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***
 9مشعل :الخيار العسكري ىو الطريق الحقيقي والوحيد لمتحرير والعودة واستعادة القودس واألقصوى وكنيسوة
القيامة
اسػػتضرض خالػػد مشػػضؿ رئػػيس المكتػػب السياسػػي لمرك ػ ممػػاس أمػػس تضػػاظـ ويػػود التيويػػد التػػي يمػػوـ بيػػا
االمتالؿ االسرائيمي تواه مدين المدس وذكر بضض الوقائع منيا أف "ىناؾ  36مفري تمػت المػدس وىنػاؾ
مائ مف الكنس لسرق ىوي المدس".
وشػػارؾ مشػػضؿ مػػف خػػالؿ كممػ لػػو ابػػر انقمػػار اال ػػطنااي فػػي ورشػ امػػؿ تمػػت انػواف "المػػدس امػ
أون ػػدة الش ػػضوب والمكوم ػػات الضربيػ ػ وا س ػػالمي " ام ػػدتيا مؤسسػ ػ الم ػػدس الدوليػ ػ ف ػػي فن ػػدؽ كػ ػراوف ب ػػال از
بالضا م المبناني بيروت .ومػذر مشػضؿ مػف أف "ىنػاؾ ػضود سياسػي لمشػروع ىػدـ انق ػ وبنػاه الييكػؿ
والومااات المائم اميو .وىذه الومااات أ بمت مؤثرة في السياس ا سرائيمي  .وليا مضور سياسي بارز
في مومس الوزراه والكنيست" .كما أشار إلػ "تسػارع الوانػب الضممػي لتمسػيـ المسػود انق ػ كمػا فضمػوا فػي
المسود ا براىيمي ( )..وتزايد االاتػداهات امػ الممدسػات المسػيمي وىػذا الضػدو ال ػييوني ال يبػالي شػيئا
بما يخص المسمميف والمسيمييف".
والمظ مشضؿ أف "كؿ وولػ مفاوضػات مػع الضػدو تزيػد المخػاطر امػ المػدس .وتزيػد مػف وػرأة االمػتالؿ فػي
النيؿ مف مموقنا في المدس والضودة وانرض".
وأكػػد ام ػ "ضػػرورة مسػػـ الموقػػؼ الػػوطني الفمسػػطيني والضربػػي وا سػػالمي توػػاه المػػدس وخال ػػتو التمسػػؾ
بالمدس كامم دوف تمسيـ أو توزئ ورفض المساوم امييا والتأكيد ام أف المدس ىي ووىر ال راع".
وداا إل "بناه المدرة الضسكري المميمي المادرة ام استضادة المدس انطالقا مػف المنااػ البديييػ أف الخيػار
وكنيس الميام ".
الضسكري ىو الطريؽ المميمي والوميد لمتمرير والضودة واستضادة المدس وانق
وو ػػدد ال ػػداوة إلػ ػ "تومي ػػد ال ػػؼ الفمس ػػطيني ووم ػػدة الضم ػػؿ ال ػػوطني المش ػػترؾ م ػػف أو ػػؿ قض ػػي الم ػػدس
وانق  .والمسارا إل الم الم وانياه االنمساـ الذي استنزفنا في مضركتنا انساسي ".
وشدد مشػضؿ امػ ووػوب "وضػع المػدس وانق ػ والممدسػات ا سػالمي والمسػيمي امػ رأس أولويػات فػي
أونػػدة المكومػػات وانم ػزاب والمركػػات والشػػضوب .ويو ػػب أف ُيسػػأؿ كػػؿ دبموماسػػي وكاتػػب وشػػاار وس ػػفير
ومثمؼ :أيف المدس مف أوندتؾ؟".
مؤسسة القدس الدولية4193/91/1 ،
جديد "الزيتونة" :الديمقراطية الزائفة والحصانة المسموبة ..زفرات نائب عن الضفة الغربية
بيػػروت :أ ػػدر مركػػز الزيتونػ لمد ارسػػات واالستشػػارات فػػي بيػػروت كتابػاً وديػػداً يسػػمط الضػػوه امػ انمػػداث
التي م مت مع نواب المومس التشريضي الفمسطيني في دورتو الثاني مف أبناه الضػف الرربيػ والممسػوبيف
امػ التيػػار ا سػالمي وأبرزىػػا ااتمػاليـ مػػف قبػػؿ االمػتالؿ وبضػػض مػا م ػػؿ لممركػ ا سػػالمي وأن ػػارىا
ومؤسساتيا في الضف الرربي في المرمم نفسيا.
ووػ ػػاه الكتػ ػػاب الواقػ ػػع فػ ػػي ( )111ػ ػػفم مػ ػػف المطػ ػػع المتوسػ ػػط بضن ػ ػواف "الديممراطي ػ ػ الزائف ػ ػ والم ػ ػػان
المس ػػموب  ..زفػ ػرات نائ ػػب ا ػػف الض ػػف الرربيػ ػ ف ػػي الموم ػػس التشػ ػريضي الفمس ػػطيني" م ػػف ت ػػأليؼ النائ ػػب ف ػػي
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المومس التشريضي الفمسطيني اف ممافظ سمفيت د .نا ر ابد الوواد وىو مف أبرز النواب الػذيف ااتممػوا
مف قبؿ االمتالؿ.
ويسػػرد الكتػػاب االاتمػػاالت واالنتياكػػات التػػي تػػأتي فػػي سػػياؽ مػػرب شػػامم بضػػد فػػوز المرك ػ ا سػػالمي فػػي
االنتخابػػات التشػريضي الفمسػػطيني ويشػػير إلػ أف الػػدور انكبػػر فػػي تمػػؾ المػػرب كػػاف لالمػػتالؿ ال ػػييوني
با ضػػاف إل ػ ممم ػ ممنيو ػ وفػػؽ خط ػ ممكم ػ وشػػامم مػػف "ذوي المرب ػ " تػػول كبرىػػا انوي ػزة انمني ػ
التابض لمسمط الفمسطيني .
وال يرفػػؿ الكتػػاب المػػديث اػػف الم ػػار السياسػػي والمػػالي الػػذي أامنتػػو الواليػػات المتمػػدة انمريكيػ واالتمػػاد
انوروبي ومضظـ الدوؿ الضربي الرني ودول االمتالؿ؛ ُليفشموا المرك ا سالمي وتُضمف انتخابات تشريضي
ورئاسي مبكرة.
ويتطرؽ إل السياسات التي ااتمدتيا السمط الفمسطيني وانويزة انمنيػ بضػد أمػداث زػزة فػي تمػوز /يوليػو
 1116ميث قامت بااتماؿ النواب واختطاؼ المواطنيف وتضذيبيـ والتنسيؽ انمنػي مػع االمػتالؿ وتمفيػؽ
الػػتيـ لمنػواب ا سػػالمييف وىيئػػات مكػػاتبيـ ومنػػع المركػ ا سػػالمي وأن ػػارىا مػػف ممارسػ أامػػاليـ والميػػاـ
بواوباتيـ ادا اف امميات إزالؽ ومرؽ واستياله ام مؤسسات وومضيات تابض لممرك ا سالمي .
ويتناوؿ الكتاب استيداؼ أن ار التيار ا سالمي وخ و اً مماس في المساود والمؤسسات والوامضات
والمدارس مف قبؿ السمط الفمسطيني .
ويضد الكتاب وثيمػ تاريخيػ مػف وويػ نظػر التيػار ا سػالمي الفمسػطيني توثػؽ لمرممػ مػف أخطػر الم ارمػؿ
ُ
التي مرت ام المضي الفمسطيني في تاريخيا المضا ر وىي رواي مأخوذة مف أفواه أ مابيا.
المركز الفمسطيني لإلعالم4193/91/1 ،
 3وزارة األوقاف في غزة تتيم اليباش باالعتداء عمى عدد من حجاج غزة بمكة
ززة  -فا :اتيمت و ازرة انوقاؼ والشئوف الديني في ززة وزير انوقاؼ بالضف مممود اليباش مع ادد
مف مرافميو باالاتداه بالضرب المبرح ام ادد مف مواج قطاع ززة أثناه زيارتيـ لممواج في امارة
الريس.
وذكرت الو ازرة في بياف و ؿ ( فا) أف اليباش استضمؿ ألفاظًا وابارات تسيه لممماوم الفمسطيني في
قطاع ززة وو ؼ أىؿ المطاع بأنيـ خارويف اف ال ؼ الوطني.
وأشارت إل أف ماشي اليباش ومرافميو ااتدوا بالضرب المبرح ام الماج يمي شيخ الضيد وام رئيس
البضث الطبي الدكتور ااطؼ الكمموت وام الماج إكرامي المدلؿ.
واستنكرت و ازرة انوقاؼ ىذه الممارسات التي و فتيا بػ "ا ورامي " مف قبؿ اليباش ومرافميو ضد مواج
قطاع ززة واستضماؿ ابارات تتضرض لممماوم وا ساهة نبناه الشضب الفمسطيني مف سكاف المطاع.
وطالبت الو ازرة السمطات السضودي بالتدخؿ لمماي مواج المطاع مف ىذا "ا وراـ" لممفاظ ام سالمتيـ
وأمنيـ.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2013/10/9 ،
 4حنا عميرة :ندرس السيناريوىات المحتممة لما بعد اإلعالن عن فشل المفاوضات
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فا :اتيـ منا اميرة اضو المون التنفيذي لمنظم التمرير إسرائيؿ بمماول "كسب
راـ اهلل -تروم
الوقت لرسـ نتائج المفاوضات ام ىواىا" وىاوـ اميرة أيضا مطالب نتنياىو لمفمسطينييف باالاتراؼ
بإسرائيؿ كدول ييودي .
وأوضح اميرة أف "إسرائيؿ" تماوؿ كسب الوقت لكي يتسن ليا اتياـ الفمسطينييف بفشؿ الممادثات التي
تداميا الواليات المتمدة ومسب اميرة ففي الوقت الذي تومس فيو إسرائيؿ ام طاول المفاوضات فإنيا
تموـ في زير مكاف مف الضف الرربي بخمؽ وقائع ام انرض لكي ترسـ نتائج المفاوضات سمفاً .وقاؿ
اميرة في مديث نممتو انو ميف وروزليـ بوست ا سرائيمي مساه أمس "إف أي مف ومسات التفاوض
السابم لـ تممؽ شيئاً وندرس السيناريوىات الممتمم لما بضد ا االف اف فشؿ المفاوضات".
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2013/10/10 ،
 5رفيق النتشة :إحالة ممفات مسؤولين فمسطينيين لمحكمة الفساد قريباً
الضف الرربي ػ يو بي آي :قاؿ رئيس ىيئ مكافم الفساد في السمط الفمسطيني رفيؽ النتش انربضاه إف
ىيئتو توا ؿ التمميمات مع مسؤوليف كبار وسيتـ تمديـ ممفاتيـ لمممكم خالؿ فترة ق يرة.
وأضاؼ النتش في مديث ابر تمفزيوف فمسطيف الرسمي أف بضض المضايا التي تمت إمالتيا لمممكم ما
تزاؿ في أروق المضاه بسبب االستئنافات التي يمدميا المماموف وفؽ قانوف المماكـ النظامي .
ورفض االتيامات المووي لمييئ باالنتمائي في التضامؿ مع ممفات الفساد مطالباً كؿ مف يووو اتيامات
بتمديـ اندل ام ذلؾ مؤكداً أف أمداً ال يتدخؿ بضمؿ الييئ ميما كاف موقضو.
وشدد ام أف "موـ قضايا الفساد في تناقص منذ تشكيؿ الييئ لضامميف ىما :المتابض المثيث مف قبؿ
الييئ لكاف الممفات التي ت ميا ميما كاف موميا وقوة الردع بضد نواح الييئ في إثبات قضايا فساد انمر
الذي مكنيا مف استضادة أمواؿ وامارات لخزين السمط ".
الحياة ،لندن2013/10/10 ،
 6عيسى قراقع" :إسرائيل" تفرج عن الدفعة الثانية من األسرى القدامى نياية تشرين األول /أكتوبر
راـ اهلل – قنا :أامف ايس قراقع وزير شؤوف انسرى والممرريف بالمكوم الفمسطيني أف إسرائيؿ ستفرج
اف الدفض الثاني مف انسرى المدام الذيف ااتمموا قبؿ "اتفاقي أوسمو" في التاسع والضشريف مف أكتوبر
الواري.
وقاؿ قراقع في بياف مفي بيذا الشأف اليوـ انربضاه "إف إسرائيؿ ال تزاؿ ترفض كشؼ انسماه أو
التضاوف مع الميادة الفمسطيني في وضع قوائـ أسماه الدفضات المنوي ا فراج انيا".
وأوضح أف  101أسرى سيتـ ا فراج انيـ مت شير مارس مف الضاـ الممبؿ بمووب االتفاؽ الذي ابرـ
برااي أمريكي منوىا بأنو في ماؿ و وؿ المفاوضات إل اتفاؽ نيائي مع الوانب ا سرائيمي فإف إطالؽ
سراح انسرى سيكوف شامال وأساسيا ليذا االتفاؽ.
الشرق ،الدوحة2013/10/10 ،
 7عباس زكي :توجييات سورية بفتح ممرات إنسانية إلى المخيمات المحاصرة
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اماف – نادي سضد الديف :قاؿ اضو المون المركزي لمرك فتح اباس زكي إف "النظاـ السوري أ در
توويياتو بفتح ممرات إنساني زذائي إل مخيمات الالوئيف الفمسطينييف المما رة والنظر في قوائـ 150
مضتمالً في السووف".
وأضاؼ لػ"الرد" خالؿ وووده في اماف أمس قادماً مف دمشؽ إف زيارتو كمبضوث خاص لمرئيس مممود
اباس ميم وت ب في إطار بمث انوضاع ا نساني ال ضب نبناه الشضب الفمسطيني في سوري ".
وأوضح أف "الزيارة تناولت الضالق الفمسطيني – السوري الثنائي ومتابض وضع الالوئيف الفمسطينييف في
سوري واماط الرئيس بشار انسد بآخر المستودات في انراضي الممتم وتأكيد الموقؼ الفمسطيني
الثابت مف إنياه االمتالؿ واقام الدول المستمم واا متيا المدس الشريؼ".
وأفاد بأف "الرئيس انسد أ در توويياتو بفتح ممرات إنساني لمخيمات الالوئيف المما رة ميث تمرر
أرساؿ ست أطناف مف المواد الرذائي كدفض أول إلييا وتأميف إي اليا مف خالؿ الويات السوري المضني
والتضامؿ مع المخيمات كومدة ماؿ وامدة مع بمي انراضي السوري ".
وقاؿ إف "ىناؾ موالي  200ألؼ فمسطيني اضطروا إل مرادرة سوري بينما تستمر اممي إوالئيـ وممميـ
ام المووه واليورة مف أوؿ طمس ىوي ومضالـ المخيمات وت في مؽ اودة الالوئيف الفمسطينييف إل
ديارىـ وأراضييـ".
ولفت إل "المرار السوري بالنظر في قوائـ المضتمميف الفمسطينييف في سوريا نزراض ا فراج اف كؿ مف
ثبت ادـ ارتكابو الوريم وتمويؿ المدانيف منيـ إل المماكـ المخت " مضيفاً بأف "انرقاـ المتوفرة تفيد
بووود موالي  150مضتمالً في السووف السوري " .وأشار إل أىمي "المرار بشأف إاادة الممتمكات والضمارات
التابض لمنظم التمرير ولمرك "فتح" وا بماه ام وضع السفارة الفمسطيني في دمشؽ دوف مساس".
وتمدث اف "تأكيد الطرفيف نىمي تطوير الضالق الثنائي ميث أكد الرئيس السوري بأولوي المضي
الفمسطيني وادـ تخمي سوريا انيا والمفاظ ام المخيمات وتمييدىـ اف انزم الواري " .كما ورى
التشديد ام "أىمي التضاوف في المواؿ السياسي وتمديـ الشكر والثناه لموقؼ الرئيس اباس في الومضي
الضام لألمـ المتمدة فيما يتضمؽ برفض أي ادواف خاروي ام سوري ".
الغد ،عمان2013/10/10 ،
 8الخضري :الممر المائي ليس بديالً عن معابر غزة
ززة :أكد النائب وماؿ الخضري رئيس المون الشضبي لمواوي الم ار أف الممر المائي الذي اقترمتو
المون الشضبي ليس بديالً اف مضابر ززة سواه التواري أو مضبر رفح "بؿ ىو مكمؿ ليا".
وشدد الخضري في ت ريح مفي مكتوب و ؿ "المركز الفمسطيني لإلاالـ" نسخ انو انربضاه (-9
 )10ام أف ىذا المشروع مؽ لمشضب الفمسطيني بالتنمؿ بمري واستخداـ مياىو ا قميمي وأف الذي يمؼ
في ووو المشروع ىو الرفض ال ييوني المطمؽ نياه الطوؽ البمري ضد ززة.
وودد الخضري التأكيد ام أف المشروع واه لسمب الذرائع انمني التي تضضيا دائما سمطات االمتالؿ في
ووو أي مراؾ ييدؼ لتخفيؼ مضاناة السكاف وانياه الم ار البمري اف ززة.
وقاؿ إف اختيار طرؼ وسيط برقاب أوروبي وىو مؿ طرمتو المون ولمي قبوؿ ادة ويات اربي ودولي
وأف المطموب في المرمم الممبم ووود إرادة سياسي وتوافؽ فمسطيني لمشروع في التنفيذ.
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ولفت إل ووود موافم ويات اربي وٍاسالمي ام تطوير ميناه ززة البمري لي بح قاد اًر ام استيضاب
السفف التي يمكف أف ترسو اميو إل وانب تكاليؼ الميناه الوسيط.
وقاؿ الخضري إف المشروع بات واى اًز بكاف ووانبو وتفا يمو لدى المون الشضبي التي طرمت المشروع.
المركز الفمسطيني لإلعالم2013/10/10 ،
 9النونو يدعو حركة فتح إلى التوقف عن لغة االستعالء
ززة :داا طاىر النونو المستشار ا االمي لمومس الوزراه في ززة مرك فتح إل التوقؼ اف لر
االستضاله والمراىن ام المتريرات ا قميمي بت دير خطاب فئوي استئ الي ينـ اف الكراىي وتدمير
الذات.
وطالب النونو في ت ريح لو مرك فتح إل قراهة المشيد السياسي بمس وطني والتوقؼ اف مماي
االمتالؿ سياسيا وااالميا وأمنيا وتوفير زطاه سياسي لممارساتو الضدواني ضد شضبنا بؿ ومماكاتو ابر
ممالت أمني مشترك ام المدف الفمسطيني والمماوم المت اادة في الضف بيدؼ وقؼ الرضب
الوماىيري وامباط أي تمرؾ شضبي فشاؿ مخططات الضدو بم ادرة أرضنا وتيويدىا .
وطالب فتح أف تضود إل المشروع الوطني واالنمياز ل الح قضايا شضبنا الوطني واالنسماب فو ار مف
المفاوضات الضبثي والتوقؼ اف التنسيؽ انمني وكؼ اليد اف المماوم وانا رىا المالمميف مف أويزتيا
انمني .
المركز الفمسطيني لإلعالم2013/10/10 ،
 91حماس تدعو لف ّك الحصار عن مخيم اليرموك بدمشق
داػػت مرك ػ ممػػاس إل ػ فػػؾ الم ػػار المفػػروض ام ػ مخػػيـ اليرمػػوؾ لالوئػػيف الفمسػػطينييف فػػي الضا ػػم
السوري دمشؽ وطالبت بتمييد الفمسطينييف اف ال راع الدائر ىناؾ.
وأوض ػػمت مم ػػاس ف ػػي بي ػػاف نش ػػر الي ػػوـ انربض ػػاه أني ػػا تت ػػابع "ب ػػألـ وم ػػرص ب ػػالريف" م ػػا يضاني ػػو الالوئ ػػوف
ضب ".
الفمسطينيوف في سوريا مف "م ار وقتؿ وتيوير وأوضاع إنساني
ودانػػت امميػػات اسػػتيدافيـ "بالم ػػؼ وتشػػديد الم ػػار امػػييـ ممػػا يضػػرض ميػػاة ا الؼ مػػنيـ وأزمػػبيـ مػػف
النساه وانطفاؿ والشيوخ لمموت ق فاً أو ووااً أو مرضاً".
وأشػػار البيػػاف ال ػػادر اػػف المكتػػب ا االمػػي أف ممػػاس تؤكػػد أف الالوئػػيف الفمسػػطينييف ليس ػوا طرف ػاً فػػي
ال ػراع الػػدائر بسػػوريا وتػػداو إل ػ فػػؾ الم ػػار المفػػروض ام ػ مخػػيـ اليرمػػوؾ والتوقػػؼ اػػف اسػػتيداؼ
المخيمات الفمسطيني كاف .
ووويػػت المركػ بالبيػػاف المنشػػور امػ موقضيػػا فػػي ا نترنػػت نػػداه لمنظمػ التضػػاوف ا سػػالمي ووامضػ الػػدوؿ
الضربي والمنظمات المموقي وا نساني مف أوؿ تممؿ مسؤولياتيـ فػي ممايػ الالوئػيف الفمسػطينييف بسػوريا
وتأميف المياة الكريم ليـ بالبمداف التي ىوروا إلييا.
وذكػػرت ممػػاس أف مخػػيـ اليرمػػوؾ يػػئف تمػػت الم ػػار منػػذ مػػا يمػػرب مػػف تسػػضيف يومػػا وىػػو مػػا ال يسػػمح
بو وؿ المواد الرذائي والدوائي فضال اف رفض دخوؿ وخروج انىالي.
الجزيرة نت ،الدوحة4193/91/1 ،
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 99فتح تعميقاً عمى خطاب مشعل :حماس تريد إشعال الفوضى بالضفة والمتاجرة باألقصى
راـ اهلل :تساهؿ المتمدث باسـ مرك فتح أممد اساؼ اف مرزى توقيت داوة خالد مشضؿ لت ضيد المماوم
المبارؾ.
المسمم والضودة لمخيار الضسكري في المدس الممتم وانق
وقاؿ اساؼ في ت ريمات امس إف مشضؿ ومماس يضيشوف مأزؽ سموط مكػـ ومااػ االخػواف فػي م ػر
وانمسار مد االسالـ السياسي ويماولوف اليوـ وبشكؿ يائس الخػروج مػف مػأزقيـ مػف خػالؿ المتػاورة بمضػي
كما تاوروا بالديف واسترموا المضي الفمسطيني ودمػاه الشػضب الفمسػطيني ومماومتػو الباسػم
المدس وانق
ل الح ومااتيـ ول الح أوندات إقميمي .
وأضػػاؼ :لمػػاذا لػػـ يطػػرح مشػػضؿ الضػػودة ال ػ خيػػار المماوم ػ المسػػمم انػػدما كانػػت ومااتػػو تمكػػـ م ػػر
وانػػدما كػػاف مرسػػي رئيسػػا ليػػا وأكػػد أف مشػػضؿ وممػػاس مسػػموبو ا رادة وينفػػذوف تضميمػػات التنظػػيـ الػػدولي
لوماا انخواف وفؽ م المو وليس مف أوؿ فمسػطيف وشػضبيا وقضػيتيا الوطنيػ الضادلػ مشػي ار إلػ أنيػـ
قد تمموا اليوـ انوامر شضاؿ الفوض بالضف .
وتساهؿ لماذا تمرـ وتمنع مماس المماوم المسمم في قطاع ززة وتممميا في الضف ؟ وأشار إل أف مشضؿ
قػػد وقػػع فػػي زمػػف مكػػـ ا خ ػواف لم ػػر وبراػػايتيـ ورااي ػ ومبارك ػ اميركي ػ اتفػػاؽ (الضػػار) الػػذي و ػػفت بػػو
مماس المماوم التي يتشدؽ بيا اليوـ ( باناماؿ الضدائي ).
وبخ ػػوص اداػػاه مشػػضؿ بػػأف السػػمط تمنػػع المماوم ػ فػػي الضػػف قػػاؿ اسػػاؼ :إف المماوم ػ فػػي الضػػف لػػـ
تتوقػػؼ لممظ ػ وامػػدة وأكبػػر دليػػؿ أف المماوم ػ الوميػػدة التػػي نشػػيدىا فػػي فمسػػطيف اليػػوـ ىػػي المماوم ػ التػػي
تخوضيا مرك فتح والموى الوطني في الضف موضما أف الميادة الفمسطيني والرئيس مممود اباس لطالما
دا ػوا إل ػ تفضيػػؿ المماوم ػ الشػػضبي واسػػتمرار المواوي ػ مػػع االمػػتالؿ ا س ػرائيمي وسياسػػتو التوسػػيض وىػػي
مماوم تنبع مف ضمير الشضب الفمسطيني ومف أوندتو الوطني ولػيس لتمميػؽ أىػداؼ وفػؽ أونػدات خارويػ
كما ىو ماؿ مماس وقائدىا مشضؿ.
وموؿ المفاوضات وأقواؿ مشضؿ بأنيا تمثؿ "الخطر انكبر امػ الشػضب الفمسػطيني" ذكػر اسػاؼ بال ػفم
االميركي – ا خواني – الممساوي التػي تػـ فضػميا والتػي تضػمنت ت ػفي نيائيػ لممضػي الفمسػطيني مػف
خػػالؿ إقام ػ دويم ػ فمسػػطيني مسػػخ فػػي ز ػزة وأو ػزاه مػػف سػػيناه الم ػري تسػػتثني الضػػف والمػػدس مؤكػػدا أف
الميادة الفمسطيني تضمؿ بالضمف وال تخفي اف شػضبيا أي شػيه وانيػا ممتزمػ بالثوابػت الوطنيػ التػي استشػيد
دونيػػا ياسػػر ارفػػات ويتمسػػؾ بيػػا اليػػوـ ويمػػافظ امييػػا الػرئيس مممػػود ابػػاس وتوا ػػؿ التشػػاور مػػع اشػػمائنا
الضرب في كؿ خطػوة تخطوىػا فػي الممابػؿ فػإف ممػاس ومشػضؿ يضممػوف بالسػر ويضمػدوف ال ػفمات مػف أوػؿ
تمكيف وماا ا خواف بمكـ م ر ومكـ المنطم ام مساب المضي الفمسطيني .
وردا ام داوة مشضؿ لضمد لماه وطني قاؿ اساؼ :إف مف يريػد امػد مثػؿ ىػذا الممػاه اميػو مخاطبػ الميػادة
الوطني ػ الشػػراي لمشػػضب الفمسػػطيني بشػػكؿ مباشػػر ال أف يػػأتي ابػػر وسػػائؿ ا اػػالـ وابػػر لر ػ التشػػكيؾ
والتخويف.
الحياة الجديدة ،رام اهلل4193/91/91 ،
 94غزة :تباين لدى الفصائل حول دعوة مشعل لعقد لقاء وطني فمسطيني عاجل من أجل القدس
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زػ ػزة  -ض ػػياه الكمم ػػوت :أث ػػارت دا ػػوة رئ ػػيس المكت ػػب السياس ػػي لمركػ ػ مم ػػاس خال ػػد مش ػػضؿ لمم ػػاه وطن ػػي
فمسطيني ااوؿ مف أوؿ المدس ردود فضؿ متباين في ززة ورزـ ترميب البضض بيا إال أنيـ داوا لتطويرىا
لماه وطنياً لمناقش انزم الفمسطيني ككؿ.
لتكوف ً
وكاف مشضؿ داا خالؿ كممتو ابر دائرة تمفزيوني مرمم بمؤتمر نظمتو مؤسسػ المػدس الدوليػ فػي بيػروت
إل لماه وطني فمسطيني ااوؿ مف أوؿ المدس لمواوي مخططات تيويد المدين وتمسيـ المسود انق .
وقاؿ الناطؽ باسـ مماس سامي أبو زىري إف داوة مشضؿ لمماه وطني تأتي فػي سػياؽ مػرص المركػ امػ
مشد الموقؼ الوطني الفمسطيني لداـ المضايا الوطني مؤكػداً أف الثوابػت الفمسػطيني ىػي التػي تومػع الكػؿ
الوطني موليا.
وأكد أبو زىري لموزيرة نت أف ما يوري بالمدس خطيػر وػداً وأف ال ػمت امػ اسػتم ارره أخطػر موضػماً أف
بشكؿ امني ومستمر.
ذروتيا في ظؿ استبام المسود انق
امميات التيويد بمرت أق
كمػػا طالػػب المػػوى الفمسػػطيني "باتخػػاذ موقػػؼ وطنػػي وػػامع ومشػػد الطاقػػات لخمػػؽ موقػػؼ مشػػترؾ" مؤكػػداً فػػي
ذات الوقت استضداد مماس لطرح كؿ المضايا الوطني ام طاول بمث بمماه وطني شامؿ.
مف ناميتو رمب اضو المكتب السياسي لموبي الديممراطي لتمرير فمسطيف الح زيداف بالداوة زير أنو
طالب بضرورة امد اوتماع لإلطار الميادي المؤقت لمنظم التمرير والذي يضـ الكؿ الوطني.
وقػػاؿ زيػػداف لموزي ػرة نػػت إف الكػػؿ الػػوطني مطالػػب ببمػػث ا سػػتراتيوي السياسػػي توػػاه المػػدس والمفاوضػػات
وزيرىا مف الممفات لالتفاؽ موليا إضاف إل البمث في إزال الضمبات الموضوا أماـ الم الم .
أما اضو المون المركزي لموبيػ الشػضبي لتمريػر فمسػطيف وميػؿ مزىػر فمػاؿ "إف المػدس تسػتمؽ منػا الػداـ
وا سػػناد وخا ػ لوي ػ داػػـ ػػمود أىميػػا" مؤكػػداً الماو ػ إل ػ "خط ػ لمواوي ػ االمػػتالؿ ومماوالتػػو لتمسػػيـ
انق ".
وأوضػػح مزىػػر لموزيػرة نػػت أف مػػؿ المضػػايا الفمسػػطيني ال يػػتـ بالتمنيػػات بػػؿ بػػالخطوات الوػػادة وأوليػػا خطػػوة
إنياه االنمساـ الفمسطيني واستضادة الومدة الوطنيػ مؤكػداً "إننػا بماوػ إلػ مػوار وطنػي شػامؿ لمناقشػ كػؿ
المضايا وال ضوبات التي تضيشيا قضيتنا".
في زضوف ذلؾ طالب الميادي بمرك فتح يميػ ربػاح مركػ ممػاس بإنيػاه االنمسػاـ "الػذي تسػترمو إسػرائيؿ
لتيويد المدس والممدسات فييا" مؤكداً أف فتح تموـ بواوبيا تواه ما يوري بالمدين .
وأكد رباح لموزيرة نت أف المػوى الفمسػطيني بماوػ إلػ لمػاه وطنػي والػ مراوضػ شػامم ويفتػرض أال تووػو
ىذه الداوة مماس التي و فيا باالنمالبي ومتيماً الضرب بالتخمي اف المدس وداميا لمواويػ المخططػات
ا سرائيمي .
الجزيرة نت ،الدوحة4193/91/1 ،

 93عزام األحمد ينفي وجود وساطة سعودية إلنياء االنقسام ويؤكد صعوبة تدخل المممكة
ززة  -أشرؼ اليور :قػاؿ اػزاـ انممػد رئػيس وفػد الم ػالم اػف مركػ فػتح وىػو يػرد امػ أنبػاه الوسػاط
السضودي لمم الم بيف فتح ومماس ‘ىذا انمر زير وارد ام ا طالؽ وال تفكر فيو السضودي إطالقا’.
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وتمدث اف توا ؿ الميادة الفمسطيني مع الميادة السضودي مثؿ بمي انشماه الضرب ا خػريف وقػاؿ ‘نضػرؼ
رأييا تماما’ مشي ار بذلؾ إل أف السضودي ‘موقفيا واضح وأ بمت تدرؾ أف مرك مماس تتممػؿ مسػؤولي
إفشاؿ اتفاؽ مك وتتممؿ المسؤولي اف انمداث’التي م مت بضد ذلؾ’.
واػػاد انممػػد الػػذي شػػارؾ فػػي كػػؿ ومسػػات المػوار ب ػػفتو رئيسػػا لوفػػد فػػتح ليمػػوؿ أف السػػضودي ‘لػػيس لػػدييا
استضداد لمدخوؿ في ذلؾ انمر’ وأنيا تضتمد أنو مف ال ضوب التدخؿ في الم الم .
وا ػػف اننب ػػاه الت ػػي ت ػػرددت م ػػوؿ ى ػػذا انم ػػر اتي ػػـ انمم ػػد مركػ ػ مم ػػاس بتسػػريبيا بر ػػرض ‘إلي ػػاه الش ػػضب
الفمسػطيني والػرأي الضػػاـ’ وقػػاؿ أف مػػا نشػػر اػػف مبػػادرة الوسػػاط السػػضودي ‘لػػيس أكثػػر مػػف فمااػػات ىوائي ػ
تفورىا مرك مماس ىنا وىناؾ’
المسؤوؿ الفتماوي الرفيع قاؿ أيضا أف مرك مماس تيدؼ مػف وراه ذلػؾ إظيػار نفسػيا بأنيػا ‘زيػر مضزولػ
اف الوضع ا قميمي والضربي بسبب سياستيا الخاطئ التي ألممت الضرر بالمضي الفمسطيني ’.
وتطرؽ انممد فػي ت ػريماتو إلػ ممػؼ مضبػر رفػح البػري الفا ػؿ بػيف قطػاع زػزة وم ػر وقػاؿ أف الميػادة
الفمسػػطيني سػػضت نف يبم ػ المضبػػر مفتومػػا أمػػاـ مرك ػ انف ػراد مشػػي ار إل ػ أف مرك ػ ممػػاس تفكػػر فػػي أف
يتموؿ المضبر إل نمط مدود لألفراد ومرور البضائع وقاؿ أف ىذا انمر ‘زير وارد’.
ىذا وقاؿ انممد أيضػا فػي ىػذا الممػؼ أف م ػر ال تنسػؽ إطالقػا مػع مركػ ممػاس وسػمط المضػابر التابضػ
لممرك في ززة وقاؿ أنيا ‘ال تمر إال بسيطرة السمط الفمسطيني ام كاف المضابر وانراضي الفمسطيني ’.
القدس العربي ،لندن4193/91/91 ،
 92عزام األحمد :من واجب االتحاد البرلماني الدولي دعم مفاوضات تنيي االحتالل
ونيؼ :قاؿ ازاـ انممد الميادي في فتح ورئيس الوفد البرلماني الفمسطيني في رده ام ما واه في تمرير
المومس الماكـ التماد البرلماني الدولي" :اف ما واه في تمرير لون الشرؽ انوسػط التػي زارت فمسػطيف فػي
مزيراف الماضي وما تمخض انو االوتماع انخير لمون الذي امػد فػي ونيػؼ بتػاريخ  1102/01/6والػذي
ارضو ام المومس الماكـ لالتماد لـ يتضمف ما تـ االتفػاؽ اميػو وتػـ نماشػو ولػـ يضكػس الممترمػات التػي
تـ تداوليا".
وشػػدد انممػػد امػ أف ذلػػؾ االوتمػػاع خ ػػص  %81مػػف وقتػػو ػ الػػذي اسػػتمر أكثػػر مػػف ثػػالث سػػااات ػ
لممػػديث اػػف وػػوىر المضػػي الفمسػػطيني وىػػو إنيػػاه االمػػتالؿ ا سػرائيمي لدولػ فمسػػطيف والمضتػػرؼ بيػػا دوليػػا
كدولػ تمػػت االمػػتالؿ وأف مػػف واوػػب الموتمػػع الػػدولي وكػػؿ مؤسسػػاتو المسػػاادة امػ إنيػػاه ىػػذا االمػػتالؿ
البرػػيض كمػػا ىػػو واوػػب االتمػػاد البرلمػػاني الػػدولي ولون ػ الشػػرؽ التابض ػ لػػو فػػي تييئ ػ انو ػواه لػػداـ اممي ػ
مفاوضػػات وديػ وذات م ػػداقي تنيػػي ىػػذا االمػػتالؿ .فيػػي نوؿ مػرة توػػري فػػي فتػرة زمنيػ ممػػددة وىػػي 8
أشير.
وأكػػد انممػػد أف مػػا دوف ذلػػؾ مػػف قضػػايا فراي ػ كالميػػاه التػػي يضالويػػا المػػانوف الػػدولي ليسػػت بماو ػ لموائػػد
مسػػتديرة كمػػا اقتػػرح تمريػػر لونػ الشػػرؽ انوسػػط أو تنظػػيـ طاولػ مسػػتديرة مػػوؿ المػرأة فكػػؿ تمػػؾ المضػػايا ال
تشػ ػػكؿ وػ ػػوىر المضػ ػػي مػ ػػع أىميتيػ ػػا البالر ػ ػ فػ ػػالمرأة الفمسػ ػػطيني تتمتػ ػػع بكامػ ػػؿ مموقيػ ػػا وتممييػ ػػا الم ػ ػوانيف
الفمسطيني في الوقت الذي تناضؿ فيو مف اوؿ استضادة مريتيا ومري بمدىا.
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وشدد انممد ام أف تمرير لون الشرؽ انوسط لـ يتضمف اقتراح البػده فػي تنظػيـ طاولػ مسػتديرة لمناقشػ
قضػػي الن ػواب المضتممػػيف فػػي سػػووف االمػػتالؿ والبػػال اػػددىـ  03نائبػػا والػػذي أيضػػا تػػـ نماشػػو وطرمػػو فػػي
االوتماع انخير لمون وىذا انمر في مب امؿ االتماد البرلماني الدولي.
وأضاؼ انممد إف التمرير لـ يتضمف أيضاً أف يموـ وفد برلماني مشترؾ مف االتمػاد البرلمػاني الػدولي ومػف
الكنيسػػت ا س ػرائيمي ومػػف الوانػػب الفمسػػطيني بزيػػارة الن ػواب المضتممػػيف فػػي سػػووف االمػػتالؿ لالطػػالع ام ػ
أوضػػاايـ المانونيػ وظػػروؼ ااتمػػاليـ انخػػرى لمخػػروج بمضمومػات وتميػػيـ ممايػػد لػػيس م ػػدره فمػػط إسػرائيؿ
مؤكػػدا أف ى ػؤاله الن ػواب يناضػػموف مػػف اوػػؿ م ػريتيـ واسػػتمالؿ بمػػدىـ ونبػػا إل ػ ونػػب مػػع انسػػرى ا خ ػريف
ناىيؾ اف ووود ما يمرب مف  038قا ار في سووف االمتالؿ.
وأشار انممد إل أنو ورى االتفػاؽ مػع رئػيس لونػ الشػرؽ انوسػط المػورد وػود امػ أىميػ أف يكػوف ىنػاؾ
دور لمبرلمػػانييف فػػي مضالوػ المضػػايا الووىريػ وتنفيػػذ قػ اررات الشػػراي الدوليػ وكيػػؼ نمػػرر انسػػرى النػواب
مف سووف االمتالؿ متػ نػداـ ان ػوات المسػاندة لمسػالـ مػف البرلمػانييف ا سػرائيمييف كمػا ىػو المػاؿ انػد
كػػؿ الن ػواب الفمسػػطينييف فيػػذا انمػػر يضطػػي م ػػداقي لضمػػؿ لون ػ الشػػرؽ انوسػػط وودي ػ سػػتنضكس ام ػ
تماريرىا.
بػػدوره قػػاؿ اضػػو الوفػػد الفمسػػطيني بسػػاـ ال ػػالمي فػػي تضميبػػو ام ػ ىػػذه الم ػرار إف انسػػاس بالنسػػب لنػػا ىػػو
ضػػرورة التأكيػػد ام ػ اػػدـ شػػراي االمػػتالؿ وقوتػػو الراشػػم ففمسػػطيف كدول ػ تخضػػع لالمػػتالؿ الػػذي يوػػب
إنيائو وال شراي لكؿ ما تموـ بو إسرائيؿ مف إوراهات بما في ذلؾ ااتماؿ النواب ومماكمتيـ.
األيام ،رام اهلل4193/91/91 ،
 91حماس تنتقد زيارة مبعوث عباس إلى دمشق ولقائو األسد
راـ اهلل  -اوض الرووب :انتمدت مرك مماس زيػارة مبضػوث الػرئيس الفمسػطيني مممػود ابػاس إلػ دمشػؽ
اباس زكي ولمائو الرئيس السوري بشار انسد.
وشككت مرك مماس في أىداؼ زيارة المسؤوؿ الفمسطيني متيم الميادة الفمسطيني بأنيا ترفض الثورة في
م ر وسوريا وتسارع لضمد لماهات تأييد مع المسؤوليف "سواه االنمالبييف في م ر أو النظاـ السوري" .وقاؿ
الميػػادي فػػي المركػ بالضػػف الرربيػ مسػػيف أبػػو كويػػؾ إف مركػ التمريػػر الفمسػػطيني والف ػػائؿ تضػػودت امػ
الوقوؼ إل وانب الشضوب المميػورة التػي تطالػب بػالتمرر وتمريػر الم ػير وانتخػاب قياداتيػا بن ازىػ وا ػفا
زيارة المبضوث الفمسطيني بأنو تطور بال الخطورة.
واتي ػػـ أب ػػو كوي ػػؾ ف ػػي مديث ػػو لموزيػ ػرة ن ػػت النظ ػػاـ الس ػػوري بأن ػػو "قت ػػؿ ش ػػضبو وقت ػػؿ الكثي ػػر م ػػف أبن ػػاه ش ػػضبنا
الفمسطيني" مؤكدا وقوؼ مماس إل وانب الشضب السوري ورفض "المساوم ام المبادئ".
وااتبػػر أنػػو ال ضػػير فػػي التمػػرؾ لمسػػاادة الالوئػػيف فػػي المخيمػػات لكنػػو قػػاؿ إف مػػا ورد مػػف ت ػريمات
اكس ذلؾ تماما وفيو تأييد لمميادة السوري .
ولماهات مع الوانب السوري
ُ
الجزيرة نت ،الدوحة4193/91/1 ،
نائبا لو لتسريع إطالق سراحو
 97موقع "ولالّ" :قادة في فتح يطالبون ّ
عباس بتعيين البرغوثي ً
اددا
النا رة ػ زىير أندراوس :قالت م ادر فمسطيني ُو فت بأنيا رفيض المستوى في راـ اهلل الممتم إف ً
مف المادة الكبار في مرك فتح ُيطالبوف رئيس السمط الفمسطيني مممود ابػاس (أبػو مػازف) بتضيػيف نائػب
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لو الفت ً إل أف المادة الذيف ارضوا ىذا المطمب أكدوا ام أنيـ يمترموف تضييف المناضؿ مرواف البرزػوثي
ليذا المن ب.
وبمسب مممػؿ الشػؤوف الفمسػطيني فػي موقػع ‘ ’WALLAا خبػاري الضبػري آفػي أيسػخاروؼ فػإف المطمػب
أيضػػا بيػػدؼ تسػريع إطػػالؽ س ػرامو مػػف السػػوف ا سػرائيمي ولكنػػو أضػػاؼ نمػالً اػػف
بتضيػػيف البرزػػوثي وػػاه ً
الم ادر اينيا إنو في مميم انمر فإف ىذا المطمب يطفو مرة أخرى ام انوندة الفمسطيني خ و ً ا
أف تسػػمـ رئاس ػ السػػمط الفمسػػطيني بضػػد رميػػؿ ال ػرئيس الفمسػػطيني
وأف ابػػاس لػػـ يمُػػـ بتضيػػيف نائػػب لػػو منػػذ ْ
الشييد ياسر ارفات.
وزادت الم ػػادر الفمسػػطيني قائمػ ً أف كبيػػر المفاوضػػيف الفمسػػطينييف د .ػػائب اريمػػات تػػدخؿ فػػي النمػػاش
سيسػػااد منظم ػ التمريػػر الفمسػػطيني لكػػي تُونػػد الضػػروط
نائبػػا لم ػرئيس ابػػاس ُ
الػػدائر وأكػػد ام ػ أف تضيػػيف ً
الدولي طالؽ سراح البرزوثي مف السوف.
اػػالوة ام ػ ذلػػؾ أوضػػمت الم ػػادر نفسػػيا بػػأف رئػػيس السػػمط ابػػاس أامػػف اػػف موافمتػػو المبدئي ػ ام ػ
المطمب إذا قامت المون المركزي لممرك بانتخاب مرشػح تػوافمي لمن ػب نائػب رئػيس السػمط الفمسػطيني
ولكف بمسب الم ادر فإنو في ىذه الفترة بالذات ال يوود أي مرشح مف بيف الوميع في الميادة الفمسطيني
الذي ُيمكنو الم وؿ ام تأييد ن ؼ أاضاه المون المركزي في مرك فتح.
ووفػػؽ الم ػػادر ذاتيػػا فػػإف قضػػي تضيػػيف وريػػث لمػرئيس ابػػاس تمػػض مضػػاوع المسػػؤوليف الكبػػار فػػي مركػ
فتح ذلؾ أف اباس اان في الماضي زير البضيد مف مشاكؿ مي كما أنو ىدد أكثر مف مرة باالستمال
مف من بو وىو التيديد الذي ُشطب اف انوندة ا ف ام مد قوؿ الم ادر.
ودير بالذكر أنو بمسب المانوف الفمسطيني السػائد فػي منػاطؽ السػمط الفمسػطيني فإنػو إذا لػـ يػتمكف رئػيس
السمط مف موا م تأدي ميامو فإف رئيس البرلماف الفمسطيني ىػو الػذي ُيضػيف مكانػو ولكػف بمػا أف رئػيس
البرلماف الفمسطيني ىو د .ازيز الدويؾ مػف مركػ المماومػ ا سػالمي (ممػاس) فػإف قػادة فػتح ال يرزبػوف
أف يمػػدث ىػػذا انمػػر اػػالوة ام ػ ذلػػؾ يؤكػػدوف فػػي المرك ػ ام ػ أنػػو بضػػد مػػرور سػػن ام ػ انتخػػاب
فػػي ْ
ئيسػا لمبرلمػاف
ئيسا لمبرلماف لـ تػتـ توديػد الواليػ فػإف الػدويؾ ال ُيمكػف ااتبػاره بمسػب المػانوف ر ً
الدويؾ ر ً
كمػػا أف كبػػار المػػادة فػػي فػػتح ليسػوا مضنيػػيف بضمػػد اوتمػػاع لمبرلمػػاف نف انكثريػ السػػامم فيػػو ىػػي مػػف مرك ػ
وقانونيػا ال يووػد وريػث لػرئيس السػمط ابػاس
امميػا ونظرًيػا
ً
مماس وبالتػالي أكػدت الم ػادر امػ أنػو ً
مت لو بشكؿ مؤقت.
أيضػػا أف أبػػو مػػاىر زنػػيـ السػػكرتير الضػػاـ لمون ػ المركزي ػ لمرك ػ فػػتح مػػف
وذكػػرت الم ػػادر الفمسػػطيني
ً
ئيسا مؤقتًا لمرك فتح مت التئاـ المؤسسات انخرى لمم ادق ام التضييف ْأو انتخػاب
الممكف ْ
أف ُينتخب ر ً
المرشح المالئـ لممن ب.
القدس العربي ،لندن4193/91/91 ،
 96فتح تدعو الشعب الفمسطيني لمنفير العام والدفاع عن المسجد االقصى
راـ اهلل (فمسػػطيف) :داػػت مركػ فػػتح الشػػضب الفمسػػطيني لمنفيػػر الضػػاـ والػػدفاع اػػف المسػػود االق ػ المبػػارؾ
الػػذي يتضػػرض القتمػػاـ وتػػدنيس مػػف قبػػؿ ا ػػابات المسػػتوطنيف و(ماخامػػات ييػػود) بم ارسػ ونػػود االمػػتالؿ
االسرائيمي.
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وقاؿ بياف در اف مفوضي االاالـ والثماف اليوـ الخميس (" :)01|01اننا نييب بابناه شضبنا الفمسطيني
فػي المػػدس والػػداخؿ وكػػؿ مػػف يسػػتطيع الو ػػوؿ مػػف اىمنػػا بالضػػف لمربػػاط فػػي المسػػود االق ػ وممايتػػو مػػف
المخططػػات الخبيث ػ التػػي تسػػتيدؼ ىػػذا المكػػاف الممػػدس مػػف خػػالؿ مػػا يسػػم (بالتمسػػيـ المكػػاني والزمػػاني )
و وال لمسيطرة الكامم اميو".
واسػتيوف البيػػاف ال ػػمت الضربػػي واالسػالمي المطبػػؽ لكػػؿ مػػا يتضػػرض لػو المسػػود االق ػ والمػػدس الشػريؼ
مف مخططػات ووػرائـ دخمػت ميػز التنفيػذ كمػا اداف التواىػؿ الػدولي ليػذه الوػرائـ االسػرائيمي بمػؽ امػد اىػـ
الممدسات لدى المسمميف في الضالـ.
ومممت "فتح" الموتمػع الػدولي وخ و ػا الرباايػ الدوليػ مسػؤولي تػداايات ونتػائج ىػذه الوػرائـ االسػرائيمي
التي سيكوف ليا تأثير ام االستتمرار في كؿ المنطم بؿ ست ؿ لمضالـ اومع كما قاؿ.
قدس برس4193/91/91 ،
 95حماس :آن األوان لتحرك جماعي لتصعيد المقاومة بالضفة ضد االحتالل
راـ اهلل (فمسػػطيف) :قػػاؿ الميػػادي البػػارز فػػي مرك ػ ممػػاس مسػػاـ بػػدراف إف مبػػررات المماوم ػ فػػي الضػػف
الرربي قائم ودوافضيا تزداد يوماً بضد يوـ "وقد آف انواف لتمرؾ ومػااي تشػارؾ فيػو كػؿ الف ػائؿ لمواويػ
مخططات االمتالؿ في التيويد والمد االستيطاني".
وشػػدد الميػػادي بػػدراف فػػي ت ػريمات خا ػ لػػ"قدس بػػرس" انربضػػاه ( )01|8امػ ضػػرورة االوتمػػاع ام ػ
التمرؾ مف قبؿ وميع الف ائؿ في ىذه المرمم مؤكداً أف ذلؾ ضرورة وواوب وطني وديني".
واػػف دور السػػمط الفمسػػطيني فػػي الضػػف وردة فضميػػا أوضػػح بػػدراف" :السػػمط بتركيبتيػػا المالي ػ وسياسػػتيا
ا ستراتوي ال أظنيا سوؼ تشارؾ في أي تمرؾ مف ىذا النوع بؿ إنيا سػتواويو بااتبػاره يشػكؿ خطػ اًر امػ
مشروايا كمو".
وروح الميادي في "مماس" أف يكوف لمرك "فػتح" كتنظػيـ وانا ػر ميدانيػ دور فػي أي مواويػ مباشػرة مػع
الممتؿ في الضف متابضاً" :وىو أمر نتمناه ونمبػو ونباركػو وقػد رأينػا ػو اًر طيبػ لػو فػي انتفاضػ انق ػ
المبارك ".
قدس برس4193/91/91 ،
 91أبو زىري :عمى فتح أن تختار بين المصالحة مع حماس أو مع "إس ارئيل"
ز ػزة (فمسػػطيف) :انتمػػدت مرك ػ ممػػاس بشػػدة مػػا أسػػمتو بػ ػ "لر ػ االسػػتضاله" التػػي الزاؿ اػػدد مػػف قػػادة فػػتح
يستضممونيا في المديث اف االقتيـ بػ "مماس" وااتبرت ذلؾ وزها مف أوىػاـ الرىػاف امػ إسػماط "ممػاس"
بمساادة إقميمي ودولي .
وأاػػرب المتمػػدث باسػػـ مركػ "ممػػاس" الػػدكتور سػػامي أبػػو زىػػري فػػي ت ػريمات ل ػ "قػػدس بػػرس" اػػف رفضػػو
لمرػ التػػي اسػػتخدميا اضػوا المونػ المركزيػ لمركػ "فػػتح" ػػخر بسيسػو واػزاـ انممػػد فػي ت ػريمات ليمػػا
اليوـ االربضاه ( )01|8ل ميف /المياة /المندني .
وقػػاؿ أبػػو زىػػري تضميمػػا ام ػ ىػػذه الت ػريمات" :لر ػ بسيسػػو وا ػزاـ انممػػد فػػي ت ػريماتيـ ىػػي لر ػ زيػػر
ممبول وىػي تضكػس مميمػ مركػ فػتح وأنيػا ما ازلػت تضػيش مالػ االسػتضاله ووىػـ إسػماط مركػ ممػاس ابػر
رىانات فاشم " بمسب تضبيره.
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وأضاؼ يموؿ إف "انلفاظ التي اسػتخدميا بسيسػو وتأكيػده أف امػ ممػاس أف تضتػذر امػ انمالبيػا أوال ىػذا
يضنػػي أف فػػتح تضيػػد ويػػود الم ػػالم إل ػ المربػػع ال ػػفر وأنيػػا زيػػر مضني ػ بيػػا" .وقػػاؿ إف "المػػديث اػػف أف
اباس لف يتووػو إلػ زػزة إال انػدما تضػود إلػ أمضػاف السػمط ىػذا يؤكػد أف فػتح ال تريػد اػودة الم ػالم
ولكني ػػا تري ػػد ا ػػودة زػ ػزة إلػ ػ س ػػمطتيا ى ػػذا ا ػػدا ا ػػف مماولػ ػ قم ػػب المم ػػائؽ م ػػف خ ػػالؿ اس ػػتخداـ م ػػطمح
االنمالب فال يووز ني طرؼ أف ينس أف مماس فازت بانتخابػات مكنتيػا مػف تشػكيؿ مكومػ فػي الضػف
والمطاع وأف فتح ىي التي انممبت في الضف ام شراي مماس".
قدس برس4193/91/1 ،
 41حماس :لن نقف مكتوفي األيدي أمام حصار قطاع غزة
رفح(فمسػػطيف) :أكػػد النائػػب فػػي المومػػس التش ػريضي واضػػو المكتػػب السياسػػي لمرك ػ ممػػاس الػػدكتور خميػػؿ
المي أف مركتو لف تمبؿ بأف ترى أطفاؿ ونساه الشضب الفمسطيني يموتوف ووااً ومرضاً.
وشدد المي خالؿ لماه سياسي نظمتو و ازرة الداخمي الثالثاه ( )01|7نكثػر مػف ألػؼ ضػابط بممافظػ رفػح
ونػػوب قطػػاع ز ػزة ام ػ أف مرك ػ "ممػػاس" لػػف تمػػؼ مكتوف ػ انيػػدي أمػػاـ الم ػػار الػػذي ييػػدد ميػػاة ابنػػاه
الشضب الفمسطيني في قطاع ززة.
وقػاؿ" :نؤكػد امػ إاػاله المضػايا الوطنيػ واميائيػا فػي النفػوس وضػرورة االلتمػاـ مػع أبنػاه شػضبنا لمواويػ
كؿ التمديات والثم باهلل وبتأييده".
وتمدث الميادي المي في كممػ مطولػ اػف انوضػاع والمسػتودات السياسػي المميطػ بمطػاع زػزة واالقتيػا
بالمضي الفمسطيني ونظرة المستمبؿ في ضوهىا.
وتنػػاوؿ الضديػػد مػػف الممفػػات والمضػػايا كالم ػػار الخػػانؽ امػ قطػػاع زػزة والم ػػالم وأ ػػداه الربيػػع الضربػػي
والمفاوضات بيف السمط واالمتالؿ والمدس.
قدس برس4193/91/5 ،
 49عمي بركة :مشاركة مشعل بورشة عمل عن القدس عبر الشاشة متفق عمييا مسبقاً
آماؿ خميؿ :تضميما ام ادـ مضور رئيس المكتب السياسي في مرك مماس خالد مشضؿ ورش امؿ تمت
انػواف «المػػدس امػ أونػػدة الشػػضوب والمكومػػات الضربيػ وا سػػالمي » التػػي نظمتيػػا مؤسسػ المػػدس الدوليػ
أمس في الضامي الونوبي لبيروت .قاؿ ممثؿ «مماس» في لبناف امي بركػ فػي ات ػاؿ مػع «انخبػار»
» أف المؤسسػ «انػػدما داػػت مشػضؿ اتفمػػت مضػػو امػ المشػػارك ابػػر الشاشػ مػػف ممػػر إقامتػو فػػي قطػػر ال
ام المضور شخ ياً إل بيروت .ولما انتمؿ إل تركيا في زيارة امؿ ميث ىو مووود منذ مساه الثالثاه
مولت التوا ؿ مضو ابر انقمار اال طنااي مف الدومػ إلػ إسػطنبوؿ» .وقمػؿ بركػ مػف االنتمػادات التػي
وويػػت لمشػػضؿ باكتفائػػو بػػالظيور ابػػر الشاش ػ بػػدالً مػػف المضػػور شخ ػػياً فػػي ظػػؿ ت ازيػػد الضػػدواف ام ػ
المدس .ولفت إل أف التمرؾ ىو ورش امؿ وليس مؤتم اًر وامضاً امػ زػرار مػؤتمر المػدس الػدولي ليمضػر
مشػضؿ شخ ػياً وىػو المثمػؿ بالتيديػدات انمنيػ  .وبػػرزـ تأكيػده أف ال مػانع مػف زيػارة مشػضؿ لبنػاف اسػػتبضد
برك مدوث ذلؾ قريباً.
االخبار ،بيروت4193/91/91 ،
" 44الشرق األوسط" :مشعل يبحث مع أردوغان الوضع المالي لحماس والوضع في غزة
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راـ اهلل  -كفاح زبوف :قالت م ادر فمسػطيني مطمضػ فػي قطػاع زػزة أمػس ل ػ«الشػرؽ انوسػط» إف «زيػارة
خالد مشضؿ رئيس المكتب السياسي لمرك مماس المالي إل تركيا تػأتي فػي إطػار اسػتئناؼ نشػاط قيػادة
مماس في المنطم بمثػا اػف مخػارج لألزمػ الماليػ التػي تضيشػيا المركػ فػي قطػاع زػزة بسػبب انوضػاع
في م ر».
وأكػػدت الم ػػادر أف مشػػضؿ بمػػث مػػع رئػػيس الػػوزراه التركػػي روػػب طيػػب أردوزػػاف الوضػػع المػػالي لممرك ػ
والضالق مع م ر والوضع في ززة والم الم مع مرك فتح كذلؾ.
وأضافت الم ادر« :المرك تريد استئناؼ نشاطيا وتمريػؾ ممفػات أخػرى ميمػ متػ ال تبمػ أسػيرة لممػؼ
الخالؼ مع م ر».
وبمسػػب الم ػادر« :تريػػد قيػػادة ممػػاس المفػػز اػػف ىػػذا الممػػؼ (الخالفػػات مػػع م ػػر) وتركيػػز اننظػػار نمػػو
ممفات أخرى مثؿ الوضع المتأزـ في المطاع والم الم ووضع المسود انق ».
الشرق األوسط ،لندن4193/91/91 ،
" 43األخبار ،بيروت" :زوجة دحالن تغادر لبنان بعد قرار رسمي بمنعيا من دخول المخيمات
زادرت وميم دمالف زوو الميادي المطػرود مػف مركػ فػتح مممػد دمػالف لبنػاف مسػتبم قػرار منضيػا مػف
دخػػوؿ المخيمػػات الفمسػػطيني  .وكانػػت أوي ػزة أمني ػ رسػػمي قػػد قػػررت منػػع وميم ػ مػػف اسػػتكماؿ ووالتيػػا ام ػ
المخيمات إف قررت زيارة لبناف مودداً بسػبب ارتباطيػا وزوويػا بتػوتير انوضػاع فػي مخيمػات الونػوب بضػد
دور قرار ف ؿ الضميد مممود ايس (المينو).
االخبار ،بيروت4193/91/91 ،
 42مخيم عين الحموة :اعتداء عمى عنصر من القوة المشتركة
يدا :أقدـ مسمماف باح انربضاه امػ ضػرب امػد انا ػر المػوة االمنيػ الفمسػطيني المشػترك فػي مخػيـ
ايف المموة بضمب بندقي مماوليف سمبو السالح الػذي يمممػو .ووقػع المػادث انػد مفتػرؽ سػوؽ الخضػار فػي
المخيـ اندما كاف الضن ر في الموة انمني المشترك اامر سمماف ابو بكر يموـ بتنظيـ مرك السير فػي
المكاف ففاوأه مسمماف ممثمػاف بضػرب بضمػب بندقيػ امػ أرسػو مػف الخمػؼ ومػاوؿ أمػدىما االسػتياله امػ
سالمو لكف تومع المواطنيف في المكاف ماؿ دوف ذلؾ فالذ المسمماف بالفرار وتواريا داخؿ امد االزق .
وامػدت لونػ المتابضػ لممػوى الفمسػطيني الوطنيػ واالسػالمي اوتمااػاً انػػد الظيػر لمبمػث فػػي االاتػداه امػ
ان ػػر المػػوة انمني ػ  .وقػػاؿ امػػيف سػػر لون ػ المتابض ػ ابػػد ممػػدح" :تشػػكمت ىػػذه المػػوة االمني ػ بم ػرار سياسػػي
وبإومػػاع مػػف الميػػادة السياسػػي ومػػف لون ػ المتابض ػ وتكممػػت بالنوػػاح وكانػػت مطمب ػاً شػػضبياً بػػاف تمتػػزـ المػػوة
االمنيػ بمفػػظ االمػػف واالسػػتمرار فػػي المخػػيـ .ولكػػف يبػػدو اف ىنػػاؾ مػػف يريػػد تضطيػػؿ دور المػػوة انمنيػ بضػػدما
اثبتت نواميا .لذلؾ سنموـ كمون متابض بمماه الفااميات ولواف االمياه في المخيـ لنؤكد تمسكنا بيذه الموة
ونؤكد ومدتنا الوطني واالسالمي وانو مف مؽ ىذا المخيـ أف ينضـ باالمف واالستمرار".
المستقبل ،بيروت4193/91/91 ،
 41لبنان" :الديموقراطية" تبحث مع سفير مصر إلغاء األونروا لو"خطة طوارئ مخيم نير البارد"
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زار وفػػد مػػف "الوبي ػ الديموقراطي ػ لتمريػػر فمسػػطيف" ضػػـ امػػي في ػػؿ ومممػػد خميػػؿ السػػفير الم ػػري فػػي
بيروت أشرؼ ممدي.
وأكد بياف لػ"الوبي الديموقراطي " أف الوفد "وضع السفير الم ػري فػي ػورة ا وػراهات التػي اتخػذتيا وكالػ
انون ػػروا وأدت إلػ ػ إلر ػػاه خطػ ػ الطػ ػوارئ الش ػػامم الخا ػ ػ بمخ ػػيـ ني ػػر الب ػػارد" وأف الوف ػػد طال ػػب المكومػ ػ
الم ري بالتدخؿ لدى الوامض الضربي مف أوؿ الضرط ام الوكال لمضودة اف إوراهاتيا بمؽ المخيـ.
وأشار البياف إل أف السفير ممدي أكد داـ بالده لمشضب الفمسطيني ومموقو وأنو واد ببػذؿ ويػوده وويػود
المكوم الم ري مف أوؿ مياة كريم لمشضب الفمسطيني.
المستقبل ،بيروت4193/91/91 ،
 47لبنان :وفد من حماس يزور الجماعة اإلسالمية في عكار
استمبمت الوماا االسالمي في مركزىا في ممبا في اكار وفدا مف مرك مماس برئاس نزار اارؼ .وكػاف
فػػي االسػػتمباؿ رئػػيس مومػػس ممافظ ػ اكػػار فػػي الوماا ػ االسػػالمي مممػػد ىوشػػر وأاضػػاه المومػػس .وتػػـ
خالؿ المماه التداوؿ في الشؤوف الضام ام ضوه المستودات الما م ام كامؿ السام الضربي .
ورمب ىوشر بالوفد مضتب ار "اف ىمومنا وامدة والمضي الفمسطيني ىي مف ميـ مبػادئ الومااػ و والتنسػيؽ
فيمػػا بػػيف الط ػرفيف ىػػو مػػف ػػمب الضمػػؿ النػػاوح  .وكػػاف تأكيػػد ام ػ اىمي ػ التوا ػػؿ وتفضيػػؿ التنسػػيؽ بػػيف
الطرفيف لترسيخ مبادئ انخوة ما بيف الشضبيف المبناني والفمسطيني.
المستقبل ،بيروت4193/91/91 ،
" 46إسرائيل" تصادق عمى بناء  15وحدة استيطانية جديدة بشرقي القدس
راـ اهلل  -وليد اوض :قررت ما تسم "لون التخطيط والبناه" في بمدي االمتالؿ بالمدس أمس انربضاه
الم ادق ام بناه  47ومدة استيطاني وديدة في مستوطن "بسرات زئييؼ" في شرقي المدس وفماً لما
نشره موقع ميف يديضوت أمرونوت ا سرائيمي  .وأضاؼ الموقع بأف ىذا المرار وود مضارض اضو وامد
في المون والذي يمثؿ مرك "ميرتس" في ميف وت ل الح المرار  3أاضاه في ىذه المون .
القدس العربي ،لندن4193/91/91 ،
 45رئيس "الكنيست" :االستيطان ليس عقبة أمام تحقيق السالم
النا رة :رح رئيس البرلماف ا سرائيمي "الكنيست" يولي إدلشتايف بأف تؿ أبيب ال ترى في بناه
المستوطنات في مناطؽ الضف الرربي والمدس أي امب في طريؽ تمميؽ السالـ وفؽ ت ريماتو .وأضاؼ
إدلشتايف في ت ريمات أدل بيا خالؿ لمائو مسؤوليف إيطالييف في الضا م روما ونشرتيا وسائؿ إاالـ
ابري يوـ انربضاه " 01/8االستيطاف ليس امب أماـ السالـ وأراضي الضف الرربي والمدس بالنسب
سرائيؿ ليست ممتم بؿ ىي مناطؽ متنازع اميو" كما قاؿ.
وو ؼ رئيس "الكنيست" االنسماب ا سرائيمي مف قطاع ززة ااـ  1114بأنو "خطأ وسيـ ومب الخطر
والموت لإلسرائيمييف" ام مد تضبيره.
قدس برس4193/91/1 ،
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 41لبيد يجدد معارضتو تقسيم القدس ويتوقع تنازل الفمسطينيين عن مطمبيم المتعمق بالقدس
النا رة – أسضد تمممي :قاؿ زايـ مزب "يش اتيد" وزير الماؿ يئير لبيد إنو يختمؼ مع رئيس مكومتو في
شأف مطمبو مف الفمسطينييف االاتراؼ بػ"إسرائيؿ" دول ييودي شرطاً ني اتفاؽ سالـ في المستمبؿ .ورفض
لبيد خالؿ مديثو لشبك بمومبرغ ا خباري ا داله بأي ت ريح اف سير المفاوضات أو مواقفو مف قضايا
ال راع مكتفياً بتأكيد مضارضتو أي مؿ يشمؿ إاادة تمسيـ المدس (االنسماب مف المدس الشرقي ).
وأضاؼ أنو بمسب تمديراتو فإف الفمسطينييف "سيتنازلوف اف مطمبيـ المتضمؽ بالمدس" وأف خفض سمؼ
التوقضات مف المفاوضات الواري ىو ما يتيح إوراهىا بشكؿ سري.
الحياة ،لندن4193/91/91 ،
 31نتنياىو يعرض نقل السفارة التشيكية إلى منزلو في القدس المحتمة
النا رة :كشفت م ادر مفي ابري النماب اف أف رئيس الوزراه ا سرائيمي بنياميف نتنياىو ارض
ام التشيؾ نمؿ ممر سفارتيا مف تؿ أبيب إل منزلو الشخ ي في مدين المدس الممتم ليكوف مم اًر رسمياً
لمسفارة.
وقالت ميف مضاريؼ يوـ انربضاه  01/8إف الرئيس التشيكي ميموش زيماف أوضح خالؿ لماه ومضو
بنتنياىو أنو كاف قد اقترح قبؿ ادة سنوات ام رئيس المكوم ا سرائيمي آنذاؾ اييود أولمرت نمؿ ممر
سفارة بالده مف تؿ أبيب إل المدس زير أف انخير أمبط ذلؾ في مينو بإدااه ادـ ووود مبن فارغ في
المدس ليذا الررض في ميف أروضت أوساط سياسي إسرائيمي سبب ذلؾ إل المفاوضات التي كانت واري
تمؾ الفترة بيف الوانبيف الفمسطيني وا سرائيمي.
قدس برس4193/91/1 ،
 39حممة إسرائيمية لمنع رفع صوت األذان في يافا والجميل والمد
وكال بت ار :أطممت قائم "الميكود-بيتنا" ممم لمنع رفع وت ا ذاف في بمدي تؿ أبيب -يافا بذريض
تطبيؽ قوانيف الضوضاه ام المساود والضمؿ ام إاادة اليدوه إل يافا .ونممت ميف مضاريؼ ابر
موقضيا االلكتروني يوـ انربضاه اف رئيس المائم أرنوف ومضاد "أنو تـ خالؿ السنوات انخيرة السيطرة ام
مدين يافا مف قبؿ المركات ا سالمي واليسار الراديكالي الذيف يماولوف تمت يافط النشاط الديني والتربوي
ف ؿ يافا اف إسرائيؿ وقطضيا اف تؿ أبيب مشي ار إل أف قائمتو ستماوؿ إ الح ىذا الوضع وبمورة خط
لتأميف بماه يافا كوزه مف إسرائيؿ مع االبماه ام طابضيا الييودي".
ضيد مت ؿ أامف مرشح مزب الميكود -بيتنا النتخابات بمدي "كرمئيؿ" في الوميؿ أنو لف يسمح
ام
ببناه مسود في المدين .
وفي مدين المد أامف المرشح لرئاس بمديتيا يائير رافيفو قرار منع رفع ا ذاف داخؿ المدين رافضا شضارات
ان ري ضد الضرب المسمميف.
عمان4193/91/91 ،
السبيلّ ،
 34مستوطنون ييود يعتدون عمى حنين الزعبي ويطالبون بإعداميا
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ماوؿ مستوطنوف ييود االاتداه ام النائب الضربي في الكنيست ا سرائيمي منيف الزابي أثناه تواودىا
داخؿ قااات الممكم الضميا ا سرائيمي أثناه نظرىا في التماس قدمو ان ريوف ييود لممطالب بمماكمتيا
ام خمفي مشاركتيا في "أسطوؿ المري " .وقاؿ شيود اياف إف مرافميف ومؤيديف لزابي ت دوا لممتطرفيف
الييود ومالوا دوف االاتداه امييا وأضافوا أف الضن رييف الييود أطمموا ىتافات ضد زابي مف بينيا "أنت
مخرب " و "يوب إادامؾ" و" اتركي البالد".
وكانت الممكم الضميا ا سرائيمي امدت ومس يوـ انربضاه بمثت فييا التماسا لضضو الكنيست ميخائيؿ
بف آري والناشط الضن ري إيتمار بف زفير ومرك ما يسم "أرض إسرائيؿ لنا" .طالبوا فيو بمماكم
النائب زابي وراه مشاركتيا في "أسطوؿ المري " لكسر الم ار المفروض ام قطاع ززة في أيار /مايو
 1101مدايف أنيا متورط باستضماؿ الضنؼ ضد الونود وطالبوا بفتح ممؼ التمميؽ مف وديد.
فمسطين أون الين4193/91/1 ،
 33سمطات االحتالل تفرج عن  92مستوطناً اعتدوا عمى ممتمكات لفمسطينيين
النا رة ":أفروت سمطات االمتالؿ باح يوـ انربضاه  01/8اف  03مستوطناً ييوديا كانوا ااتمموا منذ
أكثر مف أسبوع بضد أف قاموا بأاماؿ تخريب لممتمكات الفمسطينييف .وذكرت م ادر إاالمي ابري إنو تـ
تمويميـ لالاتماؿ المنزلي .وبمسب م ادر في شرط االمتالؿ في منطم المدس الممتم فإف
المستوطنيف الذيف أفرج انو ىـ طالب مف مضاىد ديني ييودي منتشرة في مختمؼ أنماه البالد ومتورطوف
في امميات لض ابات "تدفيع الثمف" (تاج ممير) ضد مواطنيف فمسطينييف وممتمكاتيـ في المدس الممتم .
قدس برس4193/91/1 ،
 32وزير الجبية الداخمية اإلسرائيمية :نستعد لسيناريو التعرض آلالف الصواريخ خالل ثالثة أسابيع
النا رة :كشؼ وزير شؤوف مماي "الوبي الداخمي " في المكوم ا سرائيمي زمضاد أرداف النماب اف أخطر
السيناريوىات التي وضضيا الويش ا سرائيمي وتتضمف تضرض الدول الضبري لم ؼ بآالؼ ال واريخ في
زضوف أسابيع قميم قادرة ام إ اب كؿ بيت كما قاؿ .وأوضح أرداف أنو "مسب أخطر سيناريو وضضو
الويش قد تتضرض إسرائيؿ ليووـ بآالؼ ال واريخ سيستمر ثالث أسابيع في ماؿ نشوب مرب في
مشير إل أف دوال ومنظمات في المنطم تمتمؾ أكثر مف  111ألؼ اروخ تستطيع إ اب كؿ
ًا
المنطم
منزؿ في إسرائيؿ.
وأضاؼ خالؿ المؤتمر الذي ينظمو مضيد "بيرف  -السادات" لمدراسات االستراتيوي في وامض بار ايالف
أف "الكنيست" (البرلماف) سيستكمؿ في زضوف بضض أسابيع اممي تشريع "قانوف الوبي الداخمي " الوديد
منوىا بأنو اتفؽ مع وزير الويش ام أف "قيادة الوبي الداخمي في الويش ستتول المسؤولي اف مواالت
الوقاي والمماي والمواد الخطرة وا االـ".
قدس برس4193/91/1 ،
 31الجيش اإلسرائيمي ليس بين العشرة األقوى عالمياً
مممي موس  :دروت الضادة ام وضع "إسرائيؿ" ضمف أقوى خمس أو ست دوؿ في الضالـ .وم ار اًر ذىب
البضض إل ااتبار الويش ا سرائيمي أقوى وأفضؿ مثالً مف ويوش قوى اظم مثؿ بريطانيا وفرنسا .بؿ
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إف ىذا البضض كثي اًر ما أزفؿ في المساب دوالً تممؾ ويوشاً فائم الموة مثؿ ألمانيا والياباف .زير أف مضيداً
اً في دراس وممارن الموة في دوؿ الضالـ اموماً وفي موالي  61دول خ و اً يوضح
أميركياً متخ
وفؽ مضايير اممي أف "إسرائيؿ" ال تمع أ الً ضمف اشري الدوؿ انول انقوى في الضالـ .كما أف ىذه
المضايير تضع "إسرائيؿ" في الضشري الثاني إل وانب م ر وايراف بؿ إنيا تممؿ مفاوأة لمكثيريف بوضضيا
كالً مف تركيا وباكستاف في درو أام مف "إسرائيؿ".
ويوفر مشروع " "Global Firepowerالفر لكؿ مف يريد التضرؼ ام اوامؿ الموة الضسكري في الضالـ
فيود ذلؾ مف خالؿ ارض تمميمي لنتائج مضطيات مضياري تمدد الموة الضسكري لكؿ بمد ام مدة.
وقد دفع نشر نتائج ىذا المضيار مضمميف إسرائيمييف يؤمنوف بوووب االمتفاظ بال ورة الشائض في انذىاف
إل ادااه أف ترتيب "إسرائيؿ" في المائم بضيداً اف الضشري انول يضود إل ادـ امتساب الموة النووي .
لكف ىذا االدااه يفتمر إل انساس ام انقؿ بسبب أف كؿ الدوؿ السابم لػ"إسرائيؿ" في المائم إما
تمتمؾ قدرات نووي أو تمتمؾ خبرات نووي تمكنيا مف امتالؾ أسمم نووي خالؿ وقت ق ير.
ويمع الويش الب ارزيمي في المركز الضاشر والويش ا يطالي في المرتب التاسض وفي المرتب الثامن ال
توود كوريا الونوبي وفي المكاف السابع ألمانيا .ويمتؿ الويش الفرنسي المكاف السادس والويش
البريطاني في المكاف الخامس واليند في المكان الرابض وال يف في المكاف الثالث وروسيا الثاني
والويش انميركي انوؿ في الضالـ مف دوف منازع.
وواهت تركيا كالدول انقوى في المكاف المادي اشر تمييا الباكستاف .ثـ تأتي "إسرائيؿ" وم ر .أما
أندونيسيا فامتمت المكاف الخامس اشر تمييا إيراف.
السفير ،بيروت4193/91/91 ،
 37الجيش اإلسرائيمي يواصل مناورتو في مزارع شبعا والجوالن
ضمف سمسم المناورات المتوا م التي تورييا قوات االمتالؿ ا سرائيمي منذ موالي شير أطمؽ ويش
االمتالؿ أمس مناورة وديدة واسض بالذخيرة المي ام طوؿ الخط المدودي المبناني الممتد مف ممور
الرور زربا و وال إل مرتفضات وبؿ الشيخ والووالف السوري الممتؿ شرقا بمشارك ومدات مف المدفضي
الثميم مف اياري  044و064ممـ إضاف إل دبابات مف طراز "ميركافا" وناقالت الوند الم فم .
السفير ،بيروت4193/91/91 ،
 36إصابة جنديين إسرائيميين إثر سقوط قذيفتين في الجوالن
(يو.بي.آي :).ذكر الموقع ا لكتروني ل ميف يديضوت أمرونوت أف قذيفتي ىاوف سمطتا شمالي ىضب
دم وتمت
الووالف الممتم ما أدى إل إ اب وندي بوروح بسبب شظي فيما أ يب آخر بمال
مضالوتيما في مكاف المادث.
الخميج ،الشارقة4193/91/91 ،
" 35إسرائيل" تحتج عمى تعيين إيران مخب ارً في لجنة نزع أسمحة الدمار الشامل
المدس الممتم  -آماؿ شمادة :تمدمت "إسرائيؿ" بشكوى رسمي إل انمـ المتمدة تمتج فييا ام تضييف
إيراف في من ب مخبر في المون انممي لنزع أسمم الدمار الشامؿ.
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وترى "إسرائيؿ" في التضييف داماً مباش اًر يراف في وقت تبذؿ الويود لتشديد الضموبات امييا.
وفي الرسال التي بضث بيا مندوب "إسرائيؿ" الدائـ لدى انمـ المتمدة روف بروس-أور إل سكرتير ااـ
انمـ المتمدة باف كي موف ومومس انمف الدولي و ؼ تضييف إيراف بػ"تضييف رئيس ا اب ميربي
المخدرات مدي اًر ااماً لشرك اماقير" وقاؿ" :ىذا التضييف بمثاب ميزل أممي وديدة إذ ال يووز تضييف دول
تخضع لضموبات مف مومس انمف الدولي بسبب تطوير أسمم نووي مسؤول اف رفع تمارير إل المنظم
الدولي اف التمدـ الما ؿ في توريد دوؿ الضالـ مف أسمم الدمار الشامؿ".
الحياة ،لندن4193/91/91 ،
 31يعالون لياغل :تخفيف العقوبات عن إيران سيؤدي إلى انييار ىذه العقوبات
مممد بدير :مذر وزير الدفاع ا سرائيمي موشيو يضالوف مف تخفيؼ الضموبات االقت ادي اف طيراف
مضتب اًر أف مف شأف ذلؾ أف يؤدي إل انييار ىذه الضموبات فيما شدد نظيره انمريكي تشاؾ ىازؿ ام
"يمظ " الواليات المتمدة خالؿ المفاوضات التي ستورييا مع إيراف ُم َو ِّدداً تضيد واشنطف بضدـ السماح ليا
بتطوير سالح نووي.
ونممت وسائؿ ا االـ ا سرائيمي اف يضالوف قولو خالؿ لمائو نظيره انمريكي أوؿ مف أمس في البنتاووف:
إف " أي تخفيؼ لمضموبات سيؤدي إل انييارىا وىناؾ ادد زير قميؿ مف الويات ذات الم مم التي
ستسضد بالدخوؿ إل نشاط تواري مع ا يرانييف ما يخفؼ وداً مف الضرط االقت ادي مف وي ويسمح
ليـ بموا م تخ يب اليورانيوـ مف وي أخرى" .وشدد يضالوف ام ضرورة المؤوؿ دوف ذلؾ ودوف "الوقوع
في ىذا الفخ قبؿ الم وؿ مف ا يرانييف ام الشروط التي مددت ليـ" .واستشيد يضالوف بما م ؿ في
سوري ميث "واوو بشار انسد تيديداً اسكرياً ذا دقي ووقؼ أماـ مضضم بماه نظامو ممابؿ التنازؿ اف
السالح الكيميائي وقرر التنازؿ اف ىذا السالح" مشي اًر إل أىمي "متابض اممي توريد سوري مف السالح
الكيميائي كي يتـ التثبت مف أف التوريد كامؿ".
األخبار ،بيروت4193/91/91 ،

 21رئيس الكنيست يياجم الرئيس اإليراني ويتيمو بانتياج استراتيجية الكذب في تعاممو مع "النووي"
مممد بدير :ىاوـ رئيس الكنيست يولي إدلشتايف أمس الرئيس ا يراني مسف روماني متيماً إياه
بانتياج استراتيوي انكاذيب والنفاؽ في تضاممو مع الضالـ لمتستر ام تطوير البرنامج النووي .وخالؿ
اوتمااو في روما مع رئيس البرلماف ا يطالي لو ار بولدريني قاؿ إدلشتايف إف "الضموبات المفروض ام
طيراف بضرط مف إسرائيؿ قد أثبتت نوااتيا وألممت أض ار اًر وسيم باالقت اد ا يراني مشبياً السماح
يراف بميازة أسمم نووي بمف يضطي مسدساً ممشواً بالر اص لماتؿ".
األخبار ،بيروت4193/91/91 ،
 29ربابورت :مخاوف إسرائيمية من إخفاء األسد جزءاً من "الكيميائي"
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امي ميدر :ذكر مضمؽ الشؤوف انمني في ميف مضاريؼ ا سرائيمي اامير ربابورت أف انويزة
انمني ا سرائيمي تود ضوب في كيفي "ىضـ" ال ور التي توثؽ تدمير مخازف كيميائي في سوري .
وأشار إل أف المسأل تضد سابم يمكف أف تؤدي إل إزال تيديد كبير اف "إسرائيؿ" .لكف في الممابؿ ال
تزاؿ ىناؾ مخاوؼ كبيرة مف أف تكوف المسأل مورد اممي "امتياؿ كبرى" يستطيع بمووبيا الويش السوري
بمسب تضبير ربابورت إخفاه وزه مف ىذا السالح اف المراقبيف أو نمؿ كميات ىام منو إل مزب اهلل.
وفي ضوه ذلؾ تتابع شضب االستخبارات الضسكري (أماف) مراقب تنفيذ االتفاؽ .ويؤكد ربابورت أف
االستخبارات ا سرائيمي فووئت با االف اف التو ؿ إل ىذا االتفاؽ نف التمدير ا سرائيمي في مينو
كاف يؤكد أف الواليات المتمدة ستياوـ سوري .
األخبار ،بيروت4193/91/91 ،
 24غيو ار آيالند :لن يتمكن الجيش اإلسرائيمي من ىزيمة "حزب اهلل"
يمي دبوؽ :أكد رئيس مومس انمف المومي ا سرائيمي السابؽ الونراؿ امتياط زيو ار آيالند أف المرب
الممبم مع مزب اهلل ستبدو كالمرب السابم ااـ  1115وستتسبب بضرب أكبر لػ"إسرائيؿ" نف مزب اهلل
تمسف ام مستوى المتاؿ التكتيكي أكثر مما تمسنت "إسرائيؿ" مشدداً ام أف الويش لف يتمكف مف
االنت ار والماؽ اليزيم بالمزب ما لـ يمدـ ام تريير استراتيوياتو وتمسيف قدراتو الرداي  .وأكد ايالند
في كمم ألماىا أمس في وامض بار ايالف وسط فمسطيف الممتم أف "تشريؿ الموة الضسكري يواوو تمدياً
يرتبط بترير طبيض المروب فبضد مرب يوـ الرفراف (ااـ  )0862باتت مضظـ المروب تخاض بيف دوؿ
ومنظمات ولـ تضد مروبا شامم بيف دوؿ انمر الذي يووب ام التخطيط الضسكري تريير طريم الضمؿ
التمميدي ".
ضوب مواوي مزب اهلل واالنت ار اميو اسكريا وأضاؼ
وساؽ ايالند ومم مف النماذج التي تشير إل
آيالند أف " الضبرة رقـ وامد في مرب لبناف الثاني ىي وقوع إسرائيؿ في خطأ الرد المناسب إذ امينا أف
نضمف بأف لبناف كمو مف مزب اهلل إل المكوم إل المواطنيف المدنييف إل الويش المبناني كميـ أىداؼ
يمكف ضربيا وكميـ أاداه مستيدفوف في المرب" مشي ار إل أف "إسرائيؿ خروت مف المرب انخيرة مع
داـ دولي لكنيا لـ تتمكف مف االنت ار" .وشدد ام أف ا االف ا سرائيمي باستيداؼ لبناف بما فيو واف
الدول ىي التي ستدفع الثمف في ماؿ نشبت المرب مف شأنو أف يخمؽ رداا في الوي الممابم وفي
الوقت نفسو يم ر مدة المرب الممبم .
األخبار ،بيروت4193/91/91 ،
تحسن العالقة بين "إسرائيل" وتركيا بعد اكتشاف الغاز اإلسرائيمي
 23تقدير صييوني حول
إمكانية ُّ
ّ
المناة ا سرائيمي انول  :زاـ المراسؿ الضسكري ال ييوني ااموس ىارئيؿ م وؿ ات االت مكثف بيف
"إسرائيؿ" وتركيا بيدؼ كسر ومود الضالقات بيف الطرفيف ُمضتب اًر أنو ال م مم لػ"أردوزاف" بإتماـ
الم الم قبؿ االنتخابات الرئاسي التي سيخوضيا ال يؼ الممبؿ رزـ أف انمور ال تسير وفؽ ما يريده
ننو بات يواوو مشاكؿ داخمي ام خمفي سياساتو تواه قطااات في الموتمع التركي واسكرييف سابميف
ما يدفضو نمو مساوم انكراد والراه المظر اف المواب في الدوائر الرسمي  .ولفت "ىارئيؿ" إل إمكاني
فم
تمسُّف الضالق بيف الطرفيف ام خمفي قطاع الراز ال ييوني ُمضتب اًر أف لألتراؾ م مم كبيرة في
زاز كبرى مع "إسرائيؿ" ابر استرالؿ مموليا المكتشف في البمر المتوسط السيما وسط تزايد ماو
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اقت ادىـ لمراز وخشيتيـ مف االاتماد الزائد ام مزودييـ الرئيسييف :روسيا وايراف المتيف توبياف منيا
أثماناً باىظ وقد مددت "إسرائيؿ"  1103ااـ المسـ بشأف ووي ت ديره.
التقرير المعموماتي  ،4141مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية4193/91/1 ،
 22استطالع صييوني ُيظير تأييداً لطرد العرب من "إسرائيل" ومعارضة ألي انسحابات قادمة
المناة ا سرائيمي السابض لممستوطنيف :أكد رئيس مضيد الديممراطي البروفسور تمار ىيرماف أف نتائج
استطالع الرأي الذي أوراه المضيد ال ييوني مؤخ اًر أظير مدى استفماؿ الضن ري بيف الييود تواه
الفمسطينييف والضرب الفتاً إل أنيـ طالبوا بأف يطر الطابع الييودي ام مؤسسات "إسرائيؿ" وأنيـ
ممتنضوف بممول "الييود شضب اهلل المختار" ويؤيدوف تمفيز ودفع مكومتيـ لمضرب ام اليورة مف وطنيـ.
وأوضح "ىيرماف" أف مؤسس الويش تمظ بثم زالبي ال ياين وواهت انمزاب السياسي والمؤسسات
الديني وا االمي في أسفؿ سمـ تمديراتيـ مشي اًر إل ووود مضارض ني اتفاؽ يشمؿ انسماباً مف مناطؽ
تمت السيادة ال ييوني في الضف الرربي .
التقرير المعموماتي  ،4141مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية4193/91/1 ،
 21قراقع :األسرى يدفعون ثمن األخطاء الطبية وغياب المحاسبة في السجون اإلسرائيمية
راـ اهلل :أكد وزير شؤوف انسرى والممرريف ايسػ ق ارقػع أف انخطػاه الطبيػ نطبػاه إدارة سػووف االمػتالؿ
في ت ااد مستمر وتكررت زير مف مرة ما وضميا ظاىرة خطيرة يدفع ثمنيا انسرى.
وقػػاؿ إف زيػػاب المماسػػب والرقاب ػ المانوني ػ ام ػ أداه أطبػػاه السػػووف الػػذيف مضظميػػـ مػػف المتػػدربيف والتػػي
تتزامف مع سياس ا ىماؿ الطبي وادـ تمديـ الضالوات الالزمػ لألسػرى المرضػ أوقػع الكثيػر مػف انسػرى
ضب .
ضمي أخطاه طبي أدت إل ا اب بأمراض خطيرة ومضاافات مي
وشدد ام أف الميادة تبذؿ ويودا سياسي وتطالػب بػإطالؽ سػراح اػدد مػف المػاالت المرضػي ال ػضب التػي
تمبع في سووف االمتالؿ آمال أف تتواوب مكوم إسرائيؿ مع ذلؾ وأال يمدث أي مكروه ني أسير.
األيام ،رام اهلل4193/91/91 ،
 27إحصائية إسرائيمية 2674 :فمسطينيا بالسجون منيم  921قاص ار و 179محكومون بالمؤبد
ػػادرة ا ػػف م ػػمم س ػػووف االم ػػتالؿ م ػػوؿ أا ػػداد انس ػػرى
راـ اهلل :نش ػػر ن ػػادي انس ػػير أم ػػس إم ػػائي
الفمسػ ػػطينييف الممتو ػ ػزيف داخػ ػػؿ سػ ػػووف االمػ ػػتالؿ ووفمػ ػػا لإلم ػ ػػائي فػ ػػإف الضػ ػػدد الكمػ ػػي بم ػ ػ مت ػ ػ شػ ػػير
ايمػػوؿ 3651أسػػي ار مػػنيـ  01أسػػيرة ارتفػػع اػػددىف إل ػ  02بضػػد ااتمػػاؿ فػػدوى زػػانـ إضػػاف إل ػ  023مػػف
ا دارييف موزايف ام سوف «مودو» واػددىـ  01أسػي ار و 2أسػرى فػي سػوف ىػداريـ كػذلؾ  2فػي سػوف
الرمم ويت در كؿ مف «اوفر» و”النمب” أام نسب في انسرى ا دارييف ففػي «اػوفر» بمػ اػددىـ 44
والنمب  48أسيرا.
أما بخ وص الما ريف الممتوزيف بم اددىـ  038منيـ  42مف امر  07-05ااما و 21طفال ما بيف
 05-03ااما وطفؿ وامد أقؿ مف  03ااما.
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وبالنسب لمتوزيع مسب انمكاـ فيي ام النمو التالي 04:أسي ار أكثر مف ثالث شيور  41أسي ار مف 5-2
شيور و 41مف  8-5شيور و 34مف  01-8شير و 100مف ااـ ال ااميف و 046مف  2-1أاواـ
و 040مػػف  4-2أاػواـ و 012مػػف  6-4أاػواـ و 141مػػف 01-6أاػواـ كمػػا يتواوػػد  511أسػػي ار ممكػػوـ
امػػييـ بالسػػوف مػػف  04-01اػػاـ و 347مػػف  11-04اامػػا أمػػا الممكومػػوف بالسػػوف أكثػػر مػػف  11اامػػا
منيـ  331أسي ار والممكوموف بالسوف مدى المياة  450وىناؾ  0510ما زالوا موقوفيف.
وأوضػػمت ا م ػػائي أف أاػػداد المضتممػػيف فػػي الضػػف  3072واػػدد أسػػرى ز ػزة  311أسػػير والمػػدس 068
وادد أسرى فمسطينيي الداخؿ  103وأسرى مف خارج المنطم  20أسيرا.
وأشػػار نػػادي انسػػير إل ػ أف ىػػذه ا م ػػائي ال تشػػمؿ انسػػرى فػػي م اركػػز التمميػػؽ ومركػػزي «ات ػػيوف»
وموارة التابضيف لويش االمتالؿ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل4193/91/91 ،
 26االحتالل يعتقل عشرة فمسطينيين من القدس والخميل بينيم طفل وامرأة
الخميػػؿ  -المػػدس الممتم ػ  -ايس ػ الش ػرباتي :ااتممػػت ق ػوات االمػػتالؿ أمػػس مػػدير نػػادي انسػػير بالمػػدس
الممتم نا ر قوس والمواطن اايدة ال يداوي.
وافاد شيود اياف أف أفراد الشرط ا سرائيمي ااتدوا بالضرب المبرح ام المواطن ال يداوي قبؿ ااتماليػا.
ابر باب المطػانيف -
وأضاؼ الشيود أف اايدة ال يداوي  46ااماً ماولت الدخوؿ إل المسود انق
بضػػد انتيػػاه فتػرة منضيػػا -يػػوـ أمػػس اال اف قػوات االمػػتالؿ المتمركػزة امػ بواباتػػو منضوىػػا مػػف الػػدخوؿ دوف
سبب وأضاؼ شيود الضياف أف الشرط اقتػادت قػوس وال ػيداوي الػ مخفػر "اليػاىو" بػاب السمسػم ثػـ الػ
مخفر "المشم " بالمدس المديم .
وفي تطور المؽ ااتممت قوات االمتالؿ الطفؿ الممدسي طو أسام مشيم ( 01ااماً) بضد مداىم منزؿ
ذويو في امب الخالدي بالبمدة المديم مف المدس الممتم .
با ضاف إل ىذا ااتمؿ االمتالؿ سبض شباف آخريف في مناطؽ متضددة مف المدس والخميؿ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل4193/91/91 ،
 25مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية :المخيمات الفمسطينية تتعرض لمقصف والحصار
أكدت مومواػ الضمػؿ مػف أوػؿ فمسػطينيي سػوري أف الضديػد مػف مخيمػات الالوئػيف الفمسػطينييف فػي سػوريا
تتضرض لضمميات ق ؼ لـ تسفر اف وقوع إ ابات فػي وقػت مػا يػزاؿ السػكاف يضػانوف مػف م ػار وأزمػات
مضيشي خانم .
وفػػي سػػياؽ منف ػػؿ أطمػػؽ الػػدكتور مممػػد منػػوف ممثػػؿ ممم ػ الوفػػاه انوروبي ػ فػػي سػػياؽ زيارتػػو لالوئػػيف
ػداه لممكومػ ا يطاليػ والمسػػؤوليف
الفمسػطينييف السػػورييف الػػذيف و ػػموا إلػ وزيػرة ػػميمي ونػػوب إيطاليػػا نػ ً
المممي ػػيف ف ػػي الوزيػ ػرة ومؤسس ػػات الموتم ػػع الم ػػدني لموق ػػوؼ امػ ػ مس ػػؤولياتيـ تو ػػاه الالوئ ػػيف الفمس ػػطينييف
السورييف الفاريف مف وميـ المرب في سوري .
فمسطين أون الين4193/91/1 ،
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 21حنا عيسى يحذر من مخطط لتيجير آالف المقدسيين عبر "البطاقة الذكية"
مذر خبير قانوني فمسطيني مف مخطط إسرائيمي لتيوير آالؼ الممدسػييف مػف مػدينتيـ ان ػمي مػف خػالؿ
تطبيػؽ اسػػتمدثتو سػمطات االمػػتالؿ يمضػي باسػػتبداؿ اليويػات الشخ ػػي ببطاقػ ذكيػ يطمػؽ امييػػا "البطاقػ
البيومتري ".
وأوض ػػح أس ػػتاذ الم ػػانوف ال ػػدولي من ػػا ايسػ ػ أف بطاقػ ػ اليويػ ػ "البيومتريػ ػ " ى ػػي بطاقػ ػ ذكيػ ػ تمت ػػوي امػ ػ
الخ ػػائص الوسػػدي لمم ػواطف ومنيػػا ب ػػمات ان ػػابع وشػػبكي الضػػيف وخ ػػائص التضػػرؼ ام ػ الممػػض
النووي وىندس اليد كما تشتمؿ ىذه البطاق ام بيانات شخ ػي تخػص مامميػا با ضػاف إلػ رقػـ مػرتبط
بماادة بيانات مركزي تسااد ام التيمف مف ىوي مامؿ البطاق .
وأاػػرب ايس ػ فػػي بيػػاف ػػمفي اليػػوـ انربضػػاه اػػف قممػػو البػػال مػػف خطػػورة التطبيػػؽ الوديػػد ام ػ آالؼ
الم ػواطنيف الممدسػػييف المػػاطنيف فػػي أميػػاه ازليػػا الوػػدار الفا ػػؿ مثػػؿ بمػػدتي ال ػراـ والضيزري ػ ميػػث ُيطمػػب
منيـ لمم وؿ ام اليويات الوديدة إثبات مكاف ا قام داخؿ مدود بمديػ المػدس واف لػـ يتمكنػوا مػف ذلػؾ
بداوى أف أماكف سكناىـ خارو اف نطاؽ سيطرة بمدي المدس فستموـ سمطات االمتالؿ بإلراه إقامتيـ فػي
المدين مما يضني طردىـ ومرمانيـ مف دخوليا وفؽ قولو.
فمسطين أون الين4193/91/1 ،
 11مستوطنون يش ّنون اعتداءات عمى مدرسة فمسطينية وحقول زيتون جنوب نابمس
الم ػػدس الممتمػ ػ – ن ػػابمس –وك ػػاالت :توا ػػمت اات ػػداهات المس ػػتوطنيف وقػ ػوات االم ػػتالؿ امػ ػ المػ ػواطنيف
وممتمكػػاتيـ فمػػد ألم ػ اشػػروف مسػػتوطنا امػػس الموػػارة ام ػ مدرس ػ اطفػػاؿ فػػي قري ػ وػػالود ونػػوب مدين ػ
نابمس وأمرقوا سيارات واقتمضوا اشوار زيتوف في المنطم .
وفي ذات السياؽ اقتمـ ونود االمتالؿ مدرس الخضر الثانوي زرب بيت لمـ وألم بػداخميا قنابػؿ مسػيم
لمػػدموع مػػا أدى الػ ا ػػاب اشػرات الطػػالب باالختنػػاؽ .وااتممػػت قػوات االمػػتالؿ امػػس اشػرة مػواطنيف مػػف
المدس الممتم والخميؿ بينيـ مدير نادي انسير بالمدس.
الحياة الجديدة ،رام اهلل4193/91/91 ،
ضد مؤتمر إللغاء عقوبة اإلعدام في غزة
 19عائالت ضحايا تتظاىر ّ
زػزة :تظػػاىر مؤيػػدوف لضموب ػ ا اػػداـ انربضػػاه فػػي قطػػاع ز ػزة أمػػاـ مبن ػ يضمػػد فيػػو مػػؤتمر لمنظم ػ زيػػر
لرػػاه اموب ػ ا اػػداـ .وامػػد ىػػذا المػػؤتمر فػػي مدين ػ ز ػزة اشػػي اليػػوـ الضػػالمي لرػػاه اموب ػ
مكومي ػ
ا اداـ بضد أسبوع ام تنفيذ السمطات برزة مكـ ا اداـ بشخص ديف بارتكاب وريم .
ورفضػت اػائالت ضػمايا وػرائـ قتػؿ ػو ار ليػؤاله الضػمايا والفتػات كتػب امييػا "اموبػ ا اػداـ فػي ػػمب
الش ػريض ا سػػالمي طبموىػػا ام ػ وميػػع الموػػرميف" .وداػػا المتمػػدث باسػػـ تومػػع اػػائالت الضػػمايا مممػػد
شراب خالؿ التومع "المكوم برزة التي يرأسيا إسماايؿ ىني إل االستمرار في تطبيؽ اموب ا اػداـ فػي
مؽ الذيف يمتموف انطفاؿ".
القدس ،القدس4193/91/1 ،
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 14غضب شعبي واسع في صفوف الجئي غزة تجاه األونروا بسبب تخفيض خدماتيا
زػزة ػ أشػرؼ اليػور :اات ػـ اشػرات الالوئػيف الفمسػطينييف فػي قطػاع زػزة يػوـ أمػس امتواوػا امػ وقػؼ
رؼ انونػروا مسػاادات زذائيػ كانػت تمػدـ لنمػو اشػرة آالؼ أسػرة بػداوة مػف تنظػيـ الوبيػ الديممراطيػ
أمػػاـ ممػػر ‘انونػػروا’ الرئيسػػي زػػرب مدينػ زػزة ووقػػؼ الممتوػػوف أمػػاـ البوابػ الرئيسػػي ومممػوا الفتػػات تنػػدد
بسياس التممي ات ىذه وتممؿ المنظم الدولي المسؤولي الكامم .
وتػػال ابػػد المميػػد ممػػد مسػػؤوؿ ممػػؼ الالوئػػيف فػػي الوبي ػ مػػذكرة سػػممت لمسػػؤوؿ امميػػات ‘انونػػروا’ السػػيد
روبرت تيرنر في نياي االات اـ تػـ خالليػا التأكيػد لممسػؤوؿ الػدولي اػف تفػاوؤ الالوئػيف بمخيمػات قطػاع
ززة مف الم اررات التي و فيا بػ’المومف ’ والتي قاؿ أنيا ‘ال تخدـ الم الح انساسػي لالوئػيف بظػؿ ارتفػاع
نسػػب الفمػػر والبطال ػ وانضػػداـ انمػػف الرػػذائي بم ػرار ‘انونػػروا’ انخيػػر .وقػػاؿ ‘إننػػا ننظػػر بضػػيف الخطػػورة لمػػا
تضرض لو برنامج الطوارئ والميدد بكؿ لمظ بالتوقؼ والذي يستفيد منو أكثر مف  641ألؼ أسرة فميرة’.
القدس العربي ،لندن4193/91/91 ،
 13زوارق حربية إسرائيمية تطمق قذائف عمى شواطئ غزة
المدس الممتم  -يو بي آي :أطممت الزوارؽ المربي ا سرائيمي فو اًر ادداً مػف قػذائفيا توػاه شػواطب زػرب
اروخي أطممت مف ززة ام النمب الرربي ونوب إسرائيؿ.
ززة فيما سمطت قذيف
وقاؿ م در أمني فػي زػزة إف " 2انفوػارات سػمضت فوػ اًر تبػيف أنيػا ناتوػ اػف إطػالؽ الػزوارؽ ا سػرائيمي
قذائؼ تواه سامؿ ززة مف دوف ا بالغ اف وقوع إ ابات".
وتموـ الزوارؽ ا سرائيمي ب ورة مستمرة بمالمم قوارب ال يد الفمسطيني واطالؽ النار نموىا لمنضيا مف
ال يد ام مسافات اميم في البمر.
الحياة ،لندن4193/91/91 ،

 12جامعة األقصى بغزة تمنح درجة الماجستير لبحث "أثر ثورة  41يناير عمى كامب ديفيد"
منم ػػت وامض ػ ػ انق ػ ػ بالتضػ ػػاوف م ػػع أكاديمي ػ ػ ا دارة والسياس ػ ػ دروػ ػ الماوس ػػتير لبم ػػث فػ ػػي تخ ػػػص
الدبموماسػػي والضالقػػات الدوليػ نػػاقش فيػػو البامػػث مممػػد ميػػدر انسػػطؿ رسػػال بضنػواف " أثػػر ثػػورة  14ينػػاير
الم ري ام مستمبؿ اتفاقي كامب ديفيد" ااـ .0867
وأوضػػمت الوامض ػ فػػي بي ػاف ػػمفي أف انطروم ػ تضػػمنت خمس ػ ف ػػوؿ تتنػػاوؿ ا طػػار الضػػاـ لمد ارس ػ
والدراسات السابم والممم التاريخي لالتفاقيػ وأثػر توقيضيػا امػ م ػر والضػرب و ثػورة  14ينػاير انسػباب
والنتائج با ضاف إل تناوؿ الموقؼ ا سرائيمي مف الثورة وتدااياتيا السياسي ناىيؾ اف تناوؿ انضكاسات
ثورة  14يناير ام سياس م ر الخاروي اتواه (إسرائيؿ) واتفاقي (كامب ديفيد).
ونمػػؿ البيػػاف اػػف البػػامؽ إفادتػػو بػػأف د ارسػػتو ىػػدفت إل ػ مضرف ػ أثػػر ثػػورة  14ينػػاير الم ػري ام ػ مسػػتمبؿ
الضالقات الم ري ا سرائيمي ام مستوياتيا الضسكري والسياسي االقت ادي .
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وخم ػػت انطروم ػ بموموا ػ مػػف النتػػائج أىميػػا أف اتفاقي ػ كامػػب ديفيػػد أخروػػت م ػػر مػػف دائ ػرة الفضػػؿ
الضربي وسممت سرائيؿ التفرد بممدرات الشضوب الضربي وفي ممدمتيا المضي الفمسطيني .
فمسطين أون الين4193/91/1 ،
 11فمسطينية من طولكرم تتزوج من ييودي أشير إسالمو
طولكرـ :تزووت امرأة فمسطيني مف سكاف طولكرـ بالضف الرربي مف ييودي أشير إسالمو.
وأفادت الفتاة سائدة ىاروف ػ في الثالثيف مف الضمر ػ أف زوويا الييودي في الضمد الخامس مف الضمر  -تمدـ
لمزواج بضد أف أشير إسالمو في المماكـ الفمسطيني .
وأضافت أف زوويا كػاف يممػؿ اسػـ ديفيػد لكنػو زيػر اسػمو إلػ داوود وامػ مػدار سػنوات تضامػؿ مػع الضػرب
والمسمميف في إسرائيؿ واقتنع با سالـ ورزب بالزواج بمسممو فمبمت الزواج بو .وأشارت إل أف مفؿ الزفاؼ
مضره انىؿ وان دقاه مف مختمؼ أرواه البالد ولـ يكف سريا وبموافم كاف ويات االخت اص.
القدس ،القدس4193/91/91 ،
 17صدور كتاب "مراكز البحث العممي في إسرائيل" لمكاتب د.عدنان أبو عامر
ززة -رزؽ الررابمي :در ػباح انربضػاه اػف مركػز نمػاه لمبمػوث فػي الريػاض كتابػا مػوؿ "م اركػز البمػث
الضممي في إسرائيؿ  -السياسات انىػداؼ التمويػؿ" مػف تػأليؼ اميػد كميػ ا داب والضمػوـ ا نسػاني وأسػتاذ
الضموـ السياسي بوامض انم لمتضميـ المفتوح برزة ادناف أبو اامر.
ويمدـ الكتاب وىو ا دار الػ  11لمكاتب أبػو اػامر ممػائؽ ومضطيػات وديػدة مػوؿ م اركػز البمػث الضممػي
في "إسرائيؿ" واالقتيا ب انع المرار ويممػح لمتوربػ البمثيػ ا سػرائيمي والضوامػؿ الرئيسػي التػي وقفػت وراه
النيض الضممي والتمدـ التمني فييا.

عوامل النيضة
ومػػف أىػػـ تمػػؾ الضوامػػؿ وفػػؽ البامػػث الم ػوارد البش ػري التػػي ااتمػػدت أساسػػا ام ػ مووػػات اليو ػرة رؤوس
انمػواؿ مػػف الخػػارج والسياسػ الضمميػ وارتبػػاط امميػ التطػػور الشػػامؿ ب ػػورة وثيمػ بػػالتطور الضممػػي الػػذي
أدى لتطور مواالت المياة انخرى.
ويض ػػود ب ػػروز الوامض ػػات ا سػ ػرائيمي ف ػػي البم ػػث الضمم ػػي إلػ ػ تخ ػػيص ميزانيػ ػ مس ػػتمم ومش ػػوض لمبم ػػوث
الضممي كما أف الم وؿ ام منم بمثي ال يستررؽ إوراهات طويم ومضمػدة مػع الويػات المانمػ فضػال
اف كونيا ال تركز فمط ام اممي التدريس بؿ تمنح قسطا واف ار مف تركيزىا ام البموث الضممي نسباب
ادة.
ومسػػب أبػػو اػػامر ىػػدؼ الكتػػاب لد ارس ػ ممػػاور االسػػتراتيوي الضممي ػ البمثي ػ ا س ػرائيمي مػػف خػػالؿ تتبػػع
آلي ػػات وط ػػرؽ التموي ػػؿ الرس ػػمي وانىم ػػي لي ػػا اب ػػر إبػ ػراز انا ػػر اس ػػتراتيوي تموي ػػؿ البم ػػث الضمم ػػي ف ػػي
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"إسػرائيؿ" ود ارسػ تػػأثير التمويػػؿ بشػػميو الرسػػمي وانىمػػي امػ مسػػار التمػػدـ البمثػػي وابػراز ا نوػػازات التػػي
تمممت نتيو ليذه االستراتيوي التمويمي .
وييػػدؼ الكتػػاب كػػذلؾ لتمميػػؽ وممػ مػػف انىػػداؼ وانزػراض مػػف أىميػػا التضػػرؼ امػ طػػرؽ تمويػػؿ البمػػث
الضممي في "إسػرائيؿ" وبيػاف أثػره فػي تضػدد مواالتػو والػدور الػذي يمػوـ بػو فػي موػاؿ التنميػ والتضػرؼ امػ
انويزة المائم اميو.
كمػػا يرمػػي الكاتػػب لمكشػػؼ اػػف إسػػياـ بضػػض الوامضػػات ا س ػرائيمي فػػي تػػوفير بضػػض ا مكانػػات الضػػروري
ناضػػاه الييئػػات التدريسػػي فيمػػا يخػػص البمػػث الضممػػي با ضػػاف لتسػػميط الضػػوه امػ موػػـ داػػـ وتمويػػؿ
مؤسسات ومراكز البمث الضممي في "إسرائيؿ" ومضرف االتواىات البمثي انكثر داما فييا.
وااتمد الكتاب ام المنيج الو في ننو يناسب طبيضتو ميث يمكػف االسػتفادة منػو لو ػؼ التطػور الػذي
مرت بو مسيرة تمويؿ البمث الضممي في "إسرائيؿ" مػف ميػث نشػأتو وتطػوره ودوره بتمميػؽ مطالػب التنميػ
ومواالتيا.
يشار إل أف مراكز الدراسات وانبماث ا سرائيمي لضبػت دو ار بػار از فػي تزويػد ػانع المػرار بخيػارات وبػدائؿ
شت إزاه كؿ المضايا التي تيـ ماضرىا ومستمبميا في المنطم .
مستويات المراكز
وخمص الكاتب إل أف مراكز انبماث في "إسرائيؿ" ذات ثالث مسػتويات رئيسػي ىػي :المسػتوى انكػاديمي
البمثي :والمستوى ا سرائيمي الضاـ والمطاع الوامضي ومستوى ناع المرار وفػي المسػتوى انخيػر ت ػمؿ
ىػذه انبمػاث لتضػرض امػ شػكؿ تو ػيات تمػدـ لمتخػذي المػ اررات وواضػضي السياسػات ا سػرائيمي
خال
في مواالت مختمف .
وي ػػرى الكات ػػب ف ػػي كتاب ػػو إلػ ػ أف "إسػ ػرائيؿ" اس ػػتطاات رز ػػـ ض ػػضؼ مواردى ػػا وقمػ ػ ا ػػدد س ػػكانيا وض ػػيؽ
مسامتيا والتيديدات المووي نمنيا بمكـ أنيا كياف استيطاني أقيـ ام أرض ال يممكيا أف تخمؽ تورب
ا ػ ػري وأف تتبنػ ػ اس ػػتراتيوي واض ػػم المض ػػالـ ارس ػػخ انرك ػػاف لمبم ػػث الضمم ػػي مس ػػترم ك ػػؿ الظ ػػروؼ
المتام .
وىنػاؾ أنػواع اػػدة لم اركػز انبمػػاث ا سػرائيمي تتميػز بضػػدة خػواص أىميػا وفػػؽ أبػػو اػامر أنيػػا تضتمػػد امػ
ػيف ذوي كفػاهات االيػ مػف بػيف البػامثيف ا سػرائيمييف فػي مضظميػا وأف
مؿ وبناه برامويا امػ متخ
آليات امميا تممؿ وووىاً مف التفاسير خ و اً في المواد المنشورة في ظؿ تضتيـ مم ػود مػوؿ م ػادر
التمويؿ ليذه المراكز المكمف ودا.
توصيات الكاتب
الكاتب بمتابض ور د م اركػز التفكيػر وانبمػاث ا سػرائيمي اليامػ خا ػ مػف ليػا إسػيامات واريػ
وأو
في نع وتمرير أو تبرير السياسات واالستراتيويات الماليػ أو المسػتمبمي لمميػاـ بد ارسػات نظيػرة أو ممابمػ
تماوؿ كبح وماح انع المرار ا سرائيمي مف وي وتدفع المائميف ام تمػؾ الم اركػز لألخػذ بضػيف االاتبػار
الضامؿ الضربي وا سالمي.
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كما أكد ام أىمي تمديـ رؤي اممي متكامم موؿ مختمؼ السياسات واالستراتيويات والتوويات ا سرائيمي
التػػي تيػػـ الفمسػػطينييف والضػػرب بضيػػدا اػػف االوتػزاه واالختػزاؿ والتبسػػيط والتفكيػػر انمػػادي لػػدى التضػػاطي مػػع
الظواىر المركب مف قضايا وم الح واستراتيويات.
كما داا تام الفر انكاديمي لدراس واختبار الكثير مف المموالت الفكري والسياسي وا سػتراتيوي التػي
تداوليا الضمؿ الضربي ومركات النيوض وا الح واالستمالؿ في المػرف الماضػي مػوؿ االقػ الضػالـ الضربػي
بالظاىرة ال ييوني وقضايا التمديث والنيوض والمريات.
وشػػدد امػ ضػػرورة إنوػػاز تػراكـ فػػي المضرفػ والخبػرة مػػوؿ مختمػػؼ المضػػايا ذات ال ػػم والمسػػاىم بػػو فػػي
تنوير وتدريب الميتميف مف رواؿ أاماؿ ودبموماسييف وااالمييف وقادة الرأي الضاـ ونمؿ التورب ا سرائيمي
فػػي ىػػذا الموػػاؿ السػػيما مػػف نامي ػ "اسػػترالؿ" وتوظيػػؼ وميػػع الطاقػػات والكفػػاهات المتػػوفرة فػػي الموتمػػع
والمتواودة في دوؿ المنف .
كما اقترح أبو اامر تكويف مكتب أكاديمي ويدة ترطي بمدر ا مكاف الموضواات انكثر أىميػ فػي التػاريخ
والمضارة واالوتماع ا سرائيمي وما يستود مف م ادر أو مؤلفات ميم في المضايا ذات ال م بمواالت
االىتم ػػاـ وت ػػوفير م ػػدر ت ػػوثيمي لم ػػا يمك ػػف الم ػػوؿ امي ػػو م ػػف م ػػادر ووث ػػائؽ ومػ ػواد ذات ػػم بي ػػذه
االىتمامات.
وكالة الصحافة الفمسطينية ،صفا4193/91/91 ،
قائد الجيش الثاني المصري يزعم  :مائة مميون مميونير سنوياً في غزة بسبب تجارة األنفاق
ا سماايمي  -ىاني بدر الديف :كشؼ المواه أممد و ف قائد الويش الثاني الميداني اف تفا يؿ الضممي
الضسكري التي تشنيا قوات الويش في سيناه لتطييرىا مف الضنا ر ا رىابي والتكفيري وا ورامي موضما
يناير
أف المرمم الرئيسي مف الممم أسفرت اف نتائج باىرة وووو و ف التمي لمشيداه بدها مف
يونيو ولشيداه الموات المسمم في مرب أكتوبر.
وما بضد ثورة
واند سؤالو موؿ تشكيؾ البضض في ززة اف ووود دور لمبضض في ززة في أمداث سيناه قاؿ :ىناؾ مف
يموؿ إف المواه و ف ت ريماتو مرموط وأرد اميو وأقوؿ :ىؿ تمب أف أقوؿ لؾ مف أي اننفاؽ كنت
تدخؿ وتخرج مف م ر ..وب مب مف؟ وأقوؿ ىؿ تمب أف انوامر التي ت در مف مركز الميادة مف ىناؾ
شخ ا تـ إلماه المبض امييـ وىناؾ آخروف
لضنا ر مووودة لدينا في شماؿ سيناه؟ كما أف لدينا
تـ إلماه المبض امييـ يوـ الثالثاه في الشيخ زويد ..أنا ال أريد أف أف ح اف كؿ شيه فالميادة الضام
لمموات المسمم ىي المسئول اف ا االف اف تمؾ التفا يؿ ..وأطمب منيـ أف ي مموا اتواه البو م
لدييـ.
ولكنيا قمت بشكؿ ضخـ وأرض رفح الم ري أ بمت تضوـ
وأضاؼ :لمضمـ إف اننفاؽ بدأت ااـ
ام شبك مف اننفاؽ وأ بمت مثؿ ومور انرانب والفئراف لدرو أف البمدوزرات كانت تنياؿ انرض
مت ار ووضع اننفاؽ يكاد يكوف شبو انتي وماليا نتابع امميات
مف تمتيا وو مت اننفاؽ إل امؽ
التطيير وتمؾ اننفاؽ كانت مؤثرة سمبا ام االقت اد وتيدد انمف المومي الم ري ميث اكتشفنا بيارات
لتيريب الوقود بأمواـ ضخم وبالطبع فإف تيريب الوقود المداـ أمر سمبي لمراي ام االقت اد ويسرؽ
  %مف أىؿ سيناه وف الوانبمف قوت الشضب والمنتفضيف مف التيريب ال يزيد اددىـ ام
مميوف مميونير سنويا بسبب توارة اننفاؽ.
ا خر في ززة نود ىناؾ
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واف رسالتو لمف يتدخؿ في شماؿ سيناه مف ززة؟ وىؿ يمكف أف يتـ شف ىومات ضدىـ؟ قاؿ :قرار
المرب ابر المدود ىو قرار سياسي ونمف في م ر ال نضتدي أبدا ام أمد واالاتداه ليس مف طباانا
ولكننا "سنؤدب مف يأتي نرضنا".
األىرام العربي ،القاىرة/ / ،
"األىرام" :ضبط عدد من المالبس العسكرية الخاصة بالسمطة الفمسطينية في سيناء
انىراـ  -مراسموف :وا مت انا ر الويش الثاني الميداني مداوم بتشكيالت مف انمف المركزي
وطائرات انباتشي تنفيذ امميات المداىم والتمشيط لضدد مف انوكار والبؤر ا رىابي في سيناه وأسفرت
الممالت اف المبض امي مف الضنا ر التكفيري المسمم وضبط كميات مف انسمم والمواذؼ والضبوات
الناسف .
دان مضادة
وتمكنت الموات مف ضبط مدفع مضاد لمطائرات بكامؿ توييزاتو وقاذؼ آر بي وي و
لرما و مزاميف
طمم آلي ومتضدد و
قنبم يدوي و رشاشيف و
لمدروع و اروخيف وراد و
بالسمط
ناسفيف با ضاف إلي بو م منشوري لتمديد االتواىات وادد مف المالبس الضسكري الخا
الفمسطيني .
بشماؿ سيناه ام ابوتيف ناسفتيف في المبن انمني الميوور
مف وي أخرى اثرت انويزة المتخ
برفح والذي تـ استيدافو باح اليوـ بضبوة ناسف  .وأكدت الم ادر أنو بفمص الضبوتيف تبيف أنيما
مت متاف بشرائح ممموؿ فمسطيني وتـ التضامؿ مضيما وابطاؿ مفضوليما بضد قطع االت االت انرضي
والممموؿ اف مدف شماؿ سيناه لضدـ تفوير الضبوتيف.
األىرام ،القاىرة/ / ،
سياسيون مصريون :مطالبة حمدين صباحي بفتح معبر رفح جيل باألمن القومي
مازـ أبو دوم  :رفض ادد مف السياسييف داوة ممديف بامي الميادي البارز في وبي ا نماذ والمرشح
الرئاسي انسبؽ ػ إلي فتح المضابر مع قطاع ززة مضتبريف ىذه الداوة تيديدا لألمف المومي الم ري.
واهت ىذه الداوة في ت ريمات ممديف بامي إثر لماه ومع قيادات مف التيار الشضبي الذي أسسو
ووفد مف مرك مماس برئاس نائب المرك موسي أبو مرزوؽ بممر التيار.
وقاؿ نبيؿ زكي الميادي البارز بمزب التومع :إنو ال شأف ل بامي بيذا انمر واتيمو بأنو ال يضمـ
متطمبات انمف المومي الم ري والتراب الوطني.
وتابع زكي أف بامي يضمـ أف أنفاؽ التيريب استخدمت في تيريب انسمم وا رىابييف إلي داخؿ سيناه
لتمويميا إلي قاادة دولي مف ا رىاب الضالمي انمر الذي كمؼ الموات المسمم والشرط الم ري ضمايا
بالمئات مت ا ف في مرب مميمي وشامم توري ا ف بيف منظمات ا رىاب الدولي والموات المسمم ام
أرض سيناه.
وقاؿ الدكتور مممد أبو الرار رئيس المزب الم ري الديممراطي االوتمااي واضو لون الخمسيف :إنو ال
يتيـ بامي بالسضي لم الح شخ ي ام مساب الوطف مف وراه مطالبتو بفتح المضابر مع قطاع ززة
لكنو رأي في الوقت نفسو أف فتح المضابر في ىذا التوقيت المرج والذي تمر بو م ر مف امميات إرىابي
واورامي أمر زير ممبوؿ .بدوره رفض وورج إسماؽ الميادي البارز في وبي ا نماذ داوة بامي في
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ىذا الشأف موضما أف م ر ا ف تمر بمال شديدة المرج والمساسي وال يمكف ليا أف تفتح المضابر
بطريم اشوائي بالنظر إلي ووود خطر يمس انمف المومي مف ىذه المضابر.
مف وانبو رأي طارؽ الخولي وكيؿ مؤسسي مزب أبريؿ أنو إذا كانت داوة بامي تسير في اتواه فتح
المضابر مع ووود ضوابط تنظـ الضمؿ بيا فإنو يرمب بمثؿ ىذه الداوة أما إذا كانت تممؿ مضني فتح
المضابر بدوف ضوابط وشروط فإنو يرفض ذلؾ.
األىرام ،القاىرة/ / ،
"المصري اليوم" تزعم :حماس تدعم "كتائب الفرقان" لتنفيذ مخطط "اإلخوان" بإرباك الجيش
ااتبر ادد مف خبراه مركات وتيارات ا سالـ السياسي وقيادات سمفي ويادي أف "كتائب الفرقاف" وماا
فمسطيني مداوم مف مرك "مماس" أو تابض لتنظيـ الماادة بمطاع ززة لتنفذ مخطط التنظيـ الدولي
لوماا ا خواف باستيداؼ أماكف ميم رباؾ الموات المسمم واضضاؼ موقفيا االميا.
وقاؿ الدكتور امار ام مسف خبير في شؤوف المركات ا سالمي إف "الفرقاف" وماا فمسطيني في
ان ؿ تابض لػ"مماس" وى الووو ا خر لوماا "أن ار بيت الممدس" وقد تكوف انخيرة ىي المسؤول
اف مادث "الممر ال نااي" بمنطم المضادى واتخذت مسم وديدا ليا وىو "كتائب الفرقاف" كنوع مف
خط الخداع والتمويو رباؾ انمف مشي ار إل أف دخوؿ أن ارىا إل الماىرة يأتي اف طريؽ قناة السويس
أو مساادة مومواات ويادي مميم في الماىرة ليـ ميث توود مومواات ويادي في وميع الممافظات
منذ ايد الرئيس المضزوؿ مممد مرس وأكثر مف خمي تابض ليا في الماىرة.
وقاؿ ابد المميد بح أمد قيادات السمفي الويادي بسيناه :كتائب الفرقاف في ان ؿ وماا فمسطيني
مميم في رفح بمطاع ززة تابض لتنظيـ الماادة وليا انا ر في سيناه وى إمدى فرؽ "أن ار بيت
الممدس" وتتبع نيوا تكفيريا متطرفا لمراي واستيدافيـ الممر ال نااي يأتي تنفيذاً لما تـ االتفاؽ اميو في
اوتمااات التنظيـ الدولي لإلخواف رباؾ الويش واضضاؼ موقفو االميا.
وأشار مممود الطربوش البامث في شؤوف المركات والومااات ا سالمي إل أف انياـ المميم الممبم
اضوا ام انقؿ ومف
ستشيد ظيور تنظيمات أخرى بأسماه مختمف وكؿ منيا يتكوف مف نمو
المروح أنيـ ينتموف لمتيار السمفي مف الذيف "كفروا بطريؽ السممي ".
المصري اليوم ،القاىرة/ / ،
 79األردن يطالب "إسرائيل" بتنفيذ الق اررات الدولية المتعمقة بالقدس
امػاف ( -بتػرا) :طالػب وزيػػر الدولػ لشػؤوف ا اػػالـ النػاطؽ الرسػمي باسػـ المكومػ الػدكتور مممػد المػػومني
المكوم ػ ا س ػرائيمي بتنفيػػذ الم ػ اررات الدولي ػ المتضمم ػ بالمػػدس وآخرىػػا الم ػ اررات التػػي تبناىػػا المومػػس التنفيػػذي
لميونسكو التي تديف انتياكات االمتالؿ ا سرائيمي في المدينػ الممدسػ  .ووػدد المػومني تمػذير انردف وامػ
لس ػػاف المم ػػؾ اب ػػداهلل الث ػػاني أف االات ػػداهات المتك ػػررة امػ ػ الممدس ػػات ا س ػػالمي والمس ػػيمي ف ػػي الم ػػدس
وا وراهات ا سرائيمي انمادي الوانب وسياساتيا االستيطاني تيدد بتمويض الضممي السممي .
وأكػػد أف ممارسػػات إس ػرائيؿ توػػاه انمػػاكف الممدس ػ مرفوض ػ ومدان ػ وتخػػالؼ المواثيػػؽ والمضاىػػدات الدولي ػ
وقاؿ إف ام إسرائيؿ التوقؼ اف انتياكاتيا المستمرة لممدين الممدس .
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وااتبػػر النػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ المكوم ػ أف إ ػرار سػػمطات االمػػتالؿ ا س ػرائيمي ام ػ السػػماح لممتط ػرفيف
المبارؾ يشكؿ إثارة لم راع الديني وتمديا ارخا لمشاار وميػع المسػمميف.
الييود بدخوؿ المسود انق
وابػ ػػر اػ ػػف االسػ ػػتيواف لتواىػ ػػؿ المكوم ػ ػ ا س ػ ػرائيمي لمطالب ػ ػات انردف ال ػ ػريم والدائم ػ ػ بمنػ ػػع دخػ ػػوؿ
وتونب إثارة أاماؿ الضنؼ .وداػا المػوى الضظمػ والمنظمػات الدوليػ إلػ
المتطرفيف الييود لممسود انق
التمػػرؾ التخ ػػاذ موقػػؼ م ػػازـ يت ػػدى لمخطط ػػات وممارس ػػات االمػػتالؿ ا سػػرائيمي ضػػد المس ػػود انق ػ ػ
المبارؾ وانماكف الممدس .
عمان4193/91/91 ،
الدستورّ ،
 74األردن" :الوحدة" يدعو السمطة الفمسطينية لوقف المفاوضات مع "إسورائيل"
اماف :ودد مزب الومدة الشضبي الػديممراطي فػي بيػاف ا ػدره امػس وم ػمت «الدسػتور» امػ نسػخ منػو
داوتو ال السمط الوطني الفمسػطيني لوقػؼ المفاوضػات مػع الضػدو ال ػييوني والضمػؿ امػ انيػاه االنمسػاـ
واوراه اممي مراوض سياسي تفضي ال ااادة ترتيب البيت الفمسطيني الداخمي ووضع برنامج وطني يضتمد
كؿ وسائؿ النضاؿ ليتمكف الشضب الضربي الفمسطيني مف الدفاع اف أرضو ومموقو.
عمان4193/91/91 ،
الدستورّ ،
" 73القدس الدولية" تجمع العديد من القيادات القومية المبنانية والفمسطينية تحت راية القدس وفمسطين
قاسـ ق ير :في كمم لو خالؿ ورش امؿ لػ«مؤسس المدس الدولي » بضنواف« :المدس ام أونػدة الشػضوب
والمكومات» أمس في أوتيؿ «كراوف بال از» بمضور ممثميف اف «مزب اهلل» و«مركػ ممػاس» و«مركػ
الوياد ا سالمي» و«منظم التمرير الفمسػطيني » و«مركػ فػتح» و«الومااػ ا سػالمي » ومنسػؽ «تومػع
المواف والػروابط الشػضبي » مضػف بشػور والمنسػؽ الضػاـ ل ػ«المػؤتمر المػومي ػ ا سػالمي» منيػر شػفيؽ وقيػادات
لبناني وفمسطيني رأى اضو المكتب السياسي في «مزب اهلل» مسف مب اهلل أف «إسرائيؿ تمػاوؿ أف تمػيـ
إسرائيؿ الضظم بدالً مف إسرائيؿ الكبرى مف خالؿ السيطرة ام الثماف والموارد الطبيضي » .وذكر بػ«ووود
قػػانوف فػػي الكػػونررس انميركػػي مفػػاده أف المػػدس اا ػػم مومػػدة لمدولػ الييوديػ مشػػدداً امػ ضػػرورة تبنػػي
المماوم كخيار وميد لمتمرير».
وأكػد الػوزير السػابؽ بشػارة مػرىج أف «المػػدس لػف تسػمط ميمػا ورمػوا فػػي وبينيػا وميمػا زيػروا مػف انػػاويف
ومفروا مف أنفاؽ ستبم درة المدائف» مشي اًر إل أف «المدس ليست بماو إل أمد بؿ نمف الذيف نمتػاج
إل المدس لكي نضود إل ذواتنا».
وبضػد الومسػ االفتتاميػ تػرأس اضػػو مومػػس إدارة «مؤسسػ المػػدس» مضػػف بشػػور الومسػ انولػ بمشػػارك
رئػػيس المكتػػب السياسػػي فػػي «الومااػ ا سػػالمي » اػزاـ انيػػوبي الػػذي قػػدـ ورقػ بضنػواف «المػػدس وانق ػ
ام أوندة مركات المماوم » واضو مومس إدارة «مؤسس المدس الدوليػ » مممػد أكػرـ الضػدلوني الػذي قػدـ
ام أوندة الموى وانم ازب».
ورق بضنواف «المدس وانق
ث ػػـ تػ ػرأس الومسػ ػ الختاميػ ػ اض ػػو المكت ػػب السياس ػػي ل ػ ػ«الومااػ ػ » أس ػػضد ىرم ػػوش وق ػػدـ الم ػػدير التنفي ػػذي
لفضائي «فمسطيف اليوـ» نافذ أبو مسن ورق بضنواف «المدس ام أوندة ا االـ الضربي وا سالمي» تبضو
مدير ا االـ في «المؤسس » مممد أبو طربوش بتمديـ ورق بضنواف «المػدس امػ أونػدة المكومػات الضربيػ
وا سالمي ».
التاريخ :الخميس 4193/91/91

العدد3112 :

ص 33

وبػػرزت خػػالؿ النماشػػات والم ػوارات آراه اديػػدة داػػت إل ػ إاػػادة إاطػػاه انولوي ػ لممضػػي الفمسػػطيني لػػدى
المركات ا سالمي ورفض التدخؿ في الشؤوف الداخمي لمدوؿ الضربي وكاف مف أبرز الذيف قدموا مػداخالت
نمدي ػ اضػػو المومػػس المركػػزي ف ػي «مػػزب اهلل «مسػػف مػػدرج الػػوزير السػػابؽ ط ػراد ممػػادة والميػػادي فػػي
«الوماا » ابد اهلل بابتي ممثؿ «مرك الوياد االسالمي» ابو اماد الرفااي ممثؿ «مرك مماس» امي
برك المسؤوؿ في «مماس» وساـ المسف الدكتور مسيف ابو النمؿ والممامي خميؿ بركات.
وقػػد أكػػد المشػػاركوف أىميػ ىػػذا الممػػاه كونػػو يومػػع المػػوى والمركػػات االسػػالمي والضديػػد مػػف الميػػادات المومي ػ
المبناني والفمسطيني تمت راي المدس وفمسطيف ويميد لممياـ بمراوضات نمدي موؿ المرمم السػابم ويسػااد
في إاادة وضع برامج امؿ مشترك لمواوي الخطر ال ييوني ووقؼ الخالفات الداخمي .
السفير ،بيروت4193/91/91 ،
 72الجماعة اإلسالمية بمبنان تدعو حركات المقاومة بالمنطقة إلى عمل مشترك لردع "إسرائيل"
بيروت :داا رئيس المكتب السياسي في الوماا ا سالمي في لبناف ازاـ انيوبي إل تشػكيؿ ىيئػ وامضػ
ػددا ام ػ أف اسػػتضادة
لكػػؿ تشػػكيالت المماوم ػ فػػي المنطم ػ الضربي ػ مػػف أوػػؿ ردع االمػػتالؿ ا س ػرائيمي مشػ ً
المػػدس وكامػػؿ تػراب فمسػػطيف "لػػف يػػتـ إال بالضمػػؿ الممػػاوـ مباشػرة" .وقػػاؿ انيػػوبي خػػالؿ ورشػ امػػؿ نظمتيػػا
مؤسس المدس الدولي اليوـ انربضاه ( )01|8تمت انواف "المدس ام أوندة الشضوب والمكومات الضربيػ
يومػػا بضػػد يػػوـ وخا ػ فػػي ىػػذه المرممػ
وا سػػالمي " ومضػرتيا "قػدس بػػرس" إف مركػػات المماومػ تت ازيػػد ً
وىذا المشيد مف المشاىد المشرق باتواه المدس وباتواه فمسطيف نتيو نشوه مركػات مماومػ وديػدة لػـ تكػف
مووودة قبؿ اشتضاؿ الثورات في الضالـ الضربي وىػي تضػاؼ إلػ نمػاط المػوة التػي تمتمكيػا المػدس وانمػ مػف
أوؿ زيادة الثم في قرب المضرك الفا م التي سنمرر فييا فمسطيف".
وأضاؼ" :أي طريؽ زير المماوم الضسكري لػف يػنوح نف ىػذا الضػدو ال ػييوني الػذي يػدرؾ ىػذه المميميػ
ال يفيـ إال لر الموة ونف كؿ مسار زيػر المسػار المضتمػد امػ قػوة السػااد والسػالح يظيػر ضػضفا ال يمكػف
أي قوة ام ووو انرض أف تضطي لو االمتراـ أو تضيد المؽ المسموب".
وأشػػار إلػ أف "مركػػات المماومػ تمتػػاج إلػ واػػاه يومضيػػا وميضػػا امػ رؤيػ وامػػدة نف مركػػات المماومػ
المائم اليوـ في أكثر مف قُطػر ال تسػتطيع أف تنيػي مضركتيػا لتمريػر المػدس فػر ًادا وبالتػالي بػات ل ازمػا امػ
مركػػات المماوم ػ أف تمػػوـ بإنش ػػاه ىيئ ػ وامض ػ امػ ػ خػػالؼ توزيضيػػا الور ارفػػي ف ػػي بمػػاع المنطم ػ الضربيػ ػ
المميط بفمسطيف وأف تنشب رؤي وامض تموـ مف خالليا بتنشئ انوياؿ المادم التي ستممؿ ىذه الراي .
وشػػدد رئػػيس المكتػػب السياسػػي فػػي الوماا ػ ا سػػالمي بمبنػػاف ام ػ أف اممي ػ تمريػػر المػػدس وفمسػػطيف ىػػي
"اممي تمع ام ااتؽ انم موتمض بكؿ مكوناتيا نف المضي ليسػت قضػي الفمسػطينييف أو أىػؿ المػدس
إنما قضي كؿ المسمميف وكؿ الضرب وكؿ أمرار الضالـ الذيف يؤمنوف بالمري وا نساني ".
قدس برس4193/91/1 ،
" 71الجماعة" تستقبل وفدا من حركة حماس في حمبا
استمبمت الوماا االسالمي في مركزىا في ممبا في اكار وفدا مف مرك مماس برئاس نزار اارؼ .وكػاف
فػػي االسػػتمباؿ رئػػيس مومػػس ممافظ ػ اكػػار فػػي الوماا ػ االسػػالمي مممػػد ىوشػػر وأاضػػاه المومػػس .وتػػـ
خالؿ المماه التداوؿ في الشؤوف الضام ام ضوه المستودات الما م ام كامؿ السام الضربي .
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ورمب ىوشر بالوفد مضتب ار "اف ىمومنا وامدة والمضي الفمسطيني ىي مف ميـ مبػادئ الومااػ و والتنسػيؽ
فيمػػا بػػيف الط ػرفيف ىػػو مػػف ػػمب الضمػػؿ النػػاوح  .وكػػاف تأكيػػد ام ػ اىمي ػ التوا ػػؿ وتفضيػػؿ التنسػػيؽ بػػيف
الطرفيف لترسيخ مبادئ انخوة ما بيف الشضبيف المبناني والفمسطيني.
المستقبل ،بيروت4193/91/91 ،
 77جعجع لو"السفير" :سوريا الجديدة ستعيد مزارع شبعا
ايمػػي الفرزلػػي« :لػػف نسػػامح بمػزارع شػػبضا» يمػػوؿ رئػػيس «مػػزب المػوات المبنانيػ » سػػمير وضوػػع لمػرئيس نبيػػو
بري .يردد أف رئيس مومس النواب ىػو أكثػر النػاس الػذيف يضرفػوف ذلػؾ مشػي اًر إلػ أف «أمػداً لػـ يماتػؿ أكثػر
منا بالمضن الفضمي إف لـ يكف الضسكري في سبيؿ المزارع».
يوػػزـ وضوػػع فػػي مديثػػو لػ ػ«السػػفير» أف الم ػزارع «متم ػاً سػػتضود إل ػ لبنػػاف» لكنػػو يبػػدو واثم ػاً أف المماوم ػ
ليست مف سيضيدىا إنما «النظاـ السوري الوديد» .ال يدخؿ في تمديد المدة التي تمزـ لسموط النظاـ المػالي
إنمػػا يوػػزـ أنػػو «سيسػػمط اػػاوالً أـ آو ػالً» وفػػي أريػػو أف «ال موػػاؿ لمتشػػكيؾ فػػي ذلػػؾ فالما ػػي والػػداني..
ومت الروس يضرفوف ذلؾ».
يمػوؿ رئػيس «المػوات» إنػو يكفػػي أف يوقػع لبنػاف وسػػوريا امػ وثيمػ مشػترك تمػر بمبنانيػ «المػزارع» وترسػػؿ
إل انمـ المتمػدة متػ ت ػبح خاضػض لممػرار  314فتكػوف إسػرائيؿ ممزمػ باالنسػماب منيػا .ويوضػح أف
مػػا م ػػؿ ىػػو الضكػػس إذ رفضػػت سػػوريا توقيػػع أي وثيمػ مػػا مػػرـ لبنػػاف مػػف ممػػو فػػي اسػػترواايا .وي ػرفض
وضوػػع م ػػا يسػػمييا «مضادلػ ػ (السػػيد مس ػػف) ن ػػر اهلل» أي «منش ػػآت الػػنفط المبنانيػ ػ ممابػػؿ منش ػػآت ال ػػنفط
ا س ارئيمي » .ويراىا بمثاب م ػادرة لمػؽ الشػضب والدولػ فػي الػدفاع اػف ممػوقيـ خا ػ أف لػدينا مػا يكفػي
مػػف الوسػػائؿ لػػذلؾ ديبموماسػػياً وقانونيػاً .ويمػػوؿ «أنػػا مضنػػي بػػالنفط ربمػػا أكثػػر مػػنيـ وىػػذا ال يضنػػي أف أممػػؿ
السالح لمدفاع انو».
السفير ،بيروت4193/91/91 ،
الجامعة العربية تيدد بقطع عالقتيا بتشيكيا إذا نقمت سفارتيا إلى القدس
الماىرة  -أ ش أ :دانت الوامض الضربي ت ريمات الرئيس التشيكي ميموس زيماف التي أامف فييا رزبتو
نمؿ سفارة بالده إل المدس الممتم اا م دول فمسطيف وىددت بمطع االقاتيا بتشيكيا إذا أقدمت ام
ىذه الخطوة.
واات بر المومس في قرار أ دره في ختاـ اوتمااو زير الضادي ام مستوى المندوبيف الدائميف انربضاه
ارخ لممانوف الدولي وق اررات الشراي الدولي وانتياكا لتطبيمات مضاىدة
ىذه الت ريمات "تشكؿ مخالف
ونيؼ وزيرىا مف المروضيات المانوني الدولي ام انراضي الفمسطيني الممتم بما فييا المدس ومخالف
لموقؼ االتماد انوروبي والتي تؤكد وميضيا بضدـ االاتراؼ بأي أوضاع تنوـ اف ممارسات إسرائيؿ
وتضتبرىا الزي وباطم ".
وداا المومس انميف الضاـ لموامض الضربي نبيؿ الضربي إل توويو رسال إل الممثؿ انام لمسياس
الخاروي وانمني لالتماد انوروبي واستدااه السفير التشيكي في الماىرة لتوضيح خطورة ىذه الت ريمات
التي تشكؿ انتياكا لموقؼ االتماد انوربي تواه انراضي الفمسطيني الممتم ولم اررات الشراي الدولي وام
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ارت انممي المتضاقب التي تنص ام أف المدس أرض ممتم
) والمر ا
(
رأسيا مومس انمف رقـ
وأف أي إوراهات بشأنيا باطم والزي وال يضتد بيا.
ال ادر اف مومس الوامض ام مستوى المم في دور انضمادىا
وأكد مومس الوامض ام المرار رقـ
بالت دي لالاتراؼ بالمدس كضا م سرائيؿ
في الضا م انردني اماف ااـ
الضادي الػ
والذي ينص ام قطع وميع الضالقات مع أي دول تضترؼ بالمدس اا م سرائيؿ أو تنمؿ سفارتيا إلييا.
وكمؼ المرار مومس السفراه الضرب في تشيكيا بالتمرؾ ام كاف المستويات لتوضيح خطورة ت ريمات
رئيس التشيؾ المخالف لممانوف الدولي والشراي الدولي والتي تمس بالضالقات الضربي  -التشيكي بالتنسيؽ مع
سفراه موموا منظم التضاوف ا سالمي.
الحياة ،لندن/ / ،
اإلمارات تحذر من خطورة تجاىل البرنامج النووي اإلسرائيمي
ونيؼ ( -واـ) :شارؾ امي ايس النضيمي اضو المومس الوطني االتمادي في أاماؿ المون الدائم
انول “السالـ وانمف الدولييف" موؿ "دور البرلمانات في االـ خاؿ مف انسمم النووي " وذلؾ ام ىامش
لمومضي الضمومي لالتماد البرلماني الدولي المنضمدة ماليا في ونيؼ.
اوتمااات الدورة الػ
وقاؿ النضيمي "إف الشضب البرلماني لإلمارات تود التأكيد ام ممائؽ مف أىميا أف ضماف إنشاه االـ خاؿ
دوؿ ا قميـ الوامد.
مف انسمم النووي ضرورة والبد مف التزامات متبادل بيف وميع دوؿ الضالـ وخا
مشددا ام ضرورة إخاله الشرؽ انوسط مف أسمم الدمار الشامؿ وفي ممدمتيا انسمم النووي  .ومذر
مف أف تمااس الموتمع الدولي وتواىمو لخطورة البرنامج النووي ا سرائيمي يمثؿ خط ار بال التأثير ام
انمف واالستمرار في الشرؽ انوسط ويمكف أف يكوف دافضا لمضديد مف دوؿ المنطم بامتالؾ ىذا النوع مف
انسمم .
االتحاد ،أبو ظبي/ / ،
" قادرة عمى التحميق إلى عمق تل أبيب
إيران :طائراتنا بدون طيار "شاىد
طيراف  -وكاالت :أكد قائد الموة الوو فضائي التابض لمرس الثورة ا سالمي أف قدرات الطائرات ا يراني
" يمكنيا التمميؽ
بال طيار بمرت مدا يمكنيا التمميؽ و وال إل انراضي الممتم واف طائرة "شاىد
إل امؽ تؿ أبيب.
وكالة سما اإلخبارية/ / ،
نائب كويتي يعكف عمى صياغة استجواب رئيس الحكومة في قضية "الشركة اإلسرائيمية"
ميف استوواب لسمو رئيس الوزراه الشيخ وابر المبارؾ
أامف النائب في ؿ الدويساف اف نيتو كتاب
ام خمفي ااتراؼ مكومتو السابم بالتضامؿ مع شرك أنشأىا الويش ا سرائيمي وقاؿ :بالرزـ مف مضرف
أاضاه المكوم بمدى خطورة التضامؿ مع مثؿ ىذه النواي مف الشركات إال أنيا تتضمد استكماؿ تنفيذ
الضمود المبرم مضيا بدال مف مضاقب كؿ مف تسبب بيذه الطام .
وممؿ الدويساف في ت ريح مافي وزراه الداخمي والخاروي والدفاع والمالي والتوارة ورئيس الوزراه
المسؤولي السياسي الشتراكيـ في تضريض أمف الكويت الوطني لمخطر وتم يرىـ وأضاؼ إذا كاف التضامؿ
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مع شرك ت نع أويزة مراقب أنشأىا الويش ال ييوني ليس كريره مف التضامالت التواري فمف واضح أنو
ينطوي ام وانب استخباراتي".
السياسة ،الكويت/ / ،
االتحاد البرلماني الدولي يطالب باإلفراج عن النواب الفمسطينيين
ونيؼ – فا :ودد االتماد البرلماني الدولي مطالبتو لممكوم ا سرائيمي بإطالؽ سراح وميع النواب
الفمسطينييف المضتمميف لدييا فو ار مؤكدا بطالف إوراهات االاتماؿ والمماكم .
ووافؽ المومس الماكـ لالتماد البرلماني الدولي ام مطمب الوفد الفمسطيني بتضميف كؿ المضايا الووىري
المتضمم بالمضي الفمسطيني في تمرير لون الشرؽ انوسط التابض لالتماد.
وكاف رئيس الوفد البرلماني الفمسطيني في ونيؼ ازاـ انممد طالب بتضميف كؿ المضايا الووىري في
التمرير واال فإف الوفد سيرفضو كميا مبديا استضداده الكامؿ لمتضاوف مع المون نواح امميا ام ىذه
انسس .وابر االتماد اف أسفو الشديد وادـ قبولو باستمرار امتواز النواب الفمسطينييف في سووف
االمتالؿ ا سرائيمي وام رأسيـ النائبيف مرواف البرزوثي وأممد سضدات والتأكد مف توفير الرااي
ال مي ليـ واف قممو مف استمرار ماالت االاتماؿ ا داري .وأكد أف مماكم البرزوثي لـ تطابؽ مضايير
المماكم الضادل داايا إل إطالؽ سرامو فو ار وأف تدرس المكوم ا سرائيمي توسيع قائم انسرى
المدام المفرج انيـ لتشمؿ البرزوثي أيضا.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)/ / ،
المبعوث األوروبي لمسالم :التوجييات األوروبية بشأن المستوطنات ستطبق في موعدىا
ابد الرؤوؼ أرناؤوط :أكد أندرياس راينيكيو مبضوث االتماد انوروبي لضممي السالـ في الشرؽ انوسط في
مديث لػ "انياـ" أف التووييات انوروبي بشأف المستوطنات ا سرائيمي ستطبؽ في موادىا في انوؿ مف
كانوف الثاني الممبؿ مشددا ام أنيا "ليست تضبي ار اف سياس وديدة وانما سياس تبنيناىا منذ وقت طويؿ".
وأكد راينيكيو موقؼ االتماد انوروبي بضدـ نمؿ السفارات إل المدس وقاؿ" :إف الموقؼ انوروبي واضح
وليذا فاف كؿ دوؿ االتماد انوروبي والموتمع الدولي أبمت سفاراتيا في تؿ أبيب وااتمد أف ىذا الموقؼ
سيتوا ؿ بالتأكيد".
فمط في ماؿ واه
وشدد ام رفض االتماد انوروبي لالستيطاف وقاؿ :نمف سنمبؿ تضديؿ مدود
ذلؾ باتفاؽ بيف الطرفيف ونمف مع مؿ اادؿ ومن ؼ لمضي الالوئيف ونمف مع المدس اا م مشترك
لكال البمديف ونريد قياـ دول فمسطيني ديممراطي متوا م وررافيا وقابم لممياة مع توفر انمف لإلسرائيمييف
وأيضا لمفمسطينييف.
األيام ،رام اهلل/ / ،
تقرير أمريكي :نتنياىو عمى وشك إصدار أمر بتوجيو ضربة إليران
واشنطف – (يو بي أي  -ا ؼ ب) :كشؼ تمرير ادر اف مضيد أميركي أف رئيس الوزراه ا سرائيمي
بنياميف نتنياىو ام وشؾ إ دار أمر بتوويو ضرب اسكري لمبرنامج النووي ا يراني إذا فشمت
المفاوضات بيف الموى الكبرى وطيراف في وقفو خالؿ انسابيع المميم الممبم .
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ونشرت ميف "وورلد تريبيوف" انميركي أمس التمرير ال ادر اف مضيد "زايت ستوف" انميركي
لمدراسات السياسي بضنواف "تمذير إسرائيؿ النيائي يراف" وواه فيو أف نتنياىو الذي شضر بالخوؼ وراه
التمارب انميركي-ا يراني أبم الموتمع الدولي بأف بالده تويز لخيار اسكري لضرب البرنامج النووي
ا يراني.
وبضد أف أشار إل التمذير الذي وويو نتنياىو إل انمـ المتمدة في مطمع أكتوبر الواري المتضمؽ باقتراب
إيراف مف نع سالح نووي أوضح التمرير أف "انسابيع الممبم قد تكوف الفر انخيرة يراف والموتمع
الدولي لمتو ؿ إل اتفاقي قابم لمتطبيؽ ام أرض الواقع مف شأنيا تفكيؾ البرنامج النووي ا يراني قبؿ
أف تس تنتج إسرائيؿ أف الوقت نفد وأف إيراف اقتربت مف امتالؾ أوؿ قنبم نووي وأف وقت توويو الضرب
الضسكري آف".
السياسة ،الكويت/ / ،
التشيك تعمن نفييا لنقل سفارتيا من تل أبيب لمقدس
راـ اهلل  -وليد اوض :أبمرت الميادة الفمسطيني رسميا أمس انربضاه بنفي دول التشيؾ لنمؿ سفارتيا مف تؿ
أبيب لممدس .وأكد رئيس الوزراه التشيكي وو ازرة خارويتو خالؿ ات اؿ ىاتفي مع اضو المون المركزي
لمرك فتح مفوض الضالقات الدولي نبيؿ شضث انربضاه نفييما الماطع ني ني بنمؿ السفارة التشيكي إل
المدس.
وأوضح شضث في بياف مافي أنيما أبمراه بضدـ ووود أي تريير في الموقؼ التشيكي موؿ المدس
بيا في ضوه ما أثير مؤخ ار اف ني الرئيس التشيكي نمؿ
وق اررات انمـ المتمدة واالتماد انوروبي الخا
سفارة بالده إل المدس انمر الذي أثار موو امتواج فمسطيني .
القدس العربي ،لندن/ / ،
مميار دوالر خسائر دول "الربيع العربي"
بنك "أتش أس بي سي":
دبي  -ابد المنضـ ىيكؿ  -رويترز :قاؿ بنؾ إتش.اس.بي.سي يوـ انربضاه إف انتفاضات الربيع الضربي
مميار دوالر مف الناتج االقت ادي بنياي الضاـ الممبؿ إذ تواوو تمؾ
ستفمد دوؿ الشرؽ انوسط نمو
الدوؿ ضوب في استضادة االستمرار.
سيكوف الناتج المممي ا ومالي لمدوؿ السبع انكثر تأث ار -
وأظيرت دراس أوراىا البنؾ أنو بنياي
بالمائ مما كاف سيسومو لو لـ
م ر وتونس وليبيا وسوريا وانردف ولبناف والبمريف  -أقؿ بنسب
.
تمدث تمؾ االنتفاضات في
وقاؿ البنؾ "ال تدىور الشديد في الميزاني وتراوع فاامي المكوم وانمف وسيادة المانوف كؿ ذلؾ سيضرط
بشدة ام ويود انضي السياسات مت فيما يتضمؽ بإاادة التوظيؼ إل مستويات ما قبؿ الثورة".
وتوقع اتش.اس.بي.سي تباطؤ نمو الناتج المممي ا ومالي في الشرؽ انوسط وشماؿ إفريميا إل أربض
بالمائ في الضاـ الماضي
بالمائ الضاـ الممبؿ ممارن مع
بالمائ ىذا الضاـ ثـ ارتفااو قميال إل
.
بالمائ في
و
وتنطوي ىذه التوقضات ام تفاوت كبير بيف دوؿ الخميج الرني بالنفط التي ازدىرت بووو ااـ وبيف الدوؿ
المتضثرة في شماؿ إفريميا.
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بالمائ فمط ىذا الضاـ وثالث بالمئ في الضاـ الممبؿ
فضم سبيؿ المثاؿ مف المتوقع أف تنمو م ر
لتضرضيا لضروط شديدة ام الميزاني الضام والموازيف الخاروي وىي مضدالت نمو يضتمد كثير مف
المممميف أنيا أقؿ مف المضدالت الالزم لخفض البطال .
وىو ما يروع وزئيا إل أف الربيع الضربي رفع أسضار
وقد ازدىرت دوؿ الخميج بووو ااـ منذ ااـ
خماد التوترات .ويتوقع
النفط وشوع تمؾ المكومات ام تضزيز ا نفاؽ ام المنح االوتمااي
بالمائ ىذا الضاـ ثـ تباطؤه قميال إل أربض بالمائ في
اتش.اس.بي.سي نمو اقت اد السضودي
.
ل كف البنؾ قاؿ إف الربيع الضربي ألمؽ ضر ار باقت ادات الخميج أيضا ننو زاد ااتمادىا ام ا نفاؽ
المكومي الذي تمولو إيرادات النفط وأثناىا اف تنفيذ إ المات اقت ادي قد تثير توترات.
وقاؿ اتش.اس.بي.سي "ىذا انسموب ال يمكف أف تتمممو إال االقت ادات انكثر ثراه في الخميج وىي قطر
وأبو ظبي والكويت ".وأضاؼ أف الدوؿ انخرى التي تمؿ فييا نسب الثروة النفطي إل موموع السكاف قد
تضاني مف آثار الربيع الضربي.
وكالة رويترز لألنباء/ / ،
 67ىل تكون "إسرائيل" الرابح األكبر في الثورات العربية؟!

ىشاـ منور
أيضػػا لمشػػضوب التػػي ثػػارت
ػادما نن ػػار الثػػورات الضربي ػ فػػي الضػػالـ الضربػػي و ً
قػػد يكػػوف الضن ػواف المتمػػدـ ػ ً
لمتخمص مف استبداد وظمـ أنظم اربي متمالف تمميػدياا مػع الرػرب ومػف تمػت الطاولػ متواطئػ مػع اػدوىا
التاريخي (إسرائيؿ) وال يفيـ مف الكالـ المتمدـ أنني مف مضادي موو الربيع الضربي التي اوتامت المنطمػ
لكنو سؤاؿ قد يفرض نفسو بموة في ظػؿ مالػ المراومػ التػي ارفيػا الضػالـ الضربػي بضػد قيػاـ اػدد مػف الثػورات
فيو.
مفارق الثورات الضربي مف ووي نظر زربي قد تتمخص فػي مماولػ وضػؿ (إسػرائيؿ) شػري ًكا إسػتراتيوياا أمنايػا
لدوؿ اربي كم ر وانردف ومماول فرضيا مميفًا لمسضودي ضػد إيػراف وىػي مطػامح لمكيػاف الضبػري الػذي
يرزب في االستفادة مف مضطيات التخبط الذي ي يب المنطم .
السػػني فػػي
زػػزو الض ػراؽ اػػاـ 1112ـ الػػذي أدى إل ػ سػػموط نظػػاـ ػػداـ مسػػيف تسػػبب بإضػػضاؼ اننظم ػ ُ
الشرؽ انوسط (ممفاه أميركا التمميدييف) وتضزيز قػوة الضػدو الػرئيس نميركػا فػي المنطمػ (إيػراف) وا ف بضػد
مرور اشر سنوات ربمػا نشػيد فػي المنطمػ نتيوػ أخػرى ال تخمػو مػف المفارقػ  :ففػي الوقػت الماضػر امػ
انقؿ يبدو انمر وكأف (إسرائيؿ) ىي الرابح الوميد الواضح ربمو مف ثورات "الربيع الضربي".
ػيال إلػ ػ ا ػػدـ
ق ػػد يضت ػػرض أزم ػػب ا سػ ػرائيمييف امػ ػ ى ػػذا التفس ػػير فم ػػد أ ػػبمت بيئ ػػتيـ ا قميميػ ػ أكث ػػر م ػ ً
ػر لمكيػاف الضبػري بضػد سػموط أنظمػ
االستمرار ولـ يضد مف الممكف التنبؤ بيا وتزايدت التيديدات انمنيػ كثي ًا
المدود الطويم مع م ر
أي مف مدود أراضي الػ( )37ا ف آمن وخا
اربي كانت مميف لو ولـ تضد ٌّ
مفروزا منو؛ فكؿ السيناريوىات مفتوم .
أمر
ولـ يضد مف الممكف التسميـ بأي تمالؼ ضمني واده ًا
ً
اودة الدول البوليسي انمني في م ر وانتشار ال راع ام نمػو شػبو طػائفي فػي سػوريا يوضػالف المػدود
الش ػػمالي والونوبيػ ػ ف ػػي خط ػػر مم ػػدؽ لكنيم ػػا ف ػػي الوق ػػت نفس ػػو يمػ ػوالف (إسػ ػرائيؿ) إلػ ػ وامػ ػ لمديممراطيػ ػ
واالستمرار في المنطم كما يممو لمكياف اليويف أف ي ؼ نفسو فالمديث اف استئناؼ اممي التسوي مػع
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السمط الفمسطيني مف زير الممكف أف يكوف أكثر مف مورد ورق تػوت يمكػف بيػا إقنػاع المميػؼ انمريكػي
بتمري ػػر مزي ػػد م ػػف الوق ػػت أم ػػاـ الػ ػرأي الض ػػاـ الض ػػالمي بشػ ػروع (إسػ ػرائيؿ) ف ػػي مفاوض ػػات تس ػػوي م ػػع الس ػػمط
الفمسطيني .
انمػػر الواضػػح ا ف ىػػو أف الشػػرؽ انوسػػط سػػوؼ يكػػوف مشػػروًال و ػ ادا ب ػراع داخمػػي يمنضػػو مػػف االنشػػراؿ
اىنػػا مال ػ مػػف التضػػاوف الواضػػح بػػيف النظػػاـ
بالمضػػي الفمسػػطيني أو مسػػأل ووػػود الكيػػاف الضبػػري ويبػػرز ر ً
ػثال يكػافح مػف أوػؿ البمػاه فػي بيئػ تضػج بالتمػديات؛
المالي في م ر و(إسرائيؿ) ونف النظاـ انردني م ً
مضػا لتػأميف المػدود
إنو يمتاج إل التضاوف انمني مع (إسػرائيؿ) والمػوات ا سػرائيمي وانردنيػ تضمػالف ا ف ً
مف تسمؿ المماتميف مف الضراؽ وسوريا في ميف تتماسـ م ر و(إسرائيؿ) اليدؼ نفسو في سيناه وبػذلؾ إف
المفارق التػي تنطػوي امييػا الثػورات الضربيػ تػتخمص فػي أنيػا أسػيمت فػي وضػؿ (إسػرائيؿ) شػري ًكا إسػتراتيوياا
لبضض البمداف في المنطم .
ال ينبري استخالص االستنتاوات الخطأ وتضميميا في الوقت الراىف ولضػؿ مػف الخطػأ االسػتضواؿ فػي ذلػؾ
ئيسا لبضض اننظم الضربيػ أو مميفًػا
فربما أ بمت (إسرائيؿ) أكثر مف أي وقت مض شري ًكا إستراتيوياا ر ً
فرض ػػو انم ػػر الواق ػػع ض ػػد إيػ ػراف ولك ػػف ى ػػذا ال يضن ػػي أف ويػ ػراف فمس ػػطيف استس ػػمموا م ػػف الناميػ ػ الضاطفيػ ػ
السػػتمرار ووػػود (إس ػرائيؿ) بيػػنيـ كمػػا ال يضنػػي ىػػذا أف (إس ػرائيؿ) تسػػتطيع أف تفضػػؿ مػػا تري ػد مت ػ شػػاهت
وميثمػػا أرادت بػػؿ ام ػ الضكػػس مػػف ذلػػؾ يتضػػيف ام ػ المكوم ػ ا س ػرائيمي أال تسػػتخدـ االضػػطرابات فػػي
المنطم ذريض لمتمااس اف المياـ بأي تمرؾ لمؿ ال راع مع السمط الفمسطيني .
ػادر امػ تييئػ الظػروؼ
"المستنمع" الذي تتخبط فيو الشضوب واننظم الضربيػ امػ مػد سػواه قػد ال يكػوف ق ًا
سببا فػي تمويػؿ "اليدنػ ا سػتراتيوي "
المالئم لضممي التسوي بيف االمتالؿ والسمط الفمسطيني ولكنو كاف ً
التي يفضػميا الضديػد مػف المػادة الضػرب إلػ البػديؿ الوميػد الػذي يمكػف ت ػوره فمػف زيػر الممكػف أف يخػوض
الضرب مرًبا فيما بينيـ ومرًباام (إسرائيؿ) في الوقت نفسو.
قد تكوف (إسرائيؿ) مف أكبر المستفيديف في الوقت الراىف مف مال التخبط والفوض التي تضـ الضػالـ الضربػي
والثػ ػػورات الضربي ػ ػ فػ ػػي سػ ػػضييا لمترػ ػػوؿ ام ػ ػ الفمسػ ػػطينييف بتوسػ ػػيع مسػ ػػتوطناتيا وتمػ ػػددىا ام ػ ػ ان ارضػ ػػي
الفمسطيني وىو تبدو مكوم بنياميف نتنيػاىو اازمػ امػ الميػاـ بػو لكػف امػ الشػضوب الضربيػ التػي ثػارت
ام ػ أنظمتيػػا المتواطئ ػ مػػع الكيػػاف الرا ػػب ناػػز أ ارضػػييـ (فمسػػطيف) اػػدـ االنشػػراؿ بالفوض ػ والشػػؤوف
الداخميػ التػػي تفتمػػت ونباتيػػا بشػػكؿ زريػػب ومبػػال فيػػو أمػػاـ اننظمػ التػػي قػػادت الثػػورات الضربيػ أو تولػػدت
منيا ما يمرـ الكياف الضبري أي زنائـ قد يتوىـ أنو قادر ام الم وؿ امييا.
فمسطين أون الين4193/91/1 ،
 66ال "قومية إسرائيمية" وال "قومية ييودية" أيضاً

د .فايز رشيد
رفضت الممكم الضميا االسرائيمي بضد مداوالت دامت سػنوات طمػب مومواػ مػف الييػود فػي اسػرائيؿ تسػويؿ
انفسيـ في بند المومي ام أنيـ اسرائيميوف مؤكدة ادـ ووود ما يثبػت ووػود "قوميػ اسػرائيمي " وىػو المػرار
الذي كاف قد در قبؿ  30ااما مف الممكم المركزي في تؿ أبيب .بالمضن الفضمي فاف اشكالي اليوي ما
ت ػزاؿ تثيػػر وػػدال ماميػػا فػػي الكيػػاف ال ػػييوني .ومت ػ الممظ ػ لػػـ يوػػر مػػؿ ىػػذه االشػػكالي  .بػػالطبع رفػػض
الممكم االسرائيمي يثير تساؤالت لدى المراه الضرب اف أسباب الرفض؟ في اسػرائيؿ مػا ازلػوا يكتبػوف لمييػود
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فػػي بنػػد المومي ػ  :ييػػودي .ولمفمسػػطيني فػػي منطم ػ  :0837اربػػي .وام ػ ىػػذا االسػػاس يوػػري التفريػػؽ بػػيف
الييودي والضربي الفمسطيني ىذا أمد أسباب رفض الممكم القتػراح ووػود "الموميػ انسػرائيمي " أي لمتفرقػ
بيف الييودي وزير الييودي بكؿ ما تمممو ىػذه النظػرة مػف ان ػري (تفرقػ بػيف المػواطف الييػودي والمػواطف
زير الييودي) ومف مموؽ أام واكثر بكثير لمييود ممارن مع زيرىـ ىذا أوال.
السبب الثاني :اف اسرائيؿ ما زالت تبمور مفيوـ أنيا دول "ييودي " أي أنيا دول الييػود فػي كػؿ أنمػاه الضػالـ
ولػيس لالسػرائيمييف (الػذيف يضيشػوف فػي اسػرائيؿ) ولػذلؾ فػاف كػؿ قػ اررات انسػاس (بػديؿ الدسػتور) التػي سػػنيا
الكنيست االسرائيمي منذ انشاه الدول ال ييوني في ااـ  0837متػ ىػذه الممظػ أكػدت امػ أف اسػرائيؿ
ىي دول الييود.
قرار الممكم االسرائيمي يدلؿ ام أىمي الم طممات التي يستضمميا الضدو .ىذه المسػأل التػي ال ييػتـ بيػا
كثير مف الفمسطينييف والضرب وىذا نمولو بأسؼ كبير إضاف إل اف بضض أويزة ا االـ الضربيػ ااتػادت
ام إطالؽ م طمح :ال راع الفمسطيني – ا سرائيمي ام ال راع فػي الشػرؽ انوسػط .مػف وانػب آخػر
شطح البضض بضيداً في اختزاؿ ىذا ال ػراع إلػ كممػ (نػزاع) وبػدأ فػي التسػمي مػف خػالؿ م ػطمح :النػزاع
الفمسػػطيني ا س ػرائيمي أو مت ػ تسػػميتو ب ػ ػػ(الخالؼ) اضػػاف بػػالطبع ال ػ ترديػػد الم ػػطممات التػػي تريػػدىا
ال ػػييوني واس ػرائيؿ واسػػتخداميا مثػػؿ تضبي ػرات :الدول ػ الضبري ػ (وىػػذا مػػف اخطػػر الم ػػطممات فمػػد أثبػػت
التاريخ والدراسات ادـ ووود أي روابط بيف الييود والضبري التي ىي لر آرامي ال االق ليا بالييود ال مف
قريب أو مف بضيد بػؿ مر ػوا امػ ربطيمػا لتضميػؽ الووػود الييػودي فػي التػاريخ) ومثػؿ" :الدولػ الييوديػ "
لمدالل ام انرض الفمسطيني ومثؿ تضبير "الشضب الييودي" و"انم الييودي " و"المومي الييودي " لمدالل
امػ الييػػود بينمػػا ال ىػػـ شػػضب وال ىػػـ أمػ وال ىػػـ قوميػ فالييوديػ ديانػ مثػػؿ االسػػالـ والمسػػيمي يضتنميػػا
انمريكي والروسي وانفريمي واليندي وزيرىـ.
بدايػ ً فػػإف الم ػػطممات ال تػػأتي افويػ وىػػي مم ػػودة ثػػـ إنيػػا مػػف ناميػ أخػػرى ميمػ لمتو ػػيؼ انمػػر
الذي ينزع الضفوي اف التسمي  .في ىذه الممال سنركز ام تو يؼ ال راع.
م طمح ال راع الفمسطيني – ا سرائيمي خاطب تماماً ففم الرزـ مف أف الفمسطينييف ىـ الواوي فػي ىػذا
ال راع لكف الخطر ا سرائيمي ال يطاؿ الفمسطينييف ومدىـ وانما كؿ الضرب مف المميط إل الخميج .ىػذا
ما ال نمولو نمف بؿ تمولو ممائؽ ال راع وانمالـ ال ييوني وانىداؼ ا سػرائيمي وتػاريخ إسػرائيؿ منػذ
ما قبؿ قياميا مت ىذه الممظ .
إس ػرائيؿ مػػا ازلػػت تمتػػؿ ىضػػب الو ػوالف الضربي ػ السػػوري وقػػد سػػبؽ اف ضػػمتيا إل ػ إس ػرائيؿ بم ػرار اتخػػذه
الكنيست وىي التزاؿ تضتبر اليضب أرضاً إسرائيمي .
إسرائيؿ ما تزاؿ تمتؿ مزارع شبضا المبناني وسبؽ أف امتمػت أ ارضػي م ػري وىػي تالمػؽ الفمسػطينييف فػي
الػػدوؿ الضربيػ ػ مثمم ػػا م ػػدث فػػي ت ػػونس م ػػف امميػ ػ ازتيػػاؿ لخمي ػػؿ الػ ػوزير وف ػػي دبػػي م ػػف ازتي ػػاؿ لممم ػػود
المبمػػوح ومماول ػ ازتيػػاؿ خالػػد مشػػضؿ فػػي امػػاف رزػػـ ارتبػػاط انردف باتفاقي ػ وادي ارب ػ مػػع إسػػرائيؿ
وازتالت كثيريف مف المادة الفمسطينييف في قمب بيروت.
إس ػرائيؿ قامػػت بتفويػػر وتػػدمير المؤسس ػ النووي ػ الضراقي ػ وازتالػػت اػػالـ الفيزيػػاه النووي ػ الم ػػري الضربػػي
يمي المشد في باريس الذي كاف يضمؿ في برداد وقامت بتفويرات في سوري قديماً ومديثاً.
وزيػػر خاروي ػ الضػػدو الفاشػػي ليبرمػػاف ىػػدد بم ػػؼ السػػد الضػػالي ىػػذا اػػدا اػػف الممػػـ الػػذي يالمػػس شػػراؼ
قمػػوب بضػػض انم ػزاب الديني ػ اليميني ػ فػػي إنشػػاه دول ػ إس ػرائيؿ الكبػػرى مػػف الف ػرات إل ػ النيػػؿ .كثيػػروف مػػف
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الساس ػ والميػػادييف الضسػػكرييف ا س ػرائيمييف بمػػف فػػييـ نتنيػػاىو رئػػيس الػػوزراه المػػالي مػػا ازل ػوا يضتمػػدوف بػػأف
انردف ورى اقتطااو انوةً مف الػوطف ا سػرائيمي ولػذلؾ يؤمنػوف بإقامػ الفمسػطينييف دولػتيـ فيػو مػف بػيف
ىؤاله رئيس الكنيست المالي وأاضاه كثيروف فيو.
ىذا زيض مف فيض مف رؤي المرك ال ييوني لمضالـ الضربػي إضػاف بػالطبع إلػ أف الت ػور ا سػرائيمي
لمضالق مع الضرب يتمثؿ فػي إقامػ االقػات مػع دوليػـ مػف دوف شػروط مسػبم بضيػداً امػا يسػم ب ػ "مبػادرة
السالـ الضربي " التي أطممتيا قم بيروت والتي ما ازلت موضوا ام الطاول .
ا سػ ػرائيميوف ال يف ػػموف ب ػػيف ال ػ ػراع م ػػع الفمس ػػطينييف وال ػ ػراع م ػػع الض ػػرب وي ػػأتي ال ػػبضض من ػػا لألس ػػؼ
ليف ؿ بيف المسألتيف.
المرك ال ييوني وفي مؤتمر بنرمػاف فػي اػاـ  0817اتفمػت مػع الػدوؿ االسػتضماري الرربيػ امػ إنشػاه
دولتيا في المنطم التي تف ؿ الوزه ا سيوي مف الوطف الضربي اف وزئو ا خر في أفريميػا لتمنػع توميػد
الوزهيف مستمبالً وىذا ما كررتو مضاىدة سايكس بيكو.
ا سػ ػرائيميوف يت ػػآمروف امػ ػ الوبي ػػات الداخميػ ػ ف ػػي انقط ػػار الضربيػ ػ و ػ ػوالً إلػ ػ ال ػػداـ الضس ػػكري ل ػػبضض
انطػراؼ المناديػ بتوزئػ الدولػ الوامػػدة ػػدروا آفػ المطػػف لم ػػر وىػػـ وراه تيريػػب المخػػدرات إلييػػانووـ
وفنانو دوؿ الربيع الضربي… التومي المميمي
وال بضض الدوؿ الضربي انخرى أيضاً وىـ يشكموف فرقاً لمتوسس ام ىذه انقطار .والدليؿ ام تػدخميـ
التخريبػػي فػػي الضػػالـ الضربػػي الػػدور فػػي كػػؿ مػػف الض ػراؽ والسػػوداف وال ػػوماؿ وزيرىػػا مػػف انقطػػار الضربي ػ
انخػػرى .ولػػف ننتيػػي مػػف تضػػداد االؼ اندل ػ انخػػرى ام ػ تػػآمر إس ػرائيؿ وورائميػػا وتػػدخالتيا السػػافرة فػػي
انقطار الضربي ومع ذلؾ يأتي البضض امينا بإطالؽ م طمح ال راع الفمسطيني – ا سرائيمي.
أمػػا كممت ػػا (النػ ػزاع) و(الخ ػػالؼ) الت ػػي يطممي ػػا ال ػػبضض امػ ػ المالػ ػ الفمس ػػطيني – ا سػػرائيمي في ػػو تس ػػطيح
لممميم وويؿ كبير في مميمػ ال ػراع فمػا بػيف الطػرفيف لػيس ن ازاػاً أو خالفػاً امػ قضػي بسػيط بػؿ ىػو
راع أزلي ما بيف الفمسطينييف والضرب مف وي وبيف إسرائيؿ والمرك ال ييوني مف وي أخرى.
تسػػمي ال ػراع مػػع إس ػرائيؿ بأنػػو ممػػدود بالفمسػػطينييف ىػػي إز ػراؽ فػػي المطري ػ الكريي ػ وىػػي توػػاوب مػػع
االتيامػػات ال ػػييوني وبضػػض الرربيػ انخػػرى بػػاف مػػا مػػف وػػامع بػػيف انقطػػار الضربيػ وتوػػاوب مػػع ممولػ
انضداـ ووود انم الضربي وانضداـ ووود الثماف والتاريخ واالقت اد وزيرىا بيف الػدوؿ الضربيػ  .اندؽ تضبيػ اًر
فػ ػػي اسػ ػػتضماؿ الم ػ ػػطممات ىػ ػػو التسػ ػػمي ب ػ ػ ػ "ال ػ ػراع الضربػ ػػي – ا س ػ ػرائيمي ال ػ ػػييوني" .أمػ ػػا اس ػ ػػتخداـ
الم طممات التي تريدىا اسرائيؿ فيوري اسػتخداميا لألسػؼ بشػكؿ واسػع لمداللػ امػ اسػرائيؿ .الػذي نسػألو
ليػ ػؤاله :أال تس ػػتطيضوف التو ػػيؼ بتضبيػ ػرات مث ػػؿ :اسػ ػرائيؿ الكي ػػاف ال ػػييوني؟ ث ػػـ أي ػػف ى ػػي مميمػ ػ وو ػػود
(الموتمػػع) االس ػرائيمي الػػذي ترددونػػو؟ ألػػيس مػػف انفضػػؿ اسػػتضماؿ كمم ػ  :الشػػارع بػػدال مػػف موتمػػع ال يممػػؾ
ممومات بناه الموتمع فاالسرائيميوف ىػـ زػزاة لفمسػطيف وػاهوا مػف أقطػار متضػددة ال توػانس بيػنيـ وال تػاريخ
وال اػػادات مشػػترك  ..ال ػ آخػػر مكونػػات الموتمػػع فػػال "قومي ػ ييودي ػ ” وال "قومي ػ اس ػرائيمي " وىػػـ أيضػػا ال
"شػضب" وال" موتمػػعال وال" أمػ "ض موضػػوع الم ػػطممات ىػو مػػرب دائػرة بيننػػا وبػػيف اسػرائيؿ…أال تتفػػؽ مضػػي
ازيزي المارئ؟ والمضي مطروم برسـ النماش.بشار امر الووباسي"
القدس العربي ،لندن4193/91/91 ،
" 65حرب اكتوبر" لمسيسي
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د .رؤوبيف باركو
تػػـ االمتفػػاؿ بأمػػداث مػػرب تشػريف االوؿ اكتػػوبر  0862فػػي م ػػر فػػي ىػػذه السػػن ايضػػا ب ػػورة مييبػ وػػدا
بضروض متنوا وأشػض ليػزر المضػ وتػـ االسػتضراض االاالمػي فػي وػو االفػراط المثػالي والن ػر البطػولي.
اذا كاف يوود دؽ في نظري المؤامرة التي تُسمع في اسرائيؿ والتي تمػوؿ إنيػـ فكػروا انػدنا فػي فكػرة ااػادة
بنػػاه الك ارمػ الضربيػ التػػي أُ ػػيبت فػػي مػػرب االيػػاـ السػػت بواسػػط “ىزيمػ ” اسػرائيمي ممسػػوب فانػػو بمسػػب
االو ػراهات التػػي أفضػػت ال ػ اتفػػاؽ السػػالـ بػػيف م ػػر واس ػرائيؿ وبمسػػب االمتفػػاالت السػػنوي بيػػذا الن ػػر
أُايد بناه “الكرام الضربي الضائض ” مما.
ػور مػف
منذ اكتوبر  0862تتـ يان “الكرام الم ػري ” بواسػط أفػالـ منػيف الػ الماضػي تشػتمؿ امػ
المتػػاؿ امػ مواقػػع المنػػاة وتممػػيالت المضػ لونػراالت م ػرييف شػػاركوا فػػي المضػػارؾ وق ػػص نوػػاح مشػػمون
بالخياؿ اف افضػاؿ االسػتخبارات الم ػري التػي نومػت فػي تضػميؿ “الضػدو االسػرائيمي” .وتثيػر الم ػطممات
المضادي ام ألسن فريؽ مف المتمدثيف الخوؼ مف أف شيئا لـ يتريػر وأف اسػرائيؿ التػي وقضػت مضيػا م ػر
اتفاؽ السالـ بميت بمنزل ادو .فمػـ يبمػث أمػد مػف المتمػدثيف ولػو نوػؿ البروتوكػوؿ التػاريخي فػي مميمػ
أنو بضد انتياه اليووـ المبازت الذي نفذه ويشا م ر وسوريا ام اسرائيؿ بموات متفوق وفي الوقت نفسػو
وودت ىاتاف الدولتاف أنفسيما في مضرك انسمابي اند مشارؼ دمشؽ وام مبضدة  010كـ اف الماىرة.
أُنمذت “الكرام الضربي ” واستُرمت انوػازات مػرب اكتػوبر منػذ ذلػؾ المػيف لت ػبح زػراها ال ػما ودواه تسػكيف
لموموع في م ر وفي سوريا وذلؾ لمترطي ام الفمر وام التخمؼ المتزايد وام فشؿ نظامي المكـ فػي
مماولتيمػا تمػػديـ شػػضبييما نمػػو النمػػو .وفػػي ىػػذا الضػػاـ وامػ أثػػر النتػػائج المرمميػ البائسػ ل ػ “الربيػػع الضربػػي”
تممؿ االمتفاالت بن ر مرب اكتوبر شػضو ار باضػاا الطريػؽ .ففػي سػوريا توػري مذبمػ متبادلػ بػيف نظػاـ
االسد إبف “المنت ر في اكتوبر” مافظ االسد وبيف مركات اسالمي قاتم تتبع االخواف المسػمميف والمااػدة
يػػدفع ثمنيػػا مواطنػػو سػػوريا وويشػػيا المنػػتمض .ويمتفػػؿ النظػػاـ الم ػػري فػػي اكتػػوبر  1102ايضػػا بانت ػػار
المرب بشضور مختمط ووو كئيب في ذروة المضركػ الناشػب بػيف المكومػ المؤقتػ وبػيف االخػواف المسػمميف.
ويموح ال ا ف أف المضرك لـ تُمسـ بضد وأف مكوم ادلي من ور ووزير الػدفاع السيسػي تػنوح فػي إبطػاؿ
فضؿ االخواف المسمميف باسماع خطب زوزائي مؤيدة لمفمسطينييف وت ريمات واشارات خفي ال ني تطوير
مشروع ذري م ري نىداؼ الطاق .
زاػـ وزيػػر الػػدفاع السيسػي فػػي خطبتػػو بمناسػب اكتػػوبر أف م ػػر أُنمػذت فػػي آخػػر لمظػ مػػف قبضػ االخػواف
المسمميف الخانم وىـ الػذيف أرادوا انشػاه نظػاـ اسػالمي اسػتبدادي فئػوي ظالمػي كػاد يوػر م ػر الػ مػرب
أىمي  .وشبو السيسي الوػيش والشػضب الػذي يؤيػده ب ػ “ىػرـ ارسػخ” .يبػدو ن ػر اكتػوبر فػي م ػر لمنػاظر فػي
ىذا الضاـ ن ػ ار ُمػرا .فالسػمط الم ػري التػي تضمػؿ فػي مواويػ االرىػاب االسػالمي فػي سػيناه تتضػرض ا ف
النتمػػاد اػػالمي بسػػبب مػػاالت المتػػؿ وااتمػػاؿ المتظػػاىريف ام ػ أيػػدي ق ػوات االمػػف .وبػػرزـ ااػػالف المكوم ػ
المؤقتػ ػ تض ػػديؿ الدس ػػتور واالنتخاب ػػات المريبػ ػ بمس ػػب “خريطػ ػ الطري ػػؽ” م ػػا زاؿ االخػ ػواف المس ػػمموف يمث ػػوف
الوموع ام مظاىرات ومااي ام “االنمالب الضسػكري” بطػرؽ سػممي وىػـ فػي واقػع االمػر يطممػوف النػار
ام قوات االمف.
إف الوضع في م ر يػزداد سػوها .وفػي وقػت مظػر فيػو المفتػي الم ػري امتواوػات فػي اثنػاه موسػـ المػج
استضمؿ “االخواف” في االسبوع االخير سمسم امميات أوقضت قتم كثيريف واشػتممت امػ سػيارة مفخخػ فػي

التاريخ :الخميس 4193/91/91

العدد3112 :

ص 23

مديري االستخبارات في الطور في ونوب سيناه واطالؽ نار امػ سػيارة اسػكري فػي االسػماايمي وا ػاب
اروخي لممط ارساؿ فضائي في المضادي بالمرب مف الماىرة.
قذيف
إن ػػدع ػػدع آخػػر فػػي االسػػالـ السػػني .إف قطػػر (كتركيػػا) تؤيػػد االخػواف المسػػمميف وتيػػيج الشػػارع الم ػػري
ام النظاـ بواسػط ممطػ “الوزيػرة” .وفػي رد امػ ذلػؾ سػونت م ػر مػذيضييا و ػادرت مضػدات وأاػادت
رئيس الػوزراه
برضب أمواؿ مساادة مولتيا قطر .وفي ممابؿ ذلؾ يستضيؼ ممؾ السضودي الوىابي خا
الم ري ويضبر اف اسػتضداد وػازـ لمسػاادة المكومػ المؤقتػ  .ويتبػيف أنػو يووػد فػي الشػرؽ االوسػط كثيػروف
يتمنوف لمسيسي ولويشو انت ا ار آخر وكرام في اكتوبر ىذا ايضا.
إسرائيل اليوم 4193/91/1
رأي اليوم ،لندن41913/91/91 ،
 61ال توجد قومية إسرائيمية واحدة

دمتري شومسكي
يبرز في قرار الممكم الضميا ام رفض استئناؼ موموا اسرائيمييف طمبوا أف تمدد قوميتيـ بأنيا اسرائيمي
ال ييودي خطآف مركزياف .االوؿ أف الممكمػ الضميػا اخطػأت بزاميػا أنػو ال يووػد برىػاف امػ ووػود قوميػ
اسػ ػرائيمي  .وفض ػػال ا ػػف أف الموميػ ػ االسػ ػرائيمي ميػ ػ موو ػػودة ل ػػيس الم ػػديث ف ػػي مميمػ ػ انم ػػر ا ػػف قوميػ ػ
اسرائيمي وامدة بؿ اف اثنتيف :المومي الييودي االسرائيمي والمومي الضربي الفمسطيني االسرائيمي .
إف كػػؿ وامػػدة مػػف ىػػاتيف المػػوميتيف تػػرى نفسػػيا فػػي المميم ػ منتمي ػ ال ػ قػػوميتيف واسػػضتيف خػػارج اس ػرائيؿ –
المومي ػ (أو الشػػضب) الييودي ػ المووػػودة فػػي امػػاكف الشػػتات والمومي ػ (أو الشػػضب) الفمسػػطيني المفرق ػ فػػي
أنمػ ػػاه الشػ ػػرؽ االوسػ ػػط وخاروػ ػػو .لكػ ػػف ال شػ ػػؾ فػ ػػي أف المومي ػ ػ الييودي ػ ػ والمومي ػ ػ الضربي ػ ػ – الفمسػ ػػطيني
المووودتيف في اسرائيؿ ليما مذور راسخ بمدر ٍ
كاؼ في المواؿ الثمافي المممي االسرائيمي كي يم ؽ بكػؿ
وامدة منيما ف "اسرائيمي ".
ويالم ػػظ خط ػػأ الممكمػ ػ الضمي ػػا الث ػػاني بتفريمي ػػا الم ػػديـ ب ػػيف "قوميػ ػ مدنيػ ػ " مي ػػث يوو ػػد تط ػػابؽ ب ػػيف الموميػ ػ
والونسػػي السياسػػي التػػي تمػػوـ ام ػ امػػد اوتمػػااي وبػػيف "قومي ػ ارقي ػ – ثمافي ػ " يكػػوف فييػػا انتمػػاه الفػػرد
لمموموا ػ المومي ػ فػػي انسػػاس ىػػو نتػػاج خ ػػائص مشػػترك كالمر ػ والثماف ػ والػػديف .والمػػديث اػػف ت ػػور
ثنائي تبسيطي لظاىرة المومي سيطر فػي المميمػ امػ بمػث الموميػ فػي المػرف الماضػي لكػف نفػاذه البمثػي
بيف المؤرخيف وامماه االوتماع والمخت يف بضمـ السياس في أيامنا أخذ يتضضضع مف سن ال اخرى.
مػػف الممتنػػع فػػي الواقػػع السياسػػي واالوتمػػااي – الثمػػافي المركػػب لنشػػوه الشػػضوب أف يووػػد نمػػط "طػػاىر" مػػف
"المومي المدني " مف وي ومف "المومي الضرقي – الثمافي " مف وي اخػرى .فمػف الواضػح مػثال أنػو متػ فػي
أوض ػػح مالػ ػ م ػػف م ػػاالت "الموميػ ػ المدنيػ ػ " وى ػػي االميركيػ ػ يضتب ػػر م ػػف ك ػػانوا يضرف ػػوف ممب ػػا طويمػ ػ ب ػػأنيـ
الخال ػ ػ التػ ػػي تمثػ ػػؿ الشػ ػػضب االميركػ ػػي ومػ ػػدىا يضتبػ ػػروف فػ ػػي موموا ػ ػ "ارقي ػ ػ – ثمافي ػ ػ " ىػ ػػـ البػ ػػيض
البروتستانت ب ورة واضم  .ومف الواضح في ممابؿ ذلؾ مثال أف امدى أبرز الماالت مف "الموميػ الضرقيػ
– الثمافيػ " فػػي المػػرف الماضػػي – وىػػي الموميػ الييودي ػ فػػي بولنػػدا بػػيف المػربيف الضػػالميتيف – تميػػزت ايضػػا
بالسمات الميم لػ "المومي المدني " في كؿ ما يتضمؽ قبؿ كؿ شيه بالسضي الييودي الػ تمويػؿ بولنػدة مػف
الدول المومي لمشضب البولندي ال دول كؿ مواطنييا.
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اقترح أمد بامثي المومي المركزييف في أيامنػا وىػو اػالـ االوتمػاع االميركػي رووػرز بروبيكػر قبػؿ أكثػر مػف
اشر سنوات التمييز البػديؿ مػف ثنائيػ "الموميػ المدنيػ " بػازاه "الموميػ الضرقيػ – الثمافيػ " وىػو التفريػؽ بػيف
"قومي ػ فػػي اطػػار الدول ػ " وىػػي قومي ػ تؤسسػػيا دول ػ مػػا وتتماثػػؿ مضيػػا وبػػيف "قومي ػ مضػػادة لمدول ػ " تكػػوف
مف ول اف مؤسسات الدول التمثيمي بؿ إنيا تكوف في امياف كثيرة في راع مضيا.
اذا طبمنػػا تفريػػؽ بروبيكػػر ام ػ مػػاؿ المػػوميتيف المتػػيف تشػػكمتا فػػي الفضػػاه المممػػي االس ػرائيمي م ػػمنا ام ػ
ورة مضوو ومممم ودا .فالمومي الييودي االسرائيمي التي ىي انتماه ادد مف مواطني الدول ىػي الموميػ
"فػي اطػار الدولػ " الوميػدة وىػي تتمتػع بااتبارىػا كػذلؾ بسػيطرة زيػر مضضضػض امػ مواردىػا فػي مػػيف أف
الموميػ الضربيػ – االسػرائيمي الفمسػػطيني ىػػي "قوميػ مضػػادة لمدولػ " مم ػػاة اػػف مؤسسػػات تمثيميػػا الرسػػمي
راع مضيا أكثر فأكثر.
وتدفع ال
إف ىػذا الوضػػع الػذي تخت ػػر فيػػو التوربػ المدنيػ المشػترك بػػيف المومػػواتيف المػوميتيف الرئيسػػتيف لمػواطني
اسرائيؿ فػي انسػاس بػواي ال ػراع المػومي ىػو وضػع زيػر سػوي امػ نمػو واضػح .لكنػو لػيس وضػضا ال
يمكف تمويمو .إف واي الشراك المدني فػي دولػ متضػددة الموميػات يمػدده واقػع الشػراك المدنيػ لكػؿ قومياتيػا
فػي ػوغ ػورة تمػؾ الدولػ ومسػتمبميا .وفػي المػػاؿ االسػرائيمي فػاف الطريػؽ الػ انشػاه واقػع مػدني اسػرائيمي
مشترؾ ىو السضي ال تمويؿ المومي الضربي – الفمسطيني االسرائيمي مف قومي "مضادة لمدول " الػ قوميػ
"في اطار الدول " باشراكيا الكامؿ في السيادة الماكم السرائيؿ ال وانب المومي الييودي االسرائيمي .
إف اوػراها كيػذا ال يمكػف أف يػدفع بػو قػدما باسػتئنافات الػ السػمط المضػائي بػؿ بالنضػاؿ فػي اطػار السػػمط
التشريضي  .فميمـ اذا المواطنوف االسرائيميوف مف أبناه الشضبيف الييودي والفمسطيني الذيف يؤمنوف بفكرة الدول
المدنيػ االسػرائيمي ولينشػئوا ليػػـ مركػ سياسػػي اذا نومػػت فػي إرسػػاؿ ممثمييػا الػ الكنيسػت فسػػتمارب فييػػا
نوػؿ تضريػؼ اسػرائيؿ الدسػتوري الوديػػد بأنيػا دولػ المػػوميتيف االسػرائيميتيف الييوديػ االسػرائيمي والفمسػػطيني
االسرائيمي أو باخت ار – االتماد االسرائيمي.
إف االتم ػػاد االسػ ػرائيمي ال ػػذي س ػػيومع الموميػ ػ الييوديػ ػ االسػ ػرائيمي والموميػ ػ الضربيػ ػ الفمس ػػطيني االسػ ػرائيمي
سيكوف قائما ام التوازف الدقيؽ بيف "المومي الضرقي – الثمافي " و"المومي المدني " .وىو مف وي لف يطمح
ال ػ تػػذويب اليػػويتيف المػػوميتيف الض ػرقيتيف – الثمػػافيتيف الييودي ػ والضربي ػ – الفمسػػطيني فػػي فئ ػ موػػردة مػػف
اس ػرائيمي اديم ػ االختالفػػات الضرقي ػ – الثمافي ػ الداخمي ػ وممطوا ػ اػػف الواقػػع المتضػػدد الومااػػات الممػػدد
لمموتم ػػع االس ػ ػرائيمي .ومػػػف وي ػ ػ اخػ ػػرى سػ ػػيضكس االتمػ ػػاد االس ػ ػرائيمي كمػػػا يناس ػػب مفي ػػوـ "الممػ ػػؼ" الضمػػػد
االوتمااي بػيف الموميػ الييوديػ االسػرائيمي والموميػ الضربيػ – الفمسػطيني االسػرائيمي  .وبيػذا يضػع انسػس
السياسػػي المميميػ لبنػػاه الموميػ الضميػػا المدني ػ االسػرائيمي المأمول ػ التػػي سػػتتألؼ مػػف المػػوميتيف الض ػرقيتيف –
الثمافيتيف الممميتيف وتضبر تضبي ار ادقا اف السيادة الديممراطي لكؿ مواطني اسرائيؿ.
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