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 34 :كاريكاتير
*** 

 
 سرائيمي: حان الو ت إلسقاط مطالب الفمسطينيين بدولة مستقمة وزير العموم اإل 2

قػاؿ وزيػر العلػوـ ااسػرا يلي ر ػيس اػزب  البيػت الييػودي  الػديني الييػودي داني يػؿ ىإره ػ و ي س  نػػو  :القػدس
ف جػدوؿ اععمػاؿ و ور ه ىإره ػ و ي س  ف ااف الوقػت سسػقاط مطالػب الطلسػطينييف بالاصػوؿ علػ  دولػ  عػ

خطاب ر يس السلط  الطلسطيني  مامود عباس  ماـ الجمعي  العام  لألمـ الم ادة  مس  ثبػت مجػدداأ  ف  ي 
دول   لسطيني  قد  ن أ عل  الادود ال رقي  س  وف دول  معادي   عّرض  مف  سػرا يؿ ذات الخاصػرة القػيق  

ا مجػػػاؿ  ا لقيػػػاـ دولػػػ  وااػػػدة بػػػيف الباػػػر الم وسػػػط ونيػػػر اعردف  ا وىػػػي جغرا يػػػاأ للخطػػػر ممػػػا ي  ػػػد  نػػػو 
  سرا يؿ وو

 98/9/9029، وكالة سما اإلخبارية
 

 األ رب لر"طمب العضوية" في األمم المتحدة الموعدتشرين الثاني  99عشراوي:  9
سػطيني ، ور يسػ  دا ػرة   طت دو اناف ع راوي، عقوة اللجن  ال نطيذي  لمنظم  ال اريػر الطل يوسؼ ال ايب:

اسعػػػوـ والثقا ػػػ   ييػػػا،  ف ال اسػػػن والع ػػػريف مػػػف   ػػػريف الثػػػاني القػػػادـ، يػػػوـ ال قػػػامف العػػػالمي مػػػن ال ػػػعب 
الطلسطيني،  و ذ ره  قسيـ  لسطيف، قد ي وف الموعد اعقرب ل قديـ طلب عقوي   لسطيف  دول  مراقب  و 

، و ف القيادة "م أ دة مف نجاح خطو يا ىذه، ال ي مف غير عقو  ي اعمـ الم ادة، عبر جمعي يا العمومي 
 ػػأنيا  عزيػػز دور منظمػػ  ال اريػػر"، و نيػػا اػػاؿ اصػػوليا علػػ  لقػػب "الدولػػ "، سػػ نظر  ػػي  يطيػػ  ال عامػػؿ مػػن 
مس قبؿ السلط  الطلسطيني ، ال ي قػد   اػوؿ  لػ  "ا ومػ  للدولػ  الطلسػطيني  المسػ قل "، نا يػ  بعػض القػرا ات 

  ل   القيادة  ي ىذه الخطوة لما بعد اان خابات اعمير ي وال ي  ادثت عف 
و  دت ع راوي: ىناؾ ماػاوات ل يمػيش الققػي  الطلسػطيني ، ظيػرت عبػر خطػاب ن نيػاىو الػذي لػـ ي طػرؽ 
للققػي  الطلسػػطيني ، واصػػط   يػػاه بخطػػاب " سػػ اذ المدرسػ "، وبأنػػو خطػػاب اسػػ عو ي، و ػػذلؾ خطػػاب الػػر يس 

 اما لـ ي طرؽ للققي  الطلسطيني  ب  ؿ  ساسيواعمير ي باراؾ  وب
و  ػػطت ع ػػراوي: ىنػػاؾ مااولػػ   مير يػػ  للقػػغط علػػ  العػػالـ بعرقلػػ  خطو نػػا ىػػذه،  مػػا ااولػػت  زا  طلبنػػا 

 للعقوي  ال امل   ي مجلس اعمف العاـ الماقيو
اقػي، بعػد عرقلػ  طلبنػا و قا ت: عديد الدوؿ طالب نػا بال وجػو  لػ  الجمعيػ  العامػ  لألمػـ الم اػدة، العػاـ الم

 ػػي مجلػػس اعمػػف عبػػر الوايػػات الم اػػدة، لدولػػ   لسػػطيف عقػػو  امػػؿ وو بر يػػي القيػػادة الطلسػػطيني   عاطػػت 
بمرون  من ال ثير مف القغوط بما  ييا اعمير ي ، ومن ال ثير مف المق راات عبر "الرباعي  الدولي "، وا   

ردف، و" بادؿ الرسػا ؿ"، وىػذا  ده لطقػداف ال ثيػر مػف قػوة الػد ن  يما ي علؽ بػ"المطاوقات ااس   ا ي "  ي اع
والامػػاس ليػػذه الخطػػوة، وىػػو مػػا د ػػن بعػػض الػػدوؿ للاػػديث عػػف  ف الوقػػت لػػيس مناسػػباأ ا ف لي ػػذا خطػػوة، 
وىناؾ عمؿ د وب من ىذه الدوؿ سعادة  أييدىا لعقوي   لسطيف  دول  مراقب  و غير  امل  العقوي   ػي 

وىذه المرون  لربما ىي مبرر اال  اساباط،  و الوامػاس ال ػعبي  ليػذه الخطػوة علػ  ع ػس  اعمـ الم ادة،
 العاـ الماقي، ل نني   رر "ىي خطوة سياسي  وقانوني  وليست دعا ي "و
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عف "خطورة الوقن، والااج   ل  ال دخؿ المبا ر ل ػب  جمػاح الممارسػات اسسػرا يلي  ال ػي  ققػي  تو ادث
سوـ، بما  ي ذلؾ  رص  قيػاـ دولػ   لسػطيني  مسػ قل ، عبػر ااسػ يطاف وقػـ اعراقػي عل   رص عملي  ال

 واس مرار الخطوات اعاادي ، خاص   ي العالـ الماقي، ىي مف  وصل نا  ل  المرال "و
و قا ت: الر يس  ادث بصػراا  عػف اعوقػاع الداخليػ  الصػعب ، وبػأف ىنػاؾ ااجػ  لل اػرؾ المسػ وؿ مػف 

دة والمج مػػن الػػدولي قبػػؿ  ػػوات اعواف، وقػػاؿ  ننػػا بػػد نا الم ػػاورات مػػن المجموعػػات الدوليػػ ، قبػػؿ اعمػػـ الم اػػ
ومن الدوؿ ب  ؿ مبا ر، مف  جؿ الاصوؿ عل  وقن لطلسػطيف باع بارىػا دولػ  مراقبػ   و غيػر عقػو  ػي 

المصػير،  و  اعمـ الم ادة، وىو اس  ماؿ لمسار بد  العػاـ الماقػي، ناػو دولػ   لسػطيني    م ػن باػؽ  قريػر
 ػػعب لػػو اػػؽ  قريػػر المصػػير  ػػي دول ػػو الخاصػػ ، علػػ   سػػاس  ف  ي اػػؿ مػػر بط بالقػػانوف الػػدولي، وب ػػدخؿ 

 دولي وم عددو
 99/9/9029، األيام، رام اهلل

 
 لن نقبل بأ ل من الدولة الفمسطينية ونتنياىو أعاد السالم لمصفر «:عكاظ»شعث لر 3

 ػػػػي  صػػػػرياات  ،عث عقػػػػو اللجنػػػػ  المر زيػػػػ  لار ػػػػ   ػػػػ    ػػػػار الػػػػد  ور نبيػػػػؿ  ػػػػ:  يػػػػيـ الاامػػػػد - جػػػػدة 
 ف السػػػلط  الطلسػػػطيني   ػػػرعت  ػػػي اسجػػػرا ات ال نطيذيػػػ  للاصػػػوؿ علػػػ  العقػػػوي   ػػػي اعمػػػـ  ،«ع ػػػاظ»لػػػػ

الم ادةو م يرا  ل   ف الطلب سيقدـ رسميا  ي  ير نو مبر المقبؿ رغـ القغوط اعمري ي و و قاؼ  ػعث 
مف  قام  الدول  الطلسطيني  وعاصم يا القػدس، ولػف يس سػلـ ا ػ  ياقػؽ   ف ال عب الطلسطيني لف يقبؿ بأقؿ

  طلعا وو 
الذي  لقاه البارا  ااول   ماـ الجمعي  العام   ،وقاؿ  عث  ف  جاىؿ ن نياىو للققي  الطلسطيني   ي خطابو

  وقػن العراقيػؿ لألمـ الم ادة، ا يعني  ف الققي  الطلسطيني  د نتو و  ػار  لػ   ف ن نيػاىو د ب دومػا علػ
عادة العملي  السلمي    ماـ عملي  السوـ، واس مر  ي سياس و ااس يطاني  ال ي  جيقت عل  المطاوقات، وا 
 لػػ  المربػػن صػػطرو و ػػاف ن نيػػاىو قػػد  جاىػػؿ الققػػي  الطلسػػطيني   ػػي خطابػػو الػػذي  لقػػاه  ػػي اعمػػـ الم اػػدة، 

صػػػو ا مػػػف  جمػػػالي  26طلسػػػطيني  ما اجػػػ   لػػػ  ور ػػػز علػػػ  الملػػػؼ النػػػووي اسيرانػػػيو و قػػػاؼ  ف السػػػلط  ال
 صوات الدوؿ  ي اعمـ الم ادةو موقػاا  ف الطلسػطينييف يخوقػوف معر ػ  ااع ػراؼ وىػـ يعلمػوف ن ا جيػا 

 و اديا ياو 
 99/9/9029، عكاظ، جدة

 
 إلنشاء ميناء بري فمسطيني "إسرائيمية-فمسطينية"تفاىمات  4

 سرا يلي  وصػلت  لػ  مرالػ  م قدمػ  سن ػا   وؿ مينػا  بػري   ؼ مس وؿ  لسطيني عف  طاىمات  لسطيني  
وقػػاؿ ر ػػيس   لسػػطيني لل خلػػيص الجمر ػػيم وعػػف مطاوقػػات  جػػري اسػػ يراد الب ػػروؿ مػػف خػػارج   سػػرا يؿ و

مجلػس اسيػػرادات القػػريبي   ػػي السػػلط  الطلسػػطيني  يوسػػؼ الزمػػر خػػوؿ نػػدوة عقػػدت  ػػي معيػػد مػػاس "ىنالػػؾ 
   سن ا   وؿ مينا  بري  لسطيني لل خليص الجمر ي"و طاىمات وصلت لمرااؿ م قدم

بنػداأ،  21و علف الزمر عف بد  مطاوقات من الجانب اسسرا يلي من صؼ ال ير المقبؿ/   ػريف  وؿ   ػمؿ 
" مثػػؿ  ىػػـ  عمػػدة ااق صػػاد الطلسػػطيني"، موقػػااأ  ف لقػػا  ر ػػيس وزرا  راـ ار سػػوـ  يػػاض، ووزيػػر الماليػػ  

 ػػ اين س، اق صػػر علػػ  م ػػاورات خرجػػت ب  ػػ يؿ لجػػاف م ػػ ر    نػػاقش مواقػػين  سػػيؿ  اسسػػرا يلي، يو ػػاؿ
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ال بادؿ ال جاري و اصيؿ القرا بو ولـ ي ـ اا طاؽ من الجانب اسسرا يلي عل   جرا   عديوت عل  ا طاقي  
 باريسو

ينػا  بػري  ػ اين س، "مػا  مػت مناق ػ و ي ػ مؿ علػ  ققػايا  قامػ  م -و قاؼ الزمر الذي اقر لقػا   يػاض
قامػػػ  نظػػػاـ  اا ػػػوا   ػػػؿ الػػػواردات الطلسػػػطيني  ولي ػػػوف مر ػػػزا  خليصػػػا جمر يػػػا، و ػػػـ اا طػػػاؽ عليػػػو مبػػػد ياأ، وا 
يجػػاد وسػػػيل  اسػػ يراد الب ػػروؿ مػػف خػػػارج  ال  رونػػي بػػيف الجػػانبيف للاػػد مػػػف ال يػػرب القػػريبي والجمر ػػي، وا 

 و"  سرا يؿ ،  ي  نو لقا  اق صادي باث  موراأ  ني  و قني   قط
و  ار  ل   ف اللجن  ال ي  ار ت  ي المطاوقات "ر قت  مريف ميميف،  وليما   رة  قام  المينا  عل   ي 
مف المعابر اعربع ،  جنباأ عف  ع بره   سرا يؿ  ادوداأ دا م  من الجانب الطلسطيني، والثػاني  قامػ  مينػا   و 

ب  اليؼ النقؿ"، م يراأ ال   نو "ا   اللاظػ  مر ز  اف و خليص جمر ي  ي  سدود، اع بارات ليا عوق  
 لـ ي ـ اا طاؽ عل  م اف مادد"و

واػوؿ  غييػب قطػػاع غػزة عػف اا طػػاؽ   ػد المس  ػار المػػالي لبنػؾ  لسػطيف عػػاطؼ عوونػ   نػو  ػػي "اػاؿ  ػػـ 
اـ ال وصػػػؿ ل طاىمػػػات  ػػػةف الا ومػػػ  بغػػػزة لػػػف  رقػػػ  بػػػذلؾ، اع بػػػاره قػػػراراأ  ااديػػػاأ، وىػػػذا سػػػيزيد مػػػف اانقسػػػ

 السياسي وااق صادي بيف القط  والقطاع"و 
 98/9/9029، فمسطين أون الين

 
 كل األنفاق بعد اشتباك مسمح في رفح المصرية مؤ تاتغمق  في غزةالحكومة  5

 وؼوب:  علػػف مصػػدر  لسػػطيني مطلػػن  ػػي الا ومػػ  المقالػػ   نػػو بنػػا  علػػ  طلػػب مػػف ىي ػػ  اعنطػػاؽ  -غػػزة 
لجميػن اعنطػاؽ المن  ػرة علػ  طػوؿ الاػدود بػيف قطػاع غػزة ومصػر، « قتم  »والادود،  ـ  جر  مس  خو  

 بسبب ا  باؾ مسل   ي الجانب المصري مف الادودو
طلبػػت مػػف  صػػااب جميػػن اعنطػػاؽ بعػػد من صػػؼ الليلػػ   قبػػؿ  الماقػػي  »و وقػػ  المصػػدر  ف ىي ػػ  اعنطػػاؽ 

مصػري ومسػلايف  ػي ر ػ  المصػري   خو  جميػن اعنطػاؽ بعػد ورود  نبػا  عػف ا ػ با ات بػيف قػوه الجػيش ال
 «و ي سينا  غير بعيدة عف  رؽ بواب  صوح الديف الادودي 

 99/9/9029، الشرق األوسط، لندن
 

 الفت خطاب عباس في األمم المتحدة ببرود الفمسطينيون تمقوا": الحياة" 6
عمػػـ الم اػػدة،  لقػػ  الطلسػػطينيوف ببػػرود ا ػػت خطػػاب الػػر يس مامػػود عبػػاس  ػػي ا: مامػػد يػػونس –راـ ار 

وذلػػؾ علػػ  خػػوؼ مػػا اػػدث العػػاـ الماقػػي، اػػيف خػػرج م ػػات ا اؼ لوا طػػاؿ بخطابػػو وال رايػػب ب قديمػػو 
 طلباأ للاصوؿ عل  عقوي  المنظم  الدولي و

ال  المواطنيف لل جمن  ي ميداف المنارة وسط راـ ار قبيؿ  لقا  «    »ولـ يس جب  اد لدعوة وجي يا ار   
ل عبير عف ال أييد لو،  ي ايف  ػد ؽ ع ػرات الصػاا ييف الػ  الموقػن، ل ػنيـ لػـ يجػدوا سػوه الر يس خطابو ل

 وارع المدين  وىـ يطلبوف مف الجميػور، عبػر م بػرات الصػوت، «    » نطسيـ ىناؾو وطاؼ نا طوف مف 
 ال جمن  ي الميداف، ل ف  اداأ لـ يس جبو

  بػةعوف الػر يس عبػاس عػف قػراره  قػديـ طلػب الػ  ويعزو مراقبوف عػزوؼ الجميػور الطلسػطيني عػف ااا طػا
 ػػي الجمعيػػ  « عقػػو مراقػػب»الجمعيػػ  العامػػ  لومػػـ الم اػػدة، بعػػد م ػػاروات ااقػػ ، للاصػػوؿ علػػ  م انػػ  
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العامػػػ ، الػػػ  عػػػدـ  اقيػػػؽ  ي  قػػػدـ  ػػػي الطلػػػب الػػػذي قدمػػػو الػػػر يس  ػػػي الػػػدورة السػػػابق  للجمعيػػػ  والقاقػػػي 
   الدولي وبالاصوؿ عل  عقوي   امل   ي المنظم

ويقوؿ الماللوف  ف عدـ  قػديـ الطلػب، عقػب الخطػاب،  ده الػ    ػور  ػي ردة  عػؿ ال ػارع الطلسػطيني علػ  
الجميور يعلـ  ف  أجيؿ  قديـ الطلب جا  بنػا  »الخطاب، وعل  ىذه الخطوةو وقاؿ المالؿ ىاني المصري: 

 «وعل  طلب  مير ي، ليذا لـ يبد  ي اماس 
  ػػريف الثػػاني  نػػو مبر   92الػػد  ور صػػا ب عريقػػات  ف يجػػري  قػػديـ الطلػػب  ػػي ورجػػ   بيػػر المطاوقػػيف 

المقبؿ الذي يصادؼ يػوـ ال قػامف مػن ال ػعب الطلسػطيني، علمػاأ  ف اان خابػات اامير يػ   جػري  ػي الرابػن 
 مف ال ير نطسوو

طلػػب الاصػػوؿ  ، الػػر يس عبػػاس لعػػدـ  قديمػػو« ػػ  »وين قػػد  ثيػػر مػػف الطلسػػطينييف، بمػػف  ػػييـ مسػػ ولوف  ػػي 
 عل  عقو مراقب العاـ الماقي ايف  اف معظـ دوؿ العالـ يدعموو 

 99/9/9029، الحياة، لندن
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د اسعػوف  اديػد موعػ،  ػي اػيف ر قػت قيػادات ار ػ  المقاومػ  اسسػومي   امػاس : عبد الرامف  بو الُعو
عف ر يس الم  ب السياسي الجديد "اع بارات  مني "، قالت مصادر  ي الار   لمراسؿ الجزيرة نت  ػي غػزة 

سػي وف  -الػذي يعػد  ر ػن المسػ ويات القياديػ   ػي الار ػ -قيا  ال الوت  ف اسـ ر اس  الم  ػب السياسػي 
 بات  ي الخارجو ي موعد  قصاه بداي  العاـ المقبؿ بعد  ف  ن يي عملي  اان خا

 ف خالد م عؿ عبر منذ مطلن العاـ عف رغب و  ػي  ،قاؿ مس وؿ العوقات الخارجي  بالار    سام  امدافو 
عػػػدـ ال ر ػػػ  لر اسػػػ  الم  ػػػب السياسػػػي للار ػػػ   ػػػي الػػػدورة المقبلػػػ ، و  ػػػد قػػػرورة قػػػ  دمػػػا  جديػػػدة لقيػػػادة 

 الار  و
اانسػااب، قػا و  ف م ػعؿ قػاد الار ػ  منػذ وصؼ موقػؼ م ػعؿ ب - ي اديثو للجزيرة نت-ور ض امداف 

منيػا اان طاقػ  اعولػ  والثانيػ   ،عاما اققت  ييا العديد مف اسنجػازات وعبػرت ماطػات  ثيػرة 25  ثر مف 
 واغ ياؿ قيادات  بيرة للار  و ،ومواجي  قغط ا طاقيات ال سوي  عل  الققي  الطلسطيني 

يػادات الػداخؿ والخػارج، قػاؿ امػداف للجزيػرة نػت  ف ىنػاؾ وعما ي اع عف خو ات  ي الار ػ  خاصػ  بػيف ق
 ارقا بيف اج يادات  ي الر ي ا   علؽ بالجغرا يا وانقسامات وم ا ؿ، و قاؼ  ف ااج يادات داخؿ الار   
م ااػػ  ل ػػف ار ػػ  امػػاس  عمػػؿ و ػػؽ م سسػػات، وا يم ػػف عاػػد  ف يقػػوؿ  ف ىنػػاؾ  طابقػػا  ػػامو  ػػي ا را  

 يذه الم سسي   ي العمؿول ف ىناؾ اا راـ ل
و جر امداف مطاجأة بقولو  ف ىناؾ  سما  عػدة مر ػا  لقيػادة الار ػ  بعقػيا غيػر معػروؼ  عوميػا ب ػ ؿ 
 بير،  ما  ف ىنػاؾ  سػما   ػداوؿ  عوميػا علػ   نيػا مر ػا  علػ  خػوؼ الواقػن، ور ػض ال  ػؼ عػف  بػرز 

وقػاؿ  نػو لػيس ىنػاؾ قيػود علػ  اخ يػار  قولػووىذه اعسما  ا ػ  ا  ػ ثر علػ  عمليػ  اان خابػات، علػ  اػد 
 ر يس الم  ب مف داخؿ  لسطيف، م  دا  ف العبرة ب وا ر ال روط  ي القيادة الجديدة وليس بم اف  واجدهو

نيػػا   وعػػف  ػػأثير ان خػػاب قيػػادة جديػػدة علػػ  ملػػؼ المصػػالا  الطلسػػطيني ، قػػاؿ امػػداف  ف  جػػرا  المصػػالا  وا 
 ده قيادة الار   لف  خ لؼ باخ وؼ قياد ياواانقساـ سياس   س را يجي  ل

 97/9/9029، الجزيرة نت، الدوحة
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 حماس: المقاومة ىي الرد األمثل عمى جرائم االحتالل 8
جػػّددت ار ػػ  المقاومػػ  اسسػػومي  "امػػاس"  مسػػ يا بالمقاومػػ  وال مسػػؾ بػػالاقوؽ الوطنيػػ   املػػ   م  ػػدة  ف 

،  انػػت ومػػا زالػػت عنوانػػاأ يسػػ ليـ 9029-2-92 ػػرة، الجمعػػ  ان طاقػػ  اعقصػػ  ال ػػي مػػرت ذ راىػػا الثانيػػ  ع
 منو ال عب الطلسطيني دروس المقاوم  والنقاؿ ومعاني العّزة وال رام  عل  درب ال ارير والعودةو

و  ػدت "امػاس"  ػػي بيػاف ليػػا، الجمعػ ،  ف مخططػػات اااػ وؿ اسسػػرا يلي ل يويػد مدينػػ  القػدس، ومااوا ػػو 
و قػػاؼ  علػػ   نقػػاض المسػجد اعقصػػ  "لػػف  ػره النػػور طالمػا بقػػي  ييػػا قلػب ينػػبض"و لبنػا  اليي ػػؿ المزعػوـ

البيػػاف: " القػػدس سػػ بق  مدينػػ  عربيػػ   سػػومي  وعاصػػم  لدولػػ   لسػػطيف، وسػػيبق  المسػػجد اعقصػػ  المبػػارؾ 
 رمزاأ  امخاأ و و    ي الؽ الصياين "و

وؿ ال ػػػي  ػػػزداد يومػػػاأ بعػػػد يػػػوـ قػػػد ال ػػػعب و ػػػدد البيػػػاف  ف "المقاومػػػ  ىػػػي الػػػّرد اعمثػػػؿ علػػػ  جػػػرا ـ اااػػػ 
الطلسػػطيني وخاصػػ   ػػي القػػط  الغربيػػ ، ال ػػي   عػػرض لعمليػػات اسػػ باا  و ن يػػؿ  مػػاـ  عػػيف اعجيػػزة اعمنيػػ  

 الصام   عل  ما يجري اس جاب  اس اقاقات ال سوي  ومعاىدات  وسلو البا س "و
لمطاوقات العبثي  ال ي ثبت   ليا، ولـ  جلب ودعت "اماس" الطصا ؿ والقوه الطلسطيني   ل  ر ض مسار ا

سػػوه المزيػػد مػػف الطرقػػ  وال طػػريط بػػالاقوؽ، ودعػػت  لػػ  الواػػدة "ورسػػـ اسػػ را يجي  وطنيػػ  جامعػػ  علػػ   سػػاس 
ال مسؾ بالثوابت، والمقاوم  لمواجي  ااا وؿ واس رداد الاقوؽ ال ي  ن زع وا  س جده مف اا وؿ غا ـ ا 

 لصمود"ويطيـ  ا لغ  القوة وا
وجػػػددت "امػػػاس"  مسػػػ يا بػػػاا راج عػػػف اعسػػػره  ػػػي سػػػجوف اااػػػ وؿ، ودعػػػا البيػػػاف  لػػػ   وايػػػد صػػػطوؼ 
الطلسطينييف  ي القدس و  ناؼ بيت المقدس د اعاأ عف المسجد اعقص  رمز العزة وال رامػ ،  مػا دعػا اعمػ  

ب الصػييوني  ا ػ  نيػؿ الاريػ  العربي  واسسومي   ل  "دعـ صمود ال عب الطلسطيني  ػي مجابيػ  ةلػ  الاػر 
قام  الدول  الطلسطيني  المس قل  عل   امؿ ال راب الوطني وعاصم يا القدس"،  ما قاؿ البيافو   وا 

 98/9/9029، فمسطين أون الين
 

 "تاريخي بامتياز" خطاب الرئيس عباس :فتح 9
ري  صػاا ي  ف خطػاب غزة ػ   رؼ اليور: قاؿ الد  ور  ايز ابو عيطػ  الم اػدث باسػـ ار ػ   ػ    ػي  صػ

' ػػاريخي بام يػػاز باع بػػار  ف الػػر يس ان يػػز ىػػذه ، الػػر يس مامػػود عبػػاس  مػػاـ الجمعيػػ  العامػػ  لألمػػـ الم اػػدة
 اللاظ  ال اريخي  سيصاؿ رسال  ال عب الطلسطيني  ل  العالـ'و

قاؼ 'لقد وقن و  ار  بو عيط   ل   ف الر يس ميز خطابو بةبراز دور اعسره  ي السجوف اسسرا يلي ، و 
الػػر يس العػػالـ  مػػاـ مسػػ وليا و  جػػاه  ػػعبنا'، واػػذر النػػاطؽ باسػػـ  ػػ   مػػف مواصػػل  سػػ وت العػػالـ عػػف جػػرا ـ 

وامػػػػؿ  ػػػػي ذات الوقػػػػت  سػػػػرا يؿ مسػػػػ ولي    ػػػػؿ المطاوقػػػػات بسػػػػبب  صػػػػرارىا علػػػػ  ااسػػػػ يطاف  اااػػػػ وؿو
 واس بعاد المرجعيات الصايا و

 99/9/9029، القدس العربي، لندن
 
 
 

 عند سعد والحريري في منطقة صيدا منظمة التحرير ممثمين عن فصائلو  حركة فتحلان وفد 20
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امػؿ و ػداف  لسػطينياف  مػس، ىمػـو الوج ػيف الطلسػطينييف اعمنيػ  والمعي ػي   ػي مخػيـ عػيف : مامد صال 
 ريو سامو سعد، والنا ب  بيي  الاري« ال نظيـ ال عبي الناصري»الالوة،  ل   ؿ مف اعميف العاـ لػ 

 ي منطقػ  صػيدا ومخيما يػا، ال قػ  سػعد و بااػث معػو بمخ لػؼ « ار      »الو د اعوؿ قـ قيادة و وادر 
ال ػػػ وف ااج ماعيػػػو واسنسػػػانيو  ػػػي المخيمػػػات، خصوصػػػا بػػػد  العػػػاـ الدراسػػػي وااجػػػو الطػػػوب  لػػػ  الػػػدعـ، 

ل ػػيدا  والجراػػ ، مػػف عف  ػػعبنا يسػ اؽ، وناقػػؿ وقػػدـ ةاؼ ا»والمسػاعدة  ػػي  ػػأميف بعػػض المسػػ لزمات، 
 «و  جؿ اؽ العودة  ل   لسطيف، ور قاأ لل وطيف

منظمػػ  »مػػف جيػػ   خػػره، قػػـ الو ػػد الطلسػػطيني الثػػاني الػػذي ال قػػ  النا بػػ  الاريػػري، ممثلػػيف عػػف  صػػا ؿ 
و  ػػد  مػيف السػػر للطصػا ؿ  ػػي منطقػػ  صػيدا مامػػود العجػػوري  ف «و اللجػاف ال ػػعبي »و« ال اريػر الطلسػػطيني 

لسطيني يقؼ من اللبنانيف عل  مسا   واادة، وىي مده قربيـ مف  لسطيفو ولػف ي ػوف مػن طر ػا  عبنا الط»
 ؿ »، مثنيا عل  «الاادث اعمني الذي وقن  ي المخيـ قبؿ يوميف ىو  ردي»، م دداأ عل   ف «قد طرؼ

 «والجيود ال ي با ت  ره  ف  مف المخيمات ىو مف  مف الجوار
 99/9/9029، السفير، بيروت
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علقػػت مجلػػ  "اسي ونوميسػػت" البريطانيػػ  علػػ  العوقػػات بػػيف مصػػر وقطػػاع : و الػػ  قػػدس نػػت لألنبػػا  -لنػػدف
غزة  ي ظؿ وصوؿ القيادة الجديدة المن خب   ل  سدة الا ـ  ي مصر، قا ل  :"  ف الا وم  المصري  قدمت 

ت القػػادة  ػػي ار ػػ  "امػػاس" ال ػػي رسػػموىا بوصػػوؿ جماعػػ  اسخػػواف المسػػلميف  ػػي  مػػف سػػينا  علػػ  طمواػػا
 مصر  ل  الا ـ"و

بوصػؼ لواػ   نيػ  مثب ػ   -الػذي  ورد ػو الليلػ  الماقػي   ػي نسػخ يا اسل  رونيػ   -واس يلت المجل  ال عليؽ 
سػػػػي وا خػػػػر  ػػػػوؽ البرلمػػػػاف الغػػػػزاوي  قػػػػـ وجيػػػػيف مب سػػػػميف،  اػػػػدىما للػػػػر يس المصػػػػري الجديػػػػد مامػػػػد مر 

سسماعيؿ ىني  قا د ار   اماس ال ي  سيطر عل  قطاع غػزة، ايػث ير ػن الػرجوف  يػدييما الم  ػاب   معػا 
 ي  ايػ  لطجػر  قليمػي جديػد بينمػا  قبػن اعىرامػات المصػري   ػي خلطيػ  اللواػ ، قا لػ "  ف  اػوه ىػذه اللواػ  

 -ال ابعػػ   ػػي اعسػػاس للجماعػػ   -س ىػػي  ف مصػػر الجديػػدة  ػػي ظػػؿ قيػػادة اسخػػواف المسػػلميف  ع بػػر امػػا
 اليطا جديدا مع برة  ياىا الممثؿ ال رعي لطلسطيف"و

و ابعت المجل  البريطاني : "غير  ف اب سامات "ا وم " اماس ال ػي علػت نبر يػا عقػب  عػوف مرسػي ر يسػا 
ة لينيػ  للقػاىرة لمصر  ي يونيو الماقي مػا لبثػت  ف انقلبػت  لػ  وجػـو و قطيػب وا سػيما بعػد الزيػارة اعخيػر 

و  ارت المجل   لػ   ف المسػ وليف  ػي الجانػب  وال ي لـ   وج باللقا  المر قب بيف اعخير والر يس المصري"و
المصري يعزوف ال باط   ي  وثيؽ العوقات من اماس  ل    ؿ اعخيرة  ػي  ػب  جمػاح الجماعػات السػلطي  

 لا  المصري   ي  بو جزيرة سينا والمسلا  الم واجدة  ي غزة، وال ي  اارب القوات المس
والذي  قػدـ بخطػط  -رجو مف اماس  90ولط ت مجل  "اسي ونوميست" البريطاني   ل   ف الو د الم وف مف 

 رمػػي  لػػ  زيػػادة ال عػػاوف  ػػي مجػػاؿ ال يربػػا  بػػيف مصػػر وغػػزة، واسسػػراع  ػػي نقػػؿ الوقػػود الممنػػوح مػػف دولػػ  
رجػن مػف القػاىرة بخطػي  -رة عل  الادود الم  ر   بػيف الجػانبيف قطر، باسقا    ل   د يف منطق   جارة ا

 انيفو
واع بػػرت المجلػػ  البريطانيػػ   ف الموقػػؼ المصػػري  جػػاه امػػاس لػػـ ي غيػػر  ثيػػرا عمػػا  ػػاف عليػػو قبػػؿ وصػػوؿ 
اسخواف  ل  الا ـ، مس ندة  ي ذلؾ  ل  ما طالب بو ر يس الوزرا  المصري ى اـ قنديؿ قا ػد ار ػ  امػاس 
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  من  نداده الطلسطينييف واانقوا   ات قيادة مامود عبػاس الػذي يػر س السػلط  الطلسػطيني  ال ػي بالمصالا
   خذ مف راـ ار بالقط  الغربي  مقرا ليا،  ذا ما  راد ىني   اسيف العوقات من مصرو

ليو السلط  قاـ وقالت المجل  البريطاني  :" ف غزة  أثرت بالطعؿ بقدوـ اسخواف  ل  السلط   ي مصر"  منذ  و 
مرسي بما لـ يقـ بو الر يس المصري السابؽ اسني مبارؾ  يما ي علؽ بالاػد مػف سػيؿ البقػا ن الداخلػ   لػ  
قطاع غػزة عبػر اعنطػاؽ ال ػي  ػربط بػيف سػينا  والقطػاع، وال ػي  سػيمت ب ػ ؿ  بيػر  ػي  سػر اػدة الاصػار 

 و9002الذي  رق و  سرا يؿ عل  غزة عاـ 
 انت سينا    ثر اس قرارا عمػا ىػي عليػو ا ف لربمػا  ػاف الموقػؼ المصػري الجديػد  جػاه ور ت المجل   نو لو 

اماس   ثر ودي ، م يرة  ل   ف مرسي ااوؿ ال ودد  ل  السلطييف بوسػاط  قػادة القبا ػؿ السػيناوي  غيػر  نيػـ 
اسقػا    لػ  ردوا بق ؿ قادة القبا ؿ وب ف ىجمات قد قوات مف ارس الادود المصري   ػي  ػماؿ سػينا ، ب

اليجػـو علػ  قػوات اطػظ السػوـ الم واجػدة  ػي سػينا ، ولػـ ي  طػوا بػذلؾ بػؿ ور عػوا رايػ  الجيػاد السػودا  علػ  
 اعرضو

واخ  مت المجل  البريطاني   عليقيػا باس ػارة  لػ   ف امػاس مػف جانبيػا  سػع   لػ  السػيطرة علػ  الجماعػات 
بض عل  الع رات مػف عناصػرىا وقامػت بػال اقيؽ معيػـ، السلطي  المسلا  الموجودة  ي غزة، ايث  لقت الق

غير  نيا  خ   مف  ف ي دي اس راط  ي ىذا ال وجو  ل   ؽ واػدة الصػؼ داخػؿ الار ػ ، اسػيما و ف ثمػ  
 روابط  سري  بيف   راد الار   وعدد مف  لؾ العا وت السلطي و

 99/9/9029، وكالة  دس نت
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خطػػاب ان قػػدت  ،  يغػػدور ليبرمػػاف الخارجيػػ  اسسػػرا يلي وزيػػر،  ف 98/9/9029، فمسررطين أون اليررنذ ػػرت 
ر ػػيس السػػلط  مامػػود عبػػاس الػػذي  لقػػاه، مسػػا  الخمػػيس  مػػاـ الجمعيػػ  العامػػ  لألمػػـ الم اػػدة، مع بػػرة  نػػو 

 " اريقي"و
الجمعػػػ : " ف الخطػػػاب الػػػذي  لقػػػاه ر ػػػيس السػػػلط  وقػػػاؿ ليبرمػػػاف،  ػػػي  صػػػري  نقل ػػػو عنػػػو اسذاعػػػ  العبريػػػ ، 

الطلسػػطيني  مامػػود عبػػاس  ػػي اعمػػـ الم اػػدة  ػػاف  اريقػػياأ منطل ػػاأ و  ػػؼ عػػف نوايػػاه الاقيقيػػ "، علػػ  اػػد 
و قػػػاؼ: " ف  ػػػؿ مػػػف سػػػمن ىػػػذا الخطػػػاب يػػػدرؾ  ف مامػػػود عبػػػاس ا يرغػػػب  ػػػي  ف ي ػػػوف  ػػػري اأ   عبيػػػرهو

 ل سوي  سلمي "و
اسسػػرا يلي مو ػػػيو يعػػػالوف، مػػػف اػػػزب "اللي ػػود" الاػػػا ـ، خطػػػاب ر ػػػيس السػػػلط  مػػف جانبػػػو  وصػػػؼ الػػػوزير 

 الطلسطيني  بػ "الااقد، والداؿ عل  عدـ  و ر الرغب  لديو  ي  يي    عبو للسوـ"و 
ليبرمػػػاف ىػػػاجـ عبػػػاس،  ،  ف   ػػػرؼ اليػػػور، عػػػف مراسػػػليا 99/9/9029، القررردس العربررري، لنررردنو قػػػا ت 

 ا يسع  اس  ناؼ عملي  السوـو ووصطو بػ'ال اذب'، وقاؿ انو
 ' ع قد  ف مف اس من لخطاب الر يس عباس يره انو ي ذب وي بج و ،وقاؿ  ي مقابل  من  ذاع  الجيش

، و قػاؼ  و ابن من قدا الر يس عباس بالقوؿ انو قاـ بزيػارة مدينػو بػاريس   ثػر ممػا زار مػدف قلقيليػ  وطػول ـر
 ، ولذلؾ ىو يااوؿ  صدير م ا لو سسرا يؿ'و' يو ليس مس عداأ لاؿ م ا لو الداخلي 
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 وازعمػػػا  المعارقػػػ   ػػػي  سػػػرا يؿ ان قػػػد ،  فيػػػو بػػػي اي عػػػف، 99/9/9029، القررردس العربررري، لنررردن ذ ػػػرت
معيػػ  العامػػ  لألمػػـ الم اػػدة، وطػػالبوه ب نسػػيؽ خطػػوات قػػد خطػػاب ر ػػيس الػػوزرا  بنيػػاميف ن نيػػاىو  مػػاـ الج

وقػاؿ ر ػيس اػزب  ػديما والمعارقػ  اسسػرا يلي   البرنامج النووي اسيراني من الوايات الم ادة وب ػ ؿ سػّريو
 ػا ؿ مو ػاز لوسػا ؿ اسعػوـ اسسػرا يلي ،  ف 'ن نيػاىو رسػـ رسػػم  جميلػ  ل نػو لػـ يرسػـ خارطػ  طريػؽ دوليػػ  

 جػػؿ وقػػؼ البرنػػامج النػػووي اسيرانػػي، واسنجػػاز المطلػػوب ىػػو ال وّصػػؿ  لػػ  ا طػػاؽ اػػوؿ خطػػوط  و ّعالػػ  مػػف
 امرا  ب نسيؽ سري وىادئ من الوايات الم ادة'و 

مػػف جانبيػػا، قالػػت ر يسػػ  اػػزب العمػػؿ اسسػػرا يلي  ػػيلي يايمػػو ي ش،  ف ' سػػرا يؿ موّاػػدة خلػػؼ المعارقػػ  
را  ا يػ ـ  اقيقيػا بواسػط  رسػػومات يػ ـ اس عراقػيا علػ  المنػػابر المطلقػ  سيػراف نوويػ ، ل ػف الخطػػوط الامػ

نما  ي الغرؼ المغلق 'و  وا 
وقاؿ ر يس ازب 'يوجد مس قبؿ' يػا ير لبيػد،  نػو ي يػد  قػواؿ ن نيػاىو ال ػي اع بػر  نيػا ' وقػات  نػو مػا زالػت 

ليط نػػا ال بػػره الوايػػات ىنػػاؾ نا ػػذة  ػػرص لوقػػؼ النػػووي اسيرانػػي'، ل نػػو   ػػار  لػػ   ف ' نسػػيؽ المواقػػؼ مػػن ا
 الم ادة ىو العنصر اعىـ  ي وقؼ البرنامج النووي اسيراني'و

مف جانبو، قاؿ نا ب ر يس الوزرا  ووزير ال  وف ااس را يجي  مو يو يعلوف،  ف ن نياىو  وق  بخطابو  نو 
دث ىػذا  م ػف ال ػر ' ي اعما ف ال ي  ـ وقن خطوطاأ امرا   ييا  اف باسم اف وقؼ ال ر، وعندما لـ يا

 مف ق ؿ ال ثيريف'و
واع بػػػر يعلػػػوف  ف ن نيػػػاىو جّسػػػد قػػػرورة العمػػػؿ قػػػد  يػػػراف 'مػػػف  جػػػؿ منػػػن النظػػػاـ ال ػػػرير  ػػػي طيػػػراف مػػػف 

 الاصوؿ عل  سوح نووي عس ري ييدد السلـ العالمي واس قراره'و
ه لخطاب ن نياىو عبر عف  أييد ،وزير الداخلي   يلي ي اي،  ف 99/9/9029، الخميج، الشار ةو قا ت 

 يوقظ العالـو» جرساأ «ووقعو خطاأ  امر  ماـ  يراف، ةموأ  ف ي وف 
عقػػػو ال نيسػػػت الم طػػػرؼ  رييػػػو  لػػػداد  اا اػػػاد القػػػومي  اػػػّث ن نيػػػاىو علػػػ  قػػػرب المن ػػػ ت النوويػػػ  و مػػػا 

برقػ  العػالـ اسيراني  و وقاؿ بليج  ناقدة  ف ن نياىو ااوؿ اس مال  الر يس الطلسطيني مامود عبػاس للطػوز 
 »والعالـ سيبق  م  وؼ اليديف و و وسنخرج بصطر اليديف مقابؿ اسيرانييف والطلسطينييف«و و ابن  ف 

» مسراي «اليساري الصييوني المعارض عقوة ال نيست زىا ا غال وف مف » مير س«وسخرت ر يس  ازب 
سوااأ نووياأ ا   قبيؿ الصيؼ المقبؿ و  ي اعمـ الم ادة بقولو  ف  يراف س ملؾ » قنبل «ن نياىو الذي  لق  

اع مػػػاد البيلوانيػػػات ومنػػػاورات العوقػػػات العامػػػ  لخدمػػػ   ىػػػداؼ سياسػػػي  «و قػػػا ت  ف ن نيػػػاىو ي ػػػّرع لنطسػػػو 
 »وداخلي  بدا مف عمؿ دبلوماسي سري

اسخبػػػػاري  ف بوسػػػػن » واينػػػػت« مػػػػا سػػػػخر زميليػػػػا عقػػػػو ال نيسػػػػت  ي ػػػػاف  ابػػػػؿ مػػػػف ن نيػػػػاىو وقػػػػاؿ لموقػػػػن 
 ػػنطس الصػػعدا  لمػػدة عػػاـ، ا  ػػاأ  لػػ   ف ن نيػػاىو قػػدـ درسػػاأ  ػػي الطيزيػػا  للمب ػػد يفو و قػػاؼ » را يلييفاسسػػ«
بداأ مف ال صرياات الرنان ، عل  ر يس الا وم  ال عاوف ال امػؿ مػن الوايػات الم اػدة  ػي ال ػأف اسيرانػي «

 »وبداأ مف القياـ بمغامرات زا دة
 
 

 عركتو االنتخابية جاعال موضوع الحرب عنصرا مركزيا فييا: نتنياىو بدأ عمميا م"ىآرتس" 24
و  ػي ر ػيس الػوزرا  اسسػرا يلي، بنيػاميف ن نيػاى ، خطػاب«ىػ ر س»اع بػرت صػايط  :نظيػر مجلػي - ؿ  بيب

بام ياز، وقالت  ف اليدؼ الاقيقي منو ىو بد  معر  ػو اان خابيػ و « اربجيا»الجمعي  العام  لومـ الم ادة 
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 ف ن نيػاىو يريػد  بقػا  موقػوع الاػرب مسػيطرا علػ  اعجػوا  اان خابيػ   ػي  سػرا يؿ،  ذ  ف  وقالت الصايط 
المػػواطنيف ا يطيقػػوف سياسػػ و ااق صػػادي  ااج ماعيػػ  الخطيػػرةو والسػػبيؿ الوايػػدة لينسػػوا قػػا ق يـ ىػػو  ػػػي 

  عو   أف الموقوع اعمنيو
 99/9/9029، الشرق األوسط، لندن
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اػّذر علمػػا  ةثػار اسػرا يليوف  مػس الجمعػ ، بلديػػ  اااػ وؿ  ػي القػدس الما لػػ ، : برىػـو جرايسػي -الناصػرة 
مػػف م ػػروعيا الػػذي  ػػرعت بػػةجرا ات  خيػػرة ل نطيػػذه، وي قػػمف بنػػا  جسػػر للم ػػاة مػػف مػػدخؿ اػػي سػػلواف، 

دديف علػػػ  اف الاطريػػات س قػػػر ب ثػػػار  اريخيػػػ ، اقػػػا    لػػػ   ف ىػػػدؼ وصػػوا  لػػػ  نطػػػؽ سػػػاا  البػػػراؽ، م ػػػ
 الاطريات ليس مثب ا علمياو

ويقػػوؿ علمػػا  ةثػػار اسػػرا يليوف لصػػايط  "ىػػ ر س" ااسػػرا يلي  امػػس،  ف الاطريػػات ال ػػي  نػػوي بلديػػ  اااػػ وؿ 
   ػطات  ثريػ   ػي الم ػاف،  نطيذىا بال عاوف من عصاب  " لعاد" ااس يطاني  اارىابي ، مف  أنيا  ف  قػر بم

و ػ ؾ العلمػا   ػي  خاص  عل  قو  ني  ااا وؿ نصب اعمدة اديدي  قخم   ي الم اف ل ثبيت الجسرو
ىػػدؼ  لػػؾ الاطريػػات، ومػػزاعـ وجػػود ةثػػار ييوديػػ ، وقػػالوا للصػػايط ، ىنػػاؾ  ػػؾ  ػػي علميػػ  ىػػذه اادعػػا ات، 

 ا وؿ دا عت عف الم روعووعل  الرغـ مف ذلؾ،  ةف سلط  ا ثار ال ابع  لسلطات اا
  99/09/9029، الغد، عّمان

 
 حمر" اليران لقيت صدى واسعاً أن دعوتو لوضع "خط أنتنياىو يؤكد  26

اع بر ر يس الػوزرا  ااسػرا يلي بنيػاميف ن انيػاىو الجمعػ  اف دعو ػو الػ  وقػن "خػط اامػر" ياػوؿ : ا ؼ ب
 عالـ"ودوف اصوؿ ايراف عل  سوح نووي لقيت صده " ي  ؿ اناا  ال

وابلغ ن انياىو نظيره ال ندي س يطف ىاربر  ي مس يؿ اج ماع معو عل  ىامش الجمعي  العام  لومـ الم ادة 
  ي نيويورؾ "ااولت اف ا رح امرا ما امس، اع قد اف ما قمت بػو بػات لػو انع اسػات  ػي  ػؿ اناػا  العػالـ"و

و و رر ن انياىو اماـ ىاربر انو ينبغي رسـ "خط اامر" يقن ادا وا ػاد  لقدرة ايراف عل   خصػيب اليورانيػـو
بقرار ىاربر اغوؽ السػطارة ال نديػ   ػي طيػراف وطػرد الدبلوماسػييف اايػرانييف، مع بػرا اف "قطػن العوقػات مػن 

 ايراف لـ ي ف  قط خطوة  ليؽ برجؿ دول  بؿ ىو عمؿ يدؿ عل  وعي اخوقي"و
ـ لقنبل  نووي  خوؿ القا و مداخل و امػاـ الجمعيػ  العامػ  وقاؿ مس وؿ اسرا يلي اف ن انياىو  عمد اس خداـ رس

 للطت ان باه وسا ؿ ااعوـ وقد نج   ي ذلؾو
 99/9/9029، الحياة، لندن
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لعالميػػ  لمقػػاؿ امػػؿ عنػػواف "ن نيػػاىو خصصػػت صػػايط  الطاينن ػػياؿ  ػػايمز صػػدر صػػطا   غطي يػػا لوخبػػار ا
 يخ ار  نازا    ي يا"و 

وا ار المقاؿ ال  اف الرسػال  الاقيقيػ   ػي خطػاب ر ػيس الػوزرا  ااسػرا يلي ىػي ال نبيػو  لػ  المرالػ  الخطػرة 
ال ي س صػليا طيػراف  ػي العػاـ القػادـ،  ػي ا ػارة واقػا   لػ   اػذيره مػف  ف ايػراف سػ م لؾ مػا ي طػي لصػنن 
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ويػػره  ا ػػب المقػػاؿ  وبيػػاس بػػاؾ  ف خطػػاب ن نيػػاىو  قػػمف "لاظػػ   وويػػ   ػػي من صػػؼ العػػاـ المقبػػؿوقنبلػػ  ن
 ظيور دبلوماسي ا  نس  و نازا    ي يا مدى ا"و

ويقيؼ  ف ىذه اللاظ  جا ت عندما عرض ر يس الوزرا  ااسرا يلي  خطيطػا  ػبو  اري ػا يري لقنبلػ  ذات 
لقنبلػ و و را قػت ىػذه اا ػارة مػن لغػ  قاسػي  ب ػأف برنػامج ايػراف   يؿ م ػ عؿ، ورسػـ خطػا اامػر علػ  عنػؽ ا

النػووي، املػت  ػي طيا يػا  اػذيرا واقػاا بػأف اسػػرا يؿ سػمات لطيػراف بالوصػوؿ الػ  ىػذا الاػد ول ػف لػػيس 
وي ػػدد ال ا ػػب علػػ   ف الرسػػال   ا ثػػر منػػو،  يمػػا ي علػػؽ ب خصػػيب اليورانيػػـو المطلػػوب ان ػػاج قنبلػػ  نوويػػ و

خطاب ن نياىو ىي رسال  مخ لط ، وىي اف الزعيـ ااسػرا يلي اوقػ  اف الدرجػ  ال ػي يػره  ييػا الاقيقي   ي 
 اف البرنامج النووي اايراني قد دخؿ المرال  الخطرة، لف  صؿ الييا طيراف قبؿ ربين  و صيؼ العاـ القادـو

ايػػات الم اػػدة الػػ  مػػا بعػػد ومثػػؿ ىػػذا ال طسػػير يعنػػي د ػػن لاظػػ  المواجيػػ  بالنسػػب  الػػ  اسػػرا يؿ واليط يػػا الو 
  ريف الثاني المقبؿو وىذا ما يعطي وا نطف نا ذة واسع  ل  ػديد  اان خابات الر اسي  اامري ي   ي نو مبر/

 ةخر  ي عقوبا يا ااق صادي  قد ايراف، وربما لجول  مطاوقات جديدة من طيرافو
 99/9/9029، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
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 ي ظؿ ال يديدات الم بادل  بيف ايراف واسرا يؿ اجرت مجلػ  " و ػوس" االمانيػ  مقارنػ  بػيف ال رسػان يف  :لندف
 العس ري يف ل ؿ مف ايراف واسرا يؿو

اف ايػػػػراف واسػػػػرا يؿ ا بػػػػر قػػػػو يف يقػػػػوؿ ىرالػػػػد  يدار ػػػػايف الم خصػػػػص  ػػػػي ال ػػػػ وف ااسػػػػ را يجي  العسػػػػ ري  "
 2مليػوف نسػم ،  ػي اػاؿ بال ػاد يبلػغ عػدد سػ اف اسػرا يؿ  22عس ر يف  ي المنطق و يبلغ عدد نطوس ايػراف 

موييفو وقد قامت ايراف  ي السنوات ااخيرة ب وسػين و اػديث  رسػان يا العسػ ري  الػ  اػد  بيػرو ومػف امثلػ  
 البعيدة المده"و 3للارس الثوري وصواري   ياب  ذلؾ زيادة قطن الوادات الباري  ال ابع 

" ػػي المقابػػؿ  ػػاف اسػػرا يؿ لػػدييا  سػػلي  اػػديث و قنيػػات عاليػػ   ػػي مجػػاؿ القػػوة الجويػػ و اسػػرا يؿ  خصػػص مػػا 
مليػػار دوار لميزاني يػػا العسػػ ري  سػػنويا وىػػي اعلػػ  نسػػب   ػػي العػػالـ قياسػػا بعػػدد سػػ انياو ولػػدييا  25يعػػادؿ 

 2ي  قريبا، بينمػا لػده ايػراف جػيش يقػـ مليػوف جنػدي و بلػغ ميزاني يػا العسػ ري  الؼ جند 220جيش قوامو 
 مليارات دوار سنويا"و

وقارنػػت المجلػػ  ااسػػبوعي   ػػي  قريرىػػا بػػيف عػػدد الػػدبابات والعربػػات العسػػ ري  ل ػػؿ مػػف الطػػر يف موقػػا  اف 
مدرعػػػ  عسػػػ ري   5900ا يؿ دبابػػػ  علػػػ  ال ػػػوالي، بينمػػػا  م لػػػؾ اسػػػر  2500و 3600اسػػػرا يؿ وايػػػراف  م ل ػػػاف 

 و2600ولده ايراف اوالي 
سوح  200و و م لؾ اسرا يؿ 900منص  اطوؽ صواري  ولده ايراف  210وو ؽ ال قرير  اف اسرا يؿ لدييا 

بينمػػا   طػػوؽ  900ايػرافو امػػا ااسػػلا  المقػادة للطػػا رات  اسػػرا يؿ لػدييا منيػػا  2100مقػاد للػػدروع مقابػػؿ 
 منياو 2200ظ اذ  م لؾ علييا ايراف ب  ؿ ملاو 

و  قػػـ  رسػػان  اسػػرا يؿ الجويػػ  330طػػا رة اربيػػ  ولػػده ايػػراف  150 ػػي مجػػاؿ السػػوح الجػػوي لػػده اسػػرا يؿ 
 و350طا رة مرواي  بينما  ملؾ ايراف اوالي نصؼ ىذا العدد مف المروايات اذ ا ي عده ما لدييا  520

سػػرا يؿ مػػف الػػزوارؽ الاربيػػ  السػػريع ، اذ لػػدييما ويقػػيؼ ال قريػػر: " م لػػؾ ايػػراف خمسػػ  اقػػعاؼ مػػا  م  لػػو ا
غواصػػ  بينمػػا ا  26زورقػػا علػػ  ال ػػواليو امػػا عػػدد الغواصػػات الاربيػػ   ػػايراف ليػػا  رسػػان   قػػـ  10و 900
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زوارؽ لػزرع االغػاـ  ػي اػيف  ط قػر اسػرا يؿ لمثػؿ ىػذه  2ي جاوز عدد غواصػات اسػرا يؿ الثوثػ و لػده ايػراف 
 الزوارؽ"و

صػػاروخ م وسػػط وقصػػير المػػده بينمػػا لػػده ايػػراف اػػوالي نصػػؼ ىػػذا العػػددو وا  وجػػد  200ؿ " م لػػؾ اسػػرا ي
صػاروخ  امػؿ  900ىناؾ معلومات دقيق  عف الصواري  بعيدة المػده ل ػؿ مػف الطػر يفو ل ػف لػده اسػرا يؿ 

 ر وساأ نووي "و
ف،  ػػاف سػػوح الجػػو ي ػػابن  ا ػػب ال قريػػر: "نظػػرا انػػو ا يوجػػد ىنػػاؾ اا مػػاؿ ن ػػوب اػػرب بريػػ  بػػيف الطػػر ي

سػي وف العامػػؿ الااسػـ  ػػي اي مجابيػ  عسػػ ري  بينيمػػا"، موقػاا اف اسػػرا يؿ انطقػت  ػػي ىػذا المجػػاؿ امػػواا 
طا لػػ  طػػواؿ السػػنيفو ل نػػو ي  ػػد  ػػي نطػػس الوقػػت انيػػا لػػف   ػػوف قػػادرة علػػ   ػػدمير من ػػ ت ايػػراف النوويػػ و 

صػػواري  لػػف ي ػػوف ليػػا  ػػأثير  عػػاؿ اا اذا  ػػـ ويقػػيؼ: "بػػالطبن اف اسػػرا يؿ لػػدييا صػػواري  قويػػ  ل ػػف ىػػذه ال
 وجيييػػا باسػػ خداـ الػػرادار وبدقػػ  عاليػػ  وبقػػربات م  اليػػ   ػػي نطػػس نقطػػ  ااصػػاب و  مػػا اف اسػػرا يؿ لػػدييا 

 ال ي بام انيا اخ راؽ ااجوا  اايراني   ديدة ال اصيف"و F-25و F-26م ات المقا وت مف طراز 
قديم  وم   ل   عود لعقدي الس ينات والسبعينات مف القػرف الماقػي منػذ عيػد  "اما القوة الجوي  اايراني   يي

 ال اه، وىي غير قادرة عل  مواجي  الطا رات الاربي  ااسرا يلي  الم طورة"و
جو يم نيا اف  –ومف غير الواق  ما ىو وقن الد اعات اارقي  اايراني و ل ف الصواري  اايراني  ارض 

 رات ااسرا يلي ، باسب ال ا بو   ؿ خطرا عل  الطا 
مػػف ناايػػ  الطاقػػ  الب ػػري  يقػػوؿ ال قريػػر اف ايػػراف   طػػوؽ علػػ  اسػػرا يؿ ب ثيػػرو "اذ اف قػػوات الاػػرس الثػػوري 
اايراني ازدادت عددا  ي السنوات ااخيرة و ـ  جييزىا بمعدات واسلا  اديثػ و ولػده ايػراف صػواري   ػياب 

 ي"والقادرة عل  وصوؿ العمؽ ااسرا يل 3
زورؽ اربػػي وسػػطف اربيػػ  وصػػواري  مقػػادة للسػػطف وىػػي قػػوة ا يم ػػف  جاىليػػا  900" مػػا اف ايػػراف لػػدييا 

 ويم نيا اف    ؿ  يديدا  ي الخليج"و
 98/9/9029، القدس، القدس
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"ديالوغ" لصايط  "ىػ ر س"  ف اللي ػود   عػزز قو ػو ويػزداد الطػارؽ بينػو وبػيف  بّيف اس طوع للر ي،  جراه معيد
مقعػػػدا،  90اػػػزب "العمػػػؿ" مقارنػػػ  بااسػػػ طوع السػػػابؽ،  مػػػا ي  ػػػد ااسػػػ طوع  راجػػػن اػػػزب " اديمػػػا" بناػػػو 

 مقعداو 22و اصؿ اعازاب العربي  عل  
مقعػػػدا،  90العمػػػؿ  ياصػػػؿ علػػػ    مػػػا اػػػزبو مقعػػػدا،  92و  ػػػار ااسػػػ طوع  لػػػ   ف اللي ػػػود ياصػػػؿ علػػػ  

 مقاعد،  2 ما ازب " اديما"  ياصؿ عل  و مقعدا،  21وياصؿ "يسرا يؿ بي ينو" عل  
 2مقاعػػػد، وياصػػػؿ "ييػػػدوت ى ػػػوراه/  غػػػودات يسػػػرا يؿ" علػػػ   2اػػػزب "يػػػش ع يػػػد" الجديػػػد  ياصػػػؿ علػػػ  و 

مقاعػػد،  6"   اصػػؿ علػ   مػا "ميػر سو مقاعػػد،  5وياصػؿ "البيػػت الييػودي/ اا اػاد القػػومي" علػ   مقاعػد، 
 مػػػا اعاػػػزاب العربيػػػ   ال جمػػػن الػػػػوطني ، و وياصػػػؿ اػػػزب  ييػػػود بػػػاراؾ الجديػػػد "ع سػػػم وت" علػػػ  مقعػػػديف

 مقعداو 22الديمقراطي والجبي  الديمقراطي  للسوـ والمساواة والقا م  الموادة    اصؿ عل  
مػ  اسسػرا يلي ، واصػؿ بنيػاميف  ما  ناوؿ ااس طوع ال خص اعنسب مف بيف عدة   خاص لر اسػ  الا و 

%، 2%و واصػؿ   يغػدور ليبرمػاف علػ  25%، يليو  يلي يايمو ي ش بنسػب  36ن انياىو عل   عل  نسب  
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% 32%  قػطو و جػاب 1% مقارن ،  ما  ييػود بػاراؾ  قػد اصػؿ علػ  5 ي ايف اصؿ  ا وؿ مو از عل  
 %  ي ااس طوع السابؽو92بػ"ا  عرؼ" مقارن  بػ

%  نيػػـ راقػػوف عػػف  دا  ن انيػػاىو 32المسػػ طلعيف عػػف الرقػػا عػػف  دا  ر ػػيس الا ومػػ ، قػػاؿ  ولػػده سػػ اؿ
%  ػػي 50%  نيػػـ غيػػر راقػػيف عػػف  دا ػػو مقارنػػ  بػػػ63%  ػػي ااسػػ طوع السػػابؽ، بينمػػا قػػاؿ 32مقارنػػ  بػػػ

 %  ي ااس طوع السابؽو2% بػ"ا  عرؼ" مقارن  من 2ااس طوع السابؽ، و جاب 
%  نيػـ ا 25%  نيػـ غيػر راقػوف، وقػاؿ 12%  نيـ راقػوف عػف  دا ػو، بينمػا قػاؿ 35 وعف ليبرماف، قاؿ

 يعر وفو
 % ا يعر وفو29% غير راقيف، و65%  نيـ راقوف عف  دا  باراؾ، مقابؿ 39وقاؿ 

%  نيػـ سيدرسػوف  م انيػ  25وردا عل  س اؿ اوؿ ما  ذا  ر    ييود  ولمرت عل  ر س "ازب مر ز" قاؿ 
%  جػػابوا بػػػ"ا  عػػرؼ"و  مػػا  ذا  ر ػػات  سػػيبي ليطنػػي علػػ  20%  جػػابوا بػػالنطي، و21مقابػػؿ ال صػػويت لػػو، 

%  جػػػابوا بػػػػ"ا 20%  جػػػابوا بػػػالنطي، و23% سيدرسػػػوف ال صػػػويت ليػػػا، مقابػػػؿ 22ر س "اػػػزب مر ػػػز"  ػػػةف 
  عرؼ"و

 98/9/9029، 48عرب 
 

 ك في سورياطفال في مخيمي النيرب واليرمو أ ثالثةفمسطينيين بينيم  ستةاستشياد  90
 ططػػاؿ، اليػػـو الجمعػػ ، جػػرا  القصػػؼ واليجمػػات ال ػػي  3 لسػػطينييف، بيػػنيـ  5اس  ػػيد : وا ػػؿ مناصػػرة -غػػزة

 ي نيا الجيش السوري النظامي السوري قد المخيمات الطلسطيني   ي عدة ماا ظات سوري و
" مف داخؿ مخيـ اليرموؾ لوج يف بدم ػؽ،  ف عػدة قػذا ؼ ىػاوف  وقالت مصادر خاص  لػ "القدس دوت  ـو
 لسػطينييف ، بيػنيـ  6سقطت عل  منزؿ ةؿ الصػطوري بمخػيـ النيػرب بماا ظػ  الػب، مػا  ده الػ  اس  ػياد 

  ططاؿو 3
و وقػػات المصػػادر  ف ىػػذا القصػػؼ  ده الػػ  جػػرح اخػػريف وصػػطت جػػراح بعقػػيـ بالارجػػ ، م ػػيرةأ  لػػ   ف 

الػذيف  ػـ نقليػـ الػ    وال عامػؿ مػن الجراػ  الطواقـ الطبي  وجدت صعوب  بالغ   ػي ان  ػاؿ جثػاميف ال ػيدا 
 المر ز الثقا ي بالمخيـ والذي  اوؿ لمس  ط  اسعا ي ن يج  الظروؼ اعمني  بالمخيـو

و ػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ، اس  ػػيد  ػػي سػػاع  مب ػػرة مػػف  جػػر اليػػـو الجمعػػ ، ال ػػاب الطلسػػطيني عمػػر قػػدورة  ثػػر 
مػف قبػؿ قػوات الجػيش النظػامي الم مر ػزة علػ  اػاجز  صاب و  ي ىجوـ اس يدؼ السػيارة ال ػي  ػاف يسػ قليا 

 ما اق امت عناصػر مػف الجػيش النظػامي السػوري المخػيـ عػدة مػرات، وان  ػرت  قريب مف مس  ط  اووةو
 ي  وارعو واع لت  سط  العديد مف البنايات الس ني ،  يما دىمػت العديػد مػف اعمػا ف ال ػي  ػأوي النػازايف 

منيا: مدرسػ  المال يػ  ومدرسػ   ر ػياا ومدرسػ  ومسػجد عبػد القػادر الاسػيني، الطلسطينييف والسورييف عرؼ 
 ةخريف مف مدرس  عبد القادر الاسينيو 90نازااأ مف مدرس   ر ياا و 36ايث  ـ اع قاؿ 

وا دت المصادر  ف قوة  خره مف الجيش النظامي اق امت منطق  الم روع  ي مخيـ اليرموؾ ودىمت عػدة 
 لـ  عرؼ ىوي و قبؿ اف  نساب مف المخيـو منازؿ واع قلت  خصاأ 

 98/9/9029، القدس، القدس
 

 االحتالل يقمع المسيرات األسبوعية المناىضة لالستيطان والجدار 92
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و ػػػاات:  صػػػيبت،  مػػػس، صػػػاا ي  صػػػربي  بجػػػروح، وع ػػػرات المػػػواطنيف والم قػػػامنيف  -اعيػػػاـ  –راـ ار 
بلعيف، غرب راـ ار، جرا  قمن قوات ااا وؿ للم ار يف  ي  اعجانب بااخ ناؽ وال قي  ال ديديف،  ي قري 

ال ػػي انطلقػػت ىػػذا اعسػػبوع دعمػػاأ  ،مسػػيرة القريػػ  اعسػػبوعي  المناىقػػ  لوسػػ يطاف وجػػدار الطصػػؿ العنصػػري
و طلػؽ جنػود اااػ وؿ الرصػاص  و أييداأ لخطاب الػر يس مامػود عبػاس  ػي الجمعيػ  العامػ  لألمػـ الم اػدةو

لػػػؼ بالمطػػاط والغػػػاز المسػػيؿ للػػػدموع والقنابػػؿ الصػػػو ي  با جػػاه الم ػػػار يف، عنػػد وصػػػوليـ  لػػػ  المعػػدني المغ
اعراقػػػي الماػػػررة "ماميػػػ   بػػػو ليمػػػوف"، بػػػالقرب مػػػف جػػػدار الطصػػػؿ العنصػػػري، ور ػػػوا الم ظػػػاىريف بالميػػػاه 

 العادم  الممزوج  بالمواد ال يماوي و
ي قريػ  النبػي صػال ،  ػماؿ غربػي راـ ار، جػرا   ما  صيب،  مس، ع رات الم ظاىريف بااات اخ ناؽ،  ػ

قمن قوات ااا وؿ لمسػيرة القريػ  اعسػبوعي  السػلمي  المناىقػ  لجػدار الطصػؿ العنصػري وااسػ يطاف، ال ػي 
 انطلقت بعد صوة الجمع ،  ات  عار "ال عب يريد دول   لسطيف"و

قنابػػؿ الغػػاز المسػػيؿ للػػدموع والقنابػػؿ  وىاجمػػت قػػوات اااػػ وؿ الم ػػار يف  ػػي مسػػيرة النبػػي صػػال  بػػةطوؽ
الصو ي  والرصاص المطاطي والمياه العادم ، ما  ده  ل   صاب  ع رات المواطنيف والم قػامنيف اعجانػب 

 بااات اخ ناؽو
واع ػدت قػوات اااػ وؿ،  مػس، علػ  الم ػار يف  ػػي مسػيرة المعصػرة، ال ػي نظم يػا اللجنػ  ال ػعبي  لمقاومػػ  

ي وااس يطاف  ي الريؼ الجنوبي لبيت لاـ،  أييداأ لخطػاب الػر يس مامػود عبػاس  ػي جدار الطصؿ العنصر 
ايا أ للذ ره الثاني  ع رة ان طاق  اعقص و  اعمـ الم ادة، وا 
عامػاأ ،  ػي قريػ   طػر قػدوـ،  ػرؽ قلقيليػ ،  92واع قلت قوات ااا وؿ،  مس، ال اب ياي   ا ر ا ػ يوي  

ف  ػي مسػيرة القريػ  اعسػبوعي  ال ػي  نظميػا ار ػ   ػ  ، اا جاجػاأ علػ  اسػ مرار  ثنا  اع دا يا عل  الم ار ي
  غوؽ  ارع القري  الر يسي منذ سنواتو

 99/9/9029، األيام، رام اهلل
 

 تسجل ر مًا  ياسيًا في عمميات االعتقال "سرائيل"إإلنتفاضة اال صى  29في الذكرى الر 99
 رة انطوق  ان طاق  ااقص ، سجلت اسرا يؿ رقمػاأ قياسػياأ  ػي  ي الذ ره الثاني  ع: اماؿ  اادة -القدس 

عمليػػات اع قػػاؿ الطلسػػطينييف، مػػػف دوف  مييػػز بػػيف ططػػػؿ ومسػػف وامػػراةو  علػػ  مػػػدار ىػػذه السػػنوات اع قلػػػت 
 اب  وامراة بينيف  ربن اميات انجبف داخؿ اعسر  ي  210ااؼ ططؿ و 2الؼ  لسطيني بينيـ  26اسرا يؿ 

اسػػػيراأ ن يجػػػ   22الػػؼ قػػػرار بااع قػػػاؿ ااداريو وقػػد اس  ػػػيد  99عب  وصػػدر   ثػػػر مػػػف ظػػروؼ قاسػػػي  وصػػػ
ال عذيب وظروؼ ااسػر القاسػي  ناىيػؾ عػف م ػات المرقػ  والجراػ  والمعػاقيف الػذيف رزاػوا خلػؼ ققػباف 

 السجوف بظروؼ صعب  وب ع  وابعاد م ات الطلسطينييف مف القط  ال  قطاع غزة والخارجو
عبػد الناصػر  روانػ ، البااػث  ػي  ػ وف ااسػره، دعػا  ا ػ  الم سسػات الرسػمي  ومنظمػات و ي باػث اعػده 

المج مػػن المػػدني  لػػ  ال عػػاوف  يمػػا بينيػػا و طعيػػؿ دورىػػا   ثػػر بمػػا يػػ و ـ واجػػـ وم انػػ  ققػػي  اعسػػره ومػػا 
ي عرقػػوف لػػو مػػف ان يا ػػات  اقػػا  وجسػػيم ، وذلػػؾ  ػػي  طػػار خطػػ  واقػػا  وم  املػػ  ي ػػارؾ الجميػػن  ػػي 
عدادىا، ويساىـ ال ؿ  ي  رجم يػا علػ  قاعػدة  ف دعػـ اعسػره واسػنادىـ ىػي مسػ ولي  جماعيػ   صياغ يا وا 

نسانيو  وواجب  رعي ووطني وا 
اػػػث الطلسػػػطيني عػػػف اا جػػػاز المزيػػػد مػػػف جثػػػث الطلسػػػطينييف ايػػػث ع ػػػرات الجثػػػاميف ل ػػػيدا  او  ػػػؼ الب

  يدوا  ي السنوات ال ي سبق ياوو ييدات اس  يدوا خوؿ ان طاق  اعقص ، ولم ات ةخريف اس 
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 مػػا  ػػـ   ،وبػػيف  روانػػ   ف اسػػرا يؿ اقامػػت خػػوؿ ان طاقػػ  ااقصػػ  المزيػػد مػػف المعػػ قوت  ػػي النقػػب وعػػو ر
  ييد سجوف جديدة وبظروؼ قاسي   سجف جلبوع بجوار سجف  ط   ي غور اعردف، جنوب بايرة طبريػا، 

وا   ػاح العديػد  ،باسقا    ل   وسين بعض السػجوفوسجف ريموف المجاور لسجف نطا   ي صارا  النقب، 
 مف اعقساـ الجديدة  ييا، بيدؼ اس يعاب اععداد ال بيرة مف المع قليف الجددو

 لسطينيا، ن يج  ال عػذيب واسىمػاؿ الطبػي واسػ خداـ القػوة  22و ي معطيات الباث الطلسطيني  قد اس  يد  
ااع قػػاؿ  ي ال صػػطي  الجسػػدي  المبا ػػرة، مػػا ر ػػن عػػدد  ػػيدا  المطرطػػ  داخػػؿ السػػجوف،  و ن يجػػ  الق ػػؿ بعػػد 

 ػػييد، باسقػػا   الػػ  مجموعػػ  مػػف اعسػػره اس  ػػيدوا بعػػد ال اػػرر مبا ػػرة خػػوؿ  909الار ػػ  اعسػػيرة  لػػ  
 اان طاق  ن يج  عمراض ورثوىا عف السجوف  و جرا  اسىماؿ الطبيو

ـ عػف  مػا ف سػ ناىـ  صػاعدت خػوؿ ان طاقػ  اعقصػ  و  ار  روان  ال  اف سياس   بعػاد المػواطنيف ونطػيي
و ف  بعػػػاد غػػػالبي يـ العظمػػػ   ػػػاف  ػػػي  طػػػار ا طاقيػػػات  رديػػػ   و جماعيػػػ ، ايػػػث  بعػػػدت اسػػػرا يؿ منػػػذ بػػػد  

مػنيـ  ػـ  بعػادىـ  23مواطنػا مػف القػط  الغربيػ   لػ  قطػاع غػزة والخػارج  920اان طاق  ولغايػ  اليػـو قرابػ  
 سػػرا يلي  لػػـ  -مواطنػػا  بعػػدوا  لػػ  قطػػاع غػػزة، وذلػػؾ و قػػاأ ا طاقيػػ   لسػػطيني   95 لػػ  عػػدة دوؿ  وروبيػػ ، و

ي  ؼ عػف  طاصػيليا  و بنودىػا لغايػ  اللاظػ ، و لػـ ُيسػم  عي مػنيـ بػالعودة لغايػ  اليػوـ بػالرغـ مػف مػرور 
   ثر ع ر سنوات عل   بعادىـو

 99/9/9029، الحياة، لندن
 

 جو لصدورنا ووجودنابركة: "ييودية الدولة" خنجر مو محمد  93
قاؿ مامػد بر ػ ، ر ػيس الجبيػ  الديمقراطيػ  للسػوـ والمسػاواة،"  ف  عريػؼ  سػرا يؿ علػ   نيػا "دولػ   : راـ ار

ييوديػػػ " ىػػػو خنجػػػر موجػػػو لصػػػدورنا ووجودنػػػا  طلسػػػطينييف  ػػػي وطننػػػا،  يػػػذه المسػػػأل  ليسػػػت ققػػػي  قانونيػػػ  
 ييف  ي البود خاص ، وال عب الطلسطيني عام وواقوقي ، بؿ ىي ققي  وجودي  بالنسب  ل ؿ الطلسطين

جػػػػا  ذلػػػػؾ  ػػػػي نػػػػدوة عقػػػػدت قػػػػمف مػػػػ  مر مر ػػػػز "مسػػػػاواة"،  ػػػػي مدينػػػػ  الناصػػػػرة، اػػػػوؿ م انػػػػ  المػػػػواطنيف 
 والطلسطينييف  ي اسرا يؿ،  ي ظؿ  عريؼ "ييودي  الدول "

ا لػـ نسػرع ولػـ ن ػأخر  ػي و ي رد عل  س اؿ، ما  ذا " سرعنا"  ي الا ـ عل  "ييودي  الدول "، قػاؿ بر ػ ،  ننػ
الرد عل  ىذا ال عريؼ، منذ  ف ظير عوؿ مّرة نّصػاأ، وقبػؿ ذلػؾ اينمػا  ػاف يطبػؽ علػ  اعرض، مػف خػوؿ 

 سياس  ال مييز العنصريو
 99/9/9029، القدس، القدس
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 مػس،  ػي مػ  مر عقػده مر ػز مسػاواة  12وسياسػيوف مػف اعراقػي الما لػ  عػاـ  د قػانونيوف :     وؼ وب 

دونيػػ  م انػػ    ف الم سسػػ  الاا مػػ  اسسػػرا يلي   سػػع  عبػػر م ػػارين وقػػوانيف عنصػػري   لػػ   رسػػي   ،القػػانوني
 المواطف العربي  ي  سرا يؿو

الم انػ  القانونيػػ  للجمػػاىير  و ػارؾ  ػػي المػػ  مر الػذي نظمػػو مر ػػز مسػاواة القػػانوني  ػػي مدينػ  الناصػػرة اػػوؿ
العربيػػ   ػػي  سػػػرا يؿ ر ػػيس بلديػػ  الناصػػػرة رامػػز جرايسػػي ور ػػػيس لجنػػ  الم ابعػػ  العربيػػػ  العليػػا مامػػد زيػػػداف 
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ور يس نقاب  المااميف  ي ال ماؿ الماامي خالد الزعبػي و عقػا   نيسػت وعػدد  بيػر مػف القػانونييف العػرب 
 و  اديميوف وسياسيوفو

 ف المػػػ  مر ىػػػو ماطػػػ   ولػػػ  لصػػػياغ  «قػػػا ي لمر ػػػز مسػػػاواة الماػػػامي سػػػام  عراقػػػي وراه المس  ػػػار الق
خطػػاب واسػػػ را يجيات العمػػػؿ النقػػالي المسػػػ قبلي  بيػػػدؼ   ثبيػػت مطيػػػـو اقػػػوؽ اعقليػػ  القوميػػػ  الطلسػػػطيني  

 »والعربي   ي موارد الدول 
ا بدولػػػ  ييوديػػػ  يعنػػػي  ف  ف  عريػػػؼ الدولػػػ  و سػػػمي ي"وقػػػاؿ عقػػػو ال نيسػػػت العربػػػي الػػػد  ور اامػػػد الطيبػػػي 

 و "الييودي ي طوؽ عل  العربي و ف الييودي   قؿ و ف مو ي  ىـ مف  امد
 99/9/9029، الخميج، الشار ة
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د ااسػػ يطاف،  مػػس الجمعػػ  املػػ  "صػػامدوف" بيػػدؼ اسػػناد العػػا وت ال ػػي  سػػ ف اطلػػؽ  جمػػن قػػ :الخليػػؿ
بالمناطؽ الميددة و ال ي   عرض يوميا اع دا ات المس وطنيف وجيش ااا وؿ، ل عزيز صمودىـ ومواجيو 

 عمليات ال يويد ومصادرة ااراقيو
 ػػؿ الرميػػدة، ايػػث قػػاـ م طوعػػو وبػػد ت الاملػػ  مػػف البيػػت الػػذي يسػػ نو المػػواطف عمػػاد  بػػو  مسػػي   ػػي اػػي 

واصػػوح  ػػب   ال يربػػا  الداخليػػ  و ػػب   المػػا  والمجػػاري   ػػباب قػػد ااسػػ يطاف بطػػو  البيػػت مػػف الخػػارج
زالػػػ   سػػػوؾ ومخلطػػػات جػػػيش اااػػػ وؿ والمسػػػ وطنيف و نظيػػػؼ  الخارجيػػػ ، و ر يػػػب  ػػػب   امايػػػ  اديديػػػ  وا 

 السااات الخارجي و
 99/9/9029، القدس، القدس
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نطػػذ الطلسػػطينيوف  ػػي مخيمػػات بيػػروت اع صػػاما  ػػي مخػػيـ بػػرج البراجنػػ  بػػدعوة مػػف الطصػػا ؿ، ع ػػي   وجػػو 
الػػر يس مامػػود عبػػاس "ابومػػازف" الػػ  اامػػـ الم اػػده ل قػػديـ طلػػب نيػػؿ  لسػػطيف العقػػوي   ػػي اامػػـ الم اػػدة 

ليػػذا المطلػػبو  ػػارؾ  ػػي ااع صػػاـ سػػطير دولػػ   لسػػطيف ا ػػرؼ دبػػور، عقػػو المجلػػس الثػػوري امنػػ   ودعمػػاأ 
جبريػػؿ، ممثلػػو اااػػزاب والقػػوه الوطنيػػ  اللبنانيػػ ، ممثػػؿ م  ػػب القػػدس  ػػي  يػػار المسػػ قبؿ باسػػـ سػػعد  ابػػو 

 مصطط  و
لطلسػطيني بالػدخوؿ الػ  اامػـ  دعا "الػ  دعػـ المطلػب ا ، لم  الامل  ااىلي  القاىا منسقيا العاـ معف ب ور

 بؿ انو وجو ديبلوماسي لثور نا ومقاوم نا"و ،الم ادة" باع باره "خطوة  ي درب طويؿ و اؽ
والقػػ   لمػػ  منظمػػ  ال اريػػػر امػػيف سػػرىا  ػػػي لبنػػاف،   اػػي ابػػو العػػػردات  قػػاؿ: نل قػػي مػػػف اجػػؿ ىػػدؼ سػػػاـ 

ني  ودعػـ موقػؼ الػر يس مامػود عبػاس بنيػؿ ونقالي مف اجؿ  لسطيف دعماأ و أييداأ لموقػؼ القيػادة الطلسػطي
عقوي   ي اامـ الم اده، الر يس مامود عباس خليط  الر يس ال ييد ابو عمار الم مسؾ بالثوابت الوطني  

 واؽ الوج يف بالعودة ال  ديارىـو
 99/9/9029، المستقبل، بيروت
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طالػب مػف المػواطنيف  500 ي موقعيا علػ  ال ػب   اليػوـ الثوثػا ،  ف ناػو  ، قرير لصايط  "ى ر س"  ؼ 
العرب  ي  سرا يؿ، غالبي يـ مف منطق  المثلث الجنوبي، وبعقيـ مف الجليؿ بؿ  ف قسػما مػنيـ مػف القػدس 

طن   ري يؿ علػ   رض  ػي الما ل ،  يدرسوف  ي  لي   ري يؿ ااس يطاني ، رغـ وجود ىذه ال لي  داخؿ مس و 
القػػػط  الغربيػػػ  الما لػػػ و وقالػػػت الصػػػايط   ػػػي  قريػػػر خػػػاص ليػػػا اليػػػـو  ف ان سػػػاب ىػػػ ا  الطػػػوب لل ليػػػ  
المخ لؼ علييا  سػرا يليا، و وظيػؼ بعقػيـ  ػي  عمػاؿ  داريػ   ػي ال ليػ  لػـ يمنػن  اػرش جنػود اااػ وؿ وا 

ىان يـ لمجرد  ونيـ عرب  اوارس ال لي  مف ال عرض ليـ وا 
 95/9/9029، 48عرب 
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الم دين  « معوز»قاـ الم ات مف المس وطنيف والييود الم دينيف ممف يس نوف مدين  اللد ومف نا طي جمعي  
 ػي  اػده البنايػات الميجػورة علػ  مػدخؿ  ،بادا  صوة ر س السن  العبريػ  الجديػدة» رمات ا  وؿ» ي اي 

 ي نطي يرؾ العربي  ي مدين  اللدوا
وقػد راػؿ  ىلػو منػو عنػو يقػن  ،ويذ ر اف ىذا الم اف الميجػور  انػت  سػ نو عا لػ  ييوديػ  قبػؿ ع ػريف عامػا

  ي مدخؿ اي  ؿ س انو مف العربو
ب يويػد مدينػ  اللػد عبػر جلػب  ،ويبدو  ف  اويؿ البيػت  لػ   نػيس ىػو  اػد مرااػؿ خطػ  الا ومػ  اسسػرا يلي 

 م ديف ييودي ليا ل غيير وجو المدين و 60000ف   ثر م
 ي اللػد،  مػا » النواة ال ورا ي »ويذ ر  نو قد اقر للم ار    ي الصوة الجديدة العديد مف اعقا  جماع  

 ورواقر الصوة عقو ازب  اديما  ي ال نيست  ع ان يؿ  ينل
و بأف البيت الميجور سيعاد  رميمو ليصػب  قا  "،اىروف ا ياس" "النواة ال ورا ي "وقد صرح مدير عاـ جمعي  

  نيسا مف  جؿ ادا  الصلوات الييودي   يو بد اأ مف ىذا العاـو
 99/9/9029، الدستور، عّمان

 
 تخّرجو دار معممي األونروا يطالبون بتوظيفيملبنان: م 99

طالبػػػػ  ب ػػػػأميف  مػػػػاـ مقػػػػر الو الػػػػ  للم« اعونػػػػروا»اع صػػػػـ عػػػػدد مػػػػف م خرجػػػػي دار المعلمػػػػيف ال ابعػػػػ  لو الػػػػ  
ور ػػن «و ا اػػاد ال ػػباب الػػديمقراطي الطلسػػطيني»الوظػػا ؼ لم خّرجػػي الػػدار  ػػي مدارسػػيا، بم ػػار   و ػػد مػػف 

مسػػػ ولي  معانػػػا يـ الناجمػػػ  عػػػف سػػػو  اسدارة ال ػػػي لػػػـ  ل ػػػـز  ػػػو ير « اعونػػػروا»المع صػػػموف ا  ػػػات  اّمػػػؿ 
 الوظا ؼ لم خرجي الدار منذ سنوات عدةو

 99/9/9029، االخبار، بيروت
 
 

 غزة: وزارة التخطيط تضع أربع سيناريوىات مقترحة لخطة التنمية القادمة  30
 ربعػػ  سػػيناريوىات مق راػػ  لخطػػ  ال نميػػ  لألعػػواـ الثوثػػ  القادمػػ ، وذلػػؾ  ،وقػػعت وزارة ال خطػػيط  ػػي غػػزة

 لل عامؿ من  ؿ الظروؼ ال ي مف المم ف  ف  طر  عل  الوقن الطلسطينيو
 ف السػػػيناريو اعوؿ يط ػػػرض بػػػأف يسػػػ مر  ،عػػػاـ ال نميػػػ  المسػػػ دام  بػػػوزارة ال خطػػػيطوقػػػاؿ  سػػػام  نو ػػػؿ مػػػدير 

الوقػػن القػػا ـ علػػ  مػػا ىػػو عليػػو مػػن  اسػػف ططيػػؼ  ػػي اعوقػػاع ااق صػػادي  ال ليػػ ، وبيػػذا السػػيناريو مػػف 
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 العمؿ ببقنو من  اسف  ي دخوؿ البقا ن بال ـ وال يؼ،  ،الم وقن  ف  بق  ار   المعابر عل  نطس الناو
والمر بطػػػػ  بقطاعػػػػات ال  ػػػػغيؿ   السياسػػػػات ااق صػػػػادي  وال جاريػػػػ  المعمػػػػوؿ بيػػػػا االيػػػػاأ علػػػػ  نطػػػػاؽ ماػػػػدود

 والزراع  والصناع  والسياسات ال جاري  والمواصطات وغيرىاو
يط ػػػرض  ف ياػػػدث  اسػػػف ملاػػػوظ  ػػػي  ،و  ػػػار  لػػػ   ف السػػػيناريو الثػػػاني والػػػذي  طلػػػؽ عليػػػو اسػػػـ "الم طا ػػػؿ"

نطػػاؽ ا ػػومي   بػػر، وبنػػا  عليػػو سػػيادث  اسػػف  ػػي الوقػػن القػػا ـ مػػن  ع مػػاؿ   ثػػر لسياسػػات اق صػػادي  وا 
ار   البقا ن بال ـ وال يؼ عبر معبر  ـر  بو سالـ، و اسف  ي العوقات ااق صادي  من مصر سوا  مف 
خوؿ ال سييوت  ػي المعبػر با جػاىي الصػادرات والػواردات،  و ال ػروع  ػي  رسػا  منطقػ   جاريػ / صػناعي  
ارة بيف البلديف، و اسف ملاوظ  ي البني  ال ا ي  و ػي خػدمات الوقػود وال يربػا  والميػاه واا صػاات، و ػي 

 موازنات الا وم   ي مجاؿ اسنطاؽ العاـ وال  غيؿو
والػػػذي يط ػػػرض بػػػأف يسػػػ مر الاصػػػار علػػػ  غػػػزة  ،واػػػوؿ السػػػيناريو الثالػػػث والػػػذي وصػػػطو نو ػػػؿ بػػػػ "الم  ػػػا ـ"

علػ   طبيػػؽ المنطقػػ  الاػػرة مػن  جميػػد ملػػؼ المصػػالا ، وبػذلؾ سػػوؼ   راجػػن معػػدات و  ػديده وعػػدـ القػػدرة 
، والػػذي يع بػػر مػػف  سػػو  اععػػواـ ااق صػػادي  علػػ  غػػزة، 9002النمػػو ااق صػػادي والعػػودة  لػػ  مسػػ وه عػػاـ 

غوؽ  غلبياو  و ذلؾ ار طاع نسب  الطقر والبطال ، و راجن الطاق  اسن اجي  للمن  ت ااق صادي  وا 
والذي مف الم وقن خولو  ف ين يي اانقساـ و   ؿ ا وم  وادة وطنيػ  وير ػن   ما السيناريو الرابن واعخير 

الاصػػار عػػف قطػػاع غػػزة ب ػػ ؿ  امػػؿ، واسػػب ىػػذا السػػيناريو الػػذي اع بػػره المج معػػوف م طػػا و جػػدا بايػػث 
ىي لػػ  القطػػاع العػػاـ بمػػا  ييػػا   وا ػػؽ الػػدوؿ الماناػػ  علػػ  دعػػـ ا ومػػ  الواػػدة ماليػػاأ وسياسػػياأ، وسػػي ـ  عػػادة

اعجيػػػػزة اعمنيػػػػ  و وايػػػػد اسيػػػػرادات والنطقػػػػات العامػػػػ  و ػػػػؾ الاصػػػػار واريػػػػ  ار ػػػػ  البقػػػػا ن عبػػػػر المعػػػػابر 
 المخ لط ، و وقين ا طاقي   جاري  خاص  بمعبر ر  و

 98/9/9029، فمسطين أون الين
 

  تصادي فمسطيني فرنسي إتأسيس أول مجمس  32
وؿ مجلس اق صادي  لسطيني  رنسي  ي مقاطع   لروف ةلػب الطرنسػي ، علػ   ف  علف عف  أسيس  : باريس

 بػػد  خطػػ  عملػػو  ػػي اع ػػير المقبلػػ ، بال نسػػيؽ بػػيف نػػادي رجػػاؿ اععمػػاؿ الطلسػػطيني الطرنسػػي، والم سسػػات 
 المخ ص   ي باريس ليوف وراـ ارو

    لػػ  نا بػػو صػػطوت ابراغيػػث، و وقػػ  سػػطير  لسػػطيف  ػػي  رنسػػا ىا ػػؿ الطػػاىـو  نػػو ي ػػابن ىػػذا الملػػؼ  قػػا
وجمان  الياي  الم لط  بالملؼ ااق صادي  ي السطارة، بال عاوف الوثيػؽ مػن الغر ػ  ال جاريػ  الطرنسػي  العربيػ  
 ي باريس ومخ لؼ الوزارات واليي ات العامل   ي ال ػػأف ااق صادي، و ػذلؾ ا اػاد غػرؼ ال جػارة والصػناع  

  ي  لسطيفو
 دي ال عػػاوف بػػيف ىػػذه اعطػػراؼ  لػػ   عمػػيـ  جربػػ  المجػػالس ااق صػػادي ، و ف ي عػػزز و عػػرب عػػف  ملػػو  ف يػػ

 ال عاوف ااق صادي مف خوؿ  نطيذ الم ارين ااس ثماري  بيف البلديفو
وقػػاؿ السػػطير الطػػاىوـ  ػػي بيػػاف  ف اااػػ وؿ اسسػػرا يلي مػػا يػػزاؿ العامػػؿ اع ثػػر  ػػأثيراأ  ػػي  عاقػػ   طػػوير بنيػػ  

الطلسطيني، وبال الي  ي صياغ  م  رات ال نمي  الب ري ، ايث ييدؼ مف خوؿ سياسػا و  وطبيع  ااق صاد
ال عسطي   ل   عطيؿ ار   ااق صاد الطلسطيني ووقن العقبػات  مػاـ الن ػاطات المخ لطػ  لمنػن  اقيػؽ  نميػ  

 اقيقي   ي  لسطيفو
 98/9/9029، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
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 تتم في حدود المعاىدات وااللتزامات  "إسرائيل"ال ة مع الع: مصدر رسمي أردني 39

ا ي عر بأي » الثاني ار ،  ف الملؾ عبد«الاياة»  طت مصادر رسمي   ردني  لػ :  امر الصمادي -عماف 
 «و ار ياح  جاه ر يس الوزرا  اسسرا يلي باع باره يمينياأ را قاأ للعملي  السلمي 

ـ واا صػػاؿ، النػػاطؽ باسػـ الا ومػػ  اعردنيػ  سػػمي  المعايطػ  نطػػ   ف   ػػوف ل ػف وزيػػر الدولػ  ل ػػ وف اسعػو
 ػوف موقػن « طبيعيػاأ »جػا   سػطير جديػد ، و  د  ف  عييف" سرا يؿ"بوده غّيرت مف سياسا يا  جاه العوق  من 

الموقػػػؼ اعردنػػػي واقػػػ  للجميػػػن، والاطػػػاظ علػػػ  مصػػػال  اعردف »  فالسػػػطير  ػػػاغراأ منػػػذ عػػػاميفو و قػػػاؼ 
 «وسطيف يققي الاطاظ عل  معاىدات السوـو ل

، م ػيراأ  لػػ   نيػا  ػػ ـ  ػي اػػدود المعاىػػدات «م ػػدىورة»اسسػرا يلي  بأنيػػا  -ور ػض وصػػؼ العوقػات اعردنيػػ  
واال زامػػات المبرمػػ  بػػيف الطػػر يفو ل نػػو   ػػد  ف العوقػػ  ما ومػػ  بسياسػػ   سػػرا يؿ  جػػاه الققػػي  الطلسػػطيني ، 

 ما اذر المعايط  مف  ف «و ان قد بوقوح ال عامؿ اسسرا يلي من الطلسطينييف»ار  م يراأ  ل   ف الملؾ عبد
 ب  ؿ يلاظو الجمين،  ذا ما  صرت عل  عرقل  جيود السوـو«  ا رة»العوق  من الدول  العبري  س  وف 

99/9/9029، الحياة، لندن  
 

 من دون ربيع فمسطين  الشرق األوسطال استقرار في ميقاتي:  33
ر يس الا وم  نجيػب ميقػا ي  ػي  لمػ   لقاىػا باسػـ لبنػاف،  جػر  مػس،  مػاـ الجمعيػ  العموميػ  السػابع   دد 

ا اس قرار  ي المنطق  مف دوف ربين  لسطيف، وربين  لسطيف " ، عل   نووالس يف لومـ الم ادة  ي نيويورؾ
ىميػػ  ااع ػػراؼ بدولػػ  و ػػدد علػػ   «و ىػػو  ػػي  نطيػػذ اػػؽ ال ػػعب الطلسػػطيني  ػػي  قريػػر مصػػيره علػػ   رقػػو

 لسطيف وقبوليا عقواأ  اموأ  ي المنظم  الدولي ، مع برا  ف ذلؾ ي  ؿ بداي  الاؿ السياسي العادؿ للققي  
 الطلسطيني و

، م ػػػيرا الػػػ   ف 2202و علػػػف ميقػػػا ي ال ػػػزاـ لبنػػػاف بقواعػػػد ااسػػػ قرار واعمػػػف  ػػػي الجنػػػوب واا رامػػػو للقػػػرار 
 سػ مر  ػي خروقا يػا للسػيادة اللبنانيػ  جػواأ وباػراأ وبػراأ ايػث  9005ي العػاـ اسرا يؿ منذ صػدور ىػذا القػرار  ػ

 جػػػاوز عػػػددىا  سػػػع  ةاؼ خػػػرؽو ونا ػػػد المج مػػػن الػػػدولي القػػػغط علػػػ   سػػػرا يؿ اا ػػػراـ القػػػرارات الدوليػػػ  
واانسػػااب الطػػوري مػػف منطقػػ   ػػماؿ الغجػػر ومػػزارع  ػػبعا و ػػوؿ  طر ػػوبا الما لػػ  ووقػػؼ ال يديػػدات ال ػػي 

 قيا باؽ لبنافو  طل
99/9/9029السفير،   

 
 
 

 القيادات الفمسطينية في لبنان عمى أمن واستقرار المخيمات تؤكد حرصبيية الحريري  34
اسػػ قبلت النا ػػب بييػ  الاريػػري  ػػي مجػػدليوف و ػداأ مػػف  صػػا ؿ منظمػػ  ال اريػر الطلسػػطيني   ػػي صػػيدا : صػيدا

 ي  واسنساني  وااج ماعي واس عرض معيا ال أف الطلسطيني و وقاع المخيمات اعمن
و اف اللقا  مناسب  لل طرؽ  ل  ما  يده مخيـ عيف الالوة م خراأ مػف   ػ اؿ  منػي ايػث   ػد الو ػد للاريػري 
 ف ىذا اس ػ اؿ  ػردي وماػدود و ف جميػن القػوه الطلسػطيني   ػي المخػيـ اريصػ  علػ  اسػ قرارهو  مػا عػرض 
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و  ػدت الاريػري  مػاـ الو ػد  يف مػف سػوريا  لػ  مخيمػات صػيداوالو د من الاريػري  وقػاع الطلسػطينييف الوا ػد
 وثق يا بارص القيادات الطلسطيني   ي لبناف عل   مف واس قرار المخيمات

99/9/9029، المستقبل، بيروت  
 

 "الشباب المبناني الفمسطيني": لن ننجّر لمفتنة 35
اماأ سلمياأ اسػ ن اراأ لسسػا ة لرسػوؿ ار اع ص ،الطلسطيني  ي ساا  سمير قصير- قاـ اللقا  ال بابي اللبناني

و ػػددت ال لمػػات ال ػػي  مامػػد ول ػػؿ المقدسػػات الدينيػػ ، بم ػػار   ممثلػػي الطوا ػػؼ والمػػذاىب اللبنانيػػ   ا ػػ و
 لقاىا الم ادثوف عل  ال مسؾ بالوادة الوطني  وعدـ اانجرار  لػ  الط نػ  الطا طيػ  واسػ ن ار اسسػا ة للرسػوؿ 

 ي وول ؿ المقدسات الدين
99/9/9029، المستقبل، بيروت  

 
 "الرشيدية" مخيم عمماء صور يدينون استيداف منزل شيخ في 36

داف علما  صور ومنطق يا  ي اعقاب اج ماع طارئ ليـ بر اس  المط ي ال ي  مدرار الاباؿ، عمليػ   :صور
 مسوالنار مف اسلا  ر ا   عل  منزؿ ال ي  سليـ الناصر،  ي مخيـ الر يدي ،  جر ا  طوؽ

واصػػدر المج معػػوف بيانػػا اسػػ ن روا  يػػو ىػػذا ااع ػػدا و و ػػ لوا لجنػػ  بر اسػػ  ال ػػي  الابػػاؿ لم ابعػػ  الققػػي ، 
 مطالبيف ب  ؼ الجناة و سليميـ ال  السلطات الققا ي  اللبناني  و

99/9/9029، المستقبل، بيروت  
 
 

 سطين دولة غير عضوعتراف بفمالالخطوة خطوة لمحصول عمى ا بسياسةإلى البدء يدعو العربي  37
البد  بسياس  الخطوة   ل  ،دعا اعميف العاـ لجامع  الدوؿ العربي  نبيؿ العربي: راغدة درغاـ –نيويورؾ 

خطوة للاصوؿ عل  اع راؼ اعمـ الم ادة بطلسطيف دول  غير عقو،  مييداأ للمرال  ال الي ، وىي 
بينيا  وريا الجنوبي  و وريا ال مالي   الاصوؿ عل  العقوي  ال امل ، عل  غرار  جارب دوؿ عديدة

 نا واثؽ  ماماأ بأف الدورة الماقي   اف يم ف " :الاياة  ي نيويورؾجريدة وقاؿ العربي  ي لقا  من  و لمانياو
 طوؽ علييا اسـ دورة  لسطيف، عف الطلب الذي  قدـ بو مامود عباس ىو الذي  اف يجب  ف يادث منذ 

، ىذا الطلب لـ يلؽ قبواأ ا   ا ف ب وصي  مف مجلس اعمف، ل ي  قرر س يف عاماأو لألسؼ ال ديد
الجمعي  العام  عقوي  اعمـ الم ادة، ول ف ا  س طين الجمعي   ف  قوـ بذلؾ  ا  ذا  صدر مجلس اعمف 

الميـ ىو  ف نا د ال أييد  و وصي ، وال وصي  لـ  صدر  ي العاـ الماقي، ولـ ي ف ىناؾ ان خاباتوو
 "وووـز والمطلوب ل اقيؽ ىذا اعمؿ، و صب   لسطيف دول  غير عقووالو

 99/9/9029الحياة، لندن، 
 

 من عباس لممساعدة في تفعيل المصالحة الفمسطينية الغنوشي: تمقيت طمباً  38
مف ر يس السلط   النقاب عف  نو  لق  طلباأ  ،ال ي  را د الغنو ي ،  ؼ زعيـ ار   النيق  ال ونسي 

نيا  اانقساـ بيف ار  ي اماس و   ومامود عباس   ي  ،و  د الغنو ي للمساعدة  ي  طعيؿ المصالا  وا 
اوار مطوؿ لو من قناة الجنوبي  الطقا ي   ي  ونس،  نو من  وايد الصؼ الطلسطيني، و ف الر يس عباس 
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أي  مبادرة ا   زاؿ لـ يقـ ب طلب منو المساعدة  ي ذلؾ، دوف  ف يادد موعد ىذا الطلب، ل نو قاؿ بأنو ما
 ىذه اللاظ و

 98/9/9029مو ع فمسطين أون الين، 
 

 دون وصول العديد من البضائع عبر األنفاق إلى  طاع غزة ويحولاألمن المصري يشدد  بضتو  39

 دد اعمف المصري مف قبق و خوؿ الساعات الماقي  عل  عملي   يريب البقا ن  :  رؼ اليور -غزة 
 يريب، ووقعت باسب  يود عياف ا  با ات  ي الجانب المصري مف الادود  ل  قطاع غزة عبر  نطاؽ ال

للقطاع مف  بيف ميربيف وقوات اعمف المصري ، ال ي  عمؿ عل  قطن الطريؽ  ماـ ال اانات ال ي  قؿ سلعاأ 
 الوصوؿ  ل  مدين  ر   الادودي و

ميس و جر الجمع  القياـ و طيد المعلومات باف قوات مف اعمف المصري واصلت طواؿ ساعات ليؿ الخ
بمياـ وعمليات  مني ،  خلل يا ا  با ات من مسلايف  ي منطق  الادود مف الجي  المصري ، المقام   سطليا 

  نطاؽ  يريب البقا نو

و غلقت  نطاؽ ال يريب ب  ؿ  امؿ خوؿ الط رة ال ي  اف اعمف المصري يقوـ بيا بالمياـ اعمني ، وخاص  
 مسلا و لاظ  وقوع ا  با ات

 99/9/9029، لندن، القدس العربي
 

 نووية وعدم تعاون إيران ييددان أمن المنطقة أسمحة"إسرائيل": حيازة السعودية 40

النووي  ي  ؿ القماف اع يد  ي مواجي   اعسلا  ف ال خلص مف  السعودي    دت الممل  : واس و ال 
 و يؿ وزارة الخارجي  ،بف مامد بف سعود ال بير  ر ي واس خداميا  و ال يديد باس خداميا، وقاؿ اعمير د

للعوقات م عددة اعطراؼ  ي  لم   لقاىا  ماـ ااج ماع ر ين المس وه المعني بم ا ا  اسرىاب  السعودي 
 سلا  نووي   ع بر عقب   ساسي   ماـ  اقيؽ اعمف وااس قرار  " سرا يؿ"ف ايازة  النووي  ي نيويورؾ  مس، 

ؽ اعوسط،  ما  ف عدـ  عاوف  يراف  ي  نطيذ قرارات مجلس اعمف الخاص  بملطيا النووي ا  ي منطق  ال ر 
 يدعـ  عزيز الثق   ي المنطق و

 99/9/9029عكاظ، جدة، 
 

 لبالده بأنيا فارغة "إسرائيل"يصف تيديدات  اإليراني ائد الحرس الثوري  42
قد  " سرا يؿ"للوا  مامد علي جعطري،  يديدات ا اسيرانيوصؼ القا د العاـ لقوات الارس الثوري : طيراف
 ي  لم   ،و وق  اللوا  جعطري عل  بودهو ىجوماأ  " سرا يؿ"بأنيا  ارغ ، مس بعداأ  ف   ف  اسيرانيال عب 

  لطا مف قوات ال عب    ي مس يؿ مناورة  90 ماـ  92/2لو قبؿ ظير يوـ الجمع  
 

بقرب  يراف اقت اع راقات  اسسرا يلي ي  رسمي ،  ف ال يديدات "لبيؾ يا رسوؿ ار"، نقل يا مصادر  يران
 نيـ لف يدعموا  ي ىجوـ عل   اسسرا يلي، مبيناأ  ف وا نطف   دت لقادة ااا وؿ اعمري ييفمف قبؿ القادة 

 و  يراف
 98/9/9029 دس برس، 
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 القضية الفمسطينية تجاىلالصين تدعو إلى عدم  49

بالمنطق  ا يجب  ااقطرابخارجي  الصيني، يانغ جي ي، مسا  الخميس،  ف : قاؿ وزير الو ةيوبيويو 
 ف ي  ت اان باه الدولي عف الققي  الطلسطيني ، و عرب يانغ  ي  لم   ماـ الجمعي  العاـ لألمـ الم ادة 

اسسرا يلي  والصعوبات  -قلؽ الصيف العميؽ مف الجمود الذي ي وب ماادثات السوـ الطلسطيني  "عف 
، مجدداأ دعـ الصيف لل عب الطلسطيني بةقام  دول  "ااق صادي  واسنساني  ال ي  واجو ال عب الطلسطيني

وقاؿ  ف الصيف  و"و  م ن بالسيادة ال امل  وعاصم يا القدس ال رقي  2252مس قل  عل   ساس ادود العاـ 
لطلسطينييف واسسرا يلييف عل   دعـ عقوي   لسطيف باعمـ الم ادة والمنظمات الدولي  اعخره و اث ا"

 و"ا خاذ  جرا ات ملموس  سزال  العقبات والعمؿ عل  اس  ناؼ مب ر لماادثات السوـ و اقيؽ  قدـ ملموس

 99/9/9029، لندن، القدس العربي
 

 متوافقان بشأن إيران ونتنياىوأوباما  43

ور يس الوزرا  اسسرا يلي بنياميف  ف الر يس باراؾ  وباما  ، مس الجمع  ، علف البيت اعبيض: و ااتال
"م وا قاف  ماما" عل  قرورة منن  يراف مف ايازة سوح نووي، وذلؾ بعد ا صاؿ ىا طي بيف  ،ن نياىو

الجانبيف، مما  سر عل   نو مسع  ل خطيؼ ال و ر بينيما ب أف  يطي  ال عامؿ من البرنامج اسيرانيو وقاؿ 
ىوي و،  ف  لين وف ون نياىو  جريا "مناق   معمق  اوؿ  يراف، مس وؿ بالخارجي  اعمير ي  ر ض   ؼ 

سرا يؿ   قاسماف اليدؼ نطسو لجي  منعيا مف ام وؾ سوح نووي"و  وجددا ال أ يد  ف الوايات الم ادة وا 

مف جي و قاؿ ن نياىو لل لطزيوف اسسرا يلي " جريت ماادث  طيب  للغاي  من الر يس  وباماوو  ريقانا يجرياف 
 اادثات"وم

  ما  جره ن نياىو م الم  ىا طي  من مت رومني المنا س الجميوري عوباماو

 98/9/9029مو ع الجزيرة.نت، 
 

 وواشنطن راعية إرىابيا مجنونة.. دولة "إسرائيل"تشومسكي:  44
 ي اوار  جراه معو ري اردو ليزاما، ون ره موقن  اون ربانش اعمير ي،  ادث النا ط السياسي اعمير ي 

صنن المس قبؿ: ااا وات "و "ااا وؿ"  راـ نعوـ   ومس ي، الذي  صدر م خراأ   ابيف امو عنواني 
، مطواأ عف  يراف وال عب الطلسطيني، اللذيف يجمن بينيما قاسـ م  رؾ، "وال دخوت واسمبراطوري  والمقاوم 

 عمير ييفوباسب ر يو، وىو ااس يداؼ اسسرا يلي  ي ظؿ الرعاي  وااا قاف ا
، و نو يا مؿ  ف  خلؽ ظرو اأ  د ن الوايات الم ادة  ل  "دول  مجنون " " سرا يؿ"ويره   وم سي  ف 
، عبر ا  عاؿ اادث   ي الخليج، ايث  ربض منصات الصواري  الباري  "مم ف وسيؿ"مياجم   يراف، وىذا 

،  ط عليا سطين   و مر ب  راعي من وااموت الطا رات والمدّمرات اعمير ي ، ويم ف عي اادث  صغيرة
 اامل  طا رات  ف   دي  ل  رد وخيـو

ا  ريد  ف الارب بنطسيا، عنيا مف جي  خا ط  مف   لط يا الباىظ ،  " سرا يؿ"وي  د المط ر اعمير ي  ف 
منبوذة "بأنيا  " سرا يؿ"ومف جي   خره، سي وف العالـ غاقباأ، ا    ي  وروبا ال ي  صب  ينظر  ييا  ل  

، وىي  ي العالميف العربي واسسومي و ي العالـ الثالث م روى    ثر، و ي ىجـو "و خطر دول   ي العالـ
 " سرا يؿ"عل   يراف يم ف  ف ياّوليا  ل  جنوب   ريقيا سابقاأ ايف  انت دول   صؿ عنصريو لذلؾ  ةف 

  طّقؿ  ف  قوـ الوايات الم ادة عنيا بيذه الميم و



 
 
 

 

 

           95ص                                    9635العدد:                99/9/9029السبت  التاريخ:

مس ي  ف ىناؾ اوأ وجيياأ وصريااأ لألزم  من  يراف، وىو اؿ ديبلوماسي، ي لخص  ي  قام  ويع بر   و 
، ل نو ي  د  ف "عملي   قليلي "منطق  خالي  مف السوح النوويو ويره  ي  صوير  يراف عل   نيا  يديد 

 ليوالمخرج الوايد ىو  رض منطق  خالي  مف السوح النووي عبر  نيا  ااس ثنا  اسسرا ي
، ال ي بد ت قبؿ  ياـ مف اان خابات الر اسي  9002ويعود   ومس ي  ل  ذ ريات ارب غزة  ي العاـ 

اعمير ي  وان يت قبؿ  سليـ الر اس   ل  المر   الطا ز، ويس ذ ر  ف  وباما علؽ عل  الارب  ي البداي  
، ما يعني "ماأ وا ي طلن  ل  الخلؼ نو ينظر قد"، ثـ  خذ موقؼ "ا  س طين  ف  عّلؽ، لست ر يساأ "بالقوؿ 

  وت الم وّرطيف مف العقاب، وىـ الذيف  نوا ارباأ عل   عب ي خذ موقطاأ د اعياأ بال امؿ، و زىقوا  رواح 
 نساف، و معنوا  ي ار  اب اععماؿ الوا ي ، مف قبيؿ ق ؿ اعططاؿ ومياجم  المس  طيات، والذي  2600

مف  جؿ  9002لجيود بذلت  ي مجلس اعمف  ي بداي   انوف الثاني العاـ  سم  بيذا ىو العرقل  اعمير ي 
 وقؼ  طوؽ النارو

 99/9/9029السفير، بيروت، 
 

 كي مون لمتدخل باإلفراج عن أسرى عوريف بانلحقوق اإلنسان ل العربيةالمنظمة  منرسالة  45

العاـ لألمـ الم ادة باف  ي موف  اعميف ،ومقرىا بريطانيا ،طالبت المنظم  العربي  لاقوؽ اسنساف :لندف
لوقؼ معاناة  ربع  مع قليف سياسييف  ،بال دخؿ والقغط عل  ر يس السلط  الطلسطيني  مامود عباس

 ،و وقات المنظم   ي رسالٍ  بعثت بيا للمس وؿ اعممي ي عرقوف لل عذيب  ي سجوف  جيز يا اعمني و
سجوف السلط  بيدؼ ان زاع معلوماٍت سدان يـ بالقلوع  ف المع قليف اعربع  ي عرقوف ل عذيٍب قاٍس  ي 

جبارىـ عل  ااع راؼ بمعلوماٍت وىميٍ  اوؿ قصٍ  مخ لق و ، ي  يـ مزعوم   ما   دت الرسال  عل   وا 
قرورة ال دخؿ اعممي لوقؼ ان يا ات  جيزة  مف السلط  باؽ المواطنيف الخاقعيف لسطو يا اعمني   ي 

مف  290 ل  امل  ااع قاات اعخيرة ال ي نطذ يا  جيزة  مف السلط  وطالت ناو  م يرةأ  ،القط  الغربي 
   دت المنظم   ف اع قاليـ  ـ بنا  عل  مواقطيـ السياسي  ودوف ا يامات ماددةو ،ار   اماس

 98/9/9029المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 ديميةلربط جميع مكتبات الوكالة األكا مشروعاً األونروا تطمق عّمان:  46

 ي  ،المرال  الثاني  مف م روع  طوير الم  بات المدرسي  والم  ب  اسل  روني  اعونروا طلقت و ال   :عماف
والذي سيعمؿ عل  ربط جمين الم  بات اع اديمي   ي م سسات و ال     لي   دريب عماف ال ابع  ليا

عطا   ؿ منيا  يرساأ ال  رونيا مس قوو ،الغوث ال عليمي   وا 

 قد بد   نطيذ المرال  اعول  مف الم روع  ي  ير ةذار  ،س ين  بو   نوار ؽ مديرة اسعوـ  ي اعونروا وو 
و برعت  ر   بيبلو يش ال ندي  بةن ا  واس قا    يرس ال  روني  ،م  ب    اديمي  92الماقي وقمت 

ل ؿ م  ب  مدرسي  مربوط من باسقا   ال  موقن  ل  روني  ،مواد لجمين الم  بات باعونروا  ي اعردف
 الطيرس المواد مف خوؿ  وظيؼ نظاـ اوبالس  ما ساعد  ي  و ير البني  ال ا ي  ال  نولوجي  للم روعو

ال را   من الطيرس العربي المواد  ي الممل   العربي  السعودي  و رت  سجيوت مصادر   فقا ت  و 
 المعلومات بصيغ  مارؾو

 99/9/9029الدستور، عمان، 
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 انفجار  رب مركز ييودي جنوب السويد وال إصابات 47
: وقن انطجار الجمع ، قرب مر ز ييودي بمدين  مالمو جنوب السويد مف دوف  سجيؿ و ايوبيويو 

، قولو   صاباتو وقن "ونقلت وسا ؿ  عوـ سويدي  عف المس وؿ  ي ال رط  المالي ،  يريؾ ليلجينس رـو
وقالت ال رط   ف  اداأ ما ااوؿ  اطيـ باب المر ز بعد  و"مف ذلؾ انطجاروو  ي  ما  طجر، ناف م أ دوف

 و  ارت  ل   ف البواب  اعممي  قد  قررت  يما لـ ي عرض المر ز عقرارو واانطجار
 واانطجاربأنيما  انا  ي سيار يف انطلق ا بعد  اا  باهواس دعت ال رط  رجليف لل اقيؽ بعد 

 وولـ ي د الاادث  ل  وقوع  صابات
و داف عمدة المدين ،  لمار ريبالو، الاادث ووصطو بػ'الرىيب'، بعد  ف  اف  عرض ان قادات  ي السابؽ 

 لقولو  ف الازب الديمقراطي السويدي اليمني الم طرؼ  غلغؿ بيف الييود بالمدين و
 99/9/9029، لندن، القدس العربي

 
 عويض!تضمل األمم المتحدة إللغاء  رار العودة والت "إسرائيل" 48

 سليـ نصار
ااولت اسرا يؿ خوؿ الدورة الاالي  لألمـ الم ادة، اثارة مسػأل  بالغػ  الخطػورة بيػدؼ  لغػا  قػرار اػؽ العػودة 

 وال عويض للطلسطينييفو
 ػػػوراأ علػػػ  ىػػػذا اسجػػػرا ، وا يمػػػت المنظمػػػ  الدوليػػػ  بال ػػػ مر  ونيػػػا سػػػمات « امػػػاس»وقػػػد اع رقػػػت ار ػػػ  

و علمػػػاأ اف الجمعيػػػ  2212ي يػػػر ض الطلسػػػطينيوف ال نػػػازؿ عنػػػو منػػػذ عػػػاـ الػػػذ 221بمناق ػػػ  مرجعيػػػ  القػػػرار 
قراراأ ي  د  ػرعي  القػرار وي مسػؾ ب ػؿ  230العام  بمخ لؼ لجانيا السياسي  وااج ماعي ،  انت قد اصدرت 

  روطو طواؿ س يف سن و
نػػو  ػػي نظػػره يمثّػػؿ و ػػاف ةرييػػؿ  ػػاروف اوؿ مسػػ وؿ  سػػرا يلي يطػػرح   ػػرة  لغػػا  قػػرار العػػودة وال عػػويض، ع

العا ؽ ااساسي  ي طريػؽ ال سػوي  مػن الطلسػطينييف، خصوصػاأ بعػدما   ػؿ اسػاؽ رابػيف  ػي اال طػاؼ علػ  
القػػرار  ػػي مػػ  مر اوسػػلو، ومػػا اسػػ  بعو مػػف لقػػا ات مػػن الزعمػػا  الطلسػػطينييف، بػػد اأ بياسػػر عر ػػات وان يػػا  

 بمامود عباسو
ة ال مييد لامل   قويض ىذا القػرار باادعػا  اف الػذيف ىربػوا مػف  ي الوايات الم اد« اللوبي الييودي»با ر 

، ا يصنطوف  ي قا م  اللجػو و والسػبب انيػـ غػادروا ارقػيـ بطعػؿ موجػ  الػذعر 2212 لسطيف عقب ارب 
 ال ي ا  عل يا العواصـ العربي و

س اف ااصلييف ال  اليػربو والاقيق  اف المجازر ال ي ار  بيا ااسرا يليوف  انت العامؿ الم ثر الذي د ن ال
واع برت  ب عيا مجزرة بلدة دير ياسػيف، ال ػي ىػدمت بالمد عيػ  و ػّرد سػ انيا وُسػلبت اراقػييـ وق لػت مػنيـ 

 خصػػػاأ، بيػػػنيـ نسػػػا  و ػػػيوخ و ططػػػاؿو و ػػػوؽ ذلػػػؾ الر ػػػاـ ُ قيمػػػت  960عصػػػاب ا ارغػػػوف و ػػػ يرف ا ثػػػر مػػػف 
« سػػػػاريس» ػػػػوؽ قريػػػػ  « مو ػػػػاؼ  ػػػػورش»   مامػػػػاأ مثلمػػػػا اقيمػػػػت مسػػػػ وطن«و جبعػػػػات  ػػػػا وؿ»مسػػػػ وطن  

قػػرب ايطػػا، و « عػػيف اػػوض»و وىػػذا مػػا اػػدث ع ثػػر مػػف ع ػػريف قريػػ  اىميػػا 2212الطلسػػطيني  بعػػد اػػرب 
 «ومو اؼ جبين  رميؿ»ال ي دمرت بال امؿ وبنيت عل   نقاقيا مس وطن  « جبن»

، بد ت ا وم  اسرا يؿ بطلػب مػف ر ػيس الػو  زرا  بنيػاميف ن انيػاىو،  عمػؿ مف اجؿ ال اايؿ عل  القرار الملـز
 ػاف البااػث « اراد»من عوزي اراد، ر يس قيادة اامف القومي، عل  الال  ىػذا الموقػوع ال ػا ؾو وبمػا اف 

،  قد اخ ار معاونيو مف اا اديمييف الذيف ر زوا دراس يـ عل  الجوانب السياسي  «ىر سيليا»الميـ  ي مر ز 



 
 
 

 

 

           97ص                                    9635العدد:                99/9/9029السبت  التاريخ:

من ال يوخ الييػود  ػي  9002ود مف الدوؿ العربي و وقد جره ال عاوف عاـ اليي« الوج يف»والقانوني  لم  ل  
 ال ونغرس اامير ي، اقا   ال  المنظم  الييودي  اامير ي  للعدال  واقوؽ اانسافو

بعػػد مػػرور سػػن   قريبػػاأ قػػدـ  ريػػؽ عػػوزي اراد  قريػػره الػػ  ن انيػػاىو، مبينػػاأ لػػو قػػرورة  قاػػاـ مسػػأل  ال عػػويض 
 ػي  ي مطاوقػات مقبلػ  مػن الطلسػطينييفو و قػوؿ الدراسػ  اف الييػود الػذيف  ر ػوا منػازليـ  ػي  لوج يف الييود

الػػػدوؿ العربيػػػ  وىػػػاجروا الػػػ  اسػػػرا يؿ، يجػػػب  صػػػنيطيـ بػػػيف الوج ػػػيف، و ػػػؽ القػػػانوف الػػػدوليو واع بػػػرت  لػػػؾ 
ي ال وقيػػت علػػ  الدراسػػ  بمثابػػ  ال عريػػؼ الرسػػمي لمطيػػـو الوجػػ  الييػػودي مػػف الػػدوؿ العربيػػ و واع مػػدت  ػػ

  ل ػػػذ ر اف 2212نػػػو مير  –اساصػػا  الػػػذي اصػػػدر و الجمعيػػػ  العامػػ   ػػػي م ػػػروع ال قسػػػيـ    ػػريف الثػػػاني 
 و2252ااصا  الوج يف الييود ين يي بعد ارب ااياـ الس    ي ازيراف 

بػا ايبػاف علػ  ول ف ىذه الدراس  بقيت ناقص  عف قرار ال قسيـ لػـ يصػدر  ا بعػدما وا ػؽ الػوزير ااسػرا يلي ا
بػػ  2252و  2212 نطيذ قرار العودة وال عويضو و ادد الدراس  عدد الوج يف الييػود  ػي الط ػرة مػا بػيف سػن  

 لػؼ  260بػػ  2212و  2212الؼ نسم و بينما   ير الػ  اف عػدد الطلسػطينييف الػذيف غػادروا مػا بػيف  200
 و2252يراف نسم ، اقا   ال  ثوثم    لؼ نازح ال  ااردف بعد ارب از 

نمػػػا اس وقػػػ  المػػػوظطيف الػػػذيف  ولػػػـ ي  ػػػؼ  ريػػػؽ الدراسػػػ  بمراجعػػػ   ر ػػػيؼ المطاوقػػػات مػػػن الطلسػػػطينييف، وا 
 ػػي  9002 ػػي عيػػد ر ػػيس الػػوزرا  اييػػود بػػاراؾ، و ػػي مسػػار انػػابوليس سػػن   9000 ػػار وا  ػػي  امػػب ديطيػػد 

ر الن ب   ي الخطاب الدولي، اامر اف الطلسطينييف برعوا  ي اس ثما»عيد اييود اولمرتو وجا   ي ال قرير: 
نمػا  ر ػوا للػر يس  الذي اثار العطؼ علػ  ققػي يـو  ػي اػيف لػـ يسػ غؿ ااسػرا يليوف ا ايػ  لجػو  رعايػاىـ وا 
 لين وف  رص   قديـ اق راح يققػي ب  ػ يؿ صػندوؽ  عويقػات  ػوزع بال سػاوي بػيف اج ػي  لسػطيف واج ػي 

 الييودو
 علقػ  بموقػؼ الػدوؿ العربيػ  والجامعػ ، بايػث  امليمػا وزر ىػذه المأسػاة، و ذ ر الدراس  بعض ال طاصيؿ الم

و قوؿ: الدوؿ العربي   ع بر مسػ ول  ب ػ ؿ مبا ػر عػف ىػذه المسػأل ، عف زعما ىػا  ػجعوا طػرد الييػود، ولػـ 
ي دخلوا لمنن العنؼ قدىـ، اف  اف  ي العػراؽ اـ  ػي مصػر اـ  ػي الجزا ػر اـ الػدوؿ ااخػرهو وعليػو  ق ػرح 
اسرا يؿ  ف ي ـ اؿ ىػذا الموقػوع مػف طريػؽ الجامعػ  العربيػ  بسػبب الااجػ  الػ   ػأميف  عويقػات للطػريقيف 

 مف الدوؿ الخليجي  واعسرة الدولي و
و وصػػي الدراسػػ  بػػر ض ال عريػػؼ الطلسػػطيني الػػذي يلػػـز ال عػػويض للعػػا وت ال ػػي نزاػػت وعوادىػػا و اطادىػػا 

يجػب اف يناصػر  ػي  –اذا اصػؿ  –مػا  ػره اسػرا يؿ اف ال عػويض و ؿ ذري يا  ي المخيمات وخارجيػاو بين
 الجيؿ ااوؿو

بعد ان يا  دورة اامـ الم ادة  س عد اسرا يؿ ال  عقد ندوة خاص  اػوؿ موقػوع الوج ػيف الييػود مػف الػدوؿ 
 العربيػػ ، علػػ  اف   ػػارؾ  ييػػا  خصػػيات ا اديميػػ  وديبلوماسػػي و ومػػف الم وقػػن اف يعػػرض  ػػي النػػدوة الطػػيلـ

 «وانا اج  ييودي»الوثا قي الذي  ن جو نا ب وزير الخارجي  داني ايالوف،  ات عنواف: 
وايػػالوف، ىػػو مػػف اصػػؿ جزا ػػري، ا خػػذ مػػف ىجػػرة والػػده الػػ  اسػػرا يؿ اجػػ  للػػزعـ بأنػػو طػػرد مػػف اارض ال ػػي 

 ػػي ُ جبػػر عا ػػت  ييػػا اسػػر و مػػدة طويلػػ  مػػف الػػزمفو وليػػذا  يػػو يسػػ اؽ ال عػػويض عػػف المنػػزؿ والمم ل ػػات ال
 عل  ال خلي عنيا مثلو مثؿ ا اؼ مف ييود العربو

، وان  ػػروا  ػػي الجزا ػػر و ػػونس 2129والاقيقػػ  ال اريخيػػ     ػػد اف ييػػود اانػػدلس خرجػػوا مػػن المسػػلميف سػػن  
 وليبيا و ر يا، مف دوف اف ي عرقوا لألذه او الطردو
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 لطػاأ  مػن  260نسػي،  عاططػت غالبيػ  الييػود  وعندما اندلعت الثػورة ال ػعبي   ػي الجزا ػر قػد ااسػ عمار الطر 
 «والس اؿ»الما ؿ، ما عدا  ل  مف المثقطيف اليسارييف مف امثاؿ ىنري عوؽ صااب   اب 

ومػػا اػػدث  ػػي الجزا ػػر ينسػػاب علػػ  ييػػود العػػراؽ الػػذيف عػػانوا مػػف ال طجيػػرات ال ػػي ا  عل يػػا قػػدىـ دولػػ يـ 
ر اسرا يلي،  ػؿ ااع را ػات بأنػو  ػاف قػالعاأ  ػي نسػؼ بغرض اّقيـ عل  المغادرةو و ي   اب اصدره وزي

 منازؿ وماوت وم ا ب ييود بغداد، اامر الذي د عيـ  ي النياي  ال  الخروج مف العراؽو
، يروي مير بصري ا ايات وطرا ػؼ عػف بعػض ال خصػيات «اعوـ الييود  ي العراؽ الاديث»و ي   اب 

يصعب  صديقياو مثاؿ ذلؾ اف  يليب ساسوف  سلـ وزارة اع غاؿ الييودي  البارزة  ي عراؽ القرف الماقي، 
و 2212العام   ي بريطانياووو و ف ادوارد  لدوف   ػماش  اخ يػر وزيػر دولػ   ػي ا ومػ  اػزب العمػاؿ سػن  

  بر اسػ  وينسػ وف   ر ػؿ، يػـو  قػرر  ن ػا  الممل ػ  2292 ذلؾ  ارؾ ساسوف اسقيؿ  ي مػ  مر القػاىرة  
و ػػػاف ي ػػػغؿ  –ثنػػػا  المطاوقػػػات مػػػن  ػػػر   الػػػنطط البريطانيػػػ ، اف  صػػػر ساسػػػوف اسػػػقيؿ العراقيػػػ و واػػػدث ا

علػػ  اف  ػػد ن ال ػػر   العوا ػػد علػػ  اسػػاس  -2296منصػػب وزيػػر الماليػػ   ػػي ا ومػػ  ياسػػيف اليا ػػمي سػػن  
 الذىبو وقد  سب العراؽ مف ىذه الصطق  ال ي  ال ثيرو

ييودي  مف الدوؿ العربي ،  ػذلؾ  قػوـ بمعالجػ  مسػأل  نقػؿ و ما  س غؿ الا وم  ااسرا يلي  عمليات اليجرة ال
 لؼ  خص ين موف ال  قبيل  الطو ا ااثيوبي و ويقوؿ ن انياىو اف الطو ا ليسوا ييػوداأ، بػؿ ىػـ نصػاره  95

 اس غلوا جذورىـ الييودي  بيدؼ اان قاؿ مف دول   قيرة ال  دول    ّمف ليـ العيش ال ريـ اع بارات انساني و
لو ال  الييودي  قررت  لغا   ػوطينيـو ول ػف الطو ػا وم يػدييـ  ػي اسػرا يؿ ير قػوف ااع ػراؼ بػالقرارو وىػـ ا

ي يموف الا وم  ااسػرا يلي  بأنيػا   عامػؿ معيػـ علػ  اسػاس عنصػري بسػبب سػواد ب ػر يـو ول نيػا   اا ػ  
 طرح ىذا الجانب ل و  غقب الر يس اوباماو

يراف بد ن بقي اف ن ير ال  خطورة القا نوف الذي  صدره ال نيست ااسرا يلي بقرورة مطالب  الدوؿ العربي  وا 
 لػػؼ نسػػم  الػػ  مليػػوف نسػػم و والم  ػػد اف ىػػذا  200 عويقػػات لييػػود ىػػذه الػػدوؿ الػػذيف ار طػػن عػػددىـ مػػف 

القػػػػانوف وقػػػػن خصيصػػػػاأ للقػػػػغط علػػػػ  الػػػػدوؿ العربيػػػػ ، بغػػػػرض المسػػػػاعدة علػػػػ   لغػػػػا  قػػػػرار اػػػػؽ العػػػػودة 
 لذي يمثؿ المرجعي  ال رعي  لاقوؽ ا ثر مف اربع  موييف اج   لسطيني!وال عويض ا

 99/9/9029، الحياة، لندن
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 عصاـ نعماف

 ييػود » اسسػرا يلي«  مػن وزيػر الاػرب 96/2/9029»  يسػرا يؿ ىييػوـ« نطوي المقابل  ال ي  جر يا صايط  
جيو الطلسطينيوف  ي الااقػر والمسػ قبؿ المنظػور و  اع  ػار والسػيناريوىات ال ػي باراؾ عل   خطر  اٍد يوا

  طيا باراؾ   ّ ؿ سياس أ م  ر   من ر يس الا وم  بنياميف ن نياىو وربما برنامجاأ م  ر اأ يخوقػاف علػ  
  ساسو معر   اان خابات  ي مطلن العاـ المقبؿو

 ماذا قاؿ باراؾ؟
 ق قػػي بػػأف ن خػػذ قػػراراأ »  سػػرا يؿ« ف مصػػلا  دولػػ  «،  وقػػ  »اسسػػرا يلي«ني  ػػي مسػػأل  النػػزاع الطلسػػطي

ب أف موقوع ييودا والسامرة  القط  الغربي   و وا   لو لـ ي ف لدينا  ريؾ، ينبغي لنا اان طػا   لػ  داخػؿ 
خو  ع رات المسػ وطنات، والسػماح للمسػ وطنيف الػذيف ا يرغبػوف  ػي  خػو   منػازليـ ال  ؿ ااس يطاني ، وا 

لػػػدينا مصػػػلا  عليػػػا  ػػػي  اريػػػؾ العمليػػػ  « قػػػاؼ: »و بػػػالعيش  مػػػواطنيف  اػػػت سػػػيطرة السػػػلط  الطلسػػػطيني 
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السياسػػي  مػػن الطلسػػطينييف، و ػػي العمػػؿ بجديػػ  مػػف  جػػؿ  اقيػػؽ اػػؿ الػػدول يف ل ػػعبيف و ل ننػػي واع ومػػدرؾ 
 »ونييف  مر غير م  دللوقا ن، و علـ  ف ال وصؿ  ل   سوي  دا م   و  ل   سوي  م ق   من الطلسطي

 ماذا  ذاأ، لو ر ض الطلسطينيوف؟
ذا  بػيف خػوؿ  جػرا  المطاوقػات «يجيب باراؾ:   نو  ي ااؿ  اف مف الصعب ال وصؿ  ل   سػوي  دا مػ ، وا 

 »و اادي  الجانب»  سرا يلي «صعوب  ال وصؿ  ل  اؿ م قت، ي عّيف علينا اين ٍذ  ف ندرس ا خاذ خطوات 
 مَـّ يخ   باراؾ؟

مليػػوف  22مػوقطي اعساسػي مػػ لـ ل نػو بسػيط،  ػػاليـو يعػيش بػيف نيػر اعردف والباػػر الم وسػط قرابػ  «وؿ: يقػ
%  لسػػػطينيوف و و ػػي اػػاؿ  انػػػت ىنػػاؾ سػػػلط  وااػػدة مػػػف 16، و» سػػرا يليوف«% مػػػنيـ 66 ػػخص، ناػػو 

ذا ُسػػم   للطلسػػػطينييف النيػػر  لػػ  الباػػر  ةنيػػا سػػػ  وف ا مػػاأ سػػلط  لدولػػ  غيػػر ييوديػػػ  وغيػػر ديمقراطيػػ  و وا 
بالم ار    ي ان خابات ال نيست  ةننػا سػن اوؿ ا مػاأ  لػ  دولػ  ثنا يػ  القوميػ  و اننػا لػف نسػم  باػدوث ذلػؾ 

 »وبأي   ؿ مف اع  اؿ
  قّوض اؿ الدول يف،  ما المخرج؟»  سرا يؿ«باراؾ ير ض،  ذاأ، الدول  الواادة ثنا ي  القومي ، و

يجػب  ف  بقػ   -معاليو  دوميـ وغوش ع سيوف و ري يؿ  -مس وطنات  نني مق نن بأف   ؿ ال«يجيب باراؾ: 
 اػػت سػػػيطر نا،  ػػػذلؾ يجػػػب ااا طػػػاظ بجميػػػن المن ػػ ت ااسػػػ را يجي  و  مػػػا  ننػػػي مق نػػػن بقػػػرورة اان  ػػػار 
العس ري عل  طوؿ نير اعردف عطوؿ   رة مم ن  و  علينا  ف نصؿ  ل  مثؿ ىذا اا طاؽ من الطلسػطينييف، 

ذا لـ يا بمػا »  سػرا يؿ«دث ذلػؾ، ي عػّيف علينػا القيػاـ بخطػوات عمليػ  للبػد  باانطصػاؿ و رسػيـ اػدود دولػ  وا 
 »وي و ـ من مسار الجدار ومن ال  ؿ ااس يطاني 

 ع قػػد  نػػو  ػػي المسػػ وطنات ال بػػره «ولػػده سػػ الو عػػف عػػدد المسػػ وطنات ال ػػي سػػي ـ  خو ىػػا،  جػػاب بػػاراؾ: 
% مػػف المسػػ وطنيف سػػػيبقوف 20%  لػػ  20ر الػػػذي يعنػػي  ف ناػػو  لػػؼ مسػػ وطف، اعمػػ 390سػػيبق  ناػػو 

 ايث ىـ  و وسنقطر خوؿ بقع   عواـ  ل   عادة بقع  ع رات ا اؼ مف س اف بعض المس وطنات 
ل ف ي عّيف علينا عدـ ار  اب  خطا  اانسااب مف غػزة،  ذ يجػب  واأ  ف »   و و و   سرا يؿ«المعزول   ل  

ال  ؿ ااس يطاني  و بعدىا يم ف  ف ين قؿ المس وطنوف للعيش  جماع  واادة  ي ىذه نبني ليـ بلدات داخؿ 
 ّمػػا مػف يخ ػار البقػا   ػي المنطقػ  ال ػي  قػػرر »و  سػرا يؿ«البلػدات الواقعػ  داخػؿ ال  ػؿ ااسػ طياني   و داخػؿ 

يػر  ػي ىػذا الخيػار قبػؿ ان قاليا، بال دريج،  ل  نطاؽ مسػ ولي  السػلط  الطلسػطيني ،  سػي وف لديػو الوقػت لل ط 
 و" ف يقرر ما يريده

 عن الضفة الغربية؟» إسرائيل«دولة » انفصال«ماذا يعني 
 يعني مواجي  عدة مخاطر،  برزىا خمس :

ب ػأف الاػدود، »  سػرا يؿ«*  واأ، انييار ا طاؽ  وسلو مف دوف  ف ياؿ مالػو ا طػاؽ ةخػر بػيف الطلسػطينييف و
 واعمف، والمياه و و  ل و 2252خط وقؼ النار للعاـ ، والقدس، والمس وطنات القا م   رؽ

 ي مناطؽ ومواقن  لسطيني  ايوي    وؿ نابلس ال ي  طؿ عل  مطار بف غوريوف »  سرا يؿ«* ثانياأ، بقا  
  ي اللد، واان  ار عل  طوؿ اعغوار الغربي  لنير اعردفو

وبال ػػالي بقػػا  الطلسػػطينييف مػػف دوف دولػػ   919 وقػػرار مجلػػس اعمػػف 221* ثالثػػاأ، طػػّي قػػرار اعمػػـ الم اػػدة 
 سيدة مس قل  عل   ي جز  مف  رقيـ المغ صب و

* رابعػػاأ، طػػّي اػػؿ دول ػػيف ل ػػعبيف، و ػػذلؾ  نيػػا   م انيػػ  قيػػاـ دولػػ  وااػػدة ثنا يػػ  القوميػػ  علػػ   امػػؿ  رض 
  لسطيف ال اريخي و
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المطاوقات،  ذ ا يبق  للطلسطينييف  ي  ي  و » العملي  السياسي «* خامساأ، الققا  نيا ياأ عل  ما يسم  
 ليطاوقوا ب أنوو

 زا  ذلػػؾ  لػػو، يعػػاني الطلسػػطينيوف اػػاؿ اانقسػػاـ وال  ػػرذـ وانعػػداـ الػػوزف و  السػػلط  الطلسػػطيني  اػػا رة بػػيف: 
جػػرا  ان خابػػات عامػػ   و اػػؿ نطسػػي ا،  لغػػا  ا طػػاؽ  وسػػلو  و اسبقػػا  عليػػو  ػػدار اأ ل طػػاقـ اعزمػػ  ااق صػػادي ، وا 

وطلػػػب الاصػػػوؿ علػػػ  صػػػط  الدولػػػ  المراقبػػػ   ػػػي اعمػػػـ الم اػػػدة  و  أجيلػػػو  لػػػ  مػػػا بعػػػد ان خابػػػات الر اسػػػ  
 ػوؽ ذلػؾ، ا ين ظػر الطلسػطينيوف  ي دعػـ  و عػوف  و مسػاعدة وازنػ  مػف العػرب،  مصػر  عػاني  اسمري ي و

اـ اعزم  ااق صادي  الخانق  ةاـ اان قاؿ مف نظاـ اسني مبارؾ  ل  نظاـ اسخواف المسلميف،  قوأ عف ة
و وسػػوريا  عػػاني اربػػاأ  ييػػا وعلييػػا ا  اػػد يػػدري م ػػ   ن يػػي و واعردف يعػػاني صػػراعاٍت داخليػػ  مرب ػػ   ػػأف 
لبناف الم خبط  ي صراعات الطوا ؼ والوظا ؼ و والعراؽ يعاني انقسامات داخلي  عميق   را قيا عودة مريب  

  ل   طجيرات المجموعات اسرىابي و
ىػػذه الصػػورة القا مػػ    ػػجن ن نيػػاىو علػػ   صػػعيد اب ػػزازه سدارة  وبامػػا ع ػػي  اان خابػػات الر اسػػي  و ػػأف مػػا 

اغ صػػاب مػػا  بقّػػ  مػػف  لسػػطيف  ػػي »  ػػامو وج«يطالبيػػا بػػو مػػف خطػػوط امػػر  قػػعيا سيػػراف لػػيس سػػوه 
 ؿ اع بارو وؽ  »  سرا يؿ«غمرة قوقا   زعج ا   الر يس  وباما الذي ما     ي  د  ف  مف 

 ىؿ لليؿ الُعربإ مف ةخر؟
 99/9/9029، الخميج، الشار ة
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 ناثاف ثروؿ
 ذ خلطػػت ورا ىػػا ال ػػو رات مػػن « امػػاس» انػػت ريػػاح الربيػػن العربػػي بمثابػػ  نعمػػ  ونقمػػ   ػػي ةف علػػ  ار ػػ  

يراف، ول ف  ي الوقت ذا و  ذابت الجليد عف عوق يا من الطػا  الوايػات الم اػدة  اليط ييا ال بير يف سوري  وا 
 ي المنطق ، ا سيما مصر وقطر و ر يػاو ولػـ يق صػر  ػأثير اان طاقػات العربيػ  علػ   موقػن الار ػ   ػي 
المنطق   اسب، بؿ طاوؿ  نظيـ الار   نطسػيا معمقػاأ ال ناققػات الداخليػ  وال ػروخ بػيف الجمػاىير المخ لطػ  

 للار  و
درة  لػػػػ  اػػػػد مػػػػا علػػػػ  اسبقػػػػا  علػػػػ  خو ا يػػػػا العديػػػػدة  اػػػػت السػػػػط  قبػػػػؿ انػػػػداع موجػػػػ   انػػػػت الار ػػػػ  قػػػػا

اان طاقاتو  طي ظؿ غياب الطرص  ي اع ؽ، لـ ي ف ثم  مبرر ل نا س الر ه  ػي  وسػاطياو ول ػف عنػدما 
علػ   نطسيا  جأة  ي بي   م غيرة  عج بال اديات وااا ماات، بد ت ال و رات الد ين   ططو« اماس»وجدت 

السػػػط  مصػػػاوب  بأ ػػػ اؿ جديػػػدة مػػػف الخو ػػػاتو وُ رجػػػن ىػػػذه الخو ػػػات  ػػػي  ػػػ ؿ عػػػاـ  لػػػ  عوامػػػؿ عػػػدة 
م رابط ، منيا    ت الار   جغرا ياأ و بايف اسابات قيادا يا بطعؿ الظروؼ المخ لط ،  ف  ػاف ذلػؾ  ػي غػزة 

ن  يقاأ  ل  الطروؽ اعيديولوجي   ـ  ي السجوف  ـ  ي القط  الغربي   ـ خارج اعراقي الطلسطيني و  ما ُ رج
الم علقػػػ  بال قويمػػػات الم باينػػػ  ل ػػػداعيات اان طاقػػػات العربيػػػ  مػػػف بػػػيف  مػػػور  خػػػره، واعدوار الم طاو ػػػ   ػػػي 

 ن اطات الار   السياسي  والعس ري  والا ومي ، ناىيؾ بالخصومات ال خصي  الموجودة باعصؿو
 يػو  ػي مسػأل  المصػالا  الطلسػطيني و لػيس ل ونيػا مطلبػاأ  وظيرت ىػذه ال نا سػات للعيػاف علػ  ناػو ا لػبس

نمػػا  يقػػاأ عف جػػذورىا  قػػرب  ػػي العديػػد مػػف المسػػا ؿ ااسػػ را يجي  الميمػػ    ساسػػياأ للطلسػػطينييف  اسػػب، وا 
ال ػػػػي  واجييػػػػا الار ػػػػ ، بمػػػػا  ػػػػي ذلػػػػؾ اانػػػػدماج  ػػػػي منظمػػػػ  ال اريػػػػر الطلسػػػػطيني ، والسػػػػيطرة علػػػػ  السػػػػلط  
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لقوات اعمني   ي القط  الغربي  وقطاع غزة، وصػوغ اسػ را يجي  وطنيػ  بم ػار   ار ػ  الطلسطيني ، ووقن ا
سرا يؿو« اماس»السياسي  بيف « نياي  اللعب »، و خيراأ «   »  وا 

الداخلي   ي  أف ااس را يجي  الوطني ، ا سيما  لؾ الم علقػ  بمػده اانخػراط « اماس» نبن معظـ خو ات 
ف ال صورات الم ناققػ  اػوؿ  ػداعيات الربيػن العربػي علػ  الار ػ  علػ  المػده  ي مطاوقات المصالا ، م

القصػػيرو  ذ صػػاغت ال جػػارب المبا ػػرة والمخ لطػػ  لقيادا يػػا  ػػي غػػزة، وا ػػ  وقػػت قريػػب، و ػػي دم ػػؽ، ىػػذه 
ال صػػوراتو يرجػػن ال ػػرخ ااسػػ را يجي  لػػ  وجي ػػي نظػػر ر يسػػي يف   علقػػاف بجمل ػػي مصػػال  مخ لط ػػيفو  ػػره 

نظر اعول   ف ال غيرات اسقليمي   لعب  ل  اد  بير  ي مصلا  الار  ، وعليو  ةف علييا ال مسػؾ وجي  ال
بمواقطيا واان ظار ريثما  قعؼ السلط  الطلسطيني  و  اسػف اعوقػاع ااق صػادي   ػي قطػاع غػزة وي  سػب 

رصػ  النػادرة ا خػاذ قػرارات الطا ىا النطوذو  ما وجي  النظػر اعخػره   ػره  ف علػ  الار ػ   ف  ن يػز ىػذا الط
 صعب  قد  جني مف خوليا ال ثير مف الم اسب عل  المده الطويؿو

 ػػػي نيايػػػ  المطػػػاؼو  ذ « امػػػاس»ولػػػيس المج مػػػن الػػػدولي بمنػػػأه عػػػف انع اسػػػات الخيػػػارات ال ػػػي سػػػ  خذىا 
ناؼ س واصػػػؿ الار ػػػ  ااقػػػطوع بػػػدور ايػػػوي علػػػ  السػػػاا  الطلسػػػطيني ، وبال ػػػالي  ػػػ ثر  ػػػي اا مػػػاؿ اسػػػ  

المطاوقات من  سرا يؿ وعل  اا ماؿ نجااياو  ةعادة  وايػد القػط  الغربيػ  وقطػاع غػزة ليسػت  مػراأ مرغوبػاأ 
 يو  اسب، بؿ وبغاي  اعىمي  لل وصؿ  ل  اؿ عل   ساس دول يفو  ذ ينثر اانقساـ الجغرا ي مق رناأ بعزل  

ا، ي عػػيف علػػ  العػػالـ، وعلػػ  الغػػرب بصػػط  غػػزة بػػذور المزيػػد مػػف الصػػراع مػػن  سػػرا يؿو ليػػذه اعسػػباب وغيرىػػ
لرسػـ مسػ قبلياو بػؿ ي عػيف علػ  الوايػات الم اػدة و وروبػا « امػاس»خاص ،  ا يقؼ  الم طرج  يما   صارع 

اخ بار معر ػ  مػا  ذا  ػاف مم نػاأ اغ نػاـ الطرصػ  ال ػي ي يايػا  طػوراف م رابطػاف: اعوؿ ىػو صػعود الار ػات 
رسػا  ااسػ قرار، اسسومي   لػ  السػلط ، ا سػيم ا  ػي مصػر ايػث  سػع   لػ   اسػيف عوق يػا مػن الغػرب وا 

 مػػا بػػد ت  بػػدي عػػدـ رغب يػػا  ػػي جعػػؿ الققػػي  الطلسػػطيني  ققػػي يا اعولػػ و  مػػا ال طػػور الثػػاني  يػػو الجػػداؿ 
 اوؿ اا جاه الذي س سل و الار  و« اماس»الدا ر  ي  وساط 

جييف،  ا  ف عل  الغرب  ا يبػالغ  ػي مػده  قػدير عرق  لل أثير مف قبؿ  طراؼ خار « اماس»صاي   ف 
ال أثير الذي يم نو  ف يمارسو عليياو  صاي   ف الار   وجدت نطسيا  ي بي   م غيرة يلطيا عدـ اليقيف،  ا 
 ف ذلػػؾ ا يعنػػي  نيػػا علػػ  و ػػؾ ال خلػػي عػػف مواقطيػػا اعساسػػي و  مػػف المسػػ ايؿ اثيػػا علػػ  قبػػوؿ  ػػروط 

مف ذلؾ، ي عيف عل  الوايات الم ادة واا ااد اعوروبي، بال نسيؽ من مصر وغيرىا  الرباعي   ما ىيو بداأ 
 ي المنطق ،  ف ير زا عل   اراز  غييرات  قؿ بوغي أ ذات  ىداؼ واقا    ػوف  ػي الوقػت نطسػو  قػؿ  لطػ  

 «واماس»عل  
الجيػود للمسػػاعدة  ػػي بيدنػػ    ثػر رسػػمي  مػػن  سػرا يؿ، وبػػذؿ « امػاس»يم ػف  ف   ػػمؿ ىػذه اعىػػداؼ قبػػوؿ 

 رسا  ااس قرار  ي سينا ، اعمر الذي بيف  ىمي و  ػف الم  ػدديف خمػس ىجمػات علػ  جنػود مصػرييف  ػي 
 ػػػير ةب   غسػػػطس  الماقػػػي، وال أ يػػػد مجػػػدداأ  ػػػي  طػػػار مصػػػالا  وطنيػػػ  علػػػ   طػػػويض الػػػر يس مامػػػود 

ن ا ج اس ط ا   عبي عل  ا طاؽ مف  عباس ال طاوض عل  ا طاؽ الوقن النيا ي من  سرا يؿ، وال عيد باا راـ
ااسػػ طادة مػػف قػػمانات  سػػرا يلي  لوقػػؼ  طػػوؽ النػػار  ػػي غػػزة، « امػػاس»ىػػذا القبيػػؿو  ػػي المقابػػؿ، يم ػػف 

و اسػيف اعوقػػاع ااق صػػادي   ػػي القطػػاع، ومػػف قػػمانات  مير يػػ  و وروبيػػ  بأنيمػػا سػػي عاموف مػػن ا ومػػ  
 وادة وطني   لسطيني   نطذ  لؾ اال زاماتو

ا    ات ا ـ اسخواف،  ةف مصر  قاسـ  سرا يؿ المصال  عل   ؿ النقاط المػذ ورة  عػوهو  ذ  نيػا  ب غػي 
 رسا  اليدو   ي غزة وااس قرار  ي سينا   ما  ظيرت عنػدما قامػت باملػ  عسػ ري  رداأ علػ  اليجػوـ  ييػاو 
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أف ذلػػؾ  ف يسػػاىـ  ػػي  زالػػ   مػػا يم نيػػا ااسػػ طادة مػػف اسػػ  ناؼ المطاوقػػات  اػػت رعايػػ  عبػػاس عف مػػف  ػػ
مسػػػأل   ػػػا    ما ملػػػ   ع ػػػر صػػػطو العوقػػػات المصػػػري  اعمير يػػػ ، و اسػػػيف المنػػػاخ اسقليمػػػي العػػػاـ و مييػػػد 

 الطريؽ لعملي  سوـ جديدةو  لماذا  ذاأ ا نااوؿ اس غوؿ ىذه الطرص ؟
عولػ   انػت عقػب ا«و امػاس»بدد المج من الػدولي  رصػ يف  ػي مػا مقػ  سعػادة نسػج عوقا ػو مػن ار ػ  

،  بػػػداأ مػػػف  ف  مػػػثو 9002، والثانيػػػ  عقػػػب ا طػػػاؽ م ػػػ  عػػػاـ 9005اان خابػػػات البرلمانيػػػ  الطلسػػػطيني  عػػػاـ 
 رص يف سعادة النظر  ي نيجػو ا جػاه الار ػ ، اع مػد سياسػات  ن جػت ع ػس مػا  ػاف مرجػواأ منيػاو  ذ  دت 

ات مػدمرة مػن  سػرا يؿو وبػداأ مػف  عزيػز علػ  القطػاع ومػا  ػو ذلػؾ مػف مواجيػ« امػاس» ل   طبػاؽ سػيطرة 
،  قعط يا   ثػرو و   لػت الم سسػات الديموقراطيػ   ػي القػط  الغربيػ  وقطػاع غػزة،  يمػا قبعػت «   »ار   

عمليػػ  السػػوـ  ػػي اػػاؿ مزريػػ و وىػػا ىػػو الربيػػن العربػػي يامػػؿ  ػػي طيا ػػو  رصػػ  ثالثػػ  بعػػد  ف  ذابػػت ريػػاح 
ات اسسػومي   ػي المنطقػ ،  علػ  الغػرب  ف يبػذؿ قصػاره جيػده لػ و ال غيير الجليد عف العوقات مػن الار ػ

 ي وف مصيرىا  مصير سابقا ياو
 99/9/9029، الحياة، لندن
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 دوري غولد
 علػف ر ػيس السػلط  الطلسػطيني  مامػود عبػػاس  ػي نيايػ  ااسػبوع عػف ني ػػو  نطيػذ خطػ  طلػب اع ػراؼ بدولػػ  

جلس  الجمعي  العام  لومـ الم ادة، ل ف ليس مف الواق  الػ  ا ف  يػؼ سػينطذ ىػذا ااجػرا    لسطيني   ي
  ي قو    ؿ الطلسطينييف  ي السن  الماقي   ي اف ُيقبلوا دول  عقوا  ي المنظم و

 ىنػػاؾ  ػػي القيػػادة الطلسػػطيني  العليػػا مػػف يسػػألوف ىػػؿ  سػػاوؽ المبػػادرة الػػ   طػػوير م ػػان يـ مػػف 'مراقبػػ  ليسػػت
دول ' ال  'دول  مراقب  ليست عقوا عادي '  ي الوقت الاالي المصلا  الطلسػطيني و قبػؿ ناػو مػف  ػير قػاؿ 

 وزير الخارجي  الطلسطيني رياض المال ي اف الطلسطينييف يجمدوف ن اطيـ  ي ىذا ال أفو
وصػػػا ب  لػػيس واقػػاا مػػا الػػذي سػػيارزه الطلسػػطينيوف بالقػػبط بالطعػػػؿ مػػف ىػػذا ااجػػرا  الػػذي يػػد ن عبػػاس

عريقات بو ال  اعماـ  ي قو  اقيق   نيـ قد يد عوف ثمنا عف ذلؾ اذا  مر مجلس النػواب اامري ػي بوقػؼ 
 مساعدة السلط  الطلسطيني و

و ذلؾ وبالنسب  للس اف  ي ييودا والسامرة  اف ال غيير ال قني ل عريؼ الو د الطلسطيني ال  اامـ الم ادة لف 
لوقػػػعيـ وا  ػػؾ  ػػػي اف امػػػاس س سػػػ غؿ ذلػػػؾ ل سػػخر مػػػف  بػػػو مػػػازف بسػػػبب يمػػنايـ  ػػػعورا ب غييػػػر  بيػػػر 

 'انجازه' السياسيو
ينبغي اف ن  د اف  طوير المطوقي  الطلسطيني  مف م ان  'مراقب   ي اامـ الم ادة' الػ  'دولػ  مراقبػ  ليسػت 

مثػػؿ  وسػػو و عقػػوا عاديػػ ' مػػف جيػػ  قانونيػػ  ا يطقػػي الػػ  ان ػػا  دولػػ   لسػػطيني ،  قػػد ن ػػأت دوؿ جديػػدة 
وجنوب السػوداف بعػد اف  علػف زعما ىػا ااسػ قوؿ، وعلػ   ثػر اع ػراؼ رسػمي مػف عػدة دوؿ بيػذا ااسػ قوؿ 

  وجيت ال  اامـ الم ادة للاصوؿ عل  عقوي   ي المنظم و
مقال   ي صايط  'نيويورؾ  ايمز' ااوؿ  ييا اف يطسر بواعثو الػ  طلػب  9022 يار  25ن ر  بو مازف  ي 

بطلسطيف  نيا عقو عادي   ي اامـ الم ادةو و  ؼ عف  وراؽ لعبو بقولو اف اليدؼ ىو اا قػا  اع راؼ 
'ال   دويؿ الصراع مف جي  قانوني  ا سياسي   قط' و ف يجر اسرا يؿ عل  ىػذا اعسػاس الػ  ماػا ـ دوليػ و 

اولمرت اينمػا نقػؿ وزيػر  ي  واخر مدة ا وم   9002 بن  الطلسطينيوف ىذه ااس را يجي   ي  انوف الثاني 
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عػػدؿ السػػلط  الطلسػػطيني  الػػ  مػػدعي ما مػػ  الجنايػػات الدوليػػ ، مورنػػو او ػػامبو،  صػػرياا يع ػػرؼ بالسػػلط  
الققػا ي   ػي 'داخػػؿ  لسػطيف'و وصػػدر ال صػري  باسػػب اجػرا  ماطػوظ  قػػط  ػي دوؿ  طلػػب  ػدخؿ الما مػػ  

اف يقرر  ُ عد السلط  الطلسطيني   ي ىذا ال ػأف  الدولي ، وليذا اا اج المدعي العاـ لما م  الجنايات الدولي 
 دول و ولـ يادد وزير العدؿ الطلسطيني ادود ' لسطيف'و

بعػػد ثػػوث سػػنيف مػػف الايػػرة ققػػ  او ػػامبو  ػػي  ػػير نيسػػاف مػػف ىػػذا العػػاـ بػػأف لػػيس مػػف سػػلط و اف يقػػرر 
مػـ الم اػدة ال ػي يجػب علييػا  ُ عرؼ السلط  الطلسطيني  بأنيا دول  و ف ىذا ال ػأف يخقػن لومانػ  العامػ  لو

 اف  جري م اورات  ي ىذا ال أف من جيات دولي   الجمعي  العام  لومـ الم ادةو
ُيعلػػؽ الطلسػػطينيوف  ػػي الاقيقػػ  ةمػػاا  ػػي  ف يمػػنايـ  طػػوير م انػػ  السػػلط  الطلسػػطيني   ػػي الجمعيػػ  العامػػ  

جي يـ اف يع قدوا  نيـ ُسػيمناوف اػؽ الاؽ  ي ال قاقي  ي ما م  الجنايات الدولي  ل ف سي وف خطأ مف 
ال قاقي بصورة ةلي و قػاؿ اامػيف العػاـ لومػـ الم اػدة بػاف  ػي مػوف  ػي ااسػبوع الماقػي اف ' مػؿ ال ػعب 
الطلسطيني اف ينقـ ال  اامػـ الم اػدة ذو عمػر مديػد'، ل نػو ذ ػر 'اف مسػار   اقيقػو  يجػب اف ي ػوف ن ػاج 

 رة السوـ  ي ال رؽ ااوسط'وا طاقات ُ ارز بال طاوض  ي اطار مسي
وال  ذلؾ  اف مبادرة  لسطيني    علؽ بما م  الجنايات الدولي  قد  صب  سيطا ذا اديفو  السلط  الطلسطيني  
عنيا  طلب الاؽ  ي اف  قاقي مثؿ دول     مؿ عل  مساا  قطاع غزة، سػ  امؿ المسػ ولي  عػف اطػوؽ 

 القذا ؼ الصاروخي  عل  بلدات اسرا يلي و
اف  بو مازف ومس  اريو المقربيف قلقوف  ما يبدو مف ال عريؼ ااسرا يلي للقط  الغربي  بأنيا منطق  مخ لؼ 
 ييا واسرا يؿ  ييا ا للطلسطينييف  قط مطالب  رعي  مف المناطؽو ولذلؾ قد يطلب الطلسطينيوف اف ي  مؿ 

بأنيػا اػدود الدولػ  الطلسػطيني   ػي  2252قرار الجمعي  العام  لومـ الم ادة ايقا عل   طرؽ يادد خطوط 
المس قبؿو ويغلب عل  الظف اف ينجاوا  ي الاصوؿ عل   أييد   ثػر الػدوؿ ااعقػا   ػي اامػـ الم اػدة ا 

  أييد الوايات الم ادة واسرا يؿو
مػر بأنيا اػدود دوليػ  و انػت  ػي واقػن اا 2252 ذ روف  نو لـ ي ـ ااع راؼ قط بخطوط الرابن مف ازيراف 

و وقبؿ ن وب ارب ااياـ الس   بزمف قصير صرح السطير ااردني  ي اامػـ الم اػدة 2212خط اليدن   ي 
 لـ  ادد ادودا دولي و 2212 ماـ مجلس اامف بأف ا طاقات اليدن   ي 

الذي  ػـ ا خػاذه بعػد اػرب اايػاـ السػ  ، لػـ يػدُع اسػرا يؿ  919وعل  ىذا اعساس لـ يدُع قرار مجلس اامف 
 ال  اانسااب انساابا  امو ال  خط اليدن  قبؿ الاربو

اجر الزاوي  لمسيرة السػوـ  ػي ال ػرؽ ااوسػط و ػاف  ساسػا لمعاىػدات  919وعل  مر السنيف  صب  القرار 
نقلػػت الوايػػات الم اػػدة الػػ   2226السػػوـ ال ػػي وقعػػت بػػيف اسػػرا يؿ ومصػػر وااردفو و ػػي ااوؿ مػػف ايلػػوؿ 

و والطلسػػطينيوف مػػف جيػػ يـ 332و 919 عػػارض  يػػ  مبػػادرة  سػػع  الػػ   غييػػر القػػراريف  اسػػرا يؿ قػػمانات  ا
بواسط  المبادرة ال   طوير م ان  السلط  الطلسػطيني و و ػي الخوصػ   919معنيوف ا ف بابطاؿ  عؿ القرار 

 د ـوتوؼ الػذي  اف ااجرا  الطلسطيني  ي اامـ الم ادة ذو قيم  م  وؾ  يياو اف ال غيير ال قني لم ان  و 
يسعوف اليو لف ي وف مطيومػا ورا  مبنػ  اامػـ الم اػدة، وعلػ  ذلػؾ  انػو سػيمن  قيػادة السػلط  انجػازا قػ يو 

 يعرقونو عل  ال ارع الطلسطينيو
والػػ  ذلػػؾ لػػف ياصػػؿ الطلسػػطينيوف بصػػورة ةليػػ  علػػ  الاػػؽ  ػػي ال قاقػػي  ػػي ما مػػ  الجنايػػات الدوليػػ   مػػا 

 و919الجمعي  العام  الم وقن ما ياؿ ماؿ القرار  يأملوف، وليس  ي صيغ  قرار
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اف ااجػػػرا  الطلسػػػطيني سػػػي وف  ػػػي غيػػػر مصػػػلا  المبػػػادريف ال بػػػار المخ لطػػػيف اليػػػو عنػػػو سػػػُيذ ر الجيػػػات 
المر زيػػػ  الر يعػػػ   ػػػي المج مػػػن الػػػدولي بػػػأف السػػػلط  غيػػػر معنيػػػ  بالسػػػوـ بال طػػػاوض مػػػن اسػػػرا يؿ وقػػػد يقػػػر 
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