
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
   

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 دونم في القدس ألف 02صادرت  "سرائيل"إ "هارتس":
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 اضطرت لمواجهتها بمفردها لوو  لن تسمح إليران بحيازة أسمحة نووية "رائيلإس"نتنياهو: 

 يدعي: الخطوة القادمة لمجيش المصري التصادم مع منظمات غزة إسرائيمي مصدر أمني

 اعها صيانة لمصالحناالختر  اضطررنالكنا  "إسرائيل": لو لم تكن األميركينائب الرئيس 

سددددددرائيمية االسددددددتخبارات اإليدددددددلين: 
ومصر هدي اخترقت دوال عربّية كثيرة 
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 ومصر هي الممعب األكثر نشاطاً رائيمية اخترقت دوال عربّية كثيرة ساالستخبارات اإليدلين:  0
كشؼ الجنراؿ في االحتياط عاموس يدليف الرئيس السابؽ لشعبة االستخبارات  :زىير أندراوس -الناصرة 

العسكرّية )أماف(، كشؼ النقاب عف اختراؽ الجياز الذي كاف يترأسو لعدد مف الدوؿ العربّية مف أبرزىا 
يراف وليبيا وفمسطيف وسورّية.مصر وتو   نس المغرب والعراؽ والسوداف واليمف ولبناف وا 
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وقاؿ يدليف، كما نقمت عنو القناة السابعة اإلسرائيمّية، إّف شعبة االستخبارات العسكرّية تمكنت مف نشر 
ية اإليجابي في جميع المجاالت السياس شبكات جمع معمومات في تونس قادرة عمى التأثير السمبي أو
 واالقتصادية واالجتماعية بيذه الببلد، باإلضافة إلى ليبيا والمغرب. 

ولـ يكشؼ الجنراؿ اإلسرائيمي السابؽ، طبيعة ىذه االختراقات داخؿ المغرب، ولكّف يدليف، الذي يترأس حالًيا 
لمؤسستيف األمنّية معيَد دراسات َأبحاِث األمِف القومي، التابع لجامعة تؿ أبيب، والمرتبط ارتباًطا عضوًيا با

والسياسّية في الدولة العبرّية، أّكد قائبًل إّف مصر ىي الممعب األكثر لنشاطات الدولة العبرّية، الفًتا إلى أّف 
ـّ إحداث اختراقات سياسّية وأمنّية واقتصادّية  1979العمؿ تطور حسب المخطط المرسوـ منذ عاـ  حيث ت

 يره.وعسكرّية في أكثر مف موقع، عمى حّد تعب
وأشار أيًضا، كما أفادت القناة السابعة، إلى أّف نشاط شعبة االستخبارات العسكرّية مف وراء خطوط 

، نجح في تصعيد التوتر واالحتقاف الطائفي واالجتماعي لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائًما ومنقسمة ’عدو’الػ
 لمصري. إلى أكثر مف شطر في سبيؿ تعميؽ حالة االىتداء داخؿ المجتمع ا

 20/10/2013، القدس العربي، لندن
 
األقصىالمسجد لدعم القدس و  اتطالب بتحركوت ...الحكومة تدعو مصر لفتح معبر رفحغزة:  

برئاسة إسماعيؿ ىنية، السمطات المصرية إلى فتح معبر رفح  في قطاع غزة دعت الحكومة الفمسطينية
حكومة في بياف صدر في ختاـ اجتماعيا األسبوعي، وجددت ال بػ"شكؿ حر وطبيعي أماـ حركة المسافريف".

، دعوتيا ألحرار العالـ لكسر الحصار عف قطاع غزة وحضور القوافؿ لحماية حقوؽ 0/01 مساء الثبلثاء
الشعب الفمسطيني اإلنسانية. كما ثمنت الحكومة عاليًا تصريحات الرئيس التونسي المنصؼ المرزوقي 

 غزة. الداعية إلى رفع الحصار عف قطاع
"بالتحية إلى أبناء شعبنا الفمسطيني المرابط في ذكرى انتفاضة األقصى التي عبرت عف  الحكومة وتوجيت

إرادة شعبنا في مقاومة االحتبلؿ"، مؤكدة عمى حؽ الشعب الفمسطيني في امتبلؾ كؿ الوسائؿ المشروعة في 
ىدار حقوقنا المشروعة. و مواجية المخططات االحتبللية الرامية إلى تضييع قضيتنا العادلة و  ت الحكومة دعا 

إلى استمرار الفعاليات والنشاطات لمناصرة المسجد األقصى وفضح مخططات االحتبلؿ وتعزيز صمود 
وطالبت بضرورة تحرؾ جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسبلمي  أىمنا في مدينة القدس المحتمة.

ـ والمناصرة ألىمنا في القدس والمسجد األقصى. كما أكدت أف لبذؿ مزيد مف الجيود لتقديـ كؿ أشكاؿ الدع
"ما يقوـ بو المستوطنوف الصياينة مف اعتداءات إجرامية بحؽ أبناء شعبنا في مختمؼ مدف الضفة الغربية 
ما ىو إال تعبير صارخ عف مواقؼ وسياسات الحكومة اليمينية والتي تمنح المستوطنيف الضوء األخضر 

 تداءاتيا المتكررة بحؽ أبناء شعبنا".لبلستمرار في اع
سمطة في راـ اهلل بتعنتيا وعنادىا في المضي عكس التيار المف جانب آخر، استيجنت الحكومة استمرار 

صرارىا عمى اغتصاب تمثيؿ الشعب الفمسطيني وانفرادىا في تحديد مصيره،  الرافض لممفاوضات العبثية، وا 
 يقـو بو ىؤالء مف بيع لموطف وتنازؿ عف الحقوؽ والثوابت. فيما جددت موقفيا بأف الشعب يرفض ما

وجددت الحكومة مطالبتيا بحماية البلجئيف الفمسطينييف في سورية. كما طالبت بتفعيؿ قضايا األسرى 
األبطاؿ خمؼ القضباف وضرورة توحد كافة الفعاليات والجيات الستمرار التركيز اإلعبلمي عمى قضيتيـ 
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كومة في بيانيا، إف "شعبنا الفمسطيني بما عرؼ عنو مف صبلبة مطالب بتوحيد صفوفو العادلة. وقالت الح
 لمواجية اعتداءات المستوطنيف والتصدي ليـ".

 0/02/0203، فمسطين أون الين

 
 تستغل األوضاع في المنطقة لتصعيد عدوانها "إسرائيل"يوسف رزقة:  3

االحتبلؿ اإلسرائيمي عدوانيا عمى األراضي نددت الحكومة الفمسطينية في غزة بمواصمة قوات  :غزة
يوسؼ رزقة،  .وحذر د .0/01الفمسطينية، والذي كاف آخره استشياد فمسطيني شماؿ القطاع فجر الثبلثاء 

المستشار السياسي لرئيس الحكومة في غزة إسماعيؿ ىنية، مف استغبلؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلوضاع 
الفمسطينية، سواء بالقتؿ أو بمواصمة االعتداء عمى  األراضييا عمى المضطربة في المنطقة لتصعيد عدوان

 المقدسات وبناء المزيد مف المستوطنات.
وقاؿ رزقة لػ"قدس برس": "إسرائيؿ تحاوؿ أف تستغؿ الظروؼ المضطربة في المنطقة لزيادة التوتر في غزة 

ؿ المفاوضات االنحراؼ نحو الممؼ والضفة الغربية، وتحاوؿ أف تربؾ ىذه المنطقة حتى يتسنى ليا في ظ
أو أي موضوعات أخرى، مما يعني اف ىذه المفاوضات  األراضياألمني فقط دوف التطرؽ إلى موضوع 

وأضاؼ: "إسرائيؿ تعيش أفضؿ حالتيا في عبلقتيا مع بعض األطراؼ العربية  تذىب إلى طرؽ مسدود".
لمواجية الممفات  إسرائيؿة محددة وبيف وما أشارت إليو بعض الصحؼ عف تقارب جديد بيف دوؿ عربي

 المختمفة"، كما قاؿ.
 0/02/0203قدس برس، 

  
 فتح الشراكة بمعبر رفح ُيشركها بالحصارحركة قبها: رفض  7

قاؿ الوزير السابؽ وصفي قبيا إف موقؼ حركة فتح الرافض لممشاركة في إدارة معبر رفح مع مصر  :نابمس
اء في الحصار المفروض عمى قطاع غزة. وأضاؼ قبيا في بياٍف لو دليؿ قاطع عمى أف فتح وسمطتيا شرك

أف ىذا الموقؼ وغيره الصادرة عف قيادات فتح ومسؤولي السمطة تتناقض والشعارات التي  31/9 االثنيف
وتمنى  ترفعيا حوؿ حرصيـ لرفع الحصار عف األىؿ في غزة وسعييـ لتحقيؽ المصالحة والوحدة الوطنية.

فتح أف تتحمؿ مسؤولياتيا الوطنية واألخبلقية تجاه قطاع غزة وأف ال تتنكر لمدعوات عمى قيادة  قبيا
مف حماس بفشميا  الصادقة لمتخفيؼ مف معاناة شعبنا وأف ال تذىب بعيدًا باعتبار ىذه الدعوات "اعترافاً 

 إلدارة قطاع غزة".
ف السياسية نمر حماد عف إمكانية مف جية ثانية، قاؿ الوزير السابؽ قبيا إف حديث مستشار الرئيس لمشؤو 

يومًا إذا اعترفت حماس بأخطائيا وأعمنت أنيا جزء مف الحركة الوطنية وليست  05تحقيؽ المصالحة خبلؿ 
المسمميف "خروج عف سياقات الدبموماسية واألدب بالتعامؿ مع اآلخر الفمسطيني".  اإلخوافمف جماعة  جزءاً 

ة وطنيًا ُيعد إفبلسًا وتجاوزًا لكؿ الخطوط الحمراء التي جسدىا وقاؿ إف التعامؿ مع حماس كحركة مرتد
الفعؿ في الميداف "شركاء في الدـ، شركاء في القرار". وأضاؼ قبيا أف ىذه التصريحات تعكس عنجيية 

 وأنانية واستعبلئية مرفوضة في القاموس الوطني الذي تربى عميو المجاىدوف والمناضموف الشرفاء. 

 0/02/0203، الفمسطينية )صفا(وكالة الصحافة 
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 غزةفي صمود المن يحاول أن ُيدمر قمعة كل : عزمنا عمى حماية الجبهة الداخمية ومواجهة حّماد 0

فتحي حماد إنجازات وزارة الداخمية خبلؿ  في الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة استعرض وزير الداخمية
داراتيا. وقاؿ حمادالفترة السابقة، مشيرًا إلى التطور الكبير عمى مس خبلؿ لقاء ، توى الوزارة بكافة أجيزتيا وا 

ضابط مف مناطؽ المحافظة الوسطى أمس: "عزمنا عمى حماية  911سياسي عقدتو وزارة الداخمية بنحو 
الجبية الداخمية ومواجية كؿ مف يحاوؿ أف ُيدمر أو ُيفكر أو تسوؿ لو نفسو بتدمير قمعة الصمود في غزة"، 

بلحقة الوزارة باستمرار لممجرميف والخونة والعمبلء. ونوه إلى أف وزارتو تسير في تطور مستمر، منبيًا إلى م
 مشيرًا إلى وجود حالة عالية مف االنسجاـ الداخمي بيف إدارات وأجيزة الوزارة.

 0/02/0203، فمسطين أون الين

 
 يمة لفشل المفاوضاتحد الخيارات البدأحدود المصر لترسيم و  واألردنالصالحي: تحرك فمسطين  9

 ،القدس العربيصحيفة عاـ حزب الشعب الفمسطيني ل أميف ،بساـ الصالحي أكدوليد عوض:  -راـ اهلل 
 أساسردني المصري المشترؾ لترسيـ حدود دولة فمسطيف عمى ف التحرؾ الفمسطيني األأب ،مس الثبلثاءأ

ة البديمة لمتغمب عمى فشؿ محادثات السبلـ المتحدة ىو احد الخيارات الفمسطيني األمـعبر  0967حدود عاـ 
 تمؾ الحدود. أساسالتي تواصؿ رفض التفاوض عمى  "إسرائيؿ"،مع 

بشكؿ مشترؾ لترسيـ حدود دولة فمسطيف  األردنيوطالب الصالحي بضرورة التحرؾ الفمسطيني المصري 
 األردفرة المفاوضات مع تدفع باتجاه ضرو  إسرائيميةالمتحدة، وذلؾ لقطع الطريؽ عمى جيات  األمـعبر 

 األردنييخضعاف لمحكـ  0967ومصر بشأف الضفة الغربية وقطاع غزة كونيما كانا قبؿ احتبلليما عاـ 
 والمصري.

 أطمقتمذكرة  إلى ، مشيراً إسرائيؿ"ىناؾ تحركا فمسطينيا لوقؼ المفاوضات مع  "أفوشدد الصالحي عمى 
جؿ وقؼ المفاوضات أسطينية، ويجري التوقيع عمييا مف مف قبؿ فصائؿ ومجموعة مف القوى الوطنية الفم

 عممية سياسية في المنطقة. أيةالمتحدة مف اجؿ رعاية  لؤلمـوالتوجو 
البديؿ القائـ عمى ما  اإلسرائيميالمشروع  أساسبمورة استراتيجيتيا عمى  "إسرائيؿ" أفوحذر الصالحي مف 

فكيؾ الوحدة السياسية لمضفة الغربية وقطاع غزة بما ت إعادة، والذي يتمخص في فرض اإلقميمييسمى الحؿ 
 المادي لقياـ دولة فمسطينية في الضفة والقطاع. األساسيعني نسؼ 

 0/02/0203، القدس العربي، لندن
 

 تأخير تسميم نتائج الفحوصات "مماطمة" دّ المجنة الطبية الفمسطينية لمتحقيق بوفاة عرفات: ال نع 4
رئيس المجنة الطبية الفمسطينية في التحقيؽ بوفاة الرئيس الفمسطيني  ،اهلل البشيرقمؿ الطبيب عبد  :راـ اهلل

، مف الحديث عف وجود "مماطمة" في تسميـ نتائج فحوصات رفات 0/01 السابؽ ياسر عرفات يوـ الثبلثاء
وقاؿ البشير في اتصاؿ ىاتفي مع وكالة شينخوا، إف المجنة لـ تطمب مف وفود خبراء فحص  عرفات.

 لرفات اإلسراع في تسميـ النتائج لضماف منحيـ الوقت الكافي.ا
نتائج، األمر الوأشار البشير إلى أف وفود الخبراء كانت حددت موعد منتصؼ الشير الماضي موعدا لتسميـ 

وتابع قائبل: "نحف كمجنة  الذي يتـ حتى اآلف "لكننا ال نعتبر ذلؾ مماطمة أو تعطيبل في إعبلف النتائج".
فمسطينية مف مصمحتنا أف يتـ العمؿ بكؿ جدية ومينية حتى نضمف أف تكوف النتائج صحيحة تحقيؽ 
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وأضاؼ أف "االتصاالت والبحوث والفحوصات مستمرة  ودقيقة لذلؾ ال نطمب منيـ اإلسراع في النتائج".
 وعندما تكوف جاىزة ويتـ تسميميا لنا سيتـ اإلعبلف عنيا بشكؿ رسمي".

، إف التأخير في تسميـ نتائج رفات عرفات يعود إلى "شينخوا"ر فمسطيني مطمع لػفي المقابؿ ، قاؿ مصد
وذكر المصدر الذي اشترط  خبلفات بيف المركز السويسري ومحامي سيي عرفات أرممة الرئيس الراحؿ.

عدـ ذكر اسمو، أف الخبلفات تتعمؽ بالطرؼ الذي مف المقرر أف يتسمـ نتائج الفحوصات أوال إف كانت 
 طة الفمسطينية، أو أرممة عرفات وىو ما يجرى التفاوض بشأنو.السم

 0/02/0203(، شينخواالصين )وكالة أنباء 
 

 حصار غزة داخميًا وخارجياً  قود حممة واسعة لفكّ تس حماس لحية:خميل ا 4
أكد النائب في المجمس التشريعي والقيادي في حركػة حمػاس د. خميػؿ الحيػة، أف حركتػو سػتقود حممػة واسػعة 

ؾ الحصار عف قطاع غزة في الداخؿ والخارج. وقاؿ الحيػة خػبلؿ لقػاء سياسػي عقدتػو وزارة الداخميػة بنحػو لف
ضػابط مػف منػاطؽ المحافظػة الوسػػطى أمػس: "الحممػة الواسػعة لفػػؾ الحصػار ستشػتمؿ عمػى مظػػاىرات  911

لحصػػػار عػػػف وفعاليػػػات وحركػػػة دبموماسػػػية ومسػػػيرات فػػػي الػػػداخؿ والخػػػارج وسػػػنحرؾ كػػػؿ اإلمكانيػػػات لكسػػػر ا
القطػػػاع". وأشػػػار الحيػػػة إلػػػى أف الحكومػػػة الفمسػػػطينية أطمقػػػت العنػػػاف لفػػػؾ الحصػػػار عػػػف غػػػزة بكػػػؿ الطػػػرؽ 
واإلمكانيات، مؤكدًا أف الحصار لف يطوؿ. وأضاؼ: "أماـ مشروعنا المقاوـ سنصبر عمى الحصار ونواجيو 

يمكػػف أف ُتضػػيؽ عمػػى الشػػعب  لػػف نستسػػمـ نستشػػيد أو ننتصػػر"، الفتػػًا إلػػى أف سياسػػة الحصػػار والتجويػػع ال
الفمسػػػطيني. وجػػػدد تأكيػػػده عمػػػى سياسػػػة حركػػػة حمػػػاس الراميػػػة إلػػػى مواجيػػػة الحصػػػار والوقػػػوؼ أمامػػػو بكػػػؿ 
وضػػوح، مسػػتطردًا : "ال استسػػبلـ لمحصػػار وسػػنطرؽ كػػؿ األبػػواب لكسػػره" . وشػػدد الحيػػة عمػػى أف حركتػػو لػػف 

لحصار ال يزيدنا إال قوة وشعبنا صاحب قضية تستسمـ لكؿ عوامؿ تضييؽ الخناؽ عمى المقاومة، مضيفًا :"ا
 ومشروع ال يعرؼ االستسبلـ وسنعزز روح المقاومة وندعميا".

ونػػوه إلػػى أف العػػروض العسػػكرية التػػي نفػػذتيا كتائػػب القسػػاـ الجنػػاح العسػػكري لحركػػة حمػػاس مػػؤخرًا أوصػػمت 
االنقسػػػاـ وفيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالواقع رسػػػالة لمعػػػالـ ولبلحػػػتبلؿ أف المقاومػػػة ال ُتمقػػػي سػػػبلحيا حتػػػى تنتصػػػر. إنيػػػاء 

الفمسػػطيني، قػػاؿ الحيػػة إف حركتػػو تريػػد إنيػػاء االنقسػػاـ عمػػى قاعػػدة ثوابػػت شػػعبنا وحمايػػة برنػػامج المقاومػػة، 
 مطالبًا فصائؿ وقوى شعبنا بالتحرؾ بكؿ قوة حتى إنياء االنقساـ. 

نػػازالت بيػػع وتصػػفية وفػػي ممػػؼ المفاوضػػات بػػيف السػػمطة واالحػػتبلؿ، أعػػرب الحيػػة عػػف خشػػية حركتػػو مػػف ت
لمقضية الفمسطينية يقودىا رئيس السمطة محمػود عبػاس، مشػددًا عمػى أنػو ال فائػدة مػف المفاوضػات ومشػاريع 
التسػػوية. وأردؼ قػػائبًل "أمػػاـ محػػاوالت التفػػريط بالقضػػية والحصػػار المفػػروض عمػػى قطػػاع غػػزة وأمػػاـ شػػيطنة 

تحرير"، مؤكدًا أف المقاومة المسمحة ىي السبيؿ حماس والمقاومة وشعبنا في غزة سنواصؿ مشوار النصر وال
 الوحيد لتحرير فمسطيف . 

 تطور كبير
 0/02/0203فمسطين أون الين، 

 
 "حزب اهلل"استئناف الدعم اإليراني لحركة حماس بعد زيارة إلى طهران بوساطة "الحياة":  2
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سػتأنفت دعميػا لمحركػة بعػد أف إيراف ا« ذكرت مصادر مسؤولة في حركة حماس: جيياف الحسيني –القاىرة 
زيارة عضو المكتب السياسي لمحركة والمكمؼ بإدارة العبلقات الدولية والشؤوف الخارجية لمحركة محمد نصر 

 إلى العاصمة اإليرانية قريبًا توجت باستئناؼ العبلقات التي كانت مجمدة بيف الجانبيف.
ؤوليف إيػػرانييف فػػي بيػػروت ميػػدت لزيػػارة وكشػػفت المصػػادر عػػف لقػػاءات عقػػدت بػػيف قيػػادات فػػي الحركػػة ومسػػ

نصر، وىو الشخصية األكثر قربًا مف رئيس المكتب السياسي لمحركػة خالػد مشػعؿ، إلػى طيػراف، مشػيرة إلػى 
 أف الدعـ اإليراني لمحركة ليس بالمستوى السابؽ بؿ ما زاؿ محدودًا.

ف الخػػػبلؼ مػػع ايػػراف سػػػببو إ« الحيػػاة»أحمػػد يوسػػػؼ لػػػ « حمػػاس»مػػف جانػػب آخػػر قػػػاؿ القيػػادي البػػارز فػػػي 
يػػػروف أف ىنػػػاؾ مػػػؤامرة عمػػػى معسػػػكر « »حػػػزب اهلل»التعػػػاطي مػػػع الممػػػؼ السػػػوري، مشػػػيرًا إلػػػى أف إيػػػراف و

الممانعة، بينما نحف نقوؿ إف ىناؾ حراكًا شػعبيًا سػوريًا يتطمػع إلػى تحقيػؽ الديموقراطيػة والػتخمص مػف القيػر 
ولف نقؼ إطبلقًا بجانػب نظػاـ بوليسػي يقتػؿ شػعبو، ولػف  سنظؿ ندعـ الثورة السورية»وأضاؼ: «. واالستبداد

 ، مشددًا عمى أف المبادئ والقيـ تعمو عمى المصالح.«نقؼ مع الظالـ ولف نساوـ
ورأوا أف ىنػػػاؾ قواسػػػـ مشػػػتركة عمػػػى رأسػػػيا ثبػػػات « حمػػػاس»وأوضػػػح يوسػػػؼ بػػػأف اإليػػػرانييف تفيمػػػوا موقػػػؼ 

، الفتػًا إلػى «سػتمر فػي التعػاطي مػع جبيػة الخصػومةعدونا مشترؾ ويجب أف ن»المقاومة وصمودىا، وقاؿ: 
 أف أشكاؿ الدعـ اإليراني المعطمة عادت، وىناؾ احتراـ متبادؿ لمواقؼ كبل الجانبيف.

ىنػػػاؾ »ىػػػو الػػػذي لعػػػب دور الوسػػػاطة فػػػي اسػػػتئناؼ العبلقػػػو مػػػع إيػػػراف أجػػػاب: « حػػػزب اهلل»وعمػػػا إذا كػػػاف 
األطراؼ، رأت أف استمرار الخػبلؼ بػيف حمػاس وكػؿ مػف  شخصيات وطنية لبنانية وازنة عبلقاتيا جيدة بكؿ

ىػذا »، مشػيرًا إلػى أف «ايراف وحزب اهلل سػتكوف لػو أبعػاد طائفيػة وسيتصػاعد إلػى معسػكر سػني وآخػر شػيعي
يػراف عمػى اسػترداد العبلقػات المتينػة بيننػا، »، وزاد: «األمر ال يخدـ أحػداً  ىنػاؾ حػرص متبػادؿ بػيف حمػاس وا 

 «.نانية كثيرة في الجمع بيننا وبيف حزب اهلل كخطوة أولى، ومف ثـ بيننا وبيف إيرافولذلؾ نجحت أطراؼ لب
التآمر كبير وىناؾ مجاالت إلخراج بعض الدوؿ المركزية مف دائرة الصراع مع العدو »ولفت يوسؼ إلى أف 

ة فػػي بػػدأنا فػػي وضػػع النقػػاط فػػوؽ الحػػروب وسػػنعود لنعمػػؿ معػػًا حتػػى نظػػؿ حجػػر عثػػر »، وتػػابع: «الصػػييوني
المطمػوب إعػادة قػوة الػردع لممقاومػة، ولػيس مػف المصػمحة إخػراج »، وقاؿ: «وجو طموحات العدو الصييوني
اسػػتراتيجية، فػإيراف دولػػة اسػػبلمية »، واصػػفًا عبلقػات حمػػاس مػػع إيػراف بأنيػػا «ايػراف مػػف الصػراع أو تيميشػػيا

تتسػػػع االنفراجػػػة فػػػي »مػػػو فػػػي أف ، معربػػػًا عػػػف أم«مركزيػػػة ليػػػا مكانتيػػػا فػػػي المنطقػػػة ونريػػػدىا أف تظػػػؿ قويػػػة
العبلقػػات مػػع اإلدارة األميركيػػة لتحقػػؽ انفراجػػة فػػي العبلقػػات اإليرانيػػة مػػع دوؿ الخمػػيج، ألف ذلػػؾ مػػف شػػأنو 

 «.تحقيؽ أمف واستقرار المنطقة
ونفى يوسؼ أف يكوف لقطر دور في قطع العبلقات مػع إيػراف. كمػا نفػى مػا يتػردد عػف مشػاركة عناصػر مػف 

 في سورية، معربًا عف أسفو ألف الفمسطينييف أصبحوا مستيدفيف.« جيش الحرال»في « حماس»
جػػػرت مػػػف قبػػػؿ »وردًا عمػػػى سػػػؤاؿ عمػػػا إذا كانػػػت ىنػػػاؾ اتصػػػاالت لمحركػػػة مػػػع اإلدارة األميركيػػػة، أجػػػاب: 

اتصػػاالت رسػػمية وغيػػر رسػػمية، واألميركيػػوف معنيػػوف بػػأف يتواصػػموا معنػػا واف يسػػتطمعوا وجيػػة نظرنػػا. لكػػف 
ف الرئيس األميركي باراؾ أوباما يتوجسوف مف ىذه االتصاالت، تحسًبا ألي حرج قد تقع فيو اإلدارة مقربيف م

األميػػركييف أعطػػوا الضػػوء األخضػػر لؤلوروبيػػيف »، الفتػػًا إلػػى أف «األميركيػػة مػػع الكػػونغرس أو مػػع إسػػرائيؿ
 «.لبلنفتاح عمينا. فاألوروبيوف أكثر جرأة في التعاطي معنا

 0/02/0203، الحياة، لندن
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 المرتبطة بتشكيل حكومة التوافق الوطني اإلجراءات : مطموب دعم"الجهاد" 02

أكػػػد القيػػػادي فػػػي حركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػبلمي الشػػػيم خالػػػد الػػػبطش أىميػػػة دعػػػـ وتسػػػييؿ  :نفػػػوذ البكػػػري -غػػػزة 
ية دعػـ اإلجراءات المرتبطة بتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني وناشد الرئيس محمود عباس وكافة القوى السياسػ

ىػػػػذا اإلجػػػػراء باعتبػػػػاره المػػػػدخؿ األسػػػػاس لتوحيػػػػد الػػػػوطف وبنػػػػاء المرجعيػػػػة وفػػػػؽ مرجعيػػػػات منظمػػػػة التحريػػػػر 
جاء ذلؾ خبلؿ كممتو التػي ألقاىػا فػي االعتصػاـ األسػبوعي لمحممػة الوطنيػة إلنيػاء االنقسػاـ فػي  الفمسطينية.

 النسوية.ساحة الجندي المجيوؿ بغزة بمشاركة واسعة مف الفعاليات السياسية و 
وأشاد بانطبلقة الحممػة الوطنيػة إلنيػاء االنقسػاـ ودعػا إلػى إطػبلؽ الفعاليػات المشػابية فػي الضػفة وغػزة لػيس 
ضد الحكومة بؿ دعوة لمحكومييف وقادة الفصائؿ إليجاد آليات حقيقية لتطبيؽ اتفػاؽ القػاىرة موضػحا أنػو إف 

وضػات عبػر الضػغط االميركػي واألوروبػي فػإف كاف االحتبلؿ يريػد تقسػيـ القػدس ويفػرض الشػروط عمػى المفا
الرد عمى ذلؾ يتـ مف خبلؿ الوحدة الوطنية كما أنو إف كاف العالـ في حالة انشغاؿ بمصالحو فإف الرد عمى 
نيػػاء االنقسػػاـ وتسػػييؿ إجػػراءات الػػرئيس محمػػود عبػػاس لتشػػكيؿ حكومػػة  ذلػػؾ ىػػو اسػػتعادة الوحػػدة الوطنيػػة وا 

 التوافؽ الوطني.
 0/02/0203، دة، رام اهللالحياة الجدي

 
 الفمسطينيين  حماس تدعو عقالء مصر إلى التدخل لوقف حممة التحريض ضدّ  00

رأى المتحػدث باسػـ حركػة "حمػاس سػامي أبػو زىػري فػي تصػريحات خاصػة لػػ "قػدس بػرس"، : غزة )فمسطيف(
يضػػر لػػيس بالقضػػية أف اسػػتمرار الحممػػة اإلعبلميػػة ضػػد غػػزة والمقاومػػة الفمسػػطينية يخػػدـ أىػػدافا إسػػرائيمية و 

 الفمسطينية وحدىا بؿ وبأمف مصر القومي.
وأكد أبو زىري أف "االتصاالت بيف "حمػاس" مػف خػبلؿ جيػاز المخػابرات العامػة لػـ تنقطػع، ودائمػا نعبػر فػي 
ىػػػذه المقػػػاءات عػػػف اسػػػتيائنا مػػػف ىػػػذه الحممػػػة غيػػػر المبػػػررة التػػػي تسػػػتيدؼ الوقيعػػػة بػػػيف الشػػػعبيف المصػػػري 

الشػػديد حتػػى ىػػذه المحظػػة لػػـ نمحػػظ أي جديػػة مػػف المسػػؤوليف المصػػرييف لوقػػؼ ىػػذه  والفمسػػطيني، ولؤلسػػؼ
الحممػػة، بػػؿ ىنػػاؾ غػػض لمطػػرؼ عػػف ىػػذه الحممػػة، وىػػذا موقػػؼ غيػػر صػػحي ألف ىػػذا اإلعػػبلـ يقػػود حممػػة 
تشػػويو خطيػػرة لشػػعبنا وىػػو يممػػع مػػف حيػػث ال يػػدري صػػورة االحػػتبلؿ، وىػػو يشػػغؿ الػػرأي العػػاـ المصػػري عػػف 

 يمارسيا االحتبلؿ بحؽ الشعب الفمسطيني وبحؽ المسجد األقصى".الجريمة التي 
أبػػػو زىػػػري: "عمػػػى كػػػؿ المسػػػؤوليف والعقػػػبلء أف يتحممػػػوا مسػػػؤولياتيـ لوقػػػؼ ىػػػذه الجريمػػػة التػػػي يرتكبيػػػا وقػػاؿ 

اإلعػػػبلـ والػػػذي يشػػػوه مػػػف حيػػػث ال يػػػدري صػػػورة مصػػػر قبػػػؿ أف يشػػػوه صػػػورة الشػػػعب الفمسػػػطيني. ومػػػا يثيػػػر 
أف فمسػػطيف لػػـ تعػػد قضػػية قوميػػة فػػي مصػػر ألف اإلعػػبلـ يصػػور فمسػػطيف كعػػدو ولػػيس الدىشػػة واالسػػتغراب 

إسػػرائيؿ، وىػػذا يسػػتوجب مػػف المصػػرييف إعػػادة تقيػػيـ الموقػػؼ فػػي تعػػاطي اإلعػػبلـ مػػع فمسػػطيف"، عمػػى حػػد 
 تعبيره.

 0/02/0203قدس برس، 
 

 الرشق يشيد بموقف الرئيس التونسي حول حصار غزة 00
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ركة حماس عزت الرشؽ، بموقؼ الرئيس التونسي المنصؼ المرزوقي، أماـ أشاد عضو المكتب السياسي لح
 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، والذي دعا فيو لتخفيؼ الحصار المفروض عف قطاع غزة.

وأكػػػد الرشػػػؽ فػػػي تصػػػريح نشػػػره عبػػػر صػػػفحتو عمػػػى موقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي "فػػػيس بػػػوؾ"، أف الشػػػػعب 
 سي.الفمسطيني سيحفظ ذلؾ لمرئيس التون

وقاؿ: "إف "شعُبنا المحاصػر فػي غػّزة وجمػاىير شػعبنا الفمسػطيني لػف تنسػى لػؾ موقفػؾ المشػّرؼ فػي الوقػوؼ 
 والتضامف معو رفضًا الستمرار حصاره الجائر ودعمًا لقضيتو العادلة".

يػػذكر أف الػػرئيس التونسػػي كػػاف قػػد دعػػا فػػي كممتػػو أمػػاـ الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة السػػمطات المصػػرية 
ئلفػػراج عػػف الػػرئيس محمػػد مرسػػي وبقيػػة المعتقمػػيف السياسػػييف لمتخفيػػؼ مػػف االحتقػػاف السياسػػي الػػذي تعيشػػو ل

 مصر، كما طالب بتخفيؼ الحصار المفروض عمى قطاع غزة.
وقػػػد أثػػػارت تصػػػريحات الػػػرئيس المرزوقػػػي سػػػجاال داخػػػؿ السػػػاحة السياسػػػية التونسػػػية، كمػػػا أثػػػارت ردود فعػػػؿ 

 صرية واإلماراتية.غاضبة مف طرؼ السمطات الم
 0/02/0203، فمسطين أون الين

 
 النتفاضة األقصى 03مسيرة في غزة لمقوى السياسية في الذكرى الد 03

نتفاضػة األقصػى ال 03الػذكرى الػػ لجنػة القػوى الوطنيػة واإلسػبلمية أمػس بمناسػبة نظمت :نفوذ البكري -غزة 
انطمقػػػت مػػػف أمػػػاـ مقػػػر المجنػػػة الدوليػػػة ودعمػػػا القػػػدس شػػػارؾ فييػػػا بضػػػع عشػػػرات مػػػف الفعاليػػػات السياسػػػية و 

 لمصميب األحمر مرورا إلى مقر األمـ المتحدة بغزة.
مع عدد مف السياسييف عف رسائؿ القوى السياسية قاؿ إبراىيـ « الحياة الجديدة» وفي لقاءات خاصة أجرتيا 

يػػد عمػػى أف القػػدس أبػػو النجػػا القيػػادي فػػي حركػػة فػػتح أنػػو يتطمػػب اسػػتكماؿ النسػػيج الػػوطني الفمسػػطيني لمتأك
 ستبقى عاصمة الدولة الفمسطينية وسيتـ الدفاع عف المخططات اإلسرائيمية.

وقاؿ طبلؿ أبو ظريفة القيادي في الجبية الديمقراطيػة أف المسػيرة تيػدؼ إلػى إيصػاؿ رسػالة لممجتمػع الػدولي 
فػػػي ظػػػؿ اإلجػػػراءات لوضػػػع اآلليػػػات البلزمػػػة لتنفيػػػذ القػػػرارات الدوليػػػة بمػػػا يخػػػص األرض الفمسػػػطينية خاصػػػة 

اإلسرائيمية واستمرار االستيطاف والتيويد مشػيرا إلػى أف الصػمت الػدولي سػاىـ فػي تشػجيع إسػرائيؿ عمػى ذلػؾ 
وأوضػػػح  ومػػػف شػػػأنو أف يمػػػس عمميػػػة التسػػػوية والوصػػػوؿ لسػػػبلـ شػػػامؿ ومتػػػوازف يحفػػػظ الحقػػػوؽ الفمسػػػطينية.

مػػػدفاع عػػػف األقصػػػى والقػػػدس لمواجيػػػة الناشػػػط السياسػػػي طػػػبلؿ الزقػػػوت أف شػػػعبنا يؤكػػػد دومػػػا عمػػػى قدرتػػػو ل
 البرنامج اإلسرائيمي المتطرؼ لتيويد القدس والمقدسات.

واعرب وليد العوض القيادي في حزب الشعب عف قمقو الشديد لحجػـ المشػاركة فػي ذكػرى انتفاضػة األقصػى 
 والذي يدلؿ أف القوى الوطنية واإلسبلمية ال تقـ بدورىا بالشكؿ المطموب.

ؽ القيػػادي فػػي جبيػػة النضػػاؿ أف موضػػوع القػػدس يسػػتوجب اسػػتثمار كافػػة طاقػػات الشػػعب وشػػدد محمػػود الػػز 
لمواجية المخاطر التي يتعرض ليا األقصى لمنع تكرار نسخة الحـر اإلبراىيمي مشيرا إلى أف اليدية الكبرى 

 التي يحتاجيا وينتظرىا األقصى والشعب ىي الوحدة الوطنية.
 0/02/0203، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 إلى تعزيز صمود أهالي النقب لمواجهة قانون "برافر" التهجيري فتح تدعو 07
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شػػػدد عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػتح عػػػزاـ األحمػػػد عمػػػى ضػػػرورة التصػػػدي لمسياسػػػات  يوسػػػؼ الشػػػايب:
اإلسػرائيمية الراميػة إلػػى اقػتبلع الفمسػطينييف مػػف أرضػيـ، والتػي تتواصػػؿ منػذ عقػود .. وقػػاؿ فػي نػدوة نظمتيػػا 
وزارة اإلعػػػبلـ، أمػػػػس، فػػػي مدينػػػػة راـ اهلل، تحػػػت عنػػػػواف "قػػػانوف برافػػػػر إدارة التيجيػػػر والترانسػػػػفير": السياسػػػػة 

، وتقػػـو عمػػى فكػػرة 0967الصػػييونية ىػػي ذاتيػػا قبػػؿ قيػػاـ إسػػرائيؿ، وبعػػد قيػػاـ إسػػرائيؿ، وبعػػد احػػتبلؿ العػػاـ 
 ا األصمييف مف أراضييـ ومنازليـ.ابتبلع األراضي، بيدؼ السيطرة عمى األرض الفمسطينية، وحرماف سكاني

وأضػػاؼ األحمػػد: الفمسػػطينيوف فػػي الػػداخؿ، ورغػػـ حصػػوليـ عمػػى الجنسػػية اإلسػػرائيمية بعػػد قيػػاـ إسػػرائيؿ، ال 
يزالػػوف يعػػانوف مػػف سياسػػات عنصػػرية، فاقػػت، وعبػػر قػػوانيف وممارسػػات معمنػػة، مػػا كػػاف يتعػػرض لػػو السػػكاف 

سياسات إسرائيؿ ضد الفمسطينييف في داخؿ الخط األخضر، األصميوف في جنوب إفريقيا، وىذا ينطبؽ عمى 
 .0967الذيف بقوا لسنوات تحت الحكـ العسكري، وكذلؾ األمر في األراضي الفمسطينية المحتمة في العاـ 

وتػػابع األحمػػد، بعػػد أف اسػػتعرض سمسػػمة مػػف القػػوانيف واإلجػػراءات العنصػػرية اإلسػػرائيمية بحػػؽ أبنػػاء الشػػعب 
: يػـو األرض الػذي بػدأ مػف سػخنيف كػاف ردة فعػؿ عمػى 0948وا في أرضيـ بعد العاـ الفمسطيني ممف صمد

شييدًا، الفتًا إلى أف  03، والتي راح ضحيتيا 2111ىذه اإلجراءات العنصرية، وكذلؾ ىبة أكتوبر في العاـ 
فًا تتواصؿ، ومخطط برافػر جػزء مػف ىػذه السياسػة، كاشػ 0948قصص التيجير داخؿ فمسطيف المحتمة العاـ 

 .0968عف أنو يعود إلى العاـ 
وشدد األحمد عمى أف برافر يأتي في إطار سياسة ىػدفيا تكػريس فكػرة "ييوديػة الدولػة"، التػي رفضػتيا القيػادة 
الفمسطينية كشرط مف شروط الػدخوؿ فػي مفاوضػات الحػؿ النيػائي، وسػتبقى ترفضػو، و"لػف تسػتطيع قػوة فػي 

لػػة"، ألف اليػػدؼ األساسػػي مػػف ذلػػؾ "منػػع ممارسػػة وتنفيػػذ القػػرار األرض أف تجعمنػػا نوافػػؽ عمػػى ييوديػػة الدو 
والمتعمؽ بعودة البلجئيف إلػى بيػوتيـ وأراضػييـ وقػراىـ، وأيضػًا تيجيػر العػرب الفمسػطينييف مػف  094األممي 

داخػػػػػؿ إسػػػػػرائيؿ"، مؤكػػػػػدًا أىميػػػػػة تعزيػػػػػز صػػػػػمود أىػػػػػالي النقػػػػػب، ضػػػػػاربًا بػػػػػذلؾ نمػػػػػوذج قريػػػػػة العراقيػػػػػب، وأف 
يقفوف وراء أىالي النقب .. "نحف معيـ، وسنكوف وراءىـ بمػا  0967األراضي المحتمة العاـ  الفمسطينييف في

 يريدوف".
 0/02/0203، األيام، رام اهلل

 
 عامًا بتهمة دعم حماس 02البردويل يستغرب سجن سعودي 00

عمػى أبدى المتحدث الرسمي باسـ حركة حماس د. صبلح البردويؿ، استغرابو مف الحكػـ : محمد جاسر-غزة
عامػًا آخػريف، بتيمػة نقػؿ أمػواؿ لحركػة  21عامًا ومنع مػف السػفر لػػ 21مواطف سعودي، أمس، بالسجف لمدة 

 حماس في غزة.
وقاؿ البردويؿ في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف"، الثبلثاء، إف "حماس ال تتدخؿ في القضاء السػعودي 

 وىذا شأف داخمي لدولة عربية".
أف "دعػػػـ حمػػػاس واجػػػب إسػػػبلمي وعربػػػي ووطنػػػي، ألنيػػػا تػػػدافع عػػػف المقدسػػػات لكنػػػو أكػػػد فػػػي ذات الوقػػػت، 

 اإلسبلمية العربية، وتدفع ثمنًا باىظًا ضريبة الصمود أماـ العدو الصييوني".
وجدد استغرابو مف الحكـ عمى مواطف عربي كونو سػاعد المقاومػة الفمسػطينية، مصػيفًا أف "إصػدار مثػؿ ىػذه 

 اؿ السنيف الماضية".األحكاـ لـ نسمعيا مف قبؿ طو 



 
 
 

 
 

 

           03ص                                    0229العدد:                 0/02/0203 األربعاء التاريخ:
 

وطالػػب الػػدوؿ العربيػػة واإلسػػبلمية بمواصػػمة دعػػـ المقاومػػة لكػػي تحػػرر المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ مػػف دنػػس 
 االحتبلؿ اإلسرائيمي.

وأضاؼ "شرؼ لكؿ إنساف أف يساىـ وىذا أمر واجب بدعـ المقاومة، ونقدـ لو التحية، ويجب عمػى األنظمػة 
 قبة مف يساندىا".العربية مساعدة المقاومة وليس معا

وأكػػػد المتحػػػػدث الرسػػػػمي باسػػػـ حمػػػػاس، أف "األصػػػػؿ دعػػػـ المقاومػػػػة ولػػػػيس محاربتيػػػا"، متمنيػػػػًا مػػػػف المممكػػػػة 
السعودية العودة إلى سابؽ عيدىا، في ظؿ حكـ الممؾ فيصؿ الذي وصفو مواقفو بػ"الرجولي"، نتيجػة "دعمػو 

ويمثػػػؿ نمػػػوذج قائػػػد عربػػػي إسػػػبلمي بػػػدعـ  المتواصػػػؿ لممقاومػػػة، ووقػػػؼ أمػػػاـ الضػػػغط األمريكػػػي واإلسػػػرائيمي
 فمسطيف".

 0/02/0203، فمسطين أون الين
 

 إلى وضع قضية األسرى المحررين ضمن أولوياتهافتح تدعو حكومة رامي الحمد اهلل  09
دعػػػا الػػػدكتور زكريػػػا األغػػػا عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػتح فػػػي قطػػػاع غػػػزة الحكومػػػة إلػػػى  حسػػػف جبػػػر:

ب وحقػوؽ األسػرى المحػرريف فػي الضػفة وغػزة وجعميػا ضػمف أولػى أولوياتيػا خػبلؿ االستجابة السريعة لمطال
 الفترة المقبمة.

وأكد األغا خبلؿ لقائو عددا مف ممثمي األسرى المحرريف في قطاع غزة أىمية التزاـ الحكومة بحؿ مشػكمتيـ 
وكػػاف  يػػذا الخصػػوص.والعمػػؿ عمػػى إنصػػافيـ، مشػػيرا إلػػى أنػػو سيتواصػػؿ مػػع رئػػيس الػػوزراء رامػػي الحمػػد هلل ب

عشػػرات مػػف األسػػرى المحػػرريف تظػػاىروا، أمػػس، أمػػاـ مقػػر ىيئػػة العمػػؿ الػػوطني بمدينػػة غػػزة )مكتػػب األغػػا( 
وأشػار الخالػدي فػي  ورفعوا شعارات تطالب بإنصاؼ األسرى المحرريف وحؿ مشاكميـ في أسرع وقت ممكػف.

محػػددة وواضػػحة، أىميػػا إقػػرار المػػوائح  حػػديث لػػػ"األياـ" إلػػى أف مطالػػب األسػػرى المحػػرريف تتمثػػؿ فػػي مطالػػب
التنفيذية المعدلة لقانوف األسرى المحرريف، والبدء الفوري في صرؼ منحػة الحيػاة الكريمػة المقػرة مػف الػرئيس 

 .2103محمود عباس ضمف ميزانية العاـ 
 0/02/0203، األيام، رام اهلل

 
 في غزة كتائب األقصى تدعو إلنهاء التهدئة 04

طالبػت كتائػب األقصػى أحػد اذرع حركػة فػتح بإنيػاء حالػة التيدئػة، وقالػت فػي بيػاف ليػا  :غػزة ػ أشػرؼ اليػور
إف االحػػتبلؿ الصػػييوني الػػذي أعمػػف عػػف التزامػػو باتفػػاؽ التيدئػػة )..( مػػا زاؿ يواصػػؿ جرائمػػو البشػػعة بحػػؽ ‘

يػاء فػي قطػاع شعبنا الفمسطيني األعزؿ، مستبيحًا دماءه وأرضو ومقدساتو، وىذا مػا شػيدتو كافػة المػدف واألح
غػػػزة والضػػػفة الغربيػػػة والقػػػدس المحتمػػػة، والػػػذي تجسػػػػد فػػػي عمميػػػات إطػػػبلؽ النػػػار اليوميػػػة صػػػوب المػػػزارعيف 

 ’.والصياديف في قطاع غزة
 0/02/0203، القدس العربي، لندن

 
  بالغه بانه مرحب به بصفة رسميةبعد إ ر عن زيارة لالردندحالن يعتذ": "رأي اليوم 04

ي السابؽ المثير لمجدؿ والمقيـ بدولة اإلمارات محمد دحػبلف شخصػيات سياسػية اردنيػة أبمغ القيادي الفمسطين
 انو يفضؿ عدـ القياـ يزيارة مرتقبة لمعاصمة عماف قريبا.
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بلف سػػبؽ اف انقطعػػت عبلقتػػو باألصػػدقاء فػػي الدولػػة األردنيػػة خػػبلؿ العػػاميف الماضػػييف لصػػالح الػػرئيس حػػد
 يسػػتطيع فػػي حػػاؿ زيػػارة عمػػاف القيػػاـ بػػأي نشػػاطات او اإلدالء بػػأي محمػود عبػػاس وبعػػدما تػػـ اببلغػػو بانػػو ال

 تصريحات.
حباؿ الود القديمة بيف دحػبلف واألردف الرسػمي انقطعػت تمامػا العػاـ الماضػي وبعػدما تػـ اتخػاذ قػرار بػالحجز 

 .التحفظي القضائي عمى امواؿ شقيؽ دحبلف المقيـ في األردف وذلؾ بموجب كتاب مف السمطة الفمسطينية
ىذا االجراء ازعػج دحػبلف ودفعػو لعػدـ زيػارة عمػاف لكػف تػـ اببلغػو مػؤخرا بانػو مرحػب بػو بصػفة رسػمية فيمػا 

 امتنع شخصيا عف تمبية الزيارة بسبب ما حصؿ مع شقيقو كما قاؿ أحد المقربيف منو.
 0/02/0203، رأي اليوم، لندن

 
 اضطرت لمواجهتها بمفردها لوو  لن تسمح إليران بحيازة أسمحة نووية "إسرائيل"نتنياهو:  19

فػي كممتػو أمػاـ الجمعيػة  رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيػاميف نتنيػاىو ، أف 1/10/2013، 48عرب  ذكرت 
البرنػػػامج النػػػووي اإليرانػػػي، ولػػػـ يتطػػػرؽ إلػػػى  ت عمػػػىركػػػز تالعامػػػة فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة، مسػػػاء اليػػػـو الثبلثػػػاء، 
طابػػو، حيػػث لػػـ يتحػػدث عمػػا يسػػمى "عمميػػة السػػبلـ" سػػوى القضػػية الفمسػػطينية سػػوى فػػي الػػدقائؽ األخيػػرة لخ

 دقائؽ معدودة في حيف أف خطابو استمر قرابة نصؼ ساعة.
وشػػدد نتنيػػاىو فػػي كممتػػو عمػػى ضػػرورة مواصػػمة الضػػغوط االقتصػػادية عمػػى إيػػراف، وحػػذر الواليػػات المتحػػدة 

ت مػػف أجػػؿ إنتػػاج السػػبلح وحمفاءىػػا مػػف إتاحػػة المجػػاؿ لمػػرئيس اإليرانػػي الجديػػد حسػػف روحػػاني لكسػػب الوقػػ
النووي. كما قاؿ إنو في حاؿ اضطرت إسرائيؿ إلى العمؿ العسكري لوحدىا في مواجيػة إيػراف، فإنيػا سػتفعؿ 

 ذلؾ بذريعة الدفاع عف نفسيا وعدـ السماح إليراف بحيازة أسمحة نووية.
ؼ عاـ، مشيرا إلػى عبلقػات آال 4في كممتو كرر نتنياىو "الحؽ التاريخي في الببلد" الذي يعود بحسبو إلى و 

صػػداقة تاريخيػػة جمعػػت بػػيف الييػػود والفػػرس، مقارنػػة بالنظػػاـ اإليرانػػي، الػػذي يسػػميو "نظػػاـ آيػػات اهلل" الػػذي 
 وصفو بأنو "حطـ آماؿ الشعب اإليراني بالديمقراطية".

إف روحػاني مثػؿ  واعتبر نتنياىو أف إيراف النووية المعنيػة بتػدمير إسػرائيؿ تشػكؿ تحػديا بالنسػبة لمييػود. وقػاؿ
وبقػي  1989الرؤساء السابقيف يخدـ النظاـ اإليرانػي. وقػاؿ إنػو قػاد المجمػس لؤلمػف القػومي إليػراف فػي العػاـ 

، وفي ىذه الفترة قتؿ ييود في المركز الييودي في بوينس آيريس، وقتػؿ جنػود 2003في منصبو حتى العاـ 
ـ نظامػا اسػتخدـ السػبلح الكيمػاوي ضػد شػعبو. كمػا وأضاؼ أف النظػاـ اإليرانػي يػدع أمريكيوف في السعودية.

 25ادعػػى أف روحػػاني أداف اإلرىػػاب قبػػؿ أسػػبوع، فػػي حػػيف أف إيػػراف خططػػت ونفػػذت عمميػػات إرىابيػػة فػػي 
 مدينة في السنوات الثبلث أخيرة. عمى حد قولو.

ير مستقرة، وتصبح كما ادعى نتنياىو أف "إيراف النووية" ستأخذ العالـ رىينة وتجعؿ الشرؽ األوسط منطقة غ
إمكانية اإلرىاب النووي خطرا حقيقيا. وقاؿ "إننا نسمع في إيراف ىتافات الموت لمواليات المتحدة والموت 

 إلسرائيؿ".
وقاؿ أيضا أنو يعرؼ أف العالـ مؿ مف الحروب، ولكنو ادعى أنو "مف أجؿ منع الحرب في الغد يجب 

، وأف الحؿ الدبموماسي الو  حيد الناجع ىو الحؿ الذي يؤدي إلى تفكيؾ البرنامج النووي إظيار الحـز اليـو
 اإليراني.
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خراج اليورانيـو  وأضاؼ أف الحؿ الدبموماسي يجب أف يمـز إيراف بأربعة أمور: وقؼ تخصيب اليورانيوـ، وا 
نتنز، المخصب مف إيراف، وتفكيؾ البنى التحتية لتطوير البرنانج النووي بما في ذلؾ المنشأة النووية في قـ و 

ووقؼ كؿ النشاطات في مفاعؿ المياه الثقيمة الذي ييدؼ إلى إنتاج البموتونيوـ. وبحسبو فإف ىذه األمور 
 األربعة ستمنع إيراف مف التقدـ نحو إنتاج قنبمة نووية.

وفي نياية حديثو عف إيراف، قاؿ نتنياىو إف إسرائيؿ لف توافؽ عمى أسمحة نووية تيدد بمحوىا مف الخريطة، 
ذا وأن و إزاء مثؿ ىذه التيديدات فإف إسرائيؿ ستضطر لمعمؿ ولف تسمح إليراف بالتسمح بسبلح نووي. وا 

اضطرت إسرائيؿ لمواجية إيراف لوحدىا فسوؼ تفعؿ، مدعيا أف إسرائيؿ تقوـ بذلؾ مف أجؿ كثيريف في 
 العالـ.

ائيؿ تأمؿ أف ينتيي الصراع وفي نياية خطابو تحدث نتنياىو عما يسمى بػ"عممية السبلـ"، وادعى أف إسر 
 التاريخي مع الفمسطينييف، وأنو ممتـز بحؿ تاريخي وبناء مستقبؿ أفضؿ، منوىا إلى أف ذلؾ لف يكوف سيبل.

رؤساء حكومات إسرائيمييف حاولوا استكماؿ العممية  6وقاؿ إف "عممية السبلـ بدأت قبؿ سنوات كثيرة، وأف 
حتى اآلف عمى تقديـ تنازالت مؤلمة. ومف أجؿ تحقيؽ السبلـ  ولـ ينجحوا. لـ يوافؽ أي زعيـ فمسطيني

 يجب عمى الفمسطينييف االعتراؼ بإسرائيؿ".
وأنيى باالدعاء بأنو عمى استعداد لتسوية تاريخية مقابؿ سبلـ حقيقي، وأنو لف يتنازؿ عف أمف دولة إسرائيؿ 

 د تعبيره.ومواطنييا باعتبار أنيا "الدولة الوحيدة لمشعب الييودي". عمى ح
نتنياىو قاؿ نحف نريد السبلـ القائـ ، أف عبد الرؤوؼ أرناؤوط، عف 2/10/2013، األيام، رام اهللوأوردت 

عمى األمف واالعتراؼ المتبادؿ، الذي تقوـ بموجبو دولة فمسطينية منزوعة السبلح تعترؼ بدولة إسرائيؿ 
ء مستقبؿ أفضؿ لئلسرائيمييف والفمسطينييف عمى أنا ما زلت ممتزما بتحقيؽ مصالحة تاريخية وبنا الييودية.
وتابع نتنياىو: لكي يتحقؽ  وأضاؼ: ليس لدي أي أوىاـ حوؿ مدى صعوبة تحقيؽ ىذا األمر. حد سواء.

السبلـ، يجب عمى الفمسطينييف أخيرا االعتراؼ بالدولة الييودية، ويجب أف تتحقؽ احتياجات إسرائيؿ 
 األمنية.

 
 ذا تحّدت إيران الغربإالعقوبات  : شّددألوبامانتنياهو  20

عواصـ ػ وكاالت: حث رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو الرئيس األمريكي باراؾ اوباما يوـ االثنيف 
 عمى تشديد العقوبات المفروضة عمى إيراف اذا واصمت طيراف جيودىا النووية اثناء التفاوض مع الغرب.

عمى مضض لتقارب اوباما مع إيراف لكنو طالب فيما يبدو بأف تقدـ طيراف واشار نتنياىو الى قبوؿ اسرائيؿ 
 تنازالت فورية بتعميؽ األنشطة النووية الحساسة واال واجيت ضغطا دوليا اكبر.

وقاؿ نتنياىو لمصحافييف قبؿ يوـ مف إلقاء كممتو أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في نيويورؾ اعتقاد 
 ’ف العقوبات ينبغي تشديدىا اذا واصمت إيراف برنامجيا النووي خبلؿ المفاوضات.إسرائيؿ الراسم ىو أ

 2/10/2013، القدس العربي، لندن
 

 "السايبر الوطني"" وستكون عاصمة إسرائيل"يعمون: بئر السبع تقع جغرافيا وسط  21
عف احتضاف مدينة  أعمف وزير الجيش االسرائيمي الجنراؿ موشيو يعموف :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 

بئر السبع مركز "السايبر الوطني" ضد قرصنة الحاسوب، وذلؾ خبلؿ انعقاد مؤتمر انتقاؿ معسكرات 
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الجيش الى النقب امس في جامعة بف غوريوف تحت إشراؼ وزارة الجيش وبمشاركة رئيس بمدية المدينة 
راؿ "عوزي موسكوفيتش" ولفيؼ مف روبيؾ دينموبيتش، ورئيس قسـ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الجن

وأوضح يعموف "اف الحديث يدور عف خطوة تاريخية مف ناحية تطوير ونمو النقب وىي بمثابة  المشاركيف.
انتصار لمجيش، وتجرى بمشاركة جميع الوزارات"، واضاؼ "نحف نشعر بذلؾ مف ناحية البناء والبنى التحتية 

 جد ىنا خطوة وفرصة دولية".المقامة ىناؾ، وشركات دولية تدرؾ أنو يو 
وقاؿ: "نحف نريد أف نرى الذيف يخدموف في الجيش وىـ يبنوف حياتيـ في الجنوب فيذا ميـ لنا جدًا، ولقد 
تشرفت كرئيس لؤلركاف بأف أضع حجر الزاوية لمجمع التدريب في مدينة البيديـ في يروحاـ، وكوزير دفاع 

طبيؽ رؤية بف غوريوف فمف ناحية جغرافية مدينة بئر السبع ىي فأنا أرى الفرصة العظيمة لمدولة ولمنقب لت
 وسط الببلد ويجب أف نرى ذلؾ فمدينة بئر السبع ستكوف عاصمة السايبر الوطني".

 14وتـ اإلعبلف عف تحويؿ بئر السبع إلى مركز سايبر وطني بموجب قرار الحكومة اإلسرائيمية مف يوـ 
لتي يقوـ بيا الجيش اإلسرائيمي عمى خمفية تنقؿ وحداتو الكبرى إلى الذي تناوؿ االستعدادات ا 2013تموز 

النقب وتـ تكميؼ ىيئة السايبر الوطنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء ببمورة مخطط إلقامة مركز سايبر 
 خاص بمدينة بئر السبع يدمج بيف الصناعة والبحث والتطوير والتعميـ.

 2/10/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 سرائيمي: عممية السالم ستصبح في عداد الموتىنائب وزير الدفاع اإل 22
أعمف نائب وزير الدفاع االسرائيمي داني دانوف، أف عممية السبلـ في الشرؽ األوسط : يو بي أي -لندف 

 سيتـ االعتراؼ بيا قريبًا في ببلده بأنيا أصبحت في عداد الموتى.
جئوا باتفاؽ فإف ذلؾ يتطمب اجراء استفتاء والدعوة النتخابات جديدة وقاؿ دانوف "إذا كاف االسرائيميوف فو 

أيضًا، وفي حاؿ وصمنا إلى نقطة التوصؿ البراـ اتفاؽ يشمؿ التخمي عف اجزاء كبيرة مف أرض اسرائيؿ، 
 فسيكوف عمينا الذىاب النتخابات عامة بغض النظر عف النتائج".

ي مع الحد األدنى مف السكاف الفمسطينييف، ألف ذلؾ يمثؿ واضاؼ أف ىدفو ىو "االحتفاظ بغالبية األراض
 نقطة البداية لممفاوضات عندما نجمس مع الشركاء اإلقميمييف والفمسطينييف".

وأصّر نائب وزير الدفاع االسرائيمي عمى أف األمور "يمكف أف تتغير في الشرؽ األوسط"، والذي وصفو بأنو 
ساءلوف ما إذا كاف ىناؾ خيار آخر لعممية السبلـ"، واعتقد أف الوقت وقاؿ "إف الناس بدأوا يت "جوار خاـ".

 قد حاف لكي نتحدث عف البدائؿ".
 2/10/2013، الحياة، لندن
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تدريبات سرية، عمى مواجية كشفت مصادر إسرائيمية أف الجيش أجرى : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
عمميات عدائية متوقع أف تنفذ في تؿ أبيب ومستوطنات إسرائيمية، شبيية بالعممية التي نفذىا تنظيـ "الشباب 

 الصومالي" في نيروبي يتـ خبلليا السيطرة عمى أماكف وقتؿ العشرات واعتقاؿ رىائف.
ات الخاصة وقوة مظمييف بمشاركة سبلح الجو وأجريت التدريبات بمشاركة الشرطة والمخابرات وقوات الوحد

ووحدة خاصة مدربة عمى إدارة المفاوضات مع المسمحيف، تضـ خبراء وأخصائييف نفسييف ومتحدثي لغات 
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 التدريبات بإشراؼ رئيس دائرة العمميات في الجيش يواؼ ىار ايبف. عديدة منيا العربية والشيشانية. وأجريت
تـ التدريب عمييا اختراؽ تنظيمات مسمحة الحدود مف سورية والسيطرة عمى  وكاف أبرز السيناريوىات التي

مجمع تجاري في تؿ ابيب واحتجاز رىائف في عدة مواقع في آف واحد وسيناريو وصوؿ مسمحيف مف أصوؿ 
 شيشانية إلى ايبلت وقتؿ عشرات االسرائيمييف.

ؾ خبرة واسعة في إدارة مفاوضات مع وفي تمخيص ىذه التدريبات، أكد مصدر عسكري أف "إسرائيؿ تمتم
خاطفيف واصبحت لدييا نظريات تدرس في الكميات الحربية في دوؿ الغرب. وأىـ ما في ىذه النظرية ىو 
، تفحص ما ىي  أنو ال يجوز الرضوخ لمخاطفيف. ولكنيا في الوقت نفسو، وقبؿ أف تتخذ القرار باليجـو

ذا ما كاف  أىداؼ الخاطفيف، وىؿ ىـ انتحاريوف ال ييميـ شيء أو انيـ ييدفوف لتحقيؽ مطالب معينة وا 
التفاوض معيـ مفيدًا. بيد أف المفاوضات تجرى باألساس لكسب الوقت، حتى تتجمع قوات الوحدات 

وأكد المصدر اإلسرائيمي أف ىذه التدريبات تمت مف دوف أية عبلقة مع اليجـو  الخاصة وتنقض عمييـ".
ريوىات بيف ما حدث في عاصمة كينيا وبيف ما ورد في سيناريوىات التدريبات في نيروبي، وأف تشابو السينا

وأضاؼ أف الدافع ليذه التدريبات كاف يكمف في القراءة المعمقة لخريطة القوى العاممة في سورية  االسرائيمية.
ألوية الفاروؽ تنظيمًا إرىابيًا ذي شيرة عالمية، مثؿ جبية النصرة و  20ضد النظاـ. فيذه القوى تضـ حوالي 

وقاؿ إف ىذه  وكتائب عبد اهلل عزاـ وفتح االسبلـ وتنظيـ أحرار الشاـ والعديد مف تنظيمات الجياد العالمي.
التنظيمات تضـ في صفوفيا عددا مف المقاتميف المدربيف جيدًا في جباؿ أفغانستاف وباكستاف ويستطيعوف 

 تنفيذ عدة عمميات في آف مف خبلؿ التنسيؽ بينيما.
 2/10/2013، لحياة، لندنا
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أطمؽ الموساد اإلسرائيمّي )االستخبارات الخارجّية(، حممة إلكترونية لتجنيد  :زىير أندراوس -الناصرة 
مف  جواسيس وموظفيف جدد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي والفيسبوؾ، لسد حاجتو الشديدة لشغؿ العديد

 الوظائؼ الميمة. 
العبرّية، إّف جياز الموساد لبلستخبارات والعمميات الخاصة، أطمؽ أكبر ’ يديعوت أحرنوت‘وقالت صحيفة 

حممة في تاريخو لطمب عمبلء وعامميف في كؿ المجاالت بداية مف النجاريف والحرفييف وحتى الخبراء في 
الصحيفة إلى أّف الحممة المذكورة جاءت تحت شعار  مجاؿ الكيمياء. ولفت المراسؿ لمشؤوف السياسّية في

نطمب األصدقاء(، ويمكف لمجميع الدخوؿ إلييا عمى موقع الموساد اإللكتروني  -)مع أعداء كيؤالء
والتسجيؿ فييا لمعمؿ مع المخابرات اإلسرائيمية، وانتشرت الحممة بصورة كبيرة بسرعة كبيرة عمى شبكات 

ؾ، عمى حّد قوؿ الصحيفة العبرّية التي اعتمدت عمى مصادر عميمة في ديواف التواصؿ االجتماعي والفيسبو 
رئيس الوزراء اإلسرائيمّي، خصوًصا وأف الموساد وجياز األمف العاـ )الشاباؾ( يعمبلف تحت إمرة رئيس 

 الوزراء بنياميف نتنياىو مباشرًة. 
يجيدوف تحدث المغات وبصفة ومف الوظائؼ المطموبة بشكؿ عاجؿ وسريع، أضافت الصحيفة، أشخاص 

خاصة الفارسّية والعربّية، ومدرسي لغات أجنبية وخبراء في التكنولوجيا وتصميـ فنّي )غرافيؾ(، إضافة إلى 
خبراء في العموـ والكيمياء، كما أّف الجياز أعمف عف حاجتو لعامميف بالحرؼ اليدوية مثؿ النجاريف وعماؿ 
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مثؿ األطباء وخبراء عمـ النفس، وكذلؾ جنود وضباط سابقيف بالجيش، الصيانة. وكاف ىناؾ الميف المعتادة 
 ومف الميف الغريبة التي طمبيا اإلعبلف المحاموف. 

 20/10/2013، القدس العربي، لندن
 

 الوزانيالمشرفة عمى نهر مرتفعات الإسرائيمية في  تحصينات 25
شيـ، في المرتفعات المشرفة عمى مجرى بدأ االحتبلؿ اإلسرائيمي أعماؿ التحصيف والتد: طارؽ ابو حمداف

نير الوزاني. إذ عممت ورشة عسكرية مزودة بجرافة وحفارة، عمى إقامة سواتر ترابية ودشـ عسكرية 
مخصصة لآلليات المدرعة، وذلؾ بمحاذاة السياج الشائؾ، في ظؿ انتشار قوة مشاة وسيارات عسكرية مف 

ئيمية تضـ عددا مف عناصر المشاة وسيارات مصفحة مف وكانت قوة إسرا طراز ىامر في محيط المنطقة.
قد نفذت عممية تمشيط واسعة، عمى طوؿ الخط الحدودي بيف المطمة والعباسية. وفي محور « ىامر»طراز 

المزارع المحتمة، أجرى جيش االحتبلؿ مناورة واسعة عمى مدى ساعتيف، شاركت في دبابات االحتبلؿ مف 
ممـ، في ظؿ تحميؽ لطائرة استطبلع دوف طيار فوؽ خط 155الثقيمة عيار والمدفعية « ميركافا»طراز 

 التماس لممزارع المحاذي لممناطؽ المحررة، وكاف دوي القذائؼ يتردد بقوة في القرى المحررة المجاورة.
 2/10/2013، السفير، بيروت
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رسمية أف الحكومة المبنانية بصدد منح تراخيص تنقيب عف النفط ادعت أوساط إسرائيمية : حممي موسى
 والغاز في مناطؽ بحرية أعمنت إسرائيؿ أنيا ضمف منطقتيا االقتصادية الحصرية.

ويعني ىذا اإلعبلف خروج الخبلؼ اإلسرائيمي المبناني حوؿ الحدود البحرية إلى حيز العمف، برغـ األنباء 
 جاحات كبيرة عمى ىذا الصعيد.عف تحقيؽ الوساطة األميركية ن

االقتصادية أف لبناف يحاوؿ فرض وقائع في منطقة « غموبس»وقد أبمغت جيات رسمية إسرائيمية صحيفة 
لبناف يوشؾ عمى منح تراخيص تنقيب »مختمؼ عمييا عند الحدود البحرية بيف الجانبيف. وأشارت إلى أف 

انو ليس « غموبس»وقالت «. االقتصادية اإلسرائيمية عف النفط والغاز في منطقة تنزلؽ إلى داخؿ المياه
 معروفا حتى اآلف كيؼ ستتعامؿ إسرائيؿ مع ىذه التراخيص التي قد تشعؿ نزاعا حدوديا مع لبناف.

عبلف اعتراضيا عمى الخطوات  ويحث خبراء قانوف دولي إسرائيميوف حكومتيـ عمى التحرؾ بسرعة وا 
 عسكرية.المبنانية بالسبؿ القانونية وحتى ال

وكاف لبناف قد أعمف في مطمع الشير الماضي عف نيتو منح عطاءات لتراخيص تنقيب عف النفط والغاز في 
خمس مناطؽ )بموكات( في المياه االقتصادية المبنانية. لكف الخبراء اإلسرائيمييف الذيف حمموا الخطوط 

تنزلؽ »  9بموؾ » ألبعد جنوبا، والمسماة أف منطقة الترخيص ا« اكتشفوا»الكواردينية في الخرائط المبنانية 
الى ما وراء خط الحدود الذي تدعيو إسرائيؿ. واعتبرت الصحيفة اف ىذه المنطقة ىي األكثر جاذبية 

 وصاحبة الفرص األعمى الكتشافات غازية ميمة.
عمى المنطقة ويرى الخبير االسرائيمي في الحدود، المحامي دافيد كورنبموت، أف إسرائيؿ قد تخسر ادعاءىا 

فالممارسة القضائية تقوؿ بأف الدولة التي ال تعترض »إف لـ تتخذ تدابير فعالة ردا عمى الخطوة المبنانية. 
وطالب بتسيير دوريات بحرية في المنطقة لتأكيد االدعاء «. عمى خطوة كيذه تعتبر متنازلة عف ادعائيا
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لتوسط والتوجو لمشركات الدولية التي تشارؾ في عمييا فضبل عف إصدار ببلغ رسمي ومطالبة دولة ثالثة با
عطاءات التراخيص وتوضيح أف ىذه منطقة متنازع عمييا. ومعروؼ أف العشرات مف الشركات الدولية التي 
ترفض معظميا التعامؿ مع إسرائيؿ، خشية عمى مصالحيا في المنطقة العربية، تشارؾ في العطاءات 

 المبنانية.
 2/10/2013، السفير، بيروت
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عبلء الريماوي: أفردت وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية، صباح امس الثبلثاء، مساحة كبيرة لتسميط  -راـ اهلل 
الضوء عمى لقاء الرئيس األمريكي باراؾ أوباما، برئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو في البيت 

نطف، يوـ االثنيف، لمناقشة ممفات أىميا: النووي اإليراني، حيث ذىب محمموف إلى اعتبار أف األبيض بواش
 ’. نتيجة المقاء كانت صفرا‘

نتنياىو ذىب لمقاء الرئيس األمريكي وفي رأسو ىدؼ رئيسي بأف يوقؼ مسيرة ‘، قالت إف ’العاشرة‘القناة 
يراف، وىو ال يعمـ  بأف ىذا اليدؼ يتعارض بالمجمؿ مع توجيات واشنطف التقارب بيف الواليات المتحدة وا 

تجاىاتيا  ’.التي وجدت في الحؿ الدبموماسي فرصة لمنأي بالمنطقة عف حرب ال يمكف التنبؤ بنتائجيا وا 
نتنياىو لـ يقنع أوباما بتخوفات إسرائيؿ إزاء الممؼ ‘وأضافت، أف ’ الثانية‘وفي نفس االعتبار، اتفقت القناة 

خير حرص عمى مشيد وجود نتنياىو إلى جانبو في ىذا الممؼ إلستخداميا في الداخؿ النووي، لكف األ
األمريكي، وخاصة أماـ الموبي الداعـ إلسرائيؿ، مقابؿ وعد لغوي بأف يظؿ الخيار العسكري ضد إيراف قائمًا 

 ’.في حاؿ تعثرت المفاوضات حوؿ ممفيا
ائيؿ تجاه التقارب اإليراني مع الواليات المتحدة التعثر في المفاوضات مف عدمو مع إيراف، وسموؾ إسر 

نتنياىو وحكومتو يعيدوف إرتكاب األخطاء مف ‘األمريكية، كاف محؿ نقاش لصحيفة ىآرتس التي قالت، إف 
 ’.خبلؿ ظيورىـ خارج التوجيات العالمية، وخاصة األمريكية منيا

نتنياىو سمع حديثًا ‘عمى أف ’ العاشرة’و’ يةالثان‘محمموف إسرائيميوف أجمعوا في مداخبلتيـ عبر القناتيف 
مف أوباما، لكنو في الحقيقة حصد صفرا في ممؼ إيراف، ولـ يحصؿ إال عمى وعد أمريكي في ىذه المرحمة، 

 ’.وىو بقاء العقوبات عمى إيراف قائماً 
إيراف  التسوية في ممؼ‘ىذه الصفرية انعكست عمى ما يبدو برأي ىآرتس عمى ممؼ سوريا، بقوليا، إف 

وىو ما ال تريده إسرائيؿ، حيث صرح وزير الدفاع االسرائيمي، موشيو يعالوف، ’ تعني بقاء األسد في الحكـ
 ’. مؤخرًا، أف عمى المجتمع الدولي إنياء حكـ األسد

 ’.ىامشًا في ظؿ زحاـ ممفات النار في المنطقة‘فبقي مف وجية نظر الصحيفة، ‘أما الشأف الفمسطيني، 
 2/10/2013، ي، لندنالقدس العرب

 
  اآلن": السمطات اإلسرائيمية تخطط إلقامة مستوطنة جديدة في منزل الرجبي في قمب الخميل السالم" 28

كشفت حركة يسارية إسرائيمية متخصصة بمراقبة األنشطة االستيطانية في األراضي الفمسطينية الناصرة: 
 ي منطقة الراس شرؽ البمدة القديمة بمدينةمستوطنة ييودية ف المحتمة، النقاب عف مخطط جديد إلقامة

 الخميؿ الواقعة جنوب الضفة الغربية.



 
 
 

 
 

 

           02ص                                    0229العدد:                 0/02/0203 األربعاء التاريخ:
 

(، أف السمطات اإلسرائيمية تخّطط 10|1وأوضحت حركة "السبلـ اآلف" في بياف صدر عنيا اليوـ الثبلثاء )
الرجبي البالغة  لمشروع خبلؿ األياـ أو األسابيع القميمة المقبمة، بإقامة المستوطنة الجديدة في منزؿ عائمة

الخميؿ منذ  متر مربع ويقع في البمدة القديمة، لتكوف بذلؾ أوؿ مستوطنة تقاـ في قمب مدينة 4000مساحتو 
الفمسطينييف في  ثمانينيات القرف الماضي، معتبرًة أف ىذه المخطط "سيكوف لو عواقب مدمرة عمى السكاف

ؼ في المدينة المضطربة، كما سيمقي بظبللو عمى الخميؿ، ويمكف أف يتسبب باندالع اشتباكات وأعماؿ عن
 "، وفؽ تقديرىا.محادثات السبلـ الجارية وسيكوف لو عواقب عمى حؿ الدولتيف

 1/10/2013قدس برس، 
 

 و"األقصى"قضية القدس التركي يستضيف الشيخ رائد صالح ويسمط الضوء عمى  اإلعالم 02
فضيمة الشيم رائد صبلح رئيس الحركة اإلسبلمية في استضافت وسائؿ إعبلـ تركية نياية األسبوع الماضي 

الداخؿ الفمسطيني أثناء زيارتو الى تركيا ، حيث أجػرت معػو لقػاءات تمفزيونيػة وصػحفية سػمطت فييػا الضػوء 
 عمى قضية القدس والمسجد األقصى.

استضػافتو كػؿ وُتعتبر وسائؿ اإلعبلـ التي استضافت الشيم مف أشير قنوات التمفزة والصحؼ فػي تركيػا، اذ 
” األناضػػوؿ “، فضػػبل عػػف وكالػػة ” اليػػبلؿ“، وتمفزيػػوف ” تػػي ار تػػي العربيػػة“، وقنػػاة 5، والقنػػاة  7مػػف القنػػاة 

دولػػة فػػي العػػالـ. كمػػا  22التػػي استضػػافت الشػػيم فػػي مقػػر الوكالػػة بػػأنقرة ليتحػػدث مػػع مراسػػمي الوكالػػة عبػػر 
 ”.ر ترؾخب“، وصحيفة السياسييف في تركيا ”تي في نت ” والتقى مع 

وسػػّمطت وسػػائؿ االعػػبلـ التركيػػة فػػي لقاءاتيػػا مػػع الشػػيم رائػػد صػػبلح حػػوؿ قضػػية القػػدس والمسػػجد األقصػػى 
المبارؾ، حيث حّذر شيم األقصى في لقاءاتو اإلعبلمية مف األطماع االحتبللية االسػرائيمية فػي بنػاء الييكػؿ 

فػي السػيطرة الكاممػة عمػى القػدس  2121مكاف المسجد األقصػى ، مشػيرا الػى أف االحػتبلؿ يطمػع حتػى سػنة 
 القديمة مف خبلؿ تيويدىا ومحاصرة األقصى وقطع التواصؿ مع األقصى والضفة الغربية.

وأوضػػػح الشػػػيم رائػػػد صػػػبلح أف أىػػػؿ القػػػدس والػػػداخؿ يحػػػاولوف بكػػػؿ الطػػػرؽ المشػػػروعة بالػػػدفاع عػػػف القػػػدس 
واالعتكاؼ في المسجد األقصى وأياـ  والمسجد األقصى المبارؾ عبر مشاريع مصاطب العمـ ومسيرة البيارؽ

 ”.النفير التي تُفشؿ عمميات االقتحاـ
وتطرقػػػت وسػػػائؿ االعػػػبلـ التركيػػػة فػػػي الحػػػديث مػػػع شػػػيم األقصػػػى حػػػوؿ ممػػػؼ المفاوضػػػات ، حيػػػث وصػػػفيا 
بالعبثّيػػة وأف السػػمطة ُيمػػاس عمييػػا ضػػغوطات لقػػاء الػػدعـ الػػذي يتمقػػاه كػػي ال يتوّحػػد الشػػعب الفمسػػطيني وأف 

وأكد أنو يجػب أف يكػوف قػرارا مسػتقبل لمشػعب الفمسػطيني وأف تكػوف وحػدة فمسػطينية بػإرادة قويػة  قسـ.يبقى من
 دوف الخضوع ألي ضغوطات.

0/02/0203مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   
 

خفاء المعالم المقدسة طمس الهوية الفمسطينيةليرمي  0202: مخطط التفكجي 32  في القدس وا 
الخػػرائط فػػي جمعيػػة الدراسػػات العربيػػة فػػي جمعيػػة القػػدس خميػػؿ التفكجػػي مػػف ارتفػػاع وتيػػرة حػػذر مػػدير دائػػرة 

خفػػاء المعػػالـ المقدسػػة  مخططػػات االحػػتبلؿ، التػػي ترمػػي إلػػى طمػػس اليويػػة الفمسػػطينية فػػي مدينػػة القػػدس، وا 
 خبلؿ السنوات القادمة.



 
 
 

 
 

 

           00ص                                    0229العدد:                 0/02/0203 األربعاء التاريخ:
 

في مخططػو، الػذي سػمي "مخطػط  وذكر التفكجي في حديث إلى وكالة "الرأي" الحكومية أف االحتبلؿ ماضٍ 
أىػداؼ فييػا مخػاطر تيػدد  ثبلثػةـ"، وسينتيي بتطويؽ مدينة القدس بالمستوطنات، ويرمي إلى تحقيؽ 2121

 سكاف مدينة القدس.
( ألػؼ وحػدة سػكنية، وجعػؿ 58وبيف أف اليدؼ األوؿ ىو بناء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات ببنػاء )

ة لمسػكاف الفمسػطينييف، ويرمػي إلػى إقامػة منػاطؽ صػناعية تكنولوجيػة عاليػة مدينة القدس جاذبة لمييػود طػارد
 مف أجؿ أف يعمؿ المستوطنوف في ىذه المنطقة.

وأشػػار إلػػى أف اليػػدؼ اإلسػػتراتيجي ىػػو السػػيطرة عمػػى األرض والسػػكاف فػػي الوقػػت نفسػػو، منوًىػػا إلػػى أنػػو فػػي 
 %(، والباقي ييوًدا.55ييف )ـ _حسب رؤية االحتبلؿ_ سيكوف أغمب السكاف فمسطين2141عاـ 

ولفػػت إلػػى أف االحػػتبلؿ يسػػتخدـ أسػػموًبا آخػػر لتيجيػػر السػػكاف، وىػػو عمميػػة بنػػاء جػػدار الفصػػؿ العنصػػري، إذ 
ـ ىػو 2121ألؼ مقدسػي إلػى خمػؼ الجػدار، مضػيًفا: "إف ىػدؼ االحػتبلؿ فػي مخطػط  025أخرج االحتبلؿ 

 مف أنفاؽ وجسور وسكؾ حديدية".ألؼ وحدة سكنية، بعد بناء بنية تحتية كاممة  58بناء 
0/02/0203، فمسطين أون الين  

 
 الف دونم في القدس 02صادرت  "سرائيل"إ ":هارتس" 30

تسػػاءلت صػػحيفة "ىػػارتس" فػػي كممتيػػا االفتتاحيػػة، اليػػـو االربعػػاء، عػػف سػػبب واحػػد لتحويػػؿ منحػػدرات "جبػػؿ 
وع الفائػت "سػمطة الطبيعػة والحػدائؽ" المشارؼ" في القدس الى حديقة وطنية، سوى الجواب الذي وفرتو االسػب

وتقوؿ "ىارتس" اذا ما نظرنا مف حولنا نعرؼ عمى مف سيسري ىذا المنػع،  وىو منع البناء في ىذه المنطقة.
حيث يقع مف الجنوب حي الطور ومف الشماؿ العيسوية وىما يعانياف، مثؿ سائر  احياء القدس العربية، مف 

كاني وغيػػاب تخططػػيط وبنػػاء غيػػر قػػانوني سػػببو عػػدـ السػػماح لمسػػكاف اىمػػاؿ شػػديد ومتػػراكـ ومػػف اكتظػػاظ سػػ
 باستصدار تصاريح بناء.

الػؼ دونػـ،  21اكثػر مػف  0967"ىارتس" تكشؼ اف اسرائيؿ صادرت مف الفمسطينييف في القدس، منػذ عػاـ 
ة المحيطػة أي ما يعادؿ ثمث االراضي التي تـ ضميا لممدينة واقامت عمييا االؼ الشقؽ في االحياء الييوديػ

بالقػػدس وخػػبلؿ تمػػؾ الفتػػرة لػػـ تسػػمح بقيػػاـ أي حػػي فمسػػطيني جديػػد بػػؿ واسػػتعممت كافػػة الوسػػائؿ لمنػػع توسػػع 
 االحياء القائمة.

وتشػػير الصػػحيفة، الػػى أف المسػػاحة المنػػوي تخصيصػػيا القامػػة الحديقػػة الوطنيػػة، ىػػي مػػاتبقى ألىػػالي القػػدس 
خبلؿ الحفاظ عمى الطبيعة. وتختـ بالقوؿ اف وزير مف ارض وبجب تخطيطيا لصالح اقامة مساكف ليـ مف 

البيئػػة السػػابؽ، غمعػػاد ارداف، كػػاف مػػف اشػػد لمتحمسػػيف القامػػة الحديقػػة الوطنيػػة ولكػػف امػػاـ الػػوزبر الحػػالي، 
 عمير بيرتس، فرصة العادة النظر بالقرار مف خبلؿ أخذ الجيراف بعيف االعتبار.

 0/02/0203، 74عرب 
 

 أيمول/ سبتمبرمعتقاًل خالل  302وأكثر من  ثالثة شهداء"التضامن":  30
فمسػػػػطينييف  ثبلثػػػػةقالػػػػت مؤسسػػػػة التضػػػػامف لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف إف قػػػػوات االحػػػػتبلؿ اإلسػػػػرائيمية قتمػػػػت : راـ اهلل

 ( خبلؿ أيموؿ الماضي في أنحاء متفرقة مف الضفة الغربية وقطاع غزة.321واعتقمت أكثر مف )
0/02/0203السبيل، عمان،   
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 ة فمسطينيا قضوا تحت التعذيب بسوري 47 :ةمن أجل فمسطينيي سوريالعمل  مجموعة 33

معػػتقبل فمسػػطينيا قضػػوا تحػػت التعػػذيب فػػي  74قالػػت مجموعػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ فمسػػطينيي سػػوريا إف : دمشػػؽ
سجوف النظاـ السوري منذ بداية األحداث ىناؾ، مشيرة إلى أف األوضاع اإلنسانية في المخيمات الفمسػطينية 

.بسوريا يزدا  د سوءا يوما بعد يـو
وأكػد أّف "أوضػاع المخيمػػات الفمسػطينية بسػوريا مأسػػاوية فػي ظػػؿ غيػاب كامػؿ لممسػػؤوليات سػواء المحميػػة أو 
الدوليػػة، فػػبل صػػوت لمقيػػادة الفمسػػطينية حػػوؿ أوضػػاع فمسػػطينيي سػػورية الػػذيف يتعرضػػوف لشػػتات جديػػد، وال 

 مى األرض".حراؾ فعمي لممؤسسات الدولية المسؤولة مثؿ "أونروا" ع
ألفػا وصػموا أوروبػا،  31ألؼ فمسطيني غػادروا سػوريا باتجاىػات متفرقػة، مػنيـ نحػو  051وقاؿ إف "أكثر مف 

ألفػا آخػريف بػيف لبنػاف واألردف وتركيػا ومصػر وليبيػا، وأعػداد متفرقػة فػي منػاطؽ مختمفػة مػف  021فيما تػوزع 
 العالـ".

0/02/0203السبيل، عمان،   
 

 : قانون برافر أداة لمتهجير وهدفه الوصول لد"يهودية الدولة"عنوانندوة في رام اهلل تحت  37
يوسػػؼ الشػػايب: قػػاؿ سياسػػيوف فمسػػطينيوف، فػػي نػػدوة نظمتيػػا وزارة اإلعػػبلـ، أمػػس، فػػي مدينػػة راـ  -راـ اهلل 

اء أداة لتيجيػػػر أبنػػػ اإلسػػػرائيمياهلل، تحػػػت عنػػػواف "قػػػانوف برافػػػر إدارة التيجيػػػر والترانسػػػفير"، إف قػػػانوف برافػػػر 
 الشعب الفمسطيني، وىدفو الوصوؿ لييودية إسرائيؿ.

محمػػػود خميفػػػة، وكيػػػؿ وزارة اإلعػػػبلـ أشػػػار فييػػػا، إلػػػى خطػػػورة ىػػػذا القػػػانوف  د.وكانػػػت النػػػدوة انطمقػػػت بكممػػػة 
العنصػػػػري، متحػػػػدثًا عػػػػف قػػػػوانيف عنصػػػػرية بالجممػػػػة لسػػػػمطات االحػػػػتبلؿ، كػػػػاف آخرىػػػػا السػػػػماح لممسػػػػتوطنيف 

و" لؤلراضػػي الفمسػػطينية دوف السػػماح لمفمسػػطينييف بػػذلؾ، الفتػػًا إلػػى أف ىػػذه بػػاالطبلع عمػػى "سػػجبلت الطػػاب
السياسات التي مف شأنيا تقويض عممية السبلـ، تعبر عف عقمية إسرائيمية متطرفة، عبر ىذا المشروع الػذي 

مػى تسعى مف خبللػو السػمطات اإلسػرائيمية لتػدمير مػا يقػارب المػائتي تجمػع فمسػطيني فػي النقػب، والسػيطرة ع
ألؼ دونـ تعتبر "الرصيد االستراتيجي لمفمسػطينييف"، بػؿ وتجميػع الفمسػطينييف فػي أقػؿ  711أكثر مف حوالي 

% مػػػنيـ ال 31% مػػػف المسػػػاحة الكميػػػة لمنقػػػب، أو مػػػف أراضػػػييـ التػػػي يمتمكونيػػػا أبػػػًا عػػػف جػػػد، فيمػػػا 0مػػػف 
 يحصموف عمى أدنى مقومات الحياة.

أف مػا يتعػرض لػو النقػب اليػـو ىػو  أكػد فػي مداخمتػو ت أبػو راسمدير مكتب مؤسسة عدالة فػي النقػب د. ثابػ
ولفت، إلى أف مخطط برافر سيميو مخطط مشابو لمنطقة "ج" في الضفة الغربيػة،  ،0948األشرس منذ نكبة 

% مػػػف مجمػػػؿ مسػػػاحة إسػػػرائيؿ، وىػػػي ذات مسػػػاحة منػػػاطؽ "ج" مػػػف مجمػػػؿ 61فمممصػػػادفة مسػػػاحة النقػػػب 
% منيػػا، سػػيجري 0ري عبػػر "برافػػر" العمػػؿ عمػػى تجميػػع سػػكاف النقػػب فػػي مسػػاحة الضػػفة الغربيػػة، وكمػػا يجػػ

 % منيا أيضًا.0العمؿ عمى تجميع سكاف مناطؽ "ج" عمى مساحة 
أمػػػا رئػػػيس المجمػػػس البمػػػدي لمقػػػرى غيػػػر المعتػػػرؼ بيػػػا فػػػي النقػػػب عطيػػػة األعسػػػـ، فتحػػػدث عػػػف الواقػػػع عمػػػى 

قريػة  88وديموغرافيػا، مػف بينيػا تػدمير أكثػر مػف األرض، بعد أف قدـ نبذة تاريخية ميمة عف النقب جغرافيػا 
 .0948عربية في النقب بعد العاـ 

0/02/0203األيام، رام اهلل،   
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 جنوب الخميل بمخيم الفوار ةمصاب برصاص فمسطيني جندي إسرائيمي يتربع عمى صدر طفل 30

جنوب الضفة الغربية  أّكد شيود عياف مف داخؿ مخّيـ الفوار لبلجئيف جنوب الخميؿ: حسف الرجوب -الخميؿ
أّف جنديا إسرائيميا جمس عمى صدر فتى أغمي عميػو بعػد إصػابتو برصاصػة مطاطيػة بالصػدر لعػّدة سػاعات 

 كإجراء عقابي لمشّباف الذيف اشتبكوا مع جنود االحتبلؿ عمى مدخؿ المخيـ.
عاًمػا( أصػيب  03جػار )وأفاد الناشط الشعبي أميف البايض في حديثو لوكالػة "صػفا" أّف الفتػى محمػد وليػد الن

بالرصاص المطاطي في صدره وأغمي عميو مباشرة فػي سػيؿ مجػاور لمػدخؿ المخػيـ األمػر الػذي دفػع جنػود 
 االحتبلؿ لسحبو إلى محيط البرج العسكري المقاـ عمى مدخؿ المخيـ واحتجازه.

رشػػقوف الجنػػود وأوضػػح أف الجنػػدي جمػػس عمػػى صػػدر ىػػذا الفتػػى المصػػاب لعػػّدة سػػاعات أمػػاـ الشػػّباف الػػذيف ي
 بالحجارة في مشيد عقابي لمفتى ولمشّباف الذيف يمقوف الحجارة عمى جنود االحتبلؿ.

وأّكد البايض نقبًل عف شيود عياف أّف المشيد كاف قاس ومؤلـ تبله اقتياد الفتى بجيب عسػكري إلػى التحقيػؽ 
ف الحادث وجرى اقتياده اآلخر في مستوطنة )كريات أربع( شرؽ مدينة الخميؿ فيما حضر والد الفتى إلى مكا

 إلى المستوطنة المذكورة.
32/2/0203وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   

 
 سيارة في القدس ونابمس 03" تعتدي عمى الكنائس والمقابر وتخرب أكثر من "دفع الثمن 39

يػدة تركػزت فػي أمػس سمسػمة اعتػداءات ارىابيػة جد اإلسػرائيميوفشف المسػتوطنوف  وكاالت: -" مندوبو "األياـ
 منطقة القدس.

وقالػػت حراسػػة األرض المقدسػػة إف مجموعػػة مػػف المسػػتوطنيف أقػػدمت عمػػى خػػط كتابػػات ميينػػة عمػػى جػػدراف 
 سيارات. سبعةمقبرة الرعية البلتينية عمى جبؿ صييوف في القدس، فيما تـ إعطاب إطارات 
ى الكنيسػػة البلتينيػػة فػػي سػػمواف وأفػػاد مركػػز معمومػػات وادي حمػػوة بػػأف مجموعػػة مػػف المسػػتوطنيف اعتػػدوا عمػػ

جنوب المسجد األقصى المبارؾ. وأوضح المركز في بياف صػحفي، أف االعتػداء عمػى الكنيسػة شػمؿ تحطػيـ 
 .شاىد أحد القبور، وخط شعارات عنصرية عمى جدار المقبرة، بتوقيع مف عصابة )تدفيع الثمف( الييودية

الميمػة قبػؿ الماضػية عمػى خمػس سػيارات ‹ تػدفيع الػثمف›كما اعتدت مجموعة مف المستوطنيف تابعػة لعصػابة 
 تابعة لمواطنيف مقدسييف ببمدة سمواف جنوب األقصى المبارؾ.

وشػػمؿ االعتػػداء ثقػػب اطػػارات السػػيارات المقدسػػية، وخػػّط عبػػارات عنصػػرية تػػدعو بػػالموت لمعػػرب عمػػى جػػدار 
 ‹.تدفيع الثمف›قريب مف السيارات، وبجوارىا توقيع 

عامػًا( مػف قريػة  33المواطف أنس عادؿ عبيػد )‹ مغسمة›وف متطرفوف، أمس، عمى تخريب كما أقدـ مستوطن
 النبي صموئيؿ شماؿ غرب القدس المحتمة لممرة الرابعة خبلؿ شيريف.

 مف جية اخرى أضـر مستوطنوف في ساعة مبكرة مف فجر امس، النار بمركبة في ريؼ نابمس الجنوبي.
جاجػػات الفارغػػة، الميمػػة الماضػػية، عػػددا مػػف مركبػػات المػػواطنيف جنػػوب كمػػا ىػػاجـ مسػػتوطنوف بالحجػػارة والز 

 غرب جنيف.
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‹ مابودوتػػاف›مسػػتوطف نصػبوا حػػاجزا بػػالقرب مػف مسػػتوطنة  211، بػأف حػػوالي "وفػػا"وأفػادت مصػػادر أمنيػة، لػػػ
الحجػارة  المقامة عمى أراضي بمدة يعبد، وأغمقوا الشارع الواصؿ بيف البمدة وطػولكـر والقػرى المجػاورة، ورشػقوا

 عمى المركبات المارة، دوف أف يبمغ عف إصابات.
0/02/0203األيام، رام اهلل،   

 
 حالة تسرب مدرسي في مناطقها التعميمية 0222دراسة لد "األونروا" تكشف عن  34

"األياـ": نشرت وكالة األمػـ المتحػدة إلغاثػة وتشػغيؿ البلجئػيف )األونػروا( نتػائج دراسػة شػاممة حػوؿ  -القدس 
 ة الذيف يتسربوف مف المدرسة واألسباب التي تدعوىـ لذلؾ.الطمب

مدرسػػة تابعػػة لؤلونػػروا  072عمػػى تفحػػص  2100/2102وعممػػت الدراسػػة التػػي أجريػػت خػػبلؿ العػػاـ الدراسػػي 
 في مختمؼ أرجاء األردف ولبناف وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة.

ومعممػييـ، فيمػا تػـ العمػؿ عمػى تحميػؿ البيانػات مػف قبػؿ  وقاـ التربويوف في "األونروا" بمقابمة الطمبة ووالػدييـ
 الباحثيف في جامعة يورؾ بالمممكة المتحدة والمعيد األميركي لمبحوث في العاصمة األميركية واشنطف.

ووجدت الدراسة أف المتسربيف، بشكؿ إجمالي، يشػيروف إلػى أف القضػايا المتصػمة بػالنواحي األكاديميػة كانػت 
 لكامنة وراء قرار التسرب.مف أىـ العوامؿ ا

كمػػا كشػػفت الدراسػػة أيضػػا أف احتماليػػة تسػػرب الطمبػػة الػػذيف أعػػادوا صػػفوفيـ تزيػػد بعشػػر مػػرات عػػف أقػػرانيـ 
 الذيف لـ يعيدوا صفوفيـ.

%( ىػـ مػف 56، كاف أغمب المتسػربيف فػي كافػة منػاطؽ عمميػات الوكالػة )2101/2100وفي العاـ الدراسي 
 ب في مدارس الذكور أكثر منيا لدى مدارس اإلناث أو المدارس المختمطة.الذكور، وكانت معدالت التسر 

وأشارت الدراسة إلى أف معدالت التسرب في األردف لدى الذكور أعمى بيف اإلناث، وتـ تحديد الزواج المبكر 
 عمى أنو العامؿ الرئيس لذلؾ.

ناثػػا عمػػى حػػد سػػواء ، عايشػػوا عامػػؿ خطػػورة واحػػد عمػػى وبينػػت الدراسػػة أيضػػا أف غالبيػػة المتسػػربيف، ذكػػورا وا 
 الصعيد االجتماعي االقتصادي عمى أقؿ تقدير.

وشددت مديرة دائرة التربية والتعميـ في )األونروا( د. كاروليف بونتبفراكت عمى أف نتائج الدراسة تقدـ مساىمة 
ألػؼ طالػب  511مػف  قيمة لجيود األونروا الرامية إلى توفير تعميـ عالي الجودة مستند لؤلدلػة إلػى مػا يقػارب

 تعمؿ عمى توفير التعميـ ليـ.
0/02/0203األيام، رام اهلل،   

 
 الوحداتفي مخيم لمعالجة التعرض لمدارس "األونروا"  تحرك شعبي ورسمياألردن:  34

يشػيد مخػيـ الوحػدات لبلجئػيف الفمسػطينييف تحركػًا شػعبيًا ورسػميًا لمعالجػة مشػكمة  :الديف نادية سعد –عماف 
مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية "األونروا" التي تعمؿ بنظاـ الفترتيف، في ظػؿ غيػاب البيئػة  المساس بسبع

 اآلمنة والسميمة لطمبتيا.
وتنشػػػغؿ األوسػػػاط المعنيػػػة بوقػػػؼ االعتػػػداءات المتكػػػررة ضػػػد أبنيػػػة المػػػدارس وسػػػاحاتيا، خػػػبلؿ فتػػػرة الػػػدواـ 

مدرسػػة تابعػػة  03ت بػػثبلث مػػدارس، مػػف إجمػػالي الدراسػػي، وسػػبؿ تػػوفير عنصػػر األمػػاف لطالباتيػػا الممتحقػػا
 لموكالة في المخيـ.
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وقػػاؿ النائػػب خيػػر أبػػو صػػعيميؾ، لػػػ"الغد"، أف "المعالجػػة تتطمػػب التوعيػػة والتثقيػػؼ مػػف خػػبلؿ لجنػػة خػػدمات 
 المخيـ والمبادرات الشبابية والعمؿ التطوعي وخطب المساجد، وعبر التعاوف والتنسيؽ مع المجتمع المحمي".

لػػػى "مخاطبػػػة وزارة الخارجيػػػة لوكالػػػة غػػػوث وتشػػغيؿ البلجئػػػيف الفمسػػػطينييف "األونػػػروا" مػػػف أجػػػؿ تػػػوفير ونػػوه إ
 حراسة لممدارس التابعة ليا في المخيـ، مع ضرورة تقديـ الدعـ الرسمي ليا بيذا الخصوص".

الباعػة غيػر  وتأخذ المشكمة بعدًا إضافيًا ناجمػًا عػف مػأزؽ اكتظػاظ جػانبي شػوارع المخػيـ بأكشػاؾ و"بسػطات"
النظامية، رغـ جيود دائرة الشؤوف الفمسطينية، بالتنسيؽ والتعاوف مع الجيات المعنيػة، لمعالجتيػا ونقميػا إلػى 

 مكاف مخصص ليا، وتفريغ األرصفة منيا وتنظيـ حركة السير.
وقػػاؿ عضػػو لجنػػة خػػدمات مخػػيـ الوحػػدات سػػعيد زايػػد إف "الػػدائرة خصصػػت مسػػاحة معينػػة لنقػػؿ "البسػػطات" 

ألػػؼ دينػػار، غيػػر أف ضػػعؼ المتابعػػة مػػف جانػػب أطػػراؼ  73كشػػكًا بكمفػػة  049لييػػا ضػػمف مشػػروع إلقامػػة إ
 أخرى معنية أدى إلى تعطيؿ تنفيذه حتى اليوـ".

تابعػة تممؾ وحدىا السمطة عمى مدارسيا، مف خبلؿ تعيػيف حراسػة عنػد بػاب المػدارس ال األونرواوأوضح أف "
 03ليا، والتباعد بػيف فترتػي خػروج الطالبػات والطػبلب مػف مدارسػيـ التػي يفصػؿ بينيػا شػارع ضػيؽ بعػرض 

 مترًا فقط".
مخيمػًا موزعػة فػي أنحػاء  03ألػؼ الجػئ فػي  351ألؼ الجئ في مخػيـ الوحػدات، مػف نحػو  50ويقيـ زىاء 

 دى "األونروا" في األردف.مميوف الجئ فمسطيني مسجميف ل 2.0متفرقة مف المممكة، مف إجمالي 
0/02/0203الغد، عمان،   

 
 
 

 في كفرمنداالنتفاضة األقصى بمسيرة  03الد ذكرىاليحيون  74الد يفمسطينياآلالف من  32
بمشاركة اآلالؼ مف أبنػاء الشػعب الفمسػطيني فػي الػداخؿ، انطمقػت بعػد الرابعػة والنصػؼ مػف بعػد : ربيع عيد

 القدس واألقصى في كفرمندا. ظير يوـ، الثبلثاء، مسيرة ىبة شيداء
وتأتي ىذه المسػيرة فػي الػذكرى الثالثػة عشػرة ليبػة القػدس واألقصػى، والتػي سػقطت فييػا اآلالؼ مػف الشػيداء 

 شييدا مف الداخؿ. 03مف أبناء الشعب الفمسطيني، بينيـ 
وف صػػػور وتوحػػػد آالؼ المشػػػاركيف تحػػػت العمػػػـ الفمسػػػطيني، واختفػػػت األعػػػبلـ الحزبيػػػة. كمػػػا رفػػػع المتظػػػاىر 

 الشيداء وشعارات تندد بػ"مخطط برافر" االقتبلعي الذي يستيدؼ أىالي وأراضي النقب.
وشػػػارؾ فػػػي المظػػػاىرة العديػػػد مػػػف القيػػػادات فػػػي الػػػداخؿ، بيػػػنيـ نػػػواب التجمػػػع الػػػوطني الػػػديمقراطي د. جمػػػاؿ 

واصػؿ طػو. زحالقة ود. باسؿ غطاس وحنيف زعبي، وأمػيف عػاـ التجمػع عػوض عبػد الفتػاح، ورئػيس التجمػع 
كما شارؾ النائب محمد بركة والشيم رائد صبلح ورئيس بمدية الناصرة رامز جرايسػي، ورئػيس لجنػة المتابعػة 

 العميا لشؤوف الجماىير العربية في الداخؿ محمد زيداف، وآخروف.
0/02/0203، 74عرب   

 
 % يعانون أمراضا مزمنة40% من الفمسطينيين مسنون و7,7"اإلحصاء الفمسطيني":  72
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تحسنًا ممحوظا طرأ عمى معدالت البقاء عمى قيد الحيػاة خػبلؿ  أف، لئلحصاءقاؿ المركز الفمسطيني -راـ اهلل
 .سنوات 7-5الفمسطينية، حيث ارتفع بمقدار  األراضيالعقديف الماضييف في 

 أدىالحياة  ارتفاع معدالت البقاء عمى قيد أف إلىالمركز في تقرير لو لمناسبة اليوـ العالمي لممسنيف  وأشار
 إلى ارتفاع أعداد كبار السف في فمسطيف، ما يستدعي ضرورة البحث والدراسة في مجاؿ أوضاع ىذه الفئة.

% مػػف مجمػػؿ 4.4( بمغػػت منتصػػؼ العػػاـ الجػػاري فػػأكثرسػػنة  61نسػػبة كبػػار السػػف )األفػػراد  أف إلػػى وأشػػار
المجتمػػع الفمسػػطيني يعتبػػر  % فػػي القطػػاع( مشػػيرا الػػى اف3.7% فػػي الضػػفة و4.8السػػكاف فػػي فمسػػطيف ) 

 مجتمعا فتيا حيث تشكؿ فئة صغار السف حوالي نصؼ المجتمع.
% مػف 05.7، أف نسبة األسر التي يرأسيا ُمسف بمغت 2103وأظيرت بيانات الربع الثاني مف العاـ الجاري 

سػػيا % فػػي قطػػاع غػػزة(. وأف متوسػػط حجػػـ األسػػر التػػي يرأ03.2% فػػي الضػػفة و 07.0األسػػر الفمسػػطينية )
 فردا لؤلسر التي يرأسيا غير مسف(. 5.9فردا مقابؿ  3.5مسف يكوف في العادة صغير نسبيا، )بمغ 

 وجاء في التقرير:
 

 أكثر من نصف المسنين العاممين يعممون لحسابهم الخاص
% خػبلؿ الربػػع 02.5وبمغػت نسػبة مشػاركة كبػػار السػف فػي القػوى العاممػػة مػف إجمػالي المسػنيف فػػي فمسػطيف 

 % في قطاع غزة.9.1% في الضفة الغربية و 04.2، بواقع 2103 الثاني
% في قطاع غزة، بينما بمغت 0.3% في الضفة الغربية و3.9%، بواقع 3.3وبمغ معدؿ البطالة لكبار السف 

 %.3.9نسبة العاطميف عف العمؿ بيف الذكور 
عممػػوف لحسػػابيـ الخػػاص، % مػػنيـ، ي54.0وتشػػير البيانػػات إلػػى أف اكثػػر مػػف نصػػؼ كبػػار السػػف العػػامميف، 

 % يعمموف كمستخدميف بأجر.08.4مقابؿ 
 

 0200ارتفاع نسبة األمية في صفوف كبار السن عام 
، حيػث بمغػت نسػبة كبػار السػف 2102وأشارت البيانات إلى أف ىناؾ نسبة عاليػة مػف المسػنيف األميػيف لعػاـ 

لئلناث( مف مجمؿ كبار السف، منيـ % 70.0% لمذكور و34.6% )54.8الذيف لػـ ينيوا أي مرحمة تعميمية 
سػنة فػاكثر فػي المجتمػع الفمسػطيني ككػؿ،  05% مف األمييف 68.0% أميوف، وىـ بذلؾ يمثموف نحو 37.7

 %.01.7في حيف لـ تتجاوز نسبة كبار السف الذيف أنيوا دبمـو متوسط فأعمى في فمسطيف 
 

 انتشار كبير للمراض المزمنة بين كبار السن
سػػنة  61%( مػف كبػػار السػف )71.7% ) 70، إلػى أف نحػػو 2101مسػػح االسػرة الفمسػػطيني  وأشػارت بيانػات

% فػػي 68.7% فػػي الضػػفة الغربيػػة مقابػػؿ 70.6فػػأكثر(، مصػػابوف بمػػرض مػػزمف واحػػد عمػػى األقػػؿ، بواقػػع 
% لبلنػاث 75.4قطاع غزة. وأظيرت البيانات ارتفاع نسبة اإلصابة بيف اإلناث مقارنػة بالػذكور حيػث بمغػت 

 % لمذكور.64.7ؿ مقاب
0/02/0203وكالة الرأي اليوم، لندن،   
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دعت المجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيؿ وسحب االستثمارات منيا وفرض عقوبات عمييا السػعودية : 48عرب 
 لشركة في جرائـ االحتبلؿ." بسبب تورط ا G4Sإلى مقاطعة شركة " 

ووجيػػػت المجنػػػة دعػػػوة لحضػػػور مػػػؤتمر صػػػحفي الػػػذي تنظمػػػو فػػػي السػػػاعة الحاديػػػة عشػػػرة مػػػف صػػػباح اليػػػـو 
 راـ اهلل.باألربعاء، في قاعة تمفزيوف وطف/عمارة اإلغاثة الزراعية قرب مصمحة المياه 

قاطعػػػة ومناىضػػػة التطبيػػػع وجػػػاء فػػػي الػػػنص الػػػدعوة أف المػػػؤتمر سػػػيتطرؽ إلػػػى أىػػػـ القضػػػايا المرتبطػػػة بالم
 –، التػػي ربحػػت عقػػدًا فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية G4Sبأشػػكالو، مػػع التركيػػز عمػػى حممػػة مقاطعػػة شػػركة 

 لتقديـ خدمات أمنية لمحجيج. –لمعاـ الثاني عمى التوالي 
كمػػػا جػػػاء فػػػي نػػػص الػػػدعوة أف الشػػػركة المػػػذكورة تقػػػدـ معػػػدات وخػػػدمات أمنيػػػة لحمايػػػة المسػػػتعمرات ولػػػبعض 
الحواجز العسكرية لبلحتبلؿ، وىي ومتورطة في عقود مع مصمحة السجوف اإلسرائيمية التي تمػارس التعػذيب 

 والتنكيؿ بشكؿ يومي بحؽ األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتبلؿ، بمف فييـ األسرى األطفاؿ.
0/02/0203، 74عرب   

 
 تصنيف جواز السفر الفمسطيني كخامس أسوأ جواز في العالم 70

أف جػواز السػفر الفمسػػطيني يعتبػر خػامس أسػػوأ جػواز سػػفر  ” Henley & Partners“أظيػر دليػؿ  :هللراـ ا
 .2103فيما يتعمؽ بالقيود المفروضة عمى منح التأشيرات مف مختمؼ دوؿ العالـ خبلؿ العاـ 

ؾ نتيجػة فقد احتمت أفغانستاف المرتبة األولى في تصنيؼ الدوؿ األكثػر سػوءا مػف ناحيػة جػوازات السػفر، وذلػ
 لممشاكؿ التي تواجو حاممو في حاؿ قرر الحصوؿ عمى تأشيرة سفر.

واحتمػػت العػػراؽ المركػػز الثػػاني، تمييػػا الصػػوماؿ، وباكسػػتاف، واألراضػػي الفمسػػطينية، ومػػف ثػػـ ايريتريػػا ونيبػػاؿ 
 والسوداف وسيريبلنكا وأخيرا لبناف.

يعتبػر أداة ىامػة لمحكومػات، لمراقبػة  فػإف فػرض القيػود عمػى التأشػيرة” Henley & Partners“ووفػؽ دليػؿ 
التأشػػيرات ىػػي معيػػار لمعظػػـ البمػػداف مػػف أجػػؿ تحديػػد “حركػػة المػػواطنيف األجانػػب عبػػر الحػػدود، موضػػحًا أف 

 ”.ىوية األجانب الراغبيف بدخوؿ أراضييا
0/02/0203القدس، القدس،   

 
 رأيمول/ سبتمبمرة خالل  42منع رفع األذان بالحرم اإلبراهيمي في الضفة  73

ػػػ قػػيس أسػػمرة: قػػاؿ مجػػدي مجاىػػد، رئػػيس قسػػـ العبلقػػات العامػػة فػػي مديريػػة أوقػػاؼ الخميػػؿ بالضػػفة  الخميػػؿ
السمطات اإلسرائيمية، منعت رفع األذاف مف عمى مػآذف الحػـر اإلبراىيمػي بالخميػؿ، خػبلؿ شػير ‘الغربية، إف 

 ’.مرة 79أيموؿ )سبتمبر( الماضي 
بػدعوى إزعػاج المسػتوطنيف الموجػوديف فػي القسػـ المحتػؿ ‘ع جػاء وأضاؼ مجاىد في بياف امس أف ىذا المنػ

، واألعياد الييودية، وفؽ ما قالتو سمطات االحتبلؿ ألوقاؼ الخميؿ  ’.مف الحـر
ىذا المنع، يتجاىؿ مشاعر المسمميف، والقوانيف والمواثيؽ الدولية، التي تكفػؿ حمايػة المقدسػات، ‘وأوضح أف 

 ’.وحرية الوصوؿ إلييا
0/02/0203لعربي، لندن، القدس ا  
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 بين الجنسين بهدف الزواج ضمن شروط اإلفتاء الفمسطيني يجيز التعارف عمى االنترنت 77
ػػػ أشػػرؼ اليػػور: أجػػاز مجمػػس اإلفتػػاء األعمػػى فػػي فمسػػطيف التعػػارؼ عبػػر مواقػػع االنترنػػت بػػيف الشػػباب  غػػزة

 والفتيات، غير أنو وضع شروطا ليكوف ىذا التعارؼ بيف الجنسيف حبلال.
شػػروط إجػػازة التعػػارؼ بػػيف الشػػباب  "018"وذكػػر المجمػػس فػػي بيػػاف لػػو نشػػر أمػػس أنػػو بػػيف فػػي جمسػػتو رقػػـ 

 والفتيات عف طريؽ االنترنت بيدؼ الزواج.
وأكػد المجمػس األعمػى لئلفتػاء عمػى أف إباحػة اسػتخداـ ىػذه الوسػائؿ لمتعػارؼ بػيف الجنسػيف والحػديث بينيمػا، 

اللتػػػزاـ بيػػػا، وعػػػدـ الخػػػروج األخبلقيػػػة والضػػػوابط الشػػػرعية التػػػي ينبغػػػي امشػػػروطة بتقيػػػد الطػػػرفيف بالمعػػػايير ‘
وقػػػاؿ اف أىميػػػا أف تكػػػوف ىنػػػاؾ ضػػػرورة أو حاجػػػة ماسػػػة لػػػذلؾ، وأف يكػػػوف اليػػػدؼ األساسػػػي مػػػف  ’.عنيػػػا

التعارؼ الزواج بالوسائؿ الشرعية المباحة، ولػيس ألىػداؼ قػد تنحػرؼ بػو عػف مقاصػده الشػرعية، وينبغػي أف 
قػدر ىػػذه الحاجػة، وفػػي حػدود ىػػذا اليػدؼ، وال يتجاوزىمػػا لمسػائؿ شخصػػية أخػرى مػػف شػػأنيا يكػوف الحػػديث ب

يقاظ الشيوات.  إثارة الغرائز، وا 
كػذلؾ أشػار إلػى ضػرورة أف يكػػوف التواصػؿ بينيمػا فػي حػػدود األحكػاـ الشػرعية واآلداب واألخػبلؽ اإلسػػبلمية 

المجمػػس عمػػى ضػػرورة أف ال يتسػػـ الحػػديث بػػػ المقػػررة فػػي بػػاب التعػػارؼ بػػيف المرشػػحيف لمػػزواج، وكػػذلؾ أكػػد 
 ’.الخضوع بالقوؿ بتمييف العبارة، أو ترقيؽ الصوت مف قبؿ الفتاة أو المرأة المتحدثة‘

ووضع شرطا الف يكوف الحديث بينيما بمعرفة األىؿ، وتحت اطبلعيـ، وليس في غرؼ مغمقة، وال في ظؿ 
 ستار مف السرية والكتماف.

0/02/0203القدس، العربي، لندن،   
 

 0203سنة مميون دوالر عجز الحكومة حتى نهاية  002رام اهلل:  70
، المنعقدة في راـ اهلل برئاسة د. رامػي الحمػد 06الػ  قاؿ مجمس الوزراء خبلؿ جمستو األولى لمحكومة: راـ اهلل

يمتػو حػوالي ، بعجػز ق2103هلل، يوـ الثبلثاء، إف الحكومة بحاجػة لسػد احتياجػات األشػير المتبقيػة مػف العػاـ 
مميوف دوالر، وأف ىناؾ مؤشرات إيجابية مف عدد مف الػدوؿ المانحػة لتقػديـ الػدعـ المػالي لمسػمطة لسػد  551

 احتياجاتيا التمويمية.
وأكػػد مجمػػس الػػوزراء فػػي بيانػػو، إصػػرار الحكومػػة عمػػى بػػذؿ أقصػػى جيودىػػا لمواجيػػة التحػػديات االقتصػػادية، 

روؼ المعيشػية لممػواطنيف فػي مختمػؼ منػاطؽ تواجػدىـ، مشػيرا والنيوض بالوضػع اإلقتصػادي، وتحسػيف الظػ
إلػػػػى أف الػػػػوزراء اطمػػػػع أعضػػػػاء المجمػػػػس عمػػػػى نتػػػػائج اجتماعػػػػات لجنػػػػة تنسػػػػيؽ مسػػػػاعدات الػػػػدوؿ المانحػػػػة 

(AHLC خػػػػبلؿ ترؤسػػػػو لموفػػػػد الفمسػػػػطيني ليػػػػذه اإلجتماعػػػػات، التػػػػي عقػػػػدت فػػػػي نيويػػػػورؾ عمػػػػى ىػػػػامش )
دولػة ومؤسسػة دوليػة، إضػافة إلػى مشػاركة  05، بمشاركة أكثػر مػف اجتماعات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

وزير الخارجية األميركػي جػوف كيػري، واألمػيف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة بػاف كػي مػوف، ومبعػوث المجنػة الرباعيػة 
 توني بمير.

0/02/0203القدس، القدس،   
 

 مات غزةيدعي: الخطوة القادمة لمجيش المصري التصادم مع منظ إسرائيمي أمنيمصدر  
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قالت مصادر أمنية إسرائيمية، أف الجيش المصري زاد في األسابيع األخيرة مف الضغط عمى  :عكا أوف اليف
قطاع غزة وحركة حماس في الوقت الذي يحارب فيو نشطاء اإلرىاب في سيناء، مدعيف أف الخطوة القادمة 

 لمجيش المصري ستكوف التصادـ مع المنظمات الفمسطينية في القطاع.
، قاؿ مسئوؿ أمني إسرائيمي رفيع لـ يكشؼ عف ىويتو، أنيـ اإلخباريوفي محادثة مع موقع "والبل" العبري 

% مف األنفاؽ تقريبًا، وقاؿ أف المصرييف في المنظومة األمنية يقدروف بأف المصرييف نجحوا في تدمير 
 األنظارس مف أجؿ توجيو غالبية قرروا القضاء عمى األنفاؽ، وفي المرحمة القادمة سيقمموف مف وضع حما

لمسمطة الفمسطينية، فمف وجية نظر النظاـ المصري حماس توصؼ كأحد المتعاونيف مع تنظيـ اإلخواف 
 المسمميف.

وادعى المسئوؿ األمني أف الضغط المصري أتى بنتائجو، فعدد الشاحنات التي تصؿ مف "إسرائيؿ" لمعبر 
شاحنة يوميًا، وىو عدد لـ نشيد لو مثيؿ منذ  ة، حيث بمغ كـر أبو سالـ لنقؿ البضائع وصؿ لمذرو 

 ، مشيرًا أنو يدؿ عمى الضرر الذي لحؽ بشبكة األنفاؽ.-كما يصؼ--وقت طويؿ 
الواصمة بيف قطاع غزة  األنفاؽ% مف ، أف الجيش المصري تمكف مف تدمير األمنيوقدر المصدر 

ية التي يشنيا في شبو جزيرة سيناء لمنع تسمؿ عناصر ومصر عمى الحدود الجنوبية خبلؿ الحممة العسكر 
 الرئة االقتصادية لمقطاع. األنفاؽإرىابية ووقؼ عمميات التيريب عبر شبكات 

وأضافت المصدر أف عمميات الجيش المصري متواصمة، وقد تـ إكماؿ بناء حزاـ أمني عمى قاطع يبمغ 
فييا بالحركة، بيدؼ تشديد إجراءات الفصؿ بيف طولو نصؼ كيمو متر عمى الحدود لخمؽ منطقة ال يسمح 

 قطاع غزة ومصر.
 //عكا أون الين، 

 
 الممك عبداهلل الثاني يدعو لوقف االستيطان وتهويد القدس 74

استقبؿ الممػؾ عبػداهلل الثػاني أمػس رئػيس مجمػس األمػة الكػويتي مػرزوؽ الغػانـ والوفػد المرافػؽ، : بترا –عماف 
 و الشيم صباح األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.حيث نقؿ تحيات أخيو سم

وجػػرى خػػبلؿ المقػػاء اسػػتعراض مسػػتجدات األوضػػاع فػػي المنطقػػة، كمػػا تنػػاوؿ المقػػاء جيػػود تحقيػػؽ السػػبلـ فػػي 
المنطقػػة، وصػػواًل إلػػى إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة عمػػى التػػراب الػػوطني الفمسػػطيني وفقػػًا لحػػؿ الػػدولتيف 

درة السبلـ العربية، الفتا إلى أىمية وقؼ إسرائيؿ إجراءاتيػا األحاديػة وسياسػاتيا االسػتيطانية، ومحػاوالت ومبا
تيويػػد القػػدس، واالعتػػداءات المتكػػررة عمػػى المقدسػػات اإلسػػبلمية والمسػػيحية فييػػا مػػا يشػػكؿ عقبػػة رئيسػػة أمػػاـ 

 تحقيؽ تقدـ في العممية السممية.
 0/02/0203، السبيل، عّمان

 
 النتهاكاتها المتواصمة لمقدس "إسرائيل"يطالب المجتمع الدولي بمعاقبة  دناألر  74

وجو وزيػر الخارجيػة وشػؤوف المغتػربيف ناصػر جػودة رسػالة إلػى األمػيف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة : )بترا( -عماف 
لػػى األمػػيف العػػاـ لمنظمػػة التعػػاو  ف بػػاف كػػي مػػوف، وكافػػة أعضػػاء مجمػػس األمػػف الػػدائميف وغيػػر الػػدائميف، وا 

 اإلسبلمي الحالي، بخصوص االنتياكات اإلسرائيمية المتواصمة لمحـر القدسي الشريؼ.
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وأكد جودة في الرسالة التي بعثيا السبت الماضػي، ضػرورة أف يوّجػو المجتمػع الػدولي، رسػالة قويػة وواضػحة 
 ـ التسػاىؿ معيػا.إلسرائيؿ، بأف إجراءاتيا وانتياكاتيا فػي القػدس الشػرقية وضػد الحػـر القدسػي الشػريؼ لػف يػت

وأكػػد أف انتياكػػات واقتحامػػات قػػادة اليمػػيف اإلسػػرائيمي المتطػػرؼ والمسػػتوطنيف وغيػػرىـ مػػف المتطػػرفيف لمحػػـر 
 القدسي الشريؼ، زادت عمى نحو كبير الفترة الماضية.

وعبػػػر جػػػودة عػػػف رفػػػض الحكومػػػة األردنيػػػة لممشػػػاريع اإلسػػػرائيمية التػػػي تيػػػدد بتغييػػػر ىويػػػة القػػػدس الشػػػرقية 
وأكػد أف ىػذه المشػاريع واإلجػراءات، مقرونػة بػدعوة قيػادات إسػرائيمية، ومػنيـ أعضػاء فػي الكنيسػت  عيا،وطاب

اإلسرائيمي، لمتقسيـ الزمني لمحـر القدسػي الشػريؼ، ال يمكػف النظػر إلييػا إال عمػى أسػاس أنيػا أصػبحت تيػارًا 
عمػى المصػميف المسػمميف، بخاصػة  رئيسًا في إسرائيؿ، يتبنى تغيير طابع القػدس الشػرقية، وفػرض واقػع جديػد
 منعيـ مف الدخوؿ وتقييدىـ، وفي المواقع المقدسة لممسمميف والمسيحييف.

0/02/0203، الغد، عّمان  
 

 يدعو الفمسطينيين النتفاضة جديدة انتصارا لالقصى ورفضا لممفاوضات« النقباء»رئيس : انعمّ  72
مع ائتبلؼ ابنػاء الشػتات )عػودة(، ميرجانػا خطابيػا  اقامت لجنة فمسطيف النقابية بالتعاوف: الدستور –عماف 

 «.بالرصاص والقمـ يبرأ الجرح وااللـ»بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة النتفاضة االقصى تحت عنواف 
ودعا رئيس مجمس النقباء نقيب الميندسيف الميندس عبداهلل عبيدات الشعب الفمسػطيني الػى انتفاضػة جديػدة 

وطالػػب عبيػػدات فػػي كممػػة لػػو خػػبلؿ الميرجػػاف السػػمطة  «.ورفػػض المفاوضػػاتانتفاضػػة االقصػػى »عنوانيػػا 
الفمسطينية بوقؼ التنسيؽ االمني مع العدو الصييوني، والذي قػاؿ انػو مكػف العػدو مػف الييمنػة االمنيػة عمػى 

 الشعب الفمسطيني، ورفض المضي بالمفاوضات العبثية، التي تعطي العدو شرعية البقاء وتيويد االقصى.
نبػػو، قػػاؿ رئػػيس لجنػػة فمسػػطيف النقابيػػة الػدكتور مظفػػر الجبلمػػدة اف انتفاضػػة االقصػػى يجػػب اف تكػػوف مػف جا

منارة لكؿ االحرار، وعمييـ اف يعيدوا شعمتيا الى سػماء فمسػطيف، كػؿ فمسػطيف مػف البحػر الػى النيػر، ولػيكف 
 وقودىا مف جذع الزيتوف.

ئيمي عبػداهلل البرغػوثي عػف التضػحيات التػي قػدميا مف جانبو، تحدث والد االسير في سجوف االحػتبلؿ االسػرا
واشػػتمؿ الميرجػػاف عمػػى فقػػرة شػػعرية لمشػػاعر ماجػػد المجػػالي  االسػػرى دفاعػػا عػػف فمسػػطيف والمسػػجد االقصػػى.

 وانشادية لفرقة ميس شمش.
0/02/0203، الدستور، عّمان  

 
 طوق مخيم برج البراجنةي"حزب اهلل" ": النهار" 02

اهلل" اف الحزب يعزز اإلجراءات االمنيػة فػي معاقمػو، رغػـ تسػميمو المراكػز وضحت مصادر قريبة مف "حزب أ
وحػػواجز التفتػػيش الػػى القػػوى االمنيػػة المبنانيػػة فػػي إطػػار مػػا يسػػمى بالخطػػة األمنيػػة. ولػػوحظ اف الحػػزب كثػػؼ 

 تعزيزاتو في شكؿ خفي في المناطؽ المحيطة بمخيـ برج البراجنة.
حكامو الط وؽ عمى مخيـ البرج الى حصولو عمى معمومات عف تواجد خبليا وعزت المصادر تشدد الحزب وا 

سمفية داخؿ المخيـ تعمؿ عمػى تنظػيـ مجموعػات صػغيرة وتسػميحيا بمعػدات حديثػة. واشػارت الػى اف "احػدى 
 ىذه الخبليا عمى عبلقة مباشرة بمنفذي االعتداءات التي تعرضت ليا الضاحية اخيرا".
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شدد "حزب اهلل" وتشديد اجراءات الرصػد عمػى مخػيـ البػرج يعػوداف الػى اال اف مصادر امنية أشارت الى اف ت
تػػدىور عبلقتػػو مػػع "حركػػة حمػػاس" بسػػبب موقفيػػا مػػف االحػػداث السػػورية، وكػػذلؾ االمػػر مػػع الجبيػػة الشػػعبية 

القيػػادة العامػػة بسػػبب اتيامػػات الحػػزب لمجبيػػة بوجػػود اختراقػػات امنيػػة معاديػػة فػػي ىيئاتيػػا  -لتحريػػر فمسػػطيف 
 وانشطة التيريب التي تمارسيا بعض قيادات الجبية. القيادية

0/02/0203، النهار، بيروت  
 

 بالكذب حول سعي إيران المتالك سالح نووي يتهم نتنياهو الخارجية اإليراني وزير 
اتيـ وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريؼ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف : يو بي أي -نيويورؾ 
 ذب حوؿ سعي إيراف المتبلؾ سبلح نووي.بالك نتنياىو

في نيويورؾ إف "ماىية الكياف الصييوني مبنية  اإليرانية اإلعبلـوقاؿ ظريؼ في تصريح لمراسمي وسائؿ 
عاما بأف إيراف ستمتمؾ السبلح النووي بعد ستة  مف  أكثرعمى الكذب، وىو يعمف لممجتمع الدولي منذ 

 الخداع وبث الرعب".أشير وىو يواصؿ في ممارسة الكذب و 
بذكاء وفيـ المجتمع الدولي لتمرير سياساتو غير  يستيزئوأضاؼ "يجب عدـ السماح ليذا الكياف باف 

عامًا ويمارسوف  ". وتابع "يجب أاّل نسمح ألولئؾ الذيف يقتموف الشعب الفمسطيني منذ أكثر مف اإلنسانية
نووية بأف يبتزوا العالـ تحت  أسمحةبلؿ امتبلكيـ الظمـ ضده ويشكموف خطرًا عمى المنطقة والعالـ مف خ

 ".اإلنسافعنواف دعـ نزع السبلح وحقوؽ 
وأكد أنو "مما ال شؾ فيو أننا لف نسمح لمكياف الصييوني بأف يحقؽ أىدافو المشؤومة". واعتبر ظريؼ أف 

 عزلة في األمـ المتحدة. األشخاصىو أحد أكثر  نتنياىو
ترضم لضغوط "وأال  "واقعي"المتحدة أمس، عمى التعامؿ معيا في شكؿ  حضت إيراف الوالياتإلى ذلؾ 
 .وصدقتييـ"اختبارًا لجدية األميركييف "، معتبرة أف االنفتاح في العبلقات بيف الجانبيف أخيرًا يشّكؿ "إسرائيؿ

ي إطار التعاطي بيف إيراف وأميركا ىو ف"وأشارت الناطقة باسـ الخارجية اإليرانية مرضية أفخـ إلى أف 
ال نبحث في العبلقات الثنائية والقضايا المرتبطة بالجذور التاريخية العميقة "، مضيفة: "المفاوضات النووية

 ."لمخبلفات بيف البمديف
 //الحياة، لندن، 

 
 القبض عميه مؤخرا "إسرائيل"إيران تنفي عالقتها بجاسوس أعمنت  

اؾ أي عبلقة بينيا وبيف شخص اعتقمتو إسرائيؿ مؤخرا وقالت )د ب أ(: نفت إيراف الثبلثاء أف ىن - طيراف
 يعمؿ لصالح الجميورية اإلسبلمية. "جاسوس"إنو 

وكانت إسرائيؿ اعتقمت رجؿ أعماؿ بمجيكي مف أصؿ إيراني في أيموؿ/ سبتمبر الماضي مف مطار بف 
والحصوؿ مف "شركة وىمية جوريوف لدى عودتو إلى أوروبا، وقالت إنو وصؿ إلى إسرائيؿ في ميمة إلقامة 

 ."خبلليا عمى معمومات تمييدًا الرتكاب اعتداءات إرىابية ضد مصالح إسرائيمية وغربية في الببلد
محاولة بالية يقوـ بيا "ووصفت المتحدثة باسـ الخارجية اإليرانية مرضية أفخـ اإلعبلف اإلسرائيمي بأنو 

 ."ال أساس ليا"اعـ اإلسرائيمية ، مؤكدة أف المز "النظاـ الصييوني لمحشد ضد إيراف
 //القدس العربي، لندن، 
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 لميوم الرابع عمى التوالي فتح معبر رفح استمرار 

واصمت السمطات المصرية أمس فتح معبر رفح الحدودي المنفذ الوحيد لمفمسطينييف في : الحياة -غزة 
 مصرية بمواصمة العمؿ األسبوع المقبؿ.قطاع غزة عمى العالـ، لميـو الرابع عمى التوالي، في ظؿ وعود 

فمسطيني فقط، جميـ مف   حواليواجتاز المعبر في االتجاىيف، خبلؿ األياـ األربعة الماضية، 
القادميف، نظرًا إلى عمؿ المعبر جزئيًا، وتعطؿ شبكات الحاسوب أماـ حركة المغادريف، كما أعمنت إدارة 

 المعبر مف الجانب المصري.
 //دن، الحياة، لن

 
 األمن التونسي يمنع متظاهرين من إحراق العمم اإلسرائيمي ":الحياة" 

منع األمف التونسي عددًا مف السياسييف والناشطيف في المنظمات والجمعيات األىمية، الثبلثاء، مف حرؽ 
حرير الفمسطينية لميجـو اإلسرائيمي عمى مقر منظمة الت خبلؿ مظاىرة بمناسبة الذكرى  ياإلسرائيمالعمـ 

 في تونس.
وتجّمع العشرات مف التونسييف والفمسطينييف أماـ النصب التذكاري لضحايا اليجوـ اإلسرائيمي الذي استيدؼ 
مقر منظمة التحرير الفمسطينية في بمدة "حماـ الشط" مف الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، رافعيف 

 ؿ الشعب الفمسطيني مف أجؿ استرداد حقوقو المشروعة".شعارات مناىضة إلسرائيؿ، وأخرى مؤيدة لػ"نضا
وعندما حاوؿ عدد مف المشاركيف في ىذه المظاىرة حرؽ العمـ اإلسرائيمي، سارع أعواف األمف الذيف انتشروا 

 بكثافة في المنطقة، إلى منعيـ مف ذلؾ، حيث سحبوا منيـ العمـ اإلسرائيمي وحالوا دوف حرقو.
اء المشاركيف في المظاىرة، لتندلع بعد ذلؾ مناوشات مع قوات األمف سرعاف ما تمت وأثار ىذا التدّخؿ استي

 محاصرتيا.
 //الحياة، لندن، 

 
 عاما بتهمة نقل أموال لحماس محكمة سعودية تسجن مواطنًا  

لدعـ ، مواطنا بتيمة نقؿ أمواؿ //أدانت محكمة سعودية في أوؿ حكـ مف نوعو بالببلد، االثنيف 
حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" في غزة، وشممت الئحة االتياـ تواصؿ نفس الشخص مع جماعات سمفية 
لقتؿ أحد قادة الشيعة. وجاءت التيـ مختمطة بيف نشاط المتيـ في جماعات "تكفيرية" و نشاطو مع 

 "حماس".
عاما  اما، ومنعو مف السفر ع وأوضح قرار المحكمة السعودية أف المتيـ، الذي حكـ عميو بالسجف 

أخرى، ارتبط بػ "الجبية اإلعبلمية اإلسبلمية العالمية" المقربة مف "القاعدة"، وبحسب ما نشرتو صحيفة 
 )..(". "الحياة" اليـو الثبلثاء فإف المتيـ "تعيد بتوصيؿ دعـ مالي لمجموعة سمفية تتبع حركة حماس

أسرار المجاىديف، وتبادلوا الرسائؿ المشفرة التي تعتمد في فتحيا وبحسب التقرير فقد "انضـ المتيـ لبرنامج 
عمى الرقـ السري، وتواصؿ مع تمؾ الجبية لمعرفة كيفية توصيؿ الدعـ المالي إلى غزة... وعرض عميو 
اإلرساؿ بواسطة مصرؼ )ويستوف يونيوف( إلى أشخاص معروفيف لدى الجبية في غزة، أو مف خبلؿ 
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لى أشخاص في مصر بواسطة مصرؼ )ويستوف يونيوف(" ويشار إلى أف المؤسسة تحويؿ تمؾ األمواؿ إ
 المذكورة متخصصة في تحويؿ األمواؿ وال تعتبر مصرفا بحسب ما ورد في التقرير.

وأضافت الئحة االتياـ، بحسب التقرير أف المتيـ ارتبط بجماعة سمفية مسمحة في جنوب لبناف، بواسطة 
ناصر تمؾ الجماعة وكنيتو )الغريب(، واسمو آدـ )فمسطيني( وعرض عميو اإلنترنت، خصوصًا مع أحد ع

 الدعـ المالي لمجماعة في مقابؿ أف تقوـ عناصرىا باغتياؿ أحد قادة الشيعة".
وذىبت الئحة االتياـ إلى أبعد مف ذلؾ حينما قالت إف المتيـ ارتبط بتوجييات يطمقيا زعيـ تنظيـ "القاعدة" 

مقاطع المرئية، والتي شدد فييا عمى "ضرورة ترتيب األولويات بحيث يكوف اليدؼ أيمف الظواىري عبر ال
األوؿ ىو الكياف الصييوني، ثـ قوات اليونيفيؿ الموجودة في جنوب لبناف، ثـ بعد ذلؾ حزب اهلل الشيعي" 

 بحسب ما ورد.
 //فمسطين أون الين، 

 
 لى رام اهللتتجنب حرجًا سياسيًا: إلغاء زيارة كروية إ ةسوري 

حالت احتجاجات داخمية في سوريا دوف تحقيؽ خطوة تاريخية في العبلقات بيف السمطات : زياد حيدر
السورية والسمطة الفمسطينية، بزيارة ال تخمو مف رمزية سياسية، لمنتخب سوريا الوطني لكرة القدـ إلى راـ 

 اهلل، لممشاركة في مسابقة دولية تقاـ ىناؾ.
منتخب سوريا لمشباب بكرة القدـ لف "حاد الرياضي العاـ في سوريا المواء موفؽ جمعة أف وأعمف رئيس االت

يشارؾ في التصفيات المؤىمة إلى نيائيات كأس آسيا لمشباب بكرة القدـ، المقرر إقامتيا في فمسطيف 
جمعة، أمس  وقاؿ ."ال تزاؿ أرضًا مغتصبة مف قبؿ الكياف الصييوني"، معمبل ذلؾ بأف راـ اهلل "المحتمة

االتحاد الرياضي أبمغ االتحاد اآلسيوي واالتحاد الدولي لكرة القدـ عدـ قدرة سوريا عمى المشاركة "األوؿ، إف 
 ."في التصفيات بسبب استمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية ووضعو ليا تحت وصايتو

 //السفير، بيروت، 
 
 الختراعها صيانة لمصالحنا اضطررنالكنا  "إسرائيل"كن : لو لم تاألميركي الرئيسنائب  

قاؿ نائب الرئيس األميركي، جوزيؼ بايدف، لممشاركيف في المؤتمر السنوي  :سعيد عريقات - واشنطف
لممنظمة الييودية األميركية "جي ستريت" المنعقد في واشنطف، إف "مفتاح أي تقدـ في المنطقة )الشرؽ 

بلـ فمسطيني إسرائيمي، واف ذلؾ يعني قياـ حؿ الدولتيف" مؤكدا عمى عدـ تغير األوسط( يكمف في تحقيؽ س
التي لو لـ تكف موجودة لتـ "اختراعيا" مف قبؿ الواليات المتحدة مف اجؿ صيانة  إسرائيؿموقؼ واشنطف مف 

 مصالحيا.
شأنيا شأف منظمة جي وقاؿ بايدف: "إننا نقؼ مع إسرائيؿ ومف أجؿ إسرائيؿ، ولذلؾ فإف الواليات المتحدة، 

 ستريت، لدييا التزاما بالسبلـ العادؿ، ألننا إف لـ نفعؿ ذلؾ نحف، فمف سيفعمو".
وكاف بايدف الذي يعتبر أىـ شخصية أميركية تشارؾ بمؤتمرات أو نشاطات منظمة "جي ستريت" التي 

وحؿ الدولتيف" والتي  تصؼ نفسيا بأنيا "المنظمة المناصرة إلسرائيؿ بدوف تردد، مف خبلؿ تحقيؽ السبلـ
سرائيؿ ووقؼ  أسست عاـ  لتتحدى منظمة "إيباؾ" القوية وتدعو لتحقيؽ السبلـ بيف الفمسطينييف وا 

 االستيطاف، وتحذر مف عدـ قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة "القابمة لمحياة".
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نيا أعادت صياغة نيجيا في ، وكأاألميركيةوأكد بايدف لمستمعيو إنو في الوقت الذي تبدو فيو اإلدارة 
: "لو لـ يكف األميركيالشرؽ األوسط "إال أف موقفنا تجاه إسرائيؿ لـ ولف يتغير". وأضاؼ نائب الرئيس 

الختراعيا، صيانة لمصالحنا، أما بالنسبة لضماف دعـ إسرائيؿ فإف موقفنا في  اضطررناىناؾ إسرائيؿ لكنا 
 ىذه القضية ال يتزحح عف السطر".

يدف الذي يشبو نفس بػ"الصييوني" بود، المولع بمحبتو الخاصة بإسرائيؿ وزعمائيا منذ لقائو األوؿ وتحدث با
مع رئيسة وزراء إسرائيؿ غولدا مائير في بداية سبعينات القرف الماضي، إثر انتخابو لمجمس الشيوخ 

انياىو، الذي كاف قد التقاه في األميركي، عف والية ديبلوير، إلى لقائو رئيس وزراء إسرائيؿ الحالي بنياميف نت
 البيت األبيض "ساعات قميمة" قبؿ إلقائو خطابو أماـ المنظمة.

وأشار بايدف إلى أف ىناؾ "دواع لمقمؽ" في ىذه المنطقة المضطربة )الشرؽ األوسط(، بسبب اضطرابات 
ؾ القنبمة النووية" مؤكدًا الدوؿ المحيطة بإسرائيؿ، خاصة "الحرب األىمية السورية والمساعي اإليرانية المتبل

 أف ببلده والعالـ "لف يسمحا إليراف أبدًا بامتبلؾ القنبمة النووية".
ليبرالية االتجاه، مقارنة بقرينتيا "إيباؾ" اليمينية، -وأنيى بايدف خطابو أماـ "جي ستريت" التي تعتبر يسارية

واليات المتحدة بأمف وسبلـ إسرائيؿ وحؿ بالتأكيد عمى "لحمة العبلقة األميركية اإلسرائيمية، والتزاـ ال
 الدولتيف" التي تدور المفاوضات الجارية مف أجمو.

وتتسـ العبلقات بيف "جي ستريت" ونتنياىو وأنصاره، سواء في "إيباؾ" أو في الكونجرس أو العشرات مف 
الدبموماسيوف المنظمات الييودية المؤثرة، بالكراىية المتبادلة حيث يرفض ممثمو تمؾ المؤسسات أو 

اإلسرائيميوف، المشاركة في مؤتمر منظمة "جي ستريت"، التي تضاعفت أعداد أعضائيا ومؤيدييا، 
واستقطبت المئات مف الميبرالييف واليسارييف في األوساط الييودية األميركية، خاصة مف العامميف في السينما 

 والفف والتمفزيوف والصحافة والتعميـ.
مف أعضاء الكونجرس األميركي بشقيو الشيوخ  عضو فاعؿ، إلى جانب  وشارؾ في المؤتمر 

 والنواب.
بدوره قاؿ مارتف إنديؾ، مبعوث السبلـ األميركي لممفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية، لممؤتمريف: "إف الطريقة 

الدولتيف، إسرائيؿ الوحيدة التي يمكف إلسرائيؿ مف خبلليا الحفاظ عمى ديمقراطيتيا وييوديتيا تكمف في حؿ 
 أمنة وفمسطيف مستقمة تتعايشاف بأمف وسبلـ".

 //القدس، القدس، 
 
 هآرتس: أوباما حّث نتنياهو عمى بحث الحدود واألمن والقدس والالجئين 

حث الرئيس األميركي باراؾ أوباما، رئس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو، عمى اإلسراع في المفاوضات 
 مع السمطة الفمسطينية حوؿ لقضايا اليامة: الحدود، واألمف، والبلجئيف والقدس.الجادة 

كبيرا في اإلدارة األميركية كشؼ لمموقع أنو تـ بحث المفاوضات  مسئوالوذكر موقع صحيفة "ىآرتس" أف 
السمطة  الفمسطينية اإلسرائيمية، باإلضافة إلى الممؼ النووي، وأف الرئيس أوباما أبمغ نتنياىو أف رئيس

 محمود عباس طمب منو خبلؿ لقائيما في الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة، تدخبل أميركيا في المفاوضات.
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األميركي أف أوباما أبمغ نتنياىو أنو يجب بحث القضايا اليامة، ألف المفاوضات بدأت  المسئوؿوأضاؼ 
ضات التي خصص ليا تسعة منذ شير ونصؼ دوف التوصؿ إلى تقدـ، وأنو لـ يبؽ وقت كاؼ لممفاو 

 أشير.
وأشار موقع "ىآرتس" إلى أف أوباما أبمغ نتنياىو أف الفمسطينييف قاموا باتخاذ خطوات ىامة، منيا عدـ 

 التوجو إلى المؤسسات الدولية خبلؿ المفاوضات.
ولى منذ واعتبر الموقع أف أقواؿ أوباما مؤشر عمى جدية الواليات المتحدة بالحصوؿ مف نتنياىو ولممرة األ

 ترؤسو لمحكومة، عمى موقؼ واضح مف مسألة الحدود لمدولة الفمسطينية العتيدة.
 //فمسطين أون الين، 

 
 بشدة نتنياهو"نيويورك تايمز" تنتقد خطاب  

في  نتنياىوانتقدت ىيئة تحرير "نيويورؾ تايمز"، األربعاء، بشدة خطاب رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف 
بأنو  نتنياىوالعامة لؤلمـ المتحدة، كما انتقدت تيديداتو بشف حرب عمى إيراف. واتيمت الصحيفة الجمعية 

 يخرب الجيود الدبموماسية األمريكية.
أسباب مشروعة لمتشكيؾ في المسعى اإليراني، ولكف ذلؾ قد  نتنياىووكتبت الصحيفة أنو ال يوجد لدى 

كالعمياف بسبب عدـ الثقة بإيراف، يبالغوف في "حجـ التيديد يكوف مدمرا إذا ظؿ ىو ومؤيديو في الكونغرس 
الدبموماسية، ويدمروف االحتماالت الجيدة  اإلمكانياتاإليراني"، ويمنعوف الرئيس باراؾ أوباما مف استغبلؿ 

 .في نسج عبلقات جديدة مع إيراف منذ الثورة عاـ 
عاما، خبلفا الدعاءات الرئيس  جيا النووي مدة وكتبت الصحيفة أف إيراف أخفت عف األمـ المتحدة برنام

الجديد حسف روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريؼ، وذلؾ فمف الصعب عدـ التعامؿ بتشكؾ مع 
الذي ألمح مرارا إلى المجوء لعممية عسكرية لمنع إيراف  نتنياىوالمفاوضات. ومع ذلؾ أضافت الصحيفة أف 

أطمؽ تيديداتو مرة أخرى في األمـ المتحدة،  نتنياىووتابعت أف  سا لمقتاؿ.مف حيازة أسمحة نووية بدا متحم
وحذر مف أف إسرائيؿ تحتفظ لنفسيا بحؽ مياجمة المنشآت النووية اإليرانية في حاؿ أشارت تقديراتيا إلى 

 أنيا قريبة مف إنتاج القنبمة النووية.
 //، عرب

 
 حتفال بعيد الجيش تعرض صواريخ إسرائيمية خالل اال سيؤول 

عف  كشفت كوريا الجنوبية، أمس، خبلؿ استعراض عسكري بمناسبة عيد القوات المسمحة اؿ، :وكاالت
التي تـ نشرىا ” اإلسرائيمية“صاروخيف جديديف قادريف عمى بموغ كوريا الشمالية، إلى جانب صواريم سبايؾ 

 في جزر الحدود الغربية.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 محادثات نتنياهو مع بايدن في شأن حقول الغاز والنفط أهم من لقائه مع أوباما"السفير":  

 "جي ستريت"عمـ أف نائب الرئيس األميركي جو بايدف تأخر عف إلقاء كممتو أماـ منظمة : حممي موسى
نتنياىو. وقد الييودية األميركية ساعة ونصؼ ساعة بسبب اجتماعو مع رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف 
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 األميركيجرى المقاء في البيت األبيض بحضور وزير الخارجية جوف كيري بعد اجتماع نتنياىو مع الرئيس 
باراؾ أوباما. ولـ تشر وسائؿ اإلعبلـ األميركية واإلسرائيمية كثيرا إلى ىذا المقاء برغـ أف البعض يعتبره أىـ 

ؿ الغاز والنفط المكتشفة شرقي المتوسط والتي يركز بايدف مف لقاء نتنياىو مع أوباما. فالمقاء تعمؽ بحقو 
 وكيري الجيود األميركية في شأنيا.

سرائيؿ فقط.  األميركية تجاه اكتشافات الغاز شرقي  فاإلستراتيجيةوبدييي أف األمر ال يتعمؽ بمبناف وا 
سرائيؿ وىؤالء المتوسط تتعمؽ بالعبلقات التركية القبرصية والتركية اليونانية فضبل عف العبلق ات بيف ىؤالء وا 

أميركية وضعيا معيد مارشاؿ وتبنتيا اإلدارة األميركية تقوـ عمى استغبلؿ الغاز  إستراتيجيةولبناف. وىناؾ 
 ألنبوبأساسا إلى مد خط  اإلستراتيجيةإلبراـ تسويات سياسية وحؿ النزاعات بيف دوؿ المنطقة. وتدعو 

صية إلى تركيا وأف بوسع لبناف اإلفادة الحقا مف ىذا األنبوب بعد الغاز مف الحقوؿ اإلسرائيمية والقبر 
 اكتشاؼ مخزوناتو.

وسبؽ لبايدف في ىذا اإلطار أف اجتمع إلى الرئيس القبرصي في األسبوع الماضي بعد أف اجتمع إلى رئيس 
ف تركيا ىذه التحركات ترمي إلى حؿ النزاع بي إفالحكومة التركية قبؿ شير. وقالت الصحؼ القبرصية 

 وقبرص حوؿ المياه االقتصادية وحقوؿ الغاز.
 //السفير، بيروت، 

 
 ألف قتيل بسوريا المرصد:  

أعمف المرصد السوري لحقوؽ اإلنساف الثبلثاء أف عدد ضحايا أعماؿ العنؼ واالشتباكات : صفا - دمشؽ
 يؿ.ألؼ قت في سوريا منذ اندالع الثورة قبؿ عاميف ونصؼ العاـ بمغ 
أيموؿ  سبتمبر/ حتى  مارس/آذار  وقاؿ المرصد في تحديث لمحصيمة التي تغطي الفترة مف 

امرأة قتموا بنيراف القوات النظامية  طفؿ و ألؼ مدني بينيـ  الماضي إف أكثر مف 
 السورية.

ألؼ  فا، بينيـ نحو أل أما عدد القتمى في صفوؼ المواليف لنظاـ الرئيس بشار األسد فقد بمغ 
 عسكري نظامي، في حيف ينتمي الباقوف إلى مميشيات كالشبيحة وجيش الدفاع الوطني.

مف مقاتمي حزب اهلل المبناني الذي أقر أمينو العاـ  وتشمؿ حصيمة خسائر القوات الموالية لمنظاـ 
 حسف نصر اهلل بأنو مشارؾ في القتاؿ بسوريا إلى جانب القوات النظامية.

مف العسكرييف المنشقيف، ونحو  ألؼ مسمح بينيـ أكثر مف  وفي صفوؼ المعارضة، قتؿ 
ووفقا إلحصاءات المرصد السوري لحقوؽ  مف المقاتميف األجانب وآخروف لـ يتـ التعرؼ عمييـ. 

 قتيؿ. اإلنساف، فإف عدد الضحايا خبلؿ الشير الماضي فقط قارب 
مية التي كشؼ عنيا المرصد عشرات اآلالؼ مف المعتقميف لدى النظاـ، الذيف ترجح وال تشمؿ الحصيمة الجم

مف الجنود النظامييف األسرى لدى  المعارضة أف قسما منيـ تمت تصفيتو، كما ال تشمؿ نحو 
 المعارضة.

عى لمتأكد ويقوؿ المرصد إنو يوثؽ الوفيات بوسائؿ مف بينيا التسجيبلت والصور الفوتوغرافية لمجثث، ويس
 مف اليويات مف خبلؿ األسر والمسعفيف والناشطيف.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 



 
 
 

 
 

 

           34ص                                    0229العدد:                 0/02/0203 األربعاء التاريخ:
 

 
 في الوضع االستراتيجي لد"إسرائيل" في ضوء الصراعات الناشبة في المنطقة صهيونيةقراءة  93

مجمػػس السياسػػة كشػػؼ الكاتػػب الييػػودي، ونائػػب رئػػيس : مركػػز دراسػػات وتحميػػؿ المعمومػػات الصػػحفية ترجمػػة
(، إيػبلف بيرمػاف، CIAالخارجية األمريكيػة فػي واشػنطف، والمستشػار السػابؽ لممخػابرات المركزيػة األمريكيػة )

عف تحّوؿ في رؤية المسؤوليف الصياينة التي كانت ُتعبر عف قمؽ عميػؽ إزاء موقػؼ "إسػرائيؿ" االسػتراتيجي 
، واحتماؿ نشوب صراع عمػى جبيػات ُمتعػّددة، واصػفًا في خضـ اليياج المستمر لما ُيسمى بػ "الربيع العربي"

 سياسي، وألسباب وجيية: –وضع المؤسسة األمنية الصييونية بأّنيا ُمتفائمة بحذر حوؿ الوضع الجيو 
 
أعػػادت اإلطاحػػة بحكومػػة "مرسػػي" التػػي ُييػػيمف عمييػػا "اإلخػػواف المسػػمموف" قػػدرًا مػػف الحيػػاة  فددي مصددر: -0

بية الغربية لػ"إسرائيؿ"، رغـ التشنجات السياسػية الراىنػة فػي الػببلد، وكانػت نتيجػة الطبيعية عمى الحدود الجنو 
إسػػقاط "مرسػػي" مكسػػبًا صػػافيًا لػػػ "إسػػرائيؿ"، ألّنػػو خػػبلؿ الفتػػرة التػػي تولػػت فييػػا حكومتػػو منصػػبيا راىنػػت عمػػى 

يطر عميػو الجػيش، يػرى موقؼ عمني جدًا ُمعاد لػػ"إسرائيؿ" ولمغػرب، ومػع انييارىػا واسػتبداليا الحقػًا بنظػاـ يسػ
واضػػػعو السياسػػػات الصػػػييونية اآلف إمكانيػػػات متجػػػددة لممشػػػاركة، والحػػػوار االسػػػتراتيجي مػػػع القػػػاىرة. وأشػػػار 
"بيرمػػاف" إلػػى أّنػػو ورغػػـ اعتبػػار شػػبو جزيػػرة سػػيناء مصػػدر قمػػؽ مسػػتمر بسػػبب عػػدـ اسػػتقرار األوضػػاع ىنػػاؾ 

، إال أّف الحكومػػػة الصػػػييونية تبػػػدو عمومػػػًا 2100وانتشػػػار الفوضػػػى واالجػػػراـ مػػػع نيايػػػة نظػػػاـ مبػػػارؾ عػػػاـ 
مرتاحة لكيفية تعامؿ الجيش المصري مع الوضع، وعمى اسػتعداد لمسػماح لمقػاىرة بأخػذ زمػاـ المبػادرة إلعػادة 
النظػػاـ فػػي سػػيناء، وسػػمحت "إسػػرائيؿ" لمصػػر بإعػػادة قواتيػػا لممنطقػػة منزوعػػة السػػبلح، حيػػث تشػػف اآلف ىػػذه 

 اصر المتطرفة غير النظامية.القوات معركة ضارية ضد العن
 
: اعتبر "بيرماف" أّف فشؿ "جماعػة اإلخػواف المسػمميف" فػي مصػر أدى لتضػاؤؿ جاذبيػة القػوى في األردن -2

اإلسبلمية فػي جميػع أنحػاء المنطقػة، الفتػًا إلػى أّف حكػـ الممػؾ عبػد اهلل فػي األردف أصػبح أكثػر اسػتقرارًا ممػا 
لعناصػػػػر اإلسػػػػبلمية داخػػػػؿ المممكػػػػة اضػػػػطروا لمحػػػػد والتخفيػػػػؼ مػػػػف كػػػػاف عميػػػػو قبػػػػؿ فتػػػػرة قصػػػػيرة، كمػػػػا أّف ا

طموحاتيـ السياسية في ضوء انييار "جماعة اإلخواف المسمميف"، وفي شماؿ أفريقيػا، حػدثت تغيػرات صػحية 
 مفيدة في النظرة السياسية وطموحات األحزاب اإلسبلمية في تونس والجزائر.

 
لتحػػوؿ الممحػػوظ فػػي اتجػػاه "الربيػػع العربػػي" المتمثػػؿ بانييػػار حكومػػة أّكػػد "بيرمػػاف" أّف ا فددي إيددران وتركيددا: -3

"اإلخػػػواف المسػػػمميف فػػػي مصػػػر"، أّدى لفقػػػداف إيػػػراف لمشػػػرعية نتيجػػػة دعميػػػا العنيػػػد لمنظػػػاـ السػػػوري، كمػػػا أّف 
يػديولوجي  المشاكؿ المحميػة الحاليػة السػائدة فػي تركيػا تركػت بمػداف المنطقػة فػي وضػع دوف نمػوذج سياسػي وا 

، ومػػف غيػػر الواضػػح مػػا الػػذي سػػيأتي بعػػد. ولفػػت إلػػى أّف "تػػؿ أبيػػب" تشػػعر باألمػػؿ وتترقػػب الفرصػػة ُيحتػػذى
 النتقاليا لبيئة إستراتيجية أصبحت تدريجيًا مضيافة أكثر مما كانت عميو سابقًا.

 
اعتبػر "بيرمػػاف" أّف الحػرب األىميػػة السػورية، يمكػف أف تتحػػوؿ لتكػوف فػػي صػالح "إسػػرائيؿ"،  فدي سددوريا: -4

ففي الظاىر، يعرض عاماف ونصؼ مف النزاع الجاري بيف نظػاـ "األسػد" والمعارضػة الداخميػة إلػى مشػكمتيف 
  تكتيكيتيف لجارتيا الجنوبية "إسرائيؿ"، وىما:
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 : احتماؿ االنتشار المحتمؿ لبلضطرابات في سوريا، واختراقيا الحدود الشمالية لػ"إسرائيؿ". األول - أ
ـ النظاـ لمترسانة السورية مف األسمحة الكيميائية والبيولوجية يمكف أف يستمر، أو يتـ أّف استخدا الثاني: - ب

 توزيعيا عمى أطراؼ ثالثة كػ "حزب اهلل" في لبناف، أو تستولي عمييا قوات المعارضة.
وأشار "بيرماف" إلػى أّف اإلجػرءات الصػييونية عممػت عمػى الحػد مػف أنشػطة زعزعػة االسػتقرار التػي تسػتيدؼ 

سػػػرائيؿ" تحديػػػدًا، واحتوائيػػػا، بػػػدءًا مػػػف التعزيػػػزات الجاريػػػة مػػػف جانػػػب قيػػػادة الجػػػيش شػػػمااًل وصػػػواًل لمقصػػػؼ "إ
االستراتيجي لمستودعات األسمحة المشتبو بيا في سوريا، وفي الوقت نفسو، ساعدت األعمػاؿ الجاريػة ىنػاؾ 

ظاـ "األسد" نفسو، والعناصر اإلسػبلمية عمى تآكؿ القدرات اإلستراتيجية لمطرفيف المعادييف لمدولة الييودية: ن
 مف المعارضة، مما يعزز األمف في "إسرائيؿ" في ىذه العممية.

 
: اعتبر "بيرماف" أّنو يمكف لمتحرؾ المتجدد عمى الجبية الفمسطينية أف ُيزّود "إسرائيؿ" بمزيد في فمسطين -5

دة تشػػغيؿ المفاوضػػات المتوقفػػة مػػع مػػف حريػػة الحركػػة والمصػػداقية فػػي العػػالـ اإلسػػبلمي، فقػػد أصػػبحت إعػػا
السػػمطة الفمسػػطينية عمػػى رأس أولويػػات إدارة "أوبامػػا" فػػي واليتيػػا الثانيػػة، الفتػػًا إلػػى أّنػػو ورغػػـ أّف ىػػذا الجيػػد، 
القػى انتقػادات كبيػرة فػي واشػنطف أو الخػارج، إال أّف بػدايات مسػار الدبموماسػية الجديػدة واضػحة اآلف، حيػػث 

شاركة في ىذه المحادثات بسيطة ومفيومة عمى حد سواء، وال يحمؿ صناع القرار في أّف دوافع "إسرائيؿ" لمم
"تؿ أبيب" أي أوىاـ حوؿ فرص النجاح، ألّف حكومة "محمود عباس" تفتقر اآلف لؤلىمية والشرعية لبلنخػراط 

فػػي  فػػي المفاوضػػات. واعتبػػر أّنػػو مػػف الواضػػح رغػػـ كػػؿ شػػيء أّف صػػدى القضػػية الفمسػػطينية ال يػػزاؿ يتػػردد
المنطقة، وينبغي التصدي ليا، ومعالجتيا لدفع الفمسطينييف إلحراز تقػدـ عمػى جبيػات أخػرى، مشػيرًا إلػى أّف 
مشاركة "إسرائيؿ" مصمَّمة إلزالة مظير التعنت، وتسييؿ الحوار مع دوؿ المنطقة بشأف القضايا األخرى فػي 

يراف.  مصر وسوريا وا 
 

 القوى اإلسالمية
ناؾ أمرًا واحدًا لـ يتغير، إذ ال يزاؿ البرنامج النووي إليراف ُيشكؿ قمقػًا اسػتراتيجيًا بػالغ يرى "بيرماف" أّف ى -6

األىميػػة، وُيشػػغؿ بػػاؿ صػػناع القػػرار فػػي "تػػؿ أبيػػب"، فالمسػػؤولوف الصػػياينة متحػػدوف فػػي تقيػػيميـ بأّنػػو رغػػـ 
ات المتحدة وأوروبا ضد إيراف، العقوبات االقتصادية اآلخذة باالتساع، وتـّ تحصيميا حتى اآلف مف قبؿ الوالي

فػػبل يػػزاؿ التطػػور النػػووي يتسػػارع وينضػػج عمػػى حػػد سػػواء. ورّجػػح "بيرمػػاف"، نتيجػػة لػػذلؾ، أف تػػدخؿ "إسػػرائيؿ" 
فيما يتعمػؽ بػالخطوات القادمػة فػي مواجيػة طيػراف، بمػا فػي ذلػؾ،  2104أو أوائؿ  2103منطقة قرار أواخر 

النػووي، ُمسػتبعدًا أف يحصػؿ أي تقػّدـ فػي الحػوار الدبموماسػي بػيف  االستخداـ المحتمػؿ لمقػوة لتحييػد برنامجيػا
إيراف والغرب، ألّف "روحاني" يفتقر لمقوة البلزمة إلحداث تغيير حقيقػي بشػأف أي مسػألة مػف المسػائؿ الػثبلث 

 التي يمكف أف ُتؤّثر فعميًا وبشكؿ ممموس في عبلقة إيراف مع الغرب: 
 طموحات إيراف النووية. - أ

 لدعـ اإليراني لمنظاـ السوري.ا - ب
 دعـ إيراف لػ "حزب اهلل" في لبناف. - ت

وخػتـ "بيرمػاف" قولػػو بػأّف موقػػؼ "إسػرائيؿ" المحّسػف، بحكػػـ طبيعتػو، ُيمكػػف أف يكػوف أي شػيء دائمػػًا، مػا عػػدا 
ية أكثػر، التطورات الُمزعِزعة لبلستقرار، مثؿ تكثيؼ المواجية الحالية بيف الحكومػة المصػرية والقػوى اإلسػبلم
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أو االسػتخداـ السػػوري الواسػػع النطػػاؽ عمػػى نحػو متزايػػد لؤلسػػمحة الكيميائيػػة، مػػا قػد ُيػػؤّثر سػػمبًا، وبسػػرعة، فػػي 
األمػػف الصػػييوني، السػػيما مػػع تآكػػؿ الموقػػؼ األمريكػػي فػػي المنطقػػة، وعػػدـ وضػػوح االسػػتراتيجية األميركيػػة 

مك انيػة أف يشػمؿ ذلػؾ "إسػرائيؿ". واعتبػر "بيرمػاف" أّنػو وتأثيرىا عمى متانة شراكاتيا مػع الحمفػاء اإلقميميػيف، وا 
ورغـ ذلؾ، وفي الوقت الراىف، فإّف الوضع االستراتيجي لػ"إسرائيؿ" أفضؿ بكثير مما كاف عميو فػي أي وقػت 
في الماضي القريب، وحيث أّف ىذا ىو الحاؿ فإّنو يشيد عمى الجمع بيف الميارة والحػظ المػذيف تمّكنػت بيمػا 

 ي خضـ االضطرابات التي تحيط اآلف بالمنطقة التي تستوطنيا، عمى األقؿ حتى اآلف.مف اإلبحار ف
 معهد هرتسيميا متعدد المجاالت

0/02/0203، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، 0200الترجمات العبرية   
 

 في مصر؟« اإلسرائيمي»أن يسقط االنقالب  يجبلماذا  97
 د. أحمد بف راشد بف سعّيد

نقػػػبلب الػػػدموي فػػػي مصػػػر الػػػذي تحػػػوؿ بفضػػػؿ غبػػػاء ميندسػػػيو إلػػػى ردة شػػػاممة عػػػف جػػػذور المجتمػػػع بعػػػد اال
وتاريخػػػػو ووجيػػػػو اإلسػػػػبلمي، دخمػػػػت الػػػػببلد نفقػػػػًا مظممػػػػًا لػػػػـ تعيػػػػد مثػػػػيبًل لػػػػو فػػػػي تاريخيػػػػا الحػػػػديث. انقػػػػض 

فنػالوا منػو االنقبلبيوف، كما لو كانوا كبلبًا مسعورة، عمى كؿ ما لػو صػمة بػالرئيس المختطػؼ، محمػد مرسػي، 
نيبًل، بؿ التفتوا إلػى كػؿ مػا لػو صػمة بمرجعيػة مرسػي، اإلسػبلـ، فانيػالوا عميػو إقصػاًء وتشػوييًا. حتػى النقػاب 
والمحية لـ تسمما مف توحش االنقبلبييف. حتى المساجد صارت مستباحة. حتى األئمة والخطباء صاروا ىػدفًا 

نػػت فػػي عيػػد مرسػػي واحػػة واعػػدة بالحريػػة. بػػدا تحولػػت مصػػر إلػػى سػػاحة لمتصػػفيات، بعػػد أف كا«. مشػػروعاً »
االنقبلب وكأنو ردة فعؿ متطرفة عمى أجواء انفتاح شيدتيا مصػر فػي فتػرة عسػؿ ديمػوقراطي لػـ تطػؿ. حتػى 
عبلقة التماىي والتداعي التي نظمت المصرييف مع أشقائيـ الفمسطينييف والسورييف ىاجميا االنقبلبيوف، فػي 

دعايتيـ عف ترديد خطابات عنصرية ضد األشقاء، محرضة ومثيرة لمكراىيػة.  الوقت الذي لـ تكؼ فيو أبواؽ
لـ يكف االنقبلب إذف مجرد تغيير حاكـ، أو إسقاط نظاـ، بؿ كاف في المفيوـ األشمؿ، إجيازًا عمى منظومػة 
د مف القيـ والسياسات التي صاغت مصر في الوجداف العربي واإلسبلمي عبر القروف. وىنا ال بد أف نستشي

أيموؿ  21مع وزير خارجية الطغمة االنقبلبية، نبيؿ فيمي، في « روسيا اليوـ»بالمقابمة التي أجراىا تميفزيوف 
المشكمة في المرة السابقة التي انُتخب فييا مرسي، لـ تكػف تتعمػؽ بكونػو »، والتي قاؿ فييا: 2103)سبتمبر( 

مػػة مشػػكمتاف: نحػػف لػػـ نطػػور دسػػتورًا يمثػػؿ الشػػعب رئيسػػًا جيػػدًا أو سػػيئًا، كػػؿ دولػػة ليػػا رئػػيس جيػػد أو سػػيئ. ث
المصري، وما حػدث ىػو دسػتور وضػعو فػي األسػاس إسػبلميوف. ثانيػًا: الػرئيس مرسػي مػف دوف دسػتور جيػد 
كاف يحاوؿ قيادة الببلد إلى وجو إسبلمي لمصر. لـ تكػف القضػية إذف، وبصػراحة، ىػي كػوف الػرئيس مرسػي 

 «.اف األمر كذلؾ النتظرنا ثبلث أو أربع سنواتجيدًا أو سيئًا مف حيث الكفاءة، لو ك
فػػي ظػػؿ ىػػذه األجػػواء، بػػرز قطػػاع غػػزة المجػػاور ىػػدفًا سػػيبًل لمعػػدواف، وكبشػػًا جػػاىزًا لمفػػداء. يمكػػف ببسػػاطة 

( 0948تسويؽ خنؽ القطاع )يسكنو نحو مميوني فمسطيني، جزء كبيػر مػنيـ الجئػوف مػف فمسػطيف فػي نكبػة 
، بينما اليدؼ أبعد: تحقيػؽ مػا عجػزت عنػو إسػرائيؿ «فبل بد أف نغمقو لنستريح تأتي منو الريح،»بوصفو بابًا 

سقاط حكومتو المنتخبة )اإلسبلمية(، وتسميمو لسػمطة راـ اهلل )المتصػيينة( التػي  مف إعادة احتبلؿ القطاع، وا 
 ال تكؼ عف التنسيؽ االستخباراتي مع إسرائيؿ وطغمة االنقبلب معًا.
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عػػػف  2103أيموؿ/سػػػبتمبر  09ي، ناشػػػطتاف سياسػػػيتاف أميركيتػػػاف، كتبتػػػا تقريػػػرًا فػػػي ميػػػديا بنجػػػاميف وبػػػاـ بيمػػػ
مصر تشترؾ مع إسرائيؿ فػي سػجف »، وكاف عنوانو الفتًا: «كمف دريمز»الوضع في قطاع غزة، نشره موقع 

يؿ جاء في التقرير أف الناشطيف الذيف كانوا يساعدوف أىؿ غزة في الماضي اعتػادوا أف يخصػوا إسػرائ«. غزة
)التػػػي تفػػػرض حصػػػارًا جويػػػًا وبحريػػػًا عمػػػى القطػػػاع، وتقّيػػػد بشػػػدة مػػػرور البضػػػائع عبػػػر معبػػػر إرتػػػز، وتمنػػػع 
الصػادرات منعػػًا باتػػًا( بأقسػى مفػػردات االحتجػػاج. يشػّكؿ معبػػر رفػػح بػيف غػػزة ومصػػر خػط الحيػػاة لمقطػػاع، أو 

لمصػرية السػابقة يقومػوف بػدور النافذة التي يتنفس منيا، ويطؿ بيا عمى العػالـ، وكػاف أعضػاء فػي الحكومػة ا
بػػيف الفصػػائؿ الفمسػػطينية المختمفػػة. لكػػف خػػبلؿ الشػػيريف المػػذيف أعقبػػا االنقػػبلب عمػػى « الجسػػر»الوسػػيط، أو 

بػؿ إف الجػيش ومعارضػي الػرئيس مرسػي «. الجسػر»الػرئيس مرسػي، أوضػح الجػيش بجػبلء أنػو لػـ يعػد ذلػؾ 
 ف مف غزة.أخذوا يمقوف بمسؤولية العنؼ في سيناء عمى فمسطينيي

الحكومػػػة المؤقتػػػة فػػػي مصػػػر أخػػػذت تتحػػػالؼ بػػػاطراد مػػػع إسػػػرائيؿ، سػػػواء فػػػي »وتؤكػػػد بنجػػػاميف وبيمػػػي أف 
لػػػـ تعػػػد «. األمػػػر الػػػذي حّوليػػػا إلػػػى سػػػّجاف لمغػػػّزييف، تمامػػػًا كجارتيػػػا مػػػف الشػػػرؽ –االسػػػتراتيجية أو األفعػػػاؿ 

حممػػة األوروبيػػة لفػػؾ الحصػػار عػػف ال»المنظمػػات اإلنسػػانية تحّمػػؿ إسػػرائيؿ وحػػدىا مأسػػاة القطػػاع، فمنظمػػة 
« آرؾ»)تحػالؼ دولػي ىدفػو إنيػاء الحصػار اإلسػرائيمي عمػى الصػادرات، وسػّمي « أرؾ غزة»، ومنظمة «غزة

(، أضػػافتا مصػػر إلػػى مناشػػداتيا. ائػػتبلؼ شػػعبي آخػػر سػػمى Noah’s Arkتيمنػػًا بسػػفينة نػػوح أو فمػػؾ نػػوح 
 24توقيػػع حػػوؿ العػػالـ فػػي الػػػ  0111ى اجتػػذبت نظػػـ حممػػة شػػكاو « الحممػػة الدوليػػة لفػػتح معبػػر رفػػح»نفسػػو 

ألػؼ توقيػع، ثػـ تسػميميا لمسػفراء المصػرييف، ولمنظمػات األمػـ المتحػدة  25سػاعة األولػى، وييػدؼ إلػى جمػع 
 وحقوؽ اإلنساف.

شخص يعبر يوميًا مف خبلؿ رفح. لكف  0211تموز )يوليو(، كاف ما يقرب مف  3قبؿ اإلطاحة بمرسي في 
، إف فُػػتح المعبػػر أصػػبًل.  251ا تقػػوؿ بنجػػاميف وبيمػػي، فػػإف معػػدؿ العػػابريف يوميػػًا ىػػو منػػذ ذلػػؾ الحػػيف، كمػػ

آالؼ فمسػػطيني عمػػى األقػػؿ ىػػـ اآلف عمػػى قػػوائـ  01وبحسػػب مراقػػب منظمػػة يوروميػػد لحقػػوؽ اإلنسػػاف، فػػإف 
ؽ باسػػـ انتظػار ليعبػػروا إلػى قطػػاع غػػزة فقػط )مػػاذا عػػف الػراغبيف فػػي الخػروجا(. الػػدكتور أشػػرؼ القػدرة، النػػاط

شخص يحتػاجوف شػيريًا إلػى عنايػة طبيػة فػي مصػر أو غيرىػا  0111وزارة الصحة في غزة أبمغ رويترز أف 
مف البمداف، وكانت غزة تستقبؿ أطباء متطوعيف في السابؽ، يجمبوف معيـ تجييزات طبية حيوية، غير أنيـ 

وفػدًا مػف األطبػػاء  61يػو اسػػتقبمنا حتػػى شػير حزيراف/يون»ُمنعػوا مػف الػػدخوؿ ىػذه األيػاـ. ويضػػيؼ القػدرة أنػو 
 «.مريض. لكف لـ يصمنا وفد منذ ذلؾ الحيف 0111أجروا عمميات لػ 

يحتاج قطاع غزة إلى البضائع ومواد البناء والمنتجات الغذائية، لكف إسرائيؿ تفرض حصارًا خانقًا عبر معبر 
د سكاف القطاع في األنفاؽ المؤدية إلػى كـر أبو سالـ، وال تسمح إال بمرور أقؿ القميؿ. وليدا السبب، فقد وج

المصيري، بحسب مراقب منظمة يوروميد. حركة األعمػاؿ فػي غػزة تعتمػد « صماـ األماف»الجانب المصري 
طػف مػف مػواد البنػاء. بعػد  7511في المئة مف احتياجاتيا مف المواد الخاـ، بما فييػا  45عمى األنفاؽ لتمبية 

فػي المئػة منيػا، بػؿ قػاـ بتػدمير  95دمير منيجػي لؤلنفػاؽ قضػى عمػى االنقبلب، شرع الجيش المصري في تػ
تحتيا أنفاقًا. وتقوؿ الناشطتاف بنجاميف وبيمي « تخفي»في أنيا « ُيشتبو»عشرات المنازؿ لمواطنيف مصرييف 

خطػػة تسػػمح بمػػرور البضػػائع عبػػر طريػػؽ أخػػرى، مػػا يشػػير إلػػى أف العمميػػة جػػزء مػػف »إف الجػػيش لػػـ يػػوفر 
أنفػػاؽ  01لػػـ يبػػؽ إال «. التػػي تحكػػـ الجيػػب السػػاحمي –فػػرع مػػف اإلخػػواف المسػػمميف –اس مجيػػود لشػػؿ حمػػ

فػي  61قبػؿ الحممػة األخيػرة. النتيجػة، كمػا يقػوؿ مراقػب يوروميػد، أف  311بحسب مصادر محمية، مقارنة بػ 
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تسػػػريح  المئػػػة مػػػف المحػػػاؿ التجاريػػػة فػػػي غػػػزة أغمقػػػت أبوابيػػػا، والبػػػاقي تعمػػػؿ بإمكانػػػات جزئيػػػة، مػػػا أدى إلػػػى
 شخص مف أعماليـ. 09511

تحػػذر بنجػػاميف وبيمػػي مػػف خطػػورة الوضػػع عمػػى الجانػػب المصػػري مػػف رفػػح، وتصػػفاف تػػدمير الجػػيش منػػازؿ 
التػػػي « األرض الميجػػػورة»بػػػيف الجػػػانبيف، عمػػػى غػػػرار « منطقػػػة عازلػػػة»مػػػواطنيف بػػػالخطوة األولػػػى إلنشػػػاء 

حػػدود سػػجنيـ. وقػػد أبمػػغ مسػػؤولوف فػػي حمػػاس اقتطعتيػػا إسػػرائيؿ داخػػؿ غػػزة، لتمنػػع الفمسػػطينييف مػػف تخطػػي 
 8صػػػػحيفة الواشػػػػنطف بوسػػػػت أف الجػػػػيش المصػػػػري يخطػػػػط لحفػػػػر خنػػػػدؽ عمػػػػى الحػػػػدود، ثػػػػـ يغرقػػػػو بالمػػػػاء )

(. فػػي شػػير أيموؿ/سػػبتمبر عبػػرت دبابتػػاف مصػػريتاف الحػػدود إلػػى غػػزة، ومػػع أنيمػػا لػػـ 2103أيموؿ/سػػبتمبر 
جػيش المصػري قػاـ أيضػًا فػي الشػير نفسػو، وفػي حػادثتيف تتوغبل، إال أف الحدث سّجؿ سابقة مثيػرة لمقمػؽ. ال

منفصمتيف، بإطبلؽ النار عمػى صػياديف فػي بحػر غػزة، واعػتقميـ. وبحسػب بنجػاميف وبيمػي، فػإف الممارسػات 
التي قػدميا لمرسػي « التنازالت»مف « التحمؿ»االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى « شجعت»الجديدة لمجيش المصري 

أيػػاـ مػػف العػػدواف  8، والتػػي كانػػت جػػزءًا مػػف اتفػػاؽ لوقػػؼ النػػار أنيػػى 2102عػػاـ فػػي تشػػريف األوؿ )أكتػػوبر( 
متػر إلػى  311عمى القطاع. نص االتفاؽ عمى مكاسب كبيرة لغزة، أبرزىا تقميؿ مساحة المنطقة العازلة مػف 

متر، بحسب روايات فبلحيف.  511. بعد عزؿ مرسي، صار جنود االحتبلؿ يطمقوف النار عمى مسافة 011
د وّثؽ المركز الفمسػطيني لحقػوؽ اإلنسػاف فػي شػيري تمػوز وآب )يوليػو وأغسػطس( مسػؤولية إسػرائيؿ عػف وق

طػػبلؽ نػػار  مػػرة، وسػػبع تػػوغبلت فػػي المنطقػػة العازلػػة، األمػػر الػػذي أدى إلػػى  02قصػػؼ غػػزة مػػرة واحػػدة، وا 
صػػػابة سػػبعة، مػػػنيـ طفػػػبلف. وتضػػيؼ بنجػػػاميف وبيمػػػي أف  تعمػػػبلف  إسػػرائيؿ ومصػػػر»استشػػياد فمسػػػطيني، وا 

الحقػػػائؽ عمػػػى األرض حػػػوؿ غػػػزة، )ولػػػذا( آف األواف أف يتحػػػرؾ مجتمػػػع « إعػػػادة كتابػػػة»بتنسػػػيؽ مشػػػترؾ لػػػػ 
 ، لثني االنقبلبييف في مصر وحميفتيـ إسرائيؿ عف قتؿ مئات اآلالؼ مف األبرياء ببطء.«الناشطيف الدولي

المعانػػػػاة اإلنسػػػػانية التػػػػي سػػػػببيا «. قمػػػػة جبػػػػؿ الجميػػػػد»الحقيقػػػػة أف مػػػػا ذكرتػػػػو الناشػػػػطتاف األميركيتػػػػاف ىػػػػو 
االنقبلبيوف ألىؿ غزة ال تحوييا مجمدات. آالؼ الطبلب والطالبات لػـ يسػتطيعوا السػفر إلكمػاؿ دراسػتيـ فػي 
مصػػر ودوؿ أخػػرى، وفػػاتتيـ االمتحانػػات. مرضػػى كثيػػروف ال يجػػدوف سػػبيبًل لمعػػبلج، األمػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى 

ف األىػػؿ واألحبػػاب، فضػػبًل عػػف انقطػػاع المػػواد األساسػػية مػػف وفػػاة بعضػػيـ. عوائػػؿ تمػػزؽ شػػمميا، وُحرمػػت مػػ
غػػػذاء ودواء. المػػػذىؿ أف طغمػػػة االنقػػػبلب تفػػػاخرت بقطػػػع الكيربػػػاء عػػػف غػػػزة عمػػػدًا، إذ أشػػػاد وزيػػػر الطاقػػػة 

الجػػيش المصػػري فػػي وقػػؼ تيريػػب « نجػػاح»الفموليػػة، بػػػ « الحيػػاة»األسػػبؽ، أسػػامة كمػػاؿ، فػػي تصػػريح لقنػػاة 
أيموؿ/سػبتمبر  06لقطاع، األمر الذي أدى إلى توقؼ محطة كيرباء غزة )المصريوف، السوالر والبنزيف إلى ا

2103.) 
لقد قّزـ حسني مبارؾ مصر حتى حّوليا إلى حارس ألمف إسرائيؿ. ثـ جاء السيسي ليحوليا إلى شريؾ فاعؿ 

 ر أف يستمر!وحميؼ استراتيجي لمكياف الغاصب. ليذا السبب، وألسباب أخرى كثيرة، ال يمكف النقبلب مص
0/02/0203، العرب، الدوحة  
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 رشاد أبو شاور
االنتفاضػػتاف، انتفاضػػة الحجػػارة، وانتفاضػػة األقصػػى، تفجرتػػا بػػدوف تمييػػد، بػػبل قػػرار، بػػبل تخطػػيط، وفاجأتػػا 

 العدو، والصديؽ. 
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مصػػطمح )االنتفاضػػة( لغػػات العػػالـ، أبيػػرت االنتفاضػػة الكبػػرى األولػػى العػػالـ، وصػػارت حػػدثا جاذبػػا، ودخػػؿ 
وىػػػرع الصػػػحافيوف، وسػػػينمائيو األفػػػبلـ التسػػػجيمية، إلػػػى مػػػدف الضػػػفة، وقطػػػاع غػػػزة، وركضػػػوا مػػػع الشػػػباب 
المشتبكيف مع عسكر االحتبلؿ، والمنسحبيف إلػى األزقػة والبيػوت المشػرعة األبػواب ليػـ، وبػرز دور األميػات 

والبنػػات بػػذخيرة تناسػػب حجػػـو قبضػػاتيـ لمواجيػػة أسػػمحة جػػيش المػػواتي كػػف يكسػػرف الحجػػارة، ويمػػددف األبنػػاء 
 االحتبلؿ.

االنتفاضتاف، ومأساة محمد الػدرة، كتػب فييمػا شػعر ونثػر كثيػر، وأنشػد وغنػى ليمػا الفنػانوف، بػؿ تسػابقوا فػي 
الغناء ليما، ولمشعب المحارب بالحجارة التي نسي معيا حجػر داوود األكذوبػة، الػذي جػاء فػي األسػطورة أنػو 

 قأ بو عيف جوليات العمموقي الفمسطيني. ف
، وأوقػؼ االسػتيطاف، وطػػارد 0967فػي االنتفاضػتيف قػاـو شػعبنا فػػي الػداخؿ الفمسػطيني المحتػؿ منػػذ حزيػراف 

لػػػى الشػػػتات الػػػذي جمػػػع  المسػػػتوطنيف، وأرعػػػبيـ، ودفعيػػػـ لميػػػرب، وانتفاضػػػتو امتػػػدت إلػػػى عمػػػؽ فمسػػػطيف، وا 
 التبرعات، وفي مقدمتيا الدـ.

تفشػى االسػػتيطاف، وتيويػد القػدس، وُشػػغؿ النػاس بيمػوـ حيػاتيـ اليوميػػة، وغابػت الػروح الجماعيػػة  بعػد أوسػمو
التضػػػػامنية، وىبطػػػػت اليمػػػػـ، وليػػػػذا أسػػػػباب منيػػػػا الػػػػذاتي الفمسػػػػطيني، ومنيػػػػا الموضػػػػوعي العربػػػػي الُمحػػػػبط، 

شػػر األنجػػزة التػػي والتػػآمري المنحػػاز لبلحػػتبلؿ، ناىيػػؾ عػػف نشػػر السػػمبية بسػػبب حالػػة االنكفػػاء، والتواكػػؿ، ون
اشػػػترت كفػػػاءات سياسػػػية، وثقافيػػػة، أّجػػػرت عقوليػػػا، وغّيبػػػت ضػػػمائرىا، واسػػػتعممتيا عيونػػػا ومجّسػػػات ألعػػػداء 

 شعبنا!
سنوات ضاعت، وبثمف بخػس قويضػت االنتفاضػتاف، ورغػـ ىػذا مػا زاؿ ىنػاؾ مػف يميػث خمػؼ أوىػاـ السػبلـ 

ؿ رئيس، ناىيؾ عػف دوؿ عربّيػة تسمسػر عمػى رغـ ثبوت سرابيتيا، وافتضاح وانكشاؼ مروجييا: أمريكا بشك
كؿ حقوؽ الفمسطينييف، وعمى القضية مف أساسيا، بحيث تدفف ىػذه القضػية الجالبػة لمصػداع المػزمف لحكػاـ 

 متقاعسيف تابعيف، والمبررة لكؿ ثوري أصيؿ يتبناىا!
..ال، فكممػػة )سػػبلـ( لػػـ تفمػػس مسػػيرة أوسػػمو ووعودىػػا الُخمّػػب فجػػأة لترتفػػع صػػيحات:إلى االنتفاضػػة يػػا شػػباب!

باتػػت عنػػد الفمسػػطينييف مرذولػػة، منفػػرة، فمعانػػاتيـ فػػي القػػدس بمغػػت مػػف بأذنيػػو صػػمـ، ومػػا يسػػرؽ يوميػػا مػػف 
أرضيـ ينقؿ عمى الفضائيات، ولكف ببلد العرب المبتبلة بالسماسرة مغّيبة اإلرادة، مستمبة العزيمػة، ومشػغولة 

ـّ   االلتفاؼ عمييا، وحرفيا عف مسارىا.بيجمة الثورة المضادة عمى حراكاتيا التي ت
منػػػذ سػػػػنوات والنػػػداءات تتػػػػردد ُمييبػػػة بالشػػػػعب أف ينػػػتفض، وأف يتجػػػػاوز المعوقػػػات، ويػػػػنفض عنػػػو السػػػػمبية، 

 والخنوع، والتردد، واالنتظار.
لكػػؿ منػػاد باالنتفاضػػة مػػأرب، وبعػػض المػػآرب ناصػػعة، بريئػػة، غاضػػبة، نبيمػػة، وبعضػػيا )زكزكػػة( سياسػػية، 

 از، وفي ىذا تسخيؼ لما ىو نبيؿ.ومزاودة، وابتز 
في الفتػرة األخيػرة ارتفعػت النػداءات، معمنػة قػرب تفّجػر االنتفاضػة، داعيػة ، ومحفػزة، وشػادة لمعػزائـ بشػعارات 

 تمس الكرامة، وتستفزىا.
 ارتفع شعار بسيط يّمس القموب، والضمير الوطني: مشتاؽ لعز أياـ الحجارة.

 العاـ( الداعية النتفاضة ثالثة.وبمغت آذاننا نداءات حممة )النفير 
، إاّل إف كػػػػاف بيػػػػدؼ التمييػػػػع،  وحػػػػؽ لبعضػػػػنا أف يتسػػػػاءؿ:مف يقػػػػؼ وراء ىػػػػذا الحػػػػراؾ، والشػػػػؾ غيػػػػر محػػػػـر

ثارة البمبمة.  والتخريب، وا 
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مع المتسائميف أتساءؿ: ىؿ الدعوة صػافية، لوجػو اهلل والػوطف، واألرض التػي يسػرقيا المسػتوطنوف الصػياينة 
 يؿ مف قادة كيانيـ االستيطانيا!بتشجيع ودعـ وتمو 

ىػػؿ اليػػدؼ ىػػو التصػػدي لميجمػػة االسػػتيطانية، واالشػػتباؾ الشػػامؿ، وبكػػؿ مػػا تيسػػر مػػف أسػػمحة، السػػترداد مػػا 
عػػادة فمسػػػطيف القضػػػية لتوضػػع عمػػػى جػػػدوؿ أعمػػاؿ العػػػالـ، ابتػػػداًء مػػف مبليػػػيف العػػػرب  نيػػب مػػػف األرض، وا 

 عوب األرضا! أصحاب القضية الحقيقييف، حتى الوصوؿ إلى أقصى ش
ىؿ ىناؾ مف يّدب الصوت ألنو في مأزؽ بيدؼ إحراج مف عادوا لممفاوضات ػ وكأنيـ توقفوا عنيا يوما، أو 
ليـ خيار غيرىاا! ػ ليخمطوا األوراؽ، عّميـ يتمكنوف مف درء اليجمة التػي تسػتيدفيـ منػذ زجػوا بأنفسػيـ طرفػا 

 ا!في سورية، وفي مصر، كونيـ امتداد لئلخواف المسمميف
كؿ الظروؼ مييأة النتفاضة ثالثة ػ فيؿ ستكوف الثالثة نابتة، بعد انتفاضتيف أفرغتا، وضيعتاا! ػ تعيد شػعبنا 

 موحد الصفوؼ إلى الشوارع، والمياديف، والقرى، والمدف، والمخيمات، والداخؿ والخارج، والعالـ بأسرها.
وكيوليا الذيف يمتمكوف الخبرات، ومػف  أسمع ىديرا يأتي مف صدور وقموب وضمائر وعقوؿ شباب فمسطيف،

 وراء جدراف الزنازيف، ومف عمؽ المعتقبلت، ىناؾ مف األسرى الذيف أخذىـ العدو رىائف، وسرؽ أعمارىـ.
أسمع ىديرا يخرج مف باطف أرضنا المسروقة المستباحة، ومػف قمػـ جبالنػا، ومػف عمػؽ ودياننػا، ومػف سػيولنا 

 ؿ تسمعوف ما أسمعا! العطشى، ومف أشجارنا المقتمعة..في
أنا ال أعرؼ مف ىـ )شػباب االنتفاضػة( الثالثػة القادمػة، ولكننػي أتػابع نشػاطاتيـ، وحمبلتيػـ، وبػدء تحػركيـ، 
وألنني مواطف فمسطيني، وأيضا ألنني كاتب سبلحي الكممة، فإنني أتجاسر عمى تقديـ بعض النصائح، وىذا 

د آذانػا صػاغية، لعميػا تفيػد، فياجسػي أف ال تسػرؽ حؽ لي، وواجػب عمػي، ونصػائحي اجتيػادات آمػؿ أف تجػ
االنتفاضػػػة الثالثػػػة، وال تحػػػرؼ، وال يعبػػػث بيػػػا، وال توظّػػػؼ كورقػػػة لممسػػػاومة، فيضػػػيع المزيػػػد مػػػف الشػػػيداء، 

 والوقت، واألرض. 
أوصػػػي أييػػػا الشػػػباب بدراسػػػة مػػػا جػػػرى لبلنتفاضػػػتيف الكبيرتيف..كيػػػؼ ُضػػػيعتا، وكيػػػؼ أىػػػدرتا، ولمػػػاذا، وأليػػػة 

 أسبابا!
وأوصػػػي بػػػأف، يػػػا شػػػباب، ال تسػػػمحوا بحػػػرؼ االنتفاضػػػة، والمعػػػب بيػػػا، وذلػػػؾ بتكػػػرار مػػػا ُدّبػػػر لبلنتفاضػػػتيف 
السػػػػابقتيف، ومػػػػا زرع فييمػػػػا مػػػػف أمػػػػراض تخريبيػػػػة: االسػػػػتعراض، والتزويػػػػر، وتزييػػػػؼ )األبطػػػػاؿ(، وتضػػػػييع 

د..وتسػػػميـ األىػػػداؼ، وحػػػب الظيػػػور عمػػػى شاشػػػات الفضػػػائيات، واالعتمػػػاد عمػػػى التمويػػػؿ، وىػػػو مػػػرض مفس
 )القيادة( لمف ضّيعوا االنتفاضتيف السابقتيف!

وأوصي أف تكوف الصػبلت بيػنكـ قائمػة عمػى األىػداؼ التػي توحػدكـ، واالتفػاؽ عمػى الوسػائؿ، وكيفيػة البػدء، 
ومػػف ثػػـ التطػػوير، والتصػػدي لمػػف سػػيأخذوف االنتفاضػػة إلػػى )فرقعػػات( تّجػػر عمػػى شػػعبنا وقضػػيتنا الخسػػائر، 

برأيػػػي، يجػػػب أف تبػػػدأ مػػػف الضػػػفة الفمسػػػطينية، والقػػػدس، مػػػع قػػػوات االحػػػتبلؿ، وقطعػػػاف  فمعركػػػة االنتفاضػػػة،
المستوطنيف، وحوؿ قطاع غزة باالشتباؾ المسّمح لّفؾ الحصار، ومف بعد تطّور معركتنا، وتمضي إلى حيث 

 تحقؽ المزيد مف أىدافيا عمى طريؽ تحرير فمسطيف، وىذه معركة طويمة.
ة ال تستبعد استخداـ السبلح، ولكنيا تبدأ شعبيا، وتتصاعد إلى أف تبمغ حد االشتباؾ االنتفاضة الشعبية الثالث

بكػػؿ مػػا يتػػوفر مػػف سػػبلح لكػػنس االحػػتبلؿ مػػف القػػدس، والضػػفة الفمسػػطينية، ومػػف حػػوؿ قطػػاع غػػّزة، وفػػرض 
 الحقائؽ الفمسطينية بالقّوة، وىو ما يعني تجاوز حقبة أوسمو المشئومة.
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وحػػدة الوطنيػػة الميدانيػػة، عمػػى طريػػؽ تصحصػػح مسػػيرتنا الوطنيػػة، بعػػد األضػػرار سػػنحتاج لوقػػت، وجيػػد، ولم
 التي ألحقيا بنا )أوسمو(، واالنقساـ بيف السمطتيف، وسنوات التنافس عمى الوىـ.

يا شباب: ال يكفي أف نحرض عمى النزوؿ إلى الشوارع، ألف الحدث االنتفاضي ليس ابف لحظة عػابرة، ولػذا 
دقيؽ، وعػػػدـ تػػػرؾ )العفويػػػة( تػػػتحكـ بالمسػػػار، فيػػػذه االنتفاضػػػة ينبغػػػي أف تتمّيػػػز عػػػف ال بػػػد مػػػف التخطػػػيط الػػػ

االنتفاضػػػتيف السػػػابقتيف باالبتعػػػاد عػػػف العفويػػػة..بالتخطيط، والتنظػػػيـ الػػػدقيؽ السػػػّري جػػػدا ػ فػػػأنتـ محػػػاطوف 
 …لبعيدةباألعداء و..عمبلء األعداء ػ واإلمساؾ بكافة )الخيوط(، وتحديد األىداؼ األىداؼ القريبة وا
0/02/0203، القدس العربي، لندن  
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 لولوة غازي
الناظر المتمعف بالحالة المزرية لمقضية الفمسطينية، عميػو العػودة الفوريػة إلػى الػوراء المفعػـ بكثيػر مػف الفشػؿ 

ؤلـ بكػػؿ تداعياتػػو عمػػى اإلنسػػاف الفمسػػطيني والخػػذالف العمنػػي والصػػريح، منطمقػػًا مػػف الحاضػػر المأسػػاوي المػػ
خاصػػػػة والعربػػػػي عامػػػػة، فبمقػػػػدورنا بسػػػػيولة أف نتبػػػػيف ىػػػػذا الكػػػػـ اليائػػػػؿ مػػػػف التقيقػػػػر العممػػػػي لمقضػػػػية عمػػػػى 
الصعيديف السياسي واالقتصادي معًا، إف لـ يكف االجتماعي كذلؾ، الذي بدوره أنيؾ جميع القوة المعنية مف 

 لسواء .الشعب خارج وداخؿ فمسطيف عمى ا
داخػػؿ المسػػجد األقصػػى الشػػريؼ، عنػػدما قػػاـ أحػػد المتطػػرفيف الييػػود  23/9/2103ومػػا حػػدث أخيػػرًا بتػػاريم 

الحاخػػاـ فػػوي، بإدخػػاؿ مجموعػػة مػػف ثمػػار عيػػد العػػرش التػػوراتي إلػػى داخػػؿ الحػػـر الشػػريؼ، وقيامػػو بجولتػػو 
خراجو ىذه الثمار وتأديتو لصبلة التوراتية عنوة وانتياكو لحرمة المكاف المقدس الخاص بالمسمميف وحدىـ،  وا 

الصبح ىناؾ عمنًا ونشر ىذا كمو عمى صفحات الكترونية لكبار الحاخامات، لحثيـ عمى القيػاـ بػنفس العمػؿ 
 الذي قاـ بو وتشجيعيـ عمى تمؾ الفعمة غير األخبلقية وغير الدينية.

خؿ حـر المسجد األقصى، الخطورة لذلؾ يعد ىذا التطور السمبي األخير لمجريات غير مسبوقة مف نوعيا دا
بحػػد ذاتيػػا، عمػػى مسػػتقبؿ ىػػذه البقعػػة المقدسػػة ألكثػػر مػػف مميػػار ونصػػؼ المميػػار مسػػمـ فػػي العػػالـ، كمػػا يؤكػػد 
الرغبػػػػة فػػػػي اسػػػػتمرار سػػػػيناريو االقتحامػػػػات والتػػػػدنيس المتعمػػػػد مػػػػف قبػػػػؿ متطػػػػرفيف ييػػػػود بػػػػدعـ مػػػػف الحركػػػػة 

وتتكػػاتؼ مػػع سياسػػة التيويػػد المعمنػػة وغيػػر المعمنػػة لؤلراضػػي االسػػرائيمية وجيشػػيا المحتػػؿ، ىػػذه كميػػا تتػػزامف 
الفمسطينية وبناء المستوطنات يوميًا، وفي المقابؿ ىػدـ منػازؿ الفمسػطينييف القديمػة، واسػتيبلؤىـ عمػى المػزارع 
مف سكانيا األصمييف في وضح النيار وتجريفيـ ألشػجار الزيتػوف المغروسػة فػي االرض منػذ آالؼ السػنيف، 

بػػالتحجج بأعػػذار واىيػػة كمخالفػػة المبػػاني لقػػوانيف البنػػاء مػػثبًل، أو إجبػػار الفمسػػطينييف أنفسػػيـ عمػػى وكػػؿ ذلػػؾ 
ىدـ بيوتيـ حتى ال يدفعوا ضرائب الممكية الباىظة والمقررة مف قبؿ السمطات االسرائيمية، وغيػر ذلػؾ الكثيػر 

 مف األفعاؿ غير المقبولة منطقيًا وال إنسانيًا.
ذي يحػػػدث عمػػػى مػػػرأى ومسػػػمع مػػػف العػػػالـ المفعػػػـ بمنظماتػػػو اإلنسػػػانية وحقػػػوؽ البشػػػر إنػػػو الظمػػػـ الكبيػػػر الػػػ

المطحونيف صباح مسػاء. فمػو كػاف ىنػاؾ تكػاتؼ دولػي أكبػر ومسػاندة فعميػة لمػا يحػدث عمػى أرض فمسػطيف 
 لما حدث ما حدث ولما تجرأ أحد عمى النيؿ مف القضية الفمسطينية واألراضي المقدسة.
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المتعمد أو غير المتعمد لمقضية الفمسطينية وما يترتب عمى المشكمة التي يحياىا شعب  لذا فاف ىذا االىماؿ
بأكممو كؿ يوـ مف خطورة، مع عدـ اىتماـ باد وواضح مف قياداتو المنقسمة عمى نفسػيا والمتعثػرة فػي إجػراء 

رة السػبلـ، أو أيػة أية مفاوضات سممية فعالة وجدية مع الطرؼ االسرائيمي، طرؼ الصراع العنيد الرافض لفك
حمػػوؿ تمغػػي ىػػذا السػػموؾ االنعزالػػي الضػػيؽ لمقضػػية، والػػذي أخػػذنا إلػػى أبعػػد حػػدوده، وجعػػؿ الصػػراع مشػػكمة 

 معمقة بيف السماء واألرض ال حموؿ ليا عمى أرض الواقع .
لذا فإف االلتزاـ الفكري يحتـ عمينا وجوب طرح سؤاؿ ميـ وجدي، يتعمؽ بمصير شعب كامؿ في طريقػو إلػى 

النقراض أو الذوباف وىو، لماذا ال تكوف القضػية الفمسػطينية قضػية عالميػةا قضػية تتحػوؿ رسػميًا تحػت أيػة ا
مسمى آخػر إلػى قضػية أخػرى تخػص العػالـ مػف مسػيحييف ومسػمميف وييػود شػرفاء، وحتػى عممػانييف يسػعوف 

راقة الدماءا  إلى إقامة السبلـ والكؼ عف الحروب وا 
جغرافيًا وتاريخيًا تأثير موقع فمسطيف العالمي عمػى خارطػة العػالـ، ىػذه الحقيقػة مف المؤكد أواًل ومف الواضح 

مػػػثبًل عمييػػػا أف تكػػػوف نقطػػػة انطػػػبلؽ لمعالميػػػة وترسػػػيخيا عمػػػى أرض الواقػػػع ورسػػػـ مبلمحيػػػا وجػػػذورىا عنػػػد 
ومئ لمكاتب الفمسػطيني خميػؿ عثامنػة، يػ’ فمسطيف في خمسة قروف‘المنطؽ العالمي السميـ، فمثبًل في كتاب 

ويشػػير بفكػػرة وجػػود قبائػػؿ وشػػعوب كانػػت تقػػيـ عمػػى أرض فمسػػطيف منػػذ مػػا قبػػؿ األلفيػػة الثانيػػة قبػػؿ المػػيبلد 
، وذلؾ قبؿ أف يتبمور مصطمح العرب وتوجد القبائؿ العربية المعروفػة بوجودىػا ’عميو السبلـ‘لسيدنا المسيح 

 اآلف تاريخيًا عمى ىذه األرض.
ض فمسػػطيف كانػػت ممػػؾ الجميػػع، لػػذا تخصػػيص اف أرض فمسػػطيف كانػػت وىػػذه المعمومػػة تعطينػػا فكػػرة أف أر 

لمفمسػطينييف فقػط فكػػرة ليسػت حقيقيػة، وتحويميػػا إلػى قضػػية عالميػة ىػي فكػػرة مػف الواجػب عمينػػا غرسػيا، كػػؿ 
ذلؾ ىدفو تطوير وتفعيؿ القضية عمى الساحة الدولية، وجعميا قضػية ال تغيػب عػف أعػيف العػالـ، مػع مراقبػة 

حرصػػا عمػػى بقائيػػا وبقػػاء المػػدافعيف عنيػػا وحمػػايتيـ واتخػػاذ كػػؿ اإلجػػراءات القانونيػػة لكػػؿ مػػف دوليػػة ودوريػػة 
راقػة الػدماء مػف أجػؿ فكػٍر أرعػف  يعتدي عمى حرمػة المقدسػات الدينيػة عمػى تنوعيػا، ومنػع مزيػد مػف العنػؼ وا 

 عنصري غير مقدر لعواقب األمور.
سػة ال تسػػمف وال تغنػي مػػف جػوع، وكػػبلـ ال ُيعمػؿ بػػو قػد يقػوؿ قائػػؿ اف مػا كتػػب اآلف مػا ىػػو إال محػاوالت يائ

أبدًا عمى أرض ىذا الواقع االنحيازي الغريب. لكننػي اعتبػر أف ىػذه الرؤيػة المطروحػة، وىػي تحويػؿ القضػية 
الفمسطينية إلى قضية عالمية قائمة ال محالػة، ألنػو بمجػرد إشػاعة الفكػرة بػيف األوسػاط المثقفػة أواًل واألوسػاط 

يًا والناس الشرفاء والعادييف الحريصػيف عمػى السػبلـ ثالثػًا، سػيجعؿ مػف األمػر مقبػوال عالميػًا شػيئًا المتعممة ثان
 فشيئًا إلى أف تسف القوانيف الكافمة ليا والمدافعة عنيا.

ىػؿ نسػينا مػا قامػت بػو دولػة اسػرائيؿ مػف سػف القػوانيف ضػد مػف يعػادي الفكػر السػامي ويتفػوه بطريقػة جارحػة 
شعب ييودي عانى مف محرقػة النػازي ىتمػر والتعويضػات الماديػة التػي مػا زالػت تجنييػا مػف لمشعور ومؤذية ل

وراء ىػػذه ذلػػؾا ىػػذا القػػانوف مػػف المؤكػػد أنػػو بػػدأ بفكػػرة مػػف أنػػاس ىميػػـ األوحػػد واألكبػػر ىػػو شػػعبيـ، رافقيػػا 
الػػدؤوب لػػيبًل  تحسػػيف العبلقػػات بػػيف الطوائػػؼ الييوديػػة والطوائػػؼ البروتسػػتانتية فػػي القػػرف العشػػريف، والعمػػؿ

ونيػارًا، وكيػؼ تػوج ىػػذا بنشػوء الصػييونية المسػيحية فػػي الواليػات المتحػدة ودعميػا الكامػػؿ والقػوي لقيػاـ دولػػة 
 0993اسرائيمية ألسباب دينيػة بحتػة، فأصػبحوا اسػرائيمييف أكثػر مػف االسػرائيمييف أنفسػيـ، حتػى أنػو فػي عػاـ 

الفاتيكاف وبيف دولة اسرائيؿ، تمتيا زيارة البابا يوحنا السادس  وألوؿ مرة في التاريم تـ التمثيؿ الدبموماسي بيف
 إلى اسرائيؿ وزيارتو لمدينة القدس.
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إذًا الرؤية الكبرى غير مستحيمة وممكنة، فمف المبلحظ أننا نحتاج إلى سياسة فكريػة عمميػة موحػدة منسػجمة 
ني االسرائيمي أصبحت متعثرة، إف لـ مع ما يدور اآلف، ألف السياسة الدولية في حؿ مشكمة الصراع الفمسطي

تكف فاشمة وغير قادرة عمػى تحقيػؽ ىػذا التكػاتؼ واالتحػاد الفعمػي بػيف األديػاف السػماوية الثبلثػة، والػذي يػريح 
معػػو ذلػػؾ الشػػعب الفمسػػطيني بجميػػع مذاىبػػو الػػذي يعػػاني يوميػػًا مػػف صػػنوؼ القيػػر والعػػدواف، وحتػػى الشػػعب 

 ء وسبلـ أكثر وأفضؿ مما ىو عميو اآلف.االسرائيمي نفسو يتمنى العيش بيدو 
والمضػػػحؾ المبكػػػي أف الػػػدعوة إلػػػى ىػػػذه الفكػػػرة بجديػػػة ومثػػػابرة ال يتقبػػػؿ عمػػػى أرض الواقػػػع بسػػػبب االنقسػػػاـ 
الفمسطيني الفمسطيني بيف فتح وحماس، وانعداـ التوحد واالنسجاـ بيف أفراد القضية الواحدة الذيف ىـ الخطوة 

لقضػػيتيـ إلػػى عقػػوؿ اآلخػػريف وأفئػػدتيـ، وىػػذا مػػا فعمػػو الػػزعيـ االفريقػػي العظػػيـ  األولػػى لولػػوج فكػػرة العالميػػة
السابؽ نيمسوف مانديبل، عندما وحد ببلده أواًل وانطمؽ بعدىا إلى العػالـ وأفيميػـ بخطػورة العنصػرية ووجودىػا 

مف اآلخػريف  بيف السود والبيض وضرورة عيشيـ كبشر في سبلـ واطمئناف، والتخمي أيضًا عف فكرة المؤامرة
لقاء الموـ عمى أطػراؼ النػزاع، وتػذكر الماضػي األلػيـ بصػورة مفزعػة وتػذكر عثراتػو. والنظػر إلػى المصػمحة  وا 
العامػػة لمشػػعب الواحػػد وتحقيػػؽ مفيػػـو القػػوة النزوعيػػة عنػػد الفيمسػػوؼ اإلسػػبلمي أبػػو نصػػر الفػػارابي فػػي كتابػػو 

رادة والنزوع معو إلى عمـ مف شيء ما، وقد يكوف إلى ، تمؾ القوة المبنية عمى اإل’آراء أىؿ المدينة الفاضمة‘
تحويؿ ‘عمؿ شيء ما، وكؿ ذلؾ مف أجؿ نشر وتبني فكرة ما تعـ فائدتيا جميع الطوائؼ اإلنسانية أال وىي 
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 اسعميره ى
ىؿ جعؿ يوفاؿ شتاينيتس نفسو مسخرة حينما اشتكى في جمسة ممثمي الدوؿ المانحة لمسمطة الفمسطينية مف 
أف محمود عباس لـ يندد بالمغة العربية بقتؿ الجندييف تومر حزاف وغاؿ كوبيا ىذا عمى كؿ حاؿ ما تزعمو 

جنػػة المختصػػة بتنسػػيؽ المسػػاعدة لمشػػعب وكالػػة األنبػػاء الفمسػػطينية "معػػًا" فػػي تقريرىػػا عػػف الجمسػػة الدائمػػة لم
 الفمسطيني التي ُعقدت يوـ االربعاء الماضي في مبنى االمـ المتحدة في نيويورؾ.

الحقيقة أنو يصعب أف نتخيؿ المسؤوليف الكبار الذيف يؤلفوف ىذه المجنػة الدوليػة، كػوزير الخارجيػة االميركػي 
آشػتوف، وممثػؿ الرباعيػة طػوني بميػر ووزيػر الخارجيػة  جوف كيػري، ووزيػرة خارجيػة االتحػاد االوروبػي كػاثريف

النرويجػػي آسػػفاف بػػارث إيػػد، ويتجػػرأوف عمػػى الضػػحؾ عمنػػا مػػف الكػػبلـ الػػذي يقولػػو منػػدوب حكومػػة اسػػرائيؿ. 
ويصػػػعب أف نتخػػػيميـ ايضػػػا يفكػػػروف فػػػي الجػػػواب المناسػػػب: "فيػػػؿ نػػػدد السػػػيد بنيػػػاميف نتنيػػػاىو بالعبريػػػة أو 

يش، وسمير عوض، وصالح العامريف، ولبنى الحنش، ومحمد عصفور، ومحمػود باالنجميزية بقتؿ عودة دراو 
التيتػػػػي، وعػػػػامر نصػػػػار، ونػػػػاجي البمبيسػػػػي، ومعتػػػػز الشػػػػراونة، ومجػػػػد أبػػػػو شػػػػيبلت، وروبػػػػيف زايػػػػد، ويػػػػونس 
الجحجوج، وجياد أصبلف، وكريـ صػبيح، واسػبلـ الطوباسػي، فػي ىػذا العػاـا وىػؿ نػدد بالعبريػة وباالنجميزيػة 

التػػػي نفػػػذىا مسػػػتوطنوف عمػػػى فمسػػػطينييف منػػػذ االوؿ مػػػف كػػػانوف الثػػػاني  276مػػػف اليجمػػػات الػػػػ بكػػػؿ واحػػػدة 
مبنػػى سػػكنيا وغيرىػػا واقػػتبلع  527ا وىػػؿ صػػدر عػػف رئػػيس الدولػػة شػػمعوف بيػػريس شػػيء يتعمػػؽ بيػػدـ 2103

 فمسطينيا مف بيوتيـ منذ بدء السنة عمى يد الجيش االسرائيمي واالدارة المدنيةا". 862
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والتنديد مما فوض الى ىذه الحمقػة السياسػية االقتصػادية الدائمػة التػي تػـ تأسيسػيا فػي االوؿ مػف  ليس القتمى
لتكوف جزءا مف مسار التفاوض بيف اسرائيؿ والفمسػطينييف. وكػاف يفتػرض أف تصػاحب  0993تشريف االوؿ 

لسػػنوات االولػػى ىػػؿ تػذكروفا فػػي ا –ال غيػر وىػػو موعػػد انشػػاء الدولػة الفمسػػطينية  0998المسػار حتػػى سػػنة 
النشػػائيا أثػػارت كػػؿ جمسػػة ليػػذه المجنػػة وكػػؿ خطبػػة ضػػجيجا اعبلميػػا. وقبيػػؿ كػػؿ جمسػػة نشػػرت تقػػارير عػػف 
التطػػورات وعػػدـ التطػػورات االقتصػػادية. وكػػؿ جسػػـ وتقريػػػره الخػػاص: البنػػؾ الػػدولي وصػػندوؽ النقػػد ومكتػػػب 

التطػػػػوير فػػػػي االمػػػػـ المتحػػػػدة المنسػػػػؽ الخػػػػاص لشػػػػؤوف مسػػػػيرة السػػػػبلـ فػػػػي االمػػػػـ المتحػػػػدة، وقسػػػػـ التجػػػػارة و 
 )يو.إف.سي.تي.إي.دي(، والسمطة الفمسطينية )أو باسميا الحالي دولة فمسطيف(.

ارتفػػع االنتػػاج الػػوطني الخػػاـ الفمسػػطيني أو انخفػػض، وازدادت البطالػػة أو قمػػت، وحسػػنت السػػمطة الفمسػػطينية 
عػاـ تضػاءؿ، ويجػب المضػاءلة جباية الضرائب ويجػب أف تحسػف أكثػر، وقطاعيػا العػاـ متضػخـ، والقطػاع ال

أكثػػػر، ويجػػػب عمػػػى حكومػػػة اسػػػرائيؿ أف تزيػػػؿ القيػػػود التػػػي تفرضػػػيا، ويجػػػب عمػػػى السػػػمطة أف تحسػػػف جبايػػػة 
الضػػػرائب، وتسػػػتحؽ سػػػمطة العممػػػة الفمسػػػطينية كػػػؿ مػػػدح. وورد ايضػػػا فػػػي كتػػػاب الدعايػػػة االسػػػرائيمي الػػػذي 

أف حكومػػػة  –ف صػػػحفية ذات صػػػدى والػػػذي يصػػػبح عنػػػدنا احيانػػػا عنػػػاوي –خصػػػص لجمسػػػة الػػػدوؿ المانحػػػة 
 اسرائيؿ طورت وتحسف، وأف حكومة اسرائيؿ تقدـ بوادر حسنة.

كانت عشروف سنة مف لقػاءات التنسػيؽ، وتبػدو التقػارير وكأنيػا نسػخت مػف السػنة السػابقة مػع تغييػر التػاريم 
كػػاف نسػػبة  فالمعطيػػات تتغيػػر وىػػي تشػػير بصػػراحة الػػى تػػدىور آخػػر لبلقتصػػاد الفمسػػطيني. –فقػػط. لكػػف ال 

، وسػاء الوضػع اآلف بعػد اغػبلؽ المصػرييف 2100في المئة فػي  00في المئة )قياسا بػ  6، 2102النمو ؼ 
 0.6فػػي المئػػة فػػي غػػزة(، ويوجػػد  31فػػي المئػػة فػػي الضػػفة و 09فػػي المئػػة ) 22.3ألنفػػاؽ رفػػح(، والبطالػػة 

فػي المئػة مػػف  74، وحصػؿ 2100مميػوف عائمػة فػي  0.3مميػوف عائمػة فػي وضػع عػدـ أمػف غػذائي قياسػػا بػػ 
في المئة في الضفة عمى نوع ما مف المساعدة. وقد ُذكر في تقرير البنؾ الدولي ىذا  23العائبلت في غزة و

بقػدر  –العاـ القيود التي تفرضيا اسرائيؿ باعتبارىا العامػؿ الػرئيس فػي الوضػع السػيء لبلقتصػاد الفمسػطيني 
 مرة. 08ال يقؿ عف 

السػػنة مػػع التقػػارير "المبػػادرة االقتصػػادية الفمسػػطينية" لتطػػوير ثمانيػػة قطاعػػات فػػي  وقػػدمت الرباعيػػة فػػي ىػػذه
الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة بواسػػطة القطػػاع الخػػاص )المػػاء والطاقػػة، والسػػياحة والصػػناعة الخفيفػػة والزراعػػة 

يطورىػػا فػػي والبنػػاء ومػػواد البنػػاء وتقنيػػة االتصػػاالت والمعمومػػات(. وىػػذه شػػبو خطػػة مارشػػاؿ التػػي بػػدأ كيػػري 
الوقػػػت الػػػذي أغػػػرى فيػػػو عبػػػاس بػػػالعودة الػػػى طاولػػػة التفػػػاوض. وىػػػي تقػػػـو عمػػػى خطػػػة تطػػػوير صػػػيغت فػػػي 
"صندوؽ االستثمارات الفمسطيني" العاـ. وُقدمت الخطة التي تطمح الى رفػع االقتصػاد الفمسػطيني الػى أعمػى 

نػػة" لتنفيػػذىا، كمػػا تقػػوؿ الػػى حكومػػة اسػػرائيؿ ايضػػا التػػي أعػػدت سمسػػمة "خطػػوات ممك   2106 – 2104بػػيف 
ف إدخاؿ مواد بناء الى غزة في االسابيع االخيرة خطوة كيذه.  الرباعية. وا 

جػػػاء فػػػي تقريػػػر "معػػػا" أف كيػػػري التقػػػى مػػػديري ثمػػػانيف شػػػركة اسػػػتثمارات دوليػػػة القنػػػاعيـ بالمشػػػاركة. وقػػػاؿ 
كػػي ال يضػػؿ النػػاس اشػػخاص فمسػػطينيوف لػػػ "معػػا" إنيػػـ غيػػر معنيػػيف بالكشػػؼ عػػف قػػدر أكبػػر مػػف التفاصػػيؿ 

باألمؿ قبؿ الوقت. لكف مف الواضح حتى بػبل تفاصػيؿ أنػو يجػب عمػى اسػرائيؿ لمتمكػيف لمخطػة التػي يتحػدث 
كيػػػػري وبميػػػػر كثيػػػػرا عنيػػػػا، يجػػػػب عمييػػػػا أف ُتزيػػػػؿ قيػػػػود التنقػػػػؿ والبنػػػػاء والبنيػػػػة التحتيػػػػة التػػػػي تفرضػػػػيا عمػػػػى 

 لضفة والقطاع.الفمسطينييف وأف ُتمّكف مف تجديد العبلقة التجارية بيف ا



 
 
 

 
 

 

           74ص                                    0229العدد:                 0/02/0203 األربعاء التاريخ:
 

يػػردد ممثمػػو الػػدوؿ المانحػػة منػػذ عشػػريف سػػنة شػػعار أف التطػػوير االقتصػػادي وتطػػوير القطػػاع الخػػاص ىمػػا 
العمػػود الفقػػري لمسػػيرة السػػبلـ. ونعمػػـ جميعػػا أيػػف توجػػد الكممػػات وأيػػف يوجػػد الواقػػع. فيػػؿ يػػنجح كيػػري وبميػػر 

لكػػازينو الػػذي يممكػػو الجػػيش االسػػرائيمي مصػػحوبيف بقافمػػة مسػػتثمريف أجانػػب يسػػرعوف ويعػػدوف لممقػػامرة فػػي ا
ووزارة الدفاع، ىؿ ينجحاف ىذه المرة في المفاجأة وفي أف يفرضا عمى اسرائيؿ ما ىو مفيـو مف تمقػاء ذاتػو، 

 أي اسقاط القيودا يفرحنا أف نكوف مخطئيف وأف نفاجأ.
0/01/2103، ىآرتس  
0/02/0203، الحياة الجديدة، رام اهلل  
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 ر.. حياٌة يزرعيا الفمسطينيوف في قنابؿ "الموت"األزىا

0/02/0203، وكالة سما اإلخبارية   


