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يؤكررد حصررول تقرردم بالمفاو ررات   ومعرراريف تكشررف عررن موافقترره لوجررود عسرركري وأمنرري إسرررائيمي  كيررري 1
 طويل األمد باألغوار

وزيػػر الرارةيػػم اكميركػػي  ، أفراـ اهلل مػػف كفػػاح زبػػوف، عػػف 21/1023/;، الشرررق األوسررط، لنرردنذكػػرت 
أطمػػؽ ريػػريحات مرفاقمػػم لمبػػت اليػػورة ال ارمػػم الرػػي ظػػؿ مفاو ػػوف يرسػػمو  ا حرػػى السػػاعات  ةػػوف كيػػر ،

اكريػػرة، لبػػؿ متادررػػئ إسػػراقيؿ، حػػوؿ المفاو ػػات ويػػ ن السػػقـ  ػػي الم ط ػػم. ولػػاؿ كيػػر  لميػػحا ييف  ػػي 
واشػػ طف، نالةا بػػاف ائسػػراقيمي والفمسػػطي ي أيػػبحا ألػػرب إلػػى مطػػار نبػػف ووريػػوفن، و ػػو ي ػػـ بالمتػػادرة إلػػى 

السقـ أكثر مف أ  ولت آرر.  ذا الر ػدـ لػـ يحػدث م ػذ سػ واتن. وأ ػاؼ نالةميػن ألػرب إلػى السػقـ الػذ  
 يرولوف لئن. 

ل ػػا ات ع ػػد ا مػػن رقػػيس الػػوزرا  ائسػػراقيمي ب يػػاميف  ر يػػا و، ومسػػؤوليف  3وةػػا ت ريػػريحات كيػػر  ب ػػد 
قيمييف، بيػػ  ـ وزيػػر الػػد اع موشػػيئ ي ػػالوف، ورقيسػػم و ػػد المفاو ػػات رسػػيبي ليف ػػي، ول ػػا   ػػي راـ اهلل مػػن إسػػرا

الػػرقيس الفمسػػطي ي محمػػود عبػػاس نأبػػو مػػازفو وو ػػد المفاو ػػات، ورركػػزت ةمي  ػػا عمػػى د ػػن المفاو ػػات 
يةػػػاد حمػػػوؿ لممشػػػكقت اكم يػػػم الم  ػػػدة. ولػػػـ يكشػػػؼ كيػػػر  عػػػف شػػػكؿ الر ػػػدـ، لك ػػػئ لمػػػ ح إلػػػى أ ػػػئ مر مػػػؽ وا 

بالو ن اكم ي  ي م  طم اكووار الحدوديم من اكردف. ولاؿ كير : نرػقؿ اكيػاـ الما ػيم الر يػت الػرقيس 
عبػاس وكػذلؾ رقػػيس الػوزرا   ر يػػا و، وبحث ػا ل ػايا م  ػػدة ويػ بم، إ  مػػا ةػاداف ويروبػاف  ػػي السػقـ، ولػػد 

. وأ ػػاؼ، نالوتيػػات المرحػػدة عمػػى اريػػاؿ وثيػػؽ مػػن وعػػدا باتسػػرمرار  ػػي ال مػػؿ الةػػاد لرح يػػؽ  ػػذا السػػقـن
الطػػر يف وأ  ػػؿ مػػف أ  ولػػت م ػػى، اكمػػر لػػيس بسػػيطا، و مػػا يػػدركاف ذلػػؾ، ويػػدركاف أف مشػػوار السػػقـ 

 طويؿ وي ب، ولك  ما ي ر اف أ ئ ت حؿ إت بإلامم دولريف لش بيف ر يشاف بسقـ وأمفن.
سػيادةن لػدا الةا ػب الفمسػطي ي ومرػاوؼ إسػراقيميم حػوؿ وأكد كير  أ ئ ي مؿ عمى م الةػم مرػاوؼ حػوؿ نال

ناكمػػفن. وحػػث كيػػر  الفمسػػطي ييف وائسػػراقيمييف عمػػى اسػػرم اـ   ػػل ال اقػػد اكممػػي الراحػػؿ  يمسػػوف ما ػػديق، 
 والربس كير  لوت مأثورا عف ما ديق، نيبدو المسرحيؿ داقما مسرحيق حرى يرح ؽن.

موذج  حراج ةمي ا لقلردا  بئ بي ما  حػاوؿ الويػوؿ لحػؿ الػدولريفن. وأ اؼ، ن موذج  يمسوف ما ديق  و  
وكاف كير  عرض عمى  ر يا و وعباس م ررحات أم يم أعد ا الة راؿ اكميركي ةوف اليف، لرسويم الرقؼ 

 حوؿ مسر بؿ م ط م اكووار الحدوديم.
يميم  ػػي م ػػاطؽ محػػددة، مػػن وعممػػت نالشػػرؽ اكوسػػطن أف كيػػر  ي مػػؿ عمػػى حػػؿ وسػػط، يب ػػي ال ػػوات ائسػػراق

 شػػر م ظومػػات د اعيػػم وأرػػرا لممرالبػػم عمػػى أف رسػػاعد الوتيػػات المرحػػدة  ػػي ذلػػؾ، بائ ػػا م إلػػى الةػػيش 
ويبدو أف ثمم موا  م  اكرد ي مف ة م اكردف،  يما يحظى الفمسطي يوف بالسيادة  ي الم ط م وعمى الم ابر.

 ؿ الرفاييؿ.مبدقيم مف الطر يف، لكف من رحفظات وأسقمم حو 
ولالػػت يػػحيفم نم ػػاريؼن ائسػػراقيميم، إف اكميػػركييف راعػػوا بشػػكؿ كبيػػر المطالػػب ائسػػراقيميم، وير بمػػوف ا ف 
ب ػػا  الةػػيش ائسػػراقيمي  ػػي الم ط ػػم لفرػػرة محػػددة مػػف الػػزمف. ولػػاؿ ميػػدر إسػػراقيمي كبيػػر، نالرراحػػات كيػػر  

ـ ائسػػراقيميم لالػػت إف سػػيطرة الفمسػػطي ييف عمػػى لريبػػم مػػف المطالػػب ائسػػراقيميمن. لكػػف ب ػػض وسػػاقؿ ائعػػق
الم ػػابر ةوب ػػػت بػػػر ض إسػػػراقيمي. ومػػػف المفرػػػرض أف ي ػػػود كيػػػر  ب ػػػد أسػػػبوعيف لمم ط ػػػم لموايػػػمم م مرػػػئ 

 نالماراثو يمن.
ومف ة م ثا يم، طمأف كير  مةددا ائسراقيمييف  ي مو وع ال وو  ائيرا ي، ولػاؿ لبػؿ متادررػئ، نت يةػوز 

سراقيؿ يارت  ي مولن ألوا ب د رولين اترفاؽ المرحمي بيف إيراف الرأثر بالر سريبات اليحا يم المتر م، وا 
سػراقيؿ  يمػا ير مػؽ بػالممؼ ائيرا ػين.  وال وا ال ظمىن. وأ ػاؼ، ن  ػاؾ ر سػيؽ لػو  بػيف الوتيػات المرحػدة وا 
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حدة ب د أسبوع مرورر ربادؿ  يئ وا  كست زيارة كير  بشكؿ إيةابي عمى ال قلات بيف إسراقيؿ والوتيات المر
 الطر اف اتر امات بشأف اترفاؽ ال وو  ائيرا ي.

و  مػػت اليػػحؼ ائسػػراقيميم، عػػف الػػرقيس اكميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا، الرزامػػئ بػػأمف إسػػراقيؿ مؤكػػدا أف ال قلػػات 
مػف أمػس، بم اسػبم  اكميركيم ائسراقيميم وير لابمم لممس. ولاؿ أوباما رقؿ حفؿ ألامػئ البيػت اكبػيض أوؿ

ا ر ػػا  عيػػد اك ػػوار الي ػػود  نحا وكػػان، إ ػػئ نكوؿ مػػرة م ػػذ ع ػػد مػػف الػػزمف رػػـ ولػػؼ رطػػوير البر ػػامل ال ػػوو  
مف ممثمي الةاليم الي وديم نيةب أف ر ر وا أ ئ سيةر  رةميد أةزا  م مػم مػف  000ائيرا ين. م يفا أماـ 

  ذا البر املن.

ميادر إسراقيميم لالت ، مف ال دس المحرمم، أف 21/1023/;، ة )صفا(وكالة الصحافة الفمسطينيوأ ا ت 
إف كيػػر  طمػػب مػػف المفاو ػػيف الفمسػػطي ييف وائسػػراقيمييف رمديػػد المفاو ػػات أشػػ رخا إ ػػا يم، ب  يػػد ارررامػػئ 

 الةم م ةولم مفاو ات.
م ررحػم مػف لبػؿ كيػر  ليسػت وذكرت ال  اة الثا يم ائسراقيميم   ػقخ عػف ميػادر أم يػم أف الررريبػات اكم يػم ال

كا يػػم، وأف نإسػػراقيؿن طالبػػت بحريػػم عمػػؿ كاممػػم، وأ ػػئ ت يمكػػف أف رر ػػازؿ عػػف الرواةػػد ال سػػكر   ػػي م ط ػػم 
 وور اكردف.

ورةحػػػت ميػػػادر مطم ػػػم عمػػػى  حػػػوا المفاو ػػػات ليػػػحيفم نيػػػدي وت أحرو ػػػوتن أف الرسػػػ م أشػػػ ر الرػػػي 
 رمديد ا مف أةؿ الرويؿ ترفاؽ شامؿ بيف الطر يف. ريي ا وزير الرارةيم اكمريكي لممفاو ات سيرـ 

وو  ا لر ػديرات الميػادر،    ػاؾ يػ وبات كبيػرة  ػي المفاو ػات واتعر ػاد لػدا أمريكػا ونإسػراقيؿن والسػمطم 
 الفمسطي يم، أف   اؾ حاةم لفررة مفاو ات مروايمم مف أةؿ الرتمب عمى الفةوات بيف الطر يف.

ب دـ اتسرماع لما ويػف ا بػػنرسريبات ويػر يػحيحمن، مبي خػا أف نإسػراقيؿ  وكاف كير   يح اليحفييف أمس
 لويم ةداخ ع ب الرولين عمى اترفاؽ المبدقي بيف إيراف والترب بشأف بر امة ا ال وو ن.

نت ، أف كير  لاؿ وكاتت، وعف ال دس المحرممإبرا يـ مف كامؿ ، عف 21/1023/;، الرأي، عّمانو شرت 
لدـ مزيدا  إذا إتوالوتيات المرحدة لف ردعـ ارفالا حوؿ الو ن ال  اقي  ،را  ممك اف بدوف امفالسقـ وت الر 

 والفمسطي ييفن. ائسراقيمييف إلى اكمفمف 
 ثابت مثؿ اتسم ت المسمحن.  إسراقيؿنالرزاـ الوتيات المرحدة امف  أف اكميركيالوزير  وأكد

الرػػراح الوسػػاطم  أف، اكمػػفشػػارؾ  ػػي المفاو ػػات حػػوؿ و  مػػت يػػحيفم م ػػاريؼ عػػف ميػػدر دبموماسػػي م
 ن.ائسراقيميمحد كبير مف الطمبات  إلىنالررب  اكميركيم

رق ػا لمػا كػاف  اكردف ػي وػور  اكمػدمف وةود طويؿ  إسراقيؿلبموا بمولؼ  اكميركييفن أفولالت اليحيفم 
 ن.إسراقيميمف لبؿ، وكذلؾ ب رورة وةود عسكر   اكمرعميئ 

 
 لمعالم مانديال ونستمهم من مسيرته الحرية لشعبنا وتحقيق الوحدة واحترام الديمقراطية" ننعى: "هنية 2

أكد رقيس الحكومم الفمسطي يم إسماعيؿ   يم ا  ـ يسرم موف مف مسيرة  يمسوف ما ديق الحريم ورح يؽ 
  الوحدة واحرراـ الديم راطيم.

قيس الة وب إ ري ي اكسبؽ  يمسوف ما ديق الذ  رو ي و  ى   يم  ي ريريح م ر ب لئ اليوـ الةم م الر 
ولاؿ   يم: ن   ى لم الـ ما ديق و سرم ـ مف مسيررئ الحريم  عاما. 59الميمم الما يم عف عمر ي ا ز 

 لش ب ا ورح يؽ الوحدة واحرراـ الديم راطيمن.
 6/12/2113، فمسطين أون الين
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 مشروع األرض مقابل السالم باألمن مقابل السالم فيهمني يستبدل أمشروع " هي كيري"خطة قريع:  3

وليد عوض: أو ح احمد لرين رقيس طالـ المفاو ات السابؽ ع و المة م الر فيذيم لم ظمم  -راـ اهلل
الرحرير بأف ما حممئ كير   و مشروع ام ي يسربدؿ مف رقلئ مشروع اكرض م ابؿ السقـ باكمف م ابؿ 

 السقـ.
ات  ي كؿ مسار ا الطويؿ لـ رح ؽ ما  و مطموب، واليوـ كير  موةود ويحمؿ المفاو ‘وا اؼ لرين 

، مشيرا الى اف اعرزاـ حكومم ’مشروعا أم يا، أ  اسربداؿ مشروع اكرض م ابؿ السقـ باتمف م ابؿ السقـ
عمى ما مساحرئ عشريف الؼ دو ـ مف ارا ي ال فم التربيم   ر يا و   ؿ السيطرة لمسمطم الفمسطي يم

ف كاف يس ى ػ كير ‘، لاقق ’سي‘المي فم  الؼ دو ـ مف م اطؽ ج لب ا   20ئعطا  الفمسطي ييف  -وا 
 ’.مف ارا ي ج %1ميا ن عمي ا   ذه رشكؿ 

لحؿ ع دة السيطرة اتم يم ’ شيطا يم‘ويدور رمؼ الكواليس الفمسطي يم بأف رطم كير  اكم يم ما  ي إت 
من الدولم الفمسطي يم المرر بم، حيث اعطت اسراقيؿ دورا  ي السيطرة عمى اتسراقيميم عمى الحدود اترد يم 

عاما  ي حيف يوايؿ الرقيس الفمسطي ي ر ض رمؾ السيطرة، من  30رمؾ الحدود ب يدا عف الم ابر لمدة 
أ  مف رقؿ ’ مف رمؼ سرار‘ررؾ الباب مواربا لرتيير المولؼ الفمسطي ي اذا ما كاف الدور اتسراقيمي 

ركم الةيش اتسراقيمي لوات حمؼ ال ارو ورحت المظمم الدوليم  ي مرالبم رمؾ الحدود والسيطرة عمي ا مشا
 بحةم م ن ر ريب السقح مف اتردف لفمسطيف.

ي وبم المفاو ات الحاليم الري رةرا من إسراقيؿ، ولاؿ ’ ال دس ال ربي‘أكد مسؤوؿ  مسطي ي ر ين لػ و 
لـ ريؿ إلي ا مف لبؿ ور دد مسر بم ا، وأف وزير الرارةيم اكمريكي ةوف  ’حرةم لمتايم‘أ  ا رمر بمرحمم 

رطم ’كير  وعد بالرحرؾ بشكؿ مكثؼ بالم ط م ئحداث اررراؽ، ب د  شمئ  ي إل اع الةا ب الفمسطي ي بػ
وسط  ، ول دـ ر ديـ الةا ب ائسراقيمي أ  ليو م  ي الموالؼ رةاه ل ايا اكمف والحدود،’الررريبات اكم يم

رول ات باف رطمب ائدارة اكمريكيم برمديد  ررة الرسن ش ور المرييم لمرفاوض، عمى أف يكوف   اؾ 
 اررراؽ  ي الموالؼ.

وبحسب المسؤوؿ الذ  طمب عدـ ذكر اسمئ   د أشار إلى أف الرقيس عباس لدـ شرحا مفيق رقؿ الم ا  
المولؼ ’ رمييف‘اكمف، ولاؿ إف كير  حاوؿ الث اقي الذ  ةم ئ بكير  براـ اهلل الرميس، حوؿ ممؼ 

الفمسطي ي رايم  يما ير مؽ بالسيطرة عمى م اطؽ اكووار وحدود الدولم الفمسطي يم المرر يم من اكردف، 
الري و   ا الة راؿ اكمريكي المر اعد ةوف آتف أحد ’ رطم الررريبات اكم يم‘عمى  عباسوأ ئ أطمن 

أماكف السيطرة والرواةد ائسراقيمي عمى أةزا   امم مف حدود الدولم  أ راد طالمئ المساعد، ورشمؿ
 الفمسطي يم.

وأشار المسؤوؿ إلى أف الةا ب الفمسطي ي طالب بر ديقت م مم عمى رطم كير   ذه، وأ ئ ر   ا بشكم ا 
 الحالي.

 يم  ي اكووار، وأ اؼ أف الرقيس عباس أكد عمى المولؼ المطالب بأف يكوف   اؾ رواةد لمدولم الفمسطي
وعمى الحدود من اكردف بما  ي ذلؾ السيطرة عمى الم ابر، وأ ئ   ؿ لكير  ش ور الفمسطي ييف ب دـ وةود 
أ   تط ح ي ي أو ة ود لويم ربذل ا ائدارة اكمريكيم عمى إسراقيؿ ئحقؿ السقـ، وال بوؿ بالمبادئ 

 اكساسيم لممفاو ات.
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يف عباس وكير  اسرمر أكثر مف ساعريف، ما يؤكد ي وبم و ن ورفيد الم مومات أف اتةرماع ب
المفاو ات، وما آلت إليئ، لبؿ أف ي  ـ مسؤولوف مف الفريؽ الم اوف لكير ، وآرروف  مسطي يوف 
لقةرماع، لبد  آرر موسن داـ أكثر مف ساعم و يؼ، اسرمن رقلئ و ري ئ بشكؿ موسن لر مي ات 

 او ات.المسقوليف الفمسطي ييف عمى المف
وحاوؿ كير  طمأ م الفمسطي ييف، وأبمت ـ  ي   ايم الم ا  أف ائدارة اكمريكيم لف رسمح با  يار 
المفاو ات، أو أف ت يكوف  ي   ايم الرسن ش ور حموت لم  ايا ال ال م،  ي إشارة   مت عمى أ ئ ربما 

 يمارس  توط عمى رقيس الوزرا  ائسراقيمي ب ياميف  ر يا و.
مسؤوليف  مسطي ييف إف كاف كير  لد طرح رقؿ الم ا   كرة رمديد المفاو ات ما ’ ال دس ال ربي‘وسألت 

ب د ا   ا  م مم الرسن ش ور، لبحث بالي ممفات الحؿ ال  اقي، عمى أف يكوف لد أ ةز الرفاوض حوؿ 
ـ أف ال يادة الفمسطي يم ممفي اكمف والحدود، و ما الممفاف المذاف طمبت إسراقيؿ البد   ي حم ما،  ألمح أحد 

ت رما ن مف بحث ممفات كالمياه والقةقيف ب د مدة الرسن ش ور، بشرط أف يكوف ارفاؽ عمى ممفات ساب م، 
 وش ور بوةود  يم إسراقيميم ح ي يم لمحؿ.

لكف أ  مف المسؤوليف لـ يةب إف كاف اكمر ي  ي موايمم رةميد المساعي الفمسطي يم لقلرحاؽ 
الم ظمات الدوليم، حيث وا  ت ال يادة الفمسطي يم عمى رةميد  ذه المساعي رقؿ مدة الش ور بالمؤسسات و 

 الرس م.
 7/12/2113القدس العربي، لندن، 

 
 االسمسرائيميين لكن ال توجد مفاو ات تستحق هذا : هنالك لقاءات أو اتصاالت مع اإلعبد ربه 4

مة م الر فيذيم لم ظمم الرحرير الفمسطي يم أ ئ ت يوةد وليد عوض: أكد ياسر عبد ربئ أميف سر ال-راـ اهلل 
ما ‘مفاو ات ح ي يم ما بيف الفمسطي ييف واتسراقيمييف، وايفا ما يةر  بيف الطر يف حاليا برعايم أمريكيم 

مشكمم المفاو ات أ ئ ت يوةد   طم ا طقؽ ل ا، والح ي م أف   الؾ ‘ ي إت ل ا ات أو ارياتت، م يفا 
 ’.أو ارياتت لكف ت روةد مفاو ات رسرحؽ  ذا اتسـل ا ات 

 ي  دوة ع دت بم اسبم الذكرا ال اشرة لرمؾ ’ ارفاليم ة يؼ الفمسطي يم‘وةا ت ألواؿ عبد ربئ م  دس 
 ي كؿ المفاو ات الساب م كاف   الؾ   طم ل ا  ومرة يم ررمثؿ برط الرابن ‘بأ ئ عبد ربئ  لاؿ, و اترفاليم

و و ال اعدة لحؿ الدولريف، ا ف المولؼ اتسراقيمي يريد أف يمتي  ذه المرة يم، لدا  76 مف حزيراف/يو يو
اسراقيؿ ا ف مراوؼ أم يم ورريد أف يكوف الةا ب اكم ي  و اكساس  ي ال مميم الرفاو يم، كاكووار، 

ل سبم ئسراقيؿ،  ذا ورؤوس الةباؿ  ي ال فم والمسروط ات وما يرربط ب ا مف مشاكؿ ديموورا يم وأم يم با
ي  ي أف المفاو ات رفر د الى البويمم المحددة الى أيف رسير. ويب ى شي  واحد  و المطالب اكم يم 

 ’.ائسراقيميم ورطبي ار ا عمى اكرض وال دس سرسرث ى مف المفاو ات
سرق ا  ا بال وؿ واشار عبد ربئ الى المشكمم الح ي م الري ر ررض ال ةاح  ي ةوتت المفاو ات الري ةرا ا

مشكمم  ذه ال مميم الري رسمى مفاو ات، وأ ا ت أسمي ا كذلؾ، أف   الؾ طرؼ  مسطي ي ي رض رؤيم، ‘
، ومشيرا الى الزيارة الحاليم لوزير الرارةيم اتمريكي ’اما الةا ب ائسراقيمي  مديئ احرياةات أم يم   ط

 بشأف أيم رسويم مسر بميم من الفمسطي ييف .ةوف كير  وما يحممئ مف رطم ام يم امريكيم تسراقيؿ 
 7/12/2113القدس العربي، لندن، 
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يران؟ الواليات المتحدةهل يدفع الفمسطينيون ثمن اتفاق جنيف بين  5  وا 
لالت ميادر ديبموماسيم وربيم إف إسراقيؿ  ةحت  ي ال اع الةا ب اتميركي : محمد يو س –راـ اهلل 

ائسراقيميم الةاريم، ريوياخ ب د ارفاؽ  -اسي  ي المفاو ات الفمسطي يم بأولويم الممؼ اتم ي عمى السي
اف اسراقيؿ رشددت  ي مطالب ا اتم يم مف الةا ب اتميركي ب د ارفاؽ « الحياة»ة يؼ من ايراف. ولالت لػ 

ؽ ة يؼ، وأيرت عمى  رورة ردرؿ اميركا لو ن ررريبات ام يم لحماير ا أوتخ لبؿ الرويؿ الى أ  ارفا
 سياسي من الفمسطي ييف.

وأكدت اف الةا ب اكميركي الذ  يبد  ا رماماخ كبيراخ بإر ا  اسراقيؿ التا بم مف اترفاؽ من ايراف، وا ؽ 
عمى  ذا المطمب روـ ادراكئ ي وبم رسويؽ اترفاؽ اتم ي من الةا ب الفمسطي ي لبؿ اترفاؽ عمى الممؼ 

ي يحاوؿ رح يؽ  وع مف الروازف بيف الممفيف اتم ي والسياسي مف السياسي. وأشارت الى اف الةا ب اتميرك
 اةؿ ال اع الةا ب الفمسطي ي ب بوؿ ال رض.

 مطالب امنية اسرائيمية 8
وكشفت الميادر اف عدد المطالب اتم يم اتسراقيميم مف الةا ب الفمسطي ي بمتت ثما يم مطالب،  ي 

ار عبر  ظاـ اسرقةار راص، وب ا  محطات ات ذار المبكر م دم ا ب ا  السيطرة اتسراقيميم عمى اتوو 
عمى رؤوس الةباؿ  ي ال فم التربيم، ووةود لوات دوليم  ي موالن حدوديم من اتردف الى ةا ب ال وات 
اتسراقيميم، والسماح تسراقيؿ باسررداـ المةاؿ الةو  لم فم التربيم ووير ا. وأ ا ت اف كير  حمؿ 

م الى الةا ب الفمسطي ي الذ  طمب  ي الم ابؿ ربط الممؼ اتم ي بالممؼ السياسي، المطالب اتسراقيمي
ولبؿ بوةود لوات دوليم  ي ا  ارفاؽ سياسي م بؿ، لك ئ ر ض ا  وةود اسراقيمي  ي ارا ي الدولم 
الفمسطي يم. وكا ت اسراقيؿ أعدت الممؼ اتم ي بالر اوف من  ريؽ ام ي اميركي مررص يرأسم الة راؿ 

 ةوف ألف الم يـ من  ري ئ  ي اسراقيؿ م ذ مطمن ال اـ.
ولاؿ مسؤوؿ  مسطي ي اف الةا ب الفمسطي ي لمؽ ةداخ مف  يات اسراقيؿ ومف لدرر ا عمى الرأثير عمى 
الةا ب اتميركي. وأ اؼ اف وةود الفريؽ اتم ي اتميركي  ي اسراقيؿ م ذ مطمن ال اـ كاف مثار لمؽ 

لاـ بدرس حاةات الةا ب اتسراقيمي وحده مف دوف ا  اعربار لمميالح اتم يم  لمةا ب الفمسطي ي ت ئ
 والسياسيم الفمسطي يم.

ولاؿ اميف سر المة م الر فيذيم لم ظمم الرحرير الفمسطي يم ياسر عبد ربئ  ي محا ره لئ  ي راـ اهلل اوؿ 
كم دمئ لم مؿ عمى رحويم ا الى حدود مف امس اف الةا ب اتسراقيمي يس ى الى رحديد الحدود اتم يم اوتخ 

سياسيم. واشار الى اف الةا ب اتميركي يحاوؿ الرويؿ الى ارفاؽ اطار او ارفاؽ ا ر الي ةديد، اتمر 
 الذ  ير  ئ الةا ب الفمسطي ي.

وأكد مسؤوؿ  مسطي ي آرر اف الةا ب الفمسطي ي بدأ يش ر باليأس مف الدور اتميركي  ي المفاو ات، 
سطي ييف يف موف عدـ لياـ الةا ب اتميركي بر ديـ ا  الرراحات او رطط لةسر ال وة بيف واف الفم

وا ح اف الراعي م حاز الى الةا ب اتسراقيمي، وا ئ لف ي دـ ا  عرض ام ي او »الةا بيف، م يفاخ: 
 «.سياسي مف دوف عر ئ عمى الةا ب اتسراقيمي وارذ موا  رئ عميئ مسب اخ 

 "فمسطين – جنيف"مؤتمر دولي: 
ويبحث الفمسطي يوف ريارار ـ لممرحمم الم بمم  ي حاؿ  شؿ المفاو ات، كما  و مرولن. ولاؿ ع و المة م 

 -ايراف، ومشروع مؤرمر ة يؼ  - ي  و  ارفاؽ ة يؼ »الدكرور محمد اشريم: «  رح»المركزيم لحركم 
يكوف   اؾ بديؿ لممفاو ات يةب اف »وأ اؼ: «.  مسطيف -سوريم، يةب اف يكوف   اؾ اي اخ ة يؼ 
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الث اقيم، و و مؤرمر دولي يشارؾ  يئ حمفاؤ ا الروس واتوروبيوف واتمـ المرحدة، واف ت ر رير رعايم 
 «.المفاو ات عمى الةا ب اتميركي كف رعايرئ وير مرواز م

رراج لطا»وأو ح اف اسراقيؿ  ع وزة مف رس ى الى  ـ ال فم، واب ا  سمطم  مسطي يم عمى السكاف، وا 
ولاؿ اف   اؾ اربن ل ايا ةو ريم رحوؿ دوف الرويؿ الى ارفاؽ من اسراقيؿ، و ي «. الم ادلم كمياخ 

ايرار ا عمى الوةود ال سكر   ي ال فم، وعمى  ـ ال دس الشرليم، ور ض أ  عودة القةقيف، 
 «.ومطالبر ا الفمسطي ييف باتعرراؼ بالدولم الي وديم

 7/12/2113الحياة، لندن، 
 

 محافظات أربعحكومة الحمداهلل تدرس توصية بتقسيم الخميل إلى  6
ياقب عري ات بر سيـ محا ظم الرميؿ الى أربن «  رح»أويى ع و المة م الر فيذيم لحركم : الرميؿ

محا ظات،  ي: الرميؿ وب ض ال را، ودورا وب ض ال را، ويطا وب ض ال را، وحمحوؿ وب ض ال را، 
ر بالظمـ وائةحاؼ بحؽ المحا ظم، بكؿ ما ير مؽ بالردمات الم دمم مف السمطم   اؾ ش ور كبي»لاققخ: 

وات رماـ بالمحا ظم، و  ؼ الر ميم والمشارين الم دمم والردمات والروظيؼ، ما يتذ  الروبم  ي البحث 
 «.عف حموؿ لر ن الظمـ

من الرأكيد أف »ةا   ي ا: ور ن عري ات  ذه الروييم، الى الرقيس محمود عباس   ايم الش ر الما ي، و 
ذلؾ لف ي ّسـ الرميؿ اةرماعياخ،  ال دؼ  و الرأسيس ل ظاـ حكـ محمي ي مف إ ياؼ الرميؿ وسكا  ا  ي 

محا ظم ةديدة ب يداخ  11مةاتت الر ميم والرطوير أسوة بما حدث شماؿ لطاع وزة ووسطئ حيث اسرحدثت 
 «. ي الرميؿ مف أ  آثار سمبيم  ي ال سيل اتةرماعي لممواط يف

أف « م ا»وأحاؿ الرقيس عباس كراب عري ات الى رقيس الوزرا  رامي الحمداهلل لمدراسم، وكشفت ميادر لػ 
رقيس الوزرا  شّكؿ لة م لدرس  ذه الروييم الري أثارت ردود   ؿ مرباي م بيف ا الي الرميؿ،  م  ـ مف 

لدمت ةممم ورفييقخ لمرقيس عباس ولمةمس  اعربر ذلؾ  روباخ مف السمطم مف ح وؽ محا ظم الرميؿ الري
الوزرا  رقؿ ةمسرئ  ي الرميؿ الش ر الما ي، وب   ـ ا رر اعربر ذلؾ اسرح الاخ لأل الي كو ئ 

 سيسا ـ  ي حيوؿ المواط يف عمى ح ول ـ.
 7/12/2113وكالة معًا األخبارية، 

 
 ردن ست اعف مساعداتها لمشعب الفمسطينيياسر الوادية: األ  7

كشؼ الدكرور ياسر الواديم رقيس رةمن الشرييات الفمسطي يم المسر مم وع و ائطار ال ياد   : لحـبيت 
لم ظمم الرحرير عف  يم المممكم اكرد يم زيادة مساعدر ا ائ سا يم والطبيم والموةسريم ل طاع وزة دعما 

 ليمود الش ب الفمسطي ي ور زيزا لمروابط الراريريم الري رةمن الش بيف، 
ةا  ذلؾ ب د ررأسئ و دا موس ا مف الشرييات المسر مم  ـ ممثميف مف اككاديمييف ورةاؿ اكعماؿ 
والمةرمن المد ي وال طاع الراص واةرماعئ من رالد الشوابكم سفير المممكم اكرد يم  ي اكرا ي 

 الفمسطي يم والطالـ المرا ؽ لئ  ي مدي م راـ اهلل.
 2/7/2113، اإلخبارية معاً وكالة 

 
 تخفيض ديونها لمنصف وتقسيطها "إسرائيل"السمطة طمبت من  ":اإلذاعة العبرية" 8
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ذكرت ميادر إعقميم عبريم أف السمطم الفمسطي يم  ي راـ اهلل ر دمت بطمب لحكومم اتحرقؿ ائسراقيمي 
 لررفيض الديوف المسرح م عمي ا لشركم الك ربا  إلى ال يؼ.

 ، إف السمطم الفمسطي يم رطمب مف نرؿ أبيبو ررفيض الديوف المسرح م عمي ا ولالت ائذاعم ال بريم، اليـو
لشركم الك ربا   ي نإسراقيؿو ب سبم ال يؼ عمى أف رد ن ب يم الديوف بالر سيط عمى مدا عشريف عاما، 

 ورول ت الميادر ذار ا أف رر ض حكومم اتحرقؿ ائسراقيمي  ذا الطمب.
راكمم لشركم الك ربا  ائسراقيميم عمى السمطم الفمسطي يم  ي ال فم وبحسب الميادر؛  إف الديوف المر

التربيم ويمت إلى  حو مميار شي ؿ. وكا ت الشركم ائسراقيميم لد حذرت  ي كراب رسمي مؤررخا مف رراكـ 
 الديوف عمى الفمسطي ييف.

 6/12/2113، فمسطين أون الين
 

 حول تعزيز التعاون المشتركو الحاكم مذكرة تفاهم مع حزب أمن ماليزيا: توقيع فيحماس  =
حظيت زيارة و د حركم حماس لماليزيا ب يادة رقيس مكرب ا السياسي رالػد مشػ ؿ : محمود ال دـ -كواتلمبور

 با رماـ بالغ وررحيب واسن عمى المسروييف الرسمي والش بي.
حػػزب نأم ػػون الحػػاكـ  وح ػػر مشػػ ؿ إلػػى ماليزيػػا  ػػي زيػػارة رسػػميم  ػػي اكولػػى مػػف  وع ػػا بػػدعوة مػػف ليػػادة

 لممشاركم  ي أعماؿ المؤرمر الس و  لمةم يم ال موميم لمحزب، حيث شارؾ و د حماس بيفم مرالب.
والر ػػى الو ػػد رقػػيس الحكومػػم الماليزيػػم  ةيػػب عبػػد الػػرزاؽ عمػػى مػػرريف، ةػػدد  ةيػػب رقل مػػا دعمػػئ الكامػػؿ 

الػذ  رم بػئ ماليزيػا مػف رػقؿ م ظمػم  ل  اؿ الش ب الفمسطي ي وح ئ  ي  يؿ حريرئ، كما رحدث عػف الػدور
 الر اوف ائسقمي ل يرة الش ب الفمسطي ي ول يرئ.

كمػػػا الر ػػػى الو ػػػد عػػػددا مػػػف ال يػػػادات الحزبيػػػم والسياسػػػيم والػػػوزرا ، كػػػاف مػػػف بيػػػ  ـ رقيسػػػا الػػػوزرا  السػػػاب اف 
 الش بيم والطقبيم. محا ر محمد وعبد اهلل بدو ، و اقب رقيس الوزرا  ووزير الدارميم، وعددا مف الو ود 

وول ت حركم حماس مذكرة رفا ـ مػن حػزب أم ػو الحػاكـ بح ػور أمي ػئ ال ػاـ ر كػو عػد اف م يػور،  يػت 
 عمى ر زيز الر اوف المشررؾ بيف الحزب والحركم  يما يح ؽ ميالح الطر يف ودولري ما.

بيػؿ الةمسػم ات رراحيػم لمػؤرمره وأل ى مش ؿ رقؿ الزيارة رطابا رقيسػا بالم رػدا الػدولي الػذ  ألامػئ الحػزب ل
الس و  ال ػاـ رحػت شػ ار نالوسػطيم واتعرػداؿن إ ػا م إلػى رطػاب بالةام ػم ائسػقميم ال الميػم  ػي ماليزيػا 
بح ػػور عػػدد كبيػػر مػػف اككػػاديمييف وأب ػػا  الةاليػػات ال ربيػػم وائسػػقميم، أكػػد رقل مػػا عمػػى أ ميػػم الػػػدور 

 ر ن الحيار عف وزة.الماليز   ي  يرة ال  يم الفمسطي يم و 
واعربػػػر مسػػػؤوؿ ال قلػػػات الدوليػػػم  ػػػي حركػػػم نحمػػػاسن أسػػػامم حمػػػداف أف  ػػػذه الزيػػػارة رػػػأري ررويةػػػا لمة ػػػود 
المبذولم مف كق الةا بيف عمى مدار الفررة الما يم، والري ش دت مشاركم و د مف حماس لمةم يم ال موميم 

 زرا  الماليز  لتزة مطمن ال اـ الةار .لحزب الحاكـ ال اـ الما ي، ثـ رمر ا زيارة رقيس الو 
ولاؿ حمداف  ي حديث لمةزيرة  ت إف الزيارة رأري  ي إطار حرص حركم حماس عمى رطػوير عقلار ػا مػن 
محيط ا ال ربي وائسقمي مف أةؿ حشد الة ود لدعـ ال  يم الفمسطي يم، الري رش د رطورات عمػى يػ يد 

ممارسػات ائسػراقيميم  ػي ال ػفم التربيػم ومشػارين الر ويػد  ػي الحيار المفروض عمػى وػزة، وعمػى يػ يد ال
 ال دس.
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وأ اؼ أف الحكومم الماليزيم بويف ا ع وا  اعق  ي م ظمم الر ػاوف ائسػقمي أبػدت رفػاعق وا ػحا مػن 
زيػػارة الو ػػد، ورػػـ اترفػػاؽ عمػػى عػػدة رطػػوات  ػػي إطػػار دعػػـ الشػػ ب الفمسػػطي ي ول ػػيرئ ال ادلػػم  ػػي مواة ػػم 

 ائسراقيمي.اتحرقؿ 
 21/1023/:، الجزيرة نت، الدوحة

 
  "التفرقة" بين موظفي السمطة بغزة وال فة انترف  و"الديمقراطية" فتحغزة:  20

ال يقم ال ياديم ال ميا لحركم  رػح  ي لطاع وزة، سياسم الرفرلم بػيف مػوظفي السػمطم الفمسػطي يم  ػي  تاسر كر 
 وات ائشراؼ والموايقت مف روارب موظفي لطاع وزة.لطاع وزة وال فم التربيم، والمرمثمم بريـ عق

:ن إف  ػذه ائةػرا ات رزيػد مػف أث ػاؿ  ولالت  رح  ػي بيػاف ل ػا ويػمت ن مسػطيف أوف تيػفن  سػرم ع ػئ، اليػـو
اكعبا  والم ا اة عمى موظفي ا  ي ظؿ الظروؼ ال اسيم الري ي يشو  ا  ي لطاع وزة، ورة م ػـ لم ػيف عمػى 

 ذيف باروا يشكموف ةيش البطالم ا رذ  ي اتزديادن.مسر بؿ أب اق ـ ال
ورأت أف سياسم الرفرلم والرمييز الري رمارس ا الحكومم بحؽ موظفي السمطم  ي لطاع وزة إةحاؼ ومؤشػر 
سمبي، داعيػاخ حكومػم راـ اهلل إلػى إلتػا  لػرار الريػـ الػذ  اررػذ بحػؽ مػوظفي السػمطم  ػي لطػاع وػزة ورؤكػد 

 ـ  ي ال فم التربيم.عمى مساوار ـ بزمقق 
مػػػف  احيرػػػئ، اسػػػرترب ع ػػػو المة ػػػم المركزيػػػم لمةب ػػػم الديم راطيػػػم لرحريػػػر  مسػػػطيف عيػػػاـ أبػػػو دلػػػم، إلػػػداـ 
حكومػػم راـ اهلل عمػػى الرطػػاع ال ػػقوة ائشػػرا يم وبػػدؿ الموايػػقت مػػف روارػػب المػػوظفيف الحكػػومييف ورايػػم 

الػػذ اب إلػى أعمػال ـ  ػي محاولػم لم ػتط عمػى حركػػم  أ  ػـ اسػرةابوا ل ػرار السػمطم الفمسػطي يم بػاتلرزاـ ب ػدـ
 حماس ع ب سيطرر ا عمى ال طاع.

واعربػػر أبػػو دلػػم  ػػذا ائةػػرا  ر سػػفيا ومر و ػػا ورايػػم أف لطػػاع وػػزة ي ػػيش أو ػػاعاخ مأسػػاويم وررديػػا  ػػي 
 ت.س وا 7الردمات اكساسيم واكو اع اتلرياديم واتةرماعيم ةرا  اسرمرار الحيار الظالـ ككثر مف 

ودعا ال ياد   ي الةب م الديم راطيم رقيس السمطم محمود عباس إلى ولؼ لػرار الحكومػم الةػاقر بإعػادة مػا 
رـ الرطاعئ مف روارب مػوظفي وػزة، مطالبػاخ الحكومػم  ػي راـ اهلل برحمػؿ مسػؤوليار ا والو ػا  بالرزامار ػا رةػاه 

رةاع ح ػول ـ المسػموبم مػف عػقوة وػق  موظفي ال طاع وولػؼ الرقعػب ب ػور ـ وال مػؿ عمػى إ يػا  ـ باسػر
 الم يشم ودرةات مسرح م واحرساب س وات الردمم، بدتخ مف ال ياـ برطوات وير مدروسم ومسر ةمم.

 21/1023/:، فمسطين أون الين
 

 مشعل ينعى الزعيم األفريقي مانديال 22
 ػاة الػزعيـ اك ري ػي أعرب رقػيس المكرػب السياسػي لحركػم نحمػاسن رالػد مشػ ؿ عػف عميػؽ حز ػئ لو : الدوحم

الراحػػؿ  يمسػػوف ما ػػديق، وويػػفئ بأ ػػئ نرمػػز الم اومػػم وال  ػػاؿ ائ سػػا ي الػػزوعيـ  يمسػػوف ما ػػديق؛ ولػػاد شػػ بئ 
  حو الحرّيم، وولؼ من   اؿ الش وب و ي م ّدمر ا الش ب الفمسطي ين.

حيارػئ  مموذةػاخ وم م مػاخ ولاؿ مش ؿ  ي ريريح يحفي اليـو الةم م نسيظؿ ما ديق ب ػد و ارػئ كمػا كػاف  ػي 
 لمش وب الري ر ا ي الظمـ ور اوـ الم حرّميفن.

 وأ اؼ نب ذه الم اسبم أر ّدـ برالص ال زا  والمواساة إلى أسررئ وش بئ وأحرار ال الـ وائ سا يم ةم ا ن.
 21/1023/:، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 لفمسطينيالزعيم العالمي والصديق الكبير لشعبنا افتح: مانديال  21
ويػػفت حركػػم  ػػرح  يمسػػوف ، أف وػػزة مػػف أشػػرؼ ال ػػور، عػػف 21/1023/;، القرردس العربرري، لنرردنذكػػرت 
الػػػػزعيـ ال ػػػػالمي واليػػػػديؽ الكبيػػػػر لشػػػػ ب ا ‘، بػػػػػ الػػػػذ  رػػػػو ي أمػػػػس  رقػػػػيس ة ػػػػوب أ ري ػػػػا السػػػػابؽ ،ما ػػػػديق

أحػػػزا  ـ برحيػػػؿ   شػػػارؾ شػػػ ب ة ػػػوب أ ري يػػػا وكػػػؿ اكحػػػرار  ػػػي ال ػػػالـ‘، ولالػػػت  ػػػي بيػػػاف   ػػػي ’الفمسػػػطي ي
م ا ؿ وزعيـ عالمي، ويػديؽ عظػيـ وكبيػر لشػ ب ا الفمسػطي ي، وزعيم ػا ولاقػد ثورر ػا الػرقيس الشػ يد ياسػر 

يكػػػف لما ػػػديق اتحرػػػراـ والر ػػػدير والمحبػػػم باعربػػػاره  موذةػػػا رفرػػػر ‘، وأكػػػدت أف الشػػػ ب الفمسػػػطي ي ’عر ػػػات
 ’.لثورة ش ب ا وح ئ  ي الحريم واتسر قؿحركر ا وش ب ا ا ئ كاف مف الم ايريف اكو يا  ل  ير ا و 

ال يػػاد   ػػي حركػػم  ػػرح الم ر ػػؿ لػػدا اسػػراقيؿ ، أف  نا ؼ بو، عػػف 21/1023/;، الغررد، عّمررانوأ ػػا ت 
مػػػرواف البروػػػوثي اعربػػػر امػػػس اف   ػػػاؿ  مسػػػوف ما ػػػديق مػػػف أةػػػؿ الحريػػػم كػػػاف ميػػػدر إل ػػػاـ لمفمسػػػطي ييف 

 وأعطا ـ اكمؿ بأف رحرير ـ نممكفن أي ا.
 ػػػي سػػػةف  ػػػداريـ  ػػػي اسػػػراقيؿ  12ا  رد   مػػػئ  ػػػي رسػػػالم مفروحػػػم الػػػى ما ػػػديق وة  ػػػا مػػػف الز زا ػػػم رلػػػـ وةػػػ

 و شرر ا م ظمم الرحرير الفمسطي يم وداة رحيؿ الرقيس الة وب ا ري ي السابؽ.
. وكرػب البروػػوثي مروة ػػا الػى ما ػػديق نل ػػد لمػت   مػػـ ةيػػدا أف حرير ػا ويػػر مكرممػػم بػدوف حريػػم الفمسػػطي ييفن

 وأ اؼ نومف دارؿ ز زا ري  ي السةف، الوؿ لؾ اف حرير ا ممك م ك ؾ رمك ت مف بموغ حريرؾن.
 

 الدوحة: ندوة حول المقاومة والمفاو ات   شارك فيها أسامة حمدان وصائب عريقات 23
حوؿ أ  مف الم اومػم والمفاو ػات أةػدا  ػي إ ةػاز الرحػرر الفمسػطي ي، دارت : الدوحم-سيد أحمد الر ر

 ظم ػػا المركػػز ال ربػػي لألبحػػاث ودراسػػم السياسػػات أمػػس الةم ػػم بالدوحػػم، بػػالرزامف مػػن مسػػاع  أميركيػػم   ػػدوة
 ةديدة ئ ةاح مباحثات السقـ.

ال ػػػدوة الرػػػي شػػػاركت  ي ػػػا  ربػػػم مػػػف المحممػػػيف واككػػػاديمييف، حاولػػػت رشػػػريص الظػػػرؼ الفمسػػػطي ي الػػػرا ف 
والػػدولي ورػػأثيره السػػمبي وائيةػػابي عمػػى مةريػػات  وسػػردت مراحمػػئ الراريريػػم، واسر ر ػػت الو ػػن ائلميمػػي

 اليراع بالشرؽ اكوسط.
لكف الحدث اكرسب أ ميرئ مف اسر ا م  ري يف عمى يػمم وثي ػم باليػراع، يمثػؿ أحػد ما رؤيػم حركػم  ػرح، 

 بي ما يدا ن الثا ي عف وة م  ظر حركم حماس.
 

 خيار واقعي
حمداف،  إف الم اومم ريار وال ي وعممػي أثبػت   اليرػئ  ػي بال سبم لمسؤوؿ ال قلات الدوليم بحماس أسامم 

كػػػؿ المراحػػػؿ وي بتػػػػي الركػػػوف إليػػػػئ،  ػػػي ظػػػػؿ مػػػا سػػػػماه عةػػػز المفاو ػػػػات عػػػف ررةمػػػػم طموحػػػات الشػػػػ ب 
 الفمسطي ي.

، ممػا عكػس  ػي 1000و 2327وا رفا ػري  1021و 1002ويدلؿ حمداف عمػى رأيػئ ب رػاقل حربػي وػزة  ػي 
سػػرطين اكرػػذ بزمػػاـ المبػػادرة مػػف ة ػػم، ويػػر ض حمػػوؿ الرسػػويم الرػػي رةا ػػد المةمػػؿ أف الشػػ ب الفمسػػطي ي ي

 أطراؼ دوليم وعربيم عمى د  ئ لمرسميـ ب ا مف ة م أررا، حسب لولئ.
الرشػػكيؾ  ػػي  - ػػي  ظػػر حمػػداف -وكف الم اومػػم نكسػػرتن يػػد إسػػراقيؿ مػػرريف  ػػي وػػزة،  إ ػػئ مػػف ويػػر الػػوارد 

ظػػؿ مػػا سػػما ا إشػػارات إيةابيػػم ب ػػدرة شػػ وب الم ط ػػم عمػػى  ةػػدوا ا، ريويػػا أف المسػػر بؿ ليػػالح ا  ػػي
 كسب ر اف الرتيير وات ريار عمى اتسربداد.
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و ػػي ظػػؿ ر ػػامي الػػدور الرركػػي، ومػػا سػػماه حيػػوؿ إيػػراف عمػػى ح  ػػا  ػػي امػػرقؾ الطالػػم ال وويػػم دوف رتييػػر 
 الم اومم  د اتحرقؿ.مولف ا مف اليراع الفمسطي ي اتسراقيمي،  إف   اؾ مقمح مسر بؿ داعـ لريار 

وي ػػوؿ حمػػداف إ ػػئ روػػـ ر مبػػات المشػػ د ال ربػػي وميمػػئ ل ػػدـ اتسػػر رار،  ػػإف الطػػرؼ الػػذ  ي ػػاد  إسػػراقيؿ  ػػي 
الم ط ػػػم أثبػػػت لدررػػػئ عمػػػى اليػػػمود ويطػػػور مػػػف إمكا ارػػػئ، ممػػػا يبشػػػر بمسػػػر بؿ واعػػػد لمكفػػػاح المسػػػمح  ػػػي 

  مسطيف، حسب ر ديره.
السياسػػػي رميػػػؿ شػػػا يف حػػػوؿ رحػػػوؿ الم اومػػػم إلػػػى ةػػػز  مػػػف المشػػػكمم وردا عمػػػى مقحظػػػات أثار ػػػا المحمػػػؿ 

، ممػا  الفمسطي يم وعػدـ لػدرر ا عمػى إ ةػاز المشػروع الػوط ي رػقؿ لػرف، رأا حمػداف أ ػئ يكفػي أ  ػا لػـ ر ػـز
 يؤكد أف إسراقيؿ لـ ركسر إرادة الش ب الفمسطي ي.

والمف ػوـ،  ػرأا حمػداف أف ال  ػاؿ اسػر ر  أما حوؿ ما إذا كا ت الم اومم ر ا ي مف أزمم عمى ي يد الفكػرة
 ي وةداف الش ب الفمسطي ي م ذ بػدايات ال ػرف الما ػي حيػث بػر ف عمػى لدررػئ عمػى الريػد  لممحرػؿ  ػي 

 مررمؼ الظروؼ.
 

 التحرير بالتفاوض
لكف مسؤوؿ ممؼ المفاو ات بالسمطم الفمسطي يم ياقب عري ات  ّ د ما أكد عميئ حمداف طيمم محا ػررئ، 

أا أ ئ ت يمكف اعربار وزة محررة لا و يا، كف إسراقيؿ يمكف أف رحرم ا  ي أ  ولت، ريويا أ  ا حيث ر 
 لد  ددت بذلؾ مف لبؿ، لاقق نت مةاؿ لركرار أ فس ا ورسةيؿ ال  اطن.

ورق ػػػا لمػػػا درةػػػت عميػػػئ حمػػػاس مػػػف ويػػػؼ المفاو ػػػات الحاليػػػم بال بثيػػػم، رأا عري ػػػات أف رح يػػػؽ الدولػػػم 
ات ا ف ألرب مف أ  ولت م ى،  ظرا لظروؼ عربيم ودوليم ردعـ ريار الرسويم السػمميم مػن الفمسطي يم ب

 إسراقيؿ.
ويػػدلؿ عري ػػات عمػػى  ةاعػػم ريػػار المفاو ػػات بػػدعـ ال ػػرب لػػئ بشػػكؿ موحػػد، ورح يػػؽ ارررالػػات  ػػي موالػػؼ 

دراؾ الوتيػػػات المرحػػػدة بػػػأف رةفيػػػؼ ات حػػػرقؿ ائسػػػراقيمي اترحػػػاد اكوروبػػػي ليػػػالح ال  ػػػيم الفمسػػػطي يم، وا 
  رور  تسر رار الم ط م، حسب ر بيره.

ورأكيدا عمى أف الة وح لمسمـ ليس عمى حساب الميالح الفمسطي يم، لاؿ عري ات إف رقيس السػمطم محمػود 
عبػػاس رحػػدا الػػرقيس اكميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا ع ػػدما حػػذره  ػػي رسػػالم رطيػػم مػػف متبػػم ر ػػديـ طمػػب ال  ػػويم 

 لمرحدة.وير الكاممم لألمـ ا
لكف عري ات لـ يسرب د ما ذ ب إليػئ اككػاديمي ةػورج ة مػاف مػف أف السػمطم اسػر فدت دور ػا وأف الرفػاوض 
لػػد ي ػػود ل شػػو  مؤسسػػم ةديػػدة كمػػا حيػػؿ ب ػػد ارفػػاؽ أوسػػمو، لػػاقق إف المة ػػم الر فيذيػػم بم ظمػػم الرحريػػر ر ػػد 

 الدارمي لم ن الفراغ.حكومم  مسطي يم ب رار دولي وسررولى  ي  ذه الحاؿ رسيير الشأف 
أما الدكرور وساف الرطيب  اقب رقيس ةام م بير زيػت  ػرأا أف كػق مػف إسػررارةيري  ػرح وحمػاس ئ ةػاز 

 المشروع الفمسطي ي ويمت لطريؽ مسدود، وأف الش ب  ي وزة وراـ اهلل بدأ يرمممؿ مف أدا  الحركريف.
ياقؿ والةم ور ممػا يحػرـ البحػث عػف آليػات وةود  ةوة بيف الف - ي حديث لمةزيرة  ت-ويقحظ الرطيب 

سرراريةيات ةديدة رثر  ال  اؿ الفمسطي ي، لاقق إف كق مف السمطم  ي راـ اهلل والحكومم الم الم  ي وزة  وا 
 ر ا ي مف أزمم وياب الشرعيم.

يم وحسب الرطيب،  إف الةمود ال  الي وسرط الش ب مف الفياقؿ يمكف رةاوزه بر ظيـ ا ررابات ديم راط
 رسفر عف سمطم شرعيم رسرطين رطوير إمكا يار ا  ي مواة م المحرؿ.



 
 
 

 

 

           28ص                                    =309العدد:            21/1023/; السبت التاريخ:

 21/1023/;، الجزيرة نت، الدوحة

 
دانةحماس 28  : "الحقوق الوطنية الفمسطينية" وثيقة شرف وا 

ويمت الرولي ات الفمسطي يم عمى وثي م الح وؽ الوط يم الفمسػطي يم الثابرػم الرػي أطم ر ػا :  دا بارود -وزة
 .1021القةقيف  ي حركم نحماسن إلى ربن مميوف رولين ر ريبا، ب د إطقؽ الحممم بدايم عاـ داقرة شقوف 

وأكػػدم مػػدير داقػػرة القةقػػيف عيػػاـ عػػدواف أف  كػػرة الحممػػم بػػدأت ب ػػد الر ػػازتت الرػػي  فػػذر ا م ظمػػم الرحريػػر 
لرػػي  رطػػت  ػػي كػػؿ الفمسػػطي يم بػػاكرض وح ػػوؽ القةقػػيف، حيػػث لػػاؿ :ن  ػػي ظػػؿ ر ػػازتت م ظمػػم الرحريػػر ا

ثوابت الش ب م ذ اعررا  ا بإسراقيؿ، ومازالت رفاوض عمى ل يم ال دس والقةقيف وما رب ى مف أرض ثبت 
ل ا أف   اؾ حاةم لم ر م ما  ػي الثوابػت لػدا المػواطف الفمسػطي ي ورحديػد المولػؼ م  ػا وأرػد الرػزاـ شػر ي 

ت الري رـ اترفاؽ عمي ا، وررويف مف يفرط  ي ا مف كؿ الش ب الفمسطي ي وريويا ليادارئ لمرمسؾ بالثواب
 أو  ي ةز  م  ا؟ن.

ورػػابن د.عػػدواف :ن ةم  ػػا  ػػي الةمسػػم الحواريػػم مةموعػػم مميػػزة مػػف اككػػاديمييف والمث فػػيف ولػػادة الفيػػاقؿ، 
وو ػػ  ا مسػػودة كا ػػت  ػػي أيػػؿ لموثي ػػم الرػػي يػػرـ الروليػػن عمي ػػا حاليػػان، م ػػيفا :ن  ظم ػػا حم ػػم   ػػاش لكػػؿ 

 ركيف  ي يياوم الوثي م وكا ت   اؾ ب ض الر ديؿ و بط ال ص، وررة ا ب ص روا  ين.المشا
ولفػػت إلػػى أ ػػئ روػػـ ارػػرقؼ اترةا ػػات الفكريػػم لممشػػاركيف  ػػي يػػياوم الوثي ػػم الرػػي شػػممت ةميػػن الريػػارات 

ةموعػات ورليػم الفكريم رـ الروا ؽ عمى الييتم ال  اقيم وطباعر ا والررويل ل ػا لرولي  ػا، م ػيفا :ن طب  ػا م
مف الوثاقؽ وبدأ ا بةمن رولي ات عمي ا، وكداقرة تةقيف و   ا ش ار ا عمى  ذا ال ص وطب  ا م ػئ كميػات 

 سػػع عمػى كػػؿ مسػةد وكرر ػػا المحاولػػم  20 ػرمم وةم  ػػا رولي ػات مػػف ألػػؼ مسػةد  ػػي ال طػاع، إذ وزع ػػا 
 مرة أررا ب دد ألؿ  ي المساةدن.
ألػؼ روليػن  200مدارس الثا ويم  ي لطاع وزة، وةم ت م  ا مػات ي ػؿ عػف و أشار إلى أف داقررئ راسمت ال

  ايم ال ػاـ الما ػي، ووة ػت ب ػد ذلػؾ رسػالم إلػى الكرمػم اتسػقميم  ػي الةام ػات الفمسػطي يم ل شػر الوثي ػم 
 وةمن الروالين  ا يؾ عف إرساؿ  سرم بدوف ش ار لكا م الفياقؿ الفمسطي يم.

 
 شخصيات اعتبارية

عدواف :ن ولن عمى الوثي م رقػيس الػوزرا   ػي وػزة إسػماعيؿ   يػم، وكا ػم الػوزرا ، وأع ػا  المةمػس ولاؿ د.
الرشري ي ورالد مش ؿ وموسى أبو مرزوؽ وعدد مف الفمسطي ييف  ي الرارج والذيف زاروا وػزة  ػي مواسػـ أو 

 م اسبات م ي من.
 ييؿ ش اره عمي ا وةمن الروالين مػف أ ػراد ولفت إلى أف ال سع اتلكررو يم الري أرسمت لمفياقؿ و نم كؿ 

 الفييؿ، عدا ن رحن والذ  لـ ييؿ م  ا رد حرى ساعم اةرا  الحوار، و ؽ د.عدواف.
ورابن :ن ال مؿ عمى الحممم وةمن الرولي ات اشرد ب د ريريح رقيس السمطم محمود عباس ب دـ اح يرػئ  ػي 

 ن.1021رر ا   ط، وذلؾ  ي ذكرا وعد بمفور عاـ ال ودة إلى يفد مس ط رأس أةداده وا ما يحؽ لئ زيا
ولػػاؿ عبػػاس  ػػي حػػوار رمفزيػػو ي لػػئ  ػػي ذكػػرا وعػػد بمفػػور: نأريػػد أف أرا يػػفد، مػػف ح ػػي أف أرا ػػا، ت أف 

 وال دس الشرليم عايمم ل ان. 2397أعيش  ي ان، وأف ن  مسطيف ا ف  ي  ظر   ي حدود 
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مػػػى كا ػػػم المؤسسػػػات الحكوميػػػم والرايػػػم، لػػػاقق :ن وأشػػػار د.عػػػدواف إلػػػى أف الحممػػػم مسػػػرمرة وسر سػػػحب ع
س ةر  مسحا كامق لكؿ الدواقر الحكوميم والمؤسسات لةمن الرولي ات، و رح ا الرولين ائلكررو ي لمويوؿ 

 والشراتن. 82إلى الفمسطي ييف  ي الرارج،  ي الػ
 21/1023/:، فمسطين أون الين

 
 رئيل بشأن قانون "برافر"أن نتنياهو و فاهم بيخريطة سرية واتفاق ت إخفاءعن  الكشف 29

ذكرت يحيفم نيدي وت احرو وتن أمس اف ديواف رقيس الوزرا  اتسراقيمي أرفػى  :الحياة الةديدة -راـ اهلل 
عف لة م الدارميم  ي الك يست رريطم سريم وارفاؽ رفا ـ بيف م دوبي رقيس الوزرا  ب ياميف  ر يا و ووزيػر 

 بيتفن. -بم ل ا وف رسويم اتسريطاف البدو   ي ال  ب، المسمى لا وف نبرا ر اتسكاف اور  اريقيؿ بال س
وا ا ت اف نارفاؽ الرفا ـ والرريطػم المػذيف ا كشػفا يررمفػاف ةو ريػا عػف ال ػا وف وي ػرراف اف رحيػؿ الدولػم 

 80ألػؼ دو ػـ، وأف  حػو  270ألؼ دو ـ روةد اليوـ  ػي أيػد  البػدو، أمػا البػدو  يحيػموف عمػى  100عمى 
 ألؼ بدو  سير يف عمي ـ ارق  م ازل ـن.

وأعم ت رقيسم لة م الدارميم  ي الك يست، ال اقبم مير  ريتؼ مف الميكود الري كشفت ال  ػاب عػف الرريطػم 
واترفاؽ السرييف ا ئ نبسبب أزمم الث م الحادة وارفا  الم مومات الحساسم عف ال واب والةم ور  ا  ػا رةمػد 

 ال ا وفن. المداوتت عمى الرار
واشػػارت اليػػحيفم إلػػى ا ػػئ  ػػي شػػ ر حزيػػراف ألػػرت الك يسػػت ال ػػا وف بأومبيػػم طفيفػػم ب ػػد أف الػػر  ػػي المة ػػم 
الوزاريػػم لشػػؤوف الرشػػرين. ويػػر أ ػػئ  ػػي مػػداوتت لة ػػم الك يسػػت الرػػي يفرػػرض أف ر ػػد ال ػػا وف لم ػػرا ة الثا يػػم 

 ػػػم، وعمػػػى رمفيػػػم  ػػػذه المػػػداوتت ا ػػػدل ت والثالثػػػم  شػػػبت مواة ػػػات حػػػادة بػػػيف م ػػػدوبي اتقػػػرقؼ والم ار 
 ات طرابات ال  يفم  ي الوسط البدو .

رطبيػػؽ اتسػػريطاف وروة ػػت ريتػػؼ اث ػػا  المػػداوتت عػػدة مػػرات الػػى المػػوا  دوروف المػػوغ، الػػذ  يرػػرأس ليػػادة 
وسػػألرئ:  ػػؿ روةػػد رريطػػم رر ػػؽ  ،يػػا و والمسػػؤوؿ عػػف رطبيػػؽ ال ػػا وفو ػػو م ػػدوب  ر  ،البػػدو   ػػي ال  ػػب

ال ػػا وف و ػػؿ ي ػػرؼ أيػػف البػػدو سيحيػػموف عمػػى اكرا ػػي مػػف الدولػػم، وأيػػف سيحيػػموف عمػػى م ابػػؿ مػػالي ب
 م ابؿ ارق  اكرض؟. وأةاب الموغ ا ئ ت روةد رريطم  ي  ذه المرحمم.

ولالػػت اليػػحيفم: نال سػػـ اكوؿ مػػف اترفػػاؽ ي  ػػي بػػاف ررشػػكؿ لة ػػم وزاريػػم يررأسػػ ا  ر يػػا و. و ػػي ال سػػـ 
سػ وات. كمػا ربػيف أي ػا اف اترفػاؽ والرريطػم  3الػى  0أف يرـ ر ميص مدة رطبيؽ ال ػا وف مػف  الثا ي ر رر

عر ا عمى الوزرا  اع ا  المة م الوزاريم لشؤوف الرشرين، لك  ما أرفيرا عف اع ػا  لة ػم الدارميػم. و ػي 
ك يسػػت روػػـ أف  ػػذه ديػػواف رقػػيس الػػوزرا  حبػػذوا ارفػػا  اترفػػاؽ والرريطػػم عػػف اع ػػا  لة ػػم الدارميػػم  ػػي ال

 وثي م  ي وثي م حرةم بال سبم لم ا وف ورررمؼ ع ئ ةو ريان.
 21/1023/;، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 وبيريز ينعيان مانديال نتنياهو :2

وػػرار المسػػؤوليف السياسػػييف  ػػي ال ػػالـ، أيػػدر رقػػيس الػػوزرا  ائسػػراقيمي، ب يػػاميف : عمػػى بيػػروت ػ نالحيػػاةن
بأ ػػئ كػػاف لػػدوة وزعيمػػاخ   يمسػػوف ما ػػديق،  ػػاخ ويػػؼ  يػػئ الػػرقيس الة ػػوب ا ري ػػي السػػابؽ ر يػػا و، الةم ػػم، بيا

 أرقلياخ،  يما رأا الرقيس ائسراقيمي، شم وف بيريز، أ ئ وّير مسار الراريع.
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ولاؿ  ر يا و إف الزعيـ ائ ري ي نكاف إحػدا الشريػيات الرػي شػكمت لػدوة  ػي عيػر ا، وكػاف اكب لشػ بئ 
ماخ.. ومحارباخ مف أةؿ الحريم ور ض ال  ؼ، وكاف لدوة كب ا  ش بئ رقؿ الس وات الطويمم ورةؿ يحمؿ حم

وأ ػػاؼ أف ما ػػديق نعمػػؿ مػػف أةػػؿ رأب اليػػدع دارػػؿ المةرمػػن الة ػػوب  الرػػي لبػػن رقل ػػا  ػػي السػػةفن.
ةديػػدة أ ري ػػي و ةػػح بشريػػيرئ  ػػي م ػػن رفةػػر الكرا يػػم عمػػى رمفيػػم عرليػػم، وسػػي ذكر كػػأب لة ػػوب أ ري يػػا ال

 وكزعيـ أرقلي مف الدرةم اكولىن.
ومف ةا بئ، لاؿ بيريز إف نال الـ   د زعيماخ ذا لامم  اقمم، الذ  ويػر مسػار الرػاريع، و حػف  ػي حػداد سػويم 
مػن ةميػن دوؿ ال ػػالـ ومػواط ي ة ػػوب أ ري يػا الػػذيف   ػدوا زعيمػػاخ عظيمػاخ مػػ ح ائيحػا  لشػػ ب ة ػوب أ ري يػػا 

 وال الـ كمئن.
21/1023/;، لندنالحياة،   

 
 إلى أميركا الالتينية >8وثائق جديدة نشرتها هآرتس: الصهيونية سعت لتهجير فمسطينيي  ;2

كشػػفت وثػػاقؽ ةديػػدة  شػػرر ا يػػحيفم  ػػ،ررس ال بريػػم، عػػف محػػاوتت الحركػػم  : بر ػػـو ةرايسػػي -ال ايػػرة 
الػػػى  82ر  مسػػطي يي اليػػ يو يم والحكومػػم اتسػػراقيميم مطمػػن سػػ وات الرمسػػيف مػػف ال ػػرف الما ػػي، ر ةيػػ
 اكرة ريف والبرازيؿ، بموازاة محاوتر ا لروطيف القةقيف الفمسطي ييف  ي أماكف لةوق ـ.

ولاؿ الر رير الذ   شره محمؽ ن ،ررسن، إف اسراقيؿ كا ت  ػي لمػؽ شػديد مػف مسػألم القةقػيف الفمسػطي ييف، 
لػػػب اسػػػراقيؿ  ػػػي سػػػ وات الرمسػػػيف رايػػػم عمػػػى  ػػػو  مولػػػؼ الوتيػػػات المرحػػػدة اكميركيػػػم، الػػػذ  كػػػاف يطا

والسريف مف ال رف الما ي بال بوؿ بحؿ ل  يم القةقيف الفمسطي ييف، ومف  مف ذلؾ ال بوؿ ب ودة ب  م 
 مقات آتؼ مف القةقيف، إت أف اسراقيؿ كا ت رر ض اكمر بشدة، كو ئ سيتير الميزاف الديمترا ي.

ر ػػا  كػػرت ب بػػوؿ عػػودة ب ػػ م عشػػرات آتؼ مػػف القةقػػيف وحسػػب الر ريػػر،  ػػإف الحكومػػم اتسػػراقيميم وأة ز 
 200وردت  كرة احػرقؿ و ػـ لطػاع وػزة، الػذ  كػاف  يػئ مػا بػيف  2392الفمسطي ييف، وحرى إ ئ  ي ال اـ 

، إت 2382الفػا مػف أب ػا  ال طػاع والبػالي تةقػوف مػف م ػاطؽ  20ألؼ  مسػطي ي، مػف بيػ  ـ  100ألفا الى 
 سئ.أف الفكرة س طت، لمسبب  ف

نلة ػػػػم الررا سػػػػفيرن، أ  لة ػػػػم لمطػػػػرد  2382وةػػػػا   ػػػػي الر ريػػػػر، أف الحركػػػػم اليػػػػ يو يم شػػػػّكمت  ػػػػي ال ػػػػاـ 
الةمػػاعي ل ػػرب، واسػػرمرت  ػػذه المة ػػم  ػػي ال مػػؿ أ  ب ػػد ائعػػقف عػػف نليػػاـ اسػػراقيؿن، وكػػاف يشػػارؾ  ػػي 

ؿ بفكػػػرة ر ةيػػػر ةػػػرا الرػػػداو  2300ب ػػػض ةمسػػػار ا رقػػػيس حكومػػػم اسػػػراقيؿ دا يػػػد بػػػف وريػػػوف، و ػػػي ال ػػػاـ 
الباليف  ي وط  ـ الى اليوماؿ وليبيا، عمى اساس أف يرـ م ح  ؤت  لسما مف أمػقؾ ي ػود  82 مسطي يي 

و ػي  أولػؼ المرطػط. 2301ليبيا الذيف  اةروا الى  مسطيف، إت أف حيوؿ ليبيا عمى اسر قل ا  ػي ال ػاـ 
الػػػػى اترة رػػػػيف  82ف  مسػػػػطي يي ظ ػػػػر مرطػػػػط لر ةيػػػػر المسػػػػيحييف مػػػػ 2301شػػػػ ر آذار نمػػػػارسو ال ػػػػاـ 

 30والبرازيػػؿ، بػػزعـ اف  ػػاريف الػػدولريف كا رػػا بحاةػػم الػػى مػػزارعيف، وزعػػـ أحػػد المسػػؤوليف اتسػػػراقيمييف أف 
عاقمم مف إحدا ال را الفمسطي يم اليػتيرة عمػى الحػدود مػن لب ػاف لفػت  ظر ػا المشػروع، و ػي رريػؼ ال ػاـ 

 2303اكرة رػػػيف أبمتػػػت اسػػػراقيؿ  ػػػي مطمػػػن ال ػػػاـ الرػػػالي ذارػػػئ يػػػادؽ بػػػف وريػػػوف عمػػػى المرطػػػط، إت أف 
 رراة  ا عف المرطط.

 82لػػى الةزاقػػر ورػػو س ب ػػدؼ  حػػص إمكا يػػم   ػػؿ  مسػػطي يي إ يسػػا ر مسػػؤوؿ اسػػراقيم 2300و ػػي ال ػػاـ 
ولسـ مف القةقيف  ي الدوؿ ال ربيم المةاورة الى  اريف الػدولريف، حي مػا كا رػا مػا رػزاتف رحػت اتسػر مار، 
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ـ كػػررت اسػػػراقيؿ واليػػ يو يم محاوتر ػػا  ػػػي ليبيػػا  ػػي ال يػػػؼ الثػػا ي مػػف سػػػ وات الرمسػػيف، عبػػر شػػػرا  ثػػ
 عشرات آتؼ الدو مات  ي م اطؽ مررمفم مف ليبيا ولكف كؿ  ذه المحاوتت با ت بالفشؿ.

ّرة وي ػػوؿ الر ريػػر، إف محػػاوتت اسػػراقيؿ لػػـ ررولػػؼ أي ػػا  ػػي ال يػػؼ اكوؿ مػػف سػػ وات السػػريف، و ػػذه المػػ
الػػػػى الما يػػػا و ر سػػػا وال مسػػػا وسويسػػػرا، عمػػػى شػػػػكؿ  82محاولػػػم   ػػػؿ تةقػػػيف  مسػػػطي ييف ومػػػف  مسػػػطي يي 

 اسري اب عماؿ أةا ب م اةريف، ولكف أي ا  ذا لـ ي ةح.
آتؼ  2ألػؼ بيػت و 73مقيػيف دو ػـ، و 8رركػوا رمف ػـ  82وحسب م طيات اسراقيؿ الرسميم،  ػإف تةقػي 

لريػم  مسػطي يمو، وكػؿ  ػذه  000رػـ رػدميره مػف بيػوت وع ػارات  ػي أكثػر مػف مكرب ومحؿ رةػار  نعػدا مػا 
 اكمقؾ و  ت اسراقيؿ يد ا عمي ا ويادرر ا ليالح ا.

21/1023/;، الغد، عّمان  
 

 االسرائيمي: وحدة "كيدون" التابعة لمموساد هي من اغتالت القيادي المقيس التمفزيون >2
تسػراقيميم مسػا  اليػـو الةم ػم عػف وسػاقؿ اعػقـ لب ا يػم لول ػا اف   ػؿ مراسػؿ ال  ػاة اتولػى ا: بيروت / سما

وحػػدة يكيػػدوفي الرايػػم الراب ػػم لة ػػاز الموسػػاد اتسػػراقيمي  ػػي الرػػي اورالػػت ال يػػاد   ػػي حػػزب اهلل حسػػاف 
وبحسب اتذاعم ال بريم او ح المراسؿ اف الميادر المب ا يم الري  شػرت  الم يس  ي بيروت  ذا اتسبوع .

 ر د ذات ميداليم.الربر 
21/1023/;، وكالة سما اإلخبارية  

 
 
 
 

 "الكنيست" األسبق يؤكد امتالك "إسرائيل" السالح النووي رئيس =2
أكػػد رقػػيس نالك يسػػتن اكسػػبؽ أبرا ػػاـ بػػورغ، أف نإسػػراقيؿن رمرمػػؾ سػػقحاخ  وويػػاخ، ودعػػا إلػػى : نيػػو .بػػي .آ و

اليػػحيحم  ػػي إمػػا بػػامرقؾ ةميػػن دوؿ الم ط ػػم  ػػذا  الرولػػؼ عػػف سياسػػم الر رػػيـ عميػػئ، م ربػػراخ أف الم ادلػػم
 السقح أو أف ت رمرمكئ أ  م  ا.

و  مت يػحيفم نم ػاريؼن، أمػس، عػف بػورغ لولػئ رػقؿ مػؤرمر ع ػد بةام ػم حيفػا إ ػئ نيوةػد لػدا نإسػراقيؿن 
وطالػػػب بػػػورغ أع ػػػا  . أسػػػمحم  وويػػػم وكيماويػػػم وي بتػػػي إةػػػرا    ػػػاش مفرػػػوح وشػػػةاع حولػػػئ، كفػػػى لمر رػػػيـن

ةػرا  حػوار إلميمػي شػامؿ، ك ػئ ت  نالك يستن بنزيادة الوعي حوؿ المو وع ال وو  وو ن ليود الم اعم، وا 
 يوةد  زع أسمحم دوف حوارن.

21/1023/;، الخميج، الشارقة  
 

  مقوات السوريةلمساعدة شابين من الجوالن بتقديم  اتهام 10
اكـ  ي الدولم ال برّيم الةم م بيا خػا رسػميخا وّزعػئ أيدر ال اطؽ الرسمّي بمساف المح: ال ايرة ػ ز ير أ دراوس

عمى وساقؿ ائعقـ ةا   يػئ إّ ػئ س ػمح أمػس بال شػر عػف اعر ػاؿ شػاب مػف لريػم مةػدؿ شػمس  ػي الةػوتف 
ال ربّي السور  المحرػؿ، مػف لبػؿ لػوات اتحػرقؿ ائسػراقيمي، وذلػؾ بشػب م ارركػاب مرالفػات أم يػم، وي ػدعى 

ػػا 12رأ ػػت الحمبػػي ن و مػػرّ ـ ب بػػور الحػػدود إلػػى سػػوريا، واتريػػاؿ بة ػػات لامػػت برة يػػده ل  ػػؿ م مومػػات عامخ
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أة بػػي،  ؿعػػف إسػػراقيؿ. عػػقوة عمػػى ذلػػؾ، روّةػػئ تقحػػم اتر ػػاـ الرػػي ل ػػّدمت بح ّػػئ ر مػػم اتريػػاؿ مػػن عميػػ
 ورسميـ م مومات لم دو، كما ةا   ي اتر اـ. 

ور ل ـ، كما لدـ م مومات عف طبيب يشاع أ ئ لدـ كما ةا   ي تقحم اتر اـ، عف أسما  الم ار يف وي
ال ػقج لةرحػى سػورييف ويػموا لم ػػقج  ػي المسرشػفيات ائسػراقيمّيم، والػػذيف بمػغ عػدد ـ، بحسػب الم طيػػات 

 ةريح. 300الرسمّيم  ي رؿ أبيب أكثر مف 
يػديؽ لػئ، يػدعى محمػد  ولفت البياف أي ا إلى أّف ال يابم ال اّمم ائسػراقيمّيم لامػت بر ػديـ تقحػم ار ػاـ  ػدّ 

عاماو، شػممت  ػي مػا شػممت ر ػديـ المسػاعدة لمحمبػي  ػي اةريػاز الحػدود والرتطيػم عمػى مرالفػم  18روميم ن
أم يم وعدـ م   ا، عمى حّد ر بير البيػاف. ومػف المرولّػن أُف ر يػدر المحكمػم المركزّيػم لرار ػا  ػي  ػذا الشػأف 

  يابم.  ي مطمن اكسبوع ال ادـ، كما ةا   ي بياف ال
  21/1023/;، القدس العربي، لندن
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شكؾ الزعيـ الةديد لحزب نال مؿن ائسػراقيمي الم ػارض إسػحؽ  ررسػوغ  ػي  يػات : أس د رمحمي –ال ايرة 
إلػى رسػويم لميػراع مػن الفمسػطي ييف، رقيس الحكومم ب ياميف  را يا و نارراذ رطوة راريريم ةريقمن لمرويؿ 

ولاؿ إف المشكمم ركمف  ي أف  را يا و نمر ولنن،   قخ عف أف وزرا  حزبئ نليكودو نم شتموف طواؿ الولت 
ب م  ـ عمى المسروط ات  ي ي ودا والسامرة نال فم التربيمو، وب ذا ات شتاؿ،  إ  ـ يشّموف الحزب ويمّسوف 

 لري ي بتي أف ر دـ الحموؿ لممشاكؿ المررمفمن.بةدوؿ أعماؿ دولم إسراقيؿ ا
وأ اؼ  ي م ابمم من يحيفم نيػدي وت احرو ػوتن أمػس ا ػئ أكػد ل را يػا و رػقؿ ل اق مػا لبػؿ أسػبوعيف أف 
حزبػئ نال مػػؿن سػػي دـ لػػئ كػػؿ الػدعـ، سػػوا  مػػف رػػقؿ ات  ػػماـ الػػى الحكومػم أو مػػف رارة ػػا  ػػي حػػاؿ ألػػدـ 

ؿ اليػراعن. ولػاؿ إ ػئ أو ػح أي ػاخ أ ميػم اررػاذ مثػؿ  ػذه الرطػػوة نكف ن را يػا وو عمػى نرطػوة شػةاعم لحػ
البػػديؿ سػػػيكوف كارثيػػاخ ... وأ ػػػا ت ألػػوؿ ذلػػػؾ محبػػمخ بالفمسػػػطي ييف أو لروبرػػي بالر ػػػازؿ عػػف أةػػػزا   ػػػي أرض 

 إسراقيؿ، إ ما لي ي ي أ ئ ت يوةد بديؿ سوا الرويؿ إلى حؿ الدولريفن.
عمي ػا  ػماف أف رب ػى الكرػؿ اتسػريطا يم الكبػرا بأيػدي ا، لكػف مػف رػقؿ وعف ريوره لمحػؿ ال  ػاقي، لػاؿ: ن

ارفاؽ مػن الفمسػطي ييف  ػي م ابػؿ ر وي ػ ـ بػأرض بديمػم ... ومػف دوف ارفػاؽ،  إ  ػا لػد  ف ػد  ػذه الكرػؿ  ػي 
 المسر بؿن. وزاد: نعمي ا رذويت  ذه الح ي م، وروـ ما  ي اكمر مف ي وبم،  إ ػئ ت ريػار سػوا ر سػيـ  ػذه

 البقدن.
ورداخ عمى سػؤاؿ عػف مولفػئ مػف نل ػيم ال ػدسن، لػاؿ  ررسػوغ: نال ػدس  ػي ال مػب ال ػابض لمشػ ب الي ػود  
ور ّم ي عمى  حو راص ... الحػؿ يرمثػؿ  ػي ب ػا  المدي ػم موحػدة عمػى اليػ يد البمػد  ك ػئ ت يمكػف ويػر 

يم عايػمم الدولػم الفمسػطي يم، ذلػؾ، لك  ػي أرا أ  ػا يمكػف أف ركػوف عايػمريف سياسػريف:  ػي ال ػدس الشػرل
والتربيػػػػم عايػػػػمم الدولػػػػم الي وديػػػػم.  ػػػػذا  ػػػػو المرػػػػرج برأيػػػػي وت أرا ما  ػػػػاخ  ػػػػي أف يكػػػػوف م ػػػػر الحكومػػػػم 
الفمسػػطي يم  ػػي أحػػد أحيػػا  شػػرؽ ال ػػدس. أ ػػا ت أرػػاؼ مػػف ذلػػؾن. ورػػابن مسػػردركاخ: نحػػاقط المبكػػى نسػػاحم 

 دسم،  يةب إيةاد حموؿ رقلمن.البراؽو يب ى بيد إسراقيؿ، أما ساقر اكماكف الم 
21/1023/;، الحياة، لندن  
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رـ ا رراب  اقب رقيس عربي لرقيس بمديم حيفا، حيػث  ػاز  2382لممرة اكولى م ذ ال اـ : حيفا ػ نالمسر بؿن
بمديػػم حيفػػا سػػ يؿ أسػػ د بم يػػب  اقػػب رقػػيس  ػػي رقػػيس كرمػػم نالةب ػػم الديمولراطيػػم لمسػػقـ والمسػػاواةن  ػػي 

الةمسػػػم اتولػػػى تع ػػػا  البمديػػػم ب ػػػد ات ررابػػػات المحميػػػم لمسػػػمطات المحميػػػم  ػػػي إسػػػراقيؿ الرػػػي ةػػػرت  ػػػي 
وسػػػيرولى أسػػ د ممػػػؼ اكحيػػا ، و ػػػو ممػػؼ م ػػػـ بال سػػػبم  ال يػػؼ الثػػػا ي مػػف شػػػ ر رشػػريف اكوؿ الما ػػػي.

 اكؿ عّدة.لألحيا  ال ربيم والمشرركم الري ر ا ي مش
وأشار رقيس بمديم حيفا، يو ا يا ؼ، أّ  ا المرة اكولى الري سيرولى  ي ا عربّي م يػب  اقػب رقػيس مرفػّرغ. 

 وأكد اعرزازه بأف يةمس عمى طاولم إدارة البمديم م دوب عف المةرمن ال ربي الفمسطي ي  ي حيفا.
21/1023/;، المستقبل، بيروت  

 
 بقذيفة غاز مسيل لمدموعفمسطيني تظاهر تبرىء جنديا من قتل م "سرائيلإ" 13

ب ذيفم واز مسيؿ  1022برأ الةيش اتسراقيمي ة ديا  ي وال م م رؿ محرل  مسطي ي  ي : ال دس نرويررزو
لمػػدموع اطم ػػت مػػف ب دليػػم وويػػفت ةماعػػات اسػػراقيميم مدا  ػػم عػػف ح ػػوؽ ائ سػػاف الحكػػـ با ػػئ دتلػػم عمػػى 

 الحيا م الري يرمرن ب ا ال سكريوف.
عامػػاو  ػػي الػػرأس اث ػػا  مقح رػػئ لسػػيارة ةيػػب عسػػكريم رػػقؿ  12أيػػابت لذيفػػم التػػاز ميػػطفى الرميمػػي نو 

وأظ ػرت اليػور الرػي الر طر ػا وسػاقؿ  مظا رة ال يت  ي ا الحةارة  ي ال فم التربيػم الرػي رحرم ػا اسػراقيؿ.
بي مػا سػ ط الرميمػي عمػى  ائعقـ الباب الرمفي تحدا سيارات الةيب و و مفروح ةزقيا وي ب ث م ئ درػاف

 اترض.
و ي بياف يدر  ي ولت مرأرر يوـ الرميس لاؿ الةيش اف رح ي ا أوليا رمص الى اف الة د  الذ  اطمؽ 
ال ذيفم نلـ ير أحدا  ي مرمى اطقؽ ال ذيفمن وب ػا  عمػى ذلػؾ ت يمكػف روةيػئ ار ػاـ ة ػاقي ت  مػف الة ػود 

يمي روايم الةيش ولاؿ اف المح  يف لػـ يريػموا بػئ روػـ ا ػئ شػ د ور ض لؤ  ش يؽ الرم المرربطيف بالوال م.
ولاؿ لؤ  لرويررز يـو الةم م نأ ػا ك ػت ة بػئ  ػي  ػذا  .1022الوال م  ي الراسن مف ديسمبر كا وف اتوؿ 

أمرار او الؿ الة د  كاف شػايفئ لمػا  ػرب التػاز مػا  ػي شػؾ اف  0او  8اليوـ ك ا لرب مف الةيب حوالي 
 الة د  كاف شايف ا واطمؽ التاز عميئ بطري م مباشرة.ن

ولالت م ظمم برسميـ لح وؽ ائ ساف إف روايم الةيش رر ارض من لواعػد الةػيش  ػي اطػقؽ التػاز المسػيؿ 
مػػدة الرح يػػؽ ال سػػكر   - ػػي بيػػاف-وا ر ػػدت  لمػػدموع الرػػي رػػ ص عمػػى الرأكػػد مػػف ا ػػئ ت يشػػكؿ رطػػرا لػػارق.

لبيػػاف نو ػػؽ  ػػذه المقبسػػات لػػف يسػػرترؽ اتمػػر سػػوا ب ػػض الولػػت حرػػى ي رػػؿ و ػػيؽ  طالػػئ. وةػػا   ػػي ا
 مسػػطي ي اعػػزؿ ارػػر بمثػػؿ  ػػذه الطري ػػم. بال سػػبم لمفمسػػطي ييف  ػػي ال ػػفم التربيػػم  ػػاف ال ػػرار ي ربػػر رسػػالم 

 وا حم بات يرول وا ال دؿ مف ال ظاـ ال  اقي اتسراقيمي.ن
21/1023/:، وكالة رويترز لألنباء  

 
 بين البمدين بين حكومتي البمدين قريبا "مصالحة" :يتس في تركيابير  عمير 18

إسػػط بوؿ: لػػدـ وزيػػر شػػؤوف البيقػػم ائسػػراقيمي عميػػر بيػػريرس أوؿ مػػف أمػػس الرمػػيس ويػػف زيرػػوف لرركيػػا 
رػػػقؿ زياررػػػئ لمدي ػػػم إسػػػط بوؿ، ولػػػاؿ: إف الشػػػ بيف ائسػػػراقيمي والرركػػػي يرول ػػػاف نميػػػالحمن بػػػيف حكػػػومري 

 سبما ذكرت يحيفم نحريتن الرركيم أمس.البمديف لريبا، ح
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كاف بيريرس ويؿ إلى إسط بوؿ اكرب ا   ي أوؿ زيارة لمسؤوؿ حكػومي إسػراقيمي لمػبقد م ػذ  ةػـو ال ػوات 
مػا  1020البحريم ائسراقيميم عمى السفي م ما ي مرمرة الر ام يم من لطاع وزة  ي ش ر مػايو نأيػارو عػاـ 

 الدولريف.ألحؽ  ررا بالتا بال قلات بيف 
ولاؿ الوزير ائسراقيمي رقؿ ح ػوره مػؤرمرا لألمػـ المرحػدة عػف الرمػوث  ػي البحػر المروسػط: نأعر ػد بشػكؿ 
سػػػراقيؿ.. يرولػػػن شػػػ ب إسػػػراقيؿ و ظيػػػره الرركػػػي رويػػػؿ  مؤكػػػد أ ػػػئ سػػػيرـ لريبػػػا رسػػػويم المشػػػاكؿ بػػػيف رركيػػػا وا 

 يحا م الفر سيم.حكومري ما إلى ميالحم  ي ألرب ولت ممكفن، حسبما   مت وكالم ال
ورطرؽ الوزير بيريرس إلى ال  يم الفمسطي يم ائسراقيميم والمفاو ات الدوليم اكريرة من إيراف وايفا  فسئ 
بأ ئ مف أ يار نةب م السقـن. واسرطرد نأعر د ي ي ا أف الفمسطي ييف ل ـ الحؽ  ي إلامم دولػم رايػم ب ػـ، 

 ػػي ة يػػؼ لػػـ يكػػف ل ػػا رػػأثير سػػمبي عمػػى المفاو ػػات الرػػي  وأؤيػػد حػػؿ الػػدولريف. أعر ػػد أف محادثػػات إيػػراف
 ةري ػػا مػػن الفمسػػطي ييف. مػػا زاؿ أمام ػػا رمسػػم أشػػ ر تسػػركماؿ المحادثػػات، و حرػػاج أث ػػا   ػػذه الفرػػرة إلػػى 

 الرويؿ إلى ارفاؽ من إيراف و مسطيف. مف الوا ح، أ  ا ت  ريد إيراف  وويمن.
21/1023/;، الشرق األوسط، لندن  

 
 والسعودية في أوجه  "إسرائيل": تساوق المصالح اإلستراتيجّية بين سرائيميةإ دراسة 19

السادات لمدراسات ائسرراريةّيم  ػي  -ال ايرة ػ ز ير أ دراوس: لاؿ الباحث عامي دور أوف، مف م  د بيتف
مّيم ائيرا ّيػػم دراسػػم  ةديػػدة   شػػر ا عمػػى المولػػن اتلكررو ػػّي لمم  ػػد إّف ال يػػم ال راليػػم لػػدا الةم وريػػم ائسػػق

رم ػػػت  ػػػاد  مػػػف الػػػدوؿ الم ػػػددة بػػػال وو  ائيرا ػػػي: السػػػ وديم، ارحػػػاد ائمػػػارات  ػػػي الرمػػػيل ال ربػػػّي، الكويػػػت 
ا إلى ال اد ، ولفت  وال راؽ، وأ اؼ: لكي يكوف اتحرفاؿ الدي ّي ائسقمّي كامقخ،   د   مت إسراقيؿ أي خ

وم دد، يمكف ل ا أُف   رؼ مف ال بأ الذ   شر  ذه اكياـ  ػي  الباحث إلى أّ ئ وكـ  و  ذا السي اريو ح ي يّ 
BBC  وةا   يئ أّف الس وديم سرحيؿ عمى سقح  وو  مف باكسراف، كرطوة د اعيم إذا ما رػزودت إيػراف

 ب  بمم ذريم. 
لح وبرأ  الباحث،  إّ ئ مف  احيم عمميم،  إّف  ذا الو ن الةديد يمكف أف يشػكؿ مسػارخا مشػولخا لردمػم ميػا

إسراقيؿ. ومن ذلؾ،  إّف رماثؿ الميالح بيف كؿ أع ا   اد  الم دديف، يمك ئ بالرأكيد أف يوّلد ر او خا سريًّا 
ف كاف وير م  وؿ، إت أ ئ يمك ئ أف يكوف وال يخا رمامخا.   حرى وا 

امػػػم  رةػػػر  ولفػػت إلػػػى أّ ػػئ لػػػف ركػػوف مفاةػػػأة إذا مػػا ربػػػيّف ل ػػػا ةمي خػػا ذات يػػػوـ أّف رمػػؼ الكػػػواليس وبسػػريم  ر
اريػػػاتت ليادّيػػػم بػػػيف إسػػػراقيؿ وب ػػػض مػػػف ةيرا  ػػػا ائسػػػقمييف لمويػػػوؿ إلػػػى اليػػػف م الراليػػػم: أُف ر ػػػرض 
إسراقيؿ ريار ا ال وو  كػأداة إسػرراريةّيم ر ػوّ ر الحمايػم الم اسػبم لكػؿ الةيػراف الم ػدديف مػف إيػراف، وبالم ابػؿ 

 السقـ الشرؽ أوسطي. رحيؿ إسراقيؿ عمى مكا م دولم زميمم  ي م سكر ةديد مف
ال بػرّ ، ’ YNET‘مف  احيرئ رطّرؽ د. ياروف  ريػدماف، المحمػؿ السياسػّي لشػؤوف ال ػالـ ال ربػي  ػي مولػن 

 ي دراسم رحميمّيم  شر ا يوـ أمس الةم م إّف الر ارب  ي الميالح بيف ’ يدي وت أحرو وت‘الرابن ليحيفم 
ككبػر  ػي الرمػيل ال ربػّي و ػي المممكػم ال ربّيػم السػ ودّيم، ةػا ت الدولم ال برّيم والدولم ال ربيػم ذات ال فػوذ ا

سػػراقيؿ لريبرػػاف أكثػر مػػف أ  ولػػت م ػىو، ورحػػت ع ػػواف ثػا و  آرػػر نالسػػ وديم  رحػت ع ػػواف نالسػ وديم وا 
 سر طر إلى اترريار ما بيف إيراف أو إسراقيؿو. 

يػػراف ررشػػياف وبحسػػب المحمػػؿ ائسػػراقيمّي، و ػػو مػػف أشػػ ر المسرشػػرليف  ػػي الدولػػم ا ل برّيػػم،  ػػإّف السػػ وديم وا 
رحوؿ إيراف إلى دولم  وويم، وردعماف حرب ال ظاـ الميرّ   د ائسقمييف، وم  يراف بفشؿ حزب اهلل  ي 
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سوريا، ورش راف أّف الوتيات المرحدة اكمريكّيم رركر ما لوحد ما  ي الم ط م، ويرسا ؿ عف احرماؿ حيوؿ 
 ل قلات بي  ما.المزيد مف الر ارب ورطبين ا

وأشػػػار  ػػػي  ػػػذا السػػػياؽ إلػػػى أّف محممػػػيف سػػػ ودييف عّبػػػروا  ػػػي الفرػػػرة اكريػػػرة عػػػف ريبػػػم أمم ػػػـ مػػػف الرسػػػويم 
ائيرا ّيػم مػن الػدوؿ ال ظمػى نرمسػػم واحدو والرػي بػرأي ـ رمػ ح إيػراف الشػػرعيم لرريػيب اليورا يػوـ، وأ ػئ  ػػي 

سػػراقيؿ، بػػدوف أف يمرمػػؾ ال ػػرب المسػػر بؿ ال ريػػب سػػيةد ال ػػالـ ال ربػػي  فسػػئ بػػيف دولرػػي ف  ػػوويريف، إيػػراف وا 
أشار الباحث ائسراقيمّي إلى أّف الس وديم ر  ربر زعيمم ال الـ الس ّي الم ردؿ، و لدرات  وويم، عمى حّد لولئ. 

وردعـ ال وا الس ّيم ال مما ّيم، مثؿ الةيش الميرّ   ي مواة م ائرواف المسمميف، ور ظر ب مؽ إلػى الرػورر 
 يؿ بيف رركيا ومير، عمى رمفيم دعـ رقيس الوزرا  الرركّي رةب طيب أردوواف لإلرواف المسمميف. الحا

عػقوة عمػى ذلػؾ، لفػػت المحمػؿ  ريػدماف إلػػى أّف اليػحا م ال ربّيػم ركرػػب كثيػرخا  ػي الفرػػرة اكريػرة عػف ر ػػاوف 
وا الم ا ات بشأف إيراف ت يزاؿ سرّ  بيف إسراقيؿ والس وديم، وأف ل ا ات ر ظـ  ي دوؿ أوروبيم، بيد أف  ح

وكا ت وساقؿ ائعقـ ال برّيم لد الربست بشكؿ واسن ما أوردرئ يحيفم أرد ّيم،  ي يػحيفم  وير وا ح. 
الرػػي أّكػػدت   ػػقخ عػػف شػػ ود عيػػاف أف ولػػّي ال  ػػد السػػ ود  سػػمماف بػػف عبػػد ال زيػػز يػػّب ةػػاـ  نوطػػف  يػػوز‘

رات ب ػػدر بػػف سػػمطاف بػػف عبػػد ال زيػػز بسػػبب ل ػػا  ةم ػػئ و ػػبئ عمػػى عػػراب اكزمػػم السػػوريم رقػػيس المرػػاب
بػػرقيس ة ػػاز الموسػػاد رػػامير بػػاردو  ػػي أحػػد   ػػادؽ ال  بػػم اكرد ّيػػم. وبحسػػب اليػػحيفم،  ػػإّف السػػبب اككبػػر 
لمت ب أّف ب در الر ى رقيس الموساد رحت أ ظار المسؤوليف اكرد ييف ما سمح لألرد ييف وأة زر ـ برثبيت 

 يف.اكمر عمى الس ودي
21/1023/;، القدس العربي، لندن  

 
 مميار دوالر ألمانية لحماية حقول الغاز بقيمة لشراء سفن صواريختسعى  "إسرائيل" :1

 ػػػي أوؿ رحػػػرؾ عممػػي لرػػػو ير الحمايػػػم لح ػػػوؿ التػػػاز المكرشػػفم  ػػػي عػػػرض البحػػػر المروسػػػط : حممػػي موسػػػى
ألما يػا. وبحسػب مػا  شػرت يػحيفم  وم يات ائ راج  ي ػا، ررةػئ إسػراقيؿ لشػرا  سػفف يػواريع مرطػورة مػف

ن ،ررسن أمس،  إف الدولم ال بريم ر و  ررييص حوالي مميار يورو لشرا   ذه السفف مف ألما يا عمى أمؿ 
 أف رف ؿ اكريرة ما سبؽ و  مرئ  ي يف م ووايات ندولفيفن الست حيف مّولت حوالي ثمث اليف م.

ا بطمػػب رسػػمي لشػػرا   ػػذه السػػفف، لكػػف ألما يػػا لػػـ رػػرد ب ػػد ومػػف ر ريػػر ن ػػ،ررسن يبػػدو أف ائسػػراقيمييف ر ػػدمو 
عمػػػى الطمػػػب بسػػػبب عػػػدـ أدا  حكومػػػم أ ةػػػيق ميركػػػؿ الةديػػػدة اليمػػػيف أمػػػاـ البرلمػػػاف. و  مػػػت ن ػػػ،ررسن عػػػف 
مسػػؤوؿ إسػػراقيمي ر يػػن المسػػروا لولػػئ إف إسػػراقيؿ بحاةػػم إلػػى ثػػقث أو أربػػن سػػفف يػػواريع لحمايػػم م شػػ،ت 

 ةيدا.التاز  ي البحر المروسط 
وكا ت يحيفم نوموبسن اتلرياديم لد  شرت لبؿ حوالي ش ر و يػؼ أف سػقح البحريػم ائسػراقيمي بمػور 
رطم رسمح وعر  ا أماـ المةمس الوزار  اكم ي الميتر. وحي  ا أشارت نومػوبسن إلػى أف إسػراقيؿ رم ػت 

 عرو اخ مف ميا ن سفف ألما يم وأميركيم وكوريم ة وبيم.
ى أف رق ات شاعت  ي إسراقيؿ  ي ال اميف اكريريف حوؿ الة م الواةب ليام ػا برمويػؿ ورةدر ائشارة إل

 حمايم الم ش،ت البحريم  ي المياه اتلرياديم الحيريم.
21/1023/;، السفير، بيروت  

 
 % ال يصدقون بأن المفاو ات مع الفمسطينيين ستؤدي إلى سالم79;>إسرائيمي:  استطالع ;1
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% مف الةم ػور ائسػراقيمي ي ر ػدوف بأ ػئ سػيكوف   ػاؾ ارفػاؽ داقػـ مػن 9مرأ  بأف أظ رت  راقل اسرطقع ل
% ت ييػػدلوف بػػأف المفاو ػػات الةاريػػم مػػن الفمسػػطي ييف سػػرؤد   ػػي 2770الفمسػػطي ييف،  ػػي حػػيف رأا اف 

 ال  ايم إلى ارفاؽ سقـ.
21/1023/;، االخبار، بيروت  

 
 ةفي سوري بالمخيمات الفمسطينية فمسطينيين استشهاد أربعة >1

لالػػت مةموعػػم ال مػػػؿ مػػف أةػػؿ  مسػػػطي يي سػػوريم إف أرب ػػم تةقػػػيف  مسػػطي ييف اسرشػػ دوا الةم ػػػم : دمشػػؽ
 وأييب آرريف ةرا  اكحداث الداقرة  ي سوريم.

وأ ػػػا ت المةموعػػػم  ػػػي بيػػػاف يػػػحفي السػػػبت أف الشػػػباف سػػػ يد طيراويػػػم، رالػػػد محمػػػود ويػػػالح الكيق ػػػي 
ش ال ظػػامي ال ػػار عمػػي ـ رػػقؿ مشػػاركر ـ  ػػي مظػػا رة لممطالبػػم بفػػؾ اسرشػػ دوا ةػػرا  إطػػقؽ ع ايػػر الةػػي

 الحيار عف مريـ اليرموؾ لقةقيف الفمسطي ييف.
ا رحت الر ػذيب  ػي السػةوف السػوريم، حيػث رػـ اعر الػئ لبػؿ  وأو حت أف القةئ رياض لاسـ اسرش د أي خ

 عدة أش ر.
21/1023/;وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   

 
 
 

 عمى المصمين ويطمق النار األقصىقتحم المسجد يألقصى: االحتالل مؤسسة ا =1
إف لػػػػوات كبيػػػػرة مػػػػف لػػػػوات  9/21/1023لالػػػػت نمؤسسػػػػم اكليػػػػى لمولػػػػؼ والرػػػػراثن  ػػػػي بيػػػػاف ل ػػػػا الةم ػػػػم 

لامت بالرحاـ المسةد اكليى ب وات كبيرة، ع ب يقة الةم م مباشرة، واعرػدت عمػى  ائسراقيمياتحرقؿ 
 راوات، ولامػػػػت برفريػػػػؽ الميػػػػميف بإل ػػػػا  وابػػػػؿ مػػػػف ال  ابػػػػؿ اليػػػػوريم وال  ابػػػػؿ الحارلػػػػم الميػػػػميف بشػػػػدة بػػػػال

والريػػاص المطػػاطي، و ػػؽ مػػا أ ػػاد شػػ ود عيػػاف، ولامػػت بمحايػػرة الميػػميف  ػػي الةػػامن ال بمػػي المسػػ وؽ، 
 بالسقسؿ الحديدة، لاـ حايرت الميميف  ي الميمي المروا ي، وحايرت م ط م مسةد لبم أبوابئ وأوم ت

يػ وبم  إلػى أشػارتلك  ػا  ائيػاباتو  مت نمؤسسم اكليىن ولوع عدد مف  اليررة ورمركز  ي اليحف.
 عيادة المسةد اكليى. أوبسبب ي وبم الروايؿ من الطوالـ الطبيم  اكعدادرحديد 

واعػػػادة ا رشػػػار وةود ػػػا الػػػى رػػػارج  با سػػػحاب ا ػػػذا ولامػػػت لػػػوات اتحػػػرقؿ ب ػػػد سػػػاعم و يػػػؼ مػػػف الرحام ػػػا 
 مسةد اكليى، ورمركزت ع د باب المتاربم والسمسم مف الرارج.ال

مػػف ة ر ػػا  ػػددت نمؤسسػػم اكليػػىن بشػػدة مػػف احػػداث اليػػـو واكحػػداث اتريػػرة، واعربػػرت مػػا حيػػؿ اليػػـو 
 .ةريمم بحؽ المسةد اكليى والميميف  يئ

21/1023/:مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   
 

 "رابعة"بمعين بمصير معتصمي في ين  ابط صهيوني يتوعد متظاهر  30
روعػػد  ػػابط  ػػي ةػػيش اتحػػرقؿ مرظػػا ريف  مسػػطي ييف  ػػي لريػػم بم ػػيف وربػػي راـ اهلل ظ ػػر اليػػـو : راـ اهلل

الةم م بميير  مماثؿ لمم ريػميف بميػداف راب ػم،  ػي إشػارة لمةػزرة  ػض اعريػاـ ميػداف راب ػم ال دويػم  ػي 
 ال ايمم الميريم لبؿ  حو أرب م ش ور.
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لاؿ ش ود عياف لمراسؿ نالمركػز الفمسػطي ي لإلعػقـن إف ال ػابط اليػ يو ي الػذ  روعػد ـ بمقلػاة ميػير و 
 مماثؿ، لاؿ: نإف ذلؾ سيحيؿ لريبا ولاـ بر ن إشارة راب من.

وكا ػػت مسػػيرة ةما يريػػم ررةػػت مػػف مسػػةد بم ػػيف  حػػو ةػػدار الفيػػؿ ال  يػػر  وربػػي ال ريػػم، حيػػث الرطػػن 
 مف أرا ي ال ريم ويادر ا ليالح متريبم مودعيف الي يو يم. اتحرقؿ آتؼ الدو مات

21/1023/:، المركز الفمسطيني لإلعالم  
 

 قوات االحتالل تقمع مسيرات ال فة األسبوعية 32
لم ت لوات اتحػرقؿ ائسػراقيمي مسػيرات ال ػفم اكسػبوعيم الم ػددة باتسػريطاف والةػدار  حسف عبد الةواد:

 اكم ي  ي ال فم التربيم.
الم يػػرة اكسػػبوعيم بمحا ظػػم بيػػت لحػػـ الم ػػددة بةػػدار الفيػػؿ ال  يػػر  والروسػػن اتسػػريطا ي  فػػي مسػػيرة 

 واعردت عمى المشاركيف  ي ا بال رب.المسيرة  وميادرة اكرا ي لم ت لوات اتحرقؿ
مػػػن اعر مػػػت لػػػوات اتحػػػرقؿ مواط ػػػاخ وأيػػػابت ال شػػػرات باترر ػػػاؽ بالتػػػاز المسػػػيؿ لمػػػدموع، أمػػػس، رػػػقؿ لو 

 اتحرقؿ مسيرة بم يف اتسبوعيم الم اوقم لقسريطاف والةدار ال  ير .
لم ت لوات اتحرقؿ، أمس مسيرة لريم ال بي يالح اكسبوعيم الم اوقم لقسريطاف والمطالبم بفرح الطريؽ و 

 الرقيس لم ريم.
ول ابػػػؿ اليػػػوت وذكػػػرت ميػػػادر محميػػػم أف ة ػػػود اتحػػػرقؿ أطم ػػػوا الريػػػاص الم ػػػد ي المتمػػػؼ بالمطػػػاط، 

والتاز بارةاه المشاركيف، مػا ادا الػى إيػابم ال شػرات بحػاتت ارر ػاؽ بالتػاز والحػاؽ أ ػرار  ػي ممرمكػات 
 المواط يف.

21/1023/;األيام، رام اهلل،   

 
ل قرى محافظتي رفح وخان يونس الشرقية إلى ميدان رماية 31  االحتالل يحوِّ

ا ظري رػػاف يػػو س ور ػػح ة ػػوب لطػػاع وػػزة، لم يػػؼ بػػات ر ػػرض الم ػػاطؽ الشػػرليم مػػف محػػ محمػػد الةمػػؿ:
طقؽ ال ػار مػف لبػؿ ة ػود اتحػرقؿ المرركػزيف دارػؿ دبابػات وأبػراج و  ػاط مرالبػم م رشػرة عمػى طػوؿ رػط  وا 

 الرةديد، حدثا اعرياديا، يمارسئ الة ود يوميا، وعمى  ررات مر ط م مف الميؿ وال  ار.
وت اككثػػر سػػماعا  ػػي رمػػؾ ال ػػرا، رايػػم رػػقؿ اكسػػابين  أيػػوات الرميػػات ا ليػػم والم فػػردة أ ػػحت اليػػ

 الما يم، ورحديدا ب د اكرشاؼ  فؽ نال يف الثالثمن، شرؽ راف يو س.
والق ت أف عمميات إطقؽ ال ار كثيرا ما رحدث مف دوف أسباب رذكر، و ي أولػات مرػأررة مػف الميػؿ، حػيف 

اط يف، وأحيا ػا رسػر دؼ مبػا ي راليػم وم ةػورة،  يمػا ركوف الم اطؽ ال ريبم مف الحدود راليم رمامػا مػف المػو 
 يبدو اكمر وكأ  ا رسميم أو عمميات ردريب ي ـو ب ا ة ود اتحرقؿ.

وكثيػػرا مػػا يربػػن عمميػػات إطػػقؽ ال ػػار ر ػػدـ لػػدبابات وآليػػات عسػػكريم، يررممػػئ ر فيػػذ عمميػػات رمشػػيط واسػػ م، 
 ي اكةوا ، وا رشار ورحركات مكثفم  ليات عسػكريم  رزام ا من رحميؽ طاقرات حربيم واسرطقعيم إسراقيميم

مدرعػم عمػى طػوؿ رػط الرحديػد، وكػأف اكمػر يشػبئ الرػدرب عمػى عمميػات رووػؿ بػدعـ مػف الطػاقرات وحمايػػم 
 مف الدبابات.

21/1023/;األيام، رام اهلل،   
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 في سورية مسيرة باألكفان ألهالي مخيم اليرموك 33
دمشػػؽ مسػػيرة ا طم ػػت ب ػػد يػػقة الةم ػػم، مػػف ةػػامن  مسػػطيف  ػػي  ظػػـ أ ػػالي مرػػيـ اليرمػػوؾ  ػػي : دمشػػؽ

المرػػيـ و ػػـ يحممػػوف أكفػػا  ـ إلػػى حػػاةز الةػػيش ال ظػػامي أوؿ شػػارع اليرمػػوؾ لممطالبػػم بفػػؾ الحيػػار عػػف 
 المريـ ور فيذ ب ود اترفاؽ بشكؿ  ور  ورروج كا م الكراقب المسمحم وعودة اك الي إليئ.

ثيم ال اممم  ػي مرػيـ اليرمػوؾ،  ػدا  اسػرتاثم طػالبوا  يػئ كػؿ مػف الحكومػم وأطم ت المؤسسات وال يقات ائوا
السػػوريم وم ظمػػم الرحريػػر الفمسػػطي يم والفيػػاقؿ الفمسػػطي يم، وال يقػػم ال امػػم لقةقػػيف الفمسػػطي ييف، وةم يػػم 

رػاؿ ال قؿ اكحمر الفمسطي ي والسور ، ووكالػم التػوث، واليػميب اكحمػر الػدولي، وم ظمػم ناليو سػيؼن بإد
المواد التذاقيم ئ  اذ المد ييف مف كارثم بارت مح  م، ورة يب ـ الرةاذبات السياسيم وال سكريم، وال مؿ عمػى 

 الرأميف اليحي لمحاتت الرطرة.
21/1023/:، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 شاب فمسطيني برصاص مسمحين مجهولين في قمقيمية مقتل 38

دي ػػم لم يميػػم الوال ػم شػػماؿ ال ػػفم التربيػػم المحرمػػم إف شػػابا مػػف سػػكاف لالػػت ميػػادر  مسػػطي يم  ػػي م: لم يميػم
 عاماو لرؿ مسا  الةم م،  برياص مسمحيف مة وليف. 30المدي م يدعى راقد ياسيف ن

وذكر بياف إدارة ال قلات ال امم وائعقـ  ي الشرطم الفمسػطي يم، أف ور ػم عمميػات شػرطم محا ظػم لم يميػم 
ةثم شاب لممسرشػفى الحكػومي  ػي المدي ػم، وعمي ػا آثػار إطػقؽ  ػار، وأ  ػا  رحػت رم ت بقوا حوؿ ويوؿ 

 رح ي ا  ي مقبسات م رؿ الشاب، والولوؼ عمى مقبسات الحادثم عف كثب.
21/1023/;، قدس برس  

 
 من بيت لحم تخترع جهازًا ُينهي حوادث االختناق في المركبات فمسطينية طالبة 39

مف عاقمم  طا طم،  أطفاؿد  ت الحادثم المأساويم الري أودت بحياة رمسم  :الرحمف يو س عبد – بيت لحـ
، د  ػػت الحادثػػم الرػػي ول ػػت لبػػؿ عػػدة شػػ ور الطالبػػم بم ػػيس اكوكسػػةيفارر  ػػوا دارػػؿ مركبػػم بسػػبب   ػػص 

 ي ن حدا لركرار مثؿ  ذه الحوادث. أفمف لريم الم يرة ة وب بيت لحـ تبركار ة از مف شأ ئ  بريحم
، اككسػةيفعاماخ، مف ريميـ ة از نال ا ذة الذكيػمن ل يػاس كميػم  29طالبم بم يس بريةيم، البالتم ورمك ت ال

 ما يردـ الحد دوف حوادث اترر اؽ دارؿ المركبات.
: إف  كرة الة از ررركز باكساس عمى كيفيم الرحكـ ب وا ذ المركبم  ي حاؿ  ولالت بريةيم لػ ال دس دوت كـو

 وةود أشراص دارؿ المركبم.  ص اتكسةيف، أث ا  
وأكدت طالبم مدرسم الزوا رة الثا ويم المررمطم، أف الة از ي يس كميم اككسةيف دارؿ المركبػم، و ػي حػاؿ 
حػػدث   ػػص  ػػي اتوكسػػةيف  ا ػػئ الة ػػاز ييػػدر أمػػراخ بفػػرح  وا ػػذ المركبػػم، حرػػى لػػو كا ػػت م فمػػم ال وا ػػذ وت 

 لفرح ال وا ذ.ر مؿ، ك ئ نالة ازو يو ر الطالم القزمم 
ولاؿ حسف بريةيم، والد بم يس، اف مشروع نال ا ذة الذكيمن يواةئ ي وبات مف حيث رو ير الدعـ، واكة ػزة 
القزمػػم لرطبيػػؽ و شػػر  ػػذا اتررػػراع واسػػرردامئ، الػػذ  نمػػازاؿ عمػػى اكورؽن، بسػػبب   ػػص الم ػػدات القزمػػم 

 تةرا  اترربارات القزمم، لم ر م مدا  ةاعرئ.
21/1023/:، القدس، القدس  
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 ينشرون فيديو عمى "اليوتيوب" إلبراز معاناة الحصار وأزمة الكهرباءشباب غزة  :3
 ػػي ظػػؿ اكزمػػات السياسػػيم واتلريػػاديم الرػػي ر يػػؼ بال ػػالـ ال ربػػي، ي ػػؼ المػػواطف أمػػاـ : محمػػود وزّيػػؿ

ما الرحرؾ وال ياـ بردة   ؿ.  رياريف: إما السكوت عما يةر ، وا 
زا  أزمم الك ربا  والب زيف المرفالمم ةػرا  الحيػار ائلريػاد ، لػرروا الشباب  ي لطا ع وزة  ي  مسطيف، وا 

 ال ياـ بردة   ؿ يأمموف م  ا بإيياؿ يور ـ إلى ال الـ.
مةموعم رطمػؽ عمػى  فسػ ا ل ػب نرشػويشن، ر مػؿ عمػى ندعػـ المحرػوا ال ربػي عبػر ائ رر ػت والرركيػز عمػى 

فمسطي ي وال ربػي، ب ػيف  الػدة  اد ػمن، كمػا ريػؼ  فسػ ا،  شػرت أمػس عمػى موا ين ل ا عقلم بالمةرمن ال
  حساب ا عمى مولن نيوروبن  يديو ر كمي عمى ائعقف الةديد لشركم ن ولفون من الممثؿ ةاف كمود  اف داـ.

ع  مػن الفيديو الذ  أ رل بطري م مشاب م لإلعقف، يشدد عمى مسألم الك ربا  والب زيف شبئ المف ود  ي ال طػا
  ي الرمفيم، ئعطا  رأثير دراماريكي لممسألم. only timeأو يم 

21/1023/;الحياة، لندن،   
 
 

 فتح معبر رفح من األحد إلى الثالثاءتقرر المصرية  السمطات ;3
لػػررت السػػمطات الميػػريم، مسػػا  اليػػـو الةم ػػم،  ػػرح م بػػر ر ػػح البػػر  ة ػػوب لطػػاع وػػزة، أمػػاـ حركػػم  :وػػزة

ولػاؿ سػفير  مسػطيف  ػي  ترةا يف، بد خ مف يوـ اكحد الم بؿ وحرى يوـ الثقثػا  الم بػؿ.المسا ريف  ي كق ا
، أف اريػاتت م ػ يم أةريػت مػن السػمطات الميػريم وباسػرةابم  ال ا رة، د. بركات الفرا لػ ال دس دوت كػـو

 كريمم م  ا رـ الموا  م عمى  رح الم بر لثقثم أياـ مرراليم.
 و الما ي الم بر دوف إبدا  اكسباب.12/22يـو الرميس ن وأوم ت السمطات الميريم

21/1023/;القدس، القدس،   

 
 وترميم مقبرة شهداء القوات المسمحة األردنية في مدينة طوباس الفمسطينية تدشين 38

دّشف وزير الدارميم الفمسطي ي الدكرور س يد أبو عمي بمشاركم رقيس الب ثم :  يفيف عبد ال اد  -عماف
الةيش ال ربي   ي  -لدا دولم  مسطيف رالد عبداهلل الشوابكم م برة ش دا  ال وات المسمحم اكرد يماكرد يم 
 طوباس.

وو ن وزير الدارميم الفمسطي ي والشوابكم أكاليؿ الز ور باسـ ةقلم الممؾ عبد اهلل الثا ي ال اقد اكعمى 
 س عمى أ رحم الش دا  اتبرار. رامم الرقيس الفمسطي ي محمود عباو لم وات المسمحم اكرد يم 

واكد الشوابكم اف ال وات المسمحم اكرد يم ما زالت رسمى بالةيش ال ربي   و الةيش الذ  ا بثؽ عف الثورة 
 ال ربيم الكبرا، ك ئ ةيش اكمم ال ربيم،

 7/12/2113الرأي اليوم، لندن، 
 

 أرادت الفتنة باستهداف المقيس "إسرائيل"محمد رعد:  النائب 39
اسر داؼ ال دو اتسراقيمي ل اقد مف ليادات الم اومم نال اقب محمد رعد اف  نكرمم الو ا  لمم اوممند رقيس أك

، مشيراخ الى اف اسر دا ئ لم اقد حساف الم يس زاد مف عزيمر ا «اتسقميم يدؿ عمى مدا وباقئ ورو ئ
 .ن يما اراد ال دو إثارة الفر م و مر ا،   و ل ي ربئ شا داخ عمى ال دواف وم ايراخ لمم اومم والحؽ،
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 ؤت  ليسوا مسمميف ن، مشدداخ عمى اف نادوات ال دو ر مؿ ليقخ و  اراخ مف اةؿ ر فيذ مشروعئنوأو ح اف 
 .نولف يرسببوا بفر م بيف المسمميف عمى ائطقؽ

يم اتماـ الرمي ي ،  ي حسي نالكرممنكقـ رعد ةا  اث ا  ر ديمئ الر از  باسرش اد الم يس عمى رأس و د مف 
  ي ب مبؾ، والري كا ت لد روايمت لميـو الثا ي عمى الروالي بمشاركم عدد مف الو ود الرسميم والش بيم.

 7/12/2113السفير، بيروت، 
 

 بزيارة وفد حماس لكوااللمبور رسمي وشعبي ماليزي ترحيب 80
نحمػػػاسو لماليزيػػػا ب يػػػادة رقػػػيس  حظيػػػت زيػػػارة و ػػػد حركػػػم الم اومػػػم ائسػػػقميم: محمػػػود ال ػػػدـ - كواتلمبػػػور

وح ػر مشػ ؿ  مكرب ا السياسي رالد مشػ ؿ با رمػاـ بػالغ وررحيػب واسػن عمػى المسػروييف الرسػمي والشػ بي.
إلى ماليزيا  ي زيارة رسميم  ي اكولى مف  وع ا بدعوة مف ليػادة حػزب نأم ػون الحػاكـ لممشػاركم  ػي أعمػاؿ 

 يث شارؾ و د حماس بيفم مرالب.المؤرمر الس و  لمةم يم ال موميم لمحزب، ح
وأبػػدا رقػػيس الػػوزرا  المػػاليز   ةيػػب عبػػد الػػرزاؽ ا رمامػػئ ب ػػرورة اسػػركماؿ المشػػارين الرػػي وعػػد بإ ةاز ػػا 
رػػقؿ زياررػػئ ل طػػاع وػػزة المحايػػر مطمػػن ال ػػاـ، ومػػف بي  ػػا إعػػادة ب ػػا  مب ػػى رقاسػػم الحكومػػم الػػذ  دمررػػئ 

 ريرة عمى وزة.طاقرات اتحرقؿ ائسراقيمي رقؿ الحرب اك
أف دعوة ليادة حركم حمػاس لزيػارة ماليزيػا ر بػن مػف إيمػاف كواتلمبػور ب ػرورة ال يػاـ  فماليزيو  يرا محمموفو 

 بدور  اعؿ لدعـ الش ب الفمسطي ي، و و ا  كاس لمرفاعؿ ائيةابي لمش ب الماليز  من ال  يم الفمسطي يم.
ائسػػقميم ال الميػػم بماليزيػػا عبػػد الرشػػيد مػػوريف أف دعػػوة واعربػػر المحا ػػر ب سػػـ ال مػػـو السياسػػيم بالةام ػػم 

مشػػ ؿ مػػف لبػػؿ الحػػزب الحػػاكـ ل ػػا مػػدلوتت سياسػػيم عمػػى اليػػ يد المحمػػي، مػػف حيػػث إف الشػػ ب المػػاليز  
 ي ظر لحماس عمى أ  ا حركم رحرر وط ي رمارس ح  ا  ي مواة م اتحرقؿ.

21/1023/:الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 سطين أعدل ق ية عمى وجه األرضفم القر اوي:الشيخ  82
لػػػػاؿ د. يوسػػػؼ ال ر ػػػػاو   ػػػػي رطبػػػم الةم ػػػػم مػػػف مسػػػػةد عمػػػر بػػػػف الرطػػػػاب  محمػػػػود ال ي ػػػي: –ال ػػػا رة 

ت روةػد أمػم ل ػا ل ػايا م م ػم  ػي اكرض، ك  ػايا المسػمميف، وم  ػا ل ػيم : أ ػئ بال ايمم ال طريم الدوحم
كػف ل ػا ل ػايا وير ػا،  سػرظؿ  ػي ال  ػيم الكبػرا،  مسطيف الرػي ر ػد  ل ػير ا الكبػرا واكولػى الرػي م مػا ر

 ك  ا أعدؿ ل يم عمى اكرض.
واسػػر كر ال ر ػػاو  أف يػػأري لػػوـ  أشػػرارا مػػف كػػؿ ب ػػاع اكرض، لي يمػػوا دولػػم ب ػػوة السػػقح، واررػػاروا اسػػما 

وال ػرب  ورابن: التػرب والػروس وأمريكػا لػالوا إسػراقيؿ رم ػت لرب ػى، وحمػى إسػراقيؿ. م دسا ع د ـن إسراقيؿن.
كػػا وا ييػػفوف إسػػراقيؿ بػػػ نإسػػراقيؿ المزعومػػمو، ب ػػد عػػدة سػػ وات حػػذ ت كممػػم المزعومػػم ب ػػد سػػيطرر ا، وكػػاد 

 .ال رب أف يكو وا  ـ المزعوميف
ألفػاو ويريػدوف  70ور اوؿ ال ر او  ل يم عـز الي ود عمى ريفيم يحرا  ال  ػب نال ربيػمو ور ةيػر البػدو ن

 أف يأرذوا أرا ي ـ.
او  إف المسػػمميف مطػػالبوف أف ي فػوا مػػن عػػرب ال  ػػب، وأشػاد  بال شػػطا  البريطػػا ييف الػػذيف ولفػػوا ولػاؿ ال ر ػػ

 من الفمسطي ييف  د  ذا المشروع الذ  يريد أف يسرأيؿ أيحاب اكرض اكيمييف.
21/1023/;رأي اليوم، لندن،   
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 "إسرائيلر"رتبطة بترفض تمويل جمعيات أهمية من منظمات م ": "الت امن" المصريةالمصري اليوم" 81

كشفت ميادر رسميم مطم م أف وزارة الر امف ر  ت طمبا ل دد مف م ظمات المةرمػن المػد ى، لمحيػوؿ 
 عمى رمويؿ رارةى مف م ظمات أة بيم مدعومم مف إسراقيؿ.

ن، إف عػػددا مػػف  -الرػى   ػػمت عػػدـ ذكػر أسػػماق ا -ولالػت الميػػادر  ػػى ريػريحات رايػػم لػػػنالميرا اليػـو
رمػػن المػػد ى ر ػػدـ بطمػػب لمحيػػوؿ عمػػى رمويػػؿ أة بػػى مػػف م ظمػػات أمريكيػػم وأوروبيػػم، وب ػػد م ظمػػات المة

الرحريات عف الم ظمات الممولم ربيف أف  ذه الم ظمات عمى عقلم بإسراقيؿ وأ  ا ردعـ مف ةا ب ا، مشػيرة 
 عف اكسما . إلى أف حةـ الرمويؿ لمة ات الما حم رةاوز عشرات المقييف مف الدوترات، را  م ائ ياح

مػػف ةا بػػئ، أكػػد الػػدكرور أحمػػد حسػػف البرعػػى، وزيػػر الر ػػامف اتةرمػػاعى، أف الػػوزارة رفػػرض رلابػػم يػػارمم 
عمػػى الرمػػويقت الرارةيػػم لم ظمػػات المةرمػػن المػػد ى، وأف ر ػػض طمبػػات الرمويػػؿ ل ػػذه الم ظمػػات ةػػا  ب ػػد 

 مراة م الة ات اكم يم.
21/1023/;المصري اليوم، القاهرة،   

 
 من االتفاق النووي "إسرائيل"نياهو مكاسب في وجه نت "ُيشهرون" التجنرا 83

ويؼ إسراقيؿ الفررة الري حددت  ي ارفاؽ ة يؼ بيف ايراف والدوؿ ال ظمى : اماؿ شحادة -ال دس المحرمم 
، ي كػػس مولػػؼ الحكومػػم ائسػػراقيميم ورقيسػػ ا، ب يػػاميف  را يػػا و، مػػف  ػػذا اترفػػاؽ «حػػرب الشػػ ور السػػرم»بػػػ 

ي مف  م ياخ، حرباخ عمى اترفاؽ ويا  يئ. وعمى روـ الرأييد ائسراقيمي الواسن لمولؼ  را يا و الرا ض  و و
لقرفاؽ ات اف الكثيريف ير  وف م حئ الدعـ لسياسم الر ديد والرةريح بالرقيس اكمريكي باراؾ أوباما ووزيػر 

اع اكسػبؽ، ب يػاميف بػف ال يػزر، الػذ  لػاؿ رارةيرئ، ةوف كير . ولد ا  كس  ذا ةمياخ  ػي حػديث وزيػر الػد 
 را يا و عمى حؽ  ي م ار رئ لقرفاؽ ال ػوو  بػيف ايػراف وال ػوا ال ظمػى لك ػئ اذا كػاف  ةػح  ػي اثػارة »اف 

الممؼ ال وو  ائيرا ي ليطرح عمى ةدوؿ اكعماؿ ال المي،  إف عميئ أف ي يد الى ذ  ئ اف الوتيات المرحدة 
 «.وبالرالي يةب عدـ المساس بال قلات م  ا ورتيير أسموب الر امؿ م  ا  ي ا ـ حميؼ ئسراقيؿ،

ولػد رب ػػت  ػذا المولػػؼ شريػػيات ام يػم وسياسػػيم بػػارزة، حػذرت مػػف سياسػػيم  را يػا و واك ػػرار المرولػػن اف 
رةمب ػػػا رػػػقؿ الفرػػػرة الم بمػػػم، ولػػػـ يوا ػػػؽ ب  ػػػ ـ عمػػػى مولفػػػئ الم ػػػاد  ل ػػػذا اترفػػػاؽ. وعمػػػى روػػػـ الرػػػرويل 

سراقيمي والر ديد بأف إسراقيؿ سػركوف لػادرة وحػد ا عمػى روةيػئ  ػربم عسػكريم  ػد ايػراف، ات اف ال  ػق  ائ
مف بيف مررذ  ال رار وأولقؾ الذيف رركوا م ايب ـ لكف مولف ـ ما زاؿ مؤثراخ يحػذروف مػف طبي ػم الر ديػدات 

 ا ومف ر فيذ حرب الش ور السرم.الري رطم  ا ال يادة ائسراقيميم الحاليم ومف السياسم الري سرمارس 
احػػد ابػػرز الشريػػيات اكم يػػم الػػرقيس السػػابؽ لة ػػاز اتسػػرربارات ال سػػكريم، عػػاموس يػػدليف، الػػذ  يشػػتؿ 
اليوـ م يب مدير عاـ م  د أبحاث اكمف ال ومي  ي رؿ أبيب، رالؼ  را يا و  ي مولفئ مف اترفاؽ ورأا 

و  ائيرا ي الى الورا ، و ذه  ي المرة اكولى الري يحيؿ  ي ا امر ا ئ برولين اترفاؽ سيرراةن البر امل ال و 
ما ر م ئ اترفاؽ يشكؿ إ ةازات م مم برايػم ولػؼ رريػيب اليورا يػـو ». وأ اؼ: 1003ك ذا م ذ عاـ 

بالمقم الى ولود ت يمكف اسرردامئ ئ رػاج ل بمػم، ور ميػؽ  10بالمقم ورحويؿ المادة المريبم ب سبم  10الى 
 ، و ؽ يدليف.«ار البمورو ي  ي أراؾ، وباكساس ر زيز ور ميؽ الرلابمالمس

حػرب »الػى ر فيػذ ا وة ػؿ  -ويدليف بي  ـ  -ولدمت الى مررذ  ال رار  ي اسراقيؿ، روييات دعا م دمو ا 
 ا ، الري يريػد ا  را يػا و حربػاخ ديبموماسػيم ربػدأ  ػي اعػداد رطػم عمػؿ اسػراقيميم مسػر مم لر فيػذ«الش ور السرم

 ي حػاؿ عػدـ ر فيػذ اترفػاؽ أو رحويمػئ مػف ارفػاؽ مرحمػي الػى ارفػاؽ   ػاقي، لػد يكػوف سػيقاخ بال سػبم ئسػراقيؿ 
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ويفيؿ ايراف عف ال  بمم ال وويم اش ر عدة. وطمبوا أف يكوف  ذا ةز خا مػف ر ميػؽ الر ػاوف مػن التػرب. كمػا 
ى أ  رمػؿ مػف طػرؼ ايػراف  ػي ر فيػذ اترفػاؽ دعوا اة زة اتسرربارات الى بمورة رد مػن الوتيػات المرحػدة عمػ

وال مػؿ م ػػاخ عمػى اكرشػػاؼ الرػروؽ ائيرا يػػم لقرفػاؽ، والة ػػود ائيرا يػم  ػػي المةػاؿ ال سػػكر  أو ال شػاط  ػػي 
 موالن سريم. ولد شممت الروييات أي اخ:

ا ػػئ  ػػي حػػاؿ اسػػر فاد المحاولػػم لمويػػوؿ إلػػى ارفػػاؽ ةيػػد. و  ػػا يشػػرح م ػػدمو الرويػػيم مػػولف ـ الػػذ  يؤكػػد  -
 ائيرا ي وليس ائسراقيمي.«  ي المم ب» شمت الرةربم، مف الم ـ أف يكوف وا حاخ بأف الذ ب  و 

ب ػاده عػف ال  بمػم مػف رػقؿ الويػوؿ الػى ارفػاؽ  - السماح لم ػوا ال ظمػى بولػؼ البر ػامل ال ػوو  ائيرا ػي وا 
 اترفاؽ اكّولي.   اقي، ي طي ةواباخ عمى كؿ المساقؿ الري لـ ر الل كما ي بتي  ي

الرشػػديد عمػػى مسػػؤوليم والرػػزاـ اكع ػػا  الػػداقميف  ػػي مةمػػس اكمػػف وألما يػػا بم ػػن ال ػػدرة ال وويػػم ال سػػكريم  -
 عف ايراف و ي المسؤوليم الري رر زز  ي  و  اترفاؽ اكولي المرح ؽ.

ة مػف شػركات دوليػم مػف رػقؿ م ػن يػف ات ةديػد« را  ػم ال  وبػات»الحفاظ عمى ما سػما ا ائسػراقيميوف  -
مػػن ايػػراف، ورشػػرين واسػػن  ػػي الكػػو ترس بال سػػبم لمزيػػد مػػف ال  وبػػات رفػػرض  ػػي حالػػم رػػرؽ اترفػػاؽ أو  فػػاد 

 مف ولئ، ومحاولم ايرا يم لكسب الولت حرى ع د ارفاؽ   اقي.
امل الرأكيد ائسراقيمي عمى الريار ال سكر  مف رقؿ رطوير ريار ال ةـو المو ػ ي والمركػز  ػد البر ػ -

ي اح أميركي راـ بشأف لوة وحةـ رد واش طف عمى ررؽ اترفاؽ أو اكرشاؼ شػبكات  ال وو  ائيرا ي   ط وا 
  وويم أرفا ا ائيرا يوف أو لحالم روسين ائيرا ييف المواة م ب د ال ةـو المركز.

ال ػدس وواشػ طف ال ودة الى الحػوار المكثػؼ مػن اكميػركييف عمػى مبػادئ اترفػاؽ ال  ػاقي، عمػى اف ركػوف  -
م س ريف  ي المساقؿ السبن اكساسيم لقرفاؽ ال  ػاقي: مسػروا الرريػيب  ػي البر ػامل ائيرا ػي، عػدد اة ػزة 
الطرد المركز ، مرػزوف المػادة الرػي ررػرج مػف ايػراف، مسػر بؿ مولػن  ػوردو. عػدـ رشػتيؿ المفاعػؿ البمورػو ي 

وق  ؽ الممفات المفروحم  ي مساقؿ السقح. ي أراؾ، عمؽ الرلابم المسر بميم عمى البر امل وا 
 

 هل تفهم الحكومة بنود االتفاق؟
رأا الربير ال وو ، عوز  ايفف، اف الطري م اك  ػؿ لمواة ػم مولػؼ  را يػا و مػف اترفػاؽ  ػي  ػي الحػديث 
ظ ار  ا عف ةا ب مف ب وده، الري رؤكد عكس ما ي ولئ  را يا و. ولـ يرؼ ايفف ش وره بالذ وؿ مف ليادرئ وا 

 ػػ يفم ومػػزورة لمح ػػاقؽ، او مرةا مػػم ل ػػا حرػػى ر فػػذ سياسػػر ا وراح يسػػرد الح ػػاقؽ الرػػي ير ػػم  ا اترفػػاؽ، 
الر ديد  -« وبرأيئ  إف  را يا و وحكومرئ يت اف الطرؼ ع  ا ويوايقف سياسر ما المدمرة ئسراقيؿ  ي وؿ:

لبمورو يػـو الػػذ  ي ػػرل مػف المفاعػػؿ ليػػد ال ػوو  اكرطػػر ي بػن مػػف  يػػم ايػراف رطػػوير سػػقح  ػوو  اسػػر اداخ الػػى ا
و و سي رل البمورو يوـ بكميم  1028ائ شا   ي اراؾ لرب ايف اف. ويفررض بإ شا  المفاعؿ أف ي ر ي  ي 

ل بمريف  ي الس م.  مماذا ي د  ذا  و الر ديد اكرطر؟ كف ال  ابؿ ال وويم الرػي ر ػـو عمػى اسػاس البمورو يػـو 
ا عمػػى يػػواريع شػػ اب ائيرا يػػم الرػػي يمك  ػػا الويػػوؿ الػػى اسػػراقيؿ.  ػػي اترفػػاؽ يػػتيرة بمػػا يكفػػي لرركيب ػػ

المرحمي المولن ر  دت ايراف بولؼ كؿ اعماؿ الب ا   ي  ذا المفاعؿ. و ي  ظر ، كاف  ذا اترربار اك ػـ 
ذا مػا  فػذ اترفػاؽ  سػيكوف الر ديػد الرطيػر ابر ػد عػف اسػراقيؿ. و  ػا راح يرحػدث  عمػا يرشػى ل يات ايػراف، وا 

 ػػػذا المفاعػػؿ ذّكر ػػي بػػالمب ى والمكػػػاف »ائسػػراقيميوف الحػػديث ع ػػئ و ػػو المفاعػػػؿ ال ػػوو   ػػي ديمو ػػم   ػػاؿ: 
اليحراو  لممفاعؿ ال ديـ الذ  ب ي اه  ي ديمو ا لبؿ  حو رمسػيف سػ م ولمػف  سػي يةػب اف  ػذكره ا ػئ لػدي ا 

 «.الب د  ي اترفاؽأي اخ مفاعؿ، واليحيح أ  ي ش رت براحم شديدة حيف لرأت  ذا 
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اليورا يوـ المريب،  ي  ذا الةا ب لاؿ ايفف: مف  ذه المادة يمكػف ب ػا  ل بمػم وال  ابػؿ الرػي أل يػت عمػى  -
 ػذه ال  بمػم كا ػت رػزف سػرم اط ػاف، » يروشيما كا ت مف  ذا ال وع. ويوةػئ حديثػئ لم يػادة ائسػراقيميم لػاققخ: 

يػػات المرحػػدة، و ػػي اترحػػاد السػػو ياري، و ػػي اليػػيف وحرػػى  ػػي وب ػػد عشػػرات السػػ يف مػػف الرطػػوير  ػػي الوت
الباكسراف لـ ي د ممك اخ الر ميص الشديد لحةم ا ووز  ػا، و ػي ويػر لابمػم لإلطػقؽ باليػواريع الموةػودة  ػي 

 ايراف.
عممياخ، ت روةد اليػوـ ا  لػوة عظمػى  وويػم رسػر د الػى سػقح ي ػوـ عمػى اسػاس اليورا يػوـ المريػب، وروةػد 

ؾ اسػػباب   يػػم عػػدة، لػػيس حةػػـ ال  بمػػم   ػػط بػػؿ وأي ػػاخ يػػدلير ا.  أحػػد ت يريػػد أف يسػػرردـ سػػقحاخ  وويػػاخ لػػذل
ويػػر   ػػاؿ كسػػباب وا ػػحم. ول ػػذا  مػػا ك ػػت كلمػػؽ وةوديػػاخ مػػف أعمػػاؿ الرريػػيب  ػػي ايػػراف، الرػػي ورثػػت 

 الرك ولوةيا الري سبؽ رطوير ا وأ ممت مف الباكسراف.
ل ؿ ائيػرا ييف اعر ػدوا بأ ػئ سػيكوف بوسػ  ـ الويػوؿ الي ػا مػن ل بمػم »مر كماخ:  و ي ةا ب ثالث رسا ؿ ايفف

ل ػػذا أي ػػاخ يوةػػد ةػػواب  ػػي »مػػف اليورا يػػوـ بطػػاقرة ليػػؼ ولػػيس بيػػاروخ؟ ويػػرد عمػػى  ػػذا الرسػػاؤؿ لػػاققخ: 
بمػم. وحرػى اترفاؽ المولن.   د ر  د ائيرا يػوف ب ػدـ رريػيب اليورا يػـو الػى درةػم عاليػم يمكػف ب ػا إ رػاج ل 

الررييب عمى درةم م رف م رـ ر ييده ةداخ. ولما كػاف احػد ت ي رمػد   ػط عمػى الوعػود ائيرا يػم،   ػد ارفػؽ 
عمى  ظاـ رلابم مرشدد مف المة م الدوليم لمطالم الذريم، رلابػم عمػى درةػم مػف الشػدة والرطػورة لػـ روا ػؽ ا  

 دولم اررا  ي ال الـ عمى مثؿ  ذا الررريب.
الطروحات يروةئ الربير ال وو  ائسراقيمي الى ليادرئ بالسؤاؿ:  ؿ و   ا رحسف  ي أع اب  ػذا وب د  ذه 

 اترفاؽ أـ ت؟
يػػػحيح اف الحػػػديث ت يػػػدور ات عػػػف ارفػػػاؽ لسػػػرم اشػػػ ر ولك  ػػػي اشػػػ ر بألػػػؿ ر ديػػػد اليػػػوـ.  ممػػػاذا « ويػػػرد:

ةػػد  لإليػػرا ييف اف ي ر  ػػوا بػػأف حكػػومري إذف روايػػؿ اتدعػػا  بأ ػػئ ارركػػب   ػػا رطػػأ  ظيػػن؟ أـ ل مػػئ مػػف الم
اترفاؽ ةيد وسي بمو ئ؟ أـ ل مئ مف المةد  يياوم ارفاؽ داقـ  ي المسر بؿ من شػروط ا  ػؿ؟ أـ ل مػئ مػف 
المةد  م ن ايراف مف الرراةن عف اترفاؽ  ػي المحظػم الرػي يكػوف مريحػاخ ل ػا ذلػؾ؟ ولكػف إذا مػا   مػوا ذلػؾ، 

ف الػػى د  ػػئ. أـ أف  ػػذا كػػاف  ػػو السػػبب لق فةػػار المفػػاةئ لمطػػؼ يكو ػػوف لػػد عر ػػوا الػػثمف الػػذ  سي ػػطرو 
 ائيرا ي.  مف ي ر د أف ائيرا ييف أوبيا ؟ أ ا ت أعر د.

وعمى  ذه الرساؤتت لـ ررد ال يادة ائسراقيميم بؿ يّ دت ر ديدار ا ورحذيرار ا ولـ ررػرؾ م اسػبم ات وروةػت 
لػدرار ا ال سػكريم عمػى مواة ػم أ  رطػر يواة  ػا. وكػاف  لمرطر الذ  رر رض لػئ إسػراقيؿ م ابػؿ اسػر راض

 ا  ؿ اسر راض ل ا ردريبار ا الةويم من الةيوش اكميركيم واكوروبيم.
 21/1023/:، الحياة، لندن
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 بساـ البداريف
المػػواطف الفمسػػػطي ي  ػػي الكثيػػر مػػػف  يحػػدث ي لػػادـ  مسػػػطي ي مػػف اليػػيف بػػػألـ عػػف الم ػػامقت الرػػػي يرم ا ػػا

سر ؿ طاقرة مف عماف  المطارات ال ربيم واكة بيم. الشاب لبى دعوة لممشاركم  ي مؤرمر ث ا ي  ي الييف وا 
إلػػػى أحػػػد مطػػػارات دولػػػم رميةيػػػم يرطػػػب إعقم ػػػا لػػػيق   ػػػارا  ػػػي ال وميػػػم وال روبػػػم والر ػػػامف مػػػن اك ػػػراد 

 ليى.وكرامار ـ و ي ال مؿ لرحرير المسةد اك
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رأررت الطاقرة  ر رر ةريا عمى عادة رطوط الطيراف رأميف المسا ريف لممبيت  ي أحد الف ادؽ  ي ال ايػمم 
الرميةيم من رأشيرات دروؿ طارقم. عبر الةمين ومف كؿ الة سيات بإسرث ا  يدي  ا الفمسطي ي ومرا ػؽ لػئ 

بمػغ يػاحب ا ور ي ػئ بػأف عمي مػا الب ػا   ػي مف بمده والذري م كا ت عدـ ائعرراؼ بةػواز السػفر الفمسػطي ي وا
. ربػيف ع ػد الرػدليؽ بػأف الشػرطي عمػى  م ط م الررا زيت ككثر مف ثقثيف ساعم تف وثي رئ مف ال وع المحػـر
حاةز الدولم الرميةيم ي رؼ الفارؽ بػيف ةػواز سػفر أرد ػي كامػؿ اكويػاؼ بػرلـ وط ػي وةػواز سػفر أرد ػي 

ي ـ مف مواط ي ال فم التربيػم. وربػيف بػأف الر ميمػات  ػي م ظومػم بدوف رلـ وط ي مريص لممت وب عم
دوؿ الرمػػػػيل رم ػػػػن عبػػػػور أ  مػػػػواطف يحمػػػػؿ ةػػػػواز سػػػػفر أرد يػػػػا مؤلرػػػػا بم  ى بػػػػدوف رلػػػػـ وط ػػػػي وة سػػػػيم  

م  ػػػى ذلػػػؾ بسػػػيط و ػػػو أف اكرػػػوة اكشػػػ ا  مػػػف كػػػوادر …وبال ػػػرورة رم ػػػن مػػػف يحمػػػؿ ةػػػواز سػػػفر  مسػػػطي يا
يمرزمػػوف ير ميمػػات  ػػؾ ائرربػػاط وبم ػػاييس داقػػرة المراب ػػم والرفرػػيش اكرد يػػم و ػػباط أة ػػزة ال سػػس ال ربيػػم 

بحيث ركامؿ داقرة الش ا  عمى المػواطف الفمسػطي ي الػذ  ي رمػي كشػرؼ شػ ب وأط ػر أرض دوف أف يمك ػئ 
ذلؾ مف ال بور لدولم عربيػم رسػر بؿ كػؿ أ ػواع ال ػا رات ومػف مررمػؼ الة سػيات. حرػى  ػي اليػيف اكرشػؼ 

 اف بأف  دولم  مسطيف  الري يرحدث ع  ا الرقيس محمود عباس بق رمز راص  ي المطار.الشاب
وا ح رماما أف الحكومم اكرد يم ت رف ؿ شيقا ع ػدما ير امػؿ شػرطي ميػر  أو رو سػي أو رميةػي بيػورة 
ر ويػػػر تق ػػػم مػػػن وثي ػػػم أيػػػدرر ا  ػػػذه الحكومػػػم، ووا ػػػح رمامػػػا أف مراب ػػػم مسػػػألم سػػػياديم مػػػف طػػػراز إةبػػػا

ا رريف عمى احرراـ الوثي م اكرد يم المرييم لمسفر ليس مف أولويػات وزارة الرارةيػم وت الكػـ ال اقػؿ مػف 
 الحمولم الزاقدة الري ر ـ ال شرات مف م رحمي يفم  سفير  ب د رـ ر يي  ـ بالواسطم وب يدا عف الكفا ة.

 ػػي أر ػػئ والحفػػاظ عمػػى  ويرػػئ ورشػػب  ا الػػدوؿ ال ربيػػم ررشػػدؽ و ػػي رطالػػب الفمسػػطي ي بالم اومػػم والثبػػات 
رطابات رمو أررا عف ال وميم ال ربيم وعروبم مدي م ال دس دوف اف ركفؿ لممواطف الفمسطي ي الػذ  يحػرس 
شرؼ اكمم  ي أك اؼ بيت الم دس م اممم تق م  ػي المطػار أو دوف اف رسػاويئ حرػى بالب تػالي أو ال يبػالي 

 لكؿ الش وب ولكؿ الة سيات. أو الباكسرا ي من ائحرراـ الشديد
مكرػػوب عمػػى الفمسػػطي ي أف ي  ػػزؿ  ػػي لريرػػئ أو مدي رػػئ بػػدعوا الحفػػاظ عمػػى ال ويػػم الوط يػػم  يمػػا يرحػػدث 
الةميػػن بإسػػمئ ويػػػزاودوف عمػػى ل ػػػيرئ وي ب ػػوف الػػػثمف  سػػادا ومػػات سػػػحرا ومػػؤامرات عمػػػى المػػواطف  فسػػػئ 

والبشريم  فسػ ا ويرطػط ئر ػاع كػؿ اكمػم ال ربيػم. وش بئ ول يرئ ال ادلم  ي مواة م كياف ي اد  الحياة 
ومكروب عمى المواطف الفمسطي ي أف يسػةف ويحػـر مػف حػؽ طبي ػي وبشػر   ػو الر  ػؿ والسػفر  يمػا يرةػوؿ 
لادرػػئ بيػػػفر ـ م ا ػػػميف سػػػاب ا بػػػيف ال وايػػػـ والف ػػػادؽ الفار ػػػم م ػػػا  يف السػػػةاد اكحمػػػر الكػػػاذب ومطػػػالبيف 

بم أرد يم و ػرص إسػرثماريم متاربيػم كوتد ػـ وأزتم ػـ وألػارب ـ.  ػذا مػا يف مػئ بوظاقؼ  رميةيم  وأرلاـ وط ي
رماما لادة السمطم الفمسطي يم وعدد مف كبار الم ا ميف ساب ا  ي ال وايـ ال ربيم ع دما يرحدثوف  ي ػا عػف 

 كؿ شي  بإسرث ا   مسطيف وش ب ا .
 ػن المػواطف الفمسػطي ي مػا داـ لػد رأا لػادة  ػذا مف حؽ الشرطي ال ربػي أي مػا كػاف أف يشػ ر بال ػدرة عمػى م

الشػػػ ب الم كػػػوب و ػػػـ يرػػػذلموف ئسػػػراقيؿ م ابػػػؿ بطالػػػم  شريػػػيم م مػػػم  أو إمريػػػاز عبػػػور لبػػػؿ ا رػػػريف أو 
ريريح متػادرة..ال بوؿ بػذلؾ وب ػذا المسػروا مػف ائ ا ػم وال ػدر يػد ن كػؿ شػرطي عربػي أو أة بػي لإلعر ػاد 

ي ي  ي موةم عدا  ةماعيم لػـ ي ػد مػف الممكػف إرفاؤ ػا ويمكػف ريػد ا  ػي بح ئ  ي إذتؿ المسا ر الفمسط
 مطارت الدوؿ الرميةيم ومير وب ض الدوؿ المتاربيم.

 سػػمن يوميػػا عػػف مػػػواط يف  مسػػطي ييف ير ر ػػوف لمرػػػأرير أو لم ػػن ال بػػور ولإل رظػػػار الطويػػؿ  ػػي مطػػػارات 
سػػفر  مسػطي يم رحرػـر  ػػي أوروبػا وب ػػض  ةم وريػم ميػر ال ربيػػم وعمػى الم ػابر مػػن ر ػح و سػػمن عػف وثي ػم
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دوؿ أمريكػػا القري يػػم وت رحرػػـر  ػػي مطػػارات الشػػ يؽ ال ربػػي وعػػف م اممػػم لاسػػيم ير ػػرض ل ػػا  ػػي مطػػارات 
عماف الفمسطي ي الذ  يحمؿ وثي م سفر لب ا يم وعف إحرةاز م يف ومرةػؿ ل شػرات الفمسػطي ييف مػف حممػم 

إلػى اكردف آتؼ القةقػيف مػف سػوريا بمػا  ػي ذلػؾ أ ػراد عيػابات  الوثي م السوريم  ي الولت الذ  عبر  يئ
 روسيم.

رذكرت م ولم م مم لمزميؿ رير  م يور و و عاقد مف أرض  مسطيف حيػث سػأل اه عػف المسػروط ات عمػى 
ر اع ال دس   ي را  م  ةباؿ  ابمس الشا  م   اؿ بأ ئ ش ر بأف  ذه المسروط ات ليس  د  ا إحرقؿ وا 

  د  ا عمى اكرةح عماف ومكم وال ا رة وبتداد وبيروت ودمشؽ.ومحرمم لكف 
ورذكرت الزميؿ أحمد الشػيع و ػو ي ػوؿ لػي  ػي أحػد م ػا ي عمػاف: ع ػدما ريػبح شػواطق ا  ػي  مسػطيف حػرة 

 سيس ر عمي ا اكروة ال رب بدوف رأشيرة .
 ػا وأومػب الر ػدير أف عوايـ ال رب ليست بم أا عف شر المشػروع اليػ يو ي الػذ  يرقعػب بالم ط ػم برمر

الم اممم الرش م  ي المطارات ال ربيم لممواطف الفمسطي ي ت رديف  ذا المواطف ب در ما رديف الدولم الرػي ت 
رراعػي أسػس اكرػػوة وال روبػم واكرػػقؽ و ػي ركػػرس إةػرا ات ر سػػفيم ورمييزيػم  ػػد المػواط يف الفمسػػطي ييف 

ة الشػػيع وريػػبح شػػواطى   مسػػطيف حػػرة وي ػػود المسػػةد حيػػريا. يومػػا مػػا سػػررحرر  مسػػطيف وسػػررح ؽ  بػػو 
ع ػػد ا   ػػط لػػف ألػػـو أ   مسػػطي ي مػػف  ػػحايا المطػػارات والم ػػابر الحدوديػػم لػػو  كػػر مػػثق …اكليػػى ك مػػئ

 ب در مف الم اممم بالمثؿ ع دما ت ركرمؿ حةم ال ربي والمسمـ إت باليقة  ي المسةد اكليى .
بالريػػوص ولػػيس عمػػى المػػواطف الفمسػػطي ي التمبػػاف الف يػػر الػػذ  مػػا يحيػػؿ حةػػم عمػػى اك ظمػػم ال ربيػػم 

يبحث عف رمثيؿ بقده   ا أو   ػاؾ أو عػف م الةػم طبيػم أو  ريػم ر ميميػم  يمػا ررةػوؿ ال طػط الفمسػطي يم 
السماف براحر ا  ي ال وايـ ك  ا لادرة إما عمى ردبير شؤو  ا أو عمى رشوة ال سس واكة زة اكم يم أحيا ا 

 وأحيا ا بالم مومات. بالماؿ
ت أريػػػػور إت ميػػػػمحم لطػػػػػرؼ واحػػػػد وحيػػػػر    ػػػػػط مػػػػف ورا  مثػػػػؿ  ػػػػػذه الم ػػػػامقت ال اسػػػػيم لممػػػػػواط يف 
الفمسطي ييف.. إسراقيؿ  ي المسرفيدة وعبر أة زة اكمف ال ربيم روايؿ إحرقل ا لولت الفمسطي ي ومساحات 

ر ػػاؽ الشػػ ب الفمسػػطي ي وأحسػػ ب أف ذلػػؾ يحيػػؿ حرػػى يرحػػوؿ الفمسػػطي ي ر  مػػئ وروايػػؿ مسمسػػؿ الرشػػريد وا 
إلػػى عػػابر طريػػؽ أو عػػابر مطػػار رر  ػػئ الرفايػػيؿ مػػن الةػػوع وال طػػش ولمػػم  ػػرص ال ػػقج والر مػػيـ وبالرػػالي 
حرى رب ى إسراقيؿ  ي حاؿ ائسرررا   الةا ؿ والحبيس والةاقن ووير المر مـ ت يحػرر  مسػطيف بػؿ يسػاعد 

اك ػداؼ اكعمػؽ لمػا يحيػؿ  ػي مطػارات ال ػرب  ػد الفمسػطي ييف  ي ب اق ا بح ف ائحرقؿ ورمػؾ برأيػي 
 الذيف كرب عمي ـ الب ا   ي  الررا زيت  لفررة لف رطوؿ بكؿ اكحواؿ.

 21/1023/;، القدس العربي، لندن
 

 يغادر فمسطين بخّفي حنين كيري 89
 حممي موسى

م مسػا  أمػس،  فسػئ  ػي كػؿ مػا  الض وزير الرارةيم اكميركيم ةوف كير ، الذ  وادر اكرا ي الفمسػطي ي
ير مؽ بحالم المفاو ات ائسراقيميم ػػ الفمسطي يم. وكاف لد أعمف أ ئ لـ يسبؽ أف الرػرب الطر ػاف مػف رح يػؽ 
، ولكف إذا لـ يرـ الرويؿ إلى ارفاؽ حوؿ المساقؿ اكم يم  إف رقيس الحكومم  السقـ أكثر مما  و لاقـ اليـو

ف يسػػرطين الر ػػدـ  حػػو حػػؿ ال  ػػايا الةو ريػػم. و كػػذا ب ػػد يػػوميف كػػامميف مػػف ائسػػراقيميم ب يػػاميف  ر يػػا و لػػ
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المػػداوتت المكثفػػم مػػن كػػؿ مػػف  ر يػػا و والػػرقيس الفمسػػطي ي محمػػود عبػػاس، عػػاد كيػػر  إلػػى واشػػ طف برفّػػي 
 ح يف.

، ت ي بػر عػف ةػو ر ال ريةػم ك  ػا أسػوأ مػف ذلػؾ.  كيػر « برّفي ح ػيف»ولد يرا ب ض المرالبيف أف ر بير 
الذ  ويؿ إلى الم ط م آمقخ رح يؽ اررػراؽ  ػي المفاو ػات عبػر ر ػديـ رطرػيف أم يػم وألريػاديم لمطػر يف، 

ررميػػػػداخ » ػػػاؿ عمػػػػى اكلػػػؿ، بشػػػػكؿ شػػػبئ م مػػػػف، و ػػػب الطػػػػرؼ الفمسػػػطي ي الػػػػذ  رأا  ػػػي الرطػػػػم اكم يػػػم 
ر ، الػذ  ا حػاز  يػئ و ي الرطػم اتلريػاديم  وعػاخ مػف الرم يػم. ومػف الةػاقز أف يشػكؿ مولػؼ كيػ« لقحرقؿ

ر ريباخ لممولػؼ ائسػراقيمي وبػات يمػارس ال ػتوط عمػى الطػرؼ الفمسػطي ي،   طػم  ايػمم  ػي عقلػم السػمطم 
 من المفاو ات برعايم أميركيم.

وكا ػػػػت ال  ػػػػاة ال اشػػػػرة لمرمفزيػػػػوف ائسػػػػراقيمي لػػػػد كشػػػػفت ةوا ػػػػب اتلرراحػػػػات اكميركيػػػػم، الرػػػػي حمم ػػػػا كيػػػػر  
ؿ ةوف أتف، وعر ا ا عمػى الطػر يف ائسػراقيمي والفمسػطي ي كر ػديـ لمحػؿ ال  ػاقي. والمب وث اكم ي الة را

و ذه اتلرراحات ليست سوا يياوات عموميم وام م لابمم لرفسيرات مر ال م رحػاوؿ إشػ ار الطػر يف أف 
ث بالوسػػن عر ػػ ا عمػػى كػػق الشػػ بيف كا ريػػار لمفاو ػػيئ. وبحسػػب ال  ػػاة،  ػػإف اتلرراحػػات اكميركيػػم ررحػػد

وو ػػػؽ ر ػػػدير المراسػػػؿ «. ربػػػادؿ أراض مرواز ػػػم  ػػػي ليمر ػػػا»، ولك  ػػػا رربط ػػػا بػػػػ«97رطػػػوط »يػػػراحم عػػػف 
السياسي لم  اة را يؼ دروكر،  إف ائسػراقيمييف يمكػ  ـ أف ي ولػوا إ  ػـ أب ػوا بحػوزر ـ اكرا ػي الرػي أرادو ػا، 

فسير الر بير عمى أ  ـ حيموا عمى  ي المقم مف المسروط يف  ي ال فم،  يما بوسن الفمسطي ييف ر 30ربما 
 أرذرئ إسراقيؿ.« مرر م ابؿ كؿ مرر»

« ال ػػػدس الكبػػػرا»وبريػػػوص ال ػػػدس ررحػػػدث اتلرراحػػػات أي ػػػاخ عػػػف يػػػياوم وام ػػػم. و ػػػي رشػػػير إلػػػى 
و. ويفسػر ذلػؾ أف بوسػن الفمسػطي ييف اّدعػا  أ  ػـ  ػالوا عايػمم  ػي شػرلي ال ػدس، Greater Jerusalemن

ال وؿ إف عايمر ـ   قخ  ي  ي أبو ديس. وت يرولؼ اكمر ع د  ذا الحد بؿ رشير  ي حيف بوسن إسراقيؿ 
ت يكوف ئسراقيؿ رواةد »،  ي حيف «ب دـ إوراؽ إسراقيؿ بالقةقيف»اتلرراحات مثق إلى لبوؿ الفمسطي ييف 

 «.داقـ عمى حدود الدولم الفمسطي يم
مػى عبػاس أ  الرراحػات   اقيػم، وأف اكريػر ركػز ولكف ميادر  مسطي يم أشارت إلى أف كير  لػـ ي ػرض ع

عمػػى وةػػوب أف ر مػػؿ الوتيػػات المرحػػدة عمػػى م ػػن إسػػراقيؿ مػػف اسػػرمرار عمميػػم  ػػدـ المفاو ػػات سػػوا  ب رػػؿ 
 الفمسطي ييف وردمير بيور ـ أو ب ا  المسروط ات.

وتخ أي ػاخ ب ر يػا و وكاف كير  لد اةرمن يػوـ الرمػيس بكػؿ مػف  ر يػا و وعبػاس مطػوتخ ثػـ عػاد لقةرمػاع مطػ
مػػرريف ووزيػػر ماليرػػئ يػػاقير لبيػػد لبػػؿ أف يتػػادر مطػػار المػػد عاقػػداخ إلػػى واشػػ طف. وبحسػػب حسػػابات إسػػراقيميم 

ساعم عمى مدار يػوميف. ولػد سػمـ كيػر   ر يػا و ردود الػرقيس  21دامت اةرماعات كير  من  ر يا و طواؿ 
 الفمسطي ي عمى اتلرراحات الري كاف لد عر  ا عميئ.

وبروـ رمو زيارة كير  مف أ  إ ةازات   ميم إت أ ئ حاوؿ  ػي مطػار المػد ائيحػا  بػأف ر ػدماخ كبيػراخ لػد حػدث 
ولكػف كيػر  ر ػض ائ يػاح «. الطر يف لريباف مف رح يؽ السقـ أكثر مما كا ا طواؿ سػ يف»حي ما لاؿ إف 

زة  ي محم ا ر ريباخ م ذ بد  ةولم عف م  ى ومظا ر  ذا الر دـ، ريوياخ أف الكؿ ي مـ أف المفاو ات وار 
المفاو ػات اكريػرة لبػػؿ حػوالي أرب ػػم شػ ور. ويػػر أف ربػرا  ي ر ػدوف أف ائ ةػػاز الوحيػد الػػذ  ح  ػئ كيػػر  

  ي ةولرئ الرا  م،  و م ن ا  يار المفاو ات لبؿ   ايم الم مم المحددة ل ا.
س الحكومػػم  ر يػػا و والػػرقيس أبػػو مػػازف،  ػػي اليػػوميف اكريػػريف أريحػػت لػػي  ريػػم ل ػػا  رقػػي»ولػػاؿ كيػػر  إ ػػئ 

وبروـ أ  ا  رباحث  ي أمور مركبػم  ػإ  ي مرشػةن مػف الرػزاـ الطػر يف بالسػ ي لرح يػؽ السػقـ، وكق مػا أكػدا 
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ودعػا كيػر  الطػر يف إلػى عػدـ الر ػوع لأليػوات اليػاعدة «. لي اسػرمرار الرباحػث  ػي الموا ػين المدرةػم
 رياتت. ي الم سكريف الراوبم  ي ر ويض ات

الم ار يف يرطقوف ع دما ييفوف السػقـ  ػي الم ط ػم بالم مػم المسػرحيمم،  ػداقماخ كػاف »وأ اؼ كير  إف 
، م ربسػاخ بػذلؾ لػوتخ مػأثوراخ عػف الػزعيـ الة ػوب أ ري ػي الراحػؿ  مسػوف ما ػديق «يبدو مسرحيق، إلى أف يرح ػؽ

 مػػوذج  مسػػوف ما ػػديق  ػػو  مػػوذج »ر  أف ورػػابن كيػػ«. يبػػدو المسػػرحيؿ داقمػػاخ مسػػرحيق حرػػى يرح ػػؽ»و ػػو 
ةمي  ػا ي مػـ سػمفاخ أف  ػذه رحمػػم »، مو ػحاخ « حرػاج ةمي ػاخ لقلرػدا  بػئ بي مػا  حػاوؿ الويػوؿ لحػػؿ الػدولريف

طويمم وم  دة ولكف وا ح لي  ي  و  المباحثات اكريرة أف أبو مازف و ر يا و عازماف أكثر مف أ  ولت 
 «.ف ال دؼ ذارئ، دولراف لش بيف ي يشاف ة باخ إلى ة ب بأمف وازد ارم ى عمى  حص الريارات. ولمرةمي

وكا ػػت ميػػادر إسػػراقيميم لػػد أشػػارت إلػػى أف كيػػر  سػػ ى إلػػى إل ػػاع عبػػاس بر ػػن مسػػروا الرفػػاوض وة مػػئ 
بمسػػروا ال مػػم، ولػػيس بمسػػروا وزيػػريف مرريػػيف. ولكػػف ت يبػػدو  ػػي اك ػػؽ أف الفمسػػطي ييف  ػػي وارد ال بػػوؿ 

 اعرباره مطمباخ إسراقيمياخ، وك ئ أيق ت ي طو  عمى احرماؿ حدوث أ  ر دـ. بذلؾ  ي  و  
 21/1023/;، السفير، بيروت
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 بيدابراؾ ر 
المرسوـ الرقاسي الذ  ولن عميئ الرقيس اتمريكي براؾ اوباما يػوـ الثقثػا  اتريػر لػـ يكػف ةديػدا أو مرررلػا 

 22، بيؿ كمي روف وةورج بوش اتبف، ول ا عميئ اي ا مرة كؿ سرم اش ر  ي الػ لمطريؽ. سمفاه  ي الم يب
ب ا ا عمى يقحياري كرقيس أل ي بأ ػئ مػف اةػؿ حمايػم الميػالح اتم يػم لموتيػات المرحػدة “س م اتريرة. 

الػذ  ?، كرػب اوبامػا  ػي المرسػـو 2330ثمم حاةم الى عدـ رطبيؽ لا وف   ؿ السفارة الى ال دس مػف ال ػاـ 
 ب ث بئ الى وزير رارةيرئ ةوف كير  والى اع ا  الكو ترس  ي رؿ الكابيروؿ.

، سػػيولن اوبامػػا عمػػى مرسػػـو رقاسػػي مشػػابئ. رمسػػم اشػػ ر لبػػؿ 1028يمكػػف الر ػػدير بػػأف  ػػي بدايػػم حزيػػراف 
م   ايػػم الفرػػرة مػػف رسػػ م اشػػ ر الرػػي ر ييػػت لممفاو ػػات المباشػػرة بػػيف اسػػراقيؿ والفمسػػطي ييف،  ػػاف الرسػػوي

الداقمم الري سرؤد  الى الامم دولم  مسطي يم عايمر ا شرلي ال دس سػ را ا كريػاؿ ب يػد مشػكوؾ أف يكػوف 
 أحد ما وير ةوف كير  ت يزاؿ يؤمف بئ.

وزيػر الرارةيػم اتمريكػي ةػا  الػى اسػراقيؿ يػـو اترب ػا  لػػيق ووةػد مسػيرة سػقـ رػراوح  ػي المكػاف بػؿ وربمػػا 
 ػػي المسػػروط ات، الرػػي لرر ػػا رقػػيس الػػوزرا  ب يػػاميف  ر يػػا و بػػالرواز  مػػن رحريػػر  ر ػػازع الحيػػاة. موةػػم الب ػػا 

المةموعم الثا يم مف السػة ا  الفمسػطي ييف أدت الػى رةميػد المفاو ػات عمػى مػدا اسػبوعيف. وا سػحب أحػد 
مػن ع و  الفريؽ الفمسطي ي الى المحادثات، محمد اشريم، م ذقذ مػف اتريػاتت وع ػي أساسػا بالم ػابقت 

وساقؿ اتعقـ والري ادعى  ي ا، ب در كبير مػف الحػؽ، بػأف محادثػات السػقـ  اروػم مػف الم ػموف. وم ذقػذ 
 ي مف ر ي ئ ياقب عري ات اي ا بأ ئ روةد لطي م بيف الفريؽ المفاوض الفمسطي ي وذاؾ اتسراقيمي.

روا الم يػػػب بػػػيف واذا لػػػـ يكػػػف كػػػؿ  ػػػذا بكػػػاؼ، حػػػيف  ةػػػح اتمريكيػػػوف  ػػػي أف يرف ػػػوا ب ػػػض الشػػػي  مسػػػ
الطر يف، ةا  رسو امي مركز  يرمثؿ بالمرطط اتسريطا ي الذ  حاوؿ وزيػر اتسػكاف أور  اريقيػؿ ا راةػئ. 
ػػدت، ولكػػف ال ػػرر بالث ػػم الم رػػزة عمػػى أ  حػػاؿ بػػيف اتسػػراقيمييف والفمسػػطي ييف كػػاف  ومػػن أف ال طػػا ات ي 

رػػي روػػـ  فػػي عري ػػات عػػاد  ري ػػا المفاو ػػات ةسػػيما. واذا كػػاف ثمػػم ب  ػػم  ػػو  واحػػدة   ػػذه  ػػي الح ي ػػم ال
بالػذات الػى الم ػا . و ػػي اتسػبوعيف وال يػؼ اتريػرة ةػػرت   ػط رمسػم ل ػا ات  ػػي ال ػدس و ػي أريحػا عمػػى 
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الروالي. ومػن ذلػؾ لػيس  ي ػا ر ػدـ أو م ػاميف ح ي يػم. ل ػا ات المفاو ػات، الرػي  ػي م ظم ػا يشػارؾ ا ف 
 أيبحت  ريا لمر فيس مف ةا ب الفمسطي ييف. المب وث اتمريكي ماررف اي ديؾ اي ا

ال  طم الزم يم الري ةا   ي ػا كيػر  الػى الم ط ػم حرةػم ل ػدة اسػباب ارػرا. ب ػد ثقثػم اسػابين سػير يف عمػى 
اسػػػراقيؿ أف رحػػػرر المةموعػػػػم الثالثػػػم مػػػػف السػػػة ا  الفمسػػػطي ييف. واذا مػػػػا حاكم ػػػا اتمػػػػور حسػػػب الةػػػػولريف 

سيررا ؽ الرحرير بموةم ب ا   ي المسروط ات. وير أف  ذه المرة مف شأف موةم الساب ريف،   ذه المرة اي ا 
ب ا  كثيفم ةديدة أف رؤد  الى رفةير المحادثات م ذ  ػذه المرحمػم. ولػـ  ػذكر ب ػد مةموعػم السػة ا  الراب ػم 

ورػئ الري سررحرر ب د ب  م اش ر ورر مف أومب الظف عربػا اسػراقيمييف اي ػا. كيػر ، الػذ  يحػاوؿ بكػؿ ل
ب اق ا عمى ليد الحياة، سير يف عميئ أف يةد طري ػا  ل ػز? الػزعيميف “اعطا   وا  الر فس لمحادثات السقـ وا 

تل ػػاع  ر يػػا و بكػػبح ةمػػاح الب ػػا  وال ػػاع الػػرقيس الفمسػػطي ي محمػػود عبػػاس نأبػػو  –واعادر مػػا الػػى المسػػار 
 ـ المرحدة.مازفو بالكؼ عف الر ديدات برفةير المحادثات والروةئ الى اتم

م دوبا عف الم ظمات  10يوـ الثقثا  ةا ت مةموعم وير عاديم لم ا  من عباس  ي الم اط م  ي راـ اهلل: 
اتلريػػاديم لمحركػػات الكيبورسػػيم. مػػف ةمػػب اع ػػا  المةموعػػم الػػى   ػػاؾ كػػاف المحػػامي دوؼ  ايسػػتقس، 

الزيارة رطوير ر اوف الرياد  بيف  الذ  كاف رقيس مكرب رقيس الوزرا  اكسبؽ اريقيؿ شاروف. وكاف  دؼ
الحركػػات الكيبورسػػيم والسػػمطم الفمسػػطي يم، ولكػػف الم ػػا  الػػذ  اسػػرترؽ سػػاعريف سػػرعاف مػػا ا ر ػػؿ اي ػػا الػػى 

شاروف كاف رةق وير “السياسم.   د أشرؾ عباس  يو ئ برةاربئ عف م ر رئ بالرقيس السابؽ لفايستقس. 
 –كاف ي وؿ ت، ك ا   رؼ أف  ذه ت. ولكف ع ػدما كػاف ي ػوؿ   ػـ ع دما “، رذكر الرقيس الفمسطي ي، ”س ؿ

 ”.  د كا ت  ذه   ـ. الكممم  ي كممم
عباس لـ ي ؿ  ذا يراحم، ولكف بيف السطور برز أحد اتسباب المركزيم لممراوحم  ي المكاف  ػي محادثػات 

حؿ الدولريف. كما أف الروبيع الػذ  السقـ:  الرقيس الفمسطي ي ت يؤمف بأف رقيس وزرا  اسراقيؿ ممرـز ح ا ب
أةراه  ر يا و تور  اريقيؿ ب د  شر ال طا ات الكبرا لمررطيط  ي المسروط ات لـ ي   ػئ.  الفمسػطي يوف ت 
يؤم ػػوف بػػأف وزيػػرا  ػػي الحكومػػم كػػاف يف ػػؿ أمػػرا ك ػػذا دوف أف يرم ػػى عمػػى اكلػػؿ موا  ػػم يػػامرم مػػف ةا ػػب 

  ر يا و.
مشػػابئ. و ػػو ت ي ػػوؿ  ػػذا يػػراحم، ولكػػف  ػػي أحاديػػث متم ػػم ي شػػكؾ  ػػي كػػوف احسػػاس  ر يػػا و رةػػاه عبػػاس 

الرقيس الفمسطي ي شريكا ح ي يا. ب ض مف مسرشار   ر يا و، وزير الد اع ي موف ووزير الرارةيػم ليبرمػاف، 
سػػةي ا المحبوسػػيف  ػػي اسػػراقيؿ مػػف الفرػػرة مػػا لبػػؿ  210ي   و ػػئ بػػأف عبػػاس يريػػد   ػػط إ  ػػا  رحريػػر كػػؿ الػػػ 

سػػػمو، وات رظػػػار حرػػػى ا ر ػػػا  اتشػػػ ر الرسػػػ م لممفاو ػػػات وع ػػػد ا إل ػػػا  الرب ػػػم عمػػػى اسػػػراقيؿ  ػػػي الفشػػػؿ او 
 وال ودة الى اةرا ات أحاديم الةا ب  د ا  ي اتمـ المرحدة.

ولكػػف   ػػق عػػف عػػدـ ث ػػم  ر يػػا و ب بػػاس،  ػػاف رقػػيس وزرا  اسػػراقيؿ ي ةػػب اي ػػا اذا كػػاف لديػػئ شػػريؾ  ػػي 
ف كا ػػا مػػثق أمػػس اتبرسػػامم والحميميػػم أمػػاـ الكػػاميرات، إت أف عقلػػات رقػػيس واشػػ طف.  ر يػػا و وك يػػر  وا 

الوزرا  من وزير الرارةيم اتمريكي ر ر ت ل ػربم شػديدة  ػي أع ػاب المواة ػم ال م يػم بي  مػا  ػي المسػألم 
ن الفمسطي ييف بوساطم اتيرا يم. واذا كا ت  ي أ  مرة ل ر يا و روبم أو دا  ا ح ي يا لمر دـ  ي ارفاؽ سقـ م

امريكيػم   ػػد لػػؿ  ػذا بشػػكؿ درامػػاريكي م ػذ الروليػػن عمػػى اترفػاؽ المرحمػػي بػػيف الوتيػات المرحػػدة وبػػالي ال ػػوا 
ال ظمػػى وبػػيف ايػػراف. و ػػي المحادثػػات المتم ػػم يرسػػا ؿ  ر يػػا و ومسرشػػاروه اذا كػػاف بوسػػ  ـ أف ي رمػػدوا ح ػػا 

   ػي حفػظ الميػالح الحيويػم تسػراقيؿ  ػي اترفػاؽ الػداقـ مػن عمى الػرقيس اوبامػا وعمػى وزيػر الرارةيػم كيػر 
 الفمسطي ييف.
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بدايػػم أيػػار حػػيف يفرػػرض أف ر ر ػػي اتشػػ ر الرسػػ م الرػػي  – ػػي  ػػذا الوالػػن البشػػن ييػػبح موعػػد آرػػر  يسػػاف 
رييػػت لممحادثػػػات بػػػيف اسػػراقيؿ والفمسػػػطي ييف، ل بمػػػم مولورػػم. ومػػػف ات فةػػػار سير ػػرر الطر ػػػاف، ولكػػػف 

ذ  لد يمحؽ باسراقيؿ لد يكوف أكبػر بكثيػر، بػد ا بػاعرراؼ الػدوؿ التربيػم بالدولػم الفمسػطي يم، عبػر ال رر ال
ر اظـ ال زلم السياسيم وا ر ا ا بموةم م اط ات وع وبات دوليم. وبال سبم لحكومم ب ياميف  ر يا و مػف شػأف 

 م.الفشؿ  ي المفاو ات من الفمسطي ييف أف ير ح اي ا ك  بمم سياسيم مولور
وزيرة الرارةيم رسيبي لف ي، الرػي رػدير المفاو ػات عػف الحكومػم، محبطػم ةػدا مػف عػدـ الر ػدـ ومػف ح ي ػم 
أف اتقػػرقؼ الحػػالي يف ػػؿ ب ػػا  المسػػروط ات عمػػى ب ػػا  الث ػػم مػػن الفمسػػطي ييف. والر ػػت لف ػػي  ػػي اتسػػابين 

د ومن ع و حزبئ وزير ال مـو ي  وب اتريرة با رظاـ مر اظـ من رقيس يوةد مسر بؿ، وزير الماليم يقير لبي
بيػػػر . الم ػػػا ات، الرػػػي رةػػػر  ب يػػػدا عػػػف عيػػػوف اتعػػػقـ وعػػػف رادار  ر يػػػا و مػػػرة  ػػػي اتسػػػبوع عمػػػى اكلػػػؿ، 
رسػػر دؼ اتطػػقع عمػػػى اتريػػاتت مػػن الفمسػػػطي ييف. بيػػر ، أحػػد حمػػػاة الحمػػى مػػف الفػػػيمـ الػػذ  يسػػػرطيب 

اككثػػر يسػػاريم  ػػي الحكومػػم.  ػػي الم ػػا ات المرواليػػم رأسػػس  ر يػػا و ةػػدا أف يكر ػػئ،  ػػو عمػػى مػػا يبػػدو الرمػػز 
بيف يوةد مسر بؿ وبػيف الحركػم. ويسػر دؼ الر ػاوف بػيف مسػؤولي ” ارفاؽ سياسي“بشكؿ وير رسمي اقرقؼ 

الحزبيف إحداث روازف  ي عقلػات ال ػوا  ػي الحكومػم  ػي المسػألم السياسػيم، وال ػتط عمػى  ر يػا و لمر ػدـ. 
بػيف بيػر  ولف ػي م ػذ ا ف ثمػارا سياسػيم  ػي حػؿ اتزمػم مػن اترحػاد اتوروبػي حػوؿ ارفػاؽ ولد أ رل الر اوف 

 . وبشكؿ شاذ، سيمر ي لبيد  ذا اليباح من وزير الرارةيم اتمريكي ةوف كير .1010 ورايزوف 
م ػذ حيف ي يد رقيس ال مؿ اسحؽ بوةي  ررسوغ لحزبئ ال مـ السياسي ويبد   شاطا  ي المسألم الفمسػطي يم 

اتسػػػبوع اتوؿ لػػػئ  ػػػي الم يػػػب، وع ػػػدما يرسػػػمؿ م ررعػػػو يوةػػػد مسػػػر بؿ والحركػػػم بػػػبط  ولكػػػف بمثػػػابرة  حػػػو 
ميػػررس،  ػػاف لف ػػي ولبيػػد ت يمك  مػػا أف يب يػػا ويػػر مبػػالييف. لف ػػي ت رػػزاؿ رأمػػؿ  ػػي أف يررػػذ  ر يػػا و الحسػػـ 

ث ػا   ا  مػا ت ي ػتطاف عمػى  ر يػا و الراريري، ولبيد م  ي بأف ي  ر لػا وف رة يػد اتيػولييف. و ػي  ػذه ات
 ػػي المو ػػوع السياسػػي، وت سػػيما لػػيس عم ػػا. ولكػػف لريبػػا اي ػػا كفيػػؿ  ػػذا أف يرتيػػر.  ػػاذا مػػا ب ػػي الطريػػؽ 
المسػػدود  ػػي المسػػيرة السػػمميم عمػػى حالػػئ  ػػي   ايػػم  يسػػاف اي ػػا، مػػف شػػأف الػػزعيميف أف يةػػدا  فسػػي ما بػػق 

  ذا الو ن لد يف ؿ  ر يا و الروةئ الى ات ررابات. ريار وير ات سحاب مف الحكومم.  ي مثؿ
كير ، وأكثر م ئ المب وث ماررف اي ديؾ، بدآ يف ماف بأف المفاو ات المباشرة بيف اسراقيؿ والفمسطي ييف لػف 
ر ػرل ارررالػػا دوف رػدرؿ رػػارةي، و مػػا اي ػا يرشػػياف مػف أف ررفةػػر ال  بمػػم المولورػم اتسػػراقيميم الفمسػػطي يم 

 ى الى ا رفا م ثالثم.ورؤد  حر
ػػؿ  شػػاطئ لم مػػؿ عمػػى الرػػراح الةسػػر اتمريكػػي الػػذ  يريػػد أف ي ػػ ئ عمػػى  يكػػرس اي ػػديؾ  ػػي  ػػذه اتيػػاـ ة 
الطاولم  ي كا وف الثا ي. وسيكوف اتلرراح اتمريكي اسرمرارا لمرطم الري عر  ا كير  عمى  ر يا و أمػس 

و ػػػذه سػػػر رض اتلرراحػػػات اتمريكيػػػم  ػػػي مو ػػػوع   ػػػي مو ػػػوع الررريبػػػات اتم يػػػم  ػػػي الدولػػػم الفمسػػػطي يم.
 الحدود، المسروط ات، القةقيف، ال دس، المياه وموا ين اررا.

ل ػػػد ألػػػاـ المب ػػػوث اتمريكػػػي  ري ػػػا كبيػػػرا مػػػف المسػػػاعديف والمسرشػػػاريف الػػػذيف يةمػػػس م ظم ػػػـ  ػػػي واشػػػ طف 
رزيف الػػػذيف ة ػػػد ـ اي ػػػديؾ ل ػػػذا ويكرسػػػوف  ػػػذه اتيػػػاـ ا رمػػػام ـ لبمػػػورة الرػػػراح الةسػػػر. أحػػػد اتشػػػراص البػػػا

التػػػرض  ػػػو اليػػػحفي السػػػابؽ ورةػػػؿ م  ػػػد واشػػػ طف لشػػػؤوف الشػػػرؽ اتوسػػػط، ديفيػػػد ماكو سػػػكي. وكػػػرس 
ماكو سػػػكي سػػػ وارئ اتريػػػرة  ػػػي الم  ػػػد لبمػػػورة ا كػػػار لحػػػؿ المسػػػاقؿ الةو ريػػػم لمرسػػػويم الداقمػػػم بػػػيف اسػػػراقيؿ 

لدولم الفمسطي يم وربادؿ اترا ي الذ  سركوف حاةم والفمسطي ييف. وال سـ المركز  مف عممئ ير مؽ بحدود ا
الػػػى ر فيػػػذه. ولػػػد أعػػػد كراسػػػا سػػػميكا ير ػػػمف رػػػراقط عديػػػدة مػػػن الرراحػػػات مررمفػػػم ومر وعػػػم لحمػػػوؿ  ػػػي  ػػػذا 
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المو وع. و ي  ذه المرحمم  اف الرراح الةسر  و الرطم اتمريكيم الوحيػدة وت يوةػد وير ػا. ولكػف اذا كػاف 
 بمم المولورم، سير يف عميئ أف يفكر  ي ألرب ولت ممكف برطم بديمم اي ا.كير  يريد ر طيؿ ال  

 9/21/1023،  ،ررس
 21/1023/;، رأي اليوم، لندن

 
 :كاريكاتير ;8

 

 
 21/1023/; عمان، الدستور،


