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ـــن، ذكرررر   كتائرررل المسرررام، الرررذراع العسررركر  لحركرررة حمرررا  ، أن 43/44/4144فلســـطين أون الي
عراد   ، محملرة اححرت ا المسرؤولية عرن تفجيرر اإلعمرارحذر  من استمرار التلكؤ في رفر  الحصرار واا

 إذا استمر الحصار. األوضاع
وقرراا "أبررو عبيررد "، النرراطل باسررم الكتائررل أرر ا مدرجرران ترر بين فرردداي الكتائررل فرري رفرر  الررذين قضرروا 
أررر ا الحررررل األأيرررر  علرررى ورررل  مسررراي اليررروم الأمررري : "نمررروا لكرررا األطرررراف إن اسرررتمرار الحصرررار 

املرة حن العردو  رو عمار سيكون صاعل تفجير جديد، وسيتحما العدو موجرة احنفجرار كوتعطيا اإل
 المسئوا األوا عن  ذا التلكؤ والتعطيا".

وأضرراف: "مماومتنررا كانرر  وح تررلاا وسررتلا ضرراوطة علررى اللنرراد إلررى يرروم الرردين، ولررن يمبررا المسررا  
 بكرامة فعبنا والعود  إلى المرب  األوا مدما كان  الحجج والمبررا ".

متررا الطفررا محمررد أبررو أضررير فدبرر  وررل  لنجررد  وأكررد "أبررو عبيررد " إن فرررار  التررور  برردأ  مررن المررد  ب
المد ، وانتفض  الضفة في وجه المحتا روم قيود ا التميلة واليوم عاد  الترور  إلرى المرد  فري دور  

 قادر  للتبديا.
وأفار إلى أن دماي فردداي الحررل علرى ورل  ح ترلاا تسرر  فري المرد  والضرفة وان التضرحيا  التري 

 رر ا  ناك في الضفة.قدمتدا ول  ح لال  ترمي بف
"وطرسة المحتا تفرض على العدو فصوا جديد  لم يتوقعدا، وفعبنا قادر كا يوم  ":وقاا "أبو عبيد 

 على تجديد الدماي في عول المماومة ب ساليل جديد  إذا ما استفعر الأطر على األقصى"
جدره الرذ  سرمط فري وأضاف: "إن العدو الذ  ففا في ول  يحاوا اليوم وعلى عجرا أن يرتلمط مراي و 

 ول  من على المد  والضفة، لكن  يدا   يدا  ف بطاا المسرى قادرون على رده".
وتاب : "ح امن وح أمان وح استمرار للمحتا في أرضنا من بحريدا إلى ندر ا حتى ينتلع فعبنا حموقه 

 ويحرر أرضه وممدساته من دن  الغاصل الصديوني".
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ت ا لن بعد اوتياا المائد في كتائل المسام احمد الجعبر  قبرا ت ترة وأفار "أبو عبيد " إلى أن احح
سررنوا  انرره قضررى علررى قرردرا  "كتائررل المسررام" ولكنرره فرروجي بتضرراعف المرردرا  فرري معررركتين حيرر  
أسمط  نلرية األمن اإلسرائيلية ووجدوا له ضربا  كبير  وترك  قاد  اححت ا في حالة ذ وا من 

 حجم الففا.
ام والسنوا  المادمرة ستكفرف المليرد مرن أسررار  رذه المعركرة، مفريرنا إلرى أن قراد  "كتائرل وأكد أن األي

فررمالة ومحمررد بر رروم بصررما  لررا ر  فرري كررا محطررة مررن  أبرروالمسررام" فرري رفرر  رائررد العطررار ومحمررد 
 محطا  المماومة، مؤكدا أن اححت ا سيبكي دما بدا الدم  على إقدامه على اوتيالدم.

تي يريرد أن سرمعدا أبنراي الفرعل الفلسرطيني مرن كتائرل المسرام قراا "أبرو عبيرد ": "لرن وعن المفاجئة ال
وأضرراف: "كتائررل المسررام ترردرك مررا تمرروا  يسررم  فررعبنا وامتنررا منررا إح مررا يسررر م ومررا يفررفي صرردور م".

 متى تموا وكيف تموا تماما كما أندا تتمن ما تفعا ومتى تفعا وكيف تفعا".
لدرم أن مدينرة رفر  مرور  انرف اححرت ا فري التررال وانتصرر ، معتبررين  وأكد ذوو الفدداي في كلمة

 أن المماومة  ي الممتا الفرعي والوحيد للفعل، وانه سوف يحرر أرضه من دن  اححت ا.
ووجه رسالة إلى اححت ا قاا فيدا ارحا عن أرضنا فلري  لرك عنردنا إح الرذب  والمترا واألسرر فمتلر  

 .قربة نتمرل بدا إلى هللا
وطالررل المماومررة الفلسررطينية بمواصررلة طريمدررا حتررى التحريررر، مطالبررا بمليررد مررن الوحررد  وعرردم نيسرران 

 الفدداي.
ــة الــرأي الفلســطينية ل عــالم وأضرراف  : "أيدررا أن أبررو عبيررد  قرراا، مررن وررل ، 44/44/4144، وكال

ألمطررر م هللا مررن المحتررا سررتبكي دمرران ولررن تررذ ل مررن برر   رجرراا هللا .. وهللا لررو  ربرروا إلررى السررحال 
السرررماي ليرررذيمدم الويرررا مرررن رجررراا ورررل "، مفرررددان علرررى أن جنرررود المسرررام ضرررربوا المحترررا علرررى مسررراحة 

اإلنرلاا واألنفرال وألرف أطروط العردو وبحرران  وبرران فرياألرض المحتلة كلدا جوا عبر طائرا  األبابيرا 
اأتبررار عملرري علررى  فرري وحرردا  الكومانرردول البحررر  وألدررروا مررد  ضررعفه وسررحموا جنرروده عنررد أوا

 حدود ول ".
وأكما: "لمد أو م العدو نفسه أنه حمل انتصارا  كبير  في حرل السرجيا واوتيراا الجعبرر  وأنره دمرر 
قرررو  المماومرررة لكنررره تفاجررر  أن قرررو  المسرررام قرررد تعالمررر  وقرررو  المماومرررة تضررراعف  وأن قوتررره العسررركرية 

 واحستأبارية قد كان  مضللة".
العرردو لمرر  الففررا منررذ بدايررة العصررف المرر كوا ولجرر  إلررى "سرر   الجبنرراي"  وأفررار أبررو عبيررد  إلررى أن

وسياسررة الترردمير الممررندج والعمررال الجمرراعي لينرراا مررن رصرريد المماومررة و ررو الفررعل المحتضررن لدررا 
 والجما ير الملتفة حولدا.
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حبراط مرن حجرم الففرا والدليمرة المد ويرة ومرا وبّين أن قو  المماومة ترك  اححت ا فري حالرة ذ روا واا
ستكفررفه األيررام بررقذن هللا قررادم، مؤكرردان أن المماومررة فررطب  كررا الأطرروط الحمررراي وفرضرر  معررادح  

 جديد  ودمر  منلومة األمن الصديوني التي ت س  عليدا الكيان.
 
 ملتزمتان بتنمية قدرة أهالي القدس على الصمود والثبات والسلطة: الحكومة هللاالحمد  .2

رامي الحمد هللا، أم ، على أن الحكومة والمياد  ملتلمتان بتنمية قدر   راي د.رام هللا: فدد رئي  الول 
 أ الي المد  على الصمود والتبا .

جاي ذلك أ ا افتتاحه، أم ، مركل بريد أبو دي ، وقاعة استمباا الجمدور في مديرية الداألية 
  .بالبلد 

لم سسة  و التلام مطلل، و و ندج وطني ح يحاد وأكد الحمد هللا إن التلام الحكومة والمياد  بالبناي وا
عما حكومة الوفال الوطني، وسعيدا بفكا أساسي لتنمية قدر  أ الي  واستراتيجيةعنه، با وفلسفة 

 المد  على الصمود والتبا  والتصد  لمحاوح  احقت ع والتدجير والمصادر .
ره العدوان اإلسرائيلي الغافم في ول ، ونجد  وقاا الحمد هللا: "نحن نبافر بقعاد  إعمار وترميم ما دم

أ لنا فيدا وتلبية احتياجاتدم األساسية والطارئة لمواجدة المعانا  اإلنسانية المتفاقمة، ونكر  فيدا، 
كما في الضفة الغربية، بما فيدا المد ، بنية مؤسساتية واحد  وموحد ، قادر  على تلبية احتياجا  

 فعبنا".
 44/44/4144 األيام، رام هللا،

 
 تغييب المجلس التشريعي سمح للسلطة بالتفرد والهيمنة على الساحة   حسن خريشة:  .3

ندد النائل التاني لرئي  المجل  التفريعي الفلسطيني، حسن أريفة، باستمرار حملة توقيف 
 وم حمة النمابيين الفلسطينيين بالضفة الغربية من قبا أجدل  أمن السلطة الفلسطينية "وأصوصان 

 النمابيين في الوليفة العامة".
وقاا أريفة في بيان صحفي اليوم الأمي ، "إننا في رئاسة المجل  التفريعي إذ ننلر بأطور  
بالغة لألمر، ونؤكد على حرية العما النمابي واإلع مي والصحفي باعتبار ا جليان أساسيان من 

 الحريا  العامة التي كفلدا المانون األساسي".
ة على أن "ويال وتغييل" المجل  التفريعي "لم يعد ممبوحن ح وطنيان وح فعبيان"، وقاا: وأكد أريف

"نرفض أ  تدأا في المجل  ونوابه ومولفيه، إح من بال الفرعية المتمتلة في رئاسة المجل  
 التفريعي وذلك حفالان على مبدأ فصا السلطا ".
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لدور  برلمانية جديد  في إطار رو  احتفاقا   وطالل أريفة رئي  السلطة، محمود عبا ، بالدعو 
الموقعة والمتفل عليدا بين المطبين األكبر في الساحة الفلسطينية يتم فيدا انتأال  يئة مكتل جديد 

 وتفعيا دور المجل .
وفدد أريفة على أن التفريعي "حجر اللاوية في النلام السياسي". وأكد أن تفعيله يندي حالة 

 ة" من قبا السلطة التنفيذية، وأنه سيكون أحد أ م األدوا  حستمرار الوض  الداألي."التفرد والديمن
ولف  أريفة النلر إلى أن البرلمان الفلسطيني المعطا عند تفعيله سيكون  و األسا  باستعاد  
 وحد  الفعل الفلسطيني وأدواته وصوحن حنتأابا  عامة تعطي المواطن حمه باأتيار قياداته باعتبار

 احنتأابا  حل للمواطن واستحمال على السلطة.
 43/44/4144، فلسطين أون الين

 
 في سباق مع الزمن للقضاء على حل الدولتين "إسرائيل"عشراوي:  .4

بات  في  "إسرائيا" إن، أم قال  عضو اللجنة التنفيذية لمنلمة التحرير، حنان عفراو ، : رام هللا
 ين.سبال م  اللمن للمضاي على حا الدولت

، "م. .ف"في  واإلع معفراو  أ ا المؤتمر الصحفي الذ  دع  له دائر  التمافة  وأضاف 
واق  من  إلىتريد تحويا الصراع  إسرائيا إنلمناسبة يوم احستم ا الذ  يصادف السب  الممبا، 

 لوجي وممارسا  ممصود  حستفلال الفعل الفلسطيني.و المصادما  والعنف بناي على فكر ايد
ان محاولة اسرائيا فرض المانون احسرائيلي على المستوطنا  الواقعة في الضفة،  عفراو كد  وا

في سيال  ي تييتعارض م  المانون الدولي، وم  عدم فرعية المستوطنا  وان كا ما يحصا 
 محاولة اسرائيلية المضاي على حا الدولتين.

ة التوس  احستيطاني، ومن الأطر وحذر  من أطور  احوضاع في لا اصرار اسرائيا على سياس
الذ  لم يعد ممتصرا على المتطرفين احسرائيليين با على الحكومة احسرائيلية وير الملتلمة بحا 

 الدولتين.
 44/44/4144الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "دواعي الحالة األمنية في سيناء"معبر رفح ال يمكن فتحه حاليا لـ السفير الفلسطيني بمصر:  .5

كله كفف السفير الفلسطيني لدى الما ر  جماا الفوبكي، عن عمد اجتماع م  جدا  : فرف الدورأ
مصرية، تم أ له تمديم طلل فلسطيني لفت  معبر رف  إلدأاا المواطنين العالمين في الجانل 
المصر . وقاا الفوبكي في تصري  صحافي إن الجدا  المصرية أبلغتدم أن معبر رف  ح يمكن 
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األمور صعبة حاليا »، حفتا إلى أنه جرى إب وه أن «دواعي الحالة األمنية في سيناي»اليا لر فتحه ح
 «.ومعمد 

الجدود »لكن الفوبكي أفار إلى أنه أأذ وعدا بفت  المعبر فور استمرار األوضاع في سيناي، وقاا 
الذ  عمد فقنه حسل اللماي »وأضاف «. وق  أقرلستتواصا م  الجدا  المصرية لفت  المعبر في 

وأوض  «. تم إب ونا مجددا أن قرار فت  المعبر اآلن بيد الجيش المصر  ولي  بيد جدا  سياسية
أن السفار  الفلسطينية تساعد العالمين في الجانل المصر ، حي  قام  بت جير فمل لدم على نفمة 

 السلطة الفلسطينية.
مصرية على أعلى المستويا  من أجا وكان الفوبكي قد أعلن عن وجود اتصاح  فلسطينية ر 

 إدأاا العالمين على الجانل المصر .
 44/44/4144القدس العربي، لندن، 

 
 ترتكب جرائم ضد اإلنسانية بحق األسرى "إسرائيل: "عيسى قراقع .6

قاا رئي  " يئة فؤون األسرى والمحررين" التابعة لمنلمة التحرير الفلسطينية  حفي: رائد-ول  
إن "إسرائيا" وجيفدا وأجدلتدا األمنية ترتكل جرائم حرل، وجرائم ضد اإلنسانية بحل عيسى قراق ، 

األسرى أ ا احعتماا وداأا المعتم  ، وتنتدج إجرايا  تعسفية بحمدم تتنافى م  الموانين الدولية 
 المتحد .واإلنسانية وقرارا  األمم 

بالحرل على قطاع ول  المنبتمة عن وركل قراق  في فدادته أمام لجنة تمصي الحمائل الأاصة 
مجل  حمول اإلنسان التاب  لألمم المتحد  في العاصمة األردنية عمان، على واق  األسرى في 

 ول .المعتم  ، أصوصان األسرى الذين اعتملوا أ ا العدوان األأير على قطاع 
ذحلدم وسلم قراق  اللجنة فدادا  عن ارتكال جرائم تتعلل بتعذيل المعتملين بفك ا وحفي واا انتدم واا

واحتجال م في معسكر للجيش، وتجريد م من حموقدم اإلنسانية، وممارسة اإلعدام الميداني بحل 
أسرى و م مكبلين أو أسرى لم يكونوا جليان من المماومة، وبعضدم من الذين رفعوا الرايا  البيضاي 

رية أ ا حم   احعتماا والمدا مة من السكان المدنيين، إضافة إلى استأدام معتملين دروعان بف
  ول .أتناي العدوان على قطاع 

 44/44/4144الخليج، الشارفة، 
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 عرفات باألردن في حفل سمقاطعة عزام األحمد وهتافات ضد عبا": رأي اليوم" .7
ححل  اوساط سياسية بان الرئي  الفلسطيني محمود عبا  لم يفارك في الممة الت تية عمان: 

سرائيا والوحيا  المتحد  وح في حفا أاص بقحياي الذكرى العافر  لرحيا  التي جمع  األردن واا
 سلفه ياسر عرفا  روم وجوده وحتى مساي أم  الأمي  في األردن.

في عمان مساي األربعاي ولم يغادر لكنه تغيل عن لماي ” نام“وعلم  رأ  اليوم بان الرئي  عبا   
في نف   باسمهتغيل عن حفا عرفا  أيضا وألمي  كلمة  العمبة الت تي ألسبال وامضة كما

 الحفا.
وألمى كلمة في حفا ذكرى وفا  عرفا  ممتله الفأصي المياد  في حركة فت  علام األحمد وقاط   

 الرئي  عبا  تصفه بالجبن والتبعية إلسرائيا.  تافا  ضدالحضور عد  مرا  األحمد م  إط ل 
 43/44/4144رأي اليوم، لندن، 

 
سـحق الشـعب لال يجـب أن يكـون موضـع شـك والكفـاح المسـلح سـيؤدي  "إسرائيل"عرفات: وجود  سهى .8

 الفلسطيني

، في ممابلة م  ”أبو عمار“أعلن  سدى عرفا  أرملة اللعيم الفلسطيني الراحا ياسر عرفا   باري :
سل  سيؤد  إلى الكفا  الم“اإليطالية، في عدد ا الصادر يوم احربعاي ان  "حريبوبليكا"” صحيفة 

، وقال  ان لوجدا الراحا كان سي سف لمفدد اقتتاا الفلسطينيين في ”سحل الفعل الفلسطيني
 الذكرى العافر  لرحيله، واكد  ان وجود دولة إسرائيا ح يجل أن يكون موض  فك.

وفدد  السيد  عرفا  أ ا الممابلة م  الصحيفة اإليطالية، انه على ك  الجانبين في الصراع 
عدم “معللة ذلك في ” إن النضاا المسل  اليوم ح يؤد  إلى أ  فيي.“العود  الى محادتا  الس م 
ان “مفير  الى انه على الجانل الفلسطيني مواصلة المفاوضا  لنتب  ”. تكافؤ الموى بين الطرفين

 ”.إسرائيا  ي التي ح تريد تحميل الس م
 43/44/4144رأي اليوم، لندن، 

 
 "قرية نائية"بمعاملة غزة كـ عباسمن الحكومة ويتهم  الوطنية" الثقة"يهدد بنزع خليل الحية  .9

ول  ر أفرف الدور: قاا الدكتور أليا الحية عضو المكتل السياسري لحركرة حمرا  إن الحرا األمترا 
لحا الأ فا  يكون بالذ ال إلجراي انتأابا  رئاسية وتفرريعية ومجلر  وطنري، بعرد أن اتدرم حركرة 

 ئي  محمود عبا  بتعطيا متعمد لعما حكومة التوافل.فت  والر 
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وفرررري تصررررريحا  صررررحافية نفرررررتدا صررررحيفة "البرلمرررران" الترررري يصرررردر ا المكتررررل اإلع مرررري للمجلرررر  
التفررريعي فرري وررل  الررذ  يررديره نرروال حمررا  قرراا الحيررة و ررو يضرر  تفأيصررا لحررا الأرر ف السياسرري 

لرى انتأابرا  عامرة، رئاسرية، وتفرريعية، ومجلر  المائم "الحا األمترا للحالرة الفلسرطينية  رو الرذ ال إ
 وطني".

وأتدررم الحيررة، و ررو أحررد مررن فرراوض فررت  فرري ملررف المصررالحة، الرررئي  محمررود عبررا  وفررت  بممارسررة 
"حالررة مررن التعطيررا المتعمررد للحكومررة بدرردف منعدررا مررن ممارسررة أعمالدررا فرري وررل ". ودعررا ألن تجرررى 

أداي الرئي  عبا  وفت  والحكومة تجاه قطاع ورل ، وقراا احنتأابا  العامة بعد ت تة فدور، منتمدا 
"يجرل أن ح يتعامررا مرر  ورل  ك ندررا قريررة نائيررة فري إحرردى مرردن الضررفة أو جليرر  معلولررة مررن الرروطن، 

"أبرو مرالن لرم  إنفالحميمة أن ول  تمتا رافعة قوية للفعل الفلسطيني والمفروع الوطني". وقاا الحية 
 المطلول و ي حكومة ضعيفة باألسا ". يعط الحكومة الغطاي السياسي

وأكرررد الحيرررة و رررو أحرررد نررروال حركرررة حمرررا  أن كتلتررره البرلمانيرررة "لرررن تمبرررا باسرررتمرار تعطيرررا المجلررر  
التفررريعي"، مضرريفا أنرره فرري حرراا واصررا الرررئي  عبررا  وفررت  إعاقررة التئررام المجلرر  التفررريعي، "فررقن 

ا ممارسة المجل  لعمد جلسراته الطبيعيرة على رأسد 44-41 ناك الكتير من البدائا سنفرع بدا بعد 
 ويواصا سن الموانين والتفريعا ، وكذلك محاسبة الحكومة المائمة حكومة التوافل الوطني".

وقرراا الحيررة "مررن حمنررا منحدررا التمررة مررن عدمرره وحمنررا أن نحاسرربدا ونراقبدررا وننررلع التمررة عندررا بالبعررد 
ستجابة للمراقبرة والمحاسربة "سرنعلن سرحل التمرة الوطني"، مفيرا إلى أنه في حاا رفض  الحكومة اح

 مندا، سواي عبر المجل  التفريعي أو عبر تفا ما  وطنية وفصائلية".
"روم التفا ما  واحتفاقيا  لكن اإلراد  وير متوفر  لدى حركة فت  علرى مرا يبردو، ومر  ذلرك  وأضاف

سي الفلسطيني، با  و الفرعية نحن نموا إن المجل  التفريعي  و أبرل الفرعيا  في النلام السيا
 الوحيد  الباقية".

وأكد أنه في حاا لم ينعمد المجل  التفريعي ويواصا عمله بفكا حميمي لمتابعرة الحكومرة وااعطائدرا 
 التمة ومحاسبتدا "تبمى الحالة الفلسطينية منموصة، ويبمى المانون والدستور في حالة تعطيا تام".

أن نمبرررا أن يبمرررى المجلررر  معطررر ن، وسرررنمار  دورنرررا الرقرررابي وأضررراف "نحرررن فررري الممابرررا ح يمكرررن 
 والمحاسبة للحكومة وفل ما يكفله لنا المانون ووفل مللة التوافل الوطني".

كرذلك اتدرم الحيررة حكومرة التوافررل بتعطيرا قررار اسررت م معرابر قطرراع ورل ، وقراا "مررن يعطرا اإلفررراف 
لتي ح تريد أن تسرتلم وح تنفيرذ التفا مرا  التري على المعابر وفتحدا بفكا جد   ي حكومة التوافل ا

 تم احتفال عليدا".
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وفي موضوع إعمار قطاع ول  اتدرم الحيرة حكومرة التوافرل ووكالرة ورو  وتفرغيا ال جئرين "األونرروا" 
 في قطاع ول ". اإلعمارواححت ا بالعما "على ت أير إعاد  

رار اححت ا في ما يمن  وما يمنر "، حفترا إلرى وأفار إلى أن األمم المتحد  "وضع  الفعل ر ينة لم
الترري وضررعدا روبررر  سررير   المبعررو  الرردوليي "أسرروا مررا فيدررا أندررا وضررع  المررد   اإلعمررارأن أطررة 

 فدور". 3اللمنية لتحديد حاجا  المواطنين وتسليمدا ل حت ا أ ا 
ديررد المصررن ، وصرراحل وأفررار إلررى أن أطررة سررير  أعطرر  اححررت ا "الحصررانة والمرررار الندررائي لتح

 المصن ، وكا مرا يتعلرل باإلعمرار وأعطر  فيترو ل حرت ا علرى البيرو  التري سرتبنى والتري ح تبنرى".
ولف  إلى أن أطة إعمرار ورل  تؤكرد أن عمليرة البنراي تحتراع إلرى عفررا  السرنوا ، وأضراف " رذا ح 

 يحتمله فعبنا ونحن ح نمبله"، مطالبا بتعديا  ذه الأطة
"األفررماي المصررريين" بضرررور  فررت  معبررر رفرر  علررى مرردار السرراعة، متسررائ  عررن ذنررل  وطالررل الحيررة

الفررعل الفلسررطيني باسررتمرار إورر ل المعبررر الررذ  يعتبررر البوابررة الوحيررد  لفلسررطين نحررو العررالم، مؤكرردا 
حالة الصدمة التي تعترر  المجتمر  الفلسرطيني مرن وضر  السركون العربري واإلسر مي تجراه مرا يجرر  

 ل حت ا والمستوطنين في المد  والمسجد األقصى.من تغوا 
ط ل  وتطرل الحية إلى ملف المد ، وأتنى على كا الجدود وعمليا  المماومة بالسكاكين والد   واا
النار، وطالل بالمليد للرد على سياسا  إسرائيا في المد ، مفيرا إلى أن اححت ا "ح يفدم إح  ذه 

نرردما تفررعر إسرررائيا أندررا ترردف  الررتمن مررن أروا  مسررتوطنيدا فسررتفدم اللغررة، ويجررل أن يرردف  الررتمن وع
 وتوقف تغولدا على الفعل والممدسا ".

 44/44/4144القدس العربي، لندن، 
 
 فتح بعد اعتقال السلطة قادة النقابات "الفتحاوية" فيأزمة  .01

لسرطينية باعتمرراا تفردد حركرة "فرت " ألمرة داأليررة نجمر  عرن قيرام السرلطة الف: محمرد يرون  -رام هللا 
رئرري  نمابررة المررولفين فرري الوليفررة الحكوميررة بسررام لكارنررة، ونائبرره معررين عنسرراو ، وصرردور مررذكر  

 اعتماا بحل المدير العام للمجل  التفريعي إبرا يم أريفة اتر إصداره بيانان تضامنيان معدما.
  مررن الفرردر الجررار  بعررد واعتملرر  السررلطة النمابيرران لكارنررة وعنسرراو ، وك  مررا مررن "فررت "، فرري السرراب

دعوتدما إلى سلسلة إضرابا  لمولفي الحكومة اتأذ  وفل دواف  اعتبرتدرا فأصرية. وكانر  النمابرة 
تعررض رئيسردا إلرى المماضرا  مرن جانرل وليرر العمرا السرابل الردكتور  إترردع  إلى تلك اإلضررابا  

 أحمد مجدحني على ألفية فأصية.
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، أن نمابة المولفين في الوليفة العمومية وير قانونية، واتدمر   ذه اإلضرابا  إتروأعلن  السلطة، 
قادتدا بر "مأالفة المانون وتعطيا مرافل الدولة واإلضرار بمصال  الوطن والمواطنين". وجاي في بيان 
صدر عرن ديروان الرئاسرة: "إن مرا يسرمى بنمابرة العراملين فري الوليفرة العموميرة ليسر  جسرمان قانونيران، 

   مسوغ قانوني على اإلط ل، وبالتالي ح وجود لدا من الناحية المانونية".ولم تنف  ب 
وعمد ممتلون عن الكتا البرلمانية اجتماعان عمل صدور المرار رفضوا فيه احعتمراا، وطرالبوا برقط ل 
النمررابيين. ورد  السررلطة بقصرردار مررذكر  اعتمرراا للمرردير العررام للمجلرر  التفررريعي، فرري مررا يبرردو، علررى 

 ة عمد احجتماع في المجل  وصدور البيان.ألفي
تررر  ررذه التطررورا ، عمررد كررا مررن كتلررة "فررت " البرلمانيررة، والمجلرر  التررور  للحركررة، اجتماعرران لبحرر   واا
األلمة. وأصدر  كتلة "فت " التي يترأسدا عضو اللجنة المركلية للحركة علام األحمد بيانان أعلن  فيه 

نفيذية لحريرة العمرا النمرابي والحريرا  العامرة"، معتبرر  اإلجررايا  رفضدا ما أسمته "انتداك السلطة الت
 التي تعرض إليدا رئي  النمابة ونائبه "وير قانونية".

وأعلنر  الكتلرة أندرا فري حالرة انعمراد دائرم بدرردف "متابعرة  رذه األلمرة برين الحكومرة والنمابرا  مر  كافررة 
حرية العما والتنليم النمابي وسرياد  الجدا  ذا  احأتصاص للتوصا إلى حا سري  يكفا ويصون 

المانون ويغلل لغة الحوار، ويندي كافة اإلجرايا  وير المانونية التي اتأذ  أ ا المرحلرة األأيرر " 
 وفل ما جاي في البيان.

وقرراا أمررين سررر المجلرر  التررور  لحركررة "فررت " إن المجلرر  تررداعى لعمررد اجتمرراع عاجررا لبحرر  اعتمرراا 
مجلررر ، وصررردور مررررذكر  اعتمررراا بحرررل أريفرررة، و رررو أيضررران عضرررو فرررري لكارنرررة، و رررو عضرررو فررري ال

 المجل . وأضاف أن المجل  التور  سيصدر ححمان بيانان في  ذا الف ن.
لكن ممربين من الرئي  محمود عبا  قالوا إن الرئي  مراض فري اتأراذ اإلجررايا  ال لمرة لوقرف مرا 

يصرررفوندا ب ندرررا "ح معنرررى لدرررا" و"ويرررر وصرررفوه برررر"حالة التسررريل" التررري نجمررر  عرررن الميرررام بقضررررابا  
 قانونية" و"وير مبرر " و"فأصية" في المطاع الحكومي.

 44/44/4144، الحياة، لندن
 
 سنحمل معركة الدفاع عن القدس مهما كانت التضحيات عزام األحمد في مهرجان عرفات:  .00

 أبرو  عرن الررئي  تحد  علام األحمد عضو اللجنة المركلية لحركة فت  ممرت: حمدان الحاع -عمان
إحيراي للرذكرى  ةأمر ، بمناسربفي قصر التمافة بمدينة الحسين للفربال مسراي ، في مدرجان أقيم مالن

حي  قاا: لي  سد  على اللغة والمأيلة ، العافر  حستفداد الرئي  الفلسطيني الراحا ياسر عرفا 
الكر م واكتمالره المكتررف كري نرررى العرفاتيررة وواقعدرا، ح برد مررن رو   األسرطور لمروا تت مرا فيرره فضراي 
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، واتررل الأطررو  ح يعرررف األلغرراممررن حمرروا  األأطرررحنكترره فرري المفرري ملكررا بررين حمرروا المتناقضررا  
 وير ان يصعد والكا الوطني معه يصعد.

 أبروعفر سنوا  علرى رحيلره المرر لكندرا عفرر سرنوا  مرن انبعاتره الجديرد، حير  رفيرل دربره الررئي  
أوتررهمررالن  عررالي ذاتدررا، وح األ إلررىويصررعدون  أح مررهيعررا ماضررون علررى دربرره يحملررون جم وأبنرراؤه واا

 يعرفون وير  ذا الصعود.
امتنررا العربيررة وكرا المرروى المتطلعررة للحريررة  أبنراييحتفررا فررعبنا الفلسرطيني والمرروى الحيررة مررن  وأضراف:

 أنيومرا بعرد يروم ، والفرعل الفلسرطيني يؤكرد مارع أبووالعدالة والتمدم في العالم بقحياي ذكرى الفديد 
جيرا، لتؤكرد انره الحاضرر أبردا وانره لرن يغيرل،  عمرار ترلداد عممرا واتمرادا جري  بعرد أبومبادئ وتعاليم 

فرعبنا لمطعران المتطررفين والمسرتوطنين  أبنرايالتري يتصردى فيدرا  األيرامولعا ما يدور في المد   رذه 
يررر معالمدررا الفلسررطينية العربيررة ، وتغياألقصررىورر   الصررداينة و ررم يحرراولون تدويررد المررد  والمسررجد 

المرد  التري كانر  حلرم "ابرو عمرار" الردائم والتري لرم تغرل عرن  -ومسريحيتدا وقدسريتدا إسر ميتداونلع 
تفكيررره لحلررة واحررد .. نمرروا لررر "أبررو عمررار" نررمن قريررر العررين ف بنرراؤك متمسرركون بالعدررد وماضررون فررري 

ارك "علررررى المررررد  رايحررررين فرررردداي معركررررة الرررردفاع عررررن المررررد  وممدسرررراتدا، و تافررررك وأنرررر  فرررري حصرررر
 بالم يين" سيبمى حاضرا محركا لنا.

رررة عربيرررة ونحرررن الفلسرررطينيين بفررركا أررراص أن نوحرررد صرررفوفنا  أنوقررراا: نررردرك  علينرررا مسرررؤوليا  ك مي
 إحونندي حالة احنمسام المت لم اسرتمراره مر  اسرتمرار اححرت ا، ورورم كرا الصرعال وتنكرر الربعض 

حدتنا الوطنية، والتألص من آفة احنمسام بتنفيذ ما اتفمنا عليه، وتعريرة وفضر  ح بد من حماية و  أننا
 ذلك وعلله عن حياتنا ولفله من بين صفوفنا... أمامكا من يض  العراقيا 

نسرتمر علرى طريمره التري فرمدا  أنلتكن الذكرى العافر  لرحيا "أبو عمار" مناسبة نجدد العدد والمسرم 
 فعبنا.كا طاقا   لنا بتعميل وحدتنا وتجنيد

المرد  وفري مسرير   أسروارالجريش العربري التري سرمط  فرول  أبطراا.. دمراي األردنفي  ألفمائناوأقوا 
وكررررا  األقصررررىدفاعررررا عندررررا وعررررن المسررررجد  4981العررررام  األولررررىتورتنررررا المعاصررررر  وفرررري احنتفاضررررة 

ركتنررررا الواحررررد  فرررري مع األقرررروىسررررتبمى الرررررابط  4998الممدسررررا  وفرررري معركررررة الكرامررررة الأالررررد  العررررام 
 .وأردنيينفلسطينيين 

عمررار" ماضررون معررا وسررويا حتررى  أبررووأررتم كلمترره بررالموا: فرري الررذكرى العافررر  لرحيررا قائرردنا الأالررد "
تصب  المد  عاصمة دولتنا الفلسطينية المستملة ولم يألل بعد بين صفوفنا من يتنالا عن ذر  ترال 

 من فلسطين..
 44/44/4144، الدستور، عّمان
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 ق فلسطيني في عين الحلوة: تشكيل "اللجنة األمنية العليا"اتفا .02

الفلسرطينية فري  واألطرربرين مأتلرف المروى  األمنريأنجرل أمر  توقير  احتفرال السياسري : محمد صال 
فصائا "منلمة التحرير الفلسطينية" وقوى التحالف الفلسطيني والموى اإلس مية و"أنصار هللا"، وذلك 

 مّر اللجنة األمنية في عين الحلو .أ ا اجتماع موّس  في م
ونرررّص احتفرررال صرررراحةن علرررى تفررركيا "لجنرررة أمنيرررة فلسرررطينية عليرررا"، تكرررون مسررراند  وداعمرررة سياسررريان 

المفررتركة فرري عررين الحلررو  وألعمرراا "لجنررة المتابعررة". ومررن المفترررض أن يكررون  األمنيررةوتنليمرران للمررو  
يرادا  "الصرف األوا" الرذين ينتمرون إلرى كرا المروى قياديو ا من المسؤولين السياسيين واألمنيين مرن ق

 في مأيما  منطمة صيدا.
العليرا جراي إترر تجربرة المرو   األمنيرةوأفار  مصرادر المجتمعرين إلرى أّن "احتفرال علرى تفركيا اللجنرة 

الفلسررطينية المفررتركة والترري تعتبررر ناجحررة وأد  الغايررة مررن إنفررائدا وسررا م  فرري منرر  الترروتر  األمنيررة
بعاد ا عن المأيم".ولجم تد  اعيا  األحدا  واا

وأّكد  أّن "مدام اللجنة األمنية العليا  ي متابعرة األمرور احجتماعيرة مر  األ رالي فري حراا وجرود أ  
 مفاكا، إضافة إلى مؤالرتدا للمو  األمنية واللجنة وسّد أية تغر  قد تم  في مأتلف المجاح ".

فررري  األ لررريحرررد  الوطنيرررة واسرررتمرار األمرررن والسرررلم وفررردد  المصرررادر "علرررى ضررررور  الحفرررال علرررى الو 
 المأيم والجوار وعدم احنجرار أل  مفروع فتنة أو إأ ا ب من المأّيم".
عرررل "علررى الجدررود الترري  أبررومررن جدترره، أتنررى قائررد قرروا  األمررن الرروطني الفلسررطيني اللررواي صرربحي 

 ".األمنيةبذلتدا لجنة المتابعة والمو  
 44/44/4144السفير، بيروت، 

 

 محيسن يدعو حماس لرفع الغطاء عن فتحي حماد ويحملها مسؤولية التفجيرات .03
دعا عضو اللجنة المركلية لحركة فت  د. جماا محيسرن حمرا  إلرى رفر  الغطراي عرن فتحري : رام هللا

 حماد المسؤوا عن تفجيرا  ول .
التفجيرررا   حمررا  مجبررر  علررى تحمررا مسررؤولية أن، أمرر وأكررد محيسررن فرري حرردي  مرر  إذاعررة مرروطني 

حمررا  ولعرر  ملفررا  المدررام بررداألدا  أن إلررىالتري تبرر  أن فتحرري حمرراد  ررو مررن يمررف وراي ررا، مفرريران 
 وملف األمن الداألي مولع لدى فتحي حماد، وبالتالي  ي تتحما مسؤولية الجرائم التي ارتكبدا.

ن كان حماد  قد أررع عرن وقاا محيسن: "حما  يجل أن تتحما مسؤولية الألا في داألدا، حتى واا
 إطار الحركة  ي المسؤولة عن محاسبته، ومسؤولة عن التفجيرا  التي حدت ".
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وأفار محيسن إلى أن فتحي حماد ارتكل جريمة سابمة بحرل كروادر حركرة فرت  فري المطراع فري وقر  
كانرر  المفاوضررا  تجررر  فرري المررا ر ، مررا أدى إلررى ممتررا العديررد مررن قرراد  حركررة فررت ، محمرر ن حمررا  

عاد  اإلعمار في قطاع ول ، موضحان أن ممارسرا  حمرا  ترؤتر مسؤولية ت د ور عملية المصالحة واا
 على موقف الدوا المانحة.

، إلعرررراد  1008وأضررراف محيسررررن: "تررررم تأصرررريص مبلرررري مررررا يمررررارل أربعررررة مليررررارا  دوحر فرررري عررررام 
منفرا  لرم اإلعمار في قطاع ول ، ونتيجة عدم تسليم حما  للسلطة الوطنية المسرؤولية، كتيرر مرن ال

الدوا المانحرة ح تمردم المسراعدا  عبرر حرلل أو فصريا معرين  أن إلىتتم تسويتدا حتى اآلن"، حفتان 
األمررم المتحررد  والجدررا  المعنيررة كمررا تررم احتفررال،  وبقفرررافبررا مررن أرر ا حكومررة الوفررال الرروطني، 

 اإلعمار.حكومة الوفال الوطني سيؤتر بفكا سلبي على عملية إعاد   إبعاد أنمحذران من 
 44/44/4144، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 ما قصة الصندوق األسود في مهرجان رفح؟تقرير:  .04
أتررار عررض كتائررل الفرديد عررل الردين المسررام الجنرا  العسرركر  لحركرة المماومررة : أررراص صرفا –رفر  

ورل   اإلس مية  حما ي أ ا مدرجان "عدرد احنتصرار للمرد  والفردداي األبررار" بررف  جنرول قطراع
تسرراؤح  لرردى  -ُكتررل عليرره برراللغتين العربيررة العبريررة  الصررندول األسررودي -أمرر  صررندول أسررود كبيررر

 كتير من المتابعين.
وتحررد  نائررل رئرري  المكتررل السياسرري لحركررة  حمررا ي إسررماعيا  نيررة فرري وقرر  سررابل أرر ا ليارترره 

كرررر الميرراد  بالحركررة  لرررف  عررن أن رفرر  تعتبررر "الصررندول األسررود" وأأفرر  كتيرررا مررن األسرررار، كمررا
 مفير المصر  نف  الحدي  في مناسبة أأرى برف .

وتبمررى  كبيررر،وقرراا المصررر : "رفرر  لررديدا أسرررار كبيررر  أأفتدررا فرري المعركررة لررن تكفررف عندررا إح بررتمن 
 رفر  الصرندول األسرودي وصرانعة احنتصرار، فيمرا كرررر عبرار   رفر  الصرندول األسرودي ُمجرددنا أرر ا 

 ميين المياد  فتحي حماد..".حفا لتكريم اإلع 
ومنرذ ذلررك الحررين ترم تررداوا تلررك العبررارا  بكترر  مررن قبررا وسررائا اإلعر م ومواقرر  التواصررا احجتمرراعي 
ونفطاي اإلع م الجديد، حترى حولدرا الربعض إلرى   راش ترالي، وأصرب  يطلرل علرى رفر   الصرندول 

 ا قال  قيادا  حركة حما .األسودي، لما ُتأفيه من أسرار أ ا معركة العصف الم كوا، كم
" 401"، وقراذف "M75وعرض  المسام أ ا المدرجران مجموعرة مرن الصرواريم المصرنعة محلينرا كرر "

وويررررره مررررن الصررررواريم والمنصررررا  والمضررررادا  األرضررررية، وبحوار ررررا الصررررندول األسررررود، الررررذ  أتررررار 
مسرررلحين مرررن كتائرررل الجمرررا ير وضررريوف المدرجررران ووسرررائا اإلعررر م التررري الرررتمط لررره صرررورنا وبجرررواره 

 المسام.
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وتسايا الكتير عن سبل إصرار ذكر الصندول األسود بكا مناسبة في رف  من قبا قيادا  حما ، 
وعرض الصندول المصمم من قضبان حديدية وقطعة مرن الجلرد األسرود ُتغطيره ألوا مرر  علرى  يئرة 

 ُمجسم، ما ُيتير فضوا الكتير لمعرفة ما ُتأفيه رف .
ألمر ربما يعود ألسرار حوا مصير الجنرد  المفمرود فري رفر   ردار جولردن، الرذ  وترى مصادر أن ا

اأتف  أتاره في عملية ُمعمد  في األوا من أوسط  الماضي أ ا افتباك مسل  فرقي المدينة، أو 
فيمررا يرررى الرربعض أن  ربمررا عررن أسرررار أأرررى ُيأفيدررا المسررام وح يريررد الحرردي  عندررا فرري  ررذه المرحلررة.

ل األسود في المدرجان والحدي  عنه في تصاري  سابمة على لسان قاد  مرن حمرا ، عرض الصندو 
بدذا اإلطار،  و بمتابرة رسرالة قويرة للكيران اإلسررائيلي، "أن لردى رفر  كتيرر مرن األسررار ح يمكرن أن 

 عندا بالمجان، دون ممابا..". اإلفصا يتم تمديمدا أو 
اي رف  الذين ارتموا أر ا معركرة العصرف المر كوا، وفدد المدرجان الذ  أقيم على فرف تكريم فدد

فررديدنا، وعلررى رأسرردم قائررد لررواي رفرر  رائررد العطررار، والمائررد محمررد أبررو فررمالة  111والبررالي عرردد م نحررو 
 نياا منصور وص   أبو حسنين، حضورنا حافدنا.اومحمد بر وم، وقيادا  سرايا المد  د

لرذين انتفرروا داأرا وأرارع المدرجران، وسربمه عررض وفارك في ت مينه المئا  من عناصرر المسرام، ا
نلمترره الكتائررل لمجا ررديدا فرري الطرقررا  بواسررطة الجيبررا ، فيمررا تلينرر  منصررة المدرجرران بمجا ررد  
وحد  المنص بسر حدم وم بسردم الُمتيرر  والمميرل ، فيمرا فرارك  طرائر  صرغير  فري تصروير المدرجران 

 من السماي.

 44/44/4144، (وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا

 

 إلحباط مخطط لدحالن قبل التفجيرات عباس طلب إلغاء مهرجان عرفات"العربي الجديد":  .05
علم  "العربي الجديد" من مصادر ممربة من حركة "فت "، أّن الررئي  الفلسرطيني : ر ضياي أليا ول 

حرا ياسرر عرفرا  ولعيم الحركة محمود عبا ، طلرل إلغراي مدرجران الرذكرى العافرر  لوفرا  الرلعيم الرا
الرررذ  كررران ممررررران إقامتررره للمرررر  األولرررى منرررذ احنمسرررام، قبرررا التفجيررررا  التررري اسرررتددف  منرررالا قيرررادا  

 فتحاوية في مدينة ول  وفمالدا فجر الجمعة الماضية.
وألغررر  "فرررت " مدرجررران عرفرررا  يررروم الت تررراي الماضررري فررري سررراحة الكتيبرررة وربررري مدينرررة ورررل ، بعرررد أن 

واألجدررل  األمنيررة فرري وررل  عررن ت مينرره، عمررل سلسررلة احتدامررا  الترري طاولرر  اعتررذر  حركررة "حمررا " 
 الحركة ومحاولة إلصال التفجيرا  بدا.

وقالرر  المصررادر، الترري افررترط  عرردم ذكررر اسررمدا، إن تمريررران وصررا إلررى عبررا  مررن ممررربين منرره فرري 
ن علرى مجريرا  ول ، يفير إلى مأاوف بف ن سيطر  تيار المياد  المفصوا من الحركة محمد دح 
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المدرجرران، بعررد أن ت كررد تجديررل  ررذا التيررار كررا فرريي للسرريطر  علررى المدرجرران وتحويلرره إلررى اسررتفتاي 
 داألي بين الرجلين.

وذكررر  المصررادر فرري تمرير ررا لعبررا ، أن تيررار دحرر ن، أو مررا يطلررل علرريدم بررر"المتجنحين تنليميرران"، 
سرريتم رفعدررا فرري المدرجرران. كمررا أفررار  قرراموا بطباعررة مليررون صررور  ألبررو عمررار مرر  دحرر ن، وكرران 

المصادر إلى أّن التمرير ذكر أن جمي  باصا  المواص   فري ورل  ترم حجل را مرن قبرا  رذا التيرار، 
إلررررى جانررررل توليرررر  مبررررالي ماليررررة علررررى الفتحرررراويين المحسرررروبين علررررى دحرررر ن للمفرررراركة الفاعلررررة فرررري 

 المدرجان.
اي المدرجرران، ألن المعطيررا  الترري تجمعرر  و رري وأوضررح  المصررادر، أن التمريررر ُأررتم بتوصررية بقلغرر

كتير ، تفير إلى أن اححتكاك بين عناصر التيارين سيكون حتميان، وأّن أنصار دح ن، جدلوا نفسدم 
 جيدان لدذا اليوم إللدار نفوذ م الداألي على الحركة في المطاع.

ذا كان أحد التيارين  و األكبرر، وتنمسم حركة "فت " في ول  بين التيارين، ولي  معروفان بالضبط ما إ
لكررن المؤفرررا  الترري تجمعرر  أأيررران ترردلا علررى أن تيررار دحرر ن برردأ ينمررو بسرررعة حفتررة أرر ا الفتررر  
األأير ، م  تلايد نفاطا  أنصاره في الساحة الغلية واتساع رقعة أعمالدم والتري كانر  محصرور  فري 

 جنول المطاع، لتطوا كا المطاع.
 43/44/4144، نالعربي الجديد، لند

 
 يتباهى بالحل األمني في القدساإلسرائيلي  الداخلي وزير األمن .06

في المد   "تراج  أعماا الفغل"تبا ى ولير األمن الداألي اسحل أ ارونوفتش بر : الحيا  –الناصر  
. من " جما  إر ابية أأرى"، متوقعان في اآلن ذاته "بفعا السياسة الصارمة التي تنتدجدا الفرطة"
دته، رأى رئي  البلدية اإلسرائيلية للمد  نير بركا  أن استتبال األمن في األحياي الفلسطينية في ج

 المد  سيتحمل م  بماي الفرطة اإلسرائيلية في  ذه األحياي.
إسرائيا "وقاا أ ارونوفتش أتناي تسلم الضابط تفيكو إدر  مدماته ضابطان لفرطة لواي المد ، إن 

من اإلر ال الفعبي... وأفتِرض أن تحصا أحدا  و جما  أأرى، لكن  تعيش فتر  ليس  سدلة
. وأضاف ان الفرطة تلحل تراجعان في حجم األحدا ، "الرد الصارم الذ  اتبعناه  و الرد الم ئم

لكن ما لال   ناك أحدا ، أصوصان في منطمة التما   األحياي الفلسطينية المحاذية لألحياي "
 ."احستيطانيةي

وحوا  ذا الموضوع لن نتداون، "  المسجد األقصىي  و مركل األحدا ، "جبا الديكا"ن وتاب  أ
ولن نسم  أل  من المتطرفين بتغيير الوض  المائم... سنعيد الددوي والفعور باألمن، وسننتصر في 



 
 

 
 

           48ص                                     3398 العدد:    44/44/4144 الجمعة التاريخ:

جبا الديكا وتم  ". وقاا ضابط الفرطة المنتدية وحيته أنه في حاا تحمل الددوي في " ذه المعركة
ودعا  ."مليد من الوق  إلىمعالجة المتطرفين من الجانبين، سيعود الددوي... لكن المس لة تحتاع 

لى احستعانة بوسائا  م"الندج الصار "رئي  البلدية نير بركا  الفرطة إلى مواصلة  الذ  اتبعته، واا
اإلسرائيلية في تكنولوجية لرصد أعماا رفل الحجار  والمفرقعا  النارية. وأضاف أن انتفار الفرطة 

 األحياي الفلسطينية يجل أن يتواصا.
 44/44/4144، الحياة، لندن

 
 هانتنياهو يتدخل لحلو  حرب غزةب وجيشها بسبب اإلخفاقات "إسرائيل"حرب علنية بين مخابرات  .07

في أضم التحميما  الداألية التي تجر  في إسرائيا حوا الحرل : الفرل األوسط - تا أبيل
ول ، نفل أ ف فديد ووير مسبول بين جدال المأابرا   الفاباكي والجيش،  األأير  على قطاع

بلي حد توجيه احتداما  المتبادلة بفكا علني، ما دف  رئي  الولراي بنيامين نتنيا و إلى التدأا 
 .لوتوجيه توبيم إلى رئي  الفاباك يورام كو ين، ورئي  أركان الجيش بيني وانت

إلى قضية األنفال الحربية التي حفرتدا قوا  حما ، وامتد  من ول   ويعود الأ ف بين الطرفين
إلى األراضي اإلسرائيلية، بددف أطف جنود إسرائيليين وتنفيذ عمليا  تفجير في العمل اإلسرائيلي، 
وقد اكتفف الجيش اإلسرائيلي  ذه األنفال مت أرا، ووجد أندا أكتر عددا وعد  من التمديرا . وفي 

داألية اتدم الجيش المأابرا  ب ندا ضللته، وب ندا لم تبلي في الوق  المناسل عن حجم التحميما  ال
يوما. وقد بادر  المأابرا  إلى  14اللا ر  وأأطار ا، ما أطاا في عمر الحرل على ول  حتى 

الرد العلني على  ذا احتدام، وقال  إندا أبلغ  الجيش رسميا في فدر يناير  كانون التانيي 
ب مر  ذه األنفال، وبكوندا ستفكا أطرا حربيا، تم عاد  وحذر  في مار   آذاري  الماضي

الماضي من أطورتدا، ولدر عدد من كبار ضباط المأابرا  الحاليين في تمرير تلفليوني للمنا  
 التانية اإلسرائيلية يتدمون فيه الجيش مبافر  ب نه أ ما  ذه التحذيرا ، واستأف بدا.

بية لا ر  على  ذا احتدام، وبع  برسالة فكوى حاد  إلى نتنيا و نفر  في بعص لوقد رد وانت
بين الطرفين. كما أرسا إلى  "ألمة تمة وير مسبوقة"الصحافة اإلسرائيلية، أم ، تؤكد أن  ناك 

رئي  الحكومة رسالة احتجاع حاّد  ضّد رئي  الفاباك يورام كو ين، على ألفية الحرل التي 
ألأير، حّذر فيدا من أّن  ناك ألمة تمة حاّد  بين الجيش والفاباك، كما دعا اندلع  في الصيف ا

 نتنيا و إلى دعو  كو ين لمعالجة األمر.
 44/44/4144، الشرق األوسط، لندن

 



 
 

 
 

           49ص                                     3398 العدد:    44/44/4144 الجمعة التاريخ:

 : الحرب القادمة قد تحدث على جبهتي لبنان وغزة معا  موشيه آرنس .08

م   حرل المادمة في جبدتي الفماا"موفيه آرن " اندحع الولير الحرل الصديوني السابل رج  
، كحركة حما  حةردع منلما  مسلّ معتبران أّنه من الصعل ، م  حركة حما  والجنول "حلل هللا"

نتصر في تس ادب نّ تدا ف فل التأطيط لديدا بعيد، و ي مستعد  لتمديم الضحايا انط قا من قناع
يتم من أ ا لياد  السنين بين موجة  الردع "إسرائيا" بدأ  تفدم أنّ  وأوض  "آرن " أنّ  الحرل.
 ذه المنلما  التي حصل   فكر  أنّ ، مفيران إلى أّن ة ضد حما  في ول بعد كا عمليّ و وأأرى، 

وأّن رسالة الردع التي يموم بدا على الصواريم لن تموم باستعمالدا، وستتركدا تصدأ، ح يمكن تمبلدا، 
ولف  إلى أّن "تا أبيل" قد تضطر للدأوا في حرل . فكر  من الضرور  إلغائداالجيش الصديوني، 
لدجوم واس  من الصواريم، فدي تستطي   كام ن  ح تفكا ردان  "ةالمبة الحديديّ على جبدتين، وأّن "

تدديد الحرل من ، مضيفان أّن الدفاع عن عد  أ داف ذا  قيمة، لكن لي  عن جمي  المواطنين
، مفكلة أاصة، ومحلور أن تبمى بدون حا لفتر  رائيا""إسالفماا والجنول على كا المواطنين في 

 .من الوق 
 43/44/4144، 3411التقرير المعلوماتي 

 
  %6أشهر إلى  عشرةخالل  "إسرائيل"انخفاض أعداد السياح لـمكتب اإلحصاء اإلسرائيلي:  .09

السيا  ، إن أعداد سرائيليقاا تمرير صادر عن مكتل اإلحصاي المركل  اإل: األناضوا –اسطنبوا 
، ممارنة م  نف  الفتر  من %9الوافدين تراج  أ ا الفدور العفر  األولى من العام الجار  بنسبة 

 العام الماضي.
أن عدد السيا  الوافدين إلى "إسرائيا" منذ مطل  العام  -بحسل وكالة األناضوا-وأضاف التمرير 

مليون سائ   1799 ، ممارنة م  مليون سائ 1718الجار ، وحتى نداية الفدر الماضي بلي قرابة 
 ألف سائ . 41174أ ا الفتر  المنالر  من العام الماضي، بانأفاض بلي 

، لوح 1043وبحسل التمرير؛ فقن أرقام العام الحالي كان يفترض بدا أن تكون أفضا من العام 
 عملية "الجرف الصامد".

 44/44/4144، السبيل، عّمان

 
 أدراج الرياح تذهب 2005منذ  سطينيين ضد المستوطنين وجنود االحتاللمن شكاوى الفل %92": دينيش " .21

ملف  4،011تنفر منلمة حمول احنسان يش دين اليوم معطيا  متابعة لنتائج التحميما  في 
تحميل تم فتحدا في الوحدا  المأتلفة في فرطة لواي فا ، في أعمال فكاوى تمدم بدا فلسطينيون 
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، انتد  1041-1001ير المعطيا  المحدتة الى انه بين السنوا  بمساعد  منلمة يش دين. تف
فمط من ملفا  التحميل بتمديم لوائ  اتدام ضد اسرائيليين مفتبه بدم بالم  بالفلسطينيين  171%

تمريبا في نسبة لوائ  احتدام الممدمة  %4و و معطى يدا على انأفاض بنسبة  -وممتلكاتدم
واد  استدداف الفلسطينيين وممتلكاتدم. فحص الم بسا  التي تم للمحاكم في أعمال التحميل في ح

من الملفا  التي اتأذ فيدا  %8171فيدا او ل ملفا  التحميل في فرطة لواي فا  يدا على أن 
ملف تحميلي  188والبيتدا الساحمة   -قرار ندائي تم او قدا بسبل ففا الفرطة في التحميل

 لى المأالفين أو جم  أدلة كافية لتمديم المفتبه بدم للعدالة. بسبل ففا المحممين في العتور ع
تم فت  تحميما  الفرطة في أعمال فكاوى تمدم بدا الفلسطينيون في اعمال حواد  اط ل نار، 
اعتدايا  عنيفة، رفل حجار ، احرال، تمطي  افجار، الم  بالحيوانا ، سرقة محاصيا لراعية، 

ة، تدديدا ، تنكيا ووير ا اقترفدا مواطنون إسرائيليون  التولي  البناي فول أراض فلسطينية أاص
يلدر فحص المعطيا  أ ا العامين  التفصيلي ألنواع المأالفا  منفور في ورقة المعطيا ي.

ي أن اقامة المسم الجديد للجريمة على ألفية قومية في لواي فا  لم يؤد  1041-1043األأيرين  
لدياد نسبة اأفال فرطة إسرائيا في التحميل بالمأالفا  على ألفية الى تحسن التحميما ، والى ا
ملف من ملفا  التحميل التي تتابعدا يش دين تم فتحدا في  419أيديولوجية بحل الفلسطينيين. 

ملف مندا من قبا  409. وقد انتدى التحميل في 1041-1043اعمال فكاوى قدم  بين السنوا  
ي ضد المفتبه %479واحدعاي، وقدم  لوائ  اتدام في ملفين اتنين  السلطا  المسئولة عن التحميل 
ملفا  بعلة "عدم  1ملف بعلة "مأالف وير معروف"، او ل  89بدم. وفي الممابا، فمد تم او ل 

كفاية األدلة"، وااو ل ملفين اتنين بعلة "انعدام المأالفة الجنائية" وير أن يش دين قدم  استئنافا  
تحميل  409بعد معاينة مواد التحميل. إن  ذه المعطيا  تعني أنه من بين بأصوص او قدا 

مندا ضمن  %8979للفرطة تم فتحدا في العامين األأيرين وانتد  معالجتدا فمد تم او ل 
إن احأفال المتواصا للواي فا  في  ذا المجاا ينب  من سلسلة  م بسا  تدا على ففا التحميل.

في المنلومة المسئولة عن التحميما ، كما تم استعراض ذلك في تمرير من األعطال واحأفاقا  
. وقد افار التمرير الى أن أكتر من نصف 1009"قانون في اللا ر" الذ  نفرته يش دين في العام 

التحميما  التي تم فحصدا اتسم  باح ماا، انعدام المدنية، قلة نفاطا  التحميل وعدم استيفاي 
لتحميل.  ناك تمرير اضافي ليش دين يتاي  التحميما  التي أدار ا لواي فا  في المعايير الدراجة ل

، ويلدر أن احأفاقا  واألعطال الأطير  التي تم 1041السنوا  األأير  سيتم نفره في نداية 
 التمرير السابل لم تتم معالجتدا، و ي ُتميل أعماا التحميل في لواي فا  اليوم أيضا.باستعراضدا 

44/44/4144ش دين لحقوق االنسان، منظمة ي  
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 مواجهات عنيفة وعدد من اإلصابات في بلدة العيسوية شرقي القدس .20

اندلع  تلا را  ومواجدا  في المد  المحتلة، أم ، ما أدى إلى  عبد الرؤوف ارناؤوط، وكاح :
 وقوع إصابا .

جه برصاصة مطاطية ونما فتى فلسطيني بصور  عاجلة، أم ، إلى المستففى بعد إصابته في الو 
 أطلمتدا الفرطة اإلسرائيلية أتناي مواجدا  في العيساوية، بحسل أطباي.

وأعلن أطباي في "الد ا األحمر" أن الرصاصة أصاب  الفتى بين عينيه وحطم  أنفه وتسبب  
 بنليف كبير. ونما إلى مستففى قريل تم إلى مستففى  داسا في المسم الغربي من المد .

فأصان آأر أيضان بسبل تنفمدم الغال بعد أن ألم  الفرطة قارور   49على معالجة وعما أطباي 
 وال على حافلة محلية، كما قالوا.

واندلع  الصداما  في وق  مبكر عندما حاوا نحو مائة فأص بيندم ط ل قط  الطريل الرئيسة 
 التي تربط المد  الفرقية بالبحر المي .

لاير، العضو في لجنة المتابعة في الحي، فقن أ الي الط ل كانوا وبحسل النافط المحلي رائد أبو 
 يريدون اححتجاع على وض  الفرطة كت ن إسمنتيةن عند ت تة من أصا أربعة مداأا إلى الحي.
واعتبر السكان أن ما يحصا بمتابة "عمال جماعي" يمنعدم من التوجه للعما في المطاعا  

 المدرسة. اليدودية أو مرافمة أطفالدم إلى
44/44/4144األيام، رام هللا،   

 
  تعليمات لجنود االحتالل بإطالق الرصاص الحي على مطلقي المفرقعات باتجاههم .22

أصدر  قياد  الجبدة الوسطى لجيش اححت ا تعليما  جديد  للجنود، : وكاح ، أسامة العيسة
 طلمون المفرقعا  باتجا دم.يسم  بموجبدا لدم بقط ل الرصاص الحي على متلا رين فلسطينيين ي

وقال  المنا  التانية للتلفليون اإلسرائيلي أم  ان التعليما  بف ن إط ل النار التي عممدا جيش 
اححت ا على جنوده، تمضي بقط ل الرصاص الحي في أ  وض  يكون فيه أطر على حياتدم، 

 وعندما ح تكون  ناك إمكانية لحماية أنفسدم إح بقط قه.
جيش اححت ا يعتبر إط ل المفرقعا  لا ر   امفية وح تفكا أطرا على حيا  جنوده، إح وكان 

أنه وفما لتمرير ستنفره مجلة "بمحانيه"، التي يصدر ا جيش اححت ا في عدد ا الصادر اليوم 
الجمعة، فقنه تم تعديا تعليما  إط ل النار بحي  سيسم  بقط ل الرصاص الحي ضد 
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فلسطينيين الذين يستأدمون المفرقعا  ضد الجنود، بادعاي اتساع  ذه اللا ر  في المتلا رين ال
 الفتر  األأير .

44/44/4144الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 تثبيت بوابات إلكترونية على مداخل المسجد األقصى األوقاف اإلسالمية بالقدس ترفض مخطط  .23

وقاف اإلس مية في المد  الفيم علام ورفض مدير عام األ عبد الرؤوف ارناؤوط، وكاح :
الأطيل، مأططا  ولير األمن الداألي اإلسرائيلي تتبي  بوابا  إلكترونية على جمي  مداأا 

 المسجد األقصى لفحص وتفتيش الداألين إليه.
وقاا الفيم الأطيل لر"األيام": لم يتم التفاور م  األوقاف بدذا الف ن ونرفض التفاور بف نه فدو 

 من أساسه وح نمبا به على اإلط ل فدو انتداك فل للوض  المائم في المسجد األقصى.مرفوض 
وكان ولير األمن الداألي اإلسرائيلي يتسحال ا رانوفيتش قاا: إن الفرطة ستتب  أجدل  الكفف 
على المعادن على بوابا  المسجد لفحص المصلين المسلمين وحاجياتدم، مفيران في ممابلة م  

 وأنه سيعيده. 1000إلسرائيلي إلى أن  ذا األمر كان سائدان قبا العام التلفال ا
إح أن الفيم الأطيل نفى  ذا األمر، مفيران إلى أنه لم تكن  ناك أ  معدا  لفحص المصلين على 

 .1000بوابا  المسجد قبا العام 
حنتداكا  الفلة بمعنى وقف ا 4991وقاا: "المطلول  و إعاد  الوض  إلى ما كان عليه منذ العام 

حينما بدأ  بالسما  للمستوطنين باقتحام  1003التي بدأ  بدا الفرطة اإلسرائيلية بعد العام 
المسجد عبر بال المغاربة وبحماية الفرطة في الوق  الذ  يتم فيه فرض قيود على دأوا المصلين 

 المسلمين إلى المسجد ألداي الص  ".
44/44/4144األيام، رام هللا،   

 
 شهداء أطفالالمن  % 30خالل عدوان غزة..  ألف طن من المتفجرات 18بـو ستة: االحتالل قصف أب .24

وسان أبوستة الذ  فارك ضمن الطواقم الطبية لمداوا  جرحى قطاع ول  في  د.كفف الكوي : 
بحضور رئيسة الجمعية  في الكوي  في ندو  نلمتدا الجمعية التمافية النسائية ، كففالعدوان األأير
األسلحة التي صوبدا العدو احسرائيلي نحو المدنيين ُتستأَدم ضد العسكر “أن  ،لولو  الم 

والمعسكرا  وأن المذائف والصواريم التي سمط  على المنالا مصممة لضرل جباا وم جي 
ألف طن من المتفجرا   48حفتان الى ان العدو اسمط ” عسكرية في داألدا وليس  منالا المواطنين

 لمطاع.على ا
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في المئة  30فديدان جلدم من المدنيين الفلسطينيين وأن  1049وبين ب ن الحرل األأير  انتج  
عائلة  11عامان7 حفتان الى انه تم اباد   49مندم من األطفاا استفددوا داأا مناللدم و م دون سن 

في المئة  33احف جري   40فردان باحضافة الى سموط  31ولية بالكاما تتكون كا واحد  من 
 مندم أطفاا.

طفا لديدم إعاقة دائمة في حين حرم من الكتير من احطفاا من عائ تدم  4000واضاف ان  ناك 
في المئة من  10طفا اضافة إلى أن  4800وبموا وحيدين ب  عائ   حي  يصا عدد م إلى 

واد  استفداد احطفاا في قطاع ول  يعانون من مفاكا في الصحة النفسية جراي مفا دتدم ح
 عائ تدم امامدم.

وأكد أن تفاني احطباي وتكاتفدم أ ا الحرل سا م بفكا كبير في التغلل على الكتير من 
الصعوبا  فيما سا م تكاتف العائ   في قطاع ول  سا م في ايواي المفردين الذين يصلون إلى 

 ألف فأص. 400

44/44/4144السياسة، الكويت،   
 
 الدفاع عن القدس "األقصى"ويطالب العلماء بخلع العمائم والنزول للميدانمؤتمر بغزة يطالب ب .25

أكد العديد من العلماي ورجاا الدين أ مية تفعيا وتوحيد الجدود والوسائا على   :نفوذ البكر  -ول  
المستوى المحلي واحقليمي والدولي لنصر  المد  واألقصى وحمايته من اححت ا وأفاروا الى أن 

ن المد  ح ي تي من أ ا التصريحا  والبيانا  واصدار الفتاوى وانما التحرك واحندفاع الدفاع ع
 نحو األقصى وتمديم التضحيا .

جاي ذلك في المؤتمر الذ  نلمته ولار  األوقاف أم  تح  رعاية ولير األوقاف يوسف ادعي  
 يا  الجما يرية.لنصر  المد  واألقصى بمفاركة واسعة من العلماي ورجاا الدين والفعال

وألمى حسن الصيفي ممتا ولار  األوقاف في كلمة تطرل فيدا الى معانا  أ ا المد  وما يتعرض له 
األقصى من انتداكا  اسرائيلية متواصلة مفيرا الى أن المد  ح تحتاع للتصريحا  والفتاوى با 

يم التضحيا  والدماي ت دية الواجل والتضحية من العلماي بفكا أاص ل ندفاع نحو المد  وتمد
 وطالل العلماي بأل  العمائم والنلوا للميدان وتفعيا دور الفبال للدفاع عن األقصى.

وألمى مروان أبو را  ممتا احتحاد العام لعلماي المسلمين كلمة قاا فيدا ان ما يحد  في األقصى 
 . و كارتة كبرى وح يجول ألمة العرل واحس م السكو  على ذلك
44/44/4144لجديدة، رام هللا، الحياة ا  
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 ارتكبت جرائم حرب بحق األسـرى "إسرائيل"لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالعدوان:  أمام قراقع .26

"األيام": قدم رئي   يئة فؤون األسرى والمحررين عيسى قراق ، فدادته أمام لجنة تمصي  -رام هللا  
مرررة عرررن مجلررر  حمرررول اإلنسررران التررراب  لألمرررم الحمرررائل الأاصرررة بالعررردوان اإلسررررائيلي علرررى ورررل  المنبت

 المتحد ، في العاصمة األردنية، عمان.
وقال  الديئة، في بيان صحافي، أم ، إن فداد  قراق  تضمن  واق  األسرى في سجون اححت ا، 
واتدم حكومة إسرائيا وجيفدا وأجدلتدا األمنية بارتكال جرائم حرل، وجرائم ضد اإلنسانية بحل 

احعتماا وداأا السجون، وتطبيل إجرايا  تعسفية بحمدم تتنافى م  الموانين الدولية  األسرى أ ا
 واإلنسانية وقرارا  األمم المتحد .

مواطنان من ول  اعتملوا أ ا العدوان اولبدم من الجرحى، تم اإلفراع عن  100وقاا في فدادته، إن 
إسرائيا اعتمل  منذ حليران الماضي  مندم في سجون اححت ا، حفتان إلى أن 11معلمدم، وبمي 

مندم، وأن حملة احعتماح  الجماعية العفوائية  %13أسير، يفكا األطفاا ما نسبته  3000
 تركل  في مدينة المد  المحتلة، وفمل  عددان كبيران من الفتيان واألطفاا.

على حموقدم  وأكد أن حكومة إسرائيا تمار  سياسة احنتمام بحل األسرى من أ ا احنمضاض
األساسية وفرض إجرايا  وقوانين تنتدك مبادئ حمول اإلنسان كاحعتماا اإلدار  التعسفي واعتماا 
النوال واستأدام التعذيل، واإل ماا الطبي، والعلا احنفراد  والمم  والمدا مة المستمر  بحل األسرى 

دأا ا األوطية الفتوية ووير ا من في السجون أو الحرمان من الليارا  والصحف ووسائا اإلع م واا
 اإلجرايا  المفدد  التي فرض  على األسرى في السجون.

44/44/4144األيام، رام هللا،   
 
 سرى يهددون بالتصعيد واأل "العدد الليلي"سرى: ادارة رامون تقرر استخدام هيئة األ .27

امون قرر  استأدام ذكر تمرير صادر عن  يئة فؤون احسرى والمحررين، ان ادار  سجن ر  :رام هللا
اسيرا، احمر الذ  ألل حالة من التوتر  810، والبالي عدد م «العدد الليلي ل سرى»ما يسمى 

 واحستياي داأا المعتما.
ان ادار  رامون ابلغ  احسرى بمرار بدي ما »وقاا مجد  العدر  رئي  قسم احع م في الديئة: 

النصف لي ، بحي  ح يفما جمي  احقسام والغرف ل سرى، بعد العافر  و « العدد الليلي»يسمى 
 «.بفكا كلي، وانما يكون ذلك بفكا انتمائي ل قسام والغرف وايضا للساعة

ان ممتا السجن جماا رجول اكد لمحامي الديئة أ ا ليارته له ام  األوا أن »وذكر العدر  
على احسرى ويسلبدم احستمرار الذ  احدار  بدا  بتنفيذ قرار ا فعليا، موضحا بان  ذا المرار يؤتر 
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فمد منه الكتير اص  بفعا تصرفا  ادار  السجون، ومنو ا الى ان احسرى لن يمروا على  ذا المرار 
 «.مر الكرام

44/44/41144الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 األسرى المرضى في "الرملة" يعانون ظروفا  قاسيةنادي األسير:  .28

أفاد ناد  األسير، أم ، أن األسرى المرضى في "عياد  سجن الرملة" افتكوا من  "األيرام": -رام هللا 
اللروف الصحية والمعيفية الصعبة التي يعيفوندا، مفيرين إلى أن إدار  السجن تعمد إلى إجراي 
التفتيفا  بعد منتصف الليا، أ ا نومدم، وقاا إن جمي  األسرى المابعين في السجن  م من 

سجون، و م بحاجة للراحة الدائمة، ويعيفون على المسكنا  الالمرضية في أصعل الحاح  
ونمل  محامية ناد  األسير عن األسرى في "عياد  سجن الرملة"، أندم يعانون من  والمددئا .

 الفوضى واحنلعاع الدائم، بسبل ما تموم به إدار  السجن من أفغاا لن تنتدي قبا سنتين.
44/44/4144األيام، رام هللا،   

 
 "مؤسسة يوسف الصديق" تقدم مساعدات ألسرى غزة في سجن نفحة .29

أبرل أسرى قطاع ول  المعتملين في سجن نفحة الصحراو  رسالة فكر الى مؤسسة يوسف الصديل 
لرعاية السجين وذلك بعد أن قام  المؤسسة بحملة تح  عنوان "نحن قوم ح ننسى أسرانا"، والتي 

ومنافف للحماما  وم ب  داألية وأوطية للفراش ووير ا من أدأل  أ لدا بدح  رياضية 
 أسيرا . 110مستللما  المعيفة" ألسرى ول  المعتملين في سجن نفحة والبالي عدد م 

وجاي في نص الرسالة التي بعتدا األسرى "نتمدم نحن أسرى قطاع ول  في سجن نفحة بالفكر 
طرد  110لذ  تمدم  به المؤسسة والمتمتا بر الجليا لمؤسسة يوسف الصديل على التبرع الكريم ا

 من الم ب  مما كان له أتر طيل علينا ماديا ومعنويا".
44/44/4144، فلسطين أون الين  

 
 .. السلطات المصرية ترفض فتح معبر رفح أمامهممصر تتفاقمبأزمة الفلسطينيين العالقين  .31

لسطينيين العالمين في األراضي المصرية، تتفاقم بفكا كبير ألمة المسافرين الفر: أفرف الدو  -ول  
ووالبيتدم من المرضى ومصابي الحرل اإلسرائيلية األأير ، م  استمرار إو ل السلطا  المصرية 
معبر رف  منذ أكتر من عفرين يوما، وذلك بعد أن أكد السفير الفلسطيني في الما ر  أن  ذا المعبر 

 30منطمة سيناي، عمل احعتداي الذ  أدى لممتا ح يمكن أن يفت  في لا اللروف الرا نة في 
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وأطلل العالمون في مصر منافد  جديد ، طالبوا أ لدا الرئي  محمود عبا  والمسؤولين  جنديا.
 بالعما على إنداي معاناتدم، بالسما  لدم بالعود  إلى قطاع ول ، بعد أن أكملوا الع ع في الأارع.

 و المنفذ الوحيد لسكان قطاع ول  على العالم، نفد  األمواا وبسبل طوا مد  إو ل  ذا المعبر، و 
 التي كان  بحول  العالمين.

وأتر إو ل المعبر أيضا على الفلسطينيين في المطاع، الذين يحتاجون للسفر إلى مصر لتلمي 
 الع ع أو احلتحال بالجامعا   ناك، أو بسبل حاجتدم اإلنسانية للسفر.

ية لمواجدة الحصار" النائل جماا الأضر ، مصر على ضرور  تمكين ح  رئي  "اللجنة الفعبو 
العالمين من التنما عبر معبر رف  البر  إلنداي المعانا  اإلنسانية المتفاقمة لآلحف ممن يحتاجون 
السفر عبر  ذا المعبر الذ  يعتبر المنفذ الوحيد للغليين على العالم الأارجي عبر األراضي 

 المصرية.
44/44/4144بي، لندن، القدس العر   

 
 لجنة التحقيق الدولية دخول غزة  "إسرائيل"منع  تدين منظمات حقوقية فلسطينية .30

استنكر  منلما  حموقية فلسطينية، من  "إسرائيا" عما لجنة التحميل األممية، : األناضوا –ول  
ية األأير  على التي فّكلدا مجل  حمول اإلنسان في األمم المتحد  للتحميل في الحرل اإلسرائيل

 قطاع ول .
وقال  منلما  فلسطينية، في بيان مفترك، إّن من  "إسرائيا" لجنة التحميل الدولية من الوصوا إلى 

المسر  الرئي  للجريمة، يعد انتداكا صارأا  –األراضي الفلسطينية المحتلة، أاصة قطاع ول  
 للحمول الدولية اإلنسانية.

ني لحمول اإلنسان، ومركل الميلان لحمول اإلنسان، ومؤسسة ودع  المنلما   المركل الفلسطي
الضمير لحمول اإلنسان، ومؤسسة الحلي المجتم  الدولي، باتأاذ كا ما يللم من إجرايا  لممارسة 
الضغط على "إسرائيا"، ومنعدا من عرقلة عما اللجنة والسما  لدا بالوصوا إلى األرض الفلسطينية 

 بدون ت أير.
44/44/4144 السبيل، عمان،  
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 هجوم الكتروني ضد االحتالل تحت عنوان "يوم الغضب" .32
أعلن  مجموعا  مناصر  للفلسطينيين نيتدا فن  جوم إلكتروني على إسرائيا اليوم : المد  المحتلة

وتتوق  السلطا  اإلسرائيلية تفويفا  في فبكة اإلنترن  «. يوم الغضل»الجمعة تح  عنوان 
 إللكترونية.وأضراران في المواق  ا

اإلسرائيلي الذ  أقيم قبا فدرين، وجدال الفاباك « مكافحة  جما  السايبر»ويستعد مركل 
اإلسرائيلي لمواجدة الدجوم وتعليل الحماية على المواق  الحساسة. وتوق  مسؤولون إسرائيليون 

 يتعرض الفضاي اإللكتروني لتفويفا ، وأن تلحل أضرار بفبكة اإلنترن .
44/44/4144، البيان، دبي  

 
 دار نشر فلسطينية تشارك في معرض "الشارقة الدولي للكتاب" 18 .33

دار نفر فلسطينية في معرض الفارقة الدولي للكتال، مندا  48فارك تُ  :سعيد عمور  -الفارقة 
 .18دور نفر من اراضي 

 وأكد المدير العام لمعرض الفارقة الدولي للكتال احمد بن ركاض العامر  في حدي  أاص
، أن المفاركة الفلسطينية في المعرض الذ  يعد من أ م معارض الكتال في الوطن ”المد “لر

العربي والعالم، لم تكن على المستوى المطلول، وذلك يعود الى أن دور النفر قدم  مت أر  
 للمفاركة بالمعرض.

مفاركته تعد أ م وافار الى ان اتحاد النافرين الفلسطينيين يفارك بالمعرض  ذا العام، حي  أن 
، 18من التمتيا الحكومي، داعيا كا دور النفر الى الفلسطينية بما فيدا دور النفر داأا اراضي 

 للمفاركة بدذا المعرض في السنوا  الممبلة.

43/44/4144القدس، القدس،   
 
حيــاء  إلزالــة هــدفتالثــاني وكيــري ونتنيــاهو  عبــد هللاان بــين عّمــ فــيقمــة  .34 التــوتر فــي القــدس وا 

 مفاوضاتال
قمة ت تية مفاجئة عمد  في عمان مساي ، أن عمان من، 44/44/4144، الحياة، لندن ذكر 

أم  جمع  بين العا ا األردني الملك عبد هللا التاني، ورئي  الولراي اإلسرائيلي بنيامين نتانيا و، 
لمد ، وتديئة وولير الأارجية األميركي جون كير ، وبحت  في السبا الكفيلة بتددئة التوتر في ا

سرائيا. ولم يحضر الممة الرئي  الفلسطيني  اللروف لمعاود  مفاوضا  الس م بين الفلسطينيين واا
 محمود عبا  الذ  كان في ليار  لألردن.
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لالة أجواي التوتر »وأفاد بيان أصدره الديوان الملكي األردني، ب ن اللماي  بح  في سبا إعاد  الددوي واا
تديئة اللروف الم ئمة إلحياي مفاوضا  الس م بين الجانبين الفلسطيني »، وكذلك في «في المد 
اللماي جاي متابعة للجدود الكبير  التي يبذلدا الملك حفالان على المد  »وأوض  أن  «.واإلسرائيلي

والممدسا  فيدا، أصوصان الحرم المدسي والمسجد األقصى، وفي إطار الوصاية الدافمية على 
د ، واإلجرايا  واحتصاح  واللمايا  المكتفة التي يجريدا الملك م  األطراف الممدسا  في الم

 «.اإلقليمية والدولية المؤتر 
كان الملك التمى كير  صباحان وبح  معه في تطورا  المد  والمنطمة، كما التمى ولير الأارجية و 

األميركي في عمان عبا  بددف تددئة األوضاع المتوتر  التي تفدد ا األراضي المحتلة، أصوصان 
 في المسجد األقصى والمد  الفرقية.

ا  المتحد  تديئة اللروف المناسبة من أجا على الوحي»وقاا العا ا األردني أ ا لمائه كير  إن 
تنسل م  األطراف المأتلفة »، مؤكدان أن ب ده «إحياي عملية الس م بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 «.ذا  الع قة إلحياي مفاوضا  الس م
 . كما وأسدا المسؤولون األردنيون ستاران حديدان على المحادتا  الطويلة التي أجرا ا نتانيا و وكير 

أرج   ولار  الأارجية أكتر من مر  أ ا ساعا  الندار، مؤتمران صحافيان كان ينو  التحد  فيه 
 ولير الأارجية األردني ناصر جود  وكير .

الملك وكير  بحتا أ ا اللماي التطورا  الرا نة في الفرل األوسط »وقاا بيان الديوان الملكي إن 
الملك »وأضاف أن «. قليمية والدولية المتصلة بمكافحة اإلر الومساعي تحميل الس م، والجدود اإل

أكد أ مية دور الوحيا  المتحد  في تديئة اللروف المناسبة إلعاد  إط ل مفاوضا  الس م بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين استنادان إلى حا الدولتين، ومبادر  الس م العربية، وصوحن إلى حا فاما 

 «.لفلسطينية التي ح تلاا تفكا جو ر الصراع في المنطمةوعادا للمضية ا
األردن مستمر بالتنسيل والتفاور م  األطراف المأتلفة ذا  الع قة في مساعيه »وأكد البيان أن 

يتطلل »وأوض  أن  ذا «. إحياي مفاوضا  الس م التي تعالج جمي  قضايا الوض  الندائي إلى
ان يصل في  ذا احتجاه يتمتا بوقف اإلجرايا  األحادية واحعتدايا  توجدان إسرائيليان فعليان وحميمي

المتكرر  على الممدسا  في مدينة المد ، أصوصان تلك التي تستددف الحرم المدسي والمسجد 
األقصى، و و األمر الذ  يرفضه األردن بالكاما انط قان من الوصاية الدافمية على  ذه 

 «.الممدسا 
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ا عن إقامة الدولة الفلسطينية المستملة والمابلة للحيا  على أطوط الراب  من ح بدي»واعتبر أنه 
وعاصمتدا المد  الفرقية، كسبيا أمتا ووحيد نحو تحميل الس م  4991حليران  يونيوي عام 

 «.المنفود
سوسن أبو ، و محمد الدعمة، عن عمان من، 44/44/4144، الشرق األوسط، لندن وأضاف 
اتصاا  اتفي م  الرئي  المصر  عبد الفتا   هاحجتماع الت تي تأللأن من الما ر ،  حسين

السيسي ركل على التطورا  الرا نة في منطمة الفرل األوسط، أصوصا مساعي تحميل الس م 
 والوض  في المد ، وجدود مكافحة التطرف والحركا  اإلر ابية ومحاصر  فكر ا.

الداتفي م  الرئي  السيسي عن إدانته الفديد   وعبر الملك عبد هللا التاني أ ا احتصاا
ل عتدايا  اإلر ابية التي استددف  أأيرا مواق  مأتلفة في مصر، مؤكدا وقوف األردن ومساندته 

 لألفماي المصريين في التصد  لكا ما يستددف أمندا واستمرار ا.
لرئي  عبد الفتا  السيسي وقاا السفير ع ي يوسف، المتحد  الرسمي باسم رئاسة الجمدورية، ب ن ا

تلمى اتصاح  اتفيا من العا ا األردني أ ا احجتماع الذ  عمده وضم رئي  الولراي اإلسرائيلي، 
 وولير الأارجية األميركي جون كير .

وقد أطل  المجتمعون الرئي  على المفاورا  التي أجرو ا، والتي تركل  حوا ضرور  التوصا إلى 
لفرقية، والحفال على الوض  المائم و وية المسجد األقصى لتجنل مأاطر تددئة األوضاع بالمد  ا

 احنلحل نحو تصعيد الموقف واآلتار الوأيمة التي قد تترتل على ذلك.
اإلسرائيلية،  -كما تم التفاور حوا األفكار المطروحة بف ن استئناف العملية التفاوضية الفلسطينية 

 -على أ مية التوصا إلى حا ندائي للصراع الفلسطيني حي  أكد الرئي  عبد الفتا  السيسي 
اإلسرائيلي على أسا  حا الدولتين، الذ  يؤد  إلى إقامة دولة فلسطينية مستملة تكون عاصمتدا 
المد  الفرقية، ويكفا للدولتين العيش في س م وأمن، ويفت  الطريل أمام استكماا تفعيا المبادر  

 التي تعبر عندا قيادته. الفلسطينيمصر المستمر لأيارا  الفعل العربية للس م، كما أبرل دعم 
وفما لما تسرل ، أنه و بسام البدارين ، عنعمان من، 44/44/4144القدس العربي، لندن،  وأورد 

ح تتوقعان  أنعلى وافنطن وتا أبيل  أنمن تفصي   ألمح  المياد  األردنية في العمبة إلى 
حدا  أ  تغيير في وض  المد   بعد اآلن في« ع قا  طبيعية» حاا اإلساي  للوصاية الدافمية واا

حياي  « مفروع كير »م  العما بجدد أكبر ححتواي احضطرابا  األ لية في الضفة الغربية واا
 ووتيمته للس م.



 
 

 
 

           31ص                                     3398 العدد:    44/44/4144 الجمعة التاريخ:

حفد » ذه احتصاح  الت تية ووير ا في الكوالي  تم  م  حفا عرفا  في عمان في لا وجود 
لمسؤولين الفلسطينيين للمناسبتين، وبعدما قضى الرئي  محمود عبا  فأصيا من كبار ا« كبير

 ليلته األأير  في عمان دون أن يفا د في حفا عرفا  روم أن برنامج الدعو  تضمن كلمة له.
وكان عبا  قد فوض األردن بالتحد  باسم ملف المد  قائ  بصور  علنية إن الرعاية والوصاية في 

 فك.المد  لألردن ب  
 
 جودة يؤكد أن وجود السفير األردني في تل أبيب يدعم مصالح المملكة .35

أكد ولير الأارجية وفؤون المغتربين ناصر جود  أن الوق  لي  م ئما بعد  :تغريد الرفل -عمان
لجم  الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي معان، في إفار  منه إلى ويال الرئي  الفلسطيني محمود 

ع الت تي الذ  جم  أم  ج لة الملك عبدهللا التاني بولير الأارجية األميركي عبا  عن احجتما
جون كير ، ورئي  الولراي اإلسرائيلي بنيامين نتنيا و، معتبرا أن "الطرفين بحاجة ألن يلمسا تغيرا 

 في مجريا  األوضاع".
ار  الأارجية وقاا جود  أ ا مؤتمر صحفي مفترك عمده م  نليره األميركي جون كير  في ول 

ح يمصد به مصلحة  4991وفؤون المغتربين أم ، إن "وجود السفير األردني في تا أبيل منذ 
، با مصلحة األردن ودعم مصال  المملكة"، مفيرا إلى أن استدعاي السفير متا رسالة ب ن إسرائيا

وصيا على  ما جرى من انتداكا  إسرائيلية للمسجد األقصى  و أمر "وير ممبوا لألردن بوصفه
 الممدسا  وعضوا في مجل  األمن".

التلام إسرائيلي بقلالة التوتر"، مضيفا:  إلىوأكد أن المباحتا  التي جر  أم  م  نتنيا و "أفار  
 "إح أننا سننتلر ونرى ما سيحصا على األرض، وعند ا سنراج  موقفنا".

لة الملك والرئي  عبا  العام احتفال الذ  وق  بين ج  إلىوأكد أن المد  "أط أحمر"، مفيرا 
 وأ مية الوصاية الدافمية على الممدسا  اإلس مية والمسيحية. 1043

44/44/4144الغد، عمان،   
 
 في عمان "إسرائيل"هتافات تحّيي عرفات وصدام حسين وتهاجم  .36

 من بسام البدارين:  تف  آحف الحناجر األردنية مساي أم  الأمي  ضد« المد  العربي»عمان ر 
إسرائيا تأليدا لذكرى الرئي  الفديد ياسر عرفا ، وفي الوق  الذ  كان فيه ولير الأارجية 
األمريكي يستم  برفمة رئي  ولراي إسرائيا بنيامين نتنيا و لكلمة األردن فيما يتعلل بسيناريو 

بآحف المفاركين  تمتليالمسجد األقصى، كان  مجمعا  مدينة الملك حسين بن ط ا « تمسيم»
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، تتمدمدم نأبة من أركان ا م العفائر األردنية وعلى «حوتياا عرفا »في تأليد الذكرى العافر  
 رأسدم رئي  الولراي األسبل وراعي الحفا الدكتور عبد الس م المجالي.

من المية »..الدتاف األكتر رواجا بالمستوى الفعبي وبعدما اولل الحفد منطمة وسط عمان كان 
في الوق  الذ  أصر فيه رجاا الدولة األردنيون الذين أطبوا في الحفا « بية..للمية..فلسطين عر 

، وبيندم الدكتور ممدو  العباد  وفيصا الفايل إضافة «العدو الصديوني«على وصف إسرائيا بر
 للدومي.

حفد من فأصيا  األردن فارك في حفا عرفا  وسط تعالي الدتافا  التي تمجد المسجد 
 ائيا باوتياا عرفا  وتندد بنتنيا و.األقصى، وتتدم إسر 

المحلا السياسي واإلع مي ماجد األمير اعتبر الحفد الفعبي الذ  حضر حفا عرفا  استفتاي 
مبافر للفارع األردني ضد إسرائيا ورسالة األردن في لماي العمبة، كما يؤكد مسؤوا بارل تحد  

ئيلي وب   مبرر يؤد  أل  تغيير في كان  الرفض المطلل أل  سيناريو إسرا« المد  العربي«لر
ضد اإلر ال في العرال وسورية في » التحالف »م  اإلب غ عن مأاطر تفكيك « وضعية المد »

 حاا توفير أدمة لموى اإلر ال والتطرف عبر المسا  بالمسجد األقصى.
44/44/4144القدس العربي، لندن،   

 
 الجوالن والخروقات اإلسرائيلية اجتماع لبناني إسرائيلي برئاسة أممية يبحث حوادث .37

إسرائيلي في منطمة رأ  الناقور  الجنوبية، برئاسة قائد قوا   -لبناني اجتماعبيرو  ر د ل أ: عمد 
األمم المتحد  المؤقتة في لبنان الجنراا لوتفيانو بورتوحنو، تم أ له بح  حواد  الجوحن 

صابة جند  لبناني بقط ل  نار إسرائيلي. والأروقا  اإلسرائيلية واا
عمد اجتماع  1041/44/41بتاريم »الأمي  إنه  أم وقاا بيان صادر عن قياد  الجيش اللبناني 

ت تي في رأ  الناقور  برئاسة قائد قوا  األمم المتحد  المؤقتة في لبنان الجنراا لوتفيانو بورتوحنو 
ية لدى  ذه الموا  العميد وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسل الحكومة اللبنان

مناقفة المواضي  المتعلمة بتطبيل »البيان أنه تم أ ا احجتماع  وأضاف «.الركن محمد جانبيه
 «.والحواد  الحاصلة في الفتر  األأير  في منطمة جنول الليطاني 4104المرار 

44/44/4144القدس العربي، لندن،   
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 حتلةتظاهرة نسائية في بيروت دعما  للقدس الم .38
نّلم  العفرا  من النساي اللبنانيا  والفلسطينيا ، اليوم، وقفة تضامنية م  :  "مرصد السفير"ي

مدينة المد  المحتلة والمسجد األقصى، الذ  يتعرض ل نتداكا  اإلسرائيلية المستمر  منذ أكتر من 
 ما أبدان.أسبوع، حي  أكد  على أنه ح تفاوض على المد  والمسجد األقصى وح تنالا عند

وتجمع  النسو ، اللواتي حضرن بدعو  من جمعية "نساي من أجا المد " والديئة النسائية في "رابطة 
أبناي بيرو "، أمام مبنى األمم المتحد  "األسكوا" في وسط بيرو ، حي  رفعن األع م الفلسطينية 

وض، ح اعتراف، ح تنالا، المد  واألقصى... ح صل ، ح تفاعليدا "واللبنانية ويافطة كبير  كتل 
 ح مساومة، ح استس م"، بحسل مراسا وكالة أنباي "األناضوا".

وحضر إلى مكان احعتصام السفير الفلسطيني لدى لبنان أفرف دبور، الذ  حّذر من أن فلسطين 
 والمد  والمفروع الوطني الفلسطيني "في أطر جراي ممارسا  اححت ا اإلسرائيلي".

"وصل  إلى ذرو  مأططدا الذ  تحلم ب ن تنجله" في المد ، مؤكدان أن  ذا  إسرائيا وأفار إلى أن
األمر "لن يحصا أبدان... ونحن لن نفّرط بدر  العيون المد "، مفددان على أن األقصى "سيبمى 
عصّيان على إسرائيا، مدما فعل  ومدما سن  من قوانين". ودعا دبور العرل والمسلمين إلى "أن ح 

 مناصرتدم بالفعارا ، با بالوقوف إلى جانل أ الي المد  بكا الوسائا النضالية".تبمى 
44/44/4144، السفير، بيروت  

 
 التحرك إلنهاء االحتالل اإلسرائيليإلى تدعو مجلس األمن  اإلسالمي"التعاون " .39

المنلمة  أم  فريل احتصاا الولار  المنبتل عن "التعاون اإلس مي"دع  منلمة : الحيا  -الرباط 
في ف ن فلسطين ومدينة المد  الفريف، إلى حض الدوا األعضاي الدائمين في مجل  األمن على 

قرار يندي اححت ا اإلسرائيلي في إطار لمني محدد، وفمان للمرجعيا  الدولية "العما إلصدار 
د  على مواتيل المتفل عليدا، والضغط إلعماا اإلراد  السياسية الجماعية لألطراف السامية المتعاق

من أجا ضمان تطبيمدا على أرض دولة فلسطين المحتلة، إلى جانل تكتيف  4919جنيف لعام 
المساعي م  األمين العام لألمم المتحد  إلنفاذ قرارا  األمم المتحد  وأجدلتدا والمطالبة بتوفير 

 ."الحماية الدولية للفعل الفلسطيني في كا األرض المحتلة
للمنلمة إياد مدني في كلمته أ ا احجتماع األوا لفريل احتصاا الولار  في  وقاا األمين العام

إن الدوا دائمة العضوية "في الرباط:  الأمي -ف ن مدينة المد  الفريف الذ  انعمد ليا األربعاي 
في مجل  األمن تتحما المسؤولية السياسية والمانونية والفرعية للتصد  لسياسا  إسرائيا التي 
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كا يوم ما تعارف عليه العالم المتحضر واألسر  الدولية من أعراف وقيم ومتا ومبادئ تنتدك 
 ."وفرعية وقوانين

 44/44/4144الحياة، لندن، 
 
 مساٍع لعقد قمة إسالمية في شأن القدس"الحياة":  .41

أن  ناك مساعَي فلسطينية من أجا عمد  "الحيا "كفف  مصادر فلسطينية لر : فتحي صّبا  -ول  
 إس مية لمناقفة الوض  الأطير في مدينة المد  المحتلة واتأاذ قرارا  في ف ندا.قمة 

وقال  إن الرئي  محمود عبا  ومسؤولين فلسطينيين يبذلون جدودان م  الدوا العربية واإلس مية 
من أجا عمد  ذه الممة، إضافة إلى أطوا  أأرى يجر  درسدا اآلن، من بيندا التوجه بمفروع 

جرايا  تدويد ا وتغيير معالمدا قرار إلى  مجل  األمن للتصوي  على قرار أاص في ف ن المد  واا
 من جانل إسرائيا، على أن يتضمن أن المد  عاصمة لدولة فلسطين.

وأوضح  أن المياد  الفلسطينية درس  أ ا اجتماع عمدته قبا أسبوع أيارا  أأرى فيما يتعلل 
مرجعيا  الوطنية والمالية في السلطة ومنلمة التحرير بالمدينة الممدسة، من بيندا توحيد ال

الفلسطينية، ورف  وتير  المواجدة الفعبية م  سلطا  اححت ا والمستوطنين، وكذلك وض  حد 
 أو حتى من مدينة المد  نفسدا. 18 لسماسر  األراضي، سواي كانوا من الضفة الغربية أو منطمة الر

 44/44/4144الحياة، لندن، 
 
 ون اإلسالمي": المّس باألقصى إهانة لألمة اإلسالمية وتهديد جدي للسالم "التعا .40

قد  بر : عمد فريل احتصاا الولار  المنبتل عن منلمة التعاون اإلس مي، المعني  -الرباط 
 بالدفاع عن قضية فلسطين والمد  الفريف، 

س مية، و ي المضية التي وأكد الولراي مركلية قضية فلسطين والمد  الفريف بالنسبة لألمة اإل
أنفئ  ألجلدا منلمة التعاون اإلس مي، وأن المسجد األقصى المبارك  و واحد من أقد  أماكن 
العباد  في عميد  المسلمين، وُيعتبر الم  به، عبر اقتحاما  المستوطنين لساحاته، ومحاوح  

اعر مئا  م يين المسلمين تمسيمه، إ انة بالغة لألمة اإلس مية، واستفلالان وير مسبول لمف
والمؤمنين حوا العالم. وأن ذلك ُيمتا تدديدان جديان للس م واألمن الدوليين، وينسف جدود الس م 

 واحستمرار في المنطمة، وُينذر بوقوع نلاع ديني ح ُتحمد عواقبه. 
 43/44/4144قدس برس، 
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 البحرين تسهم في إعادة إعمار غزة .42
المؤسسة الأيرية الملكية البحرينية وممتا المفوض العام لوكالة الغو  وقع  : وكاح  –البيان 
اتفاقية، أم ، ضمن المرحلة التانية من برنامج المساعدا  اإلواتية لمطاع ول ، « أونروا»الدولية 

 مسا مة في إعاد  اإلعمار ودعم البنية التحتية.
المتحد  ووكيا ولار  الأارجية  وتتضمن احتفاقية التي وقع  بحضور سفير  فلسطين والمملكة

ألف  11البحريني، إعاد  بناي وت تي  وتجديل مركل صحي بالفابور  ليستفيد منه ما يمارل 
طالل ومكتبة عامة في إحدى مدار   4000كما تتضمن إعاد  بناي مدرسة تتس  لنحو  فلسطيني.

 أونروا في رف . 
 44/44/4144البيان، دبي، 

 
 يد يوّجه بصيانة مسجد في رام هللا أحرقه مستوطنونحمدان بن زااإلمارات:  .43

وجه الفيم حمدان بن لايد آا نديان ممتا حاكم أبولبي في المنطمة الغربية رئي  : وام -لبي  أبو
 يئة الد ا األحمر بصيانة المسجد الغربي لمرية المغير بفماا فرقي محافلة رام هللا في الضفة 

 إسرائيليون على حرقه فجر األربعاي.الغربية، بعد أن أقدم مستوطنون 
أكد فروديه موريني الممتا الأاص لبرنامج األمم المتحد  اإلنمائي في فلسطين أ مية دور إلى ذلك 

دولة اإلمارا  التنمو  في فلسطين، متمنا الجدود التي تضطل  بدا الدولة لتحسين األوضاع 
ج األمم المتحد  اإلنمائي يتاب  بفأر وتمدير اإلنسانية المتردية للفعل الفلسطيني، وقاا إن برنام

 البرامج اإلنسانية
 44/44/4144البيان، دبي، 

 
 حماس حركة اإلمارات ترص الصفوف لمهاجمة ": عرب برس" .44

فيما يتعلل بالمضية الفلسطينية؛ فقن ليار  أ  من قاد  الفصائا إلى اإلمارا  : أاص –عرل بر  
أو حتى للتعرف على ما وصل  إليه المضية الفلسطينية من  لن تعتبر ليار  ع قا  أو مجام  

تطورا ، فما بالك إن كان  ليار  لفأصية قيادية فلسطينية معروفة تمف إلى الجانل الممابا لحركة 
 ولي  إلى صفدا. "حما "

نتحد   نا عن ليار  األمين العام للجبدة الديممراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، والذ  حلي 
تمباا رسمي رفي  المستوى، حي  اجتم  م  ولير الدولة في اإلمارا  أنور قرقاش، وذلك باس

بالتلامن م  تحركا  وأنباي عن أطط تمود ا اإلمارا  بمفور  من مستفار ا األمني العميد المفصوا 
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، بتعاون وتنسيل كاما م  ”حما “محمد دح ن لتوجيه ضربة قوية إلى حركة  "فت "من حركة 
 مصر.

 –كما العاد   –للماي الذ  لم تأفه وكالة األنباي اإلماراتية الرسمية وأوردته بأبر ممتضل، تحد  ا
عن أن اللماي جرى أ له بح  آأر المستجدا  السياسية بف ن المضية الفلسطينية. لكن الف ن 

، فدي ”حما “الفلسطيني ينمسم إماراتيان إلى قسمين، أحد ما و و الف ن الداألي وباألأص حركة 
تحرص بكا السبا على توجيه ضربة قوية لدا، بدأتدا من داأا اإلمارا  حي  استددف  كوادر 

 الحركة وطاردتدم.
فما الذ  أتى بنايف حواتمة إلى اإلمارا  وفي  ذا الوق  بالذا ؟ ولماذا حواتمة تحديدان؟ و ا يكون 

؟ أم "حما "لحركة  "المعاد "لف  و بداية لحج يموم به قاد  ومسؤولي الفصائا المنضوية في الح
أن األمر متعلل بققامة تحالف دح ني لدذا الغرض؟ أسئلة ليس  بريئة كون التحركا  وير البريئة 

 أيضان ضد قطاع ول  تللم أسئلة كدذه.
ع قة قوية للغاية تربط بين اإلمارا  ممتلة بمحمد بن لايد والمياد  األمني السابل محمد دح ن 

عدوان لجمي   "حما "ر  عبد الفتا  السيسي، ع قة يموم جلي مندا على اعتبار حركة والرئي  المص
نداي قوتدا العسكرية في قطاع ول ، ولعا إقامة المنطمة العاللة   ذه األطراف، وح بد من محاربتدا واا

في  "نلع س   المماومة" و جلي من  ذا المأطط التي يددف لتلبية مطلل تا أبيل الأاص بر 
  .ول 

، قد ”سلبيان “يتحد  مراقبون للف ن الفلسطيني أن األيام الممبلة قد تفدد حراكان فلسطينيان داأليان 
تتصف بعض مراحله بالعنف المسل ، ح سيما إن تم إدأاا أو تسلا عناصر من قوا  دح ن 

قطاع ول   الأاصة من سيناي إلى داأا قطاع ول ، إضافة إلى كوادره األمنية التي مالال  فاعلة في
من تح  الستار، أو في حاا افتعل  مصر ألمة جديد  م  قطاع ول  واستأدم  بعضا من المو  

 في المناطل الحدودية أو حاوا استفلال المماومة بالتأليل بالطائرا ، بتنسيل م  تا أبيل.
ا  بين الفلسطيني تلداد وتيرته في وق  تتصاعد فيه حد  الأ ف –ال ف  أن الحراك اإلماراتي 

لبي أدواتدا من أجا اللعل  وك ن ذلك يفكا أرضية جيد  لتحرك أبو "،فت "و "حما "حركتي 
ن سمط  بالساحة الفلسطينية وضرل مكوناتدا ببعض، والددف منه التألص عن طرف بحد ذاته، واا

 ضحايا من أبناي الفعل الفلسطيني.
 43/44/4144عرب برس، 
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 "سرائيل"إيف التوتر بين الفلسطينيين وكيري يعلن التوافق على خطوات لتخف .45
أعلن ولير الأارجية احميركي جون كير  في عمان مساي الأمي   :المد  دو  كوم - عمان

 التوافل على اتأاذ أطوا  من ف ندا تأفيف التوتر بين الفلسطينيين واسرائيا.
يا بينامين نتانيا و، ان وقاا بعد اجتماع ت تي ضمه م  الملك عبد هللا التاني ورئي  ولراي اسرائ
 "التلاما  مؤكد " تم قطعدا للحفال على الوض  الرا ن في الحرم المدسي.

وأضاف ان احردن واسرائيا وافما ايضا على اتأاذ أطوا  "لنلع فتيا التصعيد" في المد  و"إعاد  
 التمة".

النلاعي  أطراف وقاا كير  في مؤتمر صحافي م  نليره احردني ناصر جود  "من الواض  اندم 
 بناي التمة". إلعاد جادون في العما على بذا جدود للتوصا الى أفض التصعيد والميام بأطوا  

وقاا كير  انه حض الرئي  الفلسطيني محمود عبا  اتناي لماي في عمان، على اتأاذ اجرايا  
 ملموسة.

ك مية، يمكن اتأاذ ا وقاا "بحت  انا والرئي  عبا   ذا الصبا  أطوا  بناي  وحميمية ولي  
الددوي ومن   إلعاد ضاف "لمد قاا بوضو  انه سيعما كا ما بوسعه أو  لأفض توتر الوض ".
 التحريض على العنف".

 44/44/4144القدس، القدس، 
 
 قرارات لصالح فلسطين 9األمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة  .46

نداي احستعمار "اللجنة الرابعة" التابعة اعتمد  لجنة المسائا السياسية الأاصة وا :وفا - نيويورك
للجمعية العامة لألمم المتحد  أم  تمانية قرارا  أاصة بفلسطين تتعلل ببند "وكالة األمم المتحد  
إلواتة وتفغيا ال جئين الفلسطينيين في الفرل األدنى" األونروا، وبند "اللجنة الأاصة المعنية 

التي تم  حمول احنسان للفعل الفلسطيني وويره من السكان بالتحميل في الممارسا  احسرائيلية 
العرل في األراضي المحتلة"، وكذلك فمد اعتمد  اللجنة التانية التابعة لألمم المتحد  والمعنية 

 بالمسائا احقتصادية والمالية قرارا تاسعا.
 وجاي  المرارا  على النحو التالي:
 ونروا:أوح: المرارا  المتعلمة ببند وكالة اح

ي دولة لصال  المرار، 491قرار "تمديم المساعد  الى ال جئين الفلسطينيين" وتم اعتماده ب ولبية   -4
 ي، دوا عن التصوي .9ومعارضة دولة واحد ، وامتناع  
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واألعماا المتالية التالية" وتم  4991قرار النالحين نتيجة األعماا المتالية التي نفب  في حليران  -1
 ي دوا.1ي دوا، وامتناع  1ي لصال  المرار، ومعارضة  491ب ولبية  اعتماده 

ي دوا، 9ي لصال  المرار، ومعارضة  491قرار "عمليا  وكالة األونروا" وتم اعتماده ب ولبية   -3
 ي دوا.1وامتناع  

صال  ي ل491قرار ممتلكا  ال جئين الفلسطينيين واحيرادا  اآلتية مندا، وتم اعتماده ب ولبية   -1
 ي دوا.1ي، دوا، وامتناع  1المرار، ومعارضة  

تانيا: المرارا  المتعلمة ببند اللجنة الأاصة المعنية بالتحميل في الممارسا  احسرائيلية التي تم  
 حمول احنسان للفعل الفلسطيني وويره من السكان العرل في األراضي المحتلة:

ي دوا، 9ي لصال  المرار، ومعارضة  90ب ولبية  قرار "اعماا اللجنة الأاصة" وتم اعتماده  -4
 ي دولة.11وامتناع  

، 4919آل  41قرار انطبال اتفاقية جنيف المتعلمة بحماية المدنيين وق  الحرل، المؤرأة  -1
على األرض الفلسطينية المحتلة بما فيدا المد  الفرقية، وعلى األراضي العربية المحتلة احأرى، 

 ي دوا.9ي دوا، وامتناع  1ي لصال  المرار، ومعارضة  490  وتم اعتماده ب ولبية
قرار المستوطنا  احسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيدا المد  الفرقية، وفي  -3

ي دوا، وامتناع 1ي لصال  المرار، ومعارضة  411الجوحن السور  المحتا، وتم اعتماده ب ولبية  
 ي دولة.44 
سا  احسرائيلية التي تم  حمول احنسان للفعل الفلسطيني في األرض الفلسطينية قرار الممار  -1

ي دوا، 8ي لصال  المرار، ومعارضة   411المحتلة، بما فيدا المد  الفرقية، وتم اعتماده ب ولبية  
 ي دولة.44وامتناع  

 44/44/4144الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 عن قرار البناء االستيطاني في القدس للتراجع فورا   "إسرائيل"فرنسا تدعو  .47

دع  فرنسا إسرائيا للتراج  "فورا" عن قرار بالموافمة على : م ك فارول -أحمد حسن  - باري 
 منلا استيطاني في المد  الفرقية في أطو  قال  إندا تددد بفكا مبافر حا الدولتين. 100بناي 

ناداا "قرار السلطا  احسرائيلية بالموافمة على  وقاا المتحد  باسم ولار  الأارجية الفرنسية رومان
 ".منلا استيطاني جديد في مستوطنة رامو  يددد مبافر  حا الدولتين 100بناي 
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وأضاف ناداا في بيان فديد اللدجة بصور  وير معتاد  "ندعو إسرائيا للتراج  فورا عن  ذا المرار 
 ".يد  العنفي واستئناف عملية الس مفي وق  يتعين الميام فيه بكا عما من ف نه وقف تصع

 43/44/4144وكالة رويترز لألنباء، 
 
 رفضت السماح لوزيرة الخارجية الكولومبية بزيارة رام هللا "سرائيل"إ .48

اعلن  حكومة بوووتا الأمي  ان اسرائيا رفض  السما  لولير  الأارجية :  أ ف لي -بوووتا 
رام هللا في الضفة الغربية المحتلة للماي نلير ا الفلسطيني الكولومبية ماريا انغي   ولغوين بليار  

 رياض المالكي، مطالبة ايا ا اوح بليار  الدولة العبرية.
وتموم  ولغوين حاليا بجولة في الفرل احوسط وقد روب  في التوجه الى الضفة الغربية من احردن 

نحدا اذنا بالعبور في التال  من تفرين ل جتماع بالمالكي وطلب  السفار  الكولومبية في اسرائيا م
 نوفمبر. التاني/

ن "السلطا  احسرائيلية رفض  من  اذندا وافترط  لدأولدا أوقال  الأارجية الكولومبية في بيان 
 سرائيا".إ الولير ي الى رام هللا ان تلور 

 "اح بعد لمائدا سرائيا اوضح  اندا لن تسم  لدولغوين بالتوجه الى رام هللاإن أضاف  الأارجية أو 
 سرائيليي افيغدور ليبرمان".ولير الأارجية  اإل

واتر كا ذلك، التم  الولير  الكولومبية نلير ا الفلسطيني في العاصمة احردنية في العافر من 
 نوفمبر، وفل المصدر نفسه. تفرين التاني/

 ا التي تنتدي اححد.جولتد إطاروتلور  ولغوين ايضا الكوي  واحمارا  العربية المتحد  في 
 44/44/4144القدس، القدس، 

 
 تهدد أمن سيناء  أنهاغزة بليس مقبوال اتهام (: 4/3مع الشرق ) حوارخالد مشعل في  .49

أالرد مفرعا رئري   مر رئي  التحرير جرابر الحرمري من الحوار الذ  أجراه  الحلقة الثانيةفي ما يلي 
 ل المطرية.، ونفرته صحيفة الفر المكتل السياسي لحركة حما 

 و نا تكملة الحوار:
 

 إعمار بال استثناءات
فيما يخص مؤتمر إعادة إعمار غزة، أعلنتم تحفظكم على اآلليات المنفذة لما تم اإلعالن عنه  ◄

 في مؤتمر القاهرة، ما هي مبررات رفضكم؛ وخاصة أنكم في حاجة إلعادة اإلعمار؟
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عررراد  بنررراي البنيرررة التحتيرررة التررري دمر رررا اي الالغايرررة المطلوبرررة  ررري إعمرررار البيرررو  واألحيررر ► سررركنية، واا
يرواي أبنراي فرعبنا األعرلاي الرذين دفعروا تمنران واليران؛ مرن  ردم بيروتدم ومصرالحدم، اإلسرائيليالعدوان  ، واا

وأ  فرريي يعيررل ذلررك أو يعطلرره مرفرروض، ومررن  نررا تحفلنررا علررى اآلليررا  الترري جرررى إع ندررا بفرر ن 
تعميد أو قيود تؤد  عمليان إلى تحويا اإلعمار إلى عملية بطيئة،  إعاد  اإلعمار، ورفضنا كا آلية أو

وويررر مجديررة وح تتناسررل وحاجررا  فررعبنا الكبيررر  فرري  ررذا المجرراا، كمررا أننررا نرررفض أ  إقحررام للعرردو 
اإلسرائيلي  المسؤوا عن كرا  رذا الردماري ليرتحكم فري عمليرة اإلعمرار وآلياتره، ونررفض ا  انتمراي أو 

من فعبنا من حمه في إعاد  بناي ما دمره اححت ا والعدوان، فدذا الحل  و لجمير  تمييل يحرم أحدان 
 أبناي فعبنا دون استتناي.

 
 هل أنتم مؤملون كثيرا في مؤتمر إعادة اإلعمار وما تاله من تبرعات أن تصلكم في غزة؟ ◄
المجتم  الردولي، ألن  وليةمؤتمر إعاد  اإلعمار الذ  انعمد مؤأران في الما ر   و في النداية مسؤ  ►

 بحل فعبنا،  إسرائياومحرقة ارتكبتدا  اإلنسانيةما جرى في ول  جريمة بفعة ضد 
وكما أن على العدو مسؤولية تجاه مرا ارتكرل مرن جررائم، كرذلك علرى المجتمر  الردولي مسرؤولية أيضرا 

بدم بتحمرررا مرررن ناحيرررة اإلعمرررار واإليرررواي وسررررعة إندررراي الحصرررار. ونحرررن  نرررا ح نسرررتجديدم برررا نطرررال
مسررؤولياتدم السياسررية واألأ قيررة تجرراه فررعبنا المعترردى عليرره، وتصررويل بعررض أطايررا م بحمرره، و ررم 
الررذين وقفرروا عرراجلين عررن وقررف آلررة الفتررك والترردمير اإلسرررائيلية طررواا واحررد وأمسررين يومرران، بررا كانرر  

 بعض الدوا الكبرى تمد العدوان بالمليد من الذأائر وأدوا  المتا والتدمير!!
 ول ، إعمارأما نحن من طرفنا فلن ندأر وسعان وبكا ما نملك من أجا أن نعيد 

الفلسرطينية  األطررافمسؤولية الجمير ، فرقني أدعرو ومرن أر ا جريردتكم الغرراي جمير   األمروألن  ذا 
والدوليرة، الرسرمية مندرا وويرر الرسرمية، بمرا فيدرا الديئرا  والجمعيرا  والمنلمرا   واإلسر ميةوالعربية 

قليمية والدولية، إلى المبادر  العاجلة كا من موقعه وبما يسرتطي  إلنجرال إعراد  اإلعمرار ب سررع مرا اإل
 يمكن، وسرعة مداوا  جرا  ول  وآحمدا فدذا حمدا علينا جميعان.

 
لكن ما هي اآللية التي تقبلونها والتي ترفضونها في مسألة إعادة اإلعمار وخاصـة انهـا خطـة  ◄

 نهاية المطاف؟ األمم المتحدة في
على المجتم  الدولي أن يعلم إن اإلعمرار لري  مطلبرا حلبيران أو فئويران فري قطراع ورل ، ألن الرذين  ►

م وتنرروعدم، فررالمطلول بالتررالي  ررو إعرراد  دمررر  بيرروتدم  ررم أبنرراي الفررعل الفلسررطيني بمأتلررف ميررولد
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بكرا جدرد جراد يحمرل  لجمي  النا  المتضررين بصرف النلر عن انتماياتدم، ونحرن نرحرل اإلعمار
  ذه الغاية.

 
 ربما يكون الوضع في سيناء اآلن مقلقا فكيف تقرأون الوضع في سيناء اآلن؟ ◄
ف منذ سنوا ، ونحن يؤلمنا ذلك كما الحواد  المؤسفة في سيناي ليس  جديد ، فدي تجر  لألس ►

ذلك الررردم العربررري تؤلمنرررا أ  حرررواد  أأررررى فررري  رررذا البلرررد أو ذاك، فالررردم المصرررر  عليرررل علينرررا، وكررر
 ، ولكن في ذا  الوق   ذا ف ن مصر  داألي ح نتدأا فيه.اإلنسانيوالمسلم والدم 

 
اســتهداف جنــود لكــن قــد وجهــت لكــم اتهامــات أن مــا يحــدث فــي ســيناء مــن تهريــب أســلحة و  ◄

 مصريين تتورط فيه حماس؟
ا  نحرن نعرفدرا منرذ  ذا اتدام باطا ح أصا لره، و رو يلمرى علرى عوا نره وبر  دليرا ضرمن سرياق ►

فتر ، و ذا للم لحما  وأل ا ول ، فلي  ممبوح وح منطميان اتدام منطمة صغير  كمطاع ورل  مسراحتدا 
والعرردوان  واإلورر لا  مررن الحصررار والتجويرر  كيلررو متررر مربرر  وتعرراني منررذ سررنو  390ح تليررد علررى 

تري مسرراحتدا أضررعاف تدرردد أمرن سرريناي ال أندرراوتعرضر  لررت   حررول أرر ا أقررا مرن سرر  سرنوا ، 
مسرراحة فلسررطين، وأن كررا مررا يحصررا فرري سرريناي مررن حررواد  ُتحمررا وررل  مسررؤوليتدا. ومررن  نررا فررقني 
ن كران لرديدم  أدعو المسؤولين في مصر الفميمة أن يوقفوا  رذه احتدامرا  ضرد ورل  وضرد حمرا ، واا

  تحميرا قطراع معلوما  محدد  أو أدلة فرنحن مسرتعدون للتعراون فري التردقيل والتحميرل، لكرن ح يصر
 ررذا بفرركا جررالم  أقررواوررل  أو حمررا  مسررؤولية حررواد  ح ع قررة لدررم بدررا مررن قريررل أو بعيررد. وانررا 

في مصر في حواد  ماضية عن استعدادنا للتحميرل المفرترك فري  اإلأو ابلغنا  أنوقاط ، وقد سبل 
المرومي المصرر  تالترا،  األمرن ىمتا  ذه المضايا، و ذا دليا جديتنا أوح، وبرايتنرا تانيرا، وحرصرنا علر

وما لالنا نؤكد علي ذلك، وانا علي يمين أن بعض المسؤولين فري مصرر يعلمرون فري قررار  أنفسردم أن 
حركة حما  بريئة من تلك احتداما ، فمد سبل أن ساعدتدم الحركة عنردما طلبروا مندرا ذلرك لصرال  

بعرض المسرؤولين فري المروا  المومي المصرر ، والمأرابرا  المصررية تفردد علرى ذلرك، وكرذلك  األمن
قيرادتدم  إلىالمسلحة الذين يفددون على تعاوننا معدم في  ذا المجاا، با إن بعضدم رف  توصيا  

 بضرور  التنسيل وتوتيل الع قة م  حما  بما يأدم األمن المومي المصر .
 
 هل تقصد بهذا فترة الرئيس مرسي؟ ◄
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لفتررا ، فترر  الررئي  مبرارك، وفري فترر  المجلر  نحن تعاونا م  المسؤولين فري مصرر فري جمير  ا ►
 العسكر ، وكذلك في فتر  الرئي  مرسي، ولم نمصر في أ  مرحلة من المراحا.

 
 وهل انقطعت العالقة بعد الرئيس مرسي؟ ◄
 م تنمط ، بمي  بعض احتصاح  المحدود .ل ►
 

 له وجهان يما يجر 
أو هــدم األنفــاق كــل ذلــك ســيجعل  لكــن مــا يحــدث فــي ســيناء ســواء مــن عمــل منطقــة عازلــة ◄

 الخارطة ستتغير بالنسبة ألهل غزة...أليس كذلك؟
أرر ما يجر  له وجدان، وجه يتعلرل بالفر ن المصرر  الرداألي و رذا فر ن ح نتردأا فيره، ووجره آ ►

 أنيتعلل بمطاع ول  ويؤتر عليه سلبان ونرى أنه لي  ممبوحن ألنه لي  مرن اأُلأرّو  والمسرؤولية الموميرة 
ؤد  أ  عما أو إجراي بجوار ول  إلى مليد من مفاقمة أوضاع فعبنا فيدا ويليد من حالة الحصار ي

والمعانا . من حل أ  دولة أن تحفل أمندا بما يللم ولكن ما يعنينرا  نرا أح يرؤد  ذلرك إلرى مليرد مرن 
سريال سرررعة ينتدري حصرار ورل  تمامرا. ون مرا فري  رذا ال أن األوانمعانرا  فرعبنا فري الوقر  الرذ  آن 

المبادر  إلرى فرت  معبرر رفر  برين الجرانبين المصرر  والفلسرطيني كر   معبرر دولري برين بلردين جرارين، 
 فكيف بين جارين فميمين أحد ما ما لاا تح  اححت ا ومعبر رف   و منفذه الوحيد إلى العالم.

 
 وما هو وضع المعبر حاليا؟ ◄
ن قبرا ذلررك يفرت  لفترررا  قصرير  ح تلبرري حاجررا  اآلن  رو مغلررل منرذ حررواد  سريناي األأيررر ، وكررا ►

 أ لنا في ول ، ولذلك ندعو من جديد إلى فتحه بصور  طبيعية ودائمة.
 

 اإلخوانجذور فكرية مع 
بحكـم  اإلخـوانا من فاتورة األزمة بين النظام المصري وجماعـة هل تتحملون أنتم كحماس جزء ◄

 سيناء؟عالقتكم التاريخية بالجماعة وخاصة ما يحدث في 
أن نعاقل كحما  أو كفلسطينيين تح  أ  عنوان أو تفسير. نحن حركة تحرر وطنري   ح يص ►

ا مرن كرا دوا أمتنرا، وأن لدينا معركة وحيد  م  اححت ا اإلسررائيلي، وبالترالي فاألصرا أن يرتم دعمنر
احأروان،  نعان فري مواجدرة اححرت ا ولري  ويرر ذلرك. نعرم لردينا جرذور فكريرة وتاريأيرة مفرتركة مر 
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لكننا حركة ذا  تنليم مستما وتحصر عملدا في ساحتدا الفلسطينية فري إطرار قضريتنا عبرر مماومرة 
 اححت ا اإلسرائيلي، وعدوانه،

 أنوح نترردأا وح نتررداأا فرري فررؤون اإلأرروان فرري مصررر وح فرري أ  بلررد آأررر، ومررن  نررا لرري  ممبرروحن 
ن أو ويررر م علررى موقفرره مررن حمررا  والفررعل يعكرر  أ  طرررف فرري األمررة أ فرره فرري بلررده مرر  اإلأرروا

يا م بفر، ولكن لري  مرن حرل أحرد مرن أمتنرا  الفلسطيني. من حل اآلأرين أن يأتلفوا معنا، فنحن واا
أن يعتبرنررا عرردوان لرره ويعلررن عرردايه لنررا برر  ذنررل اقترفنرراه. نحررن حركررة مماومررة تررداف  عررن فررعبدا وتمتررا 

نا جميعرران. نحررن لسررنا عبئرران علررى أمتنررا بررا رافعررة لدررا أمتدررا فرري مماومررة المفررروع الصررديوني الررذ  يدرردد
وسند ألمندا ومصالحدا في مواجدة العدو المفترك، وتدرك كا فرعول أمتنرا أن المماومرة الفلسرطينية 

 كما لدر في العدوان األأير على ول   ي فأر وعل لكا عربي ومسلم.
 

 تهمة غريبة
أنتم بطريقة مباشرة تعتبـرون بالنسـبة لمصـر  لكن الرئيس مرسي متهم بالتخابر معكم وبالتالي ◄

 عدوا ؟
ذا كانرر  ع قتنررا باللعمرراي والرؤسرراي والمسررؤولين فرري الرردوا  ► الحركررة رد  علررى ذلررك فرري حينرره، واا

المأتلفرررة سرررتجعلدم يتدمرررون بالتأرررابر معنرررا فرررقن كتيرررران مرررن لعمررراي األمرررة ومسرررؤوليدا سيصررربحون إذا 
 متدمين بدذه التدمة الغريبة!!

 
 التهدئةاتفاق 
نـتم تتوقعـون أنـه سـينفذ أم أن األمـر مجـرد هدنـة عندما ذهبتم لتوقيع االتفاق في مصر هـل ك ◄

 ؟اإلسرائيليوتسويف من الجانب 
توافم  حما  والمرو  الفلسرطينية علرى التددئرة لمرد  عرام تمريبران برعايرة مصررية،  1001في عام  ►

  مررن  ررذا النرروع ممابررا التلامررا  مررن قبررا وبعررد ذلررك كرران األفررماي فرري مصررر  ررم رعررا  جميرر  التدرردئا
 ىلرإ، فالعردو كران يضرطر 1041جرى اتفال وكذلك في عرام  1041سرائيلي. وفي عام اححت ا اإل

التوقيررر  علرررى اتفاقرررا  تددئرررة فررري لرررا صرررمود المماومرررة الفلسرررطينية، يلترررلم ببعضررردا ويرررنمض بعضررردا 
نمررا نعتمررد بعررد هللا تعررالى علررى قرردرتنا اآلأررر، و ررذا سررجاا بيننررا وبررين العرردو، لكننررا ح نرررا ن عليرر ه، واا

علررى الصررمود واسررتنلاف اححررت ا والضررغط المتواصررا عليرره حتررى يندرري حصرراره وعدوانرره علررى وررل ، 
 ويأض  لمطالبنا وحموقنا وعلى رأسدا إنداي احت له ألرضنا وقدسنا وممدساتنا.

 



 
 

 
 

           43ص                                     3398 العدد:    44/44/4144 الجمعة التاريخ:

وهنـاك مـن يـرى ان عالقـتكم لكن النظام المصري الحالي اختلف عـن األنظمـة األخـرى السـابقة  ◄
 ر تحاصركم وال تدينونها وال تعترضون على ذلك؟مع مصر خسرت كثيرا وان مص

قواعرررد التعامرررا والمواجدررررة مررر  العررردو المحتررررا فررريي، وكيررررف نررردير ع قاتنرررا مرررر  الررردوا العربيررررة  ►
باتنا. نحرن واإلس مية فيي آأرر، وبالترالي فرقن مترا  رذه الممروح  ح تسرتفلنا لتغييرر سياسراتنا وحسرا

تنا ومعادحتنرررا فررري إدار  مواقفنرررا وع قاتنرررا مررر  الررردوا العربيرررة كميررادا  فلسرررطينية لررردينا أعرافنرررا وسياسرررا
اأتلفنررا، فدررذه أمتنررا نتعامررا معدررا بمرردر عرراا مررن المسررؤولية ومررن الحرررص  أوواإلسرر مية اتفمنررا معدررا 

وحتررى لررو قسررى علينررا الرربعض معررارك جانبيررة،  أ وعرردم فررت   واإلسرر ميعلررى وحررد  الموقررف العربرري 
، أمرا فري مواجدرة العردو األمرةفقننا نتحما ذلك من أجرا مصرلحة فرعبنا وقضريتنا ومرن أجرا مصرلحة 

 اإلسرائيلي ومماومة احت له فالعالم يعرف فجاعتنا وص بتنا.
 
ماذا سيكون مصير االتفاق إذا لم تعقد جوالت أخرى من التفاوض هل ستظلون متمسكين بمـا  ◄

 أولون في حـل ممـا حـدث فـي االجتماع األول أم سوف يكون لكم رأي آخر وسوف تكونحدث في 
 اجتماع؟

سنسير في كا المسارا  التري مرن فر ندا تحميرل المطالرل الفلسرطينية، مرن أر ا متابعرة جروح   ►
التفاوض وير المبافر ، و ذه ليس  مسؤوليتنا وحدنا با  ي مسؤولية وطنية مفتركة أاصة في لا 

األأررررى فالمعركرررة مررر  اححرررت ا كومرررة وفرررال وطنررري، وكرررذلك مرررن أررر ا الأيرررارا  والوسرررائا وجرررود ح
 مفتوحة في كا أرضنا الفلسطينية.

 
هل يمكن أن تتخذوا خطوة من طرف واحد في موضوع الميناء أو المطار أو خطوات أخرى من  ◄

 جانب حماس؟
  فرعبدا وحموقره مرن أرر ا حمرا  جرلي مرن الحالرة الفلسرطينية و ري حريصررة علرى إنجرال مصرال ►

 موقف وجدد فلسطيني موحد.
 
لكن إذا لـم تمـض حكومـة الوفـاق الـوطني فـي فـتح المعـابر ورفـع الحصـار وحمـاس هـي التـي  ◄

 أدارت المعركة مع العدو ماذا سيكون موقفها؟
ح فرررك أن حكومرررة الوفرررال الررروطني عليدرررا مسرررؤولية كبيرررر  ببرررذا أقصرررى جدود رررا مرررن أجرررا فرررت   ►

نداي الحصار على ول  وسرعة إنجال اإليواي واإلعماالمعابر و  ر وانتلاع الميناي والمطار، وذلك بحكم اا
مسؤوليتدا عرن الضرفة والمطراع علرى حرد سرواي. ومطلرول مندرا اليروم اإلسرراع فري إنجرال ذلرك أاصرة 
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بفرر ن إعررراد  اإلعمرررار وتحمررا مسرررؤولياتدا تجررراه كرررا قطاعررا  فرررعبنا وفررررائحه. مررن طرفنرررا فكمرررا كنرررا 
صين على العما برو  الفراكة والتعاون م  اإلأو  في حركة فرت  وبميرة فرركاي الروطن فري تنفيرذ حري

أطرروا  وملفررا  المصررالحة، فقننررا حريصررون كررذلك علررى التحرررك معرران وبأطرروا  مفررتركة مررن أجررا 
تحميل مطالل فعبنا ومصالحه وحموقه، والتصرف بمسؤولية في مواجدة العمبا ، لكن علرى الجمير  

ا مسرؤولياته ويمروم بواجباتره، كمرا أننرا نردعو األفرماي فري مصرر إلرى الضرغط علرى اححرت ا أن يتحم
 اإلسرائيلي ليفي بالتلاماته بحكم موقعدم كوسيط وراع.

 
 نحن شعب واحد

لكن الراعي المصري يصنف الفلسطينيين بـل ويصـنف جماعـة حمـاس أيضـا فهنـاك وجـوه مـن  ◄
 ضة؟حماس مقبولة وهناك وجوه من حماس مرفو 

ا  العربيررررة واإلسرررر مية بتفاصرررريا المرررروى بصرررررف النلررررر عررررن قناعررررا  وآراي األنلمررررة والحكومرررر ►
والمكونررا  الفلسررطينية، فررقن مسررؤوليتدم تبمررى قائمررة تجرراه الفلسررطينيين جميعررُا كفررعل واحررد يتعرررض 

ويررر عربرري  أوطرررف عربرري  أ ل حررت ا والعرردوان منررذ عمررود طويلررة. وبصرررف النلررر عررن قناعررا  
كحركة، وتصنيفه لدرا أو لميادتدرا فرقن أصروا التعامرا برين األطرراف السياسرية ح تتغيرر و ري  بحما 

التعامرا مرر  الميرراد  الرسررمية والعنرراوين المعتمرد  لكررا طرررف، ومررن  نررا فكمرا أننررا ح نترردأا فرري فررؤون 
 اآلأرين فقننا ح نمبا أن يتدأا في فؤوننا الداألية أحد.

 
 يء من االتفاق؟لكن إلى اآلن لم ينفذ أي ش ◄
 يني، ومواجدته تتطلل جددان مفتركان من الجمي .قل  إن  ذا جلي من التحد  الفلسط ►
 
 لكن بعد حادث تفجير رفح األخير يقال إن قطاع غزة مقبل على حصار بضراوة أكبر مما كان؟ ◄
المسرتمبا الحصار المتواصا منذ تماني سنوا  لم يكسرنا في الماضري ولرن يكسررنا اليروم وح فري  ►

بررقذن هللا.  ررذا الحصررار حبررد أن ينتدرري، ومسررؤولية أفررمائنا العرررل وأاصررة فرري مصررر أن يسرراعدونا 
سروف على إندائه، وعلى مواجدة ضغوط اححت ا وتدديداتره واعتداياتره، وفرعبنا الفلسرطيني العلريم 

 يتغلل على  ذا الحصار بقذن هللا.
 
لتوقيع عليه سُينفذ، أو بمعنى آخر، هـل أنـت متفائـل هل أنت متفائل من أّن االتفاق الذي تّم ا ◄

 من أّن الحصار سُيرفع عن القطاع؟
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أنرررا ح أتعامرررا مررر   رررذا الحرررل و رررذا الموضررروع الحيرررو  بمنطرررل التفررراؤا أو التفررراؤم، ألّننررري لسررر   ►
اد  ا ن علرى تطرورا  األحردا  أو نوايرا اآلأررين. أنرا قائرد فلسرطيني وأتحمرا مر  إأرواني المرُمتفّرجان ُيرر 

فررري السررراحة الفلسرررطينية مسرررؤوليتنا المفرررتركة فررري انترررلاع حمرررول فرررعبنا، وأن نألصررره مرررن اححرررت ا، 
ونحّمل له الحرية والتحرر واحستم ا الحميمي، ونرف  عنه الحصار ونندي معاناته، ونتغّلل بقذن هللا 

 على كّا العوائل التي تعترضنا في الطريل.
 

 مصري - إسرائيليتعاون 
تحــّدثت عـن أّن القــوات اإلسـرائيلية تشــارك القـوات المصــرية فـي تمشــيط « أحرونـوت يـديعوت» ◄

الشـــريط الحـــدودي وتشـــّن عمليـــات ضـــّد عناصـــر مـــن المقاومـــة فـــي غـــّزة، وأّن األجهـــزة األمنيـــة 
علوماتيا  ولوجستيا  للجيش المصـري، وأّنهـا قـد تتـدّخل بشـكٍل مباشـر لتنفيـذ اإلسرائيلية ُتقّدم دعما  م

 إذا تطّلب األمر.. هل تعتبرون ذلك نقضا  التفاق التهدئة؟عمليات 
نحن ح نستمي الحمائل من اإلع م اإلسرائيلي حتى ولو كان  ناك بعرض التفرويش، المسرؤولون  ►

ميرلان األساسرري: لردينا عردو، و ررو العردو الصررديوني؛ فري مصرر  ررم المعنيرون بتوضري  ذلررك. وأعرود لل
مواجدته ومواجدة سياساته وعدوانره، أّمرا بفر ن ع قتنرا مر  مصرر ولدينا قواعد وسياسا  معروفة في 

 والدوا األأرى فتحكمدا قواعد وسياسا  أأرى في مساحا  احتفال أو احأت ف.
 
، بعد عـدوان غـزة هنـاك أطـراف ودول عربيـة بالنسبة لموضوع إدارة عالقاتكم مع الدول العربية ◄

وعالقاتهـا فـي العـالم « حمـاس»هل ضاقت الدائرة على  أصبحت ُتصّنفكم وال تريد أن تلتقي معكم..
 العربي بعد العدوان األخير؟

المنطمة اليوم تفدد حالة حاد  ومعمد  من احضطرال والسيولة والتفرابك، وتفردد مأاضران صرعبان  ►
العربيررة، وأاصررة فرري لررا ألمرا  وملفررا  مفتوحررة فرري سرروريا والعرررال والرريمن  -بيررة فري الع قررا  العر 

قررردر لررري  بالمليررررا مرررن الأ فرررا  وتبرررراين  —لألسررررف  -ووير رررا مرررن الرررردوا العربيرررة، و نررراك  وليبيرررا
والدوليررررة األأرررررى. وبحكررررم أن حمررررا  كحركررررة  اإلقليميررررةاألجنرررردا  العربيررررة وتماطعدررررا مرررر  المررررؤترا  

يجابرابر  فرك تتر تر بره سرلبا  فقندرراوفرى قلبره  العربريفلسرطينية جرلي مرن  رذا الواقر   . نعرم، تضرررر  واا
ر  ع قررا  حمررا  بدررذا الواقرر  المضررطرل، وفررى لررا ر الصررور  تبرردو مسرراحة ع قررا  حمررا  وترر ت

جيرد ،  واإلسر ميةالع قا  العربيرة  فيأقوا بكّا تمة: مالال  أياراتنا  ولكننيلا ذلك،  فيمتمّلصة 
بعضدا لا ر للعيان وبعضدا ح نتحّد  عنه ولي  معلنا، نحن لدينا طاقة صبر كبير  ونفر  طويرا 

التعاما م  أمتنا ومراعا  لروف دولدا وساحاتدا، ونمبا مندم المدر الذى يتناسل م  أوضاعدم،  يف
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نفسرردا وتتوكررا علررى ربدررا، وتتررل ب ّندررا مررا لالرر  موضرر  ا تمررام األمررة ودعمدررا  فرريلكررّن حمررا  تتررل 
لرك، والفرعبي، حترى وان برد  الصرور  أر َف ذ الرسمياللا ر ووير اللا ر، المعلن ووير المعلن، 

والعررردوان األأيرررر علرررى ورررل  ومرررا قدمتررره المماومرررة الفلسرررطينية مرررن أداي علررريم بميررراد  الحركرررة وذراعدرررا 
ضرمير األمرة وعملدرا، وعنرد فرعوبدا وحترى عنرد  فري كتائل المسامي دّا على مكانة الحركة  العسكر 

 مستويا  رسمية مأتلفة.
 

 ظرف معقد
 ة فى العواصم العربية، أليس كذلك؟لكّن تنّقالت خالد مشعل باتت بالتأكيد محدود ◄
 ذا صحي ، ولكّن  ذا مت تر بطبيعة اللرف الرا ن المعمد والمتفابك كما قلنا، وناتج كرذلك عرن  ►

تتأرذ منرا  التري، أمرا األطرراف تمديرنا فري قيراد  الحركرة للرروف  رذه الردوا وعردم روبتنرا فري إحرراجدم
الحميمررة. ومررن  نررا وفررى لررا  ررذه اللررروف  يفررمحرردود   فدرري —دون مبرررر بررالطب   —موقفررا سررلبيا 
قيرراد  الحركررة نركررل علررى مضررمون الع قررا  وجو ر ررا وضررمان اسررتمرارية التواصررا  فرري فقننرراالصررعبة 

ربما يكون عبئدا كبيرا  التيوالتفاور والدعم ب فكاله المأتلفة، أكتر من التركيل على الصور  اللا ر  
العنرل ح مماتلررة  نريرد»لسياسرة العربيرة؛ فرنحن بالنتيجرة لرّا  رذا احضرطرال المسرتمر وتعميردا  ا فري

 «.الناطور
 
تنظيما إرهابيا، مع « حماس»األمريكية التى تعتبر  —ولكّن التحالفات فى المنطقة اإلسرائيلية  ◄

 ؟«اإلرهاب»ائمة دول عربية تضع حماس على ق
قد يكون للبعض موقف  ح، لي   ناك في الساحة العربية من يض  حما  على قائمة اإلر ال. ►

سلبي من حما  والبعض يداجمدا دون مبرر، لكن لم يض  أحد مرندم حمرا  علرى قائمرة اإلر رال. 
  عرن كررامتدم والعرل يدركون في صميم أنفسدم أّن حما  حركة مماومرة، و رم يتفرّرفون ب ّندرا دافعر

يرة األأيرر  علرى ورل ، العدوان اإلسررائيليةالحررل  فريأاصرة  وفلسرطينيومسرلم  عربيورفع  رأ  كا 
حتررى مرر   اإلسرر مي العربرريذا  الوقرر  بانتمائدررا ألمتدررا وبدررذا العمررل  فرريتمامررا كمررا تتفررّرف حمررا  

فررركاحتهمعرفتدرررا بعللررره   الغربررريالكتيرررر  اليررروم. نعرررم، حررراوا نتانيرررا و مررررارا أن يتمرررا ى مررر  المرررلاع  واا
 اإلدار األيررام، لكررن حتررى   ررذه اإلر رراللررّا حررربدم علررى  فرريالتحررريض علررى حمررا   فرري واألمريكرري

ولدرررا سياسررراتدا المنحرررال   اإلر رررالاألمريكيرررة ودوا وربيرررة أأررررى مررر  أّندرررا تضررر  حمرررا  علرررى قائمرررة 
األمريكررران أنفسررردم قررراموا عمليرررا  إنأّندرررا لرررم تتمررراه مررر  تحرررريض نتانيرررا و األأيرررر، برررا  إحالمعروفرررة، 

ن طريرل أطرراف أأررى. حمرا  بمفاوضة حما  أ ا الحررل األأيرر  ولكرن بطريمرة ويرر مبافرر  عر
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حركرة فلسرطينية وطنيرة،  و ري —أحبيدا الربعض أم كر درا، اتفرل معدرا أم لرم يتّفرل  — أساسيحعل 
عر و  علرى ذلرك جرلي أسرا  مرن الفررعية  و ريالساحة الفلسرطينية،  فيقو  المماومة الرئيسة   يبا 

دركون  ررذا روررم كررّا التحررريض مجملدررم يرر فرريالفلسررطيني، والعرررل  السياسرريالفلسررطينية ومررن النلررام 
واحنحيال األمريكي، وروم وجود أ واي عند البعض ح ع قة لدا بالحمائل الموضروعية وح  اإلسرائيلي
 مصلحة دولنا وفعوبنا. فيتصل 

 
 حقيقة الصورة غير ظاهرها

ليـا، أو دو  اإلسالميالعالم  فياليوم هم: قطر فى العالم العربي، وتركيا « حماس»أصدقاء  لكنّ  ◄
 حين أّن ليس هناك قوى أخرى تقف مع حماس بالمعلن على األقل؟ في
إن حميمة الصور  وير لا ر ا كما قل  من قبرا وح أحتراع إلرى التفصريا فري ذلرك والحردي  عرن  ►

باتر   اإلنسرانيبرا  واإلسر مي العربريالوجردان  فريأأرى فان حمرا   أسماي دوا بعيندا. ومن ناحية
علرى مواجدرة عردو فرر  يملرك  —رورم اأرت ا ميرلان المرو   —قدر  استتنائية  تمديم فيحالة مفّرفة 
الحررل األأيرر . اليروم، حمرا   فريلعدوانه كما جررى  والتصد المنطمة وفى الصمود  فيأقوى جيش 

ومسرلم وعنرد كتيررين مرن فرعول العرالم، و رو أمرر  عربيذا  مكانة متميل  ومتمدمة عند كا منصف 
. حمررا  نمرروذع يأتلررف عررن أيررة نمرراذع أأرررى يحرراوا نتانيررا و أو إدراكرره يفررصررعوبة  إلررىح يحترراع 

أوح حركررة مماومررة تمتررال بررالمو  والصرر بة والفررجاعة والمرردر  المبدعررة علررى  فدرريويررره أن يألطدررا برره. 
ذا  فكر وسطى معتردا بعيرد عرن التفردد واحنحرراف، وتالترا   يللعدوان؛ وتانيا،  والتصد المواجدة 

والردولي.  واإلقليمري واإلسر مي والعربري الفلسرطينيمنفت  على محيطدا  سياسيعما  حركة ذا  أندا
حمرررا  تفرررّكا نموذجرررا متميرررلا مرررن  رررذا الطررررال بفضرررا هللا، وقرررد ترسرررم  رررذا النمررروذع نلريرررا وعمليرررا، 
وبالموا والفعا، وعلى مدى سنوا  طويلة. و ذا ح يعنى أننا ب  أأطاي وح توجد لدينا نماط ضعف، 

بفر، لكننا نرتعلم مرن أأطائنرا ونسرعى جا ردين لمعالجرة التغررا  ونمراط الضرعف والتغلرل علرى فنحن 
 هللا. بقذنالعمبا  

 
 تنظـيم»وم نطرح السؤال بطريقة أخرى: اإلخوان المسـلمين فـي عـدد مـن الـدول العربيـة هـم اليـ ◄

لـــى قـــوائم لهـــذا التنظـــيم، وموجـــودون ع الشـــرعياالبـــن  —شـــئتم أم أبيـــتم  —، وأنـــتم » إرهـــابي
 حّتى وان لم يعلن لكم ذلك؟ اإلرهابيةالتنظيمات 

، فانره اسرتنتاع أراطي، ألن «الدندسري»أو « الرياضري»أوح: حتى أن َحَسبدا أحرد بدرذا الحسرال  ►
حركرة مسرتملة وويرر متداألرة مر  أحرد،  فقندرا اإلأروانأيرة مر  حما  وان كان لدا جرذور فكريرة وتاري



 
 

 
 

           48ص                                     3398 العدد:    44/44/4144 الجمعة التاريخ:

السرراحة الفلسررطينية وفررى  فرريركررة مرر  اححررت ا، وتحصررر عملدررا لررديدا مع وطنرريحركررة تحررّرر  و رري
ح  وبالترالي، إر ابيرةالمضّية الفلسطينية. وتانيا: فانه لم يعلن أحد من الدوا العربية أّن حمرا  حركرة 

كران تمرة مواقرف مسرتبطنة عنرد الربعض تجا نرا  أنوح مبرر لمتا  رذا احسرتنتاع الأراطي، أمرا  داعي
 تعليل عليدا.ف  يللمنا ذلك بال

 
وحتــى اإلخــوان هــم ليســوا جمــيعهم وجهــا واحــدا، فهنــاك إخــوان فــي المغــرب وتــونس يرفضــون  ◄

 سياسات إخوان مصر.. ما تعليقكم هنا؟
 ررذا السرريال صررحيحا  فرري  كررا مررا يمرراا  ررذا فرر ن إأررواني داألرري ح مصررلحة للرردأوا فيرره، ولرري ►

 بالضرور .
...  ً  يتبع غدا 

 41/44/4144الشرق، الدوحة، 
 
 االحتالل والسلطة في مواجهة المقاومة في الضفة .51

 مصطفى الصواف
من الواض  أن ما يجر  اآلن في مدينة المد  والضفة الغربية  و بداية احنفجار في وجه العدو 
الصديوني وستكون مدينة المد   ي الصاعل لدذا احنفجار أاصة في لا ما يموم به يدود من 

 .الممدسا   فعبنا وأرضا وممدسا يإر ال دولة منلم بحل المد  و 
 ناك حرل بات  معلنة ضد أ  حراك لمواجدة  ذا اإلر ال اليدود  الصديوني بين من يؤمن بحمه 
في أرضه وممدساته ويرى ضرور  الدفاع عندا بكا ما يملك من قو ، وبين من يأفى من  ذه 

ننا ن عتمد أن ما يجر  اآلن في المد  المواجدة التي ستفعا األرض تح  اححت ا ولو بعد حين، واا
والضفة الغربية  ي الممدما  الحميمية لدذه المواجدة المتوقعة في لا عمليا  المماومة الفردية التي 
يموم بدا المجا دون المؤمنون بحمدم من عمليا  طعن ود   وقتا للمعتدين من يدود جنودا كانوا 

بين ذكر أو أنتى، واذكر فمط بما قام  به تلك  أو مستوطنين فكلدم جنود مماومتدم واجبة وح فرل
المستوطنة في مدينة المد  في أعمال اححتجاجا  على جريمة إحرال الفتي محمد أبو أضير 
عندما نلل  من سيارتدا ورفع  رفافدا وأطلم  النار على الفبان أ ا احتجاجاتدم ما أدى إلى 

 وقتلة.ارتماي أحد م فديدا ، فدم جميعا سواي إر ابيون 
المعركة التي تجر  في الضفة الغربية والمد  ح يتصدى لدا اححت ا الصديوني لوحده با تتصدى 
لدا السلطة وأجدلتدا األمنية و ذا لي  من بال احفتراي أو المناكفة أو احتدام أو التفكيك بدون سند 
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الذ  تعدد ب ن ح  أو دليا ألننا نسول دحئا من تصريحا  وأقوا لرئي  السلطة محمود عبا 
يكون  ناك انتفاضة تالتة في الضفة الغربية متدما حركة حما  ب ندا من تمف ألف األحدا  التي 
تجر  في المد  والضفة الغربية واصفا ذلك بالعب  في األمن الداألي، علما أن  ناك أطراف وير 

ض العمليا  التي وقع  حما  من قوى المماومة كحركة الجداد اإلس مي أعلن  مسئوليتدا عن بع
من د   أو طعن ومباركة من حما  والجداد والفعبية ووير ا من قوى المماومة التي ترى ضرور  

 تفعيا المواجدة ضد اححت ا الصديوني لوقف اعتداياته.
التصد  للتلا را  التضامنية م  المد  والتي تجر  في مدن الضفة الغربية ومنعدا  و دليا على 

لتي تستددف أ  مواجدة من اححت ا دفاعا عن المد  واألقصى إلى جانل حم    ذه الحرل ا
احعتماا واحستدعاي التي تتم للمواطنين في الضفة الغربية على ألفية المفاركة في التلا را  أو 
الدعو  لدا من قبا األجدل  األمنية في الضفة الغربية إضافة للتعاون األمني بين  ذه األجدل  وقوا  

 اححت ا حوا م حمة أ  أعماا قد تؤد  إلى اندحع المواجدة أو فرار  احنتفاضة التالتة.
نموا لإلأو  في المد  والضفة الغربية امضوا على بركة هللا وأفعلو ا في وجه اححت ا وح أفوا 

عن حماية في هللا لومة حئم وح تأفوا تدديدا عبا  أو أجدلته األمنية ألن  ؤحي الذين يعجلون 
احد بيو  هللا ليلة األربعاي من الحرل بالمرل من رام هللا عاصمة السلطة  م اعجل عن الوقوف أمام 
إرادتكم الصلبة وتصميمكم على مواجدة  ذا العدو ، ونموا لإلأو  في المد  عللوا أمنكم ألن 

ن الوقائي بالعما المأطط اليوم  و أن تسم  سلطا  اححت ا الصديوني لعناصر المأابرا  واألم
في المد  ومحيطدا لمساعد  اححت ا على مواجدة أ  عملية وتمديم المعلوما  حوا ما يجر  في 

 المد  والمساعد  على وأد إ  انتفاضة في مدد ا.
43/44/4144، فلسطين أون الين  

 
 منظمة التحرير: توافقات واستخالصات .50

 د. أسعد عبد الرحمن
ي والتي 1/44/1041لمنلمة التحرير الفلسطينية األأير في رام هللا  « ةاللجنة التنفيذي»في اجتماع 

، وق  توافل على تكتيف الحملة السياسية ل عتراف «عضو مستما»أحضر اجتماعاتدا دومان بصفة 
وتستددف الحملة توسي  دائر  الدوا «. فريك إسرائيلي»بدولة فلسطين بعد أن تب  أنه لي  تمة 

ين، أاصة في المار  األوروبية. كذلك أولى الجمي  مس لة الوض  الملتدل في المعترفة بدولة فلسط
المد  ا تمامان أاصان، م  ضرور  توحيد مرجعيا  المد  من فصائا وقوى و يئا .  ذا، بالتوال  

، وتفعيا المرار حوا جدار الفصا العنصر ، وكذلك «محكمة العدا الدولية»م  الذ ال إلى 
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بعد الذ ال إلى « محكمة الجنايا »لي. كما كان  ناك توافل على الذ ال إلى احستيطان اإلسرائي
 مجل  األمن الدولي.

األأير. « التنفيذية»في العديد من المضايا تميل بدا اجتماع « المنلمة»التوجدا  التوافمية لفصائا 
ا قياد  وروم اإليمان ب ن كافة التوجدا  مدمة، فمد كان واضحان الطريل الذ  أطته لنفسد

في مس لة احعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وت كيد ا مجددان ب ن الحدي  يدور حوا « المنلمة»
بما فيدا المد  الفرقية، م  تحديد مدلة لمنية  4991دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام 

ي التنسيل األمني م  إلنداي اححت ا، والذ ال إلى المؤسسا  الدولية، وانتداين بقعاد  النلر ف
 اححت ا.

المجاا  نا ح يتس  لذكر ما قاله الجمي ، لكن احجتماع فدد، وبحل، قدران عاليان من الدفي في 
الحوارا ، أاصة على ضوي تجربة التفاوض التي جعلتدا إسرائيا عبتية طواا عفرين عامان 

فض للسكو  على محاوح  حرف الماضية. وقد تبلور موقف رافض للبح  في الحلوا الجلئية، ورا
قبا « مجل  األمن»المضايا نحو فروعدا فحسل. لذلك، جرى الت كيد على ضرور  الذ ال إلى 

نداية الفدر الحالي، ألن اححت ا اإلسرائيلي ديناميكي بطبعه، يسلبنا الكتير من الحمول يوميان، م  
 ؤالر  الموقف الفلسطيني.التفديد على التفاعا م  الحاضنة العربية  واإلس ميةي لم

ح تكفي إدانة وافنطن »وتحد  أبو مالن عن الوحيا  المتحد  ودور ا الذ  اعتبره قاصران حين قاا: 
وفي ضوي ذلك، اتفل الحضور على «. ل ستيطان وما يجر  في المد . نحن نريد قرارا  مللمة

ير ا، و و أمر يمودنا إلى المواتيل أننا يجل أن ح نر ن عملنا السياسي بالوحيا  المتحد  دون و»
 «.والمؤسسا  الدولية التي علينا متابعة احنضمام لدا

« احستيطان»لمد با  واضحان للجمي  أن الحكومة اإلسرائيلية اليمينية تددف حستأدام س   
ر  ولي  أدا على ذلك، من رد ا على المبادر  األأي«! احستيطان»لمواجدة أ  مبادر  دولية لوقف 

لجون كير ، والماضية بوقف احستيطان ممابا عدم توجه الفلسطينيين إلى مجل  األمن، بققامة 
مئا  البؤر احستيطانية الجديد  في المد  المحتلة، وبالتلامن م  اقتحاما  يومية للمسجد األقصى، 

احستأباراتية فمت ن، يرى ولير الفؤون «. التحريض»وبحملة ضد الرئي  عبا  تتدمه بالوقوف وراي 
النفال الذ  يتبعه عبا  أدى إلى وقوع عمليا  الد   في »أن « يوفاا فطاينت »اإلسرائيلي 

ينتحا فأصية ديبلوماسي يسعى للس م بالرسائا التي يوجددا إلى »، واصفان أبو مالن ب نه «المد 
يه يعلوني فيلعم أن أما ولير الجيش  موف«. إسرائيا والعالم، لكنه يحرض على الكرا ية واإلر ال

«. العنف في المدينة»، متدمان إياه بالتحريض على «عبا  كان مسؤوح عن إراقة الدماي في المد »
وفي المنحى التحريفي التحريضي ذاته، قاا ولير «. رئي  السلطة لم يتغير ولن يتغير»ويضيف: 
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، «، والمنفذون مبعوتوهأبو مالن  و سائل مركبة المو  في المد »احقتصاد نفتالي بيني  إن 
 «!حكومة فت  وحما  سلطة إر ابية يجل التعاما معدا بما يناسبدا»مفددان أن على إسرائيا اعتبار 

المنلمة يموا: إن كان الرئي  عبا  قد أصب  موض  « تنفيذية»وأتامان، ك ني بلسان حاا أعضاي 
طاا اللمان أم –ى  ذه الموى فيطنة من قبا قوى اليمين اإلسرائيلي، وعلى رأسه نتنيا و، فعل

مواجدة ردود أفعاا العرل والمسلمين واألسر  الدولية ضد السياسا  اإلسرائيلية ذا  الطبيعة  –قصر
 التوسعية العنصرية.

44/44/4144أبو ظبي، االتحاد،   
 
 أوروبا فقدت الثقة بإسرائيل: "فايننشال تايمز" .52

من المجتم  الدولي حتى تلدر استعدادان لعمد  ستلا إسرائيا تواجه عللة ونبذان : 14عربي -لندن 
صفمة م  الفلسطينيين،  ذا ما يموله ديفيد واردنر في مماا له في صحيفة "فايننفاا تايمل"، حي  
يرى أن سد البال أمام قيام دولة فلسطينية مستملة، قد يدف  الفلسطينيين للكفا  على طريمة السود 

 ان ضد التمييل العنصر  وحكم األقلية البيضاي. في جنول إفريميا، الذين أاضوا حرب
ويذّكر الكاتل بالموا: إن احتحاد األوروبي استددف حتى اآلن المستوطنا  التي أقيم  على 

 أراضي الفلسطينيين، ولكن ح أحد يستبعد قيامه بفرض مماطعة عامة في المستمبا.
لدولة الفلسطينية، وقرار مجل  العموم ويفير واردنر إلى قرار السويد الفدر الماضي احعتراف با

البريطاني، الذ  دعا حكومة ب ده ل عتراف بفلسطين، ودعو  البرلمان اإليرلند  لعما الفيي 
نفسه. فيما تعما الحكومة احفتراكية، التي تمود الب د في فرنسا، للتوصا لمرار مماتا في الجمعية 

اسا  الأارجية في احتحاد األوروبي أندا ترول بميام العامة. وأعلن  فردريكا مووريني رئيسة السي
 دولة فلسطينية في أتناي فتر  عملدا في المنصل الجديد.

ويتسايا الكاتل  نا،  ا وصا نفاد صبر األوروبيين بالتعن  اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين لنمطة 
امين نتنيا و وسياسته في المطيعة؟ و ا يجعا إحباط األوروبيين من رئي  الولراي اإلسرائيلي بني

توسي  احستيطان اليدود  على األراضي العربية المحتلة، كما ينص المانون الدولي، ميالين لفرض 
 موضوع الدولة الفلسطينية؟

ويجيل واردنر أن أوروبا احتفل  دائمان بع قا  معمد  م  إسرائيا أكتر من ع قة األأير  م  
 يمكن احستغناي عنه، والذ  يمدم للدولة اليدودية دعمان وير الوحيا  المتحد ، الراعي الذ  ح

 مفروط.
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ويرى الكاتل أنه روم اعتراف أوروبا قبا أربعة عمود بحل الفلسطينيين في وطندم، فلطالما تصرف  
إسرائيا بطريمة أبوية تجاه أوروبا، ونلر  إليدا كمو  اقتصادية وير مدمة، أاصة أن العديد من 

 ألمانيا ذا  التاريم النال  والدولوكوس  اليدود ، لديدا تماليد في معادا  السامية.الدوا، ومندا 
وتلف  الصحيفة إلى أنه حتى وق  قريل، أقنع  الحكوما  اإلسرائيلية المتعاقبة األوروبيين أن أ  

، من العملية السلمية، التي فمد  منذ وق  طويا -أ  األوروبيين -ضغط مندم قد يؤد  حستبعاد م
 صفة العملية السلمية.

ويستدرك الكاتل ب ن إسرائيا كان  بطيئة في التعرف على تغير الملاع والمفاعر األوروبية، التي لم 
 تكن مفاجئة با قوية، والتي قد تؤد  في النداية لتحد  فرعيتدا.

روبا، وتجد الصحيفة أن التحوا يترافل م  تلايد واض  في العداي إلسرائيا في داأا دوا ورل أو 
حي  ألدر استط ع أجراه معدد والول لصال  تلفليون بي بي سي البريطاني، أن تلتي وت تة 
يطاليا يحملون أفكاران سلبية تجاه سياسا   سبانيا وألمانيا واا أرباع السكان في كا من بريطانيا وفرنسا واا

 إسرائيا.
ولة الوحيد  العضو في احتحاد وتوض  "فايننفاا تايمل" أنه أكتر من  ذا، فالسويد ح تعتبر الد

ن اتأذ   األوروبي التي تعترف بفلسطين، فدناك تماني دوا أعضاي أأرى تعترف بفلسطين، حتى واا
المرار قبا احنضمام ل تحاد األوروبي، واأل م من ذلك أن نصف الدوا األعضاي في احتحاد 

ي الجمعية العامة لألمم المتحد  األوروبي، بيندا فرنسا، صوت  لصال  احعتراف بعضوية فلسطين ف
 . 1041في كانون التاني/ ديسمبر 

وقد تجا ل  حكومة نتنيا و ذلك المرار، روم أن حكومته حرك  السماوا  واألرض كي تؤتر على 
 التصوي ، وفعر  بلسعة قوية عندما قرر  ألمانيا احمتناع عن التصوي ، بحسل الصحيفة.

، امتنع  عن 1044فاج  بموقف ألمانيا، التي منذ فباط/ فبراير ويذ ل الكاتل إلى أنه يجل أح ن
التصوي  عد  مرا  أفي تناي احنتفاضة التانية؛ دعمان لمرار مجل  األمن، الذ  فجل التوس  

 و ي الوحيا  المتحد . 4ضد 41احستيطاني اإلسرائيلي في قرار 
كا التمة بنتنيا و. ولكن  د  منذ وق  طويافم ميركا قدويفيد واردنر أن المستفار  األلمانية إنجي  

الدبلوماسيين األلمان يمولون إن برلين توصل  لنتيجة أنه ح ائت ف نتنيا و وح أ  ائت ف حكومي 
إسرائيلي مستعد لوقف عمليا  احستيطان وااعادته لحدود تمكن الفلسطينيين إقامة دولة قابلة للحيا  

 عليدا. 
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ق  الذ  تتعاما فيه كا الحكوما  اإلسرائيلية م  المستوطنا  ككتا وتذكر الصحيفة أنه في الو 
دائمة، إح أن أطة نتنيا و إلحياي توسي  احستيطان في فرل المد  وجنوبدا، تجعا من تحميل 

 مفروع الدولة الفلسطينية مستحي ن.
م الماضية قادران على ويعتمد الكاتل أنه لوح الدعم األلماني، لما كان احتحاد األوروبي أ ا األعوا

 تبني الموانين التي تمن  تمديم المروض للفركا  اإلسرائيلية العاملة في المستوطنا  وير الفرعية.
العضو وير األوروبي الوحيد  -ويورد التمرير أنه روم كا  ذا، فمد سمح  أوروبا بانضمام إسرائيا

رصد له احتحاد األوروبي ميلانية "، و و مفروع بح  وتطوير علمي 1010لمفروع " ورايلون/أفل 
مليار يورو. مما يعطي إسرائيا الحل باألمواا األوروبية العامة طالما لم تنفمدا على  80

 المستوطنا .
ويؤكد واردنر أنه على الروم من اأت ف  ذه الموانين عن تلك التي تتبنا ا حملة المماطعة الدولية 

األوروبية لمجاا نفسه، حي  بدأ  بعض فركا  التماعد لتحميل العدالة لفلسطين، إح أندا في ا
استتماراتدا من البنوك اإلسرائيلية، التي فتح  فروعان لدا في المستوطنا ، حي  استجاب   بسحل

 لموانين احتحاد األوروبي، وربما نتيجة لضغوط نافطين.
داأا احتحاد األوروبي وبرأ  واردنر فقن حركة احعتراف بفلسطين دولةن، من المحتما توسعدا في 

من الدوا الموقعة على احعتراف. وكما حذر قاد  إسرائيليون  431وأارجه، فمد كان  السويد الدولة 
 حاليون وسابمون، فقن إسرائيا تواجه نبذان دوليان حتى تلدر أندا مستعد  لعمد صفمة حوا فلسطين. 

قيام دولة فلسطينية مستملة، فمد يتجه  ويأتم الكاتل باإلفار  إلى أنه في حاا سد  المنافذ نحو
الفلسطينيون نحو كفا  على ورار الكفا  ضد التمييل العنصر ، ويطالبون بحمول متساوية في دولة 
واحد . وفي الوق  الحالي استددف احتحاد األوروبي المستوطنا ، وأيان كان  النوايا ف  يستبعد 

 قيامه في النداية بالبح  عن مماطعة عامة.
41/44/4144لندن،  فايننشال تايمز"،"  
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 ناحوم برنياع
في الوق  الذ  امتأل  فيه الكنيس  برجاا المأابرا  السابمين، منتفأي الصدور و ليلي العموا، 

ا المأابرا  الذين يأرجون يفكلون أطرا على رجا»قاا عندم احمد الطيبي الجملة الحكيمة التالية: 
 «.. ما أن يفدم العرل م  من يتعاملون، سيكفون عن الأوفإسرائياأمن 
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حملة  أتناي. ففي أيضاصحي  اليوم  األسفوهللا، انه محل. كان  ذا صحيحا في حينه، ولفد  
. اإلسرائيليللجيش   ماإلعالجرف الصامد وبعد ا رأوا في المأابرا  بعيون تعبة كيف تسجد وسائا 

فمد امتأل  الب د بمصص البطولة: بطولة الماد  وبطولة المماتلين. بطولة الفدداي وبطولة الجرحى، 
المأابرا  فمد بمي  في  –« الفاباك»جدال األمن العام  أمابطولة العائ   وبطولة احستأبارا . 

لي المأابرا  أنفسدم، فسينف  في رف  . أما احنكفاف، كما اقن  كبار مسؤو أتعبدماللا، واللا 
المعنويا  في الجدال ويكتف مألون المجندين. وأأيرا سيكون لنا أيضا تمرير صحافي عن 

 سيتحمل العدا التاريأي. وتاع المجد سيوض  على الرؤو  الصحيحة، رؤوسنا. أأيراصورتنا؛ 
دايان. وقد ب  التمرير مساي  ناإي  دلياي الذ  تمدمه « عوفدا»برنامج  – األفضالمد عولوا على 

يوم احتنين. وانتدى  ذا أم  بلماي مدين لدى رئي  الولراي، وببيان مدين اضطر رئي  المأابرا  
 . ذ ل المجد، وبمي  الفضيحة.إصدارهيورام كو ين على 

إن أقوا  أنللتمرير لن يبح  فيه  نا. يكفي  األعدادالسؤاا  و ما الذ  حصا بالضبط في عملية 
بانعدام المصداقية  األساسيةوفي بعض النماط  بق ماامسؤولي المأابرا  تصرفوا  نا كالدوا ،  كبار

يعرفون كيف يأدعون كا حماسي في ول ، سمطوا  ب ندموانعدام العما.  ذه الجماعة ممن يتبا ون 
دراما، ويروون الكاميرا. و م يحملون المسؤولية لجدال التحرير التلفليوني، للمذيعة، لل أمامتباعا 

ماذا يدألون.  إلىالمساكين،  أولئكعجائل وروائ  عن المماط  التي قيل  ولم تب . فدم لم يعرفوا، 
 ففمتنا عليدم.

و ذه المضية ». يحمي وح يرى »لمد تبنى جدال المأابرا  فعاره من فمر  في كتال المضا : 
د  أقوا  ذا. يموا  ذا ضباط ولس  أنا وح«. يرى وح يحمي»المحرجة تتلأص بفعار معاك : 

 ؛ يموا  ذا رجاا مأابرا .اإلسرائيليكبار في الجيش 
« أمان»يدور الحدي  عن مس لة ذا  مغلى أكبر من تمرير صحافي. بين رئي  فعبة احستأبارا  

يورام كو ين تار جداا عن « الفاباك»في فتر  الحملة، أفيف كوأافي، ورئي  جدال األمن العام 
بان حما  لم ترول في المناوفة: با اندا « أمان»اجدة العسكرية في ول . فمد ادع  المو  أسبال

بتغيير « الفاباك». وقد بدأ 1043حتى نداية « الفاباك» ذا كان  و تمدير  أنليدا. كما إتدحرج  
التالية. في نيسان اتفل الجيش  األفدرتمديره في كانون التاني، بصو  أاف ، وفدده بالتدريج في 

. واستعد األنفالفي تمول، عبر « استراتيجية»على وجود أطر بعملية « الفاباك«و سرائيلياإل
 أطارا . ناك أد  اإل إلىالجيش، وح سيما في جنول و ف ول . 

المعلوما  الجارية لديه، اقتباسا  إطارفي « الفاباك»عود  الى كانون التاني. في ذا  الفدر نفر 
ي مستوى وير عاٍا، ادعى بانه يجل احستعداد لدجوم تنفذه جاي على لسان رجا من حما  ف
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المعلومة تحفلا  حوا المصدر ومصداقيته. وقاا لي  إلى« الفاباك»حما  في تمول. وضم 
وكرر وقاا، ان المؤفرا  على التغيير في موقف حما  كان   األسبوع ذا « الفاباك»مصدر في 

أطار إلم يكن في كانون التاني أ   وباألسا بيرا، ولنا ك« الفاباك»، لم يعطوا لدا في «ضعيفة»
بحرل، بمعركة، بافتعاا كبير. فلماذا إذا كان كذلك لعم في البرنامج بانه « الفاباك»من جانل 
« د .ان.ايه« و جلي من الر« األأطار»؟ سوي فدم.  ذا  ام، حن مفدوم أأطاركان  ناك 

الحرل فاننا نفكر بمصور يوم الغفران.  أأطارعن أاصتنا، جلي من صدماتنا الوطنية. عندما نسم  
لعيرا الذ  يمن  نب  عن حرل ممتربة، وأنفال  إيليفي صور  « أمان»وعلى الفور يرتسم لنا رئي  

 احف مماتا سمطوا فيه. 3في فكا اجتيال المنا ، م  قرابة 
، فمط حملة محدود  ، لم توقف معلومة، لم يكن اجتيال ولم تكن حرلأأطاروير أن ماذا؟ لم يكن 

كان  مفكلة مملمة، لم تعالج على نحو سليم، وفي بعض الحاح   األنفالعلى طوا أط الحدود. 
 تسبب  بمتا جنود، ولكن من  نا وحتى يوم الغفران المسافة كبير .

43/44/4144–يديعوت   
44/44/4144، القدس العربي، لندن  
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