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*** 
 
 للمسلمين جميًعاو  نمشعل: تركيا القوية هي قوة للقدس وفلسطي .0

رئيس ، أن قا ر قرة قوشعن  قونيا من، 87/28/8124، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة  ذكرت
 المكتب السياسي لدحركة دحماس "خال  مشعل" قال اليوم السبت، في كلمة وجهها للشعب التركي

ن تركيا ال يمقراطية، والن هضة، والتق م، "اعلموا أن تركيا القوية هي قوة للق س وفلسطين، وا 
 واالستقرار، قوة للمسلمين جميًعا"، مضيًفا: "إن هللا معنا ومعكم في طريق النصر".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل مشاركته بصفته ضيفًا في المؤتمر الخامس لدحزب الع الة والتنمية 
و"، دحيث هنأ التركي الدحاكم في والية قونيا )وسط تركيا(، بدحضور رئيس الوزراء "أدحم   او  أوغل

مشعل تركيا وشعبها بال كتور أدحم   او  أوغلو، وبدحزب الع الة والتنمية الدحاكم، وبالرئيس التركي 
 رجب طيب أر وغان.

وأر ف مشعل قائاًل: "كما دحمت تركيا الق س واألقصى طيلة مئات السنوات من تاريخها المجي ، فإننا 
ة واإلسالمية، وسندحقق مًعا تدحرير فلسطين مستبشرون أنكم مع شعب فلسطين، ومع األمة العربي

 والق س واألقصى بإذن هللا".
وأضاف مشعل: "شرف لنا أن تستضيفنا تركيا وأن يستضيفنا دحزبها الرائ  في مؤتمراته باألمس في 
إسطنبول، واليوم في قونيا، وغً ا بإذن هللا سنستضيفكم في مؤتمراتنا بسادحات األقصى"، على دح  

 تعبيره.
رئيس الوزراء التركي أدحم   او  أن قونيا من  87/28/8124، لمركز الفلسطيني لإلعالماوأضاف 

أوغلو ردحب بمشعل في كلمة خالل مؤتمر دحزب الع الة، وقال إن التراب الذي شه  دحا ثة المعراج 
 )أي الق س( هو عزيز ومق س علينا مثل قونيا )والية تركية( تماما.

)دحيث وقع انقالب عسكري  2820سبتمبر/أيلول  28ركيا بتاريخ وقال إن من نفذوا االنقالب في ت
ن  يدحاولون  االنقالبيينأطاح بالدحكومة وقتل العشرات واعتقل المئات(، كان بسبب مناصرة الق س، وا 

 مج  ا تقويض ال ولة التركية "ألننا قلنا إن الق س هي قضيتنا".
 
 العالم إلى جانبنا: رغم التحديات والصعاب نحن في موقع سياسي قوي فعباس .2

السلطة  رئيس ، أنبشار ضراغمة عننابلس  من، 82/28/8124، الحياة الجديدة، رام هللا ذكرت
إنه "رغم التدح يات والضغوط والمؤامرات ندحن في موقع ، قال مدحمو  عباس الوطنية الفلسطينية

لألمم المتدح ة عام سياسي قوي فالعالم يقف إلى جانبنا"، مذكرا "بما دحققناه في الجمعية العامة 
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 2891عن ما لم تعارض سوى تسع  ول فقط االعتراف ب ولة فلسطين على دح و  عام  8028
 وعاصمتها الق س الشرقية".

، أن برلمانات أوروبا أمس، في كلمة وجهها للمؤتمر الثالث لدحركة "فتح" إقليم نابلس، عباسوأضاف 
طينية، وأن اعتراف الدحكومة السوي ية ب ولة و ولها الهامة تصوت لصالح االعتراف بال ولة الفلس

فلسطين خطوة في غاية األهمية، األمر الذي يعزز توجهنا إلى مجلس األمن ال ولي الستص ار قرار 
وعاصمتها  91يدح   ج وال زمنيا إلنهاء االدحتالل اإلسرائيلي وقيام  ولتنا المستقلة على دح و  

 الق س.
عل فقراراتنا نتخذها في الوقت المناسب، وبما يخ م قضيتنا "إننا ال نعمل بر و  الف عباسوقال 

بقاء الباب مفتودحا  الوطنية، ولذلك اخترنا االنضمام لع   من المنظمات والمعاه ات ال ولية، وا 
لالنضمام إلى غيرها، وبانتظار ما ستسفر عنه الجهو  الفلسطينية والعربية وال ولية في مجلس األمن 

 ة".سنتخذ قراراتنا الالدحق
كلمته قائال "وّ عنا قبل أيام قليلة األخ المناضل الوزير زيا  أبو عين الذي استشه   عباسواستهل 

في المي ان م افعا عن األرض ض  االستيطان، هذه الجريمة تزي نا إصرارا على التوجه إلى 
 المنظمات ال ولية لمعاقبة المسؤولين اإلسرائيليين وتق يمهم للع الة".

أبواب مؤتمرنا السابع هناك تدح يات كبيرة تواجهنا وتواجه مشروعنا الوطني؛ وأضاف "على 
االستيطان يتوسع وأخطره ما يجري في الق س وجوارها، والتعصب والعنصرية في إسرائيل تصاع ت 
في السنوات األخيرة، والمفاوضات فشلت بسبب استمرار االستيطان وع م التزام الدحكومة اإلسرائيلية 

 فعة الرابعة من أسرانا.بإطالق ال 
 من نابلس، أن عباس قال، 87/28/8124، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وأضافت

نهاء االنقسام، متمسكة  وعلى الصعي  ال اخلي، أفشلت دحركة 'دحماس' المصالدحة الوطنية وا 
 بمصالدحها الذاتية الضيقة.

القيام ب ورها في قطاع غزة عقبة كبيرة أمام إعا ة إن ع م تمكين 'دحماس' لدحكومة الوفاق الوطني من 
اإلعمار، ندحن متمسكون ولن نتراجع عن موقفنا بضرورة استعا ة الودح ة بين شطري الوطن 

 واالنتخابات الرئاسية والتشريعية هي الفيصل.
ندحن متمسكون بإعا ة اإلعمار دحسب ما اتفق عليه مع األمم المتدح ة، وأي عقبات توضع في طريقه 
هي لعرقلة التنفيذ ودحرمان أهلنا من االستفا ة الفورية من المساع ات ال ولية إليوائهم وا عا ة بناء 

 البل .
 



 
 
 
 

           6ص                                     3448 العدد:    82/28/8124 األحد التاريخ:

 يتسلم تقرير لجنة التحقيق في نشر وثيقة منسوبة لمسؤول أمني عباس .3
تسلم الرئيس مدحمو  عباس، تقرير لجنة التدحقيق في مالبسات نشر وثيقة منسوبة  :وفا –رام هللا 
 ل أمن ومرافقي الرئيس والموجهة إلى النائب العام المنشورة في وسائل اإلعالم.لمسؤو 

وقال المستشار عيسى أبو شرار مسؤول اللجنة، إن التدحقيق أثبت أن الوثيقة المنسوبة للواء شدحا ة 
مزيفة، وأن التزييف أصاب كامل الوثيقة من دحيث صلب الورقة والتوقيع المذيل بذيلها. وأضاف، 

". وأشار إلى أن scannerشف التدحقيق أن التزييف تم بواسطة جهاز الماسح الضوئي "كذلك ك
اللجنة أوصت بدحفظ األوراق لع م وجو  أي  ليل يثبت بأن الورقة صا رة عن اللواء شدحا ة 

 ، كذلك تسجيل عملية التزوير موضوع التدحقيق قي  ض  مجهول.إسماعيل
82/28/8124، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 عريقات: مشروع القرار الفلسطيني سيطرح للتصويت غدا في مجلس األمن .4

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التدحرير الفلسطينية صائب عريقات إن : مدحم  الم اح-واشنطن
قامة ال ولة الفلسطينية سيطرح  مشروع القرار الها ف إلنهاء االدحتالل اإلسرائيلي وفق سقف زمني وا 

 جلس األمن ال ولي يوم غ  االثنين.على التصويت في م
وأضاف كبير المفاوضين الفلسطينيين في تصريدحات صدحافية أنه إذا فشل القرار في مجلس األمن 

معاه ة واتفاقا، وفي مق متها مدحكمة الجنايات  21فسيلجأ الفلسطينيون للتوقيع على االنضمام إلى 
 ال ولية.

82/28/8124، عكاظ، جدة  
 
 الثالثاءة تعقد اجتماعًا ثانيًا في غزة الحكومة الفلسطيني .5

بع  غ  وسط استمرار  الثالثاءالدحكومة الفلسطينية اجتماعًا ثانيًا لها في غزة : «الدحياة» –رام هللا 
 في شأن صالدحياتها في القطاع. "دحماس"و« فتح»الخالفات بين دحركتي 

قطاع غزة الواقع فعليًا تدحت وقال وزراء في الدحكومة إن اله ف من االجتماع هو تكريس إ ارتها ل
 إلعا ةوكانت الدحكومة عق ت اجتماعًا سابقًا في غزة قبيل عق  المؤتمر ال ولي «. دحماس»سيطرة 

 إعمار قطاع غزة والذي عق  في القاهرة.
82/28/8124، الحياة، لندن  
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 القطاعمدير عام المعابر في قطاع غزة: لجنة المعابر لن تحضر إلى  .6

بو صبدحة، م ير عام المعابر في قطاع غزة، وجو  معلومات عن إلغاء لجنة كشف ماهر أ: غزة
المعابر التي شكلتها دحكومة التوافق زيارتها إلى غزة، متهمًا الدحكومة بع م الج ية في التعامل مع 

 ملف المعابر.
خًة ( تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نس28-81وقال أبو صبدحة في بياٍن له مساء اليوم السبت )

منه: "وصلتني أخبار شبه مؤك ة عن إلغاء ق وم اللجنة )الخاصة بالمعابر والمشّكلة من دحكومة 
التوافق( لغزة، وهذا ما يؤك  ما أعلنته مرارًا عن ع م ج ية الدحكومة في التعامل مع ملف المعابر 

رفح أو وخصوصا معبر رفح". وتساءل: "هل سمعتم أدح ًا منهم يتدح ث عن المطالبة بفتح معبر 
ولفت إلى أن هذه الجهات  تسّلم الدحكومة زمام األمور فيه؟ واإلجابة لم يتدح ث أدح "، وفق قوله.

 تظهر دحينما يتم اإلعالن عن فتح للمعبر دحيث يب أ الكل ينسب الفضل لعباس أو للسفير وغيرهم.
سفر في ضوء وأشار أبو صبدحة إلى أن إ ارة المعابر كانت أوقفت اإلجراءات الخاصة بالتسجيل لل

ترقب إجراءات تسليم المعابر، وقال مست ركًا: "لكن في ضوء المعلومات عن إلغاء زيارة اللجنة إلى 
 غزة، تقرر اتخاذ إجراءات ج ي ة".

87/28/8124، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 مشاورات لتكليف وزير جديد مسؤولية هيئة الجدار واالستيطان بعد اغتيال أبو عين ":البيان" .7

موجة ج ي ة من تصعي  االدحتالل اإلسرائيلي لسياسة ه م منازل الفلسطينيين : عب  هللا ريان –رام هللا 
ومنشآتهم طالت عشرات المنازل في الضفة الغربية والق س المدحتلة ومنطقة األغوار ودحتى النقب 

 .42وغيره من األراضي المدحتلة عام 
يرتكبها االدحتالل ض  الشعب والهوية واألرض  وعلى ضوء مسلسل جرائم اله م والمصا رة التي

الفلسطينية، يست ل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التدحرير الفلسطينية صالح رأفت في دح يثه لـ 
بذلك على كون األولوية ل ى دحكومة إسرائيل ال زالت لغاية اآلن تتمثل في توسيع « البيان»

باقي الضفة الغربية، وتكريس المستوطنات القائمة وتكريس ادحتالل الق س، والسيطرة على  االستيطان
كأمر واقع، وتوسيعها كإجراء عا ي تمهي ًا البتالع ما تبقى من أرض شيئًا فشيئًا، في إطار خطة 

 لتمريرها.مرسومة تجته  الدحكومات المتعاقبة في كسب الوقت 
التصويت الفوري على ويست عي رأفت لمواجهة هذا التصعي  الخطة الفلسطينية الرامية إلى طلب 

مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس األمن، وع م االستجابة إلى المماطالت ومدحاوالت النيل 
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منه، واالنضمام لميثاق روما الخاص بمدحكمة الجنايات ال ولية، وتق يم قا ة االدحتالل السياسيين 
 والعسكريين للمدحكمة إل انتهم ومدحاسبتهم على جرائمهم.

توسيع  إجراءاتعي  الشعبي يرى رأفت ضرورة لتوسيع المقاومة الشعبية في مواجهة وعلى الص
الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وفصائله  أبناءوالمصا رة ينخرط فيه كل  ومواصلة اله ماالستيطان 

 وهيئاته.
عن مشاورات تجري لتكليف وزير ج ي  مسؤولية هيئة « البيان»وفي السياق أوضدحت مصا ر 

ر واالستيطان بع  اغتيال إسرائيل للشهي  زيا  أبو عين باإلضافة إلى وضع خطة استراتيجية الج ا
 لتفعيل الهيئة ووضعها في ص ارة مواجهة سياسات اله م والمصا رة اإلسرائيلية.

82/28/8124، البيان، دبي  
 
 خريشة: قيادات في "المنظمة" لم تطلع على مشروع قرار إنهاء االحتالل .8

انتق  النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ال كتور دحسن : ص "فلسطين"خا-طولكرم
  خريشة، مشروع القرار الفلسطيني المق م لمجلس األمن ال ولي، إلنهاء االدحتالل اإلسرائيلي.

وقال خريشة في دحوار مع "فلسطين": إن "هذا المشروع تسو ه الضبابية وع م الوضوح، فالكثير من 
ت الفلسطينية دحتى تلك الموجو ة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التدحرير الفلسطينية لم تطلع على القيا ا

المشروع، وبالتالي ما يجري من ت اول لتفاصيل هذا المشروع هو جزء من تسريبات مص رها األمم 
صيات المتدح ة، وليس قيا ة السلطة الفلسطينية وال قيا ة منظمة التدحرير الفلسطينية، وال الشخ

 الفلسطينية الموجو ة في المواقع القيا ية المختلفة، ألنها هي أيضًا لم تطلع على المشروع".
وأك  خريشة على أن أي مشروع يجب أن ينص بشكل واضح ال لبس فيه وال غموض على الدحفاظ 
على الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها الق س ودحق العو ة، وأن ال يستخ م المشروع من جانب 

رائيل( كوثيقة عن  عو ة أي مفاوضات، ألننا ال ن ري كنه هذا المشروع وال نعرف ماهية )إس
 التع يالت والتنازالت التي أ خلت عليه.

ونفى خريشة أن يكون أدح  اطلع على التع يالت التي تمَّ إ خالها على المشروع الفلسطيني المق م 
ها، مؤك ًا وجو  رأي عام فلسطيني يرفض لألمم المتدح ة، ومن دحق الشعب الفلسطيني أن يطلع علي

المشروع الفلسطيني المق م لألمم المتدح ة ويرفض التع يالت ألنها تمس بشكل خطير بالثوابت 
الفلسطينية وبالموقف الفلسطيني الذي تشبث وتمسك بهذه الثوابت طويال ورفض التنازل عن أي دحق 

 من دحقوقه.
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الممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التدحرير الفلسطينية وكشف خريشة النقاب عن أن ممثلي الفصائل 
والتي تعتبر نفسها جزًءا من القيا ة الفلسطينية، ال يعرفون شيئا عن المشروع وال التع يالت التي 

وقال: "أطالبهم أن يأخذوا موقفًا واضدحا إذا أرا وا أن يمارسوا القيا ة، أو أن يقولوا إن  أ خلت عليه.
 تمثل أدح ًا منهم"، مشيرًا إلى أنهم باتوا وسيلة لتمرير مشاريع تفاوضية، تخالف هذه القيا ة ال

قناعاتهم كما يقولون وال يؤخذ بآرائهم ودحتى ال يؤخذ رأيهم وهذا واضح في المشروع الفلسطيني المق م 
ة ال لألمم المتدح ة والتع يالت التي أ خلت عليه، وي خل في ذلك تغييب أ وار المؤسسات الفلسطيني

 سيما المجلس التشريعي الفلسطيني واإلطار القيا ي للفصائل الفلسطينية.
وقال: إن اتفاق المصالدحة نص على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني واإلطار القيا ي، ولكن 

 دحتى اآلن لم يجِر تفعيل المجلس وال اإلطار القيا ي، ولم تجتمع ولو لمرة وادح ة.
ت للزج بموضوع االنتخابات اإلسرائيلية، مشيرًا إلى أن هناك اعترافات ودحذر خريشة من أي مدحاوال

من جانب القيا ات الفلسطينية بوجو  ضغط لتأجيل التوجه لمجلس األمن، كون هذا التوجه يخ م 
 اليمين اإلسرائيلي.

وانتق  خريشة أ اء دحكومة التوافق الفلسطينية، والتي قال: إنها شكلت على عجل من أشخاص لهم 
مصلدحة ومنفعة، وليس مصلدحة الشعب الفلسطيني وبمزاج شخص وادح ، وهذا ما كشف عنه 

 الخالف بين عزام األدحم  عضو اللجنة المركزية لدحركة فتح، ورئيس الدحكومة  . رامي الدحم  هللا.
وش   على أن هذه الدحكومة فشلت فشاًل مركبًا، فهي فشلت في غزة، ولم تنجح في الضفة، ولم تق م 

يذكر للفلسطينيين وباتت وظيفتها توزيع الشيكات في آخر الشهر على موظفيها ولم تق م شيئا شيئًا 
 ج ي ا غير ذلك.

87/28/8124فلسطين أون الين،   
 
 البردويل: حكومة الوفاق مشلولة بقرار سياسي .9

صالح البر ويل، أن دحكومة التوافق مشلولة ومكبلة بقرار  أك  النائب في المجلس التشريعي،  .
 سياسي من دحركة فتح والرئيس مدحمو  عباس.

وأشار النائب البر ويل خالل لقاء مع وجهاء خان يونس في صالة السالم بالم ينة، اليوم، إلى أن 
 هناك إرا ة سياسية فلسطينية إقليمية إسرائيلية لتفريغ غزة من أي شكل من أشكال المقاومة.

من في قطاع غزة تمهي ًا للسيطرة على سالح ولفت إلى أن فتح تسعى للسيطرة الكاملة على األ
 المقاومة.
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وأشار إلى تقارير خاصة اطلعت عليها دحركة دحماس تفي  بأن السلطة لن تق م لغزة أي شيء قبل 
 تسليم سالدحها.

ودحول الزيارة المرتقبة لوزراء من دحكومة التوافق، ومسئول ملف المعابر دحسين الشيخ إلى غزة، قال 
تهم تسلم المعابر والدح و  والنقاط األمنية القريبة من المعابر، وال يوج  أي دح يث البر ويل: "في أجن 

 عن الموظفين والرواتب"، مضيفًا: "ليس ل ينا أمل كبير في زيارة وزراء الدحكومة لغزة".
87/28/8124، فلسطين أون الين  

 
 أبو مرزوق: على عباس رفع القرارات السلبية المتخذة بحق غزة .01

موسى أبو مرزوق عضو أن ال كتور  غزة، من 87/28/8124، الفلسطيني لإلعالمالمركز  ذكر
المكتب السياسي لدحركة المقاومة اإلسالمية "دحماس" قال إن دحكومة التوافق الوطني تمثل جزًءا وادحً ا 

 فقط من اتفاقية المصالدحة بين الفصائل، مؤك ا ع م وجو  أي بن  طبق من بنو  المصالدحة.
ق خالل ن وة سياسية مع نقابيين في المنطقة الوسطى في قطاع غزة "لم نسمع من وأضاف أبو مرزو 

بع  المصالدحة وتشكيل دحكومة التوافق عن لجنة الدحريات وعملها، ولذلك ضرب االعتقال أطنابه في 
الضفة، وال يسمع أدح  عن دحجم المالدحقات وانتهاك دحقوق اإلنسان، لجنة الدحريات غابت عن 

نما المطلوب مصالدحة فلسطينية وتابع: " الوجو ". ال يمكن اختزال المصالدحة في دحكومة الوفاق، وا 
 شاملة".

ودحول ملف موظفي غزة؛ أشار أبو مرزوق إلى أن موظفي غزة يقومون بأعمالهم على أكمل وجه، 
   ون أن يتلقوا أجورهم.

في عين وجس  وأر ف بالقول "قطاع غزة أهم عامل وطني في تاريخ القضية الفلسطينية والشوكة 
 االدحتالل"، مضيفا "إن في غزة ما يكفي ألن ن ير شؤوننا إذا استغنوا عنها".

وتابع: "ندحن لسنا عاجزين، وهم في رام هللا يجب أن يت بروا أمرهم، وعليهم أن يزيلوا االستيطان، 
 ويدحموا الق س".

اس كل القرارات وش   أبو مرزوق في سياق دح يثه على ضرورة أن يرفع رئيس السلطة مدحمو  عب
وقال: "يجب على دحركة فتح بالتعامل معنا ب ون استعالء"، مؤك ا أن  بدحق غزة. المتخذةالسلبية 

 قطاع غزة ليس دحمولة زائ ة.
ودحول أزمة معبر رفح البري المغلق لفترات طويلة من قبل السلطات المصرية؛ ج   أبو مرزوق 

جواز أن يعاقب الشعب الفلسطيني بسبب دحرص دحماس على أمن سيناء واستقرارها، مؤك ا ع م 
 فق ان األمن في سيناء.
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 22وقال إن المعبر يجب أن يفتح فال يوج  أي مبرر الستمرار إغالقه، دحيث إن هناك أكثر من 
 ألف مواطن مسجلين للسفر.

وبخصوص الطلب الفلسطيني أمام مجلس األمن ال ولي؛ أك  أبو مرزوق أن الورقة تنصلت من أهم 
وقال: "إن السلطة باعت جميع الدحقوق الفلسطينية، ومستع ة أن تق م تنازالت  الفلسطينية.الدحقوق 
 أكثر".

و عا عباس أن يكف عن التدحريض بخصوص معبر رفح مؤك ا أنه "دحرض بما فيه الكفاية على 
 األنفاق وعلى أمور كثيرة في غزة".

سطينية المسؤولية تباطؤ إعا ة إعمار ودحول ملف إعا ة إعمار غزة؛ فق  دحّمل أبو مرزوق السلطة الفل
وتابع أبو مرزوق: "عباس يتمنى أن يول  الضغط في  القطاع، مؤك ا أن هذا التباطؤ غير مقبول.

وقال: "ليس ل ينا مشكلة في مساع ة  دحالن واإلمارات للشعب في  غزة االنفجار في وجه دحماس".
ن كنا نعلم أن لذلك أغراًضا سياسية".  غزة، وا 

أبو مرزوق، قال إن دحركته قا رة على ، أن غزة من، 82/28/8124، القدس، القدس وأضافت
 إ ارة شؤون قطاع غزة في دحال تقاعست الدحكومة عن القيام بمسؤولياتها دحيال القطاع.

أن المطلوب خالل  إلىأنه ال يمكن اختزال المصالدحة الفلسطينية في دحكومة الوفاق، مشيرا  وأضاف
 مصالدحة فلسطينية شاملة. إنجازل في ضرورة المردحلة القا مة يتمث

 وش   على أنه ال يجوز أن يعاقب قطاع غزة بإغالق معبر رفح بسبب فق ان األمن في سيناء.
"ال يوج  مبرر وادح  إلغالق معبر رفح، وأقول للمصريين إذا كان معبر كرم أبو سالم  وقال:

 أن يغلق معبر رفح". يوما فال يجوز 12اإلسرائيلي لم يغلق خالل الدحرب لم ة 
 آخرمرزوق "أن الدح يث عن اتفاقيات  أبو، قال األسرىاتفاق ج ي  لتبا ل  إبرام بإمكانيةوفيما يتعلق 

 لتبا ل األسرى سيكون عن ما يلتزم االدحتالل باتفاقية صفقة شاليط".
 
 الزهار: ال ضغوط قطرية على حماس بعد المصالحة مع مصر .00

ار القيا ي البارز في دحركة المقاومة اإلسالمية "دحماس" أي ضغط من نفى ال كتور مدحمو  الزه: غزة
قطر على دحركته ووقف ال عم عنها به ف تغيير سياستها تجاه مصر، مؤك ًا أن هذه المعلومات 

 عارية عن الصدحة تمامًا وليس لها أي قاع ة دحقيقية.
سة دحماس تجاه مصر قائاًل: وتساءل الزهار في دح يث لـ"مركز بيان لإلعالم" اليوم السبت، عن سيا

"ما هي سياسة دحماس تجاه مصر دحتى تتغير؟، فمصر رسميا نفت ت خل دحماس في شأنها ال اخلي 
 أو تعرضها لألمن القومي المصري، وأنها لم تتعرض لها في إعالمها".
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وأضاف: "فما هو الباقي دحتى تغير دحماس سياستها تجاه مصر؟ فالدحكومة المصرية لم توجه لنا أي 
 تهامات، وما ي ار في اإلعالم ليس له قيمة".ا

وردحب الزهار بالتقارب القطري المصري، موضدحًا "ندحن مع تقارب كل ال ول العربية، وأن تخرج من 
  ائرة المدحاور وأن تتوجه كل ال وائر لخ مة القضية الفلسطينية، كما كان دحال العرب تاريخيًا".

في الخالفات ال اخلية، بينما الع و يشن دحروبه وأوضح: "ندحن ليس مع تضييع الجه  العربي 
 المتع  ة ويصا ر دحقنا في الق س".

87/28/8124، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
   برهوم: رهانات االحتالل "الخاسرة" لضرب المقاومة ستقوده إلى "الجحيم" .02

ته الرسمية في فوزي برهوم، على صفدح ،قال المتدح ث باسم دحركة المقاومة اإلسالمية "دحماس": غزة
(، "إن ما سي فعه االدحتالل اإلسرائيلي 28|81موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت )

نتيجة لغباء قيا اته ودحماقاتهم ورهاناتهم الوهمية على أطراف ع ة لكسر شوكة المقاومة سيكون أكثر 
الخاسرة بل ستقو ها إلى الجدحيم  وأضاف "دحينها لن تنقذ االدحتالل تلك الرهانات بكثير مما يتوقعون".

 ألن غزة لن تكون ودح ها في المي ان"، على دح  تعبيره.
واعتبر برهوم، أن استمرار الضغط على قطاع غزة من ع ة أطراف ودحصارها وا غالق معابرها 
وخاصة استمرار إغالق السلطات المصرية لمعبر رفح، وكذلك ما وصفه بـ "التسويف المتعم " 

القطاع وتعّم  التجاهل ال ولي لدحق الشعب الفلسطيني في العيش بدحرية وكرامة، هي إلعا ة إعمار 
"معا لة ال يمكن تدحملها أو السكوت عليها بأي دحال من األدحوال، ومن الواجب كسرها وتغييرها وبكل 

 قوة مهما كان الثمن"، دحسب تق يره.
87/28/8124، قدس برس  

 
 شعبنا سيحاسب من يحاصر غزةو  طورهحماس: لن نلقي السالح تحت أي ظرف بل سن .03

 الظروف،أك ت دحركة المقاومة اإلسالمية "دحماس" أنها لن تلقي السالح تدحت أي ظرف من : غزة
 وان كل المؤامرات التي ته ف تصفية القضية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح.

-8002سا سة لدحرب ( بمناسبة الذكرى السنوية ال28|81السبت ) لها اليوموقالت الدحركة في بيان 
على غزة: "لق  استوعبت المقاومة هذه الضربة وأجبرت االدحتالل على االنسدحاب يجّر ذيول  8008

وأضافت: "مع صمو  المقاومة  الخزي والعار هو ومن تعاون أو تآمر معه في اإلقليم وفي العالم".
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ع سالح المقاومة أو المسلدحة صم ت القيا ة السياسية ورفضت أي مبا رات أو شروط من شأنها نز 
 التعه  بالتخلي عن المقاومة".

هذه الدحرب "فرقت بين زمن الخوف العربي وزمن االنتصار والعزة والكرامة، وق مت  أنواعتبرت 
لشعوب األمة نموذجًا للصبر والصمو  والبطولة ورفض االستسالم، وفرض معا لة الر ع وتوازن 

التي ب أت تنتفض على واقعها وعلى الهيمنة  الرعب األمر الذي أعا  الثقة لهذه الشعوب
 الصهيوأمريكية على المنطقة". وفق قولها.

وش  ت دحركة "دحماس" أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن مقاومته دحتى يدحقق كامل أه افه في 
 الدحرية واالستقالل والعو ة وتطهير األرض والمق سات من رجس االدحتالل.

أي ظرف من الظروف بل سنطوره ليظل شوكة في دحلق  وأك ت أنها لن تلقي السالح تدحت
وأوضدحت أن الشعب الفلسطيني ال ينسى جرائم االدحتالل، ولن يسمح لهذه الجرائم أن  االدحتالل. 

 تمر  ون عقاب.
وقالت الدحركة: "كل المؤامرات التي ته ف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر األمم المتدح ة أو عبر 

 ح أمام ثبات مقاومتنا وسيعو  كل من يتعاطى بها بخفي دحنين".مفاوضات ج ي ة لن تنج
قطاع غزة ومن يدحاصر غزة لصالح االدحتالل ولن  إعماروأضافت: "شعبنا سيدحاسب من يدحول  ون 

 يغفر لكل من يكذب على المقاومة ويشوه صورتها ويتربص بها وينسق مع االدحتالل ض ها".
87/28/8124، قدس برس  

 
 لتوحيد الجهاز اإلداري والمساواة بين غزة والضفة حماس تدعو الحكومة .04

 عت دحركة المقاومة اإلسالمية "دحماس"، دحكومة الوفاق الفلسطيني إلى التعامل بشكل متوازن : غزة
ومتساٍو بين مختلف المدحافظات في الضفة والقطاع والقيام بمسؤولياتها كاملة تجاه قطاع غزة  ون 

 إبطاء.
في وقت متأخر من مساء السبت إنه "بع  مضي ستة أشهر على توقيع  وقالت الدحركة في بيان لها

اتفاق تطبيق المصالدحة في مخيم الشاطئ بغزة وتشكيل دحكومة الوفاق الوطني، فإن أهلنا في قطاع 
غزة ال يلمسون أي تق م دحقيقي في تدحمل الدحكومة لمسؤولياتها والقيام بواجباتها، رغم سعينا ال ؤوب 

أجل إنهاء كافة أثار االنقسام، بما يتطلب ضرورة التنفيذ األمين وال قيق لكافة لتذليل كل شيء من 
البنو  التي تضمنتها اتفاقات المصالدحة وخاصة اضطالع دحكومة الوفاق الوطني بمهامها كافة  ون 

 إبطاء".
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ر في تودحي  الجهاز اإل اري للسلطة الوطنية والتعامل المباش اإلسراعو عت دحماس، الدحكومة إلى "
 مع كافة الموظفين  ون تمييز".

كما طالبت بالشروع الفوري بإعا ة إعمار ما  مره االدحتالل باعتباره مهمة أساسية من أهم المهام 
المتفق عليها لدحكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى "فتح وتشغيل كافة المعابر في قطاع غزة وتدحمل 

 مسؤوليتها جميعا".
بدحقوق الموظفين و فع رواتب الجميع  ون أي تفرقة بينهم بما و عت دحماس إلى ضرورة "اإلقرار 

يدحقق اإلنهاء الكامل لكل أشكال االنقسام"، وقالت: "ن عو الدحكومة إلى التواصل الج ي مع الدحكومة 
نهاء معاناة أهلنا في القطاع بسبب استمرار إغالقه".  المصرية من أجل إعا ة فتح معبر رفح وا 

تنفيذ ما تبقى من بنو  المصالدحة الوطنية وخاصة تفعيل المجلس  وختمت بالقول: "ن عو إلى
التشريعي الفلسطيني و عوة اإلطار القيا ي المؤقت لالنعقا  وتدح ي  موع  لالنتخابات بمستوياتها 
المختلفة، والب ء الفوري بتنفيذ ما تم االتفاق عليه من بنو  المصالدحة المجتمعية، وكذلك تفعيل لجنة 

مة وتطبيق توصياتها باإلفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف االعتقال السياسي في الدحريات العا
ن أي  أو تلكؤ في تنفيذ هذه المسارات مجتمعة يعكس انتقائية مخلة في تنفيذ اتفاق  إبطاءالضفة، وا 

 المصالدحة".
87/28/8124، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 عة في صالة الجم الهباش"الشعبية" تنتقد خطبة  .05

انتق ت "الجبهة الشعبية لتدحرير فلسطين" تصريدحات مدحمو  الهباش وزير األوقاف السابق : رام هللا
بالسلطة الفلسطينية، وقاضي قضاة فلسطين ومستشار رئيس السلطة للشؤون ال ينية، التي ور ت 

طريقها (، دحين قال الهباش إن قيا ة السلطة الفلسطينية ستواصل 28|89خالل خطبة أمس الجمعة )
 وسياستها الراهنة سواء بمشاركة دحركة "دحماس" أو ب ونها وبالفصائل أو ب ونها.

( رئيس السلطة الفلسطينية مدحمو  عباس، 28|81وطالبت "الشعبية" في بيان صدحفي اليوم السبت )
بتوضيح موقفه إزاء ما ور  في الخطبة، والذي كان ضمن المصلين، "وخصوصا أن الكثيرين 

عض ما يقوله الهباش في خطبة الجمعة إنما يعكس سياسة وتوجهات الرئيس أبو يعتق ون أن ب
وقالت الجبهة إن ما جاء على لسان الهباش "ينسجم وسياسة التفر  وتغييب القيا ة الفلسطينية  مازن".

ة سواء القيا ة الرسمية، والمعلومة لنا ولشعبنا ممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التدحرير الفلسطيني
التي لم يطرح عليها المشروع الذي ُقّ م لمجلس األمن، أو اإلطار القيا ي المؤقت الذي يضم دحركتي 
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دحماس والجها  اإلسالمي وبعض الشخصيات المستقلة، إضافة إلى فصائل منظمة التدحرير 
 الفلسطينية".

"فق  أعلن صرادحة  وأشارت إلى أن قيا ة دحركة "فتح" لم يكن دحالها بأفضل من دحال اللجنة التنفيذية،
 أدح  أعضاء لجنتها المركزية أنهم لم يطلعوا على المشروع، بل قرءوه على الصفدحات اإللكترونية".

87/28/8124، قدس برس  
 
 نقطة مواجهة وعمليتان للمقاومة خالل األسبوع المنصرم 231: الضفة الغربية .06

لمنصرم، ان الع مواجهات مع شه ت مدحافظات الضفة الغربية المدحتلة األسبوع ا: الضفة الغربية
إصابة في صفوف الجنو  والمستوطنين  22نقطة تماس، فيما تم تسجيل  221جنو  االدحتالل في 

 إثر إلقاء الدحجارة والزجاجات الدحارقة على أه اف االدحتالل المختلفة.
ن كما سجل خالل األسبوع المنصرم وقوع عمليتين للمقاومة، إدح اهن بإطالق النار على مستوطني

قرب نابلس، واألخرى عملية طعن تمكن منفذها من الفرار بع  طعنه جن يين صهيونيين بالق س، 
 فيما سجلت مدحاولة تنفيذ عملية طعن قرب طولكرم.

87/28/8124، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 ": حماس تستعد لمعركة قادمة بتطوير قدراتها القتالية وآالف الصواريخاحرونوت"يديعوت  .07

دحيفة ي يعوت ادحرونوت العبرية أن التق يرات االستخبارية الصهيونية تشير إلى أن دحركة ذكرت ص
 دحماس بع  الدحرب األخيرة على غزة استخلصت العبر وبلورت نظرية قتالية للمعركة المقبلة.

وأشارت الصدحيفة إلى أن الدحركة ب أت تجهز للمعركة المقبلة بتعزيز االهتمام باألنفاق الهجومية 
 فاعلة خالل الدحرب، باإلضافة لتعزيز المنظومة الصاروخية مع تطوير طريقة عملها.كقوة 

وبدحسب التق يرات االستخبارية الصهيونية فدحركة دحماس تستع  للجولة المقبلة من القتال من خالل 
تطوير وزيا ة عمليات دحفر األنفاق الهجومية، مؤك ًة أن الدحركة رممت أنفاقها السابقة التي  مرت 

 ل الدحرب األخيرة، وب أت في بناء أنفاق ج ي ة.خال
وزعمت أن ع   من القرارات الج ي ة اتخذت على مستوى الذراع العسكري لدحماس في إطار 

 االستع ا  للمعركة المقبلة مع  ولة االدحتالل.
وتشير التق يرات إلى أن دحماس سرعت وزا ت من عمليات إنتاج الصواريخ المدحلية متوسطة وطويلة 

 ى باستخ ام موا  مدحلية.الم 
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وأوضدحت الصدحيفة أن دحماس كثفت خالل األسابيع األخيرة تجارب إطالق الصواريخ من غزة، 
مؤك ًة أن كمية الصواريخ ل ى الدحركة تق ر باآلالف، وعليه تسعى الدحركة لتعزيز مخزونها كمًا 

 ونوعًا.
الدحركة ستزي  من كميات ودحول تصور ق رات دحماس التي ستركز عليها أشارت الصدحيفة إلى أن 

قذائف الهاون التي تطلق على البل ات المدحاذية لقطاع غزة لفعاليتها الكبيرة، وع م ق رة  ولة الكيان 
 دحل فعلي يقلل من خطورتها بشكل دحقيقي. إيجا على 

وبينت ي يعوت أن التق يرات االستخبارية تشير إلى أن الدحركة بلورت نظرية قتالية ج ي ة للمعركة 
قبلة ته ف إل خال مجموعات كبيرة من المقاتلين عبر األنفاق الهجومية به ف نقل سادحة المعركة الم

 ل اخل الكيان.
قطاع غزة ق  ي فع دحركة دحماس لفتح مواجهة عسكرية ج ي ة مع  إعماروتؤك  التق يرات أن تأخير 

 ث بصرادحة دحول  ولة الكيان وذلك بضغط شعبي يز ا  على الدحركة، مؤك ًة أن قيا ة دحماس تتدح
 هذا الخيار.

87/28/8124، الشعب، مصر  
 
 : السياسات اإلسرائيلية تتجه نحو العنف األكثر وحشية ضد الفلسطينيين"ثوري فتحفي "عضو  .08

قال عضو المجلس الثوري لدحركة "فتح" آوري  يفيس، إن االنتخابات اإلسرائيلية  :وفا –رام هللا 
ا من سابقه، وستنتهج الدحكومة اإلسرائيلية المقبلة سياسة أكثر المقبلة ستنتهي إلى برلمان أكثر تفكك

 تطرفا وعنفا ض  الفلسطينيين.
وتوقع  يفيس، في دح يث لـ"وفا"، أمس، أن تخلق نتائج هذه االنتخابات تناقضات أش   اخل المجتمع 
ام الصهيوني سياسيا وطبقيا، ما يخلق صعوبة في تشكيل دحكومة ج ي ة، كما توقع أن يتولى زم

 الدحكم في إسرائيل، مجلس عسكري عاجال أم آجال.
وأك  أن المدحرك الرئيسي لكافة الدحكومات اإلسرائيلية السابقة والالدحقة، هو االستيطان، الذي أصبح 
 افعا لتدحرك الرأي العام العالمي باتجاه نصرة الفلسطينيين ومقاطعة إسرائيل، خاصة دحكومات ال ول 

 أن الشعب الفلسطيني ضدحية لالستيطان والتطهير العرقي.األوروبية التي أصبدحت ت رك 
وش   عضو المجلس الثوري لدحركة "فتح" على أن منظمة التدحرير الفلسطينية، ودحركة "فتح"، كان 
لهما األثر األبرز للضغط على العالم، وتغيير المواقف لصالح القضية الفلسطينية، من خالل 

 واالستيطان. المقاومة الشعبية الم نية ض  االدحتالل
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وقال: "بدحكم معرفتي بالمؤسسات السياسية اإلسرائيلية والمجتمع الصهيوني، وتاريخ الصهيونية عبر 
العقو  السابقة، فإنني على قناعة تامة أنه لن يكون هناك مستقبل للمشروع الصهيوني، وأن  ولة 

 إسرائيل بصفتها  ولة استعمارية و ولة أبارتهاي ، لن ت وم".
يس دح يثه بالقول: "الخمس سنوات المقبلة ستشه  وال ة دحكومات إسرائيلية شرسة في وختم  يف

المقاومة الشعبية الم نية لمنظمة التدحرير الفلسطينية، ودحركة فتح، وتر  بعنف  استراتيجيةتعاملها مع 
 وتصعي  ع ائي ينتهي بسقوطها في فترة ق  ال تتجاوز العشرين عاما".

82/28/8124، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 غزة: "فتح" تدعو ألوسع مشاركة في مهرجان االنطالقة .09

 عت الهيئة القيا ية العليا لدحركة فتح في قطاع غزة، أمس، أبناءها وجماهير «: وفا» -غزة 
المواطنين إلى أوسع مشاركة في فعاليات إدحياء ذكرى االنطالقة الخمسين، مساء األربعاء المقبل، 

 ل في م ينة غزة.بسادحة الجن ي المجهو 
وندحن على أعتاب االدحتفال بالذكرى الخمسين النطالقة دحركتنا »وقالت الهيئة في بيان ص ر عنها، 

الرائ ة وفي اليوبيل الذهبي لدحركة فتح ال يمومة، تؤك  دحركة فتح في قطاع غزة أنها قررت إدحياء هذه 
ة مساء األربعاء الموافق الذكرى العزيزة على قلوبنا، وسيتم إيقا  الشعلة الساعة الرابع

 «.( بسادحة الجن ي المجهول في م نية غزة22/28/8024)
وأهاب البيان بكافة أبناء دحركة فتح في قطاع غزة للمشاركة في إيقا  الشعلة إيذانًا بب ء فعاليات 
االدحتفال بالذكرى في كافة مدحافظات قطاع غزة. وأك ت دحركة فتح في غزة، ضرورة االلتزام والتقي  

ال ُيسمح ألي »لفعاليات التي تقرها وتوافق عليها الهيئة القيا ية العليا للدحركة في القطاع، وقالت: با
فعاليات باسم الدحركة بهذا الخصوص من  ون مصا قة مسبقة دحفاظًا على ودح ة الدحركة 

 «.وتماسكها
82/28/8124، األيام، رام هللا  

 
 االحتالل بصيغته الحالية إنهاءقرار خطورة تقديم مشروع  تحذر من "الديمقراطية" .21

.  األمناالدحتالل في مجلس  إنهاءتواصل الرفض الفلسطيني لمشروع قرار وكاالت: -المدحتلةالق س 
فق  قالت الجبهة ال يمقراطية لتدحرير فلسطين في بيان امس إن تأكي  صائب عريقات، رئيس  ائرة 

ع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس المفاوضات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التدحرير أن مشرو 
المخالفة في نصوصها لبرنامج ووثائق اإلجماع »األمن سيعرض على التصويت بصيغته الدحالية 
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الوطني الفلسطيني، وقرارات الشرعية ذات الصلة، يشكل تدح يًا لإلرا ة الوطنية الفلسطينية ولمواقف 
عا ته إلى اللجنة التنفيذية وا عا ة اإلجماع الوطني التي  عت إلى سدحب المشروع من الت  اول، وا 

صياغته بما يضمن الدحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، ويس  الثغرات الواسعة التي 
يتضمنها المشروع الدحالي، خاصة بما يتعلق بالدح و ، والمياه، واالستيطان، والق س، والالجئين، 

آللية الدحالية والتي أثبتت فشلها، وأنها مجر  غطاء ومب أ تبا ل األرض، وتم ي  المفاوضات وفقًا ل
لالدحتالل اإلسرائيلي ليواصل مشاريعه الع وانية في توسيع االستيطان، واألسرلة، والتهوي ، والقتل 

 «.واالعتقال، وت مير البيئة الفلسطينية وتكريس التبعية االقتصا ية واألمنية للسلطة الفلسطينية
في بيانها من خطورة تق يم المشروع بصيغته الدحالية للتصويت، خاصة  ودحذرت الجبهة ال يمقراطية

بع ما تكشفت كامل بنو ه الهابطة للرأي العام الفلسطيني والعربي، والمالبسات والصفقات التي رافقت 
صياغته وتع يله، وبه ف إرضاء الواليات المتدح ة ولو على دحساب الدحقوق الوطنية المشروعة 

 لشعبنا الفلسطيني.
82/28/8124، الدستور، عّمان  

 
 عرب: عين الحلوة ليس لإلرهاب أبواللواء صبحي  ةالفلسطيني يةرئيس اللجنة األمن .20

النيابية اللبنانية فؤا  السنيورة من وف  من اللجنة « المستقبل»اطلع رئيس كتلة : «الدحياة» -بيروت 
تقوم به اللجنة والقوة األمنية المنبثقة  ما أجواءالفلسطينية العليا المشرفة على المخيمات على  األمنية

على امن المخيم  إيجاباً منها على صعي  الدحفاظ على االستقرار في مخيم عين الدحلوة بما ينعكس 
 والجوار وصي ا.

شردحنا »عرب الذي قال:  أبوتق م الوف  رئيس اللجنة قائ  األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبدحي 
سطيني الموجو  وضع المخيمات في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني الطيف الفل ألوانباسم جميع 

القوة األمنية » أنوأوضح «. فيها وخارجها وتدح ثنا بطبيعة الدحال في الوضع األمني في المخيمات
شخاصًا بتهمة تزوير عمالت وال يزال التدحقيق مستمرًا أتفعل  ورها بج ية ضمن المخيم وكنا اعتقلنا 

ال ولة مع  إلىوتم اعتقالهم وسلمناهم « السراي»بالسطو على صي لية  أفرا ام ق أياممعهم، وقبل 
«. الهاربين من القانون أوالمخيم لن يكون ملجأ لإلرهاب والسارقين  إن هذارئيس العصابة. ونقول 

سيتم بع  فترة تسليم أشخاص قاموا بعمليات تزوير وسيتم تسليم كل »انه  إلىعرب  أبوولفت 
 «.وصي ا والجوار وادح  إنناض  صي ا، فندحن نعتبر  أوعمال ض  المخيم شخص يقوم بأ

82/28/8124، الحياة، لندن  
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 الفلسطيني واإليراني في آن واحد التحديتواجه  "إسرائيل"نتنياهو:  .22
قال رئيس الدحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم خالل اجتماعه مع السيناتور : 42عرب 

 زي جراهام، إن إسرائيل تواجه تدح يين كبيرين في آن وادح : التدح ي الفلسطيني والتدح ي األمريكي لين
 اإليراني.

. وأضاف: "هذه هي "وقال نتنياهو: "نواجه اليوم تدح يين كبيرين. أولهما يأتي من الطرف الفلسطيني
دحريض يؤ ي السلطة الفلسطينية ذاتها التي تتعاون مع دحماس وتدحرض  ائما ض  إسرائيل، وهذا الت

لقاء زجاجة دحارقة على طفلة إسرائيلية صغيرة، وأنا إإلى اعت اءات مثلما شه نا قبل يومين دحيث تم 
 ."أشي  باألجهزة األمنية على قيامها باعتقال اإلرهابيين الذين نفذوا هذا االعت اء

فرض وتابع: "هذه السلطة الفلسطينية ستدحاول طرح مشروع قرار على مجلس األمن يه ف إلى 
شروط علينا تمس بأمننا.  أو  أن أع ك بأننا سنقف بدحزم وسنرفض هذه اإلمالءات. هكذا ما فعلناه 

  ائما وسنواصل فعله".
واشتكى نتنياهو من قيام مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التدحرير الفلسطينية، صائب عريقات 

اوضين الفلسطينيين صائب عريقات ق  كبير المف"، وقال نتنياهو لضيفه إن " اعش"بتشبيه إسرائيل بـ 
 ." اعش"قارن بين إسرائيل وال ولة اإلسالمية 

: "التدح ي الثاني الذي يواجهنا يأتي األمريكي يثه للسيناتور دحوتابع رئيس الدحكومة اإلسرائيلية موجها 
أن من إيران. قامت إيران اليوم بتجربة طائرة انتدحارية من  ون طيار ولست بدحاجة إلى إقناعك ب

المهمة العليا التي تواجهنا هي منع هذا النظام الخطير من امتالك األسلدحة النووية. أعتق  أن 
المطلوب هو عقوبات أوسع وأكثر صرامًة. أردحب ب ورك القيا ي في إطار هذه الجهو  وأعتق  أن 

أن تقف  هذا األمر مهم بالنسبة لسالمة العالم كله. هناك لدحظات في التاريخ دحين يجب على ال ول
سرائيل تقف دحازمًة دحيال هتين القضيتين".    دحازمًة وا 

 87/28/8124، 42عرب 
 

 ال نقبل بتقسيم القدس حتى لو كان الثمن عدم التوصل إلى تسويةلبيد:  .23
وزير المالية السابق يائير ، أن نظير مجلي، عن 82/28/8124، الشرق األوسط، لندنذكرت 

اخلية في دحكومة إسرائيل خالل األيام األخيرة للدحرب على لبي ، كشف عن جانب من النقاشات ال 
قطاع غزة، فقال إن نقاشات دحا ة  ارت دحول التوجه االستراتيجي. وأك  أنه كان باإلمكان التوصل 
إلى اتفاق مع الفلسطينيين والمصريين على ته ئة من نوع آخر، يكون في أساسها إطالق مفاوضات 

سالح. لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خاف من الثمن الدحزبي سالم وتصبح فيها غزة منزوعة ال
 الذي ق  ي فعه، وتصرف بجبن وبال مسؤولية.
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وأضاف لبي ، الذي كان يتدح ث في ن وة سياسية بم ينة دحولون، ضمن منت يات السبت، أمس، أن 
تها وتذمرات الدحرب أ ت إلى وضع تطالب فيه دحركة دحماس بوقف القتال، بفضل الضربات التي تلق

السكان الفلسطينيين. وب أ الدح يث عن إعمار غزة. وطردحت ع ة عروض للتعاون مع ال ول العربية 
المعت لة و ول الغرب الص يقة التفاق تعو  فيه السلطة الفلسطينية إلى القطاع والب ء بمفاوضات 

ه المبا رة، تشارك إسرائيل سالم، وفقا للمبا رة األميركية المسنو ة من االتدحا  األوروبي. وبموجب هذ
مع ال ول العربية في مؤتمر إعمار غزة، الذي التأم في القاهرة. ولكن األبدحاث التي جرت في 
الكابينت )المجلس الوزاري المصغر في الدحكومة اإلسرائيلية(، الذي تولى إ ارة الدحرب، شه ت 

يا ة تسيبي لفني، ت عو إلى ودحزب الدحركة بق« يوج  مستقبل»صراعا بين كتلتين، وادح ة من دحزبه 
 التجاوب مع المبا رة، وأخرى من اليمين المتطرف الذي يرفض استئناف المفاوضات السلمية.

وق  دحسم األمر، أضاف لبي ، بموقف خاطئ وجبان من نتنياهو، الذي انضم إلى اليمين المتطرف. 
طا الستئناف وهكذا، ضاعت فرصة دحقيقية لنزع السالح عن قطاع غزة، الذي وضعناه شر 

 المفاوضات، كان با يا أن األطراف المختلفة تقبل به.
وسئل لبي  إن كان الطرف الفلسطيني مؤهال للمفاوضات السلمية، وماذا كان موقفه لو أن 
الفلسطينيين طردحوا قضية الق س الشرقية، كما يطردحونها اآلن، عاصمة لل ولة الفلسطينية. فأجاب: 

يم الق س دحتى لو كان الثمن إجهاض المفاوضات، فال أدح  يوافق على أنا شخصيا أرفض إعا ة تقس"
تقسيم عاصمته. ولكن في المفاوضات يجري الدح يث من أجل التوصل إلى صياغات يتنازل فيها 

  ."كل طرف، ويتوصالن إلى تفاهمات. فهناك دحلول أخرى لقضية الق س من  ون إعا ة تقسيمها
لبي  قال إن "الق س ليست مكانا، هي الفكرة ، أن 82/28/8124 الحياة الجديدة، رام هللا،وأضافت 

 التي تشكل اإلسرائيلية، وأساس الروح الجماعية بالنسبة لنا"، دحسب تعبيره.
وأضاف: "يمكن التوصل إلى تسوية  ون التخلي عن الق س. ندحن لن نقبل بتقسيم الق س مهما 

: "ال ول ال تجري مفاوضات على دحصل دحتى لو كان الثمن ع م التوصل إلى تسوية". وقال
 عاصمتها".

وقال لبي  أن ال ولة الفلسطينية ال تعنيه، زاعما أن "المثل األعلى بالنسبة للفتيان الفلسطينيين ليس 
)الرئيس الشهي  الرادحل ياسر( عرفات و)الرئيس مدحمو  عباس( أبو مازن بل هؤالء الناس الذي 

 رؤوسا".يضعون أقنعة سو اء على وجوههم ويقطعون 
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 في منطقة الشمال متطوراً  بحرياً  ئ حاجزاً شتن "إسرائيلالقناة الثانية: " .24

كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية مساء اليوم أن إسرائيل تعمل على إقامة دحاجز بدحري قرب : 42عرب 
قة رأس الناقورة لمنع عمليات تسلل بدحرية من الشمال، مشيرة إلى أن دحاجزا مماثال أقيم في منط

 الجنوب لمنع التسلل من قطاع غزة.
وقال تقرير القناة الثانية أن الدحاجز مزو  بأجهزة استشعار متطورة ويه ف إلى كشف عمليات التسلل 

 فوق وتدحت الماء من جنوب لبنان ومن قطاع غزة.
وأضاف التقرير أن أجهزة االستشعار المستخ مة تتيح للجيش اإلسرائيلي الكشف عن تدحركات 

وأوضح أن عمليات إقامة الدحاجز تتم تدحت دحماية سفن  غواصات. أو مراكب بدحرية أو غواصين
 دحربية وبمساع ة شركات أمريكية وأوروبية. 

وأضاف التقرير أن دحاجزا مماثال أقيم قرب كيبوتس 'زيكيم' الذي شه  عملية التسلل التي نفذها 
ي في ظل جهو  يبذلها دحزب هللا لتعزيز الكومان وز البدحري التابع لكتائب القسام. وقال إن ذلك يأت

 ق راته البدحرية.

 87/28/8124، 42عرب 
 

 مصنعا في القدس 12مخطط صهيوني إلقامة  .25
مصنعًا في  28كشفت مصا ر إعالمية عبرية، النقاب عن مخطط صهيوني إلقامة : الق س المدحتلة

خان األدحمر، المقامة على مستوطنة "ميشور أ وميم"، االستيطانية الصناعية الواقعة في منطقة ال
وأشارت صدحيفة "كول هعير"  أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدحيط م ينة الق س المدحتلة.

األسبوعية العبرية، إلى افتتاح سلطات االدحتالل مصنعا ج ي ا األسبوع الماضي، ُيعرف باسم "بيزك 
 ا آخر خالل الفترة المقبلة.مصنع 28تكستال" في المنطقة الصناعية، فيما يجري العمل على بناء 

 87/28/8124لإلعالم، المركز الفلسطيني 
 
 عوز: نحن نقترب من الهاوية  عاموساألديب اإلسرائيلي  .26

عّبر األ يب اإلسرائيلي عاموس عوز، عن تشاؤمه من مستقبل إسرائيل وقال إنها تقف : 42عرب 
 ."متص ع"قريبا من الهاوية، ووصف المجتمع اإلسرائيلي بأنه 

، وقال إن "سيء ج ا"ووصف عوز في مقابلة مع القناة اإلسرائيلية الثانية الواقع اإلسرائيلي بأنه 
الصهيونية ليست بدحال جي . ندحن نقف قريبا ج ا من الهاوية. ب ون دحل ال ولتين ستنشأ إما  ولة "

 أبرتهاي  عنصرية أو  ولة عربية. وال أدحس  أبناءنا وأدحفا نا على أي من الدحالتين'.
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ووصفهم بالنازيين، قال:  " مغة الثمن"وعصابات  "فتيان التالل"ودحين سئل عن انتقا اته لعصابات 
'ال أعتذر عن تسمية مجموعة إسرائيلية بالنازيين الج  ، هناك الكثير من التشابه بينهم وبين تلك 

 المجموعات في أوروبا، هؤالء يدحرقون المساج  وهؤالء يدحرقون المساج '.
 87/28/8124، 42عرب 

 
 المقاومة الشعبية على اسم الشهيد أبو عين نشطاءاالحتالل يهدم قرية أقامها  .27

أزالت قوات االدحتالل بالقوة، مساء امس، "قرية الشهي  الوزير زيا  أبو : الدحياة الج ي ة -بيت لدحم
عين"، التي أقامها نشطاء المقاومة الشعبية على أراٍض مه  ة بالمصا رة قرب تجمع "غوش 

 عتصيون" االستيطاني جنوب بيت لدحم، وصا رت الخيام التي نصبها النشطاء.
وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الج ار واالستيطان جنوب الضفة مدحم  مدحيسن، إن قوات 
االدحتالل فرضت طوًقا أمنًيا على القرية التي أقامها النشطاء ظهر امس، ثم اقتدحمتها لتقع مواجهات 

جنو  االدحتالل، أ ت إلصابة شاب في ي ه. وأوضح أن إقامة هذه القرية جاء بين المشاركين و 
كرسالة سياسية لالدحتالل والعالم، مؤكً ا، أن المقاومة الشعبية ستقيم قرى ج ي ة في مناطق مختلفة، 

(. وأضاف أن إقامة القرية  ون إسالة ال ماء أو تعرض 2( و)زيا  أبو عين 8)زيا  أبو عين 
 عتقال، هي إدح ى رسائل الشهي  أبو عين.المشاركين لال

 82/28/8124، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 وحدة استيطانية 1830 لبناءاالحتالل يخطط  .28

العبرية النقاب امس عن انه  "يروشاليم"كشفت اسبوعية الق س  :كامل إبراهيم  -الق س المدحتلة 
جنوب الق س، فق  تم ا خاله  "أرنونا"وعلى الرغم من ان مخطط البناء االستيطاني في سفح منطقة 

االسبوع الماضي الى اللجنة المدحلية للتنظيم والبناء اإلسرائيلية في الق س الجراء م اوالت خاصة 
 ال خال المستوطنة في دح و  الق س مع انها جزء من اراضي الضفة الغربية المدحتلة.

ودح ة استيطانية في  2220وي ور الدح يث عن مخطط موقع خالف واسع النطاق يتضمن اقامة 
طابقا وابراج اخرى بارتفاع عشرة وتسعة طوابق وتتعلق  82ابراج متع  ة الطوابق يتكون بعضها من 

 معظم االعتراضات بصعوبة المواصالت الى المنطقة.
 82/28/8124، الرأي، عّمان
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 تهميوجهون نداء لبابا الفاتيكان إلنقاذ حيا "إسرائيل"األسرى المرضى في سجون  .29

وجه األسرى المرضى الفلسطينيون، الذين تعتقلهم سلطات االدحتالل اإلسرائيلي في : الدحياة –غزة 
سجن مستشفى الرملة وسط إسرائيل، ن اًء إنسانيًا إلى ق اسة البابا فرنسيس والمؤسسات ال ولية 

المستمرة، واإلنسانية والدحقوقية الت خل من أجل إنقاذ دحياتهم من خطر الموت نتيجة معاناتهم 
وجاء ن اء األسرى إلى ق اسة البابا لمناسبة  واإلهمال الطبي المتعم ، وتفشي األمراض في أجسا هم.

 ذكرى ميال  السي  المسيح عليه السالم.
 82/28/8124، الحياة، لندن

 
 متعمداً  سبع حاالت مرضية مزمنة في عسقالن تعاني إهماال طبياً  ":والمحررينشؤون األسرى " .31

قالت هيئة شؤون األسرى والمدحررين أمس، إن هناك سبعة أسرى، من ذوي  :الدحياة الج ي ة – رام هللا
الدحاالت المرضية الصعبة، تقبع في سجن عسقالن وتمارس اإل ارة بدحقهم إهماال طبيا دحقيقيا، وال 

 يق م لهم سوى المسكنات.
 82/28/8124، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ساعات كهرباء في غزة ستعودة جدول القطاع:  في الطاقةنائب رئيس سلطة  .30

أك  نائب رئيس سلطة الطاقة، فتدحي الشيخ خليل، أن قطاع غزة سيشه  : يدحيى اليعقوبي - غزة
ساعة قطع، نتيجة نفا  األموال  28اليوم األدح  عو ة العمل بنظام ست ساعات وصل كهرباء مقابل 

 وكميات الوقو  الوار ة لمدحطة الكهرباء.
لشيخ خليل لـ"فلسطين": "لم تأت المندحة القطرية دحتى اللدحظة األمر الذي أوصلنا إلى الوضع وقال ا

الدحالي"، مشيرًا إلى مندحة ق متها قطر العام الماضي، فيما وع ت بتق يم مندحة أخرى، وبناًء على 
م من ذلك قامت شركة الكهرباء بشراء وقو  من أموالها، وع م تدحويل المندحة ونفا  األموال يمنعه

 شراء الوقو ".
وتابع "هيئة البترول في رام هللا ال تزو نا بالوقو  إال بوجو  أموال مدحولة مسبقًا من الشركة أو من 

 خالل المندحة التي لم تصل بع "، وقال "ال نعلم اآلن إن كان هناك مندحة قطرية أم ال؟".
إ ارة كميات الوقو  المتوفرة، الفتًا وفي هذا الشأن، بين أن غزة ُتعاني من أزمة دحقيقية سيتم ِخاللها 

 إلى أن شراء كميات إضافية من الوقو  مرتبط بجباية أموال الكهرباء من المواطنين.
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و عا دحكومة التوافق إلى تدحمل مسؤولياتها، والنظر إلى القطاع ِخالل اجتماع الوزراء المقرر 
 األسبوع الدحالي، إليجا  دحلول واستقرار األمور فيه.

 87/28/8124، ون الينفلسطين أ
 
 غزة: تفجير صالون تجميل في بيت الهيا .32

فجر مجهولون صالون تجميل )كوافير( في بل ة بيت الهيا شمال قطاع غزة ليل : الدحياة –غزة 
السبت، في وادح ة من سلسلة تفجيرات في األشهر األخيرة تعكس انفالتًا أمنيًا غير مسبوق  -الجمعة 

 .8001لقطاع عام منذ سيطرت دحركة دحماس على ا
وقالت مصا ر مدحلية إن مسلدحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة خارج صالون التجميل وسط بل ة بيت 
لدحاق أضرار ما ية في منشآت مجاورة، لكنه  الهيا. وأ ى االنفجار إلى إشعال دحريق في الصالون وا 

 لم يسفر عن وقوع مصابين.
أو ينتمون  "القاع ة"أو  " اعش"ظيم ال ولة اإلسالمية وُيعتق  أن أصوليين متش  ين يعتنقون أفكار تن

 .الهجوم إليهما، يقفون وراء
 82/28/8124، الحياة، لندن

 
 "الدستور الذي نريد لفلسطين"الثانية من  المسودةإطالق  :رام هللا .33

ء، مدحم  بالص: أطلق المركز الفلسطيني لقضايا السالم وال يمقراطية، ومركز الق س للنسا -رام هللا 
أمس، المسو ة ال ستورية الثانية من "ال ستور الذي نري  لفلسطين"، وذلك خالل مؤتمر صدحافي عق  

وتدح ث في المؤتمر، ممثلون وممثالت عن المركزين، دحول أهمية  في فن ق "الموفنبيك" برام هللا.
ل، فيما تناول العملية ال ستورية بصفتها آلية عمل كفادحية لمواجهة االدحتالل ورفع الظلم واالستغال

الشبان من ممثلي لجنة الظل ال ستورية الشبابية، أهم الموا  ال ستورية التي تضمنتها المسو ة الثانية 
 من "ال ستور الذي نري ".

 82/28/8124، األيام، رام هللا
 
 فلسطينيين في الخليلراضي الأمستوطنون يعتدون على  .34

اعت ى مستوطن من مستوطنة مابو وتان، اليوم السبت، على راعي أغنام من : قنا – الضفة الغربية
 بل ة عرابة جنوب غرب جنين في الضفة الغربية المدحتلة.
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وذكرت مصا ر أمنية فلسطينية أن المواطن عما  زهير تعرض للضرب من قبل دحارس المستوطنة 
 المقامة فوق أراضي عرابة، أثناء رعيه للماشية في أرضه.

الصعي  نفسه، رش مستوطنو سوسيا المقامة على أراضي بل ة يطا جنوب الخليل، اليوم، وعلى 
 مسادحات من أراضي المواطنين الزراعية بموا  كيماوية ما تسبب بتلف مدحاصيلها.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الج ار واالستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن ع  ا من 
ي المواطنين الزراعية التي تعو  ملكيتها لعائلة مدحم  مغنم في قرية سوسيا، المستوطنين رشوا أراض

 بموا  كيماوية ما تسبب بتلف مسادحات مزروعة بالشعير والبرسيم.
 82/28/8124، الشرق، الدوحة

 
 من المستفيد من سلسلة االغتياالت بمخيم اليرموك؟تقرير:  .35

وعمليات تصفية في مخيم اليرموك جنوب تطرح األدح اث األخيرة من اغتياالت : الجزيرة نت
العاصمة السورية  مشق مجموعة من األسئلة، يب و الكثيرون عاجزين أمام اإلجابة عنها، بينما يظل 

 الدحصار والدحرب سي ي الموقف في المخيم.
فمنذ ب ء المفاوضات الرامية إلى تدحيي  المخيم عن سادحة الصراع ال ائر في البال  وتخفيف وطأة 

اة اإلنسانية عن آالف الم نيين  اخله، شه  المخيم ع ة اغتياالت لشخصيات بارزة، كان آخرها المعان
اغتيال أمين سر دحركة فتح مدحم  قاسم طيراوية والناشط اإلغاثي مدحم  عريشة في شهر 

  يسمبر/كانون األول الدحالي.
ت ألشخاص مجهولي وبينما لم تتبن أي جهة عمليات االغتيال تلك، دحيث نسبت عمليات االغتياال

الهوية، يرى الكثير من ناشطي المخيم أن من يقوم بذلك يه ف إلى زرع الفتنة ووأ  أي مدحاوالت 
 إلدحالل السالم في وادح  من أكبر المخيمات الفلسطينية في ال اخل السوري.

إلى أن ما وصفه ببعض الخاليا النائمة  -ناشط إعالمي من جنوب  مشق-ويذهب فاروق الرفاعي 
لتابعة للنظام السوري أو بعض المجموعات التابعة لـتنظيم ال ولة اإلسالمية هي من تقف وراء ا

 عمليات االغتيال.
المنطقة الجنوبية  -ومنهم بالتأكي  عناصر تابعة للنظام-ويضيف الرفاعي للجزيرة نت " خل اآلالف 

ة فيها، وكذلك خالل توزيع أثناء فتح معابر بل ات بيت سدحم وببيال بع  توقيع اتفاقيات المصالدح
 المساع ات اإلنسانية في مخيم اليرموك ليشكلوا خاليا نائمة".
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ويشير الناشط إلى أن مجموعات تابعة لتنظيم ال ولة وبع  صراعها المسلح مع مقاتلي أكناف بيت 
المق س وجبهة النصرة للسيطرة على المخيم تم إرغامها على التقوقع  اخل دحي الدحجر األسو  

 الصق للمخيم، و"الدحظنا ب ء مسلسل االغتياالت بع  ذلك بفترة قصيرة"، على دح  قوله.الم
ويؤك  الرفاعي المكانة الكبيرة التي يدحتلها األشخاص الذين اغتيلوا، فهم أناس يسعون للدحل ويملكون 
رغام الجمي ع شعبية بين الم نيين، مما يعني أن اله ف هو تصفية كل من يدحاول تدحيي  المخيم، وا 

يضيف -على ال خول في صراعات جانبية تخ م مصلدحة النظام أواًل وأخيرًا، وهو الذي يدحاول 
 على ال وام أن يؤك  للمجتمع ال ولي أن الب يل الودحي  عنه هو الفوضى. -المتدح ث

 العمل اإلغاثي
مخيم ويتذكر الرفاعي بكل دحسرة ال ور الذي لعبه ناشط اإلغاثة عريشة، إذ كان أدح  أهم نشطاء ال

المسؤولين عن تسلم المساع ات وتوزيعها، وهو العمل الذي توقف تمامًا بع  اغتياله، وأما طيراوية 
"فكان وجو ه مهمًا للضغط على منظمة التدحرير الفلسطينية لتقوم بواجباتها تجاه الم نيين، والعمل 

عا ة النازدحين لبيوتهم من  ون ت خل ال  نظام".ألجل المصالدحة وفتح معبر المخيم وا 
ويرى الناشط أن االغتياالت ستعطل كل مساعي تدحيي  المخيم، فالجميع اليوم يشعر بالخوف 

 وصعوبة العمل بدحرية، ودح يث الشارع اليومي هو َمن سيكون اله ف التالي لعمليات التصفية؟
من جهة أخرى، يرى م ير مركز فجر برس اإلخباري أدحم  عوض أن ع م التزام زعامات الجبهة 

بية لتدحرير فلسطين القيا ة العامة و مشق وكل من يقاتل إلى جانبها من فصائل فلسطينية الشع
بالمبا رة األخيرة التي وقع عليها كل من النظام والكتائب  اخل المخيم، يؤك  أن النظام السوري ال 

نما يه ف إلى "ت مير المخيم تماشيًا مع المشروع الصه يوني يرغب في دحل األزمة وفك الدحصار، وا 
 إلنهاء دحق عو ة الالجئين الفلسطينيين إلى  يارهم".

ويضيف عوض للجزيرة نت أن "النظام وفصائل فلسطينية عجزا عن تركيع المخيم بالدحرب والقصف 
والدحصار وقتل الناس جوعًا، فتم اللجوء إلى هذه العمليات بع  ب ء الدح يث عن مبا رات لدحل األزمة 

ب العسكرية وجبهة النصرة في ما بينها، وبين األهالي والكتائب به ف إشعال الفتنة بين الكتائ
 والجبهة من جهة أخرى".

ويقول الناشط اإلعالمي إنه لن يكون لعمليات االغتيال أثر كبير على مبا رات تدحيي  المخيم، معبرا 
عجز عن عن تفاؤله بـ"عجز النظام هذه المرة أيضًا عن تفتيت النسيج االجتماعي  اخل المخيم، كما 

 تركيعه بسالح الجوع".

 82/28/8124، الجزيرة نت، الدوحة
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 األسبق خبيرًا إلعادة إعمار غزةاألردني األمم المتحدة تختار وزير المياه  .36
اختارت األمم المتدح ة وزير المياه والري األسبق مدحم  النجار خبيرا إلعا ة البنية التدحتية في : عمان

ه وري دح يثة في مختلف أندحاء القطاع، ومن المتوقع أن يغا ر قطاع غزة، وخاصة إع ا  شبكة ميا
 اإلعمار. إعا ةالنجار األر ن لإلقامة في قطاع غزة قريبا للمباشرة في اإلشراف على مشاريع 

يذكر أن النجار استلم وزارة المياه والري في عه  دحكومتي النسور والرفاعي، وسبق له أن أع   راسة 
واقع المياه ودحاجات المناطق منها، والمتوفر من مصا ر المياه والمشاريع تتناول  8020موسعة عام 

 بطريقة علمية دح يثة. 8021الكبرى دحتى عام 
82/28/8124، السبيل، عّمان  

 
 األردنيين األسرىإلى القيام بواجبها تجاه  الحكومةتدعو  "فداء" .37

قال الناطق اإلعالمي باسمه استنكر فريق  عم األسرى اإلعالمي "ف اء" عملية اعت: خليل قن يل
 .األسرىاألسير المدحرر أنس أبو خضير، معتبرا اعتقاله تكميما ألفواه الناشطين في قضية 

 خضير. أبوالمدحرر ادحم   األسيرعنه وعن شقيقه  باإلفراجوطالب 
في  األر نيين األسرىوطالب فريق "ف اء" في بيان صا ر عنه أمس الدحكومة بالقيام بواجبها تجاه 

 على اعتقال األسرى المدحررين والعاملين للقضية. إق امهاون االدحتالل وتدحريرهم، ب ل سج
وأك  فريق "ف اء" انه ماض في  عم قضية األسرى في سجون االدحتالل ولن تثنيه التضييقات "هنا أو 

 .-بدحسب ما ور  في البيان-هناك عن هذا ال رب الذي سلكناه ألجل دحرية أسرانا" 
82/28/8124، السبيل، عّمان  

 
 الفلسطينية تؤكد اصطفافها في مواجهة اإلرهاب المخيمات": الدستور" .38

الماضية ع  ا من  األيامشه ت مخيمات الالجئين الفلسطينيين خالل : جعفر ال قس -عمان
وتأكي  التفافه دحول القيا ة الهاشمية  اإلرهابفي مدحاربة  األر نيالفعاليات الشعبية ال اعمة للموقف 

اع عن األر ن وكافة القضايا العربية وفي مق متها قضية العرب والمسلمين المركزية في ال ف
 فلسطين.

المخيمات الذين عبروا فيها عن  ألبناءوق  دحفلت مواقع التواصل االجتماعي بالع ي  من المساهمات 
وذويه،  وطنه إلىالطيار معاذ الكساسبة،  اعمين جهو  تدحريره وعو ته  األر نيتضامنهم مع البطل 

 .اإلرهابيينسوف يرت  على رقاب  اإلرهابيعيش طويال وان  أنواعتبروا الفكر التكفيري ال يمكن 
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واك  أبناء مخيم ارب  خالل لقاء دحواري  عت إليه لجنة خ مات المخيم بدحضور وجهائه وشيوخه 
رب على ومؤسسات المجتمع الم ني العاملة فيه إنهم ي عمون موقف األر ن في مشاركته في الدح

 تودحي  ورص الصفوف بمواجهة خطر اإلرهاب والفكر التكفيري. إلىاإلرهاب،  اعين 
بقيا ة جاللة الملك عب   األر ن أنرئيس لجنة خ مات مخيم الدحسين فتدحي غياضة  أك من جانبه، 

لى قا رة ع أمنية أجهزةل يها  األر نية، وال ولة اإلرهابهللا الثاني كان  وما طو ا شامخا في وجه 
 مكافدحته والتص ي له ومنع ارتكابه.

الجميع في مخيم البقعة وبقية المخيمات يقفون  أنوقال جمعة النصيرات من وجهاء مخيم البقعة 
 .وأشكالهبكل صوره  لإلرهابصفا وادح ا خلف قيا تهم الهاشمية رفضا 

82/28/8124، الدستور، عّمان  
 
 نيةإسرائيلية تخترق األجواء اللبنا استطالعطائرة  .39

فق  أعلن الجيش  ج   الطيران اإلسرائيلي، اليوم السبت، اختراقه لألجواء اللبنانية.: قنا –بيروت 
البال . اللبناني عن خرق طائرة استطالع إسرائيلية األجواء اللبنانية من فوق بل ة الناقورة جنوب 

ناطق بيروت وأوضح بيان ص ر عن الجيش، أن طائرة االستطالع نفذت طيرانا  ائريا فوق م
 وضوادحيها، ثم غا رت األجواء من فوق بل ة الناقورة.

82/28/8124، الشرق، الدوحة  
 
 مساعد وزارة الخارجية اإليرانية: خالد مشعل سيزور طهران .41

رئـــيس  أنعبـــ اللهيان  أميـــردحســـين  واألفريقيـــةللشـــؤون العربيـــة  اإليرانيـــةمســـاع  وزارة الخارجيـــة  أعلـــن
عالقـات  أن)دحماس( خال  مشعل سـيزور طهـران، مؤكـ ا  اإلسالميةقاومة المكتب السياسي لدحركة الم

 .اب ألم تنقطع  إيراندحماس مع 
خالــ  مشــعل ســيزور  أن أكــ فــارس اليــوم الســبت  أنبــاءيان لوكالــة هعبــ الل أميــروفــي تصــريح ا لــى بــه 

ها دحـــين عـــن موعـــ  اإلعـــالنوســـيتم  اآلنالموعـــ  الـــ قيق للزيـــارة لـــم يدحـــ   لغايـــة  أن وأوضـــحطهـــران، 
لـم تنقطـع فـي  اإليرانيـة اإلسـالميةعالقات دحركة "دحماس" مع الجمهوريـة  إنتدح ي ها بالضبط، وقال: 

 .األوقاتوقت من  إي
 المقاومة هي سر انتصار الشعب الفلسطيني. أن، اإليرانيةمساع  الخارجية  وأضاف
نضـــال الجهـــا  ســـر مقاومـــة واســـتمرار  أن: وأضـــاف عـــم طهـــران لدحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني  وأعلـــن

 المعت ين الصهاينة. أي يودحماس هو امل الشعب الفلسطيني في قطع  اإلسالمي
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والـراي العـام فـي  اإلسـالميةوال ول  اإليرانية اإلسالميةالجمهورية  إن: اإليرانيةوتابع مساع  الخارجية 
 .أب االمنطقة سوف لن تترك الشعب الفلسطيني المظلوم ودحي ا في السادحة 

تالدحمـا وستضـيق  أكثـر، سـيجعل المقاومـة األقصـىاسـتمرار تهويـ  المسـج   أنبـ اللهيان ع أميـرواك  
 الخناق على الكيان الصهيوني.

 87/28/8124، فارس، طهران أنباءوكالة 
 

 فتح سفارتنا في فلسطين يشهدإيران: ننتظر يومًا  .40
رة الخارجيـة الصـهيوني انتق ت الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة، تصـريدحات المتدحـ ث باسـم وزا: طهران

"بــاول هيرشســون"، دحــول "تعلــيم اللغــة الفارســية لمــوظفين مــن الــوزارة، علــى أمــل تــوظيفهم فــي الســفارة 
 الصهيونية في طهران مستقبال".

وفـــي أول ر  فعـــل علـــى هـــذه التصـــريدحات، قـــال رئـــيس لجنـــة األمـــن القـــومي والسياســـة الخارجيـــة فـــي 
روجر ي"، لنا ي الصدحفيين الشباب التـابع للتلفزيـون الرسـمي: مجلس الشورى اإليراني، "عالء ال ين ب

"هــذه أضــغاث أدحــالم، ونســج مـــن الخيــال، إن شــاء هللا يومــًا مــا ســـتفتح إيــران ســفارتها فــي األراضـــي 
 الفلسطينية التي تخلو من "إسرائيل".

 87/28/8124، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 وعلينا التوحد لنصرة فلسطين .."إسرائيل"أرعبت : "القسام" التونسية النهضةنائب رئيس حركة  .42

عضـــو االئـــتالف  نائـــب رئـــيس دحركـــة النهضـــة التونســـية مدحمـــ  العكـــروت.: قـــال نبيـــل ســـنونو - غـــزة
ـــــالعــــالمي لنصــــرة فلســــطين، فــــي تصــــريدحات خاصــــة بــــ قــــ م االدحــــتالل يُ  ه ال يســــتبع  أن"فلسطين"، أن
: "إن هذا وار ؛ ألن الكيان الصهيوني عو نـا اإلسرائيلي على شن ع وان ج ي  على قطاع غزة، قائالً 

أنه كلما اقتربت االنتخابات ل يه، يدحاول جعل القضية الفلسطينية والهجوم على غزة وسيلة لرفع نسبة 
 المؤي ين في االنتخابات".

لكنه أوضح في نفس الوقت أن "الكيان يعيش نوًعا من الرعب لما تعرض لـه فـي االنتهاكـات السـابقة 
ــــ ين القســــام وغيرهــــا مــــن )الدحــــروب  ــــت ر و  كتائــــب الشــــهي  عــــز ال ــــ  أنزل ــــى غــــزة، فق ــــة( عل الع واني

 المجاه ين، الرعب في قلوبهم )اإلسرائيليين(".
وقــال العكــروت: "إن مــا يقــوم بــه الكيــان الصــهيوني خصوصــا فــي القــ س، هــو إجــرام بدحــق المق ســات 

ه اإلجرامــي، فهــو تطــاول علــى األمــة واإلنســانية جمعــاء ولــذلك مــا يقــوم بــه األخيــر إضــافة إلــى جانبــ
 وهو يدحاول تركعيها لدحلوله اليائسة". واإلسالميةالعربية 
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وفيما يخص تكثيف االدحتالل اإلسرائيلي لالسـتيطان فـي الضـفة الغربيـة، قـال السياسـي التونسـي: "إن 
القسـام"، االدحتالل يري  أن يربح الوقت، لفرض أمر واقع على األرض"، لكنه أك  في نفس الوقت أن "

وغيرهــا مــن كتائــب المقاِومــة، "جعلــت بــال الكيــان الصــهيوني ال يهــ أ، ورغــم مــا يقــوم بــه األخيــر مــن 
خزعبالت ودحيل ومدحاوالت لكسب الوقت، فهو لن يكسب؛ ألن إخواننا في فلسطين عو ونا أنهم  ائًما 

 بالمرصا ، ولن يثنيهم شيء عن ه فهم األصلي وهو تدحرير بيت المق س".
"لكــن المطلــوب منــا جميعــا، مــن كــل أدحــرار العــالم التودحــ  ضــ  هــذا الكيــان الغاصــب، الــذي وأضــاف: 

يري  ربح الوقت لفرض أمر واقع، وفـرض االسـتيطان ومدحاولـة تغييـر معـالم بيـت المقـ س؛ والمطلـوب 
منا جميعا أن نتدحرك على المستوى اإلعالمي والسياسي والقانوني ونجن  كل األطراف في كل العالم، 

فاع عن مق ساتنا والوقوف صفا وادح ا ض  هذا الكيان الذي انتهك كل الدحقوق والدحرمات وما يقوم لل 
 به من إجرام ال يقره ال قانون سماوي وال أرضي".

وتابع العكروت: "إن ما ي مي القلب أن دحكام العرب اآلن متنـافرون، وجـزء كبيـر مـنهم دحتـى ال نقـول 
غرب، ولذلك ال نعول كثيًرا علـى هـؤالء الدحكـام، بقـ ر مـا نعـول كلهم، هم عمالء للكيان الصهيوني ولل

على الشعوب وأدحرار العالم"؛ مر ًفا: "المطلوب منـا بـذل الجهـ  بقـ ر مـا نسـتطيع، لكـن ال ُيعـوَّل علـى 
 الدحكام على األقل اآلن".

ونس وقــال: "نجــ  اليــوم انتكاســة علــى مســتوى ثــورات الربيــع العربــي، فــي مصــر وســوريا وليبيــا، فــي تــ
ولكــن نــوع مـن االنتكاســة، لكنــا علـى أيــة دحــال مـا زلنــا مدحــافظين علــى  انتكاسـة،أيًضـا هنالــك ال أقــول 

 نفس ثوري، ولكن لست متفائال تجاه ودح ة الدحكام العرب".
وعن ال ور الذي يتوجب على الشعوب العربية القيـام بـه تجـاه القضـية الفلسـطينية، شـ   علـى ضـرورة 

ــام "بالتدحركــات والمســ يرات والتعــاون مــع الدحقــوقيين، وتجنيــ  أعضــاء البرلمانــات والمدحــامين، وكــل القي
 األطراف الفاعلة والقوى ال ولية المناصرة للدحريات والدحقوق؛ لنصرة القضية الفلسطينية".

وأك  أن االدحتالل اإلسرائيلي يستغل ما تعرضت له "ثورات الربيع العربـي مـن انتكاسـة"، بكـل الطـرق؛ 
وهــو أيًضــا يســتغل األمريكــان والقــوى ال وليــة للضــغط  والكــذب،تمــّرس علــى الخــ اع  موضــدًحا: "الكيــان

علـــى الدحكـــام العـــرب لفـــرض أمـــر واقـــع، ويســـتغلها أيًضـــا بطريقـــة غيـــر مباشـــرة مـــن خـــالل اإلعـــالم 
 الصهيوني والبرلمانيين الموالين له في البرلمانات العالمية".

لطة الفلسطينية بأنه "مس و  وليس هو الطريق ووصف طريق المفاوضات بين سلطات االدحتالل والس
المناسب"، مشيًرا فـي نفـس الوقـت إلـى أن االعترافـات ال وليـة ب ولـة فلسـطين "خطـوة مهمـة، لكـن  ون 
أن نغفــــل مــــا يدحقــــق هــــذه ال ولــــة الفلســــطينية ويجعلهــــا متمركــــزة علــــى أرض الواقــــع، ويجعــــل القضــــية 
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مــا تقــوم بــه المقاومــة الفلســطينية؛ ألن األخيــرة تفــرض الفلســطينية مدحــور اهتمــام كــل  ول العــالم، وهــو 
 واقًعا غير واقع التفاوض والدحوارات التي ال تسمن وال تغني من جوع".

وأكمل نائب رئيس دحركة "النهضة" التونسية، بأن دحركته بص   جمـع "كـل الجمعيـات المهتمـة بالشـأن 
إليجــا  شــبكة تودحــ  الصــف فــي  جمعيــة، فــي مــؤتمر 80الفلســطيني، وعــ  ها يربــو )فــي تــونس( علــى 

هذا الجانب )القضية الفلسطينية( دحتى تكون أعمالنا متدح ة، وفي نفس الوقت سنسعى للقيام بدحمالت 
لجمــع تبرعــات عينيــة أو ماليــة، وكســب مــا أمكــن مــن تأييــ  مــن البرلمــانيين والدحقــوقيين للضــغط علــى 

 فل الصدحية أو اإلغاثية". الساسة، دحتى يسهل الطريق بالنسبة لنا في تسيير سواء القوا

 87/28/8124، فلسطين أون الين
 
 "الحصار عن غزة لرفع" أوروباحملة في  .43

فعاليـــات تضـــامنية مـــع قطـــاع غـــزة فـــي مـــ ن وعواصـــم أوروبيـــة عـــ ة  أمـــسانطلقـــت : ســـما –رام هللا 
 أعوام. 2للمطالبة برفع الدحصار المفروض على القطاع منذ 

، إن عشـرات المؤسسـات العاملـة فـي "بية لرفع الدحصار عـن غـزةالدحملة األورو "وقال بيان صا ر عن 
ـــة التـــي ستســـتمر دحتـــى  كـــانون الثـــاني ) يســـمبر( المقبـــل، مضـــيفًا أن  22أوروبـــا ستشـــارك فـــي الدحمل

فعاليــات ســتقام فــي لنــ ن وبــرلين وغرناطــة للتضــامن مــع غــزة المدحاصــرة، وللمطالبــة بفــتح معبــر رفــح، 
سكان القطاع دحقهم في وجو  ميناء يـربط غـزة بالعـالم. وأشـار إلـى واإلسراع في إعا ة اإلعمار، ومنح 

أن اليومين الماضيين شه ا فعاليات ع ة في فيينا وهامبورغ بمشاركة المئـات مـن المتضـامنين. و عـا 
المشـاركة فـي الفعاليـات األخـرى لنصـرة مطالـب الفلسـطينيين  إلـىالبيـان مناصـري القضـية الفلسـطينية 

أن تنطلق الدحملة األوروبية اإللكترونيـة اليـوم للتغريـ  مـن أجـل غـزة عبـر مواقـع  ومن المقرر في غزة.
التواصل االجتماعي، ومن خالل أوسمة مدح  ة بسبع لغات أوروبية، للفت العالم إلى معانـاة القطـاع. 
ــــة لرفــــع الدحصــــار عــــن غــــزة شــــعارات )هاشــــتاغ(  ــــة األوروبي ــــي أطلقتهــــا الدحمل ــــة الت وستســــتخ م الدحمل

#OpenGazaPort ،#OpenRafahBorder ،#GazaUnderRubble 
 82/28/8124الحياة، لندن، 

 
 انتهاكًا التفاق التهدئة في غزة 268الفدرالية الدولية:  .44

وثقــت "الف راليــة ال وليــة للدحقــوق والتنميــة"، التــي تتخــذ مــن رومــا مقــرًا رئيســًا لهــا، قيــام االدحــتالل : رومــا
تفــاق الته ئــة الــذي وقعتــه فصــائل المقاومــة الفلســطينية مــع دحا ثــة انتهــاك ال 298"اإلســرائيلي" بتنفيــذ 

 ( برعاية مصرية، و عم  ولي.8024االدحتالل في أعقاب الدحرب األخيرة على قطاع غزة )صيف 
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وفـي بيـان صــدحفي لهـا، أوضــدحت المنظمـة ال وليـة، أنــه بعـ  مــرور أربعـة أشـهر علــى توقيـع تفاهمــات 
، ســّجلت 8024آب )أغســطس(  89و"اإلســرائيلي"، فــي وقــف إطــالق النــار بــين الطــرفين الفلســطيني 

 عشرات الدحوا ث دحول انتهاكات جيش االدحتالل للته ئة المعلنة.
وذكـــرت المنظمـــة، أنهـــا أصـــ رت تقريـــرًا شـــاماًل رصـــ ت فيـــه أبـــرز انتهاكـــات االدحـــتالل للته ئـــة، التـــي 

معظمهـا بدحـق ، وكانـت 8024 يسـمبر  89دحتـى  8024أغسـطس  89وثقتها في الفتـرة الممتـ ة مـن 
الصيا ين الفلسطينيين في عرض بدحر قطاع غزة ضمن األميال البدحرية السـتة المسـموح لهـم بالصـي  

 بدحسب تفاهمات اتفق الته ئة.
( انتهاكات بدحق الصيا ين 202( دحا ثة انتهاك للته ئة؛ منها )298وأوضدحت المنظمة أنها ص ت )

( 22الصــيا ين وقــواربهم، أ ت إلــى إصــابة )( دحا ثــة إطــالق نــار علــى 12الفلســطينيين، كــان منهــا )
( 29( صـــيا ا فـــي عـــرض البدحـــر، و)22( دحـــوا ث مطـــار ة للقـــوارب، أ ت إلـــى اعتقـــال )8صـــيا ا، و)

دحــراق القــوارب  دحا ثــة ادحتجــاز ومصــا رة لقــوارب الصــيا ين، فيمــا بلغــت عــ   دحــوا ث إغــراق وتــ مير وا 
 دحوا ث.( 1( دحا ثة، وكانت دحوا ث منع الصيا ين من اإلبدحار )28)

( دحــوا ث لعمليــات تجريــف وتوغــل لآلليــات العســكرية الصــهيونية فــي أراضــي 2كمــا وثقــت المنظمــة )
( دحا ثـة إطـالق نـار علـى 88المواطنين، تركزت معظمها شرق م ينة خانيونس، إضافة إلى توثيقهـا )

ى جانــب المــزارعين واألراضــي الزراعيــة خاصــة فــي شــمال القطــاع، أ ت إلصــابة ُمــزاِرَعين بجــراح، إلــ
ذلـــك وثقـــت المنظمـــة قيـــام قـــوات االدحـــتالل بـــإطالق النـــار علـــى المـــواطنين علـــى دحـــ و  القطـــاع أ ت 

ـــى صـــيا ي الطيـــور شـــمال قطـــاع غـــزة، أ ت 1( مـــواطنين، و)1إلصـــابة ) ـــار عل ( دحـــوا ث إطـــالق ن
 إلصابة صيا  وادح  بجروح متوسطة، ودحا ثتا قتل على الدح و  الشرقية للقطاع.

 ولية، في نهاية بيانها، االدحتالل بضرورة العمل على وقف انتهاكات وقف إطالق وطالبت الف رالية ال
النــار فــي قطــاع غــزة، وااللتــزام بمــا تــم االتفــاق عليـــه، بمــا فــي ذلــك فــتح المعــابر الدح و يــة مــع غـــزة 
للسماح بت فق البضائع والمساع ات اإلنسانية ومع ات إعا ة اإلعمـار إلـى القطـاع، وااللتـزام بتضـييق 

متــر، والســماح بنطــاق صــي  بدحــري قبالــة  200منطقــة األمنيــة العازلــة  اخــل دحــ و  قطــاع غــزة إلــى ال
ودحذرت المنظمة في الوقت ذاته، من  خول قطاع غـزة فـي مردحلـة ج يـ ة  سادحل غزة إلى ستة أميال.

جميـع  من المواجهة، بع  تكرار االنتهاكات "اإلسـرائيلية" للته ئـة التـي أبرمـت منـذ أربعـة أشـهر،  اعيـةً 
 األطراف الدحترام وقف إطالق النار في القطاع. 

 87/28/8124، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 المتحدة مهدد بسبب مشروع القرار الفلسطيني المالي لألممدعم ال :جراهاميناتور األميركي سال .45

وافـق مجلـس  لينـ زي جراهـام انـه فـي دحـال األميركـيهـ   السـيناتور  :ترجمة الق س  وت كوم -رام هللا
قامـــةاالدحـــتالل وفـــق جـــ ول زمنـــي  بإنهـــاءروع القـــرار الفلســـطيني المطالـــب شـــعلـــى م األمـــن ال ولـــة  وا 

 الفلسطينية فإن الواليات المتدح ة ستوقف التمويل السنوي الذي تق مه للمنظمة ال ولية.
يس الدحكومـة جراهـام خـالل لقائـه بـرئ أضـافلصدحيفة "معاريف" العبريـة، فقـ   اإللكترونيووفقا للموقع 
ـــع المفاوضـــات المباشـــرة بـــين  أيبنيـــامين نتنيـــاهو "ان  اإلســـرائيلية ـــة لمن والفلســـطينيين  إســـرائيلمدحاول

 صعب". أميركيستواجه بر  

 87/28/8124، القدس، القدس
 
  غزة ما بعد العدوان وبدائل حماس المتوقعة: أبو عامر تقييم حالة لعدنان .46

دحرب اإلسرائيلية األخيرة دحتى  خل في إشكاليات  اخلية ما لبث قطاع غزة أن خرج من ال: مق مة
وخارجية ربما ال تقل قسوة وتكلفة عن هذه الدحرب الم مرة، وبخاصة أّن هذه اإلشكاليات طالت جميع 
جوانب دحياة الفلسطينيين في القطاع الذين باتوا يعيشون أوضاًعا صعبة جً ا، ولم تختلف كثيًرا عن 

لدحرب. ومما زا  من معاناة الفلسطينيين المتواصلة في غزة أنها أضدحت الظروف التي عرفوها قبل ا
ن اتخذت لبوًسا قانونًيا أو إنسانًيا أو اقتصا ًيا. لكن النتيجة النهائية أّن  ذات أبعاٍ  سياسيٍة بامتياز، وا 
غزة ذاهبة ندحو انفجار الموقف من ج ي ، من  ون إمكانية التنبؤ بمآالت هذا االنفجار وطبيعته 

 واتجاهه والنتائج المترتبة عليه.
وما يزي  من األوضاع الدحرجة في قطاع غزة وانعكاساتها السلبية على الفلسطينيين، أّن مص رها 
سرائيلية خارجية،  ليس طرًفا وادحً ا بعينه، بل هي أزمة متع  ة المصا ر: فلسطينية  اخلية، وا 

ا يكون ثمة اتفاق عليها. ويدحاول هذا ومصرية إقليمية، وكل طرٍف يعمل لدحسابات مختلفة، وربم
التقييم استشراف الواقع في قطاع غزة على الم يين المنظور والمتوسط، في ضوء تسارع األدح اث 

 فيه، من خالل سلوك األطراف الفاعلة والتطورات المتالدحقة.
 على هذا الرابط:  لالطالع على الورقة كاملة

-862a-4204-4f4c-http://www.dohainstitute.org/release/92a97575
c7d2e1061ce7 
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 محمود عباس آن أوان الرحيل .47
 منير شفيق

منذ زمن بعي  بعي . ولكن عوامل سلبية كثيرى سمدحت في الدحقيقة أوان ردحيل مدحمو  عباس آن 
 بإطالة أم  ردحيله دحتى يومنا هذا. وبعض تلك العوامل ما زال يفعل فعله لتأجيله أكثر فأكثر.

على أن أوان ردحيله اآلن ق  أصبح أشّ  إلدحادحًا، وزا ت العوامل التي أصبدحت تصرخ عليه بأن 
ن أقرب المقربين إليه، كما من قبل الفصائل والشخصيات يردحل. ألن استمراره لم يع  مدحتماًل دحتى م

التي تدحالفت معه وسارت في ركابه. أما قيا ة فتح فهي األعجب من بين جميع ممن يستمرون في 
تأيي ه إذ ما زالت آخر من سيرفع الصوت مطالبًا بأن إصراره على المضي باستراتيجيته وسياسته 

 ى غير معقول أبع  من كل تصّور وخيال.تجاوز كل ما هو غير معقول وصواًل إل
ماذا يدح ث اآلن؟ ما أن وضعت دحرب قطاع غزة أوزارها، وبالرغم من االنتصار العسكري المي اني 

االنتصار. ثم انتقل إلى تعليق المصالدحة الوطنية  إجهاضالذي دحققته، عمل مدحمو  عباس على 
امل في ي ه، وبسط سلطته على قطاع على شروط ثالثة وخالصتها: وضع قرار السلم والدحرب بالك

غزة، كما هو الدحال في الضفة الغربية، مع اإلصرار على أن يوضع سالح المقاومة بأمره تدحت 
أي تصفية سالح المقاومة وأنفاقها ومطار ة كل مقاوم وسدحب سالدحه كما فعل ”. سالح وادح “شعار 

دحصار غزة، والدحصار كل دحصار ه فه ويفعل بالضفة الغربية. وهو ما  فعه إلى اإلسهام النشط في 
 اإلخضاع والتركيع.

هذه الشروط ال يمكن أن توافق عليها فصائل المقاومة جميعًا. األمر الذي يعني أن مدحمو  عباس 
أصبح ُيغني خارج السرب، بما في ذلك السرب الذي كان من دحوله، واعتُِبَر سربه، وهو ما عكسته 

ي عه ه. مما أّ ى إلى شّل م.ت.ف تمامًا. ولكنها لم تع  قا رة اللجنة التنفيذية لمنظمة التدحرير ف
على مجاراته ثم جاءت انتفاضة الق س التي أجبرت نتنياهو على التراجع خالل ثالثة أيام، وجاءت 
بكيري وزير خارجية أميركا إلى عمان ولقائه مدحمو  عباس خصوصًا للته ئة واتخاذ اإلجراءات التي 

الدحتمي إلى الضفة الغربية. وهنا أق مت ” ع واها“ وانتقالفاضة الق س تدحول  ون استمرار انت
األجهزة األمنية بقيا ته وبناء على تعليماته باعتقال المئات من أعضاء دحماس والجها  والجبهة 
الشعبية فضاًل عن ع   من الدحراكات الشبابية. وق  جرى كل هذا بموازاة ما تقوم به قوات االدحتالل 

  س وضوادحيها.في م ينة الق
ثم جاء استشها  زيا  أبو عين ليزي  الهوة بين مدحمو  عباس وشركائه في اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التدحرير الفلسطينية. ففي االجتماع األول وافقهم على غضبهم ومطالبتهم برٍ  يناسب الجريمة، أقله 

امتصاص غضب قيا ة فتح  كان اإلعالن عن وقف التنسيق األمني. ولكن كانت تلك الموافقة بقص 
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وأعضاء اللجنة التنفيذية. فما كا  يمضي يومان دحتى أّجل اجتماع اللجنة التنفيذية لتنفيذ ما اتفق 
عليه؟ ثم أغلق الموضوع ليستعاض عنه بإقامة نصب تذكاري لزيا  أبو عين، أما الرّ  على الجريمة 

ي  سنتين النسدحاب الع و من الضفة فكان بتق يم المشروع الذي ُعِرف، زورًا، بأنه مشروع تدح 
الغربية، إلى مجلس األمن. ولم يمض يوم دحتى دحّول للتع يل بما يتوافق مع المشروع األوروبي 
الموازي تدحت دحّجة تجّنب الفيتو األميركي ليصبح مشروع تصفية للقضية الفلسطينية كما جاء في 

 بيان دحركة الجها .
ت ع ا العو ة للمفاوضات التي ستُقّرر كل شيئ. وهذا ما وكان التع يل يعني إسقاط كل المرجعيا

جعل كثيرين من المؤي ين لنهج التسوية والتوجه إلى مجلس األمن يقولون إن رفض المشروع بدحلته 
المعّ لة أفضل من تص يقه من قبل مجلس األمن. وهذا يعني أن مدحمو  عباس تراجع إلى دح  لم 

 رؤ على نشر المشروع بع  تع يله.يص ر صوت وادح  ي افع عن موقفه أو يج
خارج السرب. طبعًا استخ ام تغري  هنا غير مطابق ولكنه ” مغر اً “األمر الذي ترك مدحمو  عباس 

 مقتضى الَمثل.
واألنكى تلك الضجة التي صدحبت توصيات بعض البرلمانات األوروبية لدحكوماتها باالعتراف بإقامة 

والمقربين من مدحمو  عباس يتخذون منها  لياًل على  ولة فلسطينية دحيث راح بعض اإلعالميين 
صدحة سياسات مدحمو  عباس. ولكن من  ون أن يقولوا لنا أن تلك التوصيات لم تدحمل ج ي ًا ألن 
االتدحا  األوروبي معترف أصاًل بدحّل ال ولتين. وما فعله اآلن هو التوصية باالعتراف بال ولة 

 نياهو يستشيط غضبًا، ويزي  من عزلنه ال ولية.الفلسطينية قبل الدحل، األمر الذي جعل نت
على أن توصيات البرلمانات ال ولية ق مت في اآلن نفسه لنتنياهو ه ية أكبر بكثير من االعتراف 
بال ولة الفلسطينية )المسخ بالتأكي ، واللعنة على القضية الفلسطينية بالتأكي  أيضًا(. وذلك عبر 

وهذا يكفي لع م التصفيق لتلك ”. بيهو ية  ولة إسرائيل“نفسه، تضمين التوصية اعترافًا، في اآلن 
 التوصيات واعتبار ضررها أش  نكرًا.

وخالصة، تكون مدحصلة كل الخط السياسي الذي اتبعه مدحمو  عباس، خاطئة، وفاشلة، وكارثية، 
وفي نفق مس و ، وهابطة من دحضيض إلى دحضيض، وذاهبة إلى مزي  من االنقسام، وأخيرًا وليس 
آخرًا الوصول بعباس إلى أن ينفجر فاق ًا ألعصابه دحين يج  أن كل التع يالت التي أجراها على 
مبا رته في مجلس األمن ليست كافية لتمريرها أميركيًا. وهو ما جعله يقول مستبقًا هذه النتيجة 

نتنياهو  بالقول: إذا لم يمر المشروع المعّ ل في مجلس األمن فسوف تنقطع كل العالقات مع دحكومة
 بما في ذلك، التنسيق األمني. وهذا يعني االستقالة والردحيل على عكس ما تعّو نا.
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ولكن الرئيس مدحمو  عباس لم يلدحظ أن تمرير المشروع المعّ ل يوِجُب االستقالة والردحيل أكثر من 
 ع م تمريره.

ينتفض انتفاضة  لهذا آن لمدحمو  عباس أن يردحل، كما آن للشعب الفلسطيني في الق س والضفة أن
طالق كل األسرى،  شاملة ال تتوقف إال ب دحر االدحتالل وتفكيك المستوطنات من الق س والضفة وا 

 وبال قي  أو شرط. وآن لدحصار قطاع غزة أن يفق  غطاء مدحمو  عباس له وينتهي فورًا.
 ن التنفس.نعم آن لكل الشعب الفلسطيني أن يتنفس الصع اء وآن لالدحتالل واالستيطان أن يتوقفا ع

وآن لسياسات أميركا وأوروبا أن تسقط في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية لتتّوج ما تواجهه من ت هور 
قليميًا وعالميًا.  وسقوط عربيًا وا 

87/28/8124، رأي اليوم، لندن  
 
 رفض إسرائيل المستمر للسالم إذ يهدد مستقبلها .48

 مصطفى كركوتي
ٍر يثير الذعر في النفوس وسرعة غير مسبوقة ال تتوقف عن في عالم تتغير فيه األولويات باستمرا

اإل هاش، تبقى سياسة إسرائيل القائمة على التوسع وتهوي  األراضي العربية وتهجير سكانها ورفض 
االعتراف باستقالل فلسطين، الثابت الودحي  في شرق أوسط  يناميكي يواجه تدح يات كبرى غير 

تفق هذا العالم منذ عق  على األقل على أن رفض إسرائيل مبا رة مألوفة على م ى قرن وَأْزَي . وي
ق  فّوتت فرصتها التاريخية في  8008للسالم في  عب  هللاالملك )ولي العه  آنذاك( السعو ي 

 : االعتراف العربي الشامل.2842الدحصول على ما تري  منذ تأسيسها عام 
و آخر زعماء هذه ال ولة الذي يفوت فرصة كهذه وال شك في أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياه

متهربًا من مسؤوليته االستجابة لرأي عام أميركي و ولي  اٍع لتسوية دحل ال ولتين، بإعالنه المفاجئ 
إجراء انتخابات عامة في العام الج ي . فال دح يث عن السالم وال مساٍع  يبلوماسية لتدحقيق التسوية 

األقل. فسياسة دحكومة نتانياهو، مثلها في ذلك مثل دحكومات  اآلن وليس قبل االنتخابات على
إسرائيلية سابقة، هي الرضوخ لمطالب الكولونياليين الصهاينة: المزي  من التوسع. ودحكومات منادحيم 
سدحق شامير وأرييل شارون، إضافة إلى نتانياهو طبعًا، سباقة في هذا السياق. ولكن يجب  بيغن وا 

ي عزم الفلسطينيين على االستمرار في المطالبة بدحقوقهم وأال تضعف أال تؤثر هذه السياسات ف
جهو  الرئيس الفلسطيني مدحمو  عباس كي يتق م هو ورهط كبير من  ول العالم ندحو مجلس األمن 
بمسو ة قرار يصيغ مستقبل  ولة فلسطين، على رغم مساعي وزير الخارجية األميركي جون كيري 

 ال تفعل.إقناع القيا ة الفلسطينية بأ



 
 
 
 

           37ص                                     3448 العدد:    82/28/8124 األحد التاريخ:

فال ج ي  في سياسة إسرائيل تلك، إذ إن غالبية دحكوماتها باتت منذ دحرب األيام الستة لدحزيران 
أكثر ع اء وتش  ًا، وأصبدحت مناوراتها في التكتيك للتهرب من أي مسعى دحقيقي  2891)يونيو( 

ن )هيو ماكنتوش للتفاوض سياسة رسمية لل ولة. وكان ال يبلوماسي البريطاني الرادحل، اللور  كارا و 
عامًا، ير    41الصا ر عن مجلس األمن إثر هزيمة العرب قبل  848فوت(، صادحب القرار ال ولي 

«. يجب أال نيأس، ربما يكون العام المقبل أفضل»في كل عام يفوت على الفشل في تدحقيق السالم 
مكانية تدحقيق السالم على بإ 2880وبقي اللور  كارا ون متفائاًل بثقة، دحتى وفاته في أيلول )سبتمبر( 

. ولكن يتساءل المرء اآلن ماذا سيقوله هذا الضابط المقيم سابقًا 848أساس دحل ال ولتين وفقًا للقرار 
 في فلسطين االنت اب، وقبلها في قبرص وجامايكا ونيجيريا، لو بقي على قي  الدحياة.

تقاع ه كوزير  ولة للعالقات كان عنوان النشاط الرسمي األخير للور  كارا ون قبل  848القرار 
الخارجية ومن وب بال ه ال ائم في مجلس األمن، وبقي هذا القرار من  ون تنفيذ طوال عمر ست 

دحكومة إسرائيلية. وال يب و أن دحكومة ج ي ة في  28دحكومات بريطانية وثماني إ ارات أميركية وندحو 
ادحتضان هذا القرار لكثير من مبا رات . وعلى رغم 848إسرائيل ستسعى بالضرورة الى تنفيذ القرار 

على قاع ة األرض مقابل السالم، فإنه  2891تشرين الثاني )نوفمبر(  88السالم منذ ص وره في 
أنجح المفاوضات مع مصر وبع ها مع األر ن ولكن ليس مع الفلسطينيين وال السوريين. وجاء بع  

بكل  848الى تطبيق القرار ال ولي  إثر دحرب تشرين األول )أكتوبر( ال اعي 222ذلك القرار 
أجزائه، لكن دحكومات إسرائيل المتالدحقة، م عومة  ائمًا من الواليات المتدح ة، تجنبت تباعًا هذا 
القرار في شقه الفلسطيني واستمرت في سياستها التوسعية. وجاءت بع  ذلك معاه ة السالم لعام 

كارتر ووّقعها بيغن والرئيس المصري مع مصر برعاية الرئيس األميركي السابق جيمي  2812
، فإن الفلسطينيين لم «دحل المشكلة الفلسطينية»الرادحل أنور السا ات. وعلى رغم  عوة المعاه ة إلى 

 يَمثَّلوا في المفاوضات. ومعروف أن السا ات  فع دحياته ثمنًا لتوقيعه على المعاه ة.
نتيجة مواقف إسرائيل التوسعية. وفي مؤتمر وبات السبيل إلى السالم مّذاك مملوءًا بخيبات األمل 

سرائيل وُسِمح لشخصيات فلسطينية من  2882م ري  لعام  تمثلت مصر وسورية ولبنان واألر ن وا 
خارج منظمة التدحرير الفلسطينية بتمثيل الفلسطينيين ضمن إطار الوف  األر ني. ولم يرتِق التمثيل 

دحيث شاركت المنظمة رسميًا  2882مر أوسلو في الفلسطيني إلى مستوى منظمة التدحرير دحتى مؤت
للمرة األولى في مفاوضات السالم مع إسرائيل. وتلى ذلك التوقيع على اتفاقية السالم برعاية 

الرئيس، دحيث تصافح الرادحالن، الزعيم الفلسطيني ياسر « البيت األبيض»روسية في مرج -أميركية
. 222و 848قراري  إلى  على أن االتفاقية تستن  عرفات ورئيس الوزراء إسدحق رابين، وتم التش ي

 إال أن ثمة مبا رات ع ة على م ى العق  الالدحق باءت بالفشل.
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، وأعي  8008وتق م العرب بأهم مبا رة للسالم صاغتها السعو ية في مؤتمر القمة في بيروت عام 
العالم على أن إسرائيل  . ويتفق كثيرون في8001التق م بهذه المبا رة في مؤتمر قمة الرياض لعام 

فوتت فرصة تاريخية برفضها مبا رة شاملة وقوية تستجيب مطلبها التاريخي: اعتراف عربي كامل 
قامة  ولة فلسطينية. و فع رئيسان أميركيان، السابق جورج  2891مقابل االنسدحاب إلى دح و   وا 

أيضًا ولكن من  222و 848 ووكر بوش والدحالي باراك أوباما، باتجاه التسوية على أساس القرارين
  ون ج وى، نتيجة الموقف اإلسرائيلي الرافض.

في تبريره رفض ال عوة األميركية األخيرة للسالم، ي عي نتانياهو أن اإلسالميين سيسيطرون على 
السلطة إذا ُسِمح بتأسيس  ولة فلسطينية مستقلة. قبل ندحو عق ين أطلق بيغن ا عاء مماثاًل عن ما 

بكامل شقَّيها، فإن الضفة الغربية ستتدحول إلى « كامب  يفي »فذت إسرائيل معاه ة قال إنه لو ن
إن »قاع ة إلطالق الصواريخ على إسرائيل. اللور  كارا ون علق على تصريح بيغن آنذاك بقوله: 

ر لهذا ال يبلوماسي البريطاني أن يبقى على قي  الدحياة لقال الشيء«. بيغن ال يغش غير نفسه  ولو ُق ِّ
نفسه عن نتانياهو. بل من المؤك  أن ينضم إلى ركب سياسيين وم``ؤرخين وصدحافيين في أميركا 
وأوروبا، ودحتى في إسرائيل، الذين يتدح ثون اآلن عن ادحتمال أن تلفظ سياسُة دحكومة نتانياهو 

 إسرائيل إلى خارج المنطقة، نتيجة رفضها السالم مع الفلسطينيين.
82/28/8124، الحياة، لندن  

 
 كلهم مع بقاء االحتالل .49

 عوني صا ق
في الب اية وفي النهاية، يبقى "المشروع الصهيوني" مشروعًا استعماريًا كولونياليًا، استيطانيًا إدحالليًا 
عنصريًا، سواء تغطى باألساطير ال ينية التوراتية، أو باألكاذيب العلمانية، من ال يمقراطية الفاس ة 

ك ليس غريبًا أو مستغربًا أن تتصارع األطراف الصهيونية تدحت كل لذل الزائفة.ودحتى االشتراكية 
األعالم، وأن تختلف تدحت كل البيارق، وتظل في النهاية متفقة على عنوان وادح  هو بقاء االدحتالل 
ن اختلفت ل يها الطرق إلى ذلك وأشكال  "اإلسرائيلي" واستمرار االستيطان الصهيوني لفلسطين، وا 

ة ت ين بال تر   كل من يراهن على إمكانية الوصول إلى أي "دحل وسط" مع هذه الدحقيق التعبير.
السلطات العنصرية الدحاكمة في تل أبيب، ويظهر كل دح يث عن "السالم" مضيعة للوقت وخ مة 

 نفسه.للمشروع الصهيوني 
 " ال ائر،اإلسرائيلي” -ليس ذلك فدحسب، بل يتكشف للم قق أن كل المتعاملين مع الصراع العربي 

هم مع بقاء االدحتالل "اإلسرائيلي" واالستيطان الصهيوني لفلسطين، وبالتالي مع تصفية القضية 
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ويشمل ذلك، إضافة إلى األطراف والقوى  الصهيوني.الفلسطينية لمصلدحة االستعمار الكولونيالي 
والمؤسسات ال ولية  السياسية "اإلسرائيلية"، القوى ال ولية النافذة وعلى رأسها الواليات المتدح ة وأوروبا،

 منظمات.التابعة لها، مثل األمم المتدح ة وما ينبثق عنها من 
بعض تلك األطراف يعبر عن مواقفه عبر "القوة الخشنة"، وبعضه من خالل "القوة الناعمة"، 
بالضغط ماليًا و بلوماسيًا، وهناك من يعمل على إفراغ ما يسمى "الشرعية ال ولية" من مضمونها بل 

ا في التآمر وس  الطرق، والبعض األخير بالتواطؤ، إن لم يكن بالتبعية فبالسكوت على ما وتوظيفه
وهكذا هنا توج  بالفعل "مؤامرة  لدحقوقه.يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وقهر وظلم ونهب 

 كونية"، وهو ما يسقط كل مراهنة على أية جهة، سواء كانت الواليات المتدح ة أو أوروبا، أو األمم
المتدح ة بمجلس أمنها وجمعيتها العامة، أو األنظمة العربية في أكثر أزمانها هزااًل ومن ثم تواطؤًا، 
سواء أظهروا "التعاطف" أو أق موا على بعض المواقف والسياسات "الرمزية" التي ال تكون في النهاية 

 ني.الصهيو أكثر من صور للخ اع، تخ م في النهاية البرنامج الصهيوني للمشروع 
ولن نتكلم اليوم على الغرب أو الشرق و ور كل منهما في المؤامرة، وال على العرب ومواقفهم الهزيلة، 
بل سنتوقف أمام بعض مواقف األدحزاب والقوى "اإلسرائيلية" المتصارعة في انتخابات الكنيست 

على ألسنة العشرين من قضية االدحتالل واالستيطان، لنتبين دحقيقتها ولعبتها في آخر طبعة، و 
"المعت لين" أو "المتنورين" منهم، الذين ينظر إليهم البعض فيراهم ض  االدحتالل ومن المطالبين 

(، قوله: "االدحتالل 21/28/8024)-جاء في مقال كتبه ج عون ليفي لصدحيفة "هآرتس"  بإنهائه.
هما خارج النطاق، "اإلسرائيلي" وميزانية األمن، يقرران مصير ال ولة في كل المجاالت تقريبًا، إن

خارج النقاش الجماهيري الدحقيقي، ليسا على الطاولة . تضاف إليهما المستوطنات التي تتسع وتنمو 
 ب ون تمييز"!  -أي دحكومة  -تدحت أي دحكومة 

(، جاء قوله: 29/28/8024)-وفي مقال آخر، كتبه يارون لن ن لصدحيفة "ي يعوت أدحرونوت" 
األغلبية السادحقة تواظب على رفضها السماح بإقامة  ولة فلسطينية "بالنسبة للمسألة المركزية، فإن 

في ظل االنسدحاب إلى مدحيط الخط األخضر واقتالع عشرات آالف "اإلسرائيليين" من أماكن سكناهم 
( المدحتلة، وتقسيم الق س"! ويضيف لن ن عن النتائج المدحتملة لالنتخابات الضفة-المناطقفي )

بة سيناريو ينجح بموجبه إسدحق هيرتسوغ )زعيم دحزب العمل "اإلسرائيلي"( فيقول: "ومع أنه يمكن كتا
في تشكيل ائتالف دحمائمي، فإنه دحتى لو تدحقق هذا االدحتمال الضعيف فليست له أهمية كبيرة، 

وسرعان ما تتفكك الدحكومة أو  الجمهور.فأغلبية ظرفية في الكنيست لن تغير موقف األغلبية في 
وتمتنع عن المواجهة"! بينما يقول ج عون ليفي عن هذه النقطة في مقاله  تخضع لضغط الرأي العام

ولكن  طبيعي.المشار إليه أعاله: "أن تقولوا: رئيس الدحكومة إسدحق هيرتسوغ، هذا يظهر كشيء 
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دحاولوا أن تقولوا: رئيس الدحكومة إسدحق هيرتسوغ سيخلي الضفة من المستوطنات ويقلص ميزانية 
 ضدحك" !!األمن، وستموتون من ال

ومنذ اإلعالن عن موع  االنتخابات، امتألت الصدحف "اإلسرائيلية" عن الدح يث بضرورة التخلص 
عا ته إلى بيته، واتفق مع م المنظرين "المعت لين" على أن السبيل الودحي  إلى ظمن بنيامين نتنياهو وا 

تب تسفي برئيل وفي مقال ساخر عن هذا الدحزب المطلوب إنشاؤه، ك ".ذلك هو تشكيل "دحزب الوسط
(، تدحت عنوان "دحزب الوسط المتطرف"، جاء فيه: 20/28/8024)-مقااًل، نشرته صدحيفة "هآرتس" 

تمامًا على الخط الوهمي  المركز."دحزب الوسط المتطرف موجو  بالضبط في الوسط، في مركز 
 ويضيف: "الوسط المتطرف هو  ين مع كتاب صالة خاص، ليس ".الذي يتوسط اليمين واليسار
إنهم ليسوا يمينًا ولذلك يعارضون  منهم.األي يولوجية ال تسمع  والمبا ئألعضائه موقف أو رأي، 

يعارضون  المستوطنات.ضم )المناطق(، لكنهم أيضًا ليسوا يسارًا ولذلك يوافقون على البناء في 
رائيل" ق مت مقتنعون بأن "إس المسلمين.االستفزاز اليهو ي في الدحرم، لكنهم مع استعراض القوة ض  

كل شيء للفلسطينيين الرافضين، لكنهم مستع ون إلعا ة المفاوضات مرة أخرى ألنهم يري ون 
 ".السالم

 اللعبة.صورة قريبة في بعض جوانبها مما يجري على األرض، لكنها ناقصة لجانب ربما األهم في 
سية هي في االدحتالل"، هذا الجانب يتمثل في تلك األصوات التي تؤك  أن "معضلة "إسرائيل" األسا

مطالبة بشكل واضح بضرورة إنهائه، لكنها سرعان ما تتكشف عن "فرقة ادحتياطية" للم افعين عن 
بقاء االدحتالل واستمرار االستيطان، إذ تج هم مع إقامة " ولة فلسطينية" تأتي نتيجة المفاوضات، أو 

 الكاملة.بانسدحاب أدحا ي، ولكن باشتراطات اليمين 
82/28/8124، ارقةالخليج، الش  

 
 من الصعب إلى األصعب .51

 اليكس فيشمان
 األماكنفي السنة القا مة مكانا سيئا للعيش، وق  يكون أدح   األوسطمن المتوقع أن يكون الشرق 

 –واألخطر في العالم. عن ما تنظر االستخبارات العسكرية وتلمس ما يدح ث وراء الدح و   األسوأ
ترى وتصف  فإنهاـ  إفريقيابنان، مصر، اليمن، السعو ية وشمال ، سوريا، لاألر نإيران، العراق، 

 عالما مليئا بالفسا  االجتماعي ويتهاوى سياسيا ويصبح فقيرا أكثر فأكثر.
النفط، تزي  من  أسعاراالزمة االقتصا ية المزمنة ل ول الربيع العربي اآلخذة في التعمق بسبب تراجع 

الذي سيزعزع أنظمة مستقرة مثل  األمرريا، ليبيا والعراق، االنهيار ال اخلي ل ول مركزية مثل سو 
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الشباب  أوساطإيران ومصر. فقط في السعو ية التي تعتبر  ولة مستقرة وصلت البطالة هذا العام في 
 بالمئة. وليس غريبا أن هناك الكثير من السعو يين في منظمات الجها  العالمي. 20إلى 

م في المجتمع اإلسالمي والنتيجة: الكثير من الدحركات المتطرفة الكثير من الشباب لن يج وا مكانه
ستنشأ من دحول إسرائيل، والكثير من ال ماء اإلسالمية سُتسفك من قبل مسلمين مقارنة مع السنوات 
السابقة، االمر الذي سيسبب صعو  موجة تسونامي عنيفة إلى  اخل الدح و  اإلسرائيلية. اذا كان 

فهو امكانية ع م رص   8021م من أعين االستخبارات العسكرية في عام هناك كابوس سيمنع النو 
وتدح ي  الموجة خالل تشكلها. هذا التوقع المتك ر هو السطر االخير في الوثيقة الشاملة التي ق متها 
ودح ة البدحث في االستخبارات العسكرية إلى هيئة األركان العامة في الدحفل التقلي ي المسمى: تق ير 

ات العسكرية السنوي. وهذا تقلي  ثابت يه ف إلى رسم التوقعات السياسية والعسكرية للسنة االستخبار 
القا مة للنخبة السياسية والعسكرية. هذا التق ير الذي يدحتوي على سلسلة من المخاطر المدحتملة التي 

 ولة يجب ايجا  االجوبة لها يفترض أن يشكل أساس خطة العمل األمنية االقتصا ية السياسية ل
 إسرائيل.

هذه المرة ستسقط التوقعات المتك رة على أكتاف الدحكومة الج ي ة ومجلس وزاري مصغر ج ي ، 
الذي سيدحول المسألة إلى شيء مقلق  األمرج ي  وق  يكون أيضًا وزير  فاع ج ي   أركانورئيس 

ل. غياب أكثر. الشرق األوسط لن ينتظر دحتى الصيف، دحتى تستقر الدحكومة الج ي ة في إسرائي
اليقين وغياب االستقرار واشتعال االدح اث ق  يزعزع المنطقة ب ون تدحذير. وليس غريبا أن 
االستخبارات العسكرية تزعم اليوم أن عمل تق ير سنوي كامل هو أمر غير ممكن ومبالغ فيه. 

 .8021تق ير  قيق فقط في االشهر االولى من العام  إعطاءوتستطيع االستخبارات العسكرية 
لمبنى وزارة ال فاع يجلس رئيس األركان الج ي  غا ي آيزنكوت في الغرفة المؤقتة  21ي الطابق الـ ف

التي تعطى لرؤساء األركان الج  . يدحتمل أن يوضع هذا الملف على أكتافه لع ة أشهر على األقل، 
ض  من عن ما تكون دحكومة ج ي ة وق  يكون أيضًا وزير  فاع ج ي . سيمر وقت دحتى يفهموا من 

ويب أون في اتخاذ القرارات للم ى البعي . دحتى ذلك الدحين سيكون رئيس األركان آيزنكوت الودحي  
األمنية. وسيضطر أن يكون الرقيب دحتى  األجوبة وا عطاءالقا ر على االستمرارية في المجال 

، فق  شارك في تستطيع الفرقة الج ي ة ت فئة كراسيها. إنه يعرف تق يرات االستخبارات العسكرية جي ا
. واآلن يفكر كيف ُيبنى الج ار الواقي من اجل ع م  خول جنون الشرق األوسط إلى  اخل إع ا ها
 بيتنا.

 
 صاحب البيت اختفى
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من زاوية ال ولة العظمى. والسطر  اإلقليميةتب أ تق يرات االستخبارات العسكرية في رسم الصورة 
وج  راعي  ولي. ال يوج  طرف يقوم بترتيب التوازنات هنا بسيط ج ا. في الشرق األوسط ال ي األخير

 ويخلق التعاون ال ولي وُيمّكن من ه وء ما في المنطقة.
تقوم روسيا بوتين بجميع الجهو  لزيا ة تأثيرها في الشرق األوسط من خالل السيطرة الش ي ة على 

الشرق األوسط ال تتدحرك سوريا. الواليات المتدح ة التي تمتعت لسنوات طويلة من دحرية الدحركة في 
 أوباماب ون تدحالفات، تدحالف عربي في سوريا وتدحالف غربي في العراق. ب ون تدحالف ما كان 

ليتعامل مع  اعش وما كان لينزل عن السور من اجل مساع ة القوات السنية األكثر اعت اال في 
 في العراق. واألكرا سوريا 

تمر ين في سوريا يئسوا من الجيش السوري. الخبراء الروس الذين أ اروا ع ة معارك أولية ض  الم
السوريون واإليرانيون الذين يعملون في سوريا جنبا إلى جنب توصلوا إلى استنتاج أن هذا الجيش لن 
ينجز عمله ولن ُيدح ث التغيير. لذلك هم يدحاولون ـ واألمريكيون ينجرون وراءهم ـ التوصل إلى دحل 

يم السلطة في سوريا. وهذا ال يمنع الروس من االستمرار في وتقس واألس وسط بين المتمر ين 
إلى ميناء طرطوس من اجل الجيش السوري، مليئة برصاص  أسبوعسفينة سالح كل  إدحضار

 الكالشينكوف ودحتى القذائف الثقيلة.
التي تسيطر على  لألس سوريا الكبرى لم تع  قائمة. والمصطلح المقبول اليوم هو سوريا الصغرى 

بالمئة من ال ولة. أما الباقي فهو كانتونات مستقلة، تدحارب بعضها البعض. مكان  20 – 80
الذي تق مه إسرائيل  اإلنسانيةإسرائيل في هذه القصة هو في هضبة الجوالن. ثمن المساع ة 

لمتمر ي الجيش السوري الدحر هو انتشار جماعات سنية معت لة على طول جزء كبير من هضبة 
هة إلى  اخل سوريا. إنهم يخلقون دحاجزا ويمنعون  خول عناصر جبهة النصرة الجوالن، مع الوج

 و اعش إلى هضبة الجوالن اإلسرائيلية.
إلى الشمال من القنيطرة توج  ع ة قرى  رزية تشكل مركزا لعمل معا ي إلسرائيل في هضبة 

مسؤول عن أدح ها  الجوالن. والودح ات التي تعمل هناك يتم تدحريكها من دحزب هللا والجيش السوري.
إبن عما  مغنية، الذي وقف على رأس جهاز العمليات الخارجية لدحزب هللا وُقتل على ي  إسرائيل في 

. ومسؤول عن مجموعة اخرى وجه معروف هو سمير قنطار الذي كان في السجن 8002عام 
 .سرادحه مقابل جثتي ال ا  ريغف واهو  غول فاسر إطالقاإلسرائيلي عشرات السنين وتم 

. والمنظمة التي تعمل على تفكيك 8021الملف الكيميائي السوري سيبقى مفتودحا أيضًا في عام 
 مستمر في اخفاء موا  كيميائية. األس السالح الكيميائي لم تغلقه بع . هناك ادحتمال كبير أن نظام 
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ع اتفاق بين على الجبهة اإليرانية أيضًا الوضع معق . ودحتى الصيف لن نعرف اذا ما كان سيتم توقي
إيران والواليات المتدح ة دحول البرنامج النووي. يعتق ون اليوم في االستخبارات العسكرية أن اتفاقا 
كهذا سيكون سيئا إلسرائيل. من نادحية اخرى فان التوقيع عليه سيسمح باجراء تق ير مؤك  دحول 

وقع إيران على اتفاق مع سلوك دحزب هللا في الدح و  الشمالية أمام إسرائيل. في المقابل اذا لم ت
الغرب وال تستطيع رفع العقوبات ال ولية عنها فمن شأنها كسر األ وات. خيبة األمل من رودحاني 
واستمرار اليأس االقتصا ي ق  ُيعي ا دحرس الثورة إلى السلطة في طهران. الدح يث هنا عن أدح اث 

   يستطيع التنبؤ بها اليوم. راماتيكية ق  تؤثر بشكل فوري على الدح و  الشمالية، لكن ال أدح
في الشرق األوسط: االنتخابات في إسرائيل  8021على األقل سيدح  ان وجه  إضافيانهناك أمران 

وتأثير تراجع اسعار النفط على مص ري النفط في المنطقة. السعو ية و ول الخليج وضعوا ادحتياطي 
ي إيران والعراق وليبيا من شأن ذلك مالي ُيمكنهم من تجاوز تراجع االسعار بسالم. وفي المقابل ف

وزيا ة الفوضى. يستطيع الروس أيضًا تغيير سلوكهم في الشرق األوسط على ضوء  األنظمة إسقاط
التراجع ال راماتيكي في ايرا ات النفط والتصرف بشكل عنيف أكثر من اجل كسر ما يعتبرونه مؤامرة 

 أمريكية لت ميرهم.
 

 نقطة ضوء في الظالم
 

ر في تق يرات االستخبارات العسكرية هو انهيار ال ول القومية. ليبيا مقسمة إلى ثالث موضوع آخ
الجنوب. السو ان انقسمت إلى  صدحاري ول: كيرنايكة في الشرق، طرابلسية في الغرب وبازان في 

  قسمين. اليمين، سوريا، العراق والصومال مفككة. هذا االمر كما تقول االستخبارات العسكرية ق  يمت
 إلى  ول اخرى ويتعمق أكثر في ال ول المفككة دحاليا.

موجو ة في منطقة معان في األر ن.  –سياسية وليست عسكرية في الوقت الدحالي  –مركبات  اعش 
منظمة أنصار بيت المق س في سيناء التي كانت مرتبطة مع القاع ة أعلنت مؤخرا عن والئها 

ا ة الجنوبية للعملية االولى ل اعش التي سيتم تص يرها يتدحضرون في القي اإلعالنل اعش. ومنذ ذلك 
من سيناء إلى إسرائيل. أمير  اعش، أبو بكر البغ ا ي، أعلن قبل بضعة اسابيع أن إسرائيل أدح  
أه اف التنظيم. الجها  العالمي على اختالف أنواعه يستمر في التدحرك في الشرق األوسط وافريقيا. 

وفي سوريا وفي العراق وفي الصومال واليمن. وريث إبن ال ن، أيمن فهو موجو  في سيناء وفي غزة 
الظواهري، الذي جاء من مصر ل يه، على العكس من سلفه، أجن ة شرق اوسطية وفي قلبها 

 إسرائيل.
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في االستخبارات العسكرية يشيرون إلى اربعة معسكرات في الشرق األوسط تدحارب بعضها بعضا. 
 يكالي الذي يشمل إيران، سوريا، دحزب هللا، الجها  اإلسالمي والدحوثيين هو الخط الشيعي الرا األول

في اليمن. يدحاول هذا الخط معانقة دحماس في هذه االيام. وفي االسابيع االخيرة أعلن مسؤولون 
 إيرانيون أنهم يري ون نقل مساع ات عسكرية لدحماس في الضفة.

سعو ية و ول الخليج. وق  انضمت في االيام الخط الثاني هو المعسكر المعت ل: مصر، األر ن، ال
 االخيرة قطر بع  أن أجبرها السعو يون على التوصل إلى تفاهمات مع مصر.

أو منع التصعي  في دح و   إعاقةهذا التفاهم بين قطر ومصر مهم ج ا إلسرائيل، دحيث يستطيع 
ر القطاع بمشاركة غزة، وهذا التدحالف ق  يبع  اإليرانيين عن دحماس ويعطي  فعة اخرى إلعما

 السلطة الفلسطينية.
ال شك أن هذه العملية سيتم تشويشها من قبل جهات في الجها  العالمي وجهات من القطاع. وق  

 إطالقعلى  ليلين في مدحاولة لجر إسرائيل ودحماس إلى مواجهة ج ي ة:  األخيرة األيامدحصلنا في 
، واطالق باتجاه جنوب القطاع من قبل قناص الصواريخ باتجاه دحيفر اشكول من قبل الجها  العالمي

من منظمة غير معروفة. دحماس التي تنظر إلى المال القطري والى إعمار غزة تقوم بجهو  كبيرة 
لمنع الجها  العالمي وجهات اخرى من العمل ض  إسرائيل. التعاون القطري المصري الموجو  في 

 .8021سرائيل والسلطة الفلسطينية في عام ب ايته ق  يكون نقطة ضوء في ظلمة العالقات بين إ
يتابعون في إسرائيل باهتمام خطوات أبو مازن وتق يم المشروع القامة  ولة فلسطينية خالل عامين 

للقرار، وسيدحظى هذا  اغلبيهلمجلس األمن. اذا فعل أبو مازن ذلك بع  كانون الثاني فستكون هناك 
والفلسطينيين سيز ا  االمر الذي ق  يؤ ي إلى ت هور الدح ث بأبعا  اخرى. والتوتر بين إسرائيل 

 أمني.
الت هور األمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أو بين إسرائيل وغزة هو خيار واقعي في عام 

بالمئة مقارنة مع تلك التي كانت ل يها  20. الق رات الصاروخية لدحماس تصل اليوم إلى 8021
النار. واألنفاق  إطالقبالمئة منذ وقف  20 – 1دحسن بـ عشية عملية الجرف الصام . هذا ت

الهجومية في الشجاعية وخانيونس يتم إعا ة ترميمها وبناءها من ج ي  رغم أنه غير معروف دحتى 
اإلسرائيلية. توج  أ لة ل ى إسرائيل على أن دحماس  األراضيج ي ة تصل إلى  اخل  أنفاقاآلن عن 

المتدح ة بالتعاون مع إسرائيل من  األممة دحصلت عليه من آالف عائل 2ق  اشترت االسمنت من 
 اجل إعمار بيوتها.
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سرائيل واألر ن  لإلخوانالمعسكر الثالث هو الذراع السياسية  المسلمين. هم موجو ون في غزة وا 
ومصر وسوريا. تق يرات االستخبارات العسكرية ال تنفي ادحتمالية عو ة المظاهرات إلى الميا ين في 

 صر ألن استقرار االقتصا  في ال ول العربية أمرا صعبا.األر ن وم
المعسكر الرابع هو الجها ي السني:  اعش وجبهة النصرة وأنصار بيت المق س وما يتفرع عنهم. 

سرائيل في أوسطيتدحارب بعضها البعض في  اخل الملعب الشرق  األربعةهذه المعسكرات  . وا 
 شظايا الدحرب. واألخرىالفينة الوقت الدحالي هي المراقب الذي تصيبه بين 

 
 لهجوم السايبر استعدوا

في االستخبارات العسكرية يشيرون أيضًا إلى تغيير في استخ ام قوة الع و. دحزب هللا ودحماس انتقال 
إلى طرق  فاعية واستنزافية من خالل سالح الهجوم في المناطق اإلسرائيلية. اله ف هو أيضًا رسم 

مو  ل ى الم نيين. وق  رأينا هذا التغيير في عملية الجرف الصام  صورة انتصار وضرب ق رة الص
 وفي دحرب األنفاق واقامة الودح ات الخاصة للعمل  اخل المناطق اإلسرائيلية.

في المقابل فان دحزب هللا ودحماس يش  ان على ضرب إسرائيل من خالل سالح  قيق: صواريخ 
أدح   روس عملية الجرف الصام  هو إ خال بدحر، طائرات ب ون طيار وقذائف متطورة.  –شاطيء 

صواريخ قصيرة الم ى لكنها تدحمل رأسا متفجرا كبيرا، ُتمكن من ت مير مباني قرب الدح و  االمر 
الذي تم استخ امه في الجرف الصام  كأمر دحيوي لكسر روح الع و. ودحزب هللا يمتلك صواريخ 

 سا متفجرا ضخما.كم لكنها تملك رأ 1 – 4التي تطير إلى م ى « الفرقان»
نظرية الدحرب الج ي ة التي ستقف أمامها إسرائيل تركز أيضًا على نشر القوات العسكرية: ال يوج  
ل ى الطرف الثاني ه ف واضح، وادح  أو اثنان، يسبب إدح اث اختالل في توازن الع و. واستمرار 

 الدحرب أيضًا من نادحية الع و هو أمر دحاسم سيدحاول خلق مواجهات أطول.
ب هللا جاهز في الجنوب اللبناني لألمر اإليراني اذا ما شعرت إيران بالته ي . ويستمر في التسلح، دحز 

وسيطرة السلطة اللبنانية على الكانتونات القومية جزئية فقط. وفي الوقت الدحالي يتعاون دحزب هللا 
 والجيش اللبناني على كبح جبهة النصرة والجها  العالمي اللبناني.

يفاجئنا هذا العام هو هجوم السايبر: على إسرائيل االنتباه إلى أننا سنستيقظ في أدح  خطر آخر ق  
 االيام على هجوم عسكري وم ني. ونتائج هجوم كهذا رأيناها مؤخرا في كوريا الشمالية.

نمااالنتقا  الذي ُيسمع من الجيش دحول تق يرات االستخبارات العسكرية السنوية ال يتناول الدحقائق   وا 
نمادحليالت، دحيث أن تق يرات االستخبارات العسكرية ال تنظر إلى الفرص الت فقط الته ي ات،  وا 
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 إلسرائيلنصف الكأس الفارغ. وق  يكون سبب ع م رؤية النصف المليء للكأس هو المكانة المت نية 
 اليوم في السادحة ال ولية.
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