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 .1عباس في ذكرى عرفات :ماضون قدماً في مسيرة المصالحة وصوالً لسلطة واحدة وسالح شرعي
واحد

رام هللا :قا اااي ر ا اايس السا االلة اليلسا االي ية محما ااود عبا اااس إ ا ااا ماًا ااوس قا اادمال فا ااي مسا ااير الم ا ااالحة
اليلسلي ية ،و والل لسللة واحد  ،وقا وس واحد ،وسالح شرعي واحد.

وأًاااا الاار يس فااي كلمااة مسااجلة بااات فااي مررجاااس إحياااح كاار الشااريد ال ارحااي ياساار عرفااات ،يااوم

السبت ،في ساحة السرايا بمدي ة غز ،إس الت يي الدقيق لالتياق والتمكيس الكامي للحكومة سيقود حتمال

إلى تخييا المعا ا وبعث األمي لمستقبي أفًي ل ا جميعال.

وأكد سيادته أ ه ال يوجد مس هو أحرص م ا على شعب ا فاي قلااغ غاز ،ن حاس شاعد واحاد ،م اير ا

واحد وال يقبي القسمة والتجز ة ،وأقوي إ ه ال دولة في غز وال دولة بدوس غزن.

وتااابا الاار يس نأقااوي ل ا يااا أخااي أبااا عمااار أمااام الجماااهير المحتشااد فااي الًااية وغااز اليااوم ب ا كر

رحيلا  ،إس شاعب ا اليلسالي ي الا ا للالماا أحبا قا ادال عميماال ،ماا زاي يكاس لا
والوفاح ،وهو

امد

لا الحاد واالحتارام

ابر ومرابل ،باق على أرًه ،وراسخ رسوخ جبل ال ا ال ترزه الرياحن.
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وشدد على أس ن ًالكم وتًحياتكم وعلاحكم لشعبكم وقًيتكم العادلاة ،عبار

اا قارس ويزياد ،قاد

سااجي أروغ معااا ي العااز والك ارمااة والكبرياااح ،وأس فلسااليس التااي أحبباات ،و اًاالت ،واستشااردت مااس
أجلرااا سااتبقى ابًااة بالوفاااح وااخااالص للقاااد الكبااار ال ا يس ًااحوا ب يساارم مااس أجلرااا ،وأ ااا مااس

بع ااد  ،وف ااي كا ا ار ها ا ه ،عي ااد الت كي ااد با ا س مً ااي ق اادما ح ااو تحقي ااق حلما ا  ،وحل اام أب اااح ش ااعب ا
اليلسلي ي في الحرية والسياد واالستقالي على تراب ا الول ي اليلسلي ي اللاهرن.

وأشار إلى أس فلسليس التي حاولوا أس يخرجوها ماس دا ار التااريخ والجفرافياا ،م ا العاام  1917عاادت

بتًااحيات أب اااح شااعب ا مااس الشاارداح والجرحااى واألساار لتقااوي ب رااا باقيااة ،فكا اات تساامى فلسااليس
وسااتمي تساامى فلسااليس ،عواس الشااعد الا ا كبااوه وشااردوه واقتلعااوه مااس أرًااه ودياااره ،مااا زاي يتمسا
بحقوقه ،فالروية الول ية اليلسلي ية راسخة واابته.

وقاي الر يس :نبعد أس ح ل ا في العام  2012على

ية دولة مراقد في األمم المتحد  ،ورفع ا العلم

اليلساالي ي علااى مقراترااا ،وأ اابح ا أعًاااح كاااملي العًااوية فااي العديااد مااس الوكاااالت والمعاهاادات
الدولية ،فإس جرود ا ومساعي ا ستستمر ل يي العًوية الكاملة في م ممة األمام المتحاد  ،و اوالل إلاى
إ راح االحتالي وزواي آااره عس أرً ا ،فإراد الشعود ال تقرر ،وشعب ا التواق للحرية لس يتخلاى عاس
تحقيق أهدافه الول ية مرما كا ت التًحياتن.

وأًاااا عباااس اس مااا ياياار االسااتفراد واالسااترجاس هااو أس الحكومااة البريلا يااة احتيلاات قبااي بًااعة
أيام بمرور ما ة عام على وعد بلياور الماالم والمشا،وم ،الا ا تسابد فاي م ساا و كباة أكاار ماس اا اي
عشر مليوس فلسلي ي وحرما رم مس حقوقرم السياسية والقا و ية واا سا ية.

وأك ااد ال اار يس أ ااه ب ااالرغم م ااس ك ااي المعوق ااات الت ااي ييرً اارا علي ااا االح ااتالي ااسا ا ار يلي ،و ش ااالاته
االس ااتيلا ية االس ااتعمارية القا م ااة عل ااى سياس ااة األبرتراي اادق فإ ااا متمس ااكوس باقاف ااة الس ااالم ،ومحارب ااة

اارهاااد فااي م لقت ااا والعااالم ،وم اامموس علااى البقاااح علااى أرً ا ا ،والتمس ا بحقوق ااا التااي كيلترااا
الشاارعية الدوليااة ،و وا ااي جرود ااا لب اااح م،سسااات دولت ااا علااى أساااس سااياد القااا وس ،وتمكاايس الم ا أر

والشااباد ،وال رااوق باقت اااد ا الااول ي ،والمًااي قاادما فااي سااعي ا لترساايخ مكا ااة دولااة فلسااليس فااي

ال مام الدولي.

وأشار إلى أ ا عمي ما حكومة الار يس ت ارماد ،والقاو الدولياة المع ياة ماس أجاي التو اي إلاى اتيااق

سااالم ،علااى أس يكااوس وفقااا لق ا اررات الشاارعية الدوليااة ،ومبااادر السااالم العربيااة ،وحااي الاادولتيس ،علااى

أساس حدود  ،1967والقدس الشرقية عا مة لدولة فلسليس.

وجدد الدع و للدوي التي ت،مس بحي الدولتيس أس تعترا بالدولتيس ،وليس بدولة واحد  ،و لا ألس حاي
الدولتيس أ بح في خلر داهم ،وأجادد الت كياد ب اا لاس قباي باساتمرار سياساة األبرتراياد التاي عيشارا
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فاي مااي االحاتالي ااسا ار يلي لبالد اا ،وسا لالد باالحقوق المتساااوية لساكاس فلسااليس التاريخياة إ ا لاام
يتم تلبيق حي الدولتيس.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/11 ،

 .2الحمد هللا :هناك أراضي دولة تم توزيعها في غزة بشكل غير قانوني ويجب حل هذا الموضوع
افيااا فااي
وكاااالت :رباال ر اايس حكومااة التوافااق ارمااي الحمااد هللا جاااح الم ااالحة بحااي ملااا األمااس ،ل
الوقت اته وجود أية ًفول خارجية على السللة اليلسلي ية فيما يتعلق بالم الحة.
وقاي الحمد هللا في لقاح تليزيو ي مساح أمس ،نإ اه إ ا ماا تام حاي موًاوغ األماس سات جح الم االحة،

وس هد ال تخاباتن.

وأًاا الحمد هللا ناألمس بحاجة إلى حي ،فموًاوغ الساالح فاي قلااغ غاز يجاد أس يخًاا لوجراة

ال مر اليلسلي ية ب س يكوس ًمس شرعية واحد عواشراا القياد السياساية ،بمع اى ًاماس قارار السالم
والحردن.

حالياا ب اه يجارا نبشاكي
وليت ال مر إلاى أس الحكوماة اساتلمت المعاابر ،وا ايلا العماي علاى المعاابر ل
مستدركا نلكس ه ا مشكلة بعدم وجود أماس و تمار أس ياتم بحاث ملاا األماس بايس الي اا ي
مقبوين،
ل

في القاهرن.

وحااوي ح اار ودمااي المااومييس ،أشااار الحمااد هللا إلااى عقااد االجتماااغ األوي للج ااة القا و يااة ااداريااة
والتي تعمي على ملا المومييس ،موًحا أ ه سيتم ح ر كافة المومييس القدامى (موميي السللة)

مس  12وفمبر الجارا ولمد  10أيام.

وتاابا ر اايس الااوزراح :نوفاي يااس الوقاات باادأ بح ار المااومييس بفااز ،للعمااي علاى اسااتيعاد جاازح مااس
ه،الح المومييسن.

وحوي توجره إلى قلاغ غز مر أخر  ،قاي الحمد هللا إس ل سيكوس فاي أقارد فر اة ممك اة ،دوس

أس يعلي وقتا محددا لا ل  ،مشاي ار إلاى ر ايس ساللة األ ارًاي ساي هد لفاز مار أخار ماس أجاي نأس

تكوس الشرعية في كي الدوا رن.

وقاي نال تتوقا خالي أسبوغ او أسبوعيس أس تحي المشاكي ،فقد حادات بعاق المشااكي مااي ماا جار

ف ااي س االلة األ ارً ااي ،فر ااا أ ارً ااي دول ااة ت اام توزيعر ااا ،وها ا ا توزي ااا غي اار ق ااا و ي ويج ااد ح ااي ها ا ا
الموًوغن.

وأردا الحماد هللا ن عماي ب واياا حسا ة علااى حاي كافاة المشااكي ،وهاادف ا أس يكاوس ه اا تمكايس حقيقااي

للحكومة وس ستمر حتى التفلد على كافة المشاكين
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ولياات الحمااد هللا ال ماار إلااى أ ااه ساايتم ت ماايم زيااارات لاادوي ما حااة ،مشااي ار إلااى تلقاايرم إشااارات إيجابيااة
تتعلق باستكماي إعمار القلاغ.

وأوًااح أس الاادوي الما حااة تعرااد فااي ماا،تمر شاارم الشاايخ لمعمااار عااام  2014ب ا كار مااس  5مليااارات
دوالر ،ولم تيي سو ب حو  %36مس ه ا المبلغ.

وكالة شهاب لألنباء2017/11/11 ،

 .3الضميري :لن يجرؤ احد على التراجع عن المصالحة واجهزة غزة االمنية تحتاج اعادة تأهيل
رام هللا :كشااا المتحاادث باساام االجرااز االم يااة اليلساالي ية فااي الًااية عااد اس الًااميرا اس االجرااز
االم يااة فااي قلاااغ غااز بحاجااة الااى اعاااد تاهيااي واس تكااوس العقيااد االم يااة ووال رااا للدسااتور والقاوا يس

والقرار السياسي اليلسلي ي .

واًاااا فااي ت اريحات لااه ن مااا ريااده اس يك ااوس االمااس واحااد وموحاادا علااى ارًااية قااا وس الخدم ااة

العسااكرية موًااحا اس االجرااز االم يااة فااي غااز بعااد اتمااام ملااا الم ااالحة سااوا تقساام ال اوالح للعلاام
اليلسلي ي ن.

وحوي الم الحة الول ية قاي الًميرا في ت ريحات ليًا ية معا نلس يجر ،احد على التراجا عس

ا جاز ملا الم الحة ال فتح وال حماس وال اا ف يي اخر الس الشعد سوا يحاسبهن .

وقاي اس اتياقية المعابر الخا ة بمعبر رفح والتي وقعت فاي العاام  2005ساتبقى ساارية الميعاوي الس
م اار تريااد العمااي برااا وهااي اتياقيااة دوليااة واس اراد ااا اس فياار تل ا االتياقيااة فاااس الاادوي ات العالقااة
والمحيلة سيكوس لرا دور في الموافقة عليرا او رفًرا.

وفيما يتعلق بالملا االم ي في الًية الفربية والية اختبار العساكرييس والا يس تقاعادوا ما،خ ار وعاددهم

 7االا قاااي الًااميرا ا ااه ساايتم تج يااد  17الااا جاادد باادي ال ا يس تقاعاادوا مشااي ار الااى ا ااه عاادد اف اراد
االجرز االم ية في غز يبلغ  66الا عسكرا م رم  32الا في المحافمات الشامالية بفاز و 36الاا

في المحافمات الج وبية .

و ي ااى الً ااميرا بش ااد اس تك ااوس اسا ا ار يي او الوالي ااات المتح ااد تت اادخي ف ااي مس ااالة الت س اايد والا ارفق

لالجرز االم ية حسد قوله.
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ٍ
ماض على درب الشهيد ياسر عرفات
 .4المجلس الوطني الفلسطيني :شعبنا

عماااس -كماااي زكار ااة :أكااد المجلااس ال ااول ي اليلساالي ي أس الشااعد اليلس االي ي ،ما د
ااق عل ااى درد
الزعيم الاول ي والتااريخي أباو عماار ،وموا الة ًااله حتاى ياي كافاة حقوقاه العادلاة ،ممالاة باالعود

والحرية والدولة المستقلة كاملة السياد على حدود الرابا مس حزيراس عام 1967م بعا مترا القدس.

وشدد المجلس على أس ما تحقق على لريق الم الحة عوا راح اال قسام ي،كد عزم القياد اليلسالي ية،

ممالااة باااألخ الاار يس أبااو مااازس ،علااى لااي ه ا ه ال اايحة السااوداح ،مجااددال الت كيااد علااى أهميااة رص
ال اايوا وترساايخ الوحااد الول يااة ،تعزي ا از لجبرت ااا الداخليااة لمواجرااة التحااديات والمخااالر المحدقااة،
عب اار تس االيح قيادت ااا بع ا اار الق ااو الالزم ااة م ااس اجا اي موا االة ع اازي االح ااتالي ومحا اار حكوم ااة
االستيلاس ،مس خالي حشد الدعم الدولي لقًيت ا وحقوق شعب ا.

عمان2017/11/11 ،
الدستورّ ،

" .5التشريعي" يستقبل وفدا برلمانيا تركيا
رام هللا :استقبي عًو المجلس الاول ي اليلسالي ي ،ر ايس لج اة ال اداقة البرلما ياة ماا تركياا إباراهيم
أبو ال جا ،اليوم السبت ،وفدا برلما يا تركيا يترأسه ر يس لج ة ال داقة البرلما ية التركية ماا فلساليس
حسس توراس ،يرافقه  21ا با تركيا والسيير التركي لد دولة فلسليس غورجاس تور أوغلو.

وحًاار اللقاااح ،ال ا ا جاار فااي مقاار المجلااس التش اريعي بمدي ااة رام هللا ،أعًاااح لج ااة ال ااداقة مااس
الجا ااد اليلساالي ي عبااد هللا عبااد هللا ،و جااا األساالي ،وأيمااس دراغمااة ،ومحمااد لااولح ،وعبااد الاارحيم
برهم ،وفدو البرغواي ،وأميس عام المجلس التشريعي اليلسلي ي إبراهيم خريشه.

وأك ااد أباااو ال جا ااا عما ااق وحميمي ااة العالقا ااات اليلسا االي ية التركياااة ،مش اايدا ب اادعم تركياااا الكبيااار لشا ااعب ا
اليلساالي ي علااى كافااة المسااتويات ،خا ااة وقااوا تركيااا إلااى جا ااد حااق شااعب ا باالسااتقالي عوا ر اااح
االحتالي عواقامة الدولة اليلسلي ية.

بدورهم ،وًا أعًاح لج ة ال داقة مس الجا اد اليلسالي ي الوفاد التركاي فاي

اور األوًااغ علاى

الساااحة اليلساالي ية ،خا ااة الم ااالحة اليلساالي ية ،وأكاادوا إ ارار القياااد اليلساالي ية وحركتااي نفااتحن
ونحماسن على إتمامرا واستعاد اللحمة الول ية اليلسلي ية ،األمر ال ا سيدعم وبقو ًااي الشاعد

اليلسلي ي لتحقيق أهدافه باالستقالي عواقامة الدولة.

كم ااا تح ااداوا ع ااس األس اار اليلس االي ييس ف ااي س ااجوس االح ااتالي ااسا ا ار يلي ،خا ااة األس اار األلي اااي

وال ساااح والمرًااى وال اواد ،ملااالبيس الاادوي الشااقيقة وال ااديقة واالتحاااد األوروبااي بالعمااي علااى إ راااح
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معا اترم ومحاسابة دولاة االحاتالي علاى خرقراا كاي األعاراا والقاوا يس الدولياة باعتقالراا اواد الشاعد
اليلسلي ي.

واتيااق اللرفاااس علااى تشااكيي لااوبي داعاام لقًااية ال اواد األساار عواي اااي رسااالترم إلااى كافااة المحافااي

الدولية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/11 ،

 .6عريقات :إرث عرفات النضالي حي في إرادة ووعي شعبنا الجمعي
رام هللا :جاادد أماايس ساار اللج ااة الت يي يااة لم ممااة التحرياار اليلساالي ية

ااا د عريقااات ،يااوم الساابت،

تمس القياد وأب اح شاعب ا بالاوابات الول ياة حتاى إ جااز حقوق اا غيار القابلاة للت ارا ،وفاي مقادمترا
حق ا بتقرير الم ير والحرية واالستقالي وعود الالج يس ال يس شردوا مس أرًارم وفقاا للقارار األمماي

.194

جاحت ت ريحات عريقات لم اسبة إحياح كر استشراد الزعيم التاريخي الراحي ياسر عرفات ،حيث

أعارد عاس وفااح شااعب ا ارث عرفاات ال ًاالي الا ا ماا زاي حياا فاي وعيااه و اكرتاه الجماعياة ويحا و
ح وه في ااراد وال مود في تحدا م مومة القرر واالستعمار.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/11 ،

 .7أبو يوسف في ذكرى عرفات :نجدد التمسك بالمقاومة والنضال بالثوابت الوطنية
رام هللا :اكد الدكتور وا ي أبو يوسا االميس العام لجبرة التحرير اليلسلي ية عًو اللج اة الت يي ياة
لم ممااة التحرياار ،أس شااعب ا يجاادد الت كيااد فااي ال ا كر السا وية الاالاااة عشاار الستشااراد الاار يس الرمااز
ياسار عرفاات علاى تمساكه بالمقاوماة وال ًااي ،والتمسا بالاوابات الول ياة ،وأس م مماة التحريار هاي

المماي الشرعي والوحيد له ،حتى إقامة دولته اليلسلي ية وعا مترا القدس الشريا.
وشدد ابو يوسا في ت ريح

حيي ،على حرص شعب ا على التحلي ب ات القيم والمبادئ التي كاس

عليرا الر يس الشريد ،مشي ار إلى أ ه لس يكوس ه ا مساس بالقدس ،وحق العود لالج ايس ،باعتبارهاا

حقوقااا مقدسااة دفااا الشااريد أبااو عمااار حياتااه ام ااا لرااا ع اادما قاااي ا ااه لااس يكااوس ه ااا مساااس بالقاادس

عا مة دولة فلسليس وال بحق عود الالج يس.
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 .8وزارة التربية الفلسطينية تدعم البحث العلمي بجامعة األقصى
غااز  :وقااا وزياار التربيااة والتعلاايم العااالي د.

اابرا

اايدم مااا ر اايس جامعااة األق ااى بفااز د .كماااي

الش ارافي ،يااوم الساابت ،اتياقيااة لاادعم البحااث العلمااي بالجامعااة بمبلااغ مليااوس و 700ألااا شاايقي ،و ل ا

بحًور ر يس وأعًاح مجلس األم اح ،ومجلس العمداح والري ة التدريساية ،وبمشااركة مجلاس الللباة

والشبيبة اليتحاوية.
وأوًااح

اايدم أس ه ا ه االتياقيااة تراادا لًااماس االرتقاااح بواقااا البحااث العلمااي فااي الجامعااة ،بحيااث

يوما المبلغ المدرج في االتياقية ل الح إ تاج األبحاث العلمية واأل شلة المتعلقة برا.

وقاااي إس االتياقيااة تركااز علااى دع اام الجرااود الرادفااة إلااى ب اااح الق اادرات فااي مجاااالت البحااث العلم ااي

بجامعااة األق اى ،ودعاام البحااث العلمااي الم ااتي ،ودعاام المشاااريا البحايااة للللبااة المباادعيس والباااحايس
المتميزيس في الجامعة بما يخدم أغراق الت مية المستدامة في فلسليس.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/11 ،

 .9عباس يصل الكويت في زيارة رسمية
الكويت – وفا :و ي الر يس محمود عباس ،مساح يوم السبت ،إلاى دولاة الكويات الشاقيقة ،فاي زياار
رسمية يجرا خاللرا مباحاات رسمية ما أمير الكويت الشيخ

باح األحمد الجابر ال باح.

وكاس في استقباي الر يس ،ا د وزير ش،وس الديواس األميرا الشيخ علي جراح ال باح ،ور يس بعاة

الشرا المرافقة المستشار بالديواس األميرا محمد ًيا هللا شرار.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/11 ،

 .11عباس يستقبل في الكويت أمين عام الجامعة العربية
الكويت  -وفا -استقبي الر يس محمود عباس ،في مقر إقامته في الكويت ،مساح اليوم السابت ،أمايس
عااام جامعااة الاادوي العربيااة أحمااد أبااو الفاايل ،حيااث اللعااه علااى آخاار تلااورات القًااية اليلساالي ية،
وملا الم الحة الول ية ،إًافة إلى الموًوغ السياسي والتحركات اليلسلي ية للمرحلة المقبلة.

وحًاار اللق اااح وزي اار الخارجيااة ري اااق الم ااالكي ،وال ااالق باس اام الر اس ااة بيااي أب ااو ردي ااة ،ومستش ااار

الر يس للش،وس الدبلوماسية مجدا الخالدا ،وسيير فلسليس لد الكويت رامي لربود.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/11 ،
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 .11أبو مرزوق يطالب بالفصل بين رئاسة المنظمة والسلطة ..ويؤكد أن ال خوف على سالح المقاومة
من المصالحة

كر المركز الفلسطيني لإلعالم ،2017/11/11 ،مس إسل بوي ،أس عًو المكتد السياسي لحركة
المقاومة ااسالمية نحماسن موسى أبو مرزوق ،لالد بالي ي ما بيس ر اسة م ممة التحرير ور اسة
السللة اليلسلي ية ،م،كدا أ ه ال ما ا أس يكوس ر يس السللة ،ور يس م ممة التحرير ،مس حركة

فتح ،ولكس بشرل نأس يكوس األوي مس داخي فلسليس ،والاا ي مس الشتاتن.

فيي دو  ،ممرا مركز نر،ية للت مية السياسيةن بع واس :نتلوير وتيعيي ال مام السياسي اليلسلي ين
بمدي ة إسل بوي ،أوًح أبو مرزوق أس :نم ممة التحرير يجد أس تكوس المملة الجامعة لكي

الي ا ي وحتى السللةن

ويجدد القيادا اليلسلي ي ت كيده بالقوي :نيجد أس تكوس قيادترا (الم ممة) خارج الولس ،حتى تبتعد

عس الخًوغ لالحتالين.

ويلالد أبو مرزوق ،بالتعامي ما حماس وفق وايقترا الجديد  ،قا ال :نفي وقت سابق كا ت حماس

ال تعترا بم ممة التحرير ،وكا ت تسعى ب س تكوس ًّدا لرا ،فال يجوز أس أحاسبرا على وايقترا

القديمة ،بي يجد أس أتعامي معرا وفق الوايقة الجديد ن.

جادوس في
ويتابا :نوافق ا على دخوي م ممة التحرير ،وتوافق ا على تلويرها عواعاد ب ا را ،و حس ّ
ه ه التلور ،وو ل ا لتوافقات أعتقد لو تم ت يي ها ،لكاس ال مام السياسي تلور بشكي كبيرن،
ويستدر  :نال ش أس حماس مرت بتجارد كبير  ،لكس في ال راية استقرت على أس تكوس جزحا مس

ال مام السياسي اليلسلي ي وم ممة التحرير ،ولكس ليس ق اعة في االتياقيات التي وقعترا السللة
والم ممةن.

وقبي أس يشرغ في الحديث عس ال مام السياسي اليلسلي ي ،قاي أبو مرزوق :نه ا غياد حقيقي

لمشروغ ول ي واحد م زمس لويي ،ما تر ت اي ار بليفا في القًية اليلسلي يةن ،ونال مام السياسين
قا م على م،سستيس (السللة ،وم ممة التحرير) ،ومس الممكس أس تلور األمور إلى إعالس إقامة

دولة فلسلي ية في المستقبي ،لكس نالسللة ليست كما

ت عليه اتياقية أوسلو ،فري تلورت تلو ار

إيجابيا ،ومس الممكس أس يتلور ال مام السياسي اليلسلي ي أفًي مما هو عليه في الوقت الحالين.

وير أس السياد في الموًوغ اليلسلي ي ت خ أبعادا محدود  ،ل ل تختلا األمور السيادية في
د
ولموحات مستقلة عس المحيل
آماال
فلسليس بسبد االحتالي ،كما يح ر ب س ق ة الدولة ليست ل
والمجتما الدولي ،والجميا يعلم أس ه ا دولال في ااقليم تحارد الكي و ة والروية اليلسلي ية ،وه ا
خ و ية للقًية اليلسلي ية و مامرا السياسي القا م فيرا.
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ويختم حدياه ب س تسليم سالح المقاومة خلير جدا ،وال يمكس المساومة عليه ،فإ ا سلم ا سالح ا فال
سياد على البالد.

و شر موقع "عربي  ،2017/11/11 ،"21أس موسى أبو مرزوق في حوار اختص به ن عربي21ن أ ه
ال خوا على سالح المقاومة مس الم الحة ،وأس حركته قادر على ت مي ه ،مشي ار إلى أس حوار

حماس ما جماعة محمد دحالس مس أجي الوحد يحمي أبعادا إ سا ية واجتماعية.

و يى أس تكوس حماس ت ازلت عس مباد را أو اوابترا مس أجي الم الحة ،قا ال :ن هب ا للم الحة

مس أجي م لحة شعب ا اليلسلي ي ومواجرة االستيلاس ال ا يسعى البتالغ أراًي الًيةن.

كما ت اوي أبو مرزوق في حواره ما نعربي21ن العديد مس القًايا الماار  ،ورد على كاير مس
االترامات الموجرة لحركة حماس ،واحتماالت أس تكوس الم الحة فخا للمقاومة وغيرها مس القًايا.

وقاي في الحوار :نالم الحة قدر ا ..قدر الشعد اليلسلي ي وال بد أس تكوس ،في اعتقادا المروا
الحالية مروا م اسبة جدا ازالة كي األسباد التي دعت إلى ه ا اال قسام البفيق ،وفي اعتقادا
أيًا أ ه إ ا تحركت األلراا كلرا بمس،ولية ول ية ،فإس اال قسام سيزوي ولكس شرل ل أال يكوس
ها

مجاي ألا قو خارجية للعبث بالساحة اليلسلي يةق خا ة األمريكاس وااس ار يلييسق ألس كال

اللرفيس ال ير في الم الحة أم ار يخدم خلله وبرامجه ،وبالتالي علي ا أس تبه لر ا الموًوغن.

وتابا :نوالقًية الاا ية هي أ ه يجد أال ًا عراقييق فال قال الخالفية واًحة ع د األلراا ،فال

بد أس تج برا وأس عالجرا بروح المس،ولية الول ية ،وفي إلار جمعي حتى ال تكوس في كليترا

معيقة حقيقية في لريق اال قسامن.

وأًاا أبو مرزوق :نالمقاومة حق للشعد اليلسلي ي ،وسيبقى امتال

السالح حقا للشعد

اليلسلي ي وحقا لكي ف ا ي المقاومةق ومس ه ا قوي إس سالح المقاومة لس يكوس على جدوي

األعماي فًال عس أس يكوس محي قاش أساسان.

وتابا:ن والقًية الاا ية هي أ ا س دافا أيًا عس حق الي ا ي اليلسلي ية المختلية في امتال

سالحرا والدفاغ عس حقوق شعب ا ،وأابتت التجارد كلرا أس ه ا السالح هو ال ا يحيم الحقوق

ول يس لاولة الحوار ما األعداحق والدليي على ل

ا مر إلى الًية الفربية التي يجد أس تكوس

سيلرت السللة عليرا م  1995ما ا جر فيرا؟! الزالت فاقد للسياد والعدو يجتاحرا ليي رار،
ولو كاس ه ا

سالح للمقاومة ،لما تج أر العدو على فعي ل  ،و حس الزل ا في مرحلة تحرر،

تقتًي أس يحتيم المقاوموس بسالحرمق أل ه ال يمكس أس يكوس مقاوم دوس سالحق وبالتالي سالح

المقاومة خل أحمر ال يجوز التعدا عليهن.
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وحوي اجتماغ القاهر يوم  21مس الشرر الجارا ،قاي أبو مرزوق :نه ا اجتماغ ف ا لي وكي
القًايا الملروحة على أج د الم الحة ستكوس ملروحة في ه ا االجتماغق سواح م ممة التحرير

اليلسلي ية أو المجلس التشريعي أو االار القيادا الم،قت أو الم الحة المجتمعية أو الحقوق
والحريات ،سيكوس كي ه ا ملروحا على ما د المياوًاتن.
 .12هنية :يجب أن يتجلى مشهد الشراكة في كل ملفات المصالحة
غز  :دعا ر يس المكتد السياسي لحركة حماس إسماعيي ه ية ،إلى ب اح ر،ية فلسلي ية عواستراتيجية
متكاملة للتعامي ما التحديات واليرص على رأسرا تجميا القو الول ية واستعاد الوحد اليلسلي ية

عواتمام مشروغ الم الحة.

وأكد ه ية خالي م،تمر األمس القومي اليلسلي ي الخامس (بليور  100س ة ..القًية اليلسلي ية
تحديات وآماي) ال ا ممته أكاديمية السياسة واادار للدراسات العليا ،تمس حركة حماس باتياق

القاهر عام 2011م وعدم الخروج ع ه ،أل ه اتياق تمت

ياغته بعمق وشراكة وبرعاية م رية

ووجود كي الي ا ي اليلسلي ية.

وأًاا :ال زل ا تلمس لريق الوحد بعد س وات اال قسام ،وال زل ا في الخلوات األولى في ب اح

إستراتيجية ول ية تشكي القاسم المشتر بيس شعد فلسليس.

وأشار ه ية إلى أهمية المليات التي ست اقش في حوار القاهر القادم وهي م ممة التحرير ،وحكومة

وحد ول ية ،واال تخابات ،والم الحة المجتمعية ،وملا الحريات ،داعيا إلى أس يتجلى مشرد
الشراكة ب برى

وره في ه ه المليات الكبير .

وأوًح أس الخلوات التي مًت برا حماس في الم الحة ا للقت مس قراح واعد ور،ية للبيعة

ما يجرا في المشرد اليلسلي ي والمشرد في الم لقة.

وليت ال مر إلى أس حركة حماس ي ت المرحلة األولى مس خلوات الم الحة ب ما ة وشيافية
ومس،ولية بدوس مقايًات أو اشترالات ،و ل

مرور ا.

ب را مع ية بالت كيد على أس اال قسام أ بح خلا

و به ه ية إلى أس الم الحة تع ي الشراكة ،وليست على قاعد المحا

ة وال الا ا ية بيس حركتي

فتح وحماس ،لك را شراكة بيس ف ا ي العمي الول ي وااسالمي ،واعتراا باآلخر واحترام متبادي.

وقاي ه ية إس القًية اليلسلي ية ال يمكس أس تسير بشق واحد ،أو تخت ر المشرد كله بي يي واحد

مرما كا ت قوته ،وحتى لو كاس ه ا الي يي هو حركة حماس ،م،كدا أس قو أا ف يي فلسلي ي

يجد أس تكوس قو ليلسليس.
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وأكد ه ية على أس الم الحة ش س ول ي ،وليست مليا غزاويا ،وأس الًية يجد أس ت عم كما غز
بالم الحة وآاارها ،داعيال ألس تكوس الم الحة شاملة لكي أب اح شعب ا اليلسلي ي ولكي الجفرافيا

اليلسلي ية.

كما أعرد عس أمله مس الم الحة اليلسلي ية ب س ترتد إدار ش،و ا في الًية وغز عبر حكومة

وحد ول ية وا تخابات تشريعية ور اسية ،وأس ترتد إدار القرار اليلسلي ي عبر إعاد ب اح م ممة
التحرير ،واالتياق على بر امي سياسي مشتر للشعد اليلسلي ي .ولالد ه ية بتشكيي لوبي
برلما ي وحقوقي ًاغل على بريلا يا لدفعرا لالعت ار عس الخل التاريخي بإ دار وعد بليور.

وفي ش س آخر ،دعا ه ية ،إلى ب اح استراتيجية متكاملة تدفا بريلا يا لت حيح خل را التاريخي
واالعت ار عس معا ا شعب ا.

وقاي :نمخلئ مس ييكر ب س وعد بليور قدر محتوم ،وأس االحتالي االس ار يلي ال شرعية له بموجد

وعد بليور ،وعليه ال مستقبي لالحتالي على أرق فلسليسن.

فلسطين أون الين2017/11/11 ،

 .13حركة الجهاد :تهديدات "إسرائيل" تعبر عن حالة خوف وقلق
غز  /محمد ماجد/األ اًوي :قالت حركة الجراد ااسالمي في فلسليس ،اليوم األحد ،إس الترديدات
التي تبارا إس ار يي نتعبر عس حالة خوا وقلق مس رد فعي المقاومة اليلسلي يةن.
جاح ل في بياس

حيي

در عس الحركة ،واللعت عليه األ اًوي ،تعقيبال على فيديو لم سق

أعماي الحكومة ااس ار يلية باألراًي اليلسلي ية ،ي،اا مردخاا ،شره على

يحته بانفيس بو ن،

وهدد فيرا المقاومة اليلسلي ية.

وشدد بياس الحركة على أس نترديدات االحتالي ال تخيي ا وتعبر عس حالة خوا وقلق مس رد الجراد
والمقاومةن .وأًافت نحالة القلق البادية على الكياس(إس ار يي) ومحاولته الت كيد على أس ق ا ال يق
األخير داخي الحدود المحتلة دليي على جب ه ومحاولة فاشلة للتررد مس المس،وليةن.

وتابعت نالمقاومة لديرا مس اامكا ات والوسا ي أس تًرد ب يس الكييية والوًعية وحالة القلق التي

ت تاد الكياس يجد أس تبقى حاًر على الدوامن.
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 .14إسماعيل رضوان :خطاب الرئيس عباس محبط وسالح المقاومة خط أحمر
قاي القيادا في حركة حماس إسماعيي رًواس اليوم السبت إس خلاد ر يس السللة محمود عباس
اليوم في مررجاس إحياح كر رحيي ياسر عرفات محبل.

وأًاا رًواس في ت ريح لشراد ،أس نحديث ر يس السللة اليوم عس تخييا معا ا أهالي قلاغ

غز بشرل تمكيس كامي للحكومة هي رسالة احبال للشعد اليلسلي ي وال تسرم في إًياح األجواح

اايجابيةن ،مشددال على ًرور رفا العقوبات عس القلاغ وحي أزماته.

وبيس أس عباس تحدث عس تخييا المعا ا وليس رفعرا أو ا را را ،مبي ال أ ه ال مبرر أو مع ى مس
ت خر السللة في رفا المعا ا عس شعب ا خا ة بعد تسلم الحكومة لمرامرا في القلاغ.

وشدد على أس سالح المقاومة هو سالح شرعي وخل احمر وحيث ما وجد االحتالي وجد السالح

والمقاومة ،الفتال إلى أس ت ريحات السللة ع ه تدلي على التلك ،في تلبيق الم الحة خا ة أس

المللود ت يي اليعلي لكي االتياقات.

ولالد رًواس الي ا ي اليلسلي ية ب س يكوس لرا موقا واًح اتجاه استمرار معا ا شعب ا

والعقوبات ،مبي ال أس حماس تللا م ر على المعليات المتوفر في سبيي تلبيق الم الحة وه ا

متابعة دا مة مس القاهر .

وكالة شهاب لألنباء2017/11/11 ،

 .15فتح غزة :في ذكرى رحيل أبو عمار نمد يدنا للجميع لتحقيق الوحدة الوطنية
غز  :أكدت حركة فتح استم اررية رجرا الول ي ومد يدها للجميا اعاد ترميم البيت اليلسلي ي
وتحقيق الوحد الول ية لمواجرة االحتالي ااس ار يلي وممارساته االستيلا ية والترويدية.

وأ درت الحركة في المحافمات الج وبية ،يوم السبت ،بيا ا في ال كر الاالاة عشر لرحيي أبو

عمار ،قالت فيه :نإ ه مس حق نأبو عمارن علي ا أس ستحًره ليس فقل في كر استشراده ،بي في
كي وقت ،أل ه لوال نأبو عمارن ورفاقه مس قيادات نفتحن األوا ي ما كا ت فلسليس باقية على الخارلة
الدولية وما كا ت غالبية دوي العالم تعترا اليوم بحق الشعد اليلسلي ي في دولة مستقلةن.
وبي ت اس إحياح كر رحيي نأبو عمارن ،تزامس ما لي

يحة اال قسام البفيق ،فحركة نفتحن

كا ت وما زالت حركة ول ية ،وألس الول ية تستوعد الجميا وتقوم على الشراكة السياسية في االار
الول ي ،فإس حركة نفتحن وتحت قياد الر يس محمود عباس ت،كد استم اررية رجرا الول ي وتمد

التاريخ :األحد 2017/11/12

العدد4461 :

ص

14

يدها للجميا اعاد ترميم البيت اليلسلي ي وتحقيق الوحد الول ية لمواجرة العدو المشتر  ،وهو
االحتالي وممارساته االستيلا ية والترويدية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/11 ،

 .16فتح تقيم مهرجاناً في غزة بذكرى رحيل عرفات :المصالحة هي خيارنا الوحيد

غز  -وفا -اقيم في ساحة السرايا بمدي ة غز  ،يوم السبت ،مررجاس الدولة والوحد احياح ال كر

الا 13لرحيي الر يس ياسر عرفات.

وقاي عًو اللج ة المركزية لحركة فتح ،الميوق العام للحركة في المحافمات الج وبية أحمد حلس

نإس كي مس م وا أ رم يمكس باغتياي ياسر عرفات أس يحققوا أحالمرم ،فإس أبا عمار عمره ألوي مس

عمر قاتليه ،هو الحاًر ومس تآمروا عليه هم الفا بوسن.

وأًاا حلس :نأبو عمار لم يكس قا دا للشعد اليلسلي ي فقل بي ع وا ا قوميا وأمميا ،له دور

واسرام في كي حركات التحرر الول ي في كي أ حاح العالم ،فالعالم عرا شعب ا وقًيت ا مس خالي

ياسر عرفات وكوفيته التي ترمز إلى فلسليس ،ولم يكس ع وا ا ليتح فقل بي ع وا ا لشعبه لمس اتيق

معه أو اختلا ،فرو مس وًا أسس المحافمة على القرار الول ي المستقي ،ورفا شعار عدم

التدخي في ش،وس الدوي األخر  ،وما زاي ه ا الشعار قا ما ويشكي ع واس تعامل ا وعالقت ا ما كي
القو ااقليميةن.

وقاي نما أشبه اليوم ب مس مس حا روا ياسر عرفات اليوم يعيدوس يس المسلسي بالتآمر على
خلييته الر يس محمود عباس ،لكس قوي مالما فشلوا ما أبو عمار سييشلوس ما الر يس عباس أل ا

شعد يدر ما يريد وال يمكس أس ت حرا وجرتهن.

وتابا :ن حس عيش اليوم أجواح الم الحة اليلسلي ية بعد س وات مس اال قسام البفيق ،و قوي إس

الم الحة هي خيار ا الوحيد ولرا وجرة واحد هي السير لألمام ولس عود لمربا اال قسام وس مًي
في لريق ا حو تحقيق الم الحة والوحد الول ية ،وس تجاوز العقبات وس للرا بإراد شعب ا وحر ا

على م الحهن .ووجه حلس التحية للشقيقة م ر على دورها ومساعيرا وسررها الدا م ا جاز ه ه
الم الحة .وفي كلمة القو الول ية وااسالمية ،أوًح عًو المجلس المركزا لم ممة التحرير
وليد العوق أس مسير الم الحة تتقدم وال يزاي الموال وس ي تمروس أس يتلمسوا امارها ،فااراد
الحقيقة ا راح اال قسام حاًر لد

الجميا ،و حس ،كد أس المخالر التي تتردد قًيت ا كبير في

مي ما تشرد الم لقة مس تفيرات متالحقة تردد قًيت ان.
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 .17حماس :جولة الحوار الفلسطيني بالقاهرة تبحث خمسة ملفات
غز  :قاي فوزا برهوم ،ال الق باسم حركة نحماسن ،السبت ،إس جولة الحوار بيس الي ا ي
اليلسلي ية ،المزما عقدها بالعا مة القاهر  ،في  21وفمبر الجارا ،الستكماي الم الحة ،ستت اوي

 5مليات.

وأوًح برهوم ،في مقابلة ما فًا ية ناألق ىن ،أس نالي ا ي اليلسلي ية ست هد لم ر مس أجي

بحث  5مليات مرمة هي م ممة التحرير اليلسلي ية ،واال تخابات ،وتشكيي حكومة وحد ول ية،
واألمس والحريات ،والم الحة المجتمعيةن.

وأًاا أ ه نسيتم إلالغ الي ا ي على المرحلة األولى مس تلبيق اتياق الم الحة التي تمالت

بتسلم الحكومة لمرامرا في غز ،وتسليم معابر القلاغن.

وليت ال مر إلى أس نلقاح القاهر هو حوار ول ي فلسلي ي شامي للتوافق على التيا يي المتعلقة
بالمليات الخمسة كافة والتي تحدد خارلة مستقبي القًية اليلسلي ية والمشروغ الول ين.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/11 ،

 .18ابو العردات يؤكد دعم السلم األهلي واالستقرار في لبنان
بيروت :التقى أميس سر حركة نفتحن وف ا ي م ممة التحرير اليلسلي ية في لب اس فتحي أبو
العردات ،اليوم السبت ،ميتي الجمرورية اللب ا ية عبد اللليا درياس ،بحًور ممالي ف ا ي
الم ممة في لب اس.

وامس أبو العردات موقا الميتي تجاه ما يمر به لب اس ،متم يا أس يتجاوز لب اس ه ه المرحلة

ال عبة.

وأكد الدعم الكامي للمواقا الرسمية اللب ا ية المعبر ع را مس خالي موقا ر يس الجمرورية ،ور يس

مجلس ال واد ،والميتي ،والحكومة اللب ا ية.

وشدد على الموقا الرسمي الاابت والراسخ في دعم السلم األهلي واالستقرار في لب اس الشقيق ،وعدم

التدخي في الش س الداخلي اللب ا ي ،واعتماد سياسة الحياد اايجابي.

وليت أبو العردات إلى أس اليلسلي ييس في المخيمات هم جزح مس األمس واالستقرار والسلم األهلي،

وهم ب ل يعملوس ويتعاو وس ما الدولة اللب ا ية على المستويات كافة.
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ووًا أبو العردات الميتي في أجواح الم الحة اليلسلي ية واالجتماعات التي ستعقد في القاهر في
الحادا والعشريس مس الشرر الجارا ،وما لرا مس ا عكاسات إيجابية على الشعد اليلسلي ي في كافة
أماكس تواجده ،خا ة في مخيمات لب اس.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/11 ،

 .19نائب األمين العام للجبهة الشعبية يدعو إليجاد نظام سياسي يدفع نحو التحرير واالستقالل
إسل بوي :دعا ا د األميس العام للجبرة الشعبية ،أحمد ف،اد ،إلى إيجاد مام سياسي متيق عليه
يكوس هدفه دفا عملية التحرير حتى يي االستقالي الكامي.

وقاي ف،اد ،في كلمة له يوم السبتً ،مس فعاليات دو نتلوير وتيعيي ال مام السياسي اليلسلي ين

في مدي ة إسل بوي ،ي ممرا مركز ر،ية للت مية السياسية :نليس ه ا
لليلسلي ييس بي ه ا محاوالت ل

مام سياسي متبلور

اعة مام اابت وغير متقلدن ،داعيال ألس تكوس م ممة التحرير

هي ال مام السياسي بدال مس السللة ،أل را المملة الجامعة لجميا ألياا الشعد اليلسلي ي.

وأ ّكد ف،اد ًرور أس يكوس البر امي الول ي للجميا هو تحرير األراًي اليلسلي ية كافة ،عواقامة

الدولة اليلسلي ية عليرا ،وقاي :ن حتاج إلى حوار ول ي شامي يست د على الواا ق التي أقرت في

 2011 / 2005ووايقة األسر ومس ام هد إلى ا تخاباتن.

وأشار إلى ًرور التخلص مس مام الكوتة واتياقية أوسلو والتي كا ت أحد أهم أسباد اال قسام،

ومًى يقوي :ن حس ادا بالم الحة م بداية الخالا ،ومس غير الم الحة لس تمكس مس عمي

أا شيح مس تحرير أو استقالي فيجد أس تكوس ه ا قياد واحد ن.

أس نه ا لعبة دولية تلبخ للقًية اليلسلي ية في المجتما الدولي ما
و به القيادا اليلسلي ي ،إلى ّ
شراكة مس بعق دوي الخلييق ل ل يجد علي ا الوحد حتى تمكس مس مواجرة أا مخلل غير
م اسد ل ان.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/11 ،

 .21حزب الشعب الفلسطيني :صفقة القرن هدفها تدمير القضية الفلسطينية
يقة القرس هدفرا تدمير

إس
إسل بوي :قاي القيادا في حزد الشعد اليلسلي ي بسام ال الحيّ :
القًية اليلسلي ية أو إ شاح دولة فلسلي ية حسد الر،ية السياسية للكياس ال ريو ي.

وأ ّكد ال الحي خالي حدياه في دو نتلوير وتيعيي ال مام السياسي اليلسلي ين التي ي ممرا مركز
ر،ية للت مية السياسي في اسل بوي ،السبتً ،رور ال هاد إلى األمم المتحد مس أجي حسم قيام
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الدولة اليلسلي ية بعيدال عس المياوًات ،وأًاا :نيجد مواجرة اتياقية أوسلو بكي اللرق مس
خالي اال لالق بمشروغ دولة فلسلي ية عوا راح االحتالي ع ران.

ومًى يقوي :نال أعتقد أس ه ا خالفلا أس المشروغ ال ريو ي دمر الدولة اليلسلي ية ،وه ا يدعو ا
إلى التمس بحق تقرير الم ير عواقامة الدولة اليلسلي يةن.
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/11 ،

 .21تيسير خالد :المخيمات الفلسطينية لن تكون حطبا لوقود حروب عبثية
رام هللا -معا -علق تيسير خالد ،عًو اللج ة الت يي ية لم ممة التحرير اليلسلي ية ،عًو المكتد
السياسي للجبرة الديمقرالية لتحرير فلسليس في مدو ة له على مواقا التوا ي االجتماعي على ما
يدور مس حديث حوي مواجرة عسكرية محتملة تدور احداارا على ارق وفي سماح لب اس الشقيق

قا ال :ن يبدو اس األوًاغ في لب اس مرشحة للدخوي في دا ر خلر تحيلرا ال يراس .خا ة وأس
البعق ير في لب اس ساحة لت يية حسابات سياسية على

لة بمراكز ال يو في الم لقة وااقليمن.

وختم تيسير خالد مدو ته قا ال :نأما مخيمات ا اليلسلي ية فيكييرا معا اترا قبي وبعد الحرد األهلية،

التي ع يت بر ا البلد على امتداد س وات لويلة ،عوا ا كاس ه ا مس يراهس على جرها الى دا ر

ال يراس وال راعات االقليمية على ارق لب اس الشقيق ،فما علي ا غير تح يره مس المخالر التي

تترتد على ماي ه ا الرهاس ،فمخيمات ا ليست حلبا لوقود الحرود العبايةن.

وكالة معاً اإلخبارية2017/11/11 ،

 .22مردخاي" :إسرائيل" سترد بشدة على أي عملية تنفذها الجهاد
مجيد القًما ي :قاي م سق أعماي الحكومة ااس ار يلية في األراًي المحتلة ،الج راي يوآا
مردخاا ،إس نإس ار يي سترد بشد ن على أا عملية ت ي ها حركة الجراد ااسالمي ،و ل في إشار

إل ى احتماي الرد على المجزر األخير التي ارتكبترا اللا رات ااس ار يلية بق ا ال يق واستشراد 14
ع

ار مس الجراد ااسالمي وحماس .وقاي ،في بياس شر على موقا يوتيود ،إس نالرد ااس ار يلي

الشديد لس يلاي الجراد ااسالمي فقل ،بي وحركة حماسن.

كما وهدد المتحدث العسكرا ااس ار يلي قيادات الجراد ااسالمي في دمشق ،ولالبرم نب خ زمام

األمور ب يديرم ،عواال سيتحملوس المس،وليةن ،على حد قوله.
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وزعم أس إس ار يي على ندرايةن بما اسماها نم،امر تحيكرا حركة الجراد ااسالمي ،على حساد سكاس
قلاغ غز ن ،على حد قوله.

عرب 2017/11/11 ،48

 .22ليبرمان :نحمل النظام السوري المسؤولية عن أي انتهاكات ونطالبه بكبح كل األطراف على
أراضيه

ل دس :قاي وزير األمس ااس ار يلي أفيفدور ليبرماس أمس بعد اسقال لا ر استلالغ قادمة مس سوريا
فوق مرتيعات الجوالس ،إس «إس ار يي تعتبر ه ه واقعة خلير وسترد على أا استيزاز» .وتابا في

بياس« :إ ا حمي ال مام السورا المس،ولية عس أا إلالق ار أو ا ترا للسياد  ،و لالبه بكبح كي
األلراا والع ا ر التي ت شل على أراًيه».

وفي تلميح ًم ي لتحميي إيراس و«حزد هللا» مس،ولية إرساي اللا ر  ،قاي ليبرماس« :لس سمح
بت سيس محور شيعي في سوريا كقاعد أمامية على خل المواجرة» .وتخشى إس ار يي أس ي،دا
ا ت ار األسد في ال راية إلى وجود حامية إي ار ية دا مة في سوريا ،مما يوسا لاق ترديد في لب اس

يشكله «حزد هللا» المدعوم مس إيراس.

الشرق األوسط ،لندن2017/11/12 ،

 .22غباي :سوف أدعم حكومة نتنياهو لدى طرح ترامب خطته للسالم
مجيد القًما ي :قاي ر يس نحزد العمين ،آفي غباا ،إ ه سيدعم الحكومة الحالية بر اسة ،ب ياميس
ت ياهو ،نلد لرح الر يس األميركي ،دو الد ترامد ،خلة للسالمن.

و قلت نمعاريان على موقعرا االكترو ي ،قوله في فعالية نسبت الاقافةن في تي أبيد ،يوم السبت،

إ ه لس ي ًم إلى حكومة ت ياهو ،عوا ما سيوفر لرا الدعم مس الخارج ،في حاي ا سحد م را حزد
نالبيت اليرودان بر اسة وزير التعليم ،يتالي بي يت ،لد لرح ترامد خلته للسالم.

عرب 2017/11/11 ،48

 .22غباي :األسد يحاول وضع قواعد لعبة جديدة ولن ُيسمح له
مجيد القًما ي :قاي ر يس نحزد العمين ،آفي غباا ،إس نبشار األسد يتللا إلى وًا قواعد لعبة
جديد  ،وليس ت وير مواقا للجيش ااس ار يلي في الجوالسن المحتي.
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جاح ل تعقيبا على حاداة اعتراق

باح

اروخ أللقه الجيش ااس ار يلي مس بلارية نبتريوتن،

اليوم السبت ،للا ر بدوس ليار ،قالت الم ادر ااس ار يلية إ را عبرت خل وقا إلالق ال ار قادمة

مس الداخي السورا .وكرر غباا ت ريحات المس،وليس ااس ار يلييس مس أ ه نلم وال ُيسمح له أو لفيره
مس الالعبيس ،أس يملوا قواعد جديد على الحدود الشماليةن ،على حد تعبيره.
عرب 2017/11/11 ،48

 .22وزيرة المساواة اإلسرائيلية تدعوا إلقامة دولة فلسطينية في سيناء
فلسليس المحتلة – وكاالت :دعت وزير «المساوا االجتماعية» في الحكومة ااس ار يلية ،جيال
جملي يي ،إلى إقامة دولة فلسلي ية في شبه جزير سي اح الم رية.

و قلت الق ا السابعة في التليزيوس العبرا ع را ،قولرا «إس ه ه الدعو قد تكوس غير مقبولة مس
المجتما الدولي والدوي العربية المجاور اس ار يي ،إال أ را ت للق مس حق ا في أرق إس ار يي المبد ي

والتاريخي» ،على حد زعمرا.

وأبدت الوزير ااس ار يلية معارًترا لوجود دولة فلسلي ية في الًية الفربية ،حياما على أمس

يعد «خلر على دولة إس ار يي التي ال يمكس أس يكوس بيس ال رر
المستول يس ،معتبر أس ه ا األمر ّ
والبحر دولة غيرها ألسباد إيدولوجية وأم ية» ،بحسد ت ريحاترا .وأًافت «الًما ات التي قدمرا
المجتما الدولي واادار األمريكية مقابي اال سحاد ااس ار يلي (مس الًية الفربية) ليست مق عة».

وتابعت «يجد أس ي،خ في االعتبار إقامة ه ه الدولة (اليلسلي ية) على أجزاح مس الدوي العربية
ماي شبه جزير سي اح ،ما م ح ه ا الكياس الجديد إمكا ية التوا ي الجفرافي ما قلاغ غز،

والو وي إلى البحر مس خالي فكر إقامة جزير ا ل اعية» ،وفق قولرا.

عمان2017/11/12 ،
الدستورّ ،

" .22إسرائيل" تسقط طائرة استطالع سورية فوق مرتفعات الجوالن
ل دس :أسقل الجيش ااس ار يلي أمس لا ر استلالغ قادمة مس سوريا فوق مرتيعات الجوالس ،مح الر
مس أ ه لس يسمح باسترداا أم ه .وقاي الق عسكرا في بياس مقتًد ،إس «الدفاعات الجوية

ااس ار يلية أللقت

ارخال مس لراز باتريوت باتجاه لا ر مسير كا ت تحلق على مقربة مس الحدود

ااس ار يلية فوق هًبة الجوالس».
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وأًاا ال الق ،أس «اللا ر الم كور لم تدخي األجواح ااس ار يلية ،وأ را اقتربت فقل مس الحدود
ااس ار يلية في م لقة قريبة مس

ف

يد ،ولر ا أللق الدفاغ الجوا ااس ار يلي

ابرا وأسقلرا» .ولم يرد أا تعقيد مس الجا د السورا فو الر.

وقاي متحدث باسم جيش االحتالي جو اااس كو ريكوس« :يبدو أ را مس

السورا» ،ام قالت م ادر أخر إس ل

اروخ باتريوت

ا روسيا ،وتتبا ال مام

لم يتًح بشكي دقيق .وفيما قاي مس،وي عسكرا

إس ار يلي إس جيشه يتحر ما إ ا كا ت ه ا أا

لة لللا ر بإيراس و«حزد هللا».

الشرق األوسط ،لندن2017/11/12 ،

 .22االحتالل يعلن المسجد اإلبراهيمي ومحيطه منطقة عسكرية ويعتقل فتاة بدعوى حيازتها سكين
قو عسكرية إس ار يلية ،اليوم السبت ،فتا على حاجز عسكرا بالقرد مس المسجد
الخليي :اعتقلت ّ
اابراهيمي في مدي ة الخليي (ج ود القدس المحتلة) ،تزام ا ما احتياالت واسعة للمستول يس.
قوات االحتالي اعتقلت اليتا  ،داخي حاجز نأبو الريشن،
وأفادت م ادر محلية لا نقدس برسن ،ب ّس ّ
قرد المسجد اابراهيمي ،ب ريعة حيازترا سكي ا ،و قلترا إلى مركز شرلة االحتالي في محيل الحرم.

وفي سياق مت ي ،أعل ت سللات االحتالي ،يوم السبت ،المسجد اابراهيمي ومحيله م لقة
عسكرية مفلقة ،بالتزامس ما ما يسمى باحتياالت نسبت سار ن اليرودا.

قدس برس2017/11/11 ،

 .22االحتالل ُيغلق شارعاً في الخليل ويعتقل أربعة فلسطينيين بجنين
وكاالت :أغلقت سللات االحتالي «ااس ار يلي» ،شارغ ب ر السبا وسل مدي ة الخليي ،وأجبرت

أ حاد المحاي التجارية والموال يس على إخالح الشارغ تحت ترديد السالح ،في حيس اعتقي

االحتالي أربعة فلسلي ييس في ج يس بي رم شقيقاس.

وي تي إغالق الشارغ في الخليي تزام ال ما احتياالت المستول يس بعيد ما يسمى «السيد سار » حيث
مس المتوقا أس يقوم العشرات مس المستول يس بزيار قبر«عت ا يي بس ق ز» وهو موقا أارا يقا في

شارغ ب ر السبا ال ا يقا تحت السيلر اليلسلي ية في المدي ة.
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 .23االحتالل ُيجبر مقدسياً على هدم منزله
وكاالت :قام الموالس عبد المف ي دوي  ،بردم م زله في حي البستاس ببلد سلواس ،ج ود المسجد
األق ى بيده ،تياديال لدفا غرامات مالية عليه مس قبي بلدية االحتالي.

وأوًح الموالس دوي أس بلدية االحتالي أ درت ق ار الر بردم م زله في حي البستاس ،عواال سيتم هدم

الم زي وفرق غرامة مالية قيمترا  80ألا «شيكي» .وأوًح مركز معلومات وادا حلو  -سلواس،
أس الم زي قا م م عاميس ،وي،وا أربعة أفراد ،واًلر الموالس دوي لردم م زله بقرار مس البلدية

حيث شرغ

باحا بتيريغ محتويات الم زي وهدمه باستخدام أدوات الردم اليدوية.

الخليج ،الشارقة2017/11/12 ،

 .23رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية 146 :مليون دوالر مجموع الدعم المباشر لفلسطين
رام هللا :قاي حسس توراس ر يس لج ة ال داقة البرلما ية التركية ما فلسليس خالي لقا ه ما عًو
المجلس الول ي اليلسلي ي ،ر يس لج ة ال داقة البرلما ية ما تركيا إبراهيم أبو ال جا ،يوم السبت،

أس موقا تركيا مس القًية اليلسلي ية هو موقا مبد ي واابت يقوم على حق الشعد اليلسلي ي
(وفق ق اررات األمم المتحد ) بإقامة الدولة اليلسلي ية على األراًي المحتلة عام  67وعا مترا

القدس الشرقية.

و دد باالحتالي ااس ار يلي وممارساته القمعية بحق أب اح شعب ا واعتداحات االحتالي والمستول يس

على األماكس المقدسة ،وباالستيلاس ال ا تسعى مس خالله حكومة االحتالي إلى م ا قيام دولة
فلسلي ية.

وأكد توراس أس تركيا تعمي دوما على دعم االقت اد اليلسلي ي بكافة أشكاله عبر ب اح الم الق

ال

اعية والمشاريا المتعدد  ،وأس مجموغ الدعم المباشر ليلسليس و ي قرابة الا 146مليوس دوالر.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/11 ،

" .22نيويورك تايمز" :إدارة ترامب بدأت بصياغة الخطوط العريضة التفاق سالم بين "إسرائيل"
والفلسطينيين

رام هللا  -ترجمة خا ة :كرت

األميركي دو الد ترامد بدأت في

حيية ( يويور تايمز) االميركية ،يوم السبت ،أس إدار الر يس

ياغة الخلول العريًة التياق سالم إس ار يلي – فلسلي ي وربما

تقدمه مللا العام القادم ( .)2018و قي موقا
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أس البيت األبيق يدرس حاليا أوراق موقا بش س مختلا القًايا الجوهرية ويمكس أس يعرق خلته
بداية العام المقبي.

وتلرقت ال حيية األميركية إلى محاداات أجراها كبار المس،وليس في إدار ترامد وال يس قالوا أ ه

بعد  10أشرر مس دراسة جوا د مختلية بش س ال زاغ بيس اللرفيس ،فإس البيت األبيق سيلج التخا
خلوات عملية ومس بيس ل دراسة أوراق موقا بش س مختلا القًايا الجوهرية لل راغ.

وأشارت إلى أس المبعوث االميركي الخاص لعملية السالم جيسوس غري بالت عاد األسبوغ الماًي

إلى واش لس بعد زيار استمرت االاة أسابيا اس ار يي واالراًي اليلسلي ية عقد خاللرا لقاحات ما

مس،وليس مس الجا بيس .وقاي غري بالت أ ه تم استامار الكاير مس الوقت في االستماغ إلى الجا بيس
والالعبيس الر يسيس في الم لقة بردا التو ي إلى اتياق سالم.

وأًاا نلم حدد موعدا را يا ولس جبر أا لرا على االتياق ،وهدف ا هو التوسل مس أجي
محاولة التو ي التياق سالم شامي مس ش ه أس يحسس حيا ااس ار يلييس واليلسلي ييس واألمس في

جميا أ حاح الم لقةن.

القدس ،القدس2017/11/11 ،

 .33عن قوة الردع "اإلسرائيلية"
علي جرادات

كي الوعي» ،قوامرا :ب اح
تعت ق «إس ار يي» ،م إ شا را وحتى يوم ا ه ا ،مرية لا«الردغ» و /أو لا« َّ
قو باغية قاهر  ،عسكريال ،وأم يال ،وتك ولوجيال ،بحيث تبقى ،أا «إس ار يي» ،متيوقة على ما عداها مس

دوي الم لق ااة وقواه ااا ،و«دول ااة اك ااة» مريب ااة الجا ااد ،ع ا ّاية عل ااى االقتح ااام ،وال يج اار ،أح ااد عل ااى
المبادر إلى مراجمترا ،وتستليا كلما شاحت ،وحياما أرادت ،تادمير أياة قاو اشا ة تتحياز لمراجمتراا

ف ااي مر اادها ،ب ااي ،عواجب ااار أا ق ااو  ،دول ااة كا اات أو حرك ااة ش ااعبية ،عل ااى ع اادم ال اارد عل ااى اعت ااداحاترا
وج ار مرا ،أا اا عاس واالستسالم لمشي ترا.

ه ااا ،مري ااة تجللر ااا ،م ااس أرس اارا حت ااى اخم ااص ق اادمرا ،إيديولوجي ااة ع

ا ارية ،جا ا رها خ ارف ااة «تي ااوق

الع اارق» ،وس اااقرا هرلق ااات وما ازاعم« :الج اايش الا ا ا ال ُيقر اار» ،و«الدول ااة القلع ااة» ،و«ب ااالقو والقم ااا
والاابلش تستساالم الشااعود» ،و«مااا ال يتحقااق بااالقو يتحقااق بالمزيااد مااس القااو » .وأكااار ،ه ااا مريااة

احااالي أحااالم قاااد «إس ا ار يي» محااي الواقااا ،ك رااا هااو .إ رااا مريااة إ كا د
اار لحقيقااة أس «إس ا ار يي» ال
تس ااتليا ال ااتحكم بم ااير فلس االيس والم لق ااة ،دوالل وش ااعوبال ،إل ااى األب ااد ،وأس قوتر ااا العس ااكرية ،مرم ااا

تعامماات ،ال تقااو علااى شاالد حقااا ق تاااريخ وجفرافيااا وديموغرافيااا فلسااليس والم لقااة .أمااا أس تعبااث
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«إس ار يي» بر ه الحقا ق إلى حيس ،يلوي أو يق ُ ر ،كما فعلات كاي قاو االساتعمار التاي مارت علاى
الم لقة ،وبي را امبرالوريات عممى ،ف مر آخر ،ويحتاج معالجة أخر .
ت لاوا مريااة الااردغ «ااسا ار يلية» علاى المااس بإمكا يااة وًااا رايااة لمسااار التاااريخ الميتااوح الا ا ال

رايااة لااه ،وال مرحلااة أخياار فيااه .وعلااى ساابيي المااااي ال الح اار :فاجا الشااعد اليلساالي ي «إسا ار يي»

الم تشية ،حتى الامالة ،با ت ارها المبرر في عدواس  ،67حيث أللق في الشتات ،ام في الولس ،ما

بات ُيعرا بمحلة العمي اليدا ي ال ا بلغ روته في معركة الكرامة ،)1968( ،التي
غير ما قبلرا.

ار ما بعدها

وفاجا ت ا تياًااة  87الشااعبية الكباار «إسا ار يي» الم تعشااة ب جاااح حربرااا علااى لب اااس ،عااام  ،82فااي
تشااتيت ق اوات المقاومااة اليلساالي ية بعااد

اامود بيااروت األساالورا لمااد  88يوم اال .ه ااا ،ا قلباات كااي

المااوازيس ،حيااث جحاات تل ا اال تياًااة فااي تحييااد قااو «االحااتالي العسااكرية ،وتيوقاات عليااه سياساايال
وأخالقيال ومع ويال ،حتى باتت فعالياترا داخي الولس ،وأ شلة إس ادها في الشاتات ،بمااباة مال حياا .

لكس مياوًات «أوسلو» السرية ،بعد مياوًات «مدريد» العل ية ،قلعت السياق.

لكا ااس ،علا ااى الا اارغم ما ااس «م ا اايد أوسا االو» لالعت ا اراا بوجا ااود «إس ا ا ار يي» وأم را ااا ،وو ا ا اام المقاوما ااة
اليلساالي ية الدفاعيااة المشااروعة د«اارهاااد» ،مقابااي إقامااة «سااللة فلساالي ية» أعياات االحااتالي مااس
أعبا ااه السياس ااية والمادي ااة واألم ي ااة ،فتح ااوي إل ااى اح ااتالي ب ااال كلي ااة ،ل اام تتوق ااا المقاوم ااة اليلس االي ية

المسلحة سو لعاميس ،حيث ا دلعت «هبة ال يق» عاام  ،96وا يجارت «ا تياًاة األق اى» المسالحة
عااام  .2000وبعااد اجتياااح الًااية الوحشااي عااام  ،2002وا لياااح ج ا و تل ا اال تياًااة ،لاام ت قلااا

الربااات الجماهيريااة ،بااي ،وتكللاات بمياجا إلااالق «جيااي مرحلااة أوساالو» ،فااي أكتااوبر /تشاريس األوي،
هب ااة عملي ااات اللع ااس وال اادهس الت ااي ،أ هل اات ق اااد «إسا ا ار يي» ،وأرعب اات قلع اااس المس ااتول يس .أم ااا
الح ااار الشااامي ،وحاارود ااباااد والتاادمير الشااامي  ،الجتااااث المقاومااة المساالحة فااي قلاااغ غااز،

فباحت باليشي.

ما ا يع اي الكاالم أعااله؟ لقاد مار ال ًااي الاول ي اليلسالي ي بمحلاات م داد ،وبمحلاات جازر م،قتاة.

حا ادث ها ا ا بع ااد ال كب ااة ،وب ااور أق ااي بع ااد«ال كس ااة» ،وً ا اارد المقاوم ااة ف ااي لب اااس ،وا قل اااغ س ااياق
اال تياًة «األولى» بيعي «أوسلو» ،وخيوت اال تياًة «الاا ية» بعد اجتياح الًية ،وترد ة مقاومة

قلاغ غز بعد كي حرد عليه ،لكس الاابت هو أس الشعد اليلسلي ي ،على الرغم مس قو «إسا ار يي»
العساكرية القااهر الباغيااة ،لام يرتادغ ،ولاام يا عس ،ولام يستساالم الخاتالي ميازاس القااو  ،باي ،خاااق ،وال

يزايً ،االل ول يال تحرريال مديدال متعدد األشاكاي والمجااالت ،تعلاو وتيرتاه أو تا خيق ،وفقاال ،لشارول

ال راغ الواقعية ،دوليال وعربيال وول يال.
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أم ااا ق اااد االح ااتالي ،السياس ااييس والعس ااكرييس واألم ي اايس ،فت اادر عا ا رم ،كلم ااا فاجا ا هم اليلس االي يوس
باجتراح شكي جديد ومبدغ مس المقاومة الشعبية ،ت ريحات ومواقاا ،تشاك  ،بشاكي مباشار أو غيار

مباشر ،في قو الردغ «ااس ار يلية» .فاسحق رابيس ،أحد رماوز العساكرية «ااسا ار يلية» ،وآبااح مرياة
الردغ ،توعد ،فور ا دالغ ا تياًة  ،87د«إخماد أعماي الشفد خالي أيام» ،لك ه دعاا ،الحقاال ،إلاى
إخراج الجيش ماس عاش الادبابير فاي مخايم جبالياا و اابلس القديماة ،اام تم اى لاو أس البحار يبتلاا غاز.

أما ت ياهو ،أكار قاد «إس ار يي» ع جرية وتعلقال بقو الردغ «ااس ار يلية» ،فقد قاي( ،كر يس لحكومة
االحتالي) ،فور ا لالق هبة عمليات اللعس والدهس عام  ،2015ال حلوي سحرية .لكاس آيزي كاوا،

الر يس الحالي ألركاس جيش االحاتالي ،تجااوز الجمياا ،واعتارا بالحقيقاة المار  ،حياث أعلاس ،ما،خ الر،

أس أكبار خلار يرادد «إسا ار يي» هااو تآكاي قاو الاردغ «ااسا ار يلية» .يع ااي؟ لقاد باتات مقولاة «الجاايش
ال ا ال يقرر» مرزوز حتى مس وجرة مر أ حابرا .لكس ما فاات آيز كاوا ها ا قولاه هاو أس تآكاي

قو الردغ «ااس ار يلية» هاو مجارد ممرار ماس ممااهر تآكاي عواماي قاو «إسا ار يي» ،باالمع ى الشاامي
للكلمااة ،فااي العقااديس األخي اريس ،علااى األقااي .ا«إس ا ار يي» اليااوم تعاايش ،فع االل ،م ا زق الت اااقق باايس
فا ق اللموحات وتآكي عوامي القو .

الخليج ،الشارقة2017/11/12 ،

 .34لماذا خرجت الجماهير في ذكرى أبي عمار؟
د.فايز أبو شمالة

ألس الشااريد أبااا عمااار مل ا للشااعد اليلساالي ي كلااه ،وألس الشاارداح أكباار مااس أا ت ماايم ا تم اوا إليااه،
خرجاات جماااهير غااز لتعباار عااس وفا رااا للقا ااد ال ا ا عرفتااه عااس قاارد ،وعاشاات معااه ساااعات الياارح

واأل يس ،وتابعت مسيرته لعشرات الس يس ،وأحبته ،وغًبت لمحا رته قبي أس تبكيه شريدال ،غدر به

مس المقربوس ،و سق لتل اللحمة األعداح الفا بوس.

ااح للشاارداح جماايعرم فااي كاار الشااريد أبااي عمااار ،وحب اال بالمقاومااة التااي عش اقرا أبااو
خرجاات غااز وفا ل
عمااار ،واق اةل ب ا س الفااد مل ا لر ا ه الجماااهير التااي يحا اارها األعااداح ،ويلتااا المتااآمروس حااوي ع قرااا
بالح ار.

خرجاات الجماااهير فااي غااز لتقااوي ل ارام هللا و ااابلس وج اايس وبياات لحاام والخليااي :تم ااى لكاام الحريااة،
والخ ااالص مال ااا ،فا ا حس ف ااي غ ااز أحا ارار رغ اام الح ااار ،ال مس ااتول يس يجول ااوس بي ااا بس ااالحرم ،وال

حاواجز إسا ار يلية ،وال مسااتول ات ت كااي األرق ،وال مخااابرات إسا ار يلية ،وال ت ساايق أم ااي يحااوي دوس

خروج ا واحتشاد ا بم ات اآلالا ،وال شرعية في غز ألا سالح إال سالح المقاومة.
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خرجات غااز الجا عااة إلااى الحركااة والتفيياار ،فسا وات الح اار خ قاات شااباد غااز الا ا مااي مااس ًاايق
المكاس ،وا حباس الحركة ،فجاحته الير ة كي ي تقي بالحافالت مجا اال ماس الشاماي إلاى الج اود وماس
الج ود إلى الشماي ،في حشد جماهيرا ي،كد فرح الشباد بالم الحة اليلسلي ية ،وا تماره ل تا جرا،

وأهمرا :السير والعمي والوميية والعالج والت قي.

خرجت غز وهي ت ماي أس تساتما مباشار إلاى خلااد الار يس ،وهاو يعلاس عاس رفاا العقااد الجمااعي
عااس أهااي غااز  ،خاارج الشااباد وكلراام أمااي فااي أس يرجع اوا إلااى بيااوترم يبشااروس أهلراام بعااود الكررباااح،

وعود الحيا إلى لبيعترا.

خرجاات غااز لتقااوي للقا ااي والاادا ي ،حااس خاارج فااي كاار الشااريد ،و حااس الشااعد اليلساالي ي سااير

علاى ها ا اللريااق ال ااعد الا ا عبااده الشاارداح باادما رم ،وأا ا حاراا عااس لريااق الشاارداح لااس يواجااه
مس الشباد اليلسلي ي إال بالرفق والتحدا والفًد.

خرجت جماهير غز باسام حركاة فاتح ،وفاي كار الشاريد أباي عماار كاي ت،كاد أس غاز لاس تكاوس إال

حاًر الاور وحاًا ة اال تياًاة ،وحايس تًاا علاى أرسارا تااج الك ارماة ،وتلابس الكوفياة ،فلاس تف اي

إال للاور ،وهي تردد :لالا ل يا عدوا لالا ،مس كي بيت وحار وشارغ.

خرجاات غااز اليااوم تحاات شااعار الوحااد والدولااة ،لت،كااد للقياااد اليلساالي ية أس غااز ت تماار ال تااا ي ،ولااس
تساامح ألحااد كاااس بااالتررد مااس الوحااد  ،ولااس تساامح با س تمااي قاادرات الشااعد مقيااد بوعااد قيااام الدولااة

ال ا

ار وهمال ،والسيما أس حركة فتح قد عقدت م،تمرها السابا تحات شاعار نعاام  2017هاو عاام

قيام الدولةن ولم يبق إال شرر و

ا ل راية العام ،وال أفق لقيام دولة أو دويلة.

خرجت غز اليوم لتقوي لحركة حماس وحركاة فاتح وبااقي الت ميماات اليلسالي ية ،تعاالوا إلاى

ا دوق

اال تخاد ،ليي ي ال اخبوس بيس البرامي السياسية ،فمس يمس أ ه يقا خلا ها ه الحشاود ،وأ اه قاوا،
وأ ه وااق مس ت ميمه ،وقدراته ،ليتوجه اليوم قبي الفد إلى

مس ال وت ال ا يستحقه وفق عمله ووفا ه للولس فلسليس.

َ .35من سيربح ِمن حرب إسرائيلية على لبنان؟

ايبة

دوق االقتراغ ،ولي خ كي ت ميم

فلسطين أون الين2017/11/11 ،

حسام شاكر

أا حرد إس ار يلية على لب اس هي حرد إس ار يلية على لب اس ،وال ع واس آخر لراق أيا كا ت المقوالت

الدعا ية التي ستت ّرغ برا.
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أس المراه ااة علااى اسااتدعاح نالعامااي ااس ا ار يلين ،لمعااا فااي حساام جولااة أو
وي بفااي أس يكااوس واًااحا ّ
التالعد بالتواز ات ،هو إشرار إفالس على ُ ُعد عد .

اإس األجاادر براام إد ار عواقااد عجاازهم،
عوا يياار بعًاارم أيااديرم استبشااا ار بعاادواس إسا ار يلي مرتقااد ،فا ّ
ومراجعااة حساااباترم االسااتراتيجية الواهيااة .فرااي اال كشاااا ااقليمااي الشااامي للقاعااد الحربيااة الًااخمة
في فلسليس المحتلة يخدمرم حقا؟ وهي سترحمرم السلو ااس ار يلية في ساعة الحقيقة؟

تلاايش بعااق العقااوي ،تحاات ميعااوي وعااي از ااا ت اراكم خااالي لحمااة تاريخيااة م زومااة .وال يم ااا ه ا ا
ملحااة .ف ا ا اسااتقالي ساايتحقق ألا دولااة /مشااروغ دولااة ،وأا
اللاايش مااس مداهمتااه ب س ا لة ت سيسااية ّ
سياد وح ا ة وم عة يمكاس األماي برااق إس تام ما ح الفلااح التبريارا للتردياد االساتراتيجي ااسا ار يلي
المزمس ب س يستيرد بوجرات مخ و ة ،على أمي أس يكتيي برا دوس سواها؟

مس الميروم أس تًلرد تقديرات المكلوميس على فراش القرار واال كساارات السياساية والميدا ياة ،لك ّاس
تم اادد ه ا ا ا االًا االراد إلا ااى أوس ااال ال خاااد اترا ااا يبقا ااى ًا اربا ماااس الجا اازغ االسا ااتراتيجي المحياااوا
بالرواجس ،عاالو علاى ماا ي لاوا علياه ماس الاتملص ماس المسا،ولية ،وتعبياره عاس اًالراد م رجاي

وم زق أخالقي.

قد ُيييد في ه ا الش س تحليي سلو الفارات ااس ار يلية على سوريا عبر الس وات األخير  ،وكيا أ راا
جاااحت لتعزيااز الريم ااة ااس ا ار يلية ،ولاايس لتخييااا أا قبًااة كا اات عااس الشااعد السااورا .وهااي ربااح
السوريوس مس ح يلة تل الفارات المتالحقة أساسا ليربح أا لرا عربي مس ه ا الم حى في لب ااس

أو غيره؟

تبقى فكر االستقواح ب مام االحاتالي فاي فلساليس أشابه بالمراه اة علاى إرشااد وحاش كاسار إلاى وجراة

محدد في االفتراسق على أمي أس ت

را أ يابه ومخالبه

وبرا دوس االستدار إلى وجرات أخار .

ال ت ترااي اللعبااة ع ااد ه ا ا المشاارد ،فالمس ا لة هااي إس كاااس المرشااد السااا ج سااي جو ب أرسااه أم ساايحمى
بير ة االحتيام بوميية

ابي الاوحش أو الم ياق علاى رغباتاه باال حساباس ،قباي أس يا،وي إلاى وجباة

عشاح مت خر بعد ياد الي ار س التي تم اارشاد إلى مسالكرا تباعا.

إس اازوي أا لاارا عربااي إلااى الخ اادق ااس ا ار يلي ،بشااكي أو بااآخر ،سيكشااا
مااس الم ااارحة القااوي ّ
أس مساحة االحتالي الواقعية تجاوزت لاق السيلر الجفرافياة المباشار  .يع اي لا وقاوغ
ال قاد عس ّ

أس
ق ور الحكم الم زومة ومواقا القرار المًلربة ًمس لاق الريم ة ااسا ار يلية غيار المسابوقة ،و ّ
معزوفااات الدعايااة الرساامية الم شاافلة بتمجيااد االسااتقالي الااول ي وتك اريس هيبااة الحكاام والحاااكمق إ مااا
تحاكي بيعلرا ه ا فرقة العازفيس على مرر التايتا ي التي تابعت العزا بإخالص ادر ،بي ماا كا ات

السيي ة اترا تباشر الفرق إلى الحًيق.
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فإس ال زوي إلى الخ دق ااسا ار يلي ال
مرما كا ت الشعارات ال ار عية لال ليافات القا مة أو المقبلةق ّ
يتعلااق أساسااا ب ا ا تلااورات ،كا اات فااي لب اااس أو فااي سااوريا ،أو حتااى ب ااعود الساالو ااي ار يااة علااى
الم لقة ،فالسبد الجوهرا كامس ،قبي أا شيح ،فاي اللبيعاة الب يوياة الرشاة لكيا اات العاالم العرباي،

إس
وارترااس ق ااورها المحجوباة عااس الشاعود لشاارعية خارجياةق تعويًااا عاس فجااو الشارعية الداخليااةّ .
الفلاح الخارجي األمريكي الفربي ال ا ت شاده العوا ام ُيلاتس سمس ماس وكياي إقليماي مباشار ،لايس ساو

شرلي الحار ااس ار يلي ال ا تم م حه امتياز حمي الرراو الفليمة دوس غيره.

أس تلورات ااقليم العربي كشيت مد غيااد الرشاد
ما يدعو لقرغ واقيس الخلر ،للمر األلا ربماّ ،
أس اال اادفاغ إل ااى ف ااتح
أس الوا ااوق برعو ااة المتر ااوريس ه ااي مق ااامر اس ااتراتيجية ،و ّ
ع ااس مواق ااا القا ارار ،و ّ

الجبر ااات تح اات ش ااعارات التعب ااة وأبا اواق التا ا جيي ال يً اامس خروج ااا آم ااا م ااس المس اات قا ف ااي األم ااد
الم مور ،أو تملّ ا مس استحقاقات المواجرة الجسيمة واالست زاا المزمس.

اتحمس الي ااوم لع اادواس إسا ا ار يلي عل ااى لب اااس ب ريع ااة س االو نح اازد هللان وتدخالت ااه
ّ
إس المواق ااا الت ااي ت ا ّ
وخلاياه االستراتيجيةق ليست سو سخة متياقمة مس المواقا التي خ لت الاور اليلسلي ية نالس يةن،
وتركترا مكشوفة للق ا ااس ار يلي واالجتياحات والمجازر ،و وال إلى ح ار بيروت لاواي شارور

االاااة فااي

اايا  .1982وقااد كاااس أس باشاار ال يااو ااي ار ااي تعب ااة الي ارال االسااتراتيجي الحا ااي بعااد

ل ا  ،فااي غيبااة أا مشااروغ بااديي فاعااي .والمواقااا التااي تتباااكى علااى الع اراق نالواقااا تحاات الت ا اير

ااي ار ااينق هااي الحالااة المسااتجد مااس ساالو الت ا جيي لشااس الحمااالت العسااكرية الفربيااة ًااده وح ااار
شااعبه فااوق عقااد مااس الاازمس ،قبااي تمكاايس توال ا،ات أمريكيااة  -إي ار يااة مااس بساال سااللا را علااى بااالد

بعاار واقااى ال ا ي ااام لرااا مااا ساالو
ال ارفااديس .وفياار هااي الش اواهد مااس وقااا ا الحاًاار التااي تت ااي ُ
تبدي الالفتات وال ار ا عبر المراحي.
العوا م في ما مًى ،رغم ّ

لم يكس لب اس وحده ،إ س ،هو وجرة الليش االساتراتيجي الاراهس فاي المشارد العرباي ،فقاد تام إًاعاا

م اار عوازاحترااا إلااى الرااامش ،وجاار تقااويق فاارص ااقلاايم فااي رااوق دوي حدياااة تساات د إلااى إراد

شعوبرا ،كما يتًح في ليبيا واليمس ماال ،ما سي األحابيي لتركيا ال اهًة خالي ل  .ووقاا تساليم

العراق لقماة ساا فة لمعادلاة أمريكياة  -إي ار ياة اساتبدت باه بعاد تا جيي الحارد العراقياة  -ااي ار ياة ماس
قباي امااا ي سا وات بحيالرااا بكاي أاما رااا اليادحااة ،ااام امتاادت التالعباات الروجاااح إلااى الب ياااس الخليجااي
اته على حو يتجاوز أا م لق عقال ي.

أم ااا الش ااعد الس ااورا المكل ااوم ،ف ااتم خ ال ااه سا ا وات مدي ااد  ،وتُاار رب ااا للبرامي ااي المتيج اار  ،واجتي اااح
التشااكيالت العااابر للحاادود بشااعارات لا ييااة سااقيمة .و ااعدت المتاااجر السياسااية والدعا يااة بم ساااته،
دوس أس تاادفا العوا اام بقواترااا لحمايتااه ،بااي باشاارت إ كاااح حالااة عسااكرية بدا يااة لا شااة ومتشاامية
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ًمس حدود ت را مرسومة أمريكياق على يقاة شاعارات الحرياة والك ارماة التاي تللاا إليراا الساوريوس
ودفعوا التًحيات العزيز ألجلراا .ولاس تكاوس أا حارد علاى لب ااس ،عواس تا ّرعت بسايادته أو بالم ساا
السورية ،سو دحرجة متسارعة ًمس ا ليافات المحاور ااسا ار يلي أساساا ولخدمتاه قباي أا شايح
آخر ،مرما تالعد بعًرم باألليام المًللة.

ادخي نالعاماي ااسا ار يلين
رجااى فيراا أس يتا ّ
ال مجااي للمجاملاة فااي الم علياات الحرجااة .فاللحماة التاي ُي س
على أمي ترجيح موقا فرياق حاالم هاي بمااباة لحماة كاشاية لراواس حااي السااعيس إلاى بلاول الساراد.
أس مراه ااة أا ل اارا ك اااس عل ااى نالعام ااي ااسا ا ار يلين ه ااو إش اارار إف ااالس م،ك ااد ،عواس تا ا ّرغ
وال شا ا ّ
باالكتواح ب ار المرحلة التي يتم تقديمرا كمبرر سا ج لما يسمى ناالستعداد للتحاالا ماا الشايلاسن أو

مباركة فعله ولو بير األيدا استبشا ار بما يقترفه.

اإس ً اربة إس ا ار يلية مااس أا ااوغ سااتعود بمكاسااد عااد علااى
أمااا مااس ال احيااة الم االحية المجا ّارد  ،فا ّ
المستردا برا ،رغم ما ُيالزمرا مس خسا ر وأًرار ،عواس بلفت م سود ا كساره الميدا ي.
اللرا ُ

أس اال ازالق إلااى الخ اادق ااسا ار يلي ،ماديااا أو دعا يااا أو مع ويااا ،هااو ساالو سااا ج
قااد ي سااى بعًاارم ّ
عرفته الم لقة ماس قباي بعواقاد واًاحة لماس بوساعه االتعاام م راا .فلام تُيلاح مراه اات ماس ها ا ال اوغ
عل ااى دور نالعام ااي ااسا ا ار يلين ف ااي التا ا اير عل ااى التواز ااات اللب ا ي ااة وااقليمي ااة .وف ااي ال راي ااة ،خ اارج

تجرغ فيرا
المراه وس
بخيي ح يس .ويمكس س،اي معا را بشير الجميي  -ماال  -عس تجربة تحاليية ّ
ُ
ا
الااوهم حتااى ت ااييته شخ اايا ،كمااا ي بفااي لخب ارات اايا  2006أس ت ااتعش اآلسق الساات كار الخيبااة
التي ُم ي برا المراه وس في أرجاح ااقليم على ميعوي الق ا ااس ار يلي ونعقيد الًاحيةن.
مس الوهم ،على أا حاي ،ت ّاور قادر أا عا امة عربياة علاى اساتامار نا ت اار إسا ار يلين ُميتارق
في لب اس .وأوي مس سيدفا امس ها ا ناال ت اارن الا ا يرجاوه بعاق السا ّ ج هاي الشاعود العربياة قباي
أ ممترا .إ را أاماس مدفوعاة ماس عوا اد الا يل وماس أقاوات األجيااي وماس كرامتراا ،وأم راا االساتراتيجي

أيًاا .سااترفا لحماة ناال ت ااار ااسا ار يلين الميترًاة اريااات حلاا الراواس الا ا سايعمي علااى تعزيااز
هيم ة نالديمقرالية الوحيد في الشرق األوسلن فاوق رقااد العارد ،والتاي تع اي ببساالة أ اه ال ُيس سامح
بديمقرالياة غيرهاا فاي ااقلايم الا ا ساي دفا قادتاه إلااى مزياد ماس تقاديم فاروق الاوالح ل ت يااهو والحقيااه

فاي الم

ادق إس أراد نالزعمااحن حقااا البقااح فاي سااد الحكام وتوريااه ألب اا رم مااس بعادهم ،تحات اريااات

خياقة ترفرا ومعزوفات ال ت قلا.
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" .36اليسار الصهيوني" الوهمي
برهوم جرايسي
شااد فااي األيااام األخياار جاادي إس ا ار يلي ،حااوي مااا إ ا كا اات حركااة نمي ارتسن

ااريو ية أم ال ،إ أس

نال ااريو يةن سااقلت مااس تعرييرااا الرساامي ،م ا س ا يس .وت ا جي الجاادي أكااار ،م ا ار لمواقااا نمي ارتسن
االفًي سبيا ،مس بيس باقي الحركات واألحزاد ااسا ار يلية ،فاي ماا يخاص شاكي حاي ال اراغ .وها ا

الجاادي يعكااس حالااة الت ااادم فااي الجمااا الالم لقااي ،باايس ناليسااارن ونال ااريو يةن ،إ أس مااا يساامى ب ا

ناليسااار ال ااريو ين ه ااو تعري ااا واس ااا ف ااي الحلبااة ااسا ا ار يلية ،ويش اامي ح اازد نالعم ااين ،الا ا ا ي اازداد
ج وحه حو أج د اليميس المتشدد.

فم للح ناليسار ال ريو ين ،هو جماٌ بيس قيًيس ،مس حيث الميروم الجوهرا ،لكاي ماس اليساار،
كميروم للعدالة اال سا ية والساالم العاالمي والمجتمعايق وال اريو ية كحركاة قا ماة علاى فكار اقتالعاي
استبدادا ع

را استعال ي ،على أساسه أقيم مام ندولة إرهاادن .إال أس ال اراي ة أفارزوا أل يسارم

قاموسااا سياساايا علااى مقاساااترم ،وتاام اعتبااار األحازاد التااي ت سااد يساارا لم ممااة االشااتراكية الدوليااة،
على أ را أحزاد نيسار

ريو ين.

وي اادرج ف ااي ها ا ا التعري ااا ح اازد نالعم ااين ،أو حس ااد تس ااميته األول ااى نمب اااان ،الا ا ا اس ااتيرد ب ااالحكم
ال ريو ي فاي سا واته ال ا  29األولاى ،ووًاا كاي أساس ال ماام ال أرسامالي ،بي ماا كا ات سياساة الرفااه
االجتماااعي التااي اتبعرااا ،اًاال اررية لفاارق اسااتيعاد المراااجريس إلااى فلسااليس .وك ا ا أيًااا بال ساابة

لحاازد نمبااامن ،ش اري نمباااان فااي الحكاام ،والحقااا فااي العااام  ،1992كاااس نمبااامن مااس م،سسااي حاازد
نميرتسن.

وعلى الرغم مس كي سياسات حزد نالعمين ،إس كاس على ال اعيد السياساي والقًاية اليلسالي ية ،أو

على ال عيد االقت ادا ،فإ ه ما يزاي ُيعد إس ار يليا ًمس ما يسمى ناليسار ال ريو ين .وفي األياام
األخياار واجااه الحاازد ا تقااادات ال عااة ،حتااى مااس شخ اايات قاادامى فااي اايوفه ،ماااي الااوزير األساابق

عوزا برعام ،ومس كتّاد ومحلليس سياسييس ،م ار لج وح الحزد أكار حو أج د اليميس المتشدد ،إس
كاس على مستو تفيير بر امجه السياسي قباي أقاي ماس عااميس ،إ باات يادعو إلاى خياار نالكا تو اات
اليلس االي يةن المحا اار ألج ااي غي اار مح اادود ،أو بس اابد ش ااكي إحيا ااه ك اار اغتي اااي زعيم ااه األس اابق
يتسحاق رابيسق إ كاس حًاور واًاح لخلبااح ماس المساتول يس ،رغام أ رام كاا وا المحرًايس األوا اي

ًد رابيس.

عدم التالقي بيس اليسار وال ريو ية ،ستليا أس لمساه بقاو فاي حازد نميارتسن ،وفاي الًاجة التاي

أاارترااا ًااده وساايلة إعااالم يمي يااة ،حااوي أس نمي ارتسن أسااقل مااس دسااتوره م ا س ا وات ،تعريااا نحاازد
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اريو يا .وفاي ردود فعاي قااد الحركاة كااس تباي اا

يعرفو اه
اريو ين ،رغام أس غالبياة السياساييس فياه ّ

واًاحا ،فالساكرتير العاام للحازد ال ا اد موساي راز ،قاااي إ اه لايس حزباا
ال ا د البارز إيالس غيل،وس ،أكد على أ ه حزد

اريو يا ،وفاي المقاباي فااإس

ريو ي ،وي،يد اساتقدام اليراود الاى فلساليس .بي ماا

قالت ر يسة الحزد زهافا غل،وس ،إس الحزد يستوعد

راي ة ومس هم ليسوا

راي ة.

بر ااامي نميارتسن السياسااي ،هااو األفًااي ساابيا ،مااس باايس بارامي األحازاد ال ااريو ية ،فرااو ياادعو إلااى

دولااة فلساالي ية علااى حاادود  .1967وفااي س ا وات األلياايس ،مااا تًااخم االسااتيلاس ،بااات ياادعو إلااى

االحتيام بالكتي االستيلا ية الكبر  ،مقابي تبادي أر د
اق بشكي مواز .كما يدعو الى مام خاص فاي

الق اادس ،يً اامس ا س ااحاد االح ااتالي م ااس الق اادس المحتل ااة م ا ا الع ااام  ،1967م ااا االحتيا اام باألحي اااح

المرجاريس بشااكي كامااي الااى فلسااليس ،48
االسااتيلا ية .ومقابااي كااي ها ا ،يعااارق الحاازد حااق عااود
ّ
ويعرق عود رمزية ،أو محدود ك كار حد.
كم ااا أس أداح كتل ااة نميا ارتسن البرلما ي ااة ،ف ااي الت اادا للقا اوا يس الع

ا ارية والداعم ااة لالح ااتالي ،تبق ااى

ملابقة تقريبا ،لمواقا كتلة نالقا مة المشتركةن التي تمااي فلسالي يي  ،48و لماس تج ادا كاامال ل اواد

نميرتسن للت ويت ًد ه ه القوا يس.

المرجريس ،وهاي قًاية جوهرياة وأساساية ،يبقاى العقباة األساساية فاي شاكي تعاماي
إال أس الموقا مس
ّ
األحزاد والقو ال اشلة بيس فلسالي يي  48ماا حركاة نميارتسنق إلاى جا اد قًاايا أخار  ،ت شا ماس
حيس الى آخار ،خا اة التلعاام السياساي الا ا يمرار لاد بعاق قااد الحازد ،ع اد كاي عادواس يشا ه

جيش االحتالي في الم لقة.

عمان2017/11/11 ،
الغدّ ،

 .37الجانب اآلخر من صورة دولة االحتالل
د .محمد السعيد إدريس

ال يس شاركوا ب ياميس ت ياهو ،ر يس الحكومة «ااس ار يلية» وزوجته سار ،تل االحتيالية التي عقدها

فااي م زلااه الشاارر اليا اات علااى هااامش مااا يساامى د «عيااد العاارش»ً ،اامس اادو جاار ت ميمرااا عااس
المقدس»
«الكتاد ّ

ادمترم «هاواجس ت يااهو» عاس مساتقبي «إسا ار يي» ،وم عاترم ها ه ال ادمة ماس

التيكياار فااي األسااباد الحقيقيااة التااي دفعاات ت ياااهو للبااوح بر ا ه «األفكااار السااوداوية» التااي اعتبروهااا
احيية «هاآرتس» ،فاجا ت يااهو الحًاور

روجت
«مجرد هواجس» .فبدوس ّ
مقدمات ،وعلى حو ما ّ
بااالتعبير عااس «قلقااه مااس احتماااي عاادم تمكاايس («إس ا ار يي») م ا االحتياااي ب ا كر ت سيساارا بعااد 30
فبريااه «علااى مااد  80عام اال جااح
تخوفااه عااس عاادم إكماااي «إس ا ار يي» م ااة عااام .أ
عام اال» ،مااا يع ااي ّ

التاريخ :األحد 2017/11/12

العدد4461 :

ص

31

الحشامو ا يم (االسام اآلخار للمكابياة ،سابة إلاى يراودا المكاابي) فاي الخاروج ماس وًاا

اعد جادال..

تعمد أس تحتيي («إس ار يي») بم ويترا».
علي ا أس ّ
يقدم مقاربة ،فاي حديااه بايس حااي «إسا ار يي» اآلس والمخاالر التاي تتر ّادد مساتقبلرا وبايس
كاس ت ياهو ّ
تجربة الدولة اليرودية التي أقامرا اليرود تحات مسامى «مملكاة الحشامو يم» التاي اساتمرت  80عاماال،
قبي أس تلقى رايترا على أيدا اامبرالورية الروما ية ،ل ل كااس قولاه وهاو يعلّاق علاى االستيساارات
المكبوتااة ل ااد مسااتمعيه با ا س «حال ااة وجود ااا ليس اات بديري ااة ،س ا عمي بجر ااد م ااس أجااي حماي ااة الدول ااة

والحيااام عليرااا» ،كمااا أ ااه كاااس حري اال علااى المقار ااة باايس مااا اعتباره « ُعرشاال م،قتااة (جمااا عاريش)»
وبيس «البيت الدا م والمستقر» ،ما يع ي أ اه مرماوم بالحيلولاة دوس جعاي الدولاة «ااسا ار يلية» الراه اة

ييساار
مجا ّارد «عاريش» م،قاات ،وأ ااه ساايعمي علااى جعلرااا دولااة دا مااة «اابتااة األركاااس» ،ولعااي ها ا مااا ّ
لمااا ا ت ياااهو ،وكااي قاااد الكياااس مسااكو وس براااجس االعت اراا اليلساالي ي والعربااي وااسااالمي بدولااة
«إس ار يي» وبشرعية ه ه الدولة .فرم ،رغام اماتالكرم كاي عواماي التي ّاوق العساكرا القاادر علاى هزيماة
كاي األعااداح ،ال ياقااوس مااس داخلرام أس ها ا يكيااي لخلااق اليقايس والاقااة داخلراام با س دولاترم ها ه لاام تعااد
مردد  ،وأ را باتت معترفال برا بمس يعتبرو رم «يمتلكوس وحدهم ورقة ه ه الشرعية الفا بة».

ل ل يقوي ت ياهو إس «اعتراا السللة اليلسلي ية بيرودية («إسا ار يي») ،أا كبيات دا ام لليراود ،هاو

الشرل األساسي للسالم» ،ومس ام فإ ه «ليس مرتمال بالم الحة الوهمية ،التي تت الح فيرا الي اا ي

اليلسالي ية ماا بعًارا بعًاال علاى حسااد وجود اا» لكااس ماا يرماه هاو «أس اار االااة أماور ،وهااي:
االعتراا بدولة («إس ار يي») ،وتيكي الج اح العسكرا لحماس ،وقلا العالقات ما إيراس التي تدعو

إلى تدمير ا».

ها ه هااي شااروله للقبااوي بالسااالم مااا اليلساالي ييس ،وهااي فااي ات الوقاات األسااس التااي ي ارهااا ملم ااة
لتابياات الاقااة بااالوجود فااي يااوس «ااس ا ار يلييس» .ه ا ا يع ااي أس اليلساالي ييس ،هاام ولاايس غياارهم ،مااس

ييسر السر وراح كي اهتمام «ااس ار يلييس» د «االعتراا اليلسلي ي
بيدهم أماس «إس ار يي» ،وه ا ما ّ
د («إسا ار يي») دولااة يروديااة» ،أا دولااة اليرااود وبيااترم ،وهااو اعتاراا أقاارد إلااى « ا ملكيااة» مااس
احد األرق ،أا الشعد اليلسلي ي ،ي «إس ار يي» ب را أًحت « احبة البيت».

عاادم حاادوث ها ا االعتاراا علااى مااد الساابعيس عاماال ،تقريباال ،التااي مًاات مااس عماار االحااتالي ،هااو

ال ا جعي ت ياهو يتشك في أس «إسا ار يي» ماا زاي فاي مقادورها أس تحلام باالحتيااي بعيادها الم اوا،
وأ را ربما تكوس قد زالت عس الوجود قبي حلوي ه ا الموعد ،ولعي ه ا ما أاار اليزغ لد مس استمعوا

لر ا ا الحااديث ،ال ا ا تلقّيااه أعااداح ت ياااهو مااس فريااق اليسااار ال ا ا لاام يكا ّاي ولاام يما ّاي مااس التح ا ير مااس
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مخااالر التلاارا ال ا ا بااات يساايلر ويحكاام م ااير الدولااة «ااس ا ار يلية» ،وي خ ا برااا حااو م ااير
غامق ،أبعد ما يكوس عس «الحلم ال ريو ي».

فكاي اار م ااس ق اااد اليس ااار «ااسا ا ار يلي» وزعم اااح المعارً ااة يعتق اادوس أس الدول ااة «ااسا ا ار يلية» بات اات
معرً ااة ل اادفا أام اااس فادح ااة م ااس جا اراح الس االو المت ازي ااد ل ي ااو تي ااارات اليم اايس األ ااولية -التوراتي ااة
ّ

المتلرفة.

معرًااة للخلاار ،ألس
فراام يااروس أس ه ا ه الريم ااة لليماايس المتلاارا علااى أهاام ميا ااي الدولااة تجعلرااا ّ
الت ميمااات واألح ازاد اليمي يااة مسااتعد دا م اال للتسااتر علااى ج ا ار م الحكاام مقابااي أس تح ااي علااى ه ا ه

اليرص التي ال تريد التيريل فيرا.

والرجوم الع يا ال ا شّه ت ياهو على الشرلة وقا ادها العاام رو اي الشايخ ،فاي أعقااد ا تشاار خبار
ت اوي است اا الشرلة قريبال التحقياق معاه فاي االااة ملياات يشاتبه فيراا بارتكاباه ج اياات فسااد ،خلاق

تسا،الت حوي حقيقة دوافا ها ا الرجاوم ماس جا اد ت يااهو ،ومرارت ترجيحاات تقاوي إ اه يع ّاد اجاراح
ا تخابااات مبكاار تعلااي تحقيقااات الشاارلة ،اقااة م ااه أ ااه يحمااى بتعااالا أوسااال اليماايس والمتاادي يس،

ويتوقّا أس يتلقّى مس اخبيه ًوحال أخًر لتكبيي يدا الشرلة وم عرا رسميال مس تقديم تو يات إلى
المستش ااار القً ااا ي للحكوم ااة تس اات د إل ااى تحقيقاتر ااا ،يمك ااس أس ت اادفا ب ااه للخً ااوغ إل ااى المحاكم ااة،

خ و ال بعد أس فشي أ

اره في است دار تشاريا ماس الك يسات يم اا التحقياق الج اا ي معاه .ولعاي

ه ا ما دفا زعماح المعارًة إلاى مراجماة ت يااهو بع اا علاى حاو ماا جااح علاى لسااس إيراود باا ار

مستعد لحارق الدولاة ومالحقاة
ر يس الحكومة األسبق بقوله« :إس ت ياهو ،وهو في لريقه إلى أسيي،
ّ
م،سساااترا فااي شااكي حقياار وخلياار» ،وهااي كلرااا م،شارات تكشااا الجا ااد اآلخاار المعااتم مااس ال ااور
لدولة االحتالي ومستقبلرا.
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 .38كاريكاتير:

وكالة شهاب لألنباء2017/11/11 ،
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