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يران وعـدتنا باسـتئناف  َيعدّ عباس  أبو مرزوق: .0 قطاع غزة "حمولة زائدة".. لم نتحالف مع دحالن وا 

 الدعم 
األناضول: نفى موسى أبو مرزوق، القيادي الباارز فاي كركام كمااس، أن  كاون  -ياسر البنا  -غزة 

مان كركام فا م، مكماد دكاالن، بلارل ال مال ضاد الار يس كرك ه قاد  كالفات مال القياادي المفصاول 
 الفلسطيني مكمود عباس.

وقااال أبااو ماارزوق، فااي كااوار صااكفي ماال وكالاام األناضااول لحنباااء: دلاايس هنااا   كااال  بااين دكااالن 
وكماس، ال كال  مل الر يس عباس، من خالل اال فاقيات الموق ام باين الطارفين ل كقياق المصاالكم، 

 ق هذه المسألمد.وال زلنا ندعو ل كقي
وأكااد عاادم وأااود أي دا صاااالت سياساايم أو أمنياام ماال دكااالن، باساا ثناء اال صاااالت الم  لقاام ب قااديم 

 دمساعدات ش بيم من خالل لأنم فصا ليم مشكلم من أعضاء المألس ال شري يد.
 وفيما ي  لق با صاالت كركم كماس مل الر يس عباس، أكد أبو مرزوق أنها دلم  نقطلد.

مسؤول في كماس، شن هأوماا قاسايا علاى عبااس، كيام ا هماه هاو وككومام الوفااق الاوطني، لكن ال
 بال قصير في  كمل مسؤوليا هما  أاه دقطاع غزةد.

وقال:د الر يس والككومم مقصران فيما ي  لق بسرعم إعاادة إعماار قطااع غازة، و نفياذ بناود المصاالكم 
لااام يااا م إعماااار أي بيااات ك اااى ا ن، عااادا إعماااار فاااي القااااهرة، ألن هاااذه المهماااات منوطااام بالككومااام، ف

 ب ل البيوت المهدمم أز ياد.
وأوضاام أن الككوماام ال  قااوم بااأي خطااوات لألاات األمااوال الم باارع بهااا فااي مااؤ مر إعااادة إعمااار غاازة 

 دول خليأيم. 2الذي أقيم في القاهرة، عدا زيارة ر يسها الوزراء لا 



 
 

 
 

           2ص                                     2424 العدد:    32/23/3124 الثالثاء التاريخ:

رفم على ماؤ مر إعاادة اإلعماار، وهاي مصار والناروي ، وأضا :د طلبنا ب شكيل لأنم من الدولم المش
علااى أن  ضاام فلسااطين واألماام الم كاادة، لكاام الاادول علااى اإليفاااء بمااا وعاادت بااه، لكاان ك ااى ا ن ال 

 خطوات عمليم في هذا الأانتد.
وقاال أبااو ماارزوق إن الاار يس الفلسااطيني، عباااس ي  باار قطاااع غاازة دكمولاام زا اادةد، مضاايفا: دهااو ياار  

 ال  ضم سو  كماس أو خصمه دكالند. أنها )غزة(
وأكماال:د لااذل  عباااس ال يريااد أن يااأ ي للاازة، ويمناال الااوزراء ماان القاادوم، ويمناال الككوماام ماان ممارساام 
أعمالها، وال يدعو اإلطار القيادي المؤقت لمنظمام ال كريار لالن قااد، وال المألاس ال شاري ي لالن قااد، 

 وهذا أمر مزع د.
س ألن يكون ر يسا للكل الفلسطيني، وأن ينفذ ما  م اال فاق عليه، وكفى وأضا :د ندعو الر يس عبا

 اس خدام الذرا ل ال ي  س خدم بين الكين وا خرد.
 وأشار إلى أن غالبيم قطاعات الكياة في غزة م وقفم، بسبت دعدم قيام الككومم بمسؤوليا هاد.

ل مااال النظافاام، رغاام أن كاال  وقااال: دعلااى ساابيل المثااال، مااا يأااري فااي القطاااع الصااكي ماان إضاارات
 أل  دوالر، شهريا، وقس على ذل  كل مناكي األمر في الككوممد. 300المشافي ال  ك اج سو  

و ابل: دا فقنا مل الر يس عباس على  شكيل ككومم  وكد ككوم ي غزة والضفم، و شر  على إعاادة 
شاااهور ككاااد  6كيلها باااا اإلعماااار، و شااار  علاااى إأاااراء االن خاباااات ال اااي يف ااارل أن  أاااري ب اااد  شااا
 أقصى، لكنها لم  قم بأي مهمم منها، ولم ي د الر يس ي كدم عن االن خاباتد.

وبخصاو  الخاال  باين كرك اي فاا م وكمااس، كاول األأهازة األمنيام ال ااي  اديرها كركام كمااس فااي 
هاا قطاع غزة، قال أبو مرزوق:د  وافقنا بااق را  مان الار يس عبااس نفساه، علاى  أأيال البكام فاي أمر 

 إلى ما ب د االن خابات، أي ب د سنم، و طبيق ا فاقيم القاهرة فيما ي  لق بهاد.
ونفى المسؤول في كماس، ما وصف ها بادالذرا لد، ال ي قاال إن الار يس عبااس يسا خدمها ل بريار عادم 
اس الم الككومم لمهام عملها في غزة، وقال:د  ل  الذرا ل غير صاكيكم، ساواء كانات فاي الم اابر أو 

وزراء، ونكاان نااادعوهم إلااى أن يقولاااوا مااا هاااي  4مااا ي  لاااق ب مكااين الككومااام فااي غااازة)..( يوأااد هناااا 
 ال راقيل ال ي وض ت أمامهم؟ ونكن نقبل شهاد همد.

وقال إن م ابر قطاع غزة، موأودة  كت سيطرة السالطم الفلساطينيم فاي الضافم اللربيام، موضاكا أن 
يس الككومم زياد أبو عمرو، ل ر يت عملها، لكنه أضا  كرك ه وافقت على  فاهمات أأراها نا ت ر 

 مس دركا:د لكن لم ي م  نفيذ أي من هذه ال فاهماتد.
وكااذر أبااو ماارزوق ماان أن األوضاااع فااي قطاااع غاازة، دغياار قابلاام لالساا مرار علااى مااا هااي عليااه ماان 

 كصارد.
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لأمياال  أاااه الاار يس وقااال:د ال أع قااد أن باإلمكااان االساا مرار بهااذا الوضاال، فهنااا  غضاات شااديد ماان ا
عباس، وهنا  شكو  ش بيم عارمم مان إأراءا اه، وعلياه أن يسا در ، ذلا  فاال يمكان أن يسا مر هاذا 

 الوضلد.
وفااي موضااوع  خاار، أكااد القيااادي فااي كماااس، أن إيااران وعاادت الكركاام باساا  نا  الاادعم الااذي كاناات 

لل اصااامم اإليرانيااام   قدماااه لهاااا خاااالل السااانوات الماضااايم. وبخصاااو  زياااارة وفاااد مااان قياااادة كمااااس،
طهران، كش  أبو مرزوق، أن هذه الزيارة، لم  كن األولى. وقال:د هنا  زياارات ساابقم، غيار م لنام، 

 وال القم م ها )إيران( لم  كن مقطوعم أصال لكنها عادت لطبي  ها ال ي نرأو أن  س قر و  قدمد.
وهااام وعااادوا باسااا  نا  هاااذه  وأضاااا :د قااادمت إياااران مسااااعدات أيااادة للمقاومااام خاااالل ف ااارات ساااابقم،

المساااعدات ونرأااو أن ي اارأم ذلاا  علااى األرلد. وكشاافت مصااادر فااي كماااس، مطلاال األساابوع قباال 
الماضي، أن وفًدا رفيل المس و  زار ال اصمم اإليرانيم طهران، في مكاولم ل كسين ال القات الثنا يام 

 بينهما.
م، كول وأود  و ر بين كرك ه وب ل ونفى المسؤول في كماس، بشدة، ما نشر ه ب ل وسا ل إعال

دول الخلي ، وخاصم دالس وديمد، على خلفيم ال قارت مل إيران. وقال:د ال يوأد أي م  قلاين لكمااس 
في الس وديم، وهنا   ضخيم لهذه المسألمد. لكنه أوضم أن عالقات كماس مل دول الخلاي ،  ك ااج 

ل الخلاي  علاى أنهاا طار  أساساي وشاركاء إلى دكثير من إعادة النظارد. وأضاا  موضاكا:دننظر لادو 
 في القضيم، وال يمكن االس لناء عنها، وعليهم الوقو  لأانت ش بنا ك ى ي مكن من  كرير أرضهد.

 وأعرت عن أمله في د كسن ال القات مل دول الخلي  وأن  كون على أكسن المس وياتد.
الخلاي ، ردا علاى  قاربهاا  وردا على سؤال، كول موق  الكركم، في كاال   رضات لضالوط مان دول

مل إيران، قال:د نكن ال ن  امل وفق المكاور الموأودة فاي المنطقام، وال ن ادخل فاي ال القاات البينيام 
باااين الااادول، وباااال شااا  هناااا  عالقاااات م اااو رة باااين ب ااال الااادول، لكااان نكااان نناااأ  بنفسااانا عااان كااال 

 قا  كال هااذه الادول م ناا لصااالم ال او رات، وعان هااذا ال ادافل باين الاادول والمكااور، فانكن نساا ى أن 
 ش بنا.

وكااول قاارار مككماام أوروبياام برفاال اساام كركاام كماااس، ماان قا ماام المنظمااات اإلرهابياام، قااال:د كاناات 
هنا  مكاوالت قديمم فاي هاذا المأاال، لكان نفظار فاي األمار ا ن لنضاوج أماور كثيارة م  لقام بااإلقليم 

 ه أوروباد.وأوروبا وال القات بينهم، وهذا  صكيم لخطأ وق ت ب
ورأ  أبو مرزوق أن إسرا يل، اس للت وضل أوروبا لكماس، ضمن قا مم المنظمات اإلرهابيام دأبشال 
اساا لالل، وذلاا  فااي ق اال أبناااء الشاا ت الفلسااطيني علااى الهوياام، و اادمير قطاااع غاازة،  كاات غطاااء أن 

 من ين مي لكماس فهو إرهابيد.



 
 

 
 

           4ص                                     2424 العدد:    32/23/3124 الثالثاء التاريخ:

إسرا يل في ق ال النااس، وهادم بياو همد، م رباا عان  وأوضم أن رفل اسم الكركم من هذه القا مم، ديقّيد
 أملهم في أن د كذو الواليات الم كدة األمريكيم كذو أوروبا في هذا األمرد.

وأوضام أبااو مارزوق أن كرك ااه  أااري ا صااالت مباشاارة مال الاادول األوروبياام غيار األعضاااء لال كاااد 
ياه ا صااالت دغيار مباشارةد مال الاادول األوروباي، كروسايا والناروي  والساويد، فاي الوقات الااذي  أاري ف

األعضاااء فااي اال كاااد، موضااكا أن  لاا  اال صاااالت  اا م ماان خااالل دالدبلوماساايين السااابقين، أو علااى 
 المس و  األمني، أو من خالل مراكز دراساتد.

وأعرت عن أمله في أن يقدم اال كاد األوروباي فاي أول اأ مااع لاه، علاى رفال اسام كمااس مان قا مام 
اإلرهابيم،  نفيذا لقرار المككمم. وفيما ي  لق ب القات كرك ه، مل مصار، أكاد أباو مارزوق المنظمات 

أنها دضا يفمد، و أار  علاى ف ارات م باعادة، مضايفا:د نسا ى بأديام ل كساينها، لكان أي عالقام يقرهاا 
 طرفين وليس طر  واكدد.

يبقاى الم بار مقفاال بهاذا وطالت السلطات المصريم بفا م م بار رفام بشاكل دا ام، وقاال:د ال يمكان أن 
الشكل، وال اع قد أن هذا أمر مقبول عند أي طر ، لكن هنا  أمور أمنيم كالت دون قفله، لكان مار 

 يوم على  ل  األكدام، وهذا أمر  سبت بضرر كبير لسكان غزة. 00أكثر من 
وال مال علاى  وكول أولويات كماس خالل ال ام القادم، فأشار إلاى أنهاا   مثال فاي د طاوير المقاومامد،

 إأراء االن خابات الفلسطينيم، و ف يل اإلطار القيادي المؤقت لمنظمم ال كرير الفلسطينيم.
ولفت إلى أن كركم كماس س  مل، خالل المركلم القادمم، علاى دال خفيا  عان ساكان القطااع، نظارا 

 ل خل  الككومم عن القيام بمسؤوليا هاد.
 33/23/3124وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 

 
 الحمد هللا يشّكل لجنة الستالم المعابر على غزة .2

رام هللا: شكل ر يس الوزراء د. رامي الكمد هللا لأنم ل ر يت اس الم كافم الم ابر على غزة، بر اسم 
ر يس هي م الشؤون المدنيم كسين الشيخ، وب ضويم مدير الم ابر نظمي مهنا، ووكيل مساعد هي م 

 اصر السراج، على أن  باشر مهامها من  اريخ األمس.الشؤون المدنيم في غزة ن
واكد ر يس الوزراء ان  شكيل اللأنم يأ ي لدفل عمليم  مكين ككومم الوفاق الوطني من عملها في 
قطاع غزة، و سريل عمليم إعادة اإلعمار، ال سيما في ظل ما يواأهه أبناء ش بنا في غزة من 

 طلت دعما من أميل األطرا  السياسيم، وذل  ل  زيز ظرو  ص بم، مشددا على أن عمل اللأنم ي
 أهود الككومم في  لبيم اك ياأات المواطنين في قطاع غزة.

32/23/3124الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 المالكي: مشروع قرار "إنهاء االحتالل" يتضمن فقرة تؤكد أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين .3

خارأيم ريال المالكي، أن مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم وفا: أكد وزير الشؤون ال –الأزا ر 
إلى مألس األمن الدولي، وس بدأ المناقشات كوله من المألس بهد  كشد دعم أعضا ه لل صويت 
عليه، ي ضمن فقرة ال لبس فيها  ؤكد أن القدس الشرقيم المك لم عاصمم دولم فلسطين، ورفل كافم 

 ت في القدس الشرقيم، بما في ذل  االدعاء بالضم أو االس يطان. اإلأراءات اإلسرا يليم ال ي  م
وفي موضوع االس يطان، شدد المالكي على أن مشروع القرار المقدم من االثنين، باللون األزرق، 
ي ضمن فقرة  ؤكد ضرورة الوق  الكامل لأميل النشاطات االس يطانيم، وان الف رة الزمنيم المكددة 

 ي  م اال فاق عليها من قبل القيادة الفلسطينيم في اأ ماعا ها المخ لفم، هي إلنهاء االك الل، ال
 ذا ها الم ضمنم في مشروع القرار المقدم.

32/23/3124الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 واصل أبو يوسف: تعديالت على مشروع "إنهاء االحتالل" تلبي انتقادات الفصائل .4

القيادة »يوس ، عضو اللأنم ال نفيذيم لمنظمم ال كرير، إن كفا  زبون: قال واصل أبو  -رام هللا
الفلسطينيم قررت إدخال   ديالت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مألس األمن األسبوع 

 «.الماضي،  أخذ ب ين االع بار أميل ال كفظات ال ي أبد ها الفصا ل الفلسطينيم على المشروع
، أن ال  ديالت س طال بنودا   كدم عن القدس واالس يطان «طالشرق األوس»وأكد أبو يوس  لا

 والالأ ين. 
عاصمم للدولم  2663على أراضي « الشرقيم»وأوضم أن ال  ديالت المر قبم، س كدد القدس 

الفلسطينيم، من دون أن ي م االع را  بأي  لييرات فرضت على المدينم من قبل إسرا يل، وليس كما 
لكالي، )القدس عاصمم لدول ين(، كما س ؤكد على الوق  الكامل هو مطرو  في المشروع ا

للنشاطات االس يطانيم وعدم االع را  بها أو بشرعي ها، وليس مأرد أنها   يق إقامم الدولم 
وكق عودة الالأ ين، وليس االك فاء  264الفلسطينيم و واصلها. كما  ؤكد   ديالت على القرار 

 با فاق م فق عليه.
الشرعيم الدوليم هي سقفنا في هذه القضايا، وال يمكن أن ننزل عن هذا »وس ، إن وقال أبو ي

 «.السق 
32/23/3124الشرق األوسط، لندن،   
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 سحب مشروع قرار "إنهاء االحتالل"لعضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد يدعو  .5
الفلسطينيم، والمك ت  كفا  زبون: دعا  يسير خالد، عضو اللأنم ال نفيذيم لمنظمم ال كرير -رام هللا

درءا لحخطار السياسيم الم ر بم على »السياسي للأبهم الديمقراطيم، إلى سكت مشروع القرار، 
االس مرار في عرل المشروع لل داول، في ظل ضلوط سياسيم ي  رل لها الأانت الفلسطيني 

أصال، في الس ي ات   ديالت إضافيم  خفل من سق  الموق  السياسي الفلسطيني المنخفل، 
 «.كل ما يصل بالقدس الشرقيم والالأ ين واالس يطان والكدود والموارد الطبي يم

إن مشروع القرار المطرو  على أدول أعمال مألس األمن الدولي، اب  د كثيرا عن »وقال خالد: 
ور لم مشروع القرار المذك»وأضا  «. الموق  الذي أقر ه اللأنم ال نفيذيم لمنظمم ال كرير الفلسطينيم

يبكم أصال في أي من الهي ات القياديم لمنظمم ال كرير الفلسطينيم، األمر الذي يأرده من أي 
غطاء سياسي وطني، فضال عن كونه ينطوي على خفل سق  المواق  والمصالم والكقوق 
الوطنيم الفلسطينيم في نصو  ورو  مشروع القرار، كما هو واضم من النصو  الخاصم بالقدس 

نهاء المطالتوالكدود و   «.االس يطان و بادل األراضي والالأ ين وا 
32/23/3124الشرق األوسط، لندن،   

 
 آالف طن يوميًا من اإلسمنت  8الحساينة: إعمار غزة يحتاج إلى  .6

 ال  طن من  8قال مفيد الكساينم، وزير األشلال الفلسطيني إن قطاع غزة، يك اج يوميا إلى 
 الكرت اإلسرا يليم األخيرة. اإلسمنت إلعادة إعمار ما دمر ه

وكّمل المسؤول الفلسطيني، )إسرا يل(، مسؤوليم  أخر إعمار غزة، بسبت ما  فرضه من قيود 
وكصار. وأضا :د )إسرا يل(   يق  نفيذ مشاريل إعادة إعمار غزة، من خالل إغالق الم ابر وبطء 

 عمليم إدخال مواد البناء إلى القطاعد.
33/23/3124فلسطين أون الين،   

 
 "الداخلية" في غزة تحذر من "كارثـة إنسانية وصحية" تهدد "السجون" .7

نسانيمد،  هدد السأون، والنزالء  أعلنت وزارة الداخليم الفلسطينيم في قطاع غزة، أن كارثم دصكيم وا 
فيها، بسبت نق  الموازنم ال شليليم. وقال ال قيد عطيم منصور، مدير دا رة داإلصال  وال أهيلد، 

وزارة الداخليم خالل مؤ مر صكفي، عقد في مدينم غزة، اليوم الثالثاء:د لم ن د قادرين على في 
اس قبال الم همين والمككومين من القضاء، بسبت غيات الموازنات ال شليليم منذ  شكيل ككومم 
الوفاقد. وأضا :د مراكز اإلصال  وال أهيل )السأون(  ش كي من نق  كبير في الدواء داخل 
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ادات، كما  ش كي من نق  في غاز الطهي والكهرباءد. و ابل:د سأون غزة بكاأم إلى مواد ال ي
 نظي  بشكل مس مر، وال يصر  لنا شيء إال ب ل ما يقدم إلينا من اللأنم الدوليم للصليت 

 األكمر، وهو ال يلبي االك ياأات الكاملم للسأون مما ينذر بكارثم صكيم  هدد كياة النزالءد.
صور، رامي الكمد هللا، ر يس ككومم ال وافق ووزير الداخليم، إلى سرعم دال كر  إلنقاذ ودعا من

 الوضل داخل سأون غزة قبل فوات األوان ووقوع ما ال يكمد عقباهد.
و  اني عدة قطاعات ككوميم في غزة، أراء غيات الموازنات ال شليليم، ومنها القطاع الصكي، 

 النظافم في المس شفيات ل دم  لقيهم روا بهم.كيم أضرت األسبوع الماضي، عمال 
33/23/3124فلسطين أون الين،   

 
 مليون من "المالية" وتسليم المتهم للسلطة 45"ُقدس اإلخبارية": تفاصيل اختالس  .8

سلمت ” إن ربول“قفدس اإلخباريم: أعلنت مصادر في السلطم الفلسطينيم أن الشرطم الدوليم  –رام هللا 
مليون( شيكل من وزارة  40ثنين مطلوًبا للقضاء الفلسطيني، ب همم اخ الس )السلطم اليوم اإل

 .3023فلسطينيم قبل عام 
ونقلت مصادر صكفيم عن مصادر مطل م، أن المطلوت هو شادي كمزة، وهو م هم باخ الس 

إال  المبلغ من الهي م ال امم للب رول في وزار الماليم، مبينم، أن  فاصيل اخ الس األموال لم   ضم
وأوضكت المصادر، أن كمزة بدأ عمله كمكاست عام في الهي م ال امم  ب د ملادر ه إلى األردن.

غادر  3023، وخالل الشهر ذا ه لكن في عام 3002للب رول خالل شهر كانون ثاني من عام 
 فلسطين م أًها إلى األردن، ب دما اخ لس المبلغ كاماًل ودف م واكدة. وأضافت، أن الم هم وب د
شهور من وصوله األردن، ف م مشاريل  أاريم كبيرة خاصم في مأال الكلويات بال اصمم عمان، 

 ودعا ال ديد من الشخصيات االع باريم في األردن الف  ا  أكد مشاري ه.
وبكست المصادر، فإن ر يس ككومم ال وافق رامي الكمد هللا ور يس هي م مكافكم الفساد رفيق 

في األردن مطلل  شرين ” اإلن ربول“قال كمزة، وقد  م اع قاله من قبل أهاز الن شم دف ا با أاه اع 
 ثاني الماضي، لي م  سليمه للسلطم اليوم.

33/23/3124شبكة القدس اإلخبارية،   
 
 رئيس مجلس القضاء األعلى: تراكم القضايا يعود لفساد المحضرين وضعف إمكانيات المحاكم .9

ي مهنا ر يس مألس القضاء األعلى األسبات الكقيقيم وراء بثينم كمدان: كش  د. عل -رام هللا
 كدس القضايا في المكاكم الفلسطينيم، وأبرزها ض   القوانين، وفساد مفكِضر المككمم، و العت 
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المكامين في سير الدعو  وض   اإلمكانيات وأوضم رؤيم المألس في  طوير منظومم القضاء 
 يم وبال الي يك اج إلى كلول غير عاديم على كد قوله.الفلسطيني الذي ي يش أوضاعًا غير طبي 

وأاءت أقوال مهنا في سياق مقابلم أأر ها الكياة الأديدة لم اب م  كقيق نشر ه ب نوان دغيات الشاهد 
 غيبوبم ال دالمد في صفكم ال كقيقات ال ي  نشرها الصكيفم.
صدور أككام فيها لسنوات ي  لق بسير  وقال مهنا لادالكياة الأديدةد إن  كدس القضايا و راكمها دون

الدعو  ال اديم ال ي  مر بثالثم مراكل  قاٍل، وهي مككمم الصلم ومككمم البدايم، والمركلم الثانيم 
االس  نا  والثالثم وهي ال ليا و  مثل بمككمم النقل، وهذه المراكل مككومم بضمانات المكاكمم 

افم المراكل للوصول إلى أعلى درأات ال دالم، فالقاضي ال ادلم ال ي يكق للمواطن أن يلأأ فيها لك
 قد يخطئ في ككمه وفي القانون، وهنا يأ ي دور المككمم ال ي  ليه لل صكيم.

وأشار إلى أن عدد قضاة المككمم األولى قاٍل واكد خاصم في القضايا الكقوقيم، أما في الأزاء 
، وفي االس  نا  ثالثم أيضًا وفي النقل خمسم فإذا كانت الأنايم كبيرة يصل عدد القضاة إلى ثالثم

قضاة، وبال الي الكد األدنى وضمن دورة الدعو  في الثالثم مراكل البد أن  مر الدعو  على  س م 
 قضاة لضمان عدالم الككم.

وقال مهنا: دإن عدد القضايا المدورة في الثالم درأات  قاٍل من صلم وبدايم واس  نا  وعدل عليا 
أل  قضيم، وأكد  00نا  ضريبي وبدايم أمركيم ومككمم اس  نا  أمركي أكثر من ونقل واس  

ألفًا، وهذا ي ني أن نسبم مخرأات المكاكم من القرارات ال ي  200أن عدد المدور لل نفيذ يصل إلى 
ال يصل عبر المكاكم بل بشكل مباشر من  %80وأن  %30 صل ال نفيذ ال  ساوي أكثر من 

السيما م امالت األوراق الماليم والشيكات وسندات الدين ال دلي ونفقم الشرعي  الناس إلى ال نفيذ
 وهي مؤشر على ثقم الأمهور، وأن المواطن كين ي وأه لل نفيذ مباشرة يخ صر سنوات في المكاكم. 

32/23/3124الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 قرار "إنهاء االحتالل"مروان البرغوثي يدعو القيادة لمراجعة شاملة وفورية لمشروع  .01

م ا: أكد القا د المناضل مروان البرغوثي أنه لطالما دعا لنقل القضيم الفلسطينيم إلى األمم  –رام هللا 
الم كاادة بمااا يشاامل اس صاادار قاارار ماان مألااس األماان بإنهاااء االكاا الل وفااق أاادول زمنااي مكاادد بناااء 

أن يل اازم بالثواباات الوطنياام وان يساااهم فااي علااى قاارارات الشاارعيم الدولياام، وأكااد بااأن هااذا ال وأااه يأاات 
 ال مليم ال راكميم الهادفم ل كقيق الكريم ال ودة واالس قالل.

وصااوال لكصااول دولاام فلسااطين  2688وأشااار القا ااد البرغااوثي بأنااه ومنااذ إعااالن االساا قالل فااي ال ااام 
ل  زياز كقناا فاي على صفم دولم مراقت في األمم الم كدة كان كال ال كار  الادولي الفلساطيني يهاد  
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وعاصام ها القادس الشارقيم وكاق  2663دولم مس قلم كاملم السيادة على األرل المك لم في كزياران 
ال ودة لالأ ين، وبناء عليه ال يمكن اع بار مشروع القارار المقادم ماؤخرًا إلاى مألاس األمان وبصايل ه 

ر قدم مان قبال فلساطين والمأموعام الكاليم اال ك راأل ال  برير له ذا اثر سلبي لللايم خاصم أن القرا
 ال ربيم، ودعا البرغوثي القيادة الفلسطينيم إلى مراأ م شاملم وفوريم لصيلم القرار.

 وخص البرغوثي بالذكر القضايا الجوهرية التالية:
إن أي طاار  ل بااادل أرال هااو إضاا ا  لكقنااا فااي  قرياار المصااير وفااي دولاام كاملاام الساايادة علااى  -

 لالله لشاارعنم االساا يطان وماان الواأاات ال أكيااد أن االساا يطان غياار شاارعي وسااي م اساا 2663كاادود 
 وأريمم كرت والمطالبم الواضكم بإزال ه.

ضرورة ال أكياد أن القادس الشارقيم عاصامم لدولام فلساطين واع باار أي صايلم أخار ، بماا فاي ذلا   -
م، خاصام فاي ظال الهأمام القدس عاصمم للدول ين، بمثابم رسالم سياسيم خاط م لقوة االك الل وال ال

 الشرسم ضد ش بنا في القدس ومقدسا نا اإلسالميم والمسيكيم.
 264ضرورة االل زام بكق ال ودة وفقا لقرار الأم يم ال امم  -
ماان غياار المقبااول فااي أي مشااروع قاارار ي  لااق بإنهاااء االكاا الل وكقااوق الشاا ت الفلسااطيني أن ياا م  -

ال أكياااد أن قضاااي هم ليسااات أااازءا مااان قضاااايا الكااال  إغفاااال قضااايم أوهريااام هاااي قضااايم األسااار ، مااال
النها ي ولكن يأت في أي قرار ال أكيد أن كريم كافام األسار  هاي كاق مطلاق وشارط مسابق ل كقياق 

 السالم.
المطالبم الواضكم برفل الكصار فورًا عن قطاع غازة، خاصام ب اد المأاازر ال اي  ام ار كابهاا بكاق  -

 ش بنا وما خلف ه من دمار.
برغوثي باال وق  عان مفاوضام أنفسانا دون ن يأام، مؤكادا أن علاى المأ مال الادولي الضالط وطالت ال

على قوة االك الل وليس على الش ت القابل  كت االك الل وال مل على  نفيذ القرارات الدوليم، وعلى 
القيااادة الفلسااطينيم أن ال  ساامم  كاات أي ظاار  بالمساااس بهااذه المرأ يااات ال ااي  كفاال كقااوق شاا بنا 

 لكريم وال ودة واالس قالل.با
 33/23/3124وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 الزهار: العالقة مع إيران لم تنقطع.. محمد دحالن نسخة من محمود عباس .00

يوساا  فااارس:  كاادم القيااادي فااي كركاام كماااس مكمااود الزهااار فااي كااوار ماال داألخبااارد، عاان وضاال 
سااا  نا  ال القااام مااال إياااران، خاصااام الزياااارة الكركااام فاااي ظااال الم ليااارات الدوليااام واإلقليميااام، و نااااول ا

األخياارة ال ااي قااام بهااا وفااد الكركاام إلااى طهااران، كمااا  كاادم عاان ال القاام ماال مكمااد دكااالن القيااادي 



 
 

 
 

           22ص                                     2424 العدد:    32/23/3124 الثالثاء التاريخ:

المفصااول ماان كركاام فاا م، كمااا ال القاام ماال ر اايس الساالطم الفلسااطينيم مكمااود عباااس.  وفااي مااا يلااي 
 الكوار:

ان، األولااى لهااا عالقاام بإصااال  ال القااات ماال ا ن قضااي « كماااس»  صاادر الوضاال السياسااي لكركاام 
 إيران، فما هي ن ا   زيارة وفدكم؟

يران مس مرة، علمًا بأننا ن كدم عن زيارة علنيم،  الفا دة األولى أننا قلنا علنًا إن ال القم بين كماس وا 
طهااران  ألن الزيااارة األخياارة كاناات الثانياام، وساابق ها زيااارة سااريم. كااذل  يمكاان الكشاا  أن ال واصاال ماال

كااان مساا مرًا منااذ مااا قباال الكاارت علااى غاازة، وأيضااًا ب اادها، لااذل  لاام  كاان الزيااارة الم لناام كاادثًا فرياادًا. 
أؤكد أن ال واصل بين الكركم في غزة والأمهوريم كان مس مرًا قبل زيارة الوفاد وب ادها. فاي الخالصام 

السااوريم، وأيضااًا كااان ل لياار سنسا أن  عالقا نااا، ألنهااا لاام  نقطال إال فااي ماادة بساايطم بساابت األكادام 
الر يس في إيران  أثيره. عند الكديم عن انقطاع ال القم، يأت أن يكاون هناا  أصااًل قارار بقط هاا، 

 وهذا لم يكن موأودًا.
 

 لكنكم في الحرب األخيرة أحجمتم عن شكر إيران بالطريقة التي شكرها بها أبو عبيدة أخيرًا؟
ن نأّناات أنفساانا ال يااارات ال ااي غّياارت الألرافيااا السياساايم ماان خااالل الكاارت ومااا قبلهااا، كنااا نكاااول أ

كولنااا، وهااي  يااارات عنيفاام وماادمرة لمشااروع المقاوماام. فلااوال قااوة الكركاام والمقاوماام وفضاال هللا علينااا، 
 لكان لهذه ال يارات  أثيرات سلبيم كبيرة. في اللكظم ال ي نضأت فيها كل األطرا  قررنا اإلعالن.

 
الجنــرال فــي الحــرس الثــوري اإليرانــي، قاســم ســليماني، رســالة إلــى المقاومــة  خــالل الحــرب أرســل

 ؟«حماس»الفلسطينية... كأنه كان هناك تجاهل من 
 ال أكد كان يخرج للرد، وخصوصًا في الداخل، لحسبات الم روفم )األوضاع األمنيم(.

سااالم ال ااي بث هااا قناااة سااألنا الم كاادم باساام الكركاام فااي غاازة، سااامي أبااو زهااري، عاان نظاار كم إلااى الر 
 ، فقال إنه لم يسم ها.«الميادين»

ف اًل، لم نسم ها، مل أننا كنا م اب ين للميادين. ثانيًا، ك ى لو سم ناها، ما كناا لنارّد عليهاا، ألن أّي 
أكد كاان يخارج للارد علاى رساالم علاى الهاا   أو غياره يفسا هد  فاورًا، لاذا مان المنطقاي أال يارّد أكاد. 

 لنا عبر قنوات مللقم غير مر بطم باإلن رنت أو األقمار الصناعيم.أؤكد أن  واص
 

 للعودة إلى تحالفها القديم؟« ُمكرهة»هل دفع انعدام الخيارات حماس 
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 كالفنا مل ال الم ال رباي واإلساالمي  كاال  اسا را يأي، وال نل ات ل بام منظمام ال كريار ك اى  أ لناا 
يران   لم أن  واصلنا م ها مس مر. الضلوط نقبل شي ًا، وفي كال ال كس نرفضه . موقفنا كما هو، وا 

 نكش  أيضًا أنه بال كديد قبل يومين من الكرت،  واصلت غزة مل إيران.
 

 األخيرة؟« حماس»وماذا عن الغضب السعودي من خطوة 
هااذا السااؤال ماان المفاارول أن يأياات عنااه الساا وديون. لاايس لاادينا موقاا  ساالبي ماان الساا وديم. هااي 

بل كل الدول ال ربيم، أخذت مواق  منا... هذا مل وذلا  ضاد. لام نادخل فاي هاذه الل بام،  واإلمارات،
ولاان ناارد بالساالت أو اإليأااات. يمكاان اإلشااارة إلااى أن الريااال باادأت  أخااذ موقفااًا إيأابيااًا. فهااي أثناااء 

فاي دا ارة « كمااس»الكرت أخرأت ف و  بضرورة دعم الشا ت الفلساطيني، ولام  انأم مكاولام وضال 
ات وربطها بإخوان السا وديم. كال هاذا يأخاذ منكاى  خار، وخصوصاًا أن البادا ل أصابكت  ميال اإلره

إلى ال طر . نريد أن نكّسن عالق نا بالسا وديم والادول الخارأيام، بشارط أال يكاون ذلا  علاى كساات 
 برنام  المقاومم.

 
 ماذا تريد إيران من دعمكم؟

قااالوا لااي شخصاايًا إنهاام ياادعمون المقاوماام، ألن ماال أن السااؤال يأاات أن يوأااه إليااران نفسااها، لكاانهم 
أيضااًا  وأااد أساابات سياساايم، فالكيااان اإلساارا يلي فااي المنطقاام ذراع م قدماام «. دينااي»كاارههم إلساارا يل 

وقوياام لللاارت، واللاارت ضااد إيااران والثااورة اإلسااالميم ماان البداياام، وضااد السياساام اإليرانياام فااي اإلقلاايم، 
الثااام أن ال ااادو شاااّن كروباااًا علاااى كلفااااء إلياااران، مثااال كااازت هللا وهاااذا عامااال كاااره سياساااي. النقطااام الث

وسوريا، فمن المنطقي أدًا أن يكون موقفها من إسرا يل موقفًا م اديًا، ما ي ني أن يكون موقفها ممن 
 يق  ضد إسرا يل ويكسر شوك ها، مثل كماس، موقفًا إيأابيًا.

 
السابقة، ماذا ستفعلون مـع المصـالحة؟  على الشاكلة« حماس»لو أعادت إيران دعمها الحكومي لـ

 وهل يمكن أن تستحوذوا على حكم القطاع مجددًا؟
كلمااام اسااا كواذ خطاااأ، ألنناااا عنااادما أ يناااا إلاااى الككااام لااام ناااأِت باسااا كواذ، بااال باالن خاباااات البلديااام فاااي 

. أ نااا لنطبااق مااا أراده الشااارع، أمااا الااذي اساا كوذ علااى الساالطم فهااو 3006، وال شااري يم فااي 3000
ك ااى هااذه اللكظاام وهااي  ااّدعي أنهااا ممثاال شاارعي ووكيااد. عمومااًا،  2663نظماام ال كرياار. منااذ عااام م

الدعم الذي يأ ي يأت أن يأ ي مان دون شاروط، وسنساّخره فاي الأهام ال اي نراهاا، إماا فاي المر ّباات، 
ولايس  أو في الأهااز المقااوم )ك ا ات القساام(، أو فاي إعاادة اإلعماار و طاوير غازة. هاذا القارار عنادنا
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أ ناا باأموال للككومام  3006عند إيران، فهي ال  قول لنا خذوا هذه األموال للككومم أو ال كس. فاي 
ي طونناا األماوال والقارار لادينا، وهام علاى ثقام بأنناا ن صار  «. القساام»وكانت هنا  أماوال  اأ ي إلاى 

 بها بما يرضي هللا.
 

 الداخلي؟لن يكون هناك أي انعكاس مقبل على تعاطيكم مع الملف 
ذا فهمت من سؤال  أننا سلمنا السالطم بسابت الوضال الماالي،  موقفنا الداخلي مبني على اق ناعات، وا 

ولايس أديادًا. اق ناعا ناا أنناا برناام   3022فهذا ليس صكيكًا. اال فاق الذي طّبقناه مؤخرًا هو ا فاق 
د كولنااا البرنااام  الساالطوي مقاوماام، وفااي مركلاام مااا  كّملنااا عااتء الككوماام ك ااى نكمااي المقاوماام. لقاا

الااذي كااان ضااد المقاوماام إلااى برنااام  داعاام لهااا. ا ن، فلي سااّلم الككوماام ماان ي ساالم، مااا دمنااا كّصااّنا 
 المقاومم.

 
 بخطوة توّجه الرئاسة إلى مجلس األمن؟« حماس»إلى أي مدى تؤمن 

 بدرأم صفر في الم م.
 

 ي الحركة؟في الموضوع الثاني، وبصراحة، من هو محمد دحالن في وع
 مكمد دكالن نسخم من مكمود عباس. وبين االثنين صراع على السلطم فقط.

 
 وبالنسبة إلى إقامة عالقات معه؟

ال يوأد عالقات مل دكالن الذي كان ي  اون أمنياًا مال ال ادو ضادنا كينماا كاان ر يساًا لأهااز األمان 
ن يل ات مشاروعًا ضاد اإلساالم السياسايم وال ساكريم، وا « كمااس»الوقا ي. لقاد ساأن أميال قياادات 

السياسي في المنطقم كلها وليس على مس و  فلسطين. له عناصر هنا مثلهم مثل أي عناصر أخر  
 ، ون ر  لهم كريم ال مل ما لم يضر ذل  األمن والمقاومم.«ف م»من 

 
 وتظاهراتهم العلنية األخيرة؟

 األمر ال ي دو إطار كريم الرأي وال  بير.
 

 ر عن صفقة قريبة لألسرى؟يدور حديث كثي
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ك ى ا ن ال أكد من المسؤولين عن هذا المل   كدم، وما يأر  كلاه اأ هاادات مان خاارج الادا رة. 
ك ااى  3006كينمااا  نضاا  األمااور ساايكون هنااا  إعااالن عاان ذلاا . ن ااذكر  أرباام أل اااد شاااليط، منااذ 

 ، أرت م ات اللقاءات ولم ن لنها. نطّبق ا ن السياسم نفسها.3022
 
 اذا عن الميناء والمطار؟م

هااذا شااأن فلسااطيني داخلااي ويأاات أن يبقااى كااذل . دف نااا ثماان المطااار والميناااء ماان ا فاقااات أوساالو 
السابقم. كان على السلطم في عهد أبو عمار )ياسر عرفات( أن   يد بناء المطار الاذي دّمار، لكنهاا 

ا ن. أما المينااء، ففاي « كماس»كما لم  ف ل، ألنه يأت أن  وافق إسرا يل، ولم يكن لديها خيارات، 
أوساالو )المااادة الراب اام(،  اام  وقياال ا فاااق علااى بنا ااه، لكااّن ماان فااي الساالطم اخ لفااوا ألساابات مالياام. لااو 
ذا بناي المطاار والمينااء فسانكميهما. ا ن، إسارا يل  رياد أن  خنقناا  وافقت السلطم فسا وافق كمااس، وا 

 والسلطم    اون م ها على خنق المقاومم.
 

 إلى أين يسير األفق السياسي مع السلطة؟
هااؤالء الناااس ال ا فاااق م هاام، ال عهااد لهاام. هاام يساا مرون بال نساايق األمنااي، ويضااّي ون وقاات الشاا ت 

كموضاوع مألااس األماان. لاذل  درأاام ثق نااا بهام  صاال إلااى ال ادم. كاليااًا، ناادير أزماام « كااالم فاضااي»باا
 بيننا وبينهم، وربنا يخلصنا م هم.

 «نبأ برس»وموقل « األخبار»لمقابلم بال  اون بين  فنشر هذه ا
  32/23/3124األخبار، بيروت، 

 
 حسام بدران: تصاعد االعتقاالت السياسية بالضفة يكذب مزاعم توقف التنسيق األمني .02

الدوكاام: فناادت كركاام كماااس، مااا وصااف ه بماازاعم الساالطم الفلسااطينيم كااول  وقّاا  عالقااات ال نساايق 
صااهيوني، عاااّدًة أن االع قاااالت السياساايم ال ااي  صاااعدت كااّد ها فااي الضاافم األمنااي ماال االكاا الل ال

اللربياااام المك لاااام د شااااير بوضااااو  إلااااى  ااااورط أأهاااازة أماااان الساااالطم فااااي كاااارت االكاااا الل علااااى شاااا بنا 
 ومقاوم هد.

(، 23|33وقال الم كدم باسام كركام دكمااسد، كساام بادران، فاي  صاريكات صاكفيم الياوم االثناين )
ق األمنااي بذا ااه يقااوم علااى ا خاااذ اإلأااراءات الكفيلاام بكماياام أماان االكاا الل ومناال دإن مشااروع ال نسااي

 كّون أي أساس للمقاومم في الضفم اللربيم، وهي األأندة ال ي لم   وق  أأهزة السالطم عان  نفياذها 
 د.2662منذ أسست بناء على ا فاق أوسلو في ال ام 
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ي ها أماااام شااا بها وأظهر هاااا بصاااورة الكياااان وأضاااا  بااادران، دهاااذه الممارساااات أفقااادت السااالطم مصاااداق
 الوظيفي الذي يقوم بمهام مكددة لصالم االك اللد.

 33/23/3124المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 "الشعبية" تطالب بسحب مشروع القرار المقدم إلى مجلس األمن وتعديله .03

ر إنهااااء االكااا الل ناديااام سااا د الااادين: ان قااادت الأبهااام الشااا بيم ل كريااار فلساااطين مشاااروع قااارا -عمااان 
اإلسرا يلي المقدم إلى مألس األمن، وأعربت عان رفضاها لاه بسابت د  ارضاه مال مفاصال ر يسام فاي 
البرنام  الاوطني الم مثّال فاي كاق ال اودة و قريار المصاير والدولام المسا قلم كاملام السايادة وعاصام ها 

 د.2663القدس المك لم عام 
فااي صااور مشااروع القاارار الااذي ي  لااق بمساا قبل كقااوق وأكاادت، فااي بيااان أمااس، علااى دخطااورة ال فاارد 

قارار  الش ت الفلساطيني ونضااله، وفرضاه كاأمر واقال لل اداول فاي األوسااط الدوليام ب يادًا عان نقااش وا 
 اللأنم ال نفيذيم للمنظمم وفصا ل ال مل الوطنيد.

كقااوق  واع باارت أن مشااروع القاارار ديكااوي فااي طيا ااه صااياغات مل بساام مااا يكماال مخاااطر ف لياام علااى
الشاااا ت الفلسااااطيني كافاااامد، مااااا ديففقااااد الدولاااام الفلسااااطينيم المأمولاااام ماااان أي اساااا قالل أو ساااايادة علااااى 

، مقاباال إعطاااء األولوياام بااال ودة إلااى المفاوضااات الثنا ياام بالرعاياام 2663األراضااي المك لاام منااذ عااام 
رار علااى الوساااا ل األميركياام علااى أيااام ال زامااات أااادة بإنهااااء االكاا اللد. ورفضااات د أكيااد مشااروع القااا

الساالميم فقااط ل كقيااق األهاادا  الفلسااطينيم ومااا  ضاامنه ماان كاال عااادل وم فااق عليااه لقضاايم الالأ ااين 
وأن  كون القدس عاصمم للدول يند. ورفضت دما  ضمنه المشروع كول  بادليم لحراضي، وماا يفمكان 

ن األراضااااي أن ي ر اااات عليااااه ماااان  شااااريل و كااااريس لالساااا يطان، واساااا يالء علااااى مساااااكات واساااا م ماااا
 الفلسطينيم، و هأير الفلسطينيين من أراضيهم في فلسطين ال اريخيمد.

 32/23/3124الغد، عّمان، 
 

 حزب الشعب يرفض مشروع قرار "إنهاء االحتالل" .04
كفا  زبون: عبر كزت الش ت عن رفضه لمشروع قرار إنهاء االكا الل المقادم إلاى مألاس  -رام هللا 

  في مشادة كالميم باين أماين عاام الكازت، بساام الصاالكي، والار يس األمن إلى الكد الذي  سبت ذل
 الفلسطيني مكمود عباس في اأ ماع ال نفيذيم األخير الخميس الماضي.

  32/23/3124الشرق األوسط، لندن، 
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 "إسرائيل" تعتقل شابًا حاول طعن جندي إسرائيلي عند حاجز في الضفة الغربية .05
مصااادر إساارا يليم إن فلسااطينيا وصاال مساااء أمااس كاااأز دن سااني وكاااالت: قالاات  –القاادس المك لاام 

عوزد شمال الضفم اللربيم المك لم، من ا أاه مدينام طاولكرم واسا ل ساكينا كاان يكملهاا بهاد  ط ان 
أندي من قوات االك الل على الكاأز. وأضافت المصادر أن الأناود ال ااب ين للاواء دكفيارد سايطروا 

 ى دالشابا د لل كقيق م ه.على الشات واع قلوه ونقلوه إل
 32/23/3124الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "إسرائيل" تعلن عن إجهاض محاولة تفجير جديدة في تل أبيب .06

 ل أبيت: كشفت الشرطم اإلسرا يليم، أمس، عن عثورها على عباوة ناسافم فاي أاراج إكاد  ال ماارات 
رهاا. ومال أن مصادرا فاي الشارطم لام في  ل أبيت،  مكنت مان إبطاال مف ولهاا قبال لكظاات مان انفأا

يس ب د أن يكاون زرع هاذه ال باوة أازء مان نشااط ال االم السافلي، إال أن المخاابرات ربطات بينهاا وباين 
النشااااطات الم زايااادة ال اااي يقاااوم بهاااا فلساااطينيون بلااارل ال اااودة إلاااى ال ملياااات المسااالكم ضاااد أهااادا  

ساابوعين فااي  اال أبياات، وأاار  اع قااال الشااات إساارا يليم، فأشااارت إلااى عملياام سااابقم  اام إكباطهااا قباال أ
الذي كاول  نفيذها، وكذل  إلى عمليات ط ن الأنود على كواأز عسكريم ومس وطنين في مكطات 

 الباصات، و خرها وقل أمس، على كاأز عسكري قرت طولكرم، شمال الضفم اللربيم.
ع فاي قطااع غازة،  كااول وقالت مصادر إسرا يليم أمنيم، إن كركام كمااس ال اي  منال  فأيار األوضاا

منااذ أشااهر، إشاا ال ان فاضاام فااي الضاافم اللربياام، ولكاان دون نأااا . وأشااارت بإصاابل ا هااام إلااى القا ااد 
الكمساوي، صالم ال اروري، المقيم في  ركيا، علاى أناه مان ي اولى هاذه المهمام. وقالات إن ال ااروري 

ط الذين  م طردهم إلى الضافم ينقل   ليما ه لرأاله في الضفم، بشكل خا  إلى مكرري صفقم شالي
، وأن لاه عالقاات وثيقام مال «مكمد ضي  الضفم»بدال من غزة. وأكدت أنه يسمى في دوا ر كماس 

، كيم إن ال اروري ولد و رعرع في قريم عارورة «بلديات»ر يس الكركم، خالد مش ل،   ود لكونهما 
رة، كياام هنااا  ا صااال طبي ااي بااين الواق اام شاامال شاارقي رام هللا، ومشاا ل ماان ساالواد، القرياام المأاااو 

ولكن ال اروري ي مل بشكل شبه مس قل. ويقوم ب وأيه )شبات االن فاضم( من  ركيا، وهاي »االثنين. 
 00كركاام ماان الشاابات المناصاارين لكركاام كماااس  ك ساات زخمااا م زاياادا فااي الضاافم )هنااا  أكثاار ماان 

قياادة كمااس فاي غازة، وفاق  الخاصام بهام، بمسااعدة م ينام مان« فيسابو »أل  م أت في صافكم الاا
 المصادر اإلسرا يليم.

كقيقياام فااي الضاافم، وال ااي يمكاان أن « مقاوماام»وياار  اإلساارا يليون إن مكاااوالت ال اااروري فااي إثااارة 
 صااات فاااي مصااالك ه، لااام  ااانأم ك اااى ا ن، ولكناااه ماااا زال يكااااول. وهاااو يركاااز، كالياااا، علاااى مدينااام 
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ليم ال ي نفذها شقيق أكاد عناصار كمااس، الاذي نفاذ القدس، وهنا أيضا فشلت مكاوال ه باس ثناء ال م
 عمليم دهس قبل شهرين.

 32/23/3124الشرق األوسط، لندن، 
 
 صالح العاروري: خسارة االحتالل مستقباًل ستفوق خسارته األخيرة في غزة .07

مكمد هنيم: كاذر صاالم ال ااروري عضاو المك ات السياساي لكركام كمااس، االكا الل  -الرسالم نت 
لي( من ملبم ال فكير في ال ادوان علاى قطااع غازة مأادًدا، وقاال دعلياه أن يادر  أن خساار ه )اإلسرا ي

 هذه المرة ال  قارن بالخسارة ال ي كصلت له في المواأهم األخيرةد.
وأكااّد ال اااروري فااي كااديم خااا  بموقاال دالرسااالم ناات د أن كرك ااه ال  بكاام عاان اف  ااال كاارت ماال 

م كينماا  فارل عليهاا المواأهام، مهاددا االكا الل بمفاأاةت نوعيام. االك الل، غير أنها سا قا ل ببساال
وأشار إلى أن االك الل ي كين الفر  من أأل شن عدوان أديد على غزة، بلرل  فكيا  األوضااع 

 وأر القطاع نكو مواأهم أديدة.
وقاااال د كينماااا ضااالطوا علاااى القااادس فوأ اااوا بهبااام وعملياااات بطوليااام، وكصاااارهم للااازة ك ماااا سااايفأر 

 ضاع في وأه المك ل وأعوانهد.األو 
وشاادد علااى أن المقاوماام الفلسااطينيم وفااي مقاادم ها ك ا اات القسااام لاان  لااين ولاان  نكساار وعلااى اساا  داد 
لل ضكيم في كل مواأهم، مذكًرا ال دو بالمفاأةت ال اي شااهدها فاي ال ادوان الساابق وق ال أناوده مان 

 مسافم صفر.
لاااى أوضااااع المقاومااام بالضااافم المك لااام، مفناااًدا أكاذيااات وعاااّرج ال ااااروري فاااي كديثاااه لاااادالرسالم ناااتد ع

االك الل بشأن كشفه لخاليا يزعم نسبها لك ا ت القساام وا هاام ال ااروري ب وأيههاا مان  ركياا، بكسات 
 ادعا ه.

وأكااّد ال اااروري بطااالن هااذه االدعاااءات، موضااًكا أن الهااد  ماان ورا هااا ضاارت الاارو  الم نوياام لااد  
المك لااام و ثبااايط أهاااودهم، ال سااايما ب اااد الاااو يرة المر ف ااام فاااي عملياااات الشااابات المنااادفل فاااي الضااافم 

 المقاومم بالضفم مؤخرا.
وفيما ي  لق بروايم االك الل بشأن كش  خليم ي زعمها ال اروري  هد  الغ يال ليبرمان، أوضم أناه 

 ب د االطالع على هذه القضيم ثبت أن الشبان ال يوأد لهم أي صلم بأكد في الخارج.
في سياق  خر إلى أن االك الل يضلط على ب ل األسر  ويلرر بهم، لي كادثوا عان صال هم  وأشار

بال ااااروري شخصااايا، بهاااد   قناااين أكاذيباااه ال اااي يقااادمها للناااا و، ضااامن كالااام اال هاماااات القا مااام مااان 
 )إسرا يل( ضد  ركيا.
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سا هدا  هاذا البلاد، ورًدا على ا هاماات االكا الل ل ركياا، أأاات ال ااروري أن الهاد  مان وراءهاا هاو ا
بف ل ال ناافر الشاديد بينهاا وباين االكا الل، الاذي يسا ى للضالط علاى أنقارة مان خاالل الازعم ب الق هاا 

 مل كماس واالدعاء أن القيادات الم واأدة بها  قود ال مل المسلم فيها.
يااران، قااال القيااادي بكماااس إن الكاارت األخياارة أكااد ثت  ليااًرا وأخيااًرا فيمااا يخاا  ال القاام بااين كرك ااه وا 

عند كثير مان األطارا ، مشايًرا إلاى أن عالقام كرك اه بادأت فاي اال سااع وفاي األياام المقبلام سي ضام 
 المزيد منها.

 32/23/3124الرسالة، فلسطين، 
 
 ليفني: حائط المبكى في القدس الشرقية سيبقى إلى األبد تحت السيطرة اإلسرائيلية .08

 س ال بريم،  صريكا لر يسم كزت الكركم  سيبي فادي أبو س د : نشرت صكيفم هةر  -رام هللا 
ليفني، قالت فيه إن دكا ط المبكى في القدس الشرقيم سيبقى إلى األبد  كت السيطرة اإلسرا يليمد. 
وأضافت خالل زيار ها إلى الكا ط مل ر يس كزت ال مل ي سكاق هر سور، أن دالسيادة اإلسرا يليم 

ل رابط ال اريخي بين الش ت وبالده الذي  كقق من خالل في هذا المكان، في القدس،   بر عن ا
 كقيق السيادة على القدس، وهذا هو المكان الذي يوكدنا، وهكذا سنبقى، وسيبقى هذا المكان  كت 
السيادة اإلسرا يليمد. وأاءت زيارة ليفني إلى كا ط المبكى ك كد لنوات اليمين اإلسرا يلي، الذين 

لى أانت واكد من الخريطم السياسيم، اذ كان ال ديد من نوات اليمين يكاولون نست كا ط المبكى إ
 قد وصلوا إلى المكان، للمشاركم في إيقاد شموع عيد األنوار ال بري.

 32/23/3124القدس العربي، لندن، 
 
 بيريز رفض طلبًا لعمرو موسى لزيارة مفاعل ديمونا النووي .09

السابق شم ون بيريز رفضه طلبًا من وزير القدس ال ربي: كش  الر يس اإلسرا يلي  -لندن 
 الخارأيم المصري األسبق عمرو موسى، لزيار مفاعل دديموناد النووي، في صكراء النقت.

وقال بيريز، الذي كان في كينها يشلل منصت وزير الخارأيم في إسرا يل: دفي إكد  المرات، كنت 
لي وقال: شم ون، هل نكن أصدقاء؟ مقربًا من عمرو موسى، عندما كان وزير خارأيم مصر، أاء 
 قلت: ن م، فقال: خذني إلى ديمونا، دعني أر  ما يأري هنا .

وأضا  بيريز دقلت: هل أن أنون ؟ إذا ما أخذ   إلى ديمونا واك شفت أن ال شيء يأري هنا  
 فإنكم س  وقفون عن الخو  منا، هل أنا مأنون؟ أريدكم أن  س مروا بالخو ، هذا هو أفضل ردعد.
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ولم يكش  بيريز  وقيت الواق م، غير أن موسى  ولى منصت وزير الخارأيم في مصر، خالل  
 ، ولم ي سن الكصول على رد فوري منه على روايم بيريز. 3002-2662الف رة ما بين 

 32/23/3124القدس العربي، لندن، 
 
 الجيش اإلسرائيلي ينفي سقوط طائرة بدون طيار فوق القنيطرة .21

علم بسقوط »كمد اقبال بلو: نفى الأيش اإلسرا يلي، أمس اإلثنين، أن يكون لديهدم -ري  ادلت 
 طا رة بدون طيار فوق منطقم القنيطرة ليلم أمسد.

وقال الأيش اإلسرا يلي، في بيان، نقل ه إذاعم الأيش، إن دسقوط طا رة بدون طيار للأيش 
 لأيش اإلسرا يليد.اإلسرا يلي كما أشار اإلعالم السوري كدم غير م رو  لد  ا

من أانبها، قالت القناة الثانيم اإلسرا يليم إند الكدم أاء لزج اسم إسرا يل في  نفيذ هأمات ضد 
 أهدا  سوريم في المركلم األخيرةد.

 32/23/3124القدس العربي، لندن، 
 
 تقرير: األزمات تعصف باألحزاب اإلسرائيلية مهددة قوتها واستقرارها المستقبلي .20

برهوم أرايسي:  واأه غالبيم األكزات اإلسرا يليم الكبر ، و ل  ال ي  دور في فل   -الناصرة 
من ص  -السلطم أزمات داخليم عديدة، من شأنها أن  ن كس على ن ا أها في االن خابات البرلمانيم 

 المقبل، وبال الي على شكل الساكم البرلمانيم، ال ي س كون أكثر  شرذما، ما ي ني - ذار )مارس(
ككومم أض   من هذه الككومم ال ي كلت نفسها ودعت الى ان خابات مبكرة هربا من ض فها 

 و فككها.
يذكر أن األزمات الداخليم في أميل األكزات   فأر بشكل  لقا ي قبل كل ان خابات عامم، بف ل 

يمين األشد ال نافس الداخلي، لكن عددا من األزمات الكاليم يكمل بف دا سياسيا خاصا، فالليكود وال
 طرفا، وعصابات المس وطنين أككموا قبض هم على الكزت كليا، كما نر  انشقاقا في ك لم الم دينين 
الم زم ين األكبر دالكريديمد، ك لم دشاسد لليهود الشرقيين، بينما األزمم في  كال  أكزات 

يبا. ومقابل هذا، المس وطنين، ال ي يبدو وكأنها وأدت لها كال، فإنها  كمل مؤشرات  فأرها قر 
يكاول ر يس كزت ديوأد مس قبلد يا ير لبيد، إنقاذ مكان ه في الكلبم البرلمانيم، ب د أن كّل ثانيا في 
االن خابات السابقم، فيس ى إلى اخ الق  كال ، مل الكزت الأديد، الذي يق طل بشكل خا  من 

 قوة كزت لبيد ذا ه عددا ال يس هان به من المقاعد.
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ليكود نهايم الشهر ان خابات داخليم لر اس ه، ولال ك ه االن خابيم، ويواأه بنيامين ن نياهو كما يشهد ال
منافسم من النا ت داني دنون، الذي ي ولى ر اسم المألس المركزي للكزت، وهو ليس الشخصيم 

عدم منكه القادرة على القيادة، إال أن دنون قد ي لقى أصوا ا لمأرد م ارض ها ن نياهو، أو ل كذيره، و 
القوة الكبيرة، خاصم وأن المنافس ال قليدي لن نياهو على ر اسم الليكود، النا ت الم طر  موشيه 
فيللين، دون أن ي لن دعمه ألي طر ، لكن  ياره األكثر  طرفا في الليكود، قد يصت أكثر لصالم 

 دنون.
د، ولن يكون مفاأ ا ألكد، فوز ويبدو منذ ا ن، أن المنافسم على المقاعد األماميم في ال كم الليكو 

ال يار األشد  طرفا في كزت الليكود، وصاكت القرار في اخ يار ال كم الكزت االن خابيم ومن في 
 مقدم ها.

وفي  كال  أكزات المس وطنين ودالبيت اليهوديد، ان هت أزمم هذا ال كال  بقرار كزت د كوماد 
ل المنشق عن كزت دشاسد لليهود الشرقيين الم زم ين البقاء، ب د  هديد زعيمه باالنشقاق وال كال  م

إيلي يشاي، إال أن كاخامات بارزة من المس وطنين، ما  زال  صر على االنشقاق عن دالبيت 
اليهوديد واالنضمام إلى يشاي، ما ي ني أن أزمم  كال  المس وطنين س بقى قا مم، وقد ال يصمد 

 هذا ال كال  ب د االن خابات ألمد طويل.
يواأه دالبيت اليهوديد  هديدا، واأهه في االن خابات السابقم، بخول ب ل المس وطنين و 

االن خابات بقا مم مس قلم، شخصيا ها من كركم دكاخد اإلرهابيم، ففي االن خابات السابقم، اق ربت 
من نسبم الكسم، ولم  أ ازها، وكان مأموع األصوات ال ي كصلت عليها يفوق عدد األصوات 

ن، خسرهما الم سكر االس يطاني، وأعلنت  ل  المأموعم ني ها خول االن خابات مأددا، رغم لمق دي
 .% 2،30إلى  % 3رفل نسبم الكسم من 

و شهد كركم دشاسد أكبر أكزات دالكريديمد، أكبر انشقاق فيها منذ أن نشأت قبل ثالثم عقود، فب د 
لخالفات السياسيم والفكريم، ال ي  دور ركيل مؤسسها وزعيمها الروكي، عوفاديا يوسي ،  كشفت ا

في مأملها كول شكل انخراط الكريديم، في المؤسسم اإلسرا يليم ومأ م ها، ف يار يرأسه الر يس 
، وعاد إلى ر اس ها 3000إلى ال ام  2663الكال  رييه درعي، الذي  رأس الكركم سياسيا من ال ام 

ما يم، قادرة على المناورة بين ال يارات السياسيم قبل أكثر من عام، يدعو إلى إبقاء الكركم براغ
المخ لفم بما يضمن مصالم دالكريديمد، وبين  يار ي رأسه سياسيا الر يس السابق للكركم، إيلي 
يشاي، المكسوت على اليمين الم طر ، وانشق عن كرك ه في األيام األخيرة ليقيم كزبا أديدا، 

سد، ومن المف رل أن يضرت هذا االنشقاق  مثيل وانشق م ه أيضا، أكد كبار كاخامات دشا
 مق دا. 22دشاسد برلمانيا، ال ي لها ك ى ا ن 
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ذا كانت األزمات الأديم في م سكر اليمين الم طر  وم ه دالكريديمد، فهذا ال ي ني أن باقي  وا 
ت األكزات ب يدة عن هذه األزمات، ف يار ما يسمى بادالوسطد، مايزال ي يش كالم  خبط، وليس

 واضكم الصورة النها يم ال ي سيخول فيها االن خابات.
 واصل اس طالعات الرأي، ال ي صدرت أيضا في نهايم األسبوع الماضي، ال نبؤ بساكم برلمانيم 
   دد فيها الك ل الوسطيم من كيم ال دد، وفي قسم منها عبارة عن  كال  أكزات، قد   فك  ب د 

س فإن الفرضيم القا مم، هي أن الككومم المقبلم س شهد الكثير من االن خابات بف رة، وعلى هذا األسا
الصراعات وكالم عدم اس قرار دا م، ولكن ألول مّرة منذ سبل سنوات،  قول ن ا   االس طالعات، إن 
ر اسم ن نياهو للككومم المقبلم، ليست مضمونم كليا، وعلى الرغم من أنه من السابق ألوانه كسم 

 شر الك مال ولو ض يل، الس ب اد اليمين االس يطاني عن الككومم المقبلم. األمر، إال أنه مؤ 
 32/23/3124الغد، عّمان، 

 
 قضايا الفساد في لواء "جفعاتي" بالجيش اإلسرائيلي  .22

:   ص  بالأيش اإلسرا يلي عدة أزمات  فّأرت في  ن واكد، كيم كش  النقات خالل 48عرت 
د في لواء دغف ا يد. والقضايا كما أأمل ها اإلذاعم اإلسرا يليم األسبوع األخير عن سلسلم قضايا فسا

 ال امم هي:
قامم  أوال: قا د ك يبم في غف ا ي خضل لل كقيق بشبهم ال كرش الأنسي بكق موظفم  كت إمر ه وا 
عالقات أنسيم باال فاق مل مأندة أخر  في الخدمم الدا مم. لكن قوانين الأيش  كظر عالقم كهذه 

 س لالل عالقم ر يس ومرؤوس.ي م فيها ا
ثانيا: شكا أنديان من الك يبم نفسها   رضهما ل كرش أنسي من أانت قا د وكد هما. وقدم 
الأنديان الشكو  م أخرا، وفسرا ذل  بأنهما   رضا لضلوط و لقيا وعودا من ضباط كبار في لواء 

 ريم.'غف ا ي' بإغالق القضيم 'داخل البيت' ومن دون إشرا  الشرطم ال سك
ثالثا: خال  بين قا د ك يبم في لواء 'غف ا ي' ونا به كول عدد من القضايا، و م طرد نا ت قا د 

 الك يبم من منصبه، مؤخرا، ب د أن ا همه قا د الك يبم ب دم الوالء.
 راب ا: يأري ال كقيق في الك يبم نفسها كول فساد في إدارة لل برعات ال ي أم ت للواء.

ك يبم نفسها أقدم على االن كار مؤخرا، على خلفيم مضايقات   رل لها من خامسا: أندي في ال
 زمال ه.

سادسا: ان كار ضابط في الك يبم في ظرو  مخ لفم، ب د وقت قصير من اس دعا ه لل كقيق بشأن 
 اخ فاء سال  من وكد ه. وي هم لواء 'غف ا ي' ب دم الكر  على الكفاظ على السال .
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 ي كش  النقات عنها اليوم ا هام أكد أنود اللواء بسرقم أسلكم وبي ها و خر  ل  القضايا، وال
لأهات م طرفم كانت    زم اس خدامها ل فأير مقدسات إسالميم، كما خضل قا د اللواء لل كقيق 

 بشبهم ال س ر على ال ديد من قضايا الفساد.  
 33/23/3124، 48عرب 

 
 لطعام الملقاة في األسواقيديعوت أحرونوت: صهاينة يقتاتون على بقايا ا .23

 رأمم عصام زقوت: نشر موقل صكيفم يدي وت أكرنوت يوم السبت،  قريرا  –وكاالت   –المأد 
كول ظاهرة ان دام األمن اللذا ي في دولم الكيان وكالم الفقر ال ي بدأت  ن شر بين كثير من 

ن الظاهرة: أنه في ظل الصهاينم كسبما اشارت الصكيفم. كيم قالت الصكيفم في مطلل كديثها ع
 فاقم كالم ان دام األمن اللذا ي, الطالت وأربات األسر في الكيان با وا يأم ون الط ام الملقى على 

 أرضيات األسواق د ألنهم ال يملكون خيار  خر سو  ذل د.
وكاورت الصكيفم عددا من الفقراء الذين يكضرون إلى السوق لأمل ما  بقى من مكالت الخضار, 

: يوم الأم م, وفي سوق مكانيه ياهودا في مدينم القدس, قبل ساعم واكدة من بدء عطلم وذكرت
شخ , بال أمل  30عيد يوم السبت, يقوم ال أار بإغالق أكشاكهم بينما  قوم مأموعم من كوالي 

وبكوز هم أكياس بالس يكيم وعربات أطفال, ي أهزون لأمل ما  بقى في صناديق الخضروات 
قاة على األرل. م ظم هؤالء من كبار السن, وب ضهم بلغ من الكبر ع يا, من بينهم والفواكه المل

يبقون رؤوسهم نكو األرل, وقلياًل ما  شبات في مق بل ال مر  بدو على وأوههم مالمم الخأل.
 ي كدثون مل من كولهم, فقط يأم ون بقايا الط ام الملقاة على األرل. 

 سوق مكانيه يهودا كثيرا عنه في سوق الكرمل في  ل أبيت.  و شير الصكيفم ,ال يخ ل  الوضل في
وأشارت صكيفم يدي وت في نهايم  قريرها إلى دراسم صادرة مؤخرًا عن مؤسسم ال أمين الوطني أن 

من أصل  3022كانوا ي يشون في فقر مدقل في ال ام  -نصفهم من األطفال -مليون صهيوني 2،6
  لكيان.ماليين صهيوني ي يشون في دولم ا 8

, 3022وأشارت الن ا   أنه بالرغم من انخفال مس و  الفقر بنسبم ض يلم في داسرا يلد خالل ال ام 
 إال أنها ما زالت   اني من كالم الفقر وفأوات اق صاديم واأ ماعيم مقارنم بالدول اللربيم.

 32/23/3124المجد األمني، 
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 اجًا على أوضاعهم بالسجون المقدونية"مجموعة العمل": مئات الفلسطينيين يضربون احتج .24
( شات فلسطيني وسوري من 200قالت دمأموعم ال مل من أأل فلسطينيي سوريمد: دإن نكو )

المك أزين في السأون المقدونيم أعلنوا بدأهم االضرات عن الط ام وذل  اك أاأًا على اس مرار 
 اك أازهم في السأون المقدونيم في ظرو  قاسيم.

وعم في خبر صكفي لها اليوم االثنين، أن السأون المقدونيم ال ي  م اك أاز وأوضكت المأم
الفارين الفلسطينيين والسوريين من أكيم الكرت في سوريم، ال   وافر فيها أدنى شروط النظافم 

 والط ام الصكي، إضافم إلى وض هم في أماكن ضيقم وبأعداد كبيرة.
 والسما  لهم بإ مام طريقهم إلى أوروبا.ويطالت المضربون عن الط ام اطالق سراكهم 

يشار إلى أن مقدونيا   د من أكد النقاط ال ي يمر بها الالأ ون الهاربون من الكرت في سوريم إلى 
 أوروبا والذين يسلكون الطريق البري للوصول إليها.

 33/23/3124فلسطين أون الين، 
 
 يهود... وهدم منازل في القدسالمسجد األقصى ضّد اقتحامات المستوطنين ال تظاهرة في .25

فادي أبو س د : ازدادت و يرة عربدة اليهود الم طرفين، و أاوزت كدود القدس المك لم  -رام هللا 
والمسأد األقصى فيها. فقد اق كم ال شرات من اليهود، باكات المسأد األقصى، بكراسم شرطم 

ين وطلبم ال لم، أمام بات الملاربم في االك الل وقوا ها الخاصم، بينما اع صم ال شرات من المرابط
 مكاولم لصدهم.

و ظاهر عشرات المصلين وطلبم مأالس ال لم، بالقرت من بات الملاربم داخل المسأد األقصى 
المبار ، اك أاأًا على االق كامات، راف ين نسخًا من المصك  الشري ، ومرددين ش ارات ضد 

للم طرفين خالل اق كاما هم في الوقت ذا ه  كاصر ممارسات شرطم االك الل ال ي  وفر الكمايم 
 القوات الخاصم ال اب م للشرطم وأيش االك الل المفصلين وهّددت باع قالهم.

 32/23/3124القدس العربي، لندن، 
 
 تدين قرار االحتالل تحويل مسجد بئر السبع إلى متحف يهودي 48الحركة اإلسالمية في  .26

، على قدسيم مسأد ب ر 48ي النقت أنوت فلسطين المك لم عام أكدت الكركم اإلسالميم فالنقت: 
 السبل الكبير بمكرابه وم ذن ه وساكا ه وأدرانه من الداخل والخارج.

(   قيبا على قرار 23|33وقالت الكركم في بيان صكفي  لقت دقدس برسد نسخم عنه يوم االثنين )
ير ال اريخي في المدينم إلى م ك  ومنل بلديم االك الل في مدينم ب ر السبل  كويل المسأد الكب
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مسأد ب ر السبل األسير   مسلمي المدينم من إقامم الصالة فيه، بقرار قضا ي أا ر، مشيرة إلى أن
يشكل م لما من م الم اإلرم ال ثماني اإلسالمي في النقت وسيبقى شامخا بم ذن ه رغم الظلم الذي 

 يكا  ضدهد.
عادة الصالة فيه ب د أن كرم من رفل األذان من على  وطالبت الكركم باف  ا  مسأد ب ر السبل وا 

 .2648م ذن ه منذ سقوط مدينم ب ر السبل عام 
 32/23/3124قدس برس، 

 
 قرار بهدم منزل مقدسي مبعد.. واالحتالل يهدم بركسات سكنية شرق العيزرية .27

واصلت سلطات االك الل إأراءات قمل المواطنين في المقدس المك لم، إذ سلمت  وفا: –مكافظات 
طواقم بلديم االك الل امس المواطن المفب د عن القدس اكرم الشرفا امرا يقضي بهدم منزله في قريم 

 دالطورد بالقدس المك لم، بكأم البناء غير القانوني. 
نيم أزء منها خا  ب ربيم المواشي، في أبل وهدمت أرافات االك الل فأر أمس س م بركسات سك

وقال الناطق باسم  أمل البابا عطاهللا مزارعم ان أرافات االك الل هدمت  البابا شرق بلدة ال يزريم.
بركسات سكنيم   ود لكل من: المواطن سالم كايد أهالين، وأوالده عدنان وداود، وبركسا  خر  4

نفرا، كما  م هدم بركس ل ربيم  30كسات أكثر من للكاأم مليكم خميس أهالين، و ؤوي البر 
وأضا  ان عمليم الهدم  مت دون  المواشي للكاأم أهالين وبركسا ي ود للمواطن عودة مزارعم. 

 سابق انذار للبركسات السكنيم، علما انها قا مم منذ سنوات.
 32/23/3124الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ري صفقة "شاليط" بينهم ثالث أسيراتمن محر  70فروانة: االحتالل يحتجز  .28

غزة: قال مدير دا رة االكصاء بهي م شؤون االسر  والمكررين، وعضو اللأنم المكلفم بادارة مك بها 
في قطاع غزة، عبد الناصر فروانم، ان سلطات االك الل ومنذ االشهر االولى ال ي  لت صفقم 

«. شاليط»ات الذين  كرروا ضمن صفقم ( من االسر  واالسير 80ال بادل، اعادت اع قال نكو )
( اسيرات 2( اسيرا في سأونها، بينهم )30وأب دت ارب م منهم الى قطاع غزة، وال  زال  ك أز )

. بشر  أمال 22/22/3023عاما(، من أنين، الم  قلم منذ  اريخ  43وهن: منى كسين ق دان )
عاما(،  46. اب سام عبد ال يساوي )2/3/3024عاما(، من البيرة، الم  قلم منذ  اريخ 32الطويل )

 .23/23/3024من القدس، الم  قلم منذ  اريخ 
 32/23/3124الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 االحتالل يحاكم مقدسيين بسبب منشوراتهم على "فيسبوك" .29

 وكاالت: اعلنت م كدثم باسم وزارة القضاء االسرا يليم ان ثمانيم مقدسيين دادينواد –القدس المك لم 
أمس با دال كريل على ال ن  ضد اليهود ودعم االرهاتد في مواد نشروها على موقل فيسبو . 

عاما  هم دال كريل على  40و 28ووأهت مككمم اسرا يليم في القدس للشبان الباللم اعمارهم بين 
 ال ن  أو االرهات ودعم مأموعم ارهابيمد على فيسبو .

وا مباشرة الى ممارسم ال ن  واالرهات ضد مواطنين وأاء في بيان المككمم ان دالم همين دع
 )يهود( وضد قوات األمن، واشادوا وشأ وا ودعموا اعمال مر كبيهاد.

ومن ال  ليقات ال ي نشرها الشبات على االن رنت دخط  الأنود عمل أيدد وداهربوا ايها الصهاينم 
بأن يموت ناشط يهودي يميني نأا قبل ان  مو وا دعسا بسيارةد، اضافم الى كلمات   رت عن األمل 

 من مكاولم ق ل في  شرين األول، دمو ا مؤلماد، كست دال كم اال هامد.
واع قل الثمانيم مطلل هذا الشهر في عمليم وصف ها شرطم االك الل بأنها أكبر عمليا ها ك ى ا ن 

  هد  الى ما سم ه دوق  ال كريل على ال ن  على شبكات ال واصل االأ ماعيد.
 32/23/3124لحياة الجديدة، رام هللا، ا

 
 "األسرى للدراسات": مؤتمر سويسرا محطة إللزام االحتالل بحقوق األسرى .31

رام هللا: ثمن مركز كقوقي فلسطيني مخ   بشؤون األسر  الفلسطينيين في سأون االك الل، 
قيم أني  الراب م في دولم من أأل اك رام ا فا 236المبادرة السويسريم ب نظيم مؤ مر دولي بمشاركم 

األراضي الفلسطينيم المك لم  لبيم لدعوة فلسطينيم لكمايم المدنيين أثناء النزاعات في األراضي 
 الفلسطينيم المك لم.

(، 23|33وأشار مركز األسر  للدراسات في بيان صكفي  لقت دقدس برسد نسخم عنه يوم االثنين )
مس و  الدولي يفضم دولم االك الل ال ي  ن ه  كل أن ف م مل  كمايم ا فاقيم أني  على ال  إلى

 مواد اال فاقيم الدوليم بال اس ثناء بكق األسر  الفلسطينيين.
 33/23/3124قدس برس، 

 
 لـ"المهندسين الفلسطينيين" في لبنان: مطالبات بإعطاء الفلسطيني الحق بالعمل 41الذكرى الـ .30

رع لبنان )اللأنم اإل كاديم في شمال لبنان(، اك فااًل ف -أقام اإل كاد ال ام للمهندسين الفلسطينيين 
 ل أسيس اال كاد )يوم المهندس الفلسطيني(، في مخيم البداوي. 42نقابيًا في الذكر  الا
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ب د كلمم نبيل فارس،  كدم أمين سر فصا ل منظمم ال كرير بالشمال أبو أهاد فيال، فأشاد 
 الفلسطينيين الكق في ال مل و كديدا المهن الكرة .  بالمهندسين الفلسطينيين مل المطالبم بإعطاء

لى ضرورة  و كدم نا ت ر يس اإل كاد عثمان عثمان، فدعا إلى اإلب  اد عن سياسم اإلللاء، وا 
إشرا  المهندس في قضايا مأ م ه، مشيرا الى دور المهندس الفلسطيني في إعادة إعمار قطاع غزة 

 أمين أموال إعادة اإلعمار للقطاع وف  الكصار عنه،  في المس قبل. كما دعا إلى اإلسراع في
لى ضرورة إنهاء اإلنقسام الفلسطيني عبر الوكدة الكاملم.  و وكيد شمل الوطن، وا 

 32/23/3124المستقبل، بيروت، 
 
 نادي "فلسطين" لكرة القدم يفوز بلقب الدوري التشيلي .32

ة القدم للمرة الثالثم في  اريخه ب د بطاًل للدوري ال شيلي بكر « فلسطين»مكمد نأا:  فوج نادي 
فاز « فلسطين»(، في إيات الدور النها ي. وكان نادي 2ا  6« )سان ياغو وندررز»اك ساكه مضيفه 

 (.2ا  2ذهابًا )
على  2630 ت من ال ام  30، يوم «باليس ينو»، الم رو  في  شيلي باسم «فلسطين» أسس نادي 

أطلق اال كاد ال شيلي لكرة القدم دوري  2603. وفي ال ام يد مأموعم من المهاأرين الفلسطينيين
في الدرأم الثانيم. ولم ي أخر طويًا في الص ود إلى دوري « فلسطين»المك رفين كيم ل ت نادي 

األضواء كيم  فوج بطاًل للمرة األولى في  اريخه وكان يدربه كينها قا د األرأن ين غييرمو كول، 
 لقدر ه على اأ ذات أفضل الالعبين.« ميليوناريو»باسم  وفي  ل  الف رة عفر  النادي

يقوم منذ سنوات ب موين المن خت الوطني الفلسطيني بالالعبين، ما ساهم « فلسطين»يذكر أن نادي 
 .222في رفل مس واه وص وده في  صني  اال كاد الدولي لكرة القدم إلى المركز 

 32/23/3124السفير، بيروت، 
 
 من إجمالي القوى العاملة %29ينية: معدالت البطالة ارتفعت إلى حوالي سلطة النقد الفلسط .33

 3,6نمو النا   المكلي اإلأمالي بنسبم  3020رام هللا:  وق ت سلطم النقد الفلسطينيم أن يشهد عام 
 .3024في الم م مقارنم مل 

ل دهور، شهد مزيدا من ا 3024أن عام »وأشار  قرير صادر عن سلطم النقد الفلسطينيم إلى 
وخصوصا في النص  الثاني من ال ام أراء االن كاسم الأديدة ال ي   رل لها اإلق صاد أراء 

 «ال دوان على اإلسرا يلي األخير على قطاع غزة.
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إنكماشا في م دل نموه الكقيقي بنسبم  صل »وأوضم ال قرير أن االق صاد الفلسطيني شهد هذا ال ام 
 «في الم م. 0,0ل الفرد الكقيقي بنسبم في الم م، مل  راأل دخ 3,3-إلى 

في الم م من إأمالي  36وأضا  أن ال قديرات  شير إلى أن م دالت البطالم ار ف ت إلى كوالي 
 .3022في الم م في  32,4القو  ال املم، مقارنم مل 

على في الم م من إأمالي القو  ال املم  33 راأل م دالت البطالم إلى كوالي »و وق ت سلطم النقد 
 .«3020خلفيم النمو االق صادي الم وقل خالل ال ام 

االق صادي  -او عدم االس قرار –وأشار ال قرير إلى أن هذه ال نبؤات  بقى م أثرة بكالم االس قرار 
 «ي مل في ظل بي م عاليم المخاطر.»والسياسي، وخاصم أن االق صاد الفلسطيني 

ياسيم و دفق المنم والمساعدات وأموال إعادة و ابل أنه في كال كدوم  كسن في األوضاع الس
إعمار قطاع غزة بشكل من ظم ومس مر، كما هو م وقل، فس نخفل م دالت البطالم خالل عام 

 في الم م في ظل هذه االف راضات. 32إلى كوالي  3020
بنسبم  وفي كال  دهور األوضاع السياسيم واألمنيم بشكل كاد   وقل سلطم النقد  راأل النمو الكقيقي

 .3024في الم م مقارنم بال ام  2,6
 أثير سلبي ملكوظ على م دالت البطالم ل ر فل إلى كوالي »و كهن ال قرير بأن يكون لهذا السيناريو 

 .«3020في الم م من إأمالي القو  ال املم في ال ام  22
 32/23/3124القدس العربي، لندن، 

 
 وال" بغزةإدخال معدات خاصة إلنشاء أول مصنع "كوكا ك .34

شاكنم  32شاكنات من أصل  20صفا: قالت شركم المشروبات الوطنيم كوكاكوال/كابي إن  –غزة 
مكّملم بالم دات، أدخلت إلى المنطقم الصناعيم في قطاع غزة، اليوم االثنين، عبر م بر كرم أبو 

 سالم.
لماكنات الالزمم وأوضكت الشركم في بيان لها أن الشاكنات ال ي أدخلت    بر دف م أولى من ا

ل شييد المركلم األولى من خط اإلن اج لمصنل كوكاكوال بلزة، الذي سيرفد السوق المكلي في القطاع 
 مليون دوالر. 30بالمشروبات اللازيم، الذي يبلغ كأم االس ثمار فيه بمراكله الثالم 

ت الالزمم إلدخال وأوضم مدير عام الشركم عماد الهندي أن شرك ه كصلت منذ أسبوع على الموافقا
شاكنم  كمل على م نها الماكنات المطلوبم لل مل على  شييد المركلم  32شاكنات من أصل  20

 األولى منه.
 32/23/3124وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
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 فلسطينياً  52فتح معبر رفح لليوم الثاني لعبور المساعدات.. وترحيل  .35

دخااااال واصاااالت الساااالطات فاااا م م باااار رفاااام البااااري اساااا ث نا يًا، أمااااس، لليااااوم الثاااااني ل بااااور ال ااااالقين وا 
المسااااعدات. وقاااال مصااادر أمناااى مساااؤول إن إأماااالي عااادد ال اااابرين باااين مصااار وقطااااع غااازة، أماااس 

 فردًا. 282فردًا وغادرها  624فردًا، كيم وصل إلى البالد قادمًا من القطاع  660األول، بلغ 
إلااى قطاااع غاازة عاان طريااق ميناااء رفاام البااري، فلسااطينيًا  03وأضااا  المصاادر أن الساالطات رّكلاات 

ماان ال اااملين والمقيمااين فااي الخااارج مماان ال يكملااون  أشاايرات  33مشاايرًا إلااى أن ماان بااين المااركلين 
ماااركاًل ممااان سااابق  20دخاااول مصااار أو إقامااام بهاااا، والقاااادمين عااان طرياااق مطاااار القااااهرة الااادولي، و

رعيم لادخول ب ضااهم عان طرياق األنفاااق ضابطهم ب اد دخاولهم الاابالد أو  واأادهم فيهاا بطاارق غيار شا
الكدوديام أو ان هاااء إقامااات الااب ل ا خاار، و ماات إكااال هم إلااى الأهااات الم نياام ال ااي قااررت إعاااد هم 

 إلى قطاع غزة.
فلسااطينيًا اضااطروا إلااى المبياات بااالم بر ليلاام أمااس األول،  226وقالاات مصااادر مسااؤولم بااالم بر إن 

ماركاًل فاي طاريقهم لمطاار  46، مشايرة إلاى أن مان بيانهم بسبت كظار ال أاوال المفارول بالمكافظام
 مواطنًا،  م إنهاء إأراءا هم لكنهم لم ي مكنوا من السفر بسبت الكظر. 30القاهرة و

 32/23/3124المصري اليوم، القاهرة، 
 
 وزير التعليم المصري يبحث مع السفير الفلسطيني مشكالت الطالب الفلسطينيين .36

فلساااطين بالقااااهرة، اإلثناااين، الااادك ور السااايد عباااد الخاااالق، وزيااار ال  لااايم  زار أماااال الشاااوبكي، سااافير
 ال الي، وذل  في مقر الوزارة، لبكم المشكالت ال ي  واأه الطالت الفلسطينيين في مصر.

ماان أانبااه، أبااد  الاادك ور الساايد عبااد الخااالق، وزياار ال  لاايم ال ااالي، كرصااه علااى مصاالكم وشااؤون 
 نت ال مل فيما ي  لق ب سهيل قضاياهم المطروكم برو  إيأابيم.الطالت الفلسطينيين، إلى أا

واسااا طلل الشاااوبكي رأي دعباااد الخاااالقد كاااول إمكانيااام االسااا فادة مااان خبااارات كاااوادر القطااااع ال  ليماااي 
 المصري من أأل   زيز قدرات الكادر ال  ليمي الأام ي بالأام ات الفلسطينيم.

اسا  داد الاوزارة لبكام كافام ال فصايالت إثار ورود م لوماات وركت وزير ال  ليم ال الي بالطر ، مبديًا 
    لق بهذا الشأن من الأانت الفلسطيني.

 32/23/3124المصري اليوم، القاهرة، 
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 واشنطن تـرى بتوجـه فلسـطين لمجلـس األمـن تعزيـزًا مـن فـرص نجـاح اليمـين فـي انتخابـات جودة: .37
 "إسرائيل"
م وال ربياام والمل ااربين فااي مألااس األعيااان، أمااس بر اساام )ب اارا(: ال قاات لأناام الشااؤون الدولياا -عمااان 

ال ااين ساامير الرفاااعي، وزيااري الخارأياام وشااؤون المل ااربين ناصاار أااودة، وال خطاايط وال  اااون الاادولي 
 إبراهيم سي .

وأشااار أااودة إلااى أن أاللاام الملاا  ناااقش فااي واشاانطن القضااايا ال ااي   اااني منهااا المنطقاام، وبصااورة 
ساارا يلي باع باااره الساابت الاار يس ل فاااقم األوضاااع السااي م، وان شااار ال طاار  خاصاام الصااراع ال ربااي اإل

و وأااه الشاابات اليااا س وبا أاااه الأماعااات ال ااي   ياام فااي بلاادان المنطقاام خرابااًا وفسااادًا، وهااي غياار 
مق صرة على )داعاش( فقاط، بال إن هنالا  أكثار مان  نظايم، وسا ظل هاذه ال نظيماات اإلرهابيام   والاد 

 أهد كقيقي لكل الصراع ال ربي اإلسرا يلي وذيوله كاًل عاداًل ودا مًا وشاماًل. ك ى يصار إلى
وأكااد أااودة علااى أن المسااؤولين فااي واشاانطن، والاار يس األميركااي بااارا  أوبامااا شخصاايًا، ي فقااون ماال 
أاللاام الملاا  عبااد هللا الثاااني فااي هااذا ال شااخي ، وبال ااالي فااإن النياام   أااه بأااّد إلااى خلااق الظاارو  

ماام، الساا  نا  المكادثااات علااى أسااس مقبولاام للفلسااطينيين. وقااال إن دوزياار الخارأياام األميركااي المال 
أون كيري ي مل على ال وصل إلى ن ا   بالرغم من إخفاق المكاولم السابقمد، الف ا إلاى أن واشانطن 
  ر  في إصرار الأانت الفلسطيني على الذهات لمألس األمن فاي هاذا الوقات بالاذات، وكيام  أاري
فااي إساارا يل ان خابااات قااد  ااؤدي للمزيااد ماان ال وأااه نكااو اليمااين، أن اإلأااراء الفلسااطيني يساااعد علااى 

  أمين األأواء المناسبم لل قدم بكست رأي الأانت األميركي.
 32/23/3124الغد، عمان، 

 
 األردن وفلسطين يوقعان مذكرة إلدارة المياه ومرافق الصرف الصحي .38

لأانبان األردني والفلسطيني أمس، مذكرة  فااهم    لاق بال  ااون و باادل إيمان الفارس: وقل ا -عمان 
عادة اس خدام المياه ال ادمم.  الخبرات بين الطرفين في مأال إدارة المياه ومرافق الصر  الصكي وا 

وأكااد وزياار المياااه والااري كااازم الناصاار، الااذي وقاال اال فاقياام ماال نظيااره الفلسااطيني ر اايس ساالطم المياااه 
يم مااازن غناايم، أهمياام هااذه اال فاقياام فااي بلااورة ال  اااون بااين الطاارفين، ل كااون أداة لمزيااد ماان الفلسااطين

 ال  اون مل الأانت الفلسطيني.
وقااال إن دالفلسااطينيين ي ااانون ماان شاام شااديد فااي كصاا هم ماان المياااه، بكياام  اادنت لمساا ويات غياار 

 مسبوقمد.
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عاادة الهيكلام فاي قطااع الميااه وأوضم الناصر أن الماذكرة  ركاز علاى ال  ااون فاي مأاال الم ؤسسايم وا 
 الفلسطيني.

الميت( هو أكد أشكال الدعم ال ي يمكن أن  -من أه ه، قال غنيم إن مشروع ناقل البكرين )األكمر
يقاادمها األردن، موضااكا أنااه فااي المركلاام األولااى للمشااروع سيكصاال الفلسااطينيون علااى مااا ي ااراو  مااا 

 ال  اون الكقا خالل المراكل المقبلم. مليون م ر مك ت، فيما ي م 20و 30بين 
واس طاع األردن، بموأت المذكرة ال ي وق ت فاي كاانون األول/ ديسامبر ال اام الماضاي مال الأاانبين 

مليون م ر مك ت للفلسطينيين  20الفلسطيني واإلسرا يلي، أن يضلط على الأانت اإلسرا يلي لألت 
هااو مااا لاام يكصاال عليااه الأاناات الفلسااطيني منااذ  وقياال بأساا ار دكلفاام ال كلياام بالأاناات اإلساارا يليد، و 

مليونا مان الميااه عبار هاذه اال فاقيام،  40، بكيم لم ي م  طوير أكثر من 2662م اهدة أوسلو ال ام 
ليصااار الساا خدامها فااي ماادن وقاار  أنااوت الضاافم اللربياام ال ااي   اااني ماان شاام مياااه الشاارت، وفااق 

  صريكات سابقم للوزير الناصر.
قرار برنام   دريبات، بككم الواقل الص ت الذي  وأوضم غنيم أن اال فاقيم الأديدة  ضل  ليم ل نفيذ وا 

 ي اني منه الأانت الفلسطيني بخاصم قطاع المياه.
 32/23/3124الغد، عمان، 

 
 صفقة الغاز اإلسرائيلي تتفاعل سياسيًا في األردن .39

  صااعد، ب اد أن شاهدت « إسارا يل أزمام اسا يراد غااز مان»ماأد األمير: فاي األردن بادأت  -عمان 
عدة مدن أردنيم مسيرات ش بيم  طالت بإللاء صافقم اللااز، ال اي وفصافت مان قابلهم بأنهاا  طبيال مال 

 المك لين، وخدمم لالق صاد اإلسرا يلي.
كاناات قااد خفاات أو « الربياال ال ربااي»المساايرات الشاا بيم ال ااي شااهدها األردن فااي ف اارة مااا أفطلااق عليااه 

يقرت من عام، إال أن الم ارضم الش بيم والنيابيم لصفقم اللاز أعاادت الازخم الشا بي  الشت منذ ما 
لهذه المسيرات ال اي يف وقال أن يازداد كأام المشااركين فيهاا خاالل عطلام األسابوع المقبلام )ياوم الأم ام 
المقبااال(، خاصااام أن مسااايرات الأم ااام الماضاااي لااام  شاااار  فيهاااا ال ياااارات المر بطااام بااااداإلخواند، بااال 
اق صرت على الكراكاات الشا بيم واألكازات القوميام واليسااريم الم ارضام للككومام. الم ارضام األكبار 
ال ااي  واأههااا الككوماام األردنياام قباال المصااادقم علااى صاافقم شااراء اللاااز اإلساارا يلي هااي ماان مألااس 

شاااركم الناااوات الاااذي قااارر الطلااات مااان الككومااام إللااااء ا فاقيااام شاااراء اللااااز اإلسااارا يلي، ال اااي وق  هاااا 
الكهربااااء الوطنيااام مااال الشاااركم األميركيااام المطاااورة لكقااال اللااااز فاااي إسااارا يل. وشاااهدت قبااام البرلماااان 
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 63م ارضام قويام مان الناوات الساا يراد غااز مان إسارا يل أثنااء مناقشاام القضايم، إذ  كادم ماا يقااارت 
 نا با ضد اال فاقيم. 60نا با، ظهر فيها أن ما يقارت 

نا باا علاى اساا قالم  23اال فاقيام مان قباال مألاس الناوات، فهاو  وقياال  أماا الكادم األبارز فااي م ارضام
أماعياام ماان البرلمااان إذا أصاارت الككوماام علااى  وقياال اال فاقياام، وكااان الف ااا  وقياال شخصاايات نيابياام 
ذات وزن سياسي وش بي على االس قالم، ومن أبرزهم النا ت عبد الهادي المأالي الذي  رأس مألس 

سنوات، والنا ت عبد الكريم الدغمي، الاذي كاان ر يساا لمألاس الناوات الساابق،  20النوات ألكثر من 
كماااا أناااه أقااادم نا ااات فاااي البرلماااان، والنا ااات خليااال عطيااام صااااكت أعلاااى األصاااوات مناااذ إقااارار قاااانون 

. والنا ات أمأاد المأاالي ر ايس كازت سياساي وساطي، والم اارل الباارز 2662الصوت الواكد عاام 
  بي النا ت علي السنيد صاكت فكرة االس قالم الأماعيم.والقيادي في الكرا  الش

و ؤكااد مصااادر سياساايم أن قضاايم االساا قاالت هااي ال ااي  ااؤرق الككوماام، خاصاام أن هنااا  م ارضاام 
ش بيم واس م لال فاقيم، عالوة على إعاالن غالبيام األكازات األردنيام والنقاباات المهنيام موقفاا م ارضاا 

 الس يراد غاز من إسرا يل.
 32/23/3124األوسط، لندن،  الشرق

 
 مجلس النقباء يؤكد رفضه التفاقية الغاز مع "إسرائيل" .41

الدس ور: أكد مألس النقباء رفضه ال فاقيم اللاز ال ي  نوي الككومم  وقي ها الس يراد اللااز  –عمان 
اللااز وقال المألس في بيان لاه أن اال فاقيام ال اي س شا ري الككومام بموأبهاا  من الكيان الصهيوني.

المساااروق مااان قبااال الكياااان الصاااهيوني سااا رهن اق صاااادنا ل ااادو غاصااات نقااال ال هاااود والمواثياااق ولااام 
يك اارم بكااال اال فاقياااات الموق ااام م اااه وي  اادي علاااى األشاااقاء الفلساااطينيين ويل صااات األرل ويااادنس 

ني أال وأكد المألس أن اال فاقيم باإلضافم إلى انهها  شكل دعما اق صاديا للكيان الصهيو  المقدسات.
أن مخاطرهاااا   أااااوز ذلااا  إلاااى ربطناااا باااه بشاااكل مباشااار، والطاقااام الكهربا يااام مساااألم كيويااام وساااياديم 
للدول،  ر بط بكافم  فاصايل الكيااة اليوميام للمؤسساات واألفاراد، ف هديادها فاي أي لكظام ي ناي  هديادا 

 لكيا نا، كما أنها اع ماد على مصدر وكيد للطاقم.
 32/23/3124لدستور، عمان، 

 
 مليار دينار ميزانية البنوك األردنية العاملة في فلسطين 4.1 :البنك المركزي .40

هال أبو كألم: بللت الميزانيم الموكدة للبنو  األردنيم ال املم في فلسطين ك ى نهايم شهر  -عمان 
 مليار ديناار, وبكسات البياناات الصاادرة عان البنا  المركازي، فقاد 4,2 شرين األول من ال ام الكالي 
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مليوناااا باااال مالت  282ملياااون بالااادينار و  40,3ملياااون ديناااار، منهاااا  334بلاااغ النقاااد فاااي الصاااندوق 
 األأنبيم.

 32/23/3124الدستور، عمان، 
 
 "معاريف": "إسرائيل" في الطريق إلى المواجهة مع حزب هللا .42

ل للأبهام خا : ال طورات الواق ام علاى الكادود الشاماليم  اأ ي فاي ساياق ال ساخين الم واصا –المأد 
الشماليم، خاصم ب د إقدام االك الل الصهيوني على ضرت أهدا  لكزت هللا في األراضاي الساوريم، 
هذه األهدا  ال ي قالات مصاادر صاهيونيم أن هادفها األساساي هاو نقال ساال  ثقيال وصاواريخ ب يادة 

 المد  من النظام السوري إلى منظمم كزت هللا اللبناني.
عااان وصاااول دف ااام صاااواريخ مااان ناااوع فاااا م اإليرانيااام الصااانل وال اااي  ااام المصاااادر الصاااهيونيم  كااادثت 

 هريبهاااا عبااار األراضاااي الساااوريم، وال اااي مااان شاااأنها أن  صااال لماااديات ب يااادة و لطاااي كامااال مسااااكم 
 األرل المك لم.

المواأهم مل كزت هللا ف رت بشكل كبير خاالل السانوات األخيارة بسابت  ادخل كازت هللا الصاريم فاي 
ل بااه لاادور المساااند للنظااام السااوري فااي مواأهاام الثااورة الشاا بيم ال ااي انطلقاات قباال األراضااي السااوريم و 

أعوام، يقول ب ل المكللين أن ذل  أثر على قو ه، ويقول  خرون أن  دخله كان للكفاظ علاى عمقاه 
 وخط إمداده الذي يكاول االك الل قط ه بقصفه الم كرر على قوافل نقل السال  له.

 ساخين ب ياد عمليام قصا  صاهيوني ألكاد قوافال الساال  الذاهبام لكازت هللا، عادت األكدام لمربل ال
خاصم ب د قيام كزت هللا ب نفيذ عمليم  فأير ناقلم أند أدت لوقوع إصابات وقام كزت هللا ب بني هذه 

 ال مليم بشكل صريم ألول مرة منذ سنوات.
مد بأيش االك الل بأن الم ركم في ذات السياق صر  مصدر رفيل فيما  سمى دقيادة المنطقم الشمالي

مل كزت هللا   يم، وأن دإسرا يلد في الطريق إلى المواأهام، وقاال المصادر لصاكيفم م ااري  ال بريام 
 بأن أيش االك الل على اس  داد ألي مباغ م من الكزت، وما يمكن أن يأ ي ب دها.

الكاارت ب اادها، الف ااًا إلااى أن  وأوضاام بأنااه ماان الممكاان أن ينفّااذ كاازت هللا عملياام كبياارة ومفاأ اام  باادأ
المواأهم على الأبهم الشماليم، قد  أار إليهاا الأانات الساوري مان الأبهام، بارغم أن الار يس الساوري 

 -، بال وربماا ال يسا طيل ذلا  -في هذه المركلم-بشار األسد قد ال يرغت في خول مواأهم ضدنا 
 بسبت الكرت في سوريا.
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يد ال دو الصهيوني منها لفت األنظار، أو على األغلات  اأ ي  بقى هذه ال صريكات مأرد فرق ات ير 
في سياق المزايدات االن خابيم ال ي   ص  بالكيان الصهيوني، وال ي  زيد مان إمكانيام وقاوع  صا يد 

 خطير في المنطقم في ظل الظرو  الميدانيم القابلم لل طور في أي لكظم وعلى أكثر من أبهم.
 32/23/3124المجد األمني، غزة، 

 
   2006 وزير البيئة اللبناني يدعو لتعويض لبنان عن التلوث النفطي إثر عدوان .43

الوكالام الوطنيام لالعاالم: أمال وزياار البي ام مكماد المشانوق باأن يف اارأم قارار األمام الم كادة بااال  ويل 
 .3006للبنان من أراء كارثم ال لوم النفطي خالل ال دوان اإلسرا يلي في ال ام 

 32/23/3124ت، السفير، بيرو 
 
 "انتصار" 2006إميل لحود: قرار األمم المتحدة بتعويض لبنان جراء تلوث  .44

وص  الر يس إميل لكود قرار الأم يم ال امم لحمم الم كدة بمطالبام إسارا يل باال  ويل علاى لبناان 
ًا لااوال عاان  لااوم بكااره ماان أااراء البق اام النفطياام باااداالن صارد. كمااا رأ  أن دهااذا القاارار لاام يكاان ممكناا

مطالباام لبنااان الرساامي فااي كينااه بهااذا ال  ااويلد. و قاادم لكااود ماان دالشاا ت اللبناااني بأطياات ال منيااات 
وال هاااني بمناساابم كلااول األعيااادد، م منيااًا أن ديخاارج لبنااان ماان مكن ااه الخانقاام ويكقااق ان صااارًا علااى 

 أوكار اإلرهات ال كفيريد.
 32/23/3124السفير، بيروت، 

 
 إرهابية" الديموقراطية":نرفض محاوالت تصوير المخيمات الفلسطينية وكأنها "بؤر"الجماعة" تلتقي " .45

المس قبل: ال قى المسؤول السياسي في الأماعم اإلسالميم في الأنوت بسام كمود، في مقر  –صيدا 
الأماعم في صيدا، وفدا مان دالأبهام الديموقراطيام ل كريار فلساطيند  قدماه مساؤول الأبهام فاي لبناان 

 يصل.علي ف
وأكد الأانبان مكوريم القضيم الفلسطينيم ال ي يأت أن  بقى قضيم ال رت والمسلمين األولى. وثّمناوا 
الموقاا  المسااؤول للقيااادة الفلسااطينيم الموكاادة فااي لبنااان بالنااأي بااالنفس عاان كاال ال ااداعيات السياساايم 

ارس على الش ت الفلسطيني واألمنيم لالزمم اللبنانيم ورفل كل مكاوالت االس دراج وال هويل ال ي  م
ل صوير المخيمات وكأنها بؤر إرهابيم بما ينافي كقيقم و اريخ هذه المخيمات النضالي والوطني  أاه 

 فلسطين.
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وشاادد المأ م اااون علااى عماااق ال القاام ال اااي  اااربط صاايدا بمخااايم عااين الكلاااوة. وأشااادوا باااوعي القياااادة 
وال ي كانات  سا ى السا دراج المخايم. كماا اثناوا الفلسطينيم وكرصها على  أاوز كل القطوع المف  لم 

على ال  اون المثمر واإليأابي بين المرأ يم السياسيم واألمنيم الفلسطينيم والمؤسسات األمنيم وعلاى 
 رأسها الأيش اللبناني.

 32/23/3124المستقبل، بيروت، 
 
 و"التكفير" ته "إسرائيل"بيروت: ندعم الجيش اللبناني لمحارببالريجاني يلتقي الفصائل الفلسطينية  .46

قااال ر اايس مألااس الشااور  اإليرانااي علااي الريأاااني إلااى دإّننااا نؤيااد مااا ي فااق عليااه األفرقاااء السياساايون 
اللبنانيون، ونخشى أنه إذا  دخلنا وقمنا بأي عمل أن ي هموا ويقولوا هذه مبادرة مأوسيم، ألنناا عنادما 

هااذه كاارت شااي يم ماال إساارا يل. وعناادما دعمنااا  دعمنااا مقاوماام وشاا ت لبنااان فااي وأااه إساارا يل، قااالوا
 المقاومم الفلسطينيم قالوا إنها كرت فارسيم مل إسرا يلد.

كالم الريأاني أاء خالل أول ه لياوم واكاد فاي بياروت، أماس، برفقام السافير اإليراناي مكماد ف ك لاي 
ي كضااور أعضاااء وعاادد ماان النااوات والمسااؤولين اإلياارانيينئ فااال قى ر اايس مألااس النااّوات نبيااه بااري فاا

ك ل َاااي دال نميااام وال كريااارد ودالوفااااء للمقاومااامد وعضاااو هي ااام الر اسااام فاااي كركااام دامااالد خليااال كمااادان 
والمس شااار اإلعالمااي علااي كماادان، فااي عااين ال يناام، كياام أولاام بااري علااى شاار  ضاايفه. كمااا ال قااى 

 ر يس الككومم  ّمام سالم في السرايا الكبيرة.
فااي كضااور ف ك لااي، « فينيساايا»بمااؤ مر صااكافي عقااده فااي فناادق وقباال أن ينهااي الريأاااني زيار ااه 

عاارل خاللااه ن ااا   زيار ااه للبنااان، ال قااى فااي الفناادق نفسااه الفصااا ل الفلسااطينيم فااي لبنااان بكضااور: 
السفير الفلسطيني اشر  دبور، مساؤول ال القام باين دكازت هللاد والفصاا ل الفلساطينيم النا ات الساابق 

أهاااد اإلسااالميد فااي لبنااان أبااو عماااد الرفاااعي وممثاال دكماااسد علااي كساان كاات هللا، ممثاال كركاام دال
بركااام، أماااين سااار فصاااا ل دمنظمااام ال كريااار فاااي لبنااااند ف كاااي اباااو ال اااردات، وممثلاااين عااان دالأبهااام 
الشااا بيمد ودالأبهااام الديموقراطيااام ل كريااار فلساااطيند ودأبهااام ال كريااار الفلساااطينيمد ودالأبهااام الشااا بيم 

 اماامد ومألااس دعلماااء فلسااطيند وممثلااين عاان د أماال ال لماااء المساالميند القيااادة ال -ل كرياار فلسااطين 
 في لبنان.

وعن الهبم اإليرانيم للأيش اللبناني، نوه الريأاني با دروكيم المقاومم ال ي نلمسها في الأيش اللبناني 
أاايش فاي مكارب ااه إسارا يل وال كفياارد. واسا ب د أن ي مااّدد دداعاش فااي لبناان ألن شاابكه هفازم علااى ياد ال

مرا لمقاومم لبنان وش بهد.»، مضيفًا: «اللبناني  ال داعي ألكد أن يرسم خطوطا كف
 32/23/3124السفير، بيروت، 
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 مليون يورو لمنظمة إسرائيلية 2.5موقع "والال" العبري يزعم: أمير قطر تبّرع بـ  .47

ل اصامم الفرنسايم، كش  موقل دوالالد ال بري أّن عا لم أمير قطر،  مايم بان كماد، اشا رت منازاًل فاي ا
باريس، ل س فيد منه منظمم دم اقي مكاربي الأيش اإلسرا يليد. ولفت الموقل إلى أن االق را  المالي 

ملياااون ياااورو، مضااايفا إّن عمليااام الشاااراء اسااا كملت فاااي ا ونااام  3،0للقطاااريين كاااان األعلاااى وقيم اااه 
 لمنظمم.األخيرة، ب دما صادق عليها الطرفان، ثم نقلت األموال إلى صندوق ا

، فقاااد أوضااام الموقااال أناااه فاااي «م ااااقي الأااايش اإلسااارا يلي»أماااا عااان كيفيااام ان قاااال ملكيااام الشاااقم إلاااى 
، قّررت اليهوديم الفرنسيم، دانيال سوزان ديفيس، ب د وفاة زوأها وابنها،  وريم منزلها، الواقل 3002

ى وفا هاا و نفياذًا لقرارهاا، الّراقي في باريس، للمنظمام اإلسارا يليم. وب اد ثمااني سانوات علا 8في شارع 
. %60عمل مكام مكلي عين ه المنظمم، على  قليل ضرا ت الوصيم، قدر اإلمكان، وكانت  قادر باا 

وب د أهاود نشاطم نأكات المنظمام فاي الكصاول علاى إعفااء  اام للمنازل مان ضارا ت الوصاّيم، علاى 
 خلفيم وأهم االس فادة.

فاام أيضااًا ماان المنظماام، عاان مشاا ر. و ااّم  قاادير قيماام فااي المركلاام ال الياام، بكثاات أهااات مكلياام، مكلّ 
مليااون يااورو. لكاان عااددًا ماان المشاا رين عّبااروا عاان اه مااامهم  3المناازل المؤلّاا  ماان خمااس غاار  بااا 

قاااّدم اق ااارا  »ملياااون ياااورو. لكااان ب اااد وقااات قصاااير مااان ذلااا ،  3،2باااالمنزل، وقاااّدم أكااادهم اق راكاااًا باااا 
 .%20، أي بزيادة نسب ها «ورومليون ي 3،0مفاأئ، من عا لم أمير قطر با 

نظرًا إلى كساسيم الموضوع،  ّم ال وضيم للشاري المس قبلي، عبد الركمن مكمد أابر  ل ثاني، عان 
 فاصيل  اّمام عان وأهام اسا خدام األماوال. لكان رأاال أميار قطار أصاّروا علاى طلابهم بشاراء ال قاار، 

 الدراسم في أام م السوربون. وأوضكوا أن من سيس خدمه أكد أبناء ال ا لم، الذي سيبدأ
، باإلأمااع علاى أّن مان صاالكيم ممثال «م ااقي الأايش»ب د ذل ، صادقت اللأنم القفطريم لمنظمام 

المنظمم المكلي، في فرنسا، ال وقيل على اال فاق. وأرت المفاوضات بين المنظمات المكليم وال ا لم 
 ي إسرا يل.القطريم، كما في أي ا فاق من دون  دخل رأال المنظمم ف

 32/23/3124األخبار، بيروت، 
 
 اإلمارات: الشاهد في قضية "التنظيم السري" يقول إن التنظيم تبرع لحركة حماس .48

كبياات الصااايغ: اساا أنفت دا اارة أماان الدولاام فااي المككماام اال كادياام ال ليااا بر اساام القاضااي المس شااار 
والي، قضيم  خابر مل دولم أأنبيم فال  شايل الهاأري أمس، نظر قضي ين منفصل ين، هما على ال 

سانم، موقاو ، وقضايم  42هي الأمهوريم اإلسالميم اإليرانيام، والما هم فيهاا اإلماارا ي ع.ر.ع.أ.ت، 
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انضاامام إلااى ال نظاايم السااري غياار المشااروع المقضااي بكلااه بموأاات الككاام الصااادر فااي القضاايم رقاام 
 سنم، موقو . 26.ع.ش، أنايات أمن الدولم، والم هم فيها اإلمارا ي م.ع 36/3023

فااي بداياام الألساام، ناااد  القاضااي المس شااار الهاااأري علااى الماا هم ع.ر.ع.أ.ت، فأثباات كضااوره، ثاام 
ناد  على شاهد اإلثبات  .أ.ج، إمارا ي الأنسيم، ضاابط بأهااز أمان الدولام، وب اد أن أقسام اليماين 

 القانونيم.
ي مؤسسام خيريام أو أم يام إنساانيم يا هم ومما قاله الشاهد في ألسم المكاكمم: ليس كل من ي مل ف

ولدينا أدل نا، واللأنم كانت  أمل بم دل خمسم إلاى ثمانيام مالياين سانويًا، وكانات  ادعم أهاات علاى 
 أل  درهم. 000مس و  الوطن ال ربي وال الم اإلسالمي، وقد  برعت لادكماسد ت 
 ي  وأيه أس لم فأأات بالنفي.ووقل الشاهد على أقواله ب د أن سأل القاضي الم هم عن رغب ه ف
وذل   3020يناير/ كانون الثاني، 23وقررت المككمم في نهايم الألسم اس  نا  نظر القضي ين في 

لسااااماع شااااهود النفااااي فااااي قضاااايم ال خااااابر وهاااام ال قيااااد ع. .ت، والمااااالزم ج.ع، والمااااالزم ع.م.س، 
 ي.ولسماع مراف  ي النيابم والدفاع في قضيم االنضمام لل نظيم السر 

 32/23/3124الخليج، الشارقة، 
 
 الفروف يبحث مع عريقات تطورات القضية الفلسطينية .49

روي اارز: عقاااد وزياار الخارأياام الروساااي ساايرغي الفاارو  مكادثاااات ماال كبياار المفاوضاااين  -موسااكو 
الفلسطينيين صا ت عريقات في موسكو أمس ركزت على  خر  طورات القضيم الفلساطينيم، ال سايما 

  شروع قرار فلسطيني قدم رسميًا إلى مألس األمن األسبوع الماضي.ال صويت على م
نهااااء االكااا الل  ويااادعو القااارار إلاااى  كقياااق الساااالم باااين إسااارا يل والفلساااطينيين فاااي غضاااون عاااام، وا 

  .3023اإلسرا يلي لحراضي الفلسطينيم بكلول عام 
الم ااأزم الااذي  شااهده عملياام وقااال الفاارو  مخاطبااًا الوفااد الفلسااطيني: دنكاان قلقااون لللاياام ماان الوضاال 

سرا يل.   السالم بين فلسطين وا 
نكن ن فهم  مامًا الطموكات المشروعم للش ت الفلسطيني في أن  كون له دولم وندعمها. ون لم كي  

  سير األمور في األمم الم كدة، بخاصم في مألس األمند.
 32/23/3124الحياة، لندن، 
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 ارجية المتعلقة بالقضية الفلسطينيةالهند تتجه إلى تغيير سياساتها الخ .51
  أاااه الهناااد إلاااى  لييااار سياساااا ها الخارأيااام الم  لقااام بالقضااايم الفلساااطينيم ب اااد   زياااز عالقا هاااا مااال 
إسرا يل، وذكرت وسا ل إعالم إسرا يليم نقاال عان موقال دهنادود اإلخبااري أن الككومام الهنديام بر اسام 

  أاه الفلسطينيين في األمم الم كدة.نرندا موندي  درس  ليير مواقفها المبد يم ا
ووصاا  الموقاال هااذا القاارار بأنااه د كاار   ك يكااي فااي سياساام الهنااد الخارأياامد، ونقاال عاان مصااادر فااي 
الككوماااام الهندياااام إن الككوماااام  اااادرس وقاااا  الاااادعم ال لقااااا ي الااااذي كااااان ممنوكااااا للفلسااااطينيين فااااي 

ألخاار  الم  لقاام بالسياساام الخارأياام، المؤسسااات الدولياام، وقالاات المصااادر: د كال ديااد ماان القضااايا ا
   زم ككومم مودي إعادة النظر في مواقفها وا أاهات  صوي ها في األمم الم كدة بماا ي  لاق بالشاأن 

 الفلسطينيد.  
وذكاار ال قرياار أن الهنااد دأباات فااي الماضااي علااى دعاام الفلسااطينيين فااي ال صااويت فااي األماام الم كاادة، 

 صالم إسرا يل أو على األقل س م نل عن ال صويت. وا ن يبدو أنها س لير مواقفها ل
وقااد   ااززت ال القااات اإلساارا يليم الهندياام فااي الساانم األخياارة، و كدياادا منااذ  ااولي ناااردارا مااودو ر اساام 
الككومم فاي الهناد فاي شاهر أياار/ ماايو الماضاي. وال قاى ماودي بار يس الككومام اإلسارا يليم بنياامين 

اضاي علاى هاامش اأ ماعاات الأم يام ال موميام لحمام الم كادة وبكثاا ن نياهو فاي أيلاول/ ساب مبر الم
   زيز ال  اون االق صادي.

وكانت الهند قاررت فاي شاهر  شارين األول/ أك اوبر الماضاي عقاد صافقم صاواريخ مال إسارا يل بقيمام 
 نص  مليار دوالر، وبذل  فضل ها عن الواليات الم كدة ال ي نافس ها على الصفقم.

علاى  طاور ال القاات، وأاه ر ايس الككومام الهنديام األسابوع الماضاي م ايادة بالللام وفي مؤشر  خر 
 ال بريم لليهود بمناسبم األعياد.

 32/23/3124، 48عرب 
 
 تظاهرة في نيويورك تدعو لمقاطعة "إسرائيل"  .50

مؤسساام ماان المااداف ين عان كقااوق األنسااان أمااام م أاار  40وفااا:  ظاااهر ممثلااو أكثار ماان  -نيوياور  
 س ال ابل للملياردير اليهودي لي  ليفي ، الذي يدعم االس يطان اإلسرا يلي. األلما

نيوياااور ، دعاااا المك أاااون إلاااى مقاط ااام إسااارا يل وأأباااروا م أااار  -وكسااات مصاااادر مؤسسااام عدالااام 
 األلماس على اإلغالق كليا خالل هذه الف رة المزدكمم من السنم. 
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 ااوالي فاي أيااام ال طلام للنااء األغاااني السااخرة ضااد وكاان ساكان نيويااور   أم اوا لل ااام الثاامن علاى ال
بنااااء شاااركات  اب ااام لليفيااا  فاااي المسااا وطنات اإلسااارا يليم علاااى األراضاااي الفلساااطينيم فاااي إشاااارة إلاااى 

 ان ها  القانون الدولي.
 32/23/3124الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تونس: النتائج األولية للدور الثاني للرئاسية .52

ديسامبر عان الن اا    33ال ليا المس قلم لالن خاباات خاالل نادوة صاكفيم االثناين  ونس: أعلنت الهي م 
ديسمبر. وقد فاز فاي هاذه االن خاباات السايد  32األوليم للدور الثاني للر اسيم ال ي أأريت يوم األكد 

بالما ام، فاي كاين  كصال  00,68صاو ا بنسابم  2322036الباأي قا د السبساي ب اد  كصاله علاى 
 بالما م. 44,23صو ا بنسبم  2238022المنص  المرزوقي على  منافسه مكمد

مرساااما  0,2بالما ااام، مااان أصااال كاااوالي  60,22ناخباااا يمثلاااون  2286633وقاااد شاااار  فاااي االق اااراع 
بينمااا وصاال عاادد األوراق البيضاااء  00080بالقا مااات االن خابياام. وكاناات الورقااات المللاااة فااي كاادود 

 ورقم اق راع. 38300
مااد شااافيق صرصااار، ر اايس الهي ااام أن نساابم  لطياام مكا اات االق اااراع ماان قباال ممثلاااي وأفاااد الساايد مك

 3بالما م، كما أن نسابم ال كفظاات المدونام علاى مكاضار الفارز لام   أااوز  60الم رشكين قد فاقت 
بالما م بالنسبم. وهو ما يدل على سالمم ال مليم االن خابيم والقدر ال الي من الشافافيم الاذي كرصات 

 هي م في مخ ل  مراكلها.عليه ال
وباااإأراء الااادور الثااااني للر اسااايم،  كاااون الهي ااام ال لياااا المسااا قلم لالن خاباااات قاااد وفّااات ب  هااادها بإنأااااز 

 36وفق ما  ن  عليه األككاام االن قاليام لدسا ور  3024ان خابات  شري يم ور اسيم قبل موفي سنم 
ن خاااات أول ر ااايس وأول برلماااان ب اااد و كاااون  اااونس قاااد اسااا كملت مساااارها االن قاااالي با 3024أاااانفي 

وبهاذه المناسابم  وأهات الهي ام ال لياا المسا قلم لالن خاباات  .3022أاانفي  24سقوط الدك ا وريام فاي 
 بال هاني للش ت ال ونسي، وأددت النداء للأميل بقبول الن ا  ، مهما كان اسم الم رشم الفا ز.

م لالن خابااات بااأكر عبااارات الشااكر إلااى كاال ماان وفااي ذات السااياق،  وأااه ر اايس الهي اام ال ليااا المساا قل
 ساهم في إنأا  المسار االن خابي واالن قالي. وذكر بالخصو :

وباإلعالن عن الن ا   األوليم، والذي يفا م بموأباه انطالقاا مان  أاال  لا  الن اا   باات الط اون لاد  
م اإلعاالن ب ادها عان يوماا علاى أقصاى  قادير، يا  30المككمم اإلداريم و  واصل مادة ال قاضاي مادة 

 الن ا   النها يم.
 33/23/3124تونس،  –موقع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
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 االعتراف بالذنب والتراجع عنه فضيلة .53

 هاني المصري
بات واضكًا ا ن أّن مشروع القرار ال ربي الذي قفّدم إلى مألس األمن ب د مشاورات و  ديالت كثيرة 

، وأفد  إذا أقّر وأصبم المرأ ّيم الدولّيم الأديدة للمفاوضات  أفرغ ه من مضمونه خطأ   فاد  
 اإلسرا يلّيم. -الفلسطينّيم 

ال يلبي مشروع القرار الكقوق الوطنّيم ال اريخّيم والراهنم، وهبط إلى ما دون سق  القانون الدولي 
قامم دولم فلسطينّيمئ وقرارات األمم الم كدة، ال ي  ضمن كق ال ودة و قرير المصير، بما يشمل إ

بدليل ما أاء فيه من صياغات هابطم عن القدس واالس يطان والالأ ين ومسألم االع را  بالدولم 
، وال وق  عن الخطوات 282والخطوط بداًل من الكدود، و بادل األراضي، وكيفّيم  ناوله للقرار 
فيها االنضمام إلى مككمم  أكادّيم الأانت، بما ي نيه عدم اس خدام أوراق القوة والضلط، بما

الأنايات الدولّيم، ووق  ال مل بال زامات أوسلو، واع ماد خيار المقاومم والمقاط م، وما ي نيه ذل  
من وضل كل البيل في سلم المفاوضات، إضافم إلى ما ورد فيه كول إنهاء المطالت ب كقيق 

عربي قّدم كل هذه ال نازالت من  الدولم المنقوصم والم فاول عليهائ كل ذل  أاء في مشروع قرار
 أأل الكصول على  أييد أميركي وأوروبي للقرار.

َهت اللطمم األميركّيم سري ًا بإعالن إدارة أوباما أن  أييدها لهذا القرار بصيل ه الكالّيم غير وارد،  وفأِّ
وأنها  فّضل ما ي ني ضرورة اس كمال  لييره لينال الرضى األميركي إذا اس مر البكم عن اإلأماع، 

  أأيل عرل أي قرار إلى ما ب د االن خابات اإلسرا يلّيم.
لقد   ّرضت القيادة الفلسطينّيم إلى خدي م أميركّيم باإليكاء إلى أّن واشنطن يمكن أن  وافق أو  م نل 
لى اب زاز أوروبي طالت باع ماد الصيلم الفرنسّيم  عن ال صويت إذا  ّم  ليين مشروع القرار، وا 

ده، وعندما أعيدت صياغ ه لينسأم بشكل كبير مل المطالت األوروبّيم لم    هد أوروبا ب أييدهئ ل أيي
لذا أصبكت ا ن ال  دري ما  ف ل: هل   اند و مضي في الكفر للنهايم، أم  أخذ بالمثل إّن 

و ن ظر  االع را  بالذنت وال راأل عنه فضيلم، و  ود إلى الصيلم األصلّيم، أم ال  مضي وال   راأل
ليقضي هللا أمرًا كان مف واًل، أم  أخذ بالنصيكم األميركّيم ب أأيل ال صويت على القرار إلى ما ب د 

 االن خابات اإلسرا يلّيم؟
يبدو أّن كل ما سبق سّبت االر با  وال خّبط الذي يظهر من خالل  باين ال صريكات الرسمّيم بين 

سطينّيم وافقت على  أأيل ال صويت، وأن ا صاالت مصدر فلسطيني مطلل صّر  بأن القيادة الفل
 أري لدم  مشروع القرار الفلسطيني باألوروبي، وبين  خر يقول بأّن   ديالٍت فلسطينّيًم مهّمًم 
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س أري على مشروع القرار، وثالم يقول إّن ال  ديالت أأريت ف اًل، إلى ال هديد بسكت مشروع 
 ال ودة إلى ن  مشروع القرار ال ربي األصلي.القرار إذا لم    هد أوروبا ب أييده و 

ذا وفِأدت مثل هذه دالمرونمد من  ليس هنا  شيء يبرر  قديم مشروع عربي يأّسد سقفًا منخفضًا، وا 
أأل الكصول على الموافقم األوروبّيم واك مال عدم اس خدام الفي و األميركي، فما الذي سنقدمه 

د ال فاول مل إسرا يل ومن أأل ال وصل إلى ا فاق سالم للكصول على الموافقم األميركّيم، أو عن
 م ها!

األصل في أبأديات علم المفاوضات أن يبدأ كل طر  في بدايم المفاوضات بطر  الكد األقصى 
من مطالبه، ك ى ينزل إلى الكد األدنى من هذه المطالت إذا  وفرت إمكانّيم لال فاقئ ال أن يطر  

نخفضًا أدًا في البدايم، أو ب د فشل المسيرة الطويلم ال ريضم من طر  ض ي  موقفًا  فاوضّيًا م
المفاوضات، ال ي  م ال نازل فيها عن الكقوق ال اريخّيم والمساومم على الكقوق المقرة في الشرعّيم 

 الدولّيم.
إّن  قديم  نازالت مأانّيم ومن طر  واكد، ك ى قبل بدء المفاوضات وأثناء المشاورات مل أطرا  

قامم أخر    أوروبّيم  قول إنها  ريد االع را  بالكقوق الفلسطينّيم، خصوصًا كق  قرير المصير وا 
من مساكم فلسطين االن دابّيمئ هو ال أت ال أات الذي لن يقود إلى  %33دولم فلسطينّيم على 

لمطالبم شيء سو  إلى اس دعاء المزيد من الضلوط األميركّيم واألوروبّيم وف م شهّيم االك الل نكو ا
بالمزيد من ال نازالت الفلسطينّيم وال ربّيم. وهذا يفسر ردة الف ل اإلسرا يلّيم ال ي  ن قد الموق  
األوروبي، ألنها ال  ك في بالمطالت األوروبّيم من الفلسطينيين، بل  ريد عودة المفاول الفلسطيني 

ّيم للمفاوضات وال لالك الل، إلى طاولم المفاوضات الثنا ّيم عاريًا من دون سق  زمني وال مرأ 
ك ى   ككم إسرا يل بالكامل بسير المفاوضات وبنهاي ها إذا ان هت، وأ لها مفاوضات من أأل 

 المفاوضات.
كّنا نن ظر ب د الكارثم ال ي وصلنا إليها ب د أكثر من عشرين عامًا على دا فاق أوسلود وما  اله أن 

، ون أاوز هذا اال فاق وال زاما ه، ونطر  مسارًا أديدًا نراأل هذه المسيرة ونس خل  الدروس وال بر
يبدأ بإعادة االع بار للكقوق الفلسطينّيم ال ي هي كقوق  اريخّيم وطبي ّيم وهي المرأل، سواء كانت 
م ضمنم بالقانون الدولي وقرارات الشرعّيم أم ال. أما أن نهبط في مرأ ي نا ونس ى بأرألنا ل ليير 

 م ال ي   ضمن الكد األدنى فهذا أخطر ما كان يخطر على البال.المرأ ّيم الدوليّ 
ما يفّسر ذل  عدم وأود قناعم عميقم بضرورة  ليير المسار بشكل أذري، وأن طر  الخيارات 
الأديدة كان من قبيل ال ك ي  للضلط من أأل اس  نا  و كسين شروط المفاوضات، وعندما مرت 

نما سيقود إلى مأابهم ي م مكاولم  دار   األيام واألسابيل واألشهر وبينت أن هذا ال ك ي  لم يثمر، وا 
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األمر بشكل ار أالي، من خالل الس ي إلى  أنت المواأهم بأي ثمن وبأي شكل من األشكال، ولو 
من خالل مشروع قرار أكسن ما يمكن أن يؤدي إليه إذا نأم مفاوضات أديدة  كت سق  أقل من 

 نكن فيه. سق  أوسلو الذي قادنا إلى ما
هنا  مخرج من الورطم ال ي أوصلنا إليها  قديم المشروع، وي مثل في سكت المشروع وطر   خر 
ي ضمن كل الكقوق الفلسطينّيم الم ضمنم في الشرعّيم الدولّيم، أو وق  ال مل من أأل إصدار قرار 

ّيم وال ربّيم من مألس األمن يضمن الكقوق الفلسطينّيم، ألن موازين القو  والظرو  الفلسطين
واإلقليمّيم والدولّيم ال  سمم بذل . ف قديم مثل هكذا مشروع أد  إلى اس دعاء الضلوط ل قديم مشروع 
ض ي ، إذ ان هينا إلى  قديم ثمن باهظ مقابل مأرد اإلشارة إلى إنهاء االك الل خالل سق  زمني 

ي  كدثت عن إقامم الدولم ال ام قصير. إن هذا يذكرنا بالسق  الزمني لخارطم الطريق الدولّيم ال 
 ، وعن وق  االس يطان وقفا  امًا، بما في ذل  ال كاثر الطبي ي.3000

إن الطر  الض ي  ال ي مكن من  نفيذ اال فاقات والقرارت ال ي في صالكه، وسيفرل عليه  طبيق 
 خدم في اال فاقات السي م بأفضل صورة، وفي هذا السياق سيكون مشروع القرار نقطم ض   وسيس

رغم  –أي مفاوضات قادمم، سواء إذا أفقّر المشروع بصيل ه الكالّيم أو لم يقر. فالمفاول اإلسرا يلي 
سيس خدم ال نازالت السخّيم والمأانّيم  -أنه ليس طرفًا مباشرًا في المفاوضات كول مشروع القرار 

فلن يس طيل أبو مازن لصالكه، وخصوصًا أن القيادة الفلسطينّيم هي نفسها والمفاول نفسه، 
وصا ت عريقات أن يقوال للككومم اإلسرا يلّيم القادمم مثلما قال لهم ن نياهو عندما طالباه ببدء 
المفاوضات القادمم من النقطم ال ي ان هت إليها المفاوضات السابقم بأن ما عرضه أولمرت سقط 

 م ه.
ءًا مهمًا منه من دون المكافظم على ما نكن ض فاء ن م، وألننا كذل  فال يمكن أن نأخذ كقنا أو أز 

لدينا، وال مل من أأل  قويم أنفسنا من خالل البدء ب وفير مقومات الصمود وال واأد البشري على 
أرل الوطن، و قليل المخاطر والخسا ر وال ضكيات، وال مس  بالكقوق وعدم ال نازل عنها، إضافم 

م ال نصرّيم، وال مل طويل النفس ل ليير موازيين إلى إكباط المخططات االس  مارّيم االس يطانيّ 
القو  مل إبقاء القضّيم كّيم، إلى كين  وفر ظرو  وشروط  سمم ب كقيق أهدافنا، أو الكد األدنى 

 منها.
ليس المطلوت الملامرة وال االس سالم، وال المأابهم قبل أوانها، وال  أنت المأابهم، خصوصًا عندما 

ى يمكن النأا ، ال بد من  ليير أسلوت ا خاذ القرار ليصبم أماعيًّا  كون مفروضم علينا. وك 
كياء المؤسسم الوطنّيم الأام م والمشروع الوطني الموكد، بما يمّكن  وليس في يد شخ  واكد، وا 
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من  كّمل الأميل لمسؤوليا ه ومشاركم الش ت على كل المس ويات، فهو الذي سيدفل الثمن ويقدم 
 ل أال ي م  أاهله في زمن الملانم واالن صارات.ال ضكيات ومن المف ر 

 32/23/3124األيام، رام هللا، 
 
 بطة إسرائيلية تتعهد بتزويد العرب بالغاز .54

 غسان اإلمام
ناور بنيامين ن نياهو ضد الكل السياسي مل الفلسطينيين. وبشرهم بازدهار اق صادي يبقيهم  كت 

 ن.االك الل، ريثما يب لل االس يطان كل الدول ي
ال رت أمم من نفط وغاز. إسرا يل ال ي اس نشقت اللاز المصري عبر سيناء، غدت بطم بكريم 
مس  دة ل صدير اللاز إلى ال رت! ن م، لست بهازل. الكالم أاد. هنا  اليوم شركم نفط وغاز على 
 شكل بطم  قول إنها وق ت و وقل عقودا مل مصر. واألردن. والضفم، ل زويدها بالطاقم ألأيال

 طويلم.
الككايم مسليم، بقدر ما هي خطيرة. البطم شركم يبدو من أسماء مديريها وأصكابها أنها يهوديم. 
أميركيم. إسرا يليم. وهي  قيم في هيوس ن ال اصمم ال كساسيم لشركات اللاز والنفط ال مالقم. و قول 

  مل  منصات  نقيت قبالم إنها  هو  ال نقيت عن النفط في كقول النزاعات الدوليم الخطرة. فهي مثال
 أزر فوكالند )مالفيناس( األرأن ينيم.

وم ناها الطاقم النبيلم( أعلنت أنها اك شفت كقلين لللاز البكري « نوبل إنيرأي)»الشركم/ البطم 
صالكا ل صدير اللاز. ن م، لمصر. «  امار»قبالم ساكل عسقالن في أنوت إسرا يل. وبات كقل 

األكبر منه، بكاأم إلى ثمانيم مليارات دوالر، ل طويره بكيم « ليفايثان»كقل واألردن. والضفم، فيما 
 لدو أوروبا قادرة على اس نشاق غازه بديال للاز القيصر بو ين. ف ك  عن  أييد إنشاء دولم 

 فلسطينيم.
 ناغمت إدارة أوباما مل مشروع البطم بهدوء صامت، إلى أن  فأر اللاز من ثقت البكر. فقالت 

ول خفي  ال و ر بين «. الأيوسياسي»ة الخارأيم إن أميركا  شأل الشركم كأداة لصنل السالم وزار 
سرا يل )ماذا يف ل ن نياهو إذن؟!(. وكانت هيالري كلين ون عرفت بلاز البطم اإلسرا يليم،  ال رت وا 

از ف كدثت عندما كانت وزيرة لخارأيم أوباما، مل كبار المسؤولين األردنيين عن مشروع الل
 اإلسرا يلي.

الم ارضم األردنيم  كركت هذا الشهر ضد البطم. واللاز. مل ذل ، عقد ا فاق أولي لشراء اللاز من 
مليار دوالر  س ى الككومم  23المس قبلي، ل شليل مكطات طاقم كهربا يم، بقيمم « ليفايثان»كقل 
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الم ونم السنويم لحردن، من األردنيم إلى  أمينها. و شأ ت واشنطن. فأبدت اس  دادها لرفل قيمم 
 مليون دوالر إلى مليار دوالر. 600

أما السلطم الفلسطينيم فقد وق ت ا فاقا مل شركم نوبل وفرعها اإلسرا يلي، ل زويد مكطات ل وليد 
و مل  هذه المكطات شركم «.  امار»الطاقم الكهربا يم يأري بناؤها في الضفم، بلاز كقل 

لم ي ر  ب د  ماما من هم أصكات الشركم، وما إذا كان بينهم فلسطينيم خاصم. وكال ادة، 
 مسؤولون كبار في السلطم.

لكن الشركم/ البطم  فضل عقد ا فاق طويل األمد مل السلطم الفلسطينيم لالس فادة من كقل 
« االزدهار»، بكيم  س هل  الضفم  س م بالما م من طاقم الكقل، بموأت مشروع «ليفايثان»

أكبر وأقو  الصك  السياسيم « نيويور   ايمز»ي يبشر به ن نياهو الر يس عباس. االق صادي الذ
األميركيم نشرت  كقيقا إخباريا )ريبور اج( عن صفقات الشركم/ البطم. لكن لم   لق. أو  كلل 

 الم لومات ال ي نشر ها.
كرمز لدور يبقى أن أقول إنه ألمر مكزن كقا أن يليت اللاز المصري عن دول المشرق ال ربي، 

مصر القومي في ال الم ال ربي. وكان الر يس مبار    هد ب زويد األردن. وسوريا. وربما لبنان به، 
 .3022يناير )كانون الثاني(  30قبل 

نس  أنبوت اللاز المصري مرارا بسال  وم فأرات ال نظيمات الم شددة ال ي  ؤويها كماس لديها في 
مل األنبوت في عهد نظام الر يس « كماس»كه.  صالكت غزة. وأعاد الفنيون المصريون إصال

« كماس»ويبدو اليوم أن األنبوت م طل  ماما، ب د  ص يد «. اإلخواني»األسبق مكمد مرسي 
اإلرهابي الذي يس لل بدو سيناء في « أنصار بيت المقدس»الصدام مل مصر، من خالل  نظيم 

 كرت كقيقيم ضد القوات المصريم.
اإلسرا يليم في قطاع اللاز والنفط، بدأت ببناء مصانل لل كرير. ومد أنابيت في  ال القم المصريم/

سيناء، منذ ال س ينات. لكن اال فاقات المريبم أثارت غضت الرأي ال ام المصري.  دخل القضاء 
 المصري. فككم بوق   صدير اللاز المصري إلى إسرا يل.

بالطاقم، ل دم رغب ها في ال طبيل مل الشركات ورفضت الس وديم والكويت  زويد المصانل المصريم 
اإلسرا يليم المساهمم مل الشركات المصريم واألميركيم، وللشبهم بال قود السريم وال لنيم. فباعت هذه 

 الشركات األأنبيم أسهمها إلى الدولم المصريم، بأس ار أعلى من قيم ها.
م إلى دولم نفط وغاز. لكن ال أفهم ك ربي، أفهم واقل  كول إسرا يل من دولم مس وردة للطاق

الالمنطق. والالم قول اللذين يدف ان شركات عربيم لل ورط، في مكادثات الس يراد النفط واللاز 
اإلسرا يلي. وعقد ا فاقات م ها،  أال ب يدة األمد أو قريبم. هذه الصفقات سو   ربط االق صاد 
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مس قبل السياسي ال ربي كله، لد  اإلرادة ال ربي ب ألم االق صاد اإلسرا يلي. وسو   رهن ال
 اإلسرا يليم ال نصريم الم خمم بأوهام ال فوق على ال رت.

أضرت مثاال ببو ين الذي اس  اد قطاع النفط واللاز الروسي من الذين كاولوا اس ثمار سيطر هم 
فساد الديمقراطيم الروسيم الوليدة، وش راء والء األكزات عليه في اس خدام المال السياسي، ل شويه وا 

 السياسيم الروسيم.
دول الخلي   س طيل إكباط المشروع اإلسرا يلي ل هويد قطاع النفط واللاز في مصر ودول المشرق 
ال ربي. منم نظام األسد روسيا ام ياز اس ثمار كقول النفط واللاز المك شفم قبالم الساكل السوري، 

مليون سوري. و دمير مدنهم  32أوي، لقص  وق ل لضمان اس مرار بو ين ب زويد بشار بالسال  ال
ال ي بنوها ب رقهم. ودموعهم. ومالهم. لكن الس وديم  س طيل  شليل قطاع  كرير النفط واللاز 
المصري. وقطر )ثاني أكبر دولم غاز في ال الم ب د روسيا(  س طيل نقل اللاز المسيَّل إلى األردن، 

، إذا كان ص با أو مس كيال مد أنبوت اللاز عبر مسافم عبر إرسال كامال ها إلى ميناء ال قبم
 طويلم.

وأضرت مثاال هنا أيضا. فأقول إن الس وديم أنقذت ال راق خالل الكرت مل إيران، من  ودد صدام 
سكق  المهين والمذل له أمام اللوبي الصهيوني األميركي، أمال في رشوة ككومات شيم ون بيريس وا 

ان عدم قص  إسرا يل أنبوت النفط ال راقي )المكاصر إيرانيا وكرديا( شامير في الثمانينات، لضم
الذي كان ي  زم  مديده إلى ميناء ال قبم األردني. فقد أمر ال اهل الس ودي الراكل المل  فهد بن 
عبد ال زيز ب كميل ونقل النفط ال راقي على األنابيت الس وديم ال ي  نقل النفط من المنطقم الشرقيم 

 نئ ال صدير على البكر األكمر.إلى موا
إيران روكاني وخامن ي  منل كزت هللا وكماس من ال صدي ل أاوزات إسرا يل البكريم، بان ظار 

  سويم نوويم مل اللرت. فإذا نأكت ال سويم، صم ت إيران، كما هي اليوم، عن هذه ال أاوزات.
 لنيم مل الشركم/ البطم. وي قدون ثم أسأل المسؤولون ال رت الذين يديرون المفاوضات السريم وال

الصفقات م ها، عما إذا كانوا  كققوا من هوي ها الكقيقيم. عن أصول رأسمالها. أس ارها. أاهزي ها 
ل وصيل النفط عبر أنابيت غير قابلم للنس  بم فأرات الم شددين. ثم عن عالق ها بإسرا يل كشريكم 

ما يؤكدها رأل األعمال اإلسرا يلي الخواأه أدعون  نفي ال القم، في« نوبل إنيرأي»مساهمم فيها. 
 اد الذي يقول إنه شريكها. وأشر  على عمليات ال نقيت قبالم ساكل عسقالن. ثم... وثم، هل سأل 
هؤالء المسؤولون عن كمايم البي م والشواطئ ال ربيم من ال لوم. وكم يكل   نظيفها إذا ما انفأرت 

 إسرا يليم؟عمدا أو سهوا كاملم نفط أو غاز 
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وقبل أن أنسى، أود أن أسأل الر يس ال ركي رأت طيت إردوغان الذي يس  يذ باهلل في صال ه 
نظام السيسي، عما إذا كان ي ذكر اسم الشركم ال ركيم الضخمم « علمانيم»صبكا ومساء من 
 ي  مل  ثلم اإلسرا يليم بربل رأسمالها. فهي شريكم للدولم اإلسرا يليم ال« دوراد»المساهمم بشركم 

أسهمها. الشركم  وفر إلسرا يل كامل كاأ ها من الطاقم الكهربا يم. وأهمس في أذن الر يس إردوغان 
هو الأنرال اإلسرا يلي الم قاعد عاموس يارون الم هم بار كات « دوراد»بأن ر يس مألس إدارة شركم 

بادة لالنسانيم. فقد كان أكد ضباط شارون الذين اق كم وا مخيمي صبرا وشا يال. أرا م كرت وا 
 (.2683وقاموا ب صفيم المدنيين الفلسطينيين الباقين فيها )

أخيرا، أقول إن سيناء بكاأم إلى نقل ك ل سكانيم مصريم إليها، ل شكيل مأ مل مدني صامد أمام 
ال ي بات همها اليوم  دمير أمن واس قرار مصر، بإطالق الكريم ل نظيما ها « كماس»كيد إسرا يل. و

 الم شددة، ضد القوات المصريم المرابطم في سيناء، وعلى خطوط الهدنم مل إسرا يل.
 32/23/3124الشرق األوسط، لندن، 

 
 نار االشتعال .55

 اليكس فيشمان
بانه يوأد اك مال الس  نا  المواأهم المسلكم مل غزة  3020يقضي  قدير ش بم االس خبارات لل ام 

السنم. وبالف ل، فان الأهات في هي م االركان ال ي  ك اج في هذه  –بقو  م ليرة  –ومل الضفم 
إلى زمن اس  داد أطول من القيادات اللوا يم، مثل هي ات ال مليات والنقليات، أصدرت منذ االن 
أوامر الك مال المواأهم ال سكريم. على خلفيم هذا ال قويم للوضل، فان كل ش لم  ضي ها كماس، 

ك ى لو كان الكديم يدور عن كدم مكلي  –ل  لقى م نى م شددا السلطم الفلسطينيم أو اسرا ي
 مكدود ال يف رل أن  كون له  ثار فوريم على أمن المنطقم.

هكذا ينبلي قراءة ال دهور األمني في نهايم االسبوع في قطاع غزة، في اعقات اطالق صاروخ لمد  
كان اطالق النار  م كأزء من  قصير نفذ ه منظمم ال  ر بط ظاهرا بكماس. وليس واضكا االن اذا

 أربم صاروخ أو عن قصد، واذا كانت كماس   ر  عن هذا االطالق للنار أم ال. مهما يكن من 
أمر، فمل أن الصاروخ لم يلكق أي ضرر، ولكن من ناكيم اسرا يل كانت هذه فرصم الطالق اشارة 

. في اسرا يل قلقون من لكماس من زاويم مخ لفم  ماما في شكل قص  المصنل الن اج االسمنت
امكانيم أن يصل أزء من عشرات اال  اطنان مواد البناء ال ي س دخل إلى القطاع في اطار عمليم 
اعماره إلى مصانل االسمنت لكماس، ف س خدم العادة بناء االنفاق. وعليه، فان كل دولم اسرا يل، 

ب ثت بسال  الأو إلى أنوت  –ال ي   هدت لمواطنيها بان  منل كملم الأر  الصامد  سلم كماس 
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القطاع وأصابت عصفورين بضربم واكدة: لبت المطلت الأماهيري بالرد الفوري على النار من غزة، 
 وعالأت في نفس الوقت مسألم مصنل ين   شرا م الباطون لالنفاق.

يم عمليا، منذ ان هاء الق ال في نهايم  ت فضلت اسرا يل الهدوء في غال  غزة على م الأم عمل
اعادة البناء ال سكري لكماس. أكد هنا ليس ساذأا: فقد رأت اسرا يل بان كماس  بني قو ها، ولكنها 
فضلت الهدوء على اس  نا  المواأهم. وعليه، فينبلي فقط االمل في أال يكون ال ليير في السياسم 

بلي اال من اع بارات امنيم االسرا يليم الذي شهدناه في نهايم االسبوع ير بط باالن خابات القريبم وال ين
 صرفم.

ان ف رة االن خابات، بشكل عام، هي وقت ينبلي الكذر فيه بشكل خا ، وذل  النه ي ميز باس خدام 
ان هازي  قوم به كل ال يارات السياسيم للم لومات االس خباريم. ففي االسبوع االول من وق  النار 

دأت في اعادة بناء االنفاق، بينما وزير الدفاع اعلن وزير الخارأيم افيلدور ليبرمان بان كماس ب
موشيه بوغي ي لون نفى ذل . ومنذ ذ يواصل موضوع اعادة بناء االنفاق  لذيم السياسيين من هنا 

 ومن هنا ، ومن لكظم االعالن عن االن خابات في اسرا يل أصبم أداة للمناكفم السياسيم.
نفاق غزة ليست واضكم بكاملها. فال ش  أن اليوم ايضا، نأد أن صورة اس  نا  الكفريات ال

الكفريات ال  أري على كأم وو يرة الف رة ال ي سبقت الأر  الصامد، ورغم أنه واضم ان كماس 
فقد  قلصت قدرا هم أدا. فمواد البناء  صل  –م نيم أدا باعادة بناء االنفاق ومنظومم الصواريخ 
 –الصواريخ ي م على أساس مواد خام موأودة ب قنين، اذا ما وصلت، بكيم ان اس مرار ان اج 

وعندما يأري اطالق النار نكو البكر، فال يدور الكديم بشكل عام عن  أربم صواريخ من أنواع 
أديدة، بل عن فك  سالسل االن اج القا مم. وال  زال مكاوالت اس  نا  اال صاالت مل إيران 

عشرة ايام وصل إلى إيران وفد من كماس بر اسم للرل  وريد ال  اد والمال في بدايا ها. وقبل نكو 
عماد ال لمي، رأل المألس االعلى للمنظمم الذي غادر القطاع في اثناء الأر  الصامد ب د أن 

 فقد ساقا وان قل للسكن في  ركيا. وكاليا ال  زال ال  وأد ن ا   عمليم لهذه اللقاءات.
 ل  االنفاق ال ي  وأد داخل  –ال قارت خاص ها  وفي هذه االثناء  نشلل كماس في اعادة بناء انفاق

القطاع و خدم ق الها في االرل المبنيم. وهي  س طلل وضل انفاقها الهأوميم، ال ي يف رل أن 
  سلل إلى داخل اسرا يل، ويك مل أدا ان  كون  نشلل في اكياء االنفاق ال ي دمرها أز يا الأيش 

دة. اضافم إلى ذل ، ينبلي دوما االخذ بالكسبان امكانيم ان االسرا يلي او ك ى  بدأ بكفر أنفاق أدي
يكون هنا  نفق واكد أو بض م انفاق لم ي ر  بها الأيش االسرا يلي وال ي ر  عن وأودها ك ى 

وال يزال، الصورة ال ي  كاول مكافل سياسيم في اسرا يل رسمها وبموأبها عادت كماس إلى  –اليوم 
 نفاق، ب يدة عن الواقل.قدرا ها السابقم في ق ال اال
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في الأيش االسرا يلي يكررون اليوم القول الذي بموأبه ليس لكماس مصلكم في ف م أولم عسكريم 
أديدة. موسى أبو مرزوق هو االخر، نا ت زعيم كماس، الم واأد في القاهرة اليوم، قال االسبوع 

وأمس، «. يد بناء قطاع غزةنكن ال نبكم االن عن اي كرت، نكن نر »الماضي في مقابلم علنيم: 
ب د هأوم الأيش االسرا يلي في القطاع، اضا  ايضا بان كماس   مل مل كل المنظمات في 

 القطاع بهد  الكفاظ على وق  النار، وعدم اعطاء اسرا يل أي ذري م ل  ود للهأوم.
ل ان خابات ولكن في السطر االخير، فان االرادة في أهم والواقل في أهم اخر ، والواقل هو واق
عنصران  –انف اليم في اسرا يل من أهم وواقل انساني وسياسي م هال  في القطاع من أهم اخر  

 من شأنهما أن يؤديا إلى ذات ال دهور الذي ي وق ونه في ش بم االس خبارات ال سكريم.
 32/23/3024يدي وت

 32/23/3124القدس العربي، لندن،  
 
 خاطئترد على أي عمل بسبب االنتخابات.. وهذا تقدير لن  إسرائيلتعتقد قيادة حماس أن  .56

 دان مرغليت
قد  كون ف رة االن خابات أثارت اه ماما كبيرا، بل ومبالغ فيه، بقذيفم واكدة سقطت في منطقم مف وكم 

 في النقت، وكست أميل المؤشرات لم  كن كماس باطالقها.
الصامد ي سبت بنقاش عصبي في  ولكن في ف رة كساسم أدا، فان كل  أاوز ل فاهمات الأر 

 وسا ل االعالم المكليم وفي غزة وكأن االطرا  على شفا مواأهم عسكريم أديدة.
المشكلم هي أن كماس ال  قرأ الخريطم االسرا يليم بشكل صكيم )يزعم خبراء أن اسرا يل ال  قرأ 

 النوايا الفلسطينيم بشكل صكيم. يمكن أن الفرضي ين صكيك ين(.
وبذل  فان الفرضيم هي أن ايام االن خابات  –ينيون أن اسرا يل ديمقراطيم غربيم فاسدة ير  الفلسط

هي فرصم للمس بها أكثر من أيام السنم ال اديم، ومن األ الكفاظ على الهدوء النسبي الذي يهديء 
 مواطنيها وناخبيها س رد بكذر شديد وال   كرش بلزة.

دخلت فيه اسرا يل للأر  الصامد، ويس ن أون من ذل  وكدليل على ذل  يشيرون الى البطء الذي 
أنها اذا كانت بطي م في اشهر الصي  فانها س  مل على عدم ف م النار في هذه االشهر ال ي  سبق 
االن خابات. صكيم أن بنيامين ن نياهو وموشيه ي لون ف ال كل شيء من األ منل الكرت رغم 

ه سياسم صكيكم، إال أنها ففسرت بشكل غير صكيم من مق ل الشبان الثالثم في كلكول، وكانت هذ
 قيادة كماس، ولذل  طالت الكرت الى خمسين يوما و سببت بضرر ال مثيل له لقطاع غزة.



 
 

 
 

           21ص                                     2424 العدد:    32/23/3124 الثالثاء التاريخ:

ا ن يأت نقل رسالم واضكم السماعيل هنيم ورأاله أن ال مليم االن خابيم ال  ردع اسرا يل وال 
فككومم في ظل اطالق النار ال  فقد  أييد الأمهور   أ لها  رد بصورة مخ لفم عن باقي ايام السنم.

 بل على ال كس من شأن الأمهور أن ي كد من خلفها.
س كصل كماس على رسالم مباشرة كهذه من ر يس الككومم ك هديد وكدعايم. لذل  فان الخطوة 

لن  الصكيكم هي نقل الرسالم من خالل طر  ثالم مقبول على الطرفين. اسرا يل ال  ريد. وكماس
  س فيد.

 33/23/3024اسرا يل اليوم   
 33/23/3124رأي اليوم، لندن،   
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