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 "إسرائيل"سيطرة  مشعل يدعو المسلمين للدفاع عن المسجد األقصى ضدّ خالد  .0

المكتب السياسي لحركة حماس المسلمين يوم الخميس إلى   دعا خالد مشعل رئيس: الدوحة )رويترز(
الىدفا  عىىن المسىىجد األائىى  اىائا إن إسىىرائيل تحىىاول السىىي رل علىى  المواىن الىى   كىىان  ىى رل انت ا ىىة 

 .1111فلس ينية عام 
تغ ىب  أناألمىة  أدعىو" :ال   كان يتحدث في العائمة الق رية الدوحة التىي يقىيم   ىا ،واال مشعل
ه الء المرا  ين مىن الرجىال والنسىاء والمجاهىدين الى ين يلتحمىون مىن العىدو  وأهنئ. ئ األامن أجل 

وتىىا ن اىىائا "نىىدعو هىى الء للىىدفا  عىىن القىىدس وعىىن أائىىاهم ونىىدعو شىىع نا فىىي  ."للىىدفا  عىىن األائىى 
 الداخل لل هاب سريعا إل  األائ  للدفا  عنه."

رب  اال ىى را ات الاليميىىة وخئوئىىا فىىي واىىال مشىىعل إن الحكومىىة السىىرائيلية تسىىتغل انشىىغال العىى
 سوريا والعراق وتحاول السي رل عل  المسجد األائ .

وتا ن اائا "ندعو األمة أن يغ  وا ويرسلوا رسالة غ ىب م لمىة للعىالم.. أن الشىعب ال لسى يني وأن 
 ."السرائيليةالعر ية والسامية لن تسكت عن الجريمة  األمة

حىول احتمىاالت اشىتعال حىرب جديىدل "ال أحىد يسىع  للحىرب.. شىع نا واال مشعل فىي رد على  سى ال 
. "المقاومة هي وسيلتنا الوحيدل مىن اجىل ا ىايانا المختل ىة" ال لس يني له الحق في الدفا  عن ن سه.

 واال إن ال لس ينيين ااوموا لمئة عام وسيوائلون المقاومة.
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علىى  حمىىل السىىال فىىي المن قىىة أن  يسىىتحق  ىى ل "الشىى داء" وأن علىى  كىىل اىىادر األائىى وأ ىىاأ أن 
 يدافن عنه ألن ه ا هو المعني الحقيقي للج اد.

 71/71/4174، وكالة رويترز لألنباء
 
 حدةالواليات المتال نريد التصادم مع ... و متمسكون بالتوجه إلى مجلس األمن: عباس .2

رئيس دولة فلس ين محمود ع اس اليوم الخميس، رجال األعمال ال لس ينيين  وفا: حث–رام هللا 
يجاد  يئة مناس ة  لاستثمار والمساهمة في عملية ال ناء، م كدا حرئه عل  دعم الق ا  الخاص وا 

  لاستثمار في فلس ين.
ي مقر الرئاسة  مدينة رام هللا: نحن في كلمته أمام وفد من رجال األعمال ال لس ينيين فع اس واال 

  حاجة إل  ج ودكم وج ود كل من يريد أن يأتي ل لدنا لاستثمار.
وأكد رف ه الستمرار ن ج إسرائيل العدواني  حق شع نا،  قوله: لن نسمح  استمرار ه ه السياسة، 

 لس يني.وسوأ نتعامل مع ا  كل الوسائل المشروعة والعقانية حت  نئل إل  حق الشعب ال 
سرائيل ليس لدي ا مانن أن تكون دولة ام را ورية في  وأو ح: نحن نعرأ السياسية السرائيلية، وا 
غزل، وحكم  اتي في ال  ة الغر ية، ونحن لن نسمح  استمرار ه ه السياسية، وسوأ نتعامل مع ا 

  كل الوسائل المشروعة والعقانية حت  نئل ال  حق الشعب ال لس يني.
، وهو ال   كان عنوانا 1114و 1111و 1112هو مو و  النك ة التي حئلت في ا ا  غزل 

للعدوان السرائيلي عل  الشعب ال لس يني، ومن الم سأ أن ما حئل في ه ه الحروب الثاثة لن 
 يستكمل  ناءه، ل لك نحن أمام تحد ئعب وهو كي ية إعادل  ناء ما ُدمر.

ل من من يريد أن يزج ال  ة الغر ية في انت ا ة، كان هناك امنا  ج ود ك يرل إل  أن وئلنا حد القو 
محاوالت كثيرل في كل الحروب السا قة  أن تزج ال  ة الغر ية أي ا ولكننا رف نا و إئرار من 
ألمنا الشديد لما يحئل في غزل، ولكن ا ا است اعوا أن يدمروا ا ا  غزل، فا أريد أن أتيح ل م 

 ية.ال رئة ليدمروا ال  ة الغر 
نحن و ن واحد ويجب أن يكون و نا موحدا، ويجب أن نعمل عل  إعادل  نائه واسترداده ون ني 
الدولة ال لس ينية المستقلة وعائمت ا القدس الشريأ في القريب العاجل، ف  ا هو هدفنا ال   نسع  

 إليه.
ن كنا كيأ حئل العدوان،  في ال داية ال أريد أن أ رئ اسرائيل، ف ي مستعدل دائما و  أ دا للعدوان، وا 

ن كر في العامين الما يين أن الئحافة االسرائيلية كانت تستجد  انت ا ة ثالثة، أين االنت ا ة، 

http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2014-10-17-1.2223610
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2014-10-17-1.2223610
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ألن م ال يريدون للشعب أن ينمو ويت ور  ل يريدون أن يدمروا وال يعمروا ول لك فاتت علي م كل 
ءت ال رئة  اخت اأ ثاثة ال رص، إل  أن جاءت فرئة سواء كانت  نية  ي ة أو غيرها، جا

مستو نين، وكنا نعتقد أن ه ا عمل فرد  يجب أن ي ق  في إ اره، وت كرون أننا هنا في ال  ة 
شا ا  من في م محمد أ و خ ير ال   أحرق  12دفعنا ثمنا غاليا، حيث اتل االسرائيليون أكثر من 

 القدس والداخل.ثم اتل، ثم نكتشأ  عد  لك  أن هدف م هو إشعال ال  ة الغر ية و 
نحن في جو المئالحة ونريد المئالحة ونريد أن نن ي ه ا الخز  والعار ال   واعنا فيه  عد 

 االنقاب، ولكن لما ا حئل ه ا، س ال يجب أن نسأله وأن ن حث عن جواب له.
 دأت الحرب عل  ا ا  غزل  كل أنوا  األسلحة م اشرل نحن  ل نا من مئر أن تتدخل، ورغم 

الئع ة وعااات ا المعقدل من حماس؛ ا لت مئر، وشكلنا وفدًا موحدا للقاهرل، و دأ الحوار، ظروف ا 
ومرت األيام، وفي كل يوم يمر نزيأ شال من الدم ي در وأعداد هائلة من الم اني والمنشآت تدمر، 

وا عادل ونحن نئرخ نريد واأ إ اق النار، وكان الحديث من  رفنا  ل ات السمال   ناء الميناء، 
 ناء الم ار وكنا نرى أن ه ه  ل ات ال يمكن تحقيق ا أو أن تر خ إسرائيل ل ا،  وأن ما ي منا هو 
واأ شال الدم، وم ت األيام حت  اليوم الخمسين للعدوان، جاءني رئيس وفدنا واال: أرجوك 

ا ا لم نعلن  لك من ات قنا أن تعلن ه ا ال يان المواا ة عل  واأ ا اق النار..   عا أعلنا ولكن لم
 1142ا ل؟، ولما ا انتظرنا إل  ه ا اليوم؟، هل الدم إل  ه ا الحد من الرخص؟ كانت النتيجة 

 ألأ  يت مدمر، من  لك نتحمل نحن مس وليتنا. 21آالأ جريح و 11ش يدا و
ر، ات قنا من حكومة النرويج ومئر عل  أن يعقد م تمر للمانحين، وعل  ال ور وافقت النرويج ومئ

وتم االت اق عل  أن يعقد الم تمر في مئر، و ئراحة لم نكن نتوان العدد ال   ح ر والمستوى 
مليار دوالر، ونقول إ ا  4ال   ح ر، والكام ال   حئل، والت رعات التي التزموا   ا، وكنا نريد 

 مليار وهي أكثر مما  ل نا. 2.4حئلنا عل  أال من  لك جيد ولكن ما وعدنا  ه هو 
انت هناك مشكلة لدى المانحين، وعل  رأس م الواليات المتحدل، والمشكلة تتخلص  س ال هل وك

هناك ت دئة؟ ألننا ال نريد أن ندفن ون ني ومن ثم يدمر، ونعود لندفن ويدمر، والنا ل م نحن نتك ل 
، ولكن  الت دئة، وه ا ما سأل كير  عنه، واال إل  مت  تستمر الت دئة؟ الت له أنا لست ُمنّجما

خال العام الحالي والمق ل لن يكون هناك أ  نو  من االشت اكات، ونحن سنعمل ج دنا ليستمر  لك 
 إل  األ د.

ومن  لك تقرر أن ت هب الحكومة إل  غزل لتلتقي هناك لتع ي إشارل ا ل يومين من م تمر 
مانحين  أن يأتوا، ول لك المانحين أن ا موجودل هنا لتقوم  واج ات ا وه ه االشارل أع ت ا مئنان لل
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وزيرا، ور ساء منظمات وكانت مظاهرل عظيمة جدا لتأييد فلس ين ومئر، ألن مئر  23ح ر 
دعت والكل دون استثناء ل   ومن استدركنا اسمه في اللحظات االخيرل جاء ول  ، ولو  ل نا  عأ 

 العدد لجاء ول   وه ا دليل عل  أن العالم يتعا أ معنا.
ل العالم ان الحكومة هي التي تتول  مو و  المعونات وال أحد غيرها، وهي التي ونحن أ لغنا ك

ترسل ا للعناوين الئحيحة،  مشاركة رجال االعمال  حيث ن من أن ه ا المال  هب للمت ررين، 
  راا ة األمم المتحدل.

وآلية تشغيل ا وحول المعا ر اال: المعا ر ستكون تحت إمرتنا، ونحن نتا ن  لك من االمم المتحدل، 
 لدى الحكومة، التي تتول   لك، ليئال المواد لمن يستحق ا.

مليار اد ال يدفن كله، ولكن حت  نحث الناس عل   2.4ال نريد أن نوغل  الت ا ل،   عا الم لغ 
الدفن؛ ات قنا عل  لجنة متا عة رسمية يكون مقرها القاهرل، ومشكلة من النرويج ومئر وفلس ين، 

جامعة العر ية واألمم المتحدل واالتحاد األورو ي والكويت، ور ما السعودية، ليكونوا إل  جانب ال
جميعا متا عين لتن ي  الدعم ومراا ة ما يجر  في الق ا  حت  تنت ي الغمة في سنة أو سنتين أو 

 ثاثة أو المدل المقرر ل ا.
االمن ليئدر ارارا يت من وأو ح، نحن  ه نا لألمم المتحدل م خرا، ونريد أن ن هب إل  مجلس 

، والقدس عائمة ل لس ين، ثم يحدد 1627المواأ األميركي ال   يناد   حل الدولتين، عل  حدود 
 المدل لن اء االحتال، وفي ه ه األثناء نحدد  ااي الحدود وننااش  ااي الق ايا.
ع ارل عن فيلم هند  'وفي م تمر المانحين اشتغلت الماكينة،  ل وا تأجيل المو و  اليا، وه ه 

رأيته من  زمن  عيد، يعني كل مرل  دنا نرول عل  مكان، يكون الجواب أجلوا المو و  مرل، ثم 
مرتين'،... اال ن لب تأجيل المو و  حت   داية العام ألن االنتخا ات األميركية في نوفم ر/ تشرين 

 الثاني.
اج ة أمريكا وال أ  دولة في العالم، وال 'نحن نعرأ حجمنا ونعرأ وزننا، ونعرأ أنه ال يمكننا مو 

أريد االئ دام من أحد ولكن أريد حقي، أريد لشع ي أخ  حقه، اولوا لي مت  يكون  لك؟ اولوا لنا 
 مت  ينت ي االحتال'.

نحن نريد دولتنا ونريد ال هاب إل  مجلس االمن، فإ ا رف وا سن هب إل  كافة الم سسات الدولية، 
وعة من االجراءات التي ال تت من عن ا وال استعماال للسال، فنحن نستعمل ، ثم مجمICCوأول ا 

حقنا و كل ال رق السلمية، إما أن نع   حقنا أو لنا الحق لن عل ما نريد ومن هنا واج نا أن نتمسك 
 الو ن ونتمسك  األرض، ولدينا إمكانيات أكثر  كثير من الدول التي أخدت استقال  ثاث داائق 
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حن ن ق  تحت االحتال إل  األ د، نحن لن نسمح  استمرار ه ه السياسية وسوأ نتعامل لما ا ن
 مع ا  كل الوسائل المشروعة والعقانية حت  نئل إل  حق الشعب ال لس يني.

 71/71/4174، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 رفع الحصار رامي الحمد هللا: عملية إعادة اإلعمار في غزة لن تتم دون .3

اال رئيس الوزراء ال لس يني رامي الحمد هللا : القاهرل: سوسن أ و حسين -ك ال ز ون  -رام هللا
أمس إن عملية إعادل العمار في الق ا  لن تتم دون رفن الحئار السرائيلي الم روض عل  ا ا  

س من المش د، وتسلم سنوات  شكل كامل. إال أن السرائيليين يشتر ون ل لك خروج حما 7غزل من  
السل ة ال لس ينية زمام الحكم كاما في الق ا  من وجود آلية لمراا ة عملية العمار. ويرت    لك 

  االت اق  ين ال لس ينيين أن س م عل  إدارل غزل.
أنه من دون تمكين السل ة من حكم غزل  شكل  "الشرق األوس "وأكدت مئادر مس ولة في السل ة لى

 ت  إعمار غزل في خ ر.كامل سيكون ح
 71/71/4174الشرق األوسط، لندن، 

 
 عبد ربه: القيادة مصممة على التوجه لمجلس األمن بقرار إلنهاء االحتالل .4

أكد أمين سر اللجنة التن ي ية لمنظمة التحرير ياسر ع د ر ه عزم القيادل عل   :نائل موس  –ال يرل 
، مرجحا ان تتم 1627الحتال عن أرا ي عام التوجه إل  مجلس األمن  مشرو  ارار لن اء ا

 الخ ول ن اية الش ر الجار  أو في غ ون أسا ين اليلة.
المغامرل »ورفض أمين سر اللجنة التن ي ية وئأ الخ ول التي ستقدم علي ا القيادل  مغامرل، واال: 

ئممون عل  ه ه الحقيقية أن ن ق   الحالة الراهنة، وتا ن.. نعرأ حدود التوجه لمجلس األمن، وم
 الخ ول الجريئة والتراجن ي قدنا المئدااية و نيا ودوليا.

واال ان استخدام الواليات المتحدل حق النقض، أو إفشال التوجه لمجلس األمن ال  س ب ليس 
مدعال لليأس وال يعني ن اية المشوار، وتا ن لدينا فرئة للتوجه ثانية في كانون الثاني المق ل،  منا 

دول  2ت  اآلن، والتغيير في ع وية الدول غير الدائمة لئالحنا، وسيمنحنا تأييدأئوات ح 7
 أخرى. والعدوان عل  غزل أثر في موااأ  عض الدول لئالح الق ية.

و شان الدول األر ن األخرى دائمة الع وية اال ان ا منقسمة  ين م يد وممتنن، وا اأ: تدعم 
لمجلس األمن وعل  االغلب ان تمتنن عن التئويت روسيا االتحادية، والئين  و ول التوجه 
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فرنسا، و ري انيا التي تش د ت ورات إيجا ية ت شر  الخير  وجود رأ  عام أك ر ي غ  لئالح 
ورأى ع د ر ه ان الو ن القائم يوجب عل   الق ية  وجود ايادية يسارية لحزب العمال ال ري اني.

الوااعي في ظل التعنت السرائيلي واالستي ان والخ ر  الدارل األميركية الجا ة عن س ال ال ديل
وتا ن هناك مسا  أميركية لحث القيادل عل  عدم التوجه  الحقيقي المحدق  شأن حل الدولتين.

لمجلس األمن، لتحاشي تداعيات استخدام حق النقض ال يتو، خائة في ظل حرئ ا عل  استمرار 
در  "داعش "تماسك التحالأ ال   تقوده  د اك ا مكانة الق ية ال لس ينية لدى العرب والمسلمين، وا 

الفتا ال  مسا  أخرى تحث القيادل عل  تأجيل ه ا التوجه، لكن اال ان األمر منته والتوجه لمجلس 
وحول   يعة األفكار األميركية الجديدل لدفن عملية السام، اال ع د ر ه: هناك  األمن سيكون اري ا.

األمن وال ااي هي أفكار غام ة، وحت  اآلن لم ي لعنا أحد عل  جوهر م لب  عدم التوجه لمجلس 
 ه ه األفكار، وُيقال ان الدارل األميركية  حاجة إل  أس وعين أو ثاثة ل لورت ا وتقديم ا.

 7/71/4174الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 لسطينيرياض منصور يقدم شكوى في مجلس االمن لالنتهاكات المستمرة بحّق الشعب الف .5

ادم مندوب فلس ين في األمم المتحدل رياض منئور شكوى ال  مجلس األمن اول من : نيويورك
تحمل مس ولياته ومحاس ت ا عل  انت اكات ا المستمرل  حق »امس  د إسرائيل دعا في ا المجلس ال  

،  ما في ا توائل انت اكات ا اليومية  حق الشعب ال لس يني»واال إن إسرائيل «. الشعب ال لس يني
االعتقاالت واالعتداءات اليومية وتوسين األنش ة االستي انية وعنأ المستو نين واستمرار الحئار 

 مشاركة نائب رئيس الكنسيت »وأشار ال  ااتحام إسرائيليين الحرم الشريأ في القدس  «.عل  غزل
تحام آخر األس و  السرائيلية  نيامين نتانياهو،  عد اا "وعدد من عنائر حزب رئيس الحكومة

فيه القوات السرائيلية الرئاص الم ا   د المدنيين ال لس ينيين، ما أوان  استخدمتالما ي 
 عددًا من الئا ات  ين م.

 71/71/4174الحياة، لندن، 
 
 لتأجيل التحرك الفلسطيني بمجلس األمن للعام المقبل ىعميرة: واشنطن تسع .6

تن ي ية لمنظمة التحرير حنا عميرل اليوم الخميس، إن الدارل اال ع و اللجنة ال :د ب أ()-هللارام 
األمريكية تسعي لتأجيل التحرك ال لس يني في األمم المتحدل من أجل تقديم مشرو  القرار لمجلس 

 األمن يدعو لتحديد سقأ زمني لن اء االحتال.
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ة منن أو تأجيل تقديم و كر عميرل، لإل اعة الرسمية، أن ال دأ األساسي من التحركات األمريكي
 مشرو  القرار وعدم عر ه للتئويت ه ا العام.

وأ اأ عميرل أن الحديث عن م ادرات أمريكية الستئناأ م او ات السام "غير دايق"، مشددا  أن 
 الجانب ال لس يني يرفض العودل لمحادثات م نية عل  الن ج القديم.

كرار تجارب سا قة ت ين أن ا لم تنجح والم او ات وأو ح أن "ما هو مق ول فلس ينيا اال تعاد عن ت
 الثنائية  رعاية أميركية ه ا  ريق انت ي".

 71/71/4174القدس، القدس، 

 
 : الوضع العربي الراهن جعل القضية الفلسطينية ثانوية"القدس العربي"قريع لـ  .7

التحرير ال لس ينية، فاد  أ و سعدى: اال أحمد ارين، ع و اللجنة التن ي ية في منظمة  -رام هللا
رئيس دائرل ش ون القدس، إن الرئيس الراحل ياسر عرفات، كان ي من ويعلن عل  المأل دائمًا، 
 وجود مخ   سايكس  يكو جديد في المن قة، حت  ا ل سنوات كثيرل من إعان وزيرل الخارجية 

التي « و   الخااةال »األمريكية السا قة كونداليزا رايس،   كرل خلق شرق أوس  جديد، وخ ة 
 و عت للمن قة العر ية  رمت ا.

، أن األحداث التي تجتال غال ية الدول العر ية، وخائة "القدس العر ي"وأكد ارين خال حديث لى
« داعش»العراق، وسوريا، واليمن وغيرها من الدول، والحراك الدولي لمحار ة تنظيم الدولة السامية 

ية ثانوية، ما خلق لل لس ينيين ئعو ات كثيرل، في كي ية جعل من الق ية ال لس ينية، ا 
 المحافظة عل  أهمية الق ية ال لس ينية، وحشد المزيد من الج د والتأييد ل ا.

 71/71/4174القدس العربي، لندن، 
 
 عرفات مع عباس  "اغتيال"الطيراوي يحذر من تكرار سيناريو  .8

فيق ال يراو ، رئيس اللجنة ال لس ينية للتحقيق  وفال )األنا ول(: ح ر تو  -ايس أ و سمرل -رام هللا 
الرئيس الراحل ياسر عرفات من الرئيس « تكرار سيناريو اغتيال»الرئيس الراحل ياسر عرفات، من 

الدالئل السياسية اليوم تشير إل   ات االتجاه ال   كان في زمن الرئيس »واال إن  محمود ع اس.
نه عندما ينت ون من اائد، ويأتي اائد جديد، اد يوان عل  ما لم عرفات، فالسرائيليون يعتقدون أ

 «.يوان عليه القائد السا ق
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اد يوافق ل م عل  ما »أئ ح السرائيليون ي كرون أن القائد ال   سيخلأ الرئيس الحالي »وأ اأ 
 «.لم يوافق عليه ع اس

 71/71/4174القدس العربي، لندن، 
 
 المطار والميناءقضيتي تهدئة ستبحث : مفاوضات ال"معا"مرزوق لـ أبو .9

اىىال الىىدكتور موسىى  أ ىىو مىىرزوق ع ىىو المكتىىب السياسىىي لحركىىة : عيىىد أ ىىو سىىام  -معىىا - يىىت لحىىم
وفق الموعد المحدد وهو ن اية الش ر الحالي فىي القىاهرل  تستأنأم او ات الت دئة سوأ  إنحماس 

  رعاية مئرية.
الم او ات سوأ  أن إل ونوه  ،الة "معا" من القاهرل  ا لغرفة تحرير وك أدل مرزوق  أ وتئريحات 

م او ىىات م اشىىرل  ىىين  إلىى وان تلىىك المل ىىات لىىم يىىتم ترحيل ىىا  ،ت حىىث ا ىىايا م مىىة كالم ىىار والمينىىاء
سرائيلالسل ة   .وا 
ال   ي اوض هو وفد فلس يني موحد ومرجعيته واحدل وغير معقول  أن"، القياد  في حماس وأ اأ

 ت اوض في ه ه المل ات." أخرى تعيين ج ة  يقوم الرئيس ع اس أن
ت ىاوض  إلى ال تحتىاج  أئىا ألنىها ايا الميناء والم ار ليست مىادل للت ىاوض  إنوفسر  لك  القول 
والىى   سىىيجر  هىىو  حىىث تشىىغيل الم ىىار واسىىتئناأ  أوسىىلووردت فىىي ات اايىىة  ألن ىىامىىن حيىىث المنشىىأ 
 العمل في الميناء.

نق ىىة سىىوأ تكىىون حا ىىرل علىى  جىىدول  أن ىىامىىرزوق  أ ىىو أكىىد األسىىرى،فيمىىا يتعلىىق  ق ىىية ت ىىادل  أمىىا
 لكن من ج تنا لن تكون ا ية الت ادل واردل لل حث. األعمال
مىىىىن ا ىىىىر حركىىىىة  إ ىىىىار أ لىىىىم ي حىىىىث فىىىىي  األسىىىىرىملىىىىأ ت ىىىىادل  أن إلىىىى مىىىىرزوق  لىىىىك  أ ىىىىووارجىىىىن 

 ي يوم نتحدث فيه عن تلك الق ية".سحماس...لكن  ا شك سيا
اآلن، "لم ن حث في المو ىو  لغايىة : مرزوق أ واال  ت ادل،حماس لعقد ئ قة وحول م الب حركة 

 في م او ات القاهرل المق لة هو حسم م الب المقاومة وم الب الشعب ال لس يني". اآلنوما ي منا 
 71/71/4174، وكالة معًا اإلخبارية

 
 الزهار: لن يشعر أي مستوطن يقتحم األقصى باألمانمحمود  .01

قيىىىاد  فىىىي حركىىىة حمىىىاس، الىىىدكتور محمىىىود الزهىىىار، علىىى   ىىىرورل ووجىىىوب عىىىدم مىىىنح شىىىدد ال: غىىىزل
 المستو نين وأفراد الجماعات الي ودية المشاركين  ااتحامات المسجد األائ ، أ  شعور  األمان.
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"،  الىىىب أهىىىالي ال ىىى ة الغر يىىىة ومدينىىىة القىىىدس المحتلىىىة   ىىىرورل 11وفىىىي تئىىىريحات لمواىىىن "عر ىىىي
حىىىتال، وكىىى لك الجماعىىىات الي وديىىىة المت رفىىىة والمسىىىتو نين الىىى ين يشىىىاركون "الت ىىىنن فىىىي مقاومىىىة اال
وشدد الزهار عل  أنه من الواجب عدم منح المشاركين  ااتحامات األائ  من   ااتحامات األائ ".

 المستو نين "أ  شعور  األمان،  ل مقاومت م  كل الوسائل المشروعة".
ألمىر علىى  األرض، اىال الزهىار: "هىى ا متىروك لع قريىىة وحىول كيىأ يتىىرجم أهىالي ال ى ة والقىىدس هى ا ا

 أهل القدس ال ين تعودوا أن يدافعوا عن القدس دوما  كل ما يملكون".
وعل  مدار األيام الما ىية، كث ىت اىوات االحىتال والجماعىات الي وديىة المت رفىة والمسىتو نين، مىن 

 أو الت ييق علي م. دخوله، ااتحامات م للمسجد األائ ، في حين كان يمنن ال لس ينيون من
وعىىن إمكانيىىة ايىىام أهىىل القىىدس  مىىا هىىو م لىىوب مىىن م لمنىىن اسىىت راد االحىىتال  القىىدس واألائىى ، اىىال 
الزهار: "ه ا ادرهم، كما غزل تتعرض للعدوان وادرها أن تدافن وأن تنتئىر، فىإن اىدر القىدس أن تقىوم 

    ا الدور، وه ا شرأ وأجر وثواب ل ا".
سىىىاميا تجىىىاه القىىىدس، اىىىال الزهىىىار: "إن القىىىدس انت ىىىت مىىىن حسىىىا ات الىىىدول وحىىىول الم لىىىوب ع ر يىىىا وا 
 العر ية والسامية".

أما المواأ الرسمي ال لس يني، فأشار الزهار إل  أن ه ا المواىأ "جىزء مىن المشىكلة وخئوئىا فىي 
: "هو ال يحمىي ال  ة الغر ية، ألنه يتعاون أمنيًا من العدو الئ يوني، في مقاومة المقاومة"، م ي ا

 األائ  وفي الوات ن سه ال يترك الناس وال المقاومة تحمي األائ ".
 71/71/4174، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أبو ليلى: تصريحات يعلون تكشف حقيقة حكومة االحتالل ورؤيتها للسالم  .00

يمقرا ية لتحرير فلسى ين رام هللا: اال النائب ايس ع د الكريم "أ و ليل " نائب األمين العام للج  ة الد
إن التئريحات التي أدل    ا وزير جيش االحىتال موشىية يعىالون، التىي جىدد في ىا رف ىه ايىام دولىة 
فلسىى ينية، وحديثىىه عىىن إاامىىة حكىىم  اتىىي منىىزو  السىىال، تكشىىأ المواىىأ الحقيقىىي لحكومىىة االحىىتال 

 ور يت ا للعملية السياسية  كامل ا.
تئىىريح ئىىحافي "أن هىى ه التئىىريحات تىىأتي اسىىتكماال للمواىىأ الرسىىمي واعت ىىر النائىىب أ ىىو ليلىى  فىىي 

ال   أعلنه رئيس وزراء االحىتال  نيىامين نتنيىاهو، فىي خ ا ىه أمىام األمىم المتحىدل، والى   ئىرل فيىه 
 وترسيخ فكرل الدولة  ات الحكم ال اتي. السيادل، تقديم مقترل لاامة دولة فلس ينية منزوعة 



 
 
 

 

 
           73ص                                     3311 العدد:    71/71/4174 جمعةال التاريخ:

 

الئىىىادرل عىىىن أركىىىان حكومىىىة االحىىىتال، تعكىىىس حقيقىىىة النوايىىىا السىىىرائيلية  وهىىىو يىىىرى أن التئىىىريحات
االستعمارية، وتكشأ الوجه الحقيقي لحكومة االحتال اليمينية المت رفىة، وتث ىت  الىدليل القىا ن أن ىا 
حكومىة االحىتال تسىىا ق الىزمن ل ىىرض أمىر وااىن علىى  األرض، وتسىع  ألن تكىىون الدولىة ال لسىى ينية 

 ئة السيادل، من خال الحلول التي تحاول فر  ا.القادمة منقو 
أن ه ه التئريحات من انعدام وانغاق األفق السياسي  شىكل كامىل جىراء  إل وأشار النائب أ و ليل  

ما تقوم  ه حكومة االحتال من ممارسات في ظل غياب أ  االهتمىام أمريكىي لل ىغ  على  حكومىة 
 الدولتين.  ا وا ول ا  حل سياسي عل  أساس حل االحتال من اجل إج ارها عل  تئويب مواا

وشدد عل   رورل السرا  في التوجه لتقديم مشرو  فلس يني لمجلس األمن الىدولي، وكى لك السىرا  
في االن مام لكافة الم سسات والمواثيق الدولية،  ما في  لك ميثاق جنيأ ومحكمة الجنايات الدولية 

الىىة الدوليىىة فىىي هىى ه المحكمىىة، وعىىدم الر ىىوخ أل   ىىغو ات مىىن أجىىل جلىىب اىىادل إسىىرائيل إلىى  العد
 خارجية ت دأ إل  تأخير التحرك ال لس يني عل  الئعيد الدولي.

  71/71/4174، القدس العربي، لندن
 
 عساف: طريقة مخاطبة قيادات في حماس للرئيس تؤكد أن عقلية االنقسام هي السائدةأحمد  .02

حمىد عسىاأ أمىس، إن تئىريحات ئىال ال ردويىل وغيىره مىن اال المتحدث  اسم حركىة فىتح أ: )وفا(
حمىىاس والتىىي تنىىاولوا في ىىا مواىىأ الىىرئيس محمىىود ع ىىاس مىىن سىىي رل حمىىاس األمنيىىة علىى  ا ىىا  غىىزل 
ومن محاولت م الر    ين إعمار غزل والمسجد األائى  الم ىارك، هىي تع يىر عىن ن ىج انقسىامي اعتىاد 

مقاومىة والىدم ال لسى يني ويئىر على  إ قىاء االنقسىام وال يى من عل  المتاجرل  الدين والرموز الدينية وال
  الدولة الو نية دولة الم سسات والقانون.

واسىىىتنكر عسىىىاأ فىىىي تئىىىريحات ئىىىحافية "ال ريقىىىة الم ت لىىىة التىىىي يتحىىىدث   ىىىا ايىىىادات حمىىىاس فىىىي 
خلىى  مخىا  ت م لىرئيس الشىىعب ال لسى يني"، واىال "إن هىى ه ال ريقىة تث ىىت مىرل أخىرى أن حمىىاس لىن تت

عىىىن عقليت ىىىا الخوانيىىىة التىىىي ال تىىى من  الشىىىراكة وتئىىىر علىىى  االنقسىىىام وت ىىىرل ن سىىى ا  ىىىديًا لمنظمىىىة 
 التحرير والقوى الو نية ال لس ينية".

وأكىىىد أهميىىىة أن يكىىىون لىىىدى الشىىىعب ال لسىىى يني سىىىل ة واحىىىدل هىىىي سىىىل ة القىىىانون، وأن "تكىىىون ايادتىىىه 
السىلم ال أن يكىون )اىرار الحىرب والسىلم(  يىد هى ا الشرعية الممثلة  ىالرئيس هىي ئىاح ة اىرار الحىرب و 

ال ئيل أو  اك خدمة ألجندات إاليمية ال عااة للشعب ال لس يني   ا مقا ل ح نه مىن الىدوالرات أو 
 الاامة في فنادق وائور فارهة في ه ه العائمة أو تلك".
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دات السىرائيلية لألائى  واست جن المتحدث الر    ين ا ية إعادل إعمار غزل و ين المخا ر والت دي
الم ارك، م ي ًا: إن مثل هى ا الىر   ال يوجىد إال فىي عقىل أولئىك الى ين يمت نىون م نىة التجىارل  الىدين 

 و كل ما هو مقدس مستخدمين شعارات للت ليل والخدا .
 71/71/4174، المستقبل، بيروت

 
 ل في فلسطينوحكومتها العنصرية المتطرفة تستهدف الطفولة واألم فتح: "إسرائيل" .03

 إسىرائيل إن: "ياال المتحدث  اسم حركىة فىتح أسىامه القواسىم: وكاالت –الحيال الجديدل  -محافظات 
وحكومت ىىىا العنئىىىرية المت رفىىىة تسىىىت دأ ال  ولىىىة واألمىىىل فىىىي فلسىىى ين، واىىىد تجىىىاوزت كىىىل الخ ىىىو  

الشىىىىىعب  واألرض والمقدسىىىىىات ال لسىىىىى ينية، وهىىىىىي ال تعت ىىىىىر وال تىىىىى من  ىىىىىأن النسىىىىىانالحمىىىىىراء  حىىىىىق 
ال لسىى يني هىىو شىىعب لىىه حقىىوق سياسىىية واانونيىىة وتاريخيىىة راسىىخة وثا تىىة علىى  أرض فلسىى ين، وهىىي 

وتئىىىر علىىى  القتىىىل والتىىىدمير والت ويىىىد  أ شىىىن ئىىىورل  النسىىىانية سىىى ب  لىىىك تقىىىوم  أ شىىىن الجىىىرائم  ىىىد 
لتلىىىىك  أئىىىىيلألشىىىىكال األنظمىىىىة العنئىىىىرية ال اشىىىىية، وتعمىىىىل حكومىىىىة نتنيىىىىاهو جاهىىىىدل علىىىى  استنسىىىىاخ 

 التجارب واألنظمة التي ل ظ ا العالم وأئ حت في مز لة التاريخ".
ستحاسب عل  كل جرائم ا التي تم ارتكا  ا  حق شع نا وأر ه، وأن عل   إسرائيل أنوأكد القواسمي 

الجرائم ال تسق   التقادم، وأنه سيأتي اليوم الى   يقىأ فيىه مجرمىو الحىرب  إنأن تعرأ جيدا  إسرائيل
 مام محكمة الجنايات الدولية.أ السرائيليين

الواىوأ عنىد مسى وليات ا تجىاه هى ه  إلى وتحديىدا منظمىة اليونيسىيأ  الدوليةودعا القواسمي المنظمات 
الجرائم ال شعة التي تقوم   ا حكومة نتنياهو  حق األ  ال في فلس ين والتي كىان آخىر فئىول ا اتىل 

 ال  ل   اء  در وا ل ا حرق ال  ل محمد أ و خ ير.
هاجمت مجموعات من المستو نين، شرق  يت لحم، المزارعين، ومنعت م من الوئول إل  أرا ي م و 

لق ىىىىأ الزيتىىىىون. واالىىىىت مئىىىىادر محليىىىىة ان مسىىىىتو نين مىىىىن مسىىىىتو نة )نكىىىىوديم( التىىىىي يعىىىىيش في ىىىىا 
دور لي رمان، اعتر وا المزارعين خال توج م ألرا ي م في من قة ال رديس جفيأ السرائيليالسياسي 

 أ الزيتون واعتدوا علي م.لق 
واحتجزت اوات االحتال أمس عددا مىن المىزارعين والمت ىوعين فىي ا ىأ ثمىار الزيتىون فىي أرا ىي 
اريتىىي ز و ىىا ورمانىىة غىىىرب جنىىين وااتىىادت عىىىددا مىىن م إلىى  معسىىكر سىىىالم االحتالىىي، واحتجىىزت م مىىىا 

 نين علىى  حىىاجز عسىىكر  يقىىارب السىىاعة. كمىىا احتجىىزت اىىوات االحىىتال أمىىس عىىددا ك يىىرا مىىن المىىوا
 نئ ته شمال شرق يع د، وعل  حاجز عسكر  "دوتان" جنوب ال لدل، واعتقلت شا ا من ارية نحالين.
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وفتحت  حرية االحتال مساء أمس النار عل  اوارب الئىيادين على  شىوا ئ  حىر ديىر الى لح. واىال 
النىار على  اىوارب الئىيادين  نزار عياش نقيب الئيادين لمراسىل "معىا" إن الىزوارق السىرائيلية فتحىت

 واام االحتال  إغراق اارب ك ير في ال حر يعود ملكيته للئياد جمال أ و و  ة.
وأ ىىاأ أن هىى ه الحادثىىة أسىى رت عىىن إئىىا ة ئىىياد  حالىىة إغمىىاء ونقىىل علىى  إثرهىىا لمستشىى   شىى داء 

ال   يئل سىعره  خسارل الئياد المالية نتيجة إغراق القارب إل األائ   المحافظة الوس  ، وأشار 
 ألأ دينار. 111لى 

 71/71/4174، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 حماس: تصريحات يعلون حول إدارة الصراع دليل فشل المفاوضات .04

السىىىرائيلي موشىىىيه يعلىىىون حىىىول إدارل إسىىىرائيل  اعت ىىىرت حركىىىة حمىىىاس، إن تئىىىريحات وزيىىىر الجىىىيش
 الئرا  من ال لس ينيين "دليل عل  فشل الم او ات".

واال سىامي أ ىو زهىر ، المتحىدث  اسىم الحركىة، فىي  يىان لىه اليىوم الخمىيس، إن حىديث وزيىر الجىيش 
السىرائيلي موشىىيه يعىىالون، عىىن أن )إسىىرائيل( تىىدير الئىىرا  مىىن ال لسىى ينيين، وال تسىىع  ليجىىاد حىىل، 

راب وأكد أ و زهر ، أن الم او ات من )إسرائيل( "هىي مجىرد وهىم وسى "دليل عل  فشل الم او ات".
لىىن يجنىىي من ىىا الشىىعب ال لسىى يني أ  نتىىائج"، م ىىي ا أن ال ريىىق الوحيىىد النتىىزا  حقىىوق ال لسىى ينيين 

 هي المقاومة  كافة وسائل ا.
 71/71/4174، فلسطين أون الين

 
 الرافض إقامة دولة فلسطينية "إسرائيل"فتح: تصريحات يعالون تكشف موقف  .05

كىىىىىة فىىىىىتح أحمىىىىىد عسىىىىىاأ، إن تئىىىىىريحات وزيىىىىىر الىىىىىدفا  "األيىىىىىىام": اىىىىىال المتحىىىىىدث  اسىىىىىم حر  -رام هللا 
السىىرائيلي موشىىيه يعىىالون، تكشىىأ حقيقىىة المواىىأ السىىرائيلي الىىرافض لم ىىدأ إاامىىة الدولىىة ال لسىى ينية 

 المستقلة  ات السيادل، والمتنكر دائما للحقوق الو نية ال لس ينية المشروعة والمعترأ   ا دوليا.
الجانىىب ال لسىى يني لىىم يكىىن ينتظىىر تئىىريحات يعىىالون  وأ ىىاأ عسىىاأ فىىي تئىىريحات ئىىحافية، إن

ليىىدرك هىى ه الحقيقىىة؛ فممارسىىة الحكومىىة السىىرائيلية علىى  ارض الوااىىن مىىن االسىىتياء علىى  األرا ىىي 
و ناء المستو نات وت ويد القدس تتنااض كليًا من م دأ حل الدوليتين، ال   تدعي ه ه الحكومىة أن ىا 

 لساحة الدولية.ت يده في سياق تسويق ن س ا عل  ا
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اامىة  وأكد أن الشعب ال لس يني وايادته مئممون عل  موائلة الن ال حت  نيل الحقوق الو نية وا 
وعائىىمت ا القىىدس، إ ىىافة إلىى  االعتىىراأ الىىدولي المتزايىىد  1627الدولىىة المسىىتقلة علىى  حىىدود العىىام 

دًا عل  أن ه ه االعترافات    ه الدولة ال   كان آخره اعتراأ مجلس العموم ال ري اني والسويد، مشد
 ستج ر إسرائيل عل  ا ول األمر الواان في ن اية الم اأ.

وكىىان يعىىالون اىىال فىىي تئىىريحات ئىىحافية، إن "إسىىرائيل لىىن تسىىمح  إاامىىة دولىىة فلسىى ينية،  ىىل  حكىىم 
ن ا ستوائل سي رت ا عل  ال  ة  رًا وجوًا".   اتي منزو  السال، وا 

 71/71/4174، األيام، رام هللا
 
 أبو زهري: موقف عباس من المقاومة ال يعبر عن الشعب الفلسطيني .06

رف ىت حركىة حمىاس، تئىريحات رئىيس السىىل ة محمىود ع ىاس حىول المقاومىة، م كىدل أن ىىا ال : غىزل
واالت الحركة في تئريح ئح ي للمتحدث الرسمي  اسم ا سامي أ ىو  تع ر عن الشعب ال لس يني.

مركىز ال لسى يني لإلعىام" نسىخة عنىه: "تئىريحات رئىيس (، وئىل "ال11-12زهر ، يوم الخمىيس )
السىىىل ة ال لسىىى ينية محمىىىود ع ىىىاس المتكىىىررل حىىىول إدانتىىىه للمقاومىىىة، وأنىىىه غيىىىر معنىىىي  ىىىأ  مئىىىالحة 

وأ ىىىاأ: "مواىىىأ ع ىىىاس الىىىرافض للمقاومىىىة هىىىو مواىىىىأ  حقيقيىىىة مىىىن حمىىىاس، يعكىىىس سىىىوء النوايىىىا".
 شخئي ومعزول، وال يع ر عن شع نا ال لس يني".

 71/71/4174، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 
 
 األقصى المسجد الرشق يدعو إلى وضع خطة وطنية للدفاع عن .07

اىىال ع ىىو المكتىىب السياسىىي لحركىىة حمىىاس عىىزت الرشىىق، إن األائىى  يتعىىّرض العتىىداءات ة: الدوحىى
ئىى يونية م رمجىىة، داعيىىا إلىى  و ىىن خ ىىة و نيىىة فلسىى ينية شىىاملة للىىدفا  عىىن المسىىجد والمقدسىىات 

 ية والمسيحية، والدفا  عن ال وية الو نية ال لس ينية.السام
وشىىدد الرشىىق فىىي حىىوار خىىاص مىىن "المركىىز ال لسىى يني لإلعىىام" علىى  دور المجتمعىىات والحكومىىات 

إل  أن االعتداءات  اً العر ية والسامية، وعل  دور الم سسات الدولية في الدفا  عن األائ ، مشير 
ا قة،  ىىىمن مخ ىىى  ي ىىىدأ لحىىىداث تقسىىىيم زمىىىاني ومكىىىاني الئىىى يونية تئىىىاعدت فىىىي ال تىىىرات السىىى

يجاد واائن جديدل تحت شعار "الشعائر الدينية".  للمسجد األائ ، وا 
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جىراءات عمليىة  ىد االحىتال  و الب  دعم ئمود شع نا وأهلنا في القدس المحتلة، و مواىأ دولىي وا 
ي، ويجب أن نقوم  كىل مىا وسل اته، اائا: "المسجد األائ  هو رمز ديني وثقافي وح ار  وسياس

 يلزم للدفا  عنه".
 :*وفيما يلي نص المقا لة

 

 كيف تنظر إلى تصاعد االعتداءات الصهيونية على المسجد األقصى المبارك؟ -
إن االعتىىىداءات الئىىى يونية علىىى  المسىىىجد األائىىى  الم ىىىارك هىىىي اعتىىىداءات اديمىىىة منىىى  ايىىىام الكيىىىان 

يه من جمين الحكومات الئ يونية المتعاا ىة، وهىي ع ىارل الغائب، وهي تتجدد دائمًا،  تخ ي  وتوج
عىىىن سياسىىىة ئىىى يونية ثا تىىىة  ات  ىىىا ن عىىىدواني، ت ىىىدأ لتغييىىىر هويىىىة المدينىىىة المقّدسىىىة والمقدسىىىات 

 السامية والمسيحية.
ونلحىىظ أن االعتىىداءات تئىىاعدت فىىي ال تىىرات السىىا قة،  ىىمن مخ ىى  ي ىىدأ لحىىداث تقسىىيم زمىىاني 

يجىىىاد واىىىائن جديىىىدل تحىىىت شىىىعار "الشىىىعائر الدينيىىىة"، لكن ىىىا فىىىي  ومكىىىاني للمسىىىجد األائىىى  الم ىىىارك، وا 
 الحقيقة غ اء لتكريس السي رل واالحتال عل  المسجد األائ  وت ويده.

 

 هل من عالقة بين االعتداءات والواقع الذي يعصف المنطقة؟ -
ي المن قىىة، والئىىراعات  التأكيىىد؛ فىىإن االحىىتال الئىى يوني يسىىتغل األزمىىات السياسىىية واالجتماعيىىة فىى

المحلية، وانشغال المجتمعات العر ية   موم ا ال اتية وا اياها المحلية، كما يستغل ئمت المجتمىن 
الىىدولي والم سسىىات الدوليىىة و ىىعأ االهتمىىام الشىىع ي العر ىىي والسىىامي لتن يىى  مخ  اتىىه العدوانيىىة 

  د األائ .
فىىي القىىدس وال ىى ة الغر يىىة، وئىىمت السىىل ة  كمىىا أن ممارسىىات االحىىتال الئىى يوني وامعىىه ألهلنىىا

ال لسىى ينية وممارسىىات األج ىىزل األمنيىىة ال لسىى ينية فىىي ال ىى ة، والجىىراءات القمعيىىة الئىى يونية  ىىد 
، كىل  لىك يئىب فىي ن ىس االتجىاه، واألهىم أن االحىتال الى   1642أهلنا في المنا ق المحتلة عىام 

للمستو نين، ويوّفر ل ىم الحمايىة، وي ىاجم المئىلين يمارس القمن عل  ال لس ينيين يس ل الجراءات 
 ويقمن النساء وك ار السن.

 

 كيف تتعاملون في حركة حماس مع هذه االعتداءات؟ -
نحن نعّدها اعتداء عل  ال لس ينيين وعل  األمة، ونراها  من مخ   سياسىي أمنىي خ يىر، ونقىوم  

 ائ  والقدس والمقدسيين. تحركات سياسية وشع ية وا عامية للدفا  عن المسجد األ
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 ما هو المطلوب للدفاع عن المسجد األقصى؟ -
نىىدعو إلىى  و ىىن خ ىىة و نيىىة فلسىى ينية شىىاملة للىىدفا  عىىن المسىىجد األائىى  والمقدسىىات السىىامية 

 والمسيحية، والدفا  عن ال وية الو نية ال لس ينية.
دور الم سسات الدوليىة فىي  لىك،  ونشدد عل  دور المجتمعات والحكومات العر ية والسامية، وعل 

ون الىب  ىدعم ئىىمود شىع نا وأهلنىىا فىي القىىدس المحتلىة، وااللتىىزام  التع ىدات الماليىىة العر يىة، و مواىىأ 
جىراءات عمليىىة  ىد االحىىتال وسىل اته، فالمسىىجد األائى  هىىو رمىز دينىىي وثقىافي وح ىىار   دولىي وا 

 وسياسي، ويجب أن نقوم  كل ما يلزم للدفا  عنه.
 12/11/1114، ال لس يني لإلعامالمركز 

 
 موضوع لتحقيق جدي وقاسيفي عدوان غزة بينيت: إخفاق األنفاق  .08

رغم مرور أكثر من ش ر ونئأ الش ر عل  انت اء العدوان عل  ا ا  غزل، ال يزال : 42عرب 
السجال حادا في إسرائيل حول األن اق التي استخدمت ا المقاومة في مواج ة جيش االحتال، وس  

 ات امات للقيادل األمنية السرائيلية العليا  الخ اق في التعامل من ه ه األن اق.
عل  ه ه الخل ية جرى اليوم، األر عاء، ت ادل ات امات  ين أا اب حكومة اليمين السرائيلية، حيث 
ر رد رئيس حزب "ال يت الي ود " ووزير االاتئاد ن تالي  ينيت، الع و في المجلس الوزار  المئغ

للش ون السياسية واألمنية )الكا ينيت( عل  أاوال أدل    ا وزير األمن موشيه يعلون، خال مقا ات 
 لوسائل العام السرائيلية.

وت رق يعلون في اسم من المقا ات إل  ش  ات حول تسريب الحاخام العسكر  األس ق، أفيحا  
العدوان عل  غزل، و لك خافا لألنظمة. رونتسكي، المقرب من  ينيت معلومات ل  ا الوزير خال 

واال يعلون إنه "ال يمكن أن يتحدث أ  وزير، ع و كنيست، سياسي، من أ   ا  . ول  ا 
الغرض يجب الحئول عل  إ ٍن من وزير األمن، داخل الجيش يجب الحئول عل  إ ٍن من رئيس 

 أركان الجيش".
نما  ورد  ينيت عل   لك، مساء اليوم،  القول إن "إخ اق األن اق ليس مو وعا للمناك ة السياسية، وا 

لتحقيق جد  وااسي. هك ا فق  سنتمكن من تحسين الو ن في المستويين السياسي والعسكر  
 تم يدا للحرب المق لة، وه ا ما سيكون".
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وهاجم  ينيت يعلون،  س ب اول األخير إن الجيش السرائيلي استعد مس قا للتعامل من األن اق "وا ل 
 ت  ويل من علم وزراء ك  الء أو آخرين  األمر".وا

. وان يار ه ا "حماس مرتدعة ولن تستخدم األن اق"واال  ينيت إن "وزير األمن هو أ و م  وم 
 الم  وم يستوجب تحقيق عميق لكي يئلح أداءه في المستق ل".

ا ه عند واالت مئادر في مكتب  ينيت إنه "ال يوجد أ  عيب في أدائه، وسيتئرأ  شكل مش
ك لك ت رق يعلون إل  انسحاب اوات االحتال من ا ا  غزل أثناء العدوان واال إنه كان  الحاجة".

هناك إجما  في الكا ينيت عل  االنسحاب، "لكن ه ا لم يمنن أشخاص من الخروج وا  اق 
 تئريحات من لتة وشعارات وانتقاد ارار الكا ينيت، وه ا سلوك مرفوض".

يح إل  أنه لم ي يد إن اء العدوان ا ل تدمير األن اق. وأ اأ أن التحقيق في "إخ اق ورد  ينيت  التلم
األن اق" يجب أن يشمل ت راا إل  عدل أسئلة، مثل ما إ ا كان يعلون يعتزم التعامل من األن اق 

 ها، أو ما إ ا تم استعراض المو و  "وحجم ه ا الت ديد" أمام الكا ينيت، أو "هل كان هناكر وتدمي
مس ولون ك ار ال ين ادعوا أنه ليس  مقدور الجيش السرائيلي سلب ادرل األن اق من حماس؟ وهل 
كان هناك مس ولون ك ار ال ين تحدثوا عن أن ادرل األن اق ستتجدد أئا ول لك ال جدوى من 

 تدميرها؟".
 75/71/4174، 48عرب 

  

 "إيبوالفيروس "فيها  فحوص للمسافرين القادمين من دول ينتشر"إسرائيل": إجراء  .09
أئدر رئيس حكومة إسرائيل  نيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، تعليمات تق ي : 42عرب 

 إجراء فحوص للمسافرين القادمين إل  إسرائيل من دول يوجد تخوأ من انتشار مرض فيروس إي وال 
 شاورات هات ية، أجراهاو كرت وسائل إعام إسرائيلية أن تعليمات نتنياهو جاءت في ختام م في ا.

حول س ل مواج ة فيروس إي وال، وشارك في المشاورات وزيرل الئحة، ياعيل غيرمان، ومدير عام 
 وزارل الئحة، ال روفيسور أرنون أفيك، ومدير عام م ار  ن غوريون، شموئيل زكا .

 71/71/4174، 48عرب 

 
 يطور منطادًا لمراقبة رام هللا معاريف: الجيش اإلسرائيلي .21

 ّور في  السرائيليالسرائيلية أمس أن جيش االحتال  "معاريأ" كرت ئحي ة : االتحاد -رام هللا
ال ترل األخيرل من ادًا يعد من أكثر أنوا  المنا يد ت ورًا عل  مستوى العالم، يتيح مراا ة منا ق 
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ت اكات  ين ال لس ينيين واسعة  داة وأدخله الخدمة العسكرية ال علية في من قة رام هللا لمراا ة االش
 والمستو نين الي ود المعتدين علي م خائة في حقول الزيتون.

وأو حت أنه يحمل كاميرا فائقة الداة، وسيستخدم في أعمال المراا ة المعقدل والمرك ة، حيث يلتق  
 ئورًا دايقة تنافس ئور األامار الئناعية.

 71/71/4174، االتحاد، أبو ظبي
 
 للجيش اإلسرائيلي تحقق مع جنود متهمون بالسرقة النيابة العسكرية .20

 دأت النيا ة العسكرية في الجيش السرائيلي تحريك دعاوى ا ائية مدنية  د : محمد محسن وتد
الجنود المت مين  السراة، وتسريب معدات من داخل المعسكرات، مستندل في  لك إل  توئيات 

الجة العديد من المل ات التي تتعلق  سراة معدات  حث أجرته "وحدل االستشارل والتشرين"،  عد مع
 وآليات عسكرية وتسريب ممتلكات للجيش.

وتظ ر إحئائيات وحدل التكنولوجيا والمدادات التا عة للجيش السرائيلي، أن معدات عسكرية 
 مليون دوالر تسرق سنويا من القواعد والمعسكرات.  12وأسلحة  قيمة 

ش السرائيلي، ي ودا شا ول، أن الحرب عل  غزل "وما رافق ا من ويرى ال ا   السا ق في الجي
عمليات الكشأ عن  لو   عض الجنود في سراة أغراض وممتلكات من داخل الوحدات العسكرية 
وم الغ مالية من منازل ال لس ينيين، ح ز الجيش والنيا ة العسكرية ل تح تحقيقات واتخا  إجراءات 

 الح اظ عل  ئورل الجيش".ا ائية مدنية،   دأ الرد  و 
 71/71/4174، الجزيرة نت، الدوحة

 
 وهم تحت السيطرة( إلى "داعش" 48فلسطينيي شابًا ) 45من انضمام يرون بلوم: لسنا قلقين  .22

شا ا من موا ني إسرائيل العرب )فلس ينيي  42رغم العان عن أن : نظير مجلي - تل أ يب
. "ظاهرل مقلقة" رات السرائيلية )الشا اك(، ر ية األمر ( ان موا إل  تنظيم داعش، ترفض المخا42

 ."مو ة ش ا ية عا رل يمكن القول إن ا تحت السي رل"وتقول إن ا 
واال الجنرال يرون  لوم، وهو مس ول ك ير سا ق في المخا رات، معق ا عل  ن أ يقول إن هناك نحو 

 "الشا اك" وا في ئ وأ داعش، إن دخلوا سوريا و ع  م العراق وحار  42شا ا من فلس ينيي  42
حسب "يعرأ كيأ يئل إل  أولئك ال ين خرجوا لان مام إل  نش اء الج اد العالمي. وأ اأ: 

التجر ة المتراكمة، هناك م شرات دالة ومزايا وا حة ألولئك ال ين ين مون إل  التنظيم. 
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ل  جماعة السل يين  فالمن مون كانوا ينتمون إل  الجنال الشمالي من الحركة السامية  ل وا 
المت رفين، رجال مسجد ش اب الدين في النائرل،  رئاسة المام األكثر ت رفا في الوس  العر ي 

عقود ومجموعة ساك ة تتركز في الجليل األدن ،  3الشيخ ناظم سليم سك ي. ومن   –السرائيلي 
أن ه ه الظاهرل هامشية، رغم ما  يافة النائرل والنائرل.  يد –وللداة في المثلث الجغرافي إكسال 

 ."تحمله من معان خ يرل، كون أع ائ ا يمارسون جرائم وحشية ك يرل  اسم السام
هنالك خوأ من أن تلك القلة ممن اجتازوا الحافة اآليديولوجية، كانوا هناك في سوريا "ويتا ن  لوم: 

رغ ون في عمل  لك مرل أخرى، هنا في والعراق وااتلوا  أن س م واتلوا  أيدي م أناسا أ رياء، فقد ي
إسرائيل، لدى عودت م إل  ال اد. وسين م إلي م ش ان تسر وا من الدوائر االجتماعية للعالم الديني 
ال ين للسأم وانعدام الر   اد يتوئلون إل  االستنتاج  أن حرب الج اد يجب أن تجر  هنا واآلن. 

يدور عن عئب ئغيرل وكتيمة، والتسلل االستخ ار  ولكن في الغالب، وعل  الرغم من أن الحديث 
إلي ا ئعب جدا، فإنني أست ين القول من تجر تي في المخا رات،  أن الج از )يقئد الشا اك( اادر 
عل  تشخيص ه الء األفراد ويعرأ كيأ يجعل الم شرات الدالة معلومات نوعية وفي  عض 

 ."الحاالت إح ا  نوايا لتن ي  عمليات
 71/71/4174، وسط، لندنالشرق األ 

 
 ضد األكراد في مدينة عين العرب كيماوياً  سالحاً أستخدم  "داعش": يديعوت أحرونوت .23

الشرق األوس :  كرت ئحي ة يديعوت أحرونوت السرائيلية أمس أن دراسة إسرائيلية  -تل أ يب 
دم ساحا كيماويا جديدل مدعومة  األدلة والئور وتحليات الخ راء تشير إل  أن تنظيم داعش يستخ

 د األكراد في مدينة عين العرب )كو اني( الكردية السورية عل  الحدود من تركيا. ووفقا للدراسة 
فإنه ي دو أن استخدام ال خائر الكيماوية  دأ من  يوليو )تموز( الما ي من  داية اتال عنائر 

من المقاتلين  3 يقل عن التنظيم من القوات الكردية ارب عين العرب. وأ اأ التقرير أن ما ال
األكراد لقوا حت  م جراء ال جوم الكيماو . جاء ه ا في إ ار تقرير نشره في وات سا ق من األس و  

في  "المركز متعدد التخئئات"ال   يعمل  من  "مركز ال حث العالمي في الش ون الدولية"الحالي 
اد واكتشأ أن م لقوا حت  م نتيجة وأو ح التقرير أن خ يرا اام   حص ئور جثث األكر  هرتسليا.

 هجوم  غاز سام، هو في أغلب الظن غاز الخردل.

 71/71/4174، الشرق األوسط، لندن
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 آن لعباس االنضمام لمحكمة الجنايات.. تنتقم من القدس لهزيمتها بغزة "إسرائيل"صالح: رائد  .24
 مية في الداخل ال لس يني،، رئيس الحركة الساالشيخ رائد ئال: اال محمود هنية -الرسالة نت 

في حديث خاص  ى"الرسالة" أن المدينة تخ ن لمشرو  احتالي خ ير، يست دأ  م مساحات من 
أرا ي ال  ة المحتلة تحت ما يسم   القدس الك رى،  غرض فئل المدينة عن  عدي ا الو ني 

 واالسامي.
دل روما فوًرا، ألن ا ستسمح  و الب الشيخ ئال رئيس السل ة محمود ع اس  التواين عل  معاه

 مقا ال االحتال عل  جرائمه  حق المدينة وكل األرا ي المحتلة. اائًا " ال يجوز أن يمارس 
االحتال جرائمه وهو م مئن أنه فوق القانون. ويجب أن يكون دور الد لوماسية ال لس ينية أك ر في 

 ة والدولية".تحريك ا ية القدس وت عيل ا في جمين المحافل االاليمي
وحّث الشيخ ئال حكومة التوافق ال لس يني عل   رورل االنت اه للمدينة وتعيين وزير ل ا، والعمل 

 عل  ت وير منئب محافظ المدينة  ما يتواءم من أهميت ا.
التئعيد )السرائيلي( في القدس محاولة لخ اء ال زيمة التي لحقت  االحتال في ا ا  وأكد أن 

 من واان االخ اق ال   مني  ه في عدوانه االخير عليه. كما يرى الشيخ ئال. غزل، وال روب
واال الشيخ إن االحتال يسع  ل رض معادلة االنتقام من المدينة وسكان ا، إ افة لجرائمه المتكررل 

 في ال  ة المحتلة، م يً ا " نتنياهو يحاول أن يعيد الثقة  ه امام المجتمن )السرائيلي(.
ق آخر، وئأ ارارات م تمر اعمار غزل  أنه مخيب لآلمال وجعلته مو ن انتقاد لكثير من وفي سيا

 األ راأ. معت رًا أن االحتال كان حا رًا  تأثيره.
وفي حديثه عن مامح العدوان عل  القدس أو ح أنه يتمثل في فرض سياسة اال عاد وال رد  حق 

ولة لخماد أ  نشا  في ا وكسر المواأ المنائر أهالي المدينة والشخئيات الم ثرل في ا، في محا
 ل ا، حيث أ عد االحتال الشيخ ئال ن سه وعدًدا من نواب ووزراء المدينة السا قين.

وعل  ئعيد الشأن الداخلي أكد أن الحركة االسامية في الشمال والجنوب كادت أن تندمج وتتجاوز 
في م تمر ئح ي، اال ان ه ه المساعي فشلت  كل مراحل االنقسام ولم يت ق سوى االعان عن  لك

 عدما شاركت  عض الشخئيات المحسو ة عل  الحركة  الجنوب في الكنيست وهو االمر ال   
 ترف ه الحركة االسامية.

وحول تأثير الو ن العر ي واالاليمي عل  ا ية القدس أكّد الشيخ ئال أن مأساوية الواان العر ي 
ن االحتال عل  ممارسة عدوانه تجاه المدينة المقدسة، م كدًا أنه في  وء الئمت الم  ق، شج

 ئمت م ات وأن الشعوب المسلمة ستنت ض اريً ا وسيعود ل ا ر يع ا.
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و رأ  الشيخ ئال، فإ ا ما انسجمت ارادل الشعوب من ارادل الحكام والعلماء، فإن ا ستقئر من 
كوا يس و ع ا الراهن، وأن يعزز االجما   عمر االحتال، معرً ا عن أمله  أن تخرج األمة من

 ال لس يني والو ني دونما أ  تنازل عن الثوا ت وفي مقدمة  لك حق العودل.
وشدّد الشيخ ئال عل  أن مخ  ات االحتال لن تجد  ريق ا للنور، ألّن عمره أائر من عمر 

 ت  يق ا.
71/71/4174الرسالة، فلسطين،   

 
  ةفلسطينيين في مخيمات سوري ةخمساستشهاد "مجموعة العمل":  .25

االر عاء في  يومالجئين استش دوا  خمسة أن  ةأفادت مجموعة العمل من أجل فلس ينيي سوري: غزل
 .ةمخيمات الاجئين  سوري

ووفقا ل يان ئدر عن المجموعة يوم الخميس، فإن الشقيقان "محمد وئالح الحرور" من سكان مخيم 
راء تعر  م للتع يب في سجون النظام السور ، مشيرًل إل  أن خان الشيخ  ريأ دمشق استش دوا ج
 فلس ينيا. 126عدد  حايا التع يب يرت ن   لك إل  

كما استش د الشاب " ال حاول" من سكان مخيم خان دنون، وأحد أفراد جيش التحرير ال لس يني 
 جراء ان جار لغم أر ي في من قة عدرا حيث يخدم هناك.

"ماهر السيد" و "عد  السيد" من سكان مخيم اليرموك جراء اشت اكات واعت  ين  وارتق  الجئان هما
 اوات النظام والمعار ة في المخيم.

71/71/4174القدس، القدس،   
 
 ثناء لعبه كرة القدمأ "بيت لقيا"بدم بارد من فلسطينيًا االحتالل يقتل طفال  .26

يما وائل المستو نون اعتداءات م في اتل جنود االحتال   ا  دم  ارد، ف :وكاالت –محافظات 
 منا ق مختل ة  ال  ة.

وأعلن الليلة الما ية في مجمن فلس ين ال  ي  رام هللا عن استش اد ال  ل   اء سمير موس   در 
سنة( متأثرا  إئا ته  عيار نار  في الئدر اخترق الظ ر، أ لقه االحتال ئو ه خال  13)

 .ااتحام  لدل  يت لقيا غرب رام هللا
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و كر موا نون من ال لدل ان جنود االحتال است دفوا مجموعة من الش ان وال تية واأل  ال 
 الرئاص خال ااتحام ال لدل  شكل م اجئ مساء أمس ما أدى إل  إئا ة ال  ل الم كور  جرول 

  الغة الخ ورل، وتم نقله للمستش  ، وحاول األ  اء إنقا  حياته دون جدوى.
  ل الش يد أئيب خال لع ه كرل القدم في ملعب ال لدل، وأن اتله تم  دم  ارد، و كر ش ود أن ال

وعن س ق الئرار والترئد. وأدانت حركة فتح جريمة االحتال في  يت لقيا  القرب، وأكدت ان ا 
عملية اعدام لل  ولة في فلس ين تم تن ي ها  قرار مس ق عل  غرار الجرائم االسرائيلية التي تم 

  ا  حق األ  ال في ا ا  غزل.ارتكا 
71/71/4174الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 البلدة عن رفضه حرق أحد مساجدويعبر  بلدة عقربايزور  " بالضفةرؤساء الكنائس"وفد من  .27

في إ ار الدعم والت امن ال لس يني  د ممارسات المستو نين، زار وفد : عا أ دغلس - نا لس
 ال  ة الغر ية والقدس  لدل عقر ا جنوب مدينة نا لس عئر الخميس من ر ساء الكنائس المسيحية 

 للتع ير عن رف  م حرق المستو نين أحد مساجد ال لدل ا ل يومين.
وجاءت ه ه الخ ول  دعول من الراعي السا ق لكنيسة الاتين في غزل األب منويل مسلم، وشارك في 

، والشيخ عئام رمانة خ يب مسجد  لدل  يرزيت الزيارل راعي كنيسة الاتين في القدس وليام شوملي
  ات األغل ية المسيحية، وثلة من الشخئيات المسيحية والمسلمة.

وكان مستو نون هاجموا فجر الثاثاء مسجد "أ و  كر الئديق" في  لدل عقر ا، وأادموا عل  حرق 
 مئل  النساء  الكامل  عد أن ألقوا فيه مواد مشتعلة.

نت، اال األب منويل مسلم إن إسرائيل اعتادت  رب كل ما هو مقدس من وفي حديثه للجزيرل 
شجر وحجر و شر، وأكد أن حرق مسجد أو هدمه أو تدمير كنيسة "ال ُيزعز " كيان ال لس ينيين 

 وسيظلون ثا تين  أر  م يدافعون عن ا "ولن يكونوا ع يدا لسرائيل".
ل  المسجد في عقر ا ينّم عن "حقد دفين" لدى  دوره اعت ر الم ران وليام شوملي أن االعتداء ع

المستو نين ال ين ال ُي راون  ين مسيحي ومسلم، واال في حديث للجزيرل "إن كنائس القدس 
 تعر ت لعشرين اعتداء مماثا".

71/71/4174الجزيرة نت، الدوحة،   
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 ت وسرقة محاصيللهجما قرية تتعرض سنوياً  18.. الضفةبمستوطنون لضرب موسم الزيتون للهجمات  .28
من  أن  دأت عملية ا أ الزيتون في ال  ة الغر ية لم ي وت المستو نون : ك ال ز ون - رام هللا

في ال  ة الغر ية يوما واحدا دون تن ي  أكثر من هجوم عل  مزارعين فلس ينيين في شمال وجنوب 
كثيرين مثل عرس و ني ال  ة،   دأ التنغيص عل  المزارعين وعل  العملية التي تعد  النس ة لل

 ومناس ة لجني األر ال.
و   ا الخئوص اال غسان دغلس، مس ول ملأ االستي ان في شمال ال  ة الغر ية، إن 

إن م لم ي وتوا «: »الشرق األوس »وأ اأ لى«. المستو نين ي اجمون كل يوم وفي أكثر من مكان»
ل، واالعتداء عل  مزارعين. وا ل يوما واحدا، وهجمات م متنوعة  ين ا ن أشجار، وسراة محائي

أيام أئا وا فتال تدع  آالء في ياسوأ شمال ال  ة  جرال نتيجة ال رب الم رل، وأ لقوا النار 
اعتداءات م ال تتواأ  يلة »وتا ن مو حا: «. عل  عائات أخرى ائد إرغام م عل  ترك األرض

 «.رالعام، لكن حر  م السنوية  د الزيتون تشتد وتأخ   ا عا آخ
وعل  مدار األس و  الما ي هاجم مستو نون مت رفون ال احين ال لس ينيين في ارى نا لس 
و ولكرم والخليل، و يت لحم، ورام هللا. وأمس هاجم المستو نون أهالي ارية العق ان شرق  يت لحم، 

 ق من واعتدوا علي م ومنعوهم من الوئول إل  أرا ي م الزراعية، عل  الرغم من وجود تنسيق مس
االرت ا  العسكر  السرائيلي. وا ل  لك هاجم المستو نون مزارعين في  لدل ياسوأ، وفي عقر ة، 

 وواد  يانون، وأئا وا ال احين  جرال وسراوا محائيل م ك لك.
ئيلي ويستغل المستو نون وجود ه ه القرى  القرب من المستو نات، وتحت سي رل الجيش السرا

 وات. لين  وا هجمات م في كل
  ا الئدد أو ح دغلس، أن  واد سجلت في أكثر من ارية اشت اكات  األيد  ومواج ات  ويلة. 

 ارية في ال  ة تتعرض دوما لمثل ه ه ال جمات.  72
واال الم ندس فارس الجا ي، الخ ير في المجال الزراعي ورئيس المركز ال لس يني لل حوث والتنمية 

ألأ  ن من زيت الزيتون، وال   يعادل  12ا العام أكثر من الزراعية، إن فلس ين لن تنتج ه 
 نئأ كميات النتاج السنو  الجيد.

ألأ  ن كل عام، ويئدر جزء  31إل   12ويتراول إنتاج زيت الزيتون في األرا ي ال لس ينية من 
 منه إل  الخارج.

71/71/4174الشرق األوسط، لندن،   
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 العدوان في غزةات اآلالف من متضرري بدء صرف تعويضات مالية لعشر : األونروا .29
اال عدنان أ و حسنة النا ق  اسم وكالة غوث وتشغيل الاجئين ال لس ينيين : أشرأ ال ور -غزل 

أن منظمته الدولية شرعت في الخ ول األول  من  رنامج إعادل العمار، من خال ال دء « األونروا»
أ استخدام ا في استئجار منازل جديدل،  ئرأ م الغ مخئئة للسكان المدمرل منازل م،   د

 توزين م الغ مالية عل  المت ررين  شكل جزئي، لعادل ترميم « األونروا»إ افة إل  شرو  
 منازل م، لتئ ح ئالحة للسكن.

وأو ح أن عملية التعوي ات ه ه ستستمر خال األيام المق لة  وتيرل أسر ، وسيست يد من ا عشرات 
 ة.آالأ األسر ال لس يني

ألأ وحدل  31وأشار أ و حسنة إل  أن  واام الم ندسين المختئين أن وا إجراءات  حث ومعاينة 
سكنية تعر ت لأل رار وال دم خال الحرب، الفتا إل  أن ه ه العملية متوائلة حت  اللحظة، 

 حت  االنت اء من إحئاء األ رار.
عن « UNDP»ج االمم المتحدل للتنمية ، و رنام«األونروا«واد أعلنت كل من السل ة ال لس ينية و

آلية تقوم عل  ئرأ م الغ مالية للسكان الم دمة منازل م في ا ا  غزل، وست دأ ه ه العملية 
 دوالر ش ريا لكل أسرل. 121و 111 ئرأ م لغ مالي ادره ما  ين 

71/71/4174القدس العربي، لندن،   
 
 غرق قارب فلسطيني قرب غزةاالحتالل ي   .31

غرات زوارق ال حرية السرائيلية، مساء الخميس، اارب ئيد فلس يني ا الة شا ئ  حر أ  :األنا ول
وفي تئريح لمراسل وكالة األنا ول، اال نقيب الئيادين ال لس ينيين في  وس  ا ا  غزل.

محافظات ا ا  غزل، نزار عياش، إن "ثاثة زوارق تت ن سال ال حرية السرائيلي أ لقوا نيران 
اشة الثقيلة تجاه اارب ئيد فلس يني كان عل  متنه خمسة ئيادين، يعملون في ئيد أسلحت م الرش

 مدينة دير ال لح، وس  ا ا  غزل" األسماك ا الة شا ئ  حر
وأ اأ عياش أن "اارب الئيد حاول ال رب إل  شا ئ مدينة دير ال لح، لكن شدل إ اق النار  

أشار إل  أن الئيادين الخمسة ال ين كانوا عل  متن و  من ال حرية السرائيلية تجاهه أدت لغرااه".
 القارب تمكنوا من الق ز منه ا ل غراه والس احة تجاه الشا ئ.
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ألأ نسمة يعملون في  21آالأ ئياد، يعيلون أكثر من  4ووفق نقا ة الئيادين في غزل، فإن نحو 
 " مايين دوالر.2تجاوزت الى" األخيرالعدوان م نة الئيد، تعر وا لخسائر فادحة  يلة 

71/71/4174السبيل، عمان،   
 
 الفلسطيني – فيلما حول الصراع اإلسرائيليالجالية الفلسطينية في النمسا تنتقد  .30

 –محمد الحرير : رفض رئيس الجالية ال لس ينية في النمسا، فيلما حول الئرا  السرائيلي -فيينا 
 ود ، المنعقد حاليا في العائمة النمساوية، ال لس يني يعرض في م رجان فيينا السنو  لل يلم الي

 السرائيلي عل  الشعب ال لس يني.« تجاهله العدوان»، لى«تحت الشمس ن س ا»تحت شعار 
ويتناول ال يلم فكرل العيش في مدينة فا لة ويلقي ال وء عل  كي ية التوئل لتحقيق السام  ين 

رائيلي يوسي أرام، ويت من ائة رجل أعمال السرائيليين وال لس ينيين، حسب ر ية الكاتب الس
إسرائيلي وشريكه ال لس يني، وسعي ما لنشاء شركة لل ااة الشمسية في فلس ين، إال أن مجموعة 

 من المئاعب والعراايل تحول دون تن ي  المشرو .
وحسب ما  كره المخرج، سامح زغ ي )فلس يني من عرب إسرائيل( في تئريحات ئحافية، فإن 

يرسل رسالة ت يد  إمكانية تحقيق السام من خال  غ  الشع ين السرائيلي وال لس يني عل   ال يلم
 اادت م.

يتجاهل الواان »إال أن جورج نيقوال، رئيس الجالية ال لس ينية في النمسا، رفض ال يلم، معت را أنه 
 «تجاهل العدوان السرائيلي المتكرر عل  الشعب ال لس يني، ويعل  أرض الئرا 

71/71/4174القدس العربي، لندن،   
 
 مرضى في غزةالوزارة الصحة تطالب بتدخل حكومي ودولي عاجل إلنقاذ  .32

ح رت وزارل الئحة في ا ا  غزل من تعرض حيال المر   للخ ر، في حال  ر:أشرأ ال و  -غزل 
وزارل لم يتم إيجاد حل ألزمة الواود الخاص  تشغيل مولدات الك ر اء في المشافي، وناشدت ال

نقا  الق ا  الئحي.  الج ات الرسمية لإلسرا   حل المشكلة وا 
التدخل لنقا  »وناشد الدكتور أشرأ القدرل النا ق  اسم الوزارل الج ات الرسمية والدولية المعنية،  ى 

 ، خائة وأن أزمة نقص الواود  اتت ت دد حيال المر  .«الو ن الئحي في ا ا  غزل
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تعيش تحت رحمة مولدات ك ر ائية ت تقر إل  الواود »رافق الئحية وأكد أن المستش يات والم
ج ودا حكومية »، مشددا عل  أن األمر يت لب «ألأ لتر من السوالر ش ريا 711وتحتاج إل  نحو 

 «.ودولية عاجلة
ج از غسيل كل  يرتادها نحو  22وأو ح أن التأثير الم اشر ألزمة انق ا  التيار الك ر ائي ي ال 

  ا في  113مرات أس وعيا، ونحو  ا مئا ين  ال شل الكلو  مرتين إل  ثاث مري 472
غرفة عمليات جراحية، وأاسام العناية المركزل، وخمسة  نوك للدم، ومخت رات  42ح انات األ  ال، 

ال حص ال  ي والئحة العامة، وثاجات ت عيمات األ  ال في مراكز الرعاية األولية، وثاجات 
احة القلب الم تول والقس رل العاجية األدوية الحساسة والتخئئية، ومراكز األشعة، ومراكز جر 

 والتشخيئية، وأنظمة العمل االلكترونية في المستش يات والمراكز الئحية.
وتنتج أزمة الك ر اء في المشافي  األئل من األزمة العامة التي يعاني من ا سكان ا ا  غزل، جراء 

تيار الك ر ائي، واد أعلنت نقص إمدادات الواود، وتلجأ المشافي إل  تشغيل مولدات لسد عجز ال
 من  فترل أن ا تعاني من عدم توفر واود الزم ل  ه المولدات.

 وتعود األزمة لعدم توفر م الغ مالية لدى وزارل الئحة لشراء الواود الازم للمولدات الك ر ائية.
71/71/4174القدس العربي، لندن،   

 
 قف إطالق النار في غزةو العمل تثبيت وزير خارجية مصر يبحث مع وفد فلسطيني  .33

 حث وزير الخارجية المئر  سامح شكر ، أمس، من وفد الشخئيات : الشرق األوس  - القاهرل
ال لس ينية المستقلة، الج ود التي   لت ا القاهرل للتوئل إل  ات اق واأ إ اق النار في غزل والعمل 

 عل  تث يته.
ن والكتاب ورجال األعمال من ا ا  غزل، و م الوفد عددا من الشخئيات المستقلة من المثق ي

و ع  م من ال  ة الغر ية، والقدس الشراية، ال ين س ق أن شاركوا في م تمر القاهرل الدولي لعادل 
 إعمار غزل  رئاسة ياسر الوادية، رئيس مجموعة الشخئيات المستقلة.

ال لس ينيين عل  مدار  وعرض الوزير شكر  خال اللقاء الدعم الكامل ال   تقدمه مئر ألشقائ ا
التاريخ، والج ود التي   لت ا للتوئل الت اق واأ إ اق النار والعمل عل  تث يته، واست افة م تمر 
القاهرل الدولي لعادل إعمار غزل، والعمل عل  سرعة استئناأ م او ات السام، وفقا لمرجعيات ا 

ل لس ينية، تحقق ت لعات الشعب الدولية للتوئل إل  تسوية سلمية شاملة ودائمة للق ية ا
 ال لس يني إل  إاامة دولته المستقلة عل  كامل ترا ه الو ني، وعائمت ا القدس الشراية.
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و كر المتحدث  اسم وزارل الخارجية أن رئيس الوفد ال لس يني وأع اءه اد نقلوا خال اللقاء شكر 
ة ال لس ينية، وللج د والتع دات الشعب ال لس يني وتقديرهم لدور مئر التاريخي في دعم الق ي

 التي جرى العان عن ا من دعم ماد  لق ا  غزل وال  ة الغر ية، خال م تمر القاهرل.
 71/71/4174الشرق األوسط، لندن، 

 
 في القدس الشرقية "إسرائيل"األردن يحّض األمم المتحدة على التدخل لوقف انتهاكات  .34

المتوائلة  د  "إسرائيل"عل  التدخل لواأ انت اكات حض األردن األمم المتحدل عمان  ترا: 
 ."تجر المن قة إل  ئرا  ديني"المسجد األائ  في القدس الشراية المحتلة، مح رًا من أن ا 

ونقل وزير خارجية األردن نائر جودل خال اتئال هات ي من األمين العام لألمم المتحدل  ان كي 
جراءات التئعيد مون ليل األر عاء رسالة شديدل الل جة   شأن االنت اكات السرائيلية المتوائلة وا 

 األخيرل.
ودعا جودل األمم المتحدل والمجتمن الدولي إل  تحمل مس وليات ما  من األ ر والمواثيق الدولية 

 .والتدخل لواأ ه ه االنت اكات عل  ال ور
من قة إل  ئرا  ديني يقوض وأكد أن مثل ه ه االعتداءات الئارخة والعدوانية من شأن ا أن تجر ال

 فرص تحقيق السام ويغ   ج ور الت رأ والرهاب والعنأ في المن قة والعالم.
الثاني وجه الحكومة التخا  كل ما يلزم من  ع د هللاوأشار جودل إل  أن العاهل األردني الملك 

داءات واالنت اكات إجراءات،  ما في  لك الخيارات القانونية إ ا ت لب األمر، للتئد  ل  ه االعت
 األحادية ال ا لة وغير القانونية.

وأ اأ أن الحكومة وفي إ ار الرعاية ال اشمية التاريخية للمقدسات،  ئدد اللجوء إل  تدا ير تك ل 
 واأ ه ه االنت اكات من خال االتئاالت السياسية والخيارات القانونية المتاحة.

 71/71/4174الحياة، لندن، 

 
 ألمن المنطقة يشكل تهديداً  "األقصى"على  باعتداءاتها "إسـرائيل": تمادي ون أردنيونوباحث سياسيون .35

الغاشمة  السرائيليتوائل ممارسات وسلوكيات االحتال  أنرأى  احثون وسياسيون  : ترا-ن عما
في مدينة القدس الشريأ يشكل است زازا وت ديدا ئارخا ألمن وسام  السامية د المقدسات 

المن قة في حروب  ائ ية وم ه ية  لشعالمثلما هو دعول ئ يونية للقوى المت رفة  المن قة
 وتناحر ديني سيعاني منه العالم  أسره.
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الخئاونة أعرب عن القه إزاء األحداث األخيرل المتعلقة  ع د الكريمم تي عام المملكة الشيخ 
إننا في دائرل الفتاء "ة سماحة  المسجد األائ  وما يتعرض له من أخ ار واال م تي عام المملك

لن كد رفض ما يقوم  ه العدو الئ يوني من است زاز مشاعر المسلمين  أعماله  ال لد،في ه ا 
 ".التئعيدية الرامية إل  تقسيم المسجد األائ  وت ويده

 "إسرائيل"كنعان  رورل فرض عقو ات عل   ع د هللاوأكد أمين عام اللجنة الملكية لش ون القدس 
 إل را ل ر  ا عرض الحائ   كل ارارات الشرعية الدولية التي ات ق علي ا المجتمن الدولي، مشيرا نظ
هي الس ب الرئيس لإلرهاب ال   يحدث في المن قة ع ر عدوان ا المستمر عل   "إسرائيل"أن 

 المقدسات السامية والمسيحية وال سيما المسجد األائ .
عايش الديني األب ن يل حداد عن رف ه واستنكاره الشديدين وأعرب المدير التن ي   لمركز الت

 .ودعا إل  احترام األماكن المقدسة وحمايت افي القدس والمسجد األائ  للممارسات السرائيلية 
االعتداءات التي نش دها  استمرار عل   أن إل  أشارال احث في الش ون ال لس ينية نواأ الزرو 

المقدسة، مشروعات والمخ  ات الت ويدية الئ يونية للمدينة لل هي تتويج إنما األائ المسجد 
ي وديا تعمل عل  اجتيال المدينة المقدسة في كل مكان  إرها ياتنظيما  12من  أكثر أن وأو ح

 .داخل ال لدل القديمة وخارج ا تجري ا وت ويدا وت جيرا ألهل ا
 الساميةوالش ون والمقدسات  ااأاألو  وزارل  األائ مدير متا عة ش ون القدس وش ون المسجد 

من  األائ عل  المسجد  السرائيليةتتا ن االعتداءات  إن الوزارلالع اد  اال  ع د هللاالم ندس 
حارسا  161من ستمائة موظأ من  ين م  أكثرالقدس والتي يوجد في ا  ألوااأخال الدائرل العامة 
مدار الساعة من اعتداءات المستو نين الم ارك عل   األائ المسجد  أ وابمخئئون لحراسة 

 الئ اينة.
 71/71/4174الدستور، عّمان 

 
 األقصىالمركز األردني لبحوث التعايش الديني يستنكر االعتداءات اإلسـرائيلية على  .36

 السرائيليةاستنكر المركز األردني ل حوث التعايش الديني أمس الخميس الممارسات   ترا:–عمان  
  خائة. األائ والمسيحية في فلس ين  عامة، والمسجد  ميةالسا د المقدسات 

وشدد عل  أن تسود مدينة القدس أجواء السام وال مأنينة ومنن كل ما من شأنه تدنيس األماكن 
المقدسة والساءل لمشاعر الم منين، مح را من مخا ر ااتحام األماكن المقدسة أو محاوالت السعي 
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ت ديد ألمن المن قة  الخ يرل منلما تمثله ه ه المقائد  ير معالم اوتغيلخرا  ا وال يمنة علي ا 
 واستقرارها.

و الب جمين المعنّيين  دعم التحرك األردني في ه ا المجال وال غ  عل  الحكومة السرائيلية 
 والمنن ال ور  أل  محاولة الاتحام الحرم القدسي.

حية في المدينة المقدسة وفي المن قة كما  الب جمين ال يئات والم سسات السامية والمسي
 التحّرك  شكل منّسق وجاّد لفشال أ  اعتداء عل  األائ  الم ارك، داعيا المجتمن الدولي والعالم 

 الحر لتحمل مس ولياته تجاه ما يتعرض له األائ  الشريأ واألماكن المقدسة من تدنيس وت ديد.
الخ يرل من تحويل األنظار عما يحدث في ه ه  وح ر ال يان مما يمكن أن تخلقه ه ه الممارسات

المن قة الم  ر ة وما يجر  عل  الساحتين العرااية والسورية، وما سينجم عنه من ت ديد خ ير 
 للسام والوئام  ين أت ا  األديان.

 71/71/4174الدستور، عّمان 

 

 في غزةطفل  911تقدم كسوة لـ في األردن  "مهندسون من أجل فلسطين والقدسلجنة " .37
اللجنة  نائر أن در   نقا ة الم ندسين م. "م ندسون من اجل فلس ين والقدس"اال رئيس لجنة 

دينار  التعاون من  ألأ 17  ل  قيمة  611غزل  كسول  أليتاماامت من خال مشرو  كسول العيد 
 نقا ة م ندسي غزل وجمعية السامة للجرح .

وفلس ين وادمت من  لألردن األ احيلجمن  اللجنة نظمت حملة أنفي تئريح ئح ي  وأ اأ
العيد  التعاون من لجنة منائرل  أيام  حت داخل غزل وتم توزيع ا في  أ حية 321خال الحملة 

العيد وسيتم توزيع ا  أيام األردن في  حت خارج  أ حية 621الشعب ال لس يني، كما تم جمن 
 وفلس ين. األردنخال ش رين في 

ستقيم م رجانا فنيا لدعم ئمود الشعب ال لس يني في غزل والقدس و لك  عد  اللجنة أن إل  وأشار
 عئر اليوم الجمعة في ساحة مجمن النقا ات الم نية.

العااة   لس ين من خال نقا ة الم ندسين لم تنق ن يوما فما زال للنقا ة فروع ا في  أنواكد 
تجاه  والنسانيالنقا ة تقوم  دورها الو ني  المحتلة، وأنالمحافظات ال لس ينية ومركزها في القدس 

 المحتلة. األرض

 71/71/4174الدستور، عّمان 
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 في مجلس األمن  "إسرائيل"لبنان يشكو  .38
ادم ل نان شكوى إل  مجلس األمن الدولي، أمس، ع ر  عثته الدائمة لدى األمم  : يروت _ الخليج

 عة للعدو "السرائيلي" عل  إ اق النار من المتحدل في نيويورك،  د "إسرائيل" لادام دورية تا
داخل مزار  ش عا المحتلة  اتجاه نق ة مراا ة تا عة للجيش الل ناني في محلة السدانة خراج  لدل ش عا 

ئا ة جند  في الخامس من الجار   .الحدودية وا 
 71/71/4174الخليج، الشارقة، 

 
 نبيل العربي ووفد وزاري عربي يزور غزة الخميس .39

ت جامعة الدول العر ية أن أمين ا العام ن يل العر ي سيزور ا ا  غزل يوم الخميس المق ل يرافقه أعلن
 وفد وزار  عر ي.

واال  يان ئادر عن الجامعة أن الوفد الوزار  سي م كا من الشيخ ئ ال خالد الحمد الئ ال 
ه الرئيس الحالي للقمة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي  اعت ار  اد

العر ية، وأحمد ولد تكد  وزير خارجية موريتانيا  اعت ار  اده ترأس الدورل الحالية لمجلس الجامعة 
 العر ية، إ افة إل  من يرغب من وزراء الخارجية العرب.

و كر ال يان أن الزيارل تأتي "ت امنا من ا ا  غزل ال   تعرض إل  دمار شامل جراء العدوان 
سرائيلي األخير ولتوجيه رسالة ت كد الت امن العر ي من الق ا  وتخ يأ معانال الشعب ال

 ال لس يني".
وأشار ال يان إل  أن زيارل الوفد العر ي إل  غزل تأتي  عد نجال م تمر إعادل إعمار غزل ال   

مليار  2.4 است افته القاهرل م خرا  مشاركة عر ية ودولية واسعة وتع د خاله المشاركون  م لغ
 دوالر لعادل إعمار الق ا  في كافة المجاالت".

 71/71/4174، فلسطين أون الين
 
 قطاع غزة إلىقافلة مساعدات عمانية تصل رفح إلدخالها  .41

ميناء رفح ال ر ، الخميس، اافلة مساعدات من سل نة عمان   وئلت إل: أيمن اناو  -القاهرل 
 ا ا  غزل.  لدخال ا إل
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 إل ا ر العر ي، رئيس مجلس أداره جمعية ال ال األحمر فر  العريش، إنه وئلت واال اللواء ج
 ن من  141ت م عددا من الشاحنات تقل نحو  ةميناء رفح ال ر  اافلة مساعدات عماني

 ا ا  غزل.  المساعدات النسانية والمواد الغاثية وخيم اليواء لدخال ا إل
ال ال األحمر المئر  وال ال األحمر ال لس يني لدخال ا  وأ اأ العر ي، أنه جار  التنسيق  ين

 ا ا  غزل. إل 
 71/71/4174الشرق، الدوحة، 

 
 لتحركات الدبلوماسية والسياسية الفلسطينية في المحافل الدوليةلدعمها  تؤكد أذربيجان .40

ل لس ينية في أكدت دولة أ ر يجان دعم ا الكامل لكافة التحركات الد لوماسية والسياسية ا: وكاالت
المحافل الدولية، جاء  لك خال زيارل وزير الخارجية ال لس يني رياض المالكي ولقائه من المس ولين 

تشرين األول الجار ، حيث التق  من رئيس الوزراء  أكتو ر/ 12-12األ ريين في ال ترل ما  ين 
ااات التاريخية التي تر    ين األ ر يجاني أرتور راسيزادل، وأشاد رئيس الوزراء راسيزادل  عمق الع

ال لدين، وأكد دعم أ ر يجان الدائم للتحرك السياسي ال لس يني في كافة المحافل الدولية وعل  كافة 
 الئعد.

 71/71/4174الخليج، الشارقة، 
 
 البحرين ترحب بقرار البرلمان البريطاني االعتراف بفلسطين .42

وم ال ري اني ارارًا  أغل ية ساحقة ي الب الحكومة رح ت مملكة ال حرين  ت ني مجلس العم: وكاالت
ال ري انية  االعتراأ   لس ين كدولة مستقلة، وك لك  عزم الحكومة السويدية االعتراأ  دولة 

 فلس ين.
 71/71/4174الخليج، الشارقة، 

 
 طبيبًا جزائريًا وماليزيًا يستعدون اليوم إلجراء عمليات لمصابي العدوان على غزة 75 .43

  ي ًا وجراحًا من دولتي الجزائر وماليزيا كانوا وئلوا مساء أول من أمس،  12 دأ  أ و عون:فايز 
"، ع ر مع ر رفح ال ر ، استعدادهم لل دء 31إل  ا ا  غزل  من اافلة "أميال من اال تسامات 

عل   إجراء عدد من العمليات الجراحية النادرل ل عض المئا ين جراء العدوان السرائيلي األخير 
 يومًا عل  التوالي. 21الق ا  وال   استمر 
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من ج ته، أكد رئيس القافلة أحمد ال راهيمي أن الوفد ال  ي القادم لغزل،  من عدد من 
المت امنين من الشعب ال لس يني، جاء ليجر  عمليات عدل في ا ا  غزل لجرح  العدوان 

 السرائيلي األخير عل  الق ا .
ديث للئحافيين، أن وئول القافلة  عد العدوان هو داللة عل  استمراريت ا في و يَّن ال راهيمي في ح

  أنه لن تست ين أن تست رد  غزل وأهل ا. لسرائيلفك الحئار عن سكان الق ا ، ورسالة 
من جان ه اال النا ق  اسم القافلة د. عئام يوسأ إن القافلة التي وئلت إل  الق ا ، جاءت في 

ثية والنسانية الداعمة لئمود الشعب ال لس يني  غزل وللتخ يأ عن معانال سكان إ ار القوافل الغا
 الق ا .

مت امنًا من جنسيات مختل ة  ين م وفد   ي جزائر  " لسمة  17وأكد د. عئام  أن القافلة تحمل 
" مكون من عدل تخئئات جا وا لنجاز عشرات العمليات الجراحية لمئا ي العدوان 3الجرال
 يلي األخير عل  غزل والتي يئعب عاج ا داخل الق ا . السرائ

 71/71/4174األيام، رام هللا، 
 
 يرلندا يناقش االعتراف بدولة فلسطينإبرلمان  .44

نااش ال رلمان االيرلند  اليوم الخميس، االعتراأ  دولة فلس ين  عد  :القدس دوت كوم - دلن
إل  وزير الخارجية االيرلند  ايمون غيلمور، مواأ حكومة السويد، حيث تم توجيه عدد من األسئلة 

فيما يتعلق  خ  ه تجاه االعتراأ الد لوماسي الكامل  دولة فلس ين عل  غرار حكومة السويد وفقا 
 لما  كرته وكالة االن اء ال لس ينية "وفا".

 لك يجب أن  واال غيلمور أثناء الجلسة: "ايرلندا تدعم التحقيق الكامل للدولة ال لس ينية، واعتقد أن
يحئل اري ا، حيث سياستنا يتم تئميم ا لتدعم ات اق السام من خال الت اوض وال   هو أساسي 

 لتحقيق ه ا ال دأ".
وأ اأ: اعتقد أن محادثات سياسية مو وعية  شأن تسوية سلمية يجب أن تتم  سرعة، وأكدت  لك 

لندا سيتسمر تقديره في  وء تقيمنا في م تمر إعادل اعمار غزل ال   عقد في القاهرل، ومواأ اير 
 الخاص وك لك شركائنا في االتحاد األورو ي".

 71/71/4174القدس، القدس، 
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 كيًا وأوروبياً يمشروع القرار الفلسطيني يواجه اعتراضًا أمر  .45
يواجه مشرو  ارار فلس يني في مجلس األمن ينص عل  و ن إ ار زمني : الحيال -نيويورك 

سرائيلي، اعترا ًا أميركيًا وأورو يًا، لكن القيادل ال لس ينية مئرل عل  الم ي لن اء االحتال ال
 في  حثه في مجلس األمن.

و دأ مجلس األمن   حث مشرو  القرار ال لس يني أمس في جلسة مشاورات مغلقة عل  مستوى 
ت ا المجموعة الخ راء،  مشاركة أع ائه الخمسة عشر،  عد سلسلة من المشاورات الثنائية التي عقد

 العر ية ومندوب فلس ين في األمم المتحدل رياض منئور من س راء الدول األع اء في المجلس.
مشرو  القرار ي تقر ال  التوازن ويت لب إعادل ئوغ اللغة المستخدمة »واال دي لوماسي غر ي إن 

 «.فيه، خئوئا في شأن ال ار الزمني، وتو يح مسألة الحماية الدولية
لس يرل األميركية في األمم المتحدل سامنثا  اور االت الش ر الما ي عندما  دأ التداول وكانت ا

مواأ الواليات المتحدل ال يزال كما هو، وم اده أن الم او ات الثنائية  ين » مشرو  القرار، إن 
 «.هي المرجعية لعملية السام وال لس ينيينالسرائيليين 

« أئوات في مجلس األمن 2ال   7يحظ  حت  اآلن  دعم »ار واال دي لوماسيون إن مشرو  القر 
أئوات، ما لم  6علمًا أن األكثرية ال سي ة التي يت ل  ا أ  مشرو  ارار ليئدر عن المجلس هي 

 تستخدم أ  من الدول الدائمة الع وية حق النقض )ال يتو( لسقا ه.
 71/71/4174الحياة، لندن، 

 
  القطاع خّلفت آثار سلبية على الجيل القادم برلمانيون أوروبيون: الحرب على .46

ادس  رس: أعرب  رلمانيون في االتحاد األورو ي، عن مخاوف م من أن الحرب التي  - روكسيل 
ئا ة آالأ األ  ال في الق ا ،  شنت عل  غزل، في تموز )يوليو( الما ي، وأدت إل  مقتل وا 

ن وست دد مستق ل التسوية  ين ال لس ينيين ستخلأ آثارا سل ية عل  الجيل القادم من ال لس ينيي
 واالسرائيليين.

واال الع و ال ري اني في ال رلمان االورو ي ساجاد خال ندول ُنظمت  التعاون من الش كة الدولية 
(، في العائمة ال لجيكية  روكسيل، حول "األ  ال 11|12للحقوق والتنمية الليلة الما ية )

إن "العنأ الشنين ال   تعرض له األ  ال في غزل ستكون له آثار  المت ررين في منا ق النزا "،
 سل ية عل  الجيل القادم من ال لس ينيين، كما أنه سي دد مستق ل السام الدائم في المن قة".



 
 
 

 

 
           31ص                                     3311 العدد:    71/71/4174 جمعةال التاريخ:

 

وأعرب ع و ال رلمان ال ري اني، عن "أس ه" لسقو  العديد من القتل  والجرح  نتيجة ه ا الئرا ، 
ي إل  "  ل كل ما في وسعه لمساعدل أ  ال غزل  عد ال جوم االسرائيلي األخير م ال ا المجتمن الدول

 ال   شن في ش ر يوليو الما ي".
وفي السياق  اته، دع  أع اء ال رلمان األورو ي، المشاركون في الندول، اف ل خان، آنا ماريا 

ئيلي عل  ا ا  غزل وفتح  يلدت، جولي وارد، ومارتينا اندرسون، إل  "الرفن ال ور  للحئار االسرا
 المعا ر اليئال المساعدات االنسانية إل  غزل".

من جان  ا، عر ت ع و الش كة الدولية للحقوق حقوق والتنمية عاء ا وداة والمدير االاليمي 
لم سسة الر ية العالمية الكس سنار  والمدافعة عن اال  ال ال لس ينيين أولي يا واتسون ومدير 

ألأ  411ية الجراحية إل  غزل كريستوأ او رلين معانال أ  ال غزل حيث يعاني ال عثات االنسان
   ل امرا ا ن سية حادل كا  را ات النوم والقلق الشديد واالكتئاب.

وتعرض ا ا  غزل في السا ن من تموز )يوليو( الما ي لعملية عسكرية إسرائيلية ك يرل استمرت 
لجوية وال رية وال حرية عليه، حيث استش د جراء  لك يوما، و لك  شن آالأ الغارات ا 21لمدل 
 فلس ينًيا وأئيب اآلالأ، وتم تدمير آالأ المنازل، وارتكاب مجازر مروعة. 1126

 71/71/4174قدس برس، 
 
 حمر يسلم أول مساعدات طبية في عام لفلسطينيين في سورياالصليب األ .47

للئليب االحمر يوم الخميس ان ا سلمت االت اللجنة الدولية  :أحمد حسن -رفقي فخر   - جنيأ
 أول شحنة من االمدادات   ية في عام لاجئين فلس ينيين يقيمون في مخيم اليرموك في سوريا.

وأ افت اللجنة ان االمدادات تشمل أدوية لعاج االمراض المزمنة مثل السكر  والقلب تك ي خمسة 
عد السيدات الحوامل عل  الوالدل  أمان أكثر ال  ادوية تسا  ال افةاالأ مريض لمدل ثاثة اش ر 

 و  ريقة ئحية.
واالت نائ ة رئيس وفد اللجنة في سوريا دافني ماريت التي تشرأ عل  العملية في  يان "ه ه هي 

في المخيم ونأمل ان  ألشخاصالمرل االول  في أكثر من عام التي نتمكن في ا من تسليم مساعدات 
 ن عل المزيد."

 71/71/4174لألنباء،  وكالة رويترز
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48.   Whisper ستخدميها بدون موافقتهم بضمنهم جنود إسرائيليونم تتابع 
"، الت  يق االجتماعي ال   يتع د  الح اظ Whisperت ين أن الشركة التي ت عل ت  يق ": 42عرب 

مواان  عل  خئوئية المستخدمين  اتجاه تحويله إل  المكان األكثر أمنا عل  الش كة، تقوم  متا عة
المستخدمين،  من في م ي لب عدم المتا عة، كما أن ا اادرل عل  الوئول إل  كل رسالة نئية 

 ائيرل )رنقة( يتم إرسال ا  واس ة الت  يق.
كما ت ين أن الشركة تتعاون من وزارل الدفا  األميركية، وتقوم  تحويل المعلومات التي تلتق  ا من 

 عملون في اواعد عسكرية،  من في م جنود الجيش السرائيلي.األج زل الخليوية ال كية ألشخاص ي
وأارت مديرل في الشركة، خال زيارل ل اام "غارديان" إل  مكات  ا في لوس أنجلوس،  أن الشركة 
تا عت، في تموز )يوليو( الما ي، رسائل نئية )رنقات( أرسلت من ادم جنود إسرائيليين شاركوا 

 13زل. واالت إن الشركة تا عت كل الرسائل التي أرسلت من ا ل في الحرب األخيرل عل  ا ا  غ
 جنديا عن  ريق الت  يق "". 14أو 

 71/71/4174، 48عرب 
 
إفشـــال ب تمثـــلانتصـــار المقاومـــة .. و الحصـــار فشـــل بكســـر إرادة الفلســـطينييند. محســـن صـــالح:  .49

 األهداف اإلسرائيلية
ستراتيجية، د. محسن ئالح، أهمية الدور الق ر  أكد رئيس مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات اال

في خدمة الق ية ال لس ينية، مشددًا عل  أن ا ر اامت  ج د مميز لرأب االنقسام ال لس يني، كما 
 اامت  ج ود ك يرل ل ك الحئار عن ا ا  غزل ولعادل إعمار ما دمره االحتال السرائيلي.

لس ينيين  حاجة لمراجعة  رنامج م الو ني وا عادل إن ال  "الو ن"واال ئالح، في حوار خاص من 
 نائه عل  أسس ئحيحة وفعالة، وعل  ااعدل المحافظة عل  الحقوق والثوا ت ال لس ينية، إ افة 

 إل  مد جسور الثقة  ين األ راأ المختل ة لتحقيق المئالحة الو نية.
لم المستمر من  ثمانية أعوام، وأشار ئالح إل  أن ا ا  غزل ئمد في وجه الحئار السرائيلي الظا

وادم أداًء رائعًا في مواج ة ثاث حروب، الفتًا إل  أن الحئار فشل في كسر إرادل الشعب 
 ال لس يني.

 وفي ما يلي نص الحوار:
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برأيك.. لماذا لم تكن الحرب على غزة وانتصارات المقاومة والوفد الذي أطلق عليه اسم الموحد 
 لفلسطينية؟منطلقًا لتعزيز الوحدة ا

تم ت عيل  رنامج المئالحة ال لس ينية ُا يل الحرب عل  غزل، وتم تشكيل حكومة التوافق  رئاسة  -
رامي الحمد هللا؛ غير أن أداءها كان دون المأمول  كثير؛ فقد تعاملت من حماس  ن ٍس فئائلي، 

وعندما  دأ العدوان و  ريقة فواية، وتعاملت مع ا  اعت ارها  رفًا  عي ًا م  رًا للمئالحة، 
السرائيلي كان أدا ها دون المستوى، وتعاملت من ا ا  غزل كأنه  لد آخر، ومن استمرار الحرب 
وئمود المقاومة، تغيَّر سلوك الحكومة ليتحسن اليًا  عد االنتقادات الشديدل التي وجِّّ ت ل ا، 

ادل المنظمة وايادل السل ة، ومازال ولألسأ فإن العقلية ال ئائلية الحز ية التزال ت ثر عل  سلوك اي
هناك تعارض حقيقي  ين مسار  التسوية السلمية ومسار المقاومة المسلحة، ومازال هناك الكثير من 
الج د الم لوب لتعزيز الثقة  ين أ راأ المئالحة ال لس ينية. لقد أع ت الحرب عل  غزل والوفد 

قا  التقاء و ني فلس يني للعمل المشترك... ال لس يني الموحد  عض الم شرات اليجا ية عل  ن
 ولكن ي دو أن الشو  مازال  ويًا.

 
 هل لعبت حكومة التوافق دورها في تعزيز الوحدة الوطنية؟

حكومة التوافق تخ ن من الناحية العملية للرئيس محمود ع اس، وللمسارات التي ألزمت حركة  -
االحتال السرائيلي في ال  ة الغر ية. وهي تواجه  فتح ن س ا   ا، ولسقأ ات ااات أوسلو، ول يمنة

إشكالية حقيقية في الجمن  ين إدارل ال  ة التي هي تحت االحتال، وا ا  غزل المقاوم ال   
انسحب منه االحتال ولكنه أ ق  الحئار، وحت  تست ين ه ه الحكومة أن تعزز الوحدل الو نية 

اس واوى المقاومة عل  أساس االست عاد والت ميش، فعلي ا أن تخرج من عقلية التعامل من حم
وعلي ا أن تتعامل من جمين أ ناء الشعب ال لس يني عل  أساس أن م سواسية في الحقوق والواج ات 
وفرص العمل  ناًء عل  ك اءت م وم هات م العلمية، وعلي ا أن تستوعب  شكل   يعي الموظ ين 

زل  رئاسة إسماعيل هنية وليس من المعقول أن يتم اعت ار ال ين عينت م حكومة تسيير األعمال في غ
الموظ ين ال ين عينت م الحكومات المحسو ة عل  حركة فتح موظ ين شرعيين، وأولئك ال ين تم 
تعيين م من الحكومة المحسو ة عل  حماس موظ ين غير شرعيين، وعل  ه ه الحكومة أن تتعامل 

مواج ة الرهاب واالحتال السرائيلي، وليس كعائق أمام ا  من المقاومة ال لس ينية كرافعة ل ا في
 في ممارسة م ام ا.
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كيف تقّيم ممارسة مصر دورها في الرقابة على إعالن وقف النار في ظل الخرق اإلسرائيلي 
 المتواصل عبر اعتقال الصيادين والتوغل لمسافات محدودة؟

ة وفي العالم العر ي والسامي من دورها لم يتناسب دور مئر المركز  في الق ية ال لس يني -
أثناء الحرب عل  ا ا  غزل وما تاها. وي دو أن مواأ النظام الحالي في مئر من السام 
السياسي ومن  رنامج المقاومة، انعكس سل ًا عل  المواأ من حماس التي اادت المقاومة في ا ا  

ت من تدميرها لمعظم األن اق من الق ا  تس ب غزل، كما أن استمرار إغاا ا لمع ر رفح لمعظم الوا
 تشديد الخناق عل  الشعب ال لس يني في الق ا  و معانال هائلة عل  مختلأ المستويات. ومئر 
أك ر من أن تكون مجرد وسي  للت اهم من الجانب السرائيلي ولتث يت الت دئة، كما أن أمن ا الو ني 

 ا دورًا اويًا وداعمًا للجانب ال لس يني.وواج  ا القومي والسامية يحتمان علي 
 

 في ما يخص انتصار المقاومة.. برأيك.. ما هي عوامل انتصارها؟
لم يكن انتئار المقاومة متمثًا في الحسا ات المادية المتعلقة  الخسائر ال شرية واالاتئادية،  -

نما في ادرت ا عل  إفشال األهداأ السرائيلية، وفي ت وير إمكانات  ا ال اتية المتوا عة لتشكل وا 
عنئر رد  حقيقيًا للجانب السرائيلي  كل ما يملكه من إمكانات هائلة، وفي تقديم  لك النسان 
المقاوم المجاهد ال   مرَّغ سمعة اوات النخ ة السرائيلية، عند االشت اكات الميدانية، في التراب. 

عة النسان وادمت نمو جًا مت واًا لإلنسان وأ رز عوامل االنتئار تتمثل في أن غزل نجحت في ئنا
الم من المجاهد الم حي، ولل يئة الشع ية الحا نة الداعمة للمقاومة عل  الرغم من اسول العدوان 
وشدل الدمار والخسائر، ومن ناحية ثانية فقد كان هناك تناغم وتوافق  ين الحكومة التي تدير ا ا  

ة ال لس ينية، حيث أع ت مظلة للمقاومة ولت وير أسلحت ا غزل  قيادل حماس و ين فئائل المقاوم
 وتدريب عنائرها، وتحملت الكثير في س يل إعداد ال ن  التحتية الداعمة للعمل المقاوم.

ومن ناحية ثالثة فإن اوى المقاومة استغلت كل ثانية في ت وير إمكانات ا سواء في نواحي التجنيد 
األسلحة، أو في  ناء األن اق، وحت  في مجاالت الت ريب وهو والتدريب، أو في ت وير الئواريخ و 

 ت ريب مشرو  في س يل كسر الحئار.
ومن ج ة را عة كان لحماس في الخارج وللج ات الشع ية والرسمية دورها الم م في التحشيد 
 السياسي والعامي والتع و  للمقاومة، وفي جمن الت رعات، وفي تكوين لو يات ال غ  ورأ  عام

 شع ي في مختلأ دول العالم داعم للمقاومة وكاشأ للكيان السرائيلي وجرائمه.
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 هل تحتاج حماس إلى تطوير عالقتها بعد االلتفاف الشعبي مع خياراتها في الحرب الماضية؟
كان وا حًا أن أداء حماس في الحرب األخيرل زاد من شع يت ا  شكل واسن في أوسا  الشعب  -

د االحترام والتقدير ل ا في األوسا  العر ية والسامية، واألوسا  العالمية التي ال لس يني، كما زا
تدعم الحقوق المشروعة للشعب ال لس يني. و التأكيد فإن حماس تحتاج لت ني استراتيجية مناس ة 
متكافئة من إنجازها عل  األرض، تركز عل  اآلليات ال عالة للتوائل الجماهير  وحمل هموم الناس 

 اياهم، وتقديم خ اب سياسي وا عامي يتمسك  الثوا ت واادر عل  التوائل والتأثير اليجا ي وا
في مختلأ الدوائر ال لس ينية والعر ية والسامية والدولية، ويجب أن ناحظ أن شع ية حماس 

تحظ  ، وهي 1112ليست أمرًا جديدًا أو  ارئًا، فقد فازت ا ل  لك في االنتخا ات ال لس ينية سنة 
 ثقل ك ير في الداخل والخارج من  سنوات  ويلة. ولكن ظروأ الحئار، وظروأ االنقسام 
اة ل رنامج  ال لس يني، والتنافس ال ئائلي، وال يئة الاليمية المعادية للتيار السامي أو المعوِّّ

ألة نس ية المقاومة.. وأداء حماس العسكر  والسياسي والعامي.. كل ا تجعل مسألة الشع ية.. مس
 تزيد أو تنقص  حسب العوامل المختل ة لحظة مقياس ه ه الشع ية.

 
لماذا برأيك يتباطأ الرئيس محمود عباس في توقيع اتفاق روما لمحاكمة االحتالل اإلسرائيلي على 

 جرائمه ضد الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة؟
ة هو المدخل ال لس يني لمحاكمة ات اق روما المتعلق  االن مام إل  محكمة الجنايات الدولي -

الكيان السرائيلي ورموزه عل  جرائم الحرب التي ارتك وها  د الشعب ال لس يني، وألن ه ا 
االن مام يجد اعترا ًا إسرائيليًا وأميركيًا اويًا،  حجة أن  لك يتعارض من مسار م او ات التسوية 

إسرائيل لمسار التسوية، وال   ال يريد أن يلجأ السلمية وُيعوا ا؛ وألن أ ا مازن المنزعج من تع يل 
لخيار المقاومة المسلحة؛ فإنه يحاول استخدام عملية االن مام كأدال تكتيكية لل غ  عل  الجانب 
السرائيلي لتحئيل مكاسب في مسار التسوية، وليس  ال رورل من أجل المحاكمة ال علية للقادل 

 السرائيليين كمجرمي حرب.
 

 م مماطلة جديدة كما حدث سابًقا في غولدستون عندما طمس هذا التقرير؟هل نحن أما
ال يئة الاليمية والدولية غير المواتية م يئة لألسأ لت يين المنجزات ال لس ينية، وت ريغ ا من  -

 محتواها؛ وم يئة للتغ ية والتعمية عل  الجرائم السرائيلية.
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 الحصار على غزة.. هل نجح في أداء مهمته؟
هدأ الحئار السرائيلي عل  ا ا  غزل كان هو إسقا  الحكومة ال لس ينية التي تقودها حركة  -

ل  إعادل ت وين ا ا  غزل تحت سقأ  ل  نز  أسلحة المقاومة، وا  ل  إفشال تجر ت ا، وا  حماس وا 
تية، ات ااات أوسلو واستحقااات ا؛ ولكن الق ا  ئمد في وجه الحئار، و وَّر المقاومة و ناها التح

وادَّم أداًء رائعًا في مواج ة ثاث حروب عل  الق ا ؛ ول لك فإن الحئار فشل في تحقيق أهدافه 
وفي كسر إرادل الشعب ال لس يني، من  رورل الارار أن الحئار تس ب من ناحية إنسانية 

 وااتئادية  أ رار  الغة عل  المجتمن ال لس يني في الق ا .
 

 تكن كافية إلعادة النظر فيها؟ثماني سنوات من الحصار لم 
ر ما ي  ر ال رأ السرائيلي، واأل راأ المساندل له، لعادل النظر في الحئار أواًل ألنه لم  -

يحقق أهدافه، وثانيًا ألن الشعب ال لس يني في الق ا ،  دل أن يستسلم، ازداد عدا ه للمشرو  
ئواريخه ت دد جمين التجمعات الئ يونية السرائيلي، وازدادت اوته العسكرية المقاومة، وأئ حت 

ل   في فلس ين المحتلة، كما أ د  في االعتماد عل  ال ات واكت    اتيًا في إنتاجه من الخ روات وا 
حد ك ير من ال واكه.. ولوال سلوك النظام المئر  في إغاق الحدود وتدمير األن اق لر ما تجاوز 

ل نس ية مقارنة  أداء السل ة في رام هللا أو  األنظمة الق ا  إشكالية الحئار؛ وَمثَّل حالة نجا
المجاورل. ومن ثم، سيحاول الكيان السرائيلي دعم الترتي ات المتعلقة  استام حكومة التوافق لدارل 
نما تخلئًا من حماس وايادت ا، ومحاولة ل رض  رنامج  ا ا  غزل، ليس دعمًا للوحدل الو نية، وا 

 الق ا .أوسلو واستحقاااته عل  
 

هناك أخبار عن بحث أميركي عن خليفة للرئيس الفلسطيني محمود لعباس، وقد أوردت رويترز 
 تقريرًا كاماًل في هذا السياق.. ما الهدف من مثل هذه األمور؟

ال ي دو أن األميركان جادون في تغيير أو إ عاد ع اس عن ايادل المنظمة والسل ة ال لس ينية  -
ن كان وا القين حول المرشح المحتمل لخافته  عد وفاته. ولعل  عض مراكز الت كير خال حياته؛ وا 

وئناعة القرار تتداول أسماء محتملة أمثال محمد دحان ومروان ال رغوثي... وغيرهما وأحيانًا 
ُتستخدم  عض التقارير العامية لل غ  السياسي والن سي، وكوسائل ت ديد م  نة في حالة خروج 

 عن المسارات المرغو ة لدى القوى الك رى.  عض القيادات
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 كيف تقّيم المشروع الوطني الفلسطيني؟
المشرو  الو ني ال لس يني َيمرُّ  أزمة حقيقية، ف ناك أزمة في تحديد المسار واألولويات متعلقة  -

ل،  مسار  التسوية السلمية والمقاومة المسلحة، وكا المسارين يواج ان تحديات واستحقااات ك ير 
ومسار التسوية وئل إل   ريق مسدود وأث ت فشله في  وء التعنت والعجرفة الئ يونية واستمرار 
 رامج الت ويد واالستي ان، ومسار المقاومة المسلحة يعاني من االت ام  الرهاب، ومن حالة حئار، 

ل مس وليات ا تجاه ومن  يئة إاليمية غير متعاونة أو راف ة له، وال رغ ة لمعظم الدول العر ية  تحمّ 
المقاومة أو الدفا  عن الشعب ال لس يني أو تحدِّّ  الجانب السرائيلي، وهناك أزمة في  نية 
الم سسات الرسمية ال لس ينية، تتمثل في  عأ منظمة التحرير ال لس ينية وترد  أداء دوائرها 

ب ال لس يني، وعدم وم سسات ا، وعدم استيعا  ا التجاهات وفئائل تمثل شرائح واسعة من الشع
تجديد م سسات ا التشريعية كالمجلس الو ني ال لس يني والمجلس المركز  واللجنة التن ي ية  الشكل 
القانوني المعتاد من  أكثر من عشرين عامًا، وهناك أزمة في السل ة ال لس ينية تتمثل في أن ا عند 

ية مستقلة في ال  ة الغر ية وا ا  إنشائ ا كان المرجو أن تت ور من حكم  اتي إل  دولة فلس ين
غزل؛ لكن ا تحولت عمليًا لألسأ إل  سل ة وظي ية تخدم  شكل ك ير أغراض االحتال األمنية، وما 
زالت السل ة تعاني من هيمنة االحتال، ومن تحكُّمه االاتئاد    ا، ومن مئادرته لألرا ي 

 حركة األفراد والحدود.. وغيرها، وهناك  وتوسين االستي ان والجدار العنئر  العازل، ومن تحكمه
أزمة ثقة  ين األ راأ ال لس ينية وخئوئًا فتح وحماس، وهناك الكثير من الواجب عمله لتجاوزها. 
وهناك أزمة في ئناعة القرار ال لس يني سواء  س ب  عأ الم سسات التمثيلية والتشريعية وعدم 

ال غو  الخارجية عل  ئانن القرار ال لس يني تمثيل ا لجمين األ ياأ ال لس ينية، أو  س ب 
وخئوئًا األ راأ المانحة للسل ة، أو األ راأ المتحكِّمة  مسار ات ااات أوسلو، أما  س ب تركز 
ن الواجب  عملية ئناعة القرار  أيد  القيادل التي تعيش في رام هللا تحت االحتال السرائيلي. وا 

  الو ني وا عادل  نائه عل  أسس ئحيحة وفعالة، وعل  يقت ي سرعة عمل مراجعة شاملة للمشرو 
 ااعدل المحافظة عل  الحقوق والثوا ت ال لس ينية.

 
 ما الذي يحتاجه الفلسطينيون في هذه المرحلة؟

 عد ُحسن الئلة  اهلل س حانه والتوكل عليه، يحتاج ال لس ينيون إل : مراجعة  رنامج م الو ني  -
عادل  ناء م سسات م التمثيلية والتشريعية والتن ي ية لتع ِّر عن وحسم مسارات م تجاه مشرو  ا لتحرير، وا 

حقيقة التمثيل واألوزان لمكونات الشعب ال لس يني؛ ولتُ ن  عل  أساس المئالح العليا ل  ا الشعب 
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في  وثوا ته، ولتتمتن  القول وال عالية والك اءل، واستيعاب ال ااات والخ رات التي يزخر   ا ه ا الشعب
الداخل والخارج، وت عيل  رامج إعادل  ناء الثقة  ين فئائل المقاومة والقوى ال اعلة في الشعب 
ال لس يني، وااللتئاق  شكل أك ر   موم الناس والجماهير وخدمت ا، وال عد عن مظاهر السراأ 

اتئاد والترأ وال ساد، والتركيز في الن قات عل  امتاك عنائر القول و ناء الم سسات واال
عادل تحويل عمل ا الحالي من سل ة  النتاجي.. وغيرها، وا عادل النظر في السل ة ال لس ينية، وا 
وظي ية تخدم أغراض االحتال إل  سل ة مقاومة تئبُّ في مشرو  التحرير، واالهتمام  األ عاد 

لتحرير فلس ين،  العر ية والسامية والنسانية للق ية ال لس ينية؛ وا عادل رول الج اد في األمة
وت عيل دور فلس ينيي الخارج في الئرا  من االحتال السرائيلي، وت عيل أدوار الش اب والمرأل في 

 الق ية ال لس ينية.. وغيرها.
 

 كيف ترى متغيرات أحداث دول الربيع العربي على مستقبل القضية الفلسطينية؟
رت عن ت لُّن شعوب المن قة إل  الحرية التغيرات والثورات التي حدثت في العالم العر ي ع َّ  -

ن اء أنظمة ال ساد واالست داد في المن قة. واد  والعدالة والكرامة و ناء أنظمة تعّ ر عن إرادت ا الحرل وا 
رأى االحتال السرائيلي في الثورات في مرحلت ا األول  ت ديدًا استراتيجيًا ووجوديًا وأن ا تمثل خ رًا 

ه واحتماالت  قائه؛ إ  إن تحرير األرض ي دأ  تحرير النسان، والن  ة حقيقيًا عل  مستق ل
ير  الح ارية في المن قة تمثل المدخل الحقيقي لتغيير موازين القوى من المشرو  الئ يوني، والسَّ
ُادمًا في مشرو  التحرير، غير أن الموجة الم ادل التي ا عت ال ريق عل  ه ا الر ين، أفسدت 

وأدخلت المن قة في مسارات ال و   والئراعات ال ائ ية والعراية، وهي تحاول مسار التغيير، 
تث يت أنظمة مست دل أو إعادت ا في األماكن التي سق ت في ا. لقد كانت إسرائيل سعيدل جدًا  حالة 
التمزق ال ائ ي والعراي وال و   التي تش دها المن قة، و عد أن كانت تشعر  مخا ر حقيقية 

حد أف ل أو اع ا االستراتيجية، لكن يجب الشارل إل  أن المن قة التزال تش د حالة أئ حت في أ
عادل التشكُّل والسيولة وئرا  الرادات؛ وهو ما يسمح  القول إن المش د الن ائي لم  من التدافن وا 

ن اية يكتمل  عد، وأننا ما زلنا في مرحلة انتقالية، ومرحلة مخاض. وهي مرحلة ست رض  إ ن هللا في 
الم اأ تغييرًا حقيقيًا ولن تست ين اوى ال ساد واالست داد أن تع له أو تمنعه؛ وهو تغيير سيع ر عن 
ت لعات األمة في الن  ة الح ارية، والتغيير المستند إل  سماحة السام وعدالته واستيعا ه لكافة 

ائ ية والعراية، وتوجيه السال مكونات المجتمن، وت جير ال ااات اليجا ية ال ناءل، ووأد ال تن ال 
 نحو االحتال السرائيلي.
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 كيف تقّيم الموقف القطري من فلسطين؟
عندما نقارن الدور الق ر   غيره من الموااأ العر ية والسامية والدولية، نجده موا ًا متقدمًا  -

ائل ال لس ينية، وفاعًا في خدمة الق ية ال لس ينية، وهو مواأ نظر  رول إيجا ية متوازنة لل ئ
عن ا ا  غزل  واام  ج د مميز لرأب االنقسام ال لس يني، كما اام  ج ود ك يرل ل ك الحئار

ولعماره، وتحمَّل الكثير من ال غو   س ب است افته لقيادات حماس من الخارج، وكان لقنال 
 شعب ال لس يني.كشأ  شاعة االحتال والعدوان السرائيلي و يان معانال ال الجزيرل دور مش ود 

 71/71/4174الوطن، الدوحة، 
 
 يهود العالم "أسرلة"عن  .51

 محمد خالد األزعر    
معظم المعالجات العر ية لق ايا الئرا  العر ىي/ الئى يوني، تىدرك ال ىارق  ىين الي وديىة والي ىود مىن 

سرائيل من ج ة أخرى.  ج ة، و ين الئ يونية والئ اينة وا 
اد   ىىىرورل عىىىدم أخىىى  الي ىىىود، كآحىىىاد وجماعىىىات،  جرائىىىر السياسىىىات فىىىي هىىى ه المقار ىىىة يكمىىىن االعتقىىى

والتئىىىرفات السىىىرائيلية العدوانيىىىة القميئىىىة. وال ريىىىب فىىىي أن توج ىىىًا مىىىن هىىى ا الق يىىىل يع ىىىر عىىىن ف نىىىة 
سياسىىىية وعمليىىىة، كمىىىا أنىىىه يتسىىىق فق يىىىًا وعلميىىىًا مىىىن ااعىىىدل عىىىدم استسىىى ال التعمىىىيم، أو و ىىىن الي ىىىود 

 ليس كل الي ود ئ اينة، وال كل الئ اينة والسرائيليين ي ودًا.جميع م في سلة واحدل.. ف
  ىىى ا الخئىىىوص، أن الىىىدوائر الئىىى يونية ومشىىىتقات ا السىىىرائيلية،  -ولعل ىىىا ال رافىىىة  -لكىىىن الم اراىىىة 

تسىىىع  فىىىي اتجىىىاه م ىىىاد ل ىىى ه العقانيىىىة العر يىىىة.. ف ىىىي ال تستسىىىيغ وجىىىود مسىىىافة  ىىىين ي ىىىود العىىىالم 
سرائيل،  ل وتعمل  قو  سرائيل كيانًا واحدًا.وا   ل ألجل اعت ار الي ود عمومًا وا 

يتعين العمل عل  »ووفقًا لتقرير لمع د تخ ي  سياسات الشعب الي ود  التا ن للوكالة الي ودية، فإنه 
وفىىي سىى يل تشىىجين هىى ا االلتحىىام، «. إزالىىة مظىىاهر ال ئىىل القائمىىة  ىىين إسىىرائيل والي ىىود أينمىىا وجىىدوا..

يجىب إشىىراك ممثلىي الجاليىىات »رجيو د  الفيرجىورا، المشىىرأ على  التقريىر، أنىىه يعتقىد ال روفيسىور سىىي
الي وديىىىىة فىىىىي حسىىىىم الئىىىىرا  السىىىىرائيلي ال لسىىىى يني،  ىىىىالرغم مىىىىن  قىىىىاء اتخىىىىا  القىىىىرارات ال عليىىىىة حكىىىىرًا 

 «.لسرائيل
و ىين ه ا التئور يعيد لأل هان التدافن القديم  ىين رئىيس المى تمر الي ىود  العىالمي نىاحوم غولىدمان، 

 ىىن غوريىىون أول رئىىيس وزراء لسىىرائيل غىىدال ايام ىىا.. األمىىر الىى   انت ىى  إلىى  انتئىىار فكىىرل أولويىىة 
 الدولة، وسي رت ا عل  ئناعة القرارين الئ يوني والي ود  عل  حد سواء.
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وا  ا أخىىى نا هىىى ه االسىىىتعادل  عىىىين االعت ىىىار، فسىىىوأ ناحىىىظ االنحىىىراأ ال ىىىاان  عيىىىدًا عىىىن هىىى ه ال كىىىرل، 
 من إسرائيل الدولة للحقائق التي أفرزت ا سيرورل الئرا  من ال لس ينيين والعرب.. انئياعاً 

وأهم ىىا أن ي ىىود العىىالم ليسىىوا  معىىزل عىىن االكتىىواء  مىىا يئىىدر عىىن إسىىرائيل مىىن اىىرارات وتئىىرفات.. 
المىدد والعىون الخىارجي، فيمىا « ي ىود الشىتات»وعليه، فإنه ال يمكن لسرائيل أن ت لىب مىن ا اعىات 

   ه ه الق اعات  منأى عن المشاركة في ئناعة القرارات السرائيلية.ت ق
والحىىىق أن الكثيىىىرين مىىىن فاسىىى ة السياسىىىة والحكىىىم فىىىي إسىىىرائيل،  ىىىاتوا يت  مىىىون حساسىىىية الي ىىىود إزاء 
المعانال التي يلقون ا في عوالم اآلخرين،   عىل سياسىات وسىلوكيات ليسىوا  رفىًا فىي ئىناعت ا  ومىن م 

 ال يئح لسرائيل أن تأكل العنب..»ر ل  ا التحسس، اائلين ما معناه إنه من يلتمس الع 
هىى ا ال  ىىم الجديىىىد لىىم ينشىىأ عىىىن أريحيىىة ه  ىىت علىىى  «.  ينمىىا ي ىىرس الي ىىود فىىىي كافىىة أنحىىاء الىىىدنيا

 الئ اينة السرائيليين، جعلت م يتنازلون  وعًا عن جزء من حئت م في ئناعة ارارات الدولة..
نما هىو نتىاج لتو  جىه  ىالغ الخ ىث، يرمىي إلى  مزيىد مىن تىوري  ي ىود العىالم وتوظيىأ  ااىات م لئىالح وا 

الدولىىىة. فكلمىىىا زاد تأسىىىرل الي ىىىود، تحىىىت زعىىىم إشىىىراك م فىىىي القىىىرارات السىىىرائيلية ال اراىىىة، ارتقىىىت اىىىدرل 
 إسرائيل الدولة عل  تسخيرهم في خدمة أغرا  ا.

الم، ين ي عن ا م  ىوم الت ىرد فىي ئىناعة القىرارات نود القول  أن تعزيز التاحم  ين إسرائيل وي ود الع
الم ثرل في م، لكن ه ا التاحم  اته ي ن عل  كاهل الي ىود أع ىاء إ ىافية لئىالح الدولىة. ولىيس مىن 
المست عد أن يأتي  لك الحين من الدهر ال   يّمحىي فيىه التمييىز، القىائم راهنىًا،  ىين الي ىود والئى اينة 

 داد معانال الي ود ..والسرائيليين. عندئ  ستز 
وال تىىىنقص، فىىىي ج ىىىات الىىىدنيا األر ىىىن. كىىىأن إسىىىرائيل ت ىىىن فخىىىًا للي ىىىود، ف ىىىي تسىىىتدرج م إلىىى  الحىىىوزل 
الج نميىة التىىي تأتىت عىىن المشىىرو  الئى يوني االسىىتي اني. والوااىن أنىىه فىىي  ىوء التركيىىز السىىرائيلي 

 «..ي ودية الدولة»الملحوظ من    ن سنين عل  هدأ 
التحىىول أو االسىىتدراج، ي ىىدو خيىىارًا شىى ه حتمىىي ال فكىىاك منىىه، إ  ال يمكىىن لسىىرائيل فىىإن حىىدوث هىى ا 

االنغماس أكثر في المنظورات الدينية الي ودية، عل  النحو ال   ينادى  ه نتنياهو وره ه ليىل ن ىار، 
 دون أن ينال ي ود العالم شيئًا موازيًا من االنغماس في ش ون ه ه الدولة وشجون ا.

زيادل منسوب تأثير ي ود العالم في السياسات السرائيلية، ر ما يكون خ رًا  ي ًا لدى الي ود  تقديرنا أن
المتشددين دينيًا، وك ا لدى الق اعات المنحازل من م للئ يونية ومشروع ا.. غيىر أن الخ ىر  اتىه لىن 

ين مىىىىن يسىىىت و  فئىىىات ي وديىىىىة أخىىىرى، ال سىىىيما مىىىىن أولئىىىك الراف ىىىين أئىىىىًا للئىىى يونية والممتع ىىى
 الت رأ والغلو السرائيليين في انت اك حقوق النسان ال لس يني..



 
 
 

 

 
           41ص                                     3311 العدد:    71/71/4174 جمعةال التاريخ:

 

الىىىراغ ين فىىىي فرملىىىة االنحىىىدار األخااىىىي للي ىىىود وتحسىىىين ئىىىورت م. الشىىىاهد، أن إلحىىىاق ي ىىىود العىىىالم 
 القىىا رل السىىرائيلية  موائىى ات ا العدوانيىىة، سىىيثير مروحىىة مىىن ردود األفعىىال، التىىي ال يئىىح وئىى  ا 

 ميدل.جميعًا  الح
 71/71/4174، البيان، دبي

 
 تسعى لتحويل األراضي الفلسطينية كانتوناٍت معزولة "إسرائيل" .50

 نعوم تشومسكي
آب الما ي وافقت إسرائيل والسل ة ال لس ينية عل  تواين اتّ ىاق واىأ إ ىاق نىار،  عىد أن  12في 

فلسىى يني، وأحىىدث دمىىارًا  1111يومىىًا، وأودى  حيىىال  21اسىىتمّر ال جىىوم السىىرائيلي علىى  ا ىىا  غىىّزل 
واسعًا. ودعا االت اق لو ن حّد لل جمات العسكرّية، وتخ يأ الحئار ال   ي ّيق الخناق عل  غّزل 
منىى  سىىنوات عديىىدل. لكىىّن هىى ا االت ىىاق لىىيس سىىوى األحىىدث  ىىين سلسىىلة ات ااىىات واىىأ إ ىىاق نىىار تىىّم 

 يلي المتوائل عل  غّزل.التوّئل إلي ا، جّراء تئعيدات دورية في سياق االعتداء السرائ
، لىىم تتغّيىىر  نىىود هىى ه االت ااىىات مىىن حيىىث الجىىوهر. واىىد اعتىىدنا أن تتجاهىىل 1112منىى  تشىىرين الثىىاني 

إسىىىرائيل أ  ات ىىىاق اىىىىائم، إلىىى  حىىىين ئىىىىدور رّد فعىىىل مىىىن "حمىىىىاس" علىىى  تزايىىىد وتيىىىىرل أعمىىىال العنىىىىأ 
ه التئىىىعيدات تسىىىمية "جىىىّز السىىىرائيلية، ومىىىا يليىىىه مىىىن أعمىىىاَل عنىىىأ أكثىىىر وحشىىىية. ُأ لِّقَىىىت علىىى  هىىى 

العشىىىب"، وفىىىق المئىىى لح السىىىرائيلي. ونقلىىىت إحىىىدى القنىىىوات التل زيونيىىىة كىىىام  ىىىا   أميركىىىي رفيىىىن 
 المستوى أع   وئ ًا أكثر دّاُة للعمليات األخيرل وأسماها "إزالة للتر ة الس حية".
 ة فىىىي تشىىىرين الثىىىاني ان لقىىىت سلسىىىلة االت ااىىىات هىىى ه مىىىن توايىىىن ات اايىىىة المعىىىا ر  ىىىين إسىىىرائيل والسىىىل

، والتي أجازت التنّقل  ين غزل ومئىر عنىد مع ىر رفىح، و ىين إسىرائيل وغىزل لتئىدير ال  ىائن 1112
وتسىى يل ع ىىىور األشىىىخاص، كمىىا دعىىىت للتقليىىىل مىىن العق ىىىات المروريىىىة فىىي ال ىىى ة الغر يىىىة، وللسىىىمال 

عىادل فىتح م ارهىا الى    مرور اوافل الحافات والشىاحنات  ىين ال ى ة وغىزل، ول نىاء مرفىأ فىي غىزل، و  ا 
 دمره القئأ السرائيلي.

تىىم التوئىىل إلىى  هىى ه االت اايىىة  عىىد االنسىىحاب السىىرائيلي مىىن غىىزل م اشىىرل. أمىىا دافىىن  لىىك االنسىىحاب 
فيوّ حه دوأ ويسغاس، مستشار رئيس الوزراء السرائيلي السا ق آرئيل شارون، ال   كان مس واًل 

ن تن يىىىى ها. واىىىىد اىىىىال لئىىىىحي ة "هىىىىآرتس": "تعتىىىىر  خ ّىىىىة عىىىىن الم او ىىىىات حىىىىول تلىىىىك االت اايىىىىة وعىىىى
االنسىحاب أهميىىة ألن ىا تجمىىد عمليىة السىىام، وتمنىىن ايىام دولىىة فلسى ينية، وتجنىىب التنىااش فىىي مل ىىات 
الاجئين والحىدود والقىدس. والوااىن أننىا محونىا كامىل الحزمىة المعروفىة  اسىم دولىة فلسى ين مىن جىدول 
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ر. وحئىىىلنا علىىى  موافقىىىة للقيىىىام  ىىى لك، وعلىىى  إ ن مىىىن الىىىرئيس أعمالنىىىا، مىىىن كىىىل مىىىا تشىىىمله مىىىن أمىىىو 
والكىىىونجرس األميىىىركيين". وأ ىىىاأ: "إن هىىى ا االنسىىىحاب أشىىى ه الغىىىاز السىىىام، ألنىىىه يعراىىىل أ  عمليىىىة 

 سياسية من ال لس ينيين".
(، مىرورًا 1116-1112 قي ه ا النم  مستمرًا حت  يومنا ه ا،  دءًا  عمليىة "الرئىاص المئى وب" )

(، ووئىىوال إلى  عمليىىة "الجىرأ الئىىامد" )الئىيأ الما ىىي(، والتىىي 1111"عمىىود السىحاب" ) عمليىة 
 ُتعتَ ر أعنأ هجمة إسرائيلية في سياق "جّز العشب".

عامًا، توائلت المحاوالت السرائيلية ل ئَل غّزل عن ال  ة، في انت اك وا ح  11وخال أكثر من 
نص علىىى  أن غىىىزل وال ىىى ة وحىىىدل إاليميىىىة غيىىىر اا لىىىة ، والتىىىي تىىى1663الت اايىىىة أوسىىىلو المواعىىىة العىىىام 

 للتجزئة.
ويمكن ت سير المن ق السائد هنا،  إلقاء نظرل عل  خري ة العالم؛ فإ ا ما ُفئىلت مسىتو نات ال ى ة 
عىىىن غىىىّزل، لىىىن ي قىىى  أ  من ىىى  لل لسىىى ينيين إلىىى  العىىىالم الخىىىارجي، ألن ىىىم سىىىيكونون محىىىا ين  ىىىدولتين 

ألوهىام السىائدل، ال تشى ه الواليىات المتحىدل "الوسىي  النزيىه" والمحايىد  شىكل  إسرائيل واألردن. وخافىًا ل
لىىىىى   لىىىىك، تقىىىىىوم إسىىىىىرائيل  ىىىىاحتال غىىىىىور األردن تىىىىىدريجيًا، وت ىىىىرد ال لسىىىىى ينيين، وتقىىىىىيم  األشىىىىكال. وا 
المسىىىتو نات، وتح ىىىر اآل ىىىار،  غيىىىة  ىىىم ثلىىىث ال ىىى ة لسىىىرائيل، إلىىى  جانىىىب المنىىىا ق األخىىىرى التىىىي 

ا ىىل. أمىىا الكانتونىىات ال لسىى ينية المت قيىىة فسىىيتم عزل ىىا كليىىًا، مىىن الشىىارل إلىى  أن اسىىتولت علي ىىا مىىن 
توحيد غزل اد يعرال ه ه الخ   التي تعود إل  أول  أيام االحىتال وتحظى   ىدعم مسىتمر مىن القىوى 

 السياسية الرئيسية السرائيلية.
ة، إلى  حىد ال يىدعوها للشىعور اد تشعر إسرائيل أن ا نجحت حت  اآلن في إحكام السي رل عل  ال ى 

 قلىىق ك يىىر حيىىال نىىو  مىىن أنىىوا  الحكىىم الىى اتي المحىىدود الىى   ت الىىب  ىىه  عىىض الجيىىوب التىىي ال تىىزال 
تعىود لل لسى ينيين. وال ىد مىن التنويىه  ماحظىة نتنيىاهو الى   اىال إّنىه "حاليىًا، تىدرك مختلىأ العنائىر 

 را  ال   ي دد القوى الرئيسية".في المن قة أن إسرائيل ليست عدول،  ل شريكة، في الئ
ويىىىرى  عىىىض المعّلقىىىين السىىىرائيليين الم لعىىىين، السىىىّيما الكاتىىىب دانىىىي رو نشىىىتاين، أن إسىىىرائيل تسىىىتعد 
لتغييىىر مسىىارها وتخ يىىأ سىىي رت ا علىى  غىىزل. لكىىن مىىن انت ىىاء "الجىىرأ الئىىامد"، أعلنىىت إسىىرائيل عىىن 

فىىّدان  1111ري ىىًا فىىي ال ىى ة،  مىىا يىىواز  عامىىًا تق 31اسىىتحوا ها علىى  أك ىىر اىىدر مىىن المسىىاحات منىى  
 تقري ًا.

وفي العادل، تزعم جمين األ راأ أّنه في حال عدم ت  يق حّل الدولتين، نتيجة استياء إسرائيل عل  
األرا ىىي ال لسىى ينية، فسىىتقام دولىىة واحىىدل غر ىىي األردن. ويرحىىب  عىىض ال لسىى ينيين   ىى ه النتيجىىة، 
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الك ىال مىن أجىل حقىوق متسىاوية، على  غىرار الك ىال  ىد ال ئىل  آملين أن يتمكنوا من المشاركة فىي
العنئىىىر  فىىىي جنىىىوب أفريقيىىىا. ويحىىى ر  عىىىض المعّلقىىىين السىىىرائيليين مىىىن أن "المشىىىكلة الديموغرافيىىىة" 

 ستقوض األمل في  ناء "دولة ي ودية ديمقرا ية".
و ىىعت ا منىى  سىىنوات،  وال ىىديل الىىوااعي لحىىّل الىىدولتين هىىو أن تسىىتمّر إسىىرائيل فىىي تن يىى  الخ ىى  التىىي

وتشمل االستياء عل  جميىن المنىا ق التىي تعت رهىا اّيمىة فىي ال ى ة، مىن تجّنىب التجمعىات السىكانية 
ال لسىىى ينية، وا  عىىىاد ال لسىىى ينيين عىىىن المنىىىا ق التىىىي تسىىىتولي علي ىىىا. ومىىىن شىىىأن  لىىىك أن يمنىىىن واىىىو  

 "المشكلة الديموغرافية" الخ يرل.
الحئار القاسي، وأن تظل من ئلة عن ال  ة الغر ية، فىي حىين ومن المرجح  قاء غزل رازحة تحت 

أّن مرت عات الجىوالن السىورية، شىأن ا شىأن القىدس التىي  ىّمت ا إسىرائيل فىي انت ىاك للشىرعية الدوليىة، 
سىىتتحّول   ىىىدوء إلىى  جىىىزء مىىىن إسىىرائيل الك ىىىرى. وفىىىي هىى ا الواىىىت، يتواّىىىن أن ي قىى  فلسىىى ينّيو ال ىىى ة 

ال مجىال لاسىتمرارية فيىه، على  أن ُتع ى  مسىاكن خاّئىة للنخىب  اعتمىاد محتجزين داخل كانتونىات 
 األسلوب االستعمار  النمو جي الجديد.

علىى  مىىدى اىىرن،  قىىي االسىىتي ان الئىى يوني ل لسىى ين ي  ىىق  شىىكل أساسىىي م ىىدأ عمليىىًا يقىىوم علىى  
ارل إلىى  أن فىىرض الحقىىائق علىى  أرض الوااىىن   ىىدوء، ليق ىىل   ىىا العىىالم فىىي ن ايىىة الم ىىاأ، مىىن الشىى

سياست ا ه ه حققت نجاحًا ك يرًا. وتدعو كل الحقائق لتوان استمرار هى ه السياسىة، مىا دامىت الواليىات 
 المتحدل تقّدم كّل ما يلزم من دعم عسكر  وااتئاد  ود لوماسي وأيديولوجي.

ة أهم مىن و النس ة للج ات المعنية  حقوق ال لس ينيين ال ين يتعر ون لمعاملة وحشية، ما من أولوي
 تغيير السياسات األميركية، علمًا  أن  لك ليس حلمًا واهيًا  أ  شكل من األشكال.

 "نيويورك تايمز"
 71/71/4174، األيام، رام هللا

 
 ما الذي يتوقعه الفلسطينيون من أوروبا؟ .52

 هيو لوفات وماتيا توالدو
ينية. ورغىىىم ايمىىىة التئىىىويت أمىىىس ئىىىّوت ال رلمىىىانيون ال ري ىىىانيون  األغل يىىىة لاعتىىىراأ  دولىىىة فلسىىى 

الرمزية وعدم تأثيره الم اشر عل  مواأ الحكومة ال ري انية الراهنة إال ان القرار يعد معلمىا م مىا فىي 
ت ىىور السياسىىىة ال ري انيىىىة واألورو يىىىة تجىىىاه ال لسىىى ينيين. يىىأتي  لىىىك فىىىي أعقىىىاب التع ىىىد الىىى   ئىىىدر 

 دولة فلس ين.م خرًا عن الحكومة السويدية الجديدل  ان ا ستعترأ  
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التحىول  -تحديىداً  –نتىاج لظىاهرل واحىدل، وهىي  أن مىاورغم عدم وجود عااة  ين هاتين الخ وتين إال 
اآلخىىى  فىىىي التزايىىىد فىىىي الىىىرأ  العىىىام داخىىىل الىىىدول األع ىىىاء فىىىي االتحىىىاد األورو ىىىي لئىىىالح ت لعىىىات 

  ئىىىىعيد السياسىىىىة ال لسىىىى ينيين. و  ىىىى ا ي قىىىى  الئىىىىرا  السىىىىرائيلي/ ال لسىىىى يني الق ىىىىية األ ىىىىرز علىىىى
الخارجيىىة، حتىى  عنىىد مقارنت ىىا  ىىالحرب األهليىىة الىىدائرل فىىي سىىوريا أو األزمىىة الحاليىىة التىىي تسىى ب   ىىا 
داعىىش، وهىى ا مىىا أث تتىىه شىىعوب أورو ىىا. ف ىىي المملكىىة المتحىىدل علىى  سىى يل المثىىال اجتىى  ت التظىىاهرات 

متظىىاهر  111111ل أكثىىر مىىن المناوئىىة للعمليىىات العسىىكرية السىىرائيلية خىىال الحىىرب األخيىىرل فىىي غىىز 
 حسىىىب التقىىىارير، فيمىىىا   ىىىق المسىىىت لكون ال ري ىىىانيون إجىىىراءات دفعىىىت المتىىىاجر هنىىىاك إلىىى  سىىىحب 
منتجىىات المسىىتو نات مىىن رفوف ىىا. كمىىا ان األورو يىىين مسىىتا ون مىىن سياسىىات حكومىىات م تجىىاه هىى ا 

لنىاخ ين ال ري ىانيين الئرا ، حيث استحو ت ه ه الق ية عل  غال ية األسئلة التىي  رح ىا جم ىور ا
 عل  نوا  م في ال رلمان في مجال السياسة الخارجية.

األورو يين مجمعىون فىي آرائ ىم  شىأن دعم ىم لل لسى ينيين،  ىل ال يىزال ي ئىل م  أنلكن ه ا ال يعني 
 عن مثل ه ا الجما  شو   عيد.

وفرنسا، ال    ( حول اتجاهات التعا أ الشع ي في  ري انياYou Govو حسب است ا  يو غوأ )
، لم تتعا أ غال ية جم ور ال لدين من أ  من ال رفين، فىي حىين 1114أغس س/آب  2ُأجر  في 

? فقى  مىن جم ىور الى ين اسىُت لعت آرا هىم فىي فرنسىا و ري انيىا، على  17? و12تعا  ت مىا نسى ته 
مىىىىن  الترتيىىىىب، مىىىىن ال لسىىىى ينيين. ومىىىىن  لىىىىك ظلىىىىت هىىىى ه النسىىىى ة أعلىىىى  مىىىىن نسىىىى ة المتعىىىىا  ين أكثىىىىر

 ? في ال لدين، عل  الترتيب.11? و11السرائيليين التي  لغت 
ال لسىىى يني  ال عىىىل ا ىىىية خافيىىىة تسىىى ب انقسىىىامًا فىىىي الموااىىىأ ت ّ ىىىل  –ويظىىىل الئىىىرا  السىىىرائيلي 

الحكومىىات األورو يىىة حيال ىىا تحاشىىي اتخىىا  اىىرارات ئىىع ة اىىد يت ىىّين ان ىىا مكل ىىة سياسىىيًا، لئىىالح إدارل 
تيجة هي انسداد فىي األفىق السياسىي، األمىر الى   أدى إلى  إئىا ة اسىم ك يىر مىن الو ن الراهن. والن

 دوائر ئنن القرار األورو ي  الشلل تجاه ه ا الئرا .
لقىد أثّىىر التأييىد المتزايىىد فىي ئىى وأ الجمىاهير األورو يىىة لئىالح إاامىىة دولىة فلسىى ينية على  حكومىىات 

نحت المنح   أن اشعو  ا في ه ا الئدد إال  ادها، وهي حكومات عل  الرغم من تخل  ا عن ركب 
 اتىىىىه. تخ ىىىىن الحكومىىىىات المنتخ ىىىىة للمسىىىىاءلة مىىىىن ا ىىىىل جم ىىىىور ناخ ي ىىىىا، لىىىى ا فىىىىإن هىىىى ه الحكومىىىىات 

 أنستتئىىرأ إ ا كىىان هنىىاك  ىىغ  كىىاٍأ مىىن هىى ه الجمىىاهير. كمىىا انىىه لىىيس  مقىىدور هىى ه الحكومىىات 
ة المع ىرل عىن  لىك مىا حىدث فىي إي اليىا تنأى  عيىدًا إلى  هى ا الحىد عىن الجمىا  الشىع ي. ومىن األمثلى

، حيىىث 1111عنىىد التئىىويت فىىي الجمعيىىة العامىىة لألمىىم المتحىىدل علىى  االعتىىراأ  ال لسىى ينيين عىىام 
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كىىىان رئىىىيس الىىىوزراء آنىىى اك، مىىىاريو مىىىونتي، يميىىىل إلىىى  االمتنىىىا  عىىىن التئىىىويت، لكنىىىه تحىىىت ال ىىىغ  
 ساعة. 14ويت إل  نعم في غ ون الشع ي و غ  الحكام المحليين والقيادات السياسية غير التئ

مىىا يحىىدث اآلن فىىي  ري انيىىا والسىىويد اىىد يجىىر  استنسىىاخه، إ ن، فىىي دول أخىىرى أع ىىاء فىىي االتحىىاد 
 يد انه من الافت ان يحدث ه ا التحول لئالح الق ية ال لس ينية في ظىل  األورو ي في المستق ل.

لشىىىىىرل وج ىىىىىة النظىىىىىر ال لسىىىىى ينية، أ  غيىىىىىاب شىىىىى ه تىىىىىام للج ىىىىىود ال لسىىىىى ينية الد لوماسىىىىىية والدعائيىىىىىة 
استراتيجية فعالة من ا ل القيادل ال لس ينية للتوائل من ئنا  السياسىات األورو يىين وجم ىورهم. ان 
األورو يىين يت  مىون المحنىة ال لسى ينية ويتعىىا  ون مع ىا، غيىر ان  لىك وحىىده غيىر كىاٍأ. لقىد أظ ىىر 

سىىى ينية، لكىىىن  لىىىك لىىىن ُيتىىىرجم إلىىى  مقار ىىىة  ري انيىىىة أو األورو يىىىون التزامىىىًا وا ىىىحًا  إاامىىىة الدولىىىة ال ل
 أورو ية جديدل للئرا . فا تتوان من األورو يين ان يكونوا أكثر فلس ينية من القيادل ال لس ينية.

ونحن ال نقول هنا انه يتعين عل  استراتيجية االتئال العامة ال لس ينية الجديدل ان تتعامل فقى  مىن 
 أن ىمر الكثير من الد لوماسىيين األورو يىين فىي مجالسى م الخائىة، و انتظىام، الجم ور األورو ي. ويق

يتمنون لو ان ال لس ينيين ي عون م تحت  غ  أك ر من خال التقدم   ل ىات ماديىة محىددل مىن م. 
 ت عله في الواان وي ل ه ال لس ينيون؟ أنإ ن، ما ال   يمكن ألورو ا 

 ىي مجموعىة مىن الم ىادئ التوجي يىة تحظىر على  الكيانىات في الئيأ الما ىي، نشىر االتحىاد األورو 
تلقىىي أ  أمىىوال مىىن االتحىىاد األورو ىىي. وعلىى   1627السىىرائيلية الوااعىىة خىىارج الخىى  األخ ىىر لعىىام 

إ  ثىا ر االتحىاد األورو ىي على  رف ىه  –تلك الخ ول ال تشكل  حد  ات ا سياسة جديىدل  أنالرغم من 
تعد خ ول م مة على  ئىعيد التأكيىد على  ت  يىق االتحىاد  أن اإال  –لشرعية المستو نات السرائيلية 

األورو ىىي لقوانينىىه وأنظمتىىه فىىي تعاماتىىه الثنائيىىة مىىن إسىىرائيل. كمىىا ان هىى ه الم ىىادئ التوجي يىىة فتحىىت 
المجال لمجموعة من الم ادرات الجديدل عل  مستوى االتحاد األورو ي ومستوى الدول األع اء عل  

 ين إسرائيل ومستو نات ا، من ا يىل العمىل  ىإجراءات و ىن عامىات إج اريىة تميىز حد سواء للت ريق 
منتجات المستو نات مما ين ه الشركات، وتحى ير مخىا ر التعامىل تجاريىًا مىن كيانىات إسىرائيلية على  
ئلة  االحتال. ورغم م ي سىنة كاملىة على  هى ه الجىراءات، إال انىه لىم يىتم ت  يق ىا على  األغلىب 

دام الش ية السياسىية والىزخم الم سسىاتي. ومىن هنىا، ثمىة دور م ىم ين غىي على  ال لسى ينيين  س ب انع
ان ي دوه في ل ت االنت اه إل  تلك األدوات السياسية والم ال ة  أن تت ا ق سياسات االتحاد األورو ي 

 من أفعاله.
ريه األمم المتحىدل حىول حىرب ثانيًا، ت  يق القانون الدولي له أهميته، و التالي فإن التحقيق ال   ستج

غىىزل يشىىكل وسىىيلة مىىن شىىأن ا تعزيىىز المسىىاءلة، فيمىىا تشىىكل المئىىاداة ال لسىى ينية علىى  ات اايىىة رومىىا 
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الخائة  المحكمة الجنائية الدولية وسيلة أخرى. فكيأ سيتسن  لاتحاد األورو ي إ ن شرل التنااض 
 ىوات فلسى ينية للى هاب إلى  المحكمىة  ين دعمه لألعراأ الدولية ومعار ىته فىي الواىت  اتىه أل  خ

الجنائية الدولية التي هي مىن  نىات أفكىار أورو ىا؟ أورو ىا ع ىارل عىن مجتمىن اىائم على  القىانون، وهى ا 
عنئر ين غي أال ي وت ئنا  السياسة ال لس ينية االنت اه إليه،  يد ان القانون ُوجد كىي ُيسىتخدم فىي 

 المحاكم ال ليكون عنئرًا للغو والخ ا ة.
ثالثًا، أكد االتحاد األورو ي مرارًا في العديد من  ياناته عل  أهمية المن قة )ج(  النس ة لت ور الدولىة 
ال لس ينية و يانات االتحاد األورو ي ليست مجرد سياسة لئدار إعانات،  ل هي توجي ات ئادرل 

   لىىك، ان التىىدمير إلىى  السىىلك الد لوماسىىي لاتحىىاد األورو ىىي الىى   يتئىىرأ  نىىاء علي ىىا. أ ىىأ إلىى
السرائيلي المستمر لل نية التحتية التي ُ نيت  أموال المانحين في المن قة )ج( لن يمر  دون ان يقأ 
عليىىه أحىىد. ومىىن  لىىك، ي ىىدو وا ىىحًا ان هىى ا ال يمثىىل أولويىىة  النسىى ة لج ىىود حشىىد التأييىىد التىىي ت ىى ل ا 

هامشىىيًا إلىى  حىىد  عيىىد خىىال عمليىىة السىىام التىىي لقىىد لع ىىت أورو ىىا دورًا  القيىىادل ال لسىى ينية فىىي أورو ىىا.
تزعمت ا الواليىات المتحىدل، وين غىي أال يعتىر  ال لسى ينيون أ  أوهىام  ىأن االتحىاد األورو ىي يمكىن ان 
يكىىون  ىىديًا عىىن الواليىىات المتحىىدل. ان اىىول الن ىىو  األورو ىىي  ىىد إسىىرائيل ال تُقىىارن  قىىول الن ىىو  التىىي 

 –إ ا ما مورس علي ىا ال ىغ   –ولكن عل  الرغم من  لك، يمكن ألورو ا تمتلك ا الواليات المتحدل، 
ان تغّير من حسا ات الر ح والخسارل لاحتال السرائيلي. وفي س يل القيام  ى لك، فىان اللغىة القاسىية 
التىىىي اسىىىتخدم ا الىىىرئيس ع ىىىاس فىىىي األمىىىم المتحىىىدل سىىىيكون ل ىىىا أثىىىر عكسىىىي، خائىىىة عنىىىدما تكىىىون 

مىىة التحريىىر ال لسىى ينية القائمىىة علىى  فعىىل القليىىل لتغييىىر الو ىىن الىىراهن. ان مئىىحو ة  سياسىىات منظ
أورو ىىا ع ىىارل عىىن مجتمىىن اىىائم علىى  القىىانون الىىدولي وين غىىي علىى  القيىىادل ال لسىى ينية ان تسىىتغل هىى ه 
الناحيىىىة لئىىىالح ا مىىىن التحىىىدث  و ىىىول أك ىىىر مىىىن كىىىل مىىىن ئىىىنا  السياسىىىات األورو يىىىة والجم ىىىور 

 استراتيجيت ا الجديدل في تدويل الئرا  عل  أساس الحقوق ال لس ينية.األورو ي العريض في 
ماتيا توالدو زميل في مجال السياسىات   رنىامج الشىرق األوسى  وشىمال أفريقيىا فىي المجلىس األورو ىي 
للعااات الخارجيىة/ متخئىص فىي مو ىو  الئىرا  السىرائيلي/ ال لسى يني. ويعمىل توالىدو منى  عىام 

 سام في الشرق األوس  ك احث ومستشار في مجال السياسات.عل  عملية ال 1114
هيو لوفات، منسق مشرو  إسرائيل/ فلس ين في المجلس األورو ي للعااات الخارجية. واد عمل في 

 السا ق لدى ال رلمان األورو ي عل  سياسة الشرق األوس 
 71/71/4174، القدس العربي، لندن
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 يجب حلها واليمين ال يقترح أي حل حقيقي الصورة واضحة: المشكلة الفلسطينية .53
 رفيت هيخت

في محاولىة … ااعة ش ه فارغة»ئوت ال رلمان ال ري اني في ئالح االعتراأ  دولة فلس ينية أمام 
؛  يىان الشىجب الحىاد مىن االدارل االمريكيىة لل نىاء فىي المسىتو نات هىو نتيجىة « ائسة الحىراج اسىرائيل

رئيس وزراء السىويد ال يعىرأ النىزا  ول ى ا فقىد نشىر  يانىه المتسىر  ؛ «السام االن»تخريب من جانب 
 شأن االعتراأ  دولة فلس ينية؛ أن كي مون هو السامي مثل كل من يعمىل فىي االمىم المتحىدل. فىي 
واان االمر مثل الجميىن. هىل يوجىد فىي مخىازن وزارل الخارجيىة مىا يك ىي مىن الكراسىي المنخ  ىة لكىل 

 كارهي اسرائيل؟
ل مىىىن الرسىىىائل الدوليىىىة التىىىي تلقت ىىىا اسىىىرائيل فىىىي االسىىىا ين االخيىىىرل حىىىرص النىىىا قون  لسىىىان كىىىل واحىىىد

الحكومة ال  ادراج ا  ىمن ا ىار خىاص  ىه. لكىل حىدث وجىد ت سىير عقانىي، هدفىه تقلىيص المعنى  
السىىام »الناشىيء عنىه. ال رلمىان كىان فارغىىا، السىويد  ال ي  ىم حياتىه، ويريىىأ اوفين ىايمر، امىين عىام 

هىىىو شخئىىىية جىىىد مركزيىىىة ومىىى ثرل فىىىي االسىىىرل الدوليىىىة، لدرجىىىة ان  وسىىىعه ان يحىىىرض االدارل « االن
االمريكيىىة  ىىد اسىىرائيل. غريىىب علىى  نحىىو خىىاص ادعىىاء اليمىىين أن االدارل االمريكيىىة واالسىىرل الدوليىىة 
غيىىر معنيتىىين  مىىا يجىىر  فىىي المسىىتو نات او  مئىىير الشىىعب ال لسىى يني، وردودهىىم التنديديىىة ليسىىت 

يوجد فىي هى ا الو ىن  عىد م اراىة فىي  عل لرفن العتب، مثا ة  ري ة ل ظية لم ايقات اليسار.سوى ف
 ىىىوء حقيقىىىىة ان الىىى خر المركىىىىز  الىىى   يت ىىىىاه  اليمىىىين االسىىىىرائيلي  ىىىه هىىىىو االرت ىىىا   ىىىىالواان. فىىىىالرد 

فىي  االسرائيلي عل  االحداث الدولية يدل  ال ات عل  نكران الواان وعل  محاوالت الدفا  عن الوعي
مواج ته. والواان هو ان العالم الغر ي ينتظم    ء و ح ر تم يدا لنز  شرعية رمزية وعملية عن حكم 

حكومة اسرائيل ليست عمياء تماما.  نيامين نتنياهو لم يحىرص على  الكى ب  االحتال والمستو نات.
أن غيىاب الحىل السياسىي،  مرل كل فترل عل  االسرل الدولية ويقول انه ملتزم   كرل الدولتين لو لىم ي  ىم

 ىىم المنىىا ق وفىىرض حكىىم اال رت ايىىد فىىي اعاا ىىه هىىي  ىى اد  لىىن ت تلىىن. فالحكومىىة تىىدفن رأسىى ا فىىي 
الرمىىال وتتمسىىك  االيمىىان الحتمىىي فىىي أن  شىىكل مىىا كىىل هىى ه القئىىة سىىتنت ي علىى  مىىا يىىرام،  معونىىة 

كىم اانونيىا على  نمى  ال ي ىم  الرب. ه ه ليست سياسة،  ل هي حرد ئ ياني، ور ما حتى  مسىيحاني.
اانون المقا عىة أو اىانون الجمعيىات سيسىن او يعىد؛ ال ي ىم كىم علىة ستنسىب لاغيىار الى ين يتجىرأون 

ممىىن يحىىاولون التخريىىب الىى  « الم عمىىين  الكراهيىىة ال اتيىىة»واليسىىرويين  إسىىرائيلعلىى  االسىىاءل السىىم 
ل، تجىاه حمىاس مىثا، محقىىة. ان تكىون جىزءا مىن ادعىاءات اسىرائي أي ىاالمشىرو  الئى يوني؛ ال ي ىم 
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ال تغير الئورل الوا حة: المشكلة ال لس ينية يجب حل ا، واليمىين ال  –الكا  ة والحقيقية  –كل ه ه 
 يقترل ا  حل حقيقي.

مليىون فلسى يني ا ا لىم ننسىحب مىن المنىا ق؟ نع ىي م هويىات زراىاء؟ حىق ااتىرا ؟  3.2ما ا ن عل  ىى 
ل م مخئئات شىيخوخة وعجىز؟ أم ر مىا نوائىل احتجىازهم  نحرص عل  حقوا م االجتماعية وندفن

و ن ا افة لكونه مقىرأ اخاايىا  –في نو  من المكانة المشوشة، شيء ما  ين المعتقلين والسجناء 
مىىن شىىأنه اي ىىا ان ينىىز  عىىن اسىىرائيل شىىرعيت ا الدوليىىة، االعتىىراأ  حىىق الشىىعب الي ىىود  فىىي و ىىن 

الحىى ر الىى   ي شىىر فيىىه العىىالم السىىرائيل أن علي ىىا ان تجىىد ين غىىي الترحيىىب   اىىومي فىىي  ىىاد اسىىرائيل.
حال سياسيا للمشكلة ال لس ينية. العىالم الغر ىي يريىد وجىود اسىرائيلي ويشىعر  ىالع أ نحوهىا. اجىزاء 
من العالم العر ي تعترأ  حق الشعب الي ود   دولة في اسرائيل، ولكىن هىي اي ىا، كمىا أو ىح هى ا 

 تمر اعمار غزل، يشتر ون علي ا حل المشكلة ال لس ينية.االس و  الرئيس المئر  في م  
الحىىدود، الاجئىىون، القىىدس. هىى ه هىىي الم او ىىات؛ هىى ه هىىي الموا ىىين. كىىل محاولىىة لانحىىراأ عن ىىا 

 خدا ، يعرض اسرائيل للخ ر.
 12/11/1114هآرتس
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