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 العالول ًتهم إضزائيل والوالًاث املتحدة بتصفيت القضيت الفلططيييت

 2012\2\13  رام اهلل / سما /
اتيم نائب رئيس حركة "فتح" محمودد اعاواعدا اعيودم اعاءاوار إيورائيا داعدايوات اعمتحودة ا مريكيوة يوو "اعيوا "  

 عتصفية اعقضية اعفليطينية.

اعدا ، فوو  تصووريحات عةذالووة اعفليووطينية اعريوومية، للووس اعوورفض اعفليووطين  اعمطلوو   يووة  طوودات دأكوود اعاوو
 أحادية اعجانب عفرض اعييطرة اإليرائيلية للس اعميتدطنات ف  اعضفة اعغريية.

دقووواا إه "ىوووذا اعدضوووا  طيووور جووودا  ه إيووورائيا داعدايوووات اعمتحووودة ا مريكيوووة تيووواياه إعوووس تصوووفية اعقضوووية 
 نية لير اعمس يجدىرىا  اصة اعمتالقة ياعقدس داعءجئيه داايتيطاه".اعفليطي

دحدا اعتصريحات ا مريكية يأه حا اعصراع اعفليطين  اإليرائيل  يجب أه يكده حوء إقليميوا قواا اعاواعدا 
ة إه "ىذه اعتصريحات مرفدضة تماما دا يمكه تمرير أي حا ا ييتند عقرارات اعشرلية اعددعية دأيوس لمليو

 اعيءم".

دأشووار اعاوواعدا اعووس ايووتمرار اعحووراي اعفليووطين  للووس اعصووايديه اعييايوو  ا"محاصوورة اعييايووية ااحتءعيووة 
 اإليرائيل " داعشاي  اعميدان  عو "صد ىجمات ااحتءا".
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 عزيقاث: واشىطً جحاول الاجتماع مع الجاهب الفلططيني "بأي ثمً"

 2012\2\13  -"القدس" دوت كوم -رام اهلل
أكووود أمووويه يووور اعلجنوووة اعتنفيذيوووة عمنظموووة اعتحريووور اعفليوووطينية صوووائب لريقوووات، اعيووودم  اعاءاوووار  أه اعدايوووات 

 تماع ما اعجانب اعفليطين  "يأي امه".اعمتحدة ا مريكية تحادا ااج

دقوووواا لريقووووات عةذالووووة اعفليووووطينية اعريوووومية، إه اعمحووووادات ا مريكيووووة تيوووود  إليصوووواا ريوووواعة علاوووواعم يووووأه 
اعفليطينييه غضيدا أياييا مه قرار اعورئيس ا مريكو  ددناعود تراموب، إلوءه اعقودس لاصومة إليورائيا دموه 

 ام لاددا علمفادضات.

نطه تريوود مووه ذعووي تجييووز عقووار فليووطين  إيوورائيل  ايووتئنا  اعمفادضووات تيووتان  اعقضووايا دأضووا  أه داشوو
 اعرئييية ماا اعقدس داعحددد داعميتدطنات، مؤكدا للس اعرفض اعفليطين  عذعي.

دطاعب لريقات اإلدارة ا مريكية "يواعتراجا لوه قرارىوا التيوار اعقودس لاصومة إليورائيا داعكو  لوه اايتوزاز 
كاعوووة ا موووم اعمتحووودة عغووودث دتشوووغيا اعءجئووويه اعفليوووطينييه  أدنوووردا " فووو  حووواا "أرادت أه تكوووده دتصوووفية د 

 دييطا ف  لملية اعيءم يأي شكا".

دأكود أه اعجانوب اعفليوطين  عووم ييوا علصودام موا داشوونطه "انموا اعودفاع لوه اعحقوود  اعفليوطينية داعدقود  فوو  
ددعوو  يتركووز للووس اعشوورلية اعددعيووة حفاظووا للووس ميوودأ دجووو جوورائم اعحوورب اإليوورائيلية مووه أجووا ينووار غطووار 

 ".1391اعددعتيه للس حددد 

دتوودترت اعاءقووات اعفليووطينية مووا داشوونطه ياوود إلووءه ترامووب فوو  اعيووادس مووه دييوومير اعماضوو  االتوورا  
 ياعقدس لاصمة إليرائيا دنقا يفارة يءده إعييا.

تيووا كديوويط دراع عامليووة اعيووءم ردا للووس إلووءه ترامووب، دأللووه اعفليووطينيده أه اإلدارة ا مريكيووة فقوودت أىلي
دىودددا يتكايو  تودجييم عطلوب لضوودية اعمنظموات اعددعيوة د يوارات ديلدمايوية أ وور  لقوب اعقورار كورد للووس 

 ايتمرار تاار لملية اعيءم.
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زر دفو  اعيويا ، التيوور لريقوات محوادات إيوورائيا فورض يويطرتيا للووس اعميوتدطنات فو  اعضووفة اعغرييوة "جوو
مه م طط فرض اإلمءرات للس اعفليطينييه دصدا إلقاموة ددعوة ينظوام  ا يارتيايود"، مشوددا للوس رفوض 

 اعقيادة اعفليطينية عيذه اعم ططات.

 دأكد أنو "عه يتم اعتفادض للس جرائم اعحرب اعت  تقدم ييا إيرائيا يمياندة اعدايات اعمتحدة ا مريكية".

ل  ينياميه نتنياىد، قاا يدم أمس اإلانيه  ءا جلية عكتلة حزب اعليكدد، اعوذي دكاه رئيس اعدزرار اإليرائي
يتزلموووو فووو  اعكنييوووت اإليووورائيل ، إنوووو يتشوووادر موووا اإلدارة ا مريكيوووة يشوووأه فووورض اعيووويادة اإليووورائيلية للوووس 

 اعميتدطنات ف  اعضفة اعغريية، فيما نفت داشنطه ذعي.
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 وجهها لفزض الطيادة على الضفترام هللا: إضزائيل جتهزب مً الطالم بت

 2012\2\13  خدمة قدس برس -رام اهلل )فمسطين( 
رأت حكدمة اعتداف  اعفليطينية، أه تدجيات ااحوتءا اإليورائيل  عفورض يويادتو اعتاموة للوس اعضوفة اعغرييوة 

 اعمحتلة، تاّير له انادام رغيتو ف  إيرام اتفا  يءم يني  اعصراع ييه اعجانييه.

حكدمة ف  يياه عيا، اعاءاار، "إه تلديح اعحكدمة اإليرائيلية يإقرار قانده عفرض اعييادة اإليورائيلية دقاعت اع
للس اعضوفة اعغرييوة، دضوم اعكتوا اايوتيطانية دااحتفواظ يوا غدار، تاييور داضوح للوس لودم رغيتيوا ياعيوءم 

 اعت.أد دجدد أي نية علتدصا إعس حا علنزاع اعفليطين  اإليرائيل "، كما ق

دأضووافت "اعقيووادة داعحكدمووة اعفليووطينية داعشوواب عووه يقيلوودا يلغووة اإلمووءرات اعتوو  تحووادا اعحكدمووة اإليوورائيلية 
 فرضيا يمياندة ددلم اإلدارة ا مريكية".

ددصووفت إجوورارات حكدمووة ااحووتءا يأنيووا "انتيوواي فووظ علقووانده اعووددع  دقوورارات اعشوورلية اعددعيووة". مؤكوودة أه 
ماّووا "نيايووة عحووا اعووددعتيه د ي أمووا يتحقيوو  اعيووءم ديووتكده عيووا اناكايوواتيا للووس اعمنطقووة تلووي اإلجوورارات ت

 يأكمليا".

دأشووار اعييوواه، إعووس "يووا  اعيوولطة اعفليووطينية عتحقيوو  يووءم قووائم للووس لوودم اإلجحووا  يحقوود  اعفليووطينييه، 
قامة اعددعة".ديرتكز للس قرارات اعشرلية اعددعية عتحقي  ا ىدا  اعدطنية ف  اعحرية داا  يتقءا، دا 

دصووواد  اعيرعمووواه اإليووورائيل  اعوووو "كنييوووت"، اعليلوووة اعماضوووية، يووواعقرارتيه اعاانيوووة داعااعاوووة للوووس اقتوووراح تطييووو  
 اعقانده اإليرائيل  للس مؤييات اعتاليم اعااع  ف  ميتدطنات اعضفة اعغريية اعمحتلة.

اعميووتدطنات اعمقامووة للووس أراضي فليووطينية فوو   ديوونص اعقووانده اعجديوود للووس إ ضوواع اعجاماووات اعداقاووة فوو 
 اعضفة، عدزارة اعماار  اإليرائيلية مياشرة، ياد أه كانت  اضاة علجيش اإليرائيل .
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 حماص للحكومت: رفع عقوباث غشة أو الزحيل

 2012\2\13  المركز الفمسطيني لإلعالم -غزة 
ة للوووس غوووزة أد تقوووديم ايوووتقاعتيا داعرحيوووا، طاعيوووت حركوووة "حمووواس" اعحكدموووة يإنيوووار اعاقديوووات كافوووة اعمفردضووو

 عتشكيا حكدمة إنقاذ دطن  ت دم أينار شاينا دتتينس ىمدمو دمتطلياتو دتحم  مصاعحو.

دايووتنكرت "حموواس"ف  تصووريحي علنوواط  يايووميا فوودزي يرىوودم، اعيوودم اعاءاووار، ايووتمرار اعحكدمووة فوو  ييايووة 
ت أىلنووا فوو  غووزة دايووتحقاقاتيم، ديوواييا اعوودؤدب عتريووي  اعتضووليا دتوودتير ا جوودار داإلىموواا اعمتاموود عمتطليووا
 اعاقديات اعمفردضة للس اعقطاع دتيرير ايتمرارىا.

دقاا يرىدم4 إه يياية اعحكدمة  لفت أدضاًلا مأيادية صاية أصايت كا مناح  اعحياة، دتحديودًا اعدضوا 
دميوووتحقات شوووركات اعنظافوووة اعصوووح  اعكوووارا  اعمترتوووب للوووس لووودم تلييوووة اعحكدموووة احتياجوووات اعميتشوووفيات 

 اعااملة فييا، داعضرب يارض اعحائط اعقضايا اعمطليية داعمتالقة ياعشياب داع ريجيه دحقد  اعمدظفيه.

ىماعيووا، ددقوو  اعتءلووب  -ددلووا يرىوودم مووا أيووماىا "حكدمووة فووتح اعحموود ا " إعووس اعتدقوو  لووه تيريوور لجزىووا دا 
 ملة تجاه أىلنا ف  غزة داعضفة للس حد يدار.يمشالر أىلنا ف  اعقطاع، داعقيام يداجياتيا كا

دقوواا يرىوودم4 إه حركووة حموواس تقوو  إعووس جانووب كووا اعشوورائح داعفئووات اعمتضووررة مووه ييايووة ىووذه اعحكدمووة، 
 دتؤيد دتدلم مطاعييم يكا قدة.

دتداصا اعحكدمة اعتنكر عميؤدعياتيا ف  غوزة، دتصوّر للوس ايوتمرار اعاقديوات يحجوة لودم اعتمكويه  رغوم أه 
 ه يرغب مه دزرائيا ياما يأريحية كاملة ف  قطاع غزة.م
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 الحكومت جدعو لـ"جمكين شامل" والطماح بعودة جميع املوظفين للعمل

 2012\2\13  صفا –رام اهلل 
دلووت حكدموووة اعتدافوو  اعيووودم اعاءاوووار إعووس "تمكووويه شوواما" فووو  قطووواع غووزة، داعيوووماح ياووددة جميوووا اعمووودظفيه 

أعوو  مدظوو  مووه موودظف  غووزة اعجوودد حوواا تمكوويه  20نووو يوويتم اعيوودر يايووتيااب اعقوودامس علامووا، فيمووا قاعووت إ
زاعة اعاقيات".  اعحكدمة دا 

دقاعوووت اعحكدموووة فووو  ييووواه عيوووا لقوووب اجتماليوووا ا يووويدل  فووو  رام ا  اعيووودم اعاءاوووار4 "نجووودد دلدتنوووا عحركوووة 
رض اشوتراطاتيا غيور هييوة حماس يإزاعة كافة اعاراقيا، داعمض  قدًما ف  تحقي  اعمصواعحة، داعتدقو  لوه فو

يأدضوواع أىلنووا فوو  قطوواع غووزة، مووه  ووءا تمكوويه اعحكدمووة تمكينووًا شووامًء، دييووط دايتيووا اعقاندنيووة دمماريووة 
 مياميا دصءحياتيا حيب اعقانده".

دذكرت أه مه ذعي "اعتمكويه اعمواع  اعمدحود موه  وءا دزارة اعماعيوة داعت طويط اعجيوة اعميوؤدعة اعدحيودة لوه 
د وواا اعيضووائا إعووس اعجيايووة،  دلووه اعصوور  فوو  هه داحوود، ياإلضووافة إعووس اعيوويطرة اعكاملووة للووس اعماوواير، دا 

قطووواع غوووزة موووه  وووءا اعماووواير اعقاندنيوووة فقوووط، دميوووؤدعية اعحكدموووة فووو  فووورض اعنظوووام اعاوووام ديووويادة اعقوووانده 
، إضوافًة إعوس ضوردرة دتمكيه اعيلطة اعقضائية مه تيلم مياميا دفقًا علقانده ا ياي  داعقدانيه ذات اعاءقوة

نجوواز ذعووي ياعكامووا ك طوودة أدعووس ا يوود منيووا، داعتوو   اعيووماح ياووددة جميووا اعموودظفيه اعقوودامس إعووس لمليووم، دا 
 تماا حجر ا ياس عءنتقاا إعس مااعجة ياق  اعملفات ا  ر ".

ة  كموا فو  دشددت للس أه تمكيه اعحكدمة "يان  قيام اعدزرار يمياميم فو  اعمحافظوات اعجندييوة  قطواع غوز 
 اعمحافظات اعشماعية  اعضفة اعغريية  دده لراقيا".

دأكوودت اعحكدمووة للووس "أىميووة توودفير اعمنوواخ اعمءئووم عامووا اعوودزرار فوو  اعوودزارات داعووددائر اعحكدميووة عضووماه 
 تدحيد اعاما ييه محافظات اعدطه".

يه اعحكدموة موه حركووة أعوو  مدظو  موه مودظف  غوزة اعجوودد حواا تمكو 20دعفتوت إعوس أنيوا "يوتيدأ يايوتيااب 
زاعة اعاقيات أماميا".  حماس دا 
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دتجاىوا ييواه اعحكدموة ا زموة اع انقوة اعتو  تاانييوا دزارة اعصوحة فو  اعقطواع جورار إضوراب شوركات اعنظافووة 
لوووه اعاموووا ييووويب لووودم صووور  اعحكدموووة ميوووتحقاتيا اعماعيوووة اعمتراكموووة، فيموووا قاعوووت إنيوووا "يتداصوووا تحموووا 

موووه شوووأنو اعميووواىمة فووو  إنيوووار اانقيوووام، دايوووتاادة دحووودة اعووودطه دمؤييووواتو، ميوووؤدعياتيا، دات ووواذ كوووا موووا 
 دت في  مااناة شاينا دتازيز صمدده".

دايووتيجنت مووا تناقلتووو ديووائا اإللووءم اإليوورائيلية حوودا لووزم يوولطات ااحووتءا اعيووماح يإد وواا اعميووالدات 
 اإلنيانية اعت  يتقدميا اعمؤييات اعددعية عقطاع غزة.

كدمة إنو "ف  اعدقت اعذي تداصا فيو حصوارىا اعظواعم علاوام اعحوادي لشور للوس اعتوداع ، لوددانيا دقاعت اعح
اعدحشوو  اعمتكوورر  ووءا ىووذه اعيووندات دمووا أعحقتووو مووه دمووار ىائووا طوواا كافووة منوواح  اعحيوواة، فإنيووا تتحمووا 

 اعميؤدعية اعكاملة له مااناة شاينا ف  اعقطاع".

 تيرب مه اعاملية اعييايية

أ ر ، قاعت اعحكدمة4 إه "تلديح اعحكدمة اإليرائيلية يإقرار قوانده عفورض اعيويادة اإليورائيلية للوس مه جية 
اعضوفة اعغرييووة دضووم اعكتووا اايووتيطانية دااحتفوواظ يووا غدار، دغيرىووا مووه م ططووات اعتيديوود دااقووتءع يؤكوود 

 عطرفيه".إصرار اعحكدمة اإليرائيلية للس اعتنصا مه كافة ااتفاقات اعميرمة ييه ا

دالتيووورت أه ىوووذا تاييووور داضوووح للوووس لووودم رغيتيوووا ياعيوووءم أد أي نيوووة علتدصوووا إعوووس حوووا علنوووزاع اعفليوووطين  
 اإليرائيل .

دشووددت اعحكدمووة للووس أه اعقيووادة داعحكدمووة داعشوواب اعفليووطين  عووه يقيلوودا يووأي حوواا عغووة اإلمووءرات اعتوو  
ة ا مريكيوووة دعوووه يقووو  مكتووود  ا يووودي إزار ىوووذا تحوووادا اعحكدموووة اإليووورائيلية فرضووويا يميووواندة ددلوووم اإلدار 

 اانتياي اعفظ علقانده اعددع  دقرارات اعشرلية اعددعية.

نموا نيايوة  ي أموا يتحقيو   دنييت إعس أه اإلقدام للس ماا ىذه اع طدة عه يكده فقط نياية عحا اعددعتيه دا 
 اعيءم ديتكده عو اناكاياتو للس اعمنطقة يأكمليا.
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رة داعورئيس ا مريكو  اعوذي ات وذ قوراره غيوور اعقواندن  داعمنحواز يشوأه اعقودس، يويدري قرييوًا أه مووا دتوايا "اإلدا
تقدم يو اعحكدمة اإليورائيلية موه ىجموة ايوتيطانية ميوادرة، ديوه تشورياات لنصورية، يؤكود مدقو  اعحكدموة 

يطاه دتقووديض ركووائز اإليوورائيلية اعماووادي إلحيووار لمليووة يووءم جووادة، دييوود  إعووس تريووي  ااحووتءا داايووت
 اعددعة اعفليطينية، داعقضار للس أي إمكانية عحا اعددعتيه".

صوورارىا للووس إفشوواا أي جيوود ددعوو  دأمريكوو   درأت اعحكدمووة أه ىووذا يؤكوود "ايووتيتار اعحكدمووة اإليوورائيلية دا 
 يرغم إيرائيا للس ااعتزام يقرارات اعشرلية اعددعية ديإرادة اعمجتما اعددع ".

تيووووا عووووةدارة ا مريكيووووة يوووواعتراجا لووووه قرارىووووا اعمشووووؤدم يوووواالترا  ياعقوووودس لاصوووومة إليوووورائيا دجووووددت مطاعي
 د طداتيا ينقا اعيفارة ا مريكية إعس اعقدس.

دأردفووت اعحكدمووة أه "اإلدارة ا مريكيووة يووتدري كووذعي جديووة اعقيووادة اعفليووطينية دللووس رأيوويا اعوورئيس محموودد 
للووس لوودم اإلجحووا  يحقوود  شوواينا، داعمرتكووز للووس قوورارات اعشوورلية ليوواس، درغيتيووا يتحقيوو  اعيووءم اعقووائم 

قامة ددعتنوا اعفليوطينية اعميوتقلة كاملوة اعيويادة للوس  اعددعية عتحقي  أىدافنا اعدطنية ف  اعحرية داايتقءا، دا 
 دلاصمتيا اعقدس اعشرقية". 1391حددد لام 

ليووءم ينياوو  لنووو هعيووة متاووددة ا طوورا  دشووددت للووس اعمدقوو  اعفليووطين  اعوودال  إعووس لقوود مووؤتمر ددعوو  ع
 عرلاية اعمفادضات.

 م صصات ا ير  داعشيدار

دأدانووت اعحكدمووة مشووردع اعقووانده اعانصووري اعووذي تقوودم يووو دزيوور اعجوويش اإليوورائيل  أفيغووددر عييرموواه ي صووم 
  م صصووات ا يوور  دلووائءت اعشوويدار مووه أمووداا اعمقاصووة اعفليووطينية، مؤكوودة للووس أه ىووذه ا مووداا ىوو

أمووداا فليووطينية، دىوو  عييووت مّنووة مووه "إيوورائيا"، تقوودم يجيايتيووا نيايووة لووه اعيوولطة اعدطنيووة مقايووا مووا نيوويتو 
 مليده شيكا شيرًيا. 21% مه لدائد اعضرائب، داعت  تصا إعس نحد 3

دأدضووحت أه أي  صووم مووه ىووذه اعاائوودات، "مووا ىوود إّا قرصوونة إيوورائيلية للووس ا مووداا اعفليووطينية، كمووا أه 
صوورارىا للووس اعتصوور  يووا مداا اعفليووطينية يي ايووة اع صووم دااحتجوواز اعتوو  تتيايووا اعحكدمووة اإليوورائيلية، دا 
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يإرادتيووووا اعمنفووووردة مرفدضووووة جملووووة دتفصوووويًء، دىوووو  نيووووب عضمووووداا اعفليووووطينية، دانتيوووواي فاضووووح عءتفاقيووووات 
 داعمدااي  اعددعية".

جوءا  يوران ا ا يطواا فو  ماوتقءت ااحوتءا اعوذيه ييوطرده دف  ىوذا اعيويا  دجوو اعمجلوس تحيوة إكيوار دا 
ينضووواعيم دكفووواحيم اعمجيووود دصووومددىم ا يوووطدري ألظوووم مءحوووم ديوووير اعيطدعوووة، دحّموووا اعمجلوووس اعحكدموووة 
اإليوووورائيلية اعميووووؤدعية اعكاملووووة لووووه حيوووواة ا يوووور ، داليووووًا اعمجتمووووا اعووووددع  دمنظمووووة ا مووووم اعمتحوووودة دكافووووة 

أحورار اعاواعم إعوس اعتود ا اعااجوا إلنقواذ حيواة أيورانا داانتصوار عحوريتيم  اعمنظمات اعحقدقية داإلنيوانية دكوا
 دكرامتيم دحقدقيم اعاادعة.

دللس صايدي ه ر، ناقشت اعحكدمة ياجتماليوا اع طوة اايوتراتيجية اعدطنيوة ا دعوس علتودريب د طوة اعتودريب 
 .2020 – 2012اعمنياقة لنيا عضلدام 

م دأداة عت طويط اعتودريب دتنميوة اعمودارد فو  قطواع اع دموة اعمدنيوة تاكوس دذكرت أنو ييد  إليجاد إطار لوا
ا دعديووووات اعتطديريووووة، دتحيوووويه قوووودرات اعموووودارد اعيشوووورية مووووه  ووووءا تازيووووز ميوووواراتيم دماووووارفيم داتجاىوووواتيم 
 اإليجايية، داعتحدا مه اعتدريب دتنمية اعمدارد اعيشورية اعمينو  للوس اعماوردض موه اعوددا اعمانحوة داعصوديقة
إعووس يوورامر تدريييووة مينيووة للووس احتيوواج فالوو  دأدعديووات فليووطينية مرتيطووة يوواع طط اعتوو  يووتنفذىا مؤييووات 
اعددعووة، دتحقيوو  اايووت دام ا ماووا علموودارد اعماعيووة اعمتاحووة دتدجيييووا عضدعديووات داعحاجووات اعفاليووة مووه يوورامر 

يب دتنميوة اعمودارد اعيشورية، داعتديووا تدريييوة ت صصوية دغيرىوا، دتازيوز ميودأ االتمواد للووس اعوذات فو  اعتودر 
 ف  اعتكندعدجيا  غراض اعتدريب، مما ييييم ف  ت فيض نفقات اعتدريب دتدييا قالدة اعميتفيديه.

كمووووا ناقشووووت مدضوووودع تووووددير اعموووودارد اعيشوووورية فيمووووا يوووويه اعووووددائر اعحكدميووووة، دفقووووًا  يووووس دماووووايير ترالوووو  
صصووووات اعالميووووة داع يوووورات اعفاليووووة دفقووووا عجووووددا تشووووكيءت احتياجووووات اعووووددائر اعحكدميووووة داعمووووؤىءت داعت 

اعدظووووائ ، ييوووود  تنيووووي  اعجيوووودد يوووويه مؤييووووات اع دمووووة اعمدنيووووة اعرئييووووية، دتحقيقووووًا علمصوووولحة اعفضوووولس 
عءيتامار ف  اعمودارد داعحفواظ للييوا، داعدصودا إعوس اإلدارة اعفااعوة داعحكوم اعرشويد موه  وءا اايوتامار فو  

اعوونقص فوو  ااحتياجووات اعدظيفيووة ممووا ي فوو  يووددره مووه اعتايينووات اعجديوودة ديحوود مووه اعموودارد اعيشوورية، ديوود 
 تراكم اعمدارد اعيشرية داعترىا اإلداري داازدداجية ف  اعميام، دمه ت فيض اعنفقات.
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دقررت إحاعة مشردع نظام يشأه ايتاماا دحماية شارات اعيءا ا حمر داعصليب ا حمر داعيلدرة اعحمورار، 
يوودار اعمءحظووات يشووأنو، تمييوودًا عارضووو للووس جليووة مجلووس اعوودزرار إعووس أل ضووار مجلووس اعوودزرار عدرايووتو دا 

 دات اذ اعمقتضس اعقانده اعمنايب يشأنو ف  جلية مقيلة.
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 ضابط لبير بالطلطت: غليان غير مطبوق بالشارع ججاه الجيش واملطتوطىين

 2012\2\13  صفا –لقدس المحتمة ا
ة أموه اعيولطة اعفليوطينية إه "ميوتد  اعاوودار فو  اعشوارع اعفليوطين  تجواه اعجوويش قواا ضوايط كييور فو  أجيووز 

 اإليرائيل  داعميتدطنيه غير مييد ".

دنقلووت صووحيفة "يووديادت أحردنوودت" لووه أحوود كيووار قووادة أجيووزة أمووه اعيوولطة قدعووو تاقييووا للووس مووا جوور  فوو  
ا أه "طاقووة يووليية" ت وورج إعووس اعشووارع جنوويه أمووس إه "ىووذا اعميووتد  أكاوور مووه أيووام انتفاضووة ا قصووس"، مؤكوودً 

 اعفليطين  حاعًيا.

دأدضح أنو ياما ف  أجيزة أمه اعيلطة منذ تأييييا دعم يصطدم أيًدا يماا ىذه ا جودار موه "اعتطور " فو  
 اعشارع اعفليطين  مالما ى  لليو اعيدم.

ضوفة اعغرييوة ماووا ىوذه ا جوودار دتوايا اعضوايط اعكييوور فو  اعيولطة "حتووس فو  اانتفاضوة اعاانيووة عوم يكوه فوو  اع
 اعماادية"، للس حد تاييره.

 درغم ذعي أكد اعضايط ف  اعيلطة أه "اعيلطة ما زاعت ملتزمة يااتفاقيات ا منية ما اعكياه اإليرائيل ".

دأضوووا  أه "اعموووداطه اعفليوووطين  اعاوووادي ينظووور حدعوووو فيشووواىد أه اعميوووتدطنات تتطووودر يوووأكير موووا يمكوووه، 
ائيلية ا تتجو نحود اعتيودية اعييايوية، إضوافة إعوس إدارة أميركيوة مااديوة علفليوطينييه، داعوددا داعحكدمة اإلير 

 اعاريية عم تاد تكترث".

دعفت اعضايط إعس أه "اعفليطين  اعاادي يشار أنو تم اعت ل  لنو موه كافوة ااتجاىوات، ا مور اعوذي ي ورج 
 مة اعيلطة اعفليطينية"، للس حد قدعو.اعطاقة اعيليية إعس اعشارع يميتد  عم نايده منذ إقا

دقوووام لناصووور موووه أجيوووزة أموووه اعيووولطة اعفليوووطينية أموووس ااانووويه يت لووويص جنووودييه إييووورائيلييه موووه جمووودع 
 فليطينية غاضية ىاجمتيما ياد د دعيا مدينة جنيه شماا اعضفة اعغريية اعمحتلة ياع طأ.
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ال جوجد لدى حماص خطت لالجفاق مع دحالن ولم ًطلب مىا «: القدص العزبي»البردويل لـ 

 التدخل في عمليت ضيىاء

 2012\2\14«: القدس العربي»أشرف الهور:غزة ـ 
 نفووس اعوودكتدر صووءح اعيردديووا لضوود اعمكتووب اعييايوو  عحركووة حموواس، أه يكووده دفوود حركتووو اعمدجوودد فوو 

مووا ش صوويات فليووطينية محيوودية للووس « اع طووة ب»مصوور يرئايووة إيووماليا ىنيووة، قوود نوواقش مووا ياوور  يووو 
محمد دحءه، اعمفصدا مه حركة فوتح، كيوديا علمصواعحة اعمتااورة موا فوتح، افتوا إعوس أه اعدفود ييحوث لودة 

 ملفات ما اعميؤدعيه اعمصرييه علت في  له قطاع غزة.

جتمواع اعوذي لقود ميوار أدا موه أموس، يويه اوءث ش صويات محيودية للوس أه اا« اعقودس اعاريو »دأكد عو 
دحووءه يرئايووة يوومير مشوويرادي، ددفوود حموواس يرئايووة ىنيووة، يووأت  فوو  يوويا  اعاءقووة اعتوو  ينيووت قيووا فتوورة، 

 «.ت في  اعدضا اإلنيان  ف  غزة، ديحث اعدضا اعكارا  اعمفردض للس اعيكاه»دييد  إعس 

عاقوووود اتفووووا  مصوووواعحة ه وووور مووووا دحووووءه، حوووواا فشوووولت «  طووووة ب»حموووواس دأشووووار إعووووس أنووووو ا تدجوووود عوووود  
اكتودير/ تشوريه ا دا اعماضو  موا فوتح فو  اعقواىرة، مؤكودا أه  12اعمصاعحة اعت  دقات للس تطييقيوا يودم 

ا تدجود  طوة ب دا  طوة ج »دأكود أنوو «.حوديث عديوائا اإللوءم دا لءقوة عوو يواعداقا»ما تردد ليوارة لوه 
ىووو  اعمصووواعحة موووا اعكوووا « اع طوووة أ»، د أه حمووواس تاتيووور «ه اعقضوووايا للوووس اإلطوووء دعوووم تيحوووث ماوووا ىوووذ

 اعفليطين ، دأه ىدفيا ىد اعدحدة اعدطنية اعفليطينية.

يشار إعس أه ااجتماع ضم إعس جانب ىنية كء مه ألضار اعمكتب اعيياي  علحركة،  ليوا اعحيوة دردحو  
 مشيرادي كء مه يفياه أيد زايدة دأيامة اعفرا. مشتيس دفتح  حماد، دضم له دفد دحءه إضافة إعس

عيس ىناي ىود  أد دافوا أد مصولحة موه »لقب اعلقار « فيييدي»دكتب أيد زايدة للس صفحتو للس مدقا 
 «.ىذا اعلقار يد  اعشادر ياعميؤدعية اعدطنية دا  ءقية تجاه أينار شاينا،  اصة أىلنا ف  قطاع غزة

مواس فو  مصور موا اعميوؤدعيه ىنواي، أشوار اعيردديوا إعوس أه اعحركوة لقودت دحدا اعلقوارات اعتو  تجرييوا ح
عقار تمييديا ما مدير اعمل  اعفليطين  ف  جياز اعم ايرات اعاامة اعلدار يامح نييا، تحضويرا علقوار اعودزير 
اعلودار ليوواس كاموا موودير اعم ووايرات اعمصورية، افتووا إعووس أنوو جوور   وءا اعلقووار يحووث حصوار غووزة داعدضووا 
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من  ف  يينار، دأه جدىره كاه اعتحضوير علقوار اعوذي يوياقده اعودزير كاموا موا دفود حمواس يرئايوة ىنيوة. ا 
دأدضووح أه حموواس يووتناقش  ووءا زيووارة اعقوواىرة ملوو  لءقاتيووا مووا مصوور، إضووافة إعووس ملوو  اعمصوواعحة، 

توووودطيه ، د «صووووفقة اعقووووره»يالتيووووار مصوووور رالوووو  ااتفووووا ، دااطمئنوووواه للووووس اعمدقوووو  اعمصووووري اعوووورافض عووووو
عوه تفورط يوأي شوير موه »اعفليطينييه ف  يينار. دأشار إعس أه اعلدار يامح نييوا أكود عدفود حمواس أه يوءده 

 «.صفقة اعاصر«عصاعح ما تار  يو« يينار

ديوووورز حووووديث أه مووووه ضوووومه م ططووووات ىووووذه اعصووووفقة، أه تووووتم تديوووواة قطوووواع غووووزة ياتجوووواه أراضوووو  يووووينار 
 ميا إيرائيا  راضييا ف  اعضفة اعغريية.اعمصرية، كمقايا له اعميتدطنات اعت  يتض

دأشار إعس أه اعتقدم ف  مل  اعمصاعحة اعذي يشيد حاعيا يطئا شوديدا، ا ياتمود للوس اعلقوارات اعتو  تاقودىا 
حركتو ما اعميؤدعيه اعمصرييه ف  اعقاىرة حاعيا، مشيرا إعس أه ا مر مرتيط يمد  رغيوة اعحكدموة داعيولطة 

، دأه ا مور مورتيط «ديويطا ميوادرا»ا إعس أه اعجانب اعمصري قدم ما لنده، دأنو كواه ف  تنفيذ ااتفا ، افت
 «.إرادة اعيلطة اعفليطينية»يو 

، عكنووو «مطليوا عحموواس»دقواا إه دجوودد اعدفود ا منوو  اعمصووري فو  قطوواع غووزة موه أجووا متاياوة ااتفووا  كوواه 
 ع.أشار إعس لدم دجدد مداليد محددة عاددة ىذا اعدفد مجددا علقطا

دكووواه اعدفووود قووود توووري قطووواع غوووزة يشوووكا مفووواجسر قيوووا أكاووور موووه شووويريه، ياووود أه دصوووا اعقطووواع موووه أجوووا 
 اعحكدمة، داعميالدة ف  حا أي مشاكا تاترض اعاملية.« تمكيه»اإلشرا  للس ميام 

دمنذ ذعي اعتواري  دحتوس دصودا دفود حمواس عمصور عمقايلوة اعميوؤدعيه اعمصورييه، دموا يويقو موه عقوار جموا 
فد حركة فتح لوزام ا حمود موا مودير اعم وايرات اعمصورية، عوم تقوم مصور يصوفتيا رالو  ااتفوا  يوأي رئيس د 

اتصوووواات حقيقيووووة للووووس ا رض، علميوووواىمة فوووو  إنيووووار اع ءفووووات اعتوووو  طوووورأت يوووويه اعطوووورفيه حوووودا طوووور  
 مه اتفا  تطيي  اعمصاعحة.« اعمرحلة ا دعس»اعحكدمة، يالتيار أه ىذا ا مر يماا « تمكيه»

دا إه كانوت مصور قود طليوت موه حمواس ميوالدتيا فو  اعامليوة اعايوكرية اعتو  تنفوذىا حاعيوا فو  يوينار، دحو
مصوور ددعوة كييوورة تاور  ميماتيووا دتيووتطيا أه »دتوايا «. ا يدجود أي حووديث لوه ىووذا ا موور»قواا اعيردديووا 
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دا ا يوينار، دىوذا نحه ا د ا عنا ف  ذعي، دعم يتم اعحديث ف  تفاصيا  اصة »، مضيفا «تحدد أدعدياتيا
 «.ا مر عم يحدث دعه يحدث

دحودا ميووأعة تووأميه اعحوددد اعفاصوولة يوويه قطواع غووزة دمصوور، قوواا إنيوا قضووية جوور  اعتدافو  للييووا فوو  دقووت 
 «.مصلحة مشتركة حتس ا يحدث أي  لا ييننا دييه ا  دة ف  مصر»ياي ، يالتيار أه ا مر 

ضود حمواس، دذعوي فو  تاقييوو « ايوتادار اخ وريه»ا للوس دف  مدضدع ه ر قواا اعيردديوا إه إيورائيا تامو
للووس ااتيامووات اعتوو  يوواقيا ا مووه اإليوورائيل ، ياتيووام أكوواديم  تركوو  يشوويية ميووالدة لناصوور مووه حموواس 
مدجودديه فو  تركيووا دالتقواا شو ص ه وور موه مدينوة أم اعفحووم، يتيموة تجنيوده فوو  تركيوا موه قيووا اعقيوادي فوو  

لنو ف  إطار صفقة تيادا ا ير  يتاليمات مه نائب رئيس اعحركوة صواعح  حماس زاىر جياريه اعذي أفرج
 اعااردري.

، للوووس لكوووس موووا يحصوووا فاليوووا للوووس «إرىاييوووة»دأكووود أه إيووورائيا تاموووا للوووس تصووودير حمووواس للوووس أنيوووا 
 «.اإلرىاب»ا رض، حيث تمارس إيرائيا 

يدىما فو  صوفد  حمواس فو  إطوار اإليرائيل  قد ألله له التقاا مشتيييه تم تجن« اعشاياي»دكاه جياز 
اعمداطه اعترك  كميا طقل ، دىود محاضور فو  »أنشطة يادد أصليا إعس ا راض  اعتركية. دقاا إنو التقا 

ه اعتحقي  ماو جار.  مجاا اعقانده، يشيية ميالدة لناصر مه حماس مدجدديه ف  تركيا، دا 
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 يذهم للمصالحتملفاث مع املصزيين وطلبىا متابعت جىف 4حماص: هاقشىا بعمق 

 2012\2\14الرسالة نت  
قوواا لضوود اعمكتووب اعييايوو  عحركووة حموواس  ليووا اعحيووة إه دفوود حركتووو اعمتداجوود فوو  اعقوواىرة يرئايووة رئوويس 

 مكتييا اعيياي  إيماليا ىنية يحث ما دزير اعم ايرات اعمصري لياس كاما لدة قضايا.

لوووة، أه اعلقوووار تنوووادا أرياوووة ملفوووات ياعيحوووث دذكووور اعحيوووة فووو  تصوووريح دصوووا "اعريووواعة نوووت" نيووو ة لنوووو، اعلي
اعماموو  دىوو  اعتطوودرات اعييايووية اعمتالقووة ياعقضووية اعفليووطينية دا دضوواع اانيووانية فوو  قطوواع غووزة دملوو  

 اعمصاعحة إعس جانب اعاءقة اعانائية للس اعميتد  اعيياي  دا من .

يووادييه فتحوو  حموواد دردحوو  مشوووتيس دأشووار إعووس أه دفوود اعحركووة اعووذي يضووم إعووس جانيووو دىنيووة دكووا مووه اعق
 ايتارض اعم اطر اعت  تمر ياعقضية اعفليطينية يظا قرارات اإلدارة اامريكية اعمتالقة ياعقدس داعءجئيه.

دأكوود رفووض ميوواس أمريكووا يحقوود  دادايووت اعشوواب اعفليووطين  دكووذعي رفووض كووا اعحلوودا اعتوو  تنووتقص مووه 
 فليطيه علفليطينييه دمصر علمصرييه. حقد  اعشاب اعفليطين ، مشدًدا  ءا اعلقار اه

دعفوت اعحيوة إعوس أه اعلقوار يحوث يايتفاضوة ظوورد  قطواع غوزة داخام داعصوااب اع طيورة اعتو  دصولت إعووس 
 مراحا متفجرة اييما ما دصدا ا دضاع اعصحية داعييئية إعس شفا اانييار.

رفووح يشووكا كامووا داعامووا يكووا جيوود دنيووو إعووس أه دفوود حموواس جوودد اعتأكيوود للووس ضووردرة إنيووار ازمووة مايوور 
 ممكه إلنيار مااناة اعمداطنيه اعصاية دتحييه اادضاع اعحياتية داانيانية دااقتصادية .

دأشار اعقيادي فو  حمواس إعوس أنوو دار نقواش صوريح حودا اعاءقوة اعانائيوة يويه اعجوانييه، إذ أكود اعدفود للوس 
ي فيد ياد لري  دفليطين  دتأميه اعحوددد اعفليوطينية مدق  حركتو اعاايت مه حماية ا مه اعقدم  اعمصر 

 اعمصرية عك  ا تيتغا يا ضرار يأمننا اعفليطين  داعمصري.

كما ييه أنو جر  يحوث مامو  عملو  اعمصواعحة، إذ أكودت حمواس ضوردرة اعمضو  قودًما ييوذا اعميوار دلودم 
   داعمتايا عتنفيذىا.اايتيءم  ي تاار أد مايقات، دضردرة أه تيتأن  مصر ددرىا اعرال
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دقوواا اعحيووة إه دفوود حموواس عمووس ردًحووا ايجاييووة عمتاياووة اعجيوودد اعمصوورية، إذ يتريووا دفووًدا أمنًيووا قريًيووا إعووس 
 قطاع غزة علمض  ف  تطيي  تفاىمات اعمصاعحة داعاما للس إنيار مشاكا دأزمات قطاع غزة.

عفليطين  يإقاموة ددعتوو دلاصومتيا اعقودس دنقا له اعدزير اعمصري تأكيده دقد  مصر إعس جانب اعشاب ا
 دالادة اعءجئيه، دجانب اعقطاع يالتيار حا ىذه ا زمات جزر مه ا مه اعقدم  اعمصري.

 كما دلد كاما ياعاما للس فتح ماير رفح يشكا طييا   ءا اعمرحلة اعمقيلة.

يوور مايوور رفووح اعيووري صووياح داعجوودير ذكووره أه دفوود قيووادي رفيووا فوو  حموواس غووادر قطوواع غووزة إعووس اعقوواىرة ل
 اعجماة اعماضية.

دقاعوت حمواس  ووءا ييواه يواي  إه اعزيووارة توأت  ضومه ترتييووات ميويقة ديإطوار جيددىووا علتشوادر موا مصوور 
 علت في  له أىا غزة دفكفكة أزماتو اعم تلفة داعت  أدصلت اعقطاع عحافة اعيادية.

، دعووودفا اعجيووودد 2011د 2011أيووواس اتفوووا  ديينوووت أنيوووا يوووتيحث ايوووتكماا تنفيوووذ اتفوووا  اعمصووواعحة للوووس 
 اعمصرية إلتماميا.

دنييووت حموواس إعووس أنيووا تووأت  أيًضووا ضوومه اعجيوودد اعتوو  تيووذعيا عحمايووة اعقضووية اعفليووطينية دمداجيووة اعقوورار 
 ا مريك  ا  ير يشأه اعقدس دمداجية اايتيطاه.
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ت ُدوليت وقدص مفتوحت إوظ الدور ألامزيكي ولىبحث عً مظل«: هيويورك جاًمش»عزيقاث في 

 للجميع

 2012\2\14 «:القدس العربي» –لندن  إبراهيم درويش:
كتب اعمفادض اعفليطين  دأميه ير اعلجنة اعتنفيذية عمنظمة اعتحريور اعفليوطينية صوائب لريقوات مقواا رأي 

 إنووس اعدايووات اعمتحوودة فوو  ظووا ترامووب كديوويط يووءم فوو »تحووت لنووداه « نيديوودري تووايمز»نشوورتو صووحيفة 
قيوا لوام، كنوا فو  فليوطيه، ماوا غيرنوا فو  اعاواعم ا ناور  مواذا يحموا تراموب « دقاا فيوو«. اعشر  ا ديط

اعفليوطين  فو  اعدقوت اعوذي تجاىوا  -ماو. داعيدم نار  أنو تحيز علجانب اإليرائيل  ف  اعصراع اإليرائيل 
ا مريكيوووة فووو  اعامليوووة اعيووولمية ياعشووور   فيوووو اعقووودانيه اعدودعيوووة دددر اعمنظموووات اعددعيوووة داعتقاعيووود اعديلدمايوووية

 «.  ا ديط

دياملو ىذا فقد أ رج اعدايات اعمتحدة كدييط دحيود فو  تلوي اعجيودد، داعيوؤاا ىود إه كواه ىوذا يفوتح فرصوة 
عليحث له يءم مه  ءا طر  أ ر  أد أه ىوذا يانو  نيايوة أيوة فرصوة عليوءم. ديالو  لريقوات إه فريو  

ر  ا ديوووط أاوووار أيوووئلة ياعمنطقووة حووودا موووا يفكووور يوووو. دتيوووارا اعجميوووا لوووه ترامووب اعميوووؤدا لوووه ملووو  اعشووو
حياديووة فريوو  ملتووزم ماعيووا دأيووديدعدجيا يمشووردع إيوورائيا اايووتاماري فوو  اعضووفة اعغرييووة د وور  اعقوودانيه دأكووا 

 ا راض  اعت  ياتيرىا اعااعم مناط  محتلة دياعتاع  اعتديط ياملية يءم لادعة دنزيية. 

س أه تاييه ديفيد فريدماه اعمرتيط ياعمشوردع اايوتيطان  يوفيرا إليورائيا كشو  لوه أه تراموب ديشير ىنا إع
عوووويس ميتمووووا ياايووووتماع علفليووووطينييه أد علكايوووور مووووه اعجمالووووات اعييدديووووة اعرئييووووية اد ا مووووريكييه اعمؤيووووديه 

دنغرس تايينوو. ديقودا إليرائيا داعذيه لارضدا إعس جانب اعجمالات اعاريية ا مريكيوة دألوداد موه نوداب اعكو
لريقوووات إه اتيوووام اإلدارة ا مريكيوووة علفليوووطينييه يوووأنيم درار تاطيوووا اعيوووءم عوووم يوووذكر أه اعووورئيس اعفليوووطين  

 30نييواه/  أيريوا  د  1محمدد لياس حادا اعتااده ديشكا ينار موا اإلدارة ا مريكيوة. ففو  اعفتورة موا يويه 
عقوووار موووا اعميوووؤدعيه ا موووريكييه ياإلضوووافة  رياوووة  30ده لقووود اعفليوووطيني 2011تشوووريه اعاوووان /  نووودفمير  

 عقارات تمت  ءا اعمرحلة اانتقاعية ييه اعرئيييه.

د ءا ىذه اعفترة يادر اعميؤدعده اعفليطينيده دقدمدا تفاصيا دمداق  د ورائط دردددا للوس مداقو  اعطور  
عيوود اعييايووة ا مريكيووة اعتوو  التموودت اخ وور. عووم تاموور ىووذه اعجيوودد اعكايوور حيووث قوورر اعوورئيس اعت لوو  لووه تقا
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دعاقووودد دتدقووو  لوووه انتقووواد انتياكوووات إيووورائيا عحقووود  اإلنيووواه دايوووتمرار اعامليوووة اإليوووتيطانية. دكووواه ميووورر 
اإلدارة ا مريكيوووة لووودم دلوووم حوووا اعوووددعتيه أنوووو يجاوووا اعدايوووات اعمتحووودة متحيوووزة دتغيووور اعمدقووو  إعوووس إمكانيوووة 

ا. دعووم يكووه ىنوواي أي تنووازات يووا دألطووت رئوويس اعوودزرار اإليوورائيل  اعمصووادقة حاعووة دافوو  اعطرفوواه للووس حوو
ينيوواميه نتنيوواىد قوودة فيتوود ضوود حووا اعووددعتيه. دىنووا مفارقووة يووا رة، فقيووا لقوودد جالووت اعدايووات اعمتحوودة حووا 
اعووددعتيه اعشوورط اعرئييوو  عفووتح محاداووات ريوومية مووا منظمووة اعتحريوور اعفليووطينية. دلنوودما الترفووت اعمنظمووة 

يووورائيا داعدايوووات اعمتحووودة ديقيوووة اعاووواعم طريقوووا نحووود  1391م يحوووددد لوووا فقووود  لقوووت إجمالوووا فووو  فليوووطيه دا 
اعيوووءم. داتيوووم لريقوووات اعووورئيس ا مريكووو  تراموووب يأنوووو مووونح غطوووار عوووضرار ا كاووور تطرفوووا يووويه اعووورأي اعاوووام 

عقود تقودمنا 4 »داعميؤدعيه دعم ياود فريقوو ميوتادا عمداجيوة إيورائيا حودا أي مدضودع. ديمضو  لريقوات قوائء
عيم يمداقفنا حدا اعتدصوا عيوءم دائوم. دنظورا عورفض اعحكدموة اإليورائيلية اعحاعيوة حوا اعوددعتيه فوإه جييوده 
غرينيءت مماا ترامب ف  اعمفادضات اعددعية دجارد كدشنر، ميؤدا مل  اعشر  ا ديط يرفضاه مناقشوة 

عمرحلة ما قيا أديلد، يقدا لريقوات  -علدرار أي مه اعمدضدلات اعجدىرية اعضردردية عليءم. دكأننا لدنا
ديوودده االتوورا  ياعتنووازات اعمؤعمووة اعتوو  قوودميا اعفليووطينيده مووه أجووا اعيووءم دالتوورافيم يإيوورائيا دقيوودعيم 

 % مه فليطيه اعتاري ية.22يددعة للس نيية ا تتجادز 

ت أىميووة اعقوودس عفليووطيه. مووا دأشووار لريقووات إعووس تأكيوود اعفليووطينييه عمياوودث ترامووب فوو  داحوود مووه اعلقووارا
مووه اعميوويحييه  -احتوورام اعرايطووة اعتوو  تووريط ا ديوواه اعاءاووة ييووا. دتظووا اعمدينووة فوو  قلووب اعشوواب اعفليووطين 

نودلم جاوا اعقودس لاصومة مفتدحوة علجميوا داعقودس اعشورقية لاصومة »داعميلميه. دموه ىنوا يقودا لريقوات4 
يووحب مدضوودع اعقوودس »اعوورئيس ترامووب اعشووير اعماضوو   ديوودا مووه ذعووي قوورر«. علددعووة اعفليووطينية اعميووتقلة

دىووو   طووودة شوووجات اإليووورائيلييه للوووس مداصووولة ييايوووات احوووتءا اعقووودس اعشووورقية دترحيوووا « لوووه اعطادعوووة
 اعفليطينييه ياعقدة مه اعمدينة. 

دير  لريقات أه االترا  ياعقدس كااصومة إليورائيا ي ور  اعقورار اعصوادر لوه مجلوس ا موه اعوددع  رقوم 
داعمياا  اعاام اعذي يمنا اعييطرة للس ا راض  ياعقدة دينواقض أيضوا قورارا موه اعدايوات اعمتحودة لوام  412

أه اعدضووا اعنيوووائ  علقووودس يجوووب يحاوووو موووه  ووءا اعتفوووادض دأه اعدايوووات اعمتحووودة ا تاتووور  يضوووم  1331
 إيرائيا علقدس اعشرقية أد تدييا حددد يلدية اعقدس.
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اخه يمدضدع ه ور دىود يوحب مدضودع اعءجئويه لوه اعطادعوة. دىود ياموا  دقاا لريقات إه ترامب منشغا
ىذا مه  ءا ت يض اعدلم ا مريك  عمنظمة إغااة دتشغيا اعءجئيه  أدنردا  داعتو  تقودم اعودلم اعضوردري 

 عءجئيه اعفليطينييه.

يواعقدا إنوو لنودما د وتم «. اإلنوذار اعنيوائ »إعوس « اعصوفقة اعكيور »دتيارا لريقات، ماذا ياود  فقود تحدعوت 
قرر اعرئيس ترامب االترا  ياعقدس كااصمة إليرائيا فإنو دضا اعفليطينييه فو  دضوا حورج دانضوم إعوس 

ديضوي  إه «. دجددنوا داعتميوي ياعقوانده اعوددع »دعكنيوا عييوت عايوة يوا ىو  لوه « عاية اعلودم»إيرائيا ف  
اوووا اعدايوووات اعمتحووودة غيووور صووواعحة علاوووب اعييايوووة تقوووا  وووارج اعقوووانده اعوووددع  دااجمووواع اعييايووو  يشوووكا ج

ددراعديوويط اعرئييووو  فووو  اعشووور  ا ديووط. ديووور  لريقوووات أه فليوووطيه ىوو  امتحووواه فاشوووا علمجتموووا اعوووددع . 
 ديجب للس اعااعم أه ييدأ يمحايية إيرائيا للس  رقيا علقانده اعددع  د ل  مظلة ددعة علمفادضات.

ترامب له قراره قام اعفليطينيده يمقايلة قادة لدد مه اعوددا  ديشير علجيدد اعددعية حيث قاا إنو منذ إلءه
رديوويا داعصوويه داعيايوواه دجنوودب أفريقيووا داعينوود إعووس جانووب ااتحوواد  -اعتوو  يمكووه أه تيوويم فوو  تحقيوو  اعيووءم

ا درديوو . ديوويلق  اعوورئيس ليوواس فوو  ا يوويدع اعمقيووا  طايووا أمووام مجلووس ا مووه عتقووديم رؤيتووو حوودا اعيووءم 
طة انت ايووات تضووم اعفليووطينييه فوو  اعشووتات مووه أجووا تديوويا اعتمايووا ددلووم اعءجئوويه دتقديووة دت طووط اعيوول

صوومدد اعشوواب اعفليووطين  فوو  اعضووفة. دياتقوود لريقووات أه اعوورئيس ترامووب د يووياب  اطئووة دضووا اعقضووية 
كءلووب اعفليووطينية موورة أ وور  للووس ا جنوودة اعددعيووة. د ووتم يوواعقدا إه لجووز إدارة ترامووب لووه اعقيووام يووددرىا 

نزيوووو يفوووتح اعيووواب أموووام أطووورا  أ ووور  عكووو  تلاوووب ددر اعديووويط. ديجوووب أه ييووودأ ىوووذا يإطوووار زمنووو  إلنيوووار 
نشوووار ددعووووة فليوووطينية للوووس حووووددد لوووام  دلاصوووومتيا اعقووودس دىووود اقتووووراح كررتوووو دأكدتووووو  1391ااحوووتءا دا 

للوس لءقوات دافئوة اعجاماة اعاريية دييحصا اعفليطينيده للوس حقود  ا ينوازع ييوا أحود دتحصوا إيورائيا 
فقط ديجيدد ددعية يمكننا أه نااعر اعتدازه غير اعاوادا فو  اعيولطة، نحوافظ للوس اعقوانده »ما ددا اعمنطقة 

 «.اعددع  دنايد اعطري  عميتقيا ا ما داعحرية داعاداعة داعيءم
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 بوجين هقل إلى عباص مالحظاث لترامب«: الحياة»وسيز الخارجيت الفلططيني لـ 

 2012\2\14الحياة     امر إلياس س -موسكو 
رأ  دزيوور اع ارجيووة اعفليووطين  ريوواض اعموواعك  أه اعنقوواط ا يايووية فوو   طوواب اعوورئيس محموودد ليوواس أمووام 
مجلوووس ا موووه، تيلووودرت ياعكاموووا ياووود جداتوووو اإلقليميوووة داعددعيوووة. فووو  اعدقوووت ذاتوووو، قووواا دزيووور اإلدارة اعمدنيوووة 

موه اعداضوح أه تراموب أ يور اعورئيس يودتيه أانوار ااتصواا اعيواتف   إنوو« اعحيواة»اعفليطين  حييه اعشي  عوو 
 «.يأه اعفليطينييه ا يريدده مفادضات

دأكوود اعموواعك  أه ىوود  زيووارة اعوورئيس اعفليووطين  داعدفوود اعمرافوو  مديووكد داجتمالووو يوواعرئيس فءديميوور يوودتيه 
ئح اعوردس اعم لصوة فو  ىوذا اعشوأه، داعقيادة اعرديية، ىود ايوتكماا اعحوراي اعفليوطين  داايوتماع إعوس نصوا

عتحديد اع طودات اعمقيلوة فو  مداجيوة قورار اعييوت ا يويض االتورا  ياعقودس لاصومة إليورائيا دنقوا اعيوفارة 
 ا ميركية إعييا.

أه اعوورئيس ا ميركوو  ددناعوود ترامووب طلووب فوو  اتصوواا مووا يوودتيه « اعحيوواة»دكشوو  اعموواعك  فوو  حووديث إعووس 
 «.مءحظات ف  شكا ش ص »عرديية، أه ينقا إعس لياس علتازية يضحايا اعطائرة ا

دنفس اعدزير اعفليطين  أه يكده يدتيه فو  صودد اعتديوط يويه اعيولطة اعفليوطينية داإلدارة ا ميركيوة. دأشوار 
، مشووددًا للووس لوودم اعتاامووا مووا اإلدارة ا ميركيووة «محووادات يووايقة علتديووط مووه أطوورا  كايوورة»اعموواعك  إعووس 

عكنو رأ  ف  اعمقايا أنو ا يمكه شطب اعددر ا ميركو ، داعمطلودب «. ة اعقرار حدا اعقدسما دامت متيني»
 «.كير اعييمنة ا ميركية»

دأدضوووح اعمووواعك  أه اعقيوووادة اعفليوووطينية توووراىه للوووس شووواييا داعمدقووو  اعاريووو  داإليوووءم  دكوووذعي ددا لووودم 
 اانحياز عمداجية قرارات ترامب.

ايوتمانا منوو إعوس كايور موه ا فكوار »ائر زيارة لياس داعلقار ما يدتيه، دقواا4 دألرب اعماعك  له رضاه عنت
، دزاد أه اعجانب اعردي  قّدم ااجتمواع أيضوًا للوس «داعنصائح اعت  ينتااما مايا يكا جدية دكا ميؤدعية

 «.كاه اجتمالًا ميمًا دلميقًا دذا ماز »أنو 
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ميرك  عاملية اعتيدية دّعس ديات جزرًا موه اعماضو . دقواا دشدد اعدزير ف  اعلقار للس أه زمه ااحتكار ا 
، دأدضوح أه اعجانوب اعفليوطين  «2اعرياليوة زائودًا »إنو عم تُيَحث صيغ جديدة ما اعجانب اعردي  مه قييوا 

ا يمانا ف  إضافة أي ددعة إعس اعريالية عتفايليا، أد االتماد للس هعيوات جديودة، شورط اعدصودا إعوس قيوام 
طينية ميووووتقلة فوووو  لاصوووومتيا اعقوووودس اعشوووورقية ضوووومه لمليووووة مفادضووووات محووووددة ييووووق  زمنوووو ، ددعووووة فليوووو

 ديمرجايات اعقرارات اعددعية.

مووه اعداضووح أه ترامووب أيلووغ »إه « اعحيوواة»إعووس ذعووي، قوواا دزيوور اإلدارة اعمدنيووة اعفليووطين  حيوويه اعشووي  عووو 
 –، دزاد اعشوي  اعوذي حضور عقوار ليواس«تيدتيه أانار ااتصاا اعياتف  أه اعفليوطينييه ا يريودده مفادضوا

أدضوووحنا أننوووا دافقنوووا للوووس جميوووا اعميوووادرات اعمطردحوووة علحوووا يموووا فييوووا دلووودة يووودتيه إعوووس اجتمووواع »يووودتيه4 
، دأشووار إعووس أه رديوويا تملووي لءقووات متدازنووة مووا م تلوو  ا طوورا  مووا يؤىليووا علاووب ددر اعديوويط «اءاوو 

إعس ددر ردييا اعداضح ف  اعمصاعحة اعفليوطينية. دقواا إه  اعنزيو عدحدىا أد ضمه أي إطار ددع ، دأشار
 اعلقار تطر  إعس مداضيا اعيياحة داعتااده ااقتصادي.

اعتداصووا مووا »دفوو  اعيوودم اعاووان  عزيارتووو رديوويا، دلووا اعوورئيس اعفليووطين  محموودد ليوواس ميوولم  رديوويا إعووس 
س مجلوس اعمفتويه عرديويا ااتحاديوة رادي دأطلوا ليواس مفتو  رديويا، رئوي«. مدينة اعقدس، دشد اعرحاا إعييا

، دأدضوووح  طووودرة «اانتياكوووات اعميوووتمرة دا  طوووار اعمحدقوووة يحووو  اعمدينوووة دمقديووواتيا»لووويه اعوووديه، للوووس 
 الترا  اعرئيس ا ميرك  ييا لاصمة إليرائيا، دقراره نقا اعيفارة ا ميركية إعييا.

لم فليووطيه، كمووا أكوود دلووم اعمفتوويه مدينووة اعقوودس دجوودد مفتوو  رديوويا فوو  اعلقووار مدقوو  اعميوولميه اعووردس اعوودا
مدقو  يودتيه اعاايوت موه ميوأعة »لاصمة عددعة فليطيه، درفضيم اعقاطا إلوءه تراموب. داموه لويه اعوديه 

 «.ددعة فليطيه دايتقءعيا دييادتيا، ما االترا  ياعقدس اعشرقية لاصمة عيا

اعديه اعميلميه موه م تلو  ا قواعيم داعجميدريوات  دلقد لياس عقار مدياًا ما لدد كيير مه اعمفتيه درجاا
 اعرديية ذات اعغاعيية اعميلمة، دقدم عيم شرحًا دافيًا له اعقدس، دا  طار اعمحدقة ييا.

ددجو محمدد اعيياش قاض  قضاة فليطيه، ميتشار اعرئيس علشؤده اعدينية داعاءقات اإليءمية دلدة إعوس 
 ؤتمر ييت اعمقدس اعمقرر لقده ف  اعقدس ف  نيياه  أيريا  اعمقيا.اعمفتيه اعردس إعس اعمشاركة ف  م
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دياد اعحصدا للس دلم يياي  موه اعكورمليه، يداصوا اعجانوب اعفليوطين  حشود ممالو  اعوديانتيه اعميويحية 
داإليءمية عدلم اعمدق  اعرافض قرارات ترامب. ديتدقا أه يلتق  لياس اعيدم ا رياوار موا اعيطريوري كيريوا 

 ري اعكنيية ا رادذكيية اعفليطينية.يطري
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 الفلططيييون واضتبدال موضكو بباريظ

 2012\2\14  األردنيةالغد   أحمد جميل عزم
يرائيلييه أجندة أىم مااعميا حاعيًا ترتيب جيية يدرية، د"اعتديا اعيرطان " قدر اإلمكاه فو  اعضوفة  عد  اإلي

ده فيرادحووده مكووانيم يأىوودا  داضووحة اعغرييووة، للووس التيووار أّه "اعقوودس ُرفاووت لووه اعطادعووة"، أّمووا اعفليووطيني
دعكه دده أجندة لملية دا ليًا أد  ارجيًا، ده ر مااعم مرادحة اعمكاه، ايتيداا مديكد يياريس ياعيحوث لوه 

 دييط يءم، داعيؤاا ىا فرص اعردس أفضا مه اعفرنيييه  

ذ  اعتقوس اعورئيس اعفليوطين  محمودد ليواس ااانويه اعفائووت، فو  مديوكد، يواعرئيس اعرديو  فءديميور يوودتيه، دا 
أكووود رفضوووو اعديووواطة ا ميركيوووة فووو  لمليوووة اعيوووءم، فإّنوووو أشوووار إعوووس أّه "ا موووانا عووود  فليوووطيه  ه تكوووده 
اعدياطة ف  لملية اعتيدية متاوددة ا طورا  كاعرياليوة دددا أ ور  موه قييوا اخعيوة اعتو  توم ايوت داميا فو  

 اعمفادضات ما إيراه حدا يرنامجيا اعنددي". 

اعطرفوواه ا ميركوو  داإليوورائيل ، دقوود دضوواا جووزرا ا ييووتياه مووه التمادىمووا للووس ترتيووب اعدضووا فوو  ييوودد 
يووودرية، للوووس اعجانوووب اعرديووو ، فاعلقوووارات دااتصووواات اعياتفيوووة اعرديوووية اإليووورائيلية، تتزايووود، دتكووواد تصوووا 

موا حودث اعيويت اعفائوت، عمرحلة دجدد  ط يا ه، ييه رئيس اعدزرار اإليرائيل  ينيواميه نتنيواىد، ديودتيه، ك
لنوودما يوواىم اتصوواا ىوواتف  فوو  احتوودار اعمدقوو  فوو  يوودرية، ددقوو  اعيجوودم اإليوورائيل  ىنوواي. دىوود مووا يووأت  
للس ا غلب ضمه دلودد مديوكد ترتيوب اعدضوا، اعمقيوا، داعاموا للوس تقوديم ضومانات يريودىا اإليورائيليده 

 يشأه اعدجدد اإليران ، دحزب ا ، ف  يدرية. 

اإليوووورائيل  فوووو  يوووودرية، دضوووواا جديوووودا فوووو  ماادعووووة اعييايووووات اإليوووورائيلية.  -اعتنيووووي  اعرديوووو  يدِجوووود ىووووذا
فمديووكد، عييووت داشوونطه. فياعنيووية عضميووركييه داإلدارات ا ميركيووة، ىنوواي دحوودة لضوودية مووا اإليوورائيلييه، 

اإليوورائيل  فوو  يتالوو  فوو  جووزر منيووا يتصوودرات دينيووة دمذىييووة داقافيووة، دفوو  جووزر ه وور يحيووايات قوودة اعلوودي  
اانت ايووووات ا ميركيووووة، دكووووء ا مووووريه غيوووور مدجوووودديه فوووو  اعحاعووووة اعرديووووية. دياعتوووواع  تنيوووو  مديووووكد مووووا 

 اإليرائيلييه مقايا مكايب ماينة.        

دحتوووس اخه كانوووت أىوووم اعمكايوووب اعرديوووية لووودم االتوووراض اإليووورائيل  دلووودم تأعيوووب داشووونطه ضووود اعاموووا 
ات رديووية عةيوورائيلييه، يشووأه ضوويط دعجووم اعدجوودد اإليرانوو  فوو  يوودرية، اعرديوو  فوو  يوودرية، مقايووا ضوومان



 

 26فلططيييتشــــؤون 
 

د ّه اعجانوب اإليوورائيل  غيوور مانوو  ييوقدط اعحكووم فوو  يوودرية، دده مارفووة اعيوديا اعقووادم. دعكووه مووا اعمرحلووة 
اعجديوودة فوو  يوودرية، ييوودد أه اإليوورائيليده يطوواعيده مديووكد ياعدفووار ياعتزاماتيووا حتووس اعنيايووة، يضوويط  ريطووة 
ا دضاع اعجديدة ف  يدرية ياعتشاري ما اإليورائيلييه، اعوذيه يفضولده اعنفودذ اعرديو  فو  يودرية، للوس أي 
نفووودذ ه ووور. ياعمقايوووا فوووإّه اعووووردس، ياووود أه حققووودا أغلوووب مطووواعييم فوووو  يووودرية يووواتدا أقوووا حاجوووة علمدافقووووات 

ة اعءجئيه دا  مواد اعفدضوس ا ميركية داإليرائيلية،  صدصًا أه اعيد  ا ميرك  ف  يدرية محددد ىد لدد
ىنوواي قوودر اإلمكوواه،  دفووًا مووه ايووتمرار يوودرية قالوودة عقوود  منادئووة عيووا. دىووذا يانوو  أّه مديووكد عوود أرادت قوود 
تيووت دم اعدرقووة اعيوودرية علضووغط للووس اعجانووب اإليوورائيل  فوو  اعملوو  اعفليووطين ، يوودار عتحريووي اعتيوودية أد 

 عجم اايتيطاه. 

 يا عفاا ذعي  عكه اعيؤاا عماذا تحتاج ردي

يحوورص اعجانووب اإليوورائيل  دائمووًا للووس فصووا أي ملوو  إقليموو  لووه ملوو  اعتيوودية، يووا يقوودم دائمووًا يايووت دام 
 أدرا  إيراه دحزب ا ، عحر  اانتياه له اعمدضدع اعفليطين . 

امه ف  ضدر لدم إيرام اعمصاعحة اعفليطينية دلدم تجديد أطر اعاما اعفليطينية دلدم تفايا حموءت اعتضو
لاعميوووًا دلرييوووًا، دلووودم تنفيوووذ قووورارات اعمجلوووس اعمركوووزي اعفليوووطين ، فووو  اجتماليوووو اعلوووذيه جريوووا فووو  ا لووودام 
ا  يوورة، دفوو  ضوودر اعفتوودر اعاريوو  عتحريووي اعملوو  اعفليووطين ، ا يدجوود عوود  اعقوود  اعددعيووة اعم تلفووة دافووا 

 ذكر ف  فرض لملية تيدية يلمية. حقيق ، أد شادر يقل  أد مصلحة علتحري دايتامار جيد دأدرا  قدة ت

ا جنووودة اعفليوووطينية اعحقيقيوووة ىووو  ذاتيوووة ياعدرجوووة ا دعوووس، تيووودأ يإلوووادة تفايوووا "اعقييلوووة اعفليوووطينية" اعااعميوووة، 
داعتنيي  ما اعشركار اعارب جوديًا  صدصوًا موا ا رده دمصور، حيوث ا تيودد دجيوات اعنظور مدحودة تماموًا 

 كية. داعتحري للس ىذه ا صادة ا ييدد فالًء.  يشأه ملفات، منيا اعدياطة ا مير 

فوو  ضوودر لوودم تجديوود اعووذات فليووطينيًا، دلرييووًا، ا تيوودد أدرا  اعقوودة اعفليووطينية كافيووة، عجاووا مديووكد أد أي 
قودة لاعميووة، تقوودم يووددر حقيقوو ، دىووذا مووا حوودث مووا يوواريس اعتوو  تدعووت عيووندات زلووم أنيووا يووتدجد هعيووة ددعيووة، 

عيووة، دانتيووس ا موور عمووؤتمر مضووس لليووو اخه، أكاوور مووه لووام، يووء أي مضوومده لملوو ، دتوودلد عمووؤتمرات دد 
 دده أفكار علتيدية، ددده الترا  فرني  ياعددعة اعفليطينية، كما كانت اعدلدد.
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 محالمت غائبت

 2012\2\14  العربي الجديد  أنطوان شمحت
يوور يوودتيه، ااانوويه، أنووو عووم ياوود فوو  ديوواو أيلووغ اعوورئيس اعفليووطين ، محموودد ليوواس، اعوورئيس اعرديوو ، فءديم

قيدا ددر اعدايات اعمتحدة دييطا ف  اعمحاداات ما إيرائيا يييب أفاواا داشونطه أ يورا، ا يويما الترافيوا 
ياعقوودس لاصوومة عددعووة ااحووتءا. دقوواا ليوواس إنووو يريوود هعيووة ديوواطة جديوودة مديوواة، يمكووه أه تتووأع  للووس 

ة دددا أ ور ، للوس غورار اعنمودذج اعوذي ايوت دم إليورام ااتفوا  اعنوددي موا يييا اعماواا موه اعرياليوة اعددعيو
 إيراه. 

قوود ا يكوووده أمووور تقيووويم اعديووويط داخعيووة كافًيوووا إذا عوووم يقتوووره يوووإجرار محاكمووة فليوووطينية لاموووة عكوووا موووا تيووومس 
ات اعمطلديوة، اعاملية اعييايية. دعاا ا كيد أنو ف  حواا حوددث محاكموةي كيوذه، عوه ياودم اعفليوطينيده ا دد 

يوودار علتشوو يص أد عءيتحصوواا، دىوو  مناوودرة ىنووا دىنوواي فوو  يطووه جيووا شوواى  مووه اعدرايووات داعمقوواات 
 دأدرا  تقدير اعمدق ... إع . 

إذا مووا يوودأنا يمحطووة اعنقوود اعووذاتّ ، فوواعمطلدب موواًء ىوود اعدقوود  أمووام  طووأ دقاووت فيووو قيووادة منظمووة اعتحريوور 
د، دياتيووره لوواعم ااجتموواع اعفليووطين ، جميووا ىووءا، يحووّ  يماايووة اع طووأ اعفليووطينية عوود  تدقيووا اتفووا  أديوول

ا كيووور، دىووود قيدعيوووا تقيووويم أرض فليوووطيه اعتاري يوووة يووويه اعشووواب اعفليوووطين   يووواكه ا رض ا صوووءن   
داعحركووة اعصووييدنية ممالووة يإيوورائيا  يمووا ىوو  ددعووة ميووتامريه تدعوودا تيجيوور ماظووم يووكاه اعيلوود ا صووءنييه 

م . ديرأي ىءا، الترا  منظمة اعتحرير يإيرائيا يّرأىا موه كدنيوا ددعوة ايوتامارية ايوتيطانية، ديلب أرضي
ديوّرأ اعصووييدنية مووه يوومة اعانصوورية، دشووّرع عيووا مجوواا تقوديم نفيوويا لاعمًيووا "حركووة تحووّرر". دللووس  لفيووة ىووذه 

ا ددعووة ييدديووة، أي تطوواعييم اإلنجووازات علحركووة اعصووييدنية، تطاعووب إيوورائيا اعفليووطينييه اخه يوواالترا  ييوو
يوواعت ل  لووه اعردايووة اعتاري يووة اعفليووطينية عصوواعح اعردايووة اعصووييدنية. دتشووتط فوو  ددعووة ااحووتءا ىووذه ا يووام 
دلوووواد  انطلقووووت منووووذ نحوووود لقوووود تلّووووح للووووس أه ييووووتند اع طوووواب اعييايوووو  اإليوووورائيل  اعاووووام حيوووواا اعقضووووية 

 يطيه، أكار مه اايتناد إعس حاجات إيرائيا ا منية. اعفليطينية إعس اعحقد  اعتاري ية علييدد ف  فل

دموووه ناحيوووة إيووورائيا، قووودمت اعدايقوووة اعتل يصوووية عموووؤتمر مايووود أيحووواث ا موووه اعقووودم  اعوووذي لقووود أ يووورا فووو  
جاماوووة توووا أييوووب، إشوووارات قديوووة إعوووس ماىيوووة اعتفكيووور اعيوووائد فييوووا اخه، موووه طريووو  إشوووارتيا إعوووس أه ممالووو  



 

 28فلططيييتشــــؤون 
 

ذيه تحووودادا فووو  اعموووؤتمر، لرضووودا أجنووودة داضوووحة مفادىوووا يوووأه "اعتقووودم اعييايووو  فووو  اعحكدموووة اإليووورائيلية اعووو
اعمدضدع اعفليطين  عيس مطردًحا اعيدم للوس جوددا ا لمواا"، دأنوو "ا فائودة موه أي  طودةي ميموةي فو  ظوا 
لوودم دجوودد شووريي عوود  اعطوور  اعاووان ". دمووه دجيووة نظوور ىووؤار، ُياتيوور ليوواس رئيًيووا ضووايًفا، دكمووه انتيووس 
ددره، فكوووم يووواعحري ياووود أه لوووارض حووو  قيوووام ددعوووة اعييووودد فووو  اع طووواب اعوووذي أعقووواه فووو  اجتمووواع اعمجلوووس 

 اعمركزي اعفليطين . 

دمووه مدقووا اعمتووايا، يمكووه اعقوودا إه اعوورائر فوو  ددعووة ااحووتءا إزار اعميووأعة اعفليووطينية فوو  اعدقووت اعحوواع  
 مدقفاه4 

ب يانتيوواز فرصووة دجوودد إدارة أميركيووة دالمووة إعووس أياوود ا دا، مدقوو  أحووزاب اائووتء  اعحكوودم  اعووذي يطاعوو
% مه مياحتيا، إعوس إيورائيا، للًموا 90اعحددد ماا اعحاعية، دضم مناط  ج ف  اعضفة اعغريية، اعت  تيلغ 

 أه فرض دقائا للس ا رض ت دم ىذا اعضم عم يتدق  يدًما. 

ة ا  طووور حاعًيوووا. دعووووذا يجوووب ات وووواذ اعفليووووطين  ىووود اعمشووووكل -اعاوووان ، مدقووو  يوووور  أه اعصوووراع اإليووورائيل 
 طوودات فدريووة عمداجيتيووا، د صدًصووا علمحافظووة للووس إيوورائيا "ددعووة ييدديووة دديمقراطيووة". دياتقوود أصووحاب 
ىذا اعمدق ، دىم مه أحزاب اعماارضة، أنو عيس فقط ا يمكه اعتدصا إعس نظام إقليمو  جديود، يوتم إشوياره 

يايووية للنيووة مووا ددا لرييووة يووّنية، تيحووث لووه تاوواده مووا للووس رؤدس ا شووياد  تقوو  فوو  صووليو لءقووات ي
إيرائيا ضد تيديدات مشتركة د صدًصا إيراه  مه دده حددث تقّدم ف  اعمدضدع اعفليوطين ، يوا يويجاا 
لدم ات اذ قرار إيرائيا تتدىدر نحد داقوا اعددعوة اعداحودة يويه نيور ا رده داعيحور اعمتديوط أيًضوا. دفو  رأي 

فصواا لوه اعفليوطينييه أموًرا حتمًيوا، ياتفوا  أد ليور  طودات ميوتقلة، موه  وءا اعمحافظوة ىؤار، ُياتير اان
 للس مصاعح إيرائيا ا منية اعحيدية. 

اعمدقفوواه يتقايووماه إًذا قالوودة مشووتركة، ىوو  تجاىووا اعفليووطينييه دحقوودقيم. دتحتوواج مداجيتيمووا إرادة دطنيووة 
 أكار مه حاجتيا دييطا نزييا أد غير نزيو.
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 الزئيظ عباص: صاحب قضيت ومشزوع ضالم..!

 2012\2\14  أمين لالعالم  د.ناجي صادق شراب
تءا ييقوووس اعووورئيس ليووواس رموووزا دطنيوووا دمجيووودا عميووويرة نضووواا دطنووو  طديلوووة موووه أجوووا اعتحووورر موووه ااحووو

اإليرائيل  داعينار اعيلم  عددعة ديمقراطية مؤمنة ياعيءم  يارا علتاايش دنيذا علان  اعميولح دقتوا اعمودنييه، 
رؤيتو اعييايية ى  نفس اعرؤية اعييايية عمه يي  مه قيادات ييايية تماوا مرحلوة اعنضواا دتتينوس اعيوءم 

 كأحد أىم ركائز اعاما اعدطن  اعفليطين .

عادايووت اعدطنيوة اعفليووطينية، دعوود كوواه كوذعي عدقووا للووس إتفاقووات تيودية دعوويس يووءم منووذ دقووت عوم ي وورج لووه ا
طديا.. ىد يريد تيدية يءم مينية أدا للس إيتاادة اعحقد  اعفليوطينية، داعحو  فو  قيوام اعددعوة اعفليوطينية 

يا، عووذعي همووه يحووا اعميووتقلة كووأي ددعووة أ وور ، ديووا قرب ىوود عووم دعووه يقيووا يأقووا مووه ددعووة إعووس جانووب إيوورائ
اعووددعتيه كيعيووة عحووا اعصووراع اعمركووب داعماقوود مووا إيوورائيا. عكنووو فوو  اعدقووت ذاتووو كوواه يوودري موواذا يانوو  قيووام 
ددعة يجدار إيرائيا، دكاه يدري دقوائا اعجغرافيوا داعتودا ا اعيوكان ، دعوذعي مفيدموو علددعوة اعفليوطينيو أقورب 

عوو انوو يريود ددعوة تؤكود للوس اعحقود  اعفليوطينية و دفو  مرحلوة  علددعة اإلنيانية اعمشتركة. ا ياس فو  اعفكورة
احقوة ددعوة منفتحوة للووس موه حدعيوا رؤيوة فوو  إدارة دحوا اعصوراع.. فو  اعصوودرة ا دعوس إدارة علصوراع، دفوو  
اعمرحلة اعءحقة حا علصراع، دىذا يحتاج عدقوت دزموه عتحقيو  اعتاوايش اعمتيوادا، داعقيودا يواخ ر فو  إطوار 

 يية مرنة.كيندنة ييا

يمانووو ياعيووءم عوويس مجوورد  ا يوواس فوو  اعحووا لنووده اعحقوود  اعفليووطينية، دمووه ىنووا تميووكو يحووا اعووددعتيه. دا 
تيوودية اد حووا يقوودر مووا ىوود مشووردع ييايوو  حاضوور دميووتقيل ، يقوودم نفيووو للووس أنووو صوواحب رؤيووة ييايووية 

ه شوورلية ادريووة اعقيووادة دمشووردع ييايوو ، عووم يتغيوور داايووت، دىووذا احوود مصووادر قوودة اعوورئيس. دعووم يت لووس لوو
اعتاري يووة، فيوود ياتيوور نفيووو إمتوودادا عيووذه اعشوورلية، دعووم ينفصووا لنيووا ا فوو  يووياقيا اعييايووس دا فوو  يووياقيا 
اعتوواري س. دمووه منووا ا يتووذكر غصووه اعزيتووده اعووذي حملووو اعوورئيس لرفووات، ىوود نفووس اعغصووه اعووذي يحملووو 

 اعرئيس لياس.

ه درايوووة مامقوووة علفكووور اعصوووييدن  داعفكووور اعييايووو  اعحووواكم فووو  عقووود أدري اعووورئيس ليووواس منوووذ اعيدايوووة دلووو
إيوووورائيا، دطيياووووة اعمجتمووووا اإليوووورائيل  موووواذا يانوووو  اعيووووءم  دقوووودة ىووووذا اعوووونير اعووووذي يتاووووارض مووووا اعفكوووور 
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اعصووييدن ، فكوورة إيوورائيا اعكيوور ، دمووه ىنووا محاريووة اعوورئيس داعتحووريض لليووو للووس انووو عوويس شووريكا عليووءم، 
 و اعرئيس انو قد كش  حقيقتيه أياييتيه ف  اعصراع4 كي  ذعي  كا ما قام ي

نما تريد ا رض داعتيديد داإليتيطاه،  -  اه إيرائيا ا تريد اعيءم، دا 

أنيووا توورفض فكوورة حووا اعووددعتيه،  نيووا توودري، دىنووا قوودة اعيصوويرة اعييايووية علوورئيس ليوواس، اه فكوورة اعددعووة  -
 م إليرائيا دا ا حددد ماينة.اعفليطينية إجياض عفكرة إيرائيا اعكير  دتقزي

إيرائيا تريد حدددا مفتدحة، داعرئيس لياس يريد حدددا ييايية مالدموة تموارس موه  ءعيوا اعيويادة اعدطنيوة 
اعفليووووطينية، يااصوووومتيا اعقوووودس اعشوووورقية، دمووووه ىنووووا ماارضووووتو اعقديووووة علقوووورار ا مريكوووو  يوووواإللترا  ياعقوووودس 

للس أحد مرجايات اعفكر اعيياي  علرئيس لياس دىود اعتميوي لاصمة إليرائيا، دىذا اعمدق  يلق  اعضؤ 
ياعياد اعدين  اعحضاري اعذ  تمالو اعقدس، دىذا يفير عنا صءية اعمدق ، داعركيزة اعاانية انوو قود تااموا موا 
اعوووددر ا مريكووو  موووه حقيقوووة أه اعدايوووات اعمتحووودة ددعوووة أحاديوووة اعقووودة ددعيوووا، دا يمكوووه تجاىوووا تأايرىوووا فوووو  

 ، عكه ىذا اإلدراي اعيياي  علددر ا مريك  عم يان  اع ضدع إلمءرات ىذا اعددر.اعمنطقة

دلندما دصا اإلدراي يأه ىوذا اعوددر قود فقود مصوداقيتو موا إدارة اعورئيس تراموب يواإللترا  ياعقودس لاصومة 
ر إليووورائيا، دنزليوووا موووه للوووس طادعوووة اعمفادضوووات عوووم يتوووردد فووو  مياجموووة ىوووذه اعييايوووة، دي طووواب قووودي غيووو
 مييد  تفاجأت يو اعدايات اعمتحدة ذاتيا، داعرئيس ا مريك  نفيو اعذي قاا اه اعفليطينييه ا يحترمدننا.

دعووم يأيووو يييايووة اعاصووا اعتوو  يوودأت تلوودح ييووا اعدايووات اعمتحوودة ضوود اعفليووطينييه يدقوو  اعميووالدات دغلوو  
دتصووليا، دىووذه يوومة أ وور  مووه يوومات مكتووب منظمووة اعتحريوور اعفليووطينية، يووا ىووذه اعييايووات زادتووو إصوورارا 

ش صوووية اعووورئيس ليووواس، يووومة اعانووواد اعييايووو  اعتووو  تميوووزت ييوووا اعقيوووادات اعتاري يوووة اعفليوووطينية، دتوووذكرنا 
ياعمدق  اعتاري   علرئيس لرفات لندما دق  دقاا ا علرئيس ا مريك  كلينتوده، رغوم أه موا كواه ماردضوا 

تصفية اعقضية اعفليطينية مه  ءا ما ييومس يوو"صفقة اعقوره" افضا حاا مما تارضو إدارة اعرئيس ترامب ي
 اعت  أيماىا اعرئيس "صفقة اعتصفية".

داعرئيس ىنا ياير ف  مدقفو ىذا للس اعتميي ياعشرلية اعتاري ية اعتو  رفضوت كوا اعحودا اعيادفوة علتصوفية، 
ألتوور  اعكووا ينزاىتيووا دظووا داعياوود اخ وور انووو عووم ي وودع شووايو منووذ اه توودعس اعرئايووة ليوور انت ايووات دطنيووة 
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مايوورا لووه يرنامجووو اإلنت وواي  اعووذي تقوودم يووو، فقوواا انووو مووا اعيووءم، دمووا اعمقادمووة اعيوولمية اعشوورلية، دضوود 
اعان  داإلرىاب، دقتا ا طفاا داعمدنييه، دىذا منط  دصدقية ف  اع طاب اعييايو ، فكيو  عوو دىود يايور 

قاا دا يرداعقتا يفاوا قودة اعيوءح اإليورائيل  أه يطاعوب له قضية لادعة ياان  شاييا مه ااحتءا داإللت
 ي طاب يياي  يتاارض ما شرلية اعقضية اعفيطينية 

دعيس اعرئيس  ياع  اع طاب داعطديائية، فيد يايش ااحتءا للس ا رض ديراه للوس ياود يونتيمترات منوو، 
عيوووة، ديووودري مووواذا تانووو  اعدايوووات ديووور  قووودة اعيوووءح اإليووورائيل  للوووس ا رض، ديووودري دقوووائا اعييايوووة اعدد 

اعمتحدة  عكنو داقايا ف  مطاعيو اعييايية، اعتو  ا ت ورج لوه اعحود ا دنوس موه اعادايوت اعدطنيوة اعفليوطينية. 
دىووذه اعادايووت ىوو  اعتوو  تقوو  درار اعتصوولب اعتفادضوو  اعفليووطين  دىدفووو إيووراز اعطووايا اإلحتءعوو  داعانصووري 

يدصا رياعة علااعم4 أه إيرائيا ا تريد اعيءم، إيرائيا تتميي يواإلحتءا داعءديمقراط  إليرائيا، يريد أه 
درفووض حووا اعووددعتيه اعووذي ييووتند للووس اعشوورلية اعددعيووة.. ىنووا مووه منظوودر أدييووات اعصووراع دحووا اعنزلووات 
ه اعددعيووة يطلووب ديتميووي ياعحووا اعووداقا  اعقايووا علتنفيووذ، دىووذا مووا يفيوور عنووا ىووذا اإلنجوواز اعووددع  يقيوودا فليووطي

ف  ا موم اعمتحودة ددعوة مراقوب درفوا للميوا يجانوب اعالوم ا مريكو ، ديودري اه اعحلودا اعمطلقوة عيوا قدالودىا 
 دأصدعيا داعزمه كفيا ييا.

عيووذا اعوورئيس يشووكا  طوورا للووس إيوورائيا عوويس مووه يوواب اعقوودة اعايووكرية دعكووه مووه  ووءا اعمشووردع اعييايوو ، 
نية تتاامووا مايووا ييووذا اع طوواب اعاقءنوو  اعووذي يرفووا اعغطووار دا طوور مووا يقلوو  إيوورائيا اه تووأت  قيووادة فليووطي

اعيياي  لنيا، دىذا ما حدث فاوء اخه موه أصودات تنتقود د دا مورة إيورائيا دتطاعوب يواإللترا  يفليوطيه 
 ددعة، دييذا اعحضدر اعددع .

محفوا ددعو   اعرئيس درغوم متالوب اعامور عوم ييودأ دعوم يوركه علراحوة اعييايوية فيود كوا يودم فو  لاصومة دفو 
عيؤكد للس مصداقية دلداعة قضويتو. دعوم يتدقو  اعمشوردع اعييايو  للوس اع طواب داعفكورة يوا تينوس اعديوائا 
داخعيات اعت  يمكه اه تحق  دعد جزئيا أىدا  ىذا اعمشردع. دعم يقتصر  طايو للس اعمجتما اعوددع ، يوا 

 عيم  اطب اعمجتما اإليرائيل  مه اعدا ا عيدضح ماذا يان  اعيءم 

داعووورئيس يووودري تماموووا اه موووا حووودث موووا اعووورئيس لرفوووات قووود يتكووورر اانيوووة، دىوووذا موووا نوووراه اعيووودم موووه تحوووريض 
ض انو يؤيد اإلرىواب داعانو  دتوارة يوتيم اعفيواد ديشورار طوائرة دمحادات عةغتياا اعيياي ، تارة يتيم اعتحري
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دىذه عييت كايرة للس اعقضية، دما اعذي يضر إذا حملت إيم ددعة فليطيه دعيكه عنوا طوائرة صوغيرة غودا -
دمحادعة تاميو  حاعوة اإلنقيوام. دىوذه تيقوس نقطوة اعضوا  اعدحيودة  -تتحدا  يطدا جدي ما ددعة فليطيه

ليووطين  اعووذي يأكووا ىووذه اإلنجووازات.. ىووذا اعتحوودي ا كيوور اعووذي يداجووو اعوورئيس فوو  اعوودا ا فوو  اإلنقيووام اعف
 اعفيطين .

يوودري اعوورئيس صووادية اعتحووديات داعمايقووات اعتوو  تداجيووو عوويس فقووط فوو  اعييئووة اعفيووطينية يووا لرييووا دددعيووا. 
جوة عشوايو عيجود  ماوو درغم صادية اعتجدي  عكه موا زاا اعورئيس يجود  ياعيوفينة اعفليوطينية، دىود فو  حا

 حتس ينجد اعجميا مه محادات غر  اعيفينة اعفليطينية..

دييقس اعرئيس قضية ييايية تاير اعجدا و دتيقوس قدتوو موه قودة فليوطيه دشواييا اعمتجوذر للوس أرضوو دييقوس 
ا أه رىانووا ددعيووا عحووا اعووددعتيه دتحقيوو  اعيووءم، دييقووس مفتوواح اعيووءم داعحوورب فوو  يوود اعوورئيس داعتوواري  كفيوو

يحكم للس ش صية اعرئيس، فاعقواده اعكيوار دائموا موا يحكوم للوييم اعتواري  متوأ را. دعلحوديث يقيوة فو  جدانوب 
 أ ر  مه ش صية اعرئيس.

 

  جم بحمد هللا


