
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 الزهار: نراهن على مخزون المقاومة بالضفة.. وعدم تطويرها بغزة "خيانة"
 رئيس كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي: حكومة الوفاق غير قانونية
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 / يونيوحزيرانأو  / مايومقربون من نتنياهو: االنتخابات بأيارو بيد يهدد بإسقاط الحكومة ل

وثيقـــــــة  إعـــــــالنفـــــــي  كـــــــر  عبـــــــاس 
االســتقالل: ثوابتنــا لــم تتغيــر ونحــ ر مــن 

ــــــــداعيات ا ــــــــدس ت ــــــــة الق لمــــــــس بمكان
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وثيقــة االســتقالل: ثوابتنــا لــم تتغيــر ونحــ ر مــن تــداعيات المــس بمكانــة  إعــالنفــي  كــر  عبــاس  .0
 القدس ومقدساتها

إن "ثوابتناااا إنهااااال اوحاااتةل واو اماااة الدولاااة وحااال  عاااادل   "وفاااا" :  اااال الااار يب محماااود عبااااب -رام هللا 
 ومتفق  عليه لقضية الةج ين لم تتغير".

إلعااةن وثيقااة اوسااتقةلم بثاام مساااال امااب: ان مااا  11وأضاااف فااي كلمااة متلفاابة لمناساابة الاا كر  الااا
ع فاي تغييار جر  في القدب خةل الفترة الماضيةم أظهر فشل السياسة اإلسرا يلية التي تسعى لإلسارا 

معالم القدبم عبر او تحامام المتتالية للحرم القدسي الشريف من  بل غاةة المترارفينم والمحااووم 
الرامية إلى تقسيم الحرم مكانيًا وبمانيًام فقد ح رناهم ونح رهمم بأن من شأن سياساتهم جار األوضااع 

 رفئ في كل مكان.نحو حرٍب دينية و نرغب فيها ألنها ستشعل دمارًا ونارًا و تن
وتابع الر يب: نستلهم جميعًا من ه ه المناسبة أهمية الحفااظ علاى وحادتنا الورنياةم ورفضانا لةنقساام 

 وللسياسام الف وية.
 

 وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أيتها األخوامم أيها اإلخوة في الورن والشتامم
امااًام وفااي  روة اونتفاضااة األولااىم انتفاضااة أرفااال الحجااارةم فااي مثاال هاا ا اليااوم  باال سااتة وعشاارين ع

التااااي أبهاااارم العااااالم بقاااادرة الشااااعب الفلسااااريني علااااى التاااامود واسااااتنبار الوسااااا ل واألدوام لمقاومااااة 
اوحتةلم انعقاد المجلاب الاورني الفلساريني فاي الجبا ارم البلاد العرباي الشاقيقم بلاد الملياون ونتاف 

وثيقٍة تاريخية  رأها القا د الرمب الشهيد األخ أبو عماارم هاي وثيقاة إعاةن المليون شهيدم وتوج عمله ب
اوسااتقةل التااي تضاامنم مااا يمكاان اعتباااره أساسااًا لدسااتور نظاااٍم ديمقرارااي برلمااانيم يقااوم علااى مباادأ 
المساااواة الكاملااة فااي الحقااوقم وتاايانة المعتقاادام الدينيااة والسياسااية وكرامااة اإلنسااانم وحريااة الاارأ م 

 ية األغلبية لحقوق األ لية واحترام األ لية لقرارام األغلبية.ورعا
فااي وثيقااة إعااةن اوسااتقةل أكاادنا علااى مباادأ ساايادة القااانون واسااتقةل القضاااالم وأننااا جاابال  ماان أمتنااا 
العربية نلتبم بميثاق جامعتهام كما أننا جبال  من ه ا العالمم نلابم أنفسانا ونلتابم بميثااق األمام المتحادةم 

نا التاااي ننشااادم دولاااة محباااة للساااةمم ملتبماااة بمبااادأ التعااااي  السااالميم والعمااال ماااع جمياااع الااادول فااادولت
 والشعوب من أجل تحقيق سةٍم عادل وشامل  ا م على العدل واحترام الحقوق.

 أبناال شعبنا العظيم
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إن مااان يقااارأ الياااوم ناااو ماااا جااااال فاااي وثيقاااة إعاااةن اوساااتقةل التاااي أ ااارم ب جمااااع أعضااااال المجلاااب 
نيم وبحضور القياادام التاريخياة لمنظماتاه وفتاا له يتباين أن لغتناا لام تتغيارم وأن ثوابتناا إنهااال الور

 اوحتةل واو امة الدولة وحل  عادل  ومتفق  عليه لقضية الةج ين لم تتغير.
يشكل محرًة هامًة في الرريق الرويل ال   و بلناا نواتال الساير علياه لتحقياق  61/66/6811إن 

 لدولة المستقلة السيدة الحرةم وعاتمتها القدب الشريفم وا عًا ماديًا على األرض.هدفنا في ا
اإلنجاب التاريخي لشاعبنا بااعتراف األغلبياة السااحقة مان  18/66/1061وعلى ه ا الدرب حققنا يوم 

 6811دول العااااالمم بدولااااة فلساااارينية علااااى كاماااال األرض الفلساااارينية التااااي احتلتهااااا إساااارا يل عااااام 
 القدب الشر ية. وعاتمتها

و بلنااا نتااارع اوحااتةلم الاا   نعلاام انااه يمتلااو كاال عناتاار القااوة الماديااةم ولكننااا نمتلااو  ااوة الحااقم 
رادة التاامود والثبااام علااى األرض. نحاان نكسااب كاال يااوٍم تأيياادًا متباياادًا علااى المسااتو  الاادوليم فااي  واو

التوسعية واوستيرانيةم و د أظهر ما  حين تبداد اإلدانةم ويبداد الرفض لسياسام الحكومة اإلسرا يلية
جر  في القدب خةل الفترة الماضيةم فشل السياسة اإلسرا يلية التي تسعى لإلساراع فاي تغييار معاالم 
القااادبم عبااار او تحاماااام المتتالياااة للحااارم القدساااي الشاااريف مااان  بااال غاااةة المترااارفينم والمحااااووم 

قد ح رناهم ونح رهمم بأن من شأن سياساتهم جار األوضااع الرامية إلى تقسيم الحرم مكانيًا وبمانيًام ف
 نحو حرٍب دينية و نرغب فيها ألنها ستشعل دمارًا ونارًا و تنرفئ في كل مكان.

 أخواتي.. إخوتي
لنسااتلهم جميعااًا ماان هاا ه المناساابة أهميااة الحفاااظ علااى وحاادتنا الورنيااةم ورفضاانا لةنقسااام وللسياسااام 

 الف وية.
لفلساارينيون المرابرااون فااي القاادب الشااريفم وتحيااًة لكاام يااا أهلنااا فااي الضاافة الغربيااة تحيااًة لكاام أيهااا ا

و راااع غاابة الحبياابم والتحيااة لكاام أيهااا الفلساارينيون فااي الشااتام يااا ماان تسااكنكم فلساارينم وتنتظااار 
 عودتكمم وتحيًة إلى أمتنا العربية واإلسةمية التي و فم باستمرار مع فلسرين وشعبها ومقدساتها.

 والخلود لشهدا نا األبرار المجد
 والتحية ألسيراتنا وأسرانا البواسل

 والشفاال العاجل لجرحانا
 والنتر آٍم آم ب  ن هللا تعالى

 61/66/4168األيام، رام هللا، 
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 عباس يبّلغ كيري إصراره على التوجه إلى مجلس األمن إلنهاء االحتالل"المستقبل":  .2

فلسرينية رفيعة المستو  أن الر يب الفلسريني محمود عباب  أفادم متادر: رام هللا ا أحمد رمضان
جاون كيار م الخمايب الماضايم فاي العاتامة  األمريكيأكد خةل اللقاال ال   جمعه بوبير الخارجية 

م إلااى 11م عماانم عبماه تقاديم رلاب إنهااال اوحاتةل لاراضاي الفلسارينية التاي احتلام عاام األردنياة
 ر .مجلب األمنم خةل الشهر الجا

أن عباااب شاادد أمااام كياار  أنااه لاايب لديااه نيااة « المسااتقبل»المتااادر فااي تتااريف لتااحيفة  وأضااافم
لتأجياااال تقااااديم هاااا ا الرلاااابم ختوتااااًا فااااي ظاااال حملااااة اوسااااتيران اإلساااارا يلية فااااي الضاااافة الغربيااااةم 

 وختوتًا في القدب.
م إلااى األ تااىوأشااارم إلااى أن عباااب حاا ر ماان مغبااة أن تااإلد  اإلجااراالام اإلساارا يلية فااي المسااجد 

التاي أتابحم خرارًا  واإلرهابياةاندوع تراع ديني يبيد المنرقة اشتعاًوم ويغ   الجماعام التكفيرية 
 داهمًام في عموم المنرقة.

للتوجه الفلسريني إلى مجلب األمنم  األميركيةوأشارم المتادر إلى أن كير  كرر معارضة اإلدارة 
 أن إلااىم مشاايرة 1061األراضااي الفلساارينية فااي العااام  والرلااب منااه استتاادار  اارار ب نهاااال احااتةل

كياار  رلااب التشاااور حااول تاايغة الرلااب  باال تقديمااه إلااى مجلااب األماانم كمااا شاادد علااى رفااض إدارة 
بةدهم أ  مسعى فلسريني لتقديم رلب عضوية إلى المإلسسام األممية وختوتًا محكمة الجنايام 

 الدولية.
رح خةل اللقاال أ  أفكار أو موا ف جديدةم مشيرة إلى أن كير  ولفتم المتادر نفسها إلى أنه لم ُير

 أفكاارم وبعض العواتم العربيةم لبلورة األوروبيينابلغ عباب انه يجر  محادثام مع حلفاال واشنرن 
 ترمي إلى إ ناع الررفين الفلسريني واإلسرا يلي للعودة إلى ما دة المفاوضام.

كانية بلورة أ  أفكارم أو خرة أميركية جديةم بسبب تعنم ه ه المتادر عن تشاإلمها من إم وأعربم
بنيامين نتنياهوم ورفضه تقديم أ  تنابلم وسيما فاي موضاوع اوساتيرانم  اإلسرا يليةر يب الحكومة 

وختوتااًا فااي القاادبم تتاايف لكياار  البناااال عليااهم وتقااديم ا تااراح مقنااع للفلساارينيين للعااودة إلااى ما اادة 
 المفاوضام.

 61/66/4168، يروتالمستقبل، ب
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 رئيس كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي: حكومة الوفاق غير قانونية .3

اعتباار ر اايب كتلااة التغيياار واإلتااةح فااي المجلااب التشااريعي محمااد فاارج : القاادب دوم كااوم -رام هللا 
ى المجلاب الغولم أن حكوماة التوافاق الاورني غيار  انونياةم مضايفا أنهاا لام تعارض حتاى اللحظاة علا

شااهور وهااي احن تحماال الرااابع الغياار الشاارعي  1التشااريعي ألخاا  الثقااة رغاام تشااكيلها مناا  أكثاار ماان 
 والمخالف للقانون الداخلي.

أن الحكومة لم تقم بواجباتها وتنفيا  مهامهاام مان دماو الاوبارام والمإلسساام وتحقياق  إلىولفم الغول 
 لها. أوكلمية والملفام التي المتالحة المجتمعية والتجهيب لةنتخابام الداخل

حكومة الحمد هللا عملم علاى تكاريب اونقساام الاداخلي باين  رااع  إنو ال في تتريحام تحافية "
 غبة والضفة وفر م بين الموظفين وتعاملم بحببية وف وية في معالجة األوضاع الراهنة ".

ب إعاادة تشاكيلها براابع ورناي وتابع الغول:" لم يعد لها )حكومة الوفاق( دور على األرضم والمرلاو 
 يخدم الكل الفلسريني".

واتهم الغول الر يب محمود عباب بتعريل دور المجلب التشاريعيم وتغييباه عان السااحة الفلسارينيةم 
مرالباااًا باتخاااا  خراااوام عملياااة علاااى األرض لتحقياااق المتاااالحةم وتفعيااال دور المإلسساااام الورنياااة 

 والدعوة ونتخابام ر اسية تشريعية.
 61/66/4168، دس، القدسالق

 

 الحمد هللا يطلع شتاينماير على جهود الحكومة إلعادة اإلعمار  .4
"وفا": أرلع ر يب الوبراال رامي الحمد هللام أمبم في مكتباه بمديناة رام هللام وبيار الخارجياة  -رام هللا 

والتحااديام التااي األلماااني فرانااو فااالتر شااتاينماير والوفااد المرافااق لااهم علااى ترااورام الوضااع السياساايم 
 تواجه حكومة الوفاق الورنيم وجهودها في عملية إعادة إعمار  راع غبة.

ورالاااااب الحماااااد هللام ألمانياااااا بالتااااادخل للضاااااغر علاااااى إسااااارا يل لو اااااف انتهاكاتهاااااا بحاااااق الفلسااااارينيين 
ياة ومقدساتهمم مإلكدا التبام الجانب الفلسريني بعملياة الساةمم كماا هاو ملتابم باالحقوق والثوابام الورن

التااي أ رتهااا الشاارعية الدوليااةم مشااددا علااى ضاارورة و ااف إساارا يل لسياسااتها اوسااتيرانية خاتااة فااي 
 القدب.

وأعرب ر يب الوبراال عن تقديره أللمانيا حكومة وشعبا علاى دعمهاا لحكوماة التوافاق الاورنيم والادعم 
ساتمرة إلاى جاناب دول المالي ال    دمته من أجل إعادة إعمار  راع غبةم باإلضافة إلى جهودها الم

اوتحاد األوروبي في المساهمة في تمكاين الحكوماة مان اوضارةع بمساإلولياتها تجااه الماوارنين فاي 
 كافة أماكن وجودهم.
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من جهة أخر م اجتمع الحمد هللام في مكتباه بارام هللام أمابم ماع رإلسااال المإلسساة األمنياةم حيا  تام 
نم وبحاا  ساابل ضاامان تااوفير الحمايااة للمااوارنين نقااا  آخاار الترااورام األمنيااة فااي محافظااام الااور

 وممتلكاتهم من أ  اعتداال أو تخريب.
وشدد الحمد هللا خةل اوجتماع على ضرورة فرض النظام العام وسيادة األمن والقانونم مإلكدا أن و 
أحااد فااوق القااانونم وأن األماان واألمااان شاارر أساسااي فااي تحقيااق اوسااتقرار وتنميااة المجتمااع فااي كافااة 

 مجاوم.ال
وفااي و اام وحااقم غااادر الحمااد هللام مساااال أماابم أرض الااورن متوجهااا إلااى اإلمااارام و راارم لتااوفير 
دفعام مالية عاجلاة لتاالف عملياة إعاادة إعماار غابة ولتساريع تنفيا  المشااريع الرار اة وبشاكل خااو 

 في ظل ما يعانيه األهل في غبة من ظروف تعبة خةل فتل الشتاال.
علااى أن الجولااة تااأتي ضاامن مساااعي الحكومااة والقيااادة الفلساارينية وعلااى رأسااها وشاادد ر اايب الااوبراال 

الاااار يب محمااااود عباااااب لتسااااريع عمليااااة إعااااادة اإلعمااااار ودعاااام تاااامود وثبااااام المااااوارنين فااااي كافااااة 
المحافظاامم وحمال  ضاية القادب إلاى كافاة المحافال الدولياةم وحا  الادول العربياة الشاقيقة علاى دعام 

 ة مقدساتها و سيما المسجد األ تى من التهويد والتقسيم.تمود وثبام أهلها وحماي
ويرافااق الحمااد هللا فااي جولتااه نا ااب ر اايب الااوبراال ووبياار او تتاااد محمااد متاارفىم ومستشااار ر اايب 

 الوبراال للتناديق العربية واإلسةمية جواد الناجي.
 61/66/4168، األيام، رام هللا

 
 رجية الكولومبية من زيارة فلسطينالسلطة تستنكر منع "إسرائيل" وزيرة الخا .5

اسااتنكرم وبارة اإلعااةم الفلساارينيةم منااع إساارا يل وبياارة الخارجيااة الكولومبيااة : كفاااح ببااون - رام هللا
وأكاادم «.  رتاانة سياسااية وحما ااة»ماريااا انغااية هولغااوينم ماان بيااارة دولااة فلساارينم وعاادم القاارار 

يلية للااوبيرة ببيااارة تاال أبيااب مقاباال دخااول رام هللام أن المقايضااة اإلساارا »الااوبارة فااي بيااان لهااا أماابم 
تعنااي أن دولااة اوحااتةل مااا بالاام تعااي  غررسااة القااوةم وتتحااد  المجتمااع الاادولي والقاارارام األمميااةم 
ممااا يسااتدعي مو فااا دوليااا لو ااف ممارسااام دولااة اوحااتةل ورفااع الشاارعية عنهااام والعماال الجااد  لاادعم 

ناااي إلنهااااال اوحاااتةل و ياااام الدولاااة الفلسااارينية المساااتقلة الحااارة التوجاااه الفلساااريني بتحدياااد جااادول بم
 «.وعاتمتها القدب

وكانااام حكوماااة بوغوتاااا  اااد أعلنااام أن إسااارا يل رفضااام الساااماح لهولغاااوين ببياااارة رام هللا فاااي الضااافة 
 الغربية المحتلةم مرالبة إياها أوو ببيارة إسرا يل.

 61/66/4168، الشرق األوسط، لندن
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 فلسطينية لمناقشة إنهاء االحتالل دبلوماسيةتصاالت ا"المستقبل":  .6
م الساااالرة : ثريااااا شاااااهين هاااا ا الشااااهر يمثااااال اسااااتحقا ًا مهمااااًا بالنساااابة إلااااى الفلساااارينيينم حياااا  سااااتقدا 

الفلسرينية إلى مجلب األمن الدولي عبر المجموعة العربيةم مشروع  رار إلنهاال اوحتةل اإلسرا يلي 
 بمني ل لو.م وتحديد سقف 6811ضمن حدود 

وتإلكد متادر فلسرينية باربة أن أ  تفاوض مع إسرا يل لن يحتل  بل تحديد ساقف بمنايم وبا لو 
يكون القرار ُملبمًا أل  مفاوضام تجر  مستقبًة على أن يتبع تدوره في حال سارم األماور بشاكل 

: القاااادبم إيجااااابيم بدايااااة مفاوضااااام علااااى الحاااال النهااااا يم أ  فااااي الملفااااام الساااابعة العالقااااةم وهااااي
المسااتورنامم الةج اااين واألمااان والحااادودم والميااااهم ثااام ملاااف األسااار  الااا   تمااام إضاااافتهم مااان جاااراال 

 اإلترار الفلسريني على  لو.
فلسااارينيًا علاااى المساااتو  الااادولي بااادأم مااان أجااال تاااأمين تساااعة  دبلوماساااياوتفياااد المتاااادر أنا تحركاااًا 

الموضاوع علاى المجلاب ومنا شاته. وفاي  م والتاي تإلهاال رارح61أتوام من باين أتاوام المجلاب الاا
األميركايم إوا إ ا كانام « الفيتاو»حال توافرم األتوام التسعة ُينا   المشروعم لكان يبقاى موضاوع 

هنااااو مفاجاااأة نظااارًا للعة اااام غيااار اإليجابياااة باااين الااار يب األميركاااي بااااراو أوباماااام ور ااايب الاااوبراال 
ماراة ضادا مشااريع  ارارام  11« الفيتاو»أناه جر  استخدام اإلسرا يلي بنيامين نتنياهو. مع اإلشارة إلى 

  ام التلة بفلسرين.
 61/66/4168، المستقبل، بيروت

 
 الزهار: نراهن على مخزون المقاومة بالضفة.. وعدم تطويرها بغزة "خيانة" .7

 ااال عضاااو المكتااب السياساااي لحركاااة حمااابم د. محماااود البهاااار: إن : ربيااع أباااو نقيااارة -خااان ياااونب
المقاومة في الضفة الغربية يجب أن نراهن عليه بكل الوساا لم وبادا  لاو واضاحًا مان خاةل "مخبون 

 اوختراعام الجديدةم والترور في أساليب المقاومة وأبربها الرعن والدعب".
وأضاف البهار خةل لقاال مفتوح نظمته "حماب" بقاعة البلدية بمحافظة خان يونبم بحضور النخب 

و ادة الارأ : " ادرام المقاوماة انتهام عناد ضارب حيفاام وو باد مان تراوير  ادراتنا والوجهاال والمخاتير 
ن لااام نفعااال  لاااو ف نناااا نخاااون األماناااة التاااي  التدميرياااة ومضااااعفتها لتضااارب كااال األراضاااي المحتلاااةم واو

 نحملها".
واساااتعرض فاااي حديثاااه الوا اااع الفلساااريني بوجاااود تياااارين مختلفاااينم األول يتمثااال فاااي حمااااب والجهااااد 

ةمي وحركام المقاومةم وير  أن )إسرا يل( عدو يجب محاربتهم وأن الكفاح المسلف هو الرريق اإلس
 الوحيد لتحرير فلسرينم وأن كل الشعب الفلسريني يجب أن يعود لكل األرض.
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وأشااار إلااى أن التيااار احخاار يتمثاال بحركااة فااتف التااي تاار  أن )إساارا يل( شااريو فااي السااةم وتتفاااوض 
الضاافة الغربيااة وأراضااي الااداخل -الفلسااريني يعااود لجاابال ماان األرض الفلساارينية معهااام وأن الشااعب 

 بآليام معينة. -المحتل
وأكااد البهااار أن المقاومااة والكفاااح المساالف أثباام فعاليتااه باا خراج اوحااتةل اإلساارا يلي ماان  راااع غاابة 

ااةل أنفاااق أرضااية باارفف وأنحاااال  راااع غاابةم مشاايرًا إلااى  أن المفاوضااام ودحااره بعمليااام نوعيااة ماان خ 
 والتنسيق أوتل الضفة لحالة عربدة المستورنين وتقسيم األ تى بمانيًا ومكانيًا.

و اال: "لاو علاام جناود اوحااتةل عان وجاود سااةح فاي الضاافة الغربياة والقادب والمسااجد األ تاىم فاا ن 
أكبااار شااانب فااايهم لااان يااادخل تلاااو األمااااكن ولااان يعتبهاااا"م مضااايفًا: "نحااان ناااإلمن بأنناااا سنقضاااي علاااى 

 حتةل اإلسرا يلي".او
وبختوو حتار غبةم  ال البهار: "نحن لن نسمف بحتار شاعبنا فاي  رااع غابةم ولادينا القاوة وو 

 يمكن أن نخ له"".
وأردف: "لسانا مغارمين باالحربم ولاادينا وساا ل متعاددةم ولا لو وضااعنا المينااال البحار  ضامن مرالااب 

ة ستشاهد معركاة عاض علاى األتاابع و رعهاا الشعب"م مشيرًا في  ام الو م إلاى أن المرحلاة القادما
 في بعض األحيان".

وأكااد أن أنفاااق المقاومااة ضاربم نظريااة األماان القاومي اإلساارا يليم فيمااا يتحاد  اوحااتةل عاان منرقااة 
عابلة مع غبة "ونحن نرفضها"م مشيدًا بنتر المقاوماة فاي العادوان األخيار علاى غابةم وفتاًا فاي  ام 

لين المتريين الكباار  اال خاةل مفاوضاام التهد اة: لماا ا رفضاتم المباادرة الو م إلى أن "أحد المس و 
 و د أغلقتم مرار )تل أبيب( لمدة يومين؟!".

و ااال البهااار: "لااو نجحاام خرااة )إساارا يل( فااي تاادمير حمااابم لاان نحتاال علااى أ  دولااة فلساارينية 
ن نظرياااة التفاااوق والاااردع اإلسااارا يلي لااام تساااترع القضااااال علاااى المقا وماااة"م مشااايرًا إلاااى أن مساااتقلةم واو

 اوحتةل ومعه الغرب لن يعرونا شي ا ويجب أن ننتبع حقو نا بأيدينا.
وتااابع: "مشااكلتنا ليساام مااع الغااربل ولكاان مشااكلتنا هنااا فااي فلساارين مااع اوحااتةل اإلساارا يلي الاا   

ية اغتتب أرضنا ورردنا منها بقوة السةح"م مإلكدًا أن حماب لم تدخل في تراعام مع الدول العرب
 ولن نتدخلل والجميع يعلم  لو.

وفيما يتعلق باألحدا  في مترم أوضف أن المتريين يعلمون أن حماب و عة اة لهاا باالتفجيرامم 
 و"نتألم لما يحد  فيهام وليب لنا تدخل بمن يحكمها".

وبشاااأن المتاااالحة الفلسااارينية  اااال البهاااار: إن "أباااو ماااابن )محماااود عبااااب(م و يرياااد للمتاااالحة أن 
ف"م ُمعلقًااا علااى  لااو بقولااه: "سنسااحب عباااب رغاام عاادم رغبتااه بتربيقهااا حتااى تاانجف الحكومااة"م تاانج
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بيتاااًا لقياااادام فاااتف بغااابةم و" لاااو لااام يحاااد "م  61مساااتغربًا فاااي  ام الو ااام اتهاماااه لحمااااب بتفجيااار 
 والمهرجان ُألغي لعلم عباب ما سيحتل داخلًيا من فتف أثناال تنظيم المهرجان.

قياااق تحااااول معرفاااة منفااا  التفجيااارامم مشااايًرا إلاااى أن المتضااارر األول منهاااا هاااي وأكااااد وجاااود لجناااة تح
حماااابم "ألن الشاااارع الفلساااريني تعااااون ماااع حمااااب أمنًياااام ولاااو أرادم الحركاااة أن تمناااع المهرجاااان 

 ألبلغتهم أنها لن تحميه وهو ما حد  بالفعل".
لوا واسااتلموا المعااابر"م مشااددا وبختااوو المعااابرل  ااال البهااار: "نحاان نريااد أن نساالمها ونقااول لهاام تعااا

تمامهال ولن تسمف بابتباب شعبنا وعبرم عان  على أن حركته لن تسمف بمرور آلية اإلعمار الحالية واو
 رفضها لخرة "سير "ل ألن المتضررين  اتهم عبروا عن رفضهم لها.

فالساةح وحول سةح المقاوماة  اال: "و ساةح إو ساةح المقاوماة وساةح السالرة هاو ساةح كاسادم 
ال   يوجه إلى تدر اوحتةل هو سةح شريفم أما السةح الموجه إلاى تادر المقاوماة هاو ساةح 

 خا ن"م مإلكدا أنه رالما هناو إرادة ف ن الحتار لن يإلثر على سةح المقاومة.
وردًا علااى ماان يقااول إن حماااب نجحاام فااي العسااكر وفشاالم فااي السياسااةم أوضااف البهااار: "نحاان لاام 

ل اإلسرا يلي سياسيًام ولكن فاوضناه على و ف إرةق النار وفتف المعابرم فه ا ليب نفاوض اوحتة
 اتفا ا سياسيا".

 61/66/4168، فلسطين أون الين
 

 مراقبة مواد إعمار غزة كارثية": خطة سيري لالجهاد" .8
دة فاي انتقد خالد البر  القيااد  فاي حركاة "الجهااد اإلساةمي" فاي فلسارين آلياة مبعاو  األمام المتحا

دخالها واتفًا إياها بخرة كارثية.   الشرق األوسر روبرم سير م بشأن مرا بة مواد إعمار غبة واو
 61/66/4168، الخليج، الشارقة

 

 حمدان: اتهامات عباس لحماس "انكفاء" عن المصالحةأسامة  .9
ام وتف مسإلول العة ام الخارجية في حركة المقاوماة اإلساةمية "حمااب" أساامة حمادانم تتاريح

الر يب محمود عباب التي اتهم فيها الحركة بالمسإلولية عن تفجيرام منابل  ياادام فاتف بغابةم "بغيار 
الة قةم وو يمكن أن تتدر عن إنسان عا ل"م عادا إياها "محاولة لتبرير خروة محتملاة لقياام عبااب 

 باونكفاال عن اتفاق المتالحة".
ريني لإلعةم"م نشرم اليومم عدم تنديد الر يب عباب واستغرب حمدانم في مقابلة مع "المركب الفلس

بالعاادوان اإلساارا يلي علااى القاادب وأهلهااام وعاادم إعااةن مو ااف واضااف ماان اوسااتيران الاا   يستشاار  
 هناوم فيما تفرغ لمهاجمة حركة حماب.
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وتساالل حمدان عن مغب  تتريحام عباب التي هاجم خةلها حمابم خةل إحياال الا كر  العاشارة 
ياسر عرفامم و ال: "هل  رر أبو ماابن الخاروج مان المتاالحة تحام وراأة دفاع فاواتير دولياة  لرحيل

 لتالف الكيان التهيونيم وهو يحاول أن يجد مبررًا له ه الخروة؟".
وأضاااف: "أعتقااد أن هناااو  ااراالة خار ااة لااد  محمااود عباااب لموا ااف حركااة حمااابم فاا  ا مااا أ اادمم 

هاا ا ناشاائ عاان ضااعف.. "الجميااع رأ  بااأب حماااب و وتهااا  الحركااة علااى المتااالحة فهااو يعتباار أن
 وتماسكها في مواجهة العدوان األخير على غبة".

وتااابع: "عباااب يقاارأ  لااو ضااعفًام فيحاااول أن يسااتثمره فتااأتي النتااا و علااى غياار مااا يعتقااد.. أمااا إ ا مااا 
أن يضاااغر علاااى أبااادم حمااااب رأياااًا مخالفاااًا لاااه فاااي المتاااالحة أو غيرهاااام فيعتبااار  لاااو تعنتاااًام فعلياااه 

 حمابم وهو نفب ديكتاتور  و يليق بثورة فلسرينية وو بشعب يريد أن يتحرر من اوحتةل".
وفاي رده علااى مااا كاان يتو عااه ماان خراااب عبااب  ااال حماادان: "كنااا نتو اع أن يعلاان مو فااًا اسااتراتيجيًا 

هاااترامم التااي شااكلم اتجاااه المتااالحةم ياادفعها خرااوام إلااى األمااامم فاا  ا بنااا نتفاجااأ بااه يعااود إلااى الم
 تدمة لد  الشارع الفلسريني وهم يستغربون أن  ا دًا فلسرينيًا يتكلم به ه اللغة".

وعن حيثيام اونفجارام التي و عم بغبةم تساالل حمدان: "لما ا لم يشار الار يب عبااب إلاى الشاجار 
ين مان أبنااال فاتف ال   سبق ه ه التفجيرام بيوم في جامعة األبهرم والتاي ساقر فيهاا عشارام المتااب

بين مإليديه ومإليد  القيااد  المفتاول مان فاتف محماد دحاةنم ولام تكان حمااب متواجادة بها ا الحفال 
باال كااان كاال الحضااور ماان أبناااال فااتفم ثاام تبعتااه اونفجااارام؟ لمااا ا و يعلااق محمااود عباااب علااى هاا ا 

م الكثير من أجال األمر؟ ولما ا يحاول أن يقول إن حماب هي المسإلولة؟م وهو يعلم أن حماب  دم
 إنجاب المتالحة".

و ال حمدان: "نحن نر  أنه من األولاى أن يادين عبااب جريماة اونفجاارامم وحمااب أدانتهاا مباشارةم 
وأن يعراااي الو ااام والفرتاااة إلنجااااب التحقيقاااام والكشاااف عااان الفااااعلين. ويضااايف حمااادانم يجاااب أن 

 الفلسريني بأ  حال من األحوال". نعمل سويًا إليقاع العقوبة بهمم ونمنع إحدا  فتنة بالداخل
 61/66/4168، فلسطين أون الين
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تااااااادف اماااااب الساااااابمم الااااا كر  السادسااااااة والعشااااارين إلعااااااةن  : وفاااااا –الحيااااااة الجدياااااادة  –رام هللا 
م 6811ياساار عرفااام فااي الخااامب عشاار ماان تشاارين الثاااني اوسااتقةلم حياا  أعلاان الاار يب الشااهيد 

 أمام المجلب الورني الفلسرينيم المنعقد في الجبا رم استقةل فلسرين.
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الشااااعب  أنم أماااابالقااااو  والفتااااا ل الفلساااارينية فااااي بيانااااام تاااادرم عنهااااا  أكاااادموبهاااا ه المناساااابة 
املااة الساايادة وعاتااامتها دولتااه ك إ اماااةالفلسااريني ماااض فااي معركااة الحرياااة واوسااتقةلم فااي ساابيل 

 .أرضهاحتةل عرفه التاريخ عن  أبشعالقدب الشريفم وكنب 
وفاااي هاااا ا السااااياق أكاااادم حركااااة "فاااتف" أنهااااا ماضااااية فااااي سااااعيها نحاااو  يااااام دولااااة فلساااارينية مسااااتقلة 

 بعاتمتها القدبم وعابمة على تجسيد إعةن اوستقةل على أرض دولة فلسرين.
عامااًا علااى إعااةن  11وضااية اإلعااةم والثقافااةم لمناساابة ماارور و الاام الحركااة فااي بيااان تاادر عاان مف

: "إن اإلعةن شكال النواة األولى ونرةق العمل السياساي المكمال 6811اوستقةل في الجبا ر عام 
 لمسيرة النضال الورني الرويلة التي شقها شعبنا في سعيه نحو الحرية واوستقةل".

قرار الورني المستقلم حي  أتبحم دولة فلسرين حقيقة ثابتاة متمسكة بال أنهاوأضاف بيان الحركة 
 ".1061دولة عام  601بعد اعتراف أكثر من 

وفي غابة  اال عضاو الهي اة القيادياة العلياا والناارق باسامها وباسام حركاة فاتف فاي  رااع غابة د.حسان 
لاة فلسارين عقاب دول بدو  601أحمد: "إن وثيقة اوستقةل أحادثم إنجاابًا وحتاادًا سياسايًا بااعتراف 

اإلعةن عنها وفتف آفاق جديدة للتمثيل الدبلوماسي مع الدول المعترفة بفلسرينم كما  رعم الرريق 
على كل من حاول متادرة القرار الاورني الفلساريني المساتقل أو المسااب باالحقوق الورنياة للشاعب 

 وحيد للشعب الفلسريني".الفلسرينيم وعببم مكانة منظمة التحرير الفلسرينية الممثل الشرعي وال
و الاام الحركااة فااي بيااان أتاادرته دا اارة اإلعااةم والثقافااة بالهي ااة القياديااة العليااا:" إن توجااه القيااادة هاا ا 

 6811الشهر إلى مجلب األمن لتحديد سقف بمني إلنهاال اوحتةل عن األراضي المحتلة في العاام 
 اض في رريق الحرية واوستقةل".يبرهن على ديمومة حركة فتف الفكرةم ويإلكد أن شعبنا م

ودعا أحمد "أمتينا العربية واإلسةمية إلى الو وف عند مسإلولياتهم تجاه شعبنا و ضيته العادلة والقيام 
بواجباتهم القومية والدينياةم واولتفاام لماا يحاد  مان انتهاكاام إسارا يلية يومياة تاارخة فاي األراضاي 

 له مدينة القدب والمسجد األ تى المبارو".الفلسرينية المحتلةم وسيما ما تتعرض 
و ال عضو اللجنة المركبية لحركة فتف مفوض التعب ة والتنظيم محماود العاالولم إن وثيقاة اوساتقةل 

فاي  اعاة مغلقاة باالجبا ر باتام حقيقاة راساخة ومعلناةم وباام  6811لدولة فلسرين الا   أعلنام عاام 
دا أن القيادة الفلسرينية وعلى رأسها الر يب محماود عبااب علم دولتها يرفع في كافة دول العالم. مإلك

ورالااب العااالول  مسااتمرون فااي نضااالهم لتحقيااق  يااام الدولااة الفلساارينية المسااتقلة بعاتاامتها القاادب.
المجتمع الدولي أن يربق  راراتهم وأو تبقاى حبارًا علاى ورقم بعاد اوعتاراف بدولاة فلسارين فاي األمام 

 .1061المتحدة عام 
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جبهة النضال الشعبي الفلسريني المجتمع الدولي بالعمل الجااد والفعلاي علاى تحقياق اساتقةل ودعم 
دولة فلسارينم ودعام التوجاه الفلساريني باستتادار  ارار مان مجلاب األمان الادولي إلنهااال اوحاتةلم 

 ظة.مشيرة إلى أن تماد  وعربدة حكومة نتنياهو يجعةن من منرقة الشرق  ابلة لةنفجار في أية لح
إلعةن اوساتقةلم "ماابال الشاعب الفلساريني ومقدسااته وكافاة أراضايه  11وأضافم الجبهة بال كر  

والقااوانين العنتاارية  األدوام أشااربتنتهااو يوميااا ماان  باال اوحااتةل الاا   يمعاان النظاار فااي اسااتخدام 
 ضد شعب أعبل".

عمليااة ينبغااي ألوروبااا أن  م خرااوةاألوروباايوأوضااحم الجبهااة أن تااوالي اوعترافااام ماان دول اوتحاااد 
 تأخ  دورها السياسي وتكسر اوحتكار األميركي ال   بام راعيا منحابا لحكومة اوحتةل.

ماا نكاون إلاى اساتلهام الادروب والعبار  أحاوجوفاي ها ه المناسابة  إننااو الم الجبهة العربية الفلسرينية 
اإلدراو بأن ه ا اولتفاف والتأييد لم من ه ا اولتفاف الدولي الواسع حول حقوق الشعب الفلسرينيم و 

تااراره علااى اوسااتمرار فااي نضاااله  يكاان ليتحقااق لااوو توحااد هاا ا الشااعب وتمسااكه بالثواباام والحقااوقم واو
 الورنية. أهدافناحتى تحقيق كامل 

دياااارهم وحاااق شاااعبنا فاااي المقاوماااة بكافاااة السااابل  إلاااىوأكااادم الجبهاااة تمساااكها بحاااق عاااودة الةج اااين 
والمشاااروعةم كااا لو جاااددم حرتااااها علاااى الوحااادة الورنياااة الفلسااارينية باعتبارهااااا والوساااا ل المتاحاااة 

 السةح األ و  في مواجهة التحديام.
لمواجهة شاملة مع العدو  اإلعدادوشددم الجبهة الشعبية لتحرير فلسرين في بيان لهام على ضرورة 

ة نعياااد فيهاااا توحياااد  اااو  تسااتند إلاااى اساااتراتيجية ورنياااة تُااانظام ماان خةلهاااا الجهاااود فاااي انتفاضاااة شااعبي
 ورا ام الشعب في مواجهة اوحتةلم ونعيد من خةلها اوعتبار لحقوق شعبنا كافة.

بضااارورة اإلساااراع فاااي إنهااااال اونقساااام وو اااف التاااداعيام السااالبية التاااي نجمااام عااان  الجبهاااةورالبااام 
لمعاهدام والمواثيق اإلسراع في التو يع على ا إلىفي  راع غبة. كما دعم القيادة  األخيرةالتفجيرام 

الدولياااة وخاتاااة معاهااادة روماااام وبااا ل كااال الجهاااود إلنهااااال الحتاااار علاااى  رااااع غااابة واإلساااراع فاااي 
 اوعمار.

 أبااوالعااام لجبهااة التحرياار الفلساارينية عضااو اللجنااة التنفي يااة لمنظمااة التحرياار د. واتاال  األمااينوأكااد 
الورنياة بكافاة أشاكالها حتاى بوال  ه ه المناسابة هاي تأكياد علاى مواتالة شاعبنا لمقاومتاه إنيوسفم 

نهاال معاناته التاريخيةم معتبرا أن اللحظة التاريخية باتم مهيأة أمام العالم لتقويم اعوجاج  اوحتةلم واو
 التاريخ.

 61/66/4168، الحياة الجديدة، رام هللا
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 خريشة إبراهيمأمر اعتقال أمين عام المجلس التشريعي  بإلغاءالعالول: قرار رئاسي  .00
محماااااود العاااااالول م عضااااو اللجناااااة المركبياااااة لحركاااااة "فاااااتف" فاااااي  أكاااااد -القاااادب دوم كاااااوم  -رام هللا 

الاار يب محمااود عباااب أتاادر  اارارا  أنتتااريحام خاتااة لااا القاادب دوم كااوم م مساااال اليااوم الساابمم 
 خريشة. إبراهيمأمر اعتقال أمين عام المجلب التشريعي  ب لغاال

أمار اوعتقاال التاادر  إلغاااللقرارم مكتفيا بالقول اناه تقارر ورفض العالول الخوض في تفاتيل ه ا ا
 ه ا الملف. واوغةقبحق خريشة 
الماضي  رار يقضي باعتقال خريشة بتهمة التراول علاى ر ايب الحكوماة راماي  األربعاالوكان تدر 

الحمااد هللا خااةل مااإلتمر تااحافي للكتاال البرلمانيااة فااي المجلااب التشااريعي علااى خلفيااة اعتقااال ر اايب 
عنهما فاي و ام وحاق  اإلفراجقابة الموظفين العموميين بسام بكارنه ونا به معين عنساو  الل ان تم ن

 .أيامبعد احتجاب دام عدة 
 61/66/4168القدس، القدس، 

 
 يقود معركة شاملة لدحر االحتالل عباس فتح: الرئيس .02

الاار يب محمااود عبااااب  أكااد المتحااد  باساام حركااة فااتف أحمااد عسااافم أن : الحياااة الجدياادة -رام هللا
يخااااوض معركااااة تاااالبة لحمايااااة المسااااجد األ تااااى ماااان محاااااووم التهويااااد والساااايررة وتحقيااااق الحريااااة 

 واوستقةل وانتباع  رار تحديد سقف بمني إلنهاال اوحتةل.
و اااال عسااااف إن نتنيااااهو يساااعى إلاااى خلااار الااادين بالسياساااة والتااااريخم بهااادف السااايررة علاااى المساااجد 

إلكدًا بأننا و ولن نسامف بتحقياق مساعاهم وساوف نضاحي مان أجال أن تعاود األ تى وسوف يفشلم م
 القدب عاتمة دولة فلسرين المستقلة.

وأضاااف عساااف أن حكومااة اوحااتةل فلتاام ماان عقالهااام وتسااعى لتغيياار الوا ااع الموجااود فااي المسااجد 
 تاااااىم األ تااااىم محاااا رًا ماااان ممارساااااتها التااااي ترماااااي إلااااى التقساااايم البماااااني والمكاااااني للمسااااجد األ

 إثباتاهوادعاالاتها القديمة أن المسجد األ تى مبني على أنقاض "جبال الهيكال" وها ا ماا لام يساتريعوا 
 رغم مرور السنين.

وأكد عساف أن الر يب محمود عباب عقد سلسلة لقاالام مباشارة ماع وبيار الخارجياة األميركاي جاون 
ولااة فلساارين فااي األماام المتحاادة رياااض كياار  والملااو األردنااي عبااد هللا الثااانيم وفتااًا إلااى أن ممثاال د

منتور بع  وبتعليمام من الر يب محمود عباب رسا ل لكل أعضاال مجلب األمن والجمعية العامة 
لامااام المتحااادة للتحااارو لو اااف الجااارا م اإلسااارا يليةم مشااايرًا إلاااى أن منظماااة التعااااون اإلساااةمي ساااتعقد 



 
 
 
 

           61ص                                     3811 العدد:    61/66/4168 األحد التاريخ:

يحاااد مااان اوساااتمرار فاااي اونتهاكاااام بحاااق اجتماعاااًام وكااا لو وبراال الخارجياااة العااارب وتخاااا  مو اااف 
 األ تى.

القبلتاين وثالا  الحارمين؟  أولاىوتساالل عساف: "أين الحراو العرباي واإلساةمي الحقيقاي للادفاع عان 
لمااا ا هاا ا الهااوان والضااعف والسااكوم عاان انتهاااو حرمااة المسااجد األ تااىم وتاادنيب المساااجد وحاارق 

للتحارو والادفاع  واإلساةميةهن علاى األمتاين العربياة أن الشاعب الفلساريني يارا  إلاىالمتاحف؟ وفًتا 
 عن األ تى والمقدسام.

وحول نو القرار الفلسريني إلنهاال اوحتةلم  ال عساف: "بعض الدول رلبم اورةع علاى ناو 
القاارار  باال التتااويمم وألننااا نسااعى إلااى كسااب العااالم وافقنااا علااى  لااو"م مإلكاادًا أن القيااادة تعماال علااى 

رام واكتمالها إلجاراال التعاديل علاى القارارم بشارر أو ياإلثر التعاديل علاى مضامون القارار إغناال المشاو 
 وجوهره.

أن الر يب محمود عباب يتعرض لحملة من التهديدام من حكومة اوحتةل لعادم  إلىوأشار عساف 
 اوستمرار في معركته السياسية التلبة.

ة األميركية كل الفرو إلنجاح المفاوضاامم وفيما يخو ملف المفاوضام  ال عساف: " دمنا لإلدار 
إو أنها في كل مرة كانم تثبم سعيها إلى كسب الو م والممارلةم فاي محاولاة لمناع الار يب محماود 
عباب من اتخا  أ  خروام باتجاه مجلب األمنم مإلكدًا أن الر يب يقوم بكسر  واعد اللعباة الساابقة 

 اإلساارا يليحااتةل"م مشاايرًا إلااى مااا  الااه الاار يب للااوبير ليقااود معركااة بعنااوان "معركااة شاااملة لاادحر او
ال   وجه له التهديدام بأنه أمامكم ثةثة خيارام إما أن تسجنوني أو تقتلوني أو ترردوناي وو خياار 

 رابعا."
وفيما يتعلق بالتفجيرام التي حدثم في غبة ضد كوادر حركة فتفم تساالل عساف أين لجناة التحقياق 

تشااكيلها مناا  و ااوع التفجياارام؟ فااي حااين نجحاام حماااب فااي اعتقااال الاا   أرلااق التااي ادعاام حماااب 
 تاروخًا على دولة اوحتةل من منرقة نا ية خةل ساعتين!

 61/66/4168، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 غزةبح تتهم شهداء وأسر  بالوقوف وراء تفجيرات استهدفت منازل قادتها قدس برس: فت .03
كاااة "فاااتف" عااادد مااان الشاااهداال واألسااار  فاااي ساااجون اوحاااتةل مااان حركاااة اتهمااام حر : غااابة )فلسااارين(

 "حماب" بالمشاركة في تنفي  التفجيرام التي استهدفم منابل  ادتها في  رااع غابة  بال أسابوع تقريًباا.
وكان ر يب السلرة الفلسرينية محمود عباب ر ايب حركاة "فاتف" اتهام  ياادة حركاة "حمااب" باالو وف 

وأوردم موا ااع اولكترونيااة  مإلكااًدا أنهاام يعرفااون ماان نفاا  هاا ه التفجياارام باوساام.وراال هاا ه التفجياارامم 
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تابعة لحركة "فتف" أسماال عدد من ال ين شاركوا في ه ه التفجيرام ناسبة  لاو لمتاادر أمنياة مرلعاة 
 وأنها جاالم  بعد تحريام د يقية.

ام الناسفة الشهيد عماد عبابم وبحسب الموا ع الفتحاوية فانه من بين ال ين شاركوا في وضع العبو  
واألسير في سجون اوحتةل عماد البالم وحساني )حسان( نااد  الادير  وهاو عمياد عا لاة الادير  فاي 
 راااع غاابة واحااد  ااادة حركااة "حماااب" ورجااال اإلتااةح والاا    ضااى برتاااو مجموعااام محسااوبة 

بقا الاا   كااان يقااوده الو ااا ي الفلسااريني سااا األماانعلااى فاارق المااوم التااي كاناام تعماال لتااالف جهاااب 
 القياد  المفتول في الحركة محمد دحةنم  بل ثماني سنوام.

و الاام متااادر فلساارينية مرلعااة لااا " اادب باارب": "انااه بعااد تحلياال األسااماال التااي أوردتهااا حركااة "فااتف" 
عباار موا عهااا تبااين أن هناااو اساام الشااهيد عماااد جحااا )عباااب(م وهااو احااد  ااادة "كتا ااب القسااام" الاا راع 

  لحركة "حماب" وال   اغتالته راا رام اوحاتةل برفقاة خبيار المتفجارام فاي الكتا اب عادنان العسكر 
 بقتف السيارة التي كانم تقلهم في غبة". 1004الغول في تشرين أول )أكتوبر( من عام 

وأضااافم: "أن ماان بااين األسااماال حسااني ناااد  الاادير م حياا  و يوجااد فااي السااجل الماادني اساام كاا لوم 
م مشابه له وهو )حسن ناد  الدير ( هو عميد عا لة الدير  واحد  ادة حركة "حمااب"م إنما هناو اس

برفقاة نجلاه  1001ومن رجال اإلتةح المعروفينم والا   اغتيال فاي كاانون ثااني )ينااير( مان العاام 
احمدم وتهره محمدم بعدما تعرض لكمين نتبه لهم عناتار مان فر اة الماوم التابعاة لجهااب األمان 

وأشاارم إلاى ناه اناه ورد فااي التقريار اسام األساير عماااد  والمحساوبين علاى إحاد  العااا ةم". الو اا يم
 .1001البل من حي البيتون بمدينة غبة والمعتقل في سجون اوحتةل من  عام 

وأوضحم المتادر انه ورد ك لو اسم األسير المحرر في تفقة شالير را د الحةق بأنه كان ممكان 
مااان شاااارو بشراساااة خاااةل أحااادا  اونقساااام التاااي و عااام فاااي حبياااران )يونياااو( وضااع العباااوامم واناااه م

حيااا  كاااان الحاااةق آنااا او يقباااع فاااي ساااجون اوحاااتةل  بااال تحرياااره فاااي تااافقة التباااادل عاااام  1001
ولااام يتااادر عااان حركاااة "فاااتف" أ  نفاااي أو توضااايف علاااى هااا ا التقريااار الااا   نشااارته موا عهاااا  .1060

 في سجون اوحتةل.  أوجدين على  يد الحياة اولكترونية كونه يتهم أشخاو غير مو 
 61/66/4168قدس برس، 

 

 في لبنان بعين الحلوة في مخيم األقصى المسجد حماس تختتم أسبوعا تضامنيا مع .04
( فعالياام الخيماة التضاامنية ماع مديناة القادب 66-61اختتمم حركة حماب أماب السابم ): بيروم

 مد  أسبوع.والمسجد األ تى المبارو التي استمرم على 
وجر  اوحتفال وسر حشد كبير مان أبنااال وجمهاور المقاوماة فاي منرقاة تايدا ومخيماتهاا وبحضاور 

 سياسي وعلما ي عريضم وبمشاركة المنشد عبد الفتاح عوينام.
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و ااال مسااإلول العة ااام السياسااية لحركااة حماااب فااي لبنااان الاادكتور أحمااد عبااد الهاااد  فااي كلمااة لااه 
ن تحريره مرلب يعني كل مسلم على  خةل اوحتفال إن المسجد األ تى هو  بلة كل مجاهد حرم واو

 وجه العموم وكل فلسريني على وجه الختوو.
وأكد أن حركة حماب تحمل على عاتقها ه ه المسإلولية وأن حركة حماب تعتبر تحرير األ تى مان 

 الثوابم التي و تنابل عنها.
لاد   ياادة حركاة حمااب فاي لبناان بعادم التتاعيد   وبما يخوا الشأن الفلسرينيم أكاد أن هنااو  ارار

 على الساحة اللبنانية وعدم الدخول في مناكفام أو مماحكام سياسية مع حركة فتف.
وأضاف أن شعبنا الفلسريني في لبنان يواجه تحديام خريرة في ظل التحديام الحاتلة في المنرقة 

 وتأثر الساحة اللبنانية بها.
قى على عة ة ريبة ختوتا أن هناو مجموعة من األرر السياسية األمنية و ال: "القرار هو أن نب

الفلسرينية على تعيد لبنان وفي مخايم عاين الحلاوة والتاي شاكلناها ماع بقياة القاو  والفتاا ل ونعمال 
 سويا وبتنسيق عال من أجل تحييد المخيمام وتحقيق األمن واوستقرار فيها وفي الجوار".

فلسريني في الساحة اللبنانية سيكون على حساب شعبنا و ضيتنا.  - لسرينيوتابع أن "أ  احتكاو ف
ونحن في لبنان كما حيادنا المخيمام والوا ع الفلسريني سابقًا عنادما حتالم أماور وخةفاام ميدانياة 

 في غبة وفي الضفة الغربيةم ف ن القرار لدينا سواال في حماب أو فتف أن نحيد الساحة اللبنانية".
م تحااد  عضااو رابرااة علماااال فلساارين الشاايخ محمااد العلااي عاان  دسااية المسااجد األ تااى ماان جانبااه

 المبارو ومكانته في  لوب المسلمين وأنه جبال من العقيدة اإلسةمية.
وأكااد أن "الجهاااد هااو الساابيل الوحيااد لاادحر التااهاينة الغاتاابين وتحرياار المقدسااام"م كمااا وجااه دعااوة 

 المبارو. األ تىمسجد للعلماال وستنفار األمة للدفاع عن ال
 61/66/4168، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ن/ يونيوأو حزيرا / مايومقربون من نتنياهو: االنتخابات بأيارو  الحكومةبيد يهدد بإسقاط ل .05

هدد ر يب حبب "يي  عتيد" )يوجد مستقبل( ووبير الماليةم يا ير لبيدم ب سقار الحكومة : 41عرب 
نفي  إتةحام من خةل ميبانية الدولةم فيما سارع ر يب الحكومة بنيامين اإلسرا يلية في حال عدم ت

نتنياهوم للرد عليه من خةل مقربيه بأنه يستعد إلجراال اونتخابام العامة المقبلة في شهر أيار أو 
 حبيران المقبل.

إنه لن ونقلم تحيفة "يديعوم أحرونوم" اليوم األحد عن لبيد  وله خةل نهاية األسبوع الماضي 
يساوم حول ثةثة مواضيع جوهرية في ميبانية الدولةم وهي خرة اإلسكان واإلتةح في جهاب 
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التحة والميبانيام الحربية. "واو ا لم نتوتل إلى اتفا ام حول ه ه المواضيعم ف ننا سنو ف 
 المداووم حول الميبانية ون هب إلى اونتخابام".

ال حول تقديم موعد اونتخابامم وفي أعقاب تراجع كبير في ويبدو أن تهديد لبيد على خلفية األجوا
شعبيتهم بعد أن تو عم اوسترةعام بأنه حببه سيحتل في انتخابام مقبلة على أ ل من عشرة 

 عضوا اليوم. 68أعضاال كنيسمم بينما هو ممثل ب
يدهورون إسرا يل ورد نتنياهو على تهديد لبيد بتهديد مضاد و ال مقربون منه: "الشركاال في او تةف 

حبيران المقبلين". ويأتي تهديد  –نحو انتخابام و حاجة لها. ونحن نستعد ونتخابام خةل أيار 
 نتنياهو في الو م ال   و يرغب فيه لبيد بتقديم اونتخابام خوفا من الفشل.

 61/66/4168، 84عرب 
 
 "إسرائيل"المسؤولية عن غضب العرب في  يتحملهرتسوغ: نتنياهو  .06
اإلسرا يلي يتسحاق  حمل بعيم المعارضة ور يب حبب العمل :الحياة الجديدة -لقدب المحتلة ا

هرتسوغم ر يب الوبراال بنيامين نتنياهو المسإلولية عن التظاهرام التي اندلعم مإلخرا بالقر  والمدن 
 العربية داخل الخر األخضر.

َمن يتب الو ود على "م إن أمبمة و ال هرتسوغم في تتريحام نقلتها اإل اعة اإلسرا يلية العا
. وكانم العديد من القر  والمدن داخل الخر األخضر "النار و يجوب له أن يستغرب تتاعد ألسنتها

شهدم خةل األيام األخيرة مسيرام وتظاهرام بعد أن  تلم الشررة اإلسرا يلية يوم السبم الماضي 
 الشاب العربي خير الدين حمدان في بلدة كفر كنا.

األحدا  تتاعدم بسبب عرض نتنياهو الساخر على المتظاهرين المندِّدين "رأ  هرتسوغ أن و 
م حسبما نقلم عنه "ب سرا يل والمساندين للدولة الفلسرينية باونتقال إلى أراضي السلرة الفلسرينية

 اإل اعة اإلسرا يلية العامة.
 يل ب مكانه اونتقال إلى منارق السلرة من و يريد العي  في إسرا"ونقل عن نتنياهو  وله آن او إن 

 ."الفلسرينية
هي دليل على غياب  يادة مسإلولة وانشغال ر يب الوبراال ببيادة "و ال هرتسوغ إن أ وال نتنياهو ه ه 

من شأن ه ا التوجه أن ”. وح ر من أن”شعبيته في أوسار اليمين المتشدد التي باتم تملي سياساته
 ".يإلد  إلى كارثة ورنية

 61/66/4168، حياة الجديدة، رام هللاال
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 حراسة أمنية لوزير اإلسكان أوري أرئيل يوفر "الشاباكجهاز " .07
 كرم تقارير إسرا يلية أن وحدة حماية الشختيام الهامة التابعة لجهاب األمن العام : 41عرب 

ياته في  ررم توفير حراسة أمنية لوبير اإلسكان أور  أر يلم بسبب تهديدام على ح« الشاباو»
العديد من التهديدام "ونقلم موا ع عبرية عن مقربين من أر يل أن  شبكام التواتل اوجتماعي.

 ."على حياة أر يل نشرم في العديد من تفحام الفسيبوو باللغة العربية
يبدو أن ه ا هو ثمن التمسو بالمبادئ التهيونية في "و ال أر يل)البيم اليهود (م تعقيبا على  لو  

التأييد المتعاظم لنهو اوستيران ولحبب المستورنين يثبم أن المبادئ ". وأضاف أن "األوسر الشرق
 التي نتشب  بها أثبتم نجاحها".

 61/66/4168، 84عرب 
 
 " لهدفه4تخفي فشل تجربة اعتراض صاروخ "حيتس  "إسرائيل" .08

وعتراض التواريخ " 1تخفي وبارة األمن اإلسرا يلية حقيقة أن تاروخ منظومة "حيتب : 41عرب 
الرويلة المد م التي جرم في شهر أيلول )سبتمبر( الماضي  د باالم بالفشل ولم ينجف في 

 اعتراض تاروخ الهدف.
" في  اعدة 1وأجرم وبارة األمن ووكالة الدفاع األميركية من التواريخ التجربة على تاروخ "حيتب 

األمن اإلسرا يلي لم يفتف عن تفاتيل  "بلماحيم" في جنوب إسرا يل  بل نحو شهرينم لكن جهاب
 حول نتا و التجربة ومد  نجاحهام خاتة وأنها حاكم اعتراض تواريخ بالستية ضد إسرا يل.

" 1وكان متحد  باسم وبارة الدفاع الروسية  د أعلن في اليوم ال   جرم فيه التجربة على "حيتب 
 ه في البحر.أنه لم يتم اعتراض التاروخ الهدفم وأنه تم العثور علي

و كرم تحيفة "هآرتب" اليوم أن التجربة شملم القدرة على اعتراض تاروخ الهدف من رراب 
ونقلم التحيفة عن مسإلول في جهاب األمن اإلسرا يلي  "أنكور"م ال   أرلق باتجاه البحر المتوسر.

تجربة وبثم  وله إن أجهبة اإلرةق والمرا بة لمنظومة "حيتب" عملم كما هو مخرر لها خةل ال
 مسار تحليق التاروخ الهدف. لكن مسإلوو آخر  ال للتحيفة إن "اوعتراض نفسهم فشل".

 61/66/4168، 84عرب 
 
 مسعور في الضفة والقدس المحتلة استيطانيتصعيد تقرير:  .09

اللجنة  أنالعبرية امب « كول هعير»كل المدينة  أسبوعيةكشفم : كامل إبراهيم -القدب المحتلة 
مخرر لبناال م ام الوحدام  إيداعللتنظيم والبناال اإلسرا يلية في القدب المحتلة تاد م على  اللوا ية
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بيم  أراضي إلى)تلة شعفار( شمالي القدب المحتلة ولتمتد « رمام شلومو»السكنية في مستورنة 
 حنينا وبيم اكسا.

« موريا» ملكية خاتة  دمم بلدية القدب وشركة األراضي أنانه على الرغم من  وأضافم
 إناللجنة اللوا ية و لو في فترة تسلم اور  لوبوليانسكي لر اسة بلدية القدب بحجة  إلىالمخررام 

 غير معروفين لديها على حد بعمها. األراضي أتحاب
مخرر  ديم لتوسيع مستورنة رمام شلومو تاد م عليه اللجنة اللوا ية  إلىوينضم المخرر الجديد 

 ابمه إلى أد ال    األمرم إلسرا يل األميركيبايدن نا ب الر يب  خةل بيارة جون 1060عام 
 دبلوماسية مع الوويام المتحدة.

 األميركيةانه وبعد المتاد ة على المشروع الجديد نشرم النارقة بلسان وبارة الخارجية  إلىويشار 
عن استجابتها لحل  لإسرا ي إعةنبيانا حادا ورد فيه: استمرار اوستيران في القدب و يتوافق مع 

 الدولتين.
توسيع المستورنة باتجاه بيم حنينا ويقام المخرر على  66084المخرر ر م  إرارويتم وفي 

وكنديين(م و سيمة  أميركيين) إسرا يليينخاتة تم اوستيةال على معظمها من  بل مستثمرين  أراض
التي يملكها فلسريني  رضاأليملكها فلسريني. ووفقا للمخرر تجر  متادرة  األراضيمن ه ه 

 دونما. 11ة جديدة تقام على مساحة يوحدة استيران 100 إلىلتالف تعبيد شارع يإلد  
ضرب  «المتاد ة على المخرر ب« عير عميم»تترسكي الباح  في جمعية  أبيبووتف 

وضع عقبام  إلىالمتاد ة على بناال استيراني  رب بيم حنينا يإلد   إ عتفورين بحجر واحد 
على  إسرا يلتسوية سياسية ويإلكد ايضا كيف ستبدو المدينة ثنا ية القومية التي تتمم  أمام

 «.فلسرينية لتالف رفاه المستورنين أراضياوحتفاظ بها. وتتادر 
فلسرينيين  أراضيخةل مداووم اللجنة وعوضا عن متادرة « عير عميم»وا ترح ممثل جمعية 

عادةحيد م تو إسرا يليينلخدمة متالف مستثمرين   أتحابال   يمكن  األمرم األراضيتقسيم  واو
بشدة ه ا  اإلسرا يليونجميعا من الحتول على ثمار المشروعم لكن عارض المستثمرون  األراضي
المخرر لةعتراضم وعلى متادرة  إيداعوتمم المتاد ة وفي نهاية المراف على  او تراح.
 لكيها.الفلسرينية تحم  ريعة عدم معرفة هوية ما األرض

حول  أسبوعياتقريرا  اوستيرانفي نفب السياق نشر المكتب الورني للدفاع عن األرض ومقاومة 
حملة تتعيد استيراني غير مسبوق شنته حكومة المستورنين خةل األسبوع المنترم على 

عدة  رم أم  حي  %140 إلىاألراضي الفلسرينية وال   تبامن مع بيادة ميبانية اوستيران 
 رار لجنة التشريعام الوبارية المتاد ة على  أخررهام استيرانية وبشكل غير مسبوق مخررا
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م يقضي بنفا  وتفعيل القوانين التي تشراعها «البيم اليهود »ا تراح  انون  دمه حبب المستورنينم 
على منرقة  اإلسرا يليأ  فرض القانون «  انون المعايير« الكنيسم على الضفة الغربية المحتلةم

محتلةم مما يعني ضماها به ا الشكل ويراد به تحويل جبال كبير من أراضي الضفة الغربية المحتلة 
 لتكون تحم السيررة اإلسرا يليةم مثلما هو حاتل في شر ي القدب المحتلة ومرتفعام الجوون.

وهو مخرر ضخم لشق عشرام الررق والررق « خرة درج»وتم الكشف عن مخرر خرير 
كمم وتتادر عشرام أوف الدنمام من  000تورنام الضفة الغربية تمتد على رول اولتفافية لمس

األراضي الفلسرينيةم وتورد سيررة إسرا يل على منارق واسعة في الضفة الغربية ومنرقة القدبم 
الوسر  إلىألف دونمم تمتد من ا تى شمال الضفة  11ويترلب شق ه ه الشوارع متادرة حوالي 

 رية  أراضيالف دونم من  60بمتادرة  أيضا اوحتةللمحتلةم و رار حكومة والجنوب والقدب ا
دونما في بيم حنينا والمتاد ة  01 رية الشيخ سعد ومتادرة  أراضيدونم من  11بيم اكسا و

في « كأراضي دولة»آوف دونم  4وحدة استيرانية في القدب المحتلةم  وتحويل  100على بناال 
الفلسرينيين في منرقة بيم لحمم مغب  ه ا القرار  أراضية عنوة على منرقة غو  عتتيون المقام

مدينة  إلىالتي يقرنها عشر عا ةم فقر « جفاعوم»تحويل المإلسسة التعليمية الموجودة في بإلرة 
 ا د جي  الدفاع »تادر عن ما يسمى ب وأخرار األخضريبلغ تعدادها احوف خارج الخر 

اض تقع في جبل أبو سودام وفريديبم وواد  العروب ألغراض م على أر إليبوضع « اإلسرا يلي
 أمنية مستعجلة في محافظة الخليل.

 61/66/4168، الرأي، عّمان
 
 ما زالت مشتعلة وامتدت إلى داخل المؤسسة اإلسرائيلية "الجرف الصامد"نيران تقرير:  .21

ي التحقيق بجرا م حرب  بل أن تبدأ المعركة القضا ية الدولية ف: امال شحادة -القدب المحتلة 
على غبة وكشف خبايا كثيرةم كما هو متو عم من  بل ضبار وجنود شاركوا في « الجرف التامد»

م عادم نيران ه ه الحرب لتشتعل 1001ه ا العدوان اإلسرا يليم كما فعلوا بعد حرب تموب عام 
يينم من  بدال العدوانم أنها داخل المإلسسة اإلسرا يليةم التي حاولم أن تظهر أمام العالم واإلسرا يل

اإلرهاب »موحدة في مو فها بضرورة إشعال ه ه الحرب وتحقيق اونتتار للقضاال على ما اسمته 
 «.الفلسريني

 –الشعلة األولى للنيران الداخلية له ه الحرب بدأم بين أبرب شختيتين في المإلسسة العسكرية 

شاباو يورام كوهينم لكن ه ه المعركة  د تتسع األمنية أ  ر يب أركان الجي  بيني غانتب ور يب ال
مع انقسام الداعمين في القيادة لهاتين الشختيتين. وكما يبدو فان بنيامين نتانياهو ومن حوله من 
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وبراال وسياسيين تجندوا لدعم غانتبم لكن ر يب الحكومة سيحاول إدارة ه ه المعركة خلف األبواب 
المبيد من الخةفام والتفاتيل أو حتى األسرارم وكما  ال  المغلقة بعيدًا عن اإلعةم لمنع كشف

 «.نشر غسيلهم الوسخ»اإلسرا يليون لمنع 
فالخةفام ه ه تجدد التراعام الكبيرة بين الجي  والشاباو حول الكثير من القضايا التي تدرجها 

عبر نفق إلى  م وبربم سابقًا بعد اختراف الجند  جلعاد شاليرم«أمن الدولة»إسرا يل في  ا مة 
م حي  ادعى الشاباو في حينه انه ح ر الجي  مسبقًام فيما  لل الجي  من 1001غبة في حبيران 

أهمية التح ير وادعى أنه كان تح يرًا عامًا. وظهرم ه ه الخةفام أيضًا في تقرير لمرا ب الدولةم 
 في معالجة األنفاق في حينه. اإلخفا امم ال   تررق إلى 1001عام 
لحرب الجديدة بين الجهابينم وكما يراها سياسيون وعسكريون إسرا يليونم فقد نجمم بشكل أما ا

خاو عن الخةف المبد ي حول التراع على او تمان. فالجي  ال   تبين وجود فجوام كبيرة في 
معلومام جهابه اوستخبار  خةل الحربم سوق إلى وسا ل اإلعةم نجاحًا كبيرًا في نقل المعلومام 

لعسكرية الجيدة إلى الوحدام المقاتلة خةل الحرب. ولكن الشاباو لم يحب رريقة تخفيض دوره في ا
التقارير التي نشرم في وسا ل اإلعةمم على رغم دوره الجوهر  في تحويل جبال كبير من 
 المعلومام إلى الجي . فتقرر إبراب دوره عبر وسا ل اإلعةم واختار التعاون مع برنامو تلفبيوني

م فاشتعلم نيران «تتفية الحساب الرويلة مع الجي »ليرلق من هناو معركة « حقيقة»اسمه 
 الحرب بين الجهابين.

ه ه الحربم وعلى رغم المو ف الداعم لنتانياهو للجي  إو أنه وضع إسرا يل و يادتها في مو ف 
ر الدفاع حرجم اضرر ر يب الحكومة إلى عقد اجتماع مغلق مع غانتب وكوهين بحضور وبي

موشيه يعالونم ورلب منهما التو ف عن الشجار العلني في  ضايا يجب أن يتم حسمها داخل 
م وما «حقيقة»الجهاب األمني. لكن ه ا كان متأخرًا فما كشف عبر شاشة القناة الثانية في برنامو 

م وضعم الخةف في مكان يرفض فيه أ  ررف التنابل عن حقه في «هارتب»كشفته تحيفة 
 دفاع عن نفسه.ال

فان التراع الر يسي يتمحور بين الجي  « هارتب»وتحيفة « حقيقة»ومما كشف عبر برنامو 
والشاباو حول األشهر التي سبقم الحرب. حي  وتف الشاباو التتعيد في غبةم عشية المواجهةم 

  المتر  -كخروة مدروسة  ادتها ال راع العسكرية لحماب بهدف اختراق الحتار اإلسرا يلي 
المفروض على القراع. واعتبرم شعبة اوستخبارام العسكرية  لو بمثابة ترور عن رريق التدفةم 
ولم يكن ثمرة  رار مخرر في الجانب الفلسريني. وأولى الجانبان اهتمامًا كبيرًا لةستعدادام التي 

بية لقراع غبة.  امم بها حماب لتنفي  عملية عبر النفق في منرقة كرم أبو سالمم على الحدود الجنو 
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وفي نيسان الماضيم  بل ثةثة أشهر من الحربم أتدر الشاباو وثيقة تح ير إلى الجهام 
السياسية واألمنيةم أشار فيها إلى نية حماب تنفي  عملية كبيرة في إسرا يلم وستحاول خةلها 

تابة خلية  حمابم لكن اختراف مدنيين وجنود عبر النفق. وتم إحبار العملية في مرلع تموبم واو
 األمور تتاعدم ووتلم إلى الحرب.

 
 "الحقيقة والثقة"

يتمحور الخةف بين اوستخبارام العسكرية والشاباوم حول تفسير األحدا  التي أدم إلى اندوع 
الحرب وه ه تتمحور في ثةثة جوانب: نوعية المعلومام اوستخبارية التي توافرم إلسرا يل في شأن 

ية الضخم لحركة حمابم وتحليل نوايا حماب في التوجه إلى الحربم مشروع األنفاق الهجوم
 يومًا. 10والتقييمام في شأن درجة إترار حماب على مواتلة القتال لمدة 

في تحليل العسكريين اإلسرا يليين والمرلعين على ه ا الخةف أشاروا إلى خرورة ه ا الخةف 
 لمواجهة أ  خرر محدق بها من مختلف الجبهام.وأبعاده في كل ما تدعيه إسرا يل من استعدادام 

األنفاق: يشكل ه ا الجانب الخةف األكبر بين الجي  والشاباو. وفي ه ا الجانب و يمكن أل  
شعال  الجرف »ررف إنكار عدم المفأجاة في شبكة األنفاق التي واجهها الجي  عند دخوله غبة واو

مترورة التي شملتها. و د انتهم الحرب واألر ام م من حي  ضخامتها وعددها والتقنيام ال«التامد
 حول عدد األنفاق التي تم كشفها أو تلو التي دمرها الجي م مختلفة.

في المعركة الداخلية الحالية يدافع الشاباو عن نفسه فيقول: انه كانم لد  اوستخبارام العسكرية 
شهريًام بتحويل  1060مرلع عام والشاباو معلومام كثيرة ومفتلة حول األنفاق. وبأنه  ام من  

تقارير إلى ر يب الحكومة ووبير الدفاع و ادة  وام األمن شملم استعراضًا لجميع األنفاق الهجومية 
المعروفة ومسار كل واحد منها. وعندما بدأم الحرب كان الجي  يعرف بتفتيل نسبي عن األنفاق 

دة مرام في مكتب نتانياهوم ال   عين التي كلف بمعالجتها. وتم ررح مخارر لانفاق للنقا  ع
 «.فريقًا بر اسة مستشار األمن القومي في  لو الو مم يعقوب عميدرورم لمعالجة الموضوع

للمإلسستين انه لم يتم إعداد خرة عسكرية شاملة وجدية « نشر الغسيل الوسخ»لكن ما تكشف بعد 
المعدام والتدريب والنظرية العسكرية لتدمير األنفاق. وعندما دخل الجي  إلى غبة ظهرم ثغرام في 

لمعالجة األنفاق. واضرر الجي  اإلسرا يلي إلى اوستعانة بشركام مدنية و ام بتدمير األنفاق بشكل 
مرتجل. ومن هنام نبعم التو عام الواهية ليعلونم حين  ال إن تدمير األنفاق سيستغرق يومين أو 

 ونتف(.ثةثة أيام )في الوا ع استغرق نحو أسبوعين 
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 غياب التنسيق
التنسيق بين اوستخبارام والمستو  السياسي: في ه ا الجانب يتضف عدم التنسيق المرلق بين 

« حرب تموب مع حماب»المإلسستين. ففي الجي  اإلسرا يلي كانوا يستعدون لحرب أرلقوا عليها 
حي   ال ضابر  تموب )يوليو(م 06وكشف عن  لو أثناال لقاال مع التحافيين على حدود غبة في 

كبير في كتيبة غبة أن  يادة المنرقة الجنوبية استعدم مسبقًا لحرب تموب مع حماب. ويستدل من 
نما إلى الفهم المسبق   لو أن الضابر لم يتررق فقر إلى التاريخ األساسي ال   حدده غانتبم واو

هر. أما شعبة ال   تبلور في الجي  اإلسرا يلي في شأن توجه حماب نحو الحرب في ه ا الش
اوستخبارام فقد رفضم بشكل مرلق السماع عن ه ا المترلف. وتدعي انه لم يتم استخدامه من 
 بل اوستخبارام اإلسرا يلية أو حماب  بل الحرب. لكن الشاباو يتحد  عنه بحريةم ويقول: لم نقل 

قتها إن حماب تستعد للحرب في تموب ولكننا تكهنا بأن ه ا يمكن أن يحد  بسبب ضا 
اوستراتيجية. وكانم ه ه المسألة بالغة الحساسية إلى حد تسببها باندوع نقا  عاتف بين ر يب 
شعبة اوستخبارام أفيف كوخابيم ور يب الشاباو يورام كوهنم خةل إحد  جلسام المجلب 

وكان من بينهم من ده  حين  رأ عن « حرب تموب»الوبار . ولم يسمع الوبراال مسبقًا حول 
 رلف وحقًام بال ام في وثيقة لمجلب األمن القومي.المت

وبادم دهشة البعض مع موافقة الشاباو لعناتر له في الظهور عبر شاشة التلفبيون للدفاع عن 
الجهاب و يادته فتحد  ر يب  سم الشاباو في الجنوب وعرف بحرف )ر( وعامةن آخران في اللواال 

ال إلى التأكيد أن الشاباو ا تنع من  كانون الثاني بأن )من خةل إخفاال وجوه الثةثة(. وسعى هإلو
حماب تتجه نحو الحربم وانه تم تحويل تح ير مة م إلى الجي م وهنا ررح اإلسرا يليون تساإلوم: 
إ ا كان الشاباو يعرف من  كانون الثانيم ومع  لو فقد فوج م إسرا يلم فه ا يعني أن في الجي  

 من لم يقم بعمله؟؟.
ارق العسكر  موري الموب نفى خةل البرنامو ه ا اودعاال. واعتبر الجي  ما تم بثه خةل لكن الن

البرنامو بمثابة تجاوب للخر األحمر وشن هجوم مباشر عليه من  بل مسإلول الشاباو ال   ظهر في 
البرنامو بتفويض من ر يب الشاباو يورام كوهين. وردًا على  لو بع  القا د العام للجي  بيني 
غانتب برسالة إلى ر يب الحكومة بنيامين نتانياهوم ررح فيها ادعاالام ضد كوهين والشاباو. وتوج 

 «.عن الحقيقة والثقة»رسالته بعنوان 
لى حين بح  اإلسرا يليين عن الحقيقة ومد  الثقة في مإلسساتهم السياسية واألمنية والعسكريةم  واو

 يل سعداالم ختوتًا في ظل الترورام األمنية تح ر جهام من أن ه ا الخةف سيجعل أعداال إسرا
الخريرة في القدب والضفة. لكن كما في كل معركة سابقةم ستفعل إسرا يل ه ه المرة وستحرو 
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على تجميل تورتها وتأكيد وحدتها أمام العدوم فجندم مجموعام للترويو عبر مختلف وسا ل 
ين من أجل ضمان مواجهة ما تتخوف منه اإلعةم أن ه ه األبمة لن تإلثر في التعاون بين الجهاب 

 إسرا يل من تدهور خرير يإلد  إلى انتفاضة ثالثة.

 61/66/4168، الحياة، لندن
 

 قرية أبو سنانفي مواجهات طائفية في  شخصا   37إصابة ": 6984"فلسطين المحتلة عام  .20
ح خةل شختا أتيبوا بجرو  01 كر تقرير إخبار  إسرا يلي أن : الشرق األوسر - تل أبيب

مواجهام را فية عنيفة اندلعم ليلة أول من أمب بين العشرام من السكان العربم في  رية أبو 
لقاال  نابل يدويةم  سنان بالجليل الغربي شمال إسرا يلم وتم خةل المواجهام إرةق أعيرة نارية واو

أبناال الدروب  وأبربم تقارير أولية أن سبب المواجهام يرجع إلى أن حسب اإل اعة اإلسرا يلية.
يعملون في الجي  وشررة الحدود اإلسرا يليينم مما يعني مشاركتهم في المتادمام بين القوام 

 اإلسرا يلية والفلسرينيين في القدب الشر ية والضفة الغربية.
و ال  ا د لواال الساحل في الشررة اإلسرا يلية الميجور جنرال حغا  دوتانم ال   التقى بممثلي 

لمين والدروبم في مسعى لتهد ة األوضاعم إن الرد السريع لقوام الشررة لد  بدال السكان المس
المواجهام حال دون نتا و أخررم مشيرا إلى أنه جر  اوتفاق على نشر  وام كبيرة من الشررة في 
القرية خةل األيام القريبة المقبلة لمنع تتاعد المو ف. كما تقرر تعريل الدراسة أمبم وربما خةل 

 أليام المقبلة أيضا في مدرسة القريةم تجنبا لو وع احتكاكام بين الرةب. ا
وترح نهاد مشلب ر يب المجلب المحلي لقرية أبو سنانم بأن سبب المواجهام التي اندلعم في 
القرية يعود إلى حاد  رعن بين رالبينم أحدهما مسلم واحخر درب م يدرسان في المرحلة الثانويةم 

 ما بالكةم عبر شبكة التواتل اوجتماعي اإللكتروني.نتو عن تراشقه
وأكد مشلب في مإلتمر تحافي عقده أمب بمقر المجلب المحلي أن المجلب يب ل  تار  جهده 
لتهد ة الخوارر واستعادة الهدوالم مستبعدا الفتل بين الرةب المسلمين والدروب في المدرسة 

 المحليةم بحسب اإل اعة اإلسرا يلية.
 61/66/4168، ألوسط، لندنالشرق ا

 
 تح ر من تداعيات أحداث أبو سنان على المجتمع العربي العليا" المتابعة"لجنة  .22

ح رم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية من تداعيام األحدا  التي : محمد ملحم - 41عرب 
ي في الداخلم تشهدها  رية أبو سنان على مجمل العة ام والنسيو اوجتماعي بالمجتمع العرب
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ودعم إلى التعقل ورو التفوف والوحدة لوأد الفتن وتجاوب التحديام التي تعتف بالمجتمعم 
تةح  ام البين واعتماد لغة الحوار والتسامف بعيدا عن  وشددم على ضرورة تهد ة الخوارر واو

 العنف.
اور والتباح  في وكانم اللجنة  د اجتمعم عترم اليوم السبمم في مقرها بمدينة الناترةم للتش

العديد من القضايا الحار ة التي تعتف بالمجتمع العربيم حي  أدرج على جدول أعمالها بح  
سنان تقرر نقل الجلسة إلى مجلب  أبوآليام انتخاب ر يب اللجنةم وفي ظل ترورام األحدا  في 

 القرية والسعي إلى تهد ة الخوارر.
د تةح في كلمته أمام الحضور: 'ما يحتل في  رية الشيخ را  اإلسةميةو د  ال ر يب الحركة 

أبو سنان هو خرير جدام ولتدرأو ما يحتل ومن أجل ترويق الشجار  ررنا إلغاال الجلسة ونقلها 
إلى  رية أبو سنان لنساهم في تهد ة األوضاعم فالوضع في القرية و يحتمل منا اونتظار والنظر 

عا أن نتواجد بالقرية لكي نعمل على تهد ة الخوارر من بعيد حيال ما يحتلم ومسإلوليتنا جمي
رفاال فتيل الفتنة التي أشعلم بالقرية   ‘.واو

وفي حدي  مع المحامي ور يب لجنة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة رلب التانع: 'المسإلولية 
الفتنة  تترلب وتستوجب وتفرض على  يادة المجتمع العربي التواجد في  رية أبو سنان وحتواال ه ه

خمادهام علينا أن نب ل كل جهدنا إليقاف ه ه الفتنة وأن نحافظ على النسيو اوجتماعي بالقرية.  واو
: ' من المإلسف أن تتل األوضاع إلى ه ا  41من جانبهم  ال النا ب إبراهيم ترتور لا 'عرب 'و 

م علينا أن و نتف الحد وعلينا جميعا تقع مسإلولية ترويق األحدا  والسعي للتهد ة ومنع اونبوق
المشكلة التي تحد  في أبو سنان على أساب را فيم أنه من الخرأ التعامل مع األحدا  في ه ا 
السياقم ما يحتل هناو هو مشكلة العنف المستشر  في المجتمع العربيم وأكد أن المإلسسة 

مة المجتمع معنية في تأجيو المشاكل داخل المجتمع العربيم ضمن مخرراتها لشر  اإلسرا يلية
 وبرع ب ور الفتنة وتفريقه لروا ف'.

 61/66/4168، 84عرب 
 
 بوقف التصعيد اإلسرائيلي ضد المقدسات ملك األردن جهودالنائب الصانع يثمن  .23

ر يب الحبب الديمقراري العربي في  اإلسرا يليثمن النا ب العربي في الكنيسم : بترا –عمان 
التي  ام بها جةلة الملو عبدهللا الثاني بو ف  األردنيةد رلب التانع الجهو  اإلسرا يليالكنيسم 
. و ال في حدي  لإل اعة األردنية األ تىال   كان يستهدف القدب والمسجد  اإلسرا يليالتتعيد 

بنيامين نيتنياهو ووبير الخارجية  اإلسرا يليمبادرة جةلة الملو التي جمعته بر يب الوبراال  إن
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والتةة فيه  األ تىالمسجد  إلىبدخول جميع الفلسرينيين  أسهمم جون كير  والتي األميركي
عدم تقسيم  إلىالقا م الهادف  باألمر إسرا يليباعتراف  أسهمممثلما  أعمارهمبترف النظر عن 

بمانا ومكانام هي انتتار للسياسة الحكيمة والعا لة لجةلة الملو عبدهللا الثاني والتي يثمنها  األ تى
 كل فلسريني.

 61/66/4168، الرأي، عّمان
 
 يومية للحصول على الرغيف حربمخيم اليرموك..  .24

في مخيم اليرموو لةج ين الفلسرينيين  رب العاتمة السورية دمشقم تستمر معركة السكان اليومية 
للحتول على رغيف الخببم فليب الحتار ال   يفرضه النظام وموالوه على المخيم هو العا ق 

 مواد الغ ا يةم بل ندرة الد يق وأسعاره الجنونية أيضا.الوحيد إلدخال ال
كاميرا الجبيرة بارم المخيم وعاينم أحوال من تبقى في المخيم ال   يعاني نقتا حادا في كل 

 شيالم بما في  لو الغ اال والماال والكهرباال.
عجل  وفي مواجهة تو ف أفران الخببم لجأم األمهام إلى عمل خبب في أفران حجرية تنعم على

 في بعض البيومم إلسكام جوع تغارهن.
 61/66/4168، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في المدارس اإلسرائيلية: من يتحدث عن مساواة العرب خائن العنصرية روة جديدة في  .25

ل الترراف والعنترية في المدارب اليهودية  روة جديدة بعد الحرب على غبة حي  : 41عرب  سجا
 ةب أن من يتحد  عن نيته منف 'المساواة' للعرب خا ن يستحق الموم.بام بنظر الكثيرين من الر

بربم مظاهر تنامي العنترية خةل أسبوع إحياال  كر  اغتيال ر يب الحكومة اإلسرا يلية يستحاو و 
رابينم حي  وتف  سم من الرةب رابين بأنه خا ن ويستحق القتلم كما اعتبروا أن حدي  الر يب 

اة' العرب هي خيانة تستوجب أن يكون متيره كمتير رابين. و ال تقرير اإلسرا يلي عن 'مساو 
لتحيفة 'هآرتب' نشر يوم أمبم إن الحوارام التي أجريم مع العديد من المعلمين من مختلف 

هناو حالة من العجب أمام موجة "المنارق حول نشارام إحياال  كر  رابينم تبين شكل واضف أن 
الحرب على غبة التيف الماضي. وما كان يقال همسا في الماضي الكراهية التي تعاظمم خةل 

 ."أتبف يقال جهارا
وفي تقرير سابق أكد عدد من مدرسي موضوع المدنيام في المدارب اليهودية أن عبارام عنترية 

وجدران المدارب. و ال  اومتحانامكا 'الموم للعرب' متفشية ومنتشرة ويضعها الرةب على دفاتر 
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نا ه ه الظاهرة آخ ة بالتفشي بين الرةب اليهودم وأنهم يواجهون مظاهر عنترية المعلمون إ
 متررفة وعنيفة لد  الرةب اليهود يوميًا.

 61/66/4168، 84عرب 
 
 بعد دهسه  فلسطينيا   االحتالل اإلسرائيلي يعتقل طفال   .26

ن ا بعد دهسه بالقرب ماعتقلم  وام اوحتةل اإلسرا يليم اليوم السبمم فتى فلسريني:  نا –نابلب 
وأفادم متادر فلسرينية بأن دورية  في الضفة الغربية. بلبنامخيم "عسكر" الجديد شرق مدينة 

 م ومن ثم  امم باعتقاله.مخيمالتلة بالقرب من لةحتةل دهسم الفتى بهاال األسمر في شارع ال
 61/66/4168، الشرق، الدوحة

 
 اختبارات التحمل نجحت في  البنوك''النقد الفلسطينية'':  .27

 الم سلرة النقد الفلسرينية السبمم إن البنوو المحلية والوافدة العاملة في فلسرينم نجحم  :السبيل
 في اختبارام التحمل التي تجريها سلرة النقد بشكل ربعي أو نتف سنو .

وبحسب نتا و اوختبارامم وتمكنم األناضول من الحتول على نسخة منهام فقد أظهرم كافة 
معايير من أتل تسعةم والتي تم وضعها  1لمتارف العاملة في فلسرينم أنها  ادرة عن تحمل ا

وكان المعيار ال    بناال على األوضاع السياسة واو تتادية في األراضي الفلسرينية والمحير.
م فشلم به المتارف غالبية المتارف العاملة في فلسرينم مرتبر بتراجع القيمة العادلة لةستثمارا

ويعمل في  الخارجية للمتارف العاملة في األراضي الفلسرينيةم بينما نجحم في ثمانية معايير.
متارف  1مترفًا محليًا ووافدًام تعمل في الضفة الغربية و راع غبةم منها  61السوق المحلية 

بنوو أردنيةم  1متارف وافدةم منها  60محليةم مترفيان إسةميان وخمسة متارف تجاريةم و
 بنو بريراني وبنو متر .و 

والمعايير والسيناريوهام التسعة هي: تعثر التسهيةم الممنوحة للقراع الخاو )باستثناال موظفي 
الحكومة(م وتعثر التسهيةم الممنوحة لموظفي الحكومة فقرم وتأخر الحكومة في سداد جبال من 

 ديونها القا مةم وانخفاض  يمة اوستثمارام في فلسرين.
يير أيضًام سحب نسبة من ودا ع العمةالم وتعثر التسهيةم الممنوحة للقراع الخاوم ومن المعا

وانخفاض  يمة استثمارام البنوو داخل وخارج فلسرينم وسحب نسبة من ودا ع العمةال ألسباب 
 ا تتاديةم وتعثر أكبر في سداد التسهيةم وسحب أكثر من الودا ع سوية.

 61/66/4168، السبيل، عّمان



 
 
 
 

           31ص                                     3811 العدد:    61/66/4168 األحد التاريخ:

 
 ": اتفاق إسرائيلي أردني أمريكي يوطد الوصاية األردنية على القدس84عربدر خاصة لـ"مصا .28

كشفم متادر فلسرينية خاتة أن الوويام المتحدة اعترفم بالوتاية األردنية على : 41عرب 
المقدسام في القدب الشر ية مقابل أن يلعب األردن دورا أكبر في الحرب على تنظيم الدولة 

اع ' و لو في اوجتماع ال   عقد الخميب الماضي في العاتمة األردنية وضم اإلسةمية 'د
وبير الخارجية األمريكي كة من العاهل األردني الملو عبد هللا ور يب الحكومة  إلىإضافة 

 بنيامين نتنياهو. اإلسرا يلية
اإلسرا يلية في  ' إنه تم اوتفاق على و ف اوستفبابام واإلجراالام41و الم ه ه المتادر لا 'عرب

القدب والمسجد األ تى فيما منف وبير الخارجية األمريكي اعترافه بدور األردن ووتايته على 
وأشار المتدر إلى أن خروة سلرام اوحتةل المتمثلة بالسماح للفلسرينيين من كافة  المقدسام.

و ع أن تقوم سلرام األجيال بالدخول لا تى جاالم نتيجة للتفاهمام التي تم التوتل إليها ويت
 اوحتةل بمبيد من الخروام لتخفيف العقاب الجماعي على الفلسرينيين في القدب.  

 61/66/4168، 84عرب 
 
 : "ناقل البحرين" مشروع أردني وليس إسرائيلياألردنياوزير المياه  .29

 –حمردافع وبير المياه والر  حابم الناتر عن مشروع نا ل البحر األ: إيمان الفارب -عمان 

الميمم معتبرا إياه "مشروعا أردنيا وليب إسرا يليا ويقام على أراض أردنية"م موضحا أن "متلحة 
األردن الكبر  تتمثل بتنفي ه" بدل تحلية مياه العقبة ونقلها لعمان في ظل التكلفة العالية للمتر 

 دوورام. 4المكعب الناجم عنهام والمقدرة بنحو 
ع المستقبلي الوحيد ال   "يحقق متلحة كبر م بعد استنفاد كافة و ال الناتر إن ه ا المشرو 

 متادر المياه الداخلية التي يمكن ترويرها".  
 61/66/4168، الغد، عّمان

 
 المسلماني يحث الدول األوروبية على االعتراف بدولة فلسطينالنائب أمجد  .31

وعتراف التام بدولة فلسرينم ح  النا ب أمجد المسلماني الدول األوروبية على ا :الرأ  –عمان 
استنادا إلى مسإلولياتها كحضارة  ا مة على العدل والحرية والديمقرارية والمساهمة في أن تحقق 

 الشعوب المقهورة متيرها.
أن تتبف شريكًا ر يسيًا  ألوروباو ال المسلماني في بيان أمب  إنه عندما ا تضم الضرورة بالنسبة 

المباشر على كل  واألشراففي مفاوضام السةمم  إ حامهاةل في القضية الفلسرينية من خ
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متعلقاتهام كان الظن جابمًا لد  الفلسرينيين ومن ورا هم العرب أن األمور بدأم تأخ  منحى آخر 
إلى  األوروبيةفي سبيل التسوية التي ندرو سلفًا أنها تسوية غير عادلة مع التقدير التام لتغير النظرة 

حد مام وهو ما نرجوه من أوروبا ونأمله أن تكون عمة ة في دورها السياسي كما ه ه القضية إلى 
هي في أدا ها او تتاد م ه ا الدور ال   يجب أن تلعبه هو بداية وضعها أمام مسإلولياتها 
كحضارة  ا مة على العدل والحرية والديمقرارية والمساهمة في أن تحقق الشعوب المقهورة متيرهام 

م باوعتراف التام بدولة فلسرين األوروبيل   أدركته دولة السويدم العضو في اوتحاد ه ا الدور ا
رغم المحاووم في ثنيها عن ه ا القرارم األمر ال   اعتبره الفلسرينيون والعرب رسالة واضحة على 

 العدوان الشرب على  راع غبة.
 61/66/4168، الرأي، عّمان

 
 ن عن مواقف إيجابية تجاه حماسمن األردنيين يعبرو %74استطالع:  .30

بالما ةم يعبرون عن مو ف  11أظهر استرةع للرأ م أن الغالبية العظمى من األردنيينم أ  
إيجابية تجاه حركة المقاومة اإلسةمية "حماب"م بينما يبد  الثل  البا ي من ه ه النسبة نظرة 

من النسب التي ظهرم في خمب دول  وُتعتبر هاتان النسبتان أعلى وبفارق كبيرم "إيجابية جًدا".
عربية شملها استرةع مماثلم وهي: متر ولبنان والمملكة العربية السعودية والكويم واإلمارام 

 العربية المتحدة.
وحتلم السلرة الفلسرينية كما أشار اوسترةع على نسبة تأييد أ ل بكثير من حركة حمابم 

بالما ة من ه ه النسبة فقر عبرم عن "نظرة إيجابية  8بالما ة عن "نظرة إيجابيةم" و 48حي  عبر 
 جًدا.

و ال اوسترةع: "إن ه ه األر ام منرقية إ ا نظرنا إليها على ضوال حقيقتين مرتبرتين به ا 
الموضوع: أوًوم أكثر من نتف سكان األردن هم من أتل فلسرينيم وثانًيام تم إجراال استرةع 

لة ا تتال بين حماب و)إسرا يل(م وهي مرحلة ولادم تعارًفا وتأييًدا الرأ  بعد فترة  تيرة من آخر جو 
 إضافيين لحماب إلى حد أكبر".

وما يشكل مفار ة إلى حد ما هنا كما يقول اوسترةع هو أن دعم األغلبية القو  لحركة حماب و 
رفضًا للسةم  يعني أن هناو تو عًا وبنفب الدرجة بأن )إسرا يل( سوف تهبم في يوم من األيامم أو

 مع )إسرا يل(م وهو ما تدعو إليه الحركة بتراحة.
بالما ة( من األردنيين أن التكتيكام العسكرية التي تتبعها حماب ستإلد  على األرجف  11ويعتقد )

إلى هبيمة )إسرا يل( في المستقبلم لكن ما يثير اوستغراب أكثر هو أن نسبة أ ل من األردنيين 
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ف حمابم على أن "أفضل رريقة للتقدم هي السةم بين )إسرا يل( والدولة توافقم وخةًفا لمو 
 بالما ة(. 41بالما ة مقابل  16الفلسرينية" )

 61/66/4168، فلسطين أون الين
 
 في عّمان األقصى بجامعة الشرق األوسطالمسجد وقفة تضامنية مع  .32

تضامنية مع القدب واأل تى نظم رلبة جامعة الشرق األوسر أمب و فة : عناد أبو وند  -عمان 
 ."عاتمة فلسرين األبدية... و القا د الرمب"بعنوان 

واست كر الرلبة المشاركون في الو فة القا د ياسر عرفام في ال كر  العاشرة وستشهادهم ورفع 
المشاركون في الو فة اوحتجاجية شعارام تدعو لنترة األ تى ال   يتعرض ألبشع جرا م اوعتداال 

 اوم مثمنين دور القيادة الهاشمية في رعاية المقدسام اإلسةمية في القدب.واونته
وحيا المشاركون المقاومة الفلسرينية الباسلةم مإلكدين على ضرورة دعمها بكل الوسا ل المتاحة  

 لينال الشعب الفلسريني حقه وتقرير متيره على ارض فلسرين.

 61/66/4168، الرأي، عّمان
 
ــة الحــوار  .33 ــيس لجن ــات رئ ــزع ســالح المخيم ــاني الفلســطيني: نظــام األســد وحــزب هللا عــرقال ن اللبن

 الفلسطينية
اتهم ر يب لجنة الحوار اللبناني الفلسريني الوبير حسن منيمةم النظام السور  : راوية حشمي 

م إنه و وجود "عكاظ"وحلفااله في لبنان بعر لة نبع سةح المخيمام الفلسرينيةم إو أنه  ال لا 
ام إرهابية في مخيم عين الحلوة أو غيره من المخيمام الفلسرينية في لبنانم وأفاد أن المملكة لمنظم
مليون دوور إلعادة إعمار مخيم نهر الباردم ال   ما بال ينتظر أن تح و الدول المانحة  10 دمم 

رف الو وف كر أوأمن المخيمام  إشعالأن الفلسرينيين ليب لديهم متلحة في  وأضافح وها. 
 .اإلرهابفي وجه الدولة اللبنانية في معركتها ضد 

 
 الصحيح؟نهر البارد على الطريق  أعمارهل وضعت الهبة السعودية إعادة 

مليون دوورم فضة عن  01بقيمة  أوليةالمملكة  دمم عند انرةق عملية إعمار نهر البارد هبة 
سو  نتف المخيمم  أعمارتمكننا من  هبام أخر  تم تأمينها من دول غربيةم إو أنها مجتمعة لم

مليون دوورم فما كان من ر يب  610بقيمة  إضافياتوجب علينا مبلغا  األعمارووستكمال عملية 
خادم الحرمين الشريفين ورإلساال العالم العربيم  إلىالحكومة تمام سةم إو أن وجه رسالة مباشرة 
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مليون دوورم وب لو تكون  61ة مبلغا جديدا بقيمة فكان الملو عبدهللا سبا ا بالتجاوب و دمم المملك
 .األعمارمليون دوور في إعادة  10المملكة ساهمم بمبلغ 

 
 المخيم؟ أعمار إعادةما هي الرسالة التي تقدم للشعب الفلسطيني من خالل 

جانب الشعب الفلسرينيم ففي الو م  إلىمن المملكةم بأنها كانم وستكون دا ما  األولىالرسالة 
واوحتراب في ليبيا والعراق وسوريا واليمنم ورغم  اإليرانيال   ينشغل فيه العالم بمخارر المشروع 

عربي  إنسان أ انعكاسام ه ه التراعام على دول المنرقةم نجد المملكة تهب دا ما لنجدة 
ور  تبوأ العربيم وعلى الرغم من ان النبوح الس اإلنسانتعمل من اجل متلحة  أنها وأثبتميناديهام 

الشعب الفلسريني و ضيته ستبقى ابرب  أنالمملكة وجدم  أن إواهتمامام دول العالم مإلخرام 
نمو ج جديد لةجئ الفلسريني من  إيجادرسالتنا كدولة لبنانية فهي عبر  أما العربية. األمة ضايا 

 اجل عي  كريم في دولة اللجوال تحم سلرة الدولة اللبنانية.
 

 ، كيف يمكن تحييد المخيمات عن ه ه المواجهة؟اإلرهابحرب مع لبنان يعيش حالة 
عادةنهر البارد  أعمارنجاحنا في  في تحييد  األولىستكون خروتنا  إليهالةج ين الفلسرينيين  واو

السكنية  األوضاعمن  األدنىالمخيمام الفلسرينيةم فرإليتنا من خةل نهر البارد هي توفير الحد 
حالة تتوفر  إلىم بحي  ينتقل الةجئ من الحالة الرثة التي كان يعيشها واوجتماعية لحياة افضل

الداخلية وسيكون المخيم تحم  األسواق إنشاالفيها الشرور التحية والسليمة للعي م كما سيتم 
سلرة الدولةم ولن يكون هناو سةح بداخله غير سةح الدولةم وسيتبف نهر البارد نمو جا لحسن 

فلسرينيينم وعلى الةجئ المحافظة بدوره على ه ه المكتسبام الجديدة وشرور تعاري الدولة مع ال
 أتحابتوفرم لةجئ من شأنها أن تضيع الفرو على  إنكل ه ه الوسا ل  بالمخيم. اإل امة

 .اإلرهابمتاهام وبإلر  إلىالدعاو  التي تغرر بالشباب وتستقربهم وتجرهم 
 

 مات خاصة عين الحلوة؟في المخي إرهابيةما حقيقة وجود منظمات 
بمعناها الحقيقي و في عين الحلوة وو في غيره من المخيمامم ف ن وجد  إرهابيةو توجد منظمام 

م فه ا األحيانأعماو إرهابية في بعض  أومخلة باألمن  أفعاوهناو يمارسون  أوعدد من األفراد هنا 
ة في عدة منارق لبنانيةم والقو  موجود األفراد أوتنظيمامم وه ه المجموعام  أنهاو يعني 

الدولة اللبنانية ضبر الوضع بشكل كامل ألنه  أمامالفلسرينية المسإلولة عن امن المخيمام ملتبمة 
 و متلحة ألحد ب عادة تجربة نهر البارد.
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 أوالمخيمامم إ  أن القو  الفلسرينية ضد خروج المخيمام  أوضاعونحن لسنا متخوفين من 
تدام بين الفلسرينيين  أ م وستبقى محيدة للحإلول دون حدو  إرهابيعمل  أ ة واجه إلى إخراجها

 والدولة اللبنانية.
 

 كيف تقيمون التنسيق بين الحكومة والسلطة الفلسطينية حول وضع المخيمات؟
التنسيق كامل مع السلرة الفلسرينية عبر سفارتها في لبنانم فهي الجهة الرسمية التي نتعاون معها 

المجاومم ونلقى دعما كبيرا من السلرة لكل  راراتنام والكل يعلم من و ف بوجه تنفي  بنود  في كافة
سحب السةح الفلسريني خارج المخيمامم إو  األولىمإلتمر الحوار الورنيم ال   أ ر في المرحلة 

 ه ا القرار منع من التنفي  والجهة معروفة ومدعومة من النظام السور . أن
 

 لى منطقة قوسايا التي تضم فصيال فلسطينيا؟كيف تنظرون إ
استغرب من ال ين يرالبون بفرض هيبة الدولة اللبنانية في بعض المنارق وو يقبلون بوجودها في 

م الكل يعرف من هو ه ا الفتيل المتواجد في منرقة  وسايا وان سةحه هو سةح أخر منارق 
نعمل باتجاه الحد منهام ألنها تشكل  أننا و بد مخابراتي يجول ويتول في المنارق والشوارعم ولكن

خررا يمكن أن يشعل المنرقة خاتة أنها غير خاضعة للسلرة الفلسرينية وو للقو  الفلسرينية 
 كررف في وجه الدولة اللبنانية.  المخولة بأمن المخيمامم وليب من متلحة الفلسرينيين الدخول

 61/66/4168، عكاظ، جدة
 
 تجاه تجاوزات االحتالل بالقدس العالممت أردوغان ينتقد ص .34

انتقااد الاار يب التركااي رجااب ريااب أردوغااانم تاامم المجتمااع الاادولي تجاااه اوعتااداالامم : األناضااول
والتجاوبام اإلسرا يليةم وحادثة اعتداال الجنود اإلسرا يليين على المسجد األ تىم  ا ًة: "ما ا سايفعل 

دناا ماا جار  للمساجد األ تاىم ورغام ها ا نحان و نسامف أن العالم لو جر  للمعابدم والكنا ب فاي بة
 يحد   لو في بلدنام ألنه و مكان في ديننا اإلسةمي لمثل ه ه التجاوبام".

وأكد أردوغان أن المسجد األ تى ليب للفلسارينيين فحساب بال هاو القبلاة األولاى لكال المسالمين فاي 
 وحظوا كيف أن العالم يلتبم التمم".العالمم و"تقع علينا مسإلوليام كبيرة تجاههم ولكن 

جاال  لو فاي الكلماة الختامياة للقماة األولاى للبعمااال الادينيين المسالمين بأمريكاا الةتينياة التاي تنظمهاا 
ر اسة الشإلون الدينية التركية فاي مديناة إسارنبولم معرًباا عان أمانياه أن تكاون القماة وسايلة مان أجال 
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وبلاادان أميركااا الةتينيااةم وأداة لتاادعيم األواتاار مااع المساالمين ترساايخ التاادا ة والتضااامن بااين تركيااام 
 القارنين في تلو البلدان.

 61/66/4168، فلسطين أون الين
 
 استمرار دعمها للقضية الفلسطينية تؤكدالجامعة العربية  .35

وتاااف نا اااب األماااين العاااام للجامعاااة العربياااة أحماااد بااان حلااايم موا اااف وخراااوام  "الخلااايو": -القااااهرة 
الفلسريني الراحل ياسر عرفام بأنها كانم رجولية وبرولية فاي  يادتاه المسايرة النضاالية لبنااال البعيم 

الدولة الفلسرينية المستقلةم وفتًا إلى أنه تمكن با تدار من وضع  ضيته علاى األجنادة العالمياةم رغام 
 التعاب الكبيرة وظل ريلة نضاله جبة راسخا في مواجهة التحديام .

وحتفاليااة التااي أ امتهااا ساافارة فلساارين بالقاااهرة بالتعاااون مااع مإلسسااة ياساار عرفاااامم جاااال  لااو فااي ا
بمناسبة ال كر  العاشرة لوفاتهم وأكد ابن حلي أن الجامعاة العربياة التاي وضاعم فاي ميثا هاا التاادر 

بنااادًا خاتاااًا لفلسااارينم ساااتظل مساااتمرة فاااي دعمهاااا ومسااااندتها للشاااعب الفلساااريني حتاااى  6841عاااام 
 حقو ه المشروعة واو امة دولته المستقلة وعاتمتها القدب الشريف. يستعيد كل

وكان سفير فلسرين في القاهرة ومنادوبها الادا م لاد  الجامعاة العربياة جماال الشاوبكيم  اد ألقاى كلماة 
فاي مساتهل اوحتفالياة نياباة عان الار يب الفلساريني محماود عباابم عاددا فيهاا منا اب الشاهيد عرفاام 

أن عرفام بدأ نشاره السياسي في متر وأتبف متر  الهاو م مإلكادًا أن متار ومآثرهم ولفم إلى 
جعلاام ماان القضااية الفلساارينية  ضاايتها األولااى مناا  نشااأتهام وهااي تسااعى بكاال  ااوة وسااتعادة الحقااوق 

 . 6811المشروعة للشعب الفلسرينيم إل امة دولته المستقلة على حدود 
ااان ناتااار القااادوة عضاااو اللجناااة المركبيااا ة لحركاااة "فاااتف"م ر ااايب مجلاااب إدارة مإلسساااة ياسااار بااادوره ثما

عرفااامم موا ااف متاار الداعمااة بثبااام للقضااية الفلساارينية وجيشااها الباساال والشااعب المتاار  الشااقيق 
 ال   لن يتأخر لمساعدة الشعب الفلسريني .

 61/66/4168، الخليج، الشارقة
 
 "عين الحلوة"األنصار في يعتمد قائمة التنظيمات اإلرهابية: عصبة  اإلماراتيمجلس الوزراء  .36

وياااأتي  لاااو تربيقاااا ألحكاااام م اعتماااد مجلاااب الاااوبراال  ا ماااة تضااام عاااددًا مااان التنظيماااام اإلرهابياااة: وام
أتاادره تاااحب الساامو  الاا  بشااأن مكافحااة الجاارا م اإلرهابيااة  1064لساانة  1القااانون اوتحاااد  ر اام 

مجلااب الااوبراال بشااأن نظااام  ااوا م  الشاايخ خليفااة باان بايااد آل نهيااانم ر اايب الدولااةم حفظااه هللام و اارار
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اإلرهاب.. وال   أوجب نشر تلو القوا م في وسا ل اإلعةم  المختلفة من أجل الشافافية وتوعياة كافاة 
 أفراد المجتمع  بتلو التنظيمام .

 وتضم  ا مة التنظيمام اإلرهابية التي اعتمدها مجلب الوبراال التالي :
حركاااة فاااتف اإلساااةم م و دعاااوة اإلتاااةح )جمعياااة اإلتاااةح( م و جماعاااة اإلخاااوان المسااالمين اإلماراتياااة

م عتااابة األنتاااار فاااي لبناااانم و خةياااا الجهااااد اإلمااااراتيم و الرابراااة اإلساااةمية فاااي إيرالياااام و اللبنانياااة
الرابراة م و تنظيم القاعدة فاي باةد المغارب اإلساةميم و منظمة الكرامةم و الرابرة اإلسةمية في فنلنداو 

الرابرة اإلسةمية م و كتيبة أنتار الشريعة في ليبيام و أحباب األمة في الخليوو م اإلسةمية في السويد
منظمااة اإلغاثااة اإلسااةمية فااي م و جماعااة أنتااار الشااريعة فااي تااونبم و تنظاايم القاعاادةم و فااي الناارويو

تنظايم القاعادة فاي م و مإلسسة  ررباة فاي بريرانياام حركة شباب المجاهدين التوماليةم داع م و لندن
هي ة اإلغاثة اإلسةمية التابعة لتنظيم اإلخوان م و جماعة بوكو حرام في نيجيريام و رة العربيةشبه الجبي

م حركااة رالبااان باكسااتانم و كتيبااة المرابرااون فااي ماااليم و أنتااار الشااريعة )الاايمن(م و المساالمين الاادولي
  فاااي كتيباااة أباااو  ر الغفاااار م و حركاااة انتاااار الااادين فاااي مااااليم و تنظااايم وجماعاااة اإلخاااوان المسااالمينو 

جماعاة ام و لواال التوحياد فاي ساوريم و شبكة حقاني الباكستانيةم و الجماعة اإلسةمية في مترام و سوري
م كتيباة التوحياد واإليماان فاي ساوريام و جماعة لشكر ريبة الباكستانيةم و أنتار بيم المقدب المترية

مجلااب م و ورياكتيبااة الخضااراال فااي ساام و حركااة تركسااتان الشاار ية فااي باكسااتانم و جماعااة أجناااد متاارو 
ساارية أبااوبكر التااديق فااي م و جااي  محمااد فااي باكسااتانم و أكناااف بياام المقاادبم و شااور  المجاهاادين

سارية رلحاة بان عبيادهللا فاي م و جاي  محماد فاي باكساتان والهنادم و حركة الحوثيين فاي الايمنم و سوريا
لتاارم البتاار سارية ام و المجاهادين الهناود فاي الهند/كشاميرم و حبب هللا السعود  في الحجابم و سوريا

مااااارة القو اااااب اإلسااااةمية )الجهاااااديين م و حاااابب هللا فااااي دول مجلااااب التعاااااون الخليجاااايم و فااااي سااااوريا او
الحركاااة اإلساااةمية م و تنظااايم القاعااادة فاااي إيااارانم و كتيباااة عبااادهللا بااان مباااارو فاااي ساااوريام و الشيشاااانيين(

م عااة أبوسااياف الفلبينيااةجمام و منظمااة باادر فااي العااراقم و كتيبااة  وافاال الشااهداال فااي سااوريام و األوببكيااة
مجلاب العة اام األمريكياة اإلساةمية م و عتا ب أهل الحاق فاي العاراقم و كتيبة أبو عمر في سورياو 

منظماااة كانفااااب فاااي بلجااارادم م و كتا اااب حااابب هللا )العاااراق(م و كتيباااة أحااارار شااامر فاااي ساااوريام و )كيااار(
الجمعيااة اإلسااةمية م و ريافضاال العباااب فااي سااو  لااواال أبااوم و كتيبااة سااارية الجباال فااي سااوريام و تااربيا

اتحاااد علماااال م و كتا ااب لااواال اليااوم الموعااود )العااراق(م و كتيبااة الشااهباال فااي سااوريام و األمريكيااة )ماااب(
اتحااد المنظماام اإلساةمية فاي م و لاواال عمار بان ياسار )ساوريا(م و كتيبة القعقاع في ساوريام المسلمين

اتحاااااد المنظمااااام م و اإلسااااةم العرا يااااةجماعااااة أنتااااار م و كتيبااااة ساااافيان الثااااور  فااااي سااااوريام و أوروبااااا
الرابراة اإلساةمية م و جبهاة النتارة فاي ساوريام و كتيبة عبااد الارحمن فاي ساوريام و اإلسةمية في فرنسا
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التجماع اإلساةمي م و حركة أحرار الشام في ساوريام و كتيبة عمر بن الخراب في سوريام و في بريرانيا
م الرابرة اإلسةمية في الادنماروم و اإلسةم في فلسرينجي  م و كتيبة الشيماال في سوريام و في ألمانيا

 الرابرة اإلسةمية في بلجيكا )رابرة مسلمي بلجيكا(. م و كتا ب عبدهلل عبامم و كتيبة الحق في سورياو 
 61/66/4168، البيان، دبي

 
 "إلى "ديني اإلسرائيليمن تحول الصراع الفلسطيني  يح روزير خارجية ألمانيا  .37

حااا ر وبيااار الخارجياااة األلمااااني فراناااو فاااالتمر شاااتاينماير مااان تحاااول التاااراع : ح بباااونكفاااا - رام هللا
اإلسرا يلي إلى تراع دينيم ودعا بعد لقا ه الر يب الفلساريني محماود عبااب  -السياسي الفلسريني 

 في رام هللا أمب الررفين إلى العودة الفورية إلى المفاوضام.
و يوجاد باديل للمفاوضاام »ره الفلسريني رياض المالكي و ال شتاينماير في مإلتمر تحافي مع نظي

مااان أجااال الوتاااول إلاااى مبااادأ حااال الااادولتين إل اماااة الدولاااة الفلسااارينيةم وأناااا أعااارف أن الفلسااارينيين 
ينتظرون ه ا األمر منا  مادة رويلاةم ورغام تفهماي لا لو لكنناي أعربام عان ماو في الا   يقاول إناه و 

لميم لتحقيااق هاادف إ امااة الدولااة الفلساارينية التااي تعااي  بااديل عاان المفاوضااام للوتااول إلااى حاال ساا
 «.بأمن وسةم إلى جانب إسرا يل

احن و توجاد األرضاية والشارور المناسابة وسات ناف المفاوضاامم ولكان أعتقاد أن »وأضاف موضحا 
المهم احن هو تخفياف اوحتقاانم ونحان ساعداال بعقاد اجتماعاام مكثفاة فاي عماان بمشااركة األراراف 

عة ةم والتي نتو عنها جهود مشتركة لتخفيف اوحتقان والمظاهرامم ومظاهر العنف وتحسين  ام ال
 «.الوضع فيما يتعلق بالحرم القدسي الشريف

وأشااار وبياار خارجيااة ألمانيااا إلااى أن ساالرام بااةده تنظاار بقلااق بااالغ إلااى اوعتااداالام والعمليااام التااي 
ع يتحمااال المساااإلولية للخاااروج مااان هااا ه الدواماااةم الجميااا»و اااع بساااببها الكثيااار مااان الضاااحايام و اااال إن 

وتجنب تتاعد العنفم ل لو سنغدو متقدمين إ ا خرونا خروة إلى األمامم وتام دخاول المسالمين إلاى 
الحرم القدسي دون عوا ق.. تحيف هي خروة تغيرةم ولكنها ضرورية لمنع تتاعد العنافم ويبقاى 

المهدماة فاي غابةم والعمال علاى اسات ناف المفاوضاام  أمامنا الكثير لعملهم ومنها إعادة إعمار البيوم
للعمااال علاااى إ اماااة الدولاااة الفلسااارينيةم وأوروباااا وألمانياااا تاااأمةن فاااي تهي اااة هااا ه الظاااروف والشااارور 

 «.وست ناف ه ه المفاوضام
وكانم ه ه القضايا محل نقا  بين عباب وشتاينماير ال   تشارو بةده ك لو في مباحثام أوروبية 

نيين بشااأن مشااروع  اارار إنهاااال اوحااتةل فااي مجلااب األماانم والاا   يفتاارض أن يقاادم هاا ا مااع الفلسااري
 الشهر. 
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وجاالم بيارة شتاينماير إلى المنرقة وسر حالة من التوتر في القدب الشر يةم وكان المتحد  باسمه 
مارتن شافرم  د أكاد أن الاوبير شاتاينماير يرغاب فاي اوراةع شختايا علاى الوضاعم ختوتاا بعاد 

 ن تتاعدم المواجهام في األسابيع الماضية في القدب بين فلسرينيين و وام أمن إسرا يلية.أ
ومن المفترض أن يلتقي الوبير األلماني ر يب الوبراال اإلسرا يلي بنيامين نتنياهو اليوم )األحاد(م إلاى 

ب اإلساارا يلي جانااب نظيااره اإلساارا يلي أفيغاادور ليبرمااانم ووبياارة القضاااال تساايبي ليفناايم وكاا لو الاار ي
 رإلوفين ريفلين لبح  مسألة المفاوضامم والوضع األمني واوعمار القراع.

كمااا بحاا  شااتاينماير موضااوع اإلعمااار بشااكل أوسااع مااع ر اايب الااوبراال الفلسااريني رامااي الحمااد هللام 
الاا   رالااب ألمانيااا بالتاادخل للضااغر علااى إساارا يل لو ااف انتهاكاتهااا بحااق الفلساارينيين ومقدساااتهمم 

 التبام الجانب الفلسريني بعملية السةم.مإلكدا 
وتعاااود آخااار بياااارة لشاااتاينماير إلاااى الشااارق األوسااار إلاااى يولياااو )تماااوب( الماضاااي حاااين أرلاااق الجاااي  

 اإلسرا يلي عمليته العسكرية التيف المنترم على  راع غبة.
 61/66/4168، الشرق األوسط، لندن
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أتادرم سالرام اوحاتةل اإلساارا يلي  ارارا بمناع الربيااب : ترجماة خاتااة -دوم كاوم القادب-رام هللا
 النرويجي مادب جيلبرم من دخول  راع غبة.

وكاان جيلباارم  اد ترااوع للعماال فاي مستشاافيام  رااع غاابة خااةل العادوان األخياارم كماا وجااه انتقااادام 
 عديدة للسلرام اوحتةل في اإلعةم النرويجي.

و الاام تااحيفة "اوندبناادم" البريرانيااة فااي تقرياار لهااام اليااوم الساابمم انااه لاام يتاادر حتااى احن تعليقااًا 
 حول  رار منع الربيب غيلبرم من دخول  راع غبة. إسرا يليا

متى سايتم منعاه مان دخاول القرااعم واناه  إلىو ال الربيب في حديه للتحيفة البريرانية إنه و يعلم 
غاابة  باال شااهر عاان رريااق عباار) بياام حااانون أو معباار اياارب (  ااد اخبااره  لااىإعناادما حاااول الاادخول 

 الجنود انه ممنوع من الدخول "ألسباب أمنية"م دون توضيف ه ه األسباب.
غاابة ماان الحتااول علااى  أهاااليو يتعلااق بااي فقاارم باال بحرمااان إساارا يل  األمنااي" هاا ا المنااع  وأضاااف

الادخول الاى غابةم ف سارا يل تماارب سياساة العقااب  من المحترفين األرباالالدعم الدوليم ومنع دخول 
 الجماعي على سكان غبةم حي  تحاترهم برريقة  اسية ووحشية ".

 أبعاااو" أنااا لاام أرتكااب أ  خرااأم لكاان كشاااف الحقااا ق التااي كاناام تحااد  علااى ارض الوا ااع وأضاااف
 .الحقا ق هو شخو غير مرغوب فيه " شخو يقوم بكشف وأ م إسرا يل
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حااول  إساارا يلم وبياار الدولااة النرويجااي علااى هاا ه الخرااوةم و ااال: " تحاادثنا مااع وعلااق جااةد بيرسااون
في غبة ماا بال  اإلنسانيبتغيير  رارها. فالوضع  إسرا يلجيلبرم عن  راع غبة ورالبنا  ب بعاد رارها 

 .ة ماسة للعاملين في مجال التحة "تعبًا وهناو حاج
 61/66/4168، القدس، القدس
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 ماجد كيالي
تنقالاام مساايرة الكفاااح المساالف الفلسااريني ماان العمليااام الفدا يااة إلااى الحاارب بالتااواريخم وماان الرعاان 

 بالسكاكين إلى العمليام التفجيريةم ومن خرف الرا رام إلى الدهب بالسيارام.
سااة علااى فكاارة التااراع علااى الوجااودم هااي التااي حكماام مساايرة  هكاا ا فاا ن ثقافااة الكفاااح المساالفم المتأسا

العة اة باين الفلسارينيين واإلسارا يليينم مان دون أ  تمييابم علاى األغلابم باين الدولاة والمجتمااعم أو 
بااين الفكاارة والمإلسسااة والجماعااة التااهيونية ماان جهااة والمجتمااع الاا   تاام جلبااه أو انتاجااه ماان جهااة 

 أخر م علمًا أن ه ه ليااسم مشكلة الفلسرينيين وحدهم.
بياااد أن القتاااة لااام تتو اااف عناااد  لاااوم إ  إن ثقافاااة العناااف فاضااام عناااد الفلسااارينيين إ  رغااام علاااى 
حااركتهم الورنيااةم أ  علااى شااعاراتها وبناهااام مااا تمثاال بعسااكرتهام وحتااى ان  لااو شاامل تحديااد نماار 
عة اتهاااا البينياااةم إن فاااي اراااار الفتاااا ل المكوناااة لهاااام أو ماااع الااانظم الحاكماااة فاااي المجاااال اإل ليماااي 

ألردن ولبنان وسورية(م مع كل التاداعيام التاي نجمام عان  لاوم والتاي أثارم سالبًا فيهاا وبادم مان )ا
  امم من اجلها. إنهاكلفتها وحدام من دورهام وترفتها عن القيام بالوظا ف األساسية التي يفترض 

مناساابة فااي الةفاام أن معظاام الفلساارينيينم فااي غماارة حماسااتهم للكفاااح المساالفم لاام يررحااوا األساا لة ال
و تهااا المناسااب. فهاام لاام يررحااوا سااإلال اإلمكانااام والظااروف العربيااة فااي الباادايامم ولاام يررحااوا سااإلال 

 اورتهانام واإلنجابام والتوظيفام والتضحيام روال مسيرة نتف  رن.
من  البداية ما كان في إمكان عشرام أو م ام من الفلسرينيين إراةق الكفااح المسالف مان دون بي اة 

مواتيةم دعمته ومكنته وأمنم تعوده في المشهدين الفلسريني والعربي. وماا نقتاده هناا لايب  عربية
نما األنظمة الرسامية العربياة القا ماة آنا اوم فهاي التاي فتحام المجاال  البي ة الشعبية بربيعة الحالم واو

ساالفم والمااال إل امااة  واعااد للفاادا يينم إ  إن هاا ه لاام تكاان  واعااد سااريةم وهااي التااي أمناام مترلبااام الت
الةبم لتغرية النفقام. أ  أن العمل الفدا يم او الكفاح المسلفم وبغض النظر عن بعده الفلسرينيم 
شكل في و ته حاجة للنظام العربيم فاي إراار المنافساام البينياةم وكوسايلة لتعبياب الشارعية الشاعبيةم 

. فااي 6811يمااة حبيااران )يونيااو( والمكانااة اإل ليميااةم و ساايما علااى خلفيااة التااداعيام الناجمااة عاان هب 
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تلااو الفتااارةم أيضااًام كاااان تااعود حركاااام المقاومااة يلباااي حاجااة لااابعض األنظمااة للتخفياااف ماان الااادور 
المتاار م والحااد ماان تااأثير بعامااة الاار يب جمااال عبااد الناتاار. هكاا ا فتحاام المكاتاابم والمعسااكرامم 

هاا مان اوساتمرار واوساتقرابم مااا والقواعاد للفادا يينم وأغاد م األماوال علاى حركاام المقاوماةم لتمكين
 سهل عليهام وأمن لهام التعود واحتةل مكانة مهمة على التعيدين الشعبي والرسمي.

نمااا  لاايب القتااد ماان  لااو التقلياال ماان شااأن العواماال ال اتيااة فااي تااعود حركااة التحاارر الفلساارينيةم واو
ه مان دون  لاو ماا اساتراع بضاع تحديد الدور ال   لعبته البي ة العربية المحيرة فاي  لاوم إلدراو أنا

 عشرامم او م ام من األفرادم القيام بما  اموا بهم في أواسر الستينامم بجهودهم الخاتة.
هاا ا اوًو. وثانيااًام فاا ن  لااو يبااين أن الكفاااح المساالف الفلسااريني لاام ينرلااق ماان المخيمااامم كمااا يعتقااد 

 فاااام وراال هااا ه المبااااادرة جاااااالم ماااان التااااي و « الرة ااااع»الااابعضم او بحسااااب الروايااااة الرا جاااةم إ  إن 
الفلسرينيين ال ين يعيشون في الخليو العربي. وبديهي أن  لو و يعني ان حركاة التحارر الفلسارينية 
نماا التوضايف باأن ظهورهاا فاي ها ه الحالاة ربماا كاان  ما كانم لتظهر لوو التسهيل الرسمي العربايم واو

أ ااال عساااكرةم وأكثااار تسيساااًا وأكثااار تنظيماااًام وأ ااال  اتخااا  أشاااكاًو وتعبيااارام مغاااايرةم أهمهاااا اناااه سااايكون
حضااورًام تبعااًا لقاادراتها ال اتيااةم وللشااارور التااي يمكاان ان تعماالم أو تتراااورم بهااا. أمااا القااول إن هااا ه 
الحركة لام تنرلاق مان المخيماامم بادليل الربقاة القيادياة المهيمناة فيهاام فاة يعناي  لاو اونتقااو مان 

ولبنااان وسااورية. فهاا ه فااي الحقيقااة هااي التااي شااكلم علااى الاادوامم  دور مخيمااام الةج ااين فااي األردن
ومن  نتف  رنم الخبان والو ود للحركة الورنية الفلسارينية المعاتارةم علماًا ان هاإلوال الةج اين هام 
ال ين دفعاوا الاثمن باهظاًا فاي مارام ثاة م فاي النكباةم وفاي تاعود العمال الفادا ي والمقاوماةم ثام فاي 

 ة والسلرة.التحول نحو التسوي
فالحااادي  إ ًا يتعلاااق فقااار بتفساااير القتاااور السياسااايم والتخلاااف التنظيماااي للحركاااة الفلسااارينيةم التاااي 
ابتدأم من  البداية بنقلة متقدمة جدًام وليب كنتيجة ترور لعمل تدريجيم فالكفاح المسلف لم ينشأ مان 

نما من عمليام فدا ية متفر ةم من البيان األول ال   م في و ام «فتف»ا اعته حركة  حالة سياسيةم واو
 كان فيه معظم الفلسرينيين و يعرفون شي ًا عن ه ه الحركةم او ما ال   يحتل حقًا.

علااى أيااة حااال فاا ن مساايرة الكفاااح الفلسااريني المعاتاار كاناام انرلقاام  باال نتااف  اارنم علااى أساااب 
تحاام اوحااتةل  مشااروع يرمااي إلااى تحرياار فلساارين ماان التااهيونيةم علمااًا أن الضاافة وغاابة لاام تكونااا

 حينها.
هك ام عدا المغب  ال   يكمان فاي ها ا التفتايلم علاى أهميتاه البالغاةم ثماة مفار اةم فاي ها ه المسايرة 

إلاااى  إحالتهااااالتاااعبة والمكلفاااة والرويلاااةم مفادهاااا أن عوامااال تاااأبام الحالاااة الورنياااة الفلسااارينية يمكااان 
ا ماااا يتمثااالم أوًوم فاااي النخباااة السياساااية العااااملين  اتيهماااا اللااا ين شاااكاة أهااام عةماااام اساااتمرارها. هااا 
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السا دةم التي ظلم تعياد انتااج نفساها مان الفتاا ل إلاى المنظماة وتاوًو إلاى السالرةم علاى رغام كال 
التغياارام السياسااية الحاتاالةم وهااي ليساام تغياااارام عاديااةم أو ثانويااةم أو عرضااية. وثانيااًام فااي فكااارة 

رينيينم وعلاااى بنااااهمم ماااع أن هااا ه التجرباااة الغنياااة الكفااااح المسااالفم التاااي هيمنااام علاااى ثقافاااة الفلسااا
والمتشعبة لم تثمرم أو لم تفض إلى تحقيق إنجابام ملموسةم بقادر التضاحيام التاي با لم واألكاةف 
التااااي  اااادممم هاااا ا ماااان دون ان نتحااااد  عاااان الفجااااوة بااااين اإلمكانااااام والشااااعارامم أو عاااان الشاااابهام 

مااان التحااول نحاااو  أكثااروهاال مااان دلياال علاااى  لااو  والثغاارام واورتهانااام التاااي حكماام هااا ه التجربااة.
 ضاعم الفتا ل وخبا دورها؟ أنالتشبا  بحواد  فرديةم منعبلةم بعد 

 61/66/4168الحياة، لندن، 
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 عدنان أبو عامر
وار لاام يتو ااع أكثاار  ااادة حركااة "حماااب" تشاااإلمًا فااي أكثاار كوابيسااه حلكااًة أن تتاال القريعااة مااع الجاا

اإل ليمي إلى ه ا الحد القاسي ال   وتلم إليهم في الشهور األخيارةم علاى الارغم مماا  دمتاه الحركاة 
من بوادر حسن نياة تجااه ها ه الدولاةم أو تلاو. لكانم علاى ماا يبادوم هنااو  ارار إ ليماي مادعوم دولياًا 

 هة العسكرية.ب حكام الروق حول عنق "حماب"م ونتباع ما عجبم عن نيله إسرا يل عبر المواج
الملفم في أبمة "حماب" في عة اتها اإل ليمية أنها جمعم بين أضداد وختوم اتفقوام  تدًا أو عن 
غيار  تادم علاى محاتارة الحركاةم ومعا بتهاام ومحاولااة تحجايم دورهاام ولكال أهدافاه واعتباراتاه. ففااي 

ياارانم حااين جاارم محاااووم كثياارةم العااام الجااار م لمحاولااة جساار الهااوة فااي المو ااف  بااين "حماااب" واو
ومحاولااة إعااادة المياااه إلااى مجاريهااا بينهمااام فااي ضااوال توضاايحام  اادمتها الحركااة لرهااران عاان حقيقااة 
مو فها من األبمة السوريةم وما  يل عن تفهم إيراني في مستويام متقدمة وستدراكام "حماب"م لكان 

و لمااا ا تااأخرم بيااارة األماار لاام يعااُد كونااه تتااريحام إعةميااة أخاا م رااابع المجااامةم السياساا يةم واو
  يادة "حماب" إلى رهرانم حتى كتابة ه ه السرور؟

وكاناااام الحاااارب اإلساااارا يليةم أخياااارًام علااااى غاااابة  ااااد شااااكلم فرتااااة مواتيااااة إليااااران وسااااتعادة عة تهااااا 
بااااا"حماب"م بعااااد أن خرجاااام منتتاااارةم كمااااا تقااااولم ماااان دون أن تااااتمكن آلااااة الحاااارب اإلساااارا يلية ماااان 

 لوم لم يحتل المرادم وما تسعى إليه "حماب" من رايا تافحة ساوال الفهام الا   اإلراحة بهام ومع 
 رال أمدهم كما تر  مع حلفاال األمب القريب.

يساااأل ساااا ل: هااال تااار  إياااران لهاااا متااالحة حالياااًا فاااي  اساااتعادة عة تهاااا الحميمياااة اوساااتراتيجية ماااع 
ةم ساواال ساوريةم حليفتهاا الكبيارة "حماب" التي يناتبها اإل ليم العربيم فاي معظماهم العاداال والختاوم
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التي تضع فيتو بالخر األحمر أمام أية استعادة للعة ة مع "حماب"م لمعا بتهام حتى الرمق األخيارم 
بسبب مو فها من الثورة السوريةم أو متر التي ترغب إيران في ترميم عة تها معهام أو دول الخليو 

لاى التي تريد رهران عقد تفقة معها في ملفام الح وثيين في اليمنم والحارب علاى تنظايم الدولاة؟  واو
حين تاوفر اإلجاباام الشاافية عان ها ه األسا لة المفتاليةم تبقاى عة اة "حمااب" با يران تاراوح مكانهاام 

 بين مد وجبرم إلى أن تستقر المنرقة التي يعي  عليها الجانبان.
سااين عة تهااا معهااام فبعااد أن تباادو متاار المعضاالة التااي تواجههااا "حماااب"م ولاام تجااد ساابيًة إلااى تح

سااعدم الحارب اإلساارا يلية علاى غاابة فاي و ااف الحماةم الدعا يااة المتارية ضااد الحركاة ختوتااًام 
والفلسرينيين عمومًام جاالم أحدا  سيناال ومقتل الجنود المتريين لتتب مبيدًا من البيم على نار 

ةم واوعةنهاا تقاديم مسااعداتها األمنياة التوتر ال   كان سا دًا. وعلى الرغم من إدانام "حماب" المتكارر 
والمعلوماتيااة للساالرام المتااريةم فاا لو لاام يشاافع لهااام واسااتمرم احلااة الدعا يااة المتاارية فااي توجيااه 
سهامها ضد الحركةم بالتبامن مع إغةق معبار رفافم والقضااال علاى ماا تبقاى مان األنفااق التاي تادخل 

 عبرها المواد الغ ا ية إلى غبة.
رار فااي "حماااب"م و ساايما فااي غاابةم فااي وضااع و يحسااد عليااهم ألن شااريان الحياااة ويباادو تااانع القاا

األول واألخيار للفلسارينيين فاي القرااع المحاتار و باد أن يمار عبار متارم التاي تادرو  لاو جياادًام 
ويباادو أنهااا تعا ااب الحركااة علااى  نااب لاام تقترفااهم ولسااان حالهااا يقااول: "حماااب" متهمااة إلااى أن تثباام 

 براالتها!
لحدي  عن األردن و"حماب"م يتابف مان نافلاة القاول اإلشاارة إلاى أن الجاانبين تمرساا فاي لعباة لد  ا

بقاااال شااعرة معاويااةم وهمااا و يخشاايان أن تقرااع مهمااا تااوترم العة ااةم علااى  الاار و علااى الحبااالم واو
الاارغم ماان رغبااة "حماااب" فااي تقويتهااام وعاادم تحمااب عمااان لاا لوم علااى األ اال فااي ظاال هاا ا التو ياام 

 .الد يق
أما عن عة ام "حماب" مع دول الخليوم فة يمكن جمعها في سلة واحدةم ففي حين تمتاب عة تهاا 
مع  رر بمتانٍة عب نظيرها في الو م الراهن مع أية دولة أخر م وو تترو الحركة فرتاًةم إو وتوجاه 

يمااا تحااتفظ الشااكر إلااى الدوحااة علااى احتضااانها إياهااا فااي ظاال حالااة العاابوف العربااي الرساامي عنهااام ف
ن كاناااام أ اااال حميميااااة ماااان سااااابقتها  راااارم لكاااان العة ااااام  الكوياااام بعة ااااة ريبااااة مااااع "حماااااب"م واو

ن كانم في أو ام متباعدة.  واوتتاوم  ا مةم واو
با ي دول الخليوم وتحديدًا السعودية واإلمارامم من الواضف أن عة اتهاا ماع "حمااب" و تمار بشاهر 

الجانباااان يناتااابان اإلساااةميينم عموماااًام العاااداال التاااريفم وو عسااالم وو أدناااى مااان  لاااو وو أكثااارم ف
يخفيان دورهما في اإلراحة باإلخوان المسلمين في مترم وتتنيف الجماعة على أنها إرهابيةم فيما 



 
 
 
 

           83ص                                     3811 العدد:    61/66/4168 األحد التاريخ:

و تخفاي "حماااب" انتماالهاا إلااى الجماعاة فكريااًا وأيااديولوجيًام ماع احتفاظهااا بمساار سياساايم فلسااريني 
 تاج منها إلى مبيد من التوضيف والتجريد.الرابع واونتماالم ويح

على كل األحوالم ما تقدم من عرض لخاررة سوداال شديدة القتامة حول عة ام "حماب" اإل ليميةم 
 اد و يكاون األول مان نوعااهم الا   يمار علااى حركاة تحارر ورناي فلساارينيم فقاد عاا  الفلساارينيون 

وا بعبلاااة  سياسااايةم وتااالم إلاااى حاااد المةحقاااة األمنياااة  ريعاااة أشاااد مماااا تحيااااه "حمااااب" الياااومم ومااارا
 والتتفية الجسدية في أكثر من  رر وبلد عربي.

أخيااارًام  اااد تااادفع حساساااية اللحظاااة التاااي تحياهااااا المنرقاااة "حمااااب" إلاااى تفضااايل سااايناريو "اونتظااااار 
ن اإليجااابي"م ألن الرمااال المتحركااة المتنقلااة بااين الاادول العربيااة تجعاال أجناادتها المحليااة أكثاار أهميااة ماا

 عة تها مع الحركةم التي تحاول استعادة رتيد إ ليميم احتفظم به ردحًا من البمن.
 61/66/41618العربي الجديد، لندن، 
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فلسرين ... و ضيتهام سمااها العرب  ضيتهم المركبيةم حتى َسمم على كل  ضااياهم المحلياةم الاى 
عاااام باااابعض او رااااار العربيااااة وفااااي مرحلااااٍة سااااابقة ... أن تُفكااااار بو ااااف برامجهااااا التنمويااااة درجااااة دف

 واتةحها السياسي واو تتاد  ... حتى تتحرر فلسرين .
وفلساااارين مناااا  أن و عاااام  تحاااام اوحااااتةل أتاااابحم حااااافبا للعاااارب ياااادفعهم نحااااو الوحاااادة والتكاماااال 

رع عة ام العرب بالغي رم فتديق العرب هو من ُيإلمن بعدالة القضية والتنسيق. وكانم هي التي ُتشا
 الفلسرينيةم وعدوهم هو من يقف على الجانب احخر.

وكانم فلسرين على الدوامم هي التي تدفع بالعرب ألن َيكبروا على خةفاتهم العقا دياة واتارفافاتهم 
ج اوشتراكي و ربهم الدولية. فتبناي متر والجبا ر وسوريا والعراق ... وغيرها في حقبة سابقةم للنمو 
ودول الخليو  واألردنمن اوتحاد السوفييتيم لم يمنعهم من أن يكونوا في نفب الخندق مع  السعودية 

والمغارب ... وغيرهااام والساابب فااي  لاو انا للجميااع  ضااية واحاادة وهادفا واحاادا ... وهااو فلساارين التااي 
هاتاااه شااكالم عمليااا الماااادة الةتااقة التاااي ُتلملاام اراااراف الجساام العرباااي م باارغم اخاااتةف مقاييسااه وتوجا

 السياسية واو تتادية سوااًل بسواال.
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في عدوانهام كانم تا وب الخةفاام العربياة فيلتقاي  إسرا يلون كر أنه كلما كان يشتد الخرب وتوغل 
الاى أن يمحاي أو « مان برأساه عقال»اوشقاال ُمتناسين ما بينهم على  اعدة انا التنا ض الر يب يادفع 

 ولو الى حينم التنا ضام الثانوية. ُيإلجال....
وكانم مإلسسة القمة العربياة التاي بادأم فاي اوساكندريةم التاي أخا م تافة الديموماة واونتظاامم هاي 
نتاااج ماان نتاجااام القضااية الفلساارينية. واجماااع العاارب علااى مركبيتهااا فااي اوداال الرساامي والوجاادان 

 الشعبي.
ب الختاوم المتناافرون علاى راولاة واحادةم انتتاارا حين جل 11ون كر لقاال  مة الخرروم بعد حرب 

».. و تالفم و اعتارافم و تفااوض »الخرراوم الاثة  الشاهيرة  ... « والام»لكرامة األمة فاأعلنوا 
ومدام الدول الغنية بسخاال دول المواجهةم لتعويض ماا فاام واحيااال القادرة العربياة العساكرية وتهي تهاا 

عندما هبا العرب بكل را اتهم المادياة والعساكرية و وفاا ماع متار  10لقادم اويام. كما ن كر حرب 
 وسوريا واوردن في مواجهة العدوان التهيوني السافر.

لقااد كاناام فلساارين هااي الواجااب المتفااق عليااه وهااي معيااار الورنيااة واونتماااال ومحاارو الوجاادان والتااي 
 سإلولية التاريخية.تقف وراال اورتقاال باوداال العربي ليكون بمستو  التحديام والم

فهل و بالم فلسرين ك لو ؟ .. سبيل العرب نحو نب  الخةفامم و يام تحوة تعيد للعقل مكانته في 
السلوو العربيم فُيمايب بين العدو والتديقم وبين المهام والهامشايم وباين التناا ض الر يساي الا   و 

 !!ُيإلجال والتنا ض الثانو  ال   ُيمكن ... بل يجب تأجيله ؟؟ 
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اليومم حالتنا العربية و تسر تديقام بل انها موضع َتشفاي العدو ونومه مرتاحا على حرير انقساماتنا 
 وتشر منا.

يُعااوا اَت َوَرُسااوله َوَو َتَناااَبُعوا َفَتف َشااُلوا  نحاان اليااومم وبأياادينام نعماال خةفااا لمنرااوق احيااة الكريمااة ه َوَأر 
ااااب ُرو  ا إ َن اَت َمااااَع الَتاااااب ر يَن ؤ نمسااااو فإلوسااااا ونحرااااام هويتنااااا العربيااااةم ونتنكااااار َوتَاااا  َهب ر يحُكاااام  َوات 

ااو بهويااام  اادةم باال والااى مسااتقبلنا كاا لو. فنتمسا لحضااارتنا ولثقافتنااا ولتاريخنااا الواحااد ولجغرافيتنااا الموحا
 وهمية فرعية كانم على الدوام محل عراال وتنوعم فحولناها الى أدوام تخريب واختةف.

لم بأننااا وفااي ظاال غياااب المظلااة العربيااةم فااانا أمننااا فااي ا رارنااا كافاااهم هااو أماان متاارنعم يعتمااد ولاانع
علااى ماان يتربتااون بنااام بتثبياام اساارا يل واحااتةل المبيااد ماان اورض ونهااب الثااروةم باال واسااتخدامنا 

ل كأدوام لخدماة أجناداتهم الخاتاة. كماا انا تقادامنا و رموحناا فاي مواكباة المعاتارة هاو محاض خياا
في غياب الكلية العربية الواحدةم ونا التنافر والتجب ة تتوار  معها المتانة او تتادية التي تجعل من 

 ا تتاداتنا هشة غير حقيقيةم معتمدة على الخارجم تدور في فلكه خدمة له ...ليب إو.
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م وتج ب ة الُمَجباأ على اساسام ه ا هو الوضع المأساو  الدمو  السا د اليوم وال   يهداد بتقسيم الُمقسا

 م هبية ورا فية با سةم ُيغلافها مرض الفتام الشنيع.
ر به تحم يافرام اسةم مبعوم افتقد الى بوتلتهم لم يعد ُيميااب اوتجاهاام وو وجاوه   فالعربي الُمغرا

 اوخوة من اوعداالم فاتبحم وجهته نحو اونبار
القادب ُمبتلعاهم وأنا او تاى  اد ُيحارق او ُيادمار م وانا  والر ه و بنغاب  والحديدية و سيناالم وغفل أنا 

وسارا يل م وانا جادار الفتال العنتار   اد تماداد وبادأ بناااله فاي اوغاوار لياتم « وحاق»القياماة هادف 
 الفتل الكلي لفلسرين عن امتدادها وروحها العربية.

وسانا افكاارا غريباةم فالشايعي من المضحو المبكي ان حالة الفتام التي امتلكتناا  هنياا  اد برعام برإل 
» ابن جلدتنا »أخرر على السني من اوعداال الحقيقيينم والعربي المسيحي او اوبيد  او التاب يم 

الشريو اوتايل  فاي بنااال حضاارتنا العربياة اوساةمية الواحادةم أتابف غريباا فاي ديااره وخياراتاه باين 
 أن ُي بف او ُيسبى او يغادر !

يدفع بشاب عربي ألن يهرب من فلسرين المحتلة ليقتل ومن ثم ُيقتل في حلب! وتخيلوا الوضع ال   
م أ  حال ه ا ال   وتلنا اليهم وهال مان تاحوة عربياة تنتتار الاى  اتهاا وترارد اووهاام والمفااهيم 

 المجنونة وتعيدنا الى الوا ع!؟
-4- 

الام فاي مكانتهاام وساتكون وبعد ... وبلم أعتقاد باأنا فلسارينم حتاان الرهاان ومتادر اولهاامم ووب 
الحااافب الاا   ساايقود الااى تااحوة عربيااة جدياادةم مادتهااا تلااو الغررسااة التااهيونية التااي و تنفااوا تعلاان 
وتعمااال علاااى  ضااام اورض وهااادم او تاااى ورااارد الفلسااارينيينم ومادتهاااا كااا لو التااامود الفلساااريني 

جلااى بتااورة نضااالية تعيااد الُمضاااد لكاال هاا ه اوهااداف الخبيثااة والمتشااب  باااألرض والاا   و بااد أن يت
الااى  األمااورللقضااية ألقهااام فتكااون العتبااة التااي ياارترم بهااا العقاال العربااي فُتعيااد لااه توابنااه  .... فُيعيااد 

 وجهتها التحيحة.
 61/66/4168ن، الدستور، عّما

 
 الواقع بالرمزي؟ مقايضةفلسطين:  .42

 نهلة الشهال
ف و ااارارام دولياااة  ام حمولاااة رمبياااةم مراااروح علاااى الفلسااارينيين معادلاااة غريباااة: أن يرتضاااوا بموا ااا

بعضها  و  وبعضها احخر باهمم مقابل المتادرة الفعلية لكيانيتهم ولكل حقو هم المادية الملموسةم 
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المو ااف  لااوم أو باعتبااار كاماالم كمااا حااد   باال أيااام باغتيااال « يسااتدعي»واسااتباحة حياااتهم عناادما 
لجليل الوا عة بالقرب من مدينة الناترةم في حادثة الشاب خير الدين حمدان في  رية كفركنا أو  انا ا

تكررم في الماضي بتيغ وأماكن مختلفة من فلسرينم وو م اليوم تد  كبيرًا بحكم التوتر الشديد 
 القا مم وألن الشاب من َحَملة الجنسية اإلسرا يلية.

م عقاب 1061يلاة فاي و شو أن تتفيق أعضاال الجمعية العامة لامم المتحدة و وفًا لمادة د اا ق رو 
 باولهم فلساارين كدولاة مرا بااة غيار عضااو فاي الهي ااة الدولياةم مشااهد ماإلثر. وكاا لو تتاويم البرلمااان 
البريراني من  أسابيع  ليلة على اوعتراف بدولة فلسرينم واعتراف السويد بهام ومشروع القرار المقدم 

و ااع  لااو بعااد يااوم واحااد ماان هاا ا  الشااهر الجااار  )لااو 11إلااى البرلمااان الفرنسااي والاا   سااُيبم بااه فااي 
تشارين الثااني/ ناوفمبر هاو  18التاريخم لرأ  الابعض فياه دولاة رمبياة هاي األخار م علاى اعتباار أن 

(. وتبادو ها ه 6811بحسب  رار من األمام المتحادة اتخا  فاي « اليوم العالمي للتضامن مع فلسرين»
فلسارين موجاودةم بخاةف ماا درجام علياه  كلها تنتماي إلاى سايا ين: واحاد ياراكم تعبيابام للتأكياد باأن

أرض باة شاعب لشاعب باة «النظرية التاهيونية مان إنكاار لهاا وفاق المعادلاة الشاهيرة عان إسارا يل كاا
م وهااي معادلااة كاناام  ااد انتهاام رسااميًا مااع اتفا يااة أوساالو )ولعاال تلااو إيجابيتهااا الوحياادة(. وأمااا «أرض

أو المفاوضااامم التااي « العمليااة الساالمية»يقااال لااه السااياق احخاارم فيتعلااق برغبااام معلنااة إلنعااا  مااا 
 يإلرخ وبتدا ها رسميًا بأوسلو ك لوم وهي على أية حال الحجة التي يبرر بها المعترفون خروتهم.

الوا ع الخاو بفلسرين أشاد تعقيادًا باالربع مان ها ه المقارباة. فايمكن أن ُيستحضار دخاول اباو عماار 
م وكةماااه عااان 6814تشااارين الثااااني  60عاماااا بالتماااامم فاااي  خريباااا إلاااى األمااام المتحااادة  بااال أربعاااين

غتن البيتون ال   يدعو العالم لعدم إسقاره من يده. ويمكن أن يقاال إن تلاو البياارة تاإلرخ لبادال ماد 
جسور التفاوض حول تساوية تاريخياة ماا ساتنتهي بأوسالوم أو إنهاا علاى األ ال كانام شاكًة مان إباداال 

فاي السياساةم ومان ضامنها ماا يادور داخال حركاام التحارر الاورني.  اوساتعداد لهاام وهاو أمار مفهاوم
ولكن يمكن أن يقال ك لو إن الحد  ينتمي إلى فترة مختلفة من حياة البشريةم حين كان هناو توابن 

أو داعمااًا للفلساارينيين... ولاايب ماان تنااا ض أو تناباا  بااين « حليفاااً »بااين المعسااكرينم وكااان أحاادهما 
لمو اااف الواحاااد. فهااايم علاااى رغااام الظااااهرم كلهاااا تتقاااارع فاااي أكثااار مااان نقراااة الوجاااوه المتعاااددة تلاااو ل

واحتمال. وهي كلها تساتند إلاى فرضاية إمكاان تحقياق تساوية تاريخياة للقضاية الفلسارينية. ولعال ساوال 
 التفاهم الكبير يقع هنا.

و  فتخلي التهيونية عن شعارها  او عن األرض بة شعب الخ... بدأ يحد  حينماا تاارم الو اا ع
تسمف باوحتفاظ بهم أ  بعد العجب عن خنق أو تتفية العمل الفادا ي المسالف الا   ظهار بعاد أكثار 

عامًا على النكبةم و د  يل فيه ) بل األوان( إنه إرهاب... بة را ل. ويدل ها ا التخلاي علاى  61من 
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لااه تنا ضاًا شااديدًا ماد  الفبركاة القا مااة فاي البنياان الفكاار  والسياساي التاهيونيم الاا   يحمال فاي داخ
بااين مااا يباادو ارتكااابًا إلااى روايااة تاريخيااة وحتااى دينيااة متكاملااةم وبااين التااأ لم البراغماااتي مااع الشاارور 
القا مااااة فااااي كاااال حااااينم مااااا يثباااام أن المهاااام هااااو خدمااااة المشااااروع الكولونيااااالي فااااي الهيمنااااة ولاااايب 

وا ر إلاى اعتاراف بوجاود بشار األيديولوجيا. فالتخلي عن اإلنكار الكامل لوجود شيال اسمه فلسرينم ُحا
فلساااارينيينم فااااي الو اااام الاااا   جاااار  تااااأرير هاااا ا الوجااااود بوتاااافه مشااااكًة. فقااااد راح  ااااادة إساااارا يل 

فاااااي معااااارض نفاااااي التااااافةم أو تعبيااااار « الشاااااركاال»يساااااتخدمونم لإلشاااااارة إلاااااى الفلسااااارينيينم تعبيااااار 
تاااااداخلون ماااااع للشاااااكو  مااااان إبعااااااجهم. ولكااااان الفلسااااارينيين ليساااااوا هااااا ا وو  اوم فهااااام م« الجياااااران»

فحساااب الااا ين  6841اإلسااارا يليين ووا عاااون تحااام السااايررة اإلسااارا يلية. وهااا ا و يخاااو فلسااارينيي 
أُعرااوا الجنسااية اإلساارا يليةم وجاار  ويجاار  التفاانن بتقساايمهم إلااى ف ااام متباينااة )باادوم دروبم وأخياارًا 

وفاق « ياة إلسارا يلالعاتامة األبد»آراميين لتمييب المسيحيين منهم(م وو يخو فحسب سكان القادب 
 اارارام هاا ه األخياارةم بااال يتااف علااى الضااافة الغربيااة التااي نخرتهاااا المسااتورنام وتسااتبيحها الشاااررة 
اإلسرا يلية حتى آخر حي من رام هللا نفسها. ولعل المكان الوحيد ال   يخرج عن معادلة التداخل هو 

يلي منااه لتحويلااه إلااى سااجن  راااع غاابةم والجميااع يعاارف التعاماال المرعااب معااه مناا  اونسااحاب اإلساارا 
 محكم اإلغةق.

الرمبيااة و يمكنهااا إ ًا أن تعااوض الوا ااعم باادليل سااياق األربعااين ساانة الماضاايةم عااةوة علااى اخااتةل 
المو ف اليوم بين إنجابام رمبية متةحقة ووا ع يبداد تعسفًا وبإلسا و ساوة. والمعادلاة الفعلياة تقاع فاي 

فاي رارد الفلسارينيين مان األراضاي التاي احتلتهاام فهاي تتعامال مكان آخر. فرالماا لام تانجف إسارا يل 
معهم كبشر ينبغي إخضاعهم.  د يتجادل اإلسرا يليون في ما بينهم حول سبل اإلخضاع تلوم فيميال 
جناح منهم إلى السعي وحترام حقوق اإلنساان )إن لام يكان كرماى للفلسارينيين فلتاورة مفترضاة عان 

حاجة إسرا يل للادفاع »مو ف الدول الغربيةم ما و يمنعها من تفهم  م وهو أيضاً «المتحضرة»إسرا يل 
م وهو ك لو مو ف جبال كبير مان الارأ  العاام فاي تلاو الادول «إجراالاتها الشرعية»وتفهم « عن نفسها

على رغم التغييرام التي لحقم به في السنوام األخيرة باتجااه النفاور مان إسارا يل...(م بينماا يتضاخم 
لمعساكر اإلساارا يلي المتخفاف ماان ها ه اوعتبااارامم والمنحااب إلااى ممارساة اوضاارهاد كال ياوم حجاام ا

الشديد والحرمان والتي يب وأشكال من اإلبادة كما في حالة غبة. والمثاال الا   ماا بالام تحلام إسارا يل 
لتااواال م ومشاااريع أخاار  أشااد ا«أ ليااة»بتحقيقااه هااو فعليااًا إ امااة إدارة مدنيااة  اتيااة للفلساارينيين بوتاافهم 

 .6841وفتكًام لمن حتلوا على الجنسية اإلسرا يليةم أ  سكان 
في الوضعين العالمي « اونشغاوم»و يبدو األمر ميسرًا أمام إسرا يلم حتى في ظل اوختةوم أو 

والمحير... إ  لم يتحقق رضوخ الفلسرينيين على رغم كل الخراب فاي أوضااعهم. وآخار األدلاة )باين 
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األساابوع الماضاااي. وللوضاااع  6841اهرام الرةبياااة الغاضااابة التااي عمااام أراضاااي سااواها( تلاااو التظاا
 تتمة...

 61/66/4168الحياة، لندن، 

 

 إلى فشل  ريع.. في كل الجبهات إسرائيلنتنياهو يقود  .43
 يوسي ميلمان

اإلحساااب بانعاادام األماان فااي الشااوارع( لحكومااة إساارا يل  –سياسااة الخارجيااة واألماان )وكاا ا الداخليااة 
في كل الجبهاام. بعياون تعباة يار  ر ايب الاوبراالم بنياامين نتنيااهوم كياف أن كال أفعاال )عادم تنهار 

أفعااال( يديااه تغاارق فااي البحاار. ورغاام  لااو فانااه يتحااد  شااعرًا. بمعنااى تاارخة وبكاااال القااوبا ي السااليب 
 ال   يتهم كل العالم وبوجته بالمسإلولية عن التدهورم عدا نفسه وحكومته.

ساااتة إسااارا يليين فاااي عملياااام "إرهابياااة"م وهاااو ر ااام  ياساااي شاااهر  منااا  بضاااع  فاااي الشاااهر األخيااار  تااال
 تاال سااتة إساارا يليين فااي أحاادا  "إرهابيااة". تااحيف أن  1060ساانوام. ولغاارض المقارنااةم ففااي العااام 

النااار فااي القاادب هاادأم  لاايًةم هاا ا األساابوعم ولكاان الجماارام و تاابال مشااتعلة. والخراار فااي أن تنتقاال 
م مثلماا حتالم ها ا األخضر اتها في نراق الخر  إسرا يلالضفة الغربية والى  ىإل" اإلرهابأعمال "
 م في جنوب تل أبيبم يتعاظم فقر.األسبوع

م فاي هاا ا األساابوعماروان البرغاوثيم ماان المحباوبين باين البعماااال الفلسارينيين العلمااانيينم أرلاقم ها ا 
تا ب او تى التابعة لا "فتف" ويقضاي الشأن رسالة من حبسه. فالبرغوثيم ال   كان بعيم التنظيم وك

سنة )حكم عليه خمسة مإلبدام بتهمة القتل(م دعا "الى مواتلة ترا  ياسار  60في السجن من  نحو 
 عرفام بالتمسو بالوحدة الفلسرينية وبمواتلة المقاومة المسلحة".

اسارا يل مان المنفاى  في الماضيم  بل اونتفاضة الثانيةم أياد البرغاوثي اتفا اام اوسالو )و اد اعياد الاى
في اوردن في ارار اتفاق( والمسيرة السلمية. وأعرب مسإلولون سابقون في جهاب اومن عان تأييادهم 
لفكاارة تحريااره ماان سااجنهم كااي يااتمكن ماان خةفااة ابااو مااابنم وليشااكل ختااما مناساابا لقيااادة "حماااب". 

البيضاال في نظام اوبرتهايد في  ويمكن له ه ان تكون بمثابة بادرة اسرا يلية على نمر بعماال األغلبية
نلسون مانادية مان ساجنه مان أجال التوتال معاه وماع  6818جنوب افريقيام وال ين حرروا في العام 

 حركته الى اتفاق ونهاال النباع )والنظام(.
خرااوة إساارا يلية كهاا هم غايتهااا الوتااول الااى اتفاااق متااالحة وسااةم تااادقم هااي اليااوم متعاا رة. فااة 

وافاااق عليهااا نتنيااااهوم ووبيااار الاادفاع موشااايه يعلاااونم ووبياار او تتااااد نفتاااالي بينيااام احتمااال فاااي أن ي
ووبير الخارجية افيغدور ليبرمان. فما بالاو أناه باام مان المشاكوو فياه جادا أن يكاون البرغاوثي نفساه 

ر و يبال يإلمن بالمسيرة السلمية. وو يوجد عملياا الياوم ا  بعايم فلسارينيم حتاى اوكثار اعتاداوم  ااد
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علااى أن يتاادق الخراااب او ربمااا ينبغااي القااولم الضااريبة الكةميااةم لنتنياااهو فااي أنااه و ياابال ملتبمااا 
بفكرة الدولتين والتسوية. اومر المقرر هو اوفعال ولايب األ اوال. واألفعاال هاي المبياد مان البنااال فاي 

 ل."المنارق" وفي القدبم المبيد من متادرة األراضي والمبيد من تعميق اوحتة
 وودة انتفاضة

يواتل الخبراال التردد في كيفية تسمية ما يجر  في األشهر األخيرة. فجهاب الشاباو يواتال التمساو 
بمو فه في أن ه ا هاو "ارهااب شاعب". اماا آخارون فيتحادثون عان "عملياام اجاواال"م "عملياام تقلياد"م 

اضاة ثالثاة. الحقيقاة هاي أن كال "إرهاب" وغيرها من التعريفام. ثمة من و يتردد في الحدي  عن انتف
 المحاووم لتحديد التعريف هي ترف لغو .

و شااو ان اساارا يل تقااف علااى شاافا هاويااةم علااى حافااة بركااانم ينبعاا  منااه مناا  اون اللهيااب والاادخان 
السميو. فا "الشاباو" يشادد علاى أناه و توجاد مإلشارام تادل علاى  ياادة مركبياة او علاى ها ه المنظماة 

در وتوجاااه اوحااادا . تاااحيف أن "حمااااب" جاااد معنياااة ب شاااعال الضااافةم كاااي تماااب أو تلاااو التاااي تباااا
باوحتةل وتضعف السلرة على حد ساواالم ولكان مكانتهاا فاي الضافة وفاي القادب مضعضاعة للغاياة 
بعااد موجااة اعتقاااوم رالاام م ااام ماان نشاارا هام فااي اعقاااب اختراااف تةمياا  المدرسااة الدينيااة الثةثااة 

 نظمة في حبيران من ه ا العام.و تلهم على ايد  رجال الم
ولكن اونتفاضة اوولى والثانية ايضا لم تكونا منظمتين او موجهتين. اسألوا ر ايب "الشااباو"م عاامي 

م فااي مقابلااة مااع تااوم الجااي   ااال هاا ا تااراحة. وتأكياادا علااى  لااو يوجااد 1008ايااالون. فااي العااام 
م ماا اثبتام باان 1001الاوا ي" فاي العاام ايضا في الوثا ق التي وضعم اليد عليهاا فاي حملاة "الساور 

احدا لم يبادر الاى اونتفاضاة الثانياة. عرفاامم البرغاوثيم وشاباب "فاتف" فوج اوا مان اوحادا  بقادر و 
م  فب البعماال والتنظيماام 1000و  6811يقل عن "الشاباو" والجي  اوسرا يلي. في اونتفاضتينم 

 جاج.فقر وحقا وركبوا بالمجان على موجام اوحت
هك ا ايضا على ما يبدو يمكن القول عن اوحدا  المستمرة. فهاي عفوياة وغيار منظماة. فاي بعضاها 
يشااارو أرفااال ابناااال عشاار ساانوام. ولكاان ماان الواضااف انهااا تااراكم الاابخم. فااي نظاارة الااى الااوراالم تعااب  

فاي غابة.  فاي مخايم جبالياا لةج اين 6811بداية اونتفاضة اوولى الى حادثة ررق في كانون اوول 
ولكن الحقيقة هي أنه في اوشهر التي سبقم الحادثة سجلم سلسلة من العملياام "اورهابياة" واعماال 

  ام بها الجي  اوسرا يلي يمكن أن تدل على الهياج المعتمل.
في الحد  التأسيسي ال   أد  الاى انادوع اونتفاضاة الثانياة يشاار الاى حجايو الاوبير ار يال شاارون 

الااى الحاارم. ولكاان متاادرها الحقيقااي هااو اوضاارراب وخيبااة اماال الفلساارينيين ماان  1000فااي ايلااول 
فشل محادثام الساةم فاي "كاماب ديفياد"م فاي تماوب مان تلاو السانة. فاي تلاو المحادثاام ا تارح ر ايب 
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فااي الم ااة ماان اوراضااي وتسااوية بتقساايم القاادب. امااا  80الااوبراالم ايهااود باااراوم انسااحابا اساارا يليا ماان 
فض او تااراحم وباادأ هااو ورجالااه يسااتعدون للمواجهااة التاليااة. ولكاان حتااى هاام فوج ااوا حااين عرفااام فاار 

 اشتعلم.
سنةم واوف القتلاى والجرحاى فاي الرارفينم يمكان أن نعلاق اساباب العملياام 64ه ه المرة ايضام بعد 

مسيرة  واعمال اوخةل بالنظام بتدهور الوضع او تتاد  وباوساب باليأب وانعدام اومل من غياب
سلمية. فتكاثر األحادا  بادأ يساجل منا  حبياران )علاى خلفياة  تال تةميا  المدرساة الدينياة و تال الفتاى 
الفلسريني محمد ابو خضيرم وبعد  لو حرب غبة الثالثة(. ولكن  بل ثةثة اشهر من  لوم فاي ا ار 

بعاد تساعة اشاهر م لفظام المفاوضاام برعاياة وبيار الخارجياة اوميركايم جاون كيار م أنفاساها 1064
 من المباحثام.

تحيف ان هناو حاجة الى اثنين لر تة التانغوم فليب كل الا نب يقاع علاى عااتق اسارا يل. السالرة 
الفلسرينية وابو مابن أيضا مسإلوون عن المأبق. ولكن يمكن تفهمهم. ف سرا يلم بقيادة اليمينم تتر 

حقا ق على اورضم وهك ا عملياا تفارغ كال على إدارة المفاوضام دون تجميد البناال وفي ظل تثبيم 
 امكانية لحل وسر شجاع واليم ك او ال   يرلقه نتنياهو في تتريحاته من محتواها.

 المعركة على البيم )في بلفور(
"فتيااان الااتةل"م "تاادفيع الااثمن"م سااموا  –كاال هاا ا حتاال علااى خلفيااة التنكياال المنهاااجي بالمسااتورنين 

ن فااي "المنااارق". فااا تةع اشااجار البيتااونم احااراق المساااجد )آخرهااا  لااو مااا شاا تمم بحااق الفلساارينيي
احااارق هااا ا اوسااابوع(م التسااالل العنياااف فاااي الليااال الاااى القااار  وغيرهاااا. ماااا ا يفتااارض بالفلسااارينيين ان 
يشااعروا عناادما ياانجف "الشاااباو" والشااررة فااي غضااون و اام  تااير فااي القاابض علااى راشااقي الحجااارةم 

ة ولكاان لاايب المشاااغبين واإلرهاابيين اليهااود؟ فهاام يفهمااون بااان هاا ا و المفر عاام أو البجاجااام الحار اا
 يتعلق بكون "الشاباو" و يستريعم بل ببسارة و يريد على نحو كاٍف.

ان فشل "الشاباو" في مكافحة ظاهرة العنف واإلرهاب اليهود م ال   يستمر من  سنتين وأكثرم مدٍو. 
ب بساارعة لمقتاال ابااو خضااير واعتقااال المشاابوهين اليهااود كمااا أن نجاحااه الجاادير بالثناااال فااي حاال اللغاا

بالقتلم و يمكن أن يغري على  لو. فشررة لواال شا  ايضا جديرة بثناال كبير على تحقيقها الج ر  
واعتقالها ه ا األسبوع شرري حرب الحدود المشبوه ب رةق النار الحية و تل الفتيين الفلسرينيين فاي 

 عة شهر.المظاهرة في بيتونيا  بل سب
وو ياااابال هاااا ان الحاااادثان يمنحااااان بار ااااة أماااال لكاااال ماااان يريااااد ان ياااار  مإلسسااااام ساااالرة القااااانون فااااي 
الديمقراريااة اإلساارا يلية تااإلد  واجبهااا كمااا يتو ااع منهااا. وحتااى لااو كااان تاااحب دور القمااار شاايلدون 
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ان تكاف يعتقاد مثلماا  اال  بال نحاو اسابوع اناه لان يكاون فظيعاا  –سيد نتنيااهو ورجال ساره  –أدلسون 
 اسرا يل عن ان تكون ديمقرارية.

ان تحقيقام الشررة والمخابرام التي تثبم بانها و تميب بين دم ودمم بين الجريمة اليهودية والعربيةم 
 64مهمة بشكل خاو على خلفية اوضررابام التي اندلعمم ه ا اوسبوعم في الوسر العربيم بعاد 

متظااهرا عربياا  60م والتي  تل فيها افاراد الشاررة 1000سنة من اوحدا  الدموية في تشرين اوول 
 اسرا يليا وفلسرينيا.

و د بادأم األحادا  ها ه المارة فاي اعقااب ماوم شااب عرباي فاي كفار كناا ارلقام الشاررة الناار علياه 
ولكاان جاا ورها اعمااق. فهااي ثماارة عشاارام ماان ساانوام التميياابم اإلهمااالم الظلاام وانعاادام المساااواة التااي 

لدولة عليها تجااه الماوارنين العارب. ولكان ايضاا بسابب بعمااال الجمهاور العربايم وو درجم سلرام ا
سيما النوابم ال ين يكثرون من الحماسةم اوتهامم التحريضم بادو مان التهد اة والمتاالحة واإلظهاار 

 بأنهم معنيون باونخرار في المجتمع اإلسرا يلي ليكونوا موارنين متساو  الحقوق والواجبام.
ينبغي القول باستقامة بان وبراال في حكومة اسارا يل وعلاى رأساهم نتنيااهو والناواب و يساارعون  ولكن

الااى تهد ااة الخااوارر. باال ان بعضااهم يشااعل النااار. فهاام يحجااون الااى الحاارمم ينشاارون بيانااام حماسااية 
ل اللحظة مثلها كمثل الر و على الدم الرابجم مثلما يفعل المرة تلو األخر  الوبير بينيم ال   يتخي

 التي يتل فيها الى البيم في شارع بلفور في القدب لير  نتنياهو.
اما نتنياهوم ال   يشعر في   الته بنفب بينيم )واوسترةعام( فيكافف فاي سابيل البيام. البيام فاي 

وعلاى ماد  بمان بااهظ  –بلفور. على ه ه الخلفية فانه رور وحسن الرريقة. فهو ينظار الاى اللهياب 
و يحااااول إرفاااااله. فعنااادما تكاااون فاااي اوجاااواال را حاااة انتخاباااامم فاناااه يفعااال  لاااو ايضاااا  –يمااار عبثاااا 

 بتتريحاته الحماسيةم وهك ا ينضم الى احتفال الحقن واوشعال.
وهدفااه اوساسااي هااو ابااو مااابن الاا   يتهمااه الماارة تلااو األخاار  بالمسااإلولية عاان التتااعيد فااي الوضااع. 

ر اللعاب بالناارم يهادأ  لاية ويرلاق رد فعال هاد اًا ومتتاالحًا وفقر بعد أيامم حين يفهم بانه مان الخرا
 بعض الشيال. ولكن ه ا يكون بمثابة ا ل مما ينبغي ومتأخرا أكثر مما ينبغي.

 من يبرع الريف
نتيجاااة هااا ا كلاااه أن "اإلرهااااب" الفلساااريني يرفاااع رأساااه. "عااارب اسااارا يل" هاااا جون. الترااارف ومظااااهر 

الاادول األوروبيااة تفكاار باونضاامام الااى السااويد واوعتااراف بالدولااة  العنااف بااين اليهااود والعاارب يتفااا م.
الفلسارينية. مقارعاة البضاا ع اإلساارا يلية مان إنتااج المسااتورنامم ولكان لايب فقاار ها ه تشاتدم فمثلهااا 
ايضا تعابير وناداالام لفارض المقارعاة علاى األكاديمياة اوسارا يلية. مكاناة اسارا يل الدولياة آخا ة فاي 

حس  اب العبلة يتعمق.التدهورم واو
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وكيااف تاارد القيااادة؟ باادو ماان ان تبااادر الااى خرااوة تختاارق الرريااقم فتتخاا  مبااادرة سياسااية شااجاعة فااي 
محاولاااة لتحرااايم الماااأبقم تفضااال مواتااالة حملاااة التخوياااف وتااارف انتبااااه العاااالم. و اااد سااابق أن  اااال 

ان مهربهاا هاو  د.تمو يل جونسونم إن الورنية هي مهرب الن ل. عن حكوماة اسارا يل يمكان القاول
 في تعظيم التهديدام الحقيقية او في خلق تهديدام وهمية وفي تتريحام تغرية القفى.

هاا ا األساابوع نشاار انااه فااي منرقااة حيفااا والكريااوم نشاارم براريااة القبااة الحديديااة وكأنااه يوجااد خراار 
تستعد كل حقيقي في ان يرلق "حبب هللا"  ريبا التواريخ على اسرا يل. تحيف ان المنظمة الشيعية 

الو م للحظة التي تقرر فيها أو تعلاق فاي مواجهاة جديادة ماع إسارا يلم ولكان مارم حتاى اون ثمااني 
سنوام ونتف من  حرب لبنان الثانية والردع اإلسرا يلي بالتأكيد  ا م وثابام. ماا بالاو أن "حابب هللا" 

ايتها فاي األفاق. واوحتماال يواتل الغرق حتى الر بة في الحرب األهلية في سوريةم والتي و تبدو نه
في أن نر  في الماد  المنظاور حرباا علاى الحادود الشامالية متادن جادام و لاو بارأ  كال الخباراال بمان 

 فيهم ضبار الجي  اإلسرا يلي الكبار في  يادة المنرقة الشمالية وفي هي ة اوركان.
ف ن "حمااب" و تابال تلعاق وكما  كر أعةه بالنسبة لقراع غبةم فسواال كان محمد ضيف حيا أم ميتا 

جراحها. وهي تجد تعوبة في إعادة بناال  دراتهام وليب لديها أ  نياة وسات ناف الناار. ورغام  لاو و 
يسااتبعد متااادر امنااي كبيااار يعااارف الحقااا ق جيااادا هااا ه اإلمكانيااة. لماااا ا؟ مااان أجاال اإلخافاااة وتااارف 

ن ا تاراح مخارج مان الوضاع اونتباه عن عجب حكومة نتنياهو عن التتد م بل واخرار مان  لاوم عا
 التعب.

 –لحكومة نتنياهو  –وربما الفشل اوستراتيجي اوكبر من  سنين  –ولم نتحد  بعد عن الفشل ال ريع 
وها ا هااو عاادم  اادرتها علااى التااأثير علااى سياسااة الوويااام المتحاادة والغاارب لةمتناااع عاان تو يااع "اتفاااق 

ف اسرا يل  لو. فمن يتردم المارة تلاو األخار  ماع سيئ" مع ايران على برنامجها النوو م مثلما ُتعرا 
الر يب اوبامام ويهنه علنام ويهبأ من وبير خارجيته ويتفه بأنه "مسيحاني" و"مهووب"م و ينبغي أن 

 يتفاجأ من او تسارع اإلدارة لتلبية نداالاته الهستيرية على نمر "  ب   ب".
تشرين الثاني( سيتحقق اتفاق دا م  14موعد المقرر )ليب واضحا ا ا كان في اويام العشرة المتبقية لل

بين مجموعة الدول الخماب با اد ألمانياا وباين اياران يقياد برنامجهاا الناوو . ولكان واضاف ان األراراف 
 معنية باتفاق كه ا وتبد  تفاإلو ح را في أن هناو احتماوم لتحقيقه.
خلفياااة الحاجاااة الاااى توحياااد القاااو  ان متااالحة القاااو  العظماااى فاااي الوتاااول الاااى اتفااااق تتعااااظم علاااى 

وايجاد  اسم مشترو مع ايران لمكافحة ظاهرة "داع "م التي تدم  لية حاليا. فهك ا فقر يمكان فهام 
الرسااالة التااي بعاا  بهااا اوبامااا الااى بعاايم إيااران األعلااى إليااران علااي خااامين ي والتااي راارح فيهااا عليااه 
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حاارب ضااد "داعاا " الاا   يشااكل تهدياادا علااى التوتاال الااى اتفاااق فااي المجااال النااوو  والتعاااون فااي ال
 ايران والشيعة اكثر من أ  جهة اخر  في الشرق األوسر.

إن مثاال هاا ا اوتفاااقم ا ا مااا تحقااقم فساايقلو عاادد أجهاابة الراارد المركااب  لتختاايب اليورانيااوم الاا   
ف آو 60اوف )الياااوم يوجاااد إلياااران  1اوف و  4يمكااان وياااران أن تساااتخدمه الاااى عااادد يتاااراوح باااين 

آوف مركب ولكن غير فعاال(. وسايقيد علاى ماا يبادو  ادرة اياران علاى إنهااال بنااال المفاعال  8جهاب و
إلنتاااج البلوتونيااوم فااي أراو. ويحتماال أن توافااق ايااران حتااى علااى الكشااف عاان  ساام ماان أعمالهااا فااي 

فاي  الماضي إلنتاج سةح نوو  )مشكوو جدا( ولكن ه ا لن يمنعها من أن تكاون دولاة حافاة نووياة.
 كل اوحوالم و يمكن و  اتفاق يتحقق ان يرضي حكومة نتنياهو.

ولكن من يبرع الريف يحتاد العاتافة. مان يعكار العة اام ماع الحلياف الوحياد المتبقاي وسارا يلم و 
 ينبغي أن يتفاجأ به ه النتيجة.

 عن "معاريف"
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