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 01 ر داخميبانفجا الوطنيمن األ جياز من سبعةإصابة  :غزة  06
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 محددة في قطاع غزة أماكنالجيش المصري يضة خطة احتياطية لقصف "وكالة معا":  0
تعقيبا عمى تصريحات وزير الخارجية المصري نبيؿ فيمي باف بالده قد تستخدـ القوة  :معا -سيناء 

الجيش المصري وضع  أفر عسكرية مصرية لمراسؿ معا في العريش العسكرية ضد غزة، كشفت مصاد
 محددة في قطاع غزة في حاؿ ارتفعت وتيرة استيداؼ قواتو في سيناء. أماكفخطة احتياطية لقصؼ 

طائرات االستطالع المصرية التي دخمت المجاؿ الجوي الفمسطيني  أفوكشفت المصادر العسكرية عف 
لمواقع في رفح وخاف يونس وتـ تصويرىا تمييدا لقصفيا في حاؿ تطورت  إحداثياتسابقا قامت بتحديد 

 العمميات ضد الجيش في سيناء.
 أماكفوطبقا لممصادر االستخباريتة المصرية التي صرحت لمراسؿ معا فاف الجيش المصري قد يقصؼ جوا 

وقد يدمر  ألنفاؽااستيداؼ سيارات عمى خط الحدود مف الجانب الفمسطيني يتـ نقميا عبر  أوفي غزة 
 مصر". أماـالفمسطينية "فجميع الخيارات مازالت مفتوحة  األنفاؽالطيراف المصري 
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عنؼ تنفذه  أعماؿما يحدث في سيناء مف  أفالجيش المصري يعتبر  أفالمصادر العسكرية  وأرجعت
 في غزة. اآلخرتنظيمات نصفيا في سيناء والنصؼ 

عف العنؼ في سيناء منيا  مسئولةفي قطاع غزة  أطرافا الجيش المصري يعتبر أفالمصادر  وأضافت
بيت المقدس وغيرىا مف التنظيمات ومع نفاذ صبر الجيش فمـ يصبح  وأنصارالسنة بغزة  وأنصارحماس 

وتوجيو ضربات محدودة لبؤر في  األنفاؽخيارات لمسيطرة عمى سيناء سوى غمؽ  أيالجيش المصري  أماـ
 وتجاوزىا الخطوط الحمراء. األوضاعغزة في حالة انييار 

 بأنيـقطاع غزة  ألىاليينظر  واستدركت المصادر العسكرية المصرية بالقوؿ " فالجيش المصري ال
دورا ىاما في التواصؿ بيف  األنفاؽمتورطيف بؿ ىناؾ تنظيمات في غزة تدعـ بقوة تنظيمات سيناء وتمعب 

مسئولة عف عدـ سيطرتيا عمي  أنيا إالفي جزء حماس واف كانت متورطة  أفالتنظيمات في الجانبيف كما 
 سيطرتيا عمي تنظيمات غزة". أو األنفاؽ
الجية السيادية الوحيدة  واستيداؼ مقر المخابرات الحربية في رفح سابقا يرجع لكون أفالمصادر  وأضافت

يو قاـ الجيش الموجودة داخؿ المنازؿ، وعم األنفاؽ وأماكف شيءالتي تقود وتجمع المعمومات عف كؿ  اآلف
طائرات متواجدة بمطار العريش  ىجومية منيا  أباتشيطائرة  عمى  إسرائيؿالمصري بالتصديؽ مع 

 بمكاف سري في سيناء خشية استيدافيا. أخرىطائرات  و
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 جوىرية"الت تطالب السمطة بة"تناز  "إسرائيل": التحريرمنظمة  تنفيذية 5

، مف مخاطر استمرار اليجمة االستيطانية الفمسطينية حذرت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير :راـ اهلل
 الفمسطينية. األغوارالشرسة التي تشيدىا القدس والخميؿ، وأجزاء واسعة مف الضفة الغربية بما فييا 

اسة براـ اهلل مساء يـو وأكدت المجنة التنفيذية في بياف ليا عقب اجتماعيا برئاسة محمود عباس بمقر الرئ
تقدـ المفاوضات، وىو الموقؼ الذي عبر عنو  أماـ أساسيةالموقؼ اإلسرائيمي يضع عراقيؿ  أفاألربعاء، 

المتحدة، والذي طالب فيو الجانب الفمسطيني بتقديـ تنازالت جوىرية تعني وفؽ  األمـنتنياىو عمى منبر 
فة الغربية بما فييا القدس واألغوار تحت دواعي عدة واسعة مف الض أجزاءالمفيوـ اإلسرائيمي اقتطاع 

 وخاصة امف إسرائيؿ المزعـو كغطاء لمتوسع واإلبقاء عمى االحتالؿ.
بقرارىا الخاص بمقاطعة  األوروبيوعبرت المجنة التنفيذية عف ترحيبيا الشديد باستمرار تمسؾ دوؿ االتحاد 

 التخاذ قرارات مماثمة. األخرىمنتجات المستوطنات، ودعت جميع دوؿ العالـ 
ممؼ المصالحة الوطنية، وعدـ الوقوع في خطيئة التسميـ باألمر  إحياء إعادةوأكدت المجنة التنفيذية ضرورة 

الواقع االنقسامي، ولذا تعبر المجنة التنفيذية عف ضرورة العمؿ مجددا عمى فتح ىذا الممؼ بما فيو 
حؿ مشكمة معبر رفح بالتنسيؽ التاـ مع مصر الشقيقة االنتخابات الشاممة وتشكيؿ حكومة وفاؽ وطني و 

 األمفالتسييالت ألبناء شعبنا في قطاع غزة مع ضرورة صيانة  أوسعالتي عبرت عف استعدادىا لتقديـ 
 الوطني الفمسطيني بالتأكيد. األمفالقومي المصري الذي يمثؿ جزءًا مف 

اف، وأكدت عمى ضرورة التشديد عمى صيانة في المخيمات الفمسطينية في لبن األوضاعوناقشت المجنة 
بو، وكذلؾ العمؿ مجددا عمى فتح ممؼ  إخالؿ أي إلىتؤدي  أسباب أيةداخؿ ىذه المخيمات، ومنع  األمف
 مخيـ نير البارد مع كؿ الجيات المعنية وفي المقدمة الجيات الرسمية المبنانية. إعمار
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دانتيا في سيناء، وعبرت عف دعميا التاـ لدفاع  اإلرىابألعماؿ  وأكدت القيادة الفمسطينية رفضيا التاـ وا 
 التخريب واإلرىاب. أشكاؿجيش مصر الباسؿ عف امف مصر ووحدة ترابيا ضد كؿ 

 5/00/5000، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 برم فردياً أإلدارة معبر رفح البري "انتيى" وىو اتفاق  5002اتفاق  رزقة: 0

المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في قطاع  ،يوسؼ رزقة .مد الفيومي: قاؿ دأح -فمسطيف 
وأضاؼ رزقة في  إلدارة معبر رفح انتيى "قانونيًا وزمانيًا". ٥ٓٓ٢اتفاؽ عاـ  إفغزة إسماعيؿ ىنية، 

إلسرائيمي وجود تصريح خاص لوكالة أنباء "آسيا"، "حدثت متغيرات كبيرة بعد ىذا التاريخ ولـ يعد لمجانب ا
، كما أف األوروبييف انسحبوا مف ىذه االتفاقية". وأوضح رزقة أف اتفاؽ إدارة ٥ٓٓ٢عمى المعبر منذ عاـ 
لـ يحظي بمصادقة وتأيد المجمس التشريعي الذي يممؾ الصالحية والمخوؿ  ٥ٓٓ٢معبر رفح البري عاـ 

 بالتوقيع عمى مثؿ ىذه االتفاقيات". 
ابـر بشكؿ فردي مف قبؿ محمد دحالف في تمؾ الفترة، حيث تـ اعتماده بصفة  ىذا االتفاؽ إفوقاؿ: "

االتفاؽ لـ يصمد ولـ يحقؽ نتائجو  أفشخصية مف رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس"، مشيرًا إلى 
 تكوف ايجابية لخدمة الشعب الفمسطيني وليس العكس.  أفالتي ينبغي 

حتى اليوـ وجود  ٥ٓٓ٢رحت عمى السمطة في راـ اهلل منذ عاـ وبيف رزقة أف الحكومة في قطاع غزة ط
عمؿ مشترؾ يدير معبر رفح البري مف خالؿ فنييف لدييـ خبرة سابقة أو اكتسبوىا أثناء وجود حكـ حماس 
بعاد الخالؼ السياسي عف عمؿ المعبر ليعمؿ بشكؿ فني وبتعاوف مشترؾ بيف الطرفيف مع الحفاظ عمى  وا 

 حقوؽ كؿ طرؼ". 
بو رزقة إلى "أف إدارة معبر رفح البري ليس مف اختصاص قوات حرس الرئاسة الفمسطينية بؿ مف ون

 اختصاص الحكومة التنفيذية سواء كانت الحكومة التنفيذية لحركة حماس أو لفتح". 
بعد االنتخابات ىو تسامح وتنازؿ مف الحكومة التي تديرىا حماس  ٥ٓٓ٢أف ما حصؿ عاـ  رزقة إلىولفت 
لجانب الرئاسي لممشاركة في إدارة المعبر وذلؾ ألسباب إنسانية وسياسية وعدـ فرض حصار دولي مع ا

 عمى قطاع غزة. 
 5/00/5000، وكالة أنباء آسيا

 
 الجانب المصري لتسييل سفر الطالب العالقين في غزة عبر رفح مة وتواصمعمن عن دحالن ي 8

نو بدأ اتصاالت مع السمطات ، أمحمد دحالف ،ة فتحأكد النائب في المجمس التشريعي عف حرك :قطاع غزة
عبر معبر رفح. وقاؿ دحالف عبر صفحتو  ،المصرية لتسييؿ سفر الطالب العالقيف في قطاع غزة

"أبنائي وأحبائي طالب غزة الحبيبة وصمتني مناشدتكـ وحاجتكـ الممحة لمسفر  الشخصية في فيس بوؾ:
لتعميمية وىذا ابسط حقوقكـ التي يجب أف يعمؿ الجميع مف اجؿ لاللتحاؽ بجامعاتكـ الستكماؿ مسيرتكـ ا

تحقيقيا". وأضاؼ: "لقد بدأت بإجراء االتصاالت الالزمة مع كؿ األطراؼ المعنية في الجانب المصري 
 حسب قولو. ،وسأبذؿ كؿ الجيد المطموب لتسييؿ سفركـ في اقرب فرصة"

 5/00/5000، العرب اآلن، فمسطين
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 بالتدخل لوقف اعتداءات االحتالل الدولية الرباعية المجنةسطينية تطالب الخارجية الفم 2

الرباعية الدولية، وخاصة المجنة راـ اهلل الحكومة الفمسطينية في طالبت وزارة الخارجية ب :الضفة الغربية
 بإدانة العدواف اإلسرائيمي عمى الشعب ،الراعي األساسي لممفاوضات ،الواليات المتحدة األمريكية

لعممية التسوية، ولمبدأ  اً ممنيج الفمسطيني، باعتباره انتياًكا صارًخا لمقانوف الدولي والتفاقيات جنيؼ، وتدميراً 
، إلى اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بوقؼ العدواف فوراً  ،في بياف صحفي األربعاء ،حؿ الدولتيف. ودعت الوزارة

الدوؿ كافة التحرؾ السريع مف أجؿ توفير شبكة وتوفير الحماية لمشعب الفمسطيني وممتمكاتو. وناشدت 
حماية دولية لممفاوضات ولعممية التسوية، تقوـ عمى أساس ممارسة كافة الضغوط الالزمة عمى الحكومة 

جبارىا عمى االلتزاـ بمرجعيات وأسس السالـ والمفاوضات.  اإلسرائيمية مف أجؿ لجـ المستوطنيف، وا 
 0/00/5000، السبيل، عّمان

  
 ات فمسطينية لخطاب نتنياىو العنصري في األمم المتحدةإدان 8

أكد مسؤوالف فمسطينياف، أمس، أف خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أماـ  :(.)د.ب.أ
 ."عنصري ويكرس االحتالؿ"الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

أنو األكثر تطرفًا "نتنياىو أكد في خطابو  وقاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربو، إف
. "ويمينية في إسرائيؿ بأسرىا وىو وريث لأليديولوجية العدوانية التي تنكر عمى الشعب الفمسطيني حقوقو

وأكد عبد ربو، في تصريحات لإلذاعة الفمسطينية الرسمية، عمى الرفض الفمسطيني لمطالب نتنياىو 
االعتراؼ بإسرائيؿ الكبرى بما يشمؿ "دية، معتبرا أنو يستيدؼ بذلؾ كدولة ييو  "إسرائيؿػ"باالعتراؼ ب

تدمير ". ورأى عبد ربو أف خطاب نتنياىو "األراضي الفمسطينية المحتمة مف دوف أي حقوؽ لمفمسطينييف
لعممية السالـ والمفاوضات التي يريد أف يفرض فييا مطالبو باالحتفاظ بالقدس واألغوار والكتؿ االستيطانية 

 ."استمرار السيطرة اإلسرائيمية عمى دولة فمسطينية غير متواصمة جغرافياو 
األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية، إف مطالبة  ،مف جيتو، قاؿ النائب مصطفى البرغوثي

 دعوة لتكريس إسرائيؿ دولة فصؿ عنصري قائـ عمى أساس"نتنياىو الفمسطينييف باالعتراؼ بييودية الدولة 
نتنياىو يستيدؼ إلغاء حؽ عودة الالجئيف الفمسطينييف، ". واعتبر البرغوثي، في بياف صحفي، أف "الديف

 ."ومحاولة لالعتراؼ بنظاـ التمييز العنصري الممارس ضد الفمسطينييف

 0/00/5000، الخميج، الشارقة

 
 شتيو وعريقات غطاء عمى قناة مفاوضات سرية": ارأي اليوم، لندن" 9

والسمطة الفمسطينية  "إسرائيؿ"المفاوضات الحقيقية بيف  أففمسطيني مطمع لزاوية مختصر مفيد أكد مصدر 
تجري في الكواليس وضمف قناة سرية مغمقة تتصؿ بشخص واحد فقط مف الجانب الفمسطيني ىو الرئيس 

ريقات صائب ع .المفاوضات العادية والروتينية التي يقوـ بيا د أفلى إ أشارمحمود عباس. المصدر 
السمطة وحركة  أركافشتية ىي عبارة عف غطاء لقناة سرية التي ال يعرؼ احد مف كبار ابمساعدة محمد 

 فتح ىوية ما يجري فييا.
 0/00/5000، رأي اليوم، لندن

  
 الرواتب اليومو  ..د عجز الموازنةيالدول المانحة وعدت بتسدو  الدين الداخمي انخفض الحمد اهلل: :
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رواتب  إفرامي الحمد اهلل، أمس،  .د الفمسطيني في الضفة الغربية قاؿ رئيس الوزراء :سىنائؿ مو  -راـ اهلل 
موسع لييئة الكتؿ والقوائـ ، خالؿ لقاء وقاؿ حمد اهلل موظفي السمطة الوطنية ستصرؼ اليوـ الخميس.

، أمس، أمواؿ حولت "إسرائيؿ" إف ،البرلمانية ونواب نظـ في المقر اإلداري لممجمس التشريعي براـ اهلل
مميوف شيقؿ ألسباب ال نعرؼ  021السمطة الوطنية المتحققة مف المقاصة، لكنيا اقتطعت منيا نحو 

تكوف وزارة المالية اقترضت مف البنوؾ لصرؼ الرواتب منذ تولي الحكومة  أفتفاصيميا. ونفى الحمد اهلل 
 111انخفض خالؿ ىذه الفترة بنحو  ف سقؼ الديف الداخمي )لممصارؼ(أ إلىبرئاستو مسؤولياتيا، الفتا 

الدوؿ المانحة وعدت الجانب الفمسطيني بأنيا سوؼ تسدد العجز في  أفمميوف دوالر أمريكي. وأوضح 
 مميوف دوالر، قريبا. 441الموازنة والبالغ 

عممت منذ تشكيميا عمى تخفيض الديف العاـ وتوفير رواتب الموظفيف  توحكوم إفوقاؿ الحمد اهلل 
الحكومات  أخذتيايف وصرفيا بمواعيدىا المستحقة، وخفض نسبة فائدة البنوؾ عمى القروض التي الحكومي
 إلىفتح باب الحوار مع النقابات وشرائح العمؿ سعيا لرفع مستوى المعيشة، مشيرا  إلى باإلضافةالسابقة، 

 الحوار الذي تـ مؤخرا مع اتحاد المعمميف لضماف استمرار المسيرة التعميمية. 

 0/00/5000، لحياة الجديدة، رام اهللا

 
 خبير اقتصادي فمسطيني: اتفاقية باريس أصبحت من الماضي ويجب تعديميا ;

خبير اقتصادي فمسطيني إلى ضرورة السعي بجدية لتطوير وتعديؿ اتفاقية باريس االقتصادية  دعا :غزة
، بما يتالءـ مع المتغيرات ريف عاماً قبؿ عش اإلسرائيميةالموقعة بيف منظمة التحرير الفمسطينية والحكومة 

وشدد ماىر الطّباع في مقاؿ لو عمى ضرورة إعطاء أولوية لمجوانب االقتصادية  الحالية المحمية والدولية.
عطاء ضمانات بحرية حركة البضائع عمى المعابر التجارية  والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبمية، وا 

 الدولية عمى مدار العاـ. وحرية حركة اإلفراد عمى المعابر
 5/00/5000قدس برس، 

 
 جياز الموساد لم يترك أية وسيمة إال واستخدميا لتجنيد العمالء لصالحو :الضميري 00

القدس "الفمسطينية لػ األمنية األجيزةالناطؽ باسـ  ،كد المواء عدناف الضميريأوليد عوض:  -راـ اهلل 
واستخدميا لتجنيد  إالوسيمة  أيةلـ يترؾ  "الموساد" سرائيميف جياز االستخبارات اإلأربعاء األ "العربي

مواقع التواصؿ االجتماعي عبر االنترنت في دائرة االستيداؼ ويحاوؿ  أف إلىالعمالء لصالحو، مشيرا 
ال انو طالب الشباب العربي والفمسطيني بالحذر والوعي إالموساد اإلسرائيمي استخداميا لتجنيد العمالء، 

المخابرات في العالـ مثؿ  : "أجيزةوتابع قائالً  يتحدثوف عبر تمؾ المواقع ومع مف يتواصموف. بشأف مع مف
لتجنيد عمالء مف الفمسطينييف والعرب لمعمؿ "الموساد وغير الموساد تحاوؿ استغالؿ ىذه التكنولوجيا 

 ."لصالحيا
طيادىـ مف قبؿ ضباط اص إمكانيةوفيما تواصؿ حركة حماس في قطاع غزة تحذير الشباب مف خطورة 

مواقع التواصؿ االجتماعي " :تابعيف لممخابرات اإلسرائيمية جالسيف خمؼ شاشات الكمبيوترات، قاؿ الضميري
تقشر بيا تفاحة وتستعمميا بالخير، لكف ىناؾ  أفوممكف  إنساناتؤذي بيا  أفبآلة حادة ممكف  أشبوىي 

لتواصؿ االجتماعي وىذا ال يجوز، ىذه تكنولوجيا وتخويؼ الناس مف مواقع ا أيضامحاوالت لمنع الناس 
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بشأف  األجياؿنوعي  أفال تخيفنا، ولكف بالمقابؿ عمينا  أفليتواصؿ الناس مع بعضيـ البعض، ويجب 
 ."في استخداـ تمؾ التكنولوجيا ةالطريؽ المفيد

 0/00/5000، القدس العربي، لندن

 
 من حماساالحتالل يجّدد االعتقال اإلداري لنائب فمسطيني  00

، قرارًا بتجديد فترة االعتقاؿ اإلداري بحؽ النائب في 1/01أصدرت محكمة إسرائيمية، يوـ األربعاء  :الخميؿ
 المجمس التشريعي الفمسطيني محمد إسماعيؿ الطؿ، لمدة ستة أشير إضافية لممرة الثالثة عمى التوالي.

 5/00/5000قدس برس، 
 

 ىمية في العالم االفتراضيحركة و  "تمرد"الداخمية بغزة تعمن أن  05
ال  "تمرد غزة"في قطاع غزة أف تيديدات حركة  الفمسطينيةأشرؼ اليور: يقوؿ مسؤولوف في الحكومة  -غزة 

الناطؽ باسـ وزارة الداخمية في  ،، ويقوؿ الرائد إسالـ شيواف"حركة وىمية في عالـ افتراضي"تعدو كونيا 
حركة " :نت ىناؾ استعدادات أمنية معينة تتخذىا األجيزة األمنيةالتي سألتو إف كا "،القدس العربي"لػ ،غزة

 ."تمرد ىي حركة وىمية عبر العالـ االفتراضي في االنترنت
عمى األرض، كونو ال يوجد ليا أي  "حركة تمرد"وأكد أنو ال يوجد لدييـ في الداخمية اعتقاد بأف ىناؾ 

تشريف  00أو احتجاجات في قطاع غزة في يوـ وستقيـ أجيزة األمف الوضع لو خرجت مسيرات  نشاطات.
ال  "الحؿ األمني"نوفمبر المقبؿ، لتضع خطة لمتحرؾ، يقوؿ شيواف، الذي أشار في ذات الوقت أف  /الثاني

يمثؿ الحؿ الوحيد في التعامؿ، وتحدث عف سماح الحكومة لمسيرات وتظاىرات سممية بالخروج في غزة، 
 ."لكؿ حادث حديث"وتابع يقوؿ 

عف عمميات االستدعاءات األخيرة التي نفذت في غزة وطالت العديد مف  شيوافسألت  "قدس العربيال"
، وذكر أف ىناؾ مف جرى استدعاؤه "قضايا أمنية"الشباف، فمـ ينكر وقوعيا، لكنو قاؿ أنيا تمت عمى خمفية 

خالء سبيمو، وىناؾ مف جرى اعتقاليـ لػ  ."أساب أمنية"وا 
 0/00/5000، القدس العربي، لندن

 
 قرعاوي: االعتقال السياسي "قمة وظمم" ُيمارس بحق الفمسطينيينالنائب فتحي  00

نّدد نائب في المجمس التشريعي الفمسطيني باستمرار حمالت االعتقاؿ السياسي التي تشّنيا أجيزة  :طولكـر
حي قرعاوي عف كتمة وقاؿ النائب فت أمف السمطة بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني في الضفة بالغربية المحتمة.

"التغيير واإلصالح" التابعة لحركة حماس، "إف االعتقاؿ السياسي يشكؿ طعنة في خاصرة الشعب 
 الفمسطيني، ويندرج في إطار ىيمنة جية وتفردىا في كؿ مقدرات الفمسطينييف".

االعتقاؿ مف استمرار حمالت  ،1/01في تصريح صحفي صدر عنو يوـ األربعاء  ،وحّذر النائب الفمسطيني
السياسي، قائاًل "الشعوب اليوـ تطمح النتزاع حقيا والحرية والكرامة وأف أية محاولة لمنعيا ىذا الحؽ فإف 

 المجاؿ واالستمرار ألىؿ البطش لف يطوؿ"، حسب تعبيره.
 5/00/5000قدس برس، 
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 من يصمون جنين ضمن حممة لفرض سيادة القانونأرجل  00: 08

رجؿ امف فمسطيني ضمف  711كثر مف أ، 1/01األربعاء نيف مساء يوـ وصؿ ج "عمي سمودي -جنيف 
إف األجيزة األمنية تمكنت  ،طالؿ دويكات ،وسيادة القانوف. وقاؿ محافظ جنيف األمفحممة تيدؼ فرض 

مؤخرا مف إلقاء القبض عمى عشرات المتورطيف في أحداث الفوضى والفمتاف األمني في المحافظة ومخيميا. 
، أف قوة عسكرية تابعة لألمف الوطني، تضـ كتيبة "القدس دوت كوـ"في حديث خاص لػ ،توأوضح دويكا

ووحدة خاصة حضرت لجنيف؛ مف أجؿ تعزيز دور المؤسسة األمنية التي تعمؿ مف أجؿ الحفاظ عمى 
 النظاـ والقانوف.

 0/00/5000، القدس، القدس

 
 غزة يغني عن قرار الرئيسن قرار الحكومة في يؤكد أ الغصين.. و إعدام قاتل في غزة 02

 األربعاءيوـ وزارة الداخمية واألمف الوطني بغزة نفّذت عصر ، أف 5/00/5000، فمسطين أون اليننشرت 
حكـ اإلعداـ شنًقا بحؽ المداف ىاني محمد أبو عمياف، الذي ارتكب جريمتي قتؿ بحؽ الطفؿ )ـ.ع(  1/01

 والمواطف حاـز حسيف برىـ.
، إسماعيؿ في غزةحكومة مالنائب العاـ ل ، أفراـ اهللمف  0/00/5000، لندنالشرق األوسط، وأضافت 

جبر، قاؿ إف النيابة ستنفذ إعدامات أخرى، إلرساء قواعد الردع العاـ، بعد تزايد معدالت الجريمة في 
 القطاع خالؿ المدة الماضية.

كـ اإلعداـ جاء بعد أف استنفدت تنفيذ ح"وقاؿ الناطؽ باسـ الحكومة الفمسطينية بغزة إيياب الغصيف، إف 
 ."المحكمة كؿ اإلجراءات والجمسات القانونية وبعد إعطاء الجاني وقتا كافيا لمدفاع عف نفسو

وصادؽ مجمس الوزراء عمى جممة مف قرارات اإلعداـ. وقاؿ الغصيف إف قرار الحكومة في غزة يغني عف 
نونيوف أجازوا لمجمس الوزراء بالنيابة عف الرئيس القا"قرار الرئيس. وقاؿ الغصيف إلذاعة محمية في غزة 
 ."اإلقرار والموافقة عمى الحكـ الذي أصدرتو المحكمة

ىذه المؤسسات الحقوقية "وىاجـ الغصيف المنظمات الحقوقية التي ترفض عمميات اإلعداـ في غزة، وقاؿ 
ببيانات استنكار، كوف الدوؿ  واإلنسانية يتـ تمويميا مف الدوؿ األجنبية، ومف الطبيعي أف ترفض وتخرج

في تمؾ  ،الفمسطينييف ،كؿ العامميف". وأضاؼ "التي تتمقى منيا التمويؿ ال تؤيد تنفيذ حكـ اإلعداـ
 ."المؤسسات يؤيدوف حكـ اإلعداـ عف قناعة تامة

 
 بانفجار داخمي الوطنيمن األ جياز من سبعةإصابة  :غزة 08

مف عناصر األمف الوطني التابع لحكومة  سبعةابة أعمف مصدر طبي فمسطيني، أمس، إص: (.)أ.ؼ.ب
في انفجار عبوة ناسفة في موقع تدريب ليذا الجياز بالقرب مف مدينة غزة. وقاؿ  الفمسطينية في قطاع غزة

عناصر مف أفراد األمف الوطني أثناء قياميـ بمياـ  6أصيب "الناطؽ باسـ وزارة الصحة اشرؼ القدرة 
 شرؽ مدينة غزة. "نطقة الزيتوفتدريبية في موقع األمف بم

 0/00/5000، الخميج، الشارقة
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 من مغادرة قطاع غزة حاجاً  8:منعت  "المقالة"الحكومة اليباش: محمود  09
في الحكومة في الضفة  الفمسطيني محمود اليباش األوقاؼقاؿ وزير  :خاص بموفد معاً  –مكة المكرمة 

العاممة عمى معبر  )في غزة( ف قوات الحكومة المقالةإ" في تصريح خاص لوكالة معا عبر الياتؼ الغربية
حاجا مف الخروج مف قطاع غزة باتجاه القاىرة  75رفح البري الذي يربط قطاع غزة بمصر منعت اليوـ 

عالمييف وأطباء ومرشديف في محاولة مف حماس لفرض  إدارييفلمتوجو ألداء مناسؾ الحج مف ضمنيـ  وا 
 ."وجودىا عمى المعابر

 ،عمى الحجاج الفمسطينييف السعودية لإلشراؼ شخصياً  إلىالذي كاف في طريقو مف عماف  ،ح اليباشوأوض
يغادروا قطاع غزة  أفحاجا كاف مف المفترض  657 أصؿحاجا غزيا مف  571ف حماس سمحت بخروج أ

وا عمى مف العبور كانت جوازاتيـ جاىزة وحصم "المقالة"جميع الذيف منعتيـ  إفوقاؿ  .األربعاءيوـ 
الذي  "إرىابيا""وقاحتيا" وفرض  إلظيارتسعى دائما  "المقالة"التأشيرات والتصاريح الالزمة لمسفر، لكف 

عزؿ ليس ليـ ىدؼ سوى زيارة  أناستمارسو عمى الناس في محاولة لتسييس العبادة وفرض الحزبية عمى 
 .اإلسالـ أركافالركف الخامس مف  وأداءبيت اهلل الحراـ 

 5/00/5000اإلخبارية،  وكالة معاً 
  

 "أوقاف" غزة تتيم نظيرتيا في رام اهلل بحجز جوازات بعثة الحجاج :0

اتيمت وزارة األوقاؼ في الحكومة الفمسطينية بغزة، نظريتيا في الضفة بحجز جوازات البعثة : (.)يو.بي.آي
اعيؿ رضواف، أمس، اإلدارية المرافقة لرحمة حجاج قطاع غزة إلى السعودية. وقاؿ وزير األوقاؼ إسم

فوجئنا مع خروج الدفعة األولى لحجاج قطاع غزة صباح )األربعاء(، بقياـ وزارة األوقاؼ في الضفة بحجز "
. واستنكر ىذا "جوازات سفر أعضاء البعثة اإلدارية والوعظية والطبية التي يفترض بيا ترتيب أمور الحجيج

تحييد موسـ الحج وأعمالو واألعماؿ ". ودعا رضواف إلى "سيؤثر سمبًا في موسـ الحج"اإلجراء، معتبرًا أنو 
 ."المشابية لو كافة عف صراع الساسة والتجاذبات السياسية بيف الطرفيف

 0/00/5000، الخميج، الشارقة

 
 عمى اتصال دائم بالمخابرات المصرية أنياحماس تؤكد غزة:  ;0

ز الحركػػػة والتحػػػريض ضػػػدىا مازالػػػت ىاجمػػػت حركػػػة حمػػػاس الحممػػػة التػػػي يشػػػنيا اإلعػػػالـ المصػػػري السػػػتفزا
مستمرة، مؤكدة أف ىذه الحممة اتخذت منحى خطيػًرا بمػغ حػد التحػريض عمػى القتػؿ  ووصػؿ األمػر حػد اتيػاـ 

 الشيخ أحمد ياسيف بالعمالة إلسرائيؿ.
وأعمف سامي أبو زىري المتحدث باسـ حركة حماس عمى الجزيرة "نحف نؤكد أف العالقة مع مصػر يجػب أف 

ع مػػف الحكمػػة والصػػبر، وىػػذا مػػا تفعمػػو حمػػاس عمػػى الػػرغـ مػػف مظموميتيػػا، وبػػالرغـ مػػف االسػػتفزاز تػػدار بنػػو 
الواسػػػع الػػػذي تتعػػػرض لػػػو يوميػػػا، فاالتصػػػاالت ال تػػػزاؿ مسػػػتمرة مػػػف خػػػالؿ جيػػػاز المخػػػابرات العامػػػة، ونحػػػف 

 حريصوف عمى ىذا التواصؿ".
ة، وىػػذا مػػف خػػالؿ التػػدمير المسػػتمر وأكػػد أبػػو زىػػري أف ىنػػاؾ اسػػتمرار فػػي سياسػػة التصػػعيد ضػػد قطػػاع غػػز 

والواسع لألنفاؽ، وىو ما بات ينعكس سمًبا عمى مجمؿ الحياة في غزة، وكذلؾ إغالؽ المعبر وعدـ فتحػو إال 
 لعدة ساعات كؿ أسبوع".

  5/00/5000، موقة رصد، القاىرة
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 أبو شيال: ال عالقة لفتح بحركة "تمرد" في قطاع غزة  50
دكتور فيصػؿ أبػو شػيال القيػادي فػي حركػة فػتح والعضػو فػي المجمػس التشػريعي جدد الػ :أشرؼ اليور - غزة

في تصريحات لػ القدس العربي عدـ وجود أي عالقة لحركتو بحممة تمرد، وقاؿ اف ىذا الموقؼ جرى إبالغو 
لحركة حماس. وأضاؼ "نحف في فتح ليس لنا أي عالقة بتمرد، ولسنا مسؤوليف عف ىذا األمر"، مشػيرا إلػى 

 حركة حماس "تعمـ ذلؾ"، وانتقد في ذات الوقت التيديدات التي وصمت لكوادر الحركة مؤخرا.أف 
ومنذ أياـ ذكر أشخاص مف قطاع غزة بينيـ نشطاء مف فتح تمقييـ تيديدات تنذرىـ مف المشاركة في "حركة 

بػػػ"الموت" حػػاؿ  التمػػرد"، وذكػػر بعضػػيـ أنيػػـ تمقػػوا تيديػػدات مػػف خػػالؿ رسػػائؿ عمػػى اليواتػػؼ النقالػػة تنػػذرىـ
 النزوؿ.

وقػػاؿ أشػػخاص بيػػنيـ صػػحافيوف أنيػػـ تمقػػوا رسػػالة جػػاء فييػػا "تمػػرد   الخيانػػة، الخيانػػة   العقوبػػة، العقوبػػة   
 الموت، أبقى بعيدا مف اجؿ حياتؾ"، ولـ يحمؿ توقيع الرسالة جية معروفة.

األمنيػة فػي غػزة باسػتدعاء واعتقػاؿ،  وأدانت الييئة القيادية العميا لحركة فتح في قطاع غزة، استمرار األجيزة
رسػػاؿ "رسػػائؿ التيديػػد" ألعضػػاء فػػتح فػػي غػػزة، بحسػػب بيػػاف لمحركػػة، وقالػػت أف ذلػػؾ "يعتبػػر مسػػًا بػػالجيود  وا 

، ودعػت إلػى "التوقػؼ الفػوري" عػف ىػذه االسػتدعاءات واالعتقػاالت"، والكػػؼ "الوطنيػة المسػتمرة لػرأب الصػدع
 ضرورة االستجابة السريعة مف قبؿ حماس لمطالب إنياء االنقساـ.عف إرساؿ رسائؿ التيديد"، مؤكدة عمى 

 0/00/5000، القدس العربي، لندن

 
 جرار: التنسيق األمني بين السمطة واالحتالل يمنة اندالع انتفاضة ثالثة خالدة  50

التنسػػػيؽ قالػػػت القياديػػػة البػػارزة فػػػي "الجبيػػػة الشػػعبية" لتحريػػػر فمسػػػطيف، خالػػدة جػػػرار، أف : راـ اهلل )فمسػػطيف(
األمنػػي بػػيف السػػمطة الفمسػػطينية واالحػػتالؿ اإلسػػرائيمي أحػػد العوامػػؿ األساسػػية التػػي تعيػػؽ انػػدالع "انتفاضػػة 

 شعبية ثالثة" في الضفة الغربية.
وأشػػػارت جػػػرار، وىػػػي عضػػػو المجمػػػس التشػػػريعي عػػػف كتمػػػة "أبػػػو عمػػػي مصػػػطفى"، فػػػي تصػػػريحات صػػػحفية 

سػػيؽ األمنػػي مػػع االحػػتالؿ مػػا زاؿ مسػػتمرًا "بػػالرغـ مػػف حصػػمت "قػػدس بػػرس" عمػػى نسػػخة منيػػا، إلػػى أف التن
 استمرار اعتداءات االحتالؿ بحؽ الفمسطينييف وممتمكاتيـ والمقدسات".

وكشفت جرار عف "محاوالت" لمنع الفمسطينييف مف التعبير عف حقيـ فػي رفػض سياسػات االحػتالؿ ضػدىـ. 
ت مع االحتالؿ"، موضحة أف "الشعب الفمسطيني الفتة إلى أف ذلؾ ىو "السبب الرئيسي لمنع اندالع مواجيا

يتعامػػؿ بنػػوع مػػف ردات الفعػػؿ عمػػى ممارسػػات االحػػتالؿ العنصػػرية"، مرجحػػة فػػي الوقػػت ذاتػػو "تصػػاعد ردات 
 الفعؿ تمؾ ووصوليا النتفاضة شعبية، لكف دوف وجود مقومات ثابتة لتمؾ اليبة الشعبية".

"يحتػػػاج لعوامػػػؿ أكثػػػر مػػػف ردات الفعػػػؿ المتػػػوفرة اآلف  وحػػػوؿ انػػػدالع انتفاضػػػة ثالثػػػة، أكػػػدت جػػػرار أف ذلػػػؾ
نيػاء حالػة االنقسػاـ الػداخمي،  بالضفة"، مشيرة إلى أف أحػد خطػوات انػدالع االنتفاضػة ىػو "الوحػدة الوطنيػة وا 

 إلى جانب قيادة ميدانية موحدة لالنتفاضة وتواصؿ الفعاليات الرافضة لالحتالؿ دوف توقؼ"، وفؽ قوليا.
رار، وىي عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية، أف "تعميػؽ اآلمػاؿ عمػى إمكانيػة حػدوث واعتبرت خالدة ج

 تحسف في سياسة تعامؿ االحتالؿ مع الفمسطينييف وىـ كبير، ال فائدة منو، في ظؿ استمرار عنصريتو".
لمفاوضػات وحوؿ وجود دور لممفاوضات بيف االحتالؿ والسمطة لمنع اندالع انتفاضػة ثالثػة، رأت جػرار أف "ا

تصػػػب فػػػي مصػػػمحة االحػػػتالؿ وحػػػده، وييػػػدؼ االحػػػتالؿ مػػػف خالليػػػا لتضػػػميؿ الػػػرأي العػػػاـ الػػػدولي فػػػي ظػػػؿ 
 انتياكاتو بحؽ المواطنيف الفمسطينييف".
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وجػددت جػرار مطالبتيػا لمسػمطة وفريقيػا المفػاوض باإلنسػػحاب الفػوري مػف المفاوضػات مػع االحػتالؿ والعمػػؿ 
 عف الشعب الفمسطيني وحقوقو ومقدساتو.  عمى وضع استراتيجية مقاومة لمدفاع

 0/00/5000قدس برس، 
 

 : نستعد لمواجية مرتقبة مة االحتالل الصييوني"الجياد" 55
قاؿ القيػادي فػي حركػة الجيػاد اإلسػالمي، خضػر حبيػب، إف المقاومػة الفمسػطينية : قطاع غزة -العرب اآلف 

موضػحا أف المقاومػة  ،ة مػع االحػتالؿ الصػييونيوعمى رأسيا سرايا القدس تواصؿ اسػتعداداتيا لمواجيػة قريبػ
 قدرىا أف تدافع عف الشعب وتبقى عمى أىبة االستعداد دوما.

أف المقاومػػػة والشػػػعب  ،وأضػػػاؼ القيػػػادي حبيػػػب فػػػي تصػػػريح خػػػاص لػػػػ "وكالػػػة العػػػرب اآلف الدوليػػػة لألنبػػػاء"
غػػػزة، الفتػػػا إلػػػى أف  الفمسػػػطيني يعولػػػوف عمػػػى الشػػػعوب العربيػػػة فػػػي مسػػػاندتيـ ضػػػد أي عػػػدواف مرتقػػػب عمػػػى

الفمسػػطينييف ال يعولػػوف كثيػػرا عمػػى القيػػادات العربيػػة التػػي اعتبرىػػا ظييػػرا لالحػػتالؿ ومسػػاندة لػػو فػػي عدوانػػو، 
 حسب قولو.

ولفػػػت حبيػػػب إلػػػى أف أي عػػػدواف صػػػييوني عمػػػى غػػػزة لػػػف يكػػػوف سػػػيال عمػػػى االحػػػتالؿ الصػػػييوني، كمػػػا أف 
 خسائر االحتالؿ ستكوف أكثر مف أي عدواف مضى.

فػػي سػػياؽ منفصػػؿ، قػػاؿ حبيػػب لػػػ "العػػرب اآلف"، إف موقػػؼ الجيػػاد اإلسػػالمي ثابػػت مػػف المشػػاركة فػػي أي و 
حكومة مبنية عمى أساس اتفاؽ أوسمو، قائال: في حاؿ تغيرت مرجعيات تشكيؿ الحكومات الفمسطينية يمكػف 

 لنا في الجياد اإلسالمي االنضماـ ألي حكومة.
لػػذا وجػػب عمػػى طرفػػي  ،مطات المصػػرية منشػػغمة بأحػػداثيا الداخميػػةوفػػي ممػػؼ المصػػالحة بػػيف حبيػػب أف السػػ

االنقساـ الشروع بحػوار وطنػي فمسػطيني داخمػي يشػمؿ جميػع الفصػائؿ الفمسػطينية، معتبػرة ذلػؾ خطػوة ميمػة 
 في طريؽ إنياء االنقساـ الفمسطيني بيف الحركتيف.

 5/00/5000، العرب اآلن، فمسطين
 

 تتوسط بين فتح وحماس لتطبيق المصالحة "الجياد""العرب اآلن": مصادر لة 50
قاؿ مصدر خػاص ومطمػع لػػ "وكالػة العػرب اآلف الدوليػة لألنبػاء"، إف قيػادة حركػة : قطاع غزة -العرب اآلف 

الجياد اإلسػالمي تسػعى لموسػاطة بػيف حركتػي فػتح وحمػاس لتنفيػذ االتفاقػات الموقعػة بػيف الحػركتيف وتطبيػؽ 
 المصالحة.

الػػذي رفػػض الكشػػؼ عػػف اسػػمو، أف الجيػػاد اإلسػػالمي  ،فػػض الكشػػؼ عػػف اسػػمووأضػػاؼ  المصػػدر الػػذي ر 
تواصػػؿ مػػع قػػادة الحػػركتيف وطمبػػت تحديػػد موعػػد لمقػػاء بينيمػػا، ممػػا يميػػد لمقػػاءات داخميػػة تػػؤدي إلػػى إنيػػاء 

 االنقساـ الفمسطيني وتطبيؽ اتفاقي الدوحة والقاىرة.
ركتيف ردا عمى مقترحيا بخصػوص تطبيػؽ ممػؼ ولفت المصدر إلى أف الجياد اإلسالمي تنتظر مف قادة الح

 المصالحة داخميا، في ظؿ انشغاؿ السمطات المصرية بما يجري داخميا.
 5/00/5000، العرب اآلن، فمسطين

 
 خمس خسائر كبيرة لحماس بسبب اإلجراءات المصرية عمى الحدود"الحياة":  58

مصػري عمػى الحػدود مػع قطػاع غػزة خمػس ألحقت اإلجراءات التػي اتخػذىا الجػيش ال: محمد يونس –راـ اهلل 
 التي تدير القطاع.« حماس»خسائر كبيرة بحركة 
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أولى ىذه الخسائر ىي توقؼ اإليرادات الحكومية مف الجمارؾ المفروضة عمى السػمع التػي كانػت تتػدفؽ مػف 
مػف مصر الى قطاع غزة عبػر االنفػاؽ. ووفػؽ مصػادر فػي الحكومػة المقالػة فػي غػزة، فػإف ايػرادات الحكومػة 

مميوف دوالر شيريًا، وىو ما كاف يساىـ بصورة كبيرة في دفع رواتب  01ىذه الجمارؾ كانت تصؿ الى نحو 
 ألؼ موظؼ. 31موظفي الحكومة البالغ عددىـ نحو 

وانعكس توقؼ االيرادات الحكومية مف الجمارؾ بصورة فورية عمى قدرة الحكومة عمى دفػع رواتػب موظفييػا. 
اف الحكومة لـ تتمكف مف دفع رواتب موظفييا كاممة خالؿ الشيريف الماضييف، « ياةالح»وقالت المصادر لػ 

 وانيا استعاضت عف ذلؾ بتقديـ دفعات مف الرواتب.
وحمت السمع القادمة مف اسرائيؿ محؿ السمع القادمة مف مصر فػي قطػاع غػزة. وتحصػؿ السػمطة الفمسػطينية 

لسػػػمع القادمػػػة الػػػى غػػػزة والضػػػفة عمػػػى السػػػواء عبػػػر نظػػػاـ فػػػي راـ اهلل عمػػػى قيمػػػة الجمػػػارؾ المفروضػػػة عمػػػى ا
 .0883المقاصة المعموؿ بو بينيا وبيف واسرائيؿ منذ اقامة السمطة عاـ 

نتيجػػة االجػػراءات المصػػرية، فيػػي ارتفػػاع اسػػعار السػػمع االسػػتيالكية بصػػورة « حمػػاس»أمػػا الخسػػارة الثانيػػة لػػػ 
االسػػرائيمية والمصػػرية. وأدى ارتفػػاع اسػػعار االسػػمنت كبيػػرة فػػي قطػػاع غػػزة بسػػبب فػػروؽ االسػػعار بػػيف السػػمع 
 ألؼ عامؿ، وفؽ اتحاد المقاوليف.  51الى تراجع العمؿ في قطاع االنشاءات الذي يستوعب 

وأّثر تضاعؼ أسعار الوقػود عمػى جميػع المػواطنيف فػي قطػاع غػزة الػذيف يعتمػدوف عميػو فػي تشػغيؿ مولػدات 
 .الكيرباء في بيوتيـ
مػػػف « حمػػػاس»بػػػيف غػػػزة ومصػػػر الػػػى توقػػػؼ تػػػدفؽ االمػػػواؿ النقديػػػة التػػػي تحصػػػؿ عمييػػػا  وأدى ىػػػدـ االنفػػػاؽ

 المساعدات الخارجية، وىو ما شكؿ خسارة ثالثة كبيرة لمحركة.
فػػػي المئػػػة مػػػف  04-01وقالػػػت مصػػػادر فػػػي الحكومػػػة المقالػػػة اف مؤسسػػػاتيا تعمػػػؿ اليػػػـو بنسػػػبة تتػػػراوح بػػػيف 

 موازنتيا.
، «حمػاس»فؽ االسمحة الى قطاع غزة، وىو ما شكؿ خسػارة رابعػة كبيػرة لػػ وأدى تدمير االنفاؽ الى توقؼ تد

 اذ اف االنفاؽ بيف غزة ومصر ىي المصدر الوحيد لوصوؿ السالح الى غزة. 
وشػممت االجػػراءات المصػرية الجديػػدة تقمػػيص حركػة المسػػافريف مػف غػػزة الػػى الخػارج عبػػر معبػر رفػػح بصػػورة 

الحاكمػػة فػي القطػػاع، اذ اف معبػر رفػػح الحػدودي ىػػو « حمػاس»ة لػػ كبيػرة، وىػو مػػا شػكؿ خسػػارة خامسػة كبيػػر 
 البوابة الوحيدة لقطاع غزة مع العالـ الخارجي. 

في ىذه األياـ عمى كيفية مواجية نتػائج االجػراءات المصػرية. وتقػوؿ « حماس»وينصب النقاش الداخمي في 
مػػػدىا. وأضػػػافت أف شػػػدة ىػػػذه مصػػػادر فػػػي الحركػػػة انيػػػا قػػػررت التكيػػػؼ مػػػع ىػػػذه االجػػػراءات ميمػػػا طػػػاؿ أ

االجراءات تزيد عمى تمؾ التي تعرضت الييا الحركة في عيػد الػرئيس المخمػوع حسػني مبػارؾ، واف ال مخػرج 
االجػراءات المصػرية أفقػدتنا الكثيػر مػف عناصػر القػوة، »منيا سوى التكّيؼ. وقػاؿ مسػؤوؿ رفيػع فػي الحركػة: 
مػا تريػده مصػر ىػو اف نسػمـ السػمطة »وأضػاؼ: «. عادلػةلكف ال خيار أمامنػا سػوى الصػمود لحػيف تغييػر الم

 «.لخصومنا في راـ اهلل، وىذا يعد انتحارًا مف المؤكد اف أحدًا منا ال يفكر في االقداـ عميو
 0/00/5000، الحياة، لندن
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تفعيؿ العمؿ الفمسطيني المشترؾ في لبناف  التقى وفداف مف حركة حماس وفتح في لبناف لبحث: العرب اآلف
 بما يحقؽ مصالح شعبنا الفمسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفمسطينية.
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وشارؾ في المقاء الذي تـ في مقر سفارة فمسطيف أمػيف سػر حركػة فػتح فتحػي ابػو العػردات وقيػادات فتحاويػة 
قػو نائػب المسػؤوؿ السياسػي فػي لبنػاف أخرى وعف وفد حماس كاف برئاسة ممثؿ حركة حماس عمػي بركػة يراف

احمد عبد اليادي، المسؤوؿ االعالمي ومسؤوؿ منطقة بيروت رأفت مرة، عضو القيادة السياسية لمحركػة فػي 
لبناف مشيور عبػد الحمػيـ بحضػور عضػو قيػادة السػاحة منػذر حمػزة، عضػو لجنػة اقمػيـ لبنػاف الػدكتور محمػد 

 داود.
التأكيػد عمػى المحافظػة عمػى االمػف واالسػتقرار فػي المخيمػات الفمسػطينية  تػـ في الشػأني الفمسػطيني المبنػاني،

 وجوارىا ودعـ القوة االمنية المشتركة وتعميـ التجربة الحقًا عمى سائر المخيمات الفمسطينية في لبناف.
مؿ إضافة إلى دعـ تحرؾ اىمنا في مخيـ نير البارد لجية اعمار المخيـ والتمسؾ ببرنامج الطػوارئ الػذي يشػ

تػػأميف بػػدؿ االيجػػار لمنػػازحيف فػػي مخػػيـ نيػػر البػػارد وتغطيػػة كمفػػة العػػالج بالكامػػؿ واسػػتمرار برنػػامج االغائػػة 
 الشيرية.

وأداف الوفداف االعتداءات الصييونية المتواصمة عمى المسجد األقصى والحـر االبراىيمػي فػي الخميػؿ، ودعػـ 
ة أنشػػػطة جماىيريػػػة دعمػػػًا ونصػػػرة لمقػػػدس واألقصػػػى قػػػرار قيػػػادة الفصػػػائؿ والقػػػوى االسػػػالمية والوطنيػػػة باقامػػػ

 ولألسرى.
وجػػددت قيػػادة الحػػركتيف عمػػى "وقوفنػػا الػػى جانػػب اىمنػػا النػػازحيف مػػف سػػوريو ومطالبػػة وكالػػة االنػػروا بتػػأميف 
المسػػاعدات الالزمػػة ليػػـ والػػدوؿ المانحػػة واالشػػقاء العػػرب بػػدعـ االنػػروا حتػػى تػػتمكف مػػف القيػػاـ بمسػػؤولياتيا 

 كاممة".

 5/00/5000، ب اآلن، فمسطينالعر 
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كشػػفت مصػػادر فمسػػطينية مسػػؤولة فػػي العاصػػمة السػػورية أف مبػػادرة الػػرئيس : مػػف جػػانبالت شػػكاي -دمشػػؽ 
التوجو العاـ لمفصائؿ  محمود عباس إلنياء أزمة مخيـ اليرموؾ في دمشؽ قد اصطدمت بجدار مسدود، لكف

الفمسػػطينية فػػي دمشػػؽ ىػػو السػػعي السػػتعادة السػػيطرة عمػػى المخػػيـ عبػػر الطػػرؽ الديبموماسػػية وعػػدـ خػػوض 
 المعارؾ تجنبا لتدمير المخيـ.

إف معارؾ شديدة دارت داخؿ المخػيـ خػالؿ « الراي»وقالت المصادر التي فضمت عدـ الكشؼ عف اسميا لػ 
، الػػذيف اسػػتطاعوا «حمػػاس»ف المتواجػػديف داخمػػو، وانتيػػت لصػػالح أنصػػار حركػػة الفتػػرة األخيػػرة بػػيف المسػػمحي

 «.جبية النصرة»طرد بقية الفصائؿ بما فييا المحسوبة عمى 
ليػا وكانػت « حمػاس»وأوضحت المصادر أف مبادرة الرئيس عباس باتت في حكػـ الميتػة بعػد رفػض أنصػار 

داخؿ المخػيـ، مػع إلغػاء جميػع المظػاىر المسػمحة تقوـ عمى انسحاب المسمحيف وعدـ دخوؿ الجيش السوري 
 وتسوية أوضاع كؿ الذيف حمموا السالح

ونفت المصػادر أف تكػوف عمميػة الحسػـ فػي المخػيـ باتػت قريبػة فػي ظػؿ رفػض المسػمحيف الخػروج منيػا، مػع 
الؼ سػواء مواصمة المساعي السممية لذلؾ بيدؼ إعادة أىالي المخيـ الذيف تركوه إليو ويقدر العدد بمئات اآل

 مف الالجئيف الفمسطينييف أو مف السورييف الذيف أقاموا داخؿ المخيـ وفي األحياء القريبة منو.
أشػػير غػػادر معظػػـ األىػػالي باتجػػاه منػػاطؽ  01ومػػع سػػيطرة المعارضػػة المسػػمحة عمػػى مخػػيـ اليرمػػوؾ قبػػؿ 

كمػا وصػؿ قسػـ مػنيـ  ألفػا مػنيـ، 31أخرى داخؿ سورية خصوصػا نحػو قدسػيا التػي باتػت تسػتقبؿ أكثػر مػف 
 إلى لبناف.
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مميػوف ليػرة لتػرؾ المخػيـ  011وعف مدى دقة رواية تسري حاليا بيف الفمسطينييف حوؿ طمػب المسػمحيف نحػو 
ىػػػذا الكػػػالـ غيػػػر دقيػػػؽ مػػػف حيػػػث »وأف منظمػػػة التحريػػػر أبػػػدت اسػػػتعدادىا لػػػدفع المبمػػػغ، قالػػػت المصػػػادر إف 

في األشير األولى مف أزمػة المخػيـ، مػع المسػمحيف، الشكؿ ولكف فيو بعض الحقيقة، حيث جرت مفاوضات 
وقبؿ ظيور مبادرة عباس لموجود، وحينيا وافقت الكتائب المسيطرة عمى حي التضامف المالصؽ لممخيـ مف 
جيػػػة شػػػارع فمسػػػطيف. أمػػػا المسػػػمحوف المتواجػػػدوف داخػػػؿ المخػػػيـ والػػػذيف يسػػػيطروف خصوصػػػا عمػػػى شػػػارع 

وا بيا لكانت الفصائؿ الفمسػطينية المتواجػدة بدمشػؽ وفػي مقػدمتيا الجبيػة اليرموؾ، فقد رفضوا الفكرة، ولو قبم
 «.القيادة العامة أمنت المبمغ تفاديا لتدمير المخيـ -الشعبية 

الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػػي دمشػػؽ متوافقػػة فػػي مػػا بينيػػػا عمػػى إيجػػاد حػػؿ ألزمػػة مخػػػيـ »وأكػػدت المصػػادر أف 
ف كانػػت تحصػػؿ بعػػ ض المناوشػػات مػػع المسػػمحيف داخػػؿ المخػػيـ فيػػي مػػف بػػاب اليرمػػوؾ بػػالطرؽ السػػممية، وا 

 «.مواصمة الضغط عمييـ
 5/00/5000، الراي، الكويت
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باعتبػار طالب مسؤوؿ مكتب شؤوف الالجئيف في حركة حماس بمبناف ياسر عمي السمطات المبنانيػة : بيروت
 الفمسطينييف الفاريف مف سورية إلى لبناف "الجئيف" تنطبؽ عمييـ شروط وظروؼ الالجئيف.

وأشار في لقائو مع "المركز الفمسطيني لإلعالـ"، إلى توجو لبناني لمتخفيؼ مف عدد الفمسػطينييف، منبيًػا فػي 
 في لبناف.الوقت ذاتو مف ارتفاع نبرة الخطاب العنصري تجاه الالجئيف الفمسطينييف 

وقػػاؿ "حتػػى اآلف، بػػاعتراؼ الجميػػع، إف القػػرار ىدفػػو منػػع أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف فمسػػطينيي سػػورية مػػف القػػدـو 
ألفػًا  34إلى لبناف. وقد قامت األونروا بعد ىذه اإلجراءات بإحصاء فمسطينيي سورية فػي لبنػاف فوجػدت أنيػـ 

 ألفًا في اإلحصاء األخير". 71بعدما كاف 
ظػػر إلػػى أف األطػػراؼ السياسػػية المبنانيػػة، لػػـ تعػػد تحكػػـ تحالفاتيػػا القضػػايا القوميػػة الكبػػرى، كمػػا لفػػت ياسػػر الن

" بالمقاومػػػة والقضػػػية الفمسػػػطينية متحالفػػػًا مػػػع خصػػػـ الفمسػػػطينييف  كالقضػػػية الفمسػػػطينية، بػػػؿ أصػػػبح "الممتػػػـز
رتكبػوا مػذابح بحػؽ ونقيضيـ العنصري. وكذلؾ أصبح أنصار القضية الفمسطينية تاريخيًا حمفػاء مػع أطػراؼ ا

 الشعب الفمسطيني".
أمػا أبػػرز اليػواجس وفػػؽ عمػي فيػػي "ارتفػاع نبػػرة الخطػاب العنصػػري تجػاه الالجئػػيف فػي لبنػػاف وتفػاقـ أوضػػاع 
مخيـ نير البارد، وتأخر إعادة اإلعمار، واليدر المالي الذي شيدتو عممية اإلعمػار. وكػذلؾ الحقػوؽ المدنيػة 

ماعيػػة لالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف. ومػػف ىػػذه القضػػايا: حػػؽ التممػػؾ وحػػؽ )الثقافيػػة واالقتصػػادية( واالجت
العمػػؿ. ياضػػاؼ إلييػػا أداء الحكومػػة المبنانيػػة تجػػاه الالجئػػيف، دائػػرة الشػػؤوف السياسػػية لالجئػػيف واألمػػف العػػاـ. 

ءات األمنيػة وخصوصًا تسػجيؿ الوثػائؽ واسػتخراجيا واألوضػاع القانونيػة واإلداريػة لالجئػيف. وال تفوتنػا اإلجػرا
حوؿ المخيمات، بحيث تتعرض المخيمات لحصار حقيقي تحت غطاء أمني، مع العمـ أف األوضاع األمنية 

 في لبناف عمومًا أسوأ منيا في المخيمات".
وأضاؼ إف مف بيف اليواجس "قضية المطموبيف والموقوفيف، التي لـ يجِر حّميا بطريقة منطقية، وتحتاج إلى 

جادة لحميا كميًا. وكذلؾ قضية الالجئيف مف سورية إلى لبنػاف، وعػدـ االىتمػاـ بيػـ ورمػي نوايا صادقة ووقفة 
 ىّميـ عمى األونروا والمنظمات األىمية والمؤسسات الخيرية والدولية".
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، كػؿ  وفي معرض شرحو لقضية إعادة إعمار مخيـ نير البارد يقػوؿ عمػي إف المخػيـ "يتكػوف مػف ثمانيػة رـز
مف المباني، يفترض أف يكوف في ىذه األياـ قد انتيى إعماره، غير أف اإلعمار لـ يسمـ رزمة فييا مجموعة 

، وتصػػاميـ الرزمػػة الرابعػػة جػػاىزة مػػع تمويميػػا. وكػػذلؾ فػػإف التػػأخير يتعمػػؽ بموافقػػة  حتػػى اآلف إال ثػػالث رـز
 مجمس الوزراء عمى تعديالت الرزمة الرابعة التي تبينت الحاجة إلييا الحقًا".

"إف التػػأخير سػػببو تػػأخر التمويػػؿ، مضػػافًا إلػػى الفسػػاد الػػذي استشػػرى بػػأجيزة األونػػروا المؤجمػػة إعمػػار ويتػػابع 
المخيـ، فضاًل عف العرقالت مف جية الحكومة المبنانية.. ومثاؿ ذلؾ، أف أي تعديؿ عمى اإلعمار، حتى لو 

مجالسػػيا المركزيػػة فػػػي كػػاف غرفػػة عمػػى سػػػطح مبنػػى، ال يسػػتطيع البػػت بػػػو مػػدير المشػػروع فػػي األونػػػروا أو 
بيروت وعماف، وال لجنة الحوار، وال الشركة االستشارية، وال حتى مجمس التنظيـ المدني في الدولة المبنانيػة، 
وال رئيس الحكومة.. الجية الوحيدة التي تبّت باألمر ىي الحكومة المبنانية مجتمعة وبالتصويت وبعػد موافقػة 

 الجيش المبناني".
سػتكوف بحاجػة لتمويػؿ الرزمػة  1103، ولكنيػا فػي بدايػة 1102ألونػروا "فيكفػي حتػى آخػر أما التمويؿ لدى ا

مميػػػوف دوالر. وقػػػد توقفػػػت الػػػدوؿ المانحػػػة عػػػف تزويػػػد  046الخامسػػػة. وبقيػػػة مػػػا يحتاجػػػو المشػػػروع كميػػػًا ىػػػو 
 األونروا بالمبالغ المطموبة لعدة أسباب".

مػى الحػدود مػف تعامػؿ مػع الالجئػيف الفمسػطينييف مػف وعف تفسيره لتنػاقض التصػريحات المبنانيػة لمػا يجػري ع
سورية يقوؿ "مػا يحػدث عمػى الحػدود، لػـ يفيمػو أحػد حتػى اآلف. ولكػف مػا شػاىدناه رأي العػيف، أنيػـ يطمبػوف 
مف القادميف أوراقًا تثبت أف ليـ أقارب في لبنػاف، وأف لػدييـ ورقػة إيجػار، وأف لػدييـ مػا يثبػت أنيػـ كػانوا فػي 

. غيػػر أف ىػػذه األوراؽ، بعػػد أف يوفرىػػا القػػادـ مػػف سػػورية، يرفضػػونيا  الواضػػح أف األمػػر تػػـ لبنػػاف قبػػؿ اآلف
إقراره لمتخفيؼ مف عدد الفمسطينييف الالجئيف مف سورية إلى لبناف، وقد عمػؽ عمػى الحػدود مػف عػاد ليقضػي 

 العيد مع أىمو في الشاـ، ومف ذىب ليقدـ امتحانات آخر السنة في الجامعة".
وؿ مكتػػػب شػػػؤوف الالجئػػػيف فػػػي حركػػػة حمػػػاس فػػػي لبنػػػاف ياسػػػر عمػػػي حديثػػػو باإلشػػػارة إلػػػى أف ويخػػػتـ مسػػػؤ 

"مساعدات األونروا ال تكفي الالجئيف بالطبع، مدارسيا غير مكتممة الخدمات ليـ، قدرتيا عمى استيعاب ىذا 
ار ىؤالء المنكوبيف الكـ مف الالجئيف تشبعت وتوقفت". أما الحكومة المبنانية "فمطمبنا األساسي منيا ىو اعتب

"الجئيف" تنطبؽ عمييـ شروط وظروؼ الالجئيف، فيـ ليسوا سياحًا أو عمااًل أو ضيوفًا لتنطبؽ عمييـ قوانيف 
التأشيرات واإلقامات. وىـ انتقموا مف بمد إلى آخر، وبالتالي فيـ الجئوف، وليسوا مواطنيف في "دولة األونروا" 

 وتحت واليتيا".
 0/00/5000، عالمالمركز الفمسطيني لإل

  
 حماس: رفة عمم االحتالل عمى سور الحرم اإلبراىيمي اعتداء صارخ عمى قدسيتو   :5

( أرسػمت نسػخة منػو لػػ "قػدس بػرس": 01|1) ]أمػس  قاؿ بيػاف لحركػة "حمػاس" اليػـو االربعػاء: القدس المحتمة
ني عمػـ كيانػو الغاصػب عمػى "إنَّنا في حركة "حماس" نديف بشدَّة ونرفض بشكؿ قػاطع رفػع االحػتالؿ الصػييو 

سور الحـر اإلبراىيمي في مدينة الخميؿ ونصبو خيامًا في ساحاتو الخارجية، ونعدُّ ذلؾ اعتػداًء صػارخًا عمػى 
قدسػػػػية الحػػػػـر الشػػػػريؼ واسػػػػتفزازًا لمشػػػػاعر المسػػػػمميف قاطبػػػػة، ونحػػػػّذر العػػػػدو الصػػػػييوني مػػػػف مغّبػػػػة جرائمػػػػو 

 .المتواصمة ضد مقدساتنا ومعالمنا اإلسالمية"
 5/00/5000قدس برس، 
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 "القيادة العامة" تنفي حدوث انشقاقات في مواقعيا في لبنان ;5
القيػػػادة العامػػػة" األنبػػػاء التػػػي تحػػػدثت عػػػف انشػػػقاقات فػػػي مواقػػػع  -نفػػػت "الجبيػػػة الشػػػعبية : راـ اهلل )فمسػػػطيف(

 الجبية في لبناف عمي خمفيات سياسية ومالية.
(،  إف "بعػض وسػػائؿ 1/01بيػاف تمقتػو "قػػدس بػرس" األربعػػاء )وقػاؿ مصػدر مسػػؤوؿ فػي "القيػػادة العامػة" فػػي 

اإلعالـ المغرضة دأبت ومنذ فترة طويمة عمى استيداؼ القيادة العامة إعالميا ونشر األخبػار المفبركػة وغيػر 
الصحيحة، في سػياؽ المعركػة الضػروس التػي تخوضػيا وسػائؿ اإلعػالـ تمػؾ ضػد محػور الممانعػة والمقاومػة 

 ية جزءا أساسيا فيو" وفؽ البياف. والذي تشكؿ الجب
 -وكانػػت  صػػحيفة "األنبػػاء" الكويتيػػة أكػػدت أف "حالػػو مػػف االحتقػػاف والتػػوتر تسػػود مراكػػز )الجبيػػة الشػػعبية 

القيػػادة العامػػة( فػػي لبنػػاف خاصػػة فػػي البقػػاعيف األوسػػط والغربػػي .. واف انشػػقاقات قػػد جػػرت فػػي ىػػذه المواقػػع 
 عمي خمفيات سياسية ومالية". 

 5/00/5000رس، قدس ب

 
 "الديمقراطية" تدعو لتصعيد المقاومة ضد االحتالل بكافة أشكاليا  00

دعػػت "الجبيػػة الديمقراطيػػة" لتحريػػر فمسػػطيف فصػػائؿ العمػػؿ الػػوطني واإلسػػالمي لموحػػػدة : راـ اهلل )فمسػػطيف(
نياء االنقساـ الداخمي لػ"التصدي لميجمة اإلسرائيمية المسعورة التي تسػتيدؼ الف مسػطينييف فػي كافػة الوطنية وا 

 أنحاء فمسطيف المحتمة".
وشدد القيادي في الديمقراطية، طالؿ أبو ظريفة" في تصريح صحفي مكتوب وصؿ "قدس برس" نسخة منو، 

(، عمػػػػػى أف األراضػػػػػي الفمسػػػػػطينية تشػػػػػيد اعتػػػػػداءات يوميػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ االحػػػػػتالؿ وقطعػػػػػاف 01|1األربعػػػػػاء )
 مستوطنيو، ال سيما في القدس المحتمة.

أبػػػو ظريفػػػة عمػػػى ضػػػرورة االنسػػػحاب مػػػف المفاوضػػػات مػػػع المحتػػػؿ وتصػػػعيد المقاومػػػة بكافػػػة أشػػػكاليا وشػػػدد 
 "السياسية والدبموماسية والشعبية" ضد االحتالؿ ومستوطنيو.

 5/00/5000قدس برس، 

 
 يعمون ُيّقر بوجود خالفات مة واشنطن في ما يتعّمق بالممف النووّي اإليرانّي  31

في تصريح غير مسبوؽ، قاؿ أمس األربعاء وزير األمف اإلسرائيمّي الجنراؿ في  :زىير أندراوس  -الناصرة 
االحتياط موشيو يعموف، تعقيًبا عمى خطاب رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو، في األمـ المتحّدة، والذي رّكز 

سرائيمّي في فيو عمى خطورة البرنامج النووّي اإليرانّي، قاؿ يعموف، خالؿ جولة في إحدى قواعد الجيش اإل
ىضبة الجوالف العربّية السورّية المحتّمة قاؿ إّف العالقات بيف الدولة العبرّية وبيف الواليات المتحّدة األمريكّية 
ممتازة، ولكّنو أضاؼ أّف ىذه المقولة ال تعني بأّي حاٍؿ مف األحواؿ أْف تكوف بيننا وبينيـ خالفات حوؿ 

خبارّي الذي أورد النبأ عمى موقعو االلكترونّي إلى أّف يعموف كاف اإل’ WALLA‘قضايا معيّنة، ولفت موقع 
ياعّقب عمى خطاب نتنياىو في األمـ المتحّدة، والذي كاؿ لو المديح وأّكد عمى أّف رئيس الوزراء عرض أمس 

رانّي، عمى حّد األوؿ في الجمعية العمومّية الحقيقة الدقيقة حوؿ كيفية رؤية الدولة العبرّية لمتيديد النووّي اإلي
 وصفو. 

وقاؿ وزير األمف يعموف إنو في حاؿ اضطرت إسرائيؿ إلى العمؿ العسكري لوحدىا في مواجية إيراف، فإنيا 
 ستفعؿ ذلؾ بذريعة الدفاع عف نفسيا وعدـ السماح إليراف بحيازة أسمحة نووية.
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رىاب في أفغانستاف، وفي العراؽ، عالوة وزاد الوزير يعموف قائاًل إّف الجميورّية اإلسالمّية تقوـ بممارسة اإل
عمى أّنيا تقوـ بتمويؿ وتسميح منظمة حزب اهلل المبنانّية، ويقوـ الحرس الثورّي اإليرانّي بتدريب عناصر 
حزب اهلل في قواعد خاّصة في لبناف، كما اتّيـ الوزير اإلسرائيمّي طيراف بأّنيا تقـو بتخصيص األمواؿ 

 بالبنية التحتّية لإلرىاب في غزة.  الطائمة لتعزيز ما أسماىا
ولفت الموقع اإلخبارّي إلى أّف الوزير يعموف أّكد خالؿ حديثو عمى أّف العقوبات االقتصادّية عمى إيراف أتت 
بثمارىا، وحّذر الوزير اإلسرائيمّي المجتمع الدولّي مف عدـ االنجرار وراء اإلغراءات والقياـ بإلغاء العقوبات 

 يراف، بحسب قولو. المفروضة عمى ط
وأشار الموقع أيًضا إلى أّف وزير األمف اإلسرائيمّي تناوؿ في سياؽ حديثو إلى أخر المستجدات عمى الساحة 

وقاؿ إّف الرئيس السورّي بّشار األسد، ضحى باألسمحة الكيميائّية التي تمتمكيا بالده مف أجؿ منع  السورّية.
الرئيس األسد، ومف أجؿ البقاء في سّدة الحكـ قرر أْف يتعاوف مع  الضربة العسكرّية األمريكّية، وأضاؼ أفّ 

الغرب قي ما يتعّمؽ بترسانة األسمحة الكيميائّية التي تمتمكيا بالد الشاـ، وشكؾ في أْف يخرج ىذا االتفاؽ 
 إلى حّيز التنفيذ، مشيًرا إلى أّف الفترة القادمة ستثبت ذلؾ.

كثب المستجدات األخيرة عمى الساحة السورّية في ما يتعّمؽ باألسمحة وزاد قائاًل إّف إسرائيؿ تتابع عف 
الكيميائّية، معّبًرا عف أممو في أْف يتـّ حّؿ ىذه المشكمة بالطرؽ الدبموماسّية والسياسّية، ولكّنو استدرؾ قائاًل 

ى أّنو في الماضي إّف إسرائيؿ تحتـر األسد مف ناحية، ولكف مف الناحية األخرى تّشؾ في نواياه، الفتًا إل
غير البعيد أنكر الرئيس السورّي أْف تكوف بالده تمتمؾ األسمحة الكيميائّية، وىذا نموذج لألكاذيب المنتشرة 

 جًدا في منطقة الشرؽ األوسط، عمى حّد تعبيره. 
 3/10/2013، القدس العربي، لندن

 
 أشير تسعةل ال يمكن التوصل التفاق سالم خال  :اإلسرائيميوزير البنى التحتية  32

قاؿ وزير البنى التحتية في الحكومة االسرائيمية سيمفاف شالوـ إف : الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
 احتماالت التوصؿ الى اتفاقية سالـ مع الفمسطينييف ضعيفة جدًا.

وجاءت تصريحات شالـو أماـ نشطاء حزب الميكود في تؿ أبيب، ونقميا الموقع االلكتروني لصحيفة 
 9وأضاؼ شالوـ "ال يمكف ألحد اف يصّدؽ أنو مف الممكف التوصؿ التفاؽ سالـ خالؿ  رائيؿ اليوـ"."اس

يذكر أف الواليات المتحدة األميركية التي ترعى المفاوضات الجارية بيف اسرائيؿ والسمطة الفمسطينية  أشير".
 أشير. 9بيف الجانبيف بػ حددت منذ بداية جوالت المحادثات سقفًا زمنيًا لمتوصؿ إلى اتفاؽ تسوية

 3/10/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 

  الختبار صفارات اإلنذار في القدس قيادة الجبية الداخمية في "إسرائيل" تجري مناورة  33
صباح أمس مناورة الختبار صفارات اإلنذار في ” إسرائيؿ“أجرت ما تسمى بقيادة الجبية الداخمية في : )واـ(

 س المحتمة واختبار منظومة رسائؿ التحذير الشخصية عبر الياتؼ النقاؿ.محيط مدينة القد
 وأمكف سماع أصوات صفارات اإلنذار التي استمرت لمدة دقيقة ونصؼ خالؿ المناورة في مناطؽ القدس.
وذكرت مصادر محمية في القدس أف إطالؽ صفارات اإلنذار تزامف مع حركة نشطة لقوات االحتالؿ عمى 

 األرض. 
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 3/10/2013، ميج، الشارقةالخ
 

 "حزب اهلل حقائق يجب أن ُتقال وُتسمة عربيًا ودولياً ينشر شريط فيديو كرتوني بعنوان " أدرعي 34
، في فيديو كرتوني «حزب اهلل»وجد جيش العدّو اإلسرائيمي التعويذة الذىبّية لمسخرية مف : محمد قميط

رسمي باسـ جيش االحتالؿ أفيخاي أدرعي، الشريط قبؿ يوميف، نشر المتحّدث ال قصير، بالمغة العربّية.
، وييدؼ «حزب اهلل ػ حقائؽ يجب أف تاقاؿ وتاسمع عربيًا ودولياً »عبر صفحتو عمى فايسبوؾ. عنواف الفيديو 

 ، كما يقوؿ التعريؼ القصير عنو.«منّظمة حزب اهلل اإلرىابّية»إلى كشؼ المستور، عف 
 3/10/2013، السفير، بيروت

 
 "إسرائيل" بين مؤيد ومنتقد لخطاب نتنياىو باألمم المتحدة  انقسام في 35

أعرب وزير الدفاع اإلسرائيمي، موشيو يعالوف، عف تأييده المطمؽ لخطاب رئيس الوزراء : محمد بدير
الوقوع في إغراء »بنياميف نتنياىو في الجمعية العامة لألمـ المتحدة، ولمرسائؿ التي تضمنيا، محذرًا مف 

بات )عف إيراف( قبؿ أف يكوف واضحًا أف نظاميا غير التقميدي يتنازؿ عف قدراتو غير تخفيؼ العقو 
 «.التقميدية

مف جيتو، قاؿ وزير شؤوف العالقات الدولية واالستراتيجية، يوفاؿ شتاينتس، أف إسرائيؿ ال تعارض حاًل 
بذلؾ الذي جرى التوصؿ إليو في شرط أف يكوف ىذا الحؿ شبييًا »دبموماسيًا ألزمة البرنامج النووي اإليراني 

 «.ليبيا، حيث فاكِّكت البنية التحتية النووية خالفًا لما حدث في كوريا الشمالية
ورأى شتاينتس في مقابمة إذاعية أمس أف الواليات المتحدة والدوؿ األوروبية تدرؾ جيدًا أف إيراف ستحاوؿ 

ي العسكري عمى حد سواء، ما سيجعؿ ىذه مف خالؿ المفاوضات معيا إنقاذ اقتصادىا ومشروعيا النوو 
 المباحثات صعبة.

بدوره، سعى وزير االتصاالت، غمعاد أرداف، إلى التخفيؼ مف وقع التبايف مع الواليات المتحدة، مشيرًا إلى 
ذ رأى أنو يجب عمى رئيس الوزراء مواصمة «. ليس كبيرة»أف الفجوات بيف الجانبيف حوؿ البرنامج النووي  وا 

ستاختبر بما »ائؽ عمى الرأي العاـ وزعماء دوؿ العالـ، أكد أرداف في مقابمة إذاعية أف إيراف طرح الحق
ستفعمو، أي تفكيؾ المفاعالت واجيزة الطرد المركزي ولف تختبر بميونة المواقؼ التي يطرحيا رئيسيا حسف 

 «.روحاني؛ إذ انو ليس صاحب األمر في المجاؿ النووي
إسرائيؿ »إف إعالف نتنياىو مف عمى منبر األمـ المتحدة أف « الحركة»ب وقاؿ عمراف متسناع مف حز 

كاف تصريحًا ينطوي عمى الغطرسة وال يرتكز عمى الواقع. « ستعمؿ بمفردىا بوجو إيراف إذا اضطرت لذلؾ
ورأى متسناع أف نتنياىو ارتكب خطًأ عندما قدـ إسرائيؿ كدولة تفضؿ استخداـ القوة العسكرية قبؿ أي شيء 
آخر. وأعرب عضو الكنيست مف حزب العمؿ، إسحاؽ ىرستوغ، عف أسفو لعدـ تطرؽ نتنياىو في خطابو 
إلى احتماؿ حصوؿ تغيير فعمي في الموقؼ اإليراني، مشيرًا إلى عدـ وجود خالؿ داخؿ إسرائيؿ بشأف عدـ 

 حصوؿ إيراف عمى قنبمة نووية.
 3/10/2013، خبار، بيروتاأل

 
 73ة خالل حرب راء تفجير ذري إلخافة مصر وسوريديان اقترح إجيديعوت:  36
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في توقيت قد ال يكوف بريئا بالمرة، وبعد أياـ مف تيديدات بنياميف نتنياىو، أف مف شأف إسرائيؿ أف تتحرؾ 
، تقريرا قالت فيو  بمفردىا لمواجية المشروع الذري اإليراني، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت صباح اليـو

، تؤكد قدرة إسرائيؿ 37توبر عاـ كدار في جمسة الحكومة اإلسرائيمية، إباف حرب أإف شيادة موثقة عما 
وقالت الصحيفة إف مساعد الوزير اإلسرائيمي يسرائيؿ غاليمي، خالؿ حرب أكتوبر ويدعي  أرنوف  الذرية.

، ىزرياىو، قاؿ في شيادة موثقة حوؿ البعد الذري لحرب أكتوبر، في كتاب يعده المؤرخ اإلسرائيمي
البروفيسور أفنير كوىيف، يؤكد أف الخيار الذري قد طرح فعال أماـ رئيسة الحكومة اإلسرائيمية آنذاؾ، جولدا 
مئير بعد أف بيَّف استعراض رئيس األركاف اإلسرائيمي العزار دادو أف األوضاع الميدانية عمى الجبيات 

 المختمفة سيئة لمغاية.
دياف وزير الدفاع آنذاؾ، خروج رئيس األركاف مف الغرفة، ثـ  وبحسب شيادة أرنوف عزرياىو، فقد انتظر

طرح اقتراحو بشكؿ بدا وكأنو عفوي. وقاؿ دياف وىو يتظاىر بمغادرة الغرفة، إنو طمب مف مسؤوؿ لجنة 
إلجراء تجربة تفجير ذري إستعراضي  شمييبت فراير لمحضور واالستعداد الطاقة الذرية في إسرائيؿ، آنذاؾ

 تيف المصرية والسورية.يريا، عمى ضوء تدىور األوضاع عمى الجبلردع مصر وسو 
وقاؿ البروفيسور كوىيف، إف دياف رغب عمى ما يبدو بتييئة الخيار الذري كورقة إلخافة سوريا ومصر 

 ومنعيما مف التقدـ داخؿ إسرائيؿ .
 3/10/2013، 48عرب 

 
 ألف الجئ من المخيمات 020 نزوح.. و :8تفوق نكبة  فمسطينيي سوريةمعاناة ونكبة اآلغا:  09

رئيس دائرة شؤوف الالجئيف الفمسطينييف في منظمة التحرير  ،غازكريا اآل .كد دأ :وليد عوض -راـ اهلل 
ألفا كانوا يعيشوف في المخيمات  341ألؼ الجئ فمسطيني مف أصؿ  241نزوح  األربعاء، ، يوـالفمسطينية

مف عاميف، مشيرًا إلى أنو راح ضحية ىذا الصراع الدامي ما  السورية بفعؿ األحداث الدائرة ىناؾ منذ أكثر
 فمسطيني آخر. 0111شييد فمسطيني ومئات الجرحى، واعتقاؿ ما يزيد عف  0411يزيد عف 
التي يعيشيا الالجئوف الفمسطينيوف في سورية صعبة  األوضاعباف  ،في تصريح صحافي اآلغا، وأوضح

أستطيع القوؿ أف معاناة ونكبة ىؤالء الالجئيف "ة في السوء، مضيفا جدا، واف األوضاع الميدانية ىناؾ غاي
 ."وجدوا بمدًا عربيًا يحتضنيـ 37ألنو في عاـ  37تفوؽ نكبة 

السعي الفمسطيني الرسمي لتييئة البيئة المالئمة  إطارزياراتو المتتابعة لسورية تأتي في  أف إلى اآلغاشار أو 
اخؿ المخيمات، وفؽ مبادرة فمسطينية تيدؼ إلى إيجاد بيئة آمنة مف أجؿ عودة الالجئيف إلى بيوتيـ د

الذي يعني أف تتوقؼ كافة المظاىر المسمحة مف المخيمات، وتخمى  األمرومناسبة حتى يعود ىؤالء، 
 المخيمات مف المسمحيف حتى ال يكوف ىناؾ أي مبرر الستيداؼ المخيمات.

 0/00/5000، القدس العربي، لندن

 
 باألعياد الييودية االقتحامات لممسجد األقصى ال عالقة لو تصعيدلخطيب: ا الشيخ عزام :0

مػدير دائػرة األوقػاؼ أف ، الػديف ناديػة سػعدنقػال عػف مراسػمتيا مػف عمػاف، ، 0/00/5000الغد، عمان، قالت 
اإلسػػالمية فػػي القػػدس المحتمػػة الشػػيخ عػػزاـ الخطيػػب قػػاؿ إف "مجموعػػة مػػف المسػػتوطنيف والمتطػػرفيف الييػػود 

 حموا المسجد األقصى المبارؾ أمس مف جية باب المغاربة تحت حماية قوات االحتالؿ اإلسرائيمي".اقت
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متطرفػػػًا اقتحمػػػوا األقصػػػى وقػػػاموا بجولػػػة اسػػػتفزازية  43وأضػػػاؼ، لػػػػ"الغد" مػػػف فمسػػػطيف المحتمػػػة، إف "حػػػوالي 
وأوضػح أف "تصػعيد  ومحاولة إحداث إشكاالت واستفزازات ضد المصميف، ولكف لػـ تحػدث اشػتباكات معيػـ".

المتطرفيف، غير المسبوؽ، ضد األقصى ال عالقة لو "باألعياد الييودية"، كما يزعموف ذلؾ، رغـ أف الوضع 
طيمة شير كامؿ كاف صعبًا ومؤلمػًا بالنسػبة لممسػجد، غيػر أف المناسػبة انتيػت فترتيػا فيمػا أعػداد المقتحمػيف 

 في تزايد مستمر".
يتقػػدميـ  عشػػرات المسػػتوطنيف المتطػػرفيفمػػف القػػدس المحتمػػة، أف ، 0/00/5000السةةبيل، عمةةان، وجػاء فػػي 

صػػػباح أمػػػس األربعػػػاء المسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ مػػػف جيػػػة بػػػاب  واالمتطػػػرؼ الييػػػودي "ييػػػودا كميػػػؾ" اقتحمػػػ
 المغاربة، وسط حراسة مشددة مف شرطة االحتالؿ الخاصة.

بػػػات األقصػػػى، وفتشػػػت حقائػػػب النسػػػاء وأضػػػافت أف شػػػرطة االحػػػتالؿ كثفػػػت مػػػف إجراءاتيػػػا األمنيػػػة عمػػػى بوا
 وطالب المدارس الداخميف إلى المسجد، وسط حالة مف الغضب واالحتجاج عمى تمؾ اإلجراءات.
مقعد مف  111فيما "قامت شرطة االحتالؿ أثناء االقتحامات بسرقة أحد موجودات المسجد، باالستيالء عمى 

بمػػا قػػد يفػػتح المجػػاؿ أمػػاـ إحػػداث  يف فػػي المسػػجدداخػػؿ باحاتػػو بذريعػػة أنيػػا مخصصػػة لممػػرابطيف مػػف المصػػم
 التوتر واالشتباؾ بحسب زعميـ".

 
 وحدة سكنية 05بناء  من خالل استيطانية في حي الطور بؤرةالقدس: مخطط لتوسية  ;0

ُ   عبد الرؤوؼ أرناؤوط: كشؼ النقاب عف مخطط استيطاني جديد لتوسيع البؤرة االسػتيطانية "بيػت اوروط" ُا
وحػدة اسػػتيطانية عمػػى أراضػي جبػػؿ الزيتػػوف،  17نية وذلػؾ بعػػد االنتيػػاء مػؤخرًا مػػف إقامػػة وحػػدة اسػػتيطا 21بػػ

 وسط حي الطور، المطؿ عمى بمدة القدس القديمة.
وقاؿ المحامي قيس ناصػر، المخػتص فػي شػؤوف االسػتيطاف، أف المدرسػة االسػتيطانية "بيػت اوروط" تقػدمت 

وحدة استيطانية في المنطقػة الواقعػة غػرب مستشػفى  21 عمارات تشتمؿ عمى 3مؤخرًا بمخطط ىيكمي لبناء 
 المطمع "اغوستا فيكتوريا".

وقػػاؿ المحػػامي ناصػػر: الحػػديث عػػف مخطػػط قدمتػػو "مدرسػػة بيػػت اوروط" لمجنػػة الموائيػػة لمتنظػػيـ والبنػػاء فػػي 
لطػور دونمػات تقريبػًا تقػع وسػط حػي ا 2القػدس التابعػة لػوزارة الداخميػة اإلسػرائيمية بخصػوص ارض مسػاحتيا 

فػػػي القػػػدس وشػػػماؿ أسػػػوار البمػػػدة القديمػػػة وغػػػرب مستشػػػفى اغوسػػػتا فيكتوريػػػا، وذلػػػؾ بيػػػدؼ الحصػػػوؿ عمػػػى 
 طوابؽ. 3عمارات سكنية وكؿ عمارة مكونة مف  3وحدة سكنية موزعة عمى  21ترخيص لبناء 

0/00/5000األيام، رام اهلل،   
 
 
 

 عمى سور الحرم اإلبراىيمي اإلسرائيمياالحتالل يرفة العمم  80
رفعت قػوات االحػتالؿ اإلسػرائيمي، يػـو األربعػاء، العمػـ اإلسػرائيمي عمػى سػور الحػـر اإلبراىيمػي : قنا -الخميؿ

 الشريؼ بمدينة الخميؿ ونصبت خياما في ساحاتو الخارجية.
مى قدسػية الحػـر وصرح حجازي أبو اسنينة رئيس سدنة الحـر اإلبراىيمي، بأف ما حدث ىو اعتداء صارخ ع

اإلبراىيمػػي ومكانتػػو الدينيػػة والتاريخيػػة لػػدى المسػػمميف، فيػػو يعػػد رابػػع أقػػدس مسػػجد لػػدى المسػػمميف فػػي العػػالـ 
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وىذا االعتداء يثير مشاعر المسمميف، وقاؿ: "إنو عمؿ استفزازي خطير وعمى االحتالؿ أف يزيؿ أعالمو مف 
 ".فوؽ مسجدنا وخيامو التي نصبيا في ساحاتو الخارجية

0/00/5000الشرق، الدوحة،   
 

 االحتالل سجونفي  فمسطينية قياسيةأرقام  :"أحرارمركز " 80
" لدراسػػػات األسػػػرى وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، إف تسػػػعة أسػػػرى فمسػػػطينييف معتقمػػػيف فػػػي سػػػجوف أحػػػرارمركػػػز " أعمػػػف

 عمى مستوى العالـ. المحكومياتاالحتالؿ، يقضوف أعمى 
حقػػوؽ اإلنسػػاف، فػػؤاد الخفػػش، إنػػو ال يوجػػد أي قضػػاء فػػي العػػالـ وقػػاؿ مػػدير مركػػز أحػػرار لدراسػػات األسػػرى و 

يحكػػـ بػػأكثر مػػف مؤبػػد، إال القضػػاء اإلسػػرائيمي، وىػػو الوحيػػد أيضػػا الػػذي ال يحػػدد مػػدة حكػػـ المؤبػػد، ويتركيػػا 
 ما ال نياية. إلىمفتوحة 

، ومحكػـو 4/2/1112وذكر الخفػش إف األسػير عبػد اهلل غالػب البرغػوثي مػف مدينػة راـ اهلل والمعتقػؿ بتػاريخ 
مؤبػدًا، ىػو صػاحب أعمػى حكػـ فػي العػالـ، يميػو األسػير إبػراىيـ جميػؿ حامػد مػف مدينػة راـ اهلل،  56بالسجف 

مؤبدًا، ومف ثـ األسير حسف عبد الرحمف سالمة  46، وحكـ عميو بالسجف 12/4/1115الذي اعتقؿ بتاريخ 
 37وحكػػـ عميػػو بالسػػجف  06/4/0885اريخ مػػف قطػػاع غػػزة، وتػػـ اعتقالػػو مػػف مدينػػة الخميػػؿ بعػػد إصػػابتو بتػػ

 عامًا. 11مؤبدًا و
 مؤبدًا. 37وحكـ عميو بالسجف  3/00/1111ػ األسير محمد عطية أبو وردة مف مدينة الخميؿ، معتقؿ منذ 
 مؤبدًا. 25، وحكـ عميو بالسجف 07/7/1111ػ األسير محمد حسف عرماف مف مدينة راـ اهلل، اعتقؿ بتاريخ 

، اعتقؿ بتاريخ: ػ األسير عباس م  041مؤبػدًا و 24وحكـ بالسجف  7/4/1111حمد السيد مف مدينة طولكـر
 عامًا.

مؤبػػدًا  24وحكػػـ عميػػو بالسػػجف  07/7/1111ػػػ األسػػير وائػػؿ محمػػود قاسػػـ مػػف مدينػػة القػػدس، اعتقػػؿ بتػػاريخ 
 24سػػجف ، وحكػػـ عميػػو بال00/4/1112عامًا.ػػػ األسػػير أنػػس غالػػب جػػرادات مػػف جنػػيف، اعتقػػؿ بتػػاريخ  41و

 عامًا. 24مؤبدًا و
 20، وحكػػـ عميػػو بالسػػجف 0/00/1111ػػػ األسػػير سػػعيد حسػػاـ الطوباسػػي، مػػف مخػػيـ جنػػيف، اعتقػػؿ بتػػاريخ 

 عامًا. 41مؤبدًا و
0/00/5000المستقبل، بيروت،   

 
 
 

 المعتصمون أمام مجمس الوزراء يعمقون خطواتيم االحتجاجية المحرروناألسرى رام اهلل:  85
األسػرى المحػرروف المعتصػموف أمػاـ مجمػس الػوزراء فػي راـ اهلل، مسػاء أمػس، اعتصػاميـ عمػؽ  نائمة خميػؿ:

 الذي بدأ قبؿ ثالثة أياـ احتجاجًا عمى عدـ إقرار الموائح التنظيمية الخاصة باألسرى المحرريف.
بيـ، عمػى وقاؿ وزير األسرى عيسى قراقع لػ"األياـ": "قررت المجنة المكمفة مف األسرى المحرريف تعميؽ إضػرا

وتػػابع: "أبػػدى رئػػيس الػػوزراء  أمػػؿ أف تنػػاقش كافػػة القضػػايا المتعمقػػة بيػػـ عمػػى طاولػػة مجمػػس الػػوزراء قريبػػًا".
 الدكتور رامي الحمد هلل اىتمامًا كبيرًا بقضيتيـ، ووعد بأف تكوف قضاياىـ أولوية عمى أجندة مجمس الوزراء".
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يػا األسػرى بموضػوعية وبمنطػؽ بمػا ينصػؼ األسػرى وأكد: "سيناقش مجمػس الػوزراء كافػة القضػايا التػي طرح
 المحرريف".

بدوره، قاؿ النائب جماؿ حويؿ: "لقد اجتمع اليـو كؿ رؤساء الكتؿ البرلمانية وىذه سابقة منػذ تعطػؿ المجمػس 
، حيػػث اجتمػػع أكثػػر مػػف خمسػػيف نائبػػًا، وتػػـ التوافػػؽ مػػع رئػػيس الػػوزراء عمػػى إعطػػاء 1115التشػػريعي العػػاـ 
 أولوية في اجتماعات مجمس الوزراء".قضايا األسرى 

وقاؿ عمر عفانة مف لجنػة األسػرى المحػرريف: "نعمػف تعميػؽ االعتصػاـ بنػاء عمػى وعػود النػواب فػي المجمػس 
 التشريعي، حيث وعدوا بإعطاء قضايا األسرى األولوية".

0/00/5000األيام، رام اهلل،   

 
 فمسطينيًا في الضّفة 05االحتالل يعتقل  80

اعتقمت قّوات االحتالؿ اإلسرائيمي فجر أمس األربعاء اثنا عشر مواطًنا فػي مػداىمات نفّػذتيا : يةالضّفة الغرب
 بمحافظات الضّفة الغربية المحتمة.

نػور شػاكر وجاءت االعتقاالت في عدة مدف ومحافظات في الضفة، حيػث اعتقمػت قػوات االحػتالؿ المػواطف 
حـ، الشاب صبحي سالـ ديرية بعد مداىمة منزلو فػي بمػدة في مدينة بيت لفي الخميؿ، بينما اعتقؿ  األطرش

كما اعتقػؿ جنػود  بمدة تقوع شرؽ المدينة.في عاًما(  06بيت فّجار، فيما اعتقمت الفتى شادي نايؼ العمور )
 عاًما( بعد مداىمة منزلو في بمدة الخضر جنوب المدينة. 10االحتالؿ الشاب مرواف حسيف عيسى )

شػػماؿ الضػػّفة، أعمنػػت قػػّوات االحػػتالؿ اعتقػػاؿ مػػواطنيف اثنػػيف، كمػػا اعتقمػػت مػػواطنيف  وفػػي بمػػدة بيتػػا الفوقػػا
 .آخريف في بمدة عّزوف بقمقيمية

كمػا اعتقمػت شػاّبا فػي  وفي السياؽ ذاتو، اعتقمت قّوة عسػكرية تابعػة لوحػدة "كفيػر" مواطًنػا مػف مدينػة قمقيميػة.
 بمدة المزرعة الغربية الواقعة شماؿ راـ اهلل.بمدة دورا القرع شماؿ راـ اهلل، ومواطنيف آخريف مف 

0/00/5000السبيل، عمان،   
 

 فمسطينية بيدم ثمانية آبار شيدتيا منظمة أوروبية عائالتاالحتالل يخطر  88
فػػػي  أوروبػػػيميػػػاه زراعيػػػة شػػػيدت بتمويػػػؿ  أبػػػارأخطػػػرت سػػػمطات االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمية بيػػػدـ ثمانيػػػة : الخميػػػؿ

 ء الخميؿ بجنوب الضفة الغربية.تجمعات سكانية ببمدة يطا قضا
 بػاإلدارةراتب الجبور منسؽ المجنة الشعبية لمقاومة االستيطاف بيطا لمراسؿ "قدس برس" باف مػا يسػمى  وأفاد

زراعيػة شػيدت قبػػؿ عػدة شػيور بتمويػؿ مػف قبػػؿ  أبػارالمدنيػة التابعػة لالحػتالؿ سػممت اخطػارات بيػػدـ ثمانيػة 
 جة عدـ الترخيص.مؤسسة العمؿ ضد الجوع األوروبية بح

وأشار الجبور إلى أف ىذه اآلبار تستخدميا عائالت فمسطينية، لسقاية االغناـ وري المزروعات في تجمعات 
مغاير العبيد والفخيت والحالوة والمركز، وىي ضمف التجمعات التي صدر فييا قرار بترحيؿ سكانيا وتحويؿ 

 كمناطؽ عسكرية لجيش االحتالؿ. أراضييا
5/00/5000، قدس برس  

 
 سبتمبر خالل أيمول/من السفر  اً فمسطيني 82منة  تقرير: االحتالل 82



 
 

 

 

 

           52ص                                    9;;5العدد:                 0/00/5000 الخميس التاريخ:

منعت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، خالؿ الشير الماضي، اثنيف وثمػانيف فمسػطينيًا مػف السػفر عػف : راـ اهلل
 األردف. طريؽ معبر "الكرامة"، وىو المنفذ الوحيد الذي يصؿ الضفة الغربية المحتمة بالعالـ الخارجي عبر

(، إف 01|1) األربعػػاءوقالػػت الشػػرطة الفمسػػطينية بػػراـ اهلل فػػي بيػػاف ليػػا تمقػػت "قػػدس بػػرس" نسػػخة عنػػو، يػػـو 
اثنػيف وثمػانيف فمسػطينيًا مػف معبػر "الكرامػة"، ومنعػتيـ مػف  قوات االحتالؿ أعادت خػالؿ شػير أيموؿ/سػبتمبر

 السفر بحجة "األسباب األمنية".
 ثر مف مائة وعشرة آالؼ فمسطيني وزائر تنقموا عبر معبر الكرامة.وبينت الشرطة الفمسطينية أك

5/00/5000قدس برس،   

 
 ن يتوقة انتفاضة ثالثة حال فشل المفاوضاتيالفمسطيني% من :2استطالع: أكثر من  88

في حاؿ فشؿ المفاوضات بيف ” ثالثة“توقع أغمبية الفمسطينييف، اندالع انتفاضة فمسطينية  رائد الفي: -غزة 
” المركػػز الفمسػػطيني السػػتطالع الػػرأي“، بحسػػب اسػػتطالع لمػػرأي العػػاـ أجػػراه ”إسػػرائيؿ”سػػمطة الفمسػػطينية وال

 ومقره راـ اهلل بالضفة الغربية.
مػف الفمسػطينييف يتوقعػوف انػدالع انتفاضػة فػي  % 47. 3وأظير االستطالع، الذي نشرت نتائجو أمس، أف 

 لتعقيب.عف ا% 04أجابوا بالنفي، وامتناع % 15مقابؿ 
مػنيـ ذلػؾ، ولػـ % 28. 7مف المستطمعيف تأييدىـ استئناؼ المفاوضات، في حيف عارض % 41. 2وأبدى 
 عف مواقفيـ.% 01. 8يفصح 
أف إطػػػػػػالؽ سػػػػػػراح األسػػػػػػرى مػػػػػػف سػػػػػػجوف االحػػػػػػتالؿ سػػػػػػيؤدي إلػػػػػػى تنػػػػػػامي الػػػػػػدعـ الشػػػػػػعبي % 51. 4ورأى 

 .% 01. 8، ولـ يعقب % 15. 5لممفاوضات، فيما عارض ذلؾ 
مف المشػاركيف فػي %  31خالؿ السنوات المقبمة، أعرب ” إسرائيؿ“حتماالت التوصؿ إلى تسوية مع وحوؿ ا

اعتمػػاد أي اتفػػاؽ مػػع % 35. 2وأيػػد %،   51االسػػتطالع عػػف اعتقػػادىـ بإمكانيػػة ذلػػؾ، فيمػػا اسػػتبعد ذلػػؾ 
 02. 2، وإنػػػو يمكػػػف ذلػػػؾ بقػػػرار مػػػف السػػػمطة الفمسػػػطينية% 41. 1باسػػػتفتاء شػػػعبي، فيمػػػا قػػػاؿ ” إسػػػرائيؿ“
 اإلجابة عف ىذا السؤاؿ.%  04. 1بقرار مف منظمة التحرير، ورفض %

0/00/5000الخميج، الشارقة،   

 
 البارد مخيم نير يعتصم تضامنًا مة الفمسطينيةاتحاد المرأة لبنان:  89

رات مخػػيـ نيػػر البػػارد فػػي مػػواجيتيـ لقػػرا أىػػالينظػػـ االتحػػاد العػػاـ لممػػرأة الفمسػػطينية، اعتصػػاما تضػػامنيا مػػع 
مكتب مدير األونروا في مخيـ البداوي، تقدميـ ممثمػو الفصػائؿ الفمسػطينية  أماـ، واحتشد المشاركوف األونروا

 روضة فمسطيف وفعاليات مف مخيمي البداوي والبارد. وأطفاؿواالتحادات النسوية في الفصائؿ 
فػي مخػيـ  األونػروادير خػدمات مػ إلػى، نص المذكرة التي رفعتيػا وأكدوتمت مسؤولة االتحاد في الشماؿ منى 

في لبناف آف ديسمور، مطالبيف فييا باالىتماـ بقضايا ومطالب أبناء  األونروامديرة  إلىالبداوي ليرفعيا بدوره 
خطػػػة الطػػػوارئ  إلغػػػاءاعمػػػاره، كمػػػا أعمنػػػوا احتجػػػاجيـ عمػػػى قػػػرار  إعػػػادةفػػػي  واإلسػػػراعمخػػػيـ البػػػارد المحقػػػة 

 .اإلنسانيةأنو قرار ظالـ في حؽ المخصصة لبناء المخيـ، عمى اعتبار 
0/00/5000المستقبل، بيروت،   

 
 مصر بأمني غزة المساس ي: لن نسمح لجيادالمصري الميدانيقائد الجيش الثاني  
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 الثانيالمواء أركاف حرب أحمد وصفى، قائد الجيش أف  //المصري اليوم، القاىرة،  نشرت
ة يعمموف لصالح اهلل والوطف، وليس لتحقيؽ أىداؼ أو مآرب ، شدد عمى أف رجاؿ القوات المسمحالميداني
  .شخصية

وكانت عبارة عف نفؽ أو اثنيف، إلى أف وصؿ  و  عاميتعود قصة األنفاؽ إلى وعف أنفاؽ رفح قاؿ: 
، لكف أرض رفح المصرية اآلف تحولت إلى جحور األرانب والفئراف، لدرجة  بنا الحاؿ لما ىو عميو اليـو

  فيمترا تقريبا، وىو ما ساعد عمى انتشار األسمحة والذخائر  النفؽ الواحد إلى عمؽ وصوؿ حجـ 
، تـ القضاء عمييـ، وجاٍر المصريبؤرة إرىابية تـ اقتحاميا، لكف بفضؿ اهلل تعالى، وبصدؽ نوايا الجيش 

 .الباقياالنتياء مف 
ألنيا كانت تؤثر  الباقيا يتـ القضاء عمى أعماؿ الدؾ الحقيقية لألنفاؽ بدأت منذ شيريف، وحالي وقاؿ إف

 السعر يصؿ إلى  فيسمبا عمى االقتصاد المحمى، لتيريب مواد مدعمة، تربح الجانب اآلخر بفارؽ 
، وىو ما يفسر تزايد األساسيالبنزيف كقيـ تضاؼ عمى ىامش ربحيـ  فيجنييات  السوالر و فيجنيو 

بيا، وساعد ىذا األمر عمى ظيور مميوف مميونير عمى الجانب اآلخر  عدد البيارات وأطناف السوالر والبنزيف
 لمحدود المصرية، فضال عف أسمحة وآر بى جى، وأقوؿ لمخفافيش واألشباح إننا سنقضى عميكـ تماما.

، نقال عف مراسميا مف القاىرة أحمد عبد العظيـ، أف وصفي أوضح //الراي، الكويت،  وذكرت
ىناؾ عناصر جيادية في قطاع غزة ال يضعوف اعتبارا لدور مصر التي ضحت "أف  "رايال"تصريحات لػفي 

ألؼ شييد عمى طوؿ الحرب التي خاضتيا مف أجميا، ومع ذلؾ  في سبيؿ قضيتيـ بأكثر مف 
 ."يخرجوف يوميا لتشويو صورة الجيش واتياـ قادتو بالكذب

مالكـ اإلجرامية في سيناء مرة أخرى وسنقطع أي رأس أقوؿ ليذه العناصر، لف نسمح لكـ بتكرار أع»وتابع: 
ريت تعقموا أحسنمكـ، وأقوؿ ليـ أيضا احذروا غضب  تحاوؿ تيديد أمف وسالمة مصر... وأقوؿ لكـ: يا

 ."الجيش المصري وقد نفد صبرنا
يعتدي عمى أحد خارج حدوده، ولكف المي بيحاوؿ يمس بمدنا بنعرؼ نأدبو  الجيش المصري ال"وقاؿ: 

في فيديوىات تظير أنيا تقوـ باستيداؼ  "أنصار بيت المقدس". وعما تحاوؿ ترويجو دوما جماعة "ويسك
محدش اتكوى ". وتابع: "فيديوىات مفبركة وأفالـ ال أساس ليا مف الصحة"مدرعات الجيش، أوضح أنيا 

مر عميو الدقيقة وىو قدي في أبنائو في الجيش الذيف يسقطوف يوميا في سبيؿ الوطف، والجندي أو الضابط ت
 ."يقاتؿ اإلرىاب وكأنيا تساوي شيرًا مف عمره

 
 قطاع غزة إلىمخزنا لموقود المعد لمتيريب   تدمير: الجيش المصري 

عمى بعض قرى  األربعاءشنت قوات الجيش المصري حممة عسكرية منذ صباح  :خاص معا -العريش 
مخزنا لموقود المعد لمتيريب  عف تدمير  أسفرتو  األباتشيجنوب مدينة الشيخ زويد بمشاركة طائرات 

وتزامف  ثقيمة. بأسمحة" وعشش وسيارات مجيزة إرىابية"بؤر  كما تـ تدمير  األنفاؽقطاع غزة عبر  إلى
 ساعات متواصمة.  والمحمولة لمدة األرضيةمع الحممة العسكرية انقطاع تاـ في االتصاالت 

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 

  : تفّمت سالح "حزب اهلل" ُينذر باحتالل إسرائيمي أو سوري بيضونالنائب السابق محمد  20
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الػػوزير والنائػػب السػػابؽ محمػػد عبػػد الحميػػد بيضػػوف أنػػو "فػػي حػػاؿ اسػػتمر لبنػػاف تحػػت : حػػذر عمػػي الحسػػيني
 يسػتطيع وصاية "حزب اهلل"، فيو ذاىب حتمًا الى االنييػار االقتصػادي والمعيشػي وفوضػى األمػف، فمبنػاف ال

أف ياكمػؿ فػي ظػػؿ السػالح غيػػر الشػرعي، وىػػذا مػا عّبػر عنػػو رئػيس الجميوريػػة عنػدما أعمػػف "أننػا ال نسػػتطيع 
التػػأخر فػػي بػػت وضػػع السػػالح". وأنػػا أقػػوؿ إف عػػدـ وضػػع حػػد ليػػذا السػػالح سػػوؼ يضػػعنا أمػػاـ امػػريف، إمػػا 

 .احتالؿ إسرائيمي أو احتالؿ سوري"
 0/00/5000، المستقبل، بيروت

 
 اإللكترونية اإليراني وطيران تتيم الموساد الحربل قائد برنامج اغتيا 

 إيرافأكدت صحيفة التميجراؼ البريطانية اغتياؿ قائد برنامج الحرب اإللكترونية في : وكاالت – طيراف
"مجتبا أحمدي"، حيث عثرت السمطات عمى جثتو في منطقة نائية بمدينة كراج شماؿ غرب العاصمة 

 طيراف.
 يتـ اغتيالو مؤخرا، عقب سمسمة اغتياالت بدأت منذ عاـ  إيرانيي أرفع مسؤوؿ أمني ويعد أحمد

 واستيدفت خمسة عمماء نووييف باإلضافة إلى اغتياؿ قائد برنامج الصواريخ البالستية اإليراني.
برنامج الحرب  واتيمت السمطات اإليرانية المخابرات اإلسرائيمية الموساد بالوقوؼ خمؼ الجريمة واغتياؿ قائد

 اإللكترونية بإطالؽ الرصاص عميو.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 إيران لمتنسيق ضدّ  "إسرائيل"مسؤولون خميجيون في اإلسرائيمية:  القناة الثانية 

أمس عف سمسمة لقاءات غير عمنية جرت في  اإلسرائيميكشفت القناة الثانية في التمفزيوف : يحيى دبوؽ
وآخريف رفيعي المستوى مف دوؿ عربية خميجية، لتنسيؽ الجيود  إسرائيمييف، بيف مسؤوليف خيرةاأل األسابيع

 ، وبدء التقارب بينيا وبيف الواليات المتحدة.إيرافوالخطوات ضد 
ال "، وتحديدًا مع دوؿ خميجية األخيرة األسابيعاالجتماعات بيف الجانبيف تكثفت كثيرًا في  أفوأكدت القناة 

تبادؿ  إلى إضافةاألسباب الدافعة إلى ىذه االجتماعات،  أف إلى، مشيرة "يا عالقات دبموماسيةتربطنا ب
 اإلدارةتنجح طيراف في خداع  أف إمكافومسؤوليف في ىذه الدوؿ، ىي الخشية مف  إسرائيؿالرسائؿ بيف 

 . إليرانياصفقة معيا، تكوف دوف مستوى تفكيؾ البرنامج النووي  إبراـ إلى، ودفعيا األميركية
شخصيات خميجية رفيعة "، لكف المؤكد حتى اآلف أف "ال يمكف كشؼ كؿ التفاصيؿ"انو  إلىالقناة  وأشارت

لـ تخرج  "األمور أف، وبشكؿ سري، لمبحث في تنسيؽ الجيود، مضيفة إسرائيؿ" إلى أخيراالمستوى وصمت 
نطمؽ عمييا تسمية جبية  أفكف العمف، لكف االتجاه واليدؼ ىو تشكيؿ جبية جديدة يم إلىحتى اآلف 

تشكؿ صدًا  أفالقمقيف، التي يقؼ عمى رأس تأسيسيا رئيس الحكومة، بنياميف نتنياىو، وىي جبية يراد منيا 
 ."، وتتشكؿ مف عدد كبير مف الدوؿ العربية الخميجيةإيرافمنيعًا ضد 

 //األخبار، بيروت، 
 
 عرقل التفاىم مة األرجنتينت "إسرائيل"السابق:  اإليرانيوزير الدفاع  
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الموبي الصييوني والكياف اإلسرائيمي "أكد وزير الدفاع اإليراني السابؽ العميد أحمد وحيدي أمس، أف 
في بوينس آيرس في العاـ  "آميا"بشأف تفجير مقر المركز الييودي  "يعرقالف أي تفاىـ إيراني أرجنتيني

 قتياًل. وخّمؼ  
الكياف اإلسرائيمي والموبي الصييوني ال يكّفاف عف "اإليرانية، إف  "تراز"ع مجمة وقاؿ وحيدي في حوار م

، كاشفًا أف الرئيسة األرجنتينية كريستينا كيرشنر ووزير "ممارسة الضغوط عمى الحكومة األرجنتينية
 أف الموبي إال"خارجيتيا، عمال قبؿ أشير عمى إيجاد تفاىـ مع المسؤوليف اإليرانييف لالنتياء مف القضية، 

 ."الصييوني تدّخؿ ومارس ضغوطًا عمى الحكومة األرجنتينية لبقاء الممؼ مفتوحاً 
اإليرانييف طمبوا مف األرجنتينييف تقديـ أدّلة دامغة عمى اتياـ إيراف »"وأوضح وزير الدفاع السابؽ، أف 

لـ يتمكف مف تقديـ أي  بالضموع في التفجير، لكف الحكومة األرجنتينية كشفت عف أف الجانب اإلسرائيمي
 ."أدّلة ووثائؽ حوؿ مزاعمو تجاه إيراف

 //فارس، ايران، 
 
 عن العجز طيران تنمّ  ضدّ نتنياىو تصريحاتفيروز آبادي:  

اعتبر رئيس األركاف العامة لمقوات المسمحة اإليرانية حسف فيروز آبادي، أف : يو بي آي -طيراف 
تنـ عف "العجز"، مؤكدًا عدـ جدوى الخيار العسكري  نتنياىوبنياميف  تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيمي

 ضد إيراف.
األخيرة ضد طيراف أماـ  نتنياىو"قناة العالـ" اإليرانية عف فيروز آبادي، قولو ردًا عمى تصريحات  ونقمت

ر "ثّبت اسمو في الجمعية العامة لألمـ المتحدة، إنيا "تنـ عف الوقاحة والتيديد والعجز"، مضيفًا إف األخي
وأشار إلى أف أداة "الخيار العسكري اليوـ ىي أداة بالية صدئة،  لوحة األمـ المتحدة كداعية حرب".

 موضوعة عمى طاولة مكسورة وميترئة".
واعتبر أف "الموقؼ الثوري إليراف اإلسالمية في المرونة البطولية، سيكوف ىو الرابح في ىذه الساحة، 

 اؿ صامدًا باقتدار عمى مبادئو الثورية".والشعب اإليراني ما ز 
إف "الحماة السياسييف الخائفيف مف الكياف اإلسرائيمي الغاصب في المنطقة، يعيشوف اليوـ أيضًا  وأضاؼ

وقاؿ فيروز آبادي إف "موقؼ نتنياىو زاد مف ذعر وىمع اإلسرائيمييف، الذيف ال يشعروف  أوضاعًا ىشة".
 باألمف في األراضي المحتمة".

 //الحياة، لندن، 
 
 ينفي لقاءه بتسيبي ليفني في نيويورك  المغربيوزير الخارجية  

نفى وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الديف العثماني بشكؿ قاطع أف يكوف قد التقى وزيرة : نيويورؾ
الخارجية العرب العدؿ في حكومة نتنياىو اإلسرائيمية تسيبي ليفني عمى طاولة عشاء مع عدد مف وزراء 

 الحاضريف في نيويورؾ، وأكد أنو لـ يمقيا ولـ يصافحيا.
( لػ"قدس برس": "الحديث عف /) األربعاءوقاؿ العثماني الموجود في نيويورؾ في تصريحات خاصة لو 

أنني التقيت مع ليفني عمى طاولة عشاء عممية تشويو مقصودة، أنا لـ ألتؽ بميفني ولـ أرىا. نحف ىنا في 
ف كانت ىناؾ ن يويورؾ عمى ىامش اجتماعات الجمعية العامة لألمـ المتحدة نمتقي بمسؤوليف كثيريف، وا 

لقاءات تواجدت فييا ليفني فما أؤكده أنني لـ أرىا في أي مف تمؾ المقاءات. ولـ أكف عمى عمـ بحضورىا 
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ى فالجمعية العامة لألمـ في أي مف تمؾ المقاءات، ولـ ألتؽ بيا وجيا لوجو. ىذا أوال أما مف جية أخر 
 المتحدة إسرائيؿ عضو فييا فيؿ ننسحب منيا؟ ".

 //قدس برس، 
 
 ةاتفاقية لمساعدة الالجئين الفمسطينيين النازحين إلى األردن من سوري 

وقعت وكالة األونروا اتفاقية مع ىيئة األعماؿ الخيرية، وىي منظمة غير حكومية : ليمى الكركي -عماف 
مقرىا الرئيس إمارة عجماف، تنّص عمى تقديـ مساعدات إنسانية عينية لالجئيف الفمسطينييف الذيف  إماراتية

 ّفروا مف سوريا إلى األردف.
( الجئا سوريا وفمسطينيا، ويتمثؿ التبرع األوؿ بموجب االتفاقية بطرود صحية يستفيد منيا حوالي )

الوكالة عمى ىامش توقيع  وأعمنتدوالر.  ألؼ( ) وتبمغ قيمتيا "السايبر سيتي"ومتواجدة حاليا في 
 .( فردعدد الالجئيف الفمسطينييف القادميف مف سوريا إلى األردف وصؿ الى ) أفاالتفاقية 

 //الدستور، عمان، 
 
 لتسوية النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني لتكون ضامناً  مستعدةبوتين: روسيا  

تشريف  وتيف، رئيس الدولة الروسية، في كممتو بندوة "روسيا تدعو" في قاؿ فالديمير ب: أنباء موسكو
األوؿ/أكتوبر إنو يتمنى استئناؼ االتصاالت المباشرة بيف إسرائيؿ وفمسطيف ويريد أف تؤدي ىذه االتصاالت 

 إلى إيجاد حؿ طويؿ األمد لمنزاع اإلسرائيمي الفمسطيني.
وأبدى بوتيف استعداد  واإلسرائيمييف تعبوا ويتميفوف عمى الحؿ.وزاد أف ىذا ممكف برأيو ألف الفمسطينييف 

وأشار إلى أف الدور الذي  بالده لضماف التوصؿ إلى الحؿ، قائال: "يمكننا أف نساعد ونكوف ضامنًا".
تستطيع روسيا أف تقـو بو ىو دور الضامف في حيف أف االتفاؽ عمى تسوية النزاع يجب أف يقترحو الطرفاف 

 وينفذاه بنفسييما. المتنازعاف
 //نوفوستي، 

 
 عممية السالم إلنجاححسن النوايا  إشاراتمن  الكثيرقدم  عباسكيري:  

في اآلونة األخيرة مف خالؿ الرئيس باراؾ أوباما، ووزير  األمريكية اإلدارةأعربت  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
 إشاراتاس تجاه استئناؼ المفاوضات، وتقديـ خارجيتو جوف كيري عف تقديرىا لموقؼ الرئيس محمود عب

جوف كيري  األميركيوزير الخارجية  أفمف مصادر خاصة  "الحياة الجديدة"وعممت  إلنجاحياحسف نوايا 
استمرار الوضع الحالي في فمسطيف غير ممكف، واف األمور تتغير ألسباب عدة، منيا العامؿ  إفقاؿ: 

مكانيةالسكاني، والموقؼ الدولي،   حركات شعبية لممطالبة بالحقوؽ. أوقياـ انتفاضة ثالثة  وا 
في أحد مطاعـ نيويورؾ يـو  أميركياجاء ذلؾ خالؿ عشاء عمؿ حضره أكثر مف ثمانيف رجؿ أعماؿ 

 ، وكاف اليدؼ منو حث المشاركيف عمى االستثمار في فمسطيف.//
الرئيس محمود عباس قدـ الكثير مف  إف كييفاألمير وقاؿ كيري في كممتو التي ألقاىا أماـ رجاؿ األعماؿ 

نجاححسف النوايا لدفع  إشارات االستيطاف  إيقاؼعممية السالـ، منيا قبولو العودة لممفاوضات دوف  وا 
عممية السالـ فرصة، فعؿ ذلؾ عمى الرغـ مف معارضة زمالئو في القيادة  إلعطاءمسبقا، رغبة منو 

 تح واف قيادة فتح ىي األمؿ الوحيد في المنطقة ويجب دعميا.الفمسطينية، وخاصة زمالءه في قيادة ف
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مؤسسة دولية دوف عائؽ لو أراد ما كاف سيشكؿ   إلىيذىب اآلف  أفمازف يستطيع  أبوالرئيس  إفوقاؿ 
مكانيةوتحديا لوضعيا الدولي  إلسرائيؿتحديا كبيرا  عزليا دوليا، لكنو اختار أال يفعؿ ذلؾ اآلف مف أجؿ  وا 

 لمفاوضات.ا إنجاح
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 "إسرائيلة"الخارجية األمريكية: توقف أنشطة الحكومة قد يضر المساعدات العسكرية ل 

قالت وزارة الخارجية األمريكية يوـ األربعاء إف مف شأف إغالؽ طويؿ  :أشرؼ راضي - رويترز -واشنطف 
 المساعدات العسكرية إلسرائيؿ ولحمفاء آخريف ألمريكا.الحكومة االتحادية أف يؤخر  ألنشطة األجؿ

وقالت ماري ىارؼ المتحدثة باسـ وزارة الخارجية األمريكية لمصحفييف "إف قدرة وزارة الخارجية األمريكية 
عمى تقديـ المساعدة العسكرية األمريكية في اإلطار الزمني المتوقع والمألوؼ قد تعرقؿ استنادا إلى طوؿ 

ولـ تقدـ ىارؼ سوى مثاؿ واحد محدد ىو إسرائيؿ أكبر متمؽ لممساعدات العسكرية األمريكية  ؽ."مدة اإلغال
 وىي دولة تتمتع بتأييد قوي مف الحزبيف في الكونجرس األمريكي.

 وتشير بيانات وزارة الخارجية األمريكية إلى أف المساعدات العسكرية األمريكية لمخارج بمغت حوالي 
 .دولة في عاـ  كثر مف مميار دوالر أل

 //وكالة رويترز لألنباء، 
 
 في مجال التكنولوجيا إسرائيميتعاون صيني  

كشفت وسائؿ إعالـ صينية عف مشروع صيني إسرائيمي إلقامة معيد تكنولوجي في مدينة  :بترا – بكيف
مميوف دوالر إلقامة  ومنحت مؤسسة لي كاشينغ مبمغ  حيفا بتمويؿ ضخـ مف قبؿ مؤسسات صينية.

 المعيد تحت اسـ معيد تكنيوف قوانغدونغ لمتكنولوجيا.
 وسيخصص المعيد لعمـو الحياة والتكنولوجيا واليندسة المدنية والبيئية وعمـو الكمبيوتر.

انو اعتبارا مف بداية العاـ المقبؿ سينضـ المعيد الجديد لجامعة شانتو الصينية  اإلعالـوسائؿ  وأفادت
بعموـ الحياة مف أجؿ معالجة القضايا االجتماعية والمعيشية الممحة مثؿ نظاـ الرعاية  تتعمؽبحوث  إلجراء

 .اإلكمينيكيالصحية وتحسيف إجراءات التشخيص 
 //الدستور، عمان، 

 
 الجيش األمريكي: عمم فمسطين رمز إرىابي 

ية أف الجيش األمريكي درب جنوده في أظير كتيب سري عف وزارة الدفاع األمريك: وكاالت - اآلفالعرب 
 عمى جممٍة مف الشعارات والرموز التي تحمؿ "إيحاًء إرىابًيا". شتاء 

 وقاؿ موقع "جيزمودو" المتخصص في شئوف التكنولوجيا والمعمومات الذي نشر الكتيب المكوف مف 
والرموز لمحركات السياسية أو صفحة، أف الجيش األمريكي عمد إلى إطالع جنوده عمى عدٍد مف الشعارات 

 العسكرية أو التجارية أو قنوات فضائية في العالـ والتي "تحمؿ مضموًنا إرىابًيا". 
وصنؼ الكتيب توزيع الرموز جغرافًيا، مبيًنا نوع المؤسسة أو الفصيؿ أو الحزب أو الدولة ومرفقة بشعاراتيا، 

ألمريكي أف الغرض مف "تدريس" الكتيب لمجنود يتمخص وأضاؼ الموقع التكنولوجي ا بينيا العمـ الفمسطيني.
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في تسييؿ حفظيا لمجندي األمريكي، سواًء كاف يخدـ في إحدى الموانئ أو المطارات أو الحدود البرية 
 لمواليات المتحدة أو حتى خارجيا.

 //العرب اآلن، فمسطين، 
 
 ود% من الييود األمريكيين يتزوجون من غير اليي: استطالع 

ونشرتو صحيفة "ىارتس"، الثالثاء، نقال عف "نيو يورؾ  أمريكاكشؼ استطالع لمرأي اجري بيف ييود 
تايمز"، كشؼ عف ارتفاع ممحوظ في منسوب الييود غير المتدينيف وازدياد في نسبة الزواج المختمط وتراجع 

منتميف لكؿ التيارات الدينية تعاظـ اختالط بيف ال إلىتربية ييودية، ما يؤشر  أوالدىـنسبة مف يمنحوف 
 الييودية باستثناء التيار المحافظ.

% مف الذيف ال ينتموف لمتيار المحافظ يتزوجوف زيجات % مف مجمؿ الييود و أف وبيف االستطالع
ثمثي الييود في  أف، كذلؾ تبيف % فقط عاـ وذلؾ مقابؿ  األخرىالطوائؼ  أبناء عمختمطة م

 ألي كنيس وربعيـ ال يؤمنوف باهلل وثمثيـ زينوا بيوتيـ في عيد الميالد. ال ينتموف أمريكا
فقط يروف  أمريكا% مف ييود  أف"معيد بيو"،  أجراهبيف االستطالع الذي  إسرائيؿوبالنسبة لمعالقة مع 

يـ % من أف، عمما إسرائيؿأف استمرار البناء في مستوطنات الضفة الغربية يساىـ في الحفاظ عمى امف 
% لمييود مف قبؿ الرب، بينما أجاب  أعطيت إسرائيؿاألرض التي أقيمت عمييا  أفأجابوا بأنيـ يؤمنوف 

 .بإسرائيؿبأف عالقة روحية تربطيـ 
%،وىي نسبة لـ تتغير منذ عقديف مف نسبة الييود مف سكاف الواليات المتحدة ىي  أفاالستطالع بيف 

 مف األوالد يحظوف بتربية ييودية تشكؿ جزئي. يوف بالغ ومم الزمف واف عدد الييود يبمغ 
ال ديانة ليـ لكنيـ  أف أنفسيـ% عرفوا تعريؼ الييودي وفؽ االستطالع ىو تعريؼ فضفاض ويضـ 

جيؿ  إلىنسبة الييود الذيف ال ديانة ليـ تزداد مف جيؿ  أفيشعروف بانتماء لمشعب والثقافة الييودية، عمما 
بدوف ديانة بيف  أنفسيـبمغت نسبة الذيف عرفوا  إذفصاعدا،  ذروتيا بيف مواليد  إلىحيث وصمت 

 جيؿ. إلىمف جيؿ  أمريكا%،ما يشير الى تعاظـ التوجو العمماني بيف ييود ىذه الفئة 
 //، عرب

 
 
 
 طائرة من دون طّيار إلى F16"بوينغ" تحّول طائرة  

 إلىالمقاتمة التي أخرجت مف الخدمة  ا نجحت في تحويؿ طائرات كشفت شركة "بوينغ" األميركية أني
أف واحدة مف ىذه الطائرات التي كانت تنتجيا شركة "لوكييد مارتف"، قد  وأفادتطائرات مف دوف طّيار. 

ف أجرت بنجاح طيرانًا اختباريًا وقمرتيا فارغة. وكاف طّياراف مف القوة الجوية األميركية يتحكماف بالطائرة م
 خميج المكسيؾ.  إلىمف قاعدة جوية في والية فموريدا  اإلختباريةباعد مف األرض، في رحمتيا 

ىذا االبتكار قد يستخدـ لتدريب الطّياريف ألنو يوفر ليـ عدوًا يستطيعوف التمريف  أف إلى"بوينغ"  وأشارت
سنة،  ي والية أريزونا لمدة عمى الرماية مقابمو. وحمقت الطائرة المحّولة، التي كانت مخزنة في مطار ف

كيمومتر في الساعة، ونفذت سمسمة مف المناورات الصعبة الخاصة  قدـ وسرعة  ألؼ عمى ارتفاع 
 بتفادي الصواريخ المعادية. 
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طائرتيف تعقبتا الطائرة غير المأىولة إلبقائيا تحت النظر وتدميرىا إذا حادت عف  أف إلى"بوينغ"  وأشارت
(، ضافت أف الطائرة تمكنت مف تحقيؽ تسارع يعادؿ سبع مرات قوة الجاذبية األرضية )السيطرة. وأ

( وىو تسارع قد يسبب مشكالت بدنية خطيرة لمطّيار إذا كاف موجودًا. ولكف كاف بمقدورىا أف تحقؽ )
فكاف  وقاؿ مدير المشروع بوؿ كيخاس "حمقت بشكؿ رائع، وعمؿ كؿ شيء فييا بال مشكالت. أما ىبوطيا

 مثاليًا، وربما كاف مف أفضؿ عمميات اليبوط التي شاىدتيا في حياتي".
 //النيار، بيروت، 

 
 عمى االقتصاد اإلسرائيمي المالكيف يسيطر حيتان  88

اسػػتفحمت فػػي السػػنوات األخيػػرة ظػػاىرة سػػيطرة كبػػار األثريػػاء فػػي إسػػرائيؿ، أو بحسػػب إحػػدى : برىػػـو جرايسػػي
"، عمى االقتصاد ومجريات األمور. وىذا لـ يعد يبرز في مواسـ االنتخابات التشريعية تسمياتيـ "حيتاف الماؿ

والبمدية فحسب، بػؿ أيضػا فػي الحيػاة اليوميػة، وبػات ظيػورىـ عمػى سػطح األحػداث عمنػا أكثػر مػف ذي قبػؿ، 
بشػكؿ خػاص تمػؾ ولـ يعد خفيا عمى الحمبة اإلسرائيمية أنيـ يمعبوف دورا مركزيػا فػي كػؿ القػرارات المركزيػة، و 

 التي تحدد السياسة االقتصادية.
في واقع األمػر، لػـ تكػف السياسػة االقتصػادية اإلسػرائيمية عمػى مػر سػتة عقػود ونيػؼ بعيػدة عػف خدمػة وتمبيػة 
كػػؿ مصػػالح كبػػار أصػػحاب رأس المػػاؿ، ولكػػف منػػذ مطمػػع سػػنوات التسػػعيف مػػف القػػرف الماضػػي حصػػؿ تحػػوؿ 

كـ في إسرائيؿ، في إطار سعي المؤسسة اإلسػرائيمية إلػى االسػتفادة مػف كبير في العالقة بيف رأس الماؿ والح
المتغيػػرات العالميػػة الحاصػػمة، وبػػدء مرحمػػة العولمػػة، مػػع تفكػػؾ المعسػػكر االشػػتراكي، وانفتػػاح أسػػواؽ عالميػػة، 
وسػػعي المؤسسػػة عمػػى وجػػو الخصػػوص إلػػى إعػػادة المسػػتثمريف اإلسػػرائيمييف واألجانػػب إلػػى إسػػرائيؿ، بعػػد أف 

وىا بشكؿ خاص في سنوات الثمانيف، عمى وقع الحروب وانتفاضة الحجر وانعكس ىذا عمػى االقتصػاد غادر 
 اإلسرائيمي سمبا.

وكانػػت بػػدايات تسػػارع تغمغػػؿ كبػػار األثريػػػاء إلػػى سػػدة الحكػػـ فػػي مطمػػػع سػػنوات التسػػعيف، حينمػػا بػػدأ حػػػزب 
تيػػػار قيػػػادات الحػػػزب وممثمػػػييـ فػػػي "العمػػػؿ"، ومػػػف ثػػػـ "الميكػػػود"، فػػػي إتبػػػاع الػػػنمط الحزبػػػي األميركػػػي فػػػي اخ

االنتخابات البرلمانية، أي مػف خػالؿ االنتخابػات الحزبيػة الداخميػة المفتوحػة أمػاـ الجميػور )البرايمريػز(، وىػو 
نمط يحتاج إلى أمواؿ طائمة، قفز عميو كبار رأس الماؿ، الذيف بدأوا يمولوف حمالت انتخابيػة لألفػراد، الػذيف 

ى الكنيسػػت والحكومػػة يكونػػوف مػػواليف لمػػف مػػّوؿ حمالتيػػـ، وىػػذه ظػػاىرة اسػػتفحمت بعػػد انتخػػابيـ ووصػػوليـ إلػػ
 جدا وال تزاؿ، ولـ تمجميا سمسمة مف القوانيف واألنظمة التي أقرت في السنوات األخيرة.

كمػػا اسػػتفحمت فػػي السػػنوات األخيػػرة ظػػاىرة السػػيطرة عمػػى االقتصػػاد، ومػػدخرات الجميػػور، خاصػػة بعػػد إقػػرار 
يرات صناديؽ التقاعد في البورصػات وأسػواؽ المػاؿ، وباتػت مصػدرا لمقػروض الضػخمة لكبػار قانوف طرح توف

األثريػػاء، بالشػػروط المسػػيمة، لتكػػوف تػػوفيرات النػػاس البسػػيطة عرضػػة لمخسػػائر، فػػي حػػيف أف مػػا يطاليػػا مػػف 
ار أربػػاح يكػػوف جزئيػػا، فيمػػا تصػػب األربػػاح األكبػػر فػػي جيػػوب كبػػار المسػػتثمريف، وتكشػػفت فػػي ىػػذا المضػػم

حدى ىذه القضايا تدور اآلف في المحاكـ اإلسرائيمية.  قضايا فساد، أقرب إلى نيب أمواؿ الجميور الواسع، وا 
لقػػػاء ثقػػػؿ حيتػػػاف المػػػاؿ لمنػػػع اتخػػػاذ قػػػرارات ال تخػػػدـ  واسػػػتفحؿ الحقػػػا التغمغػػػؿ فػػػي السياسػػػة االقتصػػػادية، وا 

 مصالحيـ، كما سنقرأ ىنا الحقا.
 

 أشكال السيطرة
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ة الشػػيرية لصػػػحيفة "ذي مػػاركر" االقتصػػادية ممفػػا واسػػعا حػػػوؿ تػػأثير حيتػػاف المػػاؿ عمػػػى وقػػد نشػػرت المجمػػ 
االقتصاد اإلسرائيمي، وضـ تقريرا مميزا لمكاتب إيتاف أفريئيؿ يعرض فيو خيوطا كثيرة لشكؿ ىذا التأثير عمى 

س المػػاؿ االقتصػػاد ومجريػػات األمػػور، إذ يقػػوؿ "مػػف الممكػػف رسػػـ صػػيغة أساسػػية لشػػكؿ سػػيطرة أصػػحاب رأ
عمػػػى الحكػػػـ، بدايػػػة فػػػإف رجػػػؿ األعمػػػاؿ "ينتسػػػب" إلػػػى ذلػػػؾ "النػػػادي" )نػػػادي األثريػػػاء(، ويسػػػعى إلػػػى كسػػػب 
شخصػػية كبيػػرة فػػي الحيػػاة العامػػة، وحتػػى أنيػػا مخيفػػة ومػػؤثرة، وعػػادة يكػػوف شخصػػا يسػػتخدـ أسػػموب العصػػا 

 والجزرة، وبيذا يقمص عدد الذيف عمى استعداد لمواجيتو".
 
 أشكال ووسائل السيطرة: ثم يعدد أفريئيل 

أوال، يبدأوف في السيطرة عمى شركة أو مجموعة شركات ناشطة، مف خالؿ شػراء أسػيـ وتحويميػا إلػى مركػز 
ثقػػؿ فػػي قػػرارات الشػػركة، وىػػؤالء يحصػػموف عمػػى األمػػواؿ، عمػػى شػػكؿ قػػروض مػػف صػػناديؽ التقاعػػد، وأولئػػؾ 

و أنيـ يستصدروف سندات ديف خاصة ويجدوف الذيف يوفروف األمواؿ في صناديؽ تنشط في أسواؽ الماؿ، أ
 بنوكا تسعد في تقديـ المساعدة ليـ.

ثانيا، حينما يصموف إلى إدارة الشركات، يعينوف مػدراء عػاميف كبػارا، وليػـ ارتباطػات مػع المؤسسػة الحاكمػة، 
كػي تكػوف وليذا فػإنيـ يفضػموف مػوظفيف كبػارا ومسػئوليف سػابقيف فػي مؤسسػات الدولػة، أو الحمبػة السياسػية، 

عالقػػاتيـ بالمؤسسػػة أسػػيؿ، وعػػادة مػػا يحصػػؿ ىػػؤالء عمػػى رواتػػب ومكافػػآت ماليػػة دسػػمة، غيػػر مألوفػػة فػػي 
السوؽ، واليػدؼ مػف ىػذه الشػروط ىػو كسػب ثقػة ىػؤالء المػوظفيف، كػي يكونػوا مخمصػيف أكثػر لموظيفػة التػي 

 تمؾ الشركات.يتولونيا، وباألساس يكوف إخالصيـ لمف عينوىـ، في مواجية باقي الشركاء في 
ثالثا، محاولة خمؽ عالقات وثيقة مع شركات االستثمارات المالية في أسواؽ الماؿ، وىػذا لكػوف أسػواؽ المػاؿ 
تسيؿ القروض لكبار األثرياء، وحتى أنيا تعيد جدولة القروض، في كؿ مّرة يقترب فييا موعد تسديد سندات 

ات الماليػة، شػراء أسػيـ فييػا مػف أجػؿ التػأثير عمييػا الديف، ومف أساليب إقامة عالقات مع شػركات االسػتثمار 
 أكثر مف الداخؿ.

رابعػػػػا، كػػػػؿ واحػػػػد مػػػػف ىػػػػؤالء األثريػػػػاء يحػػػػيط نفسػػػػو بعػػػػدد مػػػػف "المستشػػػػاريف" مػػػػنيـ فػػػػي مجػػػػاؿ االستشػػػػارات 
االقتصػػادية وأخػػرى الحقوقيػػة، واألىػػـ أف يكػػوف المستشػػاروف مػػف ذوي العالقػػات القويػػة مػػع جيػػات عميػػا فػػي 

 مية، أو المؤسسات المالية واالقتصادية الرسمية.المؤسسة الرس
 خامسا، إقامة عالقات مباشرة مع مسئوليف في المؤسسات الرسمية.

سادسا، الحمبة السياسػية، وىػذا ألف وزراء وأعضػاء كنيسػت قػادروف عمػى التػأثير مباشػرة عمػى "اإلصػالحات" 
المػػػاؿ، ورأينػػػا نمػػػوذجيف ليػػػذا فػػػي العػػػاميف والتعػػػديالت القانونيػػػة، القػػػادرة عمػػػى رفػػػع أو إسػػػقاط أصػػػحاب رأس 

األخيػػريف: األوؿ، المجنػػة الخاصػػة إلعػػادة النظػػر فػػي حصػػة الحكومػػة )الدولػػة( مػػف حقػػوؿ الغػػاز التػػي عثػػر 
عمييػػا فػػي عػػرض البحػػر األبػػيض المتوسػػط، إذ جػػرى إحبػػاط توصػػيات برفػػع حػػاد لحصػػة الحكومػػة، والثػػاني، 

ية، وىي أيضػا انتيػت بتوصػيات ظمػت حبػرًا عمػى ورؽ، وليسػت المجنة الخاصة لتخفيض أسعار المواد الغذائ
 ذات قيمة جوىرية.

 
 السيطرة عمى وسائل اإلعالم

فػػإف كػػؿ مػػا سػػبؽ مػػف وسػػائؿ وأدوات لموصػػوؿ إلػػى المؤسسػػة  -وكمػػا يقػػوؿ الكاتػػب إيتػػاف أفريئيػػؿ -أمػا سػػابعا
طرة ما عمى وسائؿ اإلعالـ، الحاكمة، لف يكوف ذا مغزى قوي، مف دوف إقامة روابط وحتى تحالؼ ولنقؿ سي
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"فقػػط مػػف خػػالؿ السػػيطرة عمػػى وسػػائؿ اإلعػػالـ يمكػػف تحقيػػؽ التػػأثير األىػػـ، وىػػو التػػأثير عمػػى الػػرأي العػػاـ 
 الشعبي، والسيطرة عمى شكؿ تفكيره" في مجريات األمور في البالد.

كزيػة فػي إسػرائيؿ، مػف وقد استفحمت فػي السػنوات األخيػرة ظػاىرة السػيطرة عمػى وسػائؿ اإلعػالـ التجاريػة المر 
قبػػػؿ كبػػػار المسػػػتثمريف، وبشػػػكؿ خػػػاص السػػػيطرة عمػػػى الصػػػحؼ الكبػػػرى ومحطػػػات التمفػػػزة واسػػػعة االنتشػػػار، 
وخاصة القناتيف الثانيػة والعاشػرة، وىػذه القضػية طرحػت أكثػر مػف مػّرة عمػى بسػاط البحػث فػي الكنيسػت وفػي 

 أوساط معينة.
يمػػة جػػدا وىامشػػية، وغالبيػػة األطػػر التػػي تعمػػؿ فييػػا فػػي فسػػوؽ اإلعػػالـ ىػػي سػػوؽ ضػػعيفة، واألربػػاح فييػػا قم

السنوات األخيرة تعاني مف تراجع مالي كبير جدا، يجعميا غير حصينة في وجو األزمػات، وأحػد أسػباب ىػذا 
الضػػػعؼ ىػػػو التغيػػػرات المتسػػػارعة فػػػي سػػػوؽ اإلعػػػالـ، وأمػػػاـ وضػػػع كيػػػذا تتحػػػوؿ وسػػػائؿ اإلعػػػالـ مػػػف ذراع 

 ذراع استراتيجية لحماية مصالح أصحاب رأس الماؿ. لممسؤولية تجاه المجتمع إلى
وتػدفؽ كثيػػر مػػف المػاؿ فػػي السػػنوات األخيػػرة عمػى وسػػائؿ اإلعػػالـ، وأعػػاد "التػنفس االصػػطناعي" إلػػى وسػػائؿ 
إعػػالـ عديػػدة، مثػػؿ القنػػاة العاشػػرة لمتمفزيػػوف، وشػػركة "ريشػػت" التػػي تػػدير قسػػما مػػف القنػػاة الثانيػػة لمتمفزيػػوف، 

 وىذه األمواؿ لـ يتـ رصدىا ألىداؼ استثمارات مالية ربحية. وصحيفة "معاريؼ"،
وحقيقة أف أصحاب رأس الماؿ يوظفوف أمواليـ بيذا الشػكؿ، وعمػى الػرغـ مػف الوضػع االقتصػادي القػائـ فػي 
وسائؿ اإلعػالـ، تعكػس ظػاىرة االحتكػارات فػي االقتصػاد اإلسػرائيمي، وتركيػز الكثيػر مػف المصػالح فػي أيػدي 

المسػتثمريف، وىػذا األمػر يخمػؽ حػواجز تحػافظ عمػى الكػارتيالت واالحتكػارات الكبػرى فػي وجػو عدد قميػؿ مػف 
 أي منافسة محتممة.

ووسػػائؿ اإلعػػالـ مػػف شػػأنيا أف تصػػبح أداة مسػػاعدة لمنػػع إزالػػة ىػػذه الحػػواجز، وتقمػػؿ مػػف الحماسػػة لممنافسػػة، 
مسػػممة" آخػػذة باالتسػػاع فػػي جميػػع وىػػذا يعنػػي حمايػػة مباشػػرة لمصػػالح أصػػحاب رأس المػػاؿ، "وىػػذه البيئػػة ال

وسائؿ اإلعالـ، وشيئا فشيئا باتت متعمقة بالمتموليف فييا، أكثر مػف التعمػؽ بالرسػالة التػي تحمميػا الصػحافة، 
 فيذا ما جرى في صحيفة "معاريؼ" التي تحتضر منذ سنوات طويمة، وغيرىا مف وسائؿ اإلعالـ.

لػػى وسػػائؿ اإلعػػالـ ال يػػتـ فقػػط مػػف خػػالؿ شػػراء األسػػيـ ويمفػػت أفريئيػػؿ إلػػى أف وصػػوؿ كبػػار المسػػتثمريف إ
والمسػػػاىمة، بػػػؿ أيضػػػا مػػػف خػػػالؿ إقامػػػة عالقػػػات مباشػػػرة مػػػع أصػػػحاب وسػػػائؿ اإلعػػػالـ، أو كبػػػار أصػػػحاب 

 األسيـ، وقد تكوف ىذه العالقات شراكات في شركات اقتصادية أخرى.
ة "يػػديعوت أحرونػػوت"، متيمػػا ويركػػز أفريئيػػؿ النظػػر عمػػى تشػػعب عالقػػات عائمػػة مػػوزس، التػػي تممػػؾ صػػحيف

 الصحيفة بأنيا تحمؿ أجندة صاحب الجريدة.
 

 المشيد مخيف لمغاية!
يقوؿ أفريئيؿ إنو "حينما ننظر مف األعمػى، عمػى األمػور الواضػحة لمعيػاف والمكشػوفة، وعمػى األمػور الخفيػة، 

ر مخيػػؼ لمغايػػة، فػػإف فػػإف مشػػيد قػػوة وتػػأثير "نػػادي األثريػػاء" عمػػى المؤسسػػة الحاكمػػة وعمػػى مجريػػات األمػػو 
"نادي األثرياء" سوية مع حمفائو في وسائؿ اإلعػالـ، لػدييما تػأثير كبيػر عمػى أسػواؽ المػاؿ، واسػتخداـ أمػواؿ 
صػػناديؽ التقاعػػد وتػػوفيرات الجميػػور. كمػػا أف لػػدييما تػػأثيرًا عمػػى شػػكؿ اسػػتيالؾ الجميػػور، وعمػػى توجياتػػو 

 وشكؿ تفكيره، وعمى وعي الرأي العاـ.
ئيؿ "كما أف ليذا "النادي" تأثيرًا عمى قادة الجيش واألجيزة األمنية، وىو يمارس الضغوط ويؤثر ويضيؼ أفري

عمػػػى رئػػػيس الحكومػػػة، وىػػػو ال يتػػػردد فػػػي التػػػأثير والضػػػغط بكػػػؿ الوسػػػائؿ عمػػػى الػػػوزراء وأعضػػػاء الكنيسػػػت، 
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ـ يحػػاوؿ النػػادي وغيػػرىـ مػػف كبػػار المسػػؤوليف فػػي دوائػػر القػػرار، وىكػػذا، مػػرة أخػػرى مػػف خػػالؿ وسػػائؿ اإلعػػال
 التأثير بقوة عمى تفاعؿ الجميور مع األحداث".

نمػا بضػعة آالؼ قميمػة مػف رجػاؿ األعمػاؿ وأصػحاب  ويقوؿ أفريئيؿ إف "النادي" ال يضـ الكثير مف الناس، وا 
البنػػػوؾ وشػػػركات االسػػػتثمارات الماليػػػة ووسػػػائؿ اإلعػػػالـ، ومسػػػؤوليف فػػػي الشػػػركات الحكوميػػػة والمؤسسػػػات، 

كبػػػرى، ومعيػػػـ عػػػدة سياسػػػييف، ولكنػػػو "نػػػاد" يػػػؤثر عمػػػى مجريػػػات األمػػػور، ال أقػػػؿ مػػػف منتخبػػػي والشػػػركات ال
 الجميور.

ويعػػػػرض أفريئيػػػػؿ نموذجػػػػا لػػػػيس بعيػػػػدا لسػػػػيطرة حيتػػػػاف المػػػػاؿ عمػػػػى مجريػػػػات األمػػػػور، إذ يعػػػػود إلػػػػى حممػػػػة 
وجيػػػو ، فحينمػػػا بػػػدأت الحممػػػة بت1100االحتجاجػػػات الشػػػعبية التػػػي شػػػيدتيا مػػػدف إسػػػرائيؿ فػػػي صػػػيؼ العػػػاـ 

االنتقادات إلى رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو وحكومتػو كميػا، حظيػت الحممػة بتغطيػة إعالميػة واسػعة، لكػف 
حينمػػػا بػػػدأ خطػػػاب الحممػػػة يتجػػػو أيضػػػا إلػػػى انتقػػػاد حيتػػػاف المػػػاؿ، والشػػػركات االحتكاريػػػة، فقػػػد سػػػعت وسػػػائؿ 

 اإلعالـ إلى إسكات حممة االحتجاجات تمؾ.
مثػؿ عػدـ "النجػاح" فػي تخفػيض أسػعار البيػوت الباىظػة، والتػي تعػد مػف األغمػى  ويعدد أفريئيػؿ نمػاذج أكثػر،

عالميا، وكذا أيضا بالنسبة لغالء المعيشة مقارنة بمعدالت الرواتب، إذ ىو أيضا يعد مف األغمى في العػالـ، 
حيـ ويقػوؿ إف أعضػػاء "النػػادي" يتػػذمروف دائمػا مػػف أوضػػاعيـ االقتصػػادية، كػي يمنعػػوا أي تخفػػيض فػػي أربػػا

 السنوية.
 5000/;/09، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية )مدار(

 
 
 
 
 

 اعترافات ضد المفاوضات 82
 د. فايز أبو شمالة
بعػػد عشػػريف عامػػًا مػػف التوقيػػع عمػػى اتفاقيػػة أوسػػمو، فػػإف الصػػورة تبػػدو محبطػػًة وقاتمػػًة، وقػػد تكسػػرت األحػػالـ 

ا قريبوف مف تحقيؽ السالـ في تمؾ األياـ ندرؾ اليـو كـ الكبرى وتواضعت األىداؼ، وبقدر ما كنا نشعر بأنن
، مػػع اسػػتمرار حمػػالت  نحػػف بعيػػدوف عنػػو. فيػػدؼ االتفػػاؽ لػػـ ينجػػز ألف بنػػوده لػػـ تنفػػذ، ومواعيػػده لػػـ تحتػػـر
االسػػتيطاف المكثػػؼ اليػػادؼ لتغييػػر الوقػػائع عمػػى األرض الفمسػػطينية المحتمػػة كػػاف يػػتـ انتيػػاؾ روح االتفػػاؽ 

 السالـ.وضرب جوىر عممية 
تمػػؾ فقػػرة مػػف خطػػاب السػػيد محمػػود عبػػاس أمػػاـ الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة، إنػػو يعتػػرؼ فييػػا بمػػا عرفػػو 
الشػػعب الفمسػػطيني، ويػػدرؾ مػػا أدركػػو عامػػة النػػاس مػػف المماطمػػة اإلسػػرائيمية والخػػداع الكػػاذب، ولكػػف مشػػكمة 

تطالعات الػػػػػرأي رفػػػػػض السػػػػيد عبػػػػػاس أنػػػػػو ال يسػػػػػتمع لصػػػػػوت الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني الػػػػػذي أظيػػػػػرت كػػػػػؿ اسػػػػػ
 الفمسطينييف الساحؽ الستئناؼ المفاوضات.

لـ يكتؼ السيد عباس بتجاىؿ استطالعات الرأي العاـ الفمسطيني، بؿ التػؼ الرجػؿ عمػى اسػتطالعات الػرأي 
العاـ اإلسرائيمي، التي أشارت بغالبيتيا إلى رفض قياـ دولة فمسطينية، ورفض االنسحاب مف أراضي الضػفة 

ؿ جاءت نتائج االنتخابات البرلمانية اإلسرائيمية لتعزز مف مكانة اليميف الصييوني المتطرؼ، ومع الغربية، ب
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ذلؾ يقوؿ السيد محمود عباس أماـ الجمعية العامة لألـ المتحػدة: إننػي عمػى ثقػة أف الشػعب اإلسػرائيمي يريػد 
 السالـ، وأف أغمبيتو تؤيد حؿ الدولتيف.

عات الرأي اإلسرائيمية، ونتائج انتخاباتيـ، وىو الذي أشار إلى تطور العداء فمماذا يعاند السيد عباس استطال
 الصييوني ضد الفمسطينييف، معزًز كالمو باألرقاـ التالية:

 617، وقػػد حصػػؿ 854فمسػػطينييف، وجػػرح  6منػػذ بدايػػة العػػاـ الحػػالي، استشػػيد عمػػى يػػد الجػػيش اإلسػػرائيمي 
 بيتًا. 741اعتداء إرىابي مف المستوطنيف، وتـ ىدـ 

قػػارنوا بػػيف أرقػػاـ ىػػذا العػػاـ التػػي ذكرىػػا السػػيد عبػػاس، واألرقػػاـ التػػي ذكرىػػا السػػيد عبػػاس نفسػػو قبػػؿ عػػاـ أمػػاـ 
فمسػطيني، وقػد حصػؿ  661منشػأة، وتػـ تشػريد  401الجمعية العامة لألمـ المتحػدة، حيػث قػاؿ: لقػد تػـ ىػدـ 

 اعتداء إرىابي. 424
لعػدواف الصػييوني ىػذا العػاـ عػف العػاـ الػذي سػبقو، واألرقػاـ تؤكػػد أف المقارنػة بػيف األرقػاـ تشػير إلػى توسػع ا

ىػػػؤالء الصػػػياينة المعتػػػدوف ىػػػـ طالئػػػع الييػػػود، وىػػػـ الػػػذيف يمثمػػػوف األغمبيػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ، فػػػأيف ىػػػو الشػػػعب 
 اإلسرائيمي الذي يريد السالـ كما قاؿ السيد عباس؟.

نػػػاس جميعػػػًا، ولكنػػػو يصػػػر عمػػػى المفاوضػػػات، خالصػػػة القػػػوؿ: السػػػيد عبػػػاس يعػػػرؼ الحقػػػائؽ التػػػي يعرفيػػػا ال
ويفرضيا خيارًا وحيدًا عمى الشػعب الفمسػطيني منػذ أكثػر مػف عشػريف عامػًا؛ نػزؼ خالليػا الشػعب الفمسػطيني 

 أرضو وحريتو ومستقبمو السياسي. فمماذا؟ لماذا يا سيد عباس؟
 5/00/5000، المستقبل العربي
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 ماجد كيالي
(، فيػذا لػػيس 15/8كػاف محزنػًا ومحبطػػًا خطػاب الػػرئيس محمػود عبػػاس، فػي الجمعيػة العامػػة لألمػـ المتحػػدة )

خطػاب ضػػحّية، لشػعب عػػانى عػػذابات الحرمػاف مػػف الػوطف واليويػػة والحقػػوؽ، منػذ أكثػػر مػف سػػتة عقػػود، وال 
تػو ووحدتػو وىويتػو الوطنيػة، خطاب حركة تحّرر وطني تشػتغؿ عمػى اسػتنياض ىمػـ شػعبيا، وتعزيػز إجماعا

 وال خطاب قيادة سياسية لدييا قضية عادلة تسعى لترسيخ صدقيتيا وجمب التعاطؼ الدولي معيا.
أيضػًا، كػاف موجيػًا، « فػتح»خطاب الرئيس أبو مازف، وىو بالمناسبة ما زاؿ رئيسػًا لمنظمػة التحريػر ولحركػة 

ائيمية، لػػذا فقػػد بػػدا أقػػرب إلػػى خطػػاب اسػػتعطاؼ، كػػأف فقػػط، إلػػى كػػؿ مػػف اإلدارة األميركيػػة، والحكومػػة اإلسػػر 
ـّ انتزاعيػػا بالمناشػػدات والتوّسػػالت، أو بمثابػػة خطػػاب مرافعػػة إلثبػػات حسػػف سػػموؾ إزاء إسػػرائيؿ،  الحقػػوؽ يػػت

 وحميفتيا الواليات المتحدة، كأف الفمسطينييف )الضحية( ىـ مف عمييـ إثبات ذلؾ، ال العكس 
كممػػة، وقػد وردت فيػػو كممتػػا  1171ال مختػزاًل، إذ اسػػتغرؽ وقتػػًا طػوياًل، مػػع لػـ يكػػف خطػاب الػػرئيس قصػػيرًا، و 

مػػػػّرة، فػػػػي جمػػػػؿ طويمػػػػة، ومتعػػػػّددة، وبالمقابػػػػؿ فقػػػػد وردت كممػػػػات مػػػػف مثػػػػؿ  34السػػػػالـ والمفاوضػػػػة حػػػػوالى 
مرات، وفي مرتيف، فقط، وردت كممات الالجئيف، واالسػتقالؿ،  3مرات، والقدس  6االستيطاف والمستوطنات 

نيا ء االحتالؿ، أما عف ممارسات إسػرائيؿ إزاء الفمسػطينييف فػي األراضػي المحتمػة، فكممػات مػف مثػؿ القتػؿ وا 
واالعتقػػاؿ والقمػػػع ومصػػػادرة األراضػػػي وىػػدـ البيػػػوت والجػػػدار الفاصػػػؿ وحصػػار القػػػدس وغػػػزة فقػػػد وردت مػػػرة 

 واحدة، في حيف لـ تذكر وال مرة كممات التحرير أو حؽ العودة.
يتحػػّدد فػػي التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ سػػالـ »اعتبػػر الػػرئيس الفمسػػطيني أف ىػػدؼ المفاوضػػات  فػػي خطابػػو المػػذكور

دائػػـ يقػػود، وعمػػى الفػػور، إلػػى قيػػاـ دولػػة فمسػػطيف المسػػتقمة الكاممػػة السػػيادة وعاصػػمتيا القػػدس الشػػرقية، عمػػى 
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ئػػيف ، لتعػػيش بػػأمف وسػػالـ إلػػى جانػػب إسػػرائيؿ، وحػػّؿ مشػػكمة الالج0856كامػػؿ األراضػػي التػػي احتمػػت عػػاـ 
، «كمػا دعػت إليػو ونصػت عميػو مبػادرة السػالـ العربيػة 083الفمسطينييف حاًل عاداًل ومتفقػًا عميػو وفػؽ القػرار 

(، وحتى أف إسرائيؿ لـ تػِؼ 0882عممًا أنو يدرؾ أف ىذه الدولة لـ تقـ بعد عقديف عمى توقيع اتفاؽ أوسمو )
 باالستحقاقات المطموبة منيا في المرحمة االنتقالية.

كمة األولى في ىذا الخطاب، أف أبو مازف يدرؾ أف القصة لـ تعد تتعمؽ بعػودة كامػؿ األراضػي المحتمػة المش
(، وأف إسرائيؿ باتػت تفاوضػو، مػف موقػع القػوة واإلمػالء، عمػى مػا تدعيػو حّقيػا فػي الضػّفة، وأف ىػذه 0856)

 «.التبادلية»دأ المسألة باتت منتيية قبؿ بدء المفاوضات، مع قبوؿ القيادة الفمسطينية بمب
نمػػا عػػف حػػّؿ مػػا لمشػػكمة الالجئػػيف، وفػػي ذلػػؾ «حػػؽ العػػودة»المشػػكمة الثانيػػة، أف الػػرئيس ال يتحػػدث عػػف  ، وا 

تنازؿ مسبؽ عف الرواية الفمسطينية، التي تشّكؿ أساس ىوية الفمسطينييف، وتشكميـ شعبًا، كما عف حػؽ مػف 
التػي أقػّر بيػا « الثابتػة غيػر القابمػة لمتصػّرؼ الحقػوؽ»حقوؽ اإلنساف، وىو حؽ فردي، فضاًل عف كونػو مػف 

تفيػد بػأف القيػادة الفمسػطينية تشػتغؿ عمػى اعتبػار أف « متّفػؽ عميػو»المجتمع الدولي لمفمسطينييف. ولعؿ جممة 
، وحتػى لػو كانػت ىػذه الدولػة منقوصػة، إذ ال يوجػد «حػؽ العػودة»مطمب إقامة الدولة ال يمكف أف يرتبط مع 

 «.حؽ العودة»أف إسرائيؿ قد توافؽ عمى  عاقؿ فمسطيني، يعتقد
بالمئػػة فقػػط مػػف أراضػػي  11عمػػى »المشػػكمة الثالثػػة، تكمػػف فػػي التنػػازؿ الطػػوعي والمسػػبؽ بقبػػوؿ إقامػػة الدولػػة 

( 0863) 070، في تجاوز لقرارات األمـ المتحدة، التي يتحدث أماميا، بخاّصة القػرارات «فمسطيف التاريخية
( الخػػاص بحػػؽ 0837) 083لمئػػة مػػف أرض فمسػػطيف إلقامػػة دولػػتيـ عمييػػا، وبا 32الػػذي مػػنح الفمسػػطينييف 

( الخػاص بػاالعتراؼ الػدولي بإسػرائيؿ شػريطة اعترافيػا 0838)162العودة لالجئيف و/أو التعويض عمييـ، و
 بمضموف القراريف السابقيف.

شػػتغموف عمػى نػػزع شػػرعية المشػكمة الرابعػػة، أف أبػو مػػازف دأب فػػي خطاباتػو عمػػى التأكيػد أف الفمسػػطينييف ال ي
إسػػرائيؿ، وىػػذا يعػػد تقدمػػة مجانيػػة لدولػػة انتيجػػت نػػزع شػػرعية الفمسػػطينييف، وتغييػػبيـ، أو إزاحػػتيـ مػػف الزمػػاف 
والمكػػاف. فالصػػراع عمػػى الشػػرعية، التاريخيػػة والقانونيػػة واألخالقيػػة، ىػػو إحػػدى األدوات النضػػالية المشػػروعة، 

ؿ األفكػػػار والقناعػػػات والخطابػػات، وحتػػػى أف ثمػػػة إسػػػرائيمييف والسػػممية، والتػػػي تعتمػػػد عمػػى الصػػػراع فػػػي مجػػا
وييودًا يقولوف بعدـ شرعية إسرائيؿ، وىذا أقؿ شيء يمكف أف يفعمو الفمسطينيوف، لمػدفاع عػف حقػوقيـ، وعػف 
ىويتيـ كشعب، لتأكيد عدالة قضيتيـ. ومعمـو أف إسرائيؿ تدأب عمػى فػرض روايتيػا، وعمػى طمػب االعتػراؼ 

دية، ما يتضمف إنكػار الضػحية والتنّكػر لنكبػة الفمسػطينييف، واالعتػراؼ بحػؽ الييػود التػاريخي، بيا كدولة ييو 
 ومنذ أكثر مف ألفي عاـ، في فمسطيف، وفؽ األسطورة الدينية/التوراتية، وىو شيء غير مسبوؽ في التاريخ.

فػي ىػذا الخطػاب، بػأف ثمػف المشكمة الخامسة، أف أبو مازف يعد بتقديـ جػوائز ترضػية إلسػرائيؿ، بتأكيػده ليػا 
سػالمية 46اعتراؼ »موافقتيا عمى مجّرد قياـ دولة فمسطينية )ولو ناقصة(، سيجمب ليا  ، وال «دولة عربية وا 

أدري إف كػػػػاف أبػػػػو مػػػػازف يممػػػػؾ ذلػػػػؾ، لكػػػػف مػػػػا يمكػػػػف الجػػػػـز بػػػػو أف ىػػػػذا األمػػػػر سيضػػػػّر بمصػػػػالح الشػػػػعب 
 ة عمى بقعة أرض في الضفة والقطاع.الفمسطيني، ألف حقوقو لف تتحقؽ بمجرد قياـ سمطة محدود

المشكمة السادسة، لـ يتوّجو أبو مازف في خطابو إلى شعبو، ال داخؿ األرض المحتمة وال خارجيا، فيذا كػاف 
مجػػرد خطػػاب لػػرئيس سػػمطة، فقػػط، ولػػـ يكػػف خطػػاب رئػػيس منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، التػػي مػػف المفتػػرض 

 طيني، والحارس لقضيتو، والمعّبر عف وحدتو، وعف ىوّيتو الوطنية.أنيا الممّثؿ الشرعي الوحيد لمشعب الفمس
ىكػذا، لػـ يخاطػب الػرئيس الفمسػطينييف فػي األراضػػي المحتمػة الػذيف يعػانوف األمػّريف جػّراء السياسػات األمنيػػة 
واالقتصػػادية والتشػػريعات اإلسػػرائيمية، القمعيػػة والمجحفػػة والعنصػػرية، فػػي األراضػػي المحتمػػة، حتػػى فػػي ظػػؿ 
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د السػػمطة. ومعمػػـو أف إسػػرائيؿ تسػػتبيح كػػؿ المػػدف الفمسػػطينية، وتػػدخميا متػػى تشػػاء، وأنيػػا تسػػيطر عمػػى وجػػو 
لمذىاب مػف « تنسيؽ»المعابر الخارجية، وعمى شبكة الطرؽ الداخمية، وأف الرئيس أبو مازف ذاتو يحتاج إلى 

نيػػو الفمسػػطينيوف فػػي األراضػػي مكػػاف إلػػى آخػػر، ويحتػػاج إلػػى موافقػػة إسػػرائيمية لمخػػروج والػػدخوؿ، وىػػذا مػػا يعا
المحتمة، الذيف باتوا يشعروف أف وجود السمطة لػـ يضػؼ ليػـ سػوى سػمطة أخػرى، وسػوى أجيػزة أمنيػة زيػادة، 
وأنو يثقؿ عمييـ، عمى حريتيـ وتحػركيـ وعمػى مجػاليـ االقتصػادي والمعيشػي وحتػى عمػى إمكانيػات كفػاحيـ 

 ضد السياسات اإلسرائيمية.
حيػاة ماليػيف الفمسػطينييف »بتأكيػده أف «( اوكسػفاـ« )»وكالػة المسػاعدات الدوليػة»ريػر ولعؿ ىذا ما رصده تق

عامػػػػػًا، بسػػػػػبب مػػػػػا انتيجتػػػػػو الحكومػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية مػػػػػف توسػػػػػيع  11أصػػػػػبحت أسػػػػػوأ ممػػػػػا كانػػػػػت عميػػػػػو قبػػػػػؿ 
المناطؽ »ووصوؿ « ألفاً  411ألفًا إلى  151عدد المستوطنيف مف »ويذكر التقرير تضاعؼ «. لممستوطنات

بالمئػة(،  1و  0بالمئػة مػف األراضػي المحتمػة )بعػد أف كانػت بػيف  31تي تسيطر عمييػا إلػى مػا يربػو عمػى ال
فضػػاًل عمػػػا أدى إليػػػو نظػػػاـ نقػػػاط التفتػػػيش والقيػػػود األخػػرى، عمػػػى حركػػػة الفمسػػػطينييف وتجػػػارتيـ، مػػػف تقسػػػيـ 

نياؾ لالقتصاد. ألػؼ مبنػى فمسػطيني،  04ية، أزالت، خالؿ العشريف عامًا الماض»وأف إسرائيؿ « لمعائالت وا 
( والسػػؤاؿ المطػػروح ىنػػا إذا كػػاف الوضػػع 04/8، «الحيػػاة«. )»شػػممت منػػازؿ، وأنظمػػة ميػػاه، ومرافػػؽ زراعيػػة

ذا كػػػاف الفمسػػػطينيوف فػػػي األراضػػػي المحتمػػػة سيحصػػػموف عمػػػى مجػػػرد دولة/سػػػمطة، عمػػػى  عمػػػى ىػػػذا النحػػػو، وا 
 ؟ وىؿ ىذا يستحؽ فعاًل ىذه التنازالت؟حساب قضيتيـ وىويتيـ وحقوقيـ، فما معنى ىذه الدولة حقاً 

أيضػًا، لػػـ يػأت الػػرئيس الفمسػػطيني فػي خطابػػو عمػػى ذكػر معانػػاة الالجئػيف فػػي المخيمػػات، فػي سػػورية ولبنػػاف 
واألردف والعراؽ ومصر، وحرمانيـ مف الحقوؽ واليوية والوطف، بالدرجة المناسبة، ولـ يأت عمى قػدر مأسػاة 

لذيف طحنتيـ الحرب الدائرة في ىذا البمد، أو الػذيف شػّردتيـ األقػدار إلػى الػدوؿ الفمسطينييف السورييف، سواء ا
المجػػػػاورة، فػػػػي لبنػػػػاف واألردف ومصػػػػر وتركيػػػػا والعػػػػراؽ، والػػػػذيف يعػػػػانوف األمػػػػريف، مػػػػف دوف أف يمتفػػػػت أحػػػػد 

مػى لمعاناتيـ وعذاباتيـ، فسفارات السمطة ال تعتبر أف ذلؾ مػف اختصاصػيا، وحتػى أف اكثرىػا ال يتصػرؼ ع
نحػو إنسػاني الئػؽ، فػي حػيف أف القيػادة ال تنػأى بنفسػيا، فقػط، عػف الحػدث السػوري، وعػف معانػاة السػػورييف، 

نما ىي تنأى بنفسيا، أيضًا، عف ىذا الجزء مف الفمسطينييف.  وا 
ليست ثمة ىنا مطالبة لمقيادة بالعودة إلى خطاب التحرير، والكفاح المسمح، وحرب التحرير الشعبية، فيذا لػـ 

عد بمقدورىا، فضاًل عف أنو لـ يعد متاحًا في الظروؼ العربية والدولية، وبعد كؿ ما أحيط بيذه التجربة مف ي
مػػرارات وأثمػػاف. لكػػف ىػػذه القيػػادة بإمكانيػػا اسػػتعادة خطابيػػا المتعمػػؽ بالدولػػة الواحػػدة الديموقراطيػػة العممانيػػة، 

تنازعيػػا عمػػى الضػػفة، فمػػـ ال تصػػارعيا ىػػي عمػػى الػػذي أطمقتػػو أواخػػر السػػتينات، مػػثاًل، بخاّصػػة أف إسػػرائيؿ 
 كامؿ فمسطيف، بما يعيد االعتبار لمتطابؽ بيف األرض والشعب والقضية؟

التػي صػاغتيا بروحيػة االنتفاضػة « الحريػة واالسػتقالؿ»كما بإمكاف ىذه القيادة، عمػى األقػؿ، التمّسػؾ بوثيقػة 
يكػػوف مفيومػػًا أف التسػػوية ال تتحقّػػؽ بالتوّىمػػات  (. وفػػي كػػؿ األحػػواؿ ربمػػا ينبغػػي أف0877الشػػعبية األولػػى )

والتوّسالت، وال بإبداء حسف السموؾ والتنازالت، فمف دوف حػؽ تقريػر المصػير لمشػعب الفمسػطيني كمػو، ومػف 
دوف قػػػيـ الحريػػػة والمسػػػاواة والحقيقػػػة والعدالػػػة، يصػػػعب تخّيػػػؿ سػػػالـ أو حتػػػى تسػػػوية. ىػػػذا مػػػا تعّممػػػو تجربػػػة 

 ًا ىذا خطاب تراجيدي بامتياز لواحدة مف أكثر قضايا الشعوب تراجيدية في العالـ.الصراع مع إسرائيؿ. حقّ 
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 د. ماىر تيسير الطباع
بػػػاريس  كأحػػػد  فػػػي مدينػػػة 18/3/0883تػػػـ توقيػػػع اتفاقيػػػة بػػػاريس االقتصػػػادية قبػػػؿ عشػػػروف عامػػػا   بتػػػاريخ 

المالحػػؽ اليامػػة التفاقيػػة أوسػػػمو و كػػاف مػػف المفتػػػرض أف تكػػوف فتػػرة تمػػؾ االتفاقيػػػة لممرحمػػة االنتقاليػػة لمػػػدة 
 خمس سنوات   لكف لألسؼ الشديد استمرت حتى يومنا ىذا.

وبعد مرور عشروف عاما عمى توقيع اتفاقية باريس االقتصادية   أصبحت مف الزمف الماضػي حيػث أنيػا لػـ 
طػػػى أي فائػػػدة أو تضػػػيؼ أي عائػػػد عمػػػى االقتصػػػاد الفمسػػػطيني   بػػػؿ سػػػاىـ اسػػػتغالؿ الجانػػػب اإلسػػػرائيمي تع

لبنودىا وتفريغيا مف محتواىا وعدـ تعديميا وتطويرىا بما يتالئـ مع المتغيرات االقتصادية المحمية و العالمية 
التفاقيػػػة أضػػػعفت القػػػدرة عمػػػى إلػػػى تػػػدىور حػػػاؿ االقتصػػػاد الفمسػػػطيني و الحػػػد مػػػف نمػػػوه ونشػػػاطو   كمػػػا أف ا

اإلنتاج واستغالؿ األرض والموارد الطبيعية الفمسػطينية وتطػوير التجػارة والصػناعة والزراعػة و االسػتثمار فػي 
 فمسطيف.

وسػػػاىمت اتفاقيػػػة بػػػاريس االقتصػػػادية فػػػي تحجػػػيـ دور السػػػمطة وعػػػدـ سػػػيطرتيا عمػػػى المصػػػادر الطبيعيػػػة و 
فمسػطيني الناشػئ ذات النمػو المحػدود باالقتصػاد اإلسػرائيمي القػوي ذات المعابر الحدودية وربطت االقتصاد ال

النمو الكبير والذي اعتبره  البنؾ الدولي مف ضمف أفضؿ االقتصاديات في العالـ   مما كاف لو األثر الكبير 
في إضعاؼ و تدىور االقتصاد الفمسطيني وحدوث فجوة كبيرة بيف مستوى المعيشػة لػدي الطػرفيف حيػث بمػغ 

شيكؿ شػيريا   وىػذا يػوازي ثػالث أضػعاؼ الحػد األدنػى لألجػور فػي  3211لحد األدنى لألجور في إسرائيؿ ا
شيكمشػػيريا  وىػػو أقػػؿ مػػف خػػط الفقػػر الػػوطني فػػي  0341المنػػاطؽ الفمسػػطينية والػػذي تػػـ إقػػراره حػػديثا وبمػػغ 

ب الفػرد مػف إجمػالي   كمػا يوجػد فجػوة كبيػرة بػيف نصػي 1100شػيكؿ شػيريا لمعػاـ  1182فمسطيف الذي يبمغ 
دوالر    179821الدخؿ القومي لدى الطرفيف حيث بمغ نصيب الفرد مف إجمالي الدخؿ القػومي فػي إسػرائيؿ 

دوالر   ىػػػػذا بػػػػالرغـ مػػػػف التقػػػػارب الكبيػػػػر فػػػػي أسػػػػعار المػػػػواد  0503بينمػػػػا يبمػػػػغ فػػػػي المنػػػػاطؽ الفمسػػػػطينية 
 االستيالكية و األساسية لدى الطرفيف.

اإلسرائيمية إلى ضعؼ كافػة األنشػطة االقتصػادية الفمسػطينية   ممػا تسػبب فػي ارتفػاع  كما ساىمت المعيقات
%  حيث بمغ عدد العاطميف عف العمؿ حسب تعريػؼ منظمػة العمػؿ 1105معدالت البطالة في فمسطيف إلى 

ألػؼ فػي الضػفة  015، منيـ حوالي 1102ألؼ شخص في فمسطيف خالؿ الربع الثاني  123الدولية حوالي 
ألػػؼ فػػي قطػػاع غػػزة.   مػػا يػػزاؿ التفػػاوت كبيػػرًا فػػي معػػدؿ البطالػػة بػػيف الضػػفة الغربيػػة  017ربيػػة وحػػوالي الغ

% فػي الضػفة الغربيػة   بينمػا يبمػغ معػدؿ 0507% في قطػاع غػزة مقابػؿ 1608وقطاع غزة حيث بمغ المعدؿ 
القتصػػػاد الفمسػػػطيني % وىػػػذا يوضػػػح الفجػػػوة الكبيػػػرة الموجػػػودة بػػػيف نشػػػاط  ونمػػػو ا508البطالػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ 

 واإلسرائيمي.
ومف أىـ بنود اتفاقية باريس ربػط ضػريبة القيمػة المضػافة بػيف المنػاطؽ الفمسػطينية و اإلسػرائيمية و اسػتخداـ 
الغػػػالؼ الجمركػػػي اإلسػػػرائيمي   حيػػػث يػػػتحكـ الجانػػػب اإلسػػػرائيمي بنسػػػب الضػػػريبة المضػػػافة بمػػػا يػػػتالئـ مػػػع 

% و فػي 07نسػبة الضػريبة المضػافة فػي المنػاطؽ اإلسػرائيمية حاليػا  األوضاع االقتصادية في إسرائيؿ وتبمغ
% حسػػػػػب اتفػػػػػاؽ بػػػػػاريس 1% حيػػػػػث أف الفػػػػػرؽ المسػػػػػموح بػػػػػة يجػػػػػب أال يتجػػػػػاوز 05المنػػػػػاطؽ الفمسػػػػػطينية 

% فػػػي المنػػػاطؽ الفمسػػػطينية قبػػػؿ رفػػػع 0304االقتصػػػادي   وممػػػا يػػػذكر بػػػأف نسػػػبة الضػػػريبة المضػػػافة كانػػػت 
بب فػػي زيػػادة األسػػعار عمػػى المسػػتيمكيف   و زيػػادة تكػػاليؼ اإلنتػػاج لممنتجػػات إسػػرائيؿ النسػػبة   و ىػػو مػػا تسػػ

الوطنيػػة    األمػػر الػػذي أثػػر بشػػكؿ سػػمبي عمػػى المػػواطنيف و حمميػػـ أعبػػاء ماليػػة إضػػافية دفعػػتيـ فػػي الفتػػرة 
 األخيرة لمتظاىر ضد الغالء و السياسات االقتصادية.
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صػادية أسػعار المحروقػات بالمنػاطؽ الفمسػطينية بالتسػػعيرة كمػا ربطػت إسػرائيؿ مػف خػالؿ اتفاقيػة بػػاريس االقت
% مػػػف السػػػعر الرسػػػمي النيػػػائي 04اإلسػػػرائيمية   مػػػع السػػػماح بوجػػػود فػػػرؽ لممسػػػتيمؾ الفمسػػػطيني ال يتجػػػاوز 

شػػيكؿ عػػف كػػؿ لتػػر مػػف  2لممسػتيمؾ فػػي إسػػرائيؿ   وتحصػػؿ إسػػرائيؿ عمػػى مػػا يعػػرؼ "بضػريبة البمػػو" البالغػػة 
اء في "إسرائيؿ" أو في منػاطؽ السػمطة الفمسػطينية ىػذا باإلضػافة إلػي ضػريبةالقيمة مشتقات البتروؿ يباع سو 

 204%   و ىذا يعني أف كؿ لتر مف مشتاقات البتروؿ يباع في السوؽ يتحمؿ ما قيمتو 07المضافة البالغة 
ب % مف سعر المتر يذىب لصالح الضػرائب   وتعتبػر ىػذه النسػبة مػف أعمػى النسػ41شيكؿ و ىو ما يشكؿ 

 في العالـ.
كمػػا منحػػت اتفاقيػػة بػػاريس االقتصػػادية الحػػؽ لمجانػػب اإلسػػرائيمي بتحصػػيؿ كافػػة الضػػرائب و الجمػػارؾ عمػػى 
الػػواردات الفمسػػطينية و عمػػى المبيعػػات اإلسػػرائيمية فػػي األسػػواؽ الفمسػػطينية ومػػف ثػػـ تحويػػؿ تمػػؾ األمػػواؿ إلػػى 

اسػتخداميا لالبتػزاز السياسػي و ىػو مػا سػاىـ  حساب السمطة   مما أدي إلى  تحكػـ إسػرائيؿ بتمػؾ األمػواؿ و
في أزمة السمطة المالية   كما أدى عدـ سيطرة السمطة عمى المعابر إلى انتشار التيرب الضريبي   وبحسب 

% مف 06أحدث تقرير لألونكتاد فإف الضرائب غير المسددة عف السمع الميربة التي تأتي مف إسرائيؿ تمثؿ 
% مػػف 07، وىػو مػا يكفػي لتغطيػة  1101مميػوف دوالر فػي عػاـ  214أي نحػو  مجمػوع اإليػرادات الضػريبية

فاتورة األجور التي تدفعيا السمطة   و وفقا التفاقية باريس االقتصادية يفترض أف تحوؿ إسرائيؿ إلى السمطة 
 اإليرادات المتسربة مف الضرائب عمى الواردات المباشرة وغير المباشرة.

ة لتطػوير و تعػديؿ اتفاقيػة بػاريس االقتصػادية بمػا يػتالءـ مػع المتغيػرات الحاليػة والمطموب اآلف السػعي بجديػ
المحميػػة و الدوليػػة و ضػػرورة إعطػػاء أولويػػة لمجوانػػب االقتصػػادية والمعػػابر فػػي أي اتفاقيػػة سياسػػية مسػػتقبمية 

عطاء ضمانات بحرية حركة البضائع عمي المعابر التجارية وحرية حركة اإلفراد عمي المعابر  الدولية عمى وا 
 مدار العاـ.

 5/00/5000، وكالة فمسطين اليوم االخبارية
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االميركػػي. فقػػد سػػمح أكثػػر الشػػعب فػػي الواليػػات  –حػػدث خمػػؿ مػػا فػػي الشػػير االخيػػر فػػي التنػػاغـ االسػػرائيمي 
ىو: فقػد أظيػر عػدـ رغبػة سػافرا فػي المتحدة، ويا لو مف وقػح، لنفسػو بػأف يخػالؼ مػرتيف موقػؼ بنيػاميف نتنيػا

توسػػيع المشػػاركة العسػػكرية لبمػػده فػػي الشػػرؽ االوسػػط واليجػػـو عمػػى سػػوريا، وىػػو يؤيػػد تفاوضػػا دبموماسػػيا مػػع 
 ايراف. ولندع الشعب. إف االسوأ ىو أنو تبيف أف الرئيس باراؾ اوباما يصغي الى ما يفكر بو الجميور.

اء مػػف جانػػب الحمػػائـ فػػي الخريطػػة السياسػػية برىػػاف يػػأتي فػػي إف ىػػذا الخمػػؿ ىػػو عنػػد معارضػػي رئػػيس الػػوزر 
المستقبؿ عمى أف الواليات المتحدة ستضغط في ىذه المرة عمى اسرائيؿ، فيؿ أخذ يتشكؿ تغير اميركػي فيمػا 

 يتعمؽ بحؿ مشكمة االحتالؿ االسرائيمي؟.
سػػتوى فػػي االدارة كػػاف يمكػػف الحصػػوؿ عمػػى نػػوع مػػف الجػػواب فػػي المػػدح الػػذي صػػدر عػػف مسػػؤوؿ رفيػػع الم

(. فيػػا ىػػو ذا التمميػػذ المتمػػرد أبػػو مػػازف 0/01االميركيػػة لمحمػػود عبػػاس عمػػى مسػػامع بػػاراؾ ربيػػد )"ىػػآرتس" 
حّسف تحصيمو فػي المدرسػة التػي تػديرىا الواليػات المتحػدة. "لػـ تكػف خطبتػو مجابيػة وعدوانيػة كمػا كانػت فػي 

مػف جانػب واحػد"، قػاؿ المسػؤوؿ الرفيػع المسػتوى  سنوات خمت. ولـ يعد الفمسػطينيوف يػدفعوف قػدما بػاجراءات
دولػػة  082ولػػـ يخجػػؿ مػػف اسػػتعماؿ لغػػة الواليػػة. ونقػػوؿ بالمناسػػبة إف التوجػػو الػػى االمػػـ المتحػػدة التػػي تجمػػع 
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كاف خطوة عديدة األطراؼ عمى نحو واضح وتوجيا الى عالـ ليس مؤلفا مف اسرائيؿ والواليات المتحػدة فقػط 
 كما تعمموف.
از كبير الدارة اوباما في المجػاؿ االسػرائيمي الفمسػطيني كػاف أنيػا تخمػت لمجانػب القػوي وسػمحت إف آخر انج

السػػرائيؿ باالسػػتمرار عمػػى خطواتيػػا األحاديػػة الجانػػب اليوجػػاء. وفػػي مقابػػؿ ذلػػؾ فرضػػت عمػػى زعػػيـ الطػػرؼ 
تػأثير االنضػماـ الػى  الضعيؼ أال يفي بوعوده لشعبو. فقد عاد أبو مػازف الػى التفػاوض صػادًا )لممػرة الثانيػة(

مؤسسات دولية ومتخميا عف الطمب في الحد األدنى وىو أف تكؼ اسرائيؿ عف بث قنابؿ عنقودية عمى ىيئة 
مستوطنات. لكف أربما أخذت تتييأ وراء الكممات المستكبرة وسائؿ االقناع النوعية التي لـ تسػتعمؿ الػى اآلف 

صفنا الواليات المتحدة كما قصفت دوال اخرى استخفت بالقانوف كي تنفذ اسرائيؿ قرارات االمـ المتحدة؟ لف تق
الػػػدولي )العػػػراؽ وجميوريػػػة الصػػػرب(. ولػػػف تضػػػرب عمينػػػا حصػػػارا الػػػى درجػػػة االضػػػرار بالغػػػذاء والػػػدواء كمػػػا 

 ضربت عمى العراؽ وايراف. فبقيت المساعدة المالية.
ف مػف ىػذا العػاـ أف اسػرائيؿ حصػمت ذكر في بحث لجياز التحقيؽ التابع لمجمػس النػواب االميركػي فػي نيسػا

مميار دوالر، وىو شيء يجعميا في مقدمة الحاصػالت عمػى  007مف الواليات المتحدة منذ نشأت عمى مبمغ 
فػػػي المئػػػة مػػػف  41سػػػيكوف  1103المسػػػاعدة الخارجيػػػة االميركيػػػة منػػػذ كانػػػت الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة. فػػػي 

لشػػراء السػػالح مخصصػػا السػػرائيؿ. ومػػف الواضػػح مػػع  المسػػاعدة الخارجيػػة التػػي سػػيطمب الػػرئيس تخصيصػػيا
مبػػالغ كيػػذه أف كممػػة "مسػػاعدة" ىػػي كاذبػػة. فاميركػػا تػػدفع ثمنػػا كػػامال عػػف خػػدمات أمنيػػة واسػػتخبارية تحصػػؿ 
عمييػػػا مػػػف اسػػػرائيؿ وعػػػف االشػػػتراؾ فػػػي المصػػػالح بػػػيف القػػػوى الكبػػػرى التػػػي تشػػػكمت بينيمػػػا وبػػػيف الشػػػركات 

السػالح مػا بعػػد الحػديث. فكيػؼ سػتكؼ االدارة اذا عػف دفػع ىػذه المبػػالغ  االنتاجيػة الضػخمة فييمػا فػي مجػاؿ
 باعتبار ذلؾ وسيمة ضغط؟.

ال توشؾ الواليات المتحدة أف تضغط عمى اسرائيؿ، أو ما بقيت جماعة ضغط السالح وحػزاـ الحمػؼ الجديػد 
ـو تعنػػػي أف واشػػػنطف والمػػػاؿ والصػػػوت الييوديػػػاف تػػػرى كميػػػا "الػػػرأي العػػػاـ االميركػػػي". إف جيػػػود السػػػالـ اليػػػ

ستسػػتمر عمػػى الضػػغط عمػػى الجانػػب القابػػؿ لمضػػغط عميػػو. فيػػؿ يسػػتطيع عبػػاس أف يقنػػع شػػعبو بػػأف اتحػػاد 
المحابس الفمسطينية في الضفة الغربية )بال غزة( ىو تسوية دائمة معقولػة؟ وىػؿ يجيػز لنفسػو أف يوقػع عمػى 

أرضػى الواليػات المتحػدة، أنػو حػاكـ فػرد ال كتاب االستسػالـ كمػا تطمػب اسػرائيؿ؟ لقػد أثبػت عبػاس نفسػو بمػا 
يحتػػاج الػػى مؤسسػػات واجػػراءات ديمقراطيػػة. لكنػػو يعمػػـ ايضػػا أف توقيعػػا كيػػذا لػػف يكػػوف مسػػاويا لمحبػػر الػػذي 

 سينفؽ فيو.
 5/00/5000، ىآرتس
 0/00/5000، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 حل الشيخ رائد صالح السيل ;8

 رؤوبيف باركو
ورفاقػػو فػػي مشػػكمة شػػديدة، فقػػد أصػػبح الراديكػػاليوف االسػػالميوف المتطرفػػوف أمثػػاليـ إف الشػػيخ رائػػد صػػالح ‘ 

ماتيمػػيف ومنبػػوذيف فػػي الػػدوؿ العربيػػة وفػػي العػػالـ بسػػبب االعمػػاؿ االرىابيػػة التػػي يقػػوـ بيػػا رفػػاقيـ المتطرفػػوف 
يػػزة أمنيػػة عمػػى مػػدنييف أبريػػاء. وقػػد أصػػبحت الحركػػات االسػػالمية اآلف وأمواليػػا وناشػػطو دعوتيػػا ىػػدفا الج

وقائية في العالـ كمو، وأصبحت تسبب خوفػا شػديدا بػيف السػكاف فػي الغػرب. وأصػبح االسػالـ المتطػرؼ ياػرى 
 في العالـ اآلف ميددا لمحرية والحياة السوية.
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يسػػود الخػػوؼ والػػرفض اآلف فػػي مواجيػػة الشػػيوخ الػػذيف يريػػدوف أف يعتنػػؽ العػػالـ االسػػالـ بػػالقوة. وياسػػمى ىػػذا 
ىػػػو خػػػوؼ غيػػػر منطقػػػي وغيػػػر ماعمػػػؿ. بيػػػد أف ’ الرىػػػاب‘، ألف ’رىػػػاب االسػػػالـ‘ صػػػدؽ الخػػػوؼ الحػػػؽ بػػػال

التحػػريض واالرىػػاب المػػذيف يسػػتعمميما المتطرفػػوف االسػػالميوف ىمػػا بيقػػيف سػػبب عقالنػػي لمخػػوؼ مػػنيـ. إف 
ح حينما ظنوا أف الشرؽ االوسط سيصب’ الربيع االسالمي‘النشوة التي شعر بيا شيوخ كرائد صالح في بداية 

ممرا يفضي الى خالفة اسالمية تقود البشر جميعػا، إف ىػذا الشػرؽ االوسػط أصػبح خػالؿ زمػف قصػير ظممػة 
يقتؿ بيا المسمموف بعضيـ بعضا وينقض فييا ارىابيوف اسالميوف عمى دوؿ اسالمية نازفة ويفجر ’ جاىمية‘

يرفضيا اآلف الجسـ العربػي  بعضيـ بعضا. واذا كنا نتحدث عف االمراض، فاف الظاىرة االسالمية المتطرفة
االسػػالمي المعتػػدؿ وكأنيػػا مػػرض فيروسػػي: إف الجسػػـ االسػػالمي يػػرفض المتطػػرفيف وييػػاجـ نفسػػو ويقضػػي 

 عمى نفسو.
إف مشكمة صالح أنو ال توجد امكانية اآلف التياـ الييود بما يحدث، فيػـ غيػر ماتػدخميف لكنػو ال يتخمػى عػف 

ولػيس ’. إنيػـ ياػدبروف ليػدـ المسػجد األقصػى‘ا فػي كارثػة االسػالـ؟ ذلؾ. فكيػؼ ياشػرؾ الييػود باعتبػارىـ سػبب
الحديث عػف حيمػة جديػدة. ففػي كػؿ مػرة وصػؿ فييػا زعمػاء السػمطة الفمسػطينية أو حمػاس الػى طريػؽ مسػدود 
اسػػتعمموا أمػػر المسػػجد األقصػػى مافجػػرا ألحػػداث شػػغب، كػػي يعيػػدوا مصػػابيح وسػػائؿ االعػػالـ الػػى منطقتنػػا. 

ب السياسػػػي لحمػػػاس خالػػػد مشػػػعؿ أف يشػػػعؿ النػػػار فػػػي العػػػالـ االسػػػالمي حػػػوؿ قضػػػية ويحػػػاوؿ رئػػػيس المكتػػػ
االقصى، كي يوحد العػرب حػوؿ ىػذا الموضػوع، ربمػا كػي يكػؼ بعضػيـ عػف قتػؿ بعػض. ويقػوؿ مشػعؿ فػي 

إف األقصى ليس مشكمة الفمسطينييف فقط، بؿ مشكمة العػالـ ’ الجزيرة‘االعالف الذي ياذاع مرة بعد اخرى في 
 ي كمو.االسالم

إف كػػؿ شػػيء اآلف حػػوؿ اسػػرائيؿ يتفجػػر. فقػػد أصػػبحت مسػػاجد قديمػػة نػػادرة مػػع ماصػػمييا أنقاضػػا عمػػى أيػػدي 
متطػػرفيف اسػػالمييف فػػي العػػراؽ ولبنػػاف وسػػورية وفػػي مصػػر، وأمػػـ العػػالـ صػػامتة. وىػػي تصػػمت ايضػػا حينمػػا 

قابػػؿ ذلػػؾ يترصػػد يحػػرؽ متطرفػػوف اسػػالميوف مػػف أبنػػاء حركػػة الشػػيخ رائػػد صػػالح كنػػائس فػػي مصػػر. وفػػي م
كثيػػروف ييوديػػا يصػػمي فػػي باحػػة جبػػؿ الييكػػؿ، فيػػذه فػػي نظػػرىـ ىػػي المػػؤامرة عمػػى االسػػالـ ويجػػب تجريػػد 

 ’.غير التقميدي‘اسرائيؿ مف سالحيا 
يصبح الشيخ صالح خائب األمؿ حينما يتفجر كؿ شيء حولو ويسود اليدوء في اسػرائيؿ. ومػا زالػت محطػة 

ير قطر خاصة، تساعد االخواف المسمميف وتػوابعيـ االرىابيػة وتحػرض عمػى بمساعدة كثيفة مف أم’ الجزيرة‘
فػػي سػػورية ’. االحػػتالؿ الصػػييوني’أعػػداء الحركػػة الثالثػػة: نظػػاـ بشػػار السػػوري، ونظػػاـ السيسػػي المصػػري و

، وصػودرت ’االخػواف‘يقتموف االسالمييف. وفي مصر يزنوف اخراج الحركة خارج القانوف ويسػجنوف ويقتمػوف 
 وأعاد المصريوف الى قطر ممياري دوالر احتجاجا.’. الجزيرة’اعتقؿ مراسموف لػمعدات و 

’. سورية’و’ مصر’و’ االقصى في خطر‘إف الدوافع التي يحرض الشيخ صالح حوليا ال صمة بينيا وىي: 
إف صالح في حقيقة األمر مقػاوؿ ثػانوي لحركػة االخػواف المسػمميف العالميػة. وىػو يشػتيي قمػيال مػف الصػيت 

ثيرا مػف المػاؿ وياػراد أف يكػوف بالػدوالر. فػي مظػاىرة قػاـ بيػا صػالح فػي المػدة االخيػرة فػي أـ الفحػـ شػارؾ وك
فييا ثالثوف ألفا أبرز مع عدـ رغبػة فػي ذلػؾ دوره باعتبػاره بطػؿ الديمقراطيػة االسػرائيمية. والتنػاقض المنطقػي 

نصري ويرفضوف االنفصاؿ عنا. وحينما ىو أف االسالمييف في أـ الفحـ يحتجوف عمى االحتالؿ والفصؿ الع
 نقذفيـ بأنيـ متطرفوف ينافقوف ويشيروف في اغتراب واتياـ الى صالح.
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إف االسػػالـ العػػالمي مشػػغوؿ باالرىػػاب، والشػػيخ صػػالح قمػػؽ ويسػػتعد لصػػرؼ االنتبػػاه العػػالمي إلينػػا بواسػػطة 
في خطر متزايد ىـ الشيخ صالح بيد أف الذيف أصبحوا ’. األقصى في خطر‘اخالؿ بالنظاـ واستعماؿ زناد 

 ورفاقو المجاىدوف في العالـ االسالمي وفي الغرب.
 5/00/5000اليوم  إسرائيل

 0/00/5000، القدس العربي، لندن
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