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 "سرائيل"إل ن فشل المفاوضات يعني عزأوروبي يح ر من أرتس: دبموماسي آه 1
وروودددي حدددذر وزارة الخارجيددد  أان دوموتاسددي  ذكدددرت فدددحير  'ىددارتس' اليوريددد  اليدددوم ا حدددد : القدددس التحتمددد 

وحسدب 'ىدارتس'  عمى اسرائيل في حال فشل التراوضدات  ا سرائيمي  تن فرض تقاطي  وعزل  غير تسووق 
ومغدو ان اسدرائيل سدتواجو أا سدرائيمي و  فان الدوموتاسي ا ورووي التقى تؤخرا تع تسدؤول كويدر فدي الخارجيد 

 في السن  القادت   ازدياد اليزل  الدولي  ا خطر عمييا 
وأضدددافت الفدددحير   ان وزيدددر الخارجيددد  ا تريكيددد  كدددان قدددد حدددذر نتنيددداىو تدددن حتمددد  عددددم شدددرعي  اسدددرائيل 

ع التؤسسات وتقاطيتيا في حال فشل التراوضات وأن 'ىدف تقاطي  اسرائيل ىو ضرب التستوطنات وجتي
 ذات اليالق  تع ا ستيطان' جاء في الفحير    

وأكد تقرير ىارتس ان شوكات التسوق في اورووا ودأت وتقاطي  تنتجات التسدتوطنات  تلدل التتدر التجيدول 
الددددذت تنتجددددو التسددددتوطنات فددددي غددددور ا ردن  وتنتجددددات تفددددنع 'سددددودا سددددتريم'  وان ىندددداك حتمدددد  لتقاطيدددد  

الد فددي الو يددات التتحدددة  ووريطانيددا  وايطاليددا  وكندددا واسددتراليا  وقوددل ايددام تيدددودة التنتجددات عشددي  عيددد التددي
اوقرددت شددرك  ' اىاوددا ' التددي تنددتي تددواد تجتيددل تددن الوحددر التيددت عتميددا كميددا فددي جنددوب افريقيددا ويددد حتمدد  

 تقاطي  تنتجاتيا 
الت الررنسدي  ' فياوليدا ' التدي وتوين ان شركات دولي  تدفع لتن عتميدا فدي التسدتوطنات  تلدل شدرك  التوافد

تتيرض لضدغوطات  نيدا تيتدل فدي القددس الشدرقي  وأتداكن اخدرل خدارج الخدط األخضدر كتدا خسدرت شدرك  
اتنيدد  وريطانيدد  عقددود عتددل فددي جنددوب افريقيددا ألنيددا تيتددل فددي التسددتوطنات  وقاتددت جاتيدد  شدديرمد وسددحب 

 استلتاراتيا في الشرك  
روتانيددا التددي تيتوددر تددن افدددقاء اسددرائيل  وتنددع ارسددال عتددال الددى  وتطرقددت الفددحير  الددى توقددف حكوتدد 

اسدددرائيل لدددرفض ا خيدددرة ا لتدددزام ويددددم ارسدددال اليتدددال لميتدددل فدددي التسدددتوطنات وقالدددت  'وزارة الخارجيددد  تقدددف 
 12ا ف وحدددة سددكني  فددي التسددتوطنات ووزيددر ا سددكان يريددد وندداء  1عدداجزة اتددام اعددالن نتنيدداىو عددن وندداء 

 تن الفيب اقناع اليالم ان اسرائيل تيتل تن اجل حل الدولتين ' الف وحدة و 
 51/51/1653، وكالة سما اإلخبارية
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 بدعم من دولة قطر "إسرائيل"غزة صعب لمغاية وسندخل الوقود عبر  وضععباس:  2
أكدد الدرئيس الرمسدطيني تحتدود   أن رام اهلل تدن، 56/51/1653، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا( ذكدرت

أن األوضدددداع اننسدددداني  فددددي قطدددداع غددددزة فدددديو  لمغايدددد   توضددددحا أن السددددمط  قاتددددت و رسددددال    أكدددددودددداسع
 تساعدات عاجم  تتضتن تواد تتويني  وغاز وسيارات لشرط التياه 

وقال عواس في تفريحات لمفحافيين خالل جول  ترقديد  قدام ويدا السدوت لالطدالع عمدى أوضداع التدواطنين 
غرويددد  جدددراء األحدددوال الجويددد  الفددديو  : " سدددنقوم وتوريدددد الوتدددرول لغدددزة غددددا  عودددر فدددي رام اهلل وسدددط الضدددر  ال

 إسرائيل ودعم تن دول  قطر" 
وحدددول األوضددداع فدددي الضدددر   ذكدددر أن التدددواطنين يتيددداتمون تدددع ىدددذه األجدددواء الفددديو  ويتددد  ونشددداط  وأن 

التدي نيداني تنيدا ىدي انقطداع والشيء التوشر أن الخدتات األساسي  تن تاء وتواد تتويني  تتوفر والتشدكم  
وحتل تشكم  انقطاع الكيرواء لالحتالل انسرائيمي  تضيرا "نجدرت اتفدا ت تكلرد  نعدادة التيدار  الكيرواء 

 الكيروائي الى التواطنين" 
تن جي  لاني   طمب عواس تن أتين عام الجاتي  اليروي  نويل اليروي  في اتفدال ىداتري اجدراه تيدو اليدوم 

وأتددر ووددذل أقفددى الجيددود  عاجددل نغالدد  قطدداع غددزة  جددراء ا وضدداع الفدديو  التددي يييشدديا  وتوجيددو نددداء
 لتساعدة التواطنين والتخريف تن تياناتيم جراء اليافر  اللمجي  التي تضرب فمسطين 

خددالل اتفدال ىدداتري تددع  ناشددد عوداس  أن )ونددا  يدو وددي أت   51/51/1653، المســتقبل، بيــروتوأضدافت 
جاتيدد  الدددول اليرويدد  نويددل اليروددي  وتوجيددو نددداء عاجددل نغالدد  قطدداع غددزة  جددراء ا وضدداع ا تددين اليددام ل

الفيو  التي يييشيا حاليا    سيتا ويد ىووب اليافر  اللمجي  التدي تضدرب التنطقد   فيتدا اعمندت الحكوتد  
وحددات الطدوارئ فدي الرمسطيني  تيطيل الدوام في كل التؤسسدات الحكوتيد  والتددارس اليدوم األحدد  واسدتلناء 

 التستشريات  والدفاع التدني 
 

 هاتف العربي وأوغمو إلغاثة غزة: مشاريع استراتيجية لممناطق المتضررةي هنية 3
رئددديس الحكوتددد  فدددي غدددزة   أن جواليدددا تدددن، 56/51/1653، وكالـــة الصـــحافة الفمســـطينية )صـــفا( ذكدددرت

ىا حكوتتدددو تسدددتقوال فدددي التنددداطق التدددي تسددداء السدددوت عدددن تشددداريع اسدددتراتيجي  سدددتنرذ إسدددتاعيل ىنيددد  أعمدددن
 تضررت وشكل كوير خالل التنخرض الجوت القطوي وذلك لتالفي أحداث تتالم  تستقوال في ىدذه التنداطق 
وأوضدده ىنيدد  فددي تفددريحات لمفددحافيين خددالل جولدد  ترقديدد  قددام ويددا تسدداء السددوت لمتنطقدد  التتضددررة تددن 

  وت  حددت لالل  تراحل لمتياتل تع التنخرض التنخرض الجوت في جواليا شتال القطاع أن الحك
وذكر أن أولى ىذه التراحل ىي التياتل تع الوضع القدائم وتدوفير تراكدز إيدواء لمتتضدررين وضدا التيداه تدن 

نقداذ التحافدرين  وودين  التناطق التي تجتيت ويا التياه  وتقديم األغطي  والررش والتواد الغذائيد  واألدويد  واق
للانيدد  تتضددتن التياتددل تددع األضددرار والتدددتير الددذت حدددث لمتنددازل والتنشدد ت واألراضددي ىنيدد  أن الترحمدد  ا
ولرت إلى أن الترحم  اللالل  ىي تنريذ تشاريع استراتيجي  في التناطق التي تضررت عمى  الزراعي  والطرق 

 تستول القطاع والتي يقدر عددىا وسوع تناطق وذلك لتالفي تا حدث تستقوال 
ى ان الددوزارات التينيدد  تكرمددت ووضددع التخططددات الالزتدد  ليددذه التندداطق ليددتم التياتددل تييددا وأشددار ىنيدد  إلدد

ونوو إلى أنو طتأن التواطنين الذين ترقدىم في جواليا عمى أن الحكوت  وحرك  حتاس والتؤسسات  تستقوال 
نيدم سديقوتون وكدل الخيري  واننساني  ستقوم وكل تا يمزم تن أجل تخريدف ثلدار ىدذه اليافدر   تشدددا عمدى أ
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وقال "أطتئن كل أوناء شديونا أن الوضدع تحدت السديطرة رغدم الفديووات فينداك  ا لتزاتات تجاه أوناء شيونا 
 استنرار كاتل في كل الوزارات وتؤسسات الحرك  إلى جانب كتائب القسام لمتياتل تع تا يجرت" 

لتددي اتخددذىا أتيددر قطددر الشدديا تتدديم وددن حتددد وأشددار ىنيدد  إلددى ا تفددا ت التددي أجراىددا   فتددا إلددى القددرارات ا
تميون دو ر تن قطر لمسمط  الرمسدطيني  فدي رام اهلل  50أتس وتقديم ختس  تاليين دو ر تساعدة عاجم   و

 2إلدى  3لتن ضريو  وقود تحط  توليد الكيرواء  إضداف  إلدى سدرين  الوقدود التدي تكردي تحطد  الكيروداء تدن 
دلل عمددى أفددال  التوقددف اليروددي القطددرت وأنيددا تنطمددق تددن التزاتددات اليرويدد  وأكددد أن ىددذه القددرارات تدد أشددير 

 وانسالتي  
ولرت كذلك إلى تمقيو رسال  تن رئيس الدوزراء التركدي رجدب طيدب أردوغدان أكدد فييدا وقدوف تركيدا تجداه غدزة 

 واستيدادىا لتقديم كل تا يمزم تن أجل تخريف األضرار الناتج  عن التنخرض 
تود وتكددالف التددواطنين خددالل التددنخرض الجددوت  تشدديرا إلددى ان اليديددد تددن الرفددائل قدددتت وأشدداد ىنيدد  وفدد

خددتاتيا لمتدواطنين وأخدرل أرسدمت لمحكوتدد  رسدائل تؤكدد وقوفيدا إلدى جانددب الحكوتد  والتسداعدة فدي تخريددف 
ىنداك وشدد عمى أن أىدل قطداع غدزة قدادرين عمدى الفدتود والخدروج تدن التحند   تضديرا " تياناة التواطنين 

 تن كان يتفور أن غزة يتكن أن تسقط تحت الفقيع والتقفير اليروي" 
كتدا قدددم ىنيدد  شددكره لكافدد  وسددائل انعددالم الرمسدطيني  واليرويدد  التددي تحتمددت التسددؤولي  وقاتددت وواجواتيددا فددي 

 تغطي  أحداث التنخرض ونقمت فورة وتياناة التواطنين 
ي  ىاتف األتين اليام لتنظت  التياون انسدالتي أكتدل ىنأن ، 56/51/1653، فمسطين أون الين وأضافت

الدددين احسددان أوغمددي  نطالعددو عمددى الوضددع فددي قطدداع غددزة جددراء الكارلدد  التددي حمددت وددو وسددوب التددنخرض 
 الجوت 

وقرر أوغمي عقد جمس  استلنائي  لوحث األوضاع ا نساني  فدي غدزة وتدداعيات التدنخرض الجدوت غددا  األحدد 
وحددث  لتنظتددات التجتتددع التدددني فددي الدددول انسددالتي  التنيقدددفي اسددطنوول تركيددا  ضددتن التددؤتتر الخدداتس

ىنيدد  أوغمددو عمددى تطويددق قددرار الدددول ا سددالتي  ورفددع الحفددار الرددورت عددن غددزة و ادخددال احتياجددات القطدداع 
 عور تيور رفه 

فددورة ا وضدداع ودددوره ىدداتف ىنيدد  األتددين اليددام لجاتيدد  الدددول اليرويدد  د  نويددل اليروددي  حيددث وضدديو فددي 
وحددث ىنيدد  األتددين اليددام لجاتيدد  الدددول اليرويدد  وحلددو عمددى تطويددق قددرار الجاتيدد   ا نسدداني  الفدديو  وغددزة 

 اليروي  ورفع الحفار الرورت عن قطاع غزة وادخال احتياجات القطاع عور تيور رفه 
ل اليرويدد  لاغالدد  و؛ أكددد اليروددي أنددو يتدداوع تددا يجددرت فددي قطدداع غددزة ويجددرت اتفددا ت تددع الدددو وددوتددن جان

 تشددا عمى استترار التوافل لتتاوي  األوضاع   الياجم  لمقطاع
ويياني قطاع غدزة تدن أوضداع إنسداني  فديو  وسدوب التدنخرض الجدوت الدذت يضدرب التنطقد  والدذت تسدوب 
ودد غراق تندداول وشددوارع فددي القطدداع وسددوب نقددص انتكانددات التتددوفرة وسددوب الحفددار الترددروض عمددى قطدداع 

 غزة 
 
 
 

 بتسيير قوافل إغاثية لغزة المحاصرة يناشدبحر  6
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ناشدددد النائدددب األول لدددرئيس التجمدددس التشدددرييي الرمسدددطيني أحتدددد وحدددر جاتيددد  الددددول اليرويددد  : فدددرا –غدددزة 
وتنظتدد  التددؤتتر انسددالتي وكافدد  ورلتانددات اليددالم والتنظتددات انغاليدد  الدوليدد  وتقددديم التسدداعدات الياجمدد  

 ر قوافل إغالي  لكسر الحفار عن أونائو لقطاع غزة تن خالل تسيي
ودعدددا وحدددر فدددي ندددداء اسدددتغال  وفدددل نسدددخ  عندددو لدددد"فرا" األتدددم التتحددددة لتحتدددل تسدددؤوليتيا اتجددداه تخيتدددات 
الالجئددين وحفددار غددزة وانسددراع فددي تقددديم التسدداعدات الياجمدد  ألوندداء التخيتددات فددي القطدداع والضددغط عمددى 

قطدداع غددزة يتيددرض فددي ىددذه األوقددات إلددى كارلدد  إنسدداني  حقيقيدد  وقددال إن  ا حددتالل لرفددع الحفددار الظددالم 
وسددوب األحددوال الجويدد  القاسددي  التددي تجتدداح التنطقدد   تتددا أدل إلددى تردداقم التشددكم  وتيقيدددىا وسددوب اسددتترار 
الحفار الذت يررضو ا حتالل عمى القطاع خالفا  ألحكام القدانون الددولي اننسداني والقدانون الددولي لحقدوق 

  ا نسان
وأشار إلى أن األحوال الجوي  اليافر  خالل األيام اللالل  التاضي  أدت إلى تدتير وغرق عدد تدن التندازل 
وتشريد تئات األسر تن تنازليم التغتورة وتيداه األتطدار وتيداه الفدرف الفدحي  كتدا أدت إلدى شدمل الحيداة 

تددا تيطمددت الدراسدد  فددي جتيددع فددي غددزة وشددكل عددام حيددث تدددتر القطدداع الزراعددي والحيددواني وشددكل كاتددل  ك
 التؤسسات التيميتي  وانضاف  إلى غرق الشوارع ووقف الحرك  وشكل كاتل 

ولتن في رئاس  التجمس التشرييي دور الحكوت  وخاف  وزارة الداخمي  واألتن الوطني ووزارة الحكم التحمدي 
 والومديات والمجان الشيوي  ولجان التخيتات في التخريف تن ىذه األضرار 

 56/51/1653، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 رزقة: لم تقدم أي دولة عربية باستثناء قطر أي شيء إلغاثة غزة 1
أكدد د  يوسدف رزقد  التستشدار السياسدي لدرئيس الدوزراء اسدتاعيل ىنيد   وجدود حدل : عود اهلل التركتداني-غزة

م عمى أساس شراء الوقود الالزم لشرك  توليد ترحمي ألزت  الكيرواء جرل التوفل والتوافق عميو تؤخرا   ويقو 
 تميون دو ر ستقوم دول  قطر ودفييا  50تحط  الكيرواء الوحيدة في قطاع غزة  وقيت  

وأوضه رزق  في تفريه لد"فمسطين" أن ىذا الحل يترافق تع وفول سرين  قطري  تحتم  ودالوقود تفدل غدزة 
أشددير فقددط  تشدديرا  إلددى أن قطددر ىددي الدولدد  اليرويدد   3دة اليددوم  تسدداىم فددي التخريددف تددن أزتدد  الكيرودداء لتدد

 الوحيدة التي لوت نداءات ا ستغال  التي أطمقتيا غزة لتواجي  ثلار التنخرض الجوت 
وقال: "لم تقدم أت دول  عروي  واستلناء قطر أت شيء نغالد  غدزة  وانضداف  إلدى جيدود ودراسدات تقدوم ويدا 

وأضدداف رزقدد : "نشددكر قطددر حكوتدد   وشدديوا   سددكان غددزة خددالل ىددذه األزتدد "  الحكوتدد  التركيدد  حاليددا  لتسدداعدة
وتقددديم ىددذه انغالدد  السددريي  ألن الكيرودداء جددزء أساسددي لحددل التشددكم  القائتدد  فددي غددزة  ونأتددل أن تقددود قطددر 

 وغيرىا تن الدول حتم  في تجال رفع الحفار انسرائيمي عمى القطاع" 
كر تستشددار رئدديس الددوزراء  تينددت السددمط  وتجاىميددا لتخاطوددات وزارة وعددن توقددف السددمط  الرمسددطيني   اسددتن

وقدال رزقد : "السدمط  توقريدا سدموي  ألن التخاطودات  الخارجي  وغزة و تداد شرك  توليد الكيرواء وغزة والوقود 
التدي جددرت ودين وزارة الخارجيدد  والسدمط  عمددى تددل الشدديور السداوق  لددم تسدرر عددن أت نتدائي"  تشدديرا  إلددى أن 

 تدخل أتير قطر تواشرة في حل أزت  الكيرواء عتل عمى تذليل ىذه اليقو  
 

كتددا اسددتيجن رزقدد   قيددام دول عرويدد  و غالدد  وتقددديم التسدداعدة لمو يددات التتحدددة األتريكيدد  خددالل تواجيتيددا 
 أعافير ساوق   في حين لم تقدم شيئا  لمشيب الرمسطيني الذت يياني الحفار في قطاع غزة 
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 56/51/1653، الين فمسطين أون
 

 القطاعمميون دوالر خسائر مباشرة لممنخفض في  06وزير األشغال في غزة:  0
شديوان عددس: ذكدر وزيدر األشدغال الياتد  وانسدكان د  يوسدف الغريدز أن التدنخرض الجدوت  –الدرأت  –غزة 

ا  نجاح طواقم تميون دو ر  تؤكد 02الذت ضرب قطاع غزة خالل األيام التاضي  خمف خسائر تادي  وقيت  
 اننقاذ والسيطرة عمى ألارة رغم قم  انتكانات جراء استترار الحفار 

وشدددد الغريدددز خددالل تدددؤتتر فددحري عقدددد وتقددر وزارة انعدددالم تسدداء السدددوت  عمددى أن الحكوتددد  الرمسدددطيني  
تتالحقد  عتمت عمى تدار الساع  واستنررت كاف  طواقتيا لتواجي  تمك الظدروف الفديو   ندارة األزتدات ال

والحد تن تراقم ثلارىا  وأشار إلى أن كتيات األتطار التي ىطمت عمى القطاع خدالل األرويد  أيدام التاضدي  
% تددن قيتدد  التيدددل السددنوت ليتطددار  فددي حددين وفددمت 51تميددون تتددر تكيددب؛ أت تددا يتلددل  300ومغددت 

 ارد الالزت  لذلك كم/س  وشكل يروق قدرة األجيزة الياتم   نيدام التو  30سرع  الرياح إلى 
وأوضه أن التنخرض أسرر عدن خسدائر كويدرة لحقدت وكافد  القطاعدات الحيويد   ووفداة أحدد التدواطنين نتيجد  

 60انقطدداع التيددار الكيروددائي واختناقددو وسددوب قياتددو والتدفئدد  عمددى الحطددب فددي تكددان تغمددق  إضدداف  نفدداو  
لويض التستشريات وسوب الضرر الكوير الذت إفاوات في حال  الخطر  كتا تيذر الوفول  1تواطنا  تنيا 

 لحق ويا جراء التنخرض 
وعن ترافيل الخسائر التي خمريا التنخرض الجوت  نوه الغريز إلى أن عدد األسدر التدي نزحدت تدن تنازليدا 

تركدز إيدواء  56أسدرة تنيدا فدي  600فدرد  تدم إيدواء أكلدر تدن  210000أسرة  أت تا ييادل  30000ومغ نحو 
 ت واقي األسر لتنازل األقارب واألفدقاء فيتا توجي

وحددددة سدددكني   وتضدددرر نحدددو  30300فدددي حدددين ومغدددت تقدددديرات التندددازل التدددي تيرضدددت لمغدددرق تدددا يزيدددد عدددن 
وحدة سكني  وأضرار إنشائي  تتررق   كتا تقدر الخسائر التادي  لتمك الوحدات تدا ودين تددتير األلداث  50000

عادة تأىيميا إنشائيا وحوالي   51يون دو ر  ولرت إلى أن أضرار قطاع الوني  التحتي  والطرق ومغدت تم 20واق
 تميون دو ر  تتتلم  وشوكات الطرق والتياه والفرف الفحي وشوكات الكيرواء وا تفا ت 

أتددا فيتددا يخددص القطدداع الفددناعي والتجددارت  فقددد قدددرت عدددد التحددالت التجاريدد  والتنشددئات الفددناعي  التددي 
تميددون دو ر أتريكددي  أتددا خسددائر  3تنشددأة  حيددث قدددرت خسددائرىا وقيتدد   50000  تيرضددت ليضددرار قراودد
تميون دو ر جراء نردوق ث ف الددواجن وتضدرر اللدروة الحيوانيد  والسدتكي  واننتداج  3القطاع الزراعي ومغت 

ق تدا تميدون دو ر  تتلمدت وغدر  1النواتي  وحول خسدائر قطداع النقدل والتوافدالت  فقدد ومغدت الخسدائر نحدو 
 تركو   وتضرر كاسر األتواج وتيناء الفيادين  100يزيد عن 

 56/51/1653وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم، 
 
 
 

 عائمة غرقت منازلهم بمياه األمطار في قطاع غزة 5166نحو : إيواء المكتب اإلعالمي الحكومي 6
زليم فدي قطداع غدزة  تدم تدواطن غتدرت تيداه األتطدار تندا 1100أعمنت حكوتد  حتداس أن : أ ف ب -غزة 

وأوضدده  إيددواؤىم فددي تدددارس حكوتيدد  وسددوب اليافددر  اللمجيدد   التددي تسددووت فددي جددرح نحددو تئدد  فمسددطيني 



 
 
 

 

 

           8ص                                    3606 العدد:           51/51/1653 األحد التاريخ:

 1100التكتدددب انعالتدددي الحكدددوتي فدددي ويدددان أن "عددددد الدددذين تدددم إيدددواؤىم حتدددى ظيدددر السدددوت  وفدددل إلدددى 
 اع غزة عائم   ويد أن غرقت تنازليم وتياه األتطار" في قط 5100شخص أت نحو 

وأكددد تسددؤولون فددي الدددفاع التدددني فددي غددزة  أنددو "يجددرت اليتددل نخددالء عشددرات اليددائالت  الددذين حجددزوا فددي 
ويوتيم التدي غترتيدا تيداه األتطدار ووفدمت إلدى تسدتول يزيدد عدن تتدرين فدي تنطقد  حدي النردق شدتال شدرق 

ن الرفددائل الرمسددطيني   قددوارب وتسددتخدم طددواقم الدددفاع التدددني والطددوارئ والومددديات ونشددطاء تدد تديندد  غددزة" 
 فيد فغيرة وتجاذيف نخالء اليالقين تن ويوتيم وحتى لمتنقل 

وذكر التكتب انعالتي الحكوتي أن "عشرات التنازل غرقت في قري  قرب دير الدومه )جندوب   وريدل تددفق 
 التياه ويد أن فتحت إسرائيل السدود  والقرب تن الحدود شرق القطاع في وادت السمقا" 

تنطقدد  فددي حالدد  غددرق شددديد فددي  51وأعنمددت تفددمح  "تيدداه ومددديات السدداحل" فددي غددزة  أن "ىندداك أكلددر تددن 
وأشددار الويددان إلددى أنددو "تددم إدخددال اروددع تضددخات شددرط تيدداه أتددس عوددر تيوددر كددرم أوددو سددالم   قطدداع غددزة" 

تين النتدين لتديند  والتنسيق تع تنظتد  اليونيسديف وتكتدب األتدم التتحددة لمشدؤون اننسداني   تدم توزيدع تضدخ
غزة  وواحدة لخان يونس وواحدة لرفه  لسحب التياه التتجتيد  داخدل أو فدي تحديط تجتيدات سدكاني   والتدي 

 وفل تنسوويا إلى أكلر تن تترين في ويض التناطق"  
ي وقام رئيس الحكوت  التقال  استاعيل ىني  وزيارات ترقدي  إلى عدد تن التنازل التتضررة  وتدارس إيواء فد

 القطاع 
تن جانوو  قال التتحدث واسم وزارة الفح  الطويب أشرف القدرة  إنو "وسوب اليافر  اللمجيد  التدي تضدرب 

تواطنددا  إلددى التستشددريات لتمقددي اليددالج  إلددر إفدداوتيم  60األراضددي الرمسددطيني  تنددذ األرويدداء التاضددي  نقددل 
 تفدداوا  تنددذ الميمدد  التاضددي "  20ار تددنيم وجددروح تختمردد  وسددوب غددرق تنددازليم  ويددد أن طترتيددا تيدداه األتطدد

 وأشار إلى أن "أروي  تن التفاوين في حال  خطرة" 
 51/51/1653، الحياة، لندن

 
 غزة: القطاع عمى شفا كارثة إنسانية كبيرة بسبب المنخفض الجوي والحصارفي  حكومةال 8

أن الوضدع الحدالي فدي قطداع حدذرت الحكوتد  الرمسدطيني  فدي غدزة تدن  :عود الغني الشداتي- غزة )فمسطين 
غدددزة عمدددى شدددرا كارلددد  إنسددداني  واسدددي  النطددداق  وسدددوب التدددنخرض الجدددوت اليتيدددق الدددذت فددداقم حيددداة األىدددالي 
التحافرين  تطالو  اليالم والضغط عمى حكوت  ا حتالل لمستاح و تداد الوقود الالزم لتشغيل تحطد  توليدد 

 الالزت  لوضع حد لتياناة األورياء في قطاع غزة الكيرواء الوحيدة في قطاع غزة  واتخاذ التداوير 
ودعدددت إسدددراء التددددلل الناطقددد  واسدددم الحكوتددد  والمغددد  ا نجميزيددد  فدددي تدددؤتتر  فدددحري عقدتدددو تسددداء السدددوت 

  فدددي احدددد تراكدددز ا يدددواء لمتشدددردين تدددن التخردددض وغدددزة  التجتتدددع الددددولي الدددى تحتدددل تسدددؤولياتو 51|52)
ر غيددر القددانوني عمددى غددزة  وتقددديم التسدداعدات اننسدداني  لشدديب غددزة تددن القانونيدد  واألخالقيدد  ننيدداء الحفددا

تدددادات الوقددود وعدددم  أجددل تنددع وقددوع كارلدد  إنسدداني  تمددوح فددي األفددق  وقالددت "إن الددنقص الحدداد فددي الطاقدد  واق
وجود تيدات الضا التناسو  جيل تن التخريف تن تياناة الناس تيت  تستحيم  تقريوا "  تشيرة إلدى أن ىدذا 

 حفار تسوب في الكلير تن التياناة الوشري  وثلار سموي  خطيرة عمى جوانب الحياة ال
ووحسب إيياب الغفين الناطق واسم الحكوت  الرمسطيني  في غزة؛ ف ن عدد األسر في تراكز ا يدواء وفدل 

 فرد ا  2300أسرة يومغ عدد افرادىا  5055  إلى 51|52ظير السوت )
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أسر  وواقع  306أن عدد األسر في تراكز انيواء تن شتال قطاع غزة ومغ وأضاف الغفين لد "قدس ورس" 
أفددراد  وفددي وسددط قطدداع غددزة  501اسددرة وواقددع  505فددرد ا  وفددي تديندد  غددزة وفددل عدددد ا سددر إلددى  1050

 فرد ا  501اسرة وواقع  31فرد ا  وفي خان يونس  313اسرة وواقع  553وفل إلى 
 56/51/1653، قدس برس

 
 الفمسطينيين عمى خطة كيري لمتسوية السياسية تاءالستفدعوة  6

دعا عضدو المجند  التنريذيد  لتنظتد  التحريدر الرمسدطيني   تيسدير خالدد  إلدى اسدترتاء الدرأت : ناومس )فمسطين 
اليدددام الرمسدددطيني حدددول الخطددد  التدددي اقترحيدددا وزيدددر الخارجيددد  األتريكدددي جدددون كيدددرت لمتسدددوي  السياسدددي  تدددع 

وقدال خالدد عمدى فدرحتو فدي توقدع التوافدل  عاتدا   51مى أساس اتراق انتقدالي تّدتدو ا حتالل انسرائيمي ع
ا جتتاعي "فيسووك"  "عمى القيادة أن تكون واقيي  وتقّدم حمو   واقيي  لمجتيور و  تكتري وترديد الشيارات"  

والتائد  تدن  66م ودأن وأضاف "حتى   تتحّول الحمدول الواقييد  التدي يندادت ويدا الدويض إلدى التسدمي كتا قال 
أوراق الحل ىي في أيدت اندارة األتيركي  وأنو ليس أتاتنا غير التسميم وذلك والتفرف وفقا لتقتضياتو  تن 

 الضرورت أن نذكر ىؤ ء وويض تا يحتمو السيد جون كيرت تن عروض سياسي  وأتني " 
ى أن كيرت يدعو في تا يدعو إليو إلدى وأشار عضو التكتب السياسي لد "الجوي  الشيوي  لتحرير فمسطين" إل

ا عتراف ود "ييودي  إسرائيل" وتوسيع تناطق السمط  الرمسطيني   ودعوة الجانوين إلدى الترداوض عمدى قضدايا 
 تع توادل ليراضي  5603الوضع النيائي عمى أساس حدود عام 

طالع لمدددرأت اليددددام وأضددداف "نقتدددرح أن تطددددرح خطددد  جدددون كيددددرت لمتسدددوي  عمدددى اسددددترتاء عدددام أو عمدددى اسددددت
تتخفددددص وشددددراف ونزيددددو  وحيددددث نددددرل رأت الجتيددددور فددددي الحمددددول التددددي ييرضدددديا كيددددرت"  داعيددددا القيددددادة 

 الرمسطيني  لمتفرف وفق رأت الجتيور 

 56/51/1653، قدس برس
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تي  "حتددداس"  تتسدددكيا والتقاوتددد  خيدددارا  اسدددتراتيجيا  " نتدددزاع حقوقندددا واسدددترداد جدددّددت حركددد  التقاوتددد  انسدددال
أرضددنا والدددفاع عددن تقدسددداتنا  وعدددم التنددازل عددن شدددور  تددن أرضددنا"  وذلددك فدددي الددذكرل السادسدد  واليشدددرين 

  نطالقتيا 
قدد  حتدداس فددي ويددان تكتددوب وفددل لددد"فمسطين" نسددخ  عنددو  "سددت  وعشددرون عاتددا  تضددت عمددى انطال توقالدد

حركددد  حتددداس وىدددي لاوتددد  عمدددى توادئيدددا وفّيددد  لشددديويا وقضددديتيا تاضدددي  فدددي الددددفاع عدددن الحقدددوق واللواودددت 
والتقدسات وحتايد  القضدي  الرمسدطيني  تدن التغييدب عمدى الدرإغم تدن إجدرام ا حدتالل وعدواندو وتد تر األعدداء 

 والحاقدين عمى التقاوت  ورجاليا  وكذب وتضميل ثلتيم انعالتي " 
ف الويان:"ستتضدددي حركددد  حتددداس تيتفدددت  وحودددل رّويدددا وولقددد  جتددداىير شددديويا التمتدددف حدددول خيدددار وأضدددا

التقاوتددد  تخدددّط طريقيدددا ولودددات وفدددتود وتحقدددق ا نتفدددار وفدددتت ويقدددين   تنحدددرف ووفدددمتيا ضدددد اليددددو 
 الفييوني  غيَر ثوي  وكيد األعداء وترّوص الحاقدين وكذب وتضميل التلوطين والُترجرين" 

س في ويانيا في ذكرل ا نطالق   "أن تديند  القددس سدتوقى رتدز فمسدطين األّول وعندوان القضدي  وأكدت حتا
الرمسدددطيني   ولدددن تسدددتطيع تخططدددات ا حدددتالل التيويديددد  وتشدددارييو ا سدددتيطاني  أن تغّيدددر ىويتيدددا وتيدددالم 

نإ حتاي  األقفى التوارك تن خطر التيويدد التتوافدل تسدؤولي  فمسدطين سدالتي "  التاريا فييا واق ي  وعرويد  واق
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ودعددت فددي ىددذا السددياق إلددى التحددّرك الراعددل لتواجيدد  ىددذه التخططددات التددي تطددال التسددجد األقفددى أولددى 
 القومتين  ولالث الحرتين 

وأعمنت حتاس "رفضيا التطمق ألّت اتراق ترحمي أو تياىدة ترضي إلى تنازل عن شوِر تن أرضنا أو جزء  
نا ولواوتددو"  وجددّددت تتسددكيا وحددق عددودة الالجئددين إلددى تدددنيم وقددراىم تددن تقدسدداتنا أو حددق تددن حقددوق شدديو

 وويوتيم التي ىّجروا تنيا 
وتاويدددت حتددداس فدددي ويانيدددا: "سددديوقى تحريدددر األسدددرل تدددن سدددجون ا حدددتالل الفدددييوني عمدددى رأس أولوياتندددا 

ى تحقيق انفراج الوطني   فكتا نجحنا ورضل اهلل وتوفيقو في إنجاز فرق  وفاء األحرار  سنيتل جاىدين عم
 عن جتيع أسرانا األحرار  وتشيئ  اهلل تيالى" 

وشددت عمى تتسكيا وتحقيق التفالح  الوطني  ووناء وحدة وطني  حقيقي  قائت  عمى ورناتي نضالي توّحدد 
وين كاف  الرفائل والقول الرمسطيني  لتجاويد  تخططدات ا حدتالل وجرائتدو فدرا  واحددا  واليتدل عمدى تحريدر 

 ووناء الدول  الرمسطيني  األرض 
واعتورت حتاس "استترار السمط  الرمسطيني  في تسمسل المقاءات التراوضي  اليولي  وسياس  التنسيق األتني 
نإ ا نردراد  ذعانا  ترفوضا  نتالءات اندارة األتريكي  وضغوط وزير خارجيتيدا  واق تع ا حتالل ييدُّ رضوخا  واق

تاع الدوطني ترفدوضو وغيدر تقودول"  ودعدت "إلدى وقدف ىدذه التراوضدات فدورا  والقرارات التفيري  خارج انج
 وا نحياز لتطّميات شيونا الّفاتد في الحراظ عمى لواوتو الوطني  وتحرير أرضو وتقدساتو" 

غالق تيور رفده ييدّد جريتد  ضدد الشديب الرمسدطيني ييدّدد  وأضاف الويان: "إنإ استترار حفار قطاع غزإة واق
طاع غزإة وكارل  إنساني  كورل  وندعو جاتي  الدول اليروي  إلى الوفاء والتزاتاتيا في فك الحفار أىمنا في ق

الظدالم عمدى قطدداع غدّزة وفددته تيودر رفدده الشدريان الوحيدد لمقطدداع وشدكل دائددم  والتحدّرك الراعددل ننيداء تياندداة 
 تن خطر القتل والتيجير"  سكانو التتراقت   وحتاي  الالجئين الرمسطينيين في أتاكن وجودىم كاف 

ددداور التدددراوط فدددي قطددداع غدددزإة والضدددر   وتوجيدددت حركددد  حتددداس والتحيددد  إلدددى "جتددداىير شددديونا الرمسدددطيني الفإ
وفي النقب والجميل  ورجال التقاوت  وأوطال القّسام  وكل أوناء شيونا في  25والقدس واألراضي التحتم  عام 

 تراوط  وفتودا  حتى النفر والتحرير" كل وقاع األرض  ونشّد عمى أيادييم فورا  و 
56/51/1653، فمسطين أون الين  

 
 يهاجم بشدة األطراف التي تحاصر قطاع غزة الزهار 55

تحتدود الزىدار عضدو التكتدب السياسدي لحركد  التقاوتد  انسدالتي  "حتداس" ىجوتدا كويدر ا عمدى  د شن : غزة
 تيرض لتنخرض جوت غير تسووق األطراف التي تحافر الشيب الرمسطيني في قطاع غزة الذت ي

  التتضددررين تددن الددار 51|52وأشددار الزىددار خددالل ترقددده تددع عدددد تددن النددواب الرمسددطينيين تسدداء السددوت )
التددنخرض الجددوت الددذت يضددرب القطدداع إلددى أن األطددراف التددي تحافددر القطدداع سددارعت فددي حددادث تنرفددل 

لكرتددل قوددل اعددوام حيددث ارسددمت دول عرويدد  لنجدددة ا حددتالل عنددد نشددوب حرائددق لديددو  فددي إشددارة إلددى حريددق ا
 تساعدات لمدول  اليوري  ثنذاك 

وأعرب الزىار عن لقتو وتجاوز الشيب الرمسطيني في قطاع غزة لمتحند  الحاليد  التتتلمد  ودالتنخرض الجدوت 
 اليتيق  وقال: "األتطار خير سنفور عمى ظروف الطويي  وسنقيرىا و رادتنا كتا قيرنا اليدوان والحفار" 

 وتييد القيادت في حرك  حتاس ووذل كل تا يستطاع وفو    نتياء ا زت  التي عفرت والقطاع 
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ودعا الزىار التجتتدع الددولي والددول اليرويد  وا سدالتي  لتقددير تيانداة قطداع غدزة وتسداعدتو وكدل قدوة ولديس 
 الفتت عمى الحفار 

56/51/1653، قدس برس  
 

 الجوي غزة في مواجهة المنخفض قطاعثمن مساعدة قطر لن   :أبو زهري 51
نقاذىدا تدن الظدالم فدي ظدل  لتنت حرك  التقاوت  انسالتي  حتاس  دور قطر في تسداندة غدزة فدي تحنتيدا واق

 التنخرض الجوت اليتيق الذت يضرب التنطق  
وقال الناطق واسم حرك  حتاس الدكتور ساتي أوو زىرت فدي تفدريه نشدره عودر توقدع التوافدل ا جتتداعي 

وك" : "تحيدد  لقطددر التددي وددادرت لمتسدداعدة فددي إنقدداذ غددزة تددن الظددالم وتسدداندتيا فددي تحنتيددا  والخددزت "فيسددو
واليددار لتددن كددان سددووا  و  يددزال فددي إغددراق غددزة فددي الظددالم  وكددان كددل ىتددو جنددي التزيددد تددن الضددرائب تددن 

 التحروتين في غزة" 
ر لكل تن شارك في حفدارىا وراح يتمدذذ وأضاف أوو زىرت: "تحي  لقطر التي ىوت لنجدة غزة والخزت واليا

 وتياناتيا وث تيا" 
تاليدين دو ر إلدى سدمط  رام اهلل  50وكان رئيس الدوزراء إسدتاعيل ىنيد  أعمدن أتدس  أن دولد  قطدر سدتحول 

لتن ا لمضدريو  التضداف  عمدى الوقدود الدالزم لتشدغيل تحطد  توليدد الكيروداء وغدزة  كتدا سترسدل وداخرة وقدود إلدى 
 د لفاله تحط  توليد الكيرواء في القطاع   تيناء أسدو 

56/51/1653فمسطين أون الين،   

 

 حماس ت دين بشدة إعدام الشيخ عبد القادر مال في بنغالدش 53
دانددت حركدد  حتدداس وشدددة تنريددذ السددمطات فددي ودددنغالديش  حكددم انعدددام وحددق تسدداعد األتددين اليددام لحدددزب 

 س التاضي الجتاع  انسالتي  الشيا عود القادر تال  الختي
واعتورت حتاس تيقيوا  عمى ذلك في ويان وفمت "فمسطين" نسخ  عنو  تنريذ حكم انعدام وحق الشديا تدال 
"انتياكددا  فددارخا  ليعددراف والتواليددق الدوليدد   وعتددال  غيددر تقوددول ضددد عددالم لددو تكانتددو اليمتيدد  وا جتتاعيدد   

 ولتداعياتو السموي  عمى النسيي ا جتتاعي في ونغالديش" 
ودعدت حتداس السددمطات الحاكتد  فدي وددنغالديش إلدى عدددم تنريدذ حكدم انعدددام وحدق أرويد  قيددادات أخدرل فددي 

 حزب الجتاع  انسالتي   والكف عن التضييق والظمم الذت يتيّرض لو اليمتاء والدعاة 
56/51/1653، فمسطين أون الين  

 
 

 مخيمي نهر البارد والبداويب تحتفل ب كرى انطالقتهاالجبهة الشعبية لتحرير فمسطين لبنان:  56
احترمت الجوي  الشيوي  لتحرير فمسطين في تخيتي نير الوارد والوداوت والذكرل السادس  واألرويدين : الوداوت

 نطالقتيا  حيث نظتت تسديرة انطمقدت تدن أتدام تكتدب الجويد  فدي الودداوت وجاودت شدوارع التخديم الرئيسدي  
ورة الرمسدددطيني   وتشدددارك  قيدددادة الجويددد  وففدددائل التقاوتددد  والمجدددان والررعيددد   وفدددو  إلدددى تقودددرة شددديداء اللددد

 الشيوي  الرمسطيني  واألحزاب والقول الموناني  



 
 
 

 

 

           51ص                                    3606 العدد:           51/51/1653 األحد التاريخ:

ويد وضع أكاليل الزىور و سم الجوي  وو سم أتينيدا اليدام أحتدد سديدات  كاندت كمتدات لكدل تدن عضدو قيدادة 
راتدي خطدار ورائدد أودو حتيدد  شدددت عمدى الجوي  فتحي أوو عمي وعضو لجنتيدا التركزيد  عتداد عدودة وأودو 

ضرورة "التحّمي والتسؤولي  الوطني  وا رتقاء إلى تستول تضحيات شيونا وشيدائنا واستيادة وحددتنا الوطنيد  
 لوضع استراتيجي  سياسي  تقاوت  في تواجي  اليدو وتخططاتو" 

51/51/1653المستقبل، بيروت،   
 

 "إسرائيل"غزة عبر  لقطاعخال مساعدات دولية االتفاق عمى إد :ناطق عسكري إسرائيمي 51
قدددرر خدددالل اجتتددداع عقدددد تسددداء يدددوم السدددوت ودددين تنددددووين عدددن الجددديش انسدددرائيمي تَ : يدددو ودددي أت -القددددس 

وتنظتات إغال  دولي  تنشط في قطداع غدزة إدخدال تيوندات دوليد  إلدى قطداع غدزة ووينيدا وقدود وغداز  وذلدك 
 تنطق  تنذ أيام في أعقاب التناخ اليافف الذت يضرب ال

وقال ويان فادر عن الناطق اليسكرت انسرائيمي أندو تقدرر خدالل ا جتتداع ودين تنددووين عدن وحددة تنسدق 
تميدون ليتدر تدن  5.1أعتال الحكوت  انسرائيمي  التاويد  لمجديش وتنددووين عدن تنظتدات إغالد  دوليد  إدخدال 

ألددف ليتددر تددن السددو ر لتحطدد  توليددد الكيرودداء  200ألددف ليتددر تددن الونددزين و 500الوقددود إلددى القطدداع  وينيددا 
 طن تن الغاز عور تيور كرم أوو سالم  100و

وأشار الويان إلى أن ىذه الترة األولى تنذ فترة طويم  التي يتم فييا إدخال السو ر لتحط  توليد الكيرواء في 
 غزة تن إسرائيل إلى القطاع وليس عور تفر 

لتاضددددي  توافددددمت ا تفددددا ت وددددين الجدددديش انسددددرائيمي وجيددددات دوليدددد  وأضدددداف الويددددان أنددددو خددددالل األيددددام ا
 وتسؤولين في السمط  الرمسطيني  ويدف تقديم تساعدات دولي  لقطاع غزة والضر  الغروي  

51/51/1653الحياة، لندن،   
 

 "إسرائيل" بفعل المنخفضبـ وانقطاع الكهرباء عن آالف البيوت إسرائيميون قتمى أربعة 50
عددد قتمدى التدنخرض   أن القددس التحتمد  تدن، 56/51/1653صحافة الفمسـطينية، )صـفا(، وكالة الذكرت 

األخيدر فدي الكيددان انسدرائيمي ارترددع إلدى أرويدد  قتمدى ويدد أن سددحوت تيداه األتطددار شداوين فددي النقدب  وسددقط 
تدل طرمد  رجل تن سطه تنزلو ألناء تحاولتو إفالح تسرب لمتياه في تدين  "ريشون لتسديون"  وانضداف  لتق

 في المد ويد اشتيال تنزليا نتيج  خمل في التدفئ  
ألددف تندزل   زالدت تيداني تدن انقطدداع الكيروداء تندذ ليمد  الختدديس  16وأشدارت إحفدائيات إسدرائيمي  إلدى أن 

 وذلك في شتى تناطق الكيان انسرائيمي 
ن التحافدرين حيدث قدام واضطرت ومدي  القدس إلى طمب التساعدة تن الجيش لرته الطرق والوفول لمسدكا

  فيتددا أعمنددت وزارة 03الجدديش و دخددال تدرعاتددو وثلياتددو إلددى شددوارعيا فددي تشدديد لددم يتكددرر تنددذ احتالليددا عددام 
وقدرت جيات رسدتي  األضدرار الناجتد  عدن  التيميم انسرائيمي  عن تيميق الدوام غدا  في القدس وريل اللموج 

 لي فقط تميون شيقل في تقدير أو  300التنخرض وحوالي 
لميدوم اللالدث عمدى   أندو رويترزووكال    أ ف بتن غزة نقال عن )، 51/51/1653الحياة، لندن، وأضافت 

سرائيل حيث انقطع التيار الكيرودائي عدن نحدو   31التوالي  توافل سقوط اللموج عمى األراضي الرمسطيني  واق
 وج واليروات التيطم  الشوارع ألف شخص  واستحالت إتكاني  الوفول إلى التنازل ويد أن سدت اللم
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 منزاًل في سموان بالقدس 66تهدد بانهيار  اإلسرائيميةالحفريات  56
قالدت تفدادر فمسدطيني  فدي القددس التحتمد  إن انييدارات تراويد  خطيدرة وقيدت فدي حدي عدين  :القدس التحتم 

 نييارات األرضي  فدي حدي الموزة وومدة سموان الواقي  جنوب التسجد األقفى  كتا ازدادت رقي  التشققات وا
 وادت حموة والومدة  وسوب تراكم اللموج الكلير  التي تساقطت وتازالت  عمى األراضي الرمسطيني  

سموان في ويان فحري: "إن توسم األتطدار واللمدوج عمدى القددس يكشدف  –وقال تركز تيموتات وادت حموة 
 تدل الضرر الذت تمحقو الحرريات انسرائيمي  والتنطق " 

تنددز    20وأشدار التركددز إلددى أن أخطددر ا نييددارات وقددع فددي حددوش اووتايد  فددي الومدددة  الددذت يضددم أكلددر تددن 
وييدديش فيددو اليشددرات تددن التددواطنين تيظتيددم تددن األطرددال  تحددذر ا تددن أن التنددازل تيددددة وا نييددار وسددوب 

 تيرت الشارع واقتراب ا نجراف التراوي تن تنازليم
  التشددققات األرضدي  فددي الشدارع الرئيسددي لحددي وادت حمدوة  الددذت يسدمكو كافدد  سددكان وأكدد التركددز ازديداد رقيدد

سدموان  إضدداف  إلددى حدددوث تشددققات فددي عدددة تنددازل وددالحي  تشدديرا إلددى أن ا نييددارات تتركددز فددي وادت حمددوة 
وسددوب الحرريددات انسددرائيمي  أسددرل الحددي   سددتكتال حرددر األنردداق التددي توفددل تنطقدد  "اليددين وسدداح  ودداب 

 التغارو  وفو  إلى ساح  الوراق 
56/51/1653، قدس برس  

 
 األسرى في سجون االحتالل يستغيثون من برد الشتاء القارس 58

لجند  األسدرل لمقدول الوطنيد  وانسدالتي   تدن رام اهلل  أن ، 51/51/1653، المركز الفمسـطيني لإلعـالمقال 
ل يستغيلون تن ورد الشتاء القارس حيث ييانون أكدت أن األسرل والتيتقمين الرمسطينيين في سجون ا حتال

نقفا حادا في التستمزتات الشتوي  وتا يمزم تن تالوس تقييم تن توجد  الفدقيع وتدن اوتدزاز إدارة "تفدمح  
وقال األسرل في رسال  وفمت إلى لجن  األسرل أنيدم يقضدون  سجون ا حتالل" والكانتين  واىظ  األسيار 

م وتد يد اليون ليسرل الذين   يتتمكون تا يساعدىم في الحفدول عمدى شديء وقتيم إتا في تساندة ويضي
تدددن الددددفء أو فدددي التركيدددر ودددذوييم وأوندددائيم الدددذين يتيرضدددون وتتتمكددداتيم لمتدددنخرض الجدددوت الشدددديد خدددارج 

 السجن 
نددداء  يددوااألسددرل فددي سددجن النقددب الفددحراوت  وجان ، 51/51/1653موقــع فمســطين أون اليــن، واضدداف 
إلى كاف  التؤسسات الحقوقي  الدوليد  وفدى تقددتتيا الفدميب األحتدر الددولي ننقداذىم تدن األوضداع  استغال 

 السيئ  التي تسود السجن تع استترار التنخرض الجوت الذت جيل حياتيم جحيتا  داخل السجن 
تمقددى  وأفدداد الندداطق انعالتددي واسددم تركددز أسددرل فمسددطين لمدراسددات ريدداض األشددقر  فددي ويددان تكتددوب  أنددو

اتفا   عاجال تن األسرل في النقب أوضحوا فيو أن أوضاعيم ويد عدة أيام تن التنخرض   تكاد تحتتل  
حيث الورد الشديد جددا  فدي أجدواء الفدحراء تدع نقدص شدديد فدي األغطيد  والتالودس الشدتوي   وانيددام وسدائل 

والخيددام والتددي تتسددرب تنيددا تيدداه  التدفئدد   وحرتددان األسددرل تددن التدداء السدداخن  ىددذا عدددا عددن أوضدداع الغددرف
األتطار إلى األسرل ووممت تالوسيم وأغطيتيم وأتمرت أغراضيم  في ظل تواطؤ شديد وتيتد ا ستيتار تدن 

 قول اندارة في التياتل تع تمك األوضاع الطارئ  في السجن 
 

 غزةفي قطاع  غرق عشرات المنازليسدود "وادي السمقا" و  فتحي االحتالل 56
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أقددددتت  ظيدددر يدددوم السدددوت  قدددوات ا حدددتالل انسدددرائيميأن تفدددادر فمسدددطيني  لدددد "قددددس ودددرس"  قالدددت :غدددزة
   عمى فته السدودت التراوي  شرق ومدة "وادت السمقا" إلى الشرق تن دير الومه وسط قطاع غزة تتا 51|52)

 أسرر عن غرق تئات اليوائل 
 إيدواءوالددفاع التددني قاتدت ود خالء اليدائالت تدن تمدك التنطقد  ونقمدتيم إلدى تركدز  اننقاذطواقم  أنوأضافت 

فدددرد   وأشدددارت اندددو تدددع  100اسدددرة وواقدددع  20ىنددداك إلدددى  األسدددرعودددد اهلل ودددن رواحددد  إلدددى حيدددث ارتردددع عددددد 
 األسر في ازدياد تستتر  أعدادفان  انخالءاستترار عتميات 
وتدرسددد  الحسدددين التاويددد  لوكالددد  غدددوث  انيدددواءوتركدددز  األسدددر دأعددددا أنالتفدددادر  أكددددتوفدددي السدددياق ذاتدددو 

فدرد  500وواقدع  أسدرة 300" فدي جواليدا شدتال قطداع غدزة وفدل إلدى األوندرواوتشغيل الالجئين الرمسدطينيين "
  انتطارفي الساعات التاضي  وذلك  ستترار ىطول  األعدادحيث تضاعرت 

56/51/1653، قدس برس  
 

 غزةقطاع مضخات مياه ضخمة ل أربع االحتالل يسمح بإدخال 16
سدتحت قدوات ا حدتالل انسددرائيمي تسداء اليدوم تددن إدخدال أرودع تضددخات لسدمط  التيداه فددي غدزة عودر تيوددر 

 كرم أوو سالم التجارت 
 كن الفرف الفحي وقوة كويرة وتيتل ىذه التضخات عمى شرط وضا التياه تن ورك التياه الكويرة إلى أتا

" 0احدددة تددن ىددذه التضددخات تيتددل وقدددرة تشددغيمي  عاليدد  وقددوة ضددا وددالورويش الواحددد "ويددذكر أن التضددخ  الو 
 انش وىي قميم  التواجد في قطاع غزة 

51/51/1653، فمسطين أون الين  
 

 نشطاء فمسطينيون: تجميد "برافر" خطوة في الطريق إلغاء المخطط 15
رافددر" ووقددف تراحددل تشددرييو فددي ورلتددان أكدددت لجندد  التوجيددو اليميددا ليددرب النقددب أن تجتيددد قددانون "و: النقددب

 ا حتالل  ىو خطوة أولى نحو انلغاء التام لمتخطط وكاف  اآللار التترتو  عميو 
    رئددديس الحكوتددد  انسدددرائيمي  52/51وطالودددت المجنددد  فدددي ويدددان فدددحري تمقتدددو "قددددس ودددرس" يدددوم السدددوت )

عطدائيم ونياتين نتنياىو و لغاء التخطط نيائيا وا عتراف والقرل الير  وي  وتمكي  عدرب النقدب عمدى أرضديم واق
 كاف  حقوقيم التشروع  أسوة وواقي التواطنين في النقب  

 كتا طالوت المجن  و طالق سراح كاف  التيتقمين والتوقف فورا عن حتم  ا عتقا ت والتالحق  السياسي  
قدف حتددى تتوقدف سياسد  ىدددم وأعمندت لجند  التوجيددو أن "نضدال الرمسدطينيين فددي النقدب ضدد التشددروع لدن يتو 

 الويوت واقتالع القرل وتفادرة األرض  وأن يتم ا عتراف وجتيع القرل الرمسطيني   
56/51/1653، قدس برس  

 

 في لبنان العممي الدولي الثاني هامؤتمر تفتتح  في لبنان رابطة أطباء األسنان الفمسطينيين 11
  التددؤتتر اليمتددي الدددولي اللدداني فددي لونددان ونيسددكوافتتحددت راوطدد  أطودداء األسددنان الرمسددطينيين  فددي قفددر األ

ورعاي  نقيب أطواء األسنان في لوندان ايمدي تيمدوف  فدي حضدور عمدي اسدتاعيل تتدلال وزيدر الفدح  الياتد  
 في حكوت  تفريف ا عتال عمي حسن خميل 
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وحضددور طدداقم وأقددام سددرير دولدد  فمسددطين فددي لونددان أشددرف دوددور  لمتناسددو  حرددال تكريتيددا لموفددود التشددارك  
السددرارة  أتددين سددر ففددائل تنظتدد  التحريددر الرمسددطيني  وحركدد  "فددته" فددي لونددان فتحددي اوددو اليددردات  عضددو 
التجمس اللورت ثتن  جوريل  رئيس راوط  أطواء األسنان الرمسطينيين فدي لوندان حسدن النداطور  نقيود  أطوداء 

تفددري  لجراحددي األسددنان رجددب الوطمددي  فددرع طددراومس رحيددل تددويني  تتلددل الجتييدد  ال -األسددنان فددي لونددان 
نقيب أطواء األسنان في ا ردن اودراىيم الطراوند   نقيدب أطوداء األسدنان فدي سدوريا فاديدا ديدب  رئديس جتييد  
أطواء األسنان في الكويت عود الوىاب اليوطي  نقيب أطواء األسنان في اليتن تحتد سالم ون حريظ  نقيب 

 زق  نقيب أطواء األسنان في ارويل تحتد زندت أطواء األسنان في السودان احتد ر 
51/51/1653األخبار، بيروت،   

 
 مشرداً  1136والمدارس تؤوي مواطنا  60غزة: المنخفض الجوي يتسبب بإصابة  13

ييدديش قطدداع غددزة لميددوم الراوددع عمددى التددوالي ففددول كارلدد  انسدداني  طالددت تختمددف  :القدددس دوت كددوم -غددزة
لواسددي  التددي لحقددت وددالونى التحتيدد  فددي تندداطق واسددي  تددن القطدداع وتسددووت تندداحي الحيدداة  جددراء األضددرار ا

 و غراق تئات التنازل وتشريد اآل ف تن سكانيا 
حكوت  في قطاع غزة  تحتدد التيددني فدي تفدريه لدد القددس موقال الناطق واسم جياز الدفاع التدني  التاوع ل

لواحدة تن فجر يوم الجتي   وحتدى ىدذه المحظد  دوت كوم  أن طواقم الجياز تيتل دون توقف تنذ الساع  ا
نخددالء السددكان تددن تنددازليم  حيددث   زالددت التيدداه تغتددر تنددازل جديدددة وسددوب اسددتترار األتطددار وعدددم قدددرة 

 الورك  عمى تفريف التياه 
تواطندا افديووا   60وتقول انحفائيات الرستي  الفادرة عن جيدات تختمرد  فدي حكوتد  حتداس وغدزة  ودأن 

وحال الخطدر  وذلدك نتيجد  تدداعيات التدنخرض ا حدوال الجويد  اليافدر  التتوافدم   فيتدا شدرد  2يم تن وين
 53تواطنا تن تنازليم في انحاء القطاع ويد ان غرقت تنازليم وتياه السيول وا تطار  وأنو تم فته  1132

 تراكز شرط  وتسجدين  3تدرس  و  51تركز إيواء  تن وينيا 
حكوتد  فددي غددزة  فقدد ومددغ عددد األسددر فددي تراكدز انيددواء التختمردد  الرسدتي  الفددادرة عددن وفقدا لاحفددائيات ال

 شخفا   1132أسرة تضم تا تجتوعو  233التي افتتحت في انحاء القطاع حتى فواح اليوم السوت  
رة أسد 515ويتوزع ىذا اليدد تن التواطنين الذين شردتيم السيول وا تطار وتم ايواؤىم في تراكدز عددة عمدى 

فدرد فدي تحافظد  شدتال القطدداع  و  5103اسددرة تكوند  تدن  120فدرد فدي تحافظد  غدزة  و  001تكوند  تدن 
 فردا في خانيونس  131اسرة تكون  تن  33فردا في تحافظ  الوسطى  و  562اسرة تكون  تن  33

51/51/1653القدس، القدس،   
 
 
 

 ع غزةقطا إلى دوالر مميون 06قطر يرسل معونات عاجمة بمبمغ  أمير 16
 00قطدداع غددزة وتومددغ  إلددىتيونددات عاجمدد   و رسددالالشدديا تتدديم وددن حتددد ثل لدداني أتيددر قطددر  : أوعددزالدوحدد 

 تميون دو ر لشراء وقود فناعي لتحط  كيرواء غزة وافالح ا ضرار الناتج  عن التنخرض الجوت 
يوافددف اللمجيدد  وقددال وددين فددادر عددن تكتددب ا تيددر "انددو نظددرا  لمظددروف الفدديو  فددي قطدداع غددزة وسددوب ال

وتوقف تحط  توليد الكيرواء في القطاع عدن اليتدل نتيجد   لنرداد الوقدود الدالزم لتشدغيميا  تدم انييداز لمجيدات 
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تميدددون دو ر تدددن الوقدددود وشدددكل عاجدددل  كتدددا وجدددو سدددتوه و رسدددال  31التختفددد  وتزويدددد القطددداع وتدددا قيتتدددو 
 لتواجي  الورد القارس"  تميون دو ر 15تساعدات وتواد إغالي  عاجم  لمقطاع وتومغ 

وأكددد تفدددر تسددؤول فددي وزارة الخارجيدد  فددي تفددريه لوكالدد  األنودداء القطريدد  "قنددا" أن ىددذه التسدداعدات تددأتي 
 انطالقا  تن واجب دول  قطر نحو األشقاء في فمسطين وسوريا 

56/51/1653وكالة سما اإلخبارية،   

 
 قطاع غزة بشكل وعاجل : نجري اتصاالت مع الدول العربية إلغاثةالعربينبيل  11

أكد ا تين اليام لجاتي  الدول اليروي  الدكتور نويل اليروي أندو يجدرت اتفدا تو تدع الددول اليرويد  تدن : غزة
أجددل إغالدد  سددكان قطدداع غددزة وشددكل فددورت وعاجددل فددي ظددل التددنخرض الجددوت اليتيددق الددذت ضددرب القطدداع 

الل اتفددال ىدداتري اجددراه رئدديس الحكوتدد  جدداء ذلددك خدد ضددرار كويددرة طالددت حددوالي الددف تنددزل وتسددوب فددي ا
   51|52الرمسطيني  في غزة استاعيل ىني  تع اليروي ظير السوت )

56/51/1653قدس برس،   

 

 فمسطينفي مساعدات عاجمة لمتضرري العاصفة  تقدم هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية 10
ليدددد  عاجمدددد  لميددددائالت الرمسددددطيني  قدددددتت ىيئدددد  األعتددددال الخيريدددد  انتاراتيدددد  تسدددداعدات إغا :)وام  -القدددددس 

 التتضررة تن اليافر  اللمجي  والريضانات التي تتيرض ليا األراضي الرمسطيني  
وقددال إوددراىيم راشددد تدددير تكتددب الييئدد  فددي الضددر  الغرويدد : إن أطقددم الييئدد  تقددوم حاليددا  وتوزيددع التسدداعدات 

را  فددي فمسددطين؛ تددا أدل إلددى تددراكم اللمددوج الطارئدد  ليسددر التتضددررة فددي التددنخرض الجددوت الددذت  زال تسددتت
ندداومس والقدددس ورام اهلل عمددى ارتراعددات زادت عددن التتددر فددي ويددض التحافظددات الرمسددطيني   و سدديتا تندداطق 

وذكدددر راشدددد أن طدددواقم الييئددد  زودت تئدددات األسدددر التتضدددررة  والتدددي أتدددت اليافدددر  اللمجيددد  عمدددى  والخميدددل 
غال  نقدي  تتاعيا  وتا يمزم تن أغطي  وفرش وت  دافئ وتالوس وتواد غذائي  واق

وأوضده أن ىيئد  األعتددال الخيريد  انتاراتيدد  تتيداون تددع تكتدب األتددم التتحددة لتنسدديق التسداعدات اننسدداني  
  وطواقم الدفاع التدني الرمسطيني  في تحديد التواقع واألسر التي لحقت ويا أضرار تن ىذه اليافر  "أوتشا"

تساعدات الياجم  لتؤتن ليا الحد األدنى تن الييش الكدريم  و سديتا فدي تنداطق األغدوار اللمجي  وتقدم ليا ال
 ألف فمسطيني تحت الخيام  100وتضارب الودو التي يييش فييا نحو 

51/51/1653، االتحاد، ابوظبي  
 

 يسعى لفتح خط ثان لممفاوضات عمى مستوى القرار "الشرق األوسط": كيري 16
مسددطيني  تطميدد   إن وزيددر الخارجيدد  األتيركددي  جددون كيددرت  يسدديى لجتددع الددرئيس قالددت تفددادر ف: رام اهلل

الرمسدددطيني تحتدددود عوددداس )أودددو تدددازن   ودددرئيس الدددوزراء انسدددرائيمي ونيددداتين نتنيددداىو  فدددي تحاولددد  لتجددداوز 
 الخالفات التي لم يستطع وفدا تراوضات السالم تجاوزىا حتى اآلن  وتطال تيظم تمرات الحل النيائي 

تقددى كيددرت  عودداس  ونتنيدداىو  وندداقش تييتددا توددادرة أتنيدد  لتسددوي  الوضددع فددي األغددوار عمددى الحدددود تددع وال
ردته خدط لدان لمتراوضدات عمدى تسدتول لكيرت  ويسيى األردن  لكنو لم ينجه في التوفل إلى فيغ  اتراق 

 تواشر وين القادة وأفحاب القرار  ودل أن يتنقل وينيتا وال طائل 
51/51/1653لندن، الشرق، األوسط،   
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 المؤقت الدائم .. تصفية القضية دون إعالن 18
 ياسر الزعاترة

  ونحدن نكتدب عدن الحدل ا نتقدالي وييدد التددل الدذت 1003تنذ قرار شارون وا نسحاب تن قطاع غزة عام 
 اخترعو شارون نرسو قول لالث سنوات تن ذلك التاريا  وقول أن يتسمم الحكوت   حقا 

  ىدو أن التوفدل إلدى اترداق 1000ح الذت وموره ويد فشل قتد  كاتدب ديريدد فديف اليدام وخالف  ذلك الطر 
تدددع الرمسدددطينيين يشدددتل قضدددايا تدددا يسدددتى الوضدددع النيدددائي سددديكون تسدددتحيال  وىدددم لدددن يقومدددوا واألطروحدددات 
ع انسدددرائيمي   والحدددل تويدددا لدددذلك ىدددو اسدددتدراجيم إلدددى اترددداق انتقدددالي لدددن يمودددث أن يتحدددول إلدددى دائدددم )روتدددا تددد
 تيديالت طرير   في ظل استحال  اليودة إلى الوراء  ويد أن تكون الدول  قد اكتتمت تن الناحي  اليتمي  

عمددى خمريدد  ورناتجدددو )الحددل ا نتقددالي   انسدددحب شددارون تددن قطددداع غددزة الددذت ينوغدددي أن ينضددم إلددى الحدددل 
تجرو  إلى الضر  الغروي  والتدريي أريحا   وكان يريد نقل ال-ا نتقالي )أوسمو كان استو األول ىو اتراق غزة

 )قول أن يياجمو التوت الدتاغي  
وليذا الغرض قدام شدارون واغتيدال قدادة حتداس الكودار )الشديا ياسدين والرنتيسدي   لدم أتدوييم وياسدر عرفدات  

اظ وىّيأ األجواء لنقل السمط  إلى أناس لن يكون لدييم تانع في التضي في ىذا الورناتي تا داتوا يرون الحر
 عمى سمط  أوسمو  ويرفضون الكراح التسمه  ول ا نتراض  الشيوي  الشاتم  أيضا 

تدددن ييتقدددد أن تشدددروع "الحدددل ا نتقدددالي" قدددد توقدددف ويدددد اغتيدددال ياسدددر عرفدددات يوددددو واىتدددا  فقدددد كدددان ينضدددي 
جيا والتدددريي ويددد أن أفددوه توضددع إجتدداع فددي السدداح  السياسددي  انسددرائيمي   وذلددك عوددر إعددادة الوضددع تدددري

   1000إلى تا كان عميو قول انتراض  األقفى نياي  أيمول/تتوز تن اليام 
كانت تسيرتو تنضي ووضوح أتنيا عور تشروع دايتدون و"الرمسدطيني الجديدد"  واقتفداديا عودر تشدروع وميدر  
الذت شغل الناس والتال واألعتال  وورّوط كوار رتدوز السدمط  فدي ىدذا التضدتار حتدى أفدوه ويضديم وتدن 

 رتوطون ويم يتمكون عشرات التاليين  ويد أن كانوا تجرد توظرين حين رحل ياسر عرفات ي
نيم  كان التشروع ينضي والتدريي في السياق التشار إليو  تع وضع السمط  وتنظتد  التحريدر وفدته  تحدت 

  وتكدريس إترة القيادة إياىا  إلى جانب توريط حتاس في دخدول ا نتخاودات  وتدن لدم حشدرىا فدي قطداع غدزة
حالددد  اليدددداء وينيدددا وودددين حركددد  فدددته  ودفدددع األخيدددرة إلدددى حضدددن عوددداس والكاتدددل دون اعتدددراض عمدددى خطدددو 

 السياسي 
اليوم  تومغ تسيرة "الحدل ا نتقدالي" نياياتيدا  وىدي توشدك أن تيمدن عدن نرسديا وشدكل واضده  وددون أن ييندي 

لسدمط  تدا زالدوا يفدرخون ليدل نيدار ودأنيم لدن ذلك أنيا ستنتيي ألنداء شدير أو شديور قميمد    سديتا أن قدادة ا
يقوموا الحل التؤقت  وأنيم تفرون عمى حل نيائي  لكدنيم لدن يجددوا وددا تتدا لديس تندو ودد  فدي ظدل ضدغط 
أتيركددي كويددر  وفددي ظددل تخدداوف يشددتركون فييددا تددع األتيددركيين وقددادة ا حددتالل تتيمددق وانتراضدد  جديدددة فددي 

 تيدد كل تا "ونوه" ألناء السنوات اليشر التاضي   الضر  الغروي  يتكن أن تنسف  وأقمو
و  ننسى أن تشروع الحفول عمى دول  ويضوي  تراقدب فدي األتدم التتحددة لدم يكدن سدول جدزء   يتجدزأ تدن 
ىذا التشروع الذت سينتيي دون شك ويضوي  كاتم   والنتيج  ىي أن دول  الجدار األتني  تستواح  السيادة 

 ودت تع جارتيا   أكلر و  أقل ستغدو في حال  نزاع حد
نسدتييد ذلدك كمدو ودين يددت الجدو ت التتواليد  لدوزير الخارجيد  األتيركدي جدون كيدرت فدي التنطقد   وودين يدددت 
تشروعو األخير الذت يركز عمى الويد األتني في الفراع  ودون أن يطرح أي  أسئم  تتيمق والقضايا الكورل 
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  ولديس تدن وينيدا قضدي  1000القددس التدي أفشدمت قتد  كاتدب ديريدد التي تييدق التراوضدات  وفدي تقددتتيا 
ن وافموا الحديث عنيا وين حين وثخر   الالجئين التي استسمم قادة السمط  لنسخيا تن تطالويم  واق

ييمم كيدرت أن نتنيداىو لدن ييدرض عمدى عوداس تدا سدوق أن عرضدو وداراك وكمينتدون عمدى السدمط  فدي كاتدب 
ن اتردداق نيددائي عوليددا إلددى حددد كويددر  فيتددا ييمددم أن انرجددار انتراضدد  فددي الضددر  ديريددد  تددا يجيددل الحددديث عدد

دارتو تع إيران  وروتا  الغروي   لن ييدد األتن انسرائيمي وحسب  ول سينسف الكلير تن الجيد الذت وذلو  واق
 في سوريا  حقا 

نددو إلددى حددين نضددجو تتاتددا  والنتيجدد  أنددو   وددد تددن ا تردداق الترحمددي وددأت لتددن  وأقمددو الحددديث التتوافددل ع
 ووالطوع حتى يستتر تسويق الوىم عمى الشيب الرمسطيني وأن ىناك تا ينتظره في زتن تا 

تن ىنا ودأ كيرت وطرح القضايا األتني   وتجاوز القضايا السياسي  الكورل  وىنا أيضا وجد نرسدو فدي فددام 
 تع التطالب انسرائيمي   رغم تجاتمتو السافرة ليا 

تيجد  أن تتريدر ىدذا الوضددع عمدى الطدرفين   يوددو تسدتحيال  تددع تغييدر فدي الترافديل التدي   تخددرج لكدن الن
عن تكدريس الدولد  التؤقتد  فدي حددود الجددار تدع وقداء السديطرة انسدرائيمي  عمدى الغدور )والتيودر والضدرورة   

 ووجود تحطات إنذار توكر في الضر   وسيطرة عمى األجواء أيضا 
ث أوواتددا عدن "اترداق إطددار" يتطدرق إلدى قضددايا الوضدع النيدائي كقضددايا تؤجمد   حتدى يكددون فدي األلنداء تحدد

ووسع قيادة السمط  أن تقول لمناس إنيدا لدم تتندازل عدن "اللواودت"  فيتدا ىدي تريدل ذلدك دون أدندى شدك  وىدي 
 ا وشكل حاسم في النياي  ستقول والتؤقت  ألنو   وديل أتاتيا في حال الرفض غير ا نتراض  التي ترفضي

وحدين توقّدع السددمط  تدع الكيدان الفددييوني واألردن عمدى اترداق تددائي طويدل التددل يددروط ودين الوحدر األحتددر 
 والوحر التيت  فيذا ييني أنيا تسحب تن عقميا أت فدام تقول تع الطرف انسرائيمي 

يدد  حدين قدال عدن ا ترداق وفي السياق  نقل عن وزير التياه في السدمط  عودارة والغد  األىتيد  تيكدس ىدذا الو
اللاللدددي "أظيرندددا أنندددا نسدددتطيع اليتدددل تيدددا رغدددم تشددداكمنا السياسدددي "  والنتيجددد  أنيدددا تجدددرد تشددداكل   أكلدددر  
والتشدداكل تسددول وددين الدددول عوددر األطددر التراوضدددي    سدديتا أن الدولدد  التؤقتدد  لددن تموددث أن تحفددل عمدددى 

 عضوي  كاتم  في األتم التتحدة 
الكويرة التي تنطوت عمييا التراوضدات القائتد  حاليدا ورعايد  أتيركيد   والتدي تيددد تسدتقول ىنا تتودل الخطورة 

القضي  ورتتيا  تا يررض عمى شرفاء الساح  الرمسدطيني  أن يتوحددوا ضدتن إطدار جويد  تواجدو ىدذا اليودث  
تقطب  حقددا وتقمددب الطاولدد  فددي وجيددو  وأعنددي ىنددا الجتيددع فددي الددداخل والخددارج  األتددر الددذت يتكددن أن يسدد

شرفاء في حرك  فدته تتدن يتكدن أن يتتدردوا عمدى تنطدق القويمد   ويخرجدوا تدن أسدر التناكرد  واليدداء لحركد  
 حتاس 

ذا لم يتوحد جتيع الشرفاء فمسطينيا  ول وعرويا  ف ن  تا يجرت والغ الخطورة وييدد وتفري  القضي  ورتتيا  واق
ن ىذا النوع  وىي أجواء لو ىدا لتدا كدان وانتكدان توقيدع لت  أجواء في التنطق  تساعد عمى تترير تشروع ت

ا ترددداق التدددائي اللاللدددي التشدددار إليدددو دون اعتدددراض تدددن أحدددد  فضدددال عدددن ا نشدددغال والحدددديث عدددن األويددداد 
األتنيدد   فيتددا يفددرخ نتنيدداىو ليددل نيددار وددأن القدددس التوحدددة ىددي عافددت  الدولدد  الرمسددطيني   وفيتددا يتددذكر 

ض الشيير وتا انطوت عمييا تن تناز ت في القضايا الحساس  لم تشوع شيي  الفياين  الجتيع ولائق التراو 
 "التيتدلين"  فضال عن أن تشوع شيي  التتطرفين تن أتلال نتنياىو وليورتان 
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وقددي القددول  إن األتددل تيقددود عمددى الشدديب الرمسددطيني األوددي الددذت عودنددا عمددى اجتددراح التيجددزات  ذلددك أن 
ي  تواجدددو اليودددث الجدددارت  وتدددن ضدددتن ذلدددك التيويدددد وا سدددتيطان فدددي الضدددر  والقددددس  ترجيدددر انتراضددد  شددديو

 سيشكل التواجي  الكورل واألكلر فيالي  لتشروع تفري  القضي  الذت ُيطوا حاليا 
 56/51/1653، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مخاطر مقترحات كيري استراتيجية 16

 عمي جرادات
التحدددة ليدا  وكتدا كدان تتوقيدا   وفدمت التراوضدات الرمسدطيني  ويد انقضاء أروي  أشير تدن التسدي  أشدير 

ليورتددان التيجيزيدد  وتفددييدىا غيددر التسددووق -"انسددرائيمي " إلددى طريددق تسدددود وريددل شددروط حكوتدد  نتنيدداىو
نجدددراءات التفدددادرة وا سدددتيطان والتيويدددد   وكاليدددادة  وددددل أن تضدددغط إدارة أوواتدددا  عمدددى "إسدددرائيل" لوقدددف 

يا  وتيددددانيا  أو تخريردددو عمدددى األقدددل  تقددددتت وتقترحدددات   تسدددتجيب لتطالدددب أتنيددد  "إسدددرائيمي " تتادييدددا سياسددد
"ضدددروري " وتحددددودة كتدددا يشددداع  ودددل تتوندددى كاتدددل الخطددد  األتنيددد  السياسدددي  ا سدددتراتيجي  "انسدددرائيمي "  ودددل 

افقد  "إسدرائيل" عمدى الفييوني    وىي الخط  التي تن شأن قوول الرمسدطينيين ويدا أ  يرضدي إلدى تسدييل تو 
قيام دول  فمسطيني  تنزوع  السالح كتا يشاع أتريكيا  و"إسرائيميا "  ودل إلدى قيدام كيدان تسدا يحتدل اسدم دولد  
تنزوعددد  السددديادة وا سدددتقالل واليافدددت   وتتمؤىدددا وتتزقيدددا وحيمددد  "تودددادل األراضدددي" أو وحيمددد  أخدددرل الكتدددل 

ر عمدددى حددددودىا وتياورىددا غرودددا  وشدددرقا  وأجوائيدددا وتياىيدددا  ا سددتيطاني  الدددلالث الكودددرل فدددي الضددر   وُتسددديط
وتلقم  والتزاتات سياسي  وأتني  واقتفادي  جدائرة  وتقدوم عمدى جدزء تدن الضدر  تدع تدرك غدزة إلدى حدين  كتدا 
اقترح في تفريه عمني الرئيس األتريكي أوواتا  ودل ويدتم تقايضدتيا وجدوىر القضدي  الرمسدطيني   حدق عدودة 

د شددطوو وحيمدد  إرجدداء الوحددث فيددو   واختفددار نحددن أتددام خطدد  نجوددار قيددادة تنظتدد  التحريددر الالجئددين التددرا
الرمسددطيني  عمددى إوددرام اتردداق إطددار انتقددالي يييددد إنتدداج اتردداق أوسددمو وتسددتى جديددد ىددو "الدولدد  ذات الحدددود 

 التؤقت " 
ين لتدن   يسدتحق عمدى وىذا أتر غير تراجئ  ول اتتداد لتيادل  ظمم تداريخي  جدوىره: إعطداء أرض فمسدط

يددد تددن   يتمددك الحددق  كتيادلدد  تددا انرددك الشدديب اليروددي الرمسددطيني يتيددرض ليددا ويقاوتيددا تنددذ ودايدد  القددرن 
اليشددرين التاضددي وحتددى يددوم الندداس ىددذا  فتددذاك دأوددت دول ا سددتيتار الغروددي  وتيددزل عددن تغيددرات تركددز 

ي وانقميتدددي لتحويدددل اسدددطورة "فمسدددطين أرض قيادتيدددا  عمدددى اسدددتغالل كدددل تردددوق ليدددا فدددي تيدددزان القدددول الددددول
لمشددديب الييددددودت" إلددددى حقددددائق سياسددددي  لتفددددمح  الحركدددد  الفددددييوني  وتشددددروعيا ا سددددتيتارت ا سددددتيطاني 
انحاللدددي التوسددديي اليددددواني  ذلدددك وددددءا  و فددددار "وعدددد ومردددور" القاضدددي ب"إقاتددد  وطدددن قدددوتي لمييدددود فدددي 

عمدى فمسدطين الفدادر عدن "عفدو  األتدم" ويدد أن جداءت فمسطين" وتضدتينو فدي فدك ا نتدداب الوريطداني 
نتدددائي الحدددرب اليالتيددد  األولدددى لتفدددمح  وريطانيدددا  خفوفدددا   ولتفدددمح  دول ا سدددتيتار الغرودددي  عتوتدددا   
تددرورا  و فدددار ىيئدد  األتددم قددرار تقسدديم فمسددطين لددم قددرار ا عتددراف ب"دولدد " "إسددرائيل" عضددوا  فييددا ويددد أن 

يد  اللانيد  لتفدمح  الو يدات التتحددة وحموليدا تحدل وريطانيدا فدي قيدادة تحدور دول جاءت نتائي الحدرب اليالت
لتدا توقدى  5603ا ستيتار الغروي  تيريجا  عمدى عددم تحريدك سداكن ضدد احدتالل "إسدرائيل" فدي حدرب اليدام 

تددن أرض فمسدددطين  عددددا احدددتالل سدديناء والجدددو ن  ويدددد أن جددداءت النتددائي انقميتيددد  لتمدددك الحدددرب لتفدددمح  
"إسدددرائيل" وحمرائيدددا الغدددرويين وقيدددادة الو يدددات التتحددددة  وفدددو   إلدددى عددددم تسددداءل  "إسدددرائيل" جدددديا  ضدددد تنريدددذ 
تخططدددددات تفدددددادرة أرض الضدددددر  واسدددددتيطانيا وتيويددددددىا  عددددددا ضدددددم القددددددس والجدددددو ن  ودددددل ودعدددددم ىدددددذه 
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الوحيدد فدي التنطقد   التخططات  خاف  تنذ كسوت الو يات التتحددة  حميدف "إسدرائيل" ا سدتراتيجي اللاودت 
 الحرب الواردة  وفارت قطوا  تنرردا  في السياس  الدولي  ونظاتيا وقرارات تؤسساتيا 

لدددذلك  فددد ن   عجدددب فدددي أن تسدددتغل الو يدددات التتحددددة  الراعيددد  لتراوضدددات قيدددادة تنظتددد  التحريدددر اليقيتددد  
الدوطن اليرودي  وفدي التنطقد  عتوتدا    والتدترة تع "إسرائيل"  التحو ت اليافر   ودل التاريخيد   الجاريد  فدي

 نتدددزاع اعتدددراف رسدددتي فمسدددطيني ب"إسدددرائيل" "دولددد  لمشددديب الييدددودت عمدددى أرضدددو التاريخيددد "  وكدددأن ىدددذه 
األرض ليست أرض الشيب اليروي الرمسطيني التي تدا زال نفدرو فداتدا  عمييدا  فيتدا نفدرو اآلخدر تدا زال 

ل وتا انرك يقاوم وكل األشكال والوسائل التتكن   ستردادىا واليودة  جئا  تشردا  تتشولا  وشيادات تمكيتيا  و
إلييا  تا ييندي أن وعدود إدارة أوواتدا و قاتد  دولد  فمسدطيني  إن ىدي إ  تحدض خدداع لتجديدد رىاندات كدذوتيا 
 تجرو  عقدين ويزيد تن التراوضات  وجاءت تقترحات كيرت األتني  األخيرة لتؤكدد أن الشديب الرمسدطيني  
يواجو فدي السياسد  "إسدرائيل" فقدط  ودل وحميريدا ا سدتراتيجي اللاودت  الو يدات التتحددة  أيضدا   ولتودرىن عمدى 
قفددور كددل إدارة فمسددطيني  لمفددراع   تضددع الدددفاع عددن األرض وتيزيددز فددتود وتقاوتدد  أىميددا فددي فددمب 

تردداوض فددي ظددل ا سددتيطان وخددارج ورناتجيددا  سياسدديا  وتيدددانيا   وىددو تددا   يكددون جددديا  وشدداتال  إ  ووقددف ال
رعايدد  ىيئدد  األتددم وترجييدد  قراراتيددا  أت و عددادة وندداء التشددروع الددوطني الرمسددطيني ويددد أن فككددت عنافددره 
التراجيدددات السياسدددي  التجانيددد  التتسدددرع   وينتدددا تراعيدددل ا نقسدددام الدددداخمي الرمسدددطيني  وانكرددداء تراكدددز القدددوة 

قيادة تنظت  التحرير ورعاي  الو يات التتحدة لمتراوضات ويدد عقددين اليروي  عمى ىتوتيا الداخمي   وتتسك 
تن خيوات الرىان عمى حياديتيا  ىي تدا يشدجع إدارة أوواتدا اليدوم عمدى اتخداذ ىدذا التوقدف التيدادت لمشديب 

 الرمسطيني وقضيتو وحقوقو الوطني  
يني  التسدددمح  التيافدددرة التدددي يحيدددل األتدددر ىندددا إلدددى تراجدددع فمسدددطيني اسدددتراتيجي عدددن تسدددار اللدددورة الرمسدددط

وانطالقيا في أواسط ستينات القرن التاضي عاد الشيب الرمسطيني وأتسك زتام قضيتو ويد عقدين تن التيو 
وا لتواس والرىانات الراشم   ودخل النضال الوطني الرمسطيني ترحم  َتد  ألترت ويد عقدين تدن التضدحيات 

الشدددديوي  الكوددددرل التددددي وتيدددداظم  5653وعيدددد  انتراضدددد  كددددانون األول الجسدددديت  واننجددددازات الكويددددرة قرزتيددددا الن
إنجازاتيدددا التيدانيددد  وعتدددق وفددديرة شددديارىا السياسدددي النددداظم  "الحريددد  وا سدددتقالل"  تدددوافرت "إتكانيددد  واقييددد " 

قاتدد  دولدد   5603لوضددع األراضددي التحتمدد  عددام  تحددت إشددراف دولددي تؤقددت عمددى طريددق إنيدداء ا حددتالل واق
  وسدديدة وتددن دون تقايضددتيا وحددق الالجئددين فددي اليددودة إلددى ديددارىم األفددمي  كحددق تكمرددو فمسددطيني  تسددتقم

قدددرارات الشدددرعي  الدوليددد   ووتحقيقدددو فقدددط يتحقدددق الدددروط ودددين الترحمدددي وا سدددتراتيجي تدددن الحقدددوق واألىدددداف 
ت خدالل عقددين الرمسطيني    يوتيا تحركت الو يات التتحدة لذوه تمك انتكانيد  الواقييد  سياسديا   ودل ونجحد

ونفف اليقد تن رعاي  تراوضات "تدريد" و"أوسمو" اليولي  في إجياض ا نتراض  سياسيا   وففدل القضدي  
واسدتترار التراوضدات تدع تفدادرة  121الرمسطيني  عن ويدىا القوتي  واختدزال القدرارات الدوليد  فدي القدرار  

ألخيرة عمى القضي  الرمسدطيني  اسدتراتيجي  والدرد األرض واستيطانيا وتيويدىا   إذا  تخاطر تقترحات كيرت ا
نيدداء احتكددار  السياسددي عمييددا يجددب أن يكددون اسددتراتيجيا  عوددر نقددل تمددف الفددراع إلددى ىيئدد  األتددم التتحدددة واق

 الو يات التتحدة لو 
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ي د إسدرائيمي  يتوسددطو األتيركدان الدذين أرغتددوا الطدرف الرمسددطيني أجيدل تتاتدا  تددا الحاجد  لترداوض فمسددطين
عمددى تقددديم تندداز ت وشددأن إعددادة عجمدد  التردداوض تددن جديددد  وينتددا ظمددت إسددرائيل تمتزتدد  وتيتيددق وتكددريس 

 ا ستيطان  واألىم أنيا تجاىر واستحال  و دة سالم في التنطق  
تددو  وثخرىددا تجيئددو إلددى التنطقدد  وددالتزاتن تددع وفددول وزيددر الخارجيدد  األتيركددي جددون كيددرت الددذت كلددرت جو 

التددنخرض القطوددي إلددى التنطقدد   ىددذا الددوزير يودددو أنددو قددرر انففدداح الحقيقددي عددن تجددرل عتميدد  التردداوض  
 التي كانت تنذ انطالقتيا تحاط  وسري  تات  

ان" وواشدنطن والخداص قول كيرت والحديث عن ونود خطتو األتني   كان الرئيس واراك أوواتا في تنتدل "سداو
انسدرائيمي  يقدول إن "ىنداك حاجد  لوجددود فتدرة انتقاليد "  األتدر الدذت ييندي تدن حديلددو  -والفدراع الرمسدطيني

 فيوو  تحول السمط  الرمسطيني  إلى دول  وروط ذلك والوضع انسرائيمي تحديدا  
سددرائيل عمددى غددور األردن ليشددر ىددذا التفددريه إلددى جانددب ونددود خطدد  كيددرت األتنيدد   التتيمقدد  ووقدداء سدديطرة إ

سنوات  ييني أن األتيركان يوافقون عمى التسيى انسدرائيمي اليدادف إتدا و قنداع السدمط  الرمسدطيني  الدذىاب 
إلددى تروددع انتددالءات انسددرائيمي   أو إحراجيددا لترشددل التراوضددات تددن طرفيددا ووالتددالي تفددوه التسددؤول  عددن 

 ىذا انجراء 
أن واشددنطن تريددد فددرض ترتيوددات انتقاليدد  عمددى الطددرف الرمسددطيني  ثخددذة  ويددين أت عاقددل يالحددظ عمددى الرددور 

سددرائيل  تددع عدددم  ا عتوددار  إوقدداء السددمط  عنددد فددر  الحكددم الددذاتي التراقددب تددن جانددب الو يددات التتحدددة واق
 الخوض في ويض التمرات الحساس  والتيت  وتأجيميا 

ي حديلدو  وليمدو يقدول إن أت تسداع  لالترداق وددين األىدم تدن ذلدك  أن أوواتدا استحضدر توضدوع قطداع غددزة فد
الطدددرفين الرمسدددطيني وانسدددرائيمي سدددترتكز عمدددى خريطددد  الضدددر  الغرويددد   وتسدددتلني غدددزة تدددن حسدددو  التحدددول 

 الدو ني  ىذا في حال وافق الرمسطينيون عمى الطموات انسرائيمي  
عمييدا اسدتيالك تدا يزيدد عدن نفدف التيمد   لكم أن تتخيموا أن تسع جو ت قام ويدا كيدرت إلدى التنطقد   زائددا  

التي حددىا الوزير والتقررة تسي  أشير  لموفول إلى اتراق وين الطرفين الرمسدطيني وانسدرائيمي  وتدع ذلدك 
 يودو أن الوون شاسع في وجيات النظر  كتا يودو أن الطرف األتيركي   يمتزم وفرات الحياد 

يالقات إستراتيجي  تع إسدرائيل  و  يتكدن ألت أحدد أن يقتندع ونزاىد  تيروف عن الو يات التتحدة ارتواطيا و
الطرف األتيركي الذت قرر أن يكون قول كل شديء  شدريكا  نسدرائيل فدي عتميد  الترداوض  ذلدك أن الحدديث 
فراح   عن توضوع وقاء غور األردن تحت السيطرة انسرائيمي   يشكل ضروا  لكل الجيود التوذول  تن أجل 

 التراوضات إنقاذ 
تن وين السيام الكليرة التي تقتدل التراوضدات  توضدوع انفدرار انسدرائيمي عمدى ييوديد  الدولد   إذ   يوددو 
أن توضددوعا  واحدددا  فقددط يشددكل اليقدددة فددي التنشددار  إنتددا ىددي كليددرة التمرددات التددي تددن شددأنيا نسددف اليتميدد  

 التراوضي  ورتتيا 
ألتنيدد  فددي ىددذا الوقددت والددذاتأ خفوفددا  وأن الو يددات التتحدددة لكددن لتدداذا يرفدده كيددرت عددن تالتدده خطتددو ا

تتريم اليواجس األتني  انسرائيمي  وتيرف تطالويا والكاتلأ روتا ىذا انعالن ترتوط وأكلر تدن جاندب  ليدل 
 أوليا الوضع الرمسطيني التتيالك الذت   يستند إلى أت ظير داخمي أو خارجي 

مسددطيني  أقددل تددا يتكددن أن يقددال عنددو إنددو فددي أضدديف تراحمددو  و  يسددته لددو حقيقدد   ووددالنظر إلددى الواقددع الر
ا نخددراط فددي تراوضددات تددع طددرف تيدداد ويتتتددع والرحولدد  والقددوة  واألنكددى تددن ذلددك أنددو   يوجددد طددرف نزيددو 

 إنتا ىم األتيركان الذين يدلمون إسرائيل أيتا د ل 
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ن ضيرو وتشرذتو ىو اآلخر ينيكس سموا  عمى قدراتو لم إن الوضع اليروي والجتم    يوشر والخير  ويودو أ
الدوموتاسدددي  وعمدددى القضدددي  الرمسدددطيني   فيدددذا ىدددو ا سدددتيطان يوندددى ودددوتيرة فددداروخي  لمغايددد   وودددالرغم تدددن 

تميددون دو ر خددالل الشددير الحددالي   531تضدداعر  تيزانيدد  التسددتوطنات ويشددر تددرات وتددا يفددل إلددى حددوالي 
 إسرائيل ويوقريا عند حدىا  تع ذلك لم نستع عن توقف يمجم

وعمددى اعتوددار أن اليددرب تنشددغمون فددي ىتددوتيم الداخميدد   فدد ن ذلددك يشددكل الترحمدد  الذىويدد  نسددرائيل حتددى 
تسدتكتل تشداريييا فددي الضدر  الغرويد   أضددف إلدى ذلدك أن تددل أويدب تخمدط تمددف التراوضدات وتمدف ا تردداق 

 الدولي تع طيران حول التمف النووت 
اق جنيدددف الدددذت أغضدددب إسدددرائيل كليدددرا   ضدددغط األتيركدددان عمدددى نتنيددداىو تدددن أجدددل تجتيدددد قوددل أيدددام تدددن اترددد

ا ستيطان  وفيل األخير ذلدك حتدى   ترشدل التراوضدات  لكندو أعداد السدتاح وتكليدف ا سدتيطان تزاتندا  تدع 
 التوفل إلى اتراق دولي تع طيران 

ة التوفددل إلددى اتردداق جنيددف  قدددرر أن حددين لددم يددتتكن نتنيدداىو تدددن إقندداع واشددنطن وضددرورة التتيددل وخطدددور 
يستأسددد ويرددته ا سددتيطان عمددى غاروددو  حتددى يودددت انزعاجددو الشددديد تددن ىددذا ا تردداق الددذت ييتقددد أنددو يحقددق 

 تفمح  إيران ويتضي ويا قدتا  في تخفيب اليورانيوم وفو   إلى التتكن تن فنع القنوم  النووي  
إن "جيودنا لمتوفل إلى السالم ودين الرمسدطينيين وانسدرائيميين ويظت  لسانو قال نتنياىو في تنتدل "ساوان" 

سوف لن تحقق شيئا  إذا نجحت إيران في فنع قناول نووي "  ىذا ييني أو   أن نتنياىو   يرغب في تحقيدق 
سالم تع الرمسطينيين إ  كتا يريد ىو  ولانيا  تحاول إسرائيل اليتل وقوة تن أجدل إفشدال اترداق جنيدف وشدأن 

 لنووت انيراني ا
في تيرض حديلو أوضه نتنياىو سياس  إسرائيل فدي تياتميدا التراوضدي تدع الرمسدطينيين وفدي توقريدا أيضدا  
تن التمف النووت انيراني  إذ تقوم ىذه السياس  وفق حديث نتنياىو عن أىتي  الدوموتاسي   لكن حين تكون 

 تقرون  وشروط وعقووات    إلا 
رمسطيني ستنجه الدوموتاسدي  إذا وافدق الرمسدطينيون عمدى الشدروط انسدرائيمي   تدع تدا وتينى أن في التمف ال

يترتب عمى ذلك تن ضغط أتيركي  وعقووات إسرائيمي  اقتفادي  وغير ذلدك  وىدذا حدال التوقدف انسدرائيمي 
اسدي  تن التمدف الندووت  الدذت يقدوم عمدى ترعيدب وعقوودات قويد  وتيديدد عسدكرت حقيقدي  حتدى تدنجه الدوموت

 وتأتي أكميا 
وعمدى كدل حدال  تسدتريدة إسدرائيل سدواء تدن فشدل التراوضدات تدع الرمسدطينيين أو تدن نجاحيدا  فد ن نجحددت 
ن فشمت التراوضات فييني ذلك  فيذا ييني القوول الرمسطيني والتنازل لفاله إسرائيل وأتنيا انستراتيجي  واق

 أن تل أويب تاضي  في تخططاتيا الينفري  
لرئيس أوو تازن تكسور الظير ألسواب ا نقسام الرمسطيني والتشتت اليروي  ف ندو لدن يحيدد عدن وطالتا أن ا

اعتوددددار السددددالم خيدددداره انسددددتراتيجي  الميددددم سددددول أنددددو سدددديطرق ودددداب التحافددددل الدوليدددد   سددددتكتال النضددددال 
 الدوموتاسي  ويد أن يضيع الوقت وترشل التراوضات 

  إن لددم يكددن اليددوم فرددي التسددتقول التنظددور  ألنيددا   ترتكددز عمددى وشددئنا أم أوينددا ستسددقط التراوضددات أرضددا  
أرضي  فمو   وألن أطرافيدا فدي خدالف ودائن وواسدع  وأحددىتا تفداب وداليقم  واألىدم أن الالعدب األتيركدي 

 قرر سمرا  الميب لفاله إسرائيل ودفينا نحو "الخوازيق" 
 56/51/1653، 68عرب 
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 يرانية مع الغرب؟لما ا تغيب فمسطين عن األجندة اإل 35
 خالد الحروب
عنددددتا يجدددد الجدددد فدددي السياسددد  والتسددديس تتفددددر التفددداله الياريددد  األجنددددات وتدددتيتش الخطاودددات الوالغيددد  
والشددديارات الرنانددد   فدددي كدددل سياسددد  وجددددت عمدددى وجدددو األرض ىنددداك تحركدددات أساسدددي  وجوىريددد   وىنددداك 

قدديم أو التوددادئ أو النوايددا التيمندد   لدديس ىددذا شدديارات ورطاندد  تجّتددل تمددك التحركددات وتكسددوىا وطوقدد  تددن ال
وجديد ول إعادة إنتاج يوتي لفر  السياس  ذاتيا وافدطراع القديم واألخدالق تييدا    تسدتطيع قدوة غازيد  أن 
ترفه ودالرم التد ن أن ىددفيا ىدو الغدزو وا حدتالل  ودل تضدع ىددفا نوديال  وراء تدا تقدوم ودو  كدأن تقدول وأنيدا 

ئ تيينددد   تلدددل الديتوقراطيددد  والحريددد   أو قددديم الحضدددارة وا سدددتنارة كتدددا فدددي الحقوددد  تسددداعد عمدددى نشدددر توددداد
الكولونيالي   أو نشر دين تيين كتا في تاريا انتوراطوريات التسيحي  وانسالتي   وىكذا  إيران التيافدرة  

 يحرددر تحددت طوقدد  كتددا وقيدد  الدددول    تحيددد عددن تدداريا السياسدد  والتسدديس  وروتددا   تُددالم كليددرا   وددل تددن  
الشدديارات والخطاوددات ليفددل إلددى جددوىر وتحددرك السياسدد  انيرانيدد  ىددو الددذت ُيددالم  إيددران اللوريدد  الختينيدد  

فددي قمددب حتمتيددا الشددياراتي  خددالل أكلددر تددن لاللددين سددن  تاضددي   لتحتددي « التقاوتدد »و « فمسددطين»وظرددت 
يع النرددوذ انقميتددي فددي الخددارج  تددن حددين وتتددرر سياسدد  واقييدد  قائتدد  عمددى تكددريس النظددام فددي الددداخل وتوسدد

آلخدددر تدددوفر الظدددروف والتحدددو ت فرفددد  لكشدددف التنددداقض ودددين الشددديار والتتارسددد   وىدددذا تدددا تتيحدددو ترحمددد  
يران عمى التمف النووت   التوافقات الجزئي  واألولي  وين الغرب واق

انيرانيين: اين تقع فمسدطين فدي  فينا واليوم  يغدو تن التشروع تقديم السؤال التالي  والذت يتطمب اجاو  تن
أجندة التراوضات والنتائي الُتستيدف   خاف  وأن الخطاب انيراني وشأن اتتالك القدرة النووي  كان يستوطن 

وتنافرة فمسطين والرمسطينيين وتياداة إسرائيل كحجر األساس في كدل التيوئد  « التقاوت  والتتاني »تسأل  
ي  التتيمقدد  وتمددك القدددرةأ إذا كانددت فمسددطين  وكتددا دأب ذلددك الخطدداب عمددى والدعائيدد  الرسددتي  وغيددر الرسددت

التوكيدد والقدول  قضدي  التسدمتين األولدى  وقضدي  إيدران األولدى تويدا  لدذلك  فمتداذا لدم تودرز فدي جددول أعتددال 
التراوضددات تددع القددول الكوددرلأ لتدداذا لددم تضددع طيددران ولددو شددروط الحددد األدنددى  تددن تلددل تطويددق الشددرعي  

ولي  والقانون الدولي في القضي  الرمسطيني   وتروط تناز تيا في التمف النووت ووروز سياس  غرويد  جديددة الد
إزاء فمسدددطين والرمسدددطينيينأ ولتددداذا يندددزوت خطددداب التقاوتددد  والتتانيددد  فدددي المحظدددات الحاسدددت  تدددع الغدددرب  

يراني  القوتي  الوحت أ كيف ندوائم ودين الداعم الرئيس نسرائيل  و  نرل عمى طاول  التراوض إ  التفاله ان
تيدا   والخطداب « الجتاىير انيراني  واليرويد »خطاب التقاوت  والتتاني  الذت توجيو طيران نيارا  وليال  إلى 

 الوراغتاتي القائم عمى التقديرات ا ستراتيجي  لمتفمح  القوتي  انيراني أ
ك طيدددران وتركيزىدددا التطمدددق عمدددى تفدددالحيا السياسدددي  تدددن ناحيددد  سياسدددي  وحتددد  وتحميدددل ودددارد  نريدددم انيتدددا

وا قتفادي  وتحاول  تيظيم تا يتكن أن تحققو في التراوضات والفرق  تع الغرب  وروتا لدم يكدن ألحدد أن 
الذت ضمل و  زال يضمل التاليين في التنطق  لم « التقاوت »يطمب تنيا غير ذلك لو  أنيا تتشدق وخطاب 

تا تددأتي أت لحظدد  اختوددار جديدد   كتددا اآلن  وألنيددا اسددتخدتت ذلددك الخطدداب طددويال     يموددث أن يتوخددر عنددد
 فتن حقنا تحاسوتيا وتساءلتيا عن ذلك اآلن     وطويال  

تن حق كليرين أن يسألوا أيضا  أنفار ايران وأنفار خطاويا ا دعائي حول التقاوت  والتتاني  عن توقدف 
  فدددي األجنددددة التراوضدددي   ولتددداذا تتوخدددر ىدددذه القضدددي  فدددي التتارسددد  الومدددد القائدددد وشدددطوو القضدددي  الرمسدددطيني

السياسي  انيراني  عند التحطات ا نيطافي   لم نراىا تشتيل تن جديد عندتا يكدون الظدرف تحتدال  والتزايددة 
نظدام المرظي  والينتريات المغوي أ لتاذا   يظير ىذا الخطاب في السنوات األخيرة إ  في سوري  ولتنافدرة ال
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الدذت تجسدد ىنداك سدول الوقدوف ضدد حريد  الشديب « التقاوتد  والتتانيد »األسدت ضد شديوو  وتدا ىدو ندوع 
السددورت وتحددرره تددن النظددام التسددتود والوددائس  لددم تسددميم السددالح ا سددتراتيجي الكيتدداوت لمغددرب  وا ستسددالم 

لقددددول اآلن إن التوضددددوع الكاتددددل لمضددددروات انسددددرائيمي  التتالحقدددد  تددددن الحددددين ل خددددرأ تددددن حددددق كليددددرين ا
الرمسطيني وكل خراف  التقاوت  والتتاني  في الخطاب انيراني  كتا ىي في الخطاب األسدت  لدم تكدن يوتدا  
ن وطأة تمك القضي  تجيل أولئك التاليين  سول توظيف ستي وتتوافل لقضي  تحظى وتياطف التاليين  واق

   وتا في ذلك طيران يوافمون إعطاء الررف  تمو األخرل لكل تن يتشدق ويا
تن حق كليرين أن يتسداءلوا لتداذا لدم تضدع طيدران شدروطا  إقميتيد  تخددم فمسدطين والرمسدطينيين عمدى طاولد  
التراوضات في الوقدت الدذت تضدع إسدرائيل فيدو شدروطيا عودر تتلمييدا غيدر التواشدرين  سدواء األتيدركيين أو 

يتحدددث ومسددان نتانيدداىو فددي التراوضددات ولدديس  األلتددان  وددل وتددن خددالل الددرئيس الررنسددي نرسددو الددذت فددار
ومسددان تفدداله فرنسدداأ حتددى تددن ناحيدد  وراغتاتيدد  وسياسدد  تفددمحي  وييدددة عددن التوددادئ وادعدداءات خطدداب 
التقاوتددد   تدددن حدددق كليدددرين أن يتسددداءلوا عدددن ىدددذا الغيددداب الراضددده لكدددل تدددا لدددو عالقددد  ورمسدددطين والقضدددي  

  ىتتام انيراني الرمسطيني  وا ختراء الكمي ليا عن أجندة ا
ترة أخرل تتودل السياس  انيراني  في جوىرىا الحقيقي وىو أنيا ُتقادة وووفم  التفمح  القوتيد  انيرانيد    
أكلدددر و  أقدددل  وأحدددد جواندددب ىدددذه التفدددمح  القوتيددد  ىدددو الددددفاع عدددن تفددداله ايدددران وتكدددريس الددددور والنردددوذ 

مى الجزء األول تن ىذه السياس   وىو الدفاع عن التفاله انيراني في التنطق   وىنا   يتكن ا عتراض ع
الحيوي  نيران  ألن ذلك تا يجب أن تقوم وو كل دولد  وكدل نظدام فدي أت ومدد  لكدن ا عتدراض عمدى سياسد  
ايران الراىن  في التنطق  يأتي تن زاويتين: األولى ىي أن ىاجس تكريس الددور والنردوذ ُيتدرجم عمدى األرض 

الجددوار اليرودي وتجيدديش الشديي  اليددرب وفدق تقسديت  طائريدد  وشدي  فددي كدل دولدد  يتواجدد فييددا  تددخال  فدي دول
شيي   والزاوي  اللاني  ىي اتتطاء خطاب التقاوت  والتتاني  وتفددر جويد  الينتريدات المرظيد  فدي تدا يتيمدق 

تددن لونددان و  ورمسددطين وتددا ينددتي عددن ذلددك تددن عسددكرة وانقسدداتات فددي ومدددان تحددددة فددي التنطقدد   ذلددك أنددو
  وفو   وليس انتياء إلى الديتن والحدوليين  «الجياد ا سالتي«و« حتاس»إلى فمسطين حيث « حزب اهلل»

عتمت إيران عمى تيتيق الخالفدات الداخميد  وتقدويض الوحددات الوطنيد  وشدراء الدو ءات وخمدق تيدارات تاويد  
ض الندداطقين واسددم الحركدد  الحوليدد  ُيضددّتن ليدا تحددت شدديار التقاوتدد   وتددن جوانددب الكوتيددديا السدوداء أن ويدد

 دعم التقاوت  في فمسطين وتواجي  إسرائيل في تفريحاتو ىنا وىناك!
الذت لم نر أفراده وضواطو « جيش القدس»وتحت شيار التقاوت  شّغمت ايران تاكينتيا الدعائي  ول وأنشأت 

واتجددداه القددددس  وددل شددديدناه ينشدددط وقادتددو يخططدددون ويقدداتمون إ  فدددي اليدددراق وسددوري   ولدددم يطمدددق رفافدد  
ويقاتل فدي الجدوار اليرودي  لتداذا تتددخل طيدران فدي الشدأن اليراقدي األتندي واليسدكرت وتسديطر عميدو توظرد  

أ ولتدداذا تنشددط فددي قتددل السددوريين وتقددف وددالطول واليددرض تددع نظددام فاسددد وُتسددتود وكددل ذلددك «القدددس»اسددم 
الكورل في اليالم والتي تخشى ورناتجيا النووت وتتجو  أ لم عندتا تجمس تع كل القول«القدس»تحت وواسم 

نحددو فددرق  كوددرل تددع تمددك القددول  ف نيددا تتددرك القدددس وأىميددا خددارج قاعدد  التراوضددات وترتددد إلددى تفددمحتيا 
نيدا كدأت دولد   انيراني  الفدرف  والياريد أ سدُيقال ىندا  تدرة أخدرل  إن ايدران   تسدتحق أن تُدالم عمدى ذلدك  واق

 عب سياسي في أت تكان  تحاول ان تستخدم كل تا تستطيع تن أوراق لتيظيم تفالحيا في اليالم وكأت 
ن المددوم  نيددا تقدددم وتددؤخر اسددتخدام تمددك األوراق وحسددب تددا تددراه تناسددوا زتانددا وتكانددا   واق القوتيدد  وانقميتيدد   واق

ووغائيدد  عتيدداء  وأفدداوع ا تيددام يجددب أن تتوجددو إلددى أولئددك الددذين   يزالددون يركضددون خمددف إيددران ويددرددون
خطاويددا ا دعددائي حددول التقاوتدد  وفمسددطين  عمددى ىددؤ ء أن يتدددوروا القددراءات انسددرائيمي  التددي تتوافددق وتنددذ 
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سددنوات طويمدد  عمددى أن ايددران   تركددر فددي خددوض ات تيركدد  تددع إسددرائيل  وأن ذلددك ثخددر ىتيددا  وأن اليددين 
ودددي أو   ولانيدددا  وأخيدددرا   وأن كدددل تزايددددات نتانيددداىو انيرانيددد  والنردددوذ انيراندددي تتوجيدددان لمتنطقددد  والجدددوار الير 

واليتدددين انسدددرائيمي ىددددفيا رفدددع سدددقف التراوضدددات وتيكدددس اليدددوس عمدددى إوقددداء إسدددرائيل الدولددد  األولدددى فدددي 
التنطق  تن ناحي  النروذ والسيطرة  وليس خوفا  تن توجدو الفدواريا النوويد  انيرانيد  إلدى إسدرائيل  ألن ذلدك 

ألجندددة انيرانيدد  اليسددكري  أساسددا   كتددا أن فمسددطين كميددا ليسددت واردة فددي األجندددة انيرانيدد  لدديس واردا  فددي ا
 السياسي   كتا رأينا ساوقا وكتا نرل اليوم 

 51/51/1653، الحياة، لندن
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