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الفمسـطينية  بمـا ال يمـس الثوابـتمسـتعدون لتقـديم التنـازالت ه..هنية: الشعب الفمسطيني لن يفـرط بأرضـ 2
 من أجل المصالحة 

أكد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية عمى عدـ التفريط باألرض وعدـ التنازؿ عنيا أو المساومة : غزة
را األرض ىي جوىر الصراع مع االحتالؿ الصييوني، مشيرا إلى مخططات االحتالؿ لسرقة عمييا، معتب

 األرض الفمسطينية.
وقاؿ رئيس الوزراء خالؿ خطبة الجمعة، والتي جاءت بالتزامف مع ذكرى يـو األرض :"إف ىبة يـو األرض 

في وجو االحتالؿ  1948اـ كانت أولى ىبات أبناء الشعب الفمسطيني داخؿ فمسطيف المحتمة ع 1976عاـ 
ألؼ دونـ مف أراضي  21وسياساتو في سرقة األرض، حيث اندلعت بعد أف قاـ االحتالؿ بسرقة نحو 

 الجميؿ األوسط".
وأضاؼ "كانت تمؾ المواجية عالمة فارقة في تاريخ الصراع مع االحتالؿ حيث ارتقى ستة شيداء ليؤكدوا 

 ال مستقبؿ لالحتالؿ عمى أرض فمسطيف". عمى دورىـ في حماية األرض واليوية وأنو
وأوضح أف ذكرى يوـ األرض ليذا العاـ تحمؿ عدة رسائؿ األولى أف الشعب الفمسطيني في كؿ أماكف 
تواجده ال يفرط باألرض وال يساوـ عمييا باعتبارىا جوىر الصراع مع االحتالؿ، "وأف المشروع الصييوني 

 ستثني جزءا مف أرض فمسطيف فالضفة تعاني مف غوؿ االستيطاف".القائـ عمى السرقة والنيب لألرض، ال ي
"ونؤكد عمى أف أرض فمسطيف أرض عربية إسالمية ال تنازؿ وال تفريط وال مساومة عمييا، فيـو  وقاؿ:

 األرض مف المعالـ البارزة بتاريخ جيادنا ومقاومتنا مف أجؿ أرض فمسطيف والمقدسات".
األرض يرسخ وحدة الشعب الفمسطيني في أماكف تواجده سواء في أراضي وأكد رئيس الوزراء عمى أف يوـ 

، أو الضفة وغزة والشتات والمنافي، "وفي إحياء الشعب الفمسطيني ليذا اليـو يجدد الوعي ويبعث رسائؿ 48
 بأف ىذا الشعب ال يمكف أف ينسى أو يفرط بأرضو وىو شعب موحد فوؽ أرضو وألجؿ أرضو".

إلى أف ىذا اليوـ يوحد األمة العربية واإلسالمية أيضًا نحو القدس واألقصى، مؤكدا  وأشار رئيس الوزراء
الرفض التاـ لمتوطيف والتيجير والمساومة الذي يتعرض لو الفمسطينيوف، مؤكدا عمى أف فمسطيف ىي الوطف 

ا أف الشعب وال بديؿ عنيا، رافضا ما يثار عف مشاريع توطيف في األردف أو سوريا أو حتى سيناء، مؤكد
 الفمسطيني كاف دوما يرفض تمؾ المشاريع.

وبيف ىنية في خطبتو :"أننا نواجو حمالت متواصمة حتى نتخمى عف أرضنا وكاف آخرىا حتى اآلف زيارة 
الرئيس األمريكي والذي أراد مف خالؿ زيارتو ترسيخ قوة الكياف وبقائو في ظؿ المتغيرات في المنطقة التي 

 نرى أف الزيارة جاءت لتطمئف الكياف في ظؿ المتغيرات". تشيدىا األمة، إننا
وأضاؼ "وىنا نوجو نداء لمسمطة الوطنية الفمسطينية التي ال تزاؿ تبحث عف أوىاـ السالـ، وتظف ظف الخير 
بأمريكا وترىف سياساتنا الداخمية عمى السياسات األمريكية، نقوؿ ليا حذاري مف الوقوع في فخاخ المحاوالت 

ة، وفخاخ الماؿ السياسي الذي يقدـ لتبقي في مربع المراوحة ومربع التيو السياسي، والبقاء بعيدا عف السياسي
المصالحة الفمسطينية، حيث كاف مف الواضح أف مف أىداؼ زيارة أوباما وضع العصي في دوالب 

 المصالحة".
اع والتمسؾ بأرضيـ، داعيا في الدف 48وأشاد رئيس الوزراء بجيود أبناء فمسطيف المتواجديف في أراضي 

إياىـ لمزيد مف الجيد والعمؿ كونيـ ينوبوف عف كؿ األمة في الدفاع عف أرض فمسطيف وفي التصدي 
سالميـ.  لالحتالؿ ومخططاتو، موجيا ليـ التحية بتمسكيـ بفمسطينيتيـ وعروبتيـ وا 
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االستقالؿ مف خالؿ "مشروعنا وأوضح رئيس الوزراء أف الشعب الفمسطيني ينظر إلى مستقبؿ واعد بالحرية و 
المرتكز عمى حماية الثوابت والمقاومة وىو المشروع الذي يصعد وفي صعود مستمر وىو بالتالي صعود 

 لألمة في الدورة الحضارية الحالية، بينما مشروع االحتالؿ في انحسار وانحدار ".
مى رأسيا حؽ العودة، مجددا وأكد عمى التمسؾ بنيج المقاومة والصمود والتمسؾ باألرض والحقوؽ وع

التمسؾ بالوحدة والحرص عمى إنجاز المصالحة، وأبدى االستعداد التاـ لتقديـ التنازالت مف أجؿ تحقيقيا بما 
ال يمس الثوابت والحقوؽ الفمسطينية، كما جدد التمسؾ بالعمؽ االستراتيجي لألمة وىو العمؽ العربي 

 واإلسالمي واإلنساني.
 22/3/2013، لإلعالمالمركز الفمسطيني 

 
 نقطة ارتكاز لمصداقية الجهود الدولية األسرىفراج عن عريقات: اإل 2

قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات، إف االفراج  :الحياة الجديدة -اريحا 
س مع رئيس ، اضافة الى ألؼ أسير، بحسب تفاىـ الرئي1994عف االسرى خاصة الذيف اعتقموا قبؿ 

الوزراء االسرائيمي االسبؽ اييود اولمرت، وكذلؾ الذيف اعتقموا بعد اطالؽ سراحيـ فيما عرؼ باسـ صفقة 
 شاليط، يعتبر نقطة ارتكاز لمجيود الدولية المبذولة إلطالؽ عممية السالـ.

 15رى اكثر مف وأوضح عريقات لدى استقبالو رئيس مجمس النواب التشيمي نيكوالس مونكيبرد، أف بيف االس
نائبًا مف اعضاء المجمس التشريعي بمف فييـ احمد سعدات اميف عاـ الجبية الشعبية، ومرواف البرغوثي 
عضو المجنة المركزية لحركة فتح، وعدد مف نواب حركة حماس وعدد مف اعضاء المجمس الوطني 

 الفمسطيني ومنيـ فؤاد الشوبكي.
التزامات اسرائيؿ تمامًا كما ىو الحاؿ بالنسبة الى وقؼ كافة وشدد عمى أف االفراج عف االسرى جزء مف 

عادة فتح المؤسسات الفمسطينية في القدس الشرقية المحتمة  النشاطات االستيطانية وبما يشمؿ القدس، وا 
عادة االوضاع الى ما كانت عميو قبؿ ايموؿ عاـ  عادة االنتشار لمقوات االسرائيمية، مشيرا إلى 2000وا  ، وا 

 المسائؿ وغيرىا التزامات عمى الحكومة االسرائيمية مف االتفاقات والموقعة وخارطة الطريؽ. اف ىذه
 30/3/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 تحضرها حماس لمناقشة المصالحة لن يحضر قمة عربية عباس: "الشرق األوسطـ"ل فمسطيني مصدر 3

أف القيادة الفمسطينية لف تحضر قمة عربية « الشرؽ األوسط»أكد مصدر فمسطيني مطمع لػ: كفاح زبوف
تحضرىا حماس، في إشارة إلى دعوة أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني عقد قمة عربية مصغرة في 

 القاىرة لمناقشة المصالحة.
 وقالت المصادر، إف الرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف( مستعد لحضور مثؿ ىذه القمة، لكف 

 
لف يسمح »ركة حماس عمى أف يتموىا اجتماعات مع حماس والفصائؿ. وَأضافت المصادر مف دوف مشا

 «.مطمقا بالمس بوحدانية التمثيؿ الفمسطيني
 30/3/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 التمثيل الفمسطيني ال تأتي عبر القممو أن تفهم أن الشرعية  عمى حماس :الهباش 4
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ني محمود ىباش، وىو مقرب جدا لمرئيس الفمسطيني فكرة عقد قمة ىاجـ وزير األوقاؼ الفمسطي: كفاح زبوف
ال نريد قمة لمتباحث، نريد قمة لألمر، ألمر الفصائؿ »لبحث المصالحة. وقاؿ أمس مف عمى منبر الجمعة: 

قمة لمتباحث، التباحث في ماذا؟ ىناؾ »وتابع متسائال: « والجية التي تعطؿ المصالحة بعقد المصالحة
 «.تنفيذه اتفاؽ ونريد

المنطؽ يقوؿ: أف تعقد قمة لمرؤساء ومف بعدىا يصدر »وَأضاؼ في إشارة إلى رفض القمة بشكميا المقترح: 
 «.الشرعية واحدة وال تتعدد والتمثيؿ واحد والرأس واحد»ومضى يقوؿ: «. الرؤساء العرب تعميمات لمفصائؿ

عربية إلعادة النظر في التمثيؿ وربط اليباش بيف عقد قمة تحضرىا حماس ودعوة حماس القمـ ال
 وىاجـ اليباش حماس بشدة وقاؿ: إف عمييا أف تفيـ أف الشرعية ال تأتي عبر القمـ. الفمسطيني.
إنيـ يحيوف مؤامرات قديمة، لقد حاولوا دخوؿ المنظمة بشروطيـ فمـ ينجحوا ثـ حاولوا االنضماـ »وَأضاؼ: 

 «.آلف يريدوف االنقضاض عمى منظمة التحرير وشرعيتياإلييا عبر الشرعيات لكف المؤامرة انكشفت، وا
 «.إنيـ لـ يفيموا أف التمثيؿ عمد بالدماء عمى األرض وليس عبر القمـ والمؤتمرات»وتابع: 

 واتيـ اليباش حماس بمحاولة شطب التمثيؿ والشرعية الفمسطينية الحالية.
مى شرعية المنظمة، مرجعية واحدة، ىي وقاؿ: إنيـ يمثموف مع أولئؾ الذيف حاولوا االنقضاض سابقا ع

 «.مرجعية الشيطاف»
يريدوف االنقضاض عمى األمة وتدجينيا ليحولوا الشعب إلى مستخدـ رخيص ال سمح اهلل، في »وأردؼ 

 «.مصالح ليس لمشعب فييا ناقة وال جمؿ
 30/3/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 ا لمدولة الفمسطينيةنهاء احتاللهبإ "إسرائيل"الوطني الفمسطيني يدعو إللزام المجمس  5

دعا المجمس الوطني الفمسطيني، اليوـ الجمعة، األسرة الدولية إلى تحمؿ مسؤولياتيا تجاه معاناة : عماف
جبار دولة االحتالؿ اإلسرائيمي عمى إنياء احتالليا لمدولة الفمسطينية،  الشعب الفمسطيني المستمرة، وا 

وصنع السالـ العادؿ القائـ عمى أساس الشرعية الدولية وقراراتيا ذات وااللتزاـ بمتطمبات إنياء الصراع 
وجدد المجمس الوطني، في بياف صحفي، أصدره مف مقره في عماف اليوـ الجمعة، بمناسبة يـو  الصمة.

األرض، دعمو ووقوفو إلى جانب القيادة الفمسطينية ممثمة بالرئيس محمود عباس، في سعيو المتواصؿ 
حدة الوطنية، ورفضو العودة إلى طاولة المفاوضات قبؿ الوقؼ التاـ والشامؿ لالستيطاف الستعادة الو 

 اإلسرائيمي وتحديد المرجعية التفاوضية بشكؿ واضح ودقيؽ.
 

وأكد تمسؾ الشعب الفمسطيني بثوابتو وحقوقو الوطنية، وأف عدواف االحتالؿ المتواصؿ والمتصاعد لف يثني 
جراءات. ىذا الشعب عف مواصمة نضالو  العادؿ ضد االحتالؿ ميما اتبع مف سياسات وا 

 22/3/2013، الشرق، الدوحة
 

 تكثيف المقاومة الشعبية ووأد االنقسام في ذكرى يوم األرضل تدعوالقوى الوطنية منظمة التحرير و  6
الخالد "األياـ": دعت منظمة التحرير والقوى والمؤسسات الوطنية، أمس، إلى إحياء يوـ األرض  –راـ اهلل 

، عبر التمسؾ باألرض، وتكثيؼ المقاومة الشعبية، ورفض محاوالت االقتالع والتيجير التي 37في ذكراه الػ
ينتيجيا االحتالؿ، والمشاركة الواسعة في فعاليات إحياء الذكرى، مشيرًة إلى أف ىذه الذكرى تؤكد وحد 
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سو بأف تكوف الذكرى مناسبًة إلعادة الشعب الفمسطيني عمى جانبي الخط األخضر، مطالبًة في الوقت نف
نياء االنقساـ.  الوحدة الوطنية وا 

 30/3/2013، األيام، رام اهلل
 

 رضوان يستنكر إحراق عشرات المساجد ومنازل المسممين بميانمارإسماعيل  7
ة طالب وزير األوقاؼ والشئوف الدينية الدكتور إسماعيؿ رضواف بمحاسبة المجرميف مف الطائفة البوذي: غزة

(، وذلؾ بإضراـ 3-29الذيف صعدوا مف ىجماتيا ضد أقمية الروىينجا المسممة فى ميانمار اليوـ الجمعة )
 النيراف في عشرات المساجد ومنازؿ المسمميف.

واعتبر رضواف، في بياٍف تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة منو، أف ىذا العمؿ مف قبؿ البوذييف ىو 
جب محاسبة الفاعميف وتقديميـ لممحاكمة الدولية، مطالبًا أبناء األمة اإلسالمية جريمة ضد اإلنسانية ي

بالتحرؾ الفوري والعاجؿ إلنقاذ المسمميف في ميانمار الذيف يتعرضوف ألبشع عممية تطيير عرقي في تاريخ 
اإلسالمي بتقديـ  ونوه إلى أف المسمميف في تمؾ البالد يواجيوف أزمة إنسانية إذا لـ يبادر العالـ البشرية.

 المساعدات التي تساىـ في تعزيز صمودىـ. 
 22/3/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 غراض األمنية"برام اهلل "لأل الفمسطينيةبع ميزانية الحكومة ر  1

راـ اهلل / سػػػما / صػػػادؽ مجمػػػس الػػػوزراء الفمسػػػطيني الخمػػػيس الماضػػػي عمػػػى قػػػانوف الميزانيػػػة لمعػػػاـ الجػػػاري 
 ( مميار دوالر.0،3مف مصروفات جارية بقيمة )(، وتتض1320)

% منيػػا مخصػػص لمرواتػػب )رواتػػب الشػػرطة ومػػوظفي الحكومػػة(، و 48وتفصػػياًل لبنػػود الميزانيػػة، ُنشػػر اف 
% مػػف الميزانيػػة( لالنفػػاؽ 12% لمصػػروفات التشػػغيؿ والتفعيػػؿ،. وُخصػػص مبمػػم يقػػارب المميػػار دوالر )21

وبمغػػت حصػػة االنفػػاؽ  صػػيانة مقراتيػػا والحراسػػات ومػػا إلػػى ذلػػؾ(.عمػػى األغػػراض األمنيػػة )تسػػميح الشػػرطة و 
 %.23-% مف الميزانية، وعمى الصحة22عمى التعميـ 

 المدخوالت
فاف اليدؼ المطروح حتى نيايػة ىػذا العػاـ ىػو  –وفيما يتعمؽ بالمدخوالت المتوقعة لخزينة الدولة الفمسطينية 

( مميػار، تأمػؿ 2،8، فيمػا ُيتوقػع اف يبمػم عجػز الموازنػة )( مميػار دوالرات1،2جباية ضرائب وجمػارؾ بقيمػة )
 السمطة الفمسطينية اف تقوـ بتغطية الدوؿ المانحة، استنادًا الى وعودىا بيذا الصدد.

وفػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ يؤكػػػػد خبػػػػراء االقتصػػػػاد الفمسػػػػطينيوف اف السػػػػيطرة االسػػػػرائيمية عمػػػػى األراضػػػػي والمقػػػػدرات 
حؽ باالقتصاد الفمسطيني خسائر سنوية بقيمة نصؼ مميار دوالر، ُيضاؼ الى والثروات المائية والطبيعية، ُتم

ذلػػػؾ تقييػػػد حركػػػة النقػػػؿ والتنقػػػؿ داخػػػؿ األراضػػػي المحتمػػػة، وسػػػفاالت المسػػػتوطنيف وتنكػػػيميـ بالبشػػػر والشػػػجر 
 والحجر.

 بين غزة ورام اهلل
( الػػؼ موظػػؼ يتمقػػوف 248) وتجػػدر األشػػارة الػػى اف عػػدد مػػوظفي الحكومػػة الفمسػػطينية )القطػػاع العػػاـ( يبمػػم

 ( ألؼ موظؼ في األجيزة األمنية.24رواتب، مف بينيـ )
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ألػؼ موظػػؼ، اكثػر مػف نصػػفيـ  21وفػي غػزة يعمػػؿ فػي األجيػزة األمنية)الواقعػػة تحػت إمػرة حكومػػة حمػاس( 
 ألفًا( مسّجموف في راـ اهلل، ويحصموف عمى رواتب مف حكومة سالـ فياض، وال يعمموف فعميًا فػي اطػار 08)

 شرطة حكومة ىنية. 
 03/0/1320وكالة سما، 

 
 النتشة لالعتقال اإلداري النائبمحكمة االحتالل ُتَحول  9

قررت محكمة االحتالؿ صػباح اليػوـ السػبت، سػجف النائػب فػي المجمػس التشػريعي محمػد جمػاؿ النتشػة لمػدة 
 ستة أشير.

، ضػػمف حممػػة اعتقػػػاالت 1321-0-11وكػػاف االحػػتالؿ قػػد اعتقػػؿ النائػػب النتشػػة مػػػف مدينػػة الخميػػؿ بتػػاريخ
 واسعة شنتيا في المدينة.

 03/0/1320، فمسطين أون الين
 

 "عبيد" ماليةجمال  في فتح : دوافع إطالق النار عمى القياديفي غزة الشرطة الفمسطينية 23
كشؼ المتحدث الرسمي باسـ الشرطة الفمسطينية أيمف البطنيجي، أّف دوافع إطالؽ النػار : نبيؿ سنونو -غزة
ف قبؿ عنصريف مف حركة فتح عمػى القيػادي فػي الحركػة ذاتيػا جمػاؿ عبيػد منتصػؼ الشػير الجػاري، تعػود م

 إلى "حرمانيما مف المساعدات المادية مف قبؿ الحركة".
وقاؿ البطنيجي فػي تصػريحات لػػ"فمسطيف": "إف المتيمػيف اعترفػا خػالؿ التحقيقػات التػي تواصػمت معيمػا مػف 

دار األسػبوعيف الماضػػييف، بانتمائيمػا لفػتح وأف اسػػتيدافيما لػو جػػاء عمػى خمفيػػة قبػؿ المباحػث العامػػة عمػى مػػ
حرمانيما مف المساعدات المادية مف قبؿ الحركة في ظػؿ تػولي عبيػد منصػب عضػو الييئػة القياديػة الجديػدة 

 لفتح في قطاع غزة".
 03/0/1320، فمسطين أون الين

 
 فمسطيني في أرضهتؤكد عمى حق الشعب ال حماس: في ذكرى يوم األرض 22

أكػد مكتػب شػؤوف الالجئػيف فػي حركػة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس" فػي بيػاف لػو : المركز الفمسطيني لإلعالـ
فػػػي الػػػذكرى السػػػابعة والثالثػػػيف ليػػػـو األرض الفمسػػػطيني أف الشػػػعب الفمسػػػطيني لػػػو الحػػػؽ البقػػػاء فػػػي أرضػػػو 

، وأف واقػع االحػتالؿ ال يبػرر لمصػياينة 2321وعػاـ  2384واسترجاع كؿ األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
 محاوالتيـ االستيالء عمى تمؾ األراضي وبناء المستوطنات فوقيا وطرد سكانيا األصمييف منيا.

وأكد أف الشعب الفمسطيني ُيحيي "ىذه الػذكرى العظيمػة التػي سػّطر أبطاليػا وشػيداؤىا بػدمائيـ الطػاىرة أروع 
 فاع عف أرضيـ ومقدساتيـ".معاني التضحية والفداء في سبيؿ الد

واعتبػػػر مكتػػػب شػػػؤوف الالجئػػػيف أف "ىػػػذه المناسػػػبة أسسػػػت لمرحمػػػة جديػػػدة مػػػف وسػػػائؿ المواجيػػػة مػػػع العػػػدو 
الصييوني وىي االنتفاضات الشعبية، مع تأكيدنا عمػى أىميػة المقاومػة المسػمحة فػي المرحمػة الحاليػة وتغييػر 

 ".يالصييونموازيف الرعب في الصراع مع العدو 
19/0/1320، ركز الفمسطيني لإلعالمالم  

 
 فتح تعاهد عمى تصعيد المقاومة الشعبية في يوم األرض: 21
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قالػػػت حركػػػة فػػػتح، فػػػي تصػػػريح صػػػحفي أصػػػدرتو اليػػػـو السػػػبت لمناسػػػبة ذكػػػرى يػػػـو : سػػػما -راـ اهلل  -غػػػزة 
 ."العودةنعاىد شعبنا بالصمود والحفاظ عمى الثوابت وتصعيد مقاومتنا الشعبية حتى التحرير و "األرض 

جمػاىير شػعبنا إلػى نبػذ االنقسػاـ، واالنطػالؽ نحػو "ودعت في البياف الصادر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة، 
إقامػػػػة الدولػػػػة الفمسػػػػطينية المسػػػػتقمة وعاصػػػػمتيا القػػػػدس الشػػػػريؼ عمػػػػى حػػػػدود الرابػػػػع مػػػػف لتحقيػػػػؽ الوحػػػػدة، 

 '.2634حزيراف/يونيو 
واعتزاز في الوطف وفي الشتات فإنيا تدعوكـ إلى إحياء ىذه  نتوجو إلى جماىير شعبنا بتحية تقدير"وقالت، 

الذكرى المجيدة في كؿ مناطؽ التواجد لتأكيد تصميـ شعبنا الذي لف يميف حتى تحرير أرض وطننا فمسطيف، 
وتأكيد وحػدتنا وتالحمنػا فػي معركػة الػدفاع عػف أرضػنا وقضػيتنا الوطنيػة العادلػة، كمػا نعاىػدكـ عمػى تصػعيد 

الػذي ييػدد مصػيرنا ووجودنػا عمػى أرضػنا حتػى التحريػر  لشعبية الباسمة ضػد االحػتالؿ واالسػتيطافالمقاومة ا
 ."والعودة

03/0/1320وكالة سما اإلخبارية،   
 
 

 دعو إلى أوسع مشاركة شعبية فمسطينية في فعاليات يوم األرضت "األحرار الفمسطينية" 20
المشاركة في  إلىليا أمس الجمعة، " الجميع  دعت "حركة األحرار الفمسطينية" في بياف: السبيؿ -غزة

فعاليات يـو األرض لنثبت لمعالـ أجمع أننا متمسكوف بأرضنا، وأف فمسطيف ىي لمشعب الفمسطيني وليس 
 لالحتالؿ مكاف عمييا".

وشّددت عمى أف المقاومة ىي السبيؿ الوحيد لتحرير األراضي الفمسطينية واستعادة كافة حقوؽ الشعب، 
ف "فمسطيف ىي أرض وقؼ إسالمية ال يمكف التنازؿ عنيا أو التفريط بيا والعودة حؽ مقدس ال مضيفًة أ

 يمكف أف يسقط بالتقادـ"، وفؽ البياف.
03/0/1320السبيل، عمان،   

 
 الفصائل الفمسطينية تحيي يوم األرض في لبنان 21

لحركػػة الثقافيػػة فػػي لبنػػاف ا إليػػورعػػى سػػفير فمسػػطيف فػػي لبنػػاف أشػػرؼ دبػػور االحتفػػاؿ الػػذي دعػػت : المنػػاطؽ
في صور، لمناسبة يوـ األرض. وجرى تنظيـ معرض لمصور الفوتوغرافية والرسـو التي تؤرخ لمحياة  مركزىاب

 .الفمسطينية ما قبؿ االحتالؿ وفي ظمو
حياء ليوـ األرض، وبدعوة مف منظمة التحرير، نفذ مئات الالجئيف اعتصامًا عند مدخؿ مخيـ عيف الحموة و  ا 

فيػػو ممثػػؿ النائػػػب بييػػة الحريػػري نػػػزار الػػرواس وممثمػػوف لمفصػػائؿ وتحػػػالؼ القػػوى الفمسػػطينية والقػػػوى شػػارؾ 
 ولعدد مف األحزاب المبنانية.  اإلسالمية

ا بتوجيػػو يالجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف عبػػد اهلل الػػدناف كممػػة باسػػـ منظمػػة التحريػػر اسػػتيم مسػػئوؿوألقػػى 
. وقػاؿ: القضػية الفمسػطينية تتعػرض لمتفتيػت اإلسػرائيميوف االحػتالؿ تحية إلػى األسػرى الفمسػطينييف فػي سػج

 والتمزؽ وتركيع شعبنا تحت عباءة العدواف الصييوني تارة وتحت عباءة التسوية والتفاوض تارة أخرى. 
الضػغط مػف  إلػىعبد الػرحمف البػزري فػدعا المجتمػع الػدولي  د.كما كانت كممة باسـ األحزاب المبنانية ألقاىا 

عمػػػى جرائميػػػا بحػػػؽ  "إسػػػرائيؿ"ومحاسػػػبة  اإلسػػػرائيميةإطػػػالؽ سػػػراح األسػػػرى الفمسػػػطينييف فػػػي السػػػجوف  أجػػػؿ
 .اإلنسانية

 في مخيـ شاتيال، أقامت الفصائؿ اعتصامًا بذكرى يوـ األرض التي تتزامف مع ذكرى معركة الكرامة.
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قيػادة الجبيػة الديمقراطيػة أحمػد وفي مخيـ برج البراجنة، وأماـ جامع الفرقاف، أقيـ اعتصاـ تحدث فيو عضػو 
مصػػطفى فقػػاؿ: "ظػػف العػػدو باحتاللػػو ألرضػػنا أف شػػعبنا سينسػػى فكػػاف يػػـو األرض يػػـو دفػػاع أىػػالي اراضػػي 

 الذيف وقفوا بيبة واحدة دفاعًا عف ىذه األرض". 15الػ
فمسػطيف ىػي العالقات في حركة الجياد اإلسالمي أبو المػواء فقػاؿ: "قضػية  مسئوؿكممة قوى التحالؼ ألقاىا 

القضية المركزيػة لألمػة، وقضػية حػؽ العػودة ىػي القضػية المركزيػة. ونحػف مػع أي جػزء يتحػرر مػف فمسػطيف 
 منطمقًا لتحرير كامؿ تراب الوطف".

صػور تحػدث فيػو  -القيادة العامة اعتصامًا أماـ مركز األونػروا فػي مخػيـ الػبص  -ونظمت الجبية الشعبية 
 .حماس جياد طو، فأكد التمسؾ بخيار المقاومة والصمود ورفض التنازؿعضو القيادة السياسية في حركة 

وألقػػػى عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة فػػػي "القيػػػادة العامػػػة" أبػػػو وائػػػؿ عصػػػاـ كممػػػة فأكػػػد خيػػػار المقاومػػػة السػػػترجاع 
فمسػػػػطيف. وقػػػػاؿ: "نحػػػػف مػػػػع السػػػػمـ األىمػػػػي المبنػػػػاني ألف عافيػػػػة لبنػػػػاف وأمنػػػػو واسػػػػتقراره عامػػػػؿ قػػػػوة لمشػػػػعب 

 .الفمسطيني
 03/0/1320، المستقبل، بيروت

 
 "ألف سبب وسبب" الستئناف عالقاتهما الجيدة "إسرائيل" وتركيالدى بيريز:  25

فػي مقابمػة مػع شػبكة "سػي أف ، وصؼ الػرئيس اإلسػرائيمي شػمعوف بيريػز األزمػة التركيػة اإلسػرائيمية: وكاالت
اإلقميميػػػيف السػػػابقيف "ألػػػؼ سػػػبب وسػػػبب" أف" التركيػػػة بأنيػػػا "سػػػوء تفػػػاىـ"، معتبػػػرا أف لػػػدى البمػػػديف الحميفػػػيف 

 الستئناؼ عالقاتيما الجيدة.
 03/0/1320، الجزيرة نت، الدوحة

 
 جنرال إسرائيمي: قادرون عمى الصمود في وجه أي هجوم كيماوي سوري 21

قػاؿ جنػراؿ إسػرائيمي يػـو الجمعػة إف بامكػاف  :تحريػر محمػد ىميمػي -ياسميف حسػيف  -)رويترز(  -القدس 
مود في وجو أي ىجـو بأسمحة كيماوية مف جانػب سػوريا لكنػو أضػاؼ أف إصػدار دمشػؽ أوامػر إسرائيؿ الص

 بشف مثؿ ىذا اليجـو غير محتمؿ.
وتتركػػػز المخػػػاوؼ الدوليػػػة عمػػػى مصػػػير ترسػػػانة األسػػػمحة الكيماويػػػة التػػػي يتػػػردد أف دمشػػػؽ تمتمكيػػػا. وىػػػددت 

اهلل في لبناف المجاور مف الحصوؿ عمى  إسرائيؿ بشف حرب لمنع االسالمييف المتشدديف أو ميميشيات حزب
 ىذه األسمحة.

وأشػػار بعػػض المسػػؤوليف اإلسػػرائيمييف أيضػػا إلػػى أف الػػرئيس السػػوري بشػػار األسػػد الػػذي يواجػػو انتفاضػػة ضػػد 
 حكمو منذ عاميف يمكف أف يشف ىجوما كيماويا عمى إسرائيؿ في بادرة تحد انتحارية.

ادة الجبيػػة الداخميػػة فػػي إسػػرائيؿ وصػػؼ ىػػذا السػػيناريو بأنػػو غيػػر لكػػف الميجػػر جنػػراؿ ايػػاؿ ايزنبيػػرج قائػػد قيػػ
 محتمؿ وقاؿ في مقابمة مع صحيفة ىاآرتس االسرائيمية "ال أتوقع حربا كيماوية عمينا."

وأضػػػاؼ أف ىنػػػاؾ "احتمػػػاال مؤكػػػدا" باسػػػتخداـ األسػػػمحة الكيماويػػػة ضػػػد إسػػػرائيؿ إذا مػػػا وقعػػػت فػػػي "األيػػػدي 
ىذا دولة إسرائيؿ. نعمـ كيؼ نتعامؿ مع ىػذا النػوع مػف األمػور ونحػف مسػتعدوف الخاطئة" لكنو قاؿ "لف ييـز 

 لو."
في المئة مف مواطنييا يعيش معظميـ فػي منػاطؽ حضػرية  23ووفرت الحكومة اإلسرائيمية أقنعة غاز لنحو 

سػكانيا يرجح أف تستيدؼ في أي حرب في المستقبؿ. وقاؿ ايزنبيرج إنػو بػدال مػف تػوفير أقنعػة مماثمػة لبػاقي 
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 فإف إسرائيؿ يجب أف تستثمر في تحسيف أجيزة االنذار مف الغارات الجوية.
وعبر ايزنبيرج في المقابمة مع ىآرتس عف قمؽ متزايد مف ترسانة حزب اهلل المبنػاني والتػي تقػوؿ إسػرائيؿ إنيػا 

عػػاـ  ألػػؼ صػػاروخ وتزايػػدت قوتيػػا عمػػا كانػػت عميػػو عنػػدما خػػاض حػػزب اهلل حربػػا ضػػد إسػػرائيؿ 23تشػػمؿ 
1332 . 

ونقمػػت ىػػاآرتس عػػف ايزنبيػػرج قولػػو إف ىنػػاؾ خمسػػة آالؼ مػػف بػػيف صػػواريخ حػػزب اهلل تحمػػؿ رؤوسػػا متفجػػرة 
 كيموجراما ويمكنيا الوصوؿ إلى تؿ ابيب. 443و 033تزف بيف 

 وقػػػاؿ "أعػػػد لسػػػيناريو يطمػػػؽ فيػػػو أكثػػػر مػػػف ألػػػؼ صػػػاروخ وقذيفػػػة عمػػػى الجبيػػػة الداخميػػػة فػػػي كػػػؿ يػػػـو قتػػػاؿ".
 لجبية الداخمية إلسرائيؿ قد تمنى بخسائر أكبر مف جبيات القتاؿ فييا.وأضاؼ أف ا

وقػػػاؿ ايزنبيػػػرج إنػػػو سيوصػػػي فػػػي أي حػػػرب بػػػأف تحظػػػى المنػػػاطؽ الصػػػناعية والقواعػػػد العسػػػكرية الميمػػػة فػػػي 
 إسرائيؿ بحماية أفضؿ ضمف منظومة القبة الحديدية مما تحصؿ عميو المراكز المدنية.

 19/0/1320، وكالة رويترز لألنباء
 

  أوباما "مؤيدًا لمفمسطينيين"  ّدونعي% فقط من "اإلسرائيميين 21استطالع:  27
تراجع عدد "اإلسرائيمييف" الذيف يعتبروف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما "مؤيدًا لمفمسطينييف" بعد : )أ .ؼ .ب(

طالع لمػرأي نشػرت نتائجػو الزيارة التي قاـ بيا األسبوع الماضي إلػى فمسػطيف المحتمّػة، بحسػب مػا أظيػر اسػت
 أمس.

% فقػط مػف "اإلسػرائيمييف" المسػتطمعيف بػاتوا يعتبػروف أف الػرئيس األمريكػي "مؤيػػد 22وكشػؼ االسػتطالع أف 
 % قبؿ زيارتو.02لمفمسطينييف" مقابؿ 

%، فػي حػيف 12% مقابػؿ 11أما نسبة الذيف يعتقدوف أف اوباما "مؤيد ؿ"إسرائيمييف"" فبقيت مستقرة بمستوى 
 %. 03إلى  12فعت نسبة الذيف يرونو "محايدًا" مف ارت

 03/0/1320، الخميج، الشارقة
 

 "إسرائيل"مية السورية تثير مخاوف هالحرب األ 21
تػػؿ أبيػػب ػ عمػػاف ػ د ب أ: صػػعدت الحػػرب األىميػػة السػػورية المخػػاوؼ االمنيػػة عمػػى الحػػدود مػػع االردف 

 يما.واسرائيؿ، خشية اقتراب عناصر جيادية وقوات معارضة من
وقػػاؿ الجنػػراؿ اإلسػػرائيمي المتقاعػػد والباحػػث فػػي معيػػد دراسػػات األمػػف القػػومي ومقػػره تػػؿ أبيػػب شػػمومو بػػروـ: 
'تعتبر مثؿ ىذه الجماعات عدائية تجػاه إسػرائيؿ بػنفس مقػدار عػدائيا تجػاه النظػاـ السػوري الحػالي'. وأضػاؼ 

: ' لذلؾ ىناؾ احتمالية مف قياـ تمؾ الجماعات بالعمؿ ضػد إسػ رائيؿ أيضػا، لػذلؾ يتوجػب عمػى إسػرائيؿ برـو
أف تأخذ االجراءات االحترازية'. وعمى الرغـ مف ىذا قمؿ الميفتنانت جنراؿ بيني جانتز، رئيس األركاف العامة 
اإلسػػرائيمية،مف اىميػػػة حػػػادث الحػػدود، حيػػػث أشػػػار إلػػى إف إسػػػرائيؿ عػػػززت االجػػراءات االمنيػػػة ىنػػػاؾ وسػػػط 

 نب المقابؿ.الفراغ االمني الناشئ عمى الجا
وقاؿ بروـ إف قوات الدفاع اإلسرائيمية تقـو بانشاء حاجز أمنػي جديػد واحػالؿ قػوات االحتيػاط والتػي عػادة مػا 

 تقوـ ىناؾ بدوريات بقوات عادية.
وقػػاؿ بػػرـو لوكالػػة األنبػػاء األلمانيػػة 'إف اليػػدؼ األساسػػي ىػػو محاولػػة التعػػرؼ وردع أي شػػخص يحػػاوؿ اثػػارة 

 رائيمي، ويتـ ذلؾ عف طريؽ رد فعؿ سريع عمى أي استفزاز'.مشاكؿ في الجانب اإلس
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 03/0/1320، القدس العربي، لندن
 

 إيرانية الصيف المقبل نووية مسؤولون عسكريون إسرائيميون: "قنبمة" 29
قػػاؿ مسػػؤولوف أمنيػػوف إسػػرائيميوف إنػػو سػػيكوف بإمكػػاف إيػػراف صػػنع قنبمػػة نوويػػة فػػي ي:  يػػو بػػي آ –تػػؿ أبيػػب 

اإلسرائيمية باالمتناع عف شف ىجوـ عسكري ضد إيراف حتى  -انتقدوا التفاىمات األميركية الصيؼ المقبؿ، و 
 نياية ىذا العاـ.

ونقمت صػحيفة "معػاريؼ" امػس، عػف المسػؤوليف األمنيػيف اإلسػرائيمييف قػوليـ، إف إيػراف سػتتمكف مػف امػتالؾ 
)سػبتمبر( المقبمػيف، وذلػؾ "فػي حػاؿ عػدـ  قنبمة نووية خالؿ الفترة الواقعة ما بيف شيري تموز )يوليو( وأيمػوؿ

 التصدي" ليا.
وقاؿ المسؤولوف األمنيوف إف "أوبامػا ومستشػاريو كسػبوا ود نتانيػاىو، لكػنيـ تيّربػوا مػف أي التػزاـ بشػف ىجػوـ 

 عسكري أميركي عمى إيراف إذا اقتضت الضرورة".
ؿ اإلسػػػرائيمية تطالػػػب بتقمػػػيص وفػػػي ىػػػذا السػػػياؽ، أوردت صػػػحيفة "يػػػديعوت أحرونػػػوت" امػػػس، إف وزارة المػػػا

 ميزانية األمف عمى ضوء ابتعاد إمكانية شف ىجـو عسكري إسرائيمي منفرد ضد إيراف.

 03/0/1320، الحياة، لندن
 

 تؤثر في التسميح دفاع اإلسرائيميةتخفيضات في ميزانية وزارة اليديعوت:  13
ة المالية "اإلسرائيمية" تطالب بتقمػيص قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصييونية أمس، إف وزار : )وكاالت(

ميزانية الجيش عمى ضوء ابتعاد إمكانية شف عدواف "إسرائيمي" منفػرد ضػد إيػراف. ويواجػو الجػيش تخفيضػات 
مميػػار  2. 2مميػوف دور إلػػى  41مميػارات شػػيكؿ )نحػػو مػا بػػيف  2إلػػى  0محتممػة فػػي ميزانيتػو تتػػراوح مػػا بػيف 

 دوالر(.
يمي" بػارز إف مػف المتوقػع أف تػؤثر التخفيضػات الوشػيكة فػي الميزانيػة العسػكرية وقاؿ مسؤوؿ عسػكري "إسػرائ

عمػػػػى المنظومػػػػة الصػػػػاروخية المضػػػػادة لمػػػػدبابات ومنظومػػػػة القبػػػػة الحديديػػػػة المضػػػػادة لمصػػػػواريخ والمشػػػػاريع 
االجتماعية. وأضاؼ أف الجيش "سػوؼ يػتمكف مػف التعامػؿ مػع الخفػض إذا تػـ توزيعػو عمػى السػنوات القميمػة 

 مقبمة".  ال
 03/0/1320، الخميج، الشارقة

 
 التمفزيون اإلسرائيمي الرسمي: الدولة العبرية بصدد إقامة منطقة عازلة في الجوالن المحتل 12

قالػػت القنػػاة األولػػى الرسػػمية فػػي التمفزيػػوف اإلسػػرائيمي أمػػس، نقػػاًل عػػف مصػػادر : الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس
وى فػػي تػػؿ أبيػػب، قالػػت إف صػػناع القػػرار فػػي الدولػػة العبريػػة بػػاتوا سياسػػية وأمنيػػة وصػػفتيا بأنيػػا رفيعػػة المسػػت

ُيفكروف بصورة جدية لمغاية في إقامة منطقة عازلة في الجػوالف العربػي السػوري المحتػؿ، وأضػافت المصػادر 
عينيػػػا أف إسػػػرائيؿ أقامػػػت مستشػػػفي ميػػػداني فػػػي الجػػػوالف المحتػػػؿ، لتقػػػديـ اإلسػػػعافات األوليػػػة لمجرحػػػى مػػػف 

ذا احتػػاج األمػػر يػػتـ نقميػػـ إلػػى مستشػػفى نياريػػا الحكػػومي فػػي الجميػػؿ الغربػػي، المعارضػػة ال سػػورية المحتمػػة، وا 
 والذي ُيعتبر مستشفى عسكريا.

باإلضافة إلى ذلػؾ، نقػؿ التمفزيػوف عػف المصػادر عينيػا قوليػا إف الدولػة العبريػة ترغػب فػي تحسػيف عالقاتيػا 
نسػانية، لكػي ال تبػدأ المناوشػات بينيػا وبػيف المعارضػة مع المعارضػة السػورية عبػر مػا أسػمتو بػاإلجراءات اإل
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بعد سقوط الرئيس السوري، د. بشار األسد، وذلؾ عمى غرار الحزاـ األمني، الذي أقامو االحتالؿ اإلسرائيمي 
 في الجنوب المبناني ؼ منتصؼ الثمانينيات مف القرف الماضي.

لمناوشات فػي الجػوالف المحتػؿ ارتفعػت خػالؿ اآلونػة في السياؽ ذاتو أفادت المصادر في تؿ أبيب أف وتيرة ا
األخيرة، بما يشير إلى أف إسرائيؿ قد ُتجَبػر عمػى القيػاـ بػإجراءات دفاعيػة حتػى ال تنجػر إلػى الحػرب األىميػة 

 الدائرة في سورية، وىنا منبع المخاوؼ بالنسبة لمكثيريف.
ف في مقابمػة نشػرتيا صػحيفة )يسػرائيؿ ىػايوـ( إف وقاؿ قائد القيادة الشمالية في الجيش اإلسرائيمي يائير غوال

اإلجػراء الػذي ال يمكننػا بالتأكيػد اسػتبعاده ىػو إقامػة منطقػة أمنيػة عمػى الجانػب اآلخػر مػف الحػدود، عمػى حػد 
 تعبيره.

  03/0/1320القدس العربي، لندن، 
 

 االحتالل ينشر "فيدو" اعتقال في بيت فجار 11
نشػػرت "القنػػاة العاشػػرة" فػػي التمفزيػػوف االسػػرائيمي عمػػى موقعيػػا : اصػػةترجمػػة خ -القػػدس دوت كػػـو  -راـ اهلل 

االلكتروني شريطًا مصورًا، قالت اف الجيش االسرائيمي وّزعو، حيث ادعى اف مقػاطع الفيػديو "توثػؽ عمميػات 
 إطالؽ نار قاـ بيا شباف مف قرية بيت فجار بإتجاه احدى المستوطنات المقامة عمى اراضي بيت لحـ".

الشريط حسب القناة التمفزيونية االسرائيمية شابيف يستخدماف سالحا يدويا بدائيا، ال يعرؼ اذا ما كاف ويظير 
يطمؽ رصاصا اـ مقذوفا اخػر بإتجػاه السػيارات المػارة فػي المكػاف، وقػد تػـ تصػويرىما مػف أحػد ابػراج المراقبػة 

 المنتشرة في المكاف.
عتقاليمػا، عممػا اف الصػور ال وتظير المقاطع المصورة ايضًا، عمميػة مياجمتيمػ ا مػف قبػؿ جنػود االحػتالؿ وا 

 توضح شخصية او ىوية المعتقميف بما يؤكد انيما فمسطينياف.

 19/0/1320، القدس، القدس
 

 مسيرات يوم األرض مواجهةل ينشر تعزيزات في الضفة والقدس المحتمة الجيش اإلسرائيمي 10
"اإلسػرائيمي"، أمػس، تعزيػزات ضػخمة فػي الضػفة الغربيػة نشػر جػيش االحػتالؿ  "الخمػيج"، وكػاالت: -القاىرة 

 والقدس المحتّمة تحسبًا لتظاىرات ينظميا الفمسطينيوف، اليوـ )السبت(، لمناسبة "يوـ األرض".
وقالػػت متحدثػػة باسػػـ شػػرطة االحػػتالؿ إنػػو "تػػـ نشػػر تعزيػػزات مػػف آالؼ الشػػرطييف فػػي القػػدس والسػػيما البمػػدة 

ز الرئيسة عمى الطرقات التي تربط الضفة الغربيػة بالقػدس المحتمّػة. وتابعػت انػو القديمة" وبالقرب مف الحواج
تػـ نشػر ىػػذه القػوات "اثػػر ورود معمومػات تفيػػد بػأف مجموعػػات مػف الفمسػػطينييف تسػتعد لتنظػػيـ تظػاىرات" فػػي 

 ذكرى "يـو األرض".
 03/0/1320الخميج، الشارقة، 

 
 إلى الكيانري : اتصاالت حثيثة إلعادة السفير المص"سرائيل"إ 12

تجػػري السػػمطات اإلسػػرائيمية اتصػػاالت حثيثػػة مػػع المسػػؤوليف المصػػرييف فػػي سػػبيؿ إعػػادة : /وكػػاالت 84عػػرب
السػػػػفير المصػػػػري، عػػػػاطؼ سػػػػالـ إلسػػػػرائيؿ، والػػػػذي سػػػػحبتو مصػػػػر عمػػػػى خمفيػػػػة أحػػػػداث "عػػػػامود السػػػػحاب" 

 اإلسرائيمية ضد غزة، بحسب ما نشره موقع اإلذاعة اإلسرائيمية.
اإلذاعة اإلسرائيمية أف مصادر سياسية في القدس أشارت إلى "حصوؿ تقدـ فػي الجيػود المبذولػة ونقؿ تقرير 

 إليجاد موقع جديد لمسفارة االسرائيمية في القاىرة."
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ونقؿ تقرير سابؽ عمى لساف مصادر إسرائيمية لـ يتـ اإلعالف عف ىويتيا "إف فترة طويمة مضت منػذ انتيػاء 
اليػػدوء يسػود السػاحة اإلسػػرائيمية، وذلػؾ "بفضػؿ الػػدور البنػاء وااليجػابي لمصػػر عمميػة عػامود السػحاب،" وأف 

 في إطار التفاىمات التي تـ التوصؿ إلييا في أعقاب العممية العسكرية في قطاع غزة."
وفي سياؽ متصؿ أكدت المصادر عمى أف المجنة العسكرية المشتركة لمبمديف تمتئـ بصورة منتظمة وروتينية، 

 اؿ بالنسػػبة لمجنػػة اإلسػػرائيمية المصػػرية الخاصػػة بالمنػػاطؽ الصػػناعية المؤىمػػة، والمعروفػػة باسػػـكمػػا ىػػو الحػػ
QUIZ  . 

 19/0/1320، 21عرب 
 

  الطيران اإلسرائيمي يكثف من طمعاته فوق الجنوب المبناني وهضبة الجوالن 15
ة فػوؽ منػاطؽ الجنػوب ػ أشرؼ اليور: نفذ الطيراف الحربي اإلسرائيمي يوـ أمػس طمعػات جويػة استكشػافي غزة

 المبناني، ووصؿ إلى مناطؽ البقاع، فيما كثؼ الجيش اإلسرائيمي مف دورياتو عمى طوؿ الحدود.
ونفػػذت الطمعػػات بواسػػطة مقػػاتالت مروحيػػة تتبػػع سػػالح الجػػو، حمقػػت أيضػػا فػػوؽ مرتفعػػات الجػػوالف ومػػزارع 

الحػػدودي فػػي قطػػاع الػػوزاني والغجػػر  شػػبعا، فػػي وقػػت نفػػذت فيػػو القػػوات اإلسػػرائيمية دوريػػات بمحػػاذاة السػػياج
 وبوابة فاطمة وتالؿ العديسة.

 03/0/1320، القدس العربي، لندن
 

 ةسوريفي هيدًا في مخيمات الالجئين الفمسطينيين ش 21   11
فمسطينيًا، بينيـ خمسة مف عائمة واحدة، جراء استمرار القصؼ واالعتداءات التي  21استشيد : غزة

، أف رب اسرة تستيدؼ مخيمات الالجئيف ا لفمسطينييف في سوريا. وقالت مصادر خاصة لػ القدس دوت كـو
مف عائمة النابمسي وزوجتو وأطفاليما الثالثة، تـ إعداميما ميدانيًا مساء األربعاء الماضي مف قبؿ قوات 

اء األمف السوري في مخيـ درعا لالجئيف، والذي شيد اليوـ الجمعة ايضا استشياد الشاب خالد الخياط جر 
وفي مخيـ اليرموؾ لالجئيف جنوب دمشؽ، استشيدت اليوـ الجمعة سيدة  إصابتو برصاص قناص.

فمسطينية ُتدعى رمزية سالؿ، فيما استشيد الشاباف جياد فرحات ومحمد الصغير جراء إصابتيما برصاص 
بد الرؤوؼ وفي ذات المخيـ )اليرموؾ(، استشيد المسف ع قناص في حي التضامف وشارع فمسطيف بالمخيـ.

وفي مخيـ السيدة  عاشور والشاب شادي الرفاعي جراء إصابتيما بشظايا قذائؼ ىاوف سقطت عمى المخيـ.
آخروف بجراح متفاوتة الخطورة جراء قصؼ  8زينب بريؼ دمشؽ، استشيد الفمسطيني أحمد العمي وأصيب 

 استيدؼ المخيـ اليـو الجمعة.

 19/0/1320، القدس، القدس
 

 الف دونما شمال البحر الميت كأراضي دولة 223يسّجل  تاللاالح"هآرتس":  17
كشفت صحيفة "ىآرتس" الصادرة صباح اليوـ الجمعة، اف الطريؽ اصبحت مميدة لضـ وتسجيؿ : راـ اهلل
الؼ دونـ، ضمف ما يسمى "أراضي الدولة"، وذلؾ بعد اف رّدت لجنة تسجيؿ االراضي التابعة لػ  283

يمية" االعتراضات التي قدمتيا عدة قرى فمسطينية تعود ىذه المساحة مف االراضي "االدارة المدنية االسرائ
وتضيؼ الصحيفة انو في المحظة التي يتـ تسجيؿ ىذه االراضي كاراضي  الواقعة شماؿ البحر الميت ليا.

دولة، فاف ىذه المساحة ستصبح تحت سمطة وتصرؼ االدارة المدنية. وتشير الصحيفة الى اف المنطقة 
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الميت، تعتبر ذات حساسية واىمية بالغة مف الناحية السياسية، حيث يطالب  لواقعة شماؿ البحرا
الفمسطينيوف منذ سنوات بجزء مف ىذا المنطقة القامة مشاريع سياحية عمييا لصالح السمطة الفمسطينية، اال 

 ف طمبيـ ىذا تـ رفضو بإستمرار مف قبؿ الجانب االسرائيمي.
 19/0/1320، القدس، القدس

 
 يدنسون حائط البراق "الحريديم"آالف  عشراتمؤسسة األقصى:  11

ـ  أف آالؼ الفمسطينييف مف أىؿ 13/0/1320في بياف ليا الجمعة ” مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث“قالت 
القدس والداخؿ الفمسطيني أدوا صالة الجمعة اليوـ في شوارع القدس القريبة مف المسجد االقصى، بعد اف 

عاما مف دخوؿ المسجد االقصى المبارؾ، ونشر آالؼ  43حتالؿ االسرائيمي مف ىـ دوف الػ منع اال
العناصر مف قوات االحتالؿ ونصب الحواجز والمتاريس في أزقة البمدة القديمة بالقدس وعند مداخميا 

 الرئيسية، وعزز مف وجوده عند بوابات المسجد االقصى المبارؾ.

دنسوا حرمة المسجد االقصى طيمة يـو ” الحريديـ“اف أكثر عشرات االؼ ” ىمؤسسة االقص“الى ذلؾ أفادت 
بمناسبة  -”بركة الكينة” وليمة أمس الخميس، وامتدت تأدية الشعائر التممودية، بما يطمقوف عميو اسـ 

عند حائط البراؽ وساحتو عمى مدار اليوـ والميمة، عبر مكبرات الصوت،  بمشاركة  ،-”الفصح العبري“
وصؿ صوتيا داخؿ المسجد االقصى، االمر الذي اثار انزعاجا كبيرا لممصميف خالؿ ” ر الحاخاماتكبا“

أياـ الفصح “اف انتياكات االحتالؿ لممنطقة البراؽ ستستمر طيمة ” مؤسسة االقصى“صمواتيـ، وأشارت 
 التي تنتيي وسط االسبوع القادـ.” العبري

 19/0/1320، أم الفحم، مؤسسة االقصى لموقف والتراث

 
 فوق االراضي المهددة بالمصادرة في سمفيت اعتصامااالحتالل يقمع  19

قمعت قوات االحتالؿ، اعتصامًا في االراضي الميددة بالمصادرة في عزبة ابوبصؿ  :نادر زىد -سمفيت 
ليـو  01غرب سمفيت دعت لو القوى والفعاليات ولجاف وطنية وشعبية في المحافظة لمناسبة الذكرى الػ

ورفع المشاركوف العمـ الفمسطيني والشعارات المطالبة برفض االستيطاف وزواؿ االحتالؿ،  ض الخالد.األر 
 وسط تواجد عسكري مكثؼ لجنود وشرطة االحتالؿ.

حركة فتح بسمفيت عبد الستار عواد اف احياء يوـ االرض شكؿ مف اشكاؿ التحدي ومواجية  وقاؿ اميف سر
مارسات االحتالؿ خاصة التوسع في مصادرة االراضي وتوسيع االستيطاف وقاؿ اف شعبنا يرفض م
 المستوطنات واقامة البؤر االستيطانية .

 03/0/1320، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 بالضفة جراء قمع المسيرات المناهضة لالستيطان وجدار الفصل العنصري باالختناقإصابة العشرات  03
واطنيف والمتضامنيف األجانب باالختناؽ، جراء إطالؽ قوات أصيب، أمس، العشرات مف الم مندوبو األياـ:

االحتالؿ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع لقمع المشاركيف في المسيرات األسبوعية السممية المناىضة لالستيطاف 
حياء لمذكرى السنوية السابعة والثالثيف ليوـ األرض وتضامنًا مع األسرى, في  وجدار الفصؿ العنصري، وا 

سو نشر الجيش والشرطة اإلسرائيمياف، أمس، تعزيزات ضخمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية الوقت نف
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تحسبًا لتظاىرات ينظميا الفمسطينيوف، اليوـ )السبت(، بمناسبة "يوـ األرض"، عمى ما أعمنت الشرطة 
ذاعة الجيش.  وا 

رات بحاالت اختناؽ، جراء ففي قرية بمعيف، غرب راـ اهلل، أصيب، أمس، متضامف أجنبي بجروح والعش
 إطالؽ قوات االحتالؿ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع لقمع المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية السممية.

وفي قرية النبي صالح، شماؿ غربي راـ اهلل، أصيب، أمس، صحافي ايرلندي وطفؿ، والعشرات بحاالت 
لمسيؿ لمدموع لقمع المشاركيف في مسيرة القرية، االختناؽ، جراء إطالؽ قوات االحتالؿ قنابؿ الغاز ا

األسبوعية السممية المناىضة لالستيطاف ومصادرة األراضي، والتي انطمقت بعد صالة الجمعة، تحت شعار 
 "جمعة األرض".

وفي قرية المعصرة، جنوب بيت لحـ, أصابت قوات االحتالؿ، أمس، العشرات باالختناؽ واعتقمت عضو 
ركة فتح ىيثـ عرار، خالؿ قمعيا المسيرة األسبوعية المناوئة لجدار الفصؿ العنصري المجمس الثوري لح

 ليـو األرض الخالد. 01والتوسع االستيطاني، والتي نظمت لمناسبة الذكرى الػ 
وفي القدس، قمعت قوات االحتالؿ، أمس، اعتصامًا في حي المصرارة قبالة باب العامود في القدس 

 ليـو األرض الخالد. 01ى وفعاليات ولجاف وطنية وشعبية مقدسية لمناسبة الذكرى الػالمحتمة، دعت إليو قو 
ورفع المشاركوف العمـ الفمسطيني والشعارات المطالبة بزواؿ االحتالؿ عف مدينة القدس، وسط تواجد 

 عسكري مكثؼ لجنود وشرطة االحتالؿ وفرؽ الخيالة.
ىرة األسبوعية ضد إغالؽ شارع بئر السبع، جنوب المدينة، وفي الخميؿ، قمعت قوات االحتالؿ، أمس، التظا

وذلؾ باستخداميا القنابؿ الصوتية والغاز المسيؿ لمدموع والمياه العادمة الممزوجة بالمياه الكيماوية إلجبار 
المشاركيف عمى مغادرة المنطقة بالقرب مف مستوطنة "بيت حجاي"، ما أدى إلى إصابة فتى بقنبمة مسيمة 

 في رأسو والعشرات بحاالت اختناؽ.لمدموع 
، شرؽ قمقيمية، أصيب، أمس، الشاب كامؿ برىـ ) عاما(، بقنبمة غاز في الحوض  11وفي قرية كفر قدـو

أطمقيا جنود االحتالؿ باتجاىو بشكؿ مباشر، كما أصيب العشرات بحاالت اختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع 
في مسيرة القرية األسبوعية السممية التي نظمتيا حركة فتح في الذي أطمقتو قوات االحتالؿ لقمع المشاركيف 

الذكرى السابعة والثالثيف ليوـ األرض، ولممطالبة بإعادة فتح المدخؿ الرئيسي لمقرية المغمؽ منذ أكثر مف 
 عشر سنوات.

ء كما أصيب، أمس، عشرات المواطنيف بحاالت اختناؽ، في قرية سبسطية، شماؿ غربي مدينة نابمس، جرا
إطالؽ قوات االحتالؿ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع لقمع المشاركيف في مسيرة سممية احتجاجًا عمى انتياكات 

 االحتالؿ واعتداءات المستوطنيف.
 03/0/1320، األيام، رام اهلل

 
 حمدية من موت محقق أبو ميسرة األسيريدعو في رسالة: أنقذوا  السيداألسير عباس  02

القيادية العميا لألسرى في سجوف االحتالؿ االسرائيمي األسير عباس السيد الى إنقاذ  دعا رئيس الييئةف: لند
حياة األسير المريض ميسرة أبوحمدية مف موت محقؽ، مؤكدًا أنو يعاني مف حاؿ احتضار، واف القانوف 

 اإلسرائيمي يجيز إطالقو.
عممنا بشكؿ قاطع أف »جاء فييا:  امس، رسالة سربت لألسير السيد« التجمع العالمي لكسر القيد»ونقؿ 

أطباء مصمحة السجوف وصموا إلى قناعة بأف االسير ميسرة أبوحمدية يحتضر، وأنو ال أمؿ بشفائو عمى 
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اإلطالؽ وفؽ ما يقدـ لألسرى مف عالجات. ووفؽ القانوف اإلسرائيمي يعمموف في ىكذا حاالت عمى 
ـ بطيء نتيجة موت محقؽ إذا لـ يطمؽ فورًا، إذ أبو حمدية يتعرض الى عممية إعدا»واضاؼ: «. إطالقو

إف ىناؾ تمييزًا في ىذا المجاؿ بيف أسير أمني ومدني، أو فمسطيني وييودي، إذ يتـ إطالؽ سراح الييودي 
عطاؤه فرصة عالج في الخارج لمشفاء، وىناؾ حاالت كتب ليا الشفاء، وعمى األقؿ يعطى الييودي الذي  وا 

 «.أىمة وذويويحتضر وقتًا كافيًا بيف 
أخطر حالة مرضية عمى اإلطالؽ في السجوف ىذه األياـ ىي حالة األسير ميسرة، وال إمكانية »وأضاؼ: 

لشفائو إذا بقي في السجف، فمطموب العمؿ الفوري عمى إطالقو مف دوف تسويؼ أو مماطمة إلعطائو فرصة 
«. و فرصة كافية لوداع أىمو ومحبيوعالج في الخارج في أفضؿ المراكز في العالـ، أو عمى األقؿ إعطائ

ال نريد أف يتكرر ما حصؿ مع »وأشار إلى أف ىذا ممكف إذا بذلت جيود كافية في ىذا المجاؿ، وقاؿ: 
الشييديف زىير لبادة وأشرؼ أبو ذريع وكثيريف غيرىـ، ونحذر مف خطورة بقاء الوضع عمى حالو، وخطورة 

 «.حصوؿ أي مكروه لألخ ميسرة
 03/0/1320، الحياة، لندن

 
 بمسيرتين في سخنين شمااًل والنقب جنوباً  "يوم األرض"يحيون  21فمسطينيو الـ  01

، بمسيرتيف «يوـ األرض»لػ  01نشاطات الذكرى الػ  2384يختتـ فمسطينيو عاـ : أسعد تمحمي –الناصرة 
، واحدة في مدينة سخنيف )في الشماؿ( حيث سقط ثالثة مف الشيداء الستة في تظاىرات عاـ  قطريتيف اليـو

عندما خرجت الجماىير العربية في الداخؿ بتظاىرات احتجاجية واسعة ضد مسمسؿ نيب األرض  2312
الفمسطينية، فتصدى ليـ الجيش والشرطة بالنيراف الحية وقتمت ستة مف شبابيـ، والثانية في النقب )في 

حرية ألسرانا، وبوحدتنا ننتصر لكرامتنا عاش يوـ األرض الخالد، وال»الجنوب(. وتقاـ المسيرتاف تحت شعار 
 «.وقضايانا

«. لجنة المتابعة العميا»وكانت البمدات العربية شيدت األسبوع الجاري فعاليات مختمفة إلحياء الذكرى أقرتيا 
وشارؾ عدد مف قياديي المجنة في اعتصاـ أماـ أحد السجوف اإلسرائيمية تضامًا مع األسرى الفمسطينييف 

 .تيـونصرًة لقضي
، تالىا ميرجاف شعبي أكد تمسؾ عرب «ساحة الشييد»كما شيدت مدينة الطيبة أمس تظاىرة انتيت في 

الداخؿ بأرضيـ التي ورثوىا عف آبائيـ وأجدادىـ. وأصدرت لجنة المتابعة بيانًا أكدت فيو ضرورة رص 
حاوالت النيؿ مف مواجية أخطبوط المخططات اإلسرائيمية الماضية في م»الصفوؼ ووحدة الموقؼ في 

وجودنا واقتالعنا مف جذورنا المتشبثة في عمؽ ىذا الوطف، ونيب أراضينا وانتياؾ مقدساتنا وكرامتنا 
 «.والتضييؽ عمى أسرانا ومحاصرة بمداتنا ومصادرة حقوقنا وشرعيتنا وتشويو ىويتنا

 03/0/1320، الحياة، لندن
 

 ت المتحدة تمفزيون فمسطين في الواليا تقاضيجهات إسرائيمية  00
خالؿ الشيريف الماضييف تقدمت جيات إسرائيمية، بينيا أجيزة أمنية تابعة لسمطات : بديعة زيداف –راـ اهلل 

، الذي يبث عبر شاشة تمفزيوف فمسطيف «ألجمكـ»االحتالؿ بقضايا لدى المحاكـ األميركية، ضد برنامج 
أسيرًا تعتبرىـ سمطات  21لتصوير مع أسر الرسمي، ويعتبر حمقة وصؿ بيف األسرى وذوييـ، وذلؾ بحجة ا
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، بادعاء تورطيـ في قتؿ إسرائيمييف، بعضيـ يحمؿ الجنسية األميركية، كما أكدت «إرىابييف»االحتالؿ 
 مناؿ سيؼ، معدة البرنامج ومقدمتو.

مج عف استيجانيا ليذه االتيامات، وىذه القضايا المرفوعة ضد البرنا« الحياة»وعّبرت سيؼ في حديث الى 
والتمفزيوف، الفتة إلى أف مف بيف الحمقات التي مف المفترض محاكمتيا في الواليات المتحدة، تمؾ التي 

 .تشتمؿ حوارات مع عائالت أسرى
ىو في مثمو »، قضية عمى أغنية «ألجمكـ»ولفتت سيؼ إلى أف مف بيف القضايا المرفوعة ضد برنامج 

أميات إرىابييف »حتضانيا في بعض حمقات البرنامج لػ ، وعمى سيؼ بادعاء ا«الوطف يابا ىو في مثمو
 «.فمسطينييف

 03/0/1320، الحياة، لندن
 

 في جامعة بيرزيت من قيادات الكتمة اإلسالمية خمسةتختطف  السمطةجهزة : أعمران مظموم 02
ات الكتمة ( خمسة مف قياد0-13اختطفت األجيزة األمنية التابعة لمسمطة في راـ اهلل اليوـ الجمعة ): الخميؿ

 اإلسالمية في جامعة بيرزيت مف منطقة بيتونيا غرب راـ اهلل.
وقاؿ القيادي في الكتمة اإلسالمية في بيرزيت عمراف مظموـ لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ": "إف أجيزة أمف 
السمطة أقدمت مف خالؿ الشرطة الخاصة عمى اختطاؼ خمسة مف قيادات الكتمة اإلسالمية في جامعة 

 زيت، وىـ سعيد قصراوي ومحمد قدومي ومحمد جمعة زيد وموسى شوعاني وأمير أبو عراـ".بير 
وأوضح أف معظـ المختطفيف ىـ أسرى محرروف مف سجوف االحتالؿ ومختطفوف سابقا لدى المخابرات 

 واألمف الوقائي في راـ اهلل.
 19/0/1320، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 تحذر من استيالء االحتالل عمى أمالك الالجئين الفمسطينيين "األردنب العودةالعميا لمدفاع عن حق " 05

جددت المجنة العميا لمدفاع عف حؽ العودة في األردف تحذيرىا مف استيالء : ليمى خالد الكركي -عماف 
 «.قانوف أمالؾ الغائبيف»االحتالؿ اإلسرائيمي عمى أمالؾ الالجئيف الفمسطينييف وفؽ ما يسمى 

الكياف اإلسرائيمي ينفذ اآلف أكبر عممية صييونية »نسخة منو إف « الدستور»ة، في بياف تمقت وقالت المجن
 «.، عبر استيداؼ إزالة فمسطيف حقًا وأرضًا مف الوجود الفعمي2384وأخطرىا منذ نكبة العاـ 

فتة إلى إقرار ، ال«القيادة الصييونية انتقمت مف مرحمة شعار ييودية الدولة إلى تطبيقو فعمياً »وأضافت أف 
مشروع بيع أراضي الالجئيف إلى أفراد وجيات ييودية فقط  1333في العاـ « الكنيست»البرلماف اإلسرائيمي 

في أي بمد، حتى تنقطع العالقة، بحسبيـ، بيف صاحب األرض الفمسطيني وأرضو، وىو ما لـ تجرؤ 
 «.2384عمى القياـ بو، بشكؿ قانوني معمف، منذ عاـ « اسرائيؿ»
ذرت مف خطورة استيالء الصندوؽ عمى أراضي الالجئيف، حيث سيقتصر استعماليا عمى الييود فقط، وح

مقابؿ حرماف مواطنييا الفمسطينييف مف حؽ استخداميا، عماًل بتطبيؽ نظاـ التمييز العنصري، بما ييدد 
 ( ألؼ منزؿ إلى مستأجرييا الحالييف لتصبح ممكًا خالصًا ليـ.33بنقؿ ممكية )

 03/0/1320تور، عًمان، الدس
 

 بجريمة رفح لحماسالجيش المصري: ال عالقة  01
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نفت قيادة الجيش المصري، تورط أي مف عناصر حركة حماس في حادث مقتؿ الجنػود : فمسطيف أوف اليف
 المصرييف بمدينة رفح عمى الحدود مع غزة في أغسطس مف العاـ الماضي.

: "ال عالقػة لحمػاس بحادثػة مقتػؿ جنػود 14/0/1320 وقالت في بيػاف مقتضػب صػادر عنيػا مسػاء الخمػيس
 سيناء".

وكانػػت مجمػػة "األىػػراـ العربػػي" المصػػرية، زعمػػت وجػػود أدلػػة لػػدييا عمػػى "تػػورط قيػػادييف بحمػػاس، فػػي اليجػػـو 
 الذي راح ضحيتو ستة عشر ضابطًا وجنديًا مف الجيش المصري".

 19/0/1320، فمسطين أون الين
 

 "التنس"إسرائيميين يمارسون عمى  لإلشراففي "إسرائيل"  يالمغرب الرياضة وزير مستشار 07
حػػؿ الرياضػػي المغربػػي يػػونس العينػػاوي احػػد مستشػػاري وزيػػر الشػػباب والرياضػػة  ػػػ  محمػػود معػػروؼ: الربػػاط

المغربي، بتؿ أبيب لإلشراؼ عمى أسػبوع تكػويني لفائػدة شػباف إسػرائيمييف يمارسػوف رياضػة التػنس بػدعوة مػف 
، ىاريؿ ليفي، حيث سبؽ ليما أف "إسرائيؿ"يمي السابؽ ومدير مراكز محترفي التنس في العب التنس اإلسرائ

 تعرفا في أحد الممتقيات قبؿ اعتزاؿ العيناوي الممارسة.
 "إسػػرائيؿ"أف ليفػػي سػػأؿ العينػػاوي إف كػػاف ميتمػػا بالقػػدـو إلػػى  اإلسػػرائيمية "جيػػروزاليـ بوسػػت"وذكػػرت صػػحيفة 

سػػػداء النصػػػح لػػػو شخصػػػيا والمعػػػب إلػػػى جانػػػب الناشػػػئيف اإل عطػػػاء المػػػدربيف بعضػػػا مػػػف خبرتػػػو وا  سػػػرائيمييف وا 
، وأف العينػاوي قبػؿ الػدعوة بكػؿ سػرور، كمػا أنػو ُأعجػب "إسػرائيؿ"بخصوص سبؿ تطػوير مسػتقبؿ المعبػة فػي 

 بما تـ تحقيقو في ىذا المجاؿ.
وقػاؿ إنػو ال يػرى أي سػبب وعبر العيناوي عف أممو في تحقيؽ تعاوف أكبر بيف التػنس اإلسػرائيمي والمغربػي، 
 وراء عدـ جعؿ الرياضة أرضية إلقامة عالقات أفضؿ بيف اإلسرائيمييف والعرب.

العيناوي يشتغؿ كمستشار لػوزير فػي الحكومػة المغربيػة وتحػت مظمػة وزيػر  أفوقاؿ موقع ىبة برس المغربي 
 قيادي في حزب مغربي مما يعني أف الحكومة المغربية دخمت عمى الخط 

 "إسرائيؿػ"كػػاف العينػاوي حصػػؿ عمػػى إذف مػػف وزيػػر الشػباب والرياضػػة لكػػي يسػػافر لػػ إفنفػػس الموقػػع  وتسػاءؿ
  .لمقياـ بأنشطة تحمؿ تطبيعا رياضيا ورسميا مع الدولة العبرية

المنصػػوري عضػػو سػػكرتارية مجموعػػة العمػػؿ الوطنيػػة المغربيػػة مػػف اجػػؿ فمسػػطيف موقػػؼ  اإللػػوووصػػؼ عبػػد 
 ."معقوؿ وال يميؽ برياضيموقؼ غير " بأنوالعيناوي 

 أداةولػػػيس  اإلنسػػػانيةفػػػي خدمػػػة القػػػيـ  أداةتكػػػوف  أفالرياضػػػة ينبغػػػي  إف "القػػػدس العربػػػي"وقػػػاؿ المنصػػػوري لػػػػ
 واالحتالؿ باسـ الرياضة.  إرىابالشرعية عمى  إلضفاء

03/0/1320القدس العربي، لندن،   
 

 عمى أعضاء قافمة مساعدات لغزة معتديناألمن الميبي يعتقل  01
، ضبطيا ألربعة أشخاص اعتػدوا عمػى ]أمس[ أعمنت وزارة الداخمية الميبية، اليوـ الجمعة: مسطيف أوف اليفف

 أشخاص أجانب يعمموف ضمف قافمة إغاثة إنسانية كانوا في طريقيـ إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي.
ركػػز شػػرطة الصػػابري وذكػػر مصػػدر ليبػػي رسػػمي أف بريطانيػػًا كػػاف ضػػمف قافمػػة اإلغاثػػة تقػػدـ بػػبالغ إلػػى م

األربعاء الماضي، ذكر فيو أنو تعرض ىو ورفاقػو فػي القافمػة لالحتجػاز واالعتػداء مػف قبػؿ مجموعػة مسػمحة 



 
 
 

 

 

           13ص                                    1122العدد:                03/0/1320السبت  التاريخ:

بإحػػػدى ضػػػواحي بنغػػػازي، وأف المجموعػػػة المسػػػمحة خطفػػػت اثنػػػيف مػػػف أصػػػدقائيـ أثنػػػاء فتػػػرة االحتجػػػاز وىػػػـ 
 يجيموف مصيرىـ حتى اآلف.

باشػر مػف النيابػة العامػة، وأف عناصػر البحػث والتحػري بمركػز شػرطة وأكد العرفي أف القضية تحت إشراؼ م
الصابري باشرت بالبحث عف الجناة، وتمكنت مف ضبط شخصػيف اعترفػا بػدورىما بعػد أف واجيػتيـ عناصػر 

 التحري بالشخص الذي تقدـ بالبالغ.
19/0/1320، فمسطين أون الين  

 
  جريئة يتطمب اتخاذ قرارات األوسط الشرقخبراء: السالم في  06

الوقػائع  أف:حذر خبراء خالؿ نقاش نظمتػو مؤسسػة بػروكنغس الخمػيس فػي واشػنطف مػف "ا ؼ ب"واشنطف ػ 
اتخػاذ قػرارات جريئػة  يتطمػب األوسػطعممية السالـ في الشرؽ  أف إحياء، الشرؽ أوسطية الجديدة في المنطقة

الجديػدة،  اإلسػرائيميةي الحكومػة شػرخ فػ بإحػداثالػذي ييػدد  األمػربمػا فييػا اخػذ حركػة حمػاس فػي االعتبػار، 
 وخصوصا نتائج الربيع العربي، تتطمب التفكير بطريقة جديدة وخالقة. كما يرى خبراء.

 أردنػػا "إذا أبيػػبالسػػابؽ فػػي واشػػنطف والمحاضػػر فػػي جامعػػة تػػؿ  اإلسػػرائيميوقػػاؿ ايتامػػار رابينػػوفيتش السػػفير 
مسػػتوى قيػػادي )...(  اعمػػيتنيػػاىو مبػػادرة عمػػى يتخػػذ ن أفاتفػػاؽ حػػوؿ الوضػػع النيػػائي، ينبغػػي  إلػػىالتوصػػؿ 

 الحكومي. "ولكف ىذا سيتطمب منو فض ائتالفو
خارجة  "أصوات إلىلدى بروكنغز يشير  األوسطلكف ناتاف ساكس الزميؿ في مركز صباف لسياسات الشرؽ 

نتقػػػادات لتجنػػػب اال "تتجػػػو نحػػػو مػػػا تعتبػػػره تجميػػػدا صػػػامتا أف "إسػػػرائيؿ"مػػػف مكتػػػب رئػػػيس الػػػوزراء بػػػاف عمػػػى 
 الدولية.

تسػاعد فػي  أففي المنطقة عمى صمة بحماس وحميفة لمواليات المتحػدة يمكػف  أخرىدوال  أفوقاؿ رابينوفيتش 
 معرفة نوايا حماس الحقيقية.

 األسػبوع نتنيػاىواثػر اعتػذار  "إسػرائيؿ"عالقاتيػا مػع  أعػادت أفيكوف لتركيػا دور تضػطمع بػو بعػد  أفويمكف 
 الماضي.

مع قياـ الواليات المتحدة بقيادة التوجو بصورة جدية اكبر نحػو عمميػة سػممية، سػيتـ اختبػار "تش وقاؿ رابينوفي
 .األطراؼ"المواقؼ الحقيقية لمختمؼ 

اتخػػاذ موقػػؼ نيػػائي،  األمػػرنقطػػة ال تعػػود معيػػا التصػػريحات العامػػة تنفػػع وسػػيتطمب  إلػػىسنصػػؿ " وأضػػاؼ
 ."وعندىا سنعرؼ

03/0/1320القدس العربي، لندن،   
 

 عذبهميعتقل األطفال و ي الفمسطينية : أمن السمطة" في بريطانيااإلنسانالعربية لحقوق " 23
إف  ]أمػس[ 13/0/1320فػي بيػاف ليػا يػـو الجمعػة  قالت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا: لندف

فا قضػػػاء الخميػػػؿ جيػػػاز األمػػػف الوقػػػائي التػػػابع لمسػػػمطة الفمسػػػطينية بالضػػػفة الغربيػػػة المحتمػػػة اقػػػتحـ قريػػػة صػػػا
 مف العمر. 24منتصؼ الميمة الماضية بغرض اعتقاؿ فتية، عدد منيـ أطفاؿ لـ يبمغوا اؿ

وأكد البياف أف "جياز األمف الوقائي قػاـ بتحويػؿ الموقػوفيف إلػى محكمػة حمحػوؿ بػدوف عمػـ المحػامي واألىػؿ 
أيػاـ عمػى ذمػة التحقيػؽ بػتيـ  3لمػدة المسبؽ، فالمحامي عمـ بالمحظات األخيرة وأكد أنػو تػـ تمديػد الموقػوفيف 

 تتعمؽ بمصؽ بوستر لمشيخ أحمد ياسيف في ذكرى استشياده".
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ورأى البيػػاف أف "عمميػػة اعتقػػاؿ األطفػػاؿ فػػي منتصػػؼ الميػػؿ وبحضػػور قػػوات كبيػػرة ووضػػعيـ فػػي معػػتقالت 
نيف المحمية خاصة بالكبار والتحقيؽ معيـ بدوف حضور ولي األمر والمحامي وضربيـ، فيو خرؽ جسيـ لمقوا

ولممواثيػػػؽ والمعاىػػػدات الدوليػػػة التػػػي خصػػػت الطفػػػؿ بحقػػػوؽ وقواعػػػد مميػػػزة ال يمكػػػف تجاوزىػػػا كونػػػو العنصػػػر 
 األضعؼ في المجتمع".

ودعت المنظمة األميف العاـ لألمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية ومنظمػة التعػاوف اإلسػالمي "لمضػغط عمػى 
ياكات وعمى وجػو الخصػوص مػا ترتكبػو األجيػزة األمنيػة حاليػا مػف قيادة السمطة لحمميا عمى وقؼ ىذه االنت

 .تعذيب وانتياؾ لحقوؽ األطفاؿ، كما قاؿ البياف
19/0/1320، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 "األورومتوسطي": السمطات المصرية تسيء معاممة فمسطينيي سوريا 22

، عػػف قمقيػػا البػػالم مػػف المعاممػػة }أمػػس  أعربػػت مؤسسػػة حقوقيػػة أوروبيػػة، اليػػـو الجمعػػة: فمسػػطيف أوف اليػػف
الجػػئ فمسػػطينّي قػػدموا إلػػى مصػػر ىربػػًا مػػف الصػػراع الػػدائر فػػي سػػوريا منػػذ  3333السػػيئة التػػي يتمقاىػػا قرابػػة 

 عاميف.
وقػػػاؿ المرصػػػد األورومتوسػػػطي لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي بيػػػاف مشػػػترؾ مػػػع تجمػػػع "راصػػػد فمسػػػطينيي سػػػوريا": إّف 

اضحًا ضد الفمسطينييف مف حممة الوثائؽ السػورية، حيػث ال تػتـ معػاممتيـ السمطات المصرية تمارس تمييزًا و 
عمى قدـ المساواة مع الالجئ السوري، وذلؾ بصورة تيدد أمػنيـ وتخمػؽ تعقيػدات فػي وضػعيـ القػانوني عمػى 

 المدى البعيد.
اضػي المصػرية وأوضح البياف أّف الالجئ الفمسطيني الذي يحمؿ وثيقة سفر سورية، ال ُيسمح لػو بػدخوؿ األر 

إال عبػػر طريػػؽ واحػػد يصػػػؿ مطػػار دمشػػؽ الػػدولي بمطػػػار القػػاىرة، األمػػر الػػذي يمثػػػؿ تعقيػػدًا بالغػػًا فػػي ظػػػؿ 
اإلغػالؽ شػبو الػدوري لمطػػار دمشػؽ، مضػيفًا أف الفمسػػطينييف القػادميف إلػى مصػر مػػف تركيػا أو لبنػاف يجػػري 

 لى الوجية التي قدموا منيا.احتجازىـ بصورة تعسفية في المطار، قبؿ أف يتـ ترحيؿ غالبيتيـ إ
وحّذر المرصد وتجمع "راصد فمسطينيي سوريا" مف أف ىذا السموؾ المصري يحـر الالجئيف الفمسطينييف مػف 
حقيـ بالحصوؿ عمى اإلقامة الميّسرة داخؿ األراضي المصرية إلى جانب الحػؽ بالمعونػات الغذائيػة والرعايػة 

 .الصحية المخصصة لالجئيف في أوقات النزاع
 19/0/1320، فمسطين أون الين

 
 دوالر تكمفة حربي العراق وأفغانستان تريميونات ستةدراسة أميركية:  21

أعمف تقرير أصدرتو جامعة ىارفارد األميركية أف جممة تكاليؼ الحرب األميركية ضد : محمد عمي صالح
، والتي تشمؿ 1332سنة  سبتمبر )أيموؿ( 22اإلرىاب التي أعمنيا الرئيس السابؽ بوش االبف بعد ىجمات 

حرب العراؽ وحرب أفغانستاف، ستبمم ستة تريميونات دوالر. وباإلضافة إلى تكاليؼ الحروب الفعمية، تشمؿ 
 التقديرات نفقات عالج الجرحى، واآلثار النفسية التي يشتكي منيا كثير مف الجنود العائديف.

سنواجو تخفيضات في »مى إعداد التقرير وقالت ليندا باليمز، أستاذة في جامعة ىارفارد وأشرفت ع
المصروفات العسكرية والدبموماسية، وفي برامج األبحاث واالستثمار، عمى المدى البعيد، لعقود قادمة، 

وقاؿ التقرير إف مف أسباب زيادة التقديرات أف أغمبية الصرؼ عمى الحروب «. بسبب تكاليؼ ىذه الحروب
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ة الديوف والفوائد عمييا، وأف ىذه الديوف أضافت تريميوني دوالر لديوف كانت ديونا، وال بد أف تدفع الحكوم
 تريميوف دوالر. 22الحكومة األميركية التي وصمت إلى 

وأشار التقرير إلى أنو كنتيجة لخيارات اإلنفاؽ خالؿ الحرب فستواجو الواليات المتحدة قيودا في تمويؿ 
البحث والتنمية والمبادرات العسكرية الجديدة، حيث إف إرث االستثمارات في أطقـ العامميف والدبموماسية و 

 القرارات التي اتخذت خالؿ حربي العراؽ وأفغانستاف سيييمف عمى مستقبؿ الميزانيات الفيدرالية لعقود قادمة.
وأوضحت باليمز في تقريرىا أف الواليات المتحدة أنفقت تريميوني دوالر تقريبا بالفعؿ عمى الحممتيف 

تيف في أفغانستاف والعراؽ، مشيرة إلى أف تمؾ التكاليؼ ىي فقط جزء مف التكمفة النيائية، فالنفقات العسكري
الكبيرة المستمرة ستضخ لتوفير الرعاية الطبية والمكافآت لممحاربيف القدامى الذيف تسبب النزاعاف في 

 إعاقتيـ.
تكوف أربعة تريميونات دوالر. وكاف المفتش وكانت دراسة أجرتيا جامعة براوف قالت إف التكاليؼ اإلجمالية س

األميركي الخاص بالعراؽ، ستيوارت بويف، أكد أف الحرب عمى العراؽ تكمفت قرابة تريميوف دوالر. لكف، قاؿ 
خبراء إف ىذا الرقـ قد يصؿ إلى أربعة تريميونات دوالر، إذا أضيفت إليو التكاليؼ طويمة المدى. وحسب 

ليؼ نفقات القواعد األميركية في الدوؿ العربية، واألمواؿ التي دفعت، وتدفع، الخبراء، تشمؿ ىذه التكا
 لشركات الحراسة الخاصة التي حرست الممتمكات األميركية في العراؽ، وأفغانستاف، وغيرىما.

مميار دوالر إلعمار العراؽ. وُيعتقد أف عشرة مميارات منيا  23وبالنسبة لمعراؽ، تشمؿ التكاليؼ أكثر مف 
ىدرت في الفساد. وقاؿ التقرير الذي أصدره معيد واتسوف لمدراسات العممية في جامعة براوف إف ما ال يقؿ أ

ألؼ عراقي مدني قد قتموا. ولـ يستبعد التقرير أف تكوف الحرب قد أدت إلى، وأسيمت في، قتؿ  208عف 
ريف وسط القوات األمنية أربعة أضعاؼ ىذا الرقـ. وقاؿ التقرير إنو إذا أضيفت أعداد القتمى اآلخ

والصحافييف والعامميف في المجاؿ اإلنساني، باإلضافة إلى المسمحيف المعارضيف، فسيرتفع عدد قتمى الحرب 
 قتيؿ. 243.333إلى نحو  212.333مف 

أكاديميا وخبيرا قبؿ حموؿ الذكرى السنوية العاشرة  03ونشر ىذا التقرير الذي اشترؾ في إعداده أكثر مف 
، دراسة قالت إف 1322الذي قادتو الواليات المتحدة عمى العراؽ. وكاف نفس المعيد نشر، في عاـ لمغزو 

جممة التكاليؼ في العراؽ وصمت إلى أربعة تريميونات دوالر، مستندة إلى أرقاـ حقيقية مف الخزانة األميركية 
األميركييف. ولفت التقرير إلى  والتعيدات المستقبمية مف تكاليؼ النفقات عمى معوقي الحرب مف المحاربيف

أنو تاريخيا فإف ىذه الفاتورة المستحقة سيتـ دفعيا الحقا عمى مدى الكثير مف العقود، مشيرا إلى أف أعمى 
إنفاؽ لمدفعات المالية لعالج اإلعاقة بالنسبة لممحاربيف األميركييف في القرف الماضي جاءت عقب عقود مف 

ة بأف المدفوعات لفيتناـ وحرب الخميج األولى ما زالت في تزايد. وأوضحت انتياء النزاعات. ونوىت الدراس
الدراسة أف إنفاؽ األمواؿ المقترضة لدفع تكاليؼ الحربيف زاد مف تكمفتيما الباىظة، حيث أضاؼ النزاعاف 

يات المتحدة في المائة مف الديف الذي تحممتو الوال 13تريميوني دوالر لمديف األميركي، مما يمثؿ تقريبا نسبة 
 .1321و 1332في الفترة ما بيف عامي 

 03/0/1320، الشرق األوسط، لندن
 

 : كمما زادت المبادرات تضاءلت الفرصالفمسطينيةالمصالحة  10
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رغػػـ الترحيػػب الحػػار الػػذي صػػدر عػػف حركتػػي "فػػتح" و"حمػػاس" بالمبػػادرة القطريػػة الجديػػدة  :القػػدس –راـ اهلل 
أف أيػًا مػف  إالفي القاىرة لدعـ المصالحة بػيف الحػركتيف المتخاصػمتيف،  عقد قمة عربية مصغرة إلىالداعية 

 قادتيما ال يرى فرصة حقيقية لحدوث اختراؽ في المصالحة المجمدة.
وتبدو المصالحة الفمسطينية، كما جاء في مقاؿ نشػرتو اليػـو الجمعػة صػحيفة "الحيػاة" المندنيػة، أبعػد بعػد كػؿ 

عػادة إنعاشيا إلىؼ مبادرة جديدة أو لقاء جديد ييد . فالمقػاء األخيػر الػذي عقػد فػي شػباط )فبرايػر( إطالقيػا وا 
نماتحقيؽ أي تقدـ في الممفات المطروحة،  إلىالماضي في القاىرة لبحث المصالحة، ليس فقط انو لـ يؤد   وا 

لمجمس أعاؽ التقدـ الذي حققتو لجاف المصالحة في بعض ىذه الممفات، ومنيا قانوف االنتخابػات الخػاص بػا
نمػااتفاؽ حولو. لكف المقاء لػيس فقػط لػـ يقػره،  إلىالوطني الفمسطيني، والذي توصمت المجنة المختصة بو   وا 

 أحالو عمى لجنة أخرى جديدة.
كما أخفؽ المقاء في االتفاؽ عمى تشكيؿ لجنػة مركزيػة لالنتخابػات فػي الخػارج لمتحضػير النتخابػات المجمػس 

لتي يسيؿ االتفاؽ عمييػا. وأخفػؽ المجتمعػوف فػي االتفػاؽ عمػى موعػد لعقػد الوطني، وىي أيضًا مف القضايا ا
، عممػػًا أف ىػػذا 1332اجتمػػاع لإلطػػار القيػػادي الموقػػت لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية المتفػػؽ عميػػو منػػذ عػػاـ 

فػي  أيضػالـ يجتمع في السنوات الثماني الماضية مف االتفاؽ عميو سػوى مػرتيف. وأخفػؽ المجتمعػوف  اإلطار
طالؽتفاؽ عمى قضايا سيمة أخرى مثؿ وقؼ االعتقاالت االعتباطية، اال  المعتقميف وغيرىا. وا 

ويعتػػرؼ المشػػاركوف فػػي حػػوارات المصػػالحة مػػف الحػػركتيف بصػػعوبة تحقيػػؽ مصػػالحة حقيقيػػة بػػيف الحػػركتيف 
برنػػػامج  الضػػػفة الغربيػػػة وقطػػػاع غػػػزة. أولػػػى ىػػػذه العقبػػػات سياسػػػي، فكػػػال الحػػػركتيف لػػػو إدارةالمتػػػيف تتقاسػػػماف 
حتػػػى اليػػػـو فػػػي االتفػػػاؽ عمػػػى برنػػػامج سياسػػػي  1333لػػػـ يػػػنجح المتحػػػاوروف منػػػذ عػػػاـ  إذسياسػػػي مختمػػػؼ، 

 مشترؾ.
ويحتػػؿ البرنػػامج السياسػػي المكانػػة األولػػى لػػدى "فػػتح" والػػرئيس محمػػود عبػػاس ألف مجمػػؿ عالقاتيػػا الدوليػػة، 

عبػر  2634تقمة عمػى حػدود عػاـ خصوصا مع الواليات المتحدة ومجمؿ مشروعيا الساعي إلقامة دولػة مسػ
 ، يعتمد عميو."إسرائيؿ"التفاوض مع 

الػػدور السياسػي لحركػة "فػػتح" مرىػوف بالبرنػامج السياسػػي، فػأي تغييػػر  أفويقػوؿ المقربػوف مػػف الػرئيس عبػاس 
مػف "فػتح" ييػدد بفقػدانيا دورىػا، وأحػد أىػـ أدواتيػا فػي السػعي  أميركيموقؼ  إلىفي البرنامج الحالي سيؤدي 

 تحقيؽ مشروعيا الوطني. إلى
مػػنح  "إسػػرائيؿ"طريػػؽ مسػػدود يتمثػػؿ فػػي رفػػض  إلػػىبرنػػامج "فػػتح" وصػػؿ  أفوفػػي حركػػة "حمػػاس"، يقولػػوف 

، ومواصمة مشروع استيطاني تيويدي يقّوض فرصة حؿ الػدولتيف، 2634الفمسطينييف دولة عمى حدود عاـ 
 ويجعمو غير ممكف عبر المفاوضات.

انو لف يقدـ عمى مصالحة وشراكة مع "حماس" ما لـ يحصؿ عمى تفويض  ويقوؿ مقربوف مف الرئيس عباس
سياسي منيا باعتمػاد برنامجػو السياسػي برنامجػًا ألي حكومػة جديػدة، وتفويضػو أيضػا اختيػار وزراء حكومتػو 

دارتو  بحرية كاممة يسيؿ عميو تسويقيا دوليا. وا 
الحصػار سػنيف  إلػىة الرباعيػة"، وتعرضػت وفي قيادة "حماس" يؤكدوف أف الحركة التي رفضت شروط "المجن

طويمة، لف تقبؿ برنامجًا ال يقوـ عمى المقاومة، حتى لو كانػت لفظيػة فػي ىػذه المرحمػة، فػي مواجيػة احػتالؿ 
اسػػتيطاني يبتمػػع كػػؿ يػػوـ جػػزءًا جديػػدًا مػػف األرض. وتزايػػدت المطالػػب داخػػؿ "حمػػاس" بالتشػػدد فػػي البرنػػامج 

قمػب الجبيػة  إلػىعمى غزة، والتي نجحػت فييػا الحركػة فػي تسػديد ضػربات  اإلسرائيميةالسياسي عقب الحرب 
 .اإلسرائيميةالداخمية 
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وثاني ىذه العقبات ضعؼ مؤسسات السمطة التي لـ تصمد أماـ الخالؼ والصراع، فتـ االستيالء عمييػا فػي 
بيػة. وثالثيمػا بقػاء غزة بالقوة المسمحة، أعقبو االستيالء بطريقة أخرى عمى مؤسسات السمطة في الضػفة الغر 

جانػػب  إلػػىالػػذي يبػػرر لمقػػوى المسػػمحة فػػي قطػػاع غػػزة االحتفػػاظ بتشػػكيالتيا العسػػكرية  اإلسػػرائيمياالحػػتالؿ 
 1334أجيزة السمطة، وىو ما ييدد دائمًا بتكرار تجربة السػيطرة بػالقوة العسػكرية عمػى السػمطة فػي غػزة عػاـ 

 "فتح" اسـ "االنقالب". الذي سّمتو "حماس" "الحسـ العسكري"، وأطمقت عميو
ذلػػؾ أزمػػة الثقػػة العميقػػة بػػيف الطػػرفيف وعػػدـ ثقػػة كػػؿ طػػرؼ بػػاآلخر إلقامػػة شػػراكة سياسػػية معػػو.  إلػػىتضػػاؼ 

فحركة "فػتح" تخشػى مػف "تسػمؿ" حركػة "حمػاس" الػى منظمػة التحريػر، والسػيطرة عمييػا عبػر المصػالحة، كمػا 
 بواسطة السالح. عبر االنتخابات، وعمى غزة 1333سيطرت عمى السمطة عاـ 

خراجيػاغػزة، والعمػؿ عمػى اسػتعادة السػمطة  إلػىوحركػة "حمػاس" تخشػى مػف تسػمؿ "فػتح"  مػف السػمطة عبػر  وا 
 الباب الذي دخمت منو وىو االنتخابات، أو عبر شراكة غير متوازنة.

ف أ إلػػىوتعيػػؽ التطػػورات الجاريػػة فػػي ممػػؼ المفاوضػػات حػػدوث تقػػدـ فػػي ممػػؼ المصػػالحة. وتشػػير التقػػديرات 
طاولػػػة المفاوضػػػات مػػػف جديػػػد فػػػي  إلػػػى واإلسػػػرائيميالحاليػػػة قػػػد تعيػػػد الطػػػرفيف الفمسػػػطيني  األميركيػػػةالجيػػػود 

 غضوف الشيريف المقبميف.
الػػرئيس بػػاراؾ أوبامػػا ووزيػػر خارجيتػػو جػػوف كيػػري ابمغػػاه فػػي  أفمقربػػوف مػػف الػػرئيس عبػػاس  مسػػئولوفويقػػوؿ 

عمػى تقػديـ إجػراءات  إسػرائيؿالشػيريف المقبمػيف عمػى حمػؿ سيعمؿ في  األميركيالجانب  أفالمقاءات األخيرة 
المقترحػػة بػػػ: وقػػؼ  اإلجػػراءاتلبنػػاء الثقػػة تمييػػدًا لتقػػديـ خطػػة عمػػؿ أميركيػػة السػػتئناؼ المفاوضػػات. وتتمثػػؿ 

طػالؽطرح مشاريع استيطاف جديدة،  السػمطة وغيرىػا.  إدارة ىغػالجديػدة فػي الضػفة  أراضمعتقمػيف، ونقػؿ  وا 
قرار سابؽ بتجميد التحويالت الجمركية لمسمطة، واعػالف االدارة  إلغاء إسرائيؿبإعالف  اءاتاإلجر وبدأت ىذه 
عػػف اسػػتئناؼ مسػػاعداتيا الماليػػة لمسػػمطة التػػي جمػػدتيا بعػػد توجػػو األخيػػرة الػػى األمػػـ المتحػػدة لنيػػؿ  األميركيػػة
 عضويتيا.

لجديدة والجيود المصرية والتركية تحقيؽ وأماـ ىذه العقبات، فأف طرفي الصراع ال يتوقعاف لممبادرة القطرية ا
تقػػدـ. وقػػاؿ أحػػد المشػػاركيف فػػي حػػوارات المصػػالحة لػػػ "الحيػػاة": "ال أعتقػػد اف المبػػادرة القطريػػة سػػتختمؼ عػػف 
سابقاتيا، فقطر ال تستطيع أف تذلؿ العقبات الداخميػة الفمسػطينية، وثانيػًا فػإف قطػر، عػادة مػا تطمػؽ المبػادرة، 

ىا". وأضاؼ: "أعتقد أف مصير المبادرة القطرية لممصػالحة الفمسػطينية لػف يختمػؼ عػف وتترؾ لألطراؼ تنفيذ
 مصير مبادرات قطر المماثمة في السوداف ولبناف وغيرىا".

وفػػي ىػػذا المشػػيد، يبػػدو الػػدور المصػػري فػػي المصػػالحة الفمسػػطينية اليػػوـ أكثػػر ضػػعفًا مػػف السػػابؽ ألسػػباب 
ت داخميػػػػة بالغػػػة التعقيػػػػد، والمؤسسػػػات المصػػػػرية، ومنيػػػا مؤسسػػػػة داخميػػػة: فالرئاسػػػػة المصػػػرية تواجػػػػو تحػػػديا

االسػػتخبارات التػػػي تتػػػولى ممػػػؼ المصػػػالحة، والمقربػػػة مػػػف حركػػػة "فػػػتح"، لػػػدييا أيضػػػا تناقضػػػاتيا مػػػع الرئاسػػػة 
 "االخوانية" المقربة مف "حماس".

 16/0/1320القدس، قدس، 
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 مشعؿ خالد
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شػػػكاالت أمػػػاـ الربيػػػع العربػػػي ودولػػػو، تسػػػتدعي جممػػػة مػػػف المالحظػػػات والتنبييػػػات. ومػػػف  ىنػػػاؾ تحػػػديات وا 
الضػػروري أف يكػػوف ىنػػاؾ درجػػة عاليػػة مػػف الصػػراحة والشػػفافية فػػي تنػػاوؿ ىػػذا الموضػػوع، فالرائػػد ال يكػػذب 

 ا سأذكر جممة مف المالحظات والنصائح الصريحة في ىذا الموضوع:أىمو. ومنو ىن
. ضػػرورة التػػوازف بػػيف أولويػػات الػػداخؿ، أي اليػػـ الػػوطني وأولويػػات األمػػة، أي اليػػـ القػػومي، وال تعػػارض 2

بينيمػػػا، فالنجػػػاح فػػػي الػػػداخؿ يقػػػوجي الموقػػػؼ الخػػػارجي لمدولػػػة، والعكػػػس صػػػحيح، ومػػػف الخطػػػأ تبنجػػػي سياسػػػة 
ى الذات. بؿ نقػوؿ إف االنشػغاؿ بالقضػايا الكبػرى ال يعػزز دور الدولػة اإلقميمػي والػدولي فحسػب، االنكفاء عم

بػػؿ يخػػدـ السياسػػة الداخميػػة لمدولػػة فػػي مواجيػػة الضػػغوط ومحػػاوالت التػػدخؿ الخػػارجي. مػػف الخطػػأ أف تحمػػي 
 نفسؾ باالنكفاء، بؿ احـِ نفسؾ باالنفتاح والمبادرة واالشتغاؿ بالقضايا الكبيرة.

. ضػػرورة عػػدـ إدارة المرحمػػة الراىنػػة الكبيػػرة فػػي تػػاريخ األمػػة مػػف الموقػػع الُقْطػػري الصػػغير المنفػػرد، بػػؿ فػػي 1
إطار أوسع لألمة العربية واإلسالمية بتعاوف وتكامؿ. ىذا يخدـ اليموـ والمصالح والممفػات الُقْطريػة الداخميػة 

عربية خاصة في ىػذه المرحمػة االنتقاليػة الصػعبة نفسيا؛ فالتكامؿ االقتصادي واألمني والسياسي بيف الدوؿ ال
التي تعيشػيا بعػض أقطػار الربيػع العربػي يخػدـ ىػذه الػدوؿ وشػعوبيا ويسػيؿ عبػور المرحمػة االنتقاليػة بصػورة 
أفضؿ. إف الشعوب والقيادات في أقطارىا وىـ منشغموف بيموميـ الُقطرية، وىذا حقيـ الطبيعػي، عمػييـ وىػـ 

أف يفكروا كذلؾ وفي الوقت ذاتو بواقع األمة وىموميا ومصالحيا! أيف موقعيا؟ أيف  يبنوف أوطانيـ مف جديد
دورىػػا؟ أيػػػف مكانيػػػا تحػػػت الشػػػمس؟ لقػػػد مضػػػت عمػػػى األمػػة فتػػػرة طويمػػػة كانػػػت فيػػػو ممعبػػػًا ُيمعػػػب فييػػػا، ويػػػتـ 

ميـ مف جديد. التصارع عمييا وىي غائبة. اليوـ آف لألمة أف تكوف العبًا أساسيًا، وتسيـ في بناء خريطة اإلق
ىذه مسؤوليتنا جميعًا، نبني أوطاننا ونبني الوطف العربي الكبير في الوقت ذاتو. غاب العػرب عقػودًا طويمػة، 
لى ساحة الفعؿ، ال ليتصارعوا مع أحد إال مػع العػدو الصػييوني ومػع  وآف ليـ اليوـ أف يعودوا إلى المسرح وا 

، فنريػػد أف نبنػػي خريطػػة مػػف التػػوازف والتكامػػؿ والتعػػاوف، كػػؿ مػػف يغػػزو بالدىػػـ، أمػػا مػػع دوؿ اإلقمػػيـ والجػػوار
 دوف أف يضيع موقع العرب ودورىـ.

. إدارة العالقػػػػػة مػػػػػع الغػػػػػرب والػػػػػدوؿ الكبػػػػػرى، وىػػػػػذا شػػػػػيء طبيعػػػػػي فػػػػػي عػػػػػالـ اليػػػػػـو لضػػػػػرورات سياسػػػػػية 0
واقتصػػػػادية... الػػػػخ، يجػػػػب أف ال يكػػػػوف عمػػػػى حسػػػػاب القضػػػػية الفمسػػػػطينية ودور العػػػػرب فييػػػػا ومسػػػػؤولياتيـ 
تجاىيا. وأقوؿ ذلؾ وأنا واثؽ أف األمة ىي إف شاء اهلل عمى خيػر ورشػد، لكننػا نقػوؿ ذلػؾ مػف بػاب التػذكير. 
ونرى أنو مف الضروري عدـ تقديـ تنازالت مجانية لمغرب في سياؽ إدارة العالقة معو. إف شرعية دوؿ الربيع 

ف التصػػ دي لمقضػػايا الكبػػرى يقػػّوي دوؿ الربيػػع العربػي نابعػػة مػػف إرادة شػػعوبيا، ولػػيس مػػف الػدعـ الخػػارجي، وا 
 العربي وال يضعفيا.

. ضػػػرورة رفػػػع سػػػقؼ الموقػػػؼ العربػػػي، والجامعػػػة العربيػػػة، وسػػػقؼ كػػػؿ دولػػػة كػػػذلؾ فػػػي الموقػػػؼ السياسػػػي 8
وخاصة في موضوع الصراع العربي اإلسرائيمي، وضرورة إعادة النظر ومراجعة االستراتيجية العربية القائمة. 

غيير المغة السياسية. نعـ، الناس تحتاج إلى وقت، ىذا صحيح، ولكف ال يصح بعد ىذا ىذا يقتضي كبداية ت
الربيع العربي أف تبقى المغة ىي المغة ذاتيا، والمبادرات ىي المبادرات ذاتيا، والمشاريع ىي المشاريع ذاتيػا، 

ولكػػػف ال بػػػّد أف نبػػػدأ والمواقػػػؼ ىػػػي المواقػػػؼ ذاتيػػػا. أعمػػػـ أف التحػػػّوؿ والتطػػػوير الكمػػػي يحتاجػػػاف إلػػػى زمػػػف، 
الخطوة األولى مف اآلف، ال بّد مف تغيير المغة السياسية ومفردات الخطاب السياسي العربي. ال بد مف البدء 
والبحػػػث فػػػي تغييػػػر االسػػػتراتيجية العربيػػػة تجػػػاه الصػػػراع العربػػػي اإلسػػػرائيمي، ومػػػف ذلػػػؾ االتجػػػاه نحػػػو تغييػػػر 

كػػاف مسػػتغربًا ومسػػتيجنًا أو محرمػػًا فػػي الماضػػي فػػي الُعػػرؼ  المواقػػؼ تجػػاه المقاومػػة وحركػػات المقاومػػة. ومػػا
العربػػي الرسػػمي مثػػؿ عػػدـ تزويػػد المقاومػػة بالسػػالح، يمػػـز أف يصػػبح اليػػوـ ممكنػػًا. مطمػػوب رسػػـ اسػػتراتيجية 
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تدرسػػػيا األمػػػة كمػػػا تشػػػاء، تعمػػػف بعضػػػيا وتخفػػػي بعضػػػيا، كيػػػؼ نػػػدعـ حركػػػات المقاومػػػة بالمػػػاؿ وبالسػػػالح، 
ي ظيرىا...إلخ، ليكوف رسالة قوية مف األمػة أف الػزمف قػد تغيػر، وأنػو ال بػد لمعػالـ أف ونسندىا سياسيًا ونحم

يحتـر إرادة األمػة وحقوقيػا ومصػالحيا، ال أف يظػؿ منحػازًا إلسػرائيؿ، ويقػؼ عػاجزًا أمػاـ عػدوانيا عمػى األمػة 
 واستيتارىا بحقوقيا ومصالحيا ومقدساتيا.

ذا لـ تكف ىناؾ حروب جيوش رسمية، فمتد عـ األمة عمى األقؿ الخيػار الػذىبي الػذي أثبػت جػدواه، خاصػة وا 
، 2341لػػـ تنتصػػر إسػػرائيؿ فػػي حػػرب حقيقيػػة، إال إذا قمنػػا العػػاـ  2321خػػالؿ السػػنوات الماضػػية. منػػذ العػػاـ 

سػػواء فػي لبنػاف أـ فػػي « إسػرائيؿ»حػيف أخرجػت الثػورة الفمسػػطينية مػف بيػروت ولبنػػاف. بعػد ذلػؾ ال انتصػػار لػػ
مواقعيا خاصة في غزة، والفضؿ فػي ذلػؾ ىػو لممقاومػة وألبطػاؿ المقاومػة ولسػالح المقاومػة  فمسطيف في كؿّ 
 ودعـ األمة ليا.

مطمػوب كػذلؾ طػػي صػفحة المشػػاريع والمبػادرات التػػي أكػؿ عمييػػا الػزمف وشػػرب، ال بػّد مػػف البحػث عػػف رؤى 
حقيقيػة، وأف تكػوف خيػارات األمػة جديدة ومشاريع جديدة واستراتيجيات جديدة، وعمى رأسيا امتالؾ أوراؽ قػّوة 

 مفتوحة.
. معاىػدات التسػػوية وموقػػؼ الػدوؿ التػػي تقيميػػا، فػال شػػّؾ فػػي أفال ىػذا إرث ثقيػػؿ ال بػػّد مػف مراجعتػػو، كيػػؼ 4

وبػأي طريقػة وبػأي سػياؽ زمنػػي؟ الميػـ أنػو ال بػّد مػف ىػػذا. إف التسػويات السياسػية والمعاىػدات مػع إسػػرائيؿ، 
لػـ « فإسرائيؿ»سطيف، ليست أصاًل وال شيئًا أصياًل، وليست وضعًا طبيعيًا، ىي مجحفة بحؽ األمة وبحؽ فم

ذا كنػا نقػوؿ ىػذا  تكف ولف تكوف صديقًا وال جارًا، بؿ ىي عدو ليس لمفمسطينييف وحدىـ، بؿ لألمة جميعػًا. وا 
، فػال عف المعاىدات فمػف بػاب أولػى أف نتحػدث عػف العالقػات واالتصػاالت والتطبيػع مػع المحتػؿ اإلسػرائيمي

يجػػوز ىػػذا عمػػى اإلطػػالؽ مػػع الربيػػع العربػػي الجميػػؿ، ألف عمػػى قػػادة األمػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة أف يعممػػوا أّف 
غضب شعوبيـ لـ يكف فقػط عمػى السياسػات الداخميػة، ولكػف كػاف غضػبيـ أيضػًا عمػى ىػواف األمػة وضػعؼ 

 مواقفيا وسياساتيا واستراتيجياتيا تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي.
نسبة إلى وصوؿ اإلسالمييف إلى الحكـ، وأىمية ذلؾ وتأثيره عمى القضية، فال يعنػي ذلػؾ أّف فمسػطيف . بال2

تحتػاج إلػػى اإلسػالمييف وحػػدىـ، أو أف حمػاس والجيػػاد اإلسػالمي كقػػوى وطنيػة إسػػالمية فمسػطينية يحتػػاجوف 
تػػاجوف إلػػى األمػػة بكػػؿ فقػػط إلػػى اإلسػػالمييف عمػػى أىميػػتيـ وتمّيػػز وثبػػات مػػوقفيـ تجػػاه القضػػية، بػػؿ نحػػف مح

تياراتيػػا ومكّوناتيػػا، اإلسػػالمييف والقػػومييف والميبػػرالييف واليسػػارييف، ىػػذه ىػػي أمتنػػا نحتاجيػػا جميعػػًا، وفمسػػطيف 
ف مف الضرورة بمكاف أف ننأى جميعًا عػف أي تقسػيمات أو اصػطفافات  كانت قضية األمة وستبقى كذلؾ. وا 

لطائفيػة البغيضػة التػي عشعشػت فػي المنطقػة، قاتػؿ اهلل التقسػيمات طائفية أو عرقية أو دينية. قاتؿ اهلل ىذه ا
العرقية والمذىبية والتقسيمات الدينيػة. إف أمتنػا طػوؿ عمرىػا فييػا ىػذا التعػدد الجميػؿ، ىػذا تػاريخ ورثنػاه وىػو 
شّكؿ حضارة األمة ومسارىا عبر التاريخ، ال يصح اليوـ أف نبحث عف ىذه الشقوؽ التي يضع فييا أعػداؤنا 
الزيت والنار لتػدميرنا. وىػذا يقتضػي لػيس تثبيػت األفكػار والمفػاىيـ الصػحيحة فحسػب، بػؿ يقتضػي أف يكػوف 
سػػػموكنا كػػػدوؿ أو حركػػػات أو مفكػػػريف أو مثقفػػػيف، ينسػػػجـ عمميػػػًا مػػػع ىػػػذا الموقػػػؼ وتمػػػؾ المفػػػاىيـ وال يغػػػذي 

 مشاعر الطائفية أو العرقية.
مػة، وموحػدة عمػى فمسػطيف، وأف تبنػي جبيتيػا الداخميػة بمػا نريد لألمة في ربيعيػا العربػي أف تكػوف موحػدة كأ

يحقػػػؽ مصػػػمحة شػػػعوبيا. ىػػػذه الشػػػعوب اليػػػوـ متعطشػػػة لمحريػػػة، متعطشػػػة لمديموقراطيػػػة، متعطشػػػة لمتنميػػػة، 
متعطشػػة لمقمػػة العػػيش الكريمػػة، متعطشػػة لمنمػػاء والنيػػوض والتكنولوجيػػا، ومتطمعػػة فػػي الوقػػت ذاتػػو إلػػى أف 
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مػػـ، وقويػػة فػػي إدارة عالقاتيػػا وسياسػػاتيا الخارجيػػة، وفػػي إدارة معركتيػػا مػػع العػػدو تكػػوف أمػػة متقدمػػة بػػيف األ
 الصييوني.

 03/0/1320السفير، بيروت، 
 

 زيارة أوباما إلى الشرق األوسط تطيح بآمال العرب 25
 باتريؾ سيؿ

درسػًا قاسػيًا فػػي لّقنػت الزيػارة المختصػرة التػي قػاـ بيػا الػرئيس بػاراؾ أوبامػا إلػى الشػرؽ األوسػط العػالـ العربػي 
مجػػاؿ سياسػػة القػػّوة. وسػػاىمت كػػؿ كممػػة لفظيػػا، وكػػؿ حركػػة قػػاـ بيػػا فػػي إسػػرائيؿ، فػػي إظيػػار التقػػارب غيػػر 

اإلسرائيمي، إلى جانب تجاىؿ الػرئيس لممصػالح العربيػة، وامتعاضػو  –المسبوؽ في إطار التحالؼ األميركي 
 مستدامة.الواضح إزاء منح القضية الفمسطينية أي التفاتة جّدية أو 

قّممػػا أظيػػر أّي رئػػيس أميركػػي، اىتمامػػًا بيػػذا الحجػػـ الكبيػػر بمصػػمحة إسػػرائيؿ، وقّممػػا عكػػس ىػػذا القػػدر مػػف 
 الالمباالة العفوية إزاء العرب.

ُتمثّػػؿ زيػػارة أوبامػػا إلػػى إسػػرائيؿ ودوؿ الجػػوار العربيػػة لحظػػة ىامػػة فػػي واليتػػو الثانيػػة. وتبعػػث رسػػالة واضػػحة، 
مستعدًا لممشاركة في أي خالؼ مع القوات النافذة المؤيدة إلسػرائيؿ، والراسػخة بعمػؽ مفادىا أف الرئيس ليس 

في صمب حكومة الواليات المتحدة ومجتمعيػا. وفػي األمػر إشػارة، بالنسػبة إلػى العػرب، إلػى أف حػّؿ المشػكمة 
سػيقيـ فػي البيػت الفمسطينية ما عاد مف أولوياتو. وىو يبدو مستعّدًا لتركيا عمى عػاتؽ الشػخص التػالي الػذي 

 األبيض، بغض النظر عف ىويتو.
وال شػػؾ فػػي أف جػػوف كيػػري، وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي الجديػػد، سػػيخوض غمػػار المشػػكمة الفمسػػطينية لػػبعض 
الوقت، ولكف مف الساذج توّقع تحقيؽ أي تقّدـ فعمّي في غياب اىتماـ رئاسي حثيث ومستداـ، وىو أمر يبدو 

 قت الراىف.مستبعدًا إلى حد كبير في الو 
كػػاف عػػرب كثيػػروف يعتقػػدوف أف أوبامػػا سيسػػعى، خػػالؿ زيارتػػو الرئاسػػية األولػػى إلػػى المنطقػػة، إلعطػػاء زخػػـ 

حّتى لو حصؿ ذلؾ في المحظة األخيػرة.  –جديد لممساعي اليادفة إلى تسوية بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف 
فػي المنطقػة بحػد  –ؼ أّف تطّور عالقات القػوى وكـ كانت خيبة أمميـ مريرة، إذ تعذر عمييـ أف يستوعبوا كي

قػػّوض مصػػالحيـ ورّسػػخ عزيمػػة القػػادة المتعطشػػيف إلػػى السػػيطرة عمػػى األراضػػي  –ذاتيػػا وكػػذلؾ فػػي واشػػنطف 
 في إسرائيؿ بعدـ التخّمي عف أي شبر منيا.

فػي السػنتيف والواقع أف االضطرابات السياسية في المجتمعات العربيػة اسػتحوذت بالكامػؿ عمػى تركيػز العػرب 
الماضيتيف، ونالت الثػورات فػي تػونس ومصػر والػيمف، إلػى جانػب الحػرب األىميػة المريػرة فػي سػورية، القسػط 
األكبر مف اىتماـ العرب الذيف غّضوا الطرؼ تمامًا عف األمور األخرى. وتعّذر عمييـ أف يفيموا أف ثوراتيـ 

ضعفتيـ كثيرًا، ولو في الوقت الراىف، وقّمصت أ –بغّض النظر عف الوعد الذي قد تحممو بمستقبؿ أفضؿ  –
 نفوذىـ عمى الساحة الدولية.

وبالتالي، مف غير المفاجئ أال يكوف أوباما قد شعر، خالؿ زيارتػو ىػذه إلػى الشػرؽ األوسػط، بضػرورة تيدئػة 
ف مخػػاوؼ العػػرب، أو مسػػاعدة الفمسػػطينييف وتػػوجيييـ نحػػو اسػػتقالؿ يتوقػػوف إليػػو منػػذ وقػػت طويػػؿ. وبػػداًل مػػ

إلى جانب  –ذلؾ، كّرس ذاتو كميًا لالحتفاء بإنجازات إسرائيؿ، المشاركة األكثر نفوذًا وديناميكية في المنطقة 
تنوييو بتوثيؽ العالقة أكثر مف أي وقت مضى بينيا وبيف الواليات المتحدة. وال شؾ طبعػًا فػي أنػو لػـ يتػواَف 

ىانة العرب بسبب الوضع المزري ا  لذي يسود حاليًا معظـ أرجاء العالـ العربي.عف امتداح إسرائيؿ وا 
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سػػرائيؿ، واضػػعًا حػػدًا  إلػػى ذلػػؾ، قػػّدـ أوبامػػا ىديػػة وداع جميمػػة لنتنيػػاىو، حيػػث رعػػا اتفػػاؽ سػػالـ بػػيف تركيػػا وا 
، عنػدما ىاجمػت 1323لخالؼ استمر منذ ثالث سنوات بيف الدولتيف. ويعود ىذا الخػالؼ إلػى أيػار )مػايو( 

التركيػػة التػػي كانػػت تحػػاوؿ اختػػراؽ الحصػػار اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة، مػػا تسػػّبب « ةمػػافي مرمػػر »إسػػرائيؿ سػػفينة 
بمقتػػؿ تسػػعة أتػػراؾ كػػانوا عمػػى مػػتف السػػفينة. وخػػالؿ زيارتػػو إلػػى إسػػرائيؿ خػػالؿ الشػػير الجػػاري، نجػػح أوبامػػا 
 بإقناع نتنياىو بإصدار اعتذار عمني موجػو إلػى رئػيس الػوزراء التركػي رجػب طيػب أردوغػاف، عمػى أف يكػوف

 مرفقًا بوعد بالتعويض، ما يضع بالتالي حّدًا لمخالؼ.
لقد سّددت المصالحة الفجائية والدراماتيكية بيف إسرائيؿ وتركيا ضػربة قاسػية إلػى العػرب، بعػد أف اعتقػدوا أف 
تحالفيـ مع تركيا سيساعدىـ عمى مواجية إسرائيؿ. وبداًل مف ذلؾ، توّسط أوباما إلنشاء تحالؼ بيف الواليات 

سرائيؿ وتركيا، بنّية الييمنة عمى المنطقة وفرض شروط عمى العرب.الم  تحدة وا 
 وىكذا، قّمما بدا قمب العالـ العربي ضعيفًا إلى ىذا الحد ومعّرضًا لممخاطر:

* مصر اليوـ تشرؼ عمى اإلفالس، وىو وضع يحّد كثيػرًا مػف تأثيرىػا اإلقميمػي. وبعػد أف كانػت فػي السػابؽ 
فوذًا، باتت اليوـ ضحية سنوات طويمة مف الحكـ االستبدادي واالنفجار الشعبي. وعندما أكثر الدوؿ العربية ن

مميػوف  24، كانػت مصػر تضػـ نحػو 2341بقيادة عبد الناصر عمى الحكـ عػاـ « الضباط األحرار»استولى 
مػى مميونًا. ومصػر بحاجػة ماسػة إلػى قػروض دوليػة، وىػي تعتمػد ع 44نسمة، ويصؿ عدد سّكانيا اليوـ إلى 

« حماس»الدعـ األميركي لمحصوؿ عمييا. وبالتالي، ال يمكنيا أف تتحّمؿ ثمف إظيار أي تعاطؼ مع حركة 
 تعتبرىا منظمة إرىابية. –المذعنة إلسرائيؿ  –في غزة، بالنظر إلى أف الواليات المتحدة 

يػًا مػف المحػافظيف ، الػذي كػاف مصػمالمًا وم1330* لـ يتعاَؼ العراؽ بعد مف االجتياح األميركي في عاـ  وجال
الجػػدد الػػداعميف إلسػػرائيؿ، ولػػـ يػػتخّمص مػػف تػػداعيات االحػػتالؿ الػػذي اسػػتمّر تسػػع سػػنوات. واآلف، وبعػػد أف 
أصبح العراؽ بقيادة الشيعة المتحالفيف مع إيراف، سيمر وقت طويؿ قبؿ أف يستعيد مكانتو ونفوذه السابؽ في 

رتو تقريبػػًا عمػػى األراضػػي الكرديػػة، وبػػأف الفتنػػة القائمػػة بػػيف الشػػؤوف العربيػػة، مػػع العمػػـ بأنػػو خسػػر كامػػؿ سػػيط
 السّنة والشيعة تمّزؽ البالد.

* سػػورية عالقػػة فػػي بػػراثف حػػرب أىميػػة ضػػارية تيػػدد بإطاحػػة نظاميػػا البعثػػي، الػػذي يحكػػـ الػػبالد منػػذ عػػاـ 
رئيس بشػػار . وفػػي حػػاؿ أطػػيح بالنظػػاـ، فقػػد يحكػػـ سػػورية إسػػالميوف متشػػددوف يقػػودوف الثػػورة ضػػد الػػ2320

األسد. ولكف الحؿ األكثر ترجيحًا ىو أف يتـ تقسيـ البالد إلى وحدات طائفية صغيرة، يسعى كؿ منيػا بيػأس 
لمدفاع عف ذاتو. وقد تكّبدت سورية أضرارًا بشرية ومادية فادحة في السػنتيف الماضػيتيف، إلػى حػد يجعػؿ مػف 

 منفوذ اإلسرائيمي في المنطقة.المستبعد أف تستعيد دورىا الطويؿ األمد كحاجز يتصّدى ل
* تفػػرض الواليػػات المتحػػدة عمػػى إيػػراف حصػػارًا قاسػػيًا بضػػغط مػػف إسػػرائيؿ. وقػػد أضػػعؼ ذلػػؾ إلػػى حػػد كبيػػر 

، بعد أف حاوؿ ىذا األخير كبح جماح إسرائيؿ خالؿ العقػود «حزب اهلل»التحالؼ القائـ بيف إيراف وسورية و 
، يواجػو ىػذا التحػ الؼ خطػر االنييػار، فػإيراف تتصػدى لعقوبػات تعّرضػيا لمشػمؿ، فيمػا الثالثة الماضية. واليـو

المصػػاب بػالقمؽ يقػػؼ أمػاـ إمكانيػػة « حػزب اهلل»تواجػو سػورية احتمػػاؿ أف يػتـ تقطيػػع أوصػاليا، فػػي حػيف أف 
آذار )مػارس(، اعتمػد أوبامػا الموقػؼ اإلسػرائيمي عمػى نحػو  12خسارة الطرفيف الخارجييف الراعييف لو. وفػي 

 «.منظمة إرىابية»كػ « حزب اهلل»القدس، مف خالؿ دعوتو الحكومات األجنبية لتصنيؼ صارخ في 
ماذا يمكف استنتاجو مف ىذا المشيد الشامؿ؟ كيؼ يمكػف شػرح الغطرسػة اإلسػرائيمية ورفضػيا الالمبػالي مػنح 

نيا، وفي الفمسطينييف دولة صغيرة خاصة بيـ؟ لعؿ الجواب يكمف، ولو جزئيًا، في عجز مصر عف وفاء ديو 
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االنقسامات العميقة في المجتمع العراقي الجريح جّراء عقد مف الصراع، وفي الحرب األىميػة العديمػة الرحمػة 
 في سورية، وفي كفاح إيراف لمصمود في وجو العقوبات األميركية القاسية.

سرائيؿ صدمة لدى الػرأي العػاـ العربػي. فمػ ـ يكػف ىػذا مػا توّقعػو لقد أحدثت قّصة الحب المتيّورة بيف أوباما وا 
العرب، إذ اعتقدوا بكّؿ براءة أف الرئيس األميركي سيقؼ موقفًا محايدًا وسيبذؿ قصارى جيده لمترويج لتسوية 

لػػى أي مػػدى  –أو رّبمػػا نسػػوا  –المشػػكمة الفمسػػطينية. ولػػـ يػػدركوا  صػػغر حجػػـ النفػػوذ العربػػي فػػي واشػػنطف، وا 
تػػو بعػػد قػػواىـ، وقّوضػػت نفػػوذىـ الػػدولي. لقػػد كانػػت يقظػػة العػػرب اسػػتنفدت الثػػورات الطويمػػة األمػػد والتػػي لػػـ تن

 قاسية فعاًل.
 19/0/1320الحياة، لندن، 
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 رشيد حسف 
لػػيس ىنػػاؾ مػػف شػػعار أو مناسػػبة او ذكػػرى، تجسػػد أسػػباب الصػػراع مػػع العػػدو الصػػييوني، وتكثفػػو فػػي عبػػارة 

 موجزة عظيمة الداللة.. مثؿ يـو األرض.
وسػػتبقى ىػػي عنػػواف الصػػراع مػػع العػػدو.. واألرض ىػػي التػػي تحػػدد ماىيػػة ىػػذا الصػػراع، فيػػو فػػاالرض كانػػت 

 صراع وجود وليس صراع حدود.
وعػػودة الػػى التػػاريخ نجػػد  أف دعػػاة ومنظػػري الصػػييونية االوائػػؿ قػػد اجمعػػوا بػػاف ال سػػبيؿ الػػى حػػؿ المشػػكمة 

حتالؿ  اال بالسيطرة عمى االرض، ولف يتـ الييودية  في اوروبا اال باحتالؿ فمسطيف،  وال سبيبؿ الى ىذا اال
 ذلؾ اال باقامة مستعمرات تستوعب المياجريف الييود.

عػاـ ” بتػاح تكفػا“ومف ىنا  بدأت ترجمة ىػذه االسػتراتجية باقامػة أوؿ مسػتعمرة  فػي فمسػطيف، وىػي مسػتعمرة 
لفرنسػػي، ادمونػػد  روتشػػيمد  ، وقػػاـ المميػػونير الييػودي ا2441، عممػا  بػػأف اليجػػرة الييوديػػة  بػدأت عػػاـ 2414

مستعمرة في الفتػرة الواقعػة مػا بػيف الثمانينػات مػف القػرف ” 03“بتمويؿ اقامة ىذه المستعمرات،  اذ موؿ اقامة 
 .2328الماضي وحتى عاـ 

رابطػػة االسػػتعمار “وزيػػادة فػػي التفاصػػيؿ، أنشػػأ البػػاروف  مػػوريس دي ىيػػرش وىػػو مميػػونير ييػػودي ألمػػاني   
حيػػث قػػاـ بػػدمج الفكػػار الصػػييونية ”  الدولػػة الييوديػػة“ونشػػر ثيػػودور ىيرتسػػؿ كتابػػو ”  فالييػػودي فػػي فمسػػطي

 الرائجة في اواخر القرف التاسع عشر، وحدد برنامجا لتنفيذىا يقـو عمى االستيطاف.
 2313ومف ىنا فاليجرة واالستيطاف ىما السػبب الػرئيس لمثػورات الفمسػطينية المتتابعػة، بػدءا مػف ىبػة البػراؽ 

،  واسػتطاعت ىػذه الثػورات أف تحػد مػف سػيطرة الصػييونية وحميفتيػا  2302را بالثورة الكبرى مرو  وحتى اليػـو
% 2بريطانيا عمى االرض الفمسطينية، أو بػاالحرى مػف سػرقتيا،  اذ لػـ تسػتطع  أف تسػتولي عمػى أكثػر مػف 

مسػػػطيني لمخططػػػات ، وىػػػذا يؤكػػد  وعػػػي الشػػعب الف84مػػف اراضػػػي فمسػػطيف التاريخيػػػة  حينمػػا  بػػػدأ عػػدواف 
وخطط العػو، ويؤكػد تمسػكو بارضػو، واسػتعداده لمتضػحية واالستشػياد بػال حػدود، فقػدـ ليػذه االرض المقدسػة 
االؼ الشيداء والمصابيف  عمى مدى مائة عاـ مف النضاؿ والكفاح الدامي، اضافة الى االؼ االسػرى الػذي 

احػػػرار العػػػالـ، رغػػػـ شراسػػػة الجػػػالد،  واسػػػاليبو  دخمػػػوا زنػػػازيف واقبيػػػة العػػػدو، وال يػػػزاؿ صػػػوتيـ عاليػػػا، يسػػػمعو
اليمجيػػة الالأخالقيػػة  فػػي التعػػذيب  النفسػػي والجسػػدي، والتػػي لػػـ تسػػتطع اسػػكات صػػوت المقاومػػة، واطفػػاء  

 جمرتيا المتقدة.
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وفي ىذا الصدد نقؼ باحتـر واجالؿ  الىمنا الصامديف الصابريف في الجميؿ والمثمث والنقب، وفػي كػؿ شػبر 
لمحتمة، الذيف تجذروا في ارضيـ، وكتبوا  بدميـ ممحمة  المواجية مع العدو، واسطورة الصمود مف االرض ا

يومػا مجيػدا  2321في ارضيـ  في وجو الة المػوت التػي حصػدت االالؼ.. وجعمػوا الميػـ االرض منػذ عػاـ 
ذرة مػػف ترابيػػا  .. ال بػػؿ جعمػػوا كػػؿ االيػػاـ تميػػؽ بيػػا، فيػػي أـ الصػػراع، وىػػي عنػػواف الوجػػود، وأي تنػػازؿ عػػف 

 الطاىر المقدس، ىو خيانة  لدـ الشيداء االبرار.
باختصار.... نؤكد تفاؤلنا  بالمسػتقبؿ  وبػأف االرض الفمسػطينية سػتبقى عربيػة، رغػـ قتامػة المشسػيد العربػي 
والفمسطيني، فالعدو والذي عجز عف تحقيؽ أىدافو وعمى مدى مائة عاـ،وبمساعدة الػدنيا كميػا، لػف يسػتطيع 

في المستقبؿ،  في ضوء وعي الشعب الفمسطيني وتجربتو النضالية،وتمسكو االسطوري بوطنو، واقدامػو  ذلؾ
عمػػى التضػػحية واجتػػراح اسػػاليب نضػػاؿ  قػػادرة عمػػى  مفاجػػأة  العػػدو  وارباكػػو، وتشػػيد بانػػو قػػادرعمى امػػتالؾ  

 زماـ المبادرة.
لػػػذيف رووا بػػػدمائيـ الطػػػاىرة أعػػػز واقػػػدس المجػػػد  لشػػػيداء يػػػـو االرض ولكػػػؿ شػػػيداء القضػػػية  الفمسػػػطينية؛ ا
 أرض، والمجد لممقاومة الشعبية  التي  قررت  اف تحمي االرض.  

 03/0/1320الدستور، عّمان، 
 
 

 ولى في الحرب القادمة صعبة جدا؟يام األ األ 27
 عاموس ىرئيؿ

 ؿ ستنتصراذا وقعت المواجية مع حزب اهلل فاف المدف االسرائيمية ستتعرض لقصؼ عنيؼ ولكف اسرائي
منذ كانت حرب لبناف الثانية حصمت الجبية الداخمية االسرائيمية عمى مكانة تختمؼ تماـ االختالؼ في نظر 

االمػر  08التي سقطت في داخؿ اسرائيؿ في اياـ القتػاؿ الػػ  8133الجياز االمني. فقد حسمت الصواريخ الػ 
راؼ الصػراع جميعػا أف كػؿ معركػة كبػرت أو نيائيا. وأصػبح واضػحا منػذ ذلػؾ الحػيف كمػا يعمػـ ذلػؾ جيػدا أطػ

 صغرت ستكوف مصحوبة باطالؽ كبير لصواريخ وقذائؼ صاروخية عمى الجبية الداخمية في الدولة.
وتغيػرت منزلػة قائػد الجبيػة الداخميػة الػذي ىػو المسػؤوؿ الرئيسػي عػف عػالج حمايػة الجبيػة الداخميػة، بحسػب 

كبيػػر )فقػػد اضػػطر قائػػد الجبيػػة الداخميػػة فػػي حػػرب لبنػػاف ذلػػؾ. ومػػا زاؿ ىػػذا منصػػبا يكمػػف فيػػو خطػػر مينػػي 
اسحؽ غرشوف الى االستقالة عمى أثرىا(، لكف مركزيتو ما عاد ُيشؾ فييا. وال يقترف بو فػي مقابػؿ ذلػؾ مجػد 
كبير. ففي الجبية الداخمية ال توزع أوسمة شجاعة. وفي حيف يرسـ قادة آخروف في خياليـ مداورات حاسمة 

و، يجػػػب عمػػػى قائػػػد الجبيػػػة الداخميػػػة اف ُيغػػػرؽ نفسػػػو فػػػي أدؽ التفصػػػيالت مثػػػؿ إمػػػداد فػػػي عمػػػؽ ارض العػػػد
االطفػػاؿ بالحميػػب وترتيػػب األسػػرة فػػي المستشػػفيات الميدانيػػة فػػي حػػاؿ الحػػرب. وليػػذا ُيػػذكرنا حػػديث مػػع قائػػد 

 الجبية الحالي إياؿ آيزنبرغ قميال باسـ مسرحية حانوخ ليفيف 'أنِت وأنا والحرب القادمة'.
عند آيزنبرغ مثؿ أسالفو أوىاـ تتعمؽ بطبيعة المواجية. وىو ال يريد اف يشغؿ نفسو بالتخويؼ كمػا قػاؿ  ليس

ف يكػف الوضػع 'لػف يكػوف سػيال فػي الحػرب التاليػة. ولػو اسػتطعت  في مقابمة صحفية مع صحيفة 'ىآرتس' وا 
يكوف ذلػؾ شػيئا مختمفػا. أف ألوف ىذا بااللواف الصحيحة مف اجؿ المواطف لكنػو ليسػت لػي نقطػة مرجعيػة. سػ

فقد تخمى أعداؤنا عف توجو الحسـ الذي كػاف ييػدييـ فػي حػروب الماضػي وتبنػوا فػي السػنوات االخيػرة توجػو 
االسػػتنزاؼ. وأنػػت تػػرى مسػػارا مػػذىال لمتسػػمح بقػػذائؼ صػػاروخية وصػػواريخ كػػؿ اليػػدؼ منيػػا اصػػابة الجبيػػة 

 الداخمية في دولة اسرائيؿ. وىذا تغير دراماتي'.
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ف حرب لبناف الثانية التي قاتؿ فييا آيزنبػرغ قائػدا لفرقػة انتيػت بنتػائج مختمطػة، مػا زاؿ حػزب اهلل يػرى برغـ ا
اف اطالؽ القذائؼ الصاروخية عمى الجبية الداخميػة االسػرائيمية نجػاح نسػبي. 'ىػذه أخػؼ نفقػة بالنسػبة اليػو، 

و يشػتري اسػتمارة تػأميف بسػعر مػنخفض. فيذه وسائؿ قتالية بسيطة ُتحدث أثػرا كبيػرا نسػبيا بكمفػة ضػئيمة. وىػ
رأس صػػاروخي عمػػى غػػوش داف. ولػػـ يحػػدث ذلػػؾ ألف  433قػػادرا عمػػى اطػػالؽ  1332كػػاف حػػزب اهلل قبػػؿ 

سػػالح الجػػو االسػػرائيمي دمػػر صػػواريخ فجػػر االيرانيػػة فػػي أولػػى ليػػالي الحػػرب بعمميػػة 'وزف نػػوعي'، وُقصػػفت 
ذلػؾ. وىػو قػادر اليػوـ عمػى اف يطمػؽ عمػى مركػز الػبالد صواريخ مدى أبعد وىي الزلزاؿ في االياـ التي تمت 

 مف القذائؼ الصاروخية عشرة أضعاؼ ذلؾ وستكوف رؤوس الصواريخ أثقؿ وأدؽ ايضا'.
ومعنػػػى ىػػػذه المعطيػػػات الجافػػػػة انػػػو اذا نشػػػبت حػػػػرب مػػػع حػػػزب اهلل فػػػاف 'غػػػػوش داف سػػػتقع تحػػػت رشػػػػقات 

كغػػـ الػػى  033صػػاروخي تبمػػم أوزانيػػا بػػيف  صػػاروخية كثيفػػة. ويممػػؾ حػػزب اهلل نحػػوا مػػف خمسػػة آالؼ رأس
كغػـ. وُأقػدر اف تكػوف االيػػاـ االولػى صػعبة جػدا. وأنػػا أسػتعد لسػيناريو ُيطمػؽ فيػػو عمػى الجبيػة الداخميػػة  443

 أكثر مف ألؼ صاروخ وقذيفة صاروخية كؿ يـو قتاؿ'.
مجديػة عمػى الطػرؼ  ويقوؿ آيزنبرغ اف اسرائيؿ ال تبحث عف مواجية عسػكرية كيػذه 'ولػف تكػوف ىػذه الحػرب

الثاني ايضا. فاسرائيؿ تعرؼ كيؼ ُتحدث ضررا كبيرا بأعدائيا أكبر بدرجات مئوية مضاعفة مما يستطيعوف 
إحداثو لنا'، بواسطة سالح أكثر تدميرا ودقة يممكو سػالح الجػو االسػرائيمي. 'وسيضػطر العػدو الػى اف يختػار 

صػينة بعػد انتيػاء الحػرب. والمشػكمة ىػي اف الطػرفيف ىؿ يريد اف يرى انقاضا حينمػا يخػرج مػف المالجػئ الح
ف كنا نستطيع اعادة بناء أنفسنا بسرعة أكبر'.  في النياية سيخرجاف ُمجرحيف مف ىذه الحادثة وا 

 نكث عيد
قبػؿ نحػو مػف سػنة ونصػؼ، فػي ذروة الجػدؿ العػاـ بشػأف ضػرورة اليجػوـ عمػى ايػراف، زؿ لسػاف وزيػر الػػدفاع 

 433مػػة مػػع صػػوت الجػػيش االسػػرائيمي بقولػػو: 'لػػف يكػػوف فػػي أي سػػيناريو حتػػى آنػػذاؾ اىػػود بػػاراؾ فػػي مقاب
مصػػاب فػػي الجبيػػة الداخميػػة' نتػػاج حػػرب صػػواريخ. وثبػػت ذلػػؾ الكػػالـ فػػي الػػذاكرة العامػػة بصػػفة تنبػػؤ بعػػدد 
القتمػػى لكػػف بػػاراؾ كػػاف يقصػػد فػػي واقػػع االمػػر القتمػػى والجرحػػى واعتمػػد عمػػى تقػػديرات بػػاحثيف فػػي العمميػػات 

 ة في جياز االمف.العسكري
ويعتػػرؼ آيزنبػػرغ قػػائال: 'إننػػا نفحػػص ىػػؿ نصػػدؽ ىػػذا مػػف جديػػد )بمعنػػى اعػػادة فحػػص الحسػػابات(. وقػػد أخػػذ 
التيديد يتغير أماـ أعيننا. في المعركة التالية قد يوجد في البدء وضع يقع فيو قتمى مػف المػدنييف فػي الجبيػة 

مامية'، يتنبأ وال يدقؽ تماما وقد حدث ىذا في واقع االمر الداخمية عدد أكبر مف الجنود القتمى في الجبية األ
 في االنتفاضة الثانية بسبب ىجـو العمميات االنتحارية الفمسطينية في الجبية الداخمية.

ويقوؿ قائد الجبية الداخمية اف ىذا سػيكوف عمػى نحػو مػا 'نكثػا لعيػد الدولػة مػع المػواطف الػذي عمػـ دائمػا انػو 
يجد نفسػػػو فجػػػأة فػػػي جبيػػػة أماميػػػة ثانيػػػة. لػػػف نسػػػتطيع الثبػػػات فػػػي الحػػػرب بالوسػػػائؿ فػػػي الجبيػػػة الخمفيػػػة وسػػػ

العسكرية فقط. وليذا يجب عمينا اف نعالج كثيرا الصػمود وقػدرة المػواطنيف عمػى الثبػات زمنػا طػويال، وأفضػؿ 
مػف ويبنيػػاف أال أشػغؿ نفسػي بػالتخويؼ بػؿ بالتػػدريب والتمػريف المػذيف ُيحػدثاف عممػا عنػػد المػواطنيف ويبثػاف األ

قدرة عمى مواجية التحدي. في جنوب البالد تعمموا مواجية تيديد القذائؼ الصاروخية مف غزة وال أقوؿ إنيػـ 
تعمموا العيش ال سمح اهلل فميس مف السوي معايشة الصواريخ لكنيـ يعمموف كيػؼ يواجيػوف لحظػات االزمػة. 

ا مػع أقػؿ مػف مئػات القتمػى الػذيف يتحػدثوف واذا نشبت حرب يمكف بمسػاعدة سػموؾ صػحيح لممػواطنيف إنياؤىػ
عػػػنيـ فػػػي السػػػيناريوىات. إف طاعػػػة التوجييػػػات التػػػي صػػػدرت فػػػي الماضػػػي فػػػي معػػػارؾ سػػػابقة أنقػػػذت حيػػػاة 



 
 
 

 

 

           01ص                                    1122العدد:                03/0/1320السبت  التاريخ:

كثيػريف. واليػوـ، بعػد اطػالؽ الصػواريخ عمػػى تػؿ ابيػب زمػف عمميػة عمػػود السػحاب فػي تشػريف الثػاني االخيػػر 
 لمبمم محسوسية التيديد'.أظف انو أصبح يوجد عند سكاف المركز ادراؾ 

منػػذ الخريػػؼ االخيػػر قػػؿ االشػػتغاؿ االعالمػػي بامكانػػات اليجػػـو عمػػى ايػػراف لكػػف زاد الخػػوؼ مػػف اف يفضػػي 
تػػدىور الحػػرب األىميػػة فػػي سػػوريا فػػي نيايػػة االمػػر الػػى تصػػعيد بػػيف اسػػرائيؿ وحػػزب اهلل. وقػػد أفضػػى قصػػؼ 

ا الػػػى حػػزب اهلل )لػػـ تعتػػػرؼ اسػػرائيؿ رسػػػميا قافمػػة كانػػت تنقػػػؿ صػػواريخ مضػػػادة لمطػػائرات متقدمػػة مػػػف سػػوري
بالمسؤولية عنو( الػى زيػادة االشػتغاؿ بػذلؾ. ويقػوؿ آيزنبػرغ إف تقػدير الجػيش االسػرائيمي االسػتخباري ال يػرى 
حربا يبادر الييا جيش عربػي، ال يراىػا احتمػاال معقػوال، 'لكػف كميػة البخػار المشػتعؿ فػي المنطقػة زادت جػدا. 

يحػػرؽ ثقػػاب ضػػاؿ مػػا الشػػرؽ االوسػػط. قػػد يوجػػد تعقػػد تكتيكػػي يفضػػي الػػى معركػػة  وىنػػاؾ احتمػػاؿ عػػاؿ ألف
شاممة. نحف قمقوف جدا لكف ىذا جزء مف عممنا. ومػف اجػؿ ىػذا ايضػا يػدفع مواطنػو اسػرائيؿ ضػرائب كثيػرة. 
يجب اف يستمر المواطف يحيا حياتو'. اذا بدأت حػرب وحينمػا تبػدأ، 'سيضػطر كػؿ مػواطف الػى اف يػدرؾ انػو 

 الى جندي في ىذه المعركة بسموكو الشخصي وبصورة كالمو وباظيار المنعة والتصميـ وقتا طويال'. تحوؿ
برغـ المتابعة الجارية التي تقػوـ بيػا االجيػزة االسػتخبارية فػي الغػرب والمنطقػة، ومنيػا أذرع اسػرائيؿ االمنيػة، 

 يرى حربا كيميائية مدبرة عمينا. ىؿ لمصير مخزوف السالح الكيميائي لنظاـ االسد في سوريا فاف آيزنبرغ 'ال
يمكف اف يصؿ سالح كيميائي ما الى أيد غير صحيحة وُيستعمؿ؟ ىذا مؤكد. وىؿ يوجػد احتمػاؿ مػا ليجػوـ 
ارىابي غير تقميدي في المستقبؿ؟ نعـ بال شؾ. لف ييـز ىذا دولة اسرائيؿ فنحف نعمـ كيؼ نعػالج ىػذا النػوع 

 مف االحداث ونحف مستعدوف لو'.
غـ ازدياد خطر استعماؿ السالح الكيميائي، امتنعت الحكومة عف قرار إفػراد نفقػة اخػرى لشػراء أقنعػة واقيػة بر 

فػػي المائػػة مػػف الجميػػور اليػػـو بأقنعػػة مالئمػػة(. وبػػرغـ اف قيػػادة الجبيػػة الداخميػػة أوصػػت  23)ُزود أقػػؿ مػػف 
ا سػػألتني أيػػف أضػػع أوؿ شػػيكؿ بػػذلؾ فػػي الماضػػي، يعمػػـ آيزنبػػرغ اف احتمػػاالت تحقيػػؽ توصػػيتو ضػػعيفة. 'اذ

اضػافي لػػي'، يقػوؿ، 'فػػانني أختػار االنػػذار'. وقػد صػػيغت فػي قيػػادة الجبيػة الداخميػػة خطػة تضػػمف انػذارا أكثػػر 
تركيزا باطالؽ الصواريخ الى مستوى صافرة ُتسمع في نطاؽ بضػعة كيمػومترات مربعػة فقػط وُتمكػف مػف حيػاة 

ريخ. والعػػائؽ كالعػػادة مػػالي فكمفػػة الخطػػة التػػي تقػػـو فػػي طبيعيػػة نسػػبيا فػػي منػػاطؽ اخػػرى زمػػف اطػػالؽ الصػػوا
مميػوف شػيكؿ. وآيزنبػرغ عمػى يقػيف  044أكثرىا عمى تحسيف برنامج في نظاـ الحواسػيب الموجػود تقػؼ عمػى 

مػػف اف ىػػذا العمػػؿ قػػد يػػأتي بفائػػدة اقتصػػادية وقػػد يػػرد كمفتػػو فػػي سػػنيف قميمػػة. 'فكػػر فقػػط فػػي الجػػدوى عمػػى 
 ع وقوع المصانع في شمؿ'.االقتصاد اذا استطعت من

 التسريب ممكف
كانت عممية عمود السحاب آخر جولة قتاؿ ُأطمقت فييػا قػذائؼ صػاروخية عمػى الجبيػة الداخميػة، فقػد أطمػؽ 

قذيفة صاروخية مف غزة في ثمانية ايػاـ؛ وُقتػؿ سػتة اسػرائيمييف مػنيـ جنػدياف واربعػة مػدنييف  2433نحو مف 
دف الكبيرة في الجنوب ػ بئر السبع وعسقالف وأسدود وسدروت ػ جزءا كبيرا نتاج اطالؽ الصواريخ. وتمقت الم

 مف اطالؽ الصواريخ.
في المائة مف القذائؼ الصاروخية التي كانت تشػكؿ  44واعترضت بطاريات القبة الحديدية بنجاح نحوا مف 

عمميػػة صػػغيرة فػػي  خطػػرا. وُيحػػذر آيزنبػػرغ مػػف اسػػتنتاج اسػػتنتاجات بشػػأف طبيعػػة مواجيػػة أوسػػع. 'كانػػت تمػػؾ
مواجيػػة عػػدو ذي قػػدرة ىجوميػػة محػػدودة، بػػرغـ اف معػػدؿ القػػذائؼ الصػػاروخية اليػػومي التػػي أطمقػػت مػػف غػػزة 

 '.1332كاف أكثر كثيرا مف المعدؿ في الرصاص المصبوب أو مف معدؿ اطالؽ الصواريخ مف لبناف في 
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ي نطػاؽ كامػؿ عػف تصػورىا العمميػاتي. ومّكنت جولة القتاؿ قيادة الجبية الداخمية مف اف تفحص ألوؿ مرة ف
ويقوؿ قائد الجبية الداخمية اف السمطات المحمية أدت عمميا بصورة جيدة. 'أظير رؤسػاء السػمطات مسػؤولية 
وصالبة. وأصبح لممستوى السياسي مجاؿ مػداورة واسػع. ولػـ ُيسػتعمؿ أي ضػغط عمػى رئػيس الػوزراء النيػاء 

وحينما أنظر الى بمدية بئر السبع مثال فانيا تستحؽ الثناء عمييا. المعركة في وقت أسرع مما كاف ضروريا. 
دقيقة مف سقوط صاروخ وصؿ الى المكاف قائد الواقعة مف قبؿ البمدية التي أصػمح ناسػيا االضػرار  13فبعد 

 وأعادوا النظاـ الى ما كاف عميو. ويدرؾ رؤسػاء السػمطات اف المنعػة الوطنيػة ال يممييػا قػرار حكومػة بػؿ تبػدأ
 بالمواطف ثـ بالقيادة المحمية'.

ويقوؿ آيزنبرغ انو في بدء العممية 'كانػت عنػدنا معضػمة كبيػرة، فقػد عممنػا أنيػـ يسػتطيعوف اطػالؽ الصػواريخ 
عػف غػزة؟ مػف  83كػـ أو  43عمى غوش داف. فيؿ نعمف وضعا خاصا في الجبيػة الداخميػة فػي شػريط يبمػم 

ايضا بالقدرة عمى حفظ التسمسؿ األدائي واالمتناع عف إضرار  الواضح لي اف منعة اسرائيؿ الوطنية مرتبطة
 مبالم فيو بالجياز االقتصادي.

'بتوصػػية منػػا أعمػػف وزيػػر الػػدفاع بػػاراؾ وضػػعا خاصػػا فػػي االربعػػيف كيمػػومترا القريبػػة مػػف القطػػاع فقػػط، وفػػي 
ائؼ صػاروخية لػـ يتفاجػأ االربعيف كيمومترا التالية ىيأنا السكاف المكانيػة اطػالؽ صػواريخ. وحينمػا أطمقػت قػذ

المواطنوف في غوش داف. كاف اطالؽ الصواريخ عمى غوش داف محاولػة لبػث الرعػب. لكػف حمػاس اطمعػت 
عمى جبية داخمية مختمفػة، فقػد تصػرؼ المواطنػوف بصػورة رائعػة وبػّيف سػموكيـ اف المجتمػع االسػرائيمي لػيس 

 المفتوحة في غوش داف'.مبنيا مف خيوط عنكبوت. وقد عبرت عف المنعة خاصة المقاىي 
اجتذبت أكثر االنتباه زمف العممية منظومات اعتراض القذائؼ الصاروخية. 'رأى المواطنوف اف المواجية أقؿ 
كثافة مما كانت بالفعؿ بسػبب نجػاح منظومػة القبػة الحديديػة. لكػف يجػب اف نتػذكر اف البطاريػات تػدافع عػف 

مػػى حسػػب فرضػػنا األساسػػي مػػا زلنػػا نعمػػؿ مػػع عػػدـ حمايػػة منػػاطؽ محػػددة فقػػط وال سػػيما المػػدف الكبيػػرة. وع
فعالػػة. وتعطػػى توجييػػات دفػػاع المػػواطف عػػف نفسػػو وكأنػػو ال توجػػد منظومػػات كيػػذه. ونحػػف ال نتحػػدث عػػف 

في المائة ألنو يمكػف اف تتسػرب آخػر االمػر قػذائؼ صػاروخية. وليػذا أقػوؿ لممػواطف الػى  233نجاح بدرجة 
 ُأدخؿ المجاؿ المحمي ألنو يمكف اف تصيبؾ الشظايا ايضا'.جانب استعماؿ منظومة االعتراض: 

كانت البطاريات العممياتية الخمس مف منظومة القبة الحديدية كافية بصػعوبة لمػنح أكثػر السػكاف فػي جنػوب 
البالد وغوش داف وقت عمود السحاب حماية مف الصواريخ. ولف يكوف ىذا كافيػا فػي مواجيػة مػع حػزب اهلل 

قذائؼ الصاروخية أكثر بكثير مما تممؾ الفصائؿ الفمسطينية في غزة. ويتجادلوف في جياز الذي يممؾ مف ال
االمف منذ سنوات في انو أيف مف الصحيح نشػر البطاريػات وقػت الحػرب. ويعػرض آيزنبػرغ الوؿ مػرة موقػؼ 

ة عمػى االبقػاء قيادة الجبية الداخميػة فػي ىػذه الحػاؿ: 'أوصػي بالػدفاع عػف التسمسػؿ األدائػي لمدولػة وعػف القػدر 
عمػػى جيػػد ىجػػومي لمجػػػيش االسػػرائيمي زمنػػا طػػويال حتػػػى يػػتـ النصػػر فػػي الحػػػرب. ويعنػػي ىػػذا الػػدفاع عػػػف 
محطات توليد الطاقة وقواعػد سػالح الجػو قبػؿ المػدف الكبيػرة. وقػد نسػتطيع فػي المسػتقبؿ اف نفعػؿ ىػذا وذاؾ 

التػػي نممكيػػا أننػػا سػػنحتاج الػػػى  معػػا. لكػػف الصػػحيح اآلف مػػع مقػػدار قػػوات البطاريػػػات وصػػواريخ االعتػػراض
استعماؿ ترتيب أولويات لمموارد. وسنضطر الى اتخاذ قرار صعب وصػحيح وواضػح. وقػد نسػتطيع بعػد ذلػؾ 

بطاريات اعتػراض  23اف نمنح أكثر سكاف الدولة في المناطؽ الميددة الحماية، لكف ىذا سيحدث مع وجود 
 زائدة ولسنا كذلؾ الى اآلف'.

بطاريػػات بمسػػاعدة امريكيػػة، لكنػػو سػػتمر سػػنتاف فػػي أحسػػف وضػػع الػػى اف  23ف شػػراء تقػػرر فػػي جيػػاز االمػػ
 بطاريات عممياتية. 23تُنشر 
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 19/0/1320، هآرتس

 03/0/1320،القدس العربي، لندن
 

 قمة الدوحة والقضية الفمسطينية 21
 المحامي راجح ابو عصب

ة القطريػة الدوحػة يػوـ الثالثػاء الماضػي مف بيف المشػاريع التػي تبنتيػا القمػة العربيػة التػي عقػدت فػي العاصػم
القرار الخاص بالقضية الفمسطينية، وقد تضمف ىذا القرار اربعػة بنػود تفصػيمية ىػي اوال: تجديػد التأكيػد عمػى 

، وثانيػا: تطػورات القضػية الفمسػطينية، وثالثػا: 1331مبادرة السالـ العربية التػي اقرتيػا قمػة بيػروت فػي العػاـ 
ية فػػي القػػدس ورابعػػا : دعػػـ موازنػػة دولػة فمسػػطيف وصػػمود الشػػعب الفمسػػطيني.وال بػػد مػػف االجػراءات االسػػرائيم

االشارة ىنا قبؿ مناقشة ىذه البنود االربعة الى اف القضية الفمسطينية ما زالت القضية المركزية في مػؤتمرات 
ف الػػػدوؿ العربيػػػػة القمػػػة العربيػػػة ومقرراتيػػػا، باعتبارىػػػا قضػػػية العػػػرب االولػػػى، وذلػػػؾ رغػػػـ انشػػػغاؿ العديػػػد مػػػ

بقضاياىا الداخمية ورغـ ما يشيده العديد مف تمؾ الدوؿ مف عدـ استقرار سياسي جراء ما بات يعرؼ بالربيع 
العربػػػي، ورغػػػـ اف االزمػػػة السػػػورية وتطوراتيػػػا الخطيػػػرة مػػػا زالػػػت تتصػػػدراالجندات العربيػػػة، حيػػػث اف مفتػػػاح 

 -القضػػية الفمسػػطينية، وانيػػاء الصػػراع الفمسػػطينياالسػتقرار فػػي ىػػذه المنطقػػة الحساسػػة والمضػػطربة ىػػو حػػؿ 
االسرائيمي، وىذا ما أكده الرئيس االميركي باراؾ اوباما خػالؿ جولتػو االخيػرة فػي فمسػطيف واسػرائيؿ واالردف، 

كمػا اف العػالـ باسػره مجمػع عمػى اف القضػية الفمسػطينية باتػت  وخالؿ لقاءاتو مػع زعمػاء ىػذه الػدوؿ الػثالث.
، وانو ال بد مف ايجاد حؿ عادؿ ليذه القضية التي ما زالت عالقة دوف حؿ منذ اكثر مػف مصدر قمؽ لمجميع

ستة عقود، واف تحقيؽ السالـ بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف بصورة خاصة وبيف العرب واالسرائيمييف بصورة 
ي ذات الوقػػت عامػػة أصػػبح مطمبػػا دوليػػا ممحػػا، ألف السػػالـ فػػي ىػػذه المنطقػػة مصػػمحة فمسػػطينية كمػػا ىػػو فػػ

مصمحة اسرائيمية واميركية وعالمية، خاصة بعد اف دخمت عمميػة السػالـ مرحمػة جمػود منػذ أكثػر مػف عػاميف 
وال شػؾ  جراء استمرار الحكومة االسرائيمية في سياسػاتيا التوسػعية فػي الضػفة الغربيػة واالراضػي الفمسػطينية.

ية الفمسػػطينية وتحقيػػؽ السػػالـ مػػع اسػػرائيؿ منػػذ قمػػة اف القػػادة العػػرب قػػد تبنػػوا السػػالـ كاسػػتراتيجية لحػػؿ القضػػ
وذلؾ فيما عرؼ وقتذاؾ بمشػروع الممػؾ فيػد بػف عبػد  2342فاس التي عقدت في المممكة المغربية في العاـ 

لتطػػرح المبػػادرة العربيػػة  1331العزيػػز ممػػؾ السػػعودية آنػػذاؾ لمسػػالـ. وجػػاءت قمػػة بيػػروت العربيػػة فػػي عػػاـ 
طروحػػة عمػػى الطاولػػة، والتػػي تػػنص عمػػى انسػػحاب اسػػرائيؿ الكامػػؿ مػػف االراضػػي لمسػػالـ، والتػػي مػػا زالػػت م

مقابػػؿ التطبيػػع الكامػػؿ مػػع اسػػرائيؿ، بمػػا  2321العربيػػة المحتمػػة وعودتيػػا الػػى حػػدود الرابػػع مػػف حزيػػراف عػػاـ 
 يتضمف فػتح سػفارات السػرائيؿ فػي العواصػـ العربيػة، واقامػة عالقػات اقتصػادية وتجاريػة واتفاقػات تعػاوف فػي
المجػػاالت كافة.وقػػد أكػػدت قػػرارات قمػػة الدوحػػة االخيػػرة اف مبػػادرة السػػالـ العربيػػة مػػا زالػػت المرجعيػػة لتحقيػػؽ 

وأكدت ىذه القمة اف مبادرة السػالـ العربيػة تضػمف اقامػة دولػة فمسػطينية  ،السالـ العادؿ والشامؿ مع اسرائيؿ
نادا الػػى المبػػادرة، ووفقػػا لقػػرار الجمعيػػة مسػػتقمة ذات سػػيادة، والتوصػػؿ الػػى حػػؿ عػػادؿ لمشػػكمة الالجئػػيف اسػػت

" ورفػض كافػة اشػكاؿ التػوطيف واالنسػحاب االسػرائيمي الكامػؿ مػف االراضػي  238العامة لالمـ المتحدة رقػـ "
، والتأكيد مجددا عمى أف السالـ العادؿ 2321الفمسطينية والعربية المحتمة، حتى خط الرابع مف حزيراف عاـ 

راتيجي لمقادة العرب، واف عممية السالـ عممية شاممة ال يمكف تجزئتيا.واضافة الى والشامؿ ىو الخيار االست
ذلؾ فاف البند االوؿ في قرارات قمة الدوحة الخاصة بفمسطيف، أكد اف دولة فمسطيف شػريؾ كامػؿ فػي عمميػة 

رارات السػػالـ، وشػػدد عمػػى ضػػرورة وقػػؼ االسػػتيطاف، وارتكػػاز المفاوضػػات عمػػى مرجعيػػة عمميػػة السػػالـ فػػي قػػ
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الشػرعية الدوليػػة ومبػػادرة السػالـ العربيػػة ومبػػدأ االرض مقابػؿ السػػالـ، ضػػمف اطػار زمنػػي محػػدد، واف النقػػاش 
و كمػػا أكػػد ىػػذا البنػػد عمػػى اف  2321حػػوؿ الحػػدود ال بػػد اف يسػػتند الػػى انيػػاء االحػػتالؿ الػػذي بػػدأ فػػي عػػاـ 

ة فمسػطينية مسػتقمة.كما تضػمف البنػد االوؿ قطاع غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة ال تتجزأ لقيػاـ دولػ
تشػػػكيؿ وفػػػد وزاري عربػػػي برئاسػػػة دولػػػة قطػػػر وعضػػػوية االردف ومصػػػر وفمسػػػطيف وبمشػػػاركة االمػػػيف العػػػاـ 
لمجامعػػػة العربيػػػة، وذلػػػؾ مػػػف اجػػػؿ اجػػػراء مشػػػاورات مػػػع مجمػػػس االمػػػف واالدارة االميركيػػػة وروسػػػيا االتحاديػػػة 

ليػػات، وفقػػا الطػػار زمنػػي محػػدد، الطػػالؽ مفاوضػػات جػػادة لبحػػث والصػػيف واالتحػػاد االوروبػػي لالتفػػاؽ عمػػى ا
سػػبؿ تحقيػػؽ السػػالـ، كمػػا أكػػد ىػػذا البنػػد أىميػػة التحػػرؾ العاجػػؿ مػػف أجػػؿ عقػػد مػػؤتمر دولػػي خػػاص لبحػػث 
القضػػية الفمسػػطينية بكافػػة جوانبيػػا.وال شػػؾ اف تحركػػا عربيػػا لطػػرح القضػػية الفمسػػطينية عمػػى مجمػػس االمػػف، 

امػػرا ضػػروريا وممحػػا، وذلػػؾ مػػف أجػػؿ اف يتحمػػؿ مجمػػس االمػػف والػػدوؿ الدائمػػة  وعمػػى المجتمػػع الػػدولي بػػات
العضػػػوية فيػػػو مسػػػؤولية تجػػػاه تحقيػػػؽ السػػػالـ، باعتبػػػار اف تحقيػػػؽ السػػػالـ العػػػالمي ووضػػػع حػػػد لمصػػػراعات 

وبالنسػبة لمبنػد  والنزاعات التي تيدد السمـ العالمي مف اولويات مجمس االمف ومف اىـ الواجبػات المناطػة بػو.
لثػػاني مػػف قػػرارات قمػػة الدوحػػة الخاصػػة بتطػػورات القضػػية الفمسػػطينية، فػػاف القمػػة قػػدمت الشػػكر لمػػدوؿ التػػي ا

صوتت الى جانب انضماـ فمسطيف الى االمـ المتحدة كدولة مراقبة غير عضو، كما دعا ىذا البنػد الواليػات 
وعاصػمتيا القػدس الشػرقية،  2321المتحدة واالتحاد االوروبي الى االعتراؼ بدولة فمسطيف عمى حػدود عػاـ 

واحتػػػراـ الشػػػػرعية الفمسػػػػطينية برئاسػػػػة الػػػػرئيس محمػػػػود عبػػػػاس، والترحيػػػػب بالمصػػػػالحة الفمسػػػػطينية، والجيػػػػود 
المبذولػة الكماليػا بكافػة جوانبيػا، الػػى جانػب مطالبػة المجتمػع الػدولي بالضػػغط عمػى اسػرائيؿ لترفػع حصػػارىا 

را بالغػة االىميػة، ولعػؿ اىميػا احتػراـ الشػرعية الفمسػطينية عمى قطػاع غػزة.وال شػؾ اف ىػذا البنػد يتضػمف امػو 
الممثمة بالرئيس محمود عباس الذي انتخب فػي انتخابػات ديمقراطيػة وفػي اجػواء مػف النزاىػة والشػفافية وعبػر 
مراقبة عربية ودولية، ومف ىنا فانو لـ يعد معنى السػتمرار حركػة حمػاس فػي تمنعيػا مػف تحقيػؽ المصػالحة، 

ف تعػػود الػػى احضػػاف الشػػرعية الفمسػػطينية، والعػػادة المحمػػة الػػى جنػػاحي الػػوطف : الضػػفة الغربيػػة وال بػػد مػػف ا
وقطاع غزة، وانياء ىػذا الخػالؼ الػذي الحػؽ بالقضػية الفمسػطينية اضػرارا فادحػة، ولػذا فانػو بػات مطموبػا مػف 

اميا وتعػود الدوؿ العربية ذات التأثير عمى حمػاس خاصػة مصػر وقطػر اف تضػغط عمػى حمػاس لتنيػي انقسػ
الى احضاف الشرعية الفمسطينية، واف تغمب المصمحة العامة عمى المصالح الحزبية والفصػائمية وعمػى شػيوة 

ويختص البند الثالػث مػف البنػود االربعػة بالحػديث عػف االجػراءات االسػرائيمية بالقػدس، حيػث  الحكـ والسمطة.
ويؤكد عروبة المدينة المقدسة، ويديف المحػاوالت يرفض تمؾ االجراءات باعتبارىا غير شرعية وغير قانونية، 

المتواصػػمة بالضػػغط عمػػى اىػػالي القػػدس, واالقتحامػػات المتكػػررة لممسػػجد االقصػػى مػػف قبػػؿ المتطػػرفيف، كمػػا 
يػرفض عمميػات االسػتيطاف فػػي المدينػة وكافػة االجػػراءات الراميػة الػى تغييػػر معالميػا العربيػة واالسػػالمية، وال 

سػػرائيؿ فػػي القػػدس يعػػد انتياكػػا صػػارخا لقػػرارات الشػػرعية الدوليػػة، التػػي تػػرفض ضػػـ شػػؾ اف كػػؿ مػػا تقػػوـ بػػو ا
اسرائيؿ لمجزء الشرقي مف المدينػة المقدسػة واعتبارىػا مػع القػدس الغربيػة " العاصػمة االبديػة الموحػدة " لمدولػة 

اسرائيؿ ال تعتبر القدس العبرية. كما اف القيادة الفمسطينية أكدت وتؤكد دائما، انيا لف توقع اتفاقية سالـ مع 
الشرقية عاصمة لمدولة الفمسطينية، فالقدس الشرقية يجب اف تكوف عاصمة فمسطيف وسػتكوف مدينػة مفتوحػة 
امػػاـ جميػػع اتبػػاع الػػديانات السػػماوية الػػثالث، يػػؤدوف شػػعائرىـ الدينيػػة فػػي اجػػواء مػػف االمػػف واالمػػاف والحريػػة 

حػػة الخاصػػة بفمسػػطيف، فيتحػػدث عػػف دعػػـ موازنػػة دولػػة فمسػػطيف التامػػة.اما البنػػد الرابػػع مػػف قػػرارات قمػػة الدو 
وصمود الشعب الفمسطيني، ويطالب الػدوؿ العربيػة بااليفػاء بالتزاماتيػا بتػأميف مئػة مميػوف دوالر شػيريا لدولػة 
فمسػػطيف، ولػػدعـ القيػػادة الفمسػػطينية، وذلػػؾ فػػي ضػػوء مػػا تتعػػرض لػػو مػػف ضػػغوط ماليػػة، وفػػي ظػػؿ اسػػتمرار 
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يػػػؿ المسػػػتحقات الضػػػرائبية العائػػػدة لمسػػػمطة الفمسػػػطينية.كما يػػػدعو البنػػػد الرابػػػع الػػػى دعػػػـ اسػػػرائيؿ بعػػػدـ تحو 
صندوقي االقصى والقدس، وفقا لممقررات السابقة، وتقديـ دعـ اضافي ليذيف الصندوقيف.كما يدعو ىذا البند 

لمالية الصعبة التػي الى تشكيؿ وفد وزاري عربي لزيارة الدوؿ العربية في اسرع وقت ممكف، لمواجية االزمة ا
تواجييػػا دولػػة فمسػػطيف، وذلػػؾ اضػػافة الػػى دعػػوة الػػدوؿ العربيػػة لػػدعـ موازنػػة دولػػة فمسػػطيف لمػػدة عػػاـ، تبػػدأ 

واننػا  .1331اعتبارا مف االوؿ مف شير نيساف القادـ، وذلؾ وفؽ االلية التي اقرتيا قمة بيروت العربية عػاـ 
ا قمة الدوحة العربية، ونأمؿ اف تجػد ىػذه القػرارات طريقيػا الػى كفمسطينييف اذ نرحب بيذه القرارات التي تبنتي

النػور، ال اف تظػؿ حبيسػة فػي ادراج الجامعػة العربيػة مثػػؿ الكثيػر مػف قػرارات القمػـ العربيػة السػابقة، وخاصػػة 
البند الرابع المتعمؽ بدعـ موازنة دولة فمسػطيف والشػعب الفمسػطيني، خاصػة واف ىػذا القػرار تبنتػو قمػة سػيرت 

، ولكف لـ يجػد طريقػو الػى النػور، حيػث 1321، وقمة بغداد في اذار مف عاـ 1323لميبية التي عقدت عاـ ا
اف العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة تخمفػػت عمػػا التزمػػت بػػو مػػف تقػػديـ مسػػاعدة ماليػػة لفمسػػطيف، وذلػػؾ ضػػمف شػػبكة 

عمما اف شبكة االماف ىذه ليسػت االماف المالية التي قررت القمـ العربية تقديميا لمشعب الفمسطيني وقيادتو. 
ذلؾ المبمم الكبير الذي يرىؽ كاىؿ الدوؿ العربية.اف دعـ الدوؿ العربية لمشعب الفمسطيني وقيادتو ليس منػة 
وال تفضال بؿ ىو واجب ديني ووطني وقومي، ونأمؿ اف تعي الدوؿ العربية ىذه الحقيقػة وتسػارع الػى الوفػاء 

 مسطيني.واهلل الموفؽ.بالتزاماتيا وتعيداتيا لمشعب الف
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