
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 : عتابنا عمى مصر لن يتحول إلى قطيعة32بتسامات اليستقبل قافمة أميال من ا ىنية

 أبو مرزوؽ يعمن أن المصالحة معطمة حتى انتياء فترة "الحمل الكاذب"
 إيران ة عمىضربأي قائد كتيبة المظميين في سالح الجو اإلسرائيمي يتوقع ىجومًا عمى لبنان قبل 

 عن الطعام محتجزون في مصر يبدأون إضراباً ال فمسطينيو سورية
  طفال494أسيرة و  40أسير في سجون االحتالل بينيم  0944 رسمي: تقرير

عباس: مستمرون بالمفاوضات حتى 
أشػػػػير المحػػػػددة لػػػػئال  9انتيػػػػاء الػػػػػ
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 أشير المحددة لئال نتحمل فشميا المتوقع 9عباس: مستمرون بالمفاوضات حتى انتياء الػ 1
لمياوضػػات مػػ  راـ اهلل: قػػاؿ رسػػيس السػػفطس اليفسػػطينيس مسمػػود عبػػاس إف النانػػب اليفسػػطين  سيسػػ مر  ػػ  ا

المسددة ليا، وذلؾ مف أنؿ عدـ  سمػؿ مسػسوليس اليشػؿ الم وقػ  ليػا. وأ ػد  9"إسراسيؿ" س ى ان ياء األشير الػ
عباس    مقابفس م  و الػس " ػرانس بػرس" أف قيػادة السػفطس مف زمػس  ػ  المياوضػات س ػى ان يػاء مػد يا ميمػا 

 الدوليس سيف ان ياء ىذه الميفس. إلى المسا ؿ سصؿ عفى األرض، ال  ًا إلى أف السفطس مس عدة لبلن قاؿ
وأشار إلى اس سناؼ مس مؿ إلى مسعى اليفسطينييف لبلنضماـ إلى المؤسسػات الدوليػس  مػا يسػمم ليػـ وضػ  

 .2012مف  شريف الثان /نو مبر  29دولس مراقب الذي سصفوه عفيو    
سػراسيؿ سػراح أسػرا مػا قبػؿ  وقيػ  ا ياقيػػات وأضػاؼ "قبفنػا بػاف ننمػد ذىابنػا لؤلمػـ الم سػدة مقابػؿ أف  طفػؽ ا

 .1993أوسفو عاـ 



 
 
 

 

 

           0ص                                    2404العدد:            32/44/3442 السبت التاريخ:

 32/44/3442وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 : عتابنا عمى مصر لن يتحول إلى قطيعة32يستقبل قافمة أميال من االبتسامات  ىنية 3
ونود مػا اسػماه عبلق يـ م  مصر اس را ينيس رغـ  أفىنيس  إسماعيؿأ د رسيس الس ومس اليفسطينيس    غزة 

 "الع اب الم بادؿ".
وقػاؿ ىنيػس لػبلؿ اسػ قبالو  ػ  منزلػو بملػيـ الشػػاطن غػرب مدينػس غػزة النمعػس لقا فػس "اميػاؿ مػف االب سػػامات 

س اللميس عبػر معبػر ر ػم: "إف ىنػاؾ ع ػاب م بػادؿ مػ  نميوريػس مصػر العربيػس ل نػو l" ال   وصفت أ23
 يس العبلقس م  مصر.لف ي سوؿ إلى قطيعس"، مؤ دًا عفى اس را ين

و شؼ ىنيس النقاب عف أف س وم و عفى  واصؿ شبو يوم  م  الملابرات المصريس لفبسث     ػ م المعبػر 
 و لييؼ معاناة س اف القطاع، ومراقبس ال راقات االس بلؿ ال ياؽ ال يدسس.

ؿ مػػف أمػػس وقػػدـ ىنيػػس ال عػػازي لفشػػعب المصػػري بمق ػػؿ ننػػود النػػيش المصػػري  ػػ   ينيػػر سػػيارة ميللػػس أو 
 عفى طريؽ العريش ر م.

أشػػير مػػف  4وشػػ ر مصػػر عفػػى سػػماسيا لفقا فػػس ال ػػ   سمػػؿ معيػػا معػػان  السػػب والو ػػاء بػػدلوؿ غػػزة بعػػد 
 القطيعس، قاسبًل: "نسف ال نس غن  عف أي بفد عرب  وعفى رأسيـ مصر".

لػػى غػػزة مػػف  ا ػػس مػػف ني ػػو أ ػػد منسػػؽ القا فػػس الػػد  ور عصػػاـ يوسػػؼ أف قوا ػػؿ ال ضػػامف س سػػ مر بالقػػدـو إ
أنساء العالـ س ى لو ر   السصار عنيا، مشيًرا إلى أف  فسػطيف وقضػي يا مسػؤوليس النميػ  وعفػى شػعبيا أف 

 ي وسد.
وأشار إلى إف السفطات المصريس وعد يـ ب قدـ  سييبلت لفقوا ػؿ القادمػس، و ػؽ ةليػس نديػدة سػي ـ العمػؿ بيػا، 

 ر لف نسيؽ لدلوؿ القا فس.مبيًنا أف ا صاالت اس مرت عفى مدار عدة شيو 
 وقاؿ:"سنبذؿ  ا س الوساسؿ المشروعس مف أنؿ دعـ غزة ومساند يا ل سر السصار".

و شػػػؼ أنيػػػـ يي ػػػروف بالوصػػػوؿ إلػػػى غػػػزة عبػػػر البسػػػر بسػػػيف  سمػػػؿ مسػػػاعدات معيشػػػيس لسػػػ اف قطػػػاع غػػػزة 
 المساصريف.

 33/44/3442، فمسطين أون الين
 

 إعادة دحالن السيسيالسعودي لالحتجاج عمى طمب التقى ولي العيد القدس العربي: عباس  2
لندف: الزيارة العانفس ال   قاـ بيا رسيس السفطس اليفسطينيس مسمود عباس لفريػاض يػـو االربعػاء الماضػ  لػـ 

،  مػا نػرت العػادة، ولػـ ي ػف ىػد يا اإلسػراسيفييفي ف غرضيا عرض الر  طػورات المياوضػات "العبثيػس" مػ  
س لميزانيػػس السػػفطس، بػػؿ  ػػاف ىػػد يا الػػرسيس الشػػ وا ممػػا نػػرا معػػو لػػبلؿ زيار ػػو ايضػػا طفػػب مسػػاعدات ماليػػ

ون اسنيػا سػفبيس  أنواؤىػااالليرة لمصر وان ماعا و م  وزير الد اع اليريؽ عبػد الي ػاح السيسػ  وال ػ   انػت "
واضػػػاؼ   مامػػػا" عفػػػى سػػػد قػػػوؿ مسػػػؤوؿ  فسػػػطين  قريػػػب مػػػف عبػػػاس لػػػػ"القدس العربػػػ " ور ػػػض نشػػػر اسػػػمو.

ؤوؿ اليفسطين  اف ما لمسو الرسيس عباس    القػاىرة  ػاف نػوا عػداسيا لػيس لسر ػس سمػاس وقطػاع غػزة المس
 قط، بؿ ل ؿ اليفسطينييف بش ؿ عاـ، واف ما طفبو اليريؽ السيس  مف عباس مف "العمؿ عفى  سقيػؽ وسػدة 

ملابرا   مصػري سر س   م قبؿ السديث عف المصالسس م  سماس،  اف المقصود منو و ؽ ما قالو مسؤوؿ 
لعبػػػاس اعػػػادة المسػػػؤوؿ اليفسػػػطين  السػػػابؽ والميصػػػوؿ مػػػف سر ػػػس  ػػػ م مسمػػػد دسػػػبلف الػػػذي ي عػػػاوف معػػػو 

 المصريوف    الوقت السال  لاصس م  ال صعيد الذي  شيده منطقس سيناء عفى السدود م  قطاع غزة.
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اف يعيػػد العضػػو السػػابؽ  ال يم ػف لػػو - مػػا ا يػػـ الريػػاض –وسسػب المسػػؤوؿ  ػػيف رسػػيس السػفطس اليفسػػطينيس 
لفننس المر زيس لي م مسمد دسبلف الى السر س الف ال ثيريف مف قاد يا يقيوف ضد دسبلف، باالضػا س الػى اف 
دسبلف قاـ ويقوـ ب سر ات مضادة لفسر س ولعباس بش ؿ لاص    سوريس ولبناف، الف المصػرييف يع بػروف 

ـ وسػيطرة سر ػس سمػاس "االلوانيػس" عفػى قطػاع غػزة دسبلف "السصاف" الذي مف لبللو يس طيعوف انيػاء س ػ
 الذي يروف انو بات يش ؿ لمصر مصدرا لفعمفيات االرىابيس.

ويضػػيؼ المسػػؤوؿ اف رسػػيس السػػفطس اليفسػػطينيس مسمػػود عبػػاس ي منػػى عػػودة "الشػػرعيس اليفسػػطينيس" الػػى غػػزة 
 ديد لفسفطس.لغزة  سيصبم مصدر  ي األليرول ف ليس عف طريؽ دسبلف، ويرا انو اذا عاد 

لفقػاىرة ولقاسػو مػ  اليريػؽ السيسػ ، ومػف ىنػا طفػب موعػدا  األليػرةلذلؾ لـ ير م مسمود عبػاس لن ػاسز زيار ػو 
سػػفماف بػػف عبػػدالعزيز ليسػػ ز  األميػػرلفقػػاء القيػػادة السػػعوديس، سيػػث زار الريػػاض وال قػػى ولػػ  العيػػد السػػعودي 

االسيػاف، لعػؿ الريػاض   ػدلؿ بمػا ليػا مػف  سمعو مف  بلـ ىناؾ وصػؿ الػى سػد "القسػوة"  ػ  بعػض عفى ما
عبلقات نيدة ساليا م  النظاـ المصري السال . الندير بالذ ر اف لػدسبلف عبلقػات صػداقس نيػدة مػ  رسػيس 

 بندر بف سفطاف. األميراالس لبارات السعوديس 
 32/44/3442، القدس العربي، لندن

 
 "3بحر: غزة ستنتصر رغم الحصار ونريد صفقة وفاء أحرار " 0

قػػاؿ د. أسمػػد بسػػر الناسػػب األوؿ لػػرسيس المنفػػس ال شػػريع : "إف شػػعبنا ُيريػػد صػػيقس و ػػاء أسػػرار ثانيػػس عفػػى 
 ، ل سرير  ؿ األسرا مف سنوف االس بلؿ".2011غرار الصيقس األولى    أ  وبر 

وأ ػػد بسػػر لػػبلؿ لطبػػس النمعػػس، أمػػس، بمسػػند السػػيد ىاشػػـ  ػػ  سػػ  الػػدرج شػػرؽ غػػزة، أف المقاومػػس ُ طػػور 
نيسيا، " صواريليا وصػفت لفقػدس و ػؿ الربيػ  المس فػس وال زالػت  طػور قػدرا يا"، ال  ػًا إلػى أف غػزة س ن صػر 

 رغـ الظبلـ وال ضييؽ والسصار ورغـ اإلغبلؽ.
وشػػدد عفػػى أف غػػزة سػػ ظؿ رأس السربػػس  ػػ  الػػد اع عػػف أمػػف مصػػر وأمػػف األمػػس العربيػػس، مسػػ ن رًا  ػػ  ذات 

 ميروض عفى القطاع عبر إغبلؽ المعابر وىدـ األنياؽ.السياؽ اش داد وطأة السصار ال
وأضاؼ: "المؤامرة ُ دور عفينا ألف أىؿ غزة يسمفوف الثوابت الوطنيس وسؽ العودة وال ييرطوف بسبس  راب مف 
أرضػػيـ ويريػػدوف  سريػػر  فسػػطيف مػػف البسػػر إلػػى النيػػر ويريػػدوف  سريػػر القػػدس أولػػى القبف ػػيف ومسػػرا النبػػ  

 عفى غزة". لذلؾ يضيؽ العالـ
و سػػاءؿ بسػػر: "لمػػاذا ُيضػػيؽ عفػػى أىػػؿ غػػزة ويمنػػ  أطياليػػا ومرضػػاىا وطبلبيػػا مػػف السػػير عبػػر معبػػر ر ػػم 
ولماذا ُيغفؽ المعبر لي ػرات طويفػس وييػ م أليػاـ معػدودة  قػط .. إنيػـ يضػيقوف عفينػا ألننػا ب نػا رأس سربػس  ػ  

 موانيس االس بلؿ س ى  سرير األسرا والمسرا".
ف الشػعب اليفسػطين   ػ  غػزة ال يريػد أنياقػًا ألنيػا "ظػاىرة اسػ ثناسيس اضػطر إلييػا شػعبنا ن ينػس وندد  أ يػده أ

ال ضييؽ والسصار اللانؽ"، مضييًا : "نريد أف يعمػؿ معبػر ر ػم بشػ ؿ داسػـ لػدلوؿ األ ػراد والبضػاس   ف يػ م 
 األبواب الرسميس لشعبنا".

ذه المؤامرة وال يد باليؿ والنيار ضد قضي نا اليفسطينيس ومضى يقوؿ : "يا شعبنا ال  س غربوا ىذا السصار وى
وضد غزة والقدس .. ىذه سنس اهلل    أرضو نسف    ال بار وسنن صر  يو بالصبر والنصر وال م يف القادـ 

 لشعبنا وأم نا".
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سػبلميس و   السياؽ، ندد الناسب األوؿ لرسيس المنفس ال شريع  مطالب و لفقادة العرب والشعوب العربيػس واإل
بضػػرورة ال سػػػرؾ العانػػؿ لنصػػػرة مدينػػػس القػػدس المس فػػػس. وقػػاؿ: "القػػػدس  صػػػرخ و ػػسف واإسػػػبلماه وا قدسػػػاه وا 

 مع صماه ل ف اهلل يسم  ويرا وسيبارؾ    أىؿ  فسطيف ومقاوم يـ و   السبلح الذي يسمفوف".
 33/44/3442، فمسطين أون الين

 
 ثون وضع القدس قريبًا في جمسة خاصةالمالكي: وزراء خارجية الدول اإلسالمية سيبح 4

عبد الرؤوؼ ارناؤوط: أعفف د.رياض المال  ، وزير اللارنيػس،  ػ  سػديث لػػ"األياـ" أف وزراء لارنيػس الػدوؿ 
اإلسبلميس سييردوف نفسس لاصس لبسث ال طورات    مدينس القدس يـو ال اس  مف الشير المقبػؿ  ػ  غينيػا، 

 ربيس لعقد ان ماع مش رؾ لبسث ال طورات    المدينس.ػ مغ مشيرا إلى ا صاالت  فسطينيس
عفػػى صػػعيد ألػػر،  قػػد وصػػؼ المػػال   العبلقػػس مػػ  إيػػراف بأنيػػا "عبلقػػس مسػػ قرة" مشػػيرا إلػػى انػػو"ال يونػػد  ييػػا 

نما عبلقس مس قرة سا ظنا عفى و يرة مف العبلقس عفى مدا سنوات طويفس ".  صعود وىبوط وا 
 32/44/3442األيام، رام اهلل، 

 
 تكرم مدير المخابرات الفمسطينية لدوره في اختطاؼ أبو أنس الميبي CIAالػالوطن" الميبية:" 6

واشنطف: قاؿ مصدر  فسطين  مطف     العاصمس االمري يس اف و الس الملابرات المر زيس  –اف اليت برس 
م نانا لمػا يبذلػو الفػواء االمري يس قد أساطت زيارة مدير الملابرات اليفسطين  الفواء ماند  رج برعايس لاصس ا

 رج مف نيود  بيرة ل نميس العبلقات األمنيس م  واشنطف و ػؿ أبيػب، مضػييا اف الو الػس بصػدد   ػريـ لػاص 
ومميػػز لفػػواء  ػػرج.  وأضػػاؼ المصػػدر اليفسػػطين  المطفػػ  بػػاف ال قػػدير اللػػاص الػػذي يسظػػى بػػو الفػػواء  ػػرج 

لى قضايا و و رات إقفيميس، لاصس بعد اف ننػم الفػواء ي لطى سدود المفؼ االمري   اليفسطين  االسراسيف  ا
  رج     قديـ عوف  بير لفملابرات االمري يس    مفي  ليبيا والصوماؿ.  

وو ؽ  قرير معفومات مسرب سفمو الفواء  رج الى رسيسو مسمود عباس،  اف ضابطيف  فسطينييف  ػابعيف لػو 
مس لو الس الملابرات االمري يس ساعدت  ػ   سديػد  سر ػات    ليبيا قدما إسياما مميزا     و ير معفومات قي

' ابو أنس الفيب ' وال طا و مف قبؿ قوة  وماندوز أمري يس بعد أداسو لصػبلة الينػر  ػ  أسػد نوامػ  العاصػمس 
 الفيبيس طرابفس    شير ا  وبر الماض .

 34/44/3442، طرابمس، الوطن

 
 تى انتياء فترة "الحمل الكاذب"المصالحة مع حركة فتح مؤجل حممؼ  :أبو مرزوؽ 7

غزة ػ أشرؼ اليور: قاؿ موسػى أبػو مػرزوؽ عضػو الم  ػب السياسػ  لسر ػس سمػاس أف مفػؼ المصػالسس مػ  
سر ػػس  ػػ م مؤنػػؿ س ػػى ان يػػاء   ػػرة مػػا اسػػماىا "السمػػؿ ال ػػاذب"، قاصػػدا المياوضػػات مػػ  إسػػراسيؿ، وانػػو ال 

 صسس ألف   وف سماس ى  السبب    ذلؾ.
ؽ المقػػيـ  ػػ  العاصػػمس المصػػريس القػػاىرة  سػػت عنػػواف "إلػػى أيػػف نسػػف ذاىبػػوف" يقػػوؿ: " ػػ  و  ػػب أبػػو مػػرزو 

المياوضات اس قاالت لفيريؽ المياوض اس نانًا عفى ال ياوض نيسو الذي يمض  ببل معنى"، مشيرا إلى أف 
لمنظمػس ال سريػر، المياوضات نيسيا ذىب إلييا أبو مازف بػ "قرار منيرد" عفػى غيػر مػا أقر ػو الفننػس ال نييذيػس 

مما ينعؿ ىناؾ  سػاؤؿ بسسػب أبػو مػرزوؽ عػف "المنظمػس ولنن يػا ال نييذيػس ومسػ قبفيا  ػ  ظػؿ عػدـ اس ػراـ 
 قرارا يا".
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وأشػػار إلػػى أف شػػدة الثقػػس باألمري ػػاف واس ػػراـ "السمػػؿ ال ػػاذب" ل سػػعس شػػيور الػػذي قػػدموه لفيفسػػطينييف، عفػػى 
ن قػػدا المسػػؤوؿ  ػػ  سمػػاس الػػدلوؿ  ػػ  ال يػػاوض مػػ  إسػػراسيؿ اع بػػار أنيػػـ وعػػدوا بالدولػػس عشػػرات المػػرات، م

وى  ال   لػـ  وقػؼ لػبلؿ العمفيػس السياسػيس والمياوضػات الناريػس واال ياقيػات السػابقس االسػ يطاف وال ال يويػد 
    القدس وال اإلنراءات العنصريس.

ى أف يػػػ ـ لبلليػػػا ودلػػػؿ اليفسػػػطينيوف  ػػػ  مياوضػػػات مػػػ  إسػػػراسيؿ برعايػػػس أمري يػػػس مػػػد يا  سػػػعس شػػػيور عفػػػ
ال وصػػؿ لسفػػوؿ لنميػػ  مفيػػات السػػؿ النيػػاس ، واسػػ لدـ أبػػو مػػرزوؽ مصػػطفم "السمػػؿ ال ػػاذب" لفداللػػس عفػػى 

  شؿ المياوضات    نياي يا بعد  سعس شيور.
و طػػرؽ أبػػػو مػػػرزوؽ  ػػػ   صػػػريسو إلػػػى سػػػوادث إطػػػبلؽ النػػار عفػػػى قيػػػادات   ساويػػػس وأعضػػػاء مػػػف  ػػػ م  ػػػ  

ابو زايدة ومف قبفو ماند أبو شمالس، مشػيرا إلػى أنػو لػـ  ونػو ا يامػات لسمػاس المنفس ال شريع  وىـ سيياف 
بالوقوؼ وراء الينمات ال   نيذت    مدينس راـ اهلل بالضيس الغربيس "ألف    ذلؾ إشػارة إلػى عنػزىـ األمنػ  

سضار ومبلسقس المش بييف سسب  ونيات السيد الرسيس".      ضبط وا 
يػػو "مػف يػػا  ػرا يسػػ يدؼ ىػؤالء ولمػػاذا"، و ػاب  يقػػوؿ بأسػفوب اس يسػػاري "إذا وطػرح أبػػو مػرزوؽ  سػػاؤال قػاؿ  

 اف األمر ال ي س  لآلراء المل فيس ونسف شاىدنا  يييس ال عامؿ مػ   ػؿ المعارضػيف ماليػًا وسياسػيًا ل ػف ىػذه 
ف  ػاف لػذلؾ سػوابؽ  ثيػرة"، مشػيرا إلػى سػوادث اللػبلؼ  ػ   ػ م وأنيػا السػبب  ػ   المرة بػيطبلؽ الرصػاص وا 

عمفيات إطبلؽ النار واف ذلؾ سببو "نيز سياسػ  يس ػاج إلػى سػديث ل ػوف ىػذا األمػر ال يلػص  ػ م وسػدىا 
 ل ونيا    قيادة السفطس والمنظمس بؿ ىو شأف وطن  عاـ".

و طػػرؽ إلػػى المصػػالسس بػػالقوؿ المصػػالسس مؤنفػػس س ػػى ان يػػاء   ػػرة السمػػؿ ال ػػاذب"، وأضػػاؼ " ػػ   ػػؿ يػػـو 
ألوراؽ ال    ـ السديث عنيا مؤلرًا مف سماس وغيرىا إال أف ذلؾ  فو  ػ  غيػر زمانػو، ذريعس رغـ األ  ار وا

وعفينا االن ظار". و   نيايس ما   ب قاؿ أف ىناؾ مسؤواًل عػف  ػؿ ذلػؾ، أي اف ىنػاؾ، بسسػب أبػو مػرزوؽ 
مسػؤوؿ "مسؤوؿ عف طريقػس سػؿ اللبل ػات بالبفطنػس، ومسػؤوؿ عػف السالػس الوطنيػس ال نظيميػس لسر ػس  ػ م، و 
دارة الظير ليا، وأليرًا مسؤوؿ عف اإلنابس عفى سؤاؿ إلى أيف نسف ذاىبوف".  عف  وقؼ المصالسس وا 

 32/44/3442، القدس العربي، لندن
 

 أبو زىري: مفاجآت حماس في الحرب المقبمة تبقى الورقة الرابحة وال يمكن الكشؼ عنيا  8
، بػأف "ىػذه سمػاس، سر ػس قاؿ النػاطؽ باسػـ : القدس دوت  وـ - غزة سػام  أبػو زىػري، لػػ القػدس دوت  ػـو

 بقػػى طػػ  ال  مػػاف والسػػريس و بقػػى ورقػػس سمػػاس الرابسػػس  ػػ  أي ]  ػػ  السػػرب المقبفػػس مػػ  إسػػراسيؿ  الميانػػ ت 
 معر س مقبفس وال يم ف ال شؼ عنيا".

إرىػاب الشػعب  ورأا    ال صعيد اإلعبلم  والميدان  اإلسراسيف ، بأنػو "ال يم ػف أف ي سػر إرادة المقاومػس أو
اليفسطين ، وأف المقاومس لدييا الناىزيس لموانيػس أي عػدواف  بيػر"، ال  ػا إلػى أف إسػراسيؿ لػـ  وقػؼ عػدوانيا 

 عفى القطاع منذ أشير طويفس.
مف نانبو رأا الد  ور عدناف أبو عامر، المسفؿ السياس  والمل ص    الشؤوف اإلسػراسيفيس، بػأف مػا ينػري 

نيػػابػػارة عػػف "مناوشػػات بػػيف إسػػراسيؿ والمقاومػػس"، عفػػى األرض مػػؤلرا، ىػػو ع مرشػػسا ألف  سػػ مر دوف أف  وا 
 ر ي  و ير يا إلى موانيس مي وسس، وأف النانبيف يريداف إرسػاؿ رسػاسؿ سػوؿ قػدرا يما مػف لػبلؿ ال صػريسات 

نانباف والعروض ال    نظـ ىنا وىناؾ، دوف أف يس بعد    الوقت ذا و وقوع موانيس عس ريس، إذا ما قرر ال
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ما   ررت سادثس ا  شاؼ نيؽ ما أو وقعت عمفيس مماثفس  إذا   لسظس ما لوض مثؿ ىذه الموانيس لاصًس 
 ليا.

وأ د أف المقاومس  ساوؿ مف لبلؿ إظيار بعض قدرا يا إيصاؿ رساسؿ إلسراسيؿ، ل بم نماسيا عػف الػدلوؿ 
ا يا عفػى القطػاع بأنيػا لػف  قبػؿ بيػرض    معر س معيا،  ما أف إسراسيؿ  ساوؿ إظيار نيسيا مف لبلؿ غار 

 أي وقاس  نديدة ضدىا، موضسا أف أي معر س س  وف بونو نديد وأف الطر يف سيظيراف قدرا يما لبلليا.
 32/44/3442، القدس، القدس

 
 " لنصرة القدسنالمسمميحماس تثمن دعوة "عمماء  9

العػػػالم  لعفمػػػاء المسػػػفميف سّ ػػػاـ  ثّمػػػف عػػػّزت الّرشػػػؽ عضػػػو الم  ػػػب السياسػػػ  لسر ػػػس سمػػػاس دعػػػوة اال سػػػاد
وشعوب وروابط العفماء ومؤسسا يـ إلى  لصيص يوـ غٍد النمعس يومػًا لنصػرة األقصػى المبػارؾ وال ضػامف 

 م  المرابطيف.
( عفػػػى ضػػػرورة ال سػػػّرؾ العانػػػؿ لسمايػػػس 21/11وأ َّػػػد الرشػػػؽ  ػػػ   صػػػريم صػػػسي  مسػػػاء اليػػػوـ اللمػػػيس  

يديس ال   ي عّرض ليػا يوميػًا وال ػ  يسػعى االسػ بلؿ مػف لبلليػا إلػى األقصى المبارؾ مف لطر الينمس ال يو 
 طمس معالمو.

وشػػػّدد الرَّشػػػؽ عفػػػى أىميػػػس ىػػػذه الػػػدَّعوة وعفػػػى دور عفمػػػاء األّمػػػس  ػػػ  سشػػػد الطاقػػػات و وسيػػػد النيػػػود لنصػػػرة 
واإلسػبلميس األقصى المبارؾ، داعيًا نماىير شعبنا اليفسطين     أما ف ونوده  ا ػس ونمػاىير أم نػا العربيػس 

إلى  فبيس النداء واالس نابس نصرة ألولى القبف يف ومسرا النبّ  صّفى اهلل عفيو وسّفـ، و ضامنًا م  المقدسييف 
 والمرابطيف ودعـ صمودىـ ومقاوم يـ لبلس بلؿ.

 32/44/3442، السبيل، عّمان
 

 في تقرير مصيره الشعب الفمسطينيحماس ترّحب بالقرار األممي بحؽ  44
سمػػػاس اع مػػػاد لننػػػس الشػػػؤوف االن ماعيػػػس والثقا يػػػس واإلنسػػػانيس ال ابعػػػس لفنمعيػػػس العامػػػس لؤلمػػػـ  رسبػػػت سر ػػػس

 الم سدة بأغفبيس ساسقس مشروع قرار بعنواف "سؽ الشعب اليفسطين      قرير المصير".
ػب بيػذا القػرار الػذي يعػدل لطػوة  ػ  اال  نػاه وصرح مصدر مسؤوؿ  ػ  السر ػس  عقيبػا عفػى القػرار بقولػو "نرسا

ػػػػسيم، ل نَّيػػػػا غيػػػػر  ا يػػػػس أمػػػػاـ غطرسػػػػس المس ػػػػؿ الصػػػػييون  ونراسمػػػػو الم واصػػػػفس ضػػػػد أرضػػػػنا وشػػػػعبنا  الصَّ
 ومقدسا نا".

و اب  "نؤّ د أفَّ المن م  الدول  بمؤسسا و المل فيػس ي سّمػؿ المسػؤوليس عػف اسػ مرار العػدواف الصػييون  لعػدـ 
 المواثيؽ الدوليس".وضعو سّدًا الن يا ات االس بلؿ لفقوانيف واألعراؼ و 

وشددت "سماس" عفى "أفَّ شػعبنا اليفسػطين  وقػواه السّيػس لػف   نػازؿ عػف سقوقيػا الثاب ػس، وسػ ظؿ داسمػا وأبػدا 
م مس س بيا مدا عػس عنيػا بالوسػاسؿ  ا ػس، ولػف  قبػؿ بػأّي سفػوؿ نزسيػس أو ا ياقػات  يػّرط  ػ  سقوقيػا وثواب يػا 

 س ى اس ردادىا  امفس غير منقوصس".
 33/44/3442، الفمسطيني لإلعالم المركز

 
تيامنا في أحداث مصر باطل :البردويل 44  حماس ال تؤمن بتصدير العنؼ خارج فمسطين وا 
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" ػ يوسؼ سمػاد: قػاؿ النػاطؽ الرسػم  باسػـ سر ػس سمػاس صػبلح البردويػؿ اف سر  ػو  سػارب  غزة "رأي اليـو
بيػػػت  أنصػػػارونماعػػػس " اإلرىػػػابب بغػػػزة "سر ػػػس وس ومػػػس سمػػػاس  ػػػ  قطػػػاع غػػػزة  سػػػار  اإلرىابيػػػسالنماعػػػات 

 المقدس" ال    س يدؼ االمف والنيش المصر، يضيؼ، سماس ىانمت مرارا ىذه النماعات".
"سوار الساعس" الذي يبث عفى قناة المياديف الفبنانيس،  األسبوع وأضاؼ البردويؿ لبلؿ مدالفس    البرنامز 

"    قطاع غػزة، لػذلؾ مػف الغريػب اف اإلرىابيست بيف سماس و"النماعا أصبل"ىناؾ عبلقات سفبيس وم و رة 
 والنماعات ال    شف ىنمات ضد النيش المصري". و ؽ  عبيره اإلرىابنسم  اف سماس  دعـ 

 اإلعػػبلـوأ ػػد البردويػػؿ الػػذي يع بػػر شػػديدا  ػػ  ال صػػريسات الصػػسييس ضػػد لصػػـو سر  ػػو " ػػؿ ذلػػؾ بسػػبب 
 د يا النيؿ مف المقاومس الصامدة    قطاع غزة".السفب     مصر، والذي يشف سمفس مسعورة لؤلسؼ، ى

المسػفميف مسمػد البف ػان  "بيػدوء نبيػس سػيناء مقابػؿ  اإللػوافوعف  يسير  صريم سابؽ لفقيادي    نماعػس 
عػودة الػرسيس مرسػ  لفرساسػػس" قػاؿ البردويػؿ" انػا لسػػت مسػسوؿ عمػا يقولػو السػػيد البف ػان ، ول ػف يسػػ طي  أي 

الرسيس مرس  قادر عفػى وقػؼ مثػؿ ىػذه النماعػات ووقػؼ ىنما يػا، الف الػرسيس  أفيييما، وى   أف إنساف
   سيناء، أي انو قادر عفى  يعيؿ دور النيش إليقاؼ  اإلرىابيسمرس  قاد بنيسو السمبلت ضد النماعات 

 ىذه النماعات".
طريقػػس مل فيػػس يييميػػا ب أفمضػػييا "المي ػػرض اف  ييػػـ  صػػريسات البف ػػان  بيػػذه الطريقػػس، ول ػػف الػػذي يريػػد 

 سياسس مف وراء ىذا الييـ". أىداؼيس طي  الف لو 
وقػػاؿ البردويػػؿ الػػذي يعمػػؿ مساضػػرا  ػػ  نامعػػس   بػػ  سمػػاس بغػػزة "انػػا لسػػت م سػػدثا عػػف البف ػػان  وال ناطقػػا 
باسـ الرسيس مرس ، أنا أ سدث عف سر س سماس ال   ال  ؤمف ب صدير العنؼ لارج  فسطيف، وا  يامنا    

 طؿ و اذب لؤلسؼ".أسداث مصر با
و   سؤالو عف سبؿ ال عاوف بػيف سمػاس والملػابرات المصػريس قػاؿ البردويػؿ "الملػابرات المصػريس أ ػدت لنػا 
أف ال عبلقس لسماس باألسداث    مصر، و   الي رة الماضيس  بادلنا المعفومات م  الملابرات المصػريس وال 

 نزاؿ". سسب سديثو
لفواء الم قاعد واللبير االسػ را ين  المصػري مسمػود عبػد المػنعـ الػذي نيػى و اف يقابؿ البردويؿ    النقاش ا

 إالمػػف سمػػاس  ػػ  غػػزة  األشػلاص ػبلـ البردويػػؿ وقػػاؿ اف الملػػابرات السربيػس طالبػػت معفومػػات عػػف بعػػض 
 " أي الملابرات المصريس" لـ   فقى ردا س ى اآلف. أنيا

 32/44/3442، رأي اليوم، لندن

 
 
 

 اريون يشرعون بخطوات تصعيدية من بينيا اإلضراب حماس: األسرى اإلد 43
أشػػار عضػػو المنفػػس ال شػػريع  اليفسػػطين  عػػف مسا ظػػس اللفيػػؿ، ننػػوب الضػػيس الغربيػػس : اللفيػػؿ   فسػػطيف(

المس فس، المسرر باسـ الزعارير، إلى أف االس بلؿ اإلسراسيف  يسعى لػ"ق ؿ الروح المعنويس لفشػعب اليفسػطين  
 موزه ونواب شرعي و باالع قاؿ اإلداري".عبر اس يداؼ قاد و ور 

وليت الناسب عف   فس "ال غيير واإلصبلح البرلمانيس" ال ابعس لسر س "سماس"    ال شريع  اليفسػطين ، لػبلؿ 
(، إلى أف االسصاسيات ال ػ  أ ػدت 22/11 صريم صسي  م  وب وصؿ "قدس برس"، نسلس منو النمعس  

 ( دليبًل قاطعًا عفى قولو.160سنوف االس بلؿ ووصوليا لػ ار ياع عدد المع قفيف اإلدارييف    
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وبػػيف الزعػػارير أف االع قػػاؿ اإلداري يمثػػؿ "اع ػػداًء عفػػى سريػػس أبنػػاء الشػػعب اليفسػػطين  بػػدوف ونػػو قػػانون  
 وبدوف ونو ألبلق  و قؼ ضده المؤسسات الدوليس، وىو ملالٌؼ لنمي  قوانينيا وأعرا يا".

(، بعد عاـٍ واسٍد مف االع قاؿ 21/11سفطات االس بلؿ عنو، أمس اللميس  وأضاؼ الزعارير الذي أ رنت 
أف السبس اإلداري "مقيت وال إنسػان  وملػالؼ لفقػوانيف الدوليػس". مؤ ػدًا أف األسػرا يعػانوف منػو بشػ ؿ  بيػر 

 وىو ما يد عيـ لفسراؾ لوقؼ ىذه المعاناة.
طػػواٍت  صػػعيديًس، ومنيػػا اإلضػػراب المي ػػوح عػػف وأعفػػف الناسػػب الزعػػارير أف األسػػرا اإلداريػػيف سيلوضػػوف ل

الطعػػاـ إلنيػػاء  ػػابوس اع قػػاليـ. موضػػسًا أف معانػػاة األسػػرا مسػػ مرة  ػػ  ظػػؿ غيػػاب  سػػرؾ سقيقػػ  مفمػػوس 
 عفى األرض لئل راج عنيـ، عفى سد  عبيره.

 33/44/3442قدس برس، 
 

 ئيسة يحيموفيتشوزير الرفاه السابؽ إسحاؽ ىيرتسوغ يفوز برئاسة حزب العمل وُيطيح بالر  13
 از الوزير السابؽ وعضو ال نيست اسساؽ ىير سوغ    ان لابات رساسس سزب  : زىير أندراوس -الناصرة 

مف النالبيف  يما سصفت رسيسس السزب الساليس يسيمو ي ش عفى  %85العمؿ سيث سصؿ عفى  أييد 
 مف األصوات  قط.  11%

بالقوؿ إّف يسيمو ي ش ناءت إلى زعامس سزب العمؿ وعّقبت صسييس ى ر س العبرّيس عفى ىذه الن ينس 
المعارض مف صيوؼ الشعب، ول ّنيا لسرت النلبس، ال  ًس إلى أّف   برىا عفى أعضاء السزب،  اف أسد 

 األسباب الرسيسّيس    اليزيمس ال   لسقت بيا. 
ّ دت بش ؿ غير قابؿ ندير بالذ ر أّف االس طبلعات ال   نرت عشيس االن لابات عفى رساسس سزب العمؿ أ

 لف أويؿ بأّف يسيمو ي ش س  غّفب عفى منا سيا بالضربس القاضيس.
ووصيت يسيمو ي ش السباؽ عفى رساسس سزب العمؿ بسباؽ نزيو و عيدت ب قديـ المساعدة قدر اإلم اف 

 لرسيس السزب النديد مف انؿ  عزيز سزب العمؿ  بديؿ لفيميف االق صادي واالن ماع  لن نياىو. 
ف ناسي يا قالت الناسبس زىا ا غفسوف رسيسس سزب  ميري س(، المسسوب عفى ما ُيّسمى باليسار اإلسراسيفّ  م

الصييونّ ، إّنيا  دعو سزب العمؿ إلى البقاء    صيوؼ المعارضس إلى نانب ميري س وعدـ االنضماـ إلى 
 س ومس ن نياىو. 

 23/11/2013، القدس العربي، لندن
 
 

 "حقوؽ الييودبػ"تطالب الدول العربية  "سرائيلسيمفان شالوم: "إ 14
، عدـ صدور قرار واسد  ى : مسمد البسيري اس ن ر وزير الطاقس والبنيس ال س يس اإلسراسيفى سيفياف شالـو

،  ى  فم و  ."البلنسيف الييود الياربيف مف الدوؿ العربيس"األمـ الم سدة عف سقوؽ مف وصييـ بػ وقاؿ شالـو
، الذا ُعقد بمقر األمـ الم سدة  ى نيويورؾ، مساء "لس لبلنسيف الييود مف الدوؿ العربيسالعدا"أماـ مؤ مر 
ألؼ النن  فسطينى، ل ننا لـ نسم  ولو  فمس  000نسم   ثيرا  ى األمـ الم سدة عف معاناة "اللميس: 
 ."ألؼ النن ييودا لرنوا مف الدوؿ العربيس 580واسدة عف 

، سعيا مف  يس اإلسراسيفيس أف المؤ مر ينعقد لفعاـ الثانى عفى ال والاالق صاد« نفوبز»وذ رت صسييس 
األىواؿ ال ى  عرض ليا مسات اآلالؼ مف الييود، الذيف "العاـ الدولى بما  سميو  يإسراسيؿ ل عريؼ الرأ
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اضطروا إلى ال لفى عف منازليـ ومم ف ا يـ  ى الدوؿ العربيس، مف أنؿ اليروب مف الملاطر ال ى 
 ."ـ ىناؾواني ي

، إنو    عفى الدوؿ العربيس أف   سمؿ المسؤوليس عف الثروات واألراض"وقاؿ الوزير اإلسراسيفى سيفياف شالـو
 ."ال ى  مت مصادر يا مف الييود الذيف ىربوا مف  فؾ الدوؿ

 23/11/2013، المصري اليوم، القاىرة
 

 إيران ة عمىضربأي مى لبنان قبل في سالح الجو اإلسرائيمي يتوقع ىجومًا ع المظميينقائد كتيبة  15
اع بر قاسد   يبس المظفييف    سبلح النو اإلسراسيف  إ يمار بف ساييـ أف : ةماؿ شسادة -القدس المس فس 

ال غييرات الساصفس    الشرؽ األوسط لطيرة وم صاعدة، ما يس ـ عفى إسراسيؿ االس مرار    االس عداد 
ساييـ إف "اليبوط بالمظفس مازاؿ ىد ًا مر زيًا    النيش، ي طفب مف  وقاؿ بف أللطر السيناريوات الم وقعس.

" F16iيذ ر أف قاسد سرب طيراف "  النيش اإلسراسيف  ضماف  أىيؿ الوسدات العس ريس    ش ؿ م واصؿ".
   النيش اإلسراسيف ،  شؼ أف "سبلح النو ينري يوميًا  دريبات عفى ىنوـ قريب وبعيد المدا"، وأنو 

  نييذ ىنـو عفى لبناف قبؿ أي ضربس عفى إيراف".ي وق  "
وقاؿ،     صريسات لمصادر إعبلميس إسراسيفيس، إف "أقرب سيناريو ىو ىنوـ عفى لبناف، وس نيذ اللطس 

 بمشار س م ثيس لفطاسرات عفى أف ي وف الينوـ سريعًا، دقيقًا، ومدمرًا.
صاروليس لبلؿ السنوات األليرة، وبات يمفؾ وليت الضابط اإلسراسيف  إلى أف "سزب اهلل ضاعؼ قو و ال

 رسانس صاروليس ال   بلءـ م  سنـ  نظيـ أو سر س، إنما لدولس  امفس، وى   رسانس مونيس  فيا ضد 
 إسراسيؿ، وعفيو بات السزب  يديدًا أساسيًا إلسراسيؿ". 

 23/11/2013، الحياة، لندن
 

 ين شارون وموفاز لمتخمص من الرئيس عرفاتاالسرائيمية تعيد بث مقطع لحديث ب العاشرةالقناة  16
أعادت القناة العاشرة االسراسيفيس    سياؽ  سقيؽ وثاسق  سمؿ عنواف "شاروف االن ياضس  :القدس المس فس

الثانيس" بث مقط  لسديث دار بيف رسيس الوزراء اإلسراسيف  األسبؽ أرسيؿ شاروف وقاسد أر اف نيش 
ما أف الصسيييف يسنفوف الصوت سيث قاؿ مو از: "ينب أف نطيره" االس بلؿ شاؤوؿ مو از دوف أف يعف

   إشارة إلى الرسيس الشييد ياسر عر ات، ويرد شاروف بالقوؿ: "أنا أعفـ" ويرد مو از: "ىذه  رصس 
 سانسس.. ليس لدينا  رصس ألرا".

 23/11/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 "إسرائيل"يرة إلى نقل مصابين سوريين بجروح خطعبرية:  مصادر 17
ذ رت مصادر عبريس، مساء اليوـ النمعس، أف النيش اإلسراسيف   : رنمس لاصس -القدس دوت  ـو -غزة

 نقؿ نريسيف سورييف إلى إسراسيؿ ل فق  العبلج.
وأوضست وساسؿ إعبلـ عبريس، أف النريسيف أصيبا بنروح لطيرة، لبلؿ االش با ات الداسرة    سوريا، 

سوريا  111 ـ نقفيما إلى المر ز الطب     النفيؿ الغرب  بنياريا، والذي أشرؼ عفى عبلج  مشيرًة إلى أنو
 ال يزالوف ي فقوف العبلج  يو. 11مف بينيـ 

 22/11/2013، القدس، القدس
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 "1منطقة "اي  "رجيبيم" االستيطانية: الفمسطينيون يقيمون "بؤرًآ استيطانية" في حركة 18

إّدعت سر س "رنيبيـ" االس يطانيس     قرير ليا إف اليفسطينييف  : رنمس لاصس -القدس دوت  وـ -راـ اهلل
بيف القدس ومس وطنس معاليو ادوميـ المقامس عفى  E1يقيموف  بؤر غير قانونيس(    نمي  انساء منطقس 

اراض  المواطنيف،    مساولس، سسب إّدعاء السر س، للفؽ الوقاس  عفى االرض والسباط االس يطاف 
 يودي    الم اف.الي

وذ ر الموق  االل  رون  لػ "القناة السابعس"    ال فيزيوف االسراسيف ، نقبل عف السر س الم طر س اف مسات 
المؤدي الى البسر الميت، واشارت  1المبان  اقيمت سوؿ مس وطنس معاليو ادوميـ عفى طوؿ الشارع رقـ 

س االمر الذي يش ؿ سيولس    سرعس إنناز بناسيا، السر س إلى أف المبان  اقيمت بسقوؼ مف ألواح معدني
    ظؿ غياب رقابس ا راد االدارة المدنيس سسب إّدعاء السر س االس يطانيس.

 22/11/2013، القدس، القدس
 

        بيتنا"  ": بوادر تشير إلى قرب إنياء تحالؼ "الميكودمعاريؼ" 19
(، إنو مف المس مؿ وقوع 11|22ر اليوـ النمعس  قالت صسييس معاريؼ العبريس    عددىا الصادالناصرة: 

عمفيس  صؿ     سالؼ "الفي ود بي نا"    ساؿ عدـ قياـ السزب السا ـ برساسس رسيس الوزراء اإلسراسيف  
بنياميف ن نياىو ببذؿ النيود البلزمس    ا ناه  وسيد السزبيف وعدـ اق صار األمر عفى الشرا س السياسيس 

  قط.
عف مسؤوؿ    سزب "إسراسيؿ بي نا" الذي ي زعمو وزير اللارنيس أ يغدور ليبرماف، قولو ونقفت الصسييس 

"الوض  السال  يفزمنا بأف ن وف مسؤوليف،   ؿ مف ن نياىو وليبرماف مق نعاف بأف ىذا الوقت غير مناسب 
 إلنراء أي  غييرات سياسيس"،  ما قاؿ.

ين ِو بش ؿ رسم ، ومف الم وق  أف يس مر س ى نيايس  ولي ت إلى أف النقاش    سزب "إسراسيؿ بي نا" لـ
األسبوع المقبؿ، سيث سيقوـ ليبرماف ب قديـ عرض سياس  سوؿ  طفعات سزبو أماـ الفننس المر زيس لو. 
و اف وزراء ونواب    البرلماف اإلسراسيف  "ال نيست" مف أعضاء سزب ليبرماف، قد عقدوا نفسس مطولس يـو 

وا لبلليا مسألس اإلبقاء عفى ال سالؼ م  سزب "الفي ود" أو االنيصاؿ عنو،  ما النمعس الماضيس، بسث
 ان م  أعضاء س ر اريس السزب    نقاش ةلر يـو األربعاء الماض  لبسث ذات المفؼ.

ونقفت الصسييس عف مسؤوليف شار وا    االن ماعات السابقس، قوليـ "إنو ولبل ًا ل ونيات ليبرماف  يف قرار 
مونود، ول ف نسف مس مروف    الوسدة م  سزب الفي ود وعفى األقؿ    ىذا الوقت"، و ؽ  االنيصاؿ

 قوليـ.
و ندر اإلشارة الى أف رسيس الس ومس االسراسيفيس  اف قد قدـ مبادرة قبؿ لمسس أشير لدمز سزبو "الفي ود" 

 المناوسس لو دالؿ سزبو.و"إسراسيؿ بي نا" ضمف  سالؼ واسد، ىاد ًا مف وراء ذلؾ إلى اضعاؼ ال   بلت 
 22/11/2013قدس برس، 

 
 عن الطعام محتجزون في مصر يبدأون إضراباً ال سورية فمسطينيو 34
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قػاؿ عػدد مػف بػيف عشػرات البلنسػيف القػادميف مػف : مصػطيى صػالم -عبد المنعـ درار  - روي رز -القاىرة 
ـو النمعػػس لفيػػت االن بػػاه إلػػى سػػوريس والمس نػػزيف  ػػ  مر ػػز شػػرطس مصػػري إنيػػـ بػػدأوا إضػػرابا عػػف الطعػػاـ يػػ

 مسن يـ.
النسػػا مػػػف أصػػؿ سػػػوري و فسػػطين  ر ضػػػوا  52وأ ػػدت ميوضػػيس األمػػػـ الم سػػدة العفيػػػا لشػػؤوف البلنسػػػيف أف 

اسػػػػ بلـ األغذيػػػػس ال ػػػػ  قػػػػدم يا منظمػػػػس ليريػػػػس  موليػػػػا الميوضػػػػيس إلػػػػى مر ػػػػز الشػػػػرطس المس نػػػػزيف بػػػػو  ػػػػ  
 االس ندريس.

 شيرا وثمان  نساء. 14يف اف  وأماف  بفغاف مف العمر طيبل بينيـ ط 21ومف بيف المس نزيف 
عاما عبر اليا ؼ مف مر ز الشرطس    االس ندريس "لف نأ ؿ س ػى نمػوت أو  52وقاؿ رنؿ يبفغ مف العمر 

 يسمم لنا بالذىاب إلى أي بفد يقبفنا."
ف مػػػف سػػػوريس و قػػػوؿ األمػػػـ الم سػػػدة إف الس ومػػػس المصػػػريس ر ضػػػت السػػػماح ليػػػا ب سػػػنيؿ  فسػػػطينييف وا ػػػدي

عطاسيـ البطاقس الصيراء ال    سمم ليـ باإلقامس المؤق س. ون ينس لذلؾ يس نز مسات اليفسطينييف   بلنسيف وا 
    مرا ز الشرطس وال يم نيـ الذىاب إلى م اف ةلر.

وبعث النن ةلر رسالس نصيس قصيرة قاؿ  ييا إنيـ يناشػدوف المن مػ  الػدول  باسػـ اإلنسػانيس ويبسثػوف عػف 
 ةمف يم ف أف يو ر السمايس والرعايس ألطياليـ ونساسيـ. وطف

33/44/3442وكالة رويترز لألنباء،   
 

 الضفةشمال أراض بمحاذاة "عيميو"  من دونماً  4443جديد بعد مصادرة " أمنيجدار " 34
وضػ   أبفغت السفطات اإلسراسيفيس أليرًا أىال  قرا ننوب شػرق  نػابفس  ػ  الضػيس الغربيػس، قرارىػا: راـ اهلل 

اليد عفى مساسات واسعس مف أراضييـ إلقامس ندار ييصؿ قرارىـ عف الشارع الرقـ ويق  الندار عفى ام ػداد 
 مس وطنس "عيفيو"، ويشمؿ أراض  مف قرا ي ما وعقربس وبي ا وزع رة وقببلف.

يس  صػدر أو وقاؿ مر ز القدس لفمساعدة القانونيس وسقوؽ اإلنساف    بياف لو أمس: "إف السػفطات اإلسػراسيف
 مػػدد أوامػػر عسػػ ريس لاصػػس لفسػػيطرة عفػػى مسػػاسات واسػػعس مػػف أراضػػ  اليفسػػطينييف  ػػ  الضػػيس و سػػليرىا 

 للدمس المس وطنيف".
دونمًا  1002، شمؿ مصادرة 237ونشرت السفطات اإلسراسيفيس أليرًا ملططًا لمس وطنس "عيفيو" يسمؿ الرقـ 

وسػدة سػ نيس  350و ضػمف الملطػط المصػادقس عفػى إقامػس مف أراض  قرا قريوت والساويس والفبف الشرق . 
 انػػػت مقامػػػس  ػػػ  شػػػ ؿ غيػػػر قػػػانون   350 ػػػ  المسػػػ وطنس. وقػػػاؿ مر ػػػز القػػػدس: "إف الوسػػػدات السػػػ نيس الػػػػ

وملالؼ س ى لئلنراءات المعموؿ بيا    القانوف اإلسراسيف ". وأوضم المر ز    بيانو أف الملطػط النديػد 
وسػدة، مشػيرًا إلػى أف مػف الم وقػ  أف يصػؿ  650سدات الس نيس ل صؿ إلػى لفمس وطنس ضاعؼ عدد ىذه الو 

 مس وطف. 3500عدد المس وطنيف    ىذه المس وطنس،    ساؿ إقرار الملطط اللاص بيا، إلى 
دونػػـ مػػف المسػػاسات المي وسػػس. وقػػاؿ مر ػػز القػػدس: "إف السػػفطات  300ويشػػمؿ ملطػػط مسػػ وطنس "عيفيػػو" 

مس وطنات مساسات واسعس لف وس  والبناء،  ض  قيػودًا شػديدة عفػى البنػاء  ػ  القػرا اإلسراسيفيس ال    منم ال
اليفسػطينيس المنػاورة". وأضػاؼ: "أف مسػاسس البنػاء  ػ  قريػس السػاويس القريبػس، عفػى سػبيؿ المثػؿ، ال  زيػد عػػف 

القريػػس  ألػػؼ دونػػـ، وأف السػػفطات ر ضػػت ملططػػًا قدم ػػو 13دونػػـ مػػف أراضػػ  القريػػس البالغػػس مسػػاس يا  800
منػػزاًل ومنشػػأة ميػػددة باليػػدـ مػػف سػػفطات  60ل وسػػي  مسػػاسات البنػػاء  ييػػا". و ػػاب : "يونػػد  ػػ  القريػػس اليػػـو 

 االس بلؿ بسنس البناء مف دوف  راليص".
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32/44/3442الحياة، لندن،   

 
 طفال494أسيرة و  40أسير في سجون االحتالل بينيم  0944 :رسمي تقرير 33

( أسػػػيرا مػػػا زالػػػوا يقبعػػػوف  ػػػ  سػػػنوف 4900سػػػرا والمسػػػرريف  ػػػ  راـ اهلل، بػػػأف  لػػػوزارة األ رسػػػم  أ ػػػاد  قريػػػر
( سننًا ومع قبل ومر ز  وقيؼ، بينيـ مرضػى ونرسػى ومعػاقيف 17االس بلؿ اإلسراسيف  موزعيف عفى قرابس  

 وأطياؿ وأميات ونواب و بار السف.
  قؿ أعمارىـ عف الثامنس عشر، مف ( طيبلً 190وأوضم ال قرير الصادر اليوـ النمعس، أف مف بيف األسرا  

 .2000أصؿ قرابس عشرة ةالؼ طيؿ  ـ اع قاليـ والزج بيـ    السنوف منذ أيفوؿ مف عاـ 
( أسػػػػػػيرة يس نػػػػػػزف  ػػػػػػ  ظػػػػػػروؼ سػػػػػػيسس ويعػػػػػػامفف بقسػػػػػػوة دوف مراعػػػػػػاة 14وأضػػػػػػاؼ أف مػػػػػػف بػػػػػػيف األسػػػػػػرا  

 عامػا. 11لمع قفػس منػذ مػا يزيػد عػف للصوصيا يف واس يانا يف اللاصس، وأف بينيف األسيرة لينا النربون  ا
دوف  يمػس  إداريػا( معػ قبل 142وبيف ال قرير اف سػفطات االسػ بلؿ مػا  ػزاؿ  س نػز  ػ  سػنونيا ومع قبل يػا  

 أو مسا مس.
( أسػػػيرًا مس ومػػػػًا بالسػػػنف المؤبػػػد لمػػػػرة واسػػػدة أو ولعػػػدة مػػػػرات، ويع بػػػر األسػػػير عبػػػػد اهلل 495وأوضػػػم أف  

 سنس. 250مؤبدا باإلضا س إلى  67يقض  س ما بالسنف  البرغوث  األعفى س مًا سيث
( ناسبػًا، وأف 14وأشار ال قرير إلى أف  إسراسيؿ( مس مرة    اس يدا يا لفنواب، وما  زاؿ  س نز    سنونيا  

 غالبي يـ العظمى رىف االع قاؿ اإلداري دوف  يمس أو مسا مس.
، بػػّيف 1994سػػفطس اليفسػػطينيس  ػػ  الرابػػ  مػػف أيػػار عػػاـ و يمػػا ي عفػػؽ باألسػػرا القػػدامى المع قفػػيف قبػػؿ قيػػاـ ال

( 52ال قريػر الػى أف عػددىـ قػد انليػض بعػد اإل ػراج عػف الد عػس الثانيػس أوالػر أ  ػوبر الماضػ  ليصػؿ إلػى  
عامػا  25( مػنيـ قضػوا أ ثػر مػف 17عامػا، وأف   20( منيـ مضى عفى اع قاليـ أ ثػر مػف 48أسيرًا، واف  

 عامًا. 31والمع قؿ منذ  1948يونس مف المناطؽ المس فس عاـ     السنف، وأقدميـ  ريـ
33/44/3442، فمسطين أون الين  

 
 منزل بالقدس نتيجة الحفريات في أرضية اتانييار  32

وقعت انييارات أرضيس مساء النمعس  ػ  منػزؿ المقدسػ  مسمػد زغػوؿ  ػ  سػوش العسػيفو الواقػ   ػ  : السبيؿ
 باب السفسفس    بفدة القدس القديمس.

وذ رت مصادر مسفيس أف انييارات أرضيس ميانسػس وقعػت  ػ  منػزؿ زغفػوؿ بسػبب مػا يقػـو بػو االسػ بلؿ مػف 
 سيريات مس مرة أسيؿ البفدة القديمس.

ويذ ر أف سوش العسيف  مبلصؽ لفمسند األقصى مف نيس باب السفسس، و عرض النييارات أرضيس عديدة 
  رد.( 100و شققات    منازلو ال    أوي أ  ر مف  

32/44/3442السبيل، عمان،   
 

 األمنيونشطاء ييدمون مقطعا من الجدار  األسبوعية االحتالل يقمع مسيرات الضفة 30
العشػػػرات  وأصػػػابتقمعػػػت قػػػوات االسػػػ بلؿ مسػػػيرات بالضػػػيس  :أسػػػامس العيسػػػس -ناسػػػؿ موسػػػى  - مسا ظػػػات
 بنروح.
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  المقػػاـ عفػػى أراضػػ  بفػػدة اللضػػر و م ػػف نشػػطاء الفيفػػس الماضػػيس مػػف اسػػداث ثغػػرة  ػػ  نػػدار الضػػـ وال وسػػ
ننوب بيت لسـ. وأ ادت مصادر مسفيس، لػ "و ا"، أف ناشطيف ضد االس يطاف والندار أسدثوا ثغرة    مقط  
مػػف النػػدار الػػذي يشػػؽ أراضػػ  منطقػػس الػػدير غػػرب بفػػدة اللضػػر قػػرب الشػػارع االل يػػا   المسػػمى "طريػػؽ رقػػـ 

 ت "غوش ع صيوف"."، الواصؿ بيف مدينس القدس ومنم  مس وطنا60
بفػد   العيزريػس  و العيسػويسبفػدة الػراـ،  :وانطفقت المسيرات     ا ػس مسا ظػات وقػرا الضػيس الغربيػس، أبرزىػا

، وقامػػت قػػوات  يػػر قػػدوـوالمعصػػرة و  قري ػػ  النبػػ  صػػالم وبفعػػيف،  مػػا انطفقػػت  ػػ  بفػػدة  قػػوعو  وأبػػو ديػػس
ؿ المسػػػيفس لفػػػدموع عفػػػى الم ظػػػاىريف مػػػا أدا الػػػى االسػػػ بلؿ بقمػػػ  المسػػػيرات السػػػفميس وأطفقػػػت النػػػار والقنابػػػ

 إصابات العشرات منيـ.
32/44/3442الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 اقتصاديون: الدعوات الدولية لالستثمار بغزة منقوصة ما لم يتم رفع الحصار 34

ـ إنيػاء السصػار نّدوا أليس مشاري  اس ثماريس    غزة، مػا لػـ يػ  عبل عطااهلل: أ د اق صاديوف أنو ال –غزة 
اإلسراسيف  و ي يؾ قيوده ال     بؿ القطاع و لنؽ نّموه لفعػاـ السػاب  عفػى ال ػوال ، و زيػد مػف معػدالت اليقػر 

 والبطالس.
األناضوؿ عف اس ن ارىـ الػدعوات الدولّيػس المطالبػس ب ونيػو المػانسيف  وعّبر ىؤالء اللبراء    أساديٍث لو الس

لػػارج مشػػاري  ال نميػػس، مؤ ػػديف أف ىػػذه الػػدعوات سػػ بقى منقوصػػس وغيػػر  لبلسػػ ثمار  ػػ  غػػزة، وعػػدـ  ر يػػا
 منطقيس دوف ر   السصار وان شاؿ القطاع مف عزل و االق صاديس.

و اف المدير ال نييذي لفبنػؾ الػدول ، يػورغ  ريػدف، قػد طالػب االثنػيف الماضػ  وبعػد نشػر سفسػفس مػف ال قػارير 
نمويس بعيدة المدا. ودعا البنؾ الدول  المػانسيف ل ونيػو ال نميػس عف األوضاع     فسطيف ببناء إس را ينيس  

 واالس ثمار إلى غزة، لبناء اق صاد قوي، و يعيؿ الشرا ات الدوليس لفقطاع اللاص.
و سػػاءؿ أسػػ اذ االق صػػاد  ػػ  نامعػػس األزىػػػر بغػػزة معػػيف رنػػب عػػف نػػدوا ىػػػذا الطػػرح  ػػ  ظػػؿ مػػا وصػػػيو 

 و لمنسنى لطير مف البؤس والياويس.بػ"اس ضار االقصاد"    القطاع، ووصول
وقاؿ رنب    سديٍث لػ"األناضوؿ" إف الدعوات الدوليػس ال ػ   طالػب باالسػ ثمار وال نميػس  ػ  غػػزة  بػدو غيػر 

 منطقّيس ومنقوصس ما لـ ي ـ ر   السصار وبش ؿ  امؿ ونياس .
ألناضػػوؿ "إف  ا ػػس الػػرؤا مػػف ني ػػو رأا لبيػػر االق صػػاد اليفسػػطين  نصػػر عبػػد ال ػػريـ  ػػ  سػػديٍث لػػػو الس ا

والسفػوؿ ال ػ  يػ ـ  قػديميا مػف أنػؿ  سسػيف االق صػػاد اليفسػطين ، وبشػ ؿ لػاص  ػ  غػزة سػيبقى سبػرًا عفػػى 
 الورؽ وال قيمو لو دوف الر   ال امؿ لفسصار، والضغط عفى إسراسيؿ بينياسو".

 ػاج إلػى لارطػس نديػدة مػف ويرا اق صاديوف ورناؿ اعمػاؿ انػو ل ػ    سسػف أرقػاـ غػزة االق صػاديس  انيػا  س
البنػػاء ي ػػوف ىػػد يا األوؿ ر ػػ  السصػػار والسػػماح بسريػػس االسػػ يراد وال صػػدير،  مػػا يؤ ػػد ال ا ػػب اليفسػػطين  
والمسفػػؿ االق صػػادي مسسػػف أبػػو رمضػػاف، والػػذي  منػػى عفػػى األصػػوات الدوليػػس أف  سػػاىـ  ػػ  إنشػػاء منػػاخ 

 نمويس.اق صادي سفيـ    قطاع غزة يّميد إلقامس المشاري  ال 
وُيطػػػػالب أسػػػ اذ االق صػػػاد بالنامعػػػس اإلسػػػبلميس بغػػػزة مسمػػػد مقػػػداد المن مػػػ  الػػػدول  بػػػأف ُيسػػػارع إلنقػػػاذ البنيػػػس 

 .ال س يس لفقطاع، ومد قرابس المفيون  مواطف بالشروط األساسيس لفسياة
32/44/3442القدس العربي، لندن،   
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 "ن الفمسطيني المبناني جميالً حين كان الزمتحت عنوان: " أبو النمل حسين لمباحثتقرير  36
معيد عصاـ  ارس لفسياسس العامس والشؤوف الدوليس    النامعس األمير يس    بيروت  ػ   : نشرمسمد العف 

أغسػػطس/ ةب الماضػػ ، وو الػػس  أونػػروا(  ػػ  لبنػػاف،  قريػػرا بسثيػػا أعػػده الباسػػث اليفسػػطين  المعػػروؼ سسػػيف 
 اليفسطين  الفبنان  نميبل". أبو النمؿ وال ار لو عنواف "سيف  اف الزمف

وصػػػػنؼ العنػػػػواف اليرعػػػػ  لف قريػػػػر البسثػػػػ  نيػػػػد أبػػػػو النمػػػػؿ  ػػػػػ"مقاربس منينيػػػػس  اريليػػػػس  أصػػػػيفيس لفعبلقػػػػات 
 اليفسطينيس الفبنانيس والسقوؽ المشروعس ليفسطيني  لبناف".

سػػػاث  ػػػ  سػػػياؽ برنػػػامز لؤلب -سسػػػب ىػػػامش مثبػػػت عفػػػى غػػػبلؼ ال قريػػػر الػػػدالف -أ ػػػت مقاربػػػس أبػػػو النمػػػؿ 
 األ اديميس ال   يعدىا المعيد سوؿ "السياسات واإلدارة    مليمات البلنسيف اليفسطينييف".

وييػػدؼ ىػػذا البرنػػامز إلػػى " ػػو ير ةليػػس  نسػػيؽ مي وسػػس وغيػػر منسػػازة لفبػػاسثيف والمن مػػ  المػػدن  والمسػػؤوليف 
قػ  المليمػات اليفسػطينيس  ػ  الس ومييف والمنظمات الدوليس  م ف مف ال وصؿ لقراءة سفيمس و سفيػؿ دقيػؽ لوا

 الشرؽ األوسط ومف وض   وصيات لصناع القرار    ىذا الشأف".
المعػروؼ بأبساثػو المعمقػس والراسػدة عػف االق صػاد -ي يم  قديـ ال قرير لفقارئ الوقوؼ عفى نص يصيو  ا بػو 

قػػات اليفسػػطينيس بأنػػو "أعمػػؽ وأشػػن  مػػا   بػػت". وىػػو يقػػـو عفػػى مقاربػػس مل فيػػس لموضػػوع العبل -اإلسػػراسيف 
الفبنانيس السساس، قواميا سسبما ناء    ال قديـ أيضا "نوع مرّ ب معػروؼ مػف ال  ابػس، يػؤّدي  يػو الشػلص 
نيسو دور ال ا ب الباسث    ناسيس، ودور الشاىد المصدر    ألرا، وذلؾ بوصيو شاىَد عياٍف عفى وقاس  

  اريليس، لو بيا رأي ملالؼ".
أي  اريخ بدء الونود اليفسطين     لبناف، ولغايس عػاـ  1948سقبس المم دة مف عاـ يغط  ال قرير البسث  ال

 اريخ إعػداد البسػث، ل نػو ي ننػب اللػوض  ػ   ياصػيؿ الوقػاس  السياسػيس واالن ماعيػس واألمنيػس ال ػ   2011
بيف لبناف وا بت ىذا الونود، وى   ثيرة، م  ييا بعناويف  برا،  فلص أبرز المسطات ال   س مت العبلقس 

  دولس وسفطس ونظاما وأسزابا وشلصيات وطواسؼ( بيفسطينييو.
عنوانػا أسيانػا صػيس السػؤاؿ النػام ، أو المػدلؿ الػذي يسيػؿ القػارئ إلػى  53  لذ ىذه العناويف البالغ عػددىا 

مسطس ميصفيس مسفيس أو إقفيميس ذات صفس بموضوع البسػث، وأسيانػا ألػرا لمسطػات ذات طػاب  سقػوق  أو 
 ل  أو أيديولون ، ل نيا  بقى نميعيا ضمف اإلطار المنين  لفبسث العفم . اري

  ست عنواف "مف ىـ  فسطينيو لبناف، بػؿ مػا ىػو لبنػاف نيسػو مسػؿ السػديث" يعػرض ال ا ػب  ػ  وقػت واسػد 
 رؤي و  شاىد عياف وم فؼ بدراسس عفميس    وقت واسد.
بط عبلقػس السػفطس الفبنانيػس بيفسػطيني  لبنػاف لػبلؿ وال يغيؿ أبو النمؿ دور زعامس نماؿ عبد الناصر    ض

 س ـ الرسيس  ميؿ شمعوف والرسيس  ؤاد شياب.
 ي سدث  ست عنواف "الناصريس  نظـ السياس يف الشمعونيس والشػيابيس  فسػطينيا" عػف ميارقػس  ػ  ىػذه العبلقػس 

ت العسػػػ ريس أي "الم  ػػػب المر بػػػس مفلصػػػيا أف الشػػػيابيس المعرو ػػػس بقمعيػػػا ليفسػػػطيني  لبنػػػاف عبػػػر الملػػػابرا
 الثان "  انت  نسؽ سياسا يا "اليفسطينيس" م  "الناصريس" أ بر نصير ليفسطيف.

و ػػ  سػػياؽ اسػػ نبلء عبلقػػس البلنػػن القػػادـ قسػػرا مػػف شػػماؿ  فسػػطيف إلػػى ننػػوب لبنػػاف باليسييسػػاء الطاسييػػس 
 نييات القاسمس بدوف مواربس  مدلؿ لقراء و.الفبنانيس، يس لدـ ال ا ب ذات ال ص

 يقوؿ  ست عنواف "الذا رة الفبنانيس، المارونيس، الشيعيس، السنيس، ليفسطين  سن ": لعؿ إقػام   الداسمػس لػارج 
المليـ لصوصا    رميش "المارونيس" والسنيس" الشيعيس" مػف دوف لػدش لػذا ر   عر  نػ  ب ػرا ومب ػرا طيػبل 

 ن " و"الشيع ".ويا عا عفى "المارو 
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و ست عناويف ألرا مل صرة وم ثيس     ػاريخ  فسػطيني  لبنػاف وعبلقػس سػفطا و بيػـ، ي نػاوؿ ال ا ػب إبعػاد 
اليفسطينييف عف مناطؽ السدود المبلصقس لػوطنيـ وار بػاط ىػذا اإلنػراء بسػرب اليػداسييف  ػ  قطػاع غػزة عػاـ 

1955. 
نان  م   فسطينييو    سقبػس السػ ينيات إلػى اسػ ن اج بػأف ويلفص الباسث    سياؽ قراء و لعبلقس النظاـ الفب

 الممارسات القمعيس ذا يا ضد اليفسطينييف والفبنانييف  انت   ـ و ؽ معايير نظاـ ديمقراط .
 سػت عنػواف "الػػزعيـ عر ػات يػػدع  سا ميػس لبنػػاف مػاذا  ػاف ييعػػؿ الػرسيس األسػػدم" رأا الباسػث أف مػػا ردده و 

"ىو بناء الذا رة اليفسػطينيس الفبنانيػس وسػواىا عفػى ادعػاءات  اذبػس ومؤذيػس لفطػر يف الزعيـ اليفسطين  الراسؿ 
سػػراسيؿ أف عر ػػات  عفػػى السػػواء" رغػػـ أف المقولػػس ذا يػػا  ػػاف يقصػػد عر ػػات بيػػا  وصػػيؿ رسػػالس إلػػى الغػػرب وا 

 قادر عفى س ـ الضيس وغزة بنناح ما اس نادا إلى  نرب و بس ـ لبناف.
اشيس ل طور عبلقػس لبنػاف بيفسػطينيو  ػ  ال قريػر،  بقػى اللبلصػات ال ػ   وصػؿ إلييػا وعفى و رة العناويف ال 

السرب األىفيػس  1989الباسث    ال قرير ى  األىـ ولصوصا  فؾ الم عفقس با ياؽ الطاسؼ الذي أنيى عاـ 
 الفبنانيس.

سؼ مسػيسيا"م ينيػب   ست عنواف صيغ بدوره بش ؿ سؤاؿ، يقوؿ أبو النمؿ "ىؿ د   اليفسػطينيوف  فيػس الطػا
مػػف ال قريػػر عفػػى النسػػو ال ػػال : لػػو ى  نػػا ال قيػػس اليفسػػطينيس،  ػػيف الونػػداف اليفسػػطين  منػػذ  38 ػػ  صػػيسس 

الطاسؼ وس ى اآلف يقوـ عفى أف الطاسؼ ألذ مػف المسػيس  ليعطػ  المسػفـ، وألػذ مػف اليفسػطين  ل عػويض 
" و"يا ويفنا" و"يا وسدنا" و"ال ؿ م  مر ضدنا" المسيس ! ولمف يود  قص  اليوانس اليفسطينيس مثؿ "االر ياب

 ا ياؽ الفبنانييف". -سيند أقواال أىميا أف اليفسطين  د   ثمف ا ياؽ الطاسؼ
33/44/3442الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 إلى غزة جل غير مسمى وترحل عشرين فمسطينياً معبر رفح أل تغمؽمصر  

لبري السدودي م  قطاع غزة النؿ غير مسمى بدءا د ب أ: أغفقت السفطات المصريس معبر ر م ا –ر م 
 مف النمعس عقب   م معبر ر م لمدة ثبلثس أياـ م صفس مف الثبلثاء الماض  وس ى اللميس. 

وقاؿ مصدر أمن  مصري مسؤوؿ، إف اغبلؽ معبر ر م ناء عقب   م المعبر لمدة ثبلثس اياـ م  اليس سيث 
المعبر إلى أنؿ غير مسمى عقب ان ياء   رة السماح بي م   قض  ال عفيمات القادمس مف القاىرة بغفؽ

المعبر لمدة ثبلثس أياـ  قط وال   ان يت اللميس. وأضاؼ المصدر: سوؼ يس مر غفؽ معبر ر م إلى أنؿ 
و    .غير مسمى الى سيف ورود  عفيمات نديدة مف القاىرة بشأف موعد   م معبر ر م    الي رة القادمس

سفطات المصريس عشريف  فسطينيا ممف سبؽ دلوليـ الى الببلد بطرؽ غير شرعيس سياؽ م صؿ، رسفت ال
سيث  ـ اعاد يـ الى قطاع غزة عف طريؽ ميناء ر م البري و سفيميـ الى السفطات    قطاع غزة. 

 //، القدس العربي، لندن
 

 األقصىالمسجد وتيدم  "إسرائيل"لمفمسطينيين: اتحدوا قبل أن تفترسكم  القرضاوي 
الشيخ يوسؼ القرضاوي رسيس اال ساد العالم  لعفماء المسفميف،    لطبس يـو  قاؿاألناضوؿ:  -الدوسس 

النمعس بمسند عمر بف اللطاب بالعاصمس القطريس الدوسس، والذي  اف اال ساد العالم  لعفماء المسفميف 
 فسطيف أف   سدوا وأف   ونوا يدًا واسدة ةف ل ـ يا أىؿ "، "األمس إلى نعفو يومًا لنصرة القدس واألقصى"دعا
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،    إشارة إلى الملططات اإلسراسيفيس "وأف  قيوا ضد ىذه البفوا،ال    ريد أف  ي رس ـ و ألذ مسند ـ
 لبلس يبلء عفى األقصى.
مف مؤامرات إسراسيفيس لمساولس  قسيـ المسند األقصى زمانيًا وم انيًا،  ما  عفوا     وسّذر رسيس اال سادت

و اب  ايريدوف بعد أف ألذوا  فسطيف، أف يألذوا المسند األقصى، و ما  عفوا  لمسند اإلبراىيم  باللفيؿ.ا
    المسند اإلبراىيم ، ب قسيمو بينيـ وبيف المسفميف؛ ىؤالء يريدوف أف ييعفوا ذلؾ باألقصى.

يريدوف أف ييانسونا بيوـ مف  ىؤالء‘ ما سّذر القرضاوي مف مساوالت إسراسيفيس ليدـ المسند األقصى، قاسبًل 
 األياـ بانييار ىذا المسند، ما ييعفونو مف لطب  سريض البد أف  ن ي  إلى ىذا.

 فؾ المساوالت، وقاؿ نسف ننادي األمس أف   نبو إلى ما  و سدي ودعا اليفسطينييف واألمس اإلسبلميس لف نبو
 ينرا    أرض  فسطيف،  ؿ يـو لدييـ لطط نديدة ونسف غا فوف.

مع برًا    الوقت نيسو أف الس اـ العرب الظفمس منشغفوف بعمفيات القم  واإلرىاب لشعوبيـ  ار يف السدود 
 إلسراسيؿ ل عبث بيا.

 //، القدس العربي، لندن
 
 يالطائفة الييودية جزء ال يتجزأ من الشعب التونس :الغنوشي 

 ى  قود االس بلؼ السا ـ  ى  ونس راشد الغنوشى، اإلسبلميس ال "النيضس"قاؿ رسيس سر س : مسمد البسيري
 ى بياف نشره سزب « الغنوشى». وناء  صريم  مف الشعب ال ونس« نزء ال ي نزأ»إف الطاسيس الييوديس 

النيضس، النمعس، بعد لقاسو  بير سالامات الطاسيس الييوديس ب ونس، السالاـ ساييـ بي اف، مؤ دا أف 
ييف ىو وطنيـ الذا يسيظ  رام يـ، ويساىموف نميعا  ى بناسو ب نّوعيـ الي را القاسـ المش رؾ بيف ال ونس»

ييودا،   ر ز أساسا  ى  ومازالت  عيش  ى  ونس أقفيات ييوديس يقدر عددىا بنسو  «.والعقاسدا
معبد »نزيرة نربس ننوبى  ونس، سيث  وند سارة الييود الصغرا، وأقدـ المعابد الييوديس الذا ُيعرؼ بػ

عاـ. الذا بنى منذ أ ثر مف « الغريبس
 //، المصري اليوم، القاىرة

 
 واشنطن بوست: العالقات السعودية اإلسرائيمية وصمت حد التزاوج 

األمير يس، إف وزير اللارنيس نوف  يري أ د أنو  ـ  وبيلو  ثيرًا أثناء ” واشنطف بوست“قالت صسييس  :لندف
سط    ىذا الشير، سيث طالب العديد مف القادة العرب ب شديد العقوبات عفى رسف و لمنطقس الشرؽ األو 

 طيراف، مع بريف أف أي  نازالت بشأف برنامنيا النووي يعد لطأ نسيمًا.
وأضا ت الصسييس اف  فؾ الطفبات لـ   ف  قط    ال ياف اإلسراسيف ، ول ف لبلؿ ان ماعو م  القادة 

أف ال سالؼ بيف  ياف االس بلؿ والسعوديس ودوؿ اللفيز اليارس  العربيس  السعودييف    الرياض، مشيرة إلى
واسدة مف أغرب عمفيات ال زاوج    المنطقس،  القيادة السعوديس وندت أرضيس مش ر س ولغس سياسيس م بادلس 

 بشأف ملاو يا  ناه إيراف والمسادثات األمير يس اإليرانيس بشأف البرنامز النووي لؤلليرة.
مسفؿ الشؤوف األمنيس والسياسيس    معيد دراسات الشرؽ األدنى واللفيز اليارس  ”  يودور  اراسيؾ“ويقوؿ 

المثؿ يقوؿ إف عدو عدوي صديق ، وىو ينطبؽ عفى إيراف ووضعيا م  “لف سفيؿ العس ري    مدينس دب : 
 ”. إسراسيؿ( والسعوديس
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وي اإليران    ست قنوات لفييس وعبلقات وأوضست الصسييس األمير يس أف الملاوؼ مف البرنامز النو 
 سميمس، ومساسس نديدة لف دالؿ بيف دوؿ اللفيز و ياف االس بلؿ.

وذ رت أف السعوديس الداعـ الرسيس لفمسفسيف    سوريا، بال عاوف م  ال ياف اإلسراسيف  مف المم ف أف 
م   يس العربيس    عاـ  قوض دور سزب اهلل الفبنان ،  ما أف الرياض قدمت دعميا لمبادرة ال سو 

 االس بلؿ، ويم ف أف يصبم ليا دور أ بر    المسادثات بيف  إسراسيؿ( و فسطيف    المس قبؿ.
//، وكالة سما اإلخبارية

 
 قمة أوباما األولى مع محمد السادس: دور أكبر لممغرب في عممية السالم 

م  مفؾ المغرب مسمد  "اس را ينيس"وباما قمس رساسيس عقد الرسيس األمير   باراؾ أ: نويس  ـر -واشنطف 
السادس امس. و طرقت القمس األولى بينيما، الى مفيات اقفيميس ودوليس شاس س  صدر يا قضيس م ا سس 

، الى نانب دور ا بر لفرباط    عمفيس السبلـ لد   " نظيـ القاعدة    ببلد المغرب العرب "االرىاب و
ييف واالسراسيفييف.  ما بسثا     عميؽ ال عاوف االق صادي وال بادؿ ال ناري بيف المياوضات بيف اليفسطين

  البفديف.
أف المسادثات شمفت مفؼ عمفيس السبلـ بيف اليفسطينييف  "السياة"وأبفغت أوساط مطفعس    واشنطف 

عادة واالسراسيفييف والسبؿ ال   يم ف المغرب المساعدة بيا لدعـ المياوضات، وصواًل الى سؿ  الدول يف وا 
 ر يب البيت اليفسطين  وردـ اليوة بيف   م وسماس.  ما  ـ البسث بال بادؿ ال ناري بيف النانبيف والذي 

. وي لطى وبدء  نييذه      ضاعيت ارقامو منذ  وقي  ا ياؽ ال نارة السرة بيف البفديف    
 .سنـ ال بادؿ بيف النانبيف اليوـ البفيوف دوالر سنوياً 

أف ثمس ا ناىًا ألف يس ضيؼ المغرب الفقاء المقبؿ الذي سينم   "السياة"و   الرباط، أبفغت مصادر مطفعس 
 وزير اللارنيس األمير   بالدوؿ العربيس األعضاء    مبادرة السبلـ العربيس.

 //، الحياة، لندن
 
 
 سرائيميطيني ىي االحتالل اإل: المشكمة الكبرى التي تواجو الفريؽ الوطني الفمسبالتر جوزيؼ 

ا د رسيس اال ساد الدول  ل رة القدـ  اليييا( نوزيؼ ببل ر،    مؤ مر صسي  عقد  :القدس دوت  وـ -روما
   مقر نمعيس الصسا ييف األنانب    العاصمس االيطاليس روما، اليوـ النمعس، اف المش فس ال برا ال   

  بلؿ االسراسيف . وانو اليريؽ الوطن  اليفسطين  ى  االس
وقاؿ ببل ر، ردا عفى سؤاؿ لمراسؿ و الس االنباء اليفسطينيس الرسميس  و ا(    روما سوؿ دور  اليييا(    
مساعدة اليريؽ الوطن  اليفسطين ، :"يسرن  ندًا النواب عفى ىذا السؤاؿ بشأف  فسطيف واسراسيؿ ولاصس 

ا  ريقاف  امبل العضويس وليـ نيس السقوؽ    ا ساد بشأف  فسطيف،  الوض  السال  ىو بيذا الش ؿ: لدين
وأضاؼ "الواق   ال رة الدول  ول ف وب ؿ أسؼ الوض  السياس  يل فؼ  مامًا ونسف ال ن دلؿ    السياسيس".

انو يوند  ريؽ لو دولس وسدود و ريؽ  ست االس بلؿ وىذه ى  المش فس ال برا ونسف ال نس طي  ال دلؿ    
وـ ونعمؿ مف لبلؿ  ريق  عمؿ إسراسيف  و فسطين  ونسف نع بر اف لفيريؽ اليفسطين  السياسس ول ننا نق

وعبر ببل ر عف أمفو    اف يسؿ السبلـ، مؤ دا اف  السؽ    اس قباؿ اليرؽ االلرا والفعب    اللارج".
 اليييا( يعمؿ مف منطفؽ اف الرياضس  لدـ و عمؿ مف انؿ السبلـ.
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 //، القدس، القدس

 نقطة ضعؼ متدحرجة في إستراتيجية الدفاع اإلسرائيمية األنفاؽتقرير:  22
 ش ؿ األنياؽ  سديًا نوعيًا أماـ "إسراسيؿ"  ػ  ميػداف الموانيػس مػ  ال نظيمػات اليفسػطينيس  ػ   ف:ع ا أوف الي

البريػس  قطاع غزة ،  ونيػا لفقػت بيسػس نديػدة لفصػراع بعيػدة عػف ميػاديف الق ػاؿ االع ياديػس لفنػيش اإلسػراسيف 
والنويػػػس والبسريػػػس ، وسداثػػػس اللبػػػرة لػػػدا المنظومػػػس األمنيػػػس اإلسػػػراسيفيس  ػػػ  ال عامػػػؿ معيػػػا ممػػػا نعفيػػػا نقطػػػس 

 ضعؼ    إس را ينيس الد اع اإلسراسيفيس.
و  مف الصعوبس    ال عامؿ م   سدي األنيػاؽ  ػ  ا سػاع رقعػس ان شػارىا عفػى طػوؿ السػدود بػيف قطػاع غػزة 

فومات اإلس لباريس بشأف أما ف سيرىا ومسارا يا وأىدا يا ،  ضبًل عف  ألر المنظومس و"إسراسيؿ"، وقفس المع
األمنيس    إيناد سفوؿ ليذه المعضفس ، وذلؾ و قًا لما ذ ػر اللبيػر النيولػون  "يوسػ  لنغوسػ  ى" عقيػد  ػ  

 االس ياط وعنصر سابؽ    اإلس لبارات العس ريس اإلسراسيفيس.
لسفػػوؿ ال ػػ  يع ػػؼ النػػيش والمنظومػػس األمنيػػس عفػػى  ننيػػدىا  ػػ  منػػاؿ مساربػػس وأوضػػم اللبيػػر، أف نميػػ  ا

األنياؽ بما  ييا االس عانس بلبرات لارنيس لػف   ػوف منديػس ، وذلػؾ سسػب قولػو: "ألنيػـ بػدأوا م ػألريف نػدًا 
وىػػـ يقومػػوف بػػذلؾ بعػػد أف  ىربػػت السصػػوف مػػف اإلسػػطبؿ(  مػػا يقػػوؿ المثػػؿ الشػػعب   ػػ  إسػػراسيؿ ، وىنػػاؾ 

ياؽ سيرت باليعؿ منذ سنوات وال نعفػـ عػف ونودىػا وس ػى أ ضػؿ أنيػزة ال شػؼ النيو يزياسيػس لػف  سػ طي  أن
 ال شؼ عنيا االف".

عندما  انت "إسػراسيؿ"  سػيطر عفػى قطػاع غػزة  2005"لنغوس  ى" بدأ ال عامؿ م  موضوع األنياؽ منذ عاـ 
عفػػى مسػػور "صػػبلح الػػديف" الواقػػ  بػػيف  ننػػدي إسػػراسيف   ػػ  عمفيػػات مل فيػػس 14, وذلػػؾ  ػػ  أعقػػاب مق ػػؿ 

قطػػاع غػػزة والسػػدود المصػػريس , وقبػػؿ عػػاـ مػػف أسػػر الننػػدي اإلسػػراسيف  "نفعػػاد شػػاليط" مػػف قبػػؿ ال نظيمػػات 
 اليفسطينيس    القطاع.

وليت اللبير اإلسراسيف  أنو قبؿ سوال  ثمانيس أعواـ عنػدما  ػاف "موشػ  يعفػوِف" يشػغؿ ةنػذاؾ منصػب رسػيس 
إلسراسيف  دعاه ليسص الموضوع،  قاؿ لو ولفنيش: "أصغوا نيدًا , موضوع األنياؽ سُيشػغفنا أر اف النيش ا

نمػا سػين قؿ األمػر  وسيبلسقنا سنوات طويفس إلػى األمػاـ , ولػف ي وقػؼ األمػر عنػد مسػور صػبلح الػديف  قػط وا 
ع مينػ  عفى طوؿ سدود غبلؼ غزة و   لبناف ، وأيضػًا ربمػا عفػ  سػدود ألػرا , نسػف ن سػدث عػف موضػو 

 ندًا".
 

 األنفاؽ نقطة ضعؼ في إستراتيجية الدفاع اإلسرائيمية
وأوضم "لنغوس   " أف النيش اإلسراسيف  والمنظومس األمنيس ُيقدروف أف سر س سمػاس سيػرت أو  ػ  مراسػؿ 
بنػػاء عشػػرات األنيػػاؽ مػػف غػػزة وصػػواُل إلػػى "إسػػراسيؿ" , وعمفيػػًا يم ػػف القػػوؿ  ػػ   ػػؿ مػػا ي عفػػؽ باألنيػػاؽ أف 

يش اإلسراسيف  "مازاؿ ي فمس طريقو  ػ  الظػبلـ" أو بعبػارات مقنعػس قػؿ لػيس لػدا "إسػراسيؿ" أي معفومػات الن
لى أيف  ؤدي , لقد أصبست ىذه األنياؽ   سوؿ  درينيًا لنقطس الضعؼ    الد اع  أيف ُ سير  فؾ األنياؽ , وا 

 عف "إسراسيؿ".
النيػػؽ بػػالقرب مػػف  يبػػو س "العػػيف الثالثػػس" والقصػػؼ وأ ػػد اللبيػػر اإلسػػراسيف ، أف عمفيػػس ال شػػؼ األليػػرة عػػف 

النوي لنيؽ ألر    ننوب القطاع يعاظـ مف ىذه السقيقس  قط , مشيرًا أف النيؽ  اف مثيرًا لئلعناب وُيدلؿ 
 عفى القدرة  اليندسيس الم طورة لعناصر سماس.
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لػػو أف النيػػؽ  ػػاف مػػف أ ثػػر ونقػػؿ اللبيػػر عػػف النػػاطؽ السػػابؽ باسػػـ النػػيش اإلسػػراسيف  "يػػؤاؼ مردلػػاي" قو  
األنيػػاؽ الم طػػورة عفػػى اإلطػػبلؽ ال ػػ  ي شػػؼ عنيػػا النػػيش  ػػ  غػػزة ، سيػػث يبفػػغ طولػػو  يفػػو ونصػػؼ الم ػػر 

 وبداي و مف قريس "عبساف الصغيرة" الواقعس بيف لانيونس والندار السدودي.
 يبػو س "العػيف الثالثػس"  و  سس اللروج لفنيؽ ال    ـ ال شػؼ عنيػا  ػ  أسػد السقػوؿ الزراعيػس لػيس بعيػدًا عػف

 قد  اف مُبطف بندراف مف الباطوف سواء مف النوانب أو مػف السػقؼ لمنػ  عمفيػات إنييػار األ ربػس , و انػت 
 يػػو عػػدد مػػف ال يريعػػات , وانقسػػـ إلػػى ا ناىػػات مل فيػػس، أيضػػًا بنػػ   ييػػا مسػػاسات  بيػػرة نسػػبيًا ُلصصػػت 

  شؼ  يو عربات س س سديديس ووساسؿ إنػارة ومعػدات ىندسػيس ل لزيف المواد الناسيس ب ميات  بيرة , وأيضًا اُ 
لفسير، و انت شيادة ننود النيش اإلسراسيف  الذيف دلفوا إلى النيؽ مقفقس لفقدرات اليندسيس لعناصر سماس 

 .-و قًا لفلبير–
 

 إستراتيجية المواجية الجديدة لحركة حماس
المدن  وأسد أ ثر األشلاص إن قادًا لفمنظومس األمنيس  وأشار اللبير النيولون  الذي يعمؿ ساليًا    القطاع

وقػاؿ  اإلسراسيفيس , بلصوص عنزىا    موضوع ال شؼ عف األنياؽ ، أف لفنيؽ عنصر ميانأة درامػا ي  .
" لنغوس   " إف بناء النيؽ مف غزة    ا نػاه المنػاطؽ اإلسػراسيفيس مػ  ال يريػؽ بػيف األنيػاؽ بػيف غػزة ومصػر 

ملصصػػس لؤلىػػداؼ اإلق صػػاديس ،  ػػدلؿ عفػػى اإلسػػ را ينيس النديػػدة ال ػػ    بناىػػا سر ػػس  وال ػػ   ػػ  األسػػاس
سماس    السنوات األليرة  نزء مف اس لبلص العبر مػف المػواني يف السػابق يف مػ  "إسػراسيؿ" وىػ  عمفيػس 

 .2012، وعمفيس "عامود السساب"    عاـ 2010"الرصاص المصبوب"    عاـ 
 مػػػا ذ ػػػر -المصػػػطفم النديػػػد لؤلنيػػػاؽ  ػػػ  الفغػػػس العاميػػػس لفنػػػيش اإلسػػػراسيف  "الوسػػػط ال سػػػت أرضػػػ " ىػػػو 

مشػػيرًا أف سمػػاس  بنػػ  أنيػػاؽ  سػػت أرضػػيس م طػػورة وراسػػلس وُممػػوه نػػدًا , يم ػػف مػػف لبلليػػا نقػػؿ  -اللبيػػر
مقػػا فيف مػػ  معػػدا يـ وأسػػفس يـ ، وعمفيػػس السيػػر  ػػ ـ باإلع مػػاد عفػػ  اللبػػرة ال ػػ   را مػػت دالػػؿ غػػزة ، سيػػث 

عامػػًا األليػػرة , والػػذيف أقػػاموا  15 ييػػا مسػػات العناصػػر الػػذيف أصػػبست لػػدييـ لبػػرة  ا يػػس عفػػى مػػدا  يعمػػؿ
 مسات األنياؽ.

وسسػػب  قديرا ػػو، سمػػاس  عمػػؿ مػػف لػػبلؿ معفومػػات ولبػػرة نفب يػػا مػػف اللػػارج  ػػ  السػػنوات ال ػػ   ػػاف ليػػا 
وا عمفيػات  أىيػؿ لػدا ميندسػيف عبلقات وطيدة م  إيػراف وسػزب اهلل ، موضػسًا أف لبػراء مػف السر ػس إن ػاز 

إيػػػرانييف وعناصػػػر مػػػف سػػػزب اهلل م لصصػػػيف  ػػػ  منػػػاؿ ال سصػػػيف ال سػػػت أرضػػػ  عفػػػى غػػػرار "المسميػػػات 
الطبيعيػػػس" ال ػػػ   ػػػـ ا  شػػػا يا  ػػػ  سػػػرب لبنػػػاف الثانيػػػس ، وىػػػدؼ سمػػػاس ىػػػو إسػػػ لداـ ىػػػذه األنيػػػاؽ وميانػػػأة 

 "إسراسيؿ" ولاصس مف لبلؿ  نييذ ىنمات عبرىا.
 

 لنقل المعركة البرية إلى داخل األراضي اإلسرائيميةحماس تستعد 
وسسب رأيو األنياؽ  ش ؿ  يديد إس را ين  عفى "إسراسيؿ" , وينبغ  األلذ بالسسباف أسوأ السيناريوىات ال   
  مثؿ    قياـ عناصر مف سماس بال سفؿ إلى أسد البفدات بالقرب مػف السػدود والقيػاـ بلطػؼ العشػرات مػف 

ة وألذىـ إلى غزة إلى أما ف سريس نيز يا مسبقًا ، وسينيا ماذا س يعؿ إسراسيؿم ىؿ سػ لرج س اف ىذه البفد
وسػوؿ     سرب عفى غزة وسينيا سيق ؿ عشرات الننود اإلسػراسيفييفم ومػا الػذي سػي وف بعػد  فػؾ السػربم .

اس ليسػػت  قػػط أىػػداؼ سيػػر األنيػػاؽ، قػػاؿ اللبيػػر: يم ػػف ال قػػدير أف قسػػـ مػػف ىػػذه األنيػػاؽ ال ػػ  سير يػػا سمػػ
ل نييذ عمفيات أسر، بؿ أف السر س  س عد لنقؿ المعر ػس البريػس القادمػس إلػى دالػؿ األراضػ  اإلسػراسيفيس , ىػذا 
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وأردؼ قػػاسبًل:  باإلضػػا س طبعػػًا إلػػى السفبػػس النويػػس وال ػػ   سػػ غفيا سمػػاس نيػػدًا مػػف لػػبلؿ إطػػبلؽ الصػػواريخ.
األنيػاؽ , األوؿ بنػاء  سصػينات  سػت أرضػيس عبػارة ىناؾ عفى األقؿ إس لداميف  قـو بيمػا سمػاس  ػ  ىػذه 

عف "لنادؽ"، وأنياؽ  واصؿ وا صاؿ , ومواق  إلطبلؽ الصػواريخ ، ُ شػابو ال سصػينات واللنػادؽ ال ػ  بناىػا 
، أمػػا اإلسػػ لداـ الثػػان   يػػو إقامػػس ملػػازف 2006ميندسػػ  سػػزب اهلل عفػػى السػػدود مػػ  "إسػػراسيؿ" إبػػاف سػػرب 

 ن اج الصواريخ.ذليرة وورش  ست األرض إل
وقدر أف قرار قادة السر ػس  ػ  اإلع مػاد عفػى "األنيػاؽ"  ميػداف  ػ  السػرب القادمػس ىػو بال أ يػد قػرار منطقػ  
ومييػػػوـ , الف واضػػػع  اإلسػػػ را ينيس لػػػدا سمػػػاس يعر ػػػوف أنيػػػـ سػػػيندوف صػػػعوبس  ػػػ  الق ػػػاؿ أمػػػاـ النػػػيش 

ا اليفسػػطينييف أمػػاـ ال طػػور ال  نولػػون  الػػذي اإلسػػراسيف   ػػ  البػػر والبسػػر والنػػو ,  يػػذه السػػاسات يعػػان   ييػػ
ومقابؿ المزايا المسدودة ندًا ال   ي م   بيػا النػيش اإلسػراسيف   ػ  األنيػاؽ، وىػذه  يم ف و النيش اإلسراسيف .

اإلسػػػ را ينيس ال ػػػ    بعيػػػا سر ػػػس سمػػػاس ُلصصػػػت ل م ػػػيف السر ػػػس مػػػف  سويػػػؿ ال يػػػوؽ العسػػػ ري لفنػػػيش 
مقاوم يا إلػى أ ضػفيس وميػزة لصػالسيا  سػت األرض , وىػذه اإلسػ را ينيس   ميػز اإلسراسيف   وؽ األرض أماـ 

 بيا العصابات المسفسس.
 

 خالفات عمى إدارة ممؼ مواجية األنفاؽ داخل وزارة الدفاع
و شػػؼ "لنغوسػػ   " أنػػو أشػػار عفػػى يعفػػوف زمػػف  وليػػو رساسػػس األر ػػاف إقامػػس مديريػػس مقفصػػس   لصػػص  ػػ  

 عمؿ عفى بفورة لطط طوارئ , ودعاه إلػى مػنم الموضػوع أولويػس قصػوا ، واق ػرح م ابعس موضوع األنياؽ و 
 عفى النيش سفوؿ  ع مد    أساسيا عفى المناؿ  النيو يزياء األرضيس(.

وقاؿ أف   ر و  انت  ػ فلص  ػ  اسػ لداـ أنيػزة  شػؼ الػزالزؿ والبسػث عػف الػنيط ، الف ىػؤالء األشػلاص 
ات سير  صدر ضنيز يم ف  شيو ، سيث  انت السفوؿ    م ناوؿ اليد الذيف يسيروف األنياؽ يشغفوف معد

وىذه األنيزة  انت م و رة منذ عشرات السنوات ، ل نيـ لـ يس معوا ل  ورغػـ أننػ  وا قػت عفػى العمػؿ معيػـ 
 .-عفى سد قوؿ اللبير- طوعًا ل نيـ لـ يفقوا ل  بااًل ولماذا أنا ال أعرؼم" 

و قػاسبًل : إف مديريػس  طػوير البنػى ال س يػس وال  نولونيػس والوسػاسؿ الق اليػس  ػ  وعاد اللبير وأناب عفػى  سػاؤل
وزارة الد اع والنيش اإلسراسيف  لا وا أف يألذ أسدًا منيـ "طيفيـ الُمػدلؿ" وىػ  األنيػاؽ , ألنيػـ ال يسبػوف أف 

إلػى مراقػب الدولػس  ينا سيـ أسد وي صر وف    ىذا المنػاؿ  شػر س إس  اريػس، ال  ػًا إلػى أنػو قػدـ مفػؼ ضػلـ
    "إسراسيؿ", سوؿ  شؿ إدارة المنظومس األمنيس    موضوع األنياؽ.

وذ ػػر أف مراقػػب الدولػػس وبمسػػاعدة لػػواء األمػػف بقيػػادة الننػػراؿ إس يػػاط "منػػدي أور"  سػػص الموضػػوع، و  ػػب 
دارة المنظومػػات المل فيػػس لفعمفيػػس، ومػػ  ذلػػؾ يػػدور السػػديث عػػف   قريػػر شػػامؿ سػػوؿ  يييػػس ا لػػاذ القػػرارات وا 

موضػػػوع وسسػػػب م لصصػػػيف مػػػف البلسػػػؽ أف يػػػ ـ  سصػػػس مػػػف قبػػػؿ مراقػػػب الدولػػػس , ل ػػػف المشػػػ فس ىػػػ  أف 
المسػػسوؿ اليػػوـ عػػف لػػواء األمػػف  ػػ  م  ػػب مراقػػب الدولػػس ىػػو العميػػد إس يػػاط "بػػف ىػػوريف" والػػذي سػػؿ م ػػاف 

 الننراؿ "مندي أور".
و العميػد إس يػاط "شػموسيؿ  يػرف" والػذي  ػاف يشػغؿ  ندر اإلشارة ىنا و قًا لفلبير، إلى أف أخ "بف ىوريف" ى

س ى قبؿ عدة سنوات رسيس مديريس  طوير الوساسؿ الق اليس والبنى ال س يس، ىنػا  سػاءؿ "لنغو سػ ى" ىػؿ  ريػد 
 مف "بف ىوريف" اليـو أف يقـو بال سقيؽ     شؿ ألوهم.
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 راسػو  ػ  موانيػس  سػدي األنيػػاؽ ، ومػ  ذلػؾ ليػت اللبيػر أف المنظومػس األمنيػس عػادت قبػػؿ عػاميف و بنػت اق
وسسػػػب قولػػػو إع ر ػػػت المنظومػػػس األمنيػػػس أف السفػػػوؿ ال ػػػ   ػػػاف قػػػد طرسيػػػا عفييػػػا  ػػػ  السػػػابؽ, ىػػػ  السفػػػوؿ 

 الوسيدة والم اسس اليوـ، وقد بدأوا بال عاوف المش رؾ لفعمؿ ضد األنياؽ م  المعيد النيو يزياس .
 

 تصور الجيش اإلسرائيمي لتيديد األنفاؽ
صور النيش ل يديد األنياؽ ، قاؿ اللبير النيولون  ، أف ىناؾ عدة أبعػاد ليػذا ال صػور منيػا البعػد وسوؿ  

اإلس لباري ، واألمف الناري ، وال طوير ال  نولون , و   البعد اإلس لباري اليدؼ ىو السصوؿ مف نميػ  
الصػػور النويػػس , أو  وسػػاسؿ نمػػ  المعفومػػات اإلسػػ لباريس سػػواء مػػف العمػػبلء عفػػى األرض , أو مػػف لػػبلؿ

أبراج المراقبس , أو ال نصت عفى اليوا ػؼ النقالػس وشػب ات اإل صػاؿ البلسػف   أو الثابػت ، عػف نوايػا ولطػط 
لى أيف  ؤدي  فؾ اإلنياؽ , وما شابو.  سر س سماس أيف  سير وأيف سيرت األنياؽ , وا 

سيف  عفى طوؿ السدود , سيث يقـو وبلصوص األمف الناري ،  يناؾ الدوريات ال   يقوـ بيا النيش اإلسرا
النيش بػيطبلع ننػوده بػأف ي ونػوا يقظػيف ل ػؿ  غيػر يسصػؿ عفػى ونػو األرض ُيػدلؿ ربمػا عػف سيػر نيػؽ أو 
نػػراء  ػػدريبات لفقػوات ولاصػػس الػػذيف يعمفػػوف  ػ  المراقبػػس و سديػػدًا  المراقبػػات( عفػػى   وانػده  سػػت األرض، وا 

نما مراقبس أيضػًا طوؿ السدود أف ي ونوا بمثابس "العيوف"     العمؽ , والعمؿ ليس  قط عفى مراقبس " غزة "، وا 
 األراض  اإلسراسيفيس مف لفؼ الندار السدودي.

و ػػ  شػػؽ ال طػػوير ال  نولػػون ،  قػػد بػػدأت مديريػػس  طػػوير الوسػػاسؿ الق اليػػس والبنػػى ال س يػػس، ب طػػوير وسػػاسؿ 
ؿ مشػروع مػف ىػػذا النػوع أطفػؽ عفػػ  مل فيػس بمػا  ػ  ذلػػؾ أنيػزة  شػؼ ملصصػػس لف شػؼ عػف اإلنيػػاؽ , وأو 

اسػػـ  سػػارس الشاشػػس( وقػػد لصػػص ىػػذا المشػػروع ل طػػوير مػػا ُيشػػبو النػػدار ال سػػت أرضػػ ,  مػػف لػػبلؿ زرع 
مي رو ونات قادرة عفى إل قاط الضوضاء وال سذير منيا , ل ف ىذا المشروع  شؿ رغـ أنػو  ػـ إسػ ثمار أمػواؿ 

 طاسفس  يو.
م وانػد ساليػًا  ػ  مراسػؿ ال طػوير واس مػاالت نناسػو نيػدة يسػمى  الػرقـ ومف ثـ ان قفت إلػى مشػروع ثػان  وال

القػػوي(  قػػد ألقػػت المديريػػس المسػػسوليس عػػف  طػػويره عفػػ  عػػا ؽ شػػر س " ألبيػػت" وبال عػػاوف مػػ  شػػر س "ر اسيػػؿ"، 
باإلضػػا س إلػػى شػػر ات مدنيػػس ولبػػراء م لصصػػيف مػػف معيػػد "ال لنيػػوف"  ػػ  " سييػػا" ، والي ػػرة األساسػػيس ىػػ  

 ر أنيزة  شؼ زالزؿ  دمز معيا أيضًا عناصر ألرا ي ـ زرعيا    باطف األرض إلل قاط الضوضاء. طوي
 

 إسرائيل تستعين بخبراء غربيين لمواجية األنفاؽ
وسسػػب اللبيػػػر  سػػػ عيف المنظومػػػس األمنيػػس اليػػػوـ لف شػػػؼ عػػػف األنيػػػاؽ أيضػػًا بلبػػػراء غػػػربييف ولػػػدييـ قػػػدرات 

صور عبر األقمار الصناعيس , وضباط إسػ لبارات  بػار  ػانوا قػد زاروا   نولونيس لاصس    مناؿ ال قاط ال
 "إسراسيؿ"    المدة األليرة.

وليػػػت اللبيػػػر  ػػػ  ىػػػذا الصػػػدد إلػػػى المسػػػاعدة ال ػػػ    قػػػدميا وزارة الػػػد اع األمري يػػػس "لاصػػػس سػػػبلح اليندسػػػس 
و فق  مصر منسس أمري يس  األمري  "    المدة األليرة لفنيش المصري لمساربس األنياؽ بيف غزة  ومصر ، 

مفيػوف دوالر ليػذا الغػرض, مشػيرًا أف ىػذا ال عػاوف أثمػر عػف ن ػاسز,  قػد إسػ طاع النػيش المصػري  30بمبفػغ 
    األشير األليرة ال شؼ عف عشرات األنياؽ وقد مؤلىا بالمياه العادمس.

سػديف" وأنػت  سػت األرض  وأشار مصدر أمن  إسراسيف  أف ظاىرة األنياؽ    النيايس ىػ  بمثابػس "سػيؼ ذو
 أنػػت  ػػ  الواقػػ   سيػػر "قبػػرؾ" بيػػدؾ ، أمػػا  ػػ  البعػػد ال   ي ػػ   قػػد   ػػوف ىنػػاؾ معوقػػات   سػػبب  ػػ  إبطػػاء 
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عمفيػػات سيػػر األنيػػاؽ ألف سمػػاس  سػػ لدـ أالؼ األطنػػاف مػػف األسػػمنت ال ػػ  قػػد يعيػػؽ السصػػار الميػػروض 
 عفى غزة إدلاليا.

راسيؿ  ال ػػال  , ىنػػاؾ أبػػراج مراقبػػس , ومراقبػػات , ودوريػػات ويػػرا "لنغو سػػ ى" صػػورة الوضػػ  عفػػى سػػدود إسػػ
م نقفػػس عفػػى طػػوؿ السػػدود , وقصاصػػ  أثػػر، ل ػػف  سػػت األرض نسػػف ُمن شػػييف ل سػػفؿ عناصػػر مػػف سمػػاس  
مف لبلؿ ىذه األنياؽ, و ذ ر النيش اإلسراسيف  والمنظومس األمنيس م ألرًا ندًا العمؿ عفى إيناد سفوؿ ليذه 

  ضؿ أنيزة ال شؼ لف  س طي  ال شؼ عنيا االف.المش فس , وس ى أ
ومف م  ب مراقب الدولس ناء الرد ال ال  عف ىذه اإلدعاءات، "موضوع األنياؽ    ُبعده الواسػ  يػ ـ  سصػو 
اآلف    م  ػب مراقػب الدولػس  مرسفػس ُمسػبقس إلس مػاؿ أف يػ ـ عمفيػس إن قػاد ليػذا الموضػوع , وسػي لذ مراقػب 

ضػػوع باإلع مػػاد عفػػى مُنمػػؿ اإلع بػػارات , ومػػف بينيػػا سػػفـ األولويػػات لفمواضػػي  األمنيػػس الدولػػس قػػرارًا  ػػ  المو 
 ال   سي ـ  سصيا ومراقب يا    المنظومس األمنيس".

 34/44/3442، عكا اون الين
 

 ألثر الثورات عمى العالم العربي؟ ختاميحساب  20
 عبد اهلل األشعؿ

الربيػ  العربػ ، أصػبم مم نػًا أف نسػدد اآلثػار األوليػس ليػذه م  اق راب الذ را الثالثػس لمونػس ثػورات مػا يسػمى 
الثورات عفى العالـ العرب ، بلاصس القضايا ال   قامت مف أنفيا وى  االسػ قبلؿ والوسػدة والعػدؿ لفشػعوب، 

 لصوصًا الشعب اليفسطين  والعدالس االن ماعيس، والسريس وال رامس لفوطف والمواطف.
مبلسظات  سيط بيػذا ال قػويـ لفثػورات العربيػس. المبلسظػس األولػى: أف اآلثػار     البدايس ينب أف نسنؿ أرب 

نما العيب    مف  سبب    نشأة األوضاع ال    السفبيس ليذه الثورات ال يعود أساسًا إلى العيب    الثورة، وا 
يػػا عفػػى أدت إلػػى الثػػورة، وىػػو  ػػ  شػػ ؿ مباشػػر السػػا ـ المسػػ بد الػػذي أعفػػى األنػػا الم ضػػلمس ال ػػ  أصػػيب ب

المصػػفسس العفيػػا لوطنػػو،  ضػػاع وأضػػاع وطنػػو وأشػػقى شػػعبو  ػػ  السػػفطس ولارنيػػا. وال يم ػػف السػػديث عػػف 
المؤامرات اللارنيس بمعزؿ عف عبلقس السا ـ بيذه المؤامرات و غفغفيا دالؿ وطنو، بؿ إف  ياقـ مشػ فس األنػا 

صو و أو صوت بطان و المنا قس  أودا  ىذه ى  ال   أعم و عف السقاسؽ  فـ يعد يرا إال نيسو وال يسم  إال
بالشػػعار البػػراؽ الػػذي ر عػػو ود ػػ  الشػػعوب إلػػى ال عفػػؽ بػػو مثػػؿ  سػػرر  فسػػطيف واألقصػػى  ػػ  القفػػب منيػػػا، 
و سقيػػؽ الوسػػدة العربيػػس والسريػػس والعدالػػس االن ماعيػػس وال رامػػس. لػػذلؾ، نسػػف  ػػ  سانػػس إلػػى  سفيػػؿ مضػػموف 

الثورة ضدىـ. المبلسظس الثانيس: ى  أف سمعس  فمس الثورة ال   اللطاب السياس  واإلعبلم  ل ؿ مف قامت 
قامػػت بيػػا الشػػعوب، باع بارىػػا   ا ػػًا مػػف الظفػػـ والقيػػر واليقػػر، د عػػت الس ػػاـ إلػػى إطػػبلؽ ىػػذه الصػػيس عفػػى 
سر ا يـ س ى ي سبوىا الشعبيس المطفوبس والشرعيس البلزمس لف م ف مف السفطس والوطف، بينما  انػت سر ػا يـ 

والعػػػراؽ  1968، 1963والبعػػػث  ػػػ  سػػػوريس  1952انقبلبػػػات عسػػػ ريس. ى ػػػذا  عػػػؿ نمػػػاؿ عبدالناصػػػر  فيػػػا 
وغيرىػػا. لػػذلؾ، ال يم ػػف أف نطمػػسف  1987و ػػونس  1978والػػيمف  1971والقػػذا    1969والنميػػري  1958

مصػػر،  ينػػاير  ػػ  25إلػػى دراسػػس نظريػػس عامػػس لفثػػورة  ػػ  العػػالـ العربػػ ، وربمػػا  انػػت صػػيس الثػػورة أقػػرب إلػػى 
، والبسريف،  ف ؿ سػياؽ مل فػؼ 2011ومف قبفيا بأياـ     ونس وبعدىما بأسابي     اليمف، أما    سوريس 

 عفى رغـ أف الش وا واسدة.
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الثػػػػورات  ػػػػ  العػػػػالـ العربػػػػ  ار بطػػػػت  فيػػػػا بيسػػػػراسيؿ  -المبلسظػػػػس الثالثػػػػس: أف مونػػػػس االنقبلبػػػػات العسػػػػ ريس 
ًا عسػ ريًا أو م عسػ رًا مثػؿ صػداـ سسػيف، وان يػى األمػر  ػ  مصػر واالس عمار الغرب ، و انت الن ينػس س مػ

 و ونس واليمف والعراؽ إلى ما نعر و نميعًا.
المبلسظػػس الرابعػػس: إذا  انػػت ثػػورات الربيػػ  العربػػ  ظيػػرت  ػػ  صػػيوؼ الشػػعوب مػػف دوف قيػػادة ضػػد الس ػػـ 

النيػؿ مػف عروب ػو ونيػب ثروا ػو المس بد،  يف واشنطف  ولت  سديػد مصػير السػا ـ العراقػ  و مزيػؽ العػراؽ، و 
و ي ي ػػو و ػػرؾ اإلرىػػاب والطاسييػػس إل مػػاؿ مػػا  ػػات المس ػػؿ األمير ػػ ، وشػػطب العػػراؽ مػػف عػػداد القػػوة العربيػػس 
سػػراسيؿ ومػػف  الشػػامفس، ومػػا يسػػدث  ػػ  مصػػر و ػػونس والػػيمف والسػػوداف وسػػوريس لػػيس ببعيػػد عػػف واشػػنطف وا 

نيػاء القضػيس اليفسػطينيس بالضػربس  واالىما مف األوسػاط العربيػس  ػ  اسػ لداـ الثػورات ل ي يػت الػدوؿ العربيػس وا 
 القاضيس لمصفسس إسراسيؿ بداًل مف بناء دولس القانوف والسريس.

و ػػ  ضػػوء ىػػذه المبلسظػػات، أصػػبم مبلسمػػًا إلقػػاء الضػػوء عفػػى مػػا لفي ػػو ىػػذه الثػػورات  ػػ  القضػػايا العربيػػس 
اليفسػػػطينيس.  ػػػاف مػػػف أىػػػداؼ الثػػػورات العربيػػػس  ػػػؾ الرسيسػػػس ال ػػػ  أشػػػرنا إلييػػػا. القضػػػيس األولػػػى ىػػػ  القضػػػيس 

االر باط وال واطؤ بيف إسراسيؿ والسا ـ العرب  ألف ىذه العبلقس  ست رعايس واشػنطف ألضػعت الػدوؿ العربيػس 
لبلل ػػػراؽ اإلسػػػراسيف  ونعفػػػت السػػػديث عػػػف القضػػػيس اليفسػػػطينيس منػػػرد  فمػػػات، ولطالمػػػا  ػػػاف السػػػديث عػػػف 

    سب الشرعيس ليػذه الػنظـ،  فمػا لػـ يعػد لفعػرب قضػايا،  وقػؼ السػديث عػف سببًا « قضيس العرب األولى»
القضيس األولى أو األليرة، ولـ يعد السا ـ العرب  ييمو أف يدا   عف شرعيس نظامو. و اف يي رض أف  غرز 
 ىػػذه الثػػورات نظمػػًا  سقػػؽ اسػػ قبلؿ القػػرار ومسػػاندة سػػؽ الشػػعب اليفسػػطين ،  يسػػدث ذلػػؾ أثػػريف، األوؿ دعػػـ
زالس أسػباب و سػديات الضػعؼ  ػ  السػاسس اليفسػطينيس. واألثػر الثػان   القدرات اليفسطينيس الماديس والسياسيس وا 
ىػػو الضػػغط عفػػى إسػػراسيؿ س ػػى  شػػعر بػػأف قػػوة العػػرب مضػػا س إلػػى قػػوة النانػػب اليفسػػطين  وبػػذلؾ ال  ُقػػدـ 

وطنوف عفػى النػور بمسػاندة النػيش إسراسيؿ عفى اب بلع ما  بقى مف األراض  اليفسطينيس، وأال ينػرؤ المسػ 
 اإلسراسيف  عفى اليفسطينييف.

والظػػػاىر أف  ػػػول  اإلسػػػبلمييف السػػػفطس  ػػػ  مصػػػر و ػػػونس لي ػػػرة  ػػػاف يػػػراد أف   مػػػؿ إسػػػراسيؿ ضػػػـ  فسػػػطيف 
والقػػدس  ػػ  عيػػدىـ إمعانػػًا  ػػ  إسػػرانيـ أمػػاـ نػػالبييـ. لػػذلؾ،  ياءلػػت نميػػ  الفقػػاءات ال ػػ  بسثػػت أثػػر  ػػول  

طس عفػػػى إسػػػػراسيؿ والضػػػيس والقػػػػدس. والنقطػػػس الغاسبػػػػس  ػػػ  أي  سفيػػػػؿ ليػػػذا المفػػػػؼ ىػػػػ  أف اإلسػػػبلمييف السػػػػف
اإلسبلمييف لـ ي م نػوا مػف أدوات السػفطس ولػف يسػمم ليػـ ب نييػذ مػا  ػانوا يطػالبوف بػو ويعبػروف عنػو انطبلقػًا 

الثػورات أو   ابػس  مف   رة ال ضامف اإلسبلم . والن ينس ىػ  أف إسػراسيؿ وواشػنطف لعبػا دورًا ىػاسبًل  ػ   عثػر
 لا م يا أو  سريؼ ال يارات اإلسبلميس إذا س مت عف المسار الصسيم الذي  ريده الشعوب العربيس.

ثانيًا: قضيس العدالس االن ماعيس والمواطنػس. أصػبم واضػسًا أف األوضػاع  ػ  ىػذه القضػيس  ػدىورت  ػ  شػ ؿ 
ادة     عثر الثورات وى     طريقيا نسو لطير بسبب عدـ االس قرار السياس  وبسبب نناح الثورات المض

إقامػػس نظػػاـ يعبػػر عػػف ةمػػاؿ الشػػعب.  قػػد د عػػت الشػػعوب العربيػػس ثمنػػًا دمويػػًا واق صػػاديًا  ادسػػًا مػػف دوف أف 
  سصؿ عفى االس قرار واالزدىار والعدالس االن ماعيس والمساواة والمواطنس.

عفػػى السريػػات وام يػػاف ال رامػػس السصػػيفس النياسيػػس ثالثػػًا: قضػػيس السريػػس وال رامػػس. ال لػػبلؼ عفػػى أف القيػػود 
 لفثورات وأف مف  ولوا السفطس    معظـ األسياف ال عبلقس ليـ بالثورات.

رابعًا: أما االس قبلؿ الوطن ،  يػو لرا ػس، إذ زادت الثػورات دوليػا  بعيػس واسػ فساقًا عفػى رغػـ الػدعاوا الزاسيػس 
الثػػورات ىػػو الضػػربس القاصػػمس لفمن مػػ ،  زالػػت وسد ػػو،  عفػػى ع ػػس ذلػػؾ. غيػػر أف ألطػػر مػػا أدت إليػػو ىػػذه

وصػػار العػػداء يل ػػرؽ األسػػرة الواسػػدة، وىػػ  سالػػس ألطػػر مػػف السػػروب األىفيػػس،  انسسػػرت سػػماوات الػػوطف 
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وبسث  ؿ عف والء وسماء  ظفو،  صارت األوطاف العربيس إلػى  شػقؽ وصػراع، وصػار السػديث عػف الوسػدة 
ديث عػػف الوسػػدة العربيػػس، وصػػار الي ػػر القػػوم  نػػذير شػػؤـ يػػذ ر بػػأف الوطنيػػس يثيػػر الضػػسؾ ناىيػػؾ عػػف السػػ

 العرب أساؤوا إلى أنيسيـ بسبب المس بديف مف س اميـ.
ذا  انػػت العروبػػس واإلسػػبلـ ىمػػا ىويػػس ىػػذه الثػػورات،  ػػيف  ي ػػت األوطػػاف العربيػػس والضػػربس الثانيػػس بعػػد   11وا 

بعػػد ىػػذه الثػػورات يمػػس صػػميـ اليويػػس  ػػ  ىػػا يف  أيفػػوؿ  سػػب مبر( لصػػورة اإلسػػبلـ  ػػ  ثنايػػا  نػػارب السػػفطس
 الدعام يف.

اللبلصس، ثورات الربي  العربػ   انػت ضػروريس للفػ  السػا ـ المسػ بد، ول ػف إصػرار السػا ـ المسػ بد وأعوانػو 
   الدالؿ واللارج عفى  عويؽ مسيرة الثػورة وعنػز الثػوار و نػاسرىـ أسيانػًا، أدا إلػى مػا ىػو أسػوأ ممػا  ػاف 

ؿ ىذه الثورات وىو  ي يت األوطاف والمن معػات وزيػادة البػؤس والقيػر و قييػد السريػات والصػراع بػيف ساسدًا قب
ال يار اإلسبلم  وغيره مف ال يارات األلرا، و ران  معدؿ االس قبلؿ الػوطن ، و قػدـ إسػراسيؿ  مسػ ييد وسيػد 

 مما نرا    العالـ العرب .
 32/44/3442، الحياة، لندن

 
 مع المدني الفمسطيني في سوريا؟!لماذا غاب المجت 24

 إياد مسعود
  شيت األزمس    سوريا مدا ىشاشس المن م  المدن  اليفسطين ، لاصس إذا ما قورف بمثيفو    لبناف.

   لبناف لعبت األعماؿ العدوانيس اإلسراسيفيس، والسروب الدالفيس، ضد مليمات البلنسيف، دورًا ميمًا    د   
 يـ المدنيس بوظاسييا اإلن انيس واالن ماعيس والطبيس والثقا يس الم نوعس.ىؤالء نسو بناء مؤسسا 

ف بو اسر مل فيس، الدور األىـ    بناء ىػذه المؤسسػات،  ولعبت منظمس ال سرير اليفسطينيس وباق  اليصاسؿ وا 
را ػو ال   ش فت عبر ال ػرا ـ سنػر األسػاس لبنػاء و طػوير مؤسسػات المن مػ  المػدن  اليفسػطين ، و عزيػز قد

عفػػى المبػػادرة واليعػػؿ، ممػػا لفػػؽ شػػ بًل مػػف أشػػ اؿ االزدىػػار المعيشػػ   ػػ  ىػػذه المليمػػات، لاصػػس  ػػ  ظػػؿ 
 البسبوسس ال    انت  عيشيا منظمس ال سرير و صاسفيا ومؤسسا يا المل فيس.

ى لقػػد ام صػػت ال شػػ بلت العسػػ ريس لفيصػػاسؿ والمنظمػػس سنمػػًا  بيػػرًا مػػف اليػػد العامفػػس اليفسػػطينيس، وبنػػت إلػػ
نانػػب  شػػ يبل يا ىػػذه العديػػد مػػف المؤسسػػات المل فيػػس، االن ماعيػػس  مؤسسػػس رعايػػس أسػػر الشػػيداء والنرسػػى 
واألسرا والميقوديف(، والصػسيس  ػاليبلؿ األسمػر اليفسػطين ، وداسػرة ال سصػينات ال ػ  أسػيمت  ػ   سصػيف 

ذلؾ نشػأت مؤسسػات ثقا يػس المليمات وبناء مسات المبلنػن  ييػا ا قػاًء للطػر الطيػراف والقصػؼ المػد ع ،  ػ
لػػػى نانػػػب ىػػػذا أنشػػػأت المنظمػػػات اليفسػػػطينيس مؤسسػػػا يا اللاصػػػس: اإلن انيػػػس  صػػػامد  عبلميػػػس عديػػػدة، وا  وا 
وعامؿ(، واالن ماعيس والصسيس،  ان شرت    المليمات   نا س إينابًا  ػ  لدمػس النػاس، وسػدت العديػد مػف 

نانيػػس، وأصػػبست البطالػػس  ػػ  المليمػػات ظػػاىرة نػػادرة ثغػػرات و قصػػيرات و الػػس الغػػوث  األونػػروا( والدولػػس الفب
الونود، لاصس وأف ىذا ال ـ الياسؿ مف المؤسسػات امػ ص اآلالؼ مػف اليػد العامفػس، وبمر بػات ماليػس  نػا س 

 أسيانًا    مس واىا الشر ات ال بيرة    الببلد.
يػواء لعبت ىذه المؤسسات دورًا    السفـ، عبر  قديـ اللػدمات المع ػادة، و ػ  السػ رب عبػر رعايػس النرسػى وا 

النػػازسيف والمينػػريف، و ػػأميف مسػػ فزمات اسػػ قرارىـ مػػف اس يانػػات منزليػػس  أغطيػػس،  ػػرش، أدوات مطػػبخ ... 
الخ( وأغذيس، ما لفؽ    صيوؼ اليفسطينييف ةليات لفعمؿ االن ماع  الم قدـ، وعندما غادرت قيادة منظمس 

نودىػػػا  يػػػو، بقيػػت المؤسسػػػات االن ماعيػػس واإلغاثيػػػس  مػػػارس ال سريػػر اليفسػػػطينيس لبنػػاف، وأعػػػادت صػػياغس و 
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دورىػػا  ػػ  الميػػاديف المل فيػػس، بػػؿ  عػػزز مثػػؿ ىػػذا الػػدور، لاصػػس  ػػ  ظػػؿ  ػػد ؽ أمػػواؿ المػػانسيف عفػػى ىػػذه 
المؤسسػػات، ومػػدا اع مػػاد السالػػس الشػػعبيس عفػػى مػػا  قدمػػو ىػػذه المؤسسػػات مػػف لػػدمات، لػػذلؾ ال غرابػػس  ػػ  

ؤسسػػات لرعايػػس النػػازسيف اليفسػػطينييف مػػف سػػوريا؛  قػػدمت عفػػى مبػػادرات المن مػػ  القػػوؿ إف مبػػادرات ىػػذه الم
المػػػدن  اليفسػػػطين   ػػػ  سػػػوريا و ناوز يػػػا، وأ ػػػد لنػػػا العديػػػد مػػػف العػػػاسبلت النازسػػػس سػػػيف زرناىػػػا  ػػػ  بعػػػض 
المليمات اليفسطينيس    لبنػاف؛ أف سنػـ المسػاعدات ال ػ   قػدـ ليػا مػف قبػؿ المؤسسػات اليفسػطينيس ي سػاوز 

 أضعاؼ ما  انت   فقاه مف مساعدات عفى األرض السوريس.
   سوريا ا  قدت السالس اليفسطينيس إلى المؤسسات ال   بنيت    المليمػات  ػ  لبنػاف، صػسيم أف مؤسسػس 
الشػػؤوف االن ماعيػػس اللاصػػس برعايػػس أسػػر الشػػيداء، و ػػذلؾ مؤسسػػس اليػػبلؿ األسمػػر اليفسػػطين ، ليمػػا الػػدور 

مػا لفػدور الػذي لفمؤسسػ يف  ػ  لبنػاف، ل ػف الصػسيم أيضػًا أف لصوصػيس الوضػ   ػ   الشبيو نيسو، إلى سد
 سوريا أسيمت    صياغس  نربس مغايرة ل نربس لبناف.

 يػػ  سػػوريا يعامػػؿ اليفسػػطين   مػػا يعامػػؿ السػػوري مػػف سيػػث السقػػوؽ المدنيػػس واالن ماعيػػس، وي فقػػى لػػدمات 
الن ماعيػػػس،  ضػػبًل عػػػف السػػؽ  ػػػ  العمػػؿ بمػػػف  ػػػييـ س وميػػس ميمػػػس  ػػ  ميػػػاديف ال عفػػيـ والصػػػسس والشػػؤوف ا

أصػػػساب الميػػػف السػػػرة  األطبػػػاء والمسػػػاميف والصػػػيادلس وغيػػػرىـ، وىػػػو أمػػػر أونػػػد سالػػػس مػػػف االع مػػػاد عفػػػى 
لػػدمات الدولػػس ال ػػ   ػػاف ليػػا دور سفػػت  يػػو مسػػؿ القطػػاع اللػػاص  ػػ  بعػػض المنػػاالت االق صػػاديس   نػػارة 

 عومس    المؤسسات االس يبل يس ال ابعس لوزارة االق صاد(.ال نزسس و وزي  المواد الغذاسيس المد
أما العبلقس بيف الشارع اليفسطين  وو الس الغوث  األونػروا(؛   انػت  ػ ـ عبػر الييسػس العامػس لشػؤوف البلنسػيف 
اليفسػػػطينييف، وبال ػػػال  ا  قػػػد الشػػػارع اليفسػػػطين  ةليػػػات ال سػػػرؾ المسػػػ قؿ لفػػػد اع عػػػف مصػػػالسو لػػػدا و الػػػس 

وسفت مسفو    ذلؾ "الييسس" ال   ي والىا موظؼ  بيػر مقػرب عفػى الػدواـ مػف النظػاـ  ي والىػا ساليػًا الغوث، 
 عضو    القيادة القطريس لفيرع اليفسطين  لسزب البعث السا ـ(.

وس ػػى  ػػ  قضػػػايا ال عفػػيـ؛  قػػػد  ػػو رت لفيفسػػطين   ػػػرص ال عفػػيـ المنػػػان   ػػ  مػػدارس الو الػػػس  س ػػى نيايػػػس 
 يس(، ين قؿ بعدىا إلى االس يادة مف ال عفيـ المنان     مدارس الدولس السوريس ونامعا يا.المرسفس اإلعداد

أي ب عبيػػػر ةلػػػر؛ و ػػػ  منػػػاؿ المقارنػػػس، يم ػػػف القػػػوؿ إنػػػو  ػػػ  لبنػػػاف، وبسػػػبب مػػػف طبيعػػػس الوضػػػ  الػػػدالف  
س  طاسيػس ول ػف الفبنان ، ا ب  اليفسطينيوف اآلليات ذا يا،  أصبست ليـ مؤسسا يـ االن ماعيس اللاصس، لػي

   نم  بشري با ت لو صيس ال قوق  الطاسي  القاسـ    الببلد.
أمػا  ػ  سػوريا وبسػبب مػف قػوة الدولػس و ماسػؾ مؤسسػا يا، ودورىػا المر ػزي  ػ  إدارة الشػأف اليػوم  لفمػواطف 
  بمػػا  ػػ  ذلػػؾ  ػػأميف اللبػػز اليػػوم   ػػ  أ ػػراف  ابعػػس ليػػا( غابػػت السانػػس لػػدا المن مػػ  السػػوري،  مػػا لػػدا
المن م  اليفسطين ، لبناء مؤسسات لاصس،  عوض  قصيرات الدولس، عّزز ىذا األمر صعوبس بناء مؤسسػس 
ان ماعيس أىفيس مس قفس عف الدولس بمؤسسا يا المل فيس، اإلداريس أو األمنيس،  عفى سبيؿ المثاؿ ال يم ف بناء 

لبلنسيف،  ي  صػاسبس الصػبلسيس  ػ  مؤسسس ان ماعيس  فسطينيس إال بيذف لاص مف الييسس العامس لشؤوف ا
منم رلص العمؿ لفمؤسسات اليفسطينيس العامفس    المليمات، وىػ  بال ػال  صػاسبس الصػبلسيس  ػ  سػسب 

 ىذه الرلصس م ى شاءت وم ى رأت ى  لزـو ذلؾ.
لػذلؾ يعػان  البلنسػوف اليفسػػطينيوف  ػ  سػوريا  ػ  الوقػػت الػراىف؛ مػف صػعوبات العػػيش بلاصػس  ػ  ظػؿ مػػا 

ا لػػو مػػف  ينيػػر، و ػػ  الوقػػت الػػذي  نشػػط  ػػ  صػػيوؼ النػػازسيف مػػنيـ إلػػى لبنػػاف عشػػرات المؤسسػػات  عرضػػو 
االن ماعيس،  ق صػر المسػاعدات لبلنسػيف  ػ  سػوريا عفػى مؤسسػ يف اثن ػيف ىمػا: و الػس الغػوث  ال ػ   ع مػد 

   شػ و أساسػًا بش ؿ  امؿ عفى المانسيف، لذلؾ  انت مساعدا يا شسيسس(، ومنظمس ال سرير اليفسطينيس ال ػ
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مف عنز مال   ػ  مؤسسػا يا وسػفط يا، لػذلؾ  انػت مسػاعد يا لفنػازسيف والمينػريف اليفسػطينييف  ػ  سػوريا 
 ىزيفس ندًا، لـ   ناوز سصس اليرد  ييا الدوالرات العشرة س ى اآلف.

نويػػػػس ىػػػؿ ي نػػػاوز البلنسػػػػوف  ػػػ  سػػػػوريا الواقػػػ  القػػػػديـ لصػػػالم واقػػػػ  نديػػػد. بػػػػالطب  ىنػػػاؾ مسػػػػاوالت لبنػػػاء أ
لمؤسسات ان ماعيس  سيـ     لييؼ العبء عف عا ؽ النازسيف والمينريف، ل ف صعوبس الوض     الببلد 

 ينعؿ مف عمفيس ال را ـ    ىذه ال نربس بطيسس وصعبس ندًا.
 33/44/3442، المستقبل، بيروت

 
 رران مدعوة وتمعب في ساحة الكباإيار نفوذىا بينما سظيرت في ضعفيا وانح "سرائيل"إ 26

 نداؼ اياؿ
عنػػدما ُسػػ قرأ ىػػذه ال فمػػات سػػي وف واضػػسا عفػػى مػػا يبػػدو اذا  ػػاف سػػي وف باليعػػؿ ا يػػاؽ  ػػ  ننيػػؼ. عنػػدما 
  بت ىذه ال فمات  اف يليؿ أف اال ياؽ ىػو سقيقػس نػانزة  قريبػا، س ػى لػو لػـ ي ػف وقػ  وا  مػؿ.  ػ  القػدس 

ت. ول ػػف الصػػورة واضػػسس: ايػػراف  نمػػد يع ر ػػوف بانػػو ان يػػى يػػـو المعر ػػس واالف الصػػراع ىػػو عفػػى الصػػياغا
برنامنيا النووي،  نمد وال  ي ػؾ. وبالمقابػؿ  انيػا  سصػؿ عفػى ر ػ  نزسػ  نػدا لفعقوبػات، ول نػو ر ػ  يم ػف 
أف يظير اماـ العالـ والشر ات الدوليس  بدايس النيايس لعزل يا. ىذه قصس ببل نيايس. ببل قصؼ. بػبل نػزع. بػبل 

    البسر الغامض لفعبلقات الدوليس. غيير النظاـ.  فيا م  وبس 
 يمػت عفػى نسػو غيػر ” المرونػس البطوليػس“لقد ألقى لمينس  ىذا االسبوع لطابا ىامػا.  سػدث عػف أف  عبيػره 

، لفوصوؿ الى اليدؼ. ” نيس”و” ابداعيس“سفيـ. وقاؿ الزعيـ الروس  اف المقصود ليس ال نازؿ بؿ ايناد سبؿ 
ؿ عػادي الػى اللطابػات السياسػيس؛  يػ  اليػف يونػد  ظػاىر ووىػـ. لمينسػ  ال يند طريقو، بش ”  ن “و عبير 

، وبعػد ذلػؾ طػور عفػى مػدا ”ول ػنيـ يعادوننػا“ سدث عف أف ايراف  ريد صػداقس س ػى مػ  الواليػات الم سػدة، 
نصؼ ساعس لطابا شيطانيا  اريليا ضد الغرب.  يؿ ىػذا اللطػاب  ػاف انينػارا ايػديولونيا، الشػرارة االليػرة 

اللضوع ال اريل     ننيػؼم ىػؿ  ػاف لطػاب النصػرم النػواب  ػ  نظػر النػاظر. النػاظر الػى اال يػاؽ قبؿ 
 نيسو.

اذا وق  اال ياؽ    ننيؼ سقا،  اف عصرا نديدا يبدأ    المنطقس.  ػ  سػوريا ينشػغؿ الغػرب اساسػا بػال ورط 
ح النػووي والعقوبػات سػ سظى  الم وق  ندا(     دمير ملزونات السبلح ال يميػاس .  ػ  ايػراف، مسػألس السػبل

ب يدسػػس طويفػػس. وقريبػػا سػػيساوؿ االيرانيػػوف، االمري يػػوف والػػػروس الوصػػوؿ الػػى  سػػويس اقفيميػػس شػػامفس  وقػػػؼ 
 السرب االىفيس السوريس.

ما ىو م اف اسراسيؿ    ىذه المنظومس النديدةم ايف  نلرطم ىذه مسألس نسػيمس، بالضػبط مػف نػوع المسػاسؿ 
سيؿ الساليػس ال صػدي ليػا. النػو مػف الناسيػس النوىريػس الليػار االسػ را ين  لفمػدا البعيػد ال   ال  سػ طي  اسػرا

 ليس    مناؿ ال صاصيا.
ما ىو م اف طيرافم االيرانيوف ىـ رأس سربس العالـ الشيع . مف يريد  سويس    سػوريا يس ػانيـ، و ػذا مػف 

ؽ،  دولػػػػس يسػػػػيطر عفييػػػػا س ػػػػـ شػػػػيع ، يس ػػػػاج االسػػػػ قرار  ػػػػ  لبنػػػػاف ايضػػػػا. لػػػػدييـ أىميػػػػس ىاسفػػػػس  ػػػػ  العػػػػرا
ومصػػالسيـ م دالفػػس نيػػدا مػػ  االسػػداث  ػػ  ا غانسػػ اف. دولػػس  أمػػؿ الواليػػات الم سػػدة  ػػ  اللػػروج منيػػا  ػػ  
السػػن يف القػػريب يف بشػػ ؿ  امػػؿ. قػػد   ػػوف اسػػراسيؿ قويػػس نػػدا عسػػ ريا، وبسػػبب سػػبلسيا االسػػ را ين   سسػػب 

ت نيوذىػا ضػيقس. عنػدما ي صػؿ ديييػد  ػامروف، رسػيس وزراء منشورات اننبيػس( اقػوا مػف ايػراف، ول ػف منػاال
بريطانيػػا بػػالرسيس االيرانػػ  الوؿ مػػرة منػػذ عقػػد مػػف الزمػػاف،  انػػو  ػػ  واقػػ  االمػػر يػػدعو الػػرسيس االيرانػػ  الػػى 
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الشروع    الفعب    ساسس ال بار.    ساسس القوا العظمى. السراسيؿ يونػد  ػأثير  ػ  مصػر،  ػ  االردف، 
فسػػطينيس.  ػػاف دارنػػا القػػوؿ اف ليػػا  ػػأثير ىاسػػؿ  ػػ  واشػػنطف؛ ول ػػف ىػػا ىػػو، برعايػػس سياسػػس  ػػ  المنػػاطؽ الي

 –الس ومس الساليس ثبت و أ د باف ليس ليا قدرة عفى اسباط ا يػاؽ  ػراه  مصػيبس  اريليػس مػ  ايػراف. ضػعييا 
يػػا قػػدرة منػػاورة لػػيس ل –ان شػػؼ. وعفػػى اي سػػاؿ امػػاـ المسػػاسؿ ال بػػرا لسػػوريا، العػػراؽ، ا غانسػػ اف  –ظػػاىرا 

 بيرة. مسيرة السبلـ م  اليفسطينييف يم ف أف   وف النزء اال بر السراسيؿ  ػ  المنطقػس؛ ىػذه المسػيرة وسفيػا 
االل ػراؽ الػى ىنػاؾ.  –ى ذا يبدو  ػ  ىػذه الفسظػس  –يع براف  مي اح الس قرار اقفيم . ول ف القدس ال  ريد 

دراما ي   والرمزي لف سويس السفميس. وىػ   ػ قفص الػى نوقػس قدس ن نياىو  يضؿ ال نازؿ عف مناؿ ال أثير ال
يونانيػػس   نبػػأ بالمصػػيبس.  يػػؿ المصػػيبس سػػ أ  م ىػػؿ اال يػػاؽ سييشػػؿم يس مػػؿ نػػدا. ول ػػف اسػػراسيؿ  دولػػس لػػف 
  سػػب شػػيسا مػػف ذلػػؾ.  ػػ  االسػػرة الدوليػػس ال يوزعػػوف النقػػاط لمػػف  ػػاف مسقػػا  ػػ  الوقػػت الػػذي الطػػأ  يػػو  ػػؿ 

 ييعفونو    االن لابات الدالفيس    الدوؿ.الباقيف. ىذا ما 
* * * 

لف ي وف ىنوـ    السنس القادمس. ىا ىو المعنػى االوؿ لبل يػاؽ مػ  ايػراف. اال اذا ظيػرت  نػأة منشػأة سػريس 
ومغرضس بواسط يا ي بػيف أف طيػراف لػدعت العػالـ  فػو. ول ػف عفػى  ػرض أف مثػؿ ىػذا ال طػور لػف يسصػؿ 

ذاؾ الػػذي  ػػاف دومػػا  –شػػدة ان ظػػار مثػػؿ ىػػذا ال طػػور!(، الليػػار العسػػ ري   االصػػاب   ػػ  القػػدس  بػػيض مػػف
لػػـ يعػػد عفػػى الطاولػػس. بػػؿ انػػو لػػيس عفػػى ال رسػػ  او لػػارج بػػاب الغر ػػس. ىػػو ببسػػاطس غيػػر  –عفػػى الطاولػػس 

يم نػػو أف يعيػػد ليػػار  –بالمناسػبس موضػػوع معقػػوؿ بال أ يػد  –مونػود. الغبػػاء االيرانػػ  وسػده الػػذي ال يصػػدؽ 
. اذا  اف  بيف اف اال ياؽ    ننيؼ نانم،  اف الس ومس يم نيا اف  قوؿ اف االمواؿ ال   بذلت عفى الونود

االعداد لفينوـ لـ   ف عبثا.  الردع العس ري أدا بااليرانييف الى السػؿ الوسػط. ول ػف س ػى بنػاء عفػى نيػز 
ف الػردع العسػ ري عفػى مػا س ومس ن نياىو، ال يدور السػديث عػف سػؿ وسػط بػؿ عػف  شػؿ ذريػ . وبال ػال   ػا

يبػػدو لػػـ يسػػاعد، وعفػػى اي سػػاؿ،  ػػاذا  ػػاف اليػػدؼ ىػػو الػػردع  قػػط،  فمػػاذا  بػػذير مفيػػارات الػػدوالراتم يم ػػف 
مفيػػار  11اال  يػػاء بال ضػػفيؿ. بعػػد لسظػػس مػػف اال يػػاؽ  ػػ  ننيػػؼ ينػػدر  ػػ م النقػػاش النمػػاىيري: ىػػؿ انيػػاؽ 

ـ عس ري مس قؿ    ايراف لـ ي ف  بذيرا  اما لفماؿم شي ؿ  عفى سد قوؿ اييود اولمرت( عفى االعداد لينو 
 م”ىذياف“ىؿ    نظرة الى الوراء اولمرت غير مسؽ عندما يقوؿ انو  اف السديث يدور عف 

* * * 
يم ف أف ن ييـ رسيس الوزراء. اال ياؽ السقيق ، اال ياؽ الصادؽ،  اف سينزع عف ايراف قػدر يا النوويػس  مامػا 

. رسيس الوزراء يؤمف باف ىذا ا ياؽ لطير الف أنيزة الطرد المر ػزي يم نيػا بما    ذلؾ  لصيب الي ورانيـو
 ػ  المسػس  20أف  ن قؿ،    غضوف شير واسد الػى وضػ   لصػب  يػو ذات  ميػس اليورانيػـو الملصػب الػى 

انيزة الطرد ال    س يظ بيا ايراف اليوـ.  ؿ اسراسيف  معقوؿ  اف يريد ما يريده ن نياىو: اف يي ؾ االيرانيوف 
المر ػػػزي ويسػػػفموا اليورانيػػػـو لفغػػػرب. رسػػػيس الػػػوزراء مسػػػؽ عنػػػدما يقػػػوؿ اف اال يػػػاؽ ي ػػػرؾ ايػػػراف  دولػػػس سا ػػػس 
نوويػػس. ىػػذه ىػػ  السقيقػػس النوىريػػس. السػػؤاؿ ىػػو اذا  ػػاف يونػػد ا يػػاؽ ةلػػر. ىػػؿ يم ػػف اف ي ػػوف ىنػػاؾ ا يػػاؽ 

عفػػى الػػر ب يف. د عػػس الػػرا صػػغيرة  ػػاذا بيػػـ ةلػػر. ىػػذا ىػػو ادعػػاء الػػر ب يف: لقػػد سػػبؽ لبليػػرانييف أف  ػػانوا 
 ينضموف الى بي ار.

. السقيقس ى  أنو ال يم ف مطالب يـ عفنيا  السقيقس ى  أف االيرانييف اصروا ويصروف عفى  لصيب اليورانيـو
بوقؼ ال لصيب؛  يـ موقعوف عفى ميثاؽ عمفيا يقرر باف ليـ باليعؿ السؽ    ال لصيب. اذا  اف ثمػس مػا 
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الرقابس واالشراؼ، اذا  انت الو الس الدوليػس لفطاقػس الذريػس ساضػرة، مػف غيػر المم ػف انبػارىـ عفػى ي ي  مف 
 ال وقي  عفى ا ياؽ ي نازلوف  يو عف ال لصيب  ست الضغط.

السػػؤاؿ ىػػو ال ػػال : ىػػؿ االيرانيػػوف مصػػمموف عفػػى االنضػػماـ الػػى العػػالـم ىػػؿ لطابػػات لمينسػػ  ىػػ  النغمػػس 
ب الثػوري االسػبلم م ىػؿ يس مػؿ أف المياوضػات، منػرد اال صػاالت،  سػدث  غييػرا االليرة الم بنسس لفلطػا

سياسيس    دالؿ ايرافم لفسوار  وند ةليس لاصس بو. واسيانا   ػوف ىػذه ةليػس اينابيػس.  يػؿ االيرانيػوف وقعػوا 
زة الطرد    سب االس ماؿ باف   وف ليـ قصس غراـ م نددة م  العالـم اذا  اف  ذلؾ، يس مؿ أف  صدأ أني

 المر زي ليـ    ُقـ.    السيناريو السفب ، سنس يقظ م   وريا الشماليس.
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