراشيل كدا س سدك  الحديدد جدزءا مدن مشدروع طدرق )إسدراشيل( لدربط كافد  ويعد وزير المواص
 أنحاء الباد بشبك  خطوط مواصات عام  ىي 'يد اإلنجاز منذ عامين.

كيموم ر لمسداع   و عدد إحيداء لسدك   220وس م د سك  الحديد عمى طول س ين كيموم ر و بم  سرع  القطار 
 عيد العثماني وال ي ربطت  ركيا بالحجاز عبر سوريا ولبنان وفمسطين وامردن.الحجاز ال اريخي  من ال

 76/8/7027، فمسطين أون الين
 

 مستوطنو "ميجرون" يعمنون رفضيم إخالء المستوطنة 79
أعمدددن المسددد وطنون فدددي البدددؤرة االسددد يطاني  "ميجدددرون"  ال دددي أ'يمدددت عمدددى أراض فمسدددطيني  بممكيددد  خاصددد  

وعددزميم عمددى عدددم ال عدداون مددد الحكومدد  اإلسددراشيمي  وسددمطات الجدديش فددي عمميدد   رفضدديم إخدداء المسدد وطن 
 اإلخاء ال ي من المقرر أن   م  دا وفقا لقرار من المحكم  اإلسراشيمي  العميا.

خدداء  مددن جي ددو 'ددال الددوزير موشددي يعددالون ردا عمددى  يديدددات المسدد وطنين إن مددن يددرفض مددنيم االن قددال وا 
يدددد م اسدددد ثناشو مددددن اال فدددداق المبددددرم مددددد الحكومدددد  بشددددان إعددددادة إسددددكان  ىددددؤالء "ميجددددرون" طواعيدددد  فسددددو  

 المس وطنين في المو'د االس يطاني الجديد "جفعات ىييك ".
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 77/8/7027، 48عرب 
 

 "وثيقة ىرباز"ي بسبب المدعي العسكري اإلسرائيمي العام ييدد بالتحقيق مع أشكناز  30
االثنين  أن المدعي العسكري العام لمجديش اإلسدراشيمي  العقيدد أفاد مو'د "ىآر س" عمى الشبك  صباح اليوم  

داندي عفروندي  وجدو ك ابدا رسددميا لممس شدار القضداشي لمحكومد   ييدودا فاينشددطاين  مطالبدا إيداه بدال حقيق مددد 
رشيس ىيش  امركان السابق لمجيش اإلسراشيمي  الجنرال  ابي أشكنازي  بشبي   ورطو في الفضيح  المعروف  

 "وثيق  ىرباز"  كجزء من ال حقيق مد العسكري السابق أيرز وينر.باسم 
وأشار المو'د إلى أن القناة العاشرة لم مفزيون اإلسراشيمي  'الت إن المدعي العسكري العام 'ال في رسال و إنو 
فددي حددال عدددم  جدداوب المس شددار القضدداشي لمحكومدد  مددد طمددب ال حقيددق مددد أشددكنازي فددإن مددن شددان المدددعي 

 ي العام نفسو اس دعاء أشكنازي وال حقيق معو وف ح  حقيق جناشي ضد مساعد أشكنازي إيرز وينر.العسكر 
وبحسب الرسال  المذكورة فإن المدعي العسكري العام ينسب مشكنازي ووينر شدبيات الخدداع وخياند  امماند  

 العام  وال صر  خافا مصول و'واعد سموك الضباط.
 77/8/7027، 48عرب 

 
 يدينان ببقائيما بعضيما لبعض "إسرائيل"رائيمي: إيران وصحفي إس 32

  «ىآر س» واصل وساشل اإلعام اإلسراشيمي   حريضيا ضد الضرب  عمى إيران. ونشرت صحيف    ل أبيب:
سددراشيل نظددامين فاشددمين مدددينين بالبقدداء لبعضدديما  »مقدداال بقمددم الخبيددر عنددار شدديمو  يقددول فيددو إن  فددي إيددران وا 

إيران مح اج  إلسراشيل إلى درجد  اليداس. فمدو لدم  كدن »وجاء في المقال أيضا: «. ا منذ زمنولوال ذلك لسقط
إسدراشيل موجددودة الح اجددت إيددران إلددى إيجادىدا.. فإسددراشيل ىددي  ريدداق النظددام اإليراندي  فيددو بدداق بفضددميا منددذ 

ن بدداه الجمدداىير عددن سدنين طويمدد . إن الخطابدد  المعاديدد  إلسددراشيل  مكددن النظددام المالددي القاسددي مددن صددر  ا
 «...مشكا يم الحقيقي  وعن أزم يم اال' صادي 

يخدم ن نياىو وباراك مصمح  خامنشي وأحمدي نجاد. وىما ي قنعان بقناع المع ددي الدذي »وي ابد شيمو 'اشا: 
يساعد عمى  شبيو إسراشيل بالشيطان في إيران  ويسيل اآلن أن  عر  إسراشيل بانيا ورم سرطاني في الشرق 
اموسددط.. و سدداعد إيددران إسددراشيل؛ فيددي  يددددىا  وىددذه ال يديدددات زيددت فددي إطددارات حكومدد  ن نيدداىو الم عثددرة 
 دنقض عمييددا كانيددا  جددد  نيمد  كبيددرة. إن  يددوم الحددرب ال دي أن جيددا بدداراك ون نيدداىو وال دي  مددوث جونددا عمددى 

اج االج مدداعي الواسددد جدددا الدددوام مددن بدددء الشدد اء امخيددر إلددى نيايدد  الصددي   'ددد نجحددت فددي خنددق االح جدد
والذي كان  يديدا حقيقيا لمحكومد .. إندو حمد  أبددي بدين نظدامين أكدل الددىر عمييمدا وشدرب يددينان ببقاشيمدا 

 «.بعضيما لبعض
 77/8/7027، الشرق األوسط، لندن

 
 

 لدوافع عنصرية 2948فمسطينيي بمدية إسرائيمية تغمق حديقتيا أمام  37
ون فمسطينيون مدن سدكان بمدد ي شدفا عمدرو وعبمدين )شدمال فمسدطين المح مد   قدم مواطن: )فمسطين( الناصرة
(  بددداع راض إلدددى المحكمددد  اإلسدددراشيمي  العميدددا  ضدددد 'دددرار بمديددد  " كريدددات آ دددا" الييوديددد   إ ددداق 2808عدددام 

 الحديق  العام  في المدين   أمام من ي وافدون إلييا من  ير سكان المدين   وضد 'ياميا بجباي  رسدوم دخدول
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شددديكل عدددن الكبدددار بيدددد  إبعددداد فمسدددطينيي  00شددديكل )نحدددو خمسددد  دوالرات( عدددن كدددل صدددشير و 70بقيمددد  
 الداخل عن الحديق .

كما 'امت البمدي  ب شير اسم الحديق  وأطمقت عمييا اسم "سبور يك" كون القانون يمند جباي  رسوم دخول مدن 
 7002مؤسسدد  "مفعددال ىبددايس الخيريدد " عددام الحددداشق العامدد   مددد العمددم أن ىددذه الحديقدد  شدديدت ب مويددل مددن 
دونددم وىددي ميزانيدد  مخصصدد  لمجميددور.  20بقيمدد  عشددرة مايددين شدديكل ) نحددو مميددوني دوالر( عمددى مسدداح  

من جانبيا؛ ادعت بمدي  االح ال أن صيان  الحديق  باىظ  ال كمف  ويمكن مي مواطن عربي ال وجدو لمعديدد 
 أي رسوم دخول.من الحداشق العام  في المدين  بدون 

 76/8/7027قدس برس، 
 

 الجيش اإلسرائيمي ينفي قصف دراجة نارية في سيناء  33
نفى الناطق بمسان جيش االح ال اإلسراشيمي امنباء ال ي  حدثت عن 'يام طاشرة حربيد  : الناصرة )فمسطين(

سددط شددبو جزيددرة بو  2808إسددراشيمي  بقصدد  دراجدد  ناريدد  'ددرب الحدددود المصددري  مددد امراضددي المح مدد  عددام 
 سيناء المصري   مما أدى إلى مق ل راكبيا من السكان البدو.

 76/8/7027قدس برس، 

 
 رمضانشير لممعتقالت وتنكيل باألسرى خالل  اقتحامعممية  47 :مركز أحرار 34

لدراسات امسرى وحقوق اإلنسان   عرض امسرى في مع قات ” أحرار“رصد مركز  راشد الفي: - زة 
 عممي  ا' حام و نكيل خال شير رمضان الماضي. 07 دسراشيمي لاالح ال اإل

امسير المحرر فؤاد الخفش  في بيان إن ان ياكات االح ال بحق امسرى خال ” أحرار“و'ال مدير مركز 
شير رمضان المبارك  ركزت عمى ا' حام الشر  و ف يشيا بشكل م كرر  واالع داء عمى امسرى  مثمما 

ساع  أدت إلى االع داء عمى أسرى  20  حيث اس مر ال ف يش لمدة ”جمبوع“في  رمضان 70حدث في 
 السجن بالضرب.

في النقب  ” ريمون“مد  ركيز واضح عمى   وأكد أن ىذه االع داءات واالن ياكات شممت جميد المع قات
د  ركيز عمى مرة م 22الذي ا' حم ” جمبوع”الذي  عرضت أ'سامو لعشر عمميات ا' حام و ف يش و نكيل  و

كما حدث مد 'سم امسيرين عباس السيد وعبداهلل   إيذاء القسم الموجود بو أسرى خرجوا من العزل االنفرادي
 البر وثي القياديين في ك اشب عز الدين القسام.

 220إلى  20و حدث الخفش عن عقوبات و رامات مالي  بحق امسرى رافقت اال' حامات  راوحت بين )
و'ال إن ىناك عقوبات كثيرة بحرمان ”. إيشل“أسير في الشرف  ال ي  م ا' حاميا في مع قل  دوالرا( عمى كل

امسرى من زيارة ذوييم ن يج  اال' حامات الم كررة و صدي امسرى ليذه اال' حامات واالش باك مد الجنود 
 المق حمين الذين نكموا بامسرى .

 77/8/7027، الخميج، الشارقة
 

 وجو السجان اإلسرائيميبالعاري واالقتحامات ستفجر األوضاع  التفتيشياسة مؤسسات حقوقية: س 35
حذرت مؤسسات مي م  بشؤون امسرى من خطورة ال داعيات الم ر ب  عمى سياس  : حامد جاد - زة 

ال ي  مارسيا إدارة سجون االح ال المعززة   ال ف يش العاري واال' حامات والمداىمات وال ف يشات الميمي 
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دات القمد في جيش االح ال  مؤكدة أن ىذه القضي  س كون بمثاب  الشرارة ال ي س ؤدي النفجار بوح
 امسرى فى وجو السجان.

واع بر مركز امسرى لمدراسات أن ما 'امت بو إدارة السجون من مداىم  ومواجيات أدت اخيرا إلصاب  
 ياكات ال ي يق رفيا االح ال بحق يا ي ضمن سمسم  الن  بسجن ريمون 2ثماني  أسرى بإصابات 'سم 

 امسرى فى كاف  السجون.
 77/8/7027، الغد، عّمان

 
 عزل األسير ضرار أبو سيسي  يجدداالحتالل نادي االسير:  36

أن سمطات االح ال اإلسراشيمي   ذكر مركز حقو'ي ينشط في الدفاع عن 'ضايا امسرى الفمسطينيين
عاما( من سكان  07س مرار في عزل امسير ضرار أبو سيسي )أصدرت 'راًرا جديًدا يقضي بضرورة اال

ر م إدراج اسمو ضمن ا فاق امسرى الذي و'د مد إدارة سجون االح ال والقاضي بنقمو   'طاع  زة
"إن سمطات االح ال عقدت جمس  خاص   و'ال نادي امسير في بيان صحفي اليوم امحد: لأل'سام العام .

اري في محكم  بشر السبد لمنظر في 'ضي  عزل امسير أبو سيسي المس مرة منذ في الثامن من الشير الج
 اخ طافو من أوكرانيا العام المنصرم".

 76/8/7027، فمسطين أون الين
 

 جنوب المسجد األقصى جديدةاالحتالل ينفذ حفريات  37
(  8|72امحد ) كش  مركز مقدسي النقاب عن أن عمال "سمط  اآلثار" الصييوني   شرعوا اليوم: القدس

 ب نفيذ عمميات حفر جديدة في من ص  منطق  القصور امموي  جنوبي المسجد ام'صى.
و'ال مركز معمومات "وادي حموة" في بيان صحفي إنو وثق بالصور 'يام عدد من عمال سمط  اآلثار 

دة في صباح اليوم  بنصب "شوادر" في من ص  منطق  القصور امموي    مييدًا لعمميات حفر جدي
وكش  المركز  أن امعمال ال ي  جري اليوم ىي 'ريب  من مقبرة باب الرحم   الجزء الذي منعت  المنطق .

 فيو سمطات االح ال مؤخرًا من دفن المو ى  بحج  أن "امرض مصادرة".
 76/8/7027، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
  48 في أراضي الخطيب: استعدادات ليبة شعبية غاضبةكمال  38

الشيا كمال خطيب بني  سمطات  08ندد ناشب رشيس الحرك  اإلسامي  في امراضي المح م  عام : الناصرة
 االح ال إ'ام  ميرجان لمنبيذ داخل مسجد  اريخي جنوب فمسطين المح م .

و'ال الخطيب في  صريحات صحفي : "إن المؤسس  "اإلسراشيمي " لم  ك   بقبح وجييا  بل 'ررت زيادة ىذا 
قبح من خال االس مرار في ان ياكا يا لمموا'د والمقدسات اإلسامي   ال ي ىي محفوظ  في ضمير كل ال

وكش   إنسان حي  فكي  عندما يكون ىذا االن ياك من 'بل أشخاص يدعون أنيم أ باع ديان  سماوي ".
ك الذي ي عرض لو   لم صدي ليذا االن يا08الشيا خطيب عن اس عدادات شعبي  في امراضي المح م  عام 

مسجد بشر السبد  وعن مراسات ومشاورات مد الحكوم  ال ركي   كون ىذا المسجد بني في العيد العثماني 
ال ركي  مشيرا إلى أن السفير ال ركي 'ام بزيارة الخميس الماضي لممسجد  لم ابع  'ضي و مد سمطات 

 االح ال.
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 76/8/7027، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 غرفة دراسية 6000:العرب ينقصيم بالداخل الفمسطيني بعة قضايا التعميم العربيلجنة متا 39
'ال رشيس لجن  م ابع  'ضايا ال عميم العربي  محمد حيادري ان ال عميم العربي ال يزال ينقصو ليس فقط 

وسط عامات "بجروت" ومناىج  عميمي   بل ايضا ينقصو  طوير البنى ال ح ي  في ال عميم والمدارس بال
 العربي.

 رف   2000واشار الى ان ىنالك مدارس ال  زال فييا  ر  مس اجرة  والحديث يدور عمى اكثر من 
مس اجرة. وأيضا بكل ما ي عّمق بال عميم  وان ال عميم ليس فقط 'مم الك اب  والدف ر والك اب  فال جييزات 

  المدارس  مضيفا: "ىذا موضوع امخرى ضروري  مثل الصيان  و ييش  ساحات مناسب  لمطاب  وحراس
ميم جدا  يجب ان يكون في المدرس  حارس ليس فقط لمنواحي اممني  بل ممور أخرى مثل مند دخول 

  ير مر وب فييا 'د  ؤثر عمى الطاب وعمى ال عميم بالمدرس ". عناصر
 76/8/7027، 48عرب 

 
 متنزه عمى أراضي الخضر في بيت لحم  بإقامةمستوطنون يشرعون  40

شرع مس وطنون و حت حماي  جنود االح ال اإلسراشيمي  امس  بإ'ام  م نزه ثالث  :كامل إبراىيم -رام اهلل 
 عمى أراضي بمدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق المجن  الشعبي  لمقاوم  الجدار في الخضر أحمد صاح  بان الم نزه الثالث يقام في منطق  
المقام  عمى أراضي الخضر  الف ا إلى أنيم 'اموا بإحاط   م  « دانيال»ظير عين ماسور بجانب مس وطن  

 في المو'د باساك شاشك   عدا عن وضد 'فص لمدواجن.
وأكد أن ما يجري من اس ياء عمى مساحات شاسع  من أراضي الخضر  يا ي أيضا ضمن الخط  

لخمق و'اشد جديدة عمى امراضي االس را يجي  اإلسراشيمي  لشرعن  البؤر االس يطاني  في المنطق ؛ 
 الفمسطيني ؛ وىذا نس  لكل القرارات الدولي  ال ي  ؤكد أنيا مح م .

 77/8/7027، الرأي، عّمان
 

 القدس  يأبو ديس شرق بمدةاندالع مواجيات في  42
اندلعت مواجيات عنيف  بين الشبان الفمسطينيين و'وات االح ال في بمدة ابو ديس شر'ي القدس : وكاالت

ساء امس امحد  حيث ألقى الشبان الحجارة عمى اآلليات العسكري  فيما أطمق الجنود الرصاص المطاطي م
وأفاد شاىد عيان "ان 'وات االح ال طاردت بعض الشبان با جاه جامع  القدس  والقنابل المسيم  لمدموع.

 وأطمقت وابل من الرصاص المطاطي والشاز المسيل لمدموع". 
 77/8/7027، فمسطين أون الين

 
 إجراء عممية نادرة لمريضة فمسطينية ألول مرة في غزة 47

 زة: أكد العقيد الدك ور صاح الكحموت اس شاري أمراض النساء والوالدة ورشيس المجن  الطبي  في مديري  
 الخدمات الطبي  العسكري   أن امطباء نجحوا ومول مرة في 'طاع  زة  في عممي  معقدة ونادرة من نوعيا 

 من إجراء عممي   ثبيت الرحم في العظم  العجزي .
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كانت  عاًما( 02و'ال الكحموت  والذي أشر  بنفسو عمى ىذه العممي  والفريق العامل معو  إن المريض  )
 عاني من ىبوط الرحم الدرج  الثاني   موضًحا أنيم  مكنوا من  ثبيت الرحم في عظم  العجزي  في عممي  

 معقدة.
 76/8/7027قدس برس، 

 
 الحكومة باتخاذ اجراءات فورية لحماية القدس واالقصى المبارك يطالب "العدالة واالصالح"حزب  43

الحكوم  ا خاذ االجراءات العممي  السريع  والفوري  لحماي  القدس   طالب حزب العدال  واالصاح: عمان
الخفاء بيد  محو المسجد  والشعب الفمسطيني الشقيق  الف ا الى ان ىناك اع داءات صييوني   دور في

اال'صى وما حولو من خال وضد مواد كيماوي  مذيب  الساسا و ليا واخفاشيا نيارا اضاف  الى وضد 
مخطط ل حويل ساحات اال'صى والصخرة المشرف  الى حداشق عام  وم نزىات لمييود والمس وطنين حول 

 القدس.
وجييا الى رشيس الوزراء الدك ور فايز الطراون  من  وحذر امين عام الحزب الدك ور ماجد خميف  في مذكرة

ان ال باطؤ في ال صدي لمخطر االسراشيمي الذي يداىم القدس والمقدسات سيؤدي الى ن اشج صعب  داعيا الى 
 ا خاذ مو'  حاسم في ىذا اال جاه.

وال م ابع  جال  واضا  ان 'ضي  القدس الشري   ابت  قريبا عن اى مامات العالمين العربي واالسامي ول
الممك عبداهلل الثاني ليذه القضي  لدخمت في  ياىب النسيان ر م انيا القضي  المركزي  لام ين العربي  

 واالسامي 
 22/1/2012الدستور، عمان، 

 
 جامعة الدول العربية تؤكد دعم عباس في مواجية التشكيك "اإلسرائيمي" 44

أعربددددت جامعدددد  الدددددول العربيدددد  عددددن اسدددد نكارىا الشددددديد ل صددددريحات وزيددددر الخارجيددددد   ”:الخمدددديج“ -القدددداىرة 
أفيشددددور ليبرمدددان ال دددي  شدددكك فدددي شدددرعي  الدددرشيس الفمسدددطيني محمدددود عبددداس  وال زامدددو بعمميددد  ” اإلسدددراشيمي“

 السام و  وعده في حال ال وجو إلى اممم الم حدة.
ال صريحات  نم عدن عددم المسدؤولي  سدواء سياسدي  أو  ىذه“و'الت الجامع  العربي  في بيان صدر أمس  إن 

وأضدددددافت أن ”. إل'دددددرار الم طمبدددددات واسددددد حقا'ات عمميددددد  السدددددام” إسدددددراشيل“دبموماسدددددي   و عبدددددر عدددددن رفدددددض 
ال صريحات الشريب  والخطرة ضد الرشيس أبدو مدازن بسدبب  وجيدو إلدى اممدم الم حددة المكدان المناسدب لحدل “

مي حدددل  فاوضدددي ” اإلسدددراشيمي “السدددام الددددوليين   عكدددس رفدددض الحكومددد  القضدددايا الدوليددد  وحفدددظ اممدددن و 
” اإلسددراشيمي“وأشددارت إلددى أن مثددل ىددذه ال صددريحات ال ددي  كددررت مددن المسددؤول ”. ولبيانددات الرباعيدد  الدوليدد 

وأكددت الجامعد  أن عبداس اخ داره الشدعب الفمسدطيني  ضد عباس   مثل  حديًا لكاف  'رارات الشدرعي  الدوليد .
 ًا لو ليمارس سمطا و في السعي إل'رار ىذه الحقوق المشروع .ممث

 77/8/7027، الخميج، الشارقة

 
 إلى إصالحات في األمم المتحدة وحل قضية فمسطين تدعوإيران  :قمة عدم االنحياز 45

فددي كمم ددو االف  احيدد    دعددا وزيددر الخارجيدد  اإليرانيدد  عمددي أكبددر صددالحي سدد ار ناصددر  وكدداالت: -طيددران 
إلدى إصداح ىيكميد  منظمد  اممدم   ماعات ال حضيري  لقم  دول عدم االنحياز فدي طيدران أمدس امحددلاج 
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عقود من  اسيسيا ل واكب ال طدورات العالميد  المعاصدرة  وطمدب مدن دول عددم االنحيداز دعدم  2الم حدة بعد 
فمسدطيني  حدًا عداداًل  الجميوري  اإلسامي  في مواجي  العقوبات الدولي   وشددد عمدى ضدرورة حدل القضدي  ال

 لم ف يش الدولي.” اإلسراشيمي “واخضاع المنشآت النووي  
أعمال “وأعرب عن دعمو سياس  عادل  ل حقيق حق  قرير المصير لمشعب الفمسطيني. وشجب صالحي كل 

ق في السام لن ي حق“  مشددًا عمى أن ”ضد الشعب الفمسطيني” إسراشيل“العن  والقمد والق ل ال ي  قوم بيا 
 ”.فمسطين إال بإنياء الق ل وال شريد واالح ال وعودة الاجشين

لدددذلك ” إسدددراشيل“مدددن جيددد  أخدددرى  دعدددا صدددالحي إلدددى  حديدددد جددددول زمندددي إلزالددد  امسدددمح  النوويددد  وخضدددوع 
الجدددول  مؤكدددًا عمددى  طبيددق المددادة السادسدد  مددن ميثدداق الوكالدد  الدوليدد  لمطا'دد  الذريدد  و فعيددل ا' ددراح إيددران 

 د منطق  خالي  من أسمح  الدمار الشامل في الشرق اموسط.بإيجا
 77/8/7027، الخميج، الشارقة

 
 بدء ىدم األنفاق الموجودة داخل التجمعات السكنية في رفح: مصدر أمني مسؤول 46

بدددأت عمميددات ردم امنفدداق بددين 'طدداع  ددزة ومصددر  اخددذ حيددًزا جديددًدا  وذلددك بعددد أن  ددم نقددل المعدددات إلددى 
كني  فددي منطقدد  صدداح الدددين وردم امنفدداق فددي المنطقدد  بحددذر شددديد  و حددت إشددرا  مسددؤولين المندداطق السدد

 وفنيين ح ى ال   اثر المنازل خال لعممي  الردم  بحسب مصدر أمني مسؤول في رفح.
آلدد   عمددل فددي مندداطق سددكني  م فر'دد  بددرفح  مشدديًرا إلددى أن عمميدد  الددردم 'ددد  27وأضددا  المصدددر أن ىندداك 

نفدق موزعد   2000من أربع  أشير  نظًرا لكثرة عددىا  وال ي  قدر حالًيا حسب الحصر بنحو   س شرق أكثر
 عمى ام داد الشريط الحدودي.

وأشار المصدر إلى أن ىناك أيضا  كثيًفا أمنًيا بجوار امنفاق ال ي لم ي م ردميا  حيدث  مكندت أجيدزة اممدن 
بددر امنفدداق  وضددبط كددذلك مابددس ميربدد  اسددراشيمي  مددن ضددبط فمسددطينيين كانددا يحدداوالن ال سددمل إلددى مصددر ع
 الصند  وأحيل الم يمون إلى جيات ال حقيق المخ ص .

وكانت مصادر مصدري  أمنيد  صدرحت فدي و'دت سدابق بدان حممد   ددمير االنفداق حققدت نجاحدا ممحوظدا بعدد 
إلددى  دددمير جسددم   نفيددذ سدداح الميندسددين بددالجيش المصددري آليدد  ل دددمير االنفدداق باسدداليب فنيدد  جديدددة  ددؤدي

عا'  إعادة  ششيل النفق مرة أخرى كما كان يحدث في السابق. عادة ال رب  لطبيع يا مرة أخرى  وا   النفق وا 
 76/8/7027، 48عرب 

 
 يران تنفي دعوة ىنية لقمة عدم االنحيازإ 47

السدامي  ان حركد  المقاومد  ا  كدد النداطق باسدم 'مد  عددم االنحيداز محمدد رضدا فر'دانيأ زة د اشر  اليدور: 
آب )ا سدطس( فدي  02و 00)حماس( ال ي  سيطر عمى 'طاع  زة ليست مدعوة الى القم  ال ي س عقد في 

و'ال فر'اني ان تالجميوري  االسامي  لم  رسل ح ى اآلن اي دعوة رسمي  الى رشديس وزراء حمداست  طيران.
دعي الى القم ت بوصفو الممثل توحده الرشيس الفمسطيني محمود عباس  وفي  زة اسماعيل ىني   واضا  ان

 الرسمي لمكيان الفمسطيني الذي يع بر احد اعضاء حرك  عدم االنحياز.
 77/8/7027، القدس العربي، لندن
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أن مصددر  عدديش فددى عصددر ديك ددا وري جديددد   مسدداء امحددد'الددت القندداة السددابع  االسددراشيمي   :القدددس المح مدد 
وأضددافت القندداة فددى حددوار أجر ددو مددد " سدديفي مازاشيددل" السددفير  ولكددن الفددارق الوحيددد أنيددا "ديك ا وريدد  المحيدد ".

أن الرشيس محمد مرسي يخ ار المخمصين لمحدزب ال دابد لدو ليع مدد عمدييم فدي   اإلسراشيمي امسبق فى مصر
 مى عكس حسني مبارك الذى كان يخ ار 'ادة م قاعدين.ع  المناصب الحساس 

و'ددال مازاشيددل فددى حددواره: "مددن الواضددح اآلن أن مرسددي عندددما  حدددث عددن خمددق مج مددد مدددني كددان يقصدددد 
وبالفعل وعد ب عيين امرأة و'بطي كنواب لدو ولكندو اخ دار محمدد مكدي   مج مد ال يحكمو الجيش وال العمماني 

اإلخددوان وىددو أخ لددوزير العدددل الجديددد د.أحمددد مكددي المعددرو  بموا'فددو  رجددل مسددن معددرو  ب عاطفددو مددد -
ويعمددق "مزاشيددل" عمددى  ولكنددو فددى الو'ددت نفسددو يخفددى بحددرص دعمددو لإلخددوان".  المسدد قم  والمعارضدد  لمبددارك

 اسدد قال  مرسددي مددن اإلخددوان 'دداشًا: "إنددو لدديس ىندداك شددك أنددو سدديظل  ددابد ليددم ومنفددذ لمبددادئ وأوامددر 'دداد يم".
ال حددواره أن العديددد مددن المددرا'بين يددرون أن الشدرض مددن نشددر الوحدددات العسددكري  فددي سدديناء ىددو وأضدا  خدد

 إظيار السيادة المصري  فى وجو إسراشيل أكثر من محارب  اإلرىاب اإلسامي.
 76/8/7027، وكالة سما اإلخبارية
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عدن شدركات دوليد  م خصصد   قددم خددمات ومعددات   كشفت المنظمد  العربيد  لحقدوق اإلنسدان فدي بريطانيدا
و'الدت المنظمد   أمني  وعسكري  لجيش االح ال اإلسدراشيمي والمسد وطنات فدي امراضدي الفمسدطيني  المح مد .

شددان ىددذا الموضددوع  وأن حجددم المعمومددات فددي  قريددر ليددا اليددوم امحددد  إنيددا"   ددابد كشدد  معمومددات مفصددم  ب
ال ددي  كشدد  انخددراط جدديش مددن الشددركات الخاصدد  فددي امعمددال القددذرة ال ددي يقودىددا الجدديش اإلسددراشيمي فددي 

 امراضي المح م  يبعث عمى الصدم  والدىش  كما 'دمنا في  قارير وبيانات سابق ".
لمجدديش ر ددم المخالفدد  الجسدديم  لمقددانون  "دافددد مددديري ىددذه الشددركات ومسددؤولييا ل قددديم خدددمات وأوضددحت أن

لديس فقدط الدربح المدادي إنمدا يقد  وراءه ايمدان عقاشددي بوجدوب  قدديم العدون لمكيدان اإلسدراشيمي ضدد   الدولي
 الشعب الفمسطيني امعزل".

و حدددثت المنظمدد  عددن شددرك  "آفكددون" القابضدد  المحدددودة ال ددي  عددد مددن أضددخم المجموعددات الصددناعي  فددي 
مدد   وىددي م خصصدد  فددي صددناع  و ركيددب مجموعدد  واسددع  مددن امنظمدد  الكيرباشيدد  والسدديطرة  فمسدطين المح 

 الدد حكم الصددناعي  إدارة المبدداني  أنظمدد  اممددن  الكشدد  عددن الحريددق أنظمدد  اإلطفدداء  والبرمجيددات و يرىددا.
سدبد ومديند  ويقد مركز الشرك  الرشيس في "ب اح  كفا" داخدل امراضدي المح مد   وليدا فدروع فدي حيفدا وبشدر ال

القددددس المح مددد   والعديدددد مدددن دول العدددالم  وىدددي  حددداول ال شطيددد  عمدددى جنسدددي يا اإلسدددراشيمي  فدددي  عاما يدددا 
وبينددت أن مدن أىددم المشداريد ال ددي نفدذ يا و شددر  عمييدا نظامددا أمنيدا لخددط سدكك الحديددد الدذي بدددأ  الخارجيد .

يدددد  إلدددى ربدددط المسددد وطنات  يدددر   وي7022  وبددددأ  شدددشيمو عدددام 7020وان يدددى عدددام  7007إنشددداؤه عدددام 
وأشارت إلى أن الشرك   قوم  .2808القانوني  في القدس المح م  بامحياء الييودي  في فمسطين المح م  عام 

ب وفير بوابات إلك روني  لنقاط ال ف يش مد خدمات الصيان  في امراضي المح م   و'د  م رصد عدد من ىذه 
   منيا نقط   ف يش 'منديا.النقاط ال ي  ششل مثل ىذه البوابات

ودعت المنظم  الحكوم ين الماليزي  وامردنيد  إل داق فدرع الشدرك  الم واجدد عمدى أراضدييما  وذلدك انسدجاًما 
وطالبدت الددول  مد  وجيات الشعبين الرافضين مي عا'  ميما كانت مد الكيان اإلسراشيمي وما ي فرع عندو.

ك  عمدى أراضدييا بدال حقيق فدي أنشدط يا  يدر القانونيد  فدي امراضدي اموروبي  وبا'ي الددول ال دي  عمدل الشدر 
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المح م   ومحاسب يا عمى ما ار كب و بحق الشدعب الفمسدطيني مدن جدراشم فدي مسداند يا لقدوة احد ال  بدذل كدل 
 ما لدييا من إمكانيات لمصادرة امراضي وبناء المس وطنات و يجير الشعب الفمسطيني. 

 76/8/7027، فمسطين أون الين
 

 متضامن من دخول الضفة الغربية 200االحتالل يمنع حوالي  50
م ضدامن أوروبدي أ مدبيم مدن الفرنسديين عبدور جسدر  200منعت سمطات االح ال مدا يقدرب مدن : بيت لحم

)المنبددي( اإلسددراشيمي إلددى الضددف  الشربيدد  امحددد 'ددادمين مددن امردن لم ضددامن مددد الشددعب الفمسددطيني  ضددمن 
 )حمم  أىا وسيا بكم في فمسطين(.الدفع  السادس  لد

وأوضح الم حدث باسم الحمم  جدورج رشدماوي لوكالد  "صدفا" أن الم ضدامنين كدان مدن المقدرر أن يددخموا فدي 
 مام الساع  الرابعد  عصدرا جسدر الممدك حسدين بدامردن  عمدى أمدل الوصدول إلدى الضدف  الشربيد   فيمدا جدرى 

جبارىم عمى العودة.اح جازىم من جانب سمطات االح ال وا  اق   الجسر أماميم وا 
وأكددد أن ىددذا الددرد اإلسددراشيمي عمددى الم ضددامنين كددان م و'عددا  خاصدد  بعددد  صددديو ليددم أكثددر مددن مددرة ومنددد 

  7022دخوليم لفمسطين وامراضي المح م   الف ا إلى أن أولى الحمات انطمقت فدي شدير يوليدو مدن العدام 
 اء حجددوزات و ددذاكر الم ضددامنين فددي مطددار بدداريس 'بددل شدديور.و واصددمت ر ددم منددد االحدد ال و دخمّددو إللشدد

ولفت رشماوي إلى أن ىؤالء الم ضامنين كان مدن المقدرر أن ينظمدوا العديدد مدن الزيدارات لمحافظدات الضدف  
لى المخيمات الفمسطيني   لاطاع عمدى  فاصديل الحيداة الفمسدطيني   حدت االحد ال. كمدا  الشربي  المح م   وا 

كدددان مدددن برندددامج ىدددؤالء الم ضدددامنين لقددداء الفصددداشل الوطنيددد  الفمسدددطيني  فدددي الضدددف  الشربيددد   لفدددت إلدددى أندددو 
 لاطاع عمى  فاصيل العمل وامجندات في مقاوم  االح ال وامنشط  الشعبي  داخل امرض الفمسطيني .

سديا ي مدا  من جانبو  'ال الناشط في مناىض  االح ال مازن 'مصي  في بيان وصل "صفا" نسخ  عنو أندو
وأشدار  زاشًرا أجنبًيا لزيارة فمسطين ل سميط الضدوء عمدى النظدام ال فر'د  العنصدري  اإلسدراشيمي . 220- 200بين

إلى نيد  الم ضدامنين مشدارك  الفمسدطينيين الحيداة  حدت االحد ال اإلسدراشيمي  مدن خدال االنخدراط فدي القدرى 
 والمدن والمخيمات الفمسطيني .

 76/8/7027، ينية )صفا(وكالة الصحافة الفمسط
 

 2987أستراليا تعيد التحقيق في ىجمات ضد "إسرائيميين" عام  52
فددي ” إسددراشيميين”أعمنددت الشددرط  امسدد رالي  أمددس  إعددادة فدد ح  حقيددق فددي ىجمددات مناىضدد  ل: )أ .  .ب(
 بعددد االسدد ماع  حسددب الصددحاف   إلددى إفددادة أردنددي أديددن ب يمدد  شددن ىجددوم بالقنبمدد  فددي 2887سدديدني عددام 

وأكدت الشرط  إعادة ف ح ال حقيق   كانت  قوم برحم  بين طوكيو وىاواي ” بان .ام“السن  نفسيا عمى طاشرة 
من دون ال عميق عمى معمومات صحفي  مفادىا أن محمد راشد الناشط المؤيد لمفمسطينيين  الدذي اسد مد إلدى 

  .إفاد و شرطيون في الواليات الم حدة 'دم عناصر جديدة في ىذه القضي
الفصدديل ال ددابد لمجبيدد  الشددعبي  ل حريددر فمسددطين الددذي كددان ” أيار/مددايو 22منظمدد  “وراشددد كددان مددن ضددمن 

 في الثمانينات.” إسراشيمي ”يس يد  مصالح أمريكي  و
 77/8/7027، الخميج، الشارقة
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فرًعددا فددي دول العددالم أنيددا  00دس المح مدد : أعمنددت شددرك  اليوا دد  النقالدد  العالميدد  "مو ددوروال" ال ددي  م مددك القدد
موظفًددا خددال الف درة الماضددي   فددي خطددوة 'ددال  00سد شمق فرعيددا فددي "إسددراشيل" 'ريًبددا. وكاندت الشددرك  سددر حت 

الماليدد  ال ددي كبدددت الشددرك  خسدداشر  مسددشولون فددي الشددرك  إنيددا  ددا ي إلعددادة ىيكمدد  الشددرك  ومواجيدد  امعبدداء
فادح . ونقمت صحيف  "يديعوت أحرونوت" عن مسشولين في "مو وروال" أن الشرك  امم  ع زم االسد شناء عدن 
أربع  آال  موظًفا آخًرا في فروعيا العالمي . وكانت عشرات الشركات العالمي  أ مقت فروعيدا فدي "إسدراشيل" 

 بسبب امزم  اال' صادي  ال ي  واجييا "إسراشيل" أو الشركات ذا يا.أو اس شنت عن مشاٍت من موظفييا 
 77/8/707وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
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 محسن صالحد. 
كان ال اثر بالشا وواضحا عمى 'يادة حماس في الخارج وىي  دودع العامد  الشديا عمدر سدميمان امشدقر إلدى 

  وكددذلك فددي بيددت عزاشددو  إذ أعمنددت مول مددرة أنددو أحددد أعمددد يا 7027أ سددطس/آب  20امخيددر يددوم مثددواه 
المؤسسددين  ونع ددو 'يددادات حمدداس الددداخل  و'يددادات اإلخددوان المسددممين. كمددا نعدداه الكثيددر مددن العممدداء  من 

 وفا و مثمت خسارة كبيرة مىل العمم والدراسات الشرعي  في العالم اإلسامي.
فالمكانددد  العمميدد  الكبيدددرة لمشدديا عمدددر خصوصدددا فددي مجددداالت العقيدددة والفقدددو و زكيدد  الدددنفس يعرفيدددا  وبددالطبد

الكثيددرون  منيددا  مثددل مراجددد رشيسدد  أصدديم  فددي الدراسددات اإلسددامي   كمددا يعددر  الكثيددرون ممددن يحضددرون 
ام  ويكدون مقددما بدين مجالس العمم والمؤ مرات كي  أن رأي ىذا العالم الجميدل عدادة يحظدى بال قددير واالح در 

 إخوانو العمماء.
ولكن ما ال يعرفو كثيرون ىو دوره الراشد في العمل اإلسامي لفمسطين  خصوصا في إنشاء حماس  و حديد 

 إس را يجيات عمميا وم ابع  مسارىا و سديده ح ى وفا و رحمو اهلل. 
بددا فددي مجدداالت الشددريع  و'ضددايا الشدديا عمددر رحمددو اهلل عامدد  مددن الطددراز امول ألدد  أكثددر مددن خمسددين ك ا

العصر المخ مف   وشارك مدد بعدض زماشدو فدي  دالي  عددد آخدر مدن الك دب  إضداف  إلدى ك اب دو الكثيدر مدن 
المقاالت العممي  المحكم   ومشارك و باوراق عمل عممي  في العشرات من المؤ مرات في العالم العربي وآسيا 

ل العقيدة مصادر ميم  ومع مدة  ومن الك ب امكثر  داوال في وأوروبا وأميركا. و عد ك بو خصوصا في مجا
 السعودي  ودول الخميج وبا'ي العالم العربي.

و'د 'ددر اهلل لكا دب ىدذه السدطور أن يكدون أحدد طداب الشديا عمدر فدي جامعد  الكويدت  وأن يحضدر خطبدو 
طددت العا'د  مدد الشديا عمدر ودروسو ال ي كان يمقييا بان ظام في مساجد منطق  حوّلي في الكويت. و'د  و 

حيث كان لو أثر طيب وكبير في ال وجيو والنصح والم ابع  امكاديمي   وطيم  السنوات السبد الماضي  كان 
 عضو الييش  االس شاري  لمركز الزي ون   حيث كانت وفا و خسارة كبيرة لممركز.

ال يدار اإلسدامي الفمسدطيني  أن  و'د أ يحت لندا 'بدل بضدع  أشدير  ضدمن مشدروع نقدوم بإعدداده حدول  داريا
نسددجل  جربدد  الشدديا عمددر امشددقر فددي العمددل الدددعوي والعمددل لفمسددطين  ال ددي  كشدد  دورا ميمددا كددان الشدديا 

 حريصا عمى عدم ذكره اح سابا هلل ور ب  في عدم الظيور.
ول دور  ير أن حماس نع و بعد وفا و كاحد مؤسسييا الكبدار  و حددث خالدد مشدعل بإسدياب  فدي عزاشدو  حد

كبيدددر لمشددديا عمدددر فدددي حركددد  حمددداس. وفدددي امسدددطر ال اليددد  نشدددير إلدددى أبدددرز أدوار الشددديا عمدددر الدعويددد  
 والحركي .
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جاء الشيا عمر امشقر مدن بيشد  عاشميد  م ديند   وكدان أخدوه محمدد مدن كبدار عممداء الشدريع  الدذين أنجبد يم 
م بشكل لصديق عمدى يدد عددد مدن العممداء فمسطين أيضا. و مقى الشيا عمر  عميمو في بيش  سمفي   حيث  عم

الكبددار مثددل عبددد العزيددز بددن بدداز  وناصددر الدددين املبدداني  ومحمددد الشددنقيطي... و خددرج فددي المديندد  المنددورة  
  ير أنو أكمل الدك وراه في امزىر الشري .

ين مددن جيدد  ثانيدد  اطمددد الشدديا عمددى الك ددب الدعويدد  والحركيدد  المعاصددرة  خصوصددا ك ددب اإلخددوان المسددمم
عجاب  ومن جي  ثالث  حمل الشيا ىّم نيض   و حديدا حسن البنا وسيد 'طب  ونظر ليذه الحرك  باح رام وا 
امم  اإلسامي  وىّم  حرير فمسطين. و'د أسيم ىدذا ال كدوين فدي إيجداد شخصدي  م وازند  جدادة   حمدل روحدا 

 د امحداث وم طمع  لم شيير.وفيما سمفيا منف حا ووا'عيا  وذا طبيع  ديناميكي  عالي   م فاعم  م
 تتمخص أبرز إسيامات الشيخ عمر في:

 المؤلفات اإلسامي  الشزيرة والنوعي  ال ي أضافيا إلى المك ب  اإلسامي . -2
اإلسيام في نشر دعوة اإلخوان المسممين  مد ال ركيز عمى الجوانب ال ربوي   وعمى الفيم السميم لمعقيددة  -7

 يات.وفقو الموازنات وامولو 
اإلسيام  إلى جانب الشيا عبد الرحمن عبد الخالق  فدي نشدر الفيدم السدمفي المع ددل  وفدي  رشديد  يداره   -0

عطاشو روحا دينامي  منف ح .  خصوصا في الكويت  وا 
 اإلسيام في  وجيو العمل اإلخواني نحو فمسطين بشكل أكثر منيجي  وفاعمي . -0
 طا'ا يم في المشروع اإلسامي لفمسطين.االى مام بالطاب والشباب واس يعاب  -2
 اإلسيام في ضبط البناء المؤسسي والشرعي لمعمل اإلسامي لفمسطين  و حديدا حرك  حماس. -2

كان الشيا عمر من العمماء الذين كانوا روادا لمصحوة اإلسامي  في الكويت  فإثر وصدولو إلييدا فدي صدي  
خدددالق إلدددى ممارسددد  العمدددل الددددعوي فدددي مسددداجد الكويدددت بدددادر وصدددديقو الشددديا عبدددد الدددرحمن عبدددد ال 2822

ومدارسيا  في أجدواء كاندت المسداجد فييدا مقفدرة  بينمدا كاندت ال يدارات اإلسدامي   خشدى مدن ماحقدات نظدام 
 عبد الناصر. ومد النجاح الذي حققو الشيخان  كسر حاجز الخو   ونشطت  يارات الصحوة اإلسامي .

'ددددم النشددداط الدددديني فدددي المددددارس فدددي شدددكل جميدددل محبدددب  فكدددان راشدددد وكدددان الشددديا عمدددر مدددن أواشدددل مدددن 
الجماعات اإلسامي  في المدارس  ال ي ان شرت ل ضم في فعاليا يدا المسدابقات الثقافيد  وال مثيميدات والمسدرح 
وامناشيد والرياض   إلى جانب الدروس الديني  المشو'   بحيدث يعديش الطالدب حيا دو اليوميد  فدي بيشد  وروح 

 امي . إس
  ثدم 2822/2822و'د خاض الشيا عمر  جارب ناجح  فدي مدرسد  الم نبدي الم وسدط  مندذ السدن  الدراسدي  

مدرس  خالد بن الوليد الم وسط   ثم في ثانوي  عبد اهلل السالم ال ي كان خالد مشعل أحد طابو فييا  والذي 
 ن   حت إشرا  الشيا عمر.أصبح مسؤوال عن الجماع  اإلسامي  في مدرس و لسن ين م والي ي

فددي السددنوات العشددر ال ددي  مددت 'دومددو لمكويددت  لددم ينضددم الشدديا عمددر مي حركدد  إسددامي   ولكددن ال يددارين 
 السمفي واإلخواني اس فادا بشكل كبير من جيوده في إحياء ونشر دعو يما.

'دت  أمثدال الشديا حسدن ولم يكن الشيا عمر خطيبا مفوىا  مقارن  بالخطبداء اإلسداميين الكبدار فدي ذلدك الو 
أيوب والشيا طايس الجميمي والشيا أحمد القطان  ولكنو من أكثرىم  ميزا في طرح امفكار والرؤى  و سدديد 
المسارات و وجيو العمل  ومن أ'درىم عمى مخاطب  العقدول  ولدذلك كدان لدو مريددوه مدن  مدك الفشد  مدن النداس 

 ه. المنششم  ب رشيد العمل اإلسامي الدعوي و طوير 
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و'د كانت لو أيداٍد بيضداء فدي  بيدين العا'د  الم كاممد  والم وازند  بدين العمدل لنيضد  اإلسدام والسدعي ل حريدر 
فمسددطين  وفددي كشدد  مشدداريد ال سددوي  السددممي  ومخاطرىددا  خصوصددا كامددب ديفيددد ومددا  اىددا  وفددي  رشدديد 

الحكددم  وفددي ال ركيددز عمددى فقددو العمددل اإلسددامي المعددارض فددي بمدددان المسددممين وطريقدد  ال عامددل مددد أنظمدد  
 امولويات. 

 قريبددا  فددي  2820نجحددت جماعدد  اإلخددوان المسددممين الفمسددطينيين فددي الكويددت فددي النصدد  الثدداني مددن سددن  
ضددم الشدديا عمددر إلددى صددفوفيا. و'ددد شددكل الشدديا عمددر مددد امسدد اذ سددميمان حمددد  الددذي كددان يددرأس اإلخددوان 

)ا حد اإلخوان الفمسطينيون مد اإلخوان في  2888ح ى نياي   2820الفمسطينيين في الكويت في الف رة من 
( ثناشيا م كاما وم ميزا  أسيم في إحداث نقم  نوعي  في العمل اإلسامي لفمسطين  ليس 2828امردن سن  

نما في با'ي أماكن العمل الفمسطيني.  في الكويت وحدىا وا 
نددا م ددوافقين عمددى االى مددام بالشددباب و شددجيعيم و'ددد جمعيمددا ىددم العمددل اإلسددامي وىددم العمددل لفمسددطين  وكا

فساح المجاالت ليدم فدي العمدل القيدادي. و'دد كدان إلدى جدانبيم ثمد  م ميدزة مدن الرجدال والشدباب أمثدال خالدد  وا 
 مشعل.

كدددان الشددديا عمدددر ضدددمن مجموعددد  مدددن اإلخدددوان الفمسدددطينيين فدددي الكويدددت  مدددن المنشدددشمين ب طدددوير العمدددل 
فد ح آفداق جديددة لدو  وكاندت  حداول ال فكيدر "خدارج الصدندوق"  وح دى بخدا  اإلسامي لفمسطين  ومحاول  

 المالو . 
وكانددت ىددذه المجموعدد   م قددي دوريددا  ولكددن دون إطددار رسددمي يحددد مددن انطا'يددا و فكيرىددا  و'ددد أطمددق عمييددا 
 مصدددمح "العقدددل المفكدددر" عمدددى سدددبيل "الدعابددد  الجدددادة"سس مندددو لدددم يكدددن لددددييا اسدددم رسدددمي محددددد. و'دددد ضدددمت
عناصددر 'ياديدد  كامسدد اذ سددميمان حمددد وخالددد مشددعل وسددامي خدداطر وجمددال عيسددى.. و عددود لقاءا يددا امولددى 

 إلى أواخر سبعينيات القرن العشرين.
 و'د أثمرت لقاءا يا عن العديد من امفكار والبرامج والمشاريد ال ي طورت العمل اإلسامي لفمسطين.

واطمعددا بال فصدديل عمددى  جربدد  الحركدد  اإلسددامي   2880سددن  سددافر الشدديا عمددر وخالددد مشددعل إلددى السددودان 
ىندداك  ال ددي كانددت  عدددد  جربدد  م قدمدد  'ياسددا بشيرىدددا  واسدد فادا منيددا كثيددرا )إداريدددا و ربويددا و نظيميددا وحركيدددا 
وسياسدديا( فددي  طددوير العمددل اإلخددواني الفمسددطيني. كمددا اطمددد الشدديا عمددر ب كميدد  مددن إخوانددو عمددى  جربدد  

 لفمسطيني  من خال بعض الشخصيات ال ي عممت فييا وعايش يا عن 'رب.منظم  ال حرير ا
وبينما كان العمدل اإلسدامي فدي  دزة ينحدو منحدى جياديدا   حدت إشدرا  الشديا أحمدد ياسدين رحمدو اهلل  فقدد 
 رافددق مددد ىددذا المسددار )دون  نسدديق مسددبق( مسددار مشددابو  كددان يقددوم بددو المعنيددون بالعمددل الفمسددطيني فددي 

 دددريب عناصددر من قدداة بعنايدد   دددريبا عسددكريا  ضددمن برنددامج نشددط ولكنددو  2880ذين بدددؤوا منددذ الخددارج  الدد
ىادئ  سعيا إلنشاء عمل 'دوي وم جدذر يسد طيد االسد مرار وال وسدد  ح دى لدو  عدرض لمضدشوط والضدربات  

سد قرار مد وجود حال  إجماع أن ي ركز العمل الجيادي فدي فمسدطين المح مد   وعددم اإلضدرار مطمقدا بدامن وا
ن كان مطمعا عميو عن بعد.  البمدان ال ي يقيمون فييا. وكان الشيا عمر مباركا ليذا العمل  وا 

شددارك الشدديا عمددر فددي مددؤ مر  اسيسددي لمعمددل اإلسددامي لفمسددطين  وشددارك فددي المددؤ مر  2880وفددي سددن  
د المؤ مر عددا من 'يادات معين  من اإلخوان المسممين من  نظيم باد الشام )امردن وفمسطين(  حيث وض

 امسس الفكري  والمنيجي  والمسارات لمعمل اإلسامي لفمسطين.
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وبعددد سددن ين أنشددئ "جيدداز فمسددطين" ال ددابد ل نظدديم بدداد الشددام  وىددو الجيدداز الددذي  ددولى إنشدداء حركدد  حمدداس 
لدعم الموجيس ي و'ياد يا ورعاي يا  وال نسيق بين مناطق عمميا الجشرافي  )الضف  والقطاع والخارج(  و وفير ا

 ليا خصوصا من خارج فمسطين. وكان الشيا عمر بالطبد أحد امعمدة المؤسسين ليذا العمل.
وحسب م ابعا نا ومقابا نا كان لمشيا عمر دور ميم في  كريس العمل المؤسسي في حماس واح رام 'رارات 

 المؤسسات الشوري  والقيادي   وكان ىو نفسو نموذجا لانضباط.
  و'ددد حدداول االع ددذار عددن ىددذا 2888شدديا عمددر رشيسددا مول مجمددس شددورى لحركدد  حمدداس سددن  ان خددب ال

 ال كمي   لكن إخوانو ألزموه إلزاما  فبكى واضطر لاس جاب .
ومن خال مو'عو ىدذا لدم ي دردد فدي  نفيدذ ر'ابد  فاعمد  عمدى امطدر القياديد  ومحاسدب يا  وا خداذ أي إجدراءات 

 و أيا يكنّ مو'عو  وىو ما حصل فعا مد بعض 'يادات الص  امول. و'د عمى من يثبت  قصيره أو مخالف
سدددمح ىدددذا بإيجددداد أجدددواء إيجابيددد  داخميددد   سدددمح بالمحاسدددب  وح دددى المعا'بددد   فدددي أجدددواء أخويددد  بعيددددة عدددن 

 "شخصن " اممور.
ا   ير ( وما جره من  بعات  بالعمل اإلسامي لفمسطين فيي2882-2880أضر االح ال العرا'ي لمكويت )

أن ان قدال الكثيددر مددن اإلخددوان لإل'امدد  فددي بمدددان أخددرى أسدديم إيجابيددا فددي نقددل الحيويدد  والنشدداط فددي المشددروع 
 اإلسامي لفمسطين في مناطق مخ مف  في الخارج. 

و'د ان قل الشيا عمر إلى امردن  حيث حافظ عمى دوره الفاعل والمؤثر في حرك  حماس من خدال مو'عدو 
ل مؤسسا يا الشوري  أو مؤسسا يا القضاشي ... مد إصراره الداشم عمدى عددم  دولي مناصدب عالما أو من خا

'ياديدد   ولددو أراد لكددان لددو ذلددك بسدديول   كمددا 'ددال خالددد مشددعل.  يددر أن 'يددادة حمدداس ظمددت  عددده مرجعددا ليددا 
 ف س شيره في مخ م  اممور.

  وىدددو مدددا أضدددع  2888دن سدددن  وظمدددت ىدددذه العا'ددد  'ويددد  ح دددى اضدددطرار 'يدددادة حمددداس لمخدددروج مدددن امر 
إمكانات ال واصل معو بعد ذلك  إذ  ابد الشيا ر ب و في االس مرار في العمل امكاديمي وال ددريس الجدامعي 
أسددد اذا فدددي الجامعددد  امردنيددد   وعميددددا لكميددد  الشدددريع  فدددي جامعددد  الزر'ددداء  ثدددم م فر دددا لمبحدددث وال دددالي  فدددي 

 السنوات امخيرة من حيا و.
ظددل جددزءا مددن حمدداس وظمددت جددزءا منددو  وظددل يضددطمد بددادوار   ناسددب مددد ظروفددو وحال ددو   يددر أن الشدديا

 الصحي  ح ى وفا و رحمو اهلل.
يبدددو أن طبيعدد  عمددل حمدداس فددي الخددارج  مددن حيددث العدديش فددي ظددرو  أمنيدد  معقدددة  والحاجدد  إلددى السددري  

امساسديين لدم يكوندوا معدروفين  ل حقيق السيول  في الحرك  والمرون  في العمل  أدت إلى أن عددا من 'اد يا
)وال ير بون بان يعرفوا( عمى المس وى السياسي واإلعامي  ومن بينيم الشيا عمر الذي  باإلضاف  إلى مدا 

 سبق  كان ير ب في العمل اليادئ والبعد عن امضواء  و وريث المسؤوليات لمشباب. 
ة المؤسسددين ومددا زال عمددى فددراش المددرض  وينطبددق اممددر عمددى امسدد اذ سددميمان حمددد الددذي كددان مددن امعمددد

عافدداه اهلل. كمددا ينطبددق اممددر بدرجدد  أو بدداخرى عمددى عددددد مددن 'يددادات حمدداس فددي الضددف  الشربيدد   ومدددنيم 
 امس اذ حسن القيق رحمو اهلل.

ولعددل مددا سددبق يطددرح أمددام حمدداس مسددال  إعددادة الحسددابات فيمددا ي عمددق بكشدد  مددا يمكددن كشددفو مددن  جرب يددا 
عطدداء رجاال يددا اإلسددامي  والو  طنيدد  الثريدد  فددي الخددارج  واسدد كمال جانددب ميددم مددن صددور العمددل لفمسددطين  وا 

نزاليم منازليم ال ي يس حقونيا في  اريا فمسطين الحديث والمعاصر.   حقيم  وا 
 75/8/7027، الجزيرة نت، الدوحة
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 (7اإلسرائيمي ) االختراق 54

 د.أحمد نوفل
عميقددًا عمددى أ'ددوال نشددرت فددي صددحيف  عبريدد   ونواصددل فددي ىددذه  كممنددا فددي حمقدد  سددابق  عددن ىددذا الموضددوع؛  

 الحمق  الكام في ىذا الموضوع الخطير.
و'بدل أن أواصددل الحدديث  عميقددًا عمددى مقدال برشيددل  و'فددت اليدوم و'ددت ك ابدد  ىدذا المقددال عمددى مقدال فددي مجمدد  

حدادث رفدح.. وألخدص مدا  ك بو ىاني بدر الددين وعنواندو: دور إسدراشيمي خفدي فدي 800امىرام العربي العدد 
  'مددت فيددو 'ريبددًا ممددا 'ددال ىددذا «السددبيل»جدداء فددي الكددام  و'ددد كنددت ك بددت ثدداني أيددام عمميدد  سدديناء مقددااًل فددي 

المقال  ولكني ألخص ما جاء في المقال  'ال: معسدكر 'دوات حدرس الحددود الدذي  عدرض ليجدوم اإلرىدابيين 
  ويرابط بو عدد من أفراد وضباط حرس الحدود وىو أحد يوم امحد الدامي  كان 'د سبق لي زيار و 'بل ف رة

 امسمح  الم ميزة في القوات المسمح .
وأفراد المو'د يمقون معامم  جيدة مدن أىدالي رفدح المصدري  )ىدذا نصد  الحقيقد  ورفدح الفمسدطيني  كدذلك  و'دد 

 إمداد الدول  المصري س(كانت  زة  مون المو'د وكل الموا'د الحدودي  المصري  مد رفح و'ت الثورة و عطل 
 وىم ينظرون ليم نظرة إجال واح رام  وأىالي سيناء كذلك  وخاص  بعد حرب أك وبر.

ثدددم 'دددال: عمميددد  رفدددح   ضدددمن اخ افدددًا كبيدددرًا فدددي نيدددج العمميدددات ال دددي  شدددنيا عناصدددر مسدددمح  عمدددى القدددوات 
 يدا  الكمددداشن عمدددى المسدددمح  والشدددرط  فدددي سددديناء؛ حيدددث إن  مدددك اليجمدددات  ركدددزت فدددي السدددابق عمدددى اسددد

الطددرق  وبال ددالي جدداء ىجددوم امحددد الدددامي فددي  طددور و صددعيد جديددد  حيددث  مددت مياجمدد  معسددكر لمجدديش 
 شخصًا. 02بعدد كبير نسبيًا من امفراد بم  

 والسؤال امىم في حادث رفح: من وراء ذلك الحادث؟ وما الفاشدة ال ي سيحصل عمييا؟
موسدى أبدو مدرزوق رشديس المك دب السياسدي لحركد  حمداس  ألقدت الضدوء ثم أشار المقال إلى كمم  أدلى بيا 

عمى أمر ميدم لدم يم فدت إليدو الدبعض  بدل الكثيدرون. حيدث 'دال أبدو مدرزوق: إن الحدادث جداء 'بمدو  سدريبات 
إسدددراشيمي  بانعددددام اممدددن فدددي سددديناء  واإلندددذار بيجدددوم وشددديك عمدددى الحددددود المصدددري   ومطالبددد  المدددواطنين 

عدم ال وجو إلى سيناء ومشادر يا عمى الفور )ك بت ىذا في مقال سدابق(. ىدي إشدارات واضدح  اإلسراشيميين ب
عمى أن ىنداك اخ را'دًا فدي  مدك المجموعدات ال دي نفدذت اليجدوم مدد عمدم مسدبق عندد العددو الصدييوني )وىدذا 

 كذلك ك ب و من 'بل وع بت عمى مصر ِلم  ل م  خ رق  نظيمات ىؤالء كما فعل الصياين ؟س(
  'دال: الددور اإلسدراشيمي ربمدا يكدون ىدو حجدر « ورط سابق في فمسدطين»م 'ال المقال  حت عنوان فرعي: ث

و حددذيرىا المسددبق مددن و'ددوع  مددك العمميدد   يكشدد  عددن « إسددراشيل»الزاويدد  فددي حددادث رفددح  حيددث إن إدراك 
و'عت خال أواخر حيداة  -وىنا بيت القصيد أ'ول-معرف يا المسبق  ب فاصيميا. وىو ما يذكرنا بوا'ع  شييرة 

عرفات  حيث أوعزت إسراشيل إلى بعض الفمسطينيين ل بني أفكار الجياد والقاعدة  وبالفعل نجحدت فدي ذلدك 
وأمد يم بامموال والمساعدات الموجس ي   وحرض يم عمى ال خطيط ل نفيذ ىجمات  حت راي  القاعدة. )معموم 

يران كذلك وعراق المالكي كذلك  وأمريكا بالطبد ل شويو صورة الجياد   أن سوريا ليا اخ راق ضخم لمقاعدة وا 
لقد أصبح اسم القاعدة مارك   جاري   س خدميا كل أجيزة المخابرات الم ورط  في الددماء العربيد  فدي العدالمس 

 فم ى يفيق النيام؟(
لددذي كشددف و ونواصددل مددد المقددال  بعددد ذكددر اخ ددراق  نظدديم القاعدددة مددن 'بددل إسددراشيل  يقددول: وىددو المخطددط ا

المخددابرات الفمسددطيني  آنددذاك  حددت رشاسدد  أمددين اليندددي  حيددث 'ددام عمدداء لممخددابرات اإلسددراشيمي  مسدد خدمين 
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أسدددماء مسددد عارة  ومددددعين أنيدددم مسدددممون سدددمفيون  ب جنيدددد عددددد مدددن الفمسدددطينيين  ومددددىم بالوثددداشق المدددزورة 
سددراشيل ذريعدد  لم ددرويج لفكددرة أنيددا  دددافد عددن واممددوال ليقومددوا ب نفيددذ عمميددات  حددت رايدد  القاعدددة   سدد خدميا إ

« إسددراشيل»  فدإن «فد ش عدن المسدد فيد لموصدول إلدى الجدداني»نفسديا ضدد اإلرىدداب الفمسدطيني. ووفقدًا لنظريدد  
ىددي المسدد فيد الحقيقددي مددن الحددادث  لضددرب أي  قددارب بددين مصددر و ددزة  حديدددًا  بعددد االنف دداح الددذي  ددم إثددر 

الددذي دخمددو 'ددادة حمدداس مول مددرة )ك بددت ىددذا مددن 'بددل عدددا المعمومدد  وصددول الددرشيس مرسددي لقصددر الرشاسدد  
امخيرة( بعد سنوات طويم  من رفض مبارك لقاءىم؛ مما يبشر بحل مشكات عديدة يعاني منيدا أىدالي  دزة 
وحدددل العديددددد مدددن الممفددددات كالمصددددالح  الداخميددد  )ال ددددي كددددان مبدددارك يمنددددد حدددددوثيا بالضدددشط عمددددى عبدددداس( 

 والكيرباء. ومشكات نقص الو'ود
ظيددار أن  -أيضدداً -مسدد فيدة « إسددراشيل»كمددا أن  مددن الحددادث؛ حيددث  سددعى لم قددرب مددن مصددر بعددد الثددورة  وا 

؛ لمواجيددد  ال طدددر  اإلسدددامي )يعندددي  ق دددل «إسدددراشيل«ىنددداك اح ياجدددًا لمصدددر بدددان  ظدددل عمدددى صدددم  'ويددد  بدددد
 و س فيد من ' مو بدل أن  عا'ب عمى ' موس(

ورة مدد جسدور العا'د  مدد مصدر  بعدد رحيدل مبدارك الدذي حدافظ جيددًا عمدى بعد الث«  ل أبيب»حيث حاولت 
ن كددان عمددى حسدداب المصددالح المصددري   كمددا ظيددر فددي ا فا'يدد   صدددير الشدداز  المصددالح اإلسددراشيمي   ح ددى وا 

 بثمن بخس )بالنصس(
لدديم )'بددل سددن  ونيدد  مددن الحددادث ام 7022  'ددال المقددال: فددي يونيددو «أسددرار 'باشددل سدديناء»و حددت عنددوان: 

المشيم( كنت في جول  في سيناء شممت شماليا ووسطيا وجنوبيا )يبدو أن الصحفي صحفي و..( كانت  مك 
الجول  بصحب  بعض القيادات العسدكري  المصدري   وخدال وجودندا فدي العدريش  و'عدت عمميد  مياجمد  أحدد 

صاب  عدد من الجنود. كان الحادث الذي   م  نفيذه بسيول   يدنم عمدى كماشن الشرط ؛ مما أسفر عن مق ل وا 
ضع  إجدراءات اممدن واالح ياطدات اممنيد . وبعدد الحدادث وضدعت عددة  قدارير حدول ضدرورة ا خداذ جميدد 

 االح ياطات. ولكن لألس  با ت  مك ال قارير حبيس  امدراج)سس(
شددمال  بعدددىا بشدديور 'ميمدد   وبعددد ىجددوم الممثمددين عمددى 'سددم العددريش  بدددأ الجدديش المصددري حممدد  واسددع  فددي

سددديناء وجنوبيدددا؛ بيدددد  القضددداء عمدددى المسدددمحين الم طدددرفين  ولكدددن بدددات واضدددحًا أن  مدددك الحممددد  لدددم  حقدددق 
 أىدافيا.

وفي إحدى المرات  وبعد  نفيذ الشرط  لحمم  موسع  في سيناء زرت أرض الفيروز  وكانت لنا عددة جدوالت 
ال نفيذيدد  لوسددط سدديناء  خاليددا  ركددت بيددا  إحددداىا كانددت بصددحب  محددافظ شددمال سدديناء والقيددادات اممنيدد  و 

جمسدد  المحددافظ مددد الضدديو   و جولددت فددي المنطقدد  المحيطدد   وال قيددت عددددًا مددن امىددالي  وجمسددت معيددم 
أسدد مد ليددم فاكدددوا أن اممددن لددم يعددد لسدديناء  ف مددك الحمددات  سدد يد  شخصدديات بعينيددا  ولكددن بعضدديا ال 

المخبرون )عبار و ىو المرشدون( ب قديم با دات كيديد   يكون عمى أي صم  بامحداث اإلرىابي   حيث يقوم
ضدد أشدخاص لدديس ليدم صددم  باإلرىداب  و بددأ عمميدد  ماحقد يم  والضددشط عمدييم مدن خددال اع قدال ذوييددم؛ 
إلجبددارىم عمددى  سددميم أنفسدديم. )يعنددي عمميدد  مزدوجدد   نقددذ المطمددوب لمدولدد  و ددورط البددريء ليحددول بدددوره إلددى 

ل جيدددداز مبددددارك ال ددددابد لألعددددداء فددددي  نظيدددد  الددددباد مددددن الشددددرفاء والددددوطنيين إرىددددابي  وىددددذا فددددي ظنددددي شددددش
في خمصون منيم بيذه الطريق  وينجدو المجرمدون  و ددور المج معدات فدي الحمقد  الجينميد  المفر د  أال 'دا ميم 

 اهلل كي  يفسدون(.
يناء إلدى منطقد  خدارج أكد امىالي كذلك أنو ما أن  ن يي زيارة المحافظ و'يادات اممن ح ى ي حول وسط سد

سيطرة الدولد   حيدث  سدير السديارات دون لوحدات وسداشقوىا معيدم مخ مد  أندواع امسدمح  فدي وضدح النيدار. 
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)ىذا الفم ان اممني مقصودس( كما أن المطاردين ي جولون بمن يى الحري  دون أي  ماحق  مس شمين معرف يم 
بعدودة القدوات ال دي « إسدراشيل»ناء. )اآلن  طالدب بالطرق ونقص الوجود اممني في سديناء  خاصد  وسدط سدي

 دخمت سيناء ليس مر االخ راق  ويس مر الفم ان و س مر الحمق  إياىاس(.
  وانمدا إرسدال حشدود مدن القدوات لسديناء «مظداىرة أمنيد »ي ابد المقال: أكد امىالي أن المطموب لديس مجدرد 

 المصريين؛ بسبب حادث رفح. لطمان  الشعور الداخمي  وام صاص موج  الشضب من نفوس
وانما المطمدوب حممد  حقيقيد  ل عقدب أثدر الم طدرفين  و قدديميم إلدى العدالد  لمو'دو  عمدى كدل ال فاصديل لديس 

 في حادث رفح فحسب  ولكن كل حوادث سيناء.
من ىنا  فإن الحمم  ال دي ينفدذىا الجديش حاليدًا فدي سديناء 'دد  كدون سدي  الب در لدرؤوس ال طدر  فدي سديناء. 

حظ ال زامن المريب لضرب  رفح مد وصول اإلساميين لمرشاسد  كمدا أصددر الظدواىري  عميمدات لم شدددي )ال
شددين »وىددم مددن سددك وا طيمدد  عيددد  –بزعمددو– ددونس بددالثورة عمددى جماعدد  الشنوشددي الددذين انحرفددوا عددن العقيدددة 

 «سالعابثين
أنو ال بد من زيادة القوات المصري  واممر امكثر أىمي   يقول المقال إن الجميد في مصر أدرك منذ شيور 

 كامب ديفيد  فري  سيناء ليعبث بيا بنو إسراشيلس(.« بركات»في سيناء )ىذه واحدة من 
يظير مجددًا مدى الحاجد  ل عدديل ا فا'يد  كامدب ديفيدد بشدكل يسدمح بددخول مروحيدات »ثم خ م مقالو بقولو: 

 ع عن نفسيا)س(..و وفير الذخيرة )س( والمدرعات ل س طيد القوات الدفا
)أ'ددول 'بددل ال عددديل معرفدد  الماحددق السددري  و نظيدد  فمددول عيددد مبددارك وان يدداء الفم ددان الددذي يقددوده الفمددول(  

 والموضوع موصول.
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 ىشام منور
فدي طدور ال حدول وال حدرك ل قييمدو    'د يكون من الصعب محاول  القيدام بدالقبض عمدى ثدورة أو حدراك شدعبي

ومحاولددد  الخدددروج بعدددد ذلدددك بن ددداشج و قييمدددات كمدددا فدددي حالددد  االن فاضدددات والثدددورات والحراكدددات ال دددي  عرفيدددا 
المنطق   لكن القيام باخ بار  اثير ما جرى عمى الحركات والكيانات وال يارات السياسدي  ال دي كاندت راشددة فدي 

باع طويل في  حريك الشارع  أمر ميم في ظل نزوع المشيد السياسي العام العمل الجماىيري والشعبي وليا 
 لمرضوخ لمطالب ىذا الشارع.

منظم  االزمات الدوليد  وفدي  قريدر ليدا وصدفت حركد  حمداس إثدر انددالع االن فاضدات العربيد  فدي أكثدر مدن 
 ساسي " بشان شروط الرباعي .بمد عربي بانيا " ير م يقن  وفي حال   حّول لكنيا لن   نازل عن موا'فيا ام

وأشددارت المنظمدد  إلددى أنددو بالعمددل وال نسدديق مددد مصددر وآخددرين  عمددى الواليددات الم حدددة واال حدداد اموروبددي 
الشددروع فددي  حقيددق  شيددرات ال  ق صددر عمددى ال صددريحات العمنيدد   وذات 'يمدد  عمميدد  وال  شددكل عبشددًا مرىقددًا 

ول فدي ا فداق و'د  إطداق ندار أكثدر رسدمي  مدد "إسدراشيل" لحماس  وأندو يمكدن ليدذه ال شيدرات أن  شدمل الددخ
في  زة؛ وبذل الجيود لممساعدة في  حقيق االس قرار فدي سديناء  وىدو مدا  بيندت أىمي دو الحاسدم  مدن خدال 

عمى الجنود المصريين؛ وال اكيد  كجزء من ا فاق الوحددة الوطنيد   عمدى  7027آب  2اليجوم الذي ُشن في 
عبدداس عمددى ا فدداق الوضددد النيدداشي مددد "إسددراشيل"؛ وال عيددد بدداح رام ن يجدد  االسدد ف اء   فددويض الددرشيس محمددود

 الشعبي الذي سيطرح عمى الفمسطينيين حول مثل ذلك اال فاق.
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ال قريددر الددذي حمددل عنددوان )ضددوء فددي نيايدد  النفددق.. حمدداس واالن فاضددات العربيدد (  لفددت إلددى أنددو بالمقابددل  
إسددراشيمي  مقابمد  حددول و'د  إطدداق الندار فددي  دزة؛ و حسددين الوضددد يمكدن لحمدداس أن  سد فيد مددن ضدمانات 

اال' صادي في القطاع؛ والحصول عمى  اكيدات الواليدات الم حددة واال حداد اموروبدي بانيمدا سدينخرطان مدد 
حكوم  وحدة وطني   نفذ ىذه االل زامات. و'الت إن حماس لم  واجو في  اريخيا  حددياٍت وفرصدًا ك مدك ال دي 

د االن فاضات العربي   مشيرة الى انيا  خمت عن مقرىا في دمشق  عمى حساب عا'ا يا مد أكبر ظيرت م
الدول الداعم  ليا  إيران  في حين حّسنت عا'ا يا مد حمفاء لمواليات الم حددة مثدل مصدر  و'طدر  و ركيدا  

 يا لم  خ ر أي جانب.وعندما ُطمب منيا أن  حدد الجانب الذي  ق  معو في صراٍع إ'ميمٍي م صاعد  فإن
واع بر ال قرير أن 'ادة الحرك  في الضف  الشربيد  وفدي المنفدى ينزعدون إلدى االع قداد أندو مدد اسد ام اإلخدوان 
المسممين السمط  في مصر بشكل خاص  و صالح الشرب مد اإلساميين بشكل عام  فقد آن اموان ال خداذ 

بشدكل ُييسدر انددماج حمداس إ'ميميدًا ودوليدًا  عمدى العكدس  خطوات أكثر جرأًة نحدو  حقيدق الوحددة الفمسدطيني  
 من ذلك  فإن 'يادة  زة  نظر بقمق إلى أي  خطوات اس را يجي  وسط ما يزال مس قبًا إ'ميميًا  ير واضح.

يحاول ال قرير في 'راءة لما بين السطور اإلييام بوجود  باينات بين  يارات داخل حركد  حمداس  كمدا يحداول 
ى مسددار ال حددوالت داخميددا  وىددو أمددر طبيعددي مي حددراك أو كيددان أو  يددار شددعبي  بسددبب  دداثير ال دداثير عمدد

االن فاضددات العربيدد   وبالددذات مددا يحدددث فددي سددوريا  واضددطرارىا إلددى الخددروج مددن دمشددق حاضددن يا العربيدد   
فدي أكثدر  و فرق مكا بيا عمى البمدان العربي   و حميل حرك  حماس ضريب  وصول اإلسداميين إلدى السدمط 

من بمد عربي  وبالذات في كبرى البمدان العربي  مصر  وذلك من خال إلجاشيا إلى دفد ىدذه الضدريب  عبدر 
 ا فا'ات لمسام و سييات ا' صادي  في القطاع و امين لاع را  الدولي بيا.

أكثددر مددن وفددي ظنددي  أن مجريددات اممددور فددي العددالم العربددي وموجددات الربيددد اإلسددامي الددذي  ج احددو فددي 
منطقدد   يجددب أن  صددب فددي صددالح  شييددرات و حددوالت أكثددر فاعميدد  ونفعددًا لمقضددي  الفمسددطيني   و صددب فددي 
سياق  عزيز الفعدل المقداوم لاحد ال وخمدد عيدود ال سدويات الفاشدم  والعبثيد  معدو  ال االضدطرار لددفد فدا ورة 

فعمددو وضددرب أسددافين العددداء بددين وصددول حمفدداء الحركدد  إلددى سدددة الحكددم  كمددا حدداول  فجيددر سدديناء امخيددر 
 الشعبين المصري والفمسطيني ر م ا ضاح ىوي  المس فيد من الحادث ؟س

مشكم  المشيد السياسي الفمسطيني أنو داشمًا ما ين ظر ال حوالت في الموا'د والممفات امخرى لي اثر بيا سمبًا 
العمدل العربدي واإلسدامي  وأن يكدون  أو إيجابًا  في الو'دت الدذي مدن المف درض فيدو أن  كدون فمسدطين رافعد 

اال' راب من ممفيا بوصم  'ياس لمدى صوابي  أي حكوم  أو نظدام سياسدي  بددل أن  كدون فمسدطين "مطيد " 
لدددددى أن يددددد خمص  أو "ذريعددددد " ل بريدددددر أي ممارسدددددات سياسدددددي  باسدددددم الددددددفاع عدددددن فمسدددددطين والفمسدددددطينيين  وا 

ل حدوالت الجاريد  فدي المنطقد  العربيد   وال دي با دت مييداة الفمسطينيون مدن ىدذه الحدال  فدإن المدرجح ان ظدار ا
 الس قبال "زمن اإلساميين". 

 76/8/7027، فمسطين أون الين
 

 لمرئيس الفمسطيني منسقإنذار إسرائيمي  56
 عبد الوىاب بدرخان
كشدد  أفيشدددور ليبرمددان  وزيددر الخارجيدد  اإلسددراشيمي  نيدد  حكوم ددو الدد خمص مددن الددرشيس الفمسددطيني محمددود 

باس  ولو باالن خاباتس ولم يكن رشيس الحكوم  بنيامين ن نياىو  وال وزير الدفاع أييود بداراك  مدوفقين فدي ع
الندداي بددالنفس عددن الرسددال  ال ددي بعددث بيددا زميميمددا إلددى الييشدد  الرباعيدد  الدوليدد  ليطمددب منيددا الضددشط إلجددراء 
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بدر بمو'فدو ذاك عدن  قيديم الحكومد  لعا' يدا ان خابات رشاسي  في امراضي الفمسطيني . إذ 'ال ليبرمان إنو يع
الم راجع  مد عباس  أي أن حكوم  ن نياىو با ت  رى أن الخروج من الماذق الحدالي لممفاوضدات يمكدن أن 

عندددما حاصددر الددرشيس  7007يكددون بإزاحدد  الددرشيس الفمسددطيني  وىددو مددا كددان بمشددو أرييددل شددارون منددذ عددام 
فددي رام اهلل  وراح يفدداوض إدارة جددورج دبميددو بددوش ل عطددي الضددوء  الراحددل ياسددر عرفددات فددي مبنددى المقاطعدد 

 امخضر ل صفي  عرفات.
حباطيدا   صحيح أن ن نياىو لم   وافر لو الظرو  لمحاصرة عباس  إال أنو فعل كل ما يمزم لخنق السدمط  وا 

 قاد نفسو ضد وكما كان شارون يبدي الشضب واالس ياء من النشاط الخارجي لعرفات  فإن ن نياىو ساق االن
عبدداس  ماحظددًا أن حراكددو الخددارجي يضددايق إسددراشيل منددو مركددز كمددو ضدددىا  كددم أنددو يسدد شمو منددذ عددامين 
ل دددامين  اييددددد دولددددي لاع ددددرا  بدددد"الدول  الفمسددددطيني " ال ددددي  عددددارض إسدددراشيل إنشدددداءىا أو اإلعددددان عنيددددا إال 

 بشروطيا  و ؤيدىا إدارة باراك أوباما في ذلك.
وميزوزًا فإن ليبرمان و'د عمى رسال  رسمي  موجي  إلى "الرباعي "  ولو لم يكن مس ندًا إلى  ميما كان مشفاً 

نقاش جدي جرى داخل الحكوم  لما وجد أي سبب لمجوء إلى ىذه الطريقد   ولكدان اك فدى بدإطاق واحدد مدن 
  صريحا و المنفم   ال ي ال يقيم أحد ليا وزنًا.

شدديد عمددى  دددخل سددافر لمسددؤول إسددراشيمي فددي مددا ال يعنيددو إطا'ددًا   حدددث أمددا الرسددال  فبا ددت وثيقدد  رسددمي   
ليبرمان عن "حل مب كر ىدفو  قوي  القيادة الفمسطيني   مع برًا أن عباس  ير مي م و ير 'ادر عمى ال وصل 
ز إلدددى ا فددداق ينيدددي الندددزاع"  ومدددن خدددارج الرسدددال  ا يمدددو باندددو يمدددارس "إرىابدددًا دبموماسددديًا" ضدددد إسدددراشيل ي جددداو 

 بخطور و "إرىاب حماس".
ىذا الكام يعيد إلى امذىان ما نقم و وثداشق "ويكيمديكس" عدن ن نيداىو نفسدو باندو حدض "المدوبي الييدودي" فدي 
الواليددات الم حدددة عمددى الضددشط عمددى إدارة أوبامددا ل و'دد  ال عامددل مددد عبدداس "كونددو أخطددر عمددى إسددراشيل مددن 

ن قداد رسدال  ليبرمدان و سدخيفيا  لدم يدرفض عمميدًا المآخدذ حرك  حمداس"  كمدا أن أييدود بداراك  وفدي معدرض ا
العامدد  ال ددي  سددو'يا إزاء الددرشيس الفمسددطيني  فاإلسددراشيميون يع بدددرون أنيددم 'دداموا أخيددرًا بكثيددر مددن "مبدددادرات 
حسددن النيدد "  كددد" حويل اممددوال لدددفد روا ددب المددوظفين  وا فدداق  شددشيل مزيددد مددن عمددال البندداء الفمسددطيني  

ن عدددد الحددواجز العسددكري   و طددوير البنيدد  ال ح يدد  فددي المندداطق )ج( الخاضددع  لسدديطرة إسددراشيل"  وال قميددل مدد
ومدددد ذلددددك يشدددير ليبرمددددان إلدددى أن النشدددداط الفمسدددطيني المضدددداد إلسدددراشيل ازداد عمددددى السددداحات الدبموماسددددي  

ذلدك مدثًا أن حكومد  والقانوني   باإلضاف  إلدى محداوالت  شدجيد المقاطعد  لا' صداد اإلسدراشيمي  ومدن ن داشج 
جندددوب إفريقيدددا 'دددررت  مييدددز من جدددات المسددد وطنات اإلسدددراشيمي  بعامددد  خاصددد  بمثابددد  دعدددوة لإلعدددراض عدددن 

 شراشيا.
لم يشفل ليبرمان فدي رسدال و إلدى "الرباعيد " سدوى أمدر واحدد  وىدو اسدم الشدخص الدذي ي منداه رشيسدًا فمسدطينيًا 

ذ يعمددم اإلسددراشيميون أنيددم لددن بددديًا عددن "أبددو مددازن"  ولددو فعددل مصددبحت الصددور  ة عندشددذ كاممدد  وواضددح   وا 
يس طيعوا الحصدول عمدى مدا يريددون عدن طريدق االن خابدات  ولدم  كدن ىدذه يومدًا مدن وسداشميم  فدإن الفرضدي  
ال ي  مثل أمام الجميد ىي أن ليبرمان ربما عبر عن اسد ياشو مدن  مكدؤ الحكومد  ال دي ين مدي إلييدا فدي حسدم 

 باس  ولذلك 'رأت الرشاس  الفمسطيني  في رسال و " حريضًا عمى الق ل".'رار ال خمص من ع
امرجح أن الرشيس الفمسطيني نفسو لم يفاجا بيذا "ال حريض" العمني  فيو أشار سابقًا  وكدذلك أوسداطو  إلدى 
 اح مددال أن يكددون اإلسددراشيميون يفكددرون فددي الدد خمص منددو  فيددو رافددق المفاوضددات معيددم  منددذ بدددايا يا عبددر

والوفدداة  يددر الطبيعيدد  لعرفددات   7000القنددوات السددري  ثددم العمنيدد   ومنددذ إخفدداق مفاوضددات كامددب ديفيددد عددام 
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ذا  أدرك "أبو مازن" أن "الشريك" اإلسراشيمي في "السام" ىو عصاب  مافيا  فاوض لمحصول عمى ما  ريده  وا 
ه سديكون مددركًا مصديره مسدبقًا إذا لم يخضد مفاوضيا لمطالبيا  عمد إلى ال خمص مندو  من مدن سديا ي بعدد

لم يقدم ال نازالت المطموب   كان بيل كمين ون أوصى جورج دبميو بوش بعدم ال عامل مد عرفات "منو خذلو"  
وذىددب بدددوش فدددي  نفيدددذ الوصدددي  إلددى حدددد مقاطعددد  عرفدددان و دددض النظددر عدددن إزاح دددو شدددرط أن يجدددد شدددارون 

بامدا شديشًا بخصدوص "أبدو مدازن"  فدإن إدارة أوبامدا أخددذت الطريقد  المناسدب  لدذلك  ومدد أن بدوش لدم يدوص أو 
 عبدددر أخيددددرًا عدددن االسدددد ياء منددددو مندددو "خددددذل" الددددرشيس برفضدددو مواصددددم  ال فدددداوض ر دددم اسدددد مرار االسدددد يطان 
اإلسراشيمي  و'د نسي أوباما أنو جعل مدن "و'د  االسد يطان" النقطد  المحوريد  القويد  فدي خطابدو الشديير فدي 

 .7008يو جامع  القاىرة في يون
 

ال شك أن رسال  ليبرمان حققت مصمح  لن نياىو  إذ وجيت إنذارًا إلى الرشيس الفمسدطيني بدان ال حدرك الدذي 
 يع زمو  جاه الجمعي  العام  لألمم الم حدة لن  مرره إسراشيل من دون ثمن.

مكاندات النجداح فدي فيذا ال حرك الذي   حسب لو أيضا الدبموماسدي  اممريكيد   سدعيًا إلدى إحباطدو  يحظدى بإ
الحصول عمى اع را  ولو بدرج  أ'ل من "الدول  العضو" في اممم الم حدة إال أنو يمنح السمط  الفمسطيني  
إمكانات أفضل لمعمل الدولي  ولعل ىذا اإلنذار يحض الجانب الفمسطيني عمى اإلصرار عمى  حركو  لديس 

نمدا خصوصدًا لمخدروج مدن الجمدود وال يمديش المدذين فرضدا عمدى الشدعب الفمسدطيني  فقط من 'بيل ال حدي  وا 
 .و'ضي و

 77/8/7027، الشرق، الدوحة
 
 
 

 ليبرمانصدق  57
 جدعون ليفي
يصعب ان نفيدم ال طدور اآللدي ل صدريح وزيدر الخارجيد  افيشددور ليبرمدان الددوري. فقبدل ان يجد  الحبدر عدن 

مدن  يدر ان ُيجيدد أحدد نفسدو فدي  نداول  رسال و الدى وزراء الخارجيد  ذوي الشدان فدي العدالم  ُألقيدت ال نديددات
 مضمون رسال و والحقاشق الصاشب  ال ي  ظير فييا.

أحسددن ليبرمددان  شددخيص سددمط  ىددي عدداشق لمسددام  وحكومدد  فاسدددة؛ ودعددا الددى  بددديميما بان خابددات. فمددا ىددو 
م  يددر الصددحيح ىنددا؟ ومددا ىددو السدديء فددي ذلددك؟ فددي الشددرق االوسددط سددمط  ىددي العقبدد  )بددال ال عريدد ( أمددا

السام  ووزير الخارجي  االسراشيمي الباحث عن السام كان عمدى حدق حينمدا دعدا الدى  بدديميا. فيدذه السدمط  
 فعددل كددل مددا أمكددن لمنددد كددل  قدددم وال شددويش عمددى كددل اح مددال واضددعا  كددل ا' ددراح أو شددريك ممكددن. وىددي 

حددق ايضددا فددي  شخيصددو  ثيددر حروبددا ا'ميميدد  ال حاجدد  الييددا مددرة فددي كددل بضددد سددنين. وكددان ليبرمددان عمددى 
الحسددداس الدددذي يقدددول ان ىدددذه السدددمط  مصددداب  بالفسددداد. فبعدددد ان حدددوكم رشددديس الدددوزراء السدددابق بطاشفددد  مدددن 
القضايا الجناشي   وأصبح رشيس الدول  مطروحا في الحبس ومثمدو ايضدا وزيدر الماليد  مدد آخدرين مدن الدوزراء 

رجيد  الم دولي عممدو وىدو معقدد وطويدل يمكدن ان والمن خبين اآلخرين  و'د ُعمق  حقيدق جنداشي مدد وزيدر الخا
ُنعر  ىذا النظام بانو تمصاب بالفسادت عمى ام'ل. ىذا الى كون الحديث عن سدمط  ليسدت سدمط   بدل ىدي 
جنددون اجيددزة حقيقددي: ففددي  مددك السددمط  ال ددي 'صدددىا ن نيدداىو كمددا يبدددو يفعددل كددل واحددد مددا يحمددو لددو. انيددا 
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رسمي   ي حفظ منيا رشيس الحكوم  في الشد ويقول ان الرسال  ال  عبر فوضى. فوزير الخارجي  يك ب رسال  
عن رأيو  ويقول وزير الدفاع ان الرسال   ضر بمصمح  الدول  القومي . وال  وجد أي  دولد   سد طيد ان  نظدر 
الددى ىددذه الحكومدد  بجديدد   ومددن المؤكددد انددو ال يمكددن انشدداء سددام معيددا. فمدديس عجبددا ان سدداءت سددمع يا فددي 

الم. وباخ صار يجب اسقاط ىذه السمط  ال دي ىدي عقبد  أمدام السدام وفاسددة وال  نسديق فييدا  وكممدا كدان الع
 ذلك أبكر كان أفضل؛ كان ليبرمان عمى حق.

ُأضيفت اآلن الى ُذرى الو'اح  االسراشيمي  وىي 'اشم  طويم  مميش  بالدُذرى  ُأضديفت رسدال  ليبرمدان الفاضدح  
ود عباس. ان السياسي الفمسطيني امكثر اع داال في جميد امزمان لدم يوجدد ولدن ال ي  دعو الى  بديل محم

يوجددد بعددد مع دددل ومؤيددد لعدددم العندد  مثمددو لدديس جيدددا السددراشيل ليبرمددان. و'ددد ُأضددي  اآلن الددى ثرثددرة 'صدد  
سدبقيا ايران ومن جمم  ما يدعو اليو  بديل نظاميا ايضدا  ىدذه السدخاف  الفظد   وىدي  بددو أصدشر 'مديا ممدا 

كمو. بعد ان زعمت اسراشيل طوال سنين ان ياسر عرفات ىو العقب  وبعد ان صعدت حمداس وأصدبحت ىدي 
ايضا عقب   اس قر رأي وزير الخارجي  عمى ان ُيضي  عباس ايضا الى 'اشم  مرفوضي السام عنده. وبعد 

سدام وكد  الفمسدطينيون  ان زعمت اسراشيل طوال سنين أنو اذا ك  الفمسطينيون فقط عن االرىاب فسديكون
عن االرىاب لم يحدث شيء ح ى وال  جميد المحمل الامد ليبرمان  ويزعم عددد مدن معارضديو ايضدا اندو ال 
يفو'و في ىذا الشان أحد  وىدو ال ُيجيدد نفسدو بدالطبد فدي  فصديل مدن ي دولى الحكدم بددل عبداس الدذي ُرفدض 

الضبط حينما دعا الى اسقاطو؟ ىل انس اسيا ميخاشيمي؟ في لجن  االن خابات االسراشيمي . من الذي فكر فيو ب
أو ربما دافيد رو ام؟ يبدو انو 'صد الى ذلك حينما ك ب انو تحان الو'ت لوزن حل خاق وال فكير من خارج 
الصندوق  ل قوي  القيادة الفمسطيني ت. و حدث ليبرمان عن انو اسد قر رأيدو عمدى ك ابد  رسدال و مندو شدعر بدان 

الشدان الفمسدطيني ال  ُنقدل بصدورة جيددةت. وُنقمدت رسداشمو اآلن بصدورة راشعد : فقدد أصدبح السدراشيل  ترساشمو في
وزير خارجي  م حرش يس م د بين الفين  واالخرى برمي الحجارة واثارة ضجيج وجذب االن باه  الدى ان يشدرق 

 مرة اخرى في مشا مو الشامض  ويخ في في ىاوي  النسيان.
الشان بالطبد  فا أحد في العالم  ربما اذا اس ثنينا روسيا البيضاء  ينظر اليو بجديد . لكن ليبرمان ليس ىو 

وال يصددعب ان ُنخمددن مددا الددذي فعمددو مددن ُوجيددت الرسددال  الددييم بعددد ان 'رأوىددا  و'ددد أخددذ  دداثير ليبرمددان فددي 
ح ددداج الدددى الدددداخل يقدددل ايضدددا فمدددن اجدددل عددددم صدددند السدددام يوجدددد عنددددنا بنيدددامين ن نيددداىو. ومدددد كدددل ذلدددك ن

 ليبرمان  فمن مثمو سيعطينا مثل ىذه السخافات  كرسال و السخيف  وفييا ادراكات لكل ال يديدات الجدي .
 76/8/7027ىآرتس 
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