
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 والفمسطينييف "إسرائيؿ"األمف ىو مفتاح السالـ بيف : نتنياىو
 االستيطاف غير شرعي ولف نقبؿ أي تواجد عسكري إسرائيمي عمى أراضي دولة فمسطيف: السمطة

 % 07بنسبة  بالضفة كثفت مشروعات البناء االستيطاني "إسرائيؿ": اآلف"السالـ "
 والفمسطينييف عمى وشؾ االنفجار بسبب خالفات حوؿ الحدود "إسرائيؿ"معاريؼ: المفاوضات بيف 

 ية اإلسرائيمي السابؽ في مطار ىيثرو ببريطانيااحتجاز قائد البحر  :يديعوت أحرنوت

 يمصػػػر لػػػـ تجػػػدد لػػػ: أبػػػو مػػػرزوؽ
.. العالقػػػػػػة بػػػػػػيف القػػػػػػاىرة اإلقامػػػػػػة
بعػػػد عػػػػزؿ مرسػػػػي تػػػػ ثرت وحمػػػاس 

  لـ تقطعلكنيا 
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يغطي ىذا العدد أيػاـ عيػد األضػحى المبػارؾ 
لنشػػرةب باإلضػػافة إلػػى الػػذي احتجبػػت فيػػو ا

 .جمعةىذا اليوـ ال
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 لـ تقطعرسي لكنيا بعد عزؿ مت ثرت  القاىرة وحماس .. العالقةاإلقامة يمصر لـ تجدد ل: مرزوؽأبو  5
الػدكتور  نائب رئيس المكتب السياسػي لحركػة حمػاس الفضائية "المياديف"غزة ػ أشرؼ الهور4 استضافت قناة 

 أبو مرزوؽ مف العاصمة المصرية القاهرة.موسى 
العالقػػة الحاليػػة بعػػد ، عػػف قػػدمت لػػ  مػػة بدايػػة انطػػالؽ الحمقػػةأجػػاب أبػػو مػػرزوؽ فػػي المقابمػػة عػػف تسػػاؤ ت و 

رئيس مرسي مة مصر، وكذلؾ عف شكؿ العالقػة ومػا يثػار حػوؿ المصػالحة مػة سػوريا، وا تصػا ت عزؿ ال
 بإيراف وحزب اهلل، ودوؿ الخميج.

أبو مرزوؽ أن  لـ يطمب من  الرحيؿ مف القاهرة عمى خمفية األحداث والتوتر القائـ  موسى قاؿبداية الحديث 
النهاية تبنى عمى حقائؽ و  تبنى عمى إشاعات، فػي  بيف حماس ومصر. وقاؿ أف وجهة النظر الرسمية في

 إشارة إلى اتهاـ الحركة مف قبؿ وسائؿ اإلعالـ بالمشاركة في أحداث مصر لصالح اإلخواف المسمميف.
أف حديث وزير الخارجية المصػري حػوؿ توجيػ  ضػربات لحمػاس  نائب رئيس المكتب السياسي لحماس وقاؿ

بؿ مف المستحيؿ أف يقػـو الجػيش المصػري الػذي هػو سػند لكػؿ العػرب  ليس في محم ، وأكد أن  مف الصعب
أف يّوج  سالح  لقطاع غزة تحديػدا. أبػو مػرزوؽ قػاؿ أف حمػاس تتعامػؿ مػة جهػاز المخػابرات فػي الترتيبػات 
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المشتركة، منذ عهد الرئيس حسني مبارؾ، ثـ في عهد المجمػس العسػكري، وفػي عهػد الػرئيس مرسػي، وحتػى 
 اآلف.

ؿ المقاءات التي ترتب بيف حماس والمسئوليف في مصر، بما فيهـ الرئيس مرسي كانت مف ترتيب وقاؿ أف ك
 جهاز المخابرات.

وفي سياؽ حديث  قاؿ أبػو مػرزوؽ أف حمػاس لػـ تطمػب عقػد لقائػ  مػة الفريػؽ أوؿ عبػد الفتػاح السيسػي وزيػر 
تػثثرت ولػـ تعقػد أي لقػاءات الدفاع، وأوضح أف العالقػات مػة مصػر منػذ ثػالث شػهور أي بعػد عػزؿ مرسػي، 

 لكنها لـ تقطة.
وتطرؽ إلى الهجـو الذي تتعػرض لػ  حمػاس فػي مصػر فػي هػذت األوقػات، وأشػار أبػو مػرزوؽ الػى أف حركػة 

 .′حركة مقاومة وتنشد العالقة مة الجمية"حماس تثبت لمجمية أنها 
لسيسي وتدعـ مرسي، بما أبو مرزوؽ سئؿ عف المسيرات التي نظمت في غزة مف قبؿ نشطاء حماس تنتقد ا

  "،  فتا إلى أف حماس "هناؾ انقساـ في الشارع الفمسطيني خاصة في غزة"فيها وسائؿ إعالـ حماس، فرّد 
. هنػػػا سػػػئؿ أبػػػو مػػػرزوؽ إف كػػػاف هنػػػاؾ خػػػالؼ فػػػي داخػػػؿ المكتػػػب ′تسػػػتطية أف تػػػتحكـ فػػػي عواطػػػؼ النػػػاس

، وأن  لـ "اسي بالتدخؿ في الشثف المصريلـ يتحدث أي مسئوؿ في المكتب السي"حوؿ مصر، قاؿ  السياسي
مصػػالحنا ومسػػتقبمنا موجػػودة مػػة مصػػر و  "يػػتـ التعػػرض لمفريػػؽ أوؿ السيسػػي، وقػػاؿ مشػػيدا بثهميػػة مصػػر 

و  يمكػػف أف  "خػػط أحمػػر"وعػػاد وجػػدد كالمػػ  بػػثف الجػػيش المصػػري "يسػػتطية أحػػد أف يقفػػز عػػف هػػذت الحقيقػػة
 في ساحة مصر. يهاجـ، وأكد أن    يوجد أي متورط مف حماس

ضمف تثثر العالقة مة مصر كشؼ أبو مرزوؽ أف المجنة المشتركة بػيف مصػر وغػزة مكونػة مػف شخصػيات 
 يونيو. 30أمنية وعسكرية لـ تعقد اجتماع منذ 

 وكشؼ المسئوؿ الرفية في حركة حماس أف مصر لـ تجدد ل  إقامت  في القاهرة.
، فقػاؿ أف موقػؼ حمػاس مػف األزمػة السػورية لػـ يت يػر منػذ المقاء جاء أيضا عمى العالقة بيف حماس وسوريا

اند عها، ويتمثؿ بالوقوؼ مػة حػؽ الشػعوب العربيػة وضػد اسػتخداـ القػوة مػف األنظمػة، وضػد اسػتخداـ القػوة 
والسػػالح مػػف قبػػؿ الشػػعوب. فػػي السػػياؽ نفػػى أيضػػا أف تكػػوف حمػػاس قػػد عقػػدت لقػػاءات مػػة قػػو  المعارضػػة 

 ركت  القائـ عمى عدـ التدخؿ بالشثف السوري.السورية، وعاد وأكد موقؼ ح
وفػػػي اإلطػػػار قػػػاؿ أيضػػػا أف رئػػػيس المكتػػػب السياسػػػي خالػػػد مشػػػعؿ رفػػػة عػػػف طريػػػؽ الخطػػػث عمػػػـ المعارضػػػة 

 السورية.
وأقر أبػو مػرزوؽ بتػثثر عالقػات حمػاس بػإيراف بعػد خػروج الحركػة مػف سػوريا وذهػاب قادتهػا إلػى قطػر، لكنػ  

، مة إيراف وأنها كانت الدولة األكثر دعما ومساعدة لمحركة، لكن  قاؿ أف "عالقة متينة"أكد عمى أف لحماس 
 الدعـ أصبح ضعيفا بسبب الموقؼ مة سوريا.

، وقػػػاؿ أف الممػػػػؾ "فػػػاترة لكنهػػػا لػػػـ تنقطػػػة"ممػػػؼ العالقػػػات الخػػػامس كػػػاف عػػػف السػػػعودية، فقػػػػاؿ أف العالقػػػة 
، واسػت رب "مسػئولية عػف فشػؿ ا تفػاؽ (مكػة وحممها ظممػا ال ا تجات الحركة حماسأخذ موقفا سمبي"السعودي 

 مف الموقؼ تجات حماس، خاصة وأنها   تواج  سياسة العداء لها بالمثؿ.
السعودية كانت قد رعت اتفاؽ مكة الػذي أفضػى لتشػكيؿ حكومػة الوحػدة، التػي انهػارت بسػيطرة حمػاس عمػى 

 غزة.
، وقػػاؿ أنهػػا لػػـ تنقطػػة نهائيػػا لكنهػػا لػػـ تكػػف أبػػو مػػرزوؽ تطػػرؽ لممػػؼ العالقػػات مػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة

 قوية.
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حمػػاس، وقػػاؿ أف عالقػػة  "إسػػتراتيجية"ولػػـ يرجػػة السػػبب فػػي سػػوء عالقػػة حمػػاس اآلف باألنظمػػة العربيػػة إلػػى 
 حماس كانت ممتازة مة محوري ا عتداؿ والممانعة.

ف كانت حماس مف اإلخػواف المسػمميف، لكننػا حركػة مقاومػة ولسػنا برنػام"وأضاؼ  ج إصػالحيا، ونحػف جػزء وا 
 ، وقاؿ أف المنطقة تعيش في مرحمة مخاض عسير."مف الت يرات في المنطقة

وقػػاؿ أف مواقػػؼ الحركػػة ربمػػا تت يػػر فػػي ظػػؿ ظػػروؼ المنطقػػة، وأف هنػػاؾ مواقػػؼ سػػتت ير سػػتكوف لصػػالح 
 حماس.

ديػػدة، ألف وقػػاؿ أنػػ  لػػيس ضػػروريا ت ييػػر خالػػد مشػػعؿ كمسػػئوؿ أوؿ عػػف الحركػػة حتػػى تكػػوف هنػػاؾ قػػراءة ج
قػػرارات الحركػػة اتخػػذت بالشػػور ، وأضػػاؼ أف مشػػعؿ لػػيس وحػػدة الػػذي يتخػػذ قػػرارات الحركػػة، لكنػػ  أهػػـ قػػادة 

 حماس، وقاؿ أن    يوجد أي خالؼ أو برود مة مشعؿ.
 50/57/1753القدس العربي 

 
 راضي المقدسةويدعوه لزيارة األ  بابا الفاتيكافعباس يجتمع مع  2

ا الرئيس الفمسطيني محمود عباس يوـ الخميس البابا فرنسيس لزيارة ا راضي أحمد حسف4 دع -الفاتيكاف
 المقدسة وذلؾ بعد دعوة مماثمة مف اسرائيؿ.

دقيقة مة البابا في القصر البابوي بالفاتيكاف "وجهت ل  دعوة  30وقاؿ عباس بعد اجتماع خاص استمر 
 لزيارة ا راضي المقدسة".

قدـ البابا لعباس قمما قائال ل  "بالتثكيد هناؾ كثير مف ا شياء التي يجب  وبعد الجزء الخاص مف ا جتماع
 عميؾ اف توقعها."

 ورد عباس بقول  "آمؿ اف أوقة بهذا القمـ معاهدة سالـ مة اسرائيؿ".
وقاؿ الفاتيكاف في بياف إف عباس وفرنسيس ناقشا الحرب األهمية في سوريا وآفاؽ السالـ بيف إسرائيؿ 

 يف.والفمسطيني
وفي تكرار لمنبرة التي تحدث بها عندما زار بيريس البابا في ابريؿ نيساف حث الفاتيكاف الطرفيف عمى اتخاذ 

 قرارات "شجاعة وحازمة" لتحقيؽ السالـ بمساعدة المجتمة الدولي.
 17/10/2013وكالة رويترز لألنباءب 

 
  ": عباس يينئ السيسي بعيد االضحىبرس"قدس  3

ر فمسطيني رسمي إف رئيس السمطة الفمسطينية، محمود عباس، هنث في اتصاؿ هاتفي، قاؿ مصد: راـ اهلل
 ، وزير الدفاع في مصر الفريؽ اوؿ عبد الفتاح السيسي، بعيد األضحى 10|11مساء أمس الثالثاء (

المبارؾ. وكاف األخير قاد انقالبا عسكريا بالتحالؼ مة قو  سياسية، وتـ عزؿ الرئيس المنتخب محمد 
 سي، واعتقال  مة العشرات مف قيادة جماعة "اإلخواف المسمميف"مر 
الرئيس عباس أعرب عف أمم  أف "تنعـ أرض الكنانة وشعبها با ستقرار واألمف والوئاـ  وذكر المصدر أف 

 والتقدـ واألزدهار"، عمى حد تعبيرت.
عرضت لممعاناة التي يعيشها ولـ يذكر المصدر مزيدا مف التفاصيؿ عف فحو  المكالمة وما إذا كانت قد ت

لحصارها عمى  الفمسطينيوف في مصر والحرب اإلعالمي ضدهـ، و  عف طبيعة الموقؼ مف تشديد مصر
 قطاع غزة.
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 16/10/2013قدس برسب 
 

 يدعو الجئي فمسطيف في سورية لمقدـو لغزة .. و .ىنية يينئ عباس بمناسبة عيد األضحى 4
رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ هنية، هنث غزة أف  مف 15/10/2013فمسطيف اوف اليفب  ذكرت

وأكد هنية  الرئيس محمود عباس بمناسبة عيد األضحى المبارؾ، وذلؾ خالؿ اتصاٍؿ هاتفي مساء ا ثنيف.
نهاء ا نقساـ.  خالؿ ا تصاؿ مة عباس، عمى ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وا 

ب الفمسطيني واألمتيف العربية واإلسالمية بمناسبة حموؿ عيد مف جهة أخر ، تقدـ هنية بالتهنئة لعموـ الشع
 األضحى المبارؾ، معربًا عف أمم  أف يثتي العيد القادـ وقد تحررت البالد مف دنس ا حتالؿ الصهيوني.

ودعا هنية إلى أداء صالة ال ائب عمى أرواح شهداء فمسطيف في الوطف والشتات بعد صالة العيد مباشرًة 
 لمسجد األقصى.وخاصة في ا

إسماعيؿ أف أشرؼ الهور4 نقاًل عف مراسمها،  غزةمف  17/10/2013القدس العربيب لندفب وأضافت 
 جئي فمسطيف في سورية الذيف دعا هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة 
عمى خمفية غرؽ مركب يقؿ عشرات يركبوف البحر لمهجرة إلى أوروبا، بالقدوـ لمعيش في قطاع غزة، وذلؾ 

 منهـ في عرض البحر.
وقاؿ هنية في تصريحات صحفية موجها حديث  لالجئي فمسطيف في سورية الذيف يخططوف لمهرب بطرؽ 

نحف إخوانكـ ونحف أهمكـ وربعكـ،   تخاطروا بثنفسكـ   تخاطروا "غير شرعية ألوربا عف طريؽ البحر 
 ."إذا ضاقت عميكـ األرض فإف غزة رغـ الحصار تتسة لكـبثرواحكـ و  بثرواح أبنائكـ ف

أناديكـ وأقوؿ لكؿ أبناء شعبنا الذيف "ووج  هنية الدعوة لهؤ ء الالجئيف باسـ أهالي غزة، مضي يقوؿ 
يركبوف البحر ليبحثوا عف المجوء (..  أقوؿ لهـ غزة بمدكـ وأهمكـ وتحتضنكـ   تخاطروا بثنفسكـ   

ذا ضاقت عميكـ الدوؿ وأغمقت عميكـ األرض فإف غزة تتسة لكـتخاطروا بثبنائكـ   ."و  تخاطروا بثطفالكـ، وا 
 

 والفمسطينييف عمى وشؾ االنفجار بسبب خالفات حوؿ الحدود "إسرائيؿ": المفاوضات بيف معاريؼ 5
ف عمى (يو بي اي 4 قالت صحيفة إسرائيمية الثالثاء، إف المفاوضات بيف إسرائيؿ والفمسطينيي -تؿ أبيب

وشؾ ا نفجار عقب مطمب إسرائيمي بنشر جيش ا حتالؿ في غور األردف فيما يرفض الفمسطينيوف ذلؾ 
 .بشكؿ مطمؽ

ووفقا لصحيفة (معاريؼ  فإف المفاوضات بيف إسرائيؿ والفمسطينييف عمى وشؾ ا نفجار بسبب خالفات 
األردف بصورة دائمة، فيما يعارض حوؿ قضية الحدود، وأف إسرائيؿ تطالب بنشر جيشها عند الحدود مة 

 .الفمسطينيوف ذلؾ بشدة كون  يمس بجوهر الدولة الفمسطينية
 .وأضافت الصحيفة أف إسرائيؿ رفضت بدورها اقتراحا بديال يقضي بنشر قوات دولية

وذكرت الصحيفة أف قضية الحدود احتمت القسـ األكبر مف المفاوضات حتى اآلف، لكنها كشفت عمؽ 
يف الجانبيف، إذ أف المفاوضات تركز باألساس حوؿ "سبؿ سيطرة ونشر القوات اإلسرائيمية في الخالفات ب
 ."غور األردف

وقالت إف الفمسطينييف طالبوا إسرائيؿ برسـ خريطة الدولة الفمسطينية المستقبمية، لكف إسرائيؿ رفضت هذا 
 ."ؼ ستتمكف مف حماية حدود البالدالطمب قبؿ انتهاء المحادثات حوؿ الموضوع المركزي بنظرها وهو "كي
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وأضافت أف الفمسطينييف طالبوا بثف يتـ نشر قوات فمسطينية فقط في األغوار وعمى طوؿ الحدود بيف 
الضفة ال ربية واألردف "مثمما تحافظ أية دولة عمى حدودها المستقمة"، لكف إسرائيؿ رفضت ذلؾ وأبم ت 

 ."يف، بثن  "نحف مستعدوف لمنحكـ دولة منزوعة السالحالفمسطينييف، في المقاء األخير بيف الجانب
ونقمت الصحيفة عف الجانب اإلسرائيمي قول  خالؿ المفاوضات إف "دولة منزوعة السالح هي دولة نسيطر 
فيها عمى المجاؿ الجوي والحركة البحرية والمعابر الحدودية، ونر  ما يحدث مف حولها، و  نريد أف ينشث 

 ."فات بيف دوؿ وحدود مخترقة، فنحف   نتج  نحو ا نتحاروضة تكوف في  تحال
مف جانب  شدد الجانب الفمسطيني عمى أف "دولة مة حدود كهذت ليست دولة و  حتى حكما ذاتيا" وهدد الوفد 
الفمسطيني بم ادرة قاعة المحادثات، وأشاروا إلى "أننا نطالب بالسيطرة عمى حدودنا، وعمى مطارنا وميناء 

 ."تكوف مياه  عميقة ومف دوف رقابة مف جانب إسرائيؿ خاص بنا
ووفقا لمصحيفة فإف الجانب الفمسطيني قاؿ "إننا نفضؿ الوضة الحالي عمى أف نحصؿ عمى دولة منزوعة 

 ."السالح وداخؿ قفص م مؽ وتكوف أسوأ مف حكـ ذاتي
، بنياميف نتنياهو، "أدخؿ نفس  ونقمت عف مسؤوليف سياسييف إسرائيمييف قولهـ إف رئيس الوزراء اإلسرائيمي

إلى طريؽ مسدود بمجرد طرح  نطمب الدولة المنزوعة السالح، وهذا فشؿ منطقي وعممي وخداع، إذ أف مف 
 ."يطمب دولة كهذت لف يتوصؿ إلى أي شيء

ذا  وأضاؼ المسؤولوف نفسهـ أن  "عندما تمنح الفمسطينييف دولة منزوعة السالح فإنؾ تتخمى عف حدودؾ، وا 
ت   تريد التخمي عف األمف والحدود فإنؾ   تستطية منحهـ دولة، ونتنياهو بدأ يدرؾ أف المفاوضات كن

 ."انكسرت قبؿ أف تبدأ تقريبا
 15/10/2013القدس العربيب لندفب 

 
 االستيطاف غير شرعي ولف نقبؿ أي تواجد عسكري إسرائيمي عمى أراضي دولة فمسطيف: السمطة 6

 الناطؽأف  ، كفاح زبوفنقاًل عف مراسمها راـ اهلل مف  18/10/2013فب الشرؽ األوسطب لند ذكرت
نبيؿ أبو ردين  رد بتثكيدت أن  "لف يكوف هناؾ حؿ إ  بإقامة دولة فمسطينية  الفمسطينيةالرسمي باسـ الرئاسة 

عمى  وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاؼ في بياف معقبا 1391مستقمة كاممة السيادة عمى كامؿ حدود عاـ 
"ا ستيطاف كم  غير شرعي وفؽ قرارات الشرعية الدولية، ونحف لف نقبؿ أي  تقرير حركة "السالـ اآلف"4

تواجد عسكري إسرائيمي عمى أراضي دولة فمسطيف، وخاصة في منطقة األغوار، ولو جندي إسرائيمي واحد". 
 وتسبب هذت القضية معضمة كبيرة في المفاوضات الحالية.

معاريؼ" اإلسرائيمية مجددا أمس، وصوؿ المفاوضات إلى طريؽ مسدود. وقالت الصحيفة وأكدت صحيفة "
 إف خالفات جوهرية ظهرت بيف الجانبيف فيما يخص قضية الحدود.

وتريد إسرائيؿ الحفاظ عمى مستوطنات كبر  في الضفة إضافة إلى منطقة األغوار، ورفضت السمطة 
فمسطينييف واإلسرائيمييف، حوؿ المفاوضات، بخالفات داخؿ إسرائيؿ الفمسطينية ذلؾ. وألقت الخالفات بيف ال

 نفسها.
الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضيف ، أف أريحامف  15/10/2013الحياة الجديدةب راـ اهللب وأضافت 

، بالتعاوف مة وزارة اإلسكاف اإلسرائيمية، أكدت مف جديد "بمدية القدس"الفمسطينييف صرح اف ما تسمى 
تزامها بترسيخ ا ستيطاف مف خالؿ محاولة افشاؿ الجهود الحثيثة لتحقيؽ حؿ الدولتيف"، في اشارة واضحة ال
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الى الخطة التي أعمنت عنها اسرائيؿ مؤخرا لبناء مستوطنة جديدة في حي جبؿ المكبر الواقة جنوب القدس 
 المحتمة.

المحصمة النهائية لممفاوضات   ينب ي وأضاؼ عريقات "اف بعض الجهات في إسرائيؿ   تزاؿ تعتقد أف 
أف تكوف السالـ بؿ مزيدا مف ا ستيطاف. نحف ندعو جمية األطراؼ التي تدعو  ستئناؼ المفاوضات 
لمقياـ بكؿ ما هو ضروري لردع كؿ القرارات التي اتخذت مف قبؿ الحكومة اإلسرائيمية وبمدية ا حتالؿ في 

 القدس".
ح  قائال "اننا نثمؿ أف تدرؾ الحكومة ا سرائيمية أف اإلفالت مف العقاب آخذ واختتـ الدكتور عريقات تصري

بالتالشي وأن  مف مصمحة إسرائيؿ أف تسمؾ طريؽ القانوف والعدالة والسالـ بد  مف ا ستمرار في بناء 
أ المستوطنات وسياسة الفصؿ العنصري واف مواصة بناء المستوطنات يظهر عدـ جدية إسرائيؿ تجات مبد

حؿ الدولتيف. وسنقوـ با تصاؿ بجهات مختمفة في المجتمة الدولي لتحميؿ المسؤولية لمذيف يعترضوف 
 جهود السالـ واف البناء ا ستيطاني ل  ثمف باهظ، وأف هذا الثمف سيستمر با زدياد".

نية نمر راـ اهلل4 أكد المستشار السياسي لرئيس السمطة الفمسطي 17/10/2013وكالة قدس برسبوأوردت 
حماد التزاـ المفاوض الفمسطيني بعممية السالـ القائمة عمى قرارات الشرعية الدولية، لتحقيؽ األمف 

، وعاصمتها القدس 1391وا ستقرار في المنطقة، عبر إقامة دولة فمسطيف المستقمة عمى حدود عاـ 
 الشرقية.

  بمقر رئاسة الوزراء براـ اهلل، وزير   خالؿ استقبال10|11وأشار حماد في تصريحات ل  اليوـ الخميس (
خارجية مالطا جورج فيال، نشرتها مصادر تابعة لمسمطة، إلى أف الجانب الفمسطيني تجاوب مة كافة 
الجهود الدولية، وخاصة األمريكية، إلنجاح المفاوضات الجارية حاليا، ولكف الجانب اإلسرائيمي ما زاؿ يصر 

حادية الجانب، التي   تساعد عمى خمؽ أجواء إيجابية إلنجاح عمى خيار ا ستيطاف واإلجراءات أ
 المفاوضات.

وأكد حماد أف ا ستيطاف في األرض الفمسطينية، خاصة بمدينة القدس، والذي يعتبرت القانوف الدولي غير 
شرعي، واستمرار انتهاكات المستوطنيف واعتداءاتهـ عمى الشعب الفمسطيني وممتمكات ، تهدد فرص تحقيؽ 

 السالـ العادؿ، الذي يضمف األمف وا ستقرار لمشعبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، ولممجتمة الدولي.
 

 : سالح المقاومة لف يوجو إال لالحتالؿ اإلسرائيميأحمد بحر 7
أعمف النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، الدكتور أحمد بحر، اليوـ الثالثاء، 4 وكا ت –غزة 

مقاومة الفمسطينية لف يوج  إ  لالحتالؿ اإلسرائيمي، مشددًا عمى عدـ التدخؿ في الشؤوف إف سالح ال
 .الداخمية لمصر أو غيرها مف الدوؿ العربية

وقاؿ بحر وهو مسؤوؿ بارز في حماس، خالؿ خطبة عيد األضحى التي أقيمت بساحة ممعب اليرموؾ 
 .دس وفمسطيف وسالحها لف يوج  إ  لالحتالؿب زة، إف بوصمة المقاومة الفمسطينية متجهة نحو الق

وأكد عمى عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية خاصة مصر، محذرًا مف خطط إسرائيمية مف أجؿ 
تفتيت العرب والمسمميف، معتبرا أف هناؾ مكائد إسرائيمية إلضعاؼ الجيش المصري حتى تكوف ال مبة لقوات 

 .ا حتالؿ
العربية واإلسالمية وخاصة مصر لموقوؼ مة الشعب الفمسطيني، وقاؿ ليس لنا إ   ودعا بحر الشعوب

 .مصر، فبنا تربطهـ األخوة والعروبة واإلسالـ
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وحث القاهرة عمى فتح معبر رفح بشكؿ كامؿ أماـ حركة األفراد والبضائة إلنهاء الوضة اإلنساني الناجـ 
 عف الحصار ب زة.

 16/10/2013الشرؽب الدوحة 
 

 : عباس يعرض عمى سورية التعاوف في ساحة لبناف لمتخمص مف "المينو"اليـوي رأ 8
كشؼ مصدر فمسطيني مطمة جدا النقاب عف أف الرئيس محمود عباس عرض عمى النظاـ السوري التعاوف 
في ساحة لبناف لمتخمص مف }عدو مشترؾ{ هو قائد الكفاح المسمح في الساحة المبنانية القيادي الفتحاوي 

 قا{  المتمرد }حاليا{ عمى سمطة عباس العميد محمود عيسى والشهير ب}المينو{.}ساب
ولـ تعرؼ بعد تفاصيؿ  العرض الذي حمم  إلى دمشؽ  بإسـ الرئيس عباس موفدت  القيادي البارز والسفير  

 األسبؽ في بيروت عباس زكي الذي كاف  المينو قد هدد بتصفيت  أصال.
الموضوع الرئيسي عمى جدوؿ أعماؿ زيارة زكي لدمشؽ كاف العرض المشار  وقاؿ المصدر لرأي اليوـ أف 

إلي  بعدما أعمف العقيد المينو وهو عمى إتصاؿ بمحمد دحالف التمرد عمنا عمى عباس وسمطت  وعمى قائدت 
 .-أي المينو –السابؽ سمطاف أبو العينيف وبعدما إتخذت المجنة المركزية لحركة فتح قرارا بفصم  

ود خصـ عمني في ساحات مخيمات لبناف لمنظاـ السوري ويتردد أن  يقؼ خمؼ  اإلشتباكات التي المقص 
تستهدؼ  الطائفة العموية في طرابمس ولدي  المئات مف األنصار المسمحيف مف التيار الذي يطمؽ عمى 

 نفس  في لبناف ب} شرفاء حركة فتح{.
ب   15/10/2013رأي اليـو

 
 وؿ العربية بفتح أبوابيا لالجئيف الفمسطينييفالحكومة في غزة تطالب الد 9

(ا ؼ ب 4 طالبت الحكومة الفمسطينية المقالة التابعة لحركة حماس أمس الدوؿ العربية بعدـ إغالؽ  -غزة
 أبوابها في وج  الالجئيف الفمسطينييف وخاصة مف سورية.

الب الدوؿ العربية بعدـ وقاؿ غازي حمد وكيؿ وزارة الخارجية في حكومة حماس في مؤتمر صحفي "نط
 إغالؽ أبوابها في وج  الالجئيف الفمسطينييف، والعمؿ الجاد عمى تقديـ يد المساعدة لهـ".

كما دعا حمد "األمـ المتحدة ووكالة ال وث وتش يؿ الالجئيف (األونروا  بتحمؿ مسؤولياتها تجات معاناة 
 نيف وا تفاقات الدولية".الالجئيف، والتحرؾ الجاد لمض ط عمى الدوؿ  حتراـ القوا

وأضاؼ حمد "نست رب عدـ قدرة الدوؿ التي يذهب إليها الالجئوف الهاربوف عمى استيعابهـ وتقديـ يد 
 المساعدة لهـ".

وأشار إلى "أف الصورة المثساوية التي يتعرض لها الالجئوف يجب أف تفتح األعيف لد  جامعة الدوؿ العربية 
 ذؿ الجهود المطموبة والسعي حثيثًا لوقؼ معاناتهـ".ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، لب

وقاؿ حمد "نرحب بهـ في وطنهـ وبيف أهمهـ في قطاع غزة"، مشيرا الى "أف الحكومة ستعمؿ عمى تقديـ 
 المساعدة لهـ رغـ اإلمكانات الضعيفة".

 15/10/2013الغدب عمافب 
 

 تدعو حماس إلى إنياء االنقساـ حكومة الحمد هلل: 10
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وج  رئيس الوزراء الفمسطيني رامي الحمد اهلل أمس دعوة إلى حركة  4غزة (ا تحاد، وكا ت  راـ اهلل،
"حماس" في قطاع غزة إلنهاء ا نقساـ وتوحيد الصؼ الفمسطيني، وقاؿ عقب وضة إكميؿ مف الزهور عمى 

ماس إلنهاء ضريح الرئيس ياسر عرفات بمناسبة عيد األضحى المبارؾ4 "نوج  الدعوة إلى أخواننا في ح
ا نقساـ والعودة إلى الوحدة الوطنية، ونناشد األسرة الدولية تحمؿ مسؤولياتها والوقوؼ إلى جانب الشعب 
الفمسطيني والتحرؾ لوقؼ اعتداءات ا حتالؿ خاصة ما يتعرض ل  المسجد األقصى مف اعتداءات مستمرة 

 مف قبؿ المستوطنيف". 
 16/10/2013االتحادب ابو ظبيب 

 
 ة تستخؼ باتياـ أوروبي ليا بالفسادالسمط 11

استخؼ قادة ومسؤولوف كبار في السمطة بتقرير نشرت  صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، 4 معا –بيت لحـ
وجاء في  أف األوروبييف يتهموف الفمسطينييف بثنهـ بذروا أمواؿ المساعدة. وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني كبير 

الناس أف المساعدات األوروبية   تصرؼ إ  بتوقية األوروبييف إلى لوكالة "معا"4 "ما   تعرف  غالبية 
جانب توقية السمطة، وبالتالي فإف األوروبييف عميهـ أف يردوا عمى هذا التقرير، وليس نحف". وأضاؼ4 
"سبؽ وأثارت إسرائيؿ مواضية مف قبيؿ كثرة الموظفيف والرواتب ورواتب غزة وتعطيؿ البرلماف ومنة رواتب 

 ر ، ونحف رفضنا".األس
 2002بميوف دو ر عمى الفمسطينييف بيف السنوات  2.1وكانت الصحيفة المندنية أفادت أن  تـ تحويؿ نحو 

، مف دوف وجودة قدرة عمى مراقبة استخدامها. ويكشؼ تقرير رسمي لالتحاد األوروبي تـ تسريب ، 2012و
فساد ومف خالؿ إدارة اقتصادية سيئة". وتمت كتابة أف "أوروبا تتهـ الفمسطينييف بثنهـ بّذروا األمواؿ بال

التقرير في أعقاب عودة مراقبي ا تحاد األوروبي مف زيارة لمقدس، وغزة والضفة ال ربية، وأبم وا عف العجز 
في التصدي "لممخاطر عالية المستو " مثؿ "الرشاو  وعدـ استخداـ المعونات لألهداؼ المرجوة"، وفؽ 

ان  في أعقاب التقرير الرسمي، قد يتخذ ا تحاد األوروبي خطوات لخفض الموازنات  الصحيفة التي أضافت
 المخصصة لمفمسطينييف، أو عمى األقؿ إنجاز مراقبة مكثفة لألمواؿ التي يتـ تحويمها.

 17/10/2013الحياةب لندفب 
 

 بيةتطالب بمساعدة الجئي سورية بعد غرؽ المركب قبالة السواحؿ المي "التحرير منظمة" 12
وكالة أونروا بتحمؿ  طالبت منظمة التحرير الفمسطينية  دوؿ العالـ والدوؿ العربية و4 فتحي صّباح -غزة 

 مسؤولياتها تجات الالجئيف الفمسطينييف.
واعتبر رئيس دائرة شؤوف الالجئيف في المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا اآلغا أف سقوط عشرات 

 جئًا مف  310د العشرات نتيجة غرؽ مركب قبالة السواحؿ الميبية كانت تقؿ الالجئيف الفمسطينييف وفق
 الفمسطينييف والسورييف، "يؤكد حجـ المثساة والمعاناة التي يعيشونها"،

 واصفًا الحادث بػ "الفاجعة المؤلمة".
ف ناجيف وطالب اآلغا السمطات الميبية "بإجراء تحقيؽ لمكشؼ عف مالبسات غرؽ المركب بعد تثكيدات م

أف مجموعة مف المسمحيف الميبييف بمباس مدني عرفوا انفسهـ بثنهـ خفر سواحؿ، أطمقت النار عمى المركب 
 بكثافة، ما أسفر عف تعطؿ محركات  بيف جزيرتْي مالطا ولمبيدوزا اإليطالية، وكاف سببًا رئيسًا في غرق ".

 15/10/2013الحياةب لندفب 
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 االتجار باآلثار ومقتنيات الثقافة الفمسطينية الخارجية الفمسطينية تحّذر مف 13

حّذرت وزارة الشؤوف الخارجية الفمسطينية مف ا تجار غير المشروع باآلثار ومقتنيات الثقافة 4 (د.ب.أ 
الفمسطينية. وذكرت وكالة (وفا ، أمس، أف الخارجية الفمسطينية أشارت، في بياف، إلى الحادثة الخطيرة في 

البرونزي الذي تـ اكتشاف  في قطاع غزة لمبية عمى صفحات "ا نترنت"، واعتبرت   عرض تمثاؿ "أبولو"
 قرصنة وعماًل غير مشروع.

وأكدت أف "فمسطيف واستنادًا إلى عضويتها في منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة (يونيسكو  هي 
راد وتصدير ونقؿ ممكية الممتمكات الثقافية دولة طرؼ في اتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنة استي

 ."بطرؽ غير مشروعة
وطالبت الخارجية دوؿ العالـ والمؤسسات المعنية، ومنظمة "يونيسكو" بالعمؿ عمى منة تصدير وبية 

 الممتمكات الثقافية الفمسطينية بالطرؽ غير المشروعة. 
 18/10/2013الخميجب الشارقةب 

 
 بمقر سفارة فمسطيف في قطر حىبعيد األضمشعؿ يحضر احتفاال  50

غػزة ػ أشػرؼ الهػور4 فػي سػابقة لػـ تحػدث مػف قبػؿ فاجػث رئػيس المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس خالػد مشػعؿ 
ضػػحىالمحتفمػػيف  مػػف أبنػػاء الجاليػػة الفمسػػطينية بقطػػر، وحضػػر احتفاليػػة بالعيػػد أقيمػػت بمقػػر سػػفارة  بعيػػد األح

يس عباس بالعيد خػالؿ اتصػاؿ هػاتفي، فيمػا لػـ يحػدد بعػد فمسطيف في الدوحة، وذلؾ بعد يـو مف تهنئت  الرئ
 موعد لزيارة الرجؿ إلى العاصمة اإليرانية طهراف.

واستقبؿ السفير الفمسطيني في الدوحػة منيػر غنػاـ المهنئػيف مػف أبنػاء الجاليػة ومشػعؿ وقػادة حمػاس، وذكػرت 
 س محمود عباس وتهاني  لهـ بالعيد.أن  نقؿ إليهـ تحيات الرئي "وفا"وكالة األنباء الفمسطينية الرسمية 

وكاف مشعؿ أجػر  اتصػا  هاتفيػا بػالرئيس عبػاس يػـو العيػد، هنػثت خاللػ  بالعيػد، إضػافة إلػى اتصػاؿ مماثػؿ 
 أجرات مة الرئيس إسماعيؿ هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حماس في غزة.

احتفػا ت أو نشػاطات لمسػفارات الفمسػطينية ولـ يسبؽ أف أعمف أف أحدا مف قادة حركة حماس قد شػارؾ فػي 
في الخارج التي تتمقى أوامر عممها مػف وزارة الخارجيػة فػي الحكومػة الفمسػطينية بالضػفة ال ربيػة، مكػاف حكػـ 

 حركة فتح. 
 50/57/1753القدس العربيب 

 
 الرشؽ: ال توجد ترتيبات لزيارة قريبة لمشعؿ إلى طيراف  55

بػاء التػي تحػدثت عػف زيػارة قريبػة لػرئيس مكتبهػا السياسػي خالػد مشػعؿ نفت حركة حماس صػحة األن4 بيروت
 إلى العاصمة اإليرانية طهراف.

  عمػى 10|17وقاؿ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشؽ فػي تصػريحات لػ  اليػـو الخمػيس (
تػػرة األخ أبػػو صػػفحت  عمػػى موقػػة التواصػػؿ ا جتمػػاعي "فيسػػبوؾ"4 "لػػيس هنػػاؾ ترتيبػػات أو مواعيػػد محػػددة لزي

 الوليد إلى طهراف".
وأضػػػاؼ الرشػػػؽ أف "مػػػا هػػػو منشػػػور فػػػي بعػػػض وسػػػائؿ اإلعػػػالـ حػػػوؿ زيػػػارة قريبػػػة لمشػػػعؿ إلػػػى إيػػػراف لػػػيس 

 صحيحا"، عمى حد تعبيرت.
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 50/57/1753قدس برسب 
 

 عمى أجندة النقاش  لـ تطرح موضوع مغادرتيا قطر حماسالرشؽ:  50
اس عػػزت الرشػػؽ، أنػػ  "  أسػػاس مػػف الصػػحة لمػػا نشػػرت  أكػػد عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػ4 بيػػروت

جريدة "األخبار" وجريدة "السفير" المبنانيتيف مف تقػارير وصػفها بػػ "الممف"قػة" عػف طمػب الحركػة إقامػة رئػيس أو 
 أعضاء المكتب السياسي في مصر أو سورية أو غيرهما.

وأف كػػؿ هػػذت التقػػارير الكاذبػػة هػػدفها وقػػاؿ الرشػػؽ فػػي تصػػريحات لػػػ "قػػدس بػػرس" أف "الحركػػة لػػـ تطمػػب ذلػػؾ، 
التشػػويش عمػػى الحركػػة ومواقفهػػا". وأضػػاؼ "  ت ييػػر عمػػى إقامػػة األخ خالػػد مشػػعؿ وبعػػض أعضػػاء المكتػػب 
السياسي في قطر، وما نشرت  تمؾ الصحؼ حوؿ البحث عف مكاف بديؿ  عاٍر عف الصحة وتمفيؽ مف أولػ  

ػد منػ  اإلسػاءة إلػى "حمػاس"، كمػا أنػ    أسػاس إلى آخرت وتقؼ وراءت جهات معروفة، وهػو كػالـ مو  ّجػ  تققصد
 مف الصحة لما نشرت  بعض الصحؼ عف رسائؿ مزعومة مف غزة تدعو األخ خالد مشعؿ إلى ترؾ قطر".

وأضاؼ4 "قيادة الحركة لـ تطػرح موضػوع م ادرتهػا قطػر عمػى أجنػدة النقػاش إطالقػًا، فمػيس هنػاؾ أي مسػو غ 
عربّية كثيرة مفتوحة أمامها، عمى عكس ما قد يرات الػبعض تضػييقًا لمخنػاؽ عميهػا"،  لذلؾ. مة التثكيد أف دو ً 

 عمى حد تعبيرت.
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 "إسرائيؿ"مصادر عبرية: حماس بدأت استخباراتيا عف عمؽ  50

كشػػفت مصػػادر عسػػكرية عبريػػة أف كتائػػب القسػػاـ الجنػػاح العسػػكري لحركػػة "حمػػاس" بػػدأت بجمػػة 4 وكػػا ت
ات استخبارية عف عمؽ (إسرائيؿ  انطالقًا مف قطاع غزة، مشيرًة إلى أف المعمومات ا سػتخبارية التػي معموم

تجمعهػػػا كتائػػػب القسػػػاـ لػػػـ تعػػػد تقتصػػػر فقػػػط عمػػػى تجمعػػػات جػػػيش ا حػػػتالؿ حػػػوؿ القطػػػاع والقطػػػة البحريػػػة 
نما تعد  ذلؾ خالؿ الشهور األخيرة إلى جمػة معمومػات اسػتخبارية عػف  اإلسػرائيمييف عسػكرييف اإلسرائيمية وا 

 ومدنيف داخؿ عمؽ (إسرائيؿ ، بحسب ما زعمت ب  إذاعة جيش ا حتالؿ.
وبحسػػب ضػػابط إسػػرائيمي رفيػػة فػػي لػػواء الجنػػوب المسػػؤوؿ عػػف المنطقػػة المحيطػػة بقطػػاع غػػزة، فػػإف "حمػػاس 

تحركػػات بنػػت لنفسػػها منظومػػة وقػػدرات اسػػتخبارية تثيػػر القمػػؽ لجمػػة المعمومػػات ا سػػتخبارية لػػيس فقػػط عػػف 
نما معمومات عػف إسػرائيمييف عسػكرييف ومػدنييف عمػى حػد سػواء داخػؿ عمػؽ (إسػرائيؿ ،  الجيش اإلسرائيمي وا 

 عمى حد زعم .
وأضاؼ الضابط اإلسرائيمي فإف القدرات ا ستخبارية التي تبنيها حماس والتي تشػمؿ اسػتخداـ أجهػزة تنصػت 

مػػػا يتعمػػؽ ببنػػاء قػػدرات اسػػتخبارية تضػػاهي مػػا هػػػو لرصػػد اتصػػا ت اإلسػػرائيمييف تشػػير إلػػى نوايػػا حمػػاس في
 موجود لد  حزب اهلل المبناني.

 50/57/1753فمسطيف اوف اليفب 
 

 تمسكيا بالمقاومة سبيال وحيدا لتحرير فمسطيف تجددحماس  51
أكدت حركة حماس"اعتزازها وافتخارها بكؿ ما قدم  ويقدم  الفمسطينيوف فػي مختمػؼ مػواقعهـ النضػالية 4 غزة

 جهة ا حتالؿ، وجددت تمسكها بالمقاومة سبيال وحيدا لتحرير فمسطيف.في موا
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  باألسػر  والمقػاوميف، وتقػدمت بالتهػاني "إلػى جمػاهير 10-14وأشادت الحركة فػي بيػاف لهػا اليػـو ا ثنػيف (
 شعبنا الفمسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية بمناسبة حموؿ عيد األضحى المبارؾ".

لػػى رجػػاؿ  ووجػػ  البيػػاف4 "تحّيػػة  عػػّز وفخػػر نبعثهػػا فػػي هػػذا العيػػد إلػػى أسػػرانا األبطػػاؿ فػػي سػػجوف ا حػػتالؿ وا 
امديف في قطػاع غػز"ة والضػفة ال ربيػة واألراضػي المحتمػة عػاـ  المقاومة البواسؿ والمرابطيف في األقصى والص"

ن"نا عمى ع48 لى أبناء شعبنا الالجئيف في مخيماتهـ المتمس كيف بحؽ العودة، وا  هد الوفاء لدماء الشهداء ـ، وا 
 وتضحياتهـ والتمسؾ بخيار المقاومة سبياًل وحيدًا لتحرير األرض والمقدسات".

 50/57/1753المركز الفمسطيني لالعالـب 
 

 عيد األضحىحماس تستقبؿ الفصائؿ الفمسطينية ببيروت بمناسبة  52
لطريؽ الوحيد لتحرير مدينة القػدس أف المقاومة هي ا المسؤوؿ السياسي لحركة حماسرأفت مقّرة أكد 4 بيروت

 والمسجد األقصى المبارؾ والمقدسات اإلسالمية والمسيحية.
وقاؿ مرة في احتفاؿ لممعايدة نظمت  حركة حماس اليـو الثالثاء في مخيـ برج البراجنة، وحضرت ممثموف عػف 

س والمسػػػجد األقصػػػى الصػػػهيونية عمػػػى مدينػػػة القػػػد عتػػػداءات الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية والمجػػػاف الشػػػعبية، إف ا
 سنة. 40غير مسبوقة منذ  ت المبارؾ وصمت في األشهر الماضية إلى معد

عػػػادة المفاوضػػػات الفمسػػػطينية الصػػػهيونية  وأوضػػػح أف ذلػػػؾ يرجػػػة إلػػػى اتسػػػاع األزمػػػات فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة وا 
 والصمت الدولي عمى ا نتهاكات الصهيونية.

ت الصػػػهيونية يكػػػوف مػػػف خػػػالؿ المقاومػػػة بكافػػػة أشػػػكالها وأكػػػد المسػػػؤوؿ السياسػػػي أف  الػػػرد عمػػػى ا عتػػػداءا 
طالؽ انتفاضة شاممة، كما استنكر استمرار التنسيؽ األمني مة ا  .حتالؿ وا 

 55/57/1753المركز الفمسطيني لالعالـب 
 

 مخيـ نير الباردأوضاع  تبحث مع سفير روسيا في لبنافقراطية و الديم 17
فمسطيف ضػـ عضػوي المكتػب السياسػي عمػي فيصػؿ ومحمػد خميػؿ التقى وفد مف الجبهة الديمقراطية لتحرير 

السفير الروسي في بيػروت الكسػندر زاسػيبكيف حيػث تػـ عػرض آخػر التطػورات بعػد قػرارات ا ونػروا الخاصػة 
 بمخيـ نهر البارد اضافة الى ا وضاع الفمسطينية العامة.

المػـ المتحػدة مػف اجػؿ دفػة وكالػة ال ػوث ودعا الوفد "الحكومة الروسية الى بذؿ جهودها لػد  ا مػيف العػاـ ل
لمعػػودة عػػف اجراءاتهػػا بحػػؽ مخػػيـ البػػارد وابنائػػ  والسػػعي ايضػػا مػػف اجػػؿ تػػوفير ا مػػواؿ الالزمػػة لتمويػػؿ بقيػػة 
عممية ا عمار"، مشػددا عمػى اف "العجػز المػالي فػي موازنػة ا ونػروا لػيس سػو  ذريعػة تسػتخدـ فػي محطػات 

ة باتػت واضػػحة لمجميػة، خصوصػػا واف مػػا يسػمى بػػالعجز المػػالي   ضػد الشػػعب الفمسػطيني  هػػداؼ سياسػػي
 يكاد يساوي شيئا بالنسبة لمدوؿ المانحة".

 55/57/1753المستقبؿب بيروتب 
 

 البرج الشمالي مخيـ في الفمسطينييف مف سورية حماس تتضامف مع النازحيف 15
بػرج الشػمالي، لمناسػبة عيػد أقامت حركة حماس، لقػاء فػي قاعػة مسػجد الصػحابي أبػي بػف كعػب فػي مخػيـ ال

 األضحى المبارؾ وتضامنًا مة النازحيف مف سوريا.
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وتحدث مسؤوؿ اإلعالـ لحركة "حماس" في منطقة صور محمود ط ، فقاؿ4 "يعيش أبناء الشعب الفمسطيني 
 في الداخؿ والشتات أصعب وأشػد المعانػاة والحرمػاف والظمػـ. ف ػزة محاصػرة ويجػوع أهمهػا مػف القريػب والبعيػد
والضفة والقدس يسجف ويقتؿ ويهجر أهمها أيضػًا مػف القريػب والبعيػد، وهػذا العيػد تضػاؼ مثسػاة جديػدة عمػى 
أبناء شعبنا في الشػتات خصوصػًا أهمنػا النػازحيف مػف سػوريا الػذيف يهػاجروف عبػر البحػر ويموتػوف بالعشػرات 

 بة في الدوؿ العربية.في قاع البحر هربًا مف الموت مف سوريا وهربًا مف الظروؼ المعيشية الصع
وطالػػب طػػ  مؤسسػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف وضػػة حػػد لهػػذت المعانػػاة والمثسػػاة التػػي يواجههػػا النػػازحوف، داعيػػًا الػػى 

عادة النازحيف الى المخيمات هناؾ.  تحييد المخيمات في سوريا مف ا قتتاؿ وا 
 51/57/1753المستقبؿب بيروتب 

 
 لثة كتائب فمسطينية موحدة لبدء انتفاضة ثا تشكيؿ 11

كتائػػػب الوحػػػدة “نشػػػرت مواقػػػة إلكترونيػػػة محميػػػة شػػػريط فيػػػديو لمجموعػػػة مػػػف الممثمػػػيف اعمنػػػوا خاللػػػ  تشػػػكيؿ 
وظهػػر فػػي ” . ا نتفاضػػة الفمسػػطينية الثالثػػة مػػف قمػػب مدينػػة الخميػػؿ لتمتػػد إلػػى كػػؿ فمسػػطيف“، وبػػدء ”الوطنيػػة

أف الكتائػػب التػػي أعمنػػوا و دتهػػا  الشػػريط ثمانيػػة ممثمػػيف يعتمػػروف كوفيػػات وأقنعػػة وعصػػبات مختمفػػة، مؤكػػديف
ي والجبهة الشعبية تضـ عناصر مف كؿ الفصائؿ وأعمنوا أنهـ ينتموف لفصائؿ حماس وفتح والجهاد اإلسالم

 .لتحرير فمسطيف
 50/57/1753الخميجب الشارقةب 

 
 حماس تستعد لممواجيةالقناة اإلسرائيمية الثانية:  13

القنػػاة العبريػػة الثانيػػة، أف حركػػة حمػػاس تخطػػط ألسػػر جنػػدي تحػػت عنػػواف " حمػػاس تسػػتعد لممواجهػػة" ذكػػرت 
جديد مف خالؿ هذت األنفاؽ، ونقمت عف مسؤوليف عسكريف فػي جػيش ا حػتالؿ أف النفػؽ الػذي كشػف  جػيش 
ا حتالؿ يوـ الخميس الماضي يعد " األكثػر تعقيػدًا وتطػورًا، ويؤسػس لمسػار جديػد فػي المواجهػة مػة حمػاس 

 جنود في جيش ا حتالؿ". مف خالؿ استخدام  لخطؼ
ورصػدت القنػاة تصػريحًا لمقيػػادي فػي حركػة حمػاس موسػػى أبػومرزوؽ عبػر صػفحت  عمػػى الفػيس بػوؾ، حيػػث 
أكد " أف عمميػة تحريػر األسػر  لػـ تكػف تػتـ إ  مػف خػالؿ أسػر الجنػدي اإلسػرائيمي شػاليط، ولػـ تكػف العمميػة 

تبنػي غيػر مباشػر مػف حركػة حمػاس لعمميػة حفػر  لتنجح بدوف نفؽ"، حيث قالػت القنػاة أف هػذا التصػريح يعػد
 النفؽ.

كما نقمت القناة تصريحًا لمناطؽ باسـ كتائب القسػاـ فػي غػزة أبػو عبيػدة عبػر حسػاب  عمػى تػوتير، والػذي أكػد 
فيهػػػا " أف عزيمػػػة المقاومػػػة المحفػػػورة فػػػي نفػػػوس المقػػػاوميف أكبػػػر مػػػف حفػػػر النفػػػؽ، وأف الرغبػػػة فػػػي المقاومػػػة 

 نفاؽ مستقباًل".ستجمب العديد مف ا 
 55/57/1753السبيؿب عّمافب 

 
 حماس: أعداد المعتقميف السياسييف في الضفة تتزايد  10

قاؿ قيادي في حركة حماس إف أعداد المعتقميف السياسييف في سجوف السمطة الفمسطينية 4 راـ اهلل (فمسطيف 
اسػتهدافها لطمبػة الجامعػات والتػي بالضػفة ال ربيػة فػي تزايػد مسػتمر، مطالًبػا أجهػزة أمػف السػمطة بوقػؼ حممػة 

 اشتدت وتيرتها مة اقتراب وحموؿ عيد األضحى المبارؾ.
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وأضػػاؼ القيػػادي حسػػاـ بػػدراف، الػػذي أقفػػرج عنػػ  فػػي إطػػار صػػفقة تبػػادؿ األسػػر  وأقبعػػد إلػػى قطػػر، إف أعػػداد 
معػات خاصػة نشػطاء المعتقميف السياسييف في الضفة ال ربية تتزايد،  فتًا النظر إلى تركيزهػا عمػى طمبػة الجا

 وأنصار الكتمة اإلسالمية في جامعة البوليتيكنؾ بالخميؿ.
وأشػػار بػػدراف، فػػي تصػػريح صػػحفي مكتػػوب وزعتػػ  حركػػة "حمػػاس"، إلػػى أف هػػذت ا عتقػػا ت تػػتـ عمػػى خمفيػػة 
نشػػاط الطمبػػة فػػي خدمػػة زمالئهػػـ وحػػراكهـ عمػػى الصػػعيديف األكػػاديمي والػػوطني لنصػػرة األقصػػى أو األسػػر  

ف القضايا المتفؽ عميها وطنيًا. وذكر أف "ا حتالؿ نفس  لـ يكف يقؼ عند تمؾ األنشطة كمػا تفعػؿ وغيرها م
 أجهزة السمطة اليوـ".

 55/57/1753السبيؿب عّمافب 
 

 ىو السبب وراء م ساتيـ "الشعبية": حرماف أبناء الشعب الفمسطيني مف حؽ العودة 15
حريػػر فمسػػطيف" أف حرمػػاف أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني مػػف حػػؽ اعتبػػرت "الجبهػػة الشػػعبية لت4 راـ اهلل (فمسػػطيف 

العودة إلى ديارهـ التي شردوا منها هو السبب في ما تعرض ل  مئػات الالجئػيف مػف غػرؽ فػي عػرض البحػر 
قبالػػة السػػواحؿ الميبيػػة مػػؤخرا، ويتعػػرض لػػ  الماليػػيف مػػف عػػذاب وانتهػػاؾ لحقػػوؽ ا نسػػاف، وتنكيػػؿ عمػػى يػػد 

 المجتمة الدولي برمت  منذ النكبة التي حمت بشعبنا حتى يومنا هذا.ا حتالؿ وفي ظؿ تواطؤ 
  عػػف بػػالل ا لػػـ والحػػزف لمػػا حػػؿ بثبنػػاء الشػػعب 10|15وأعربػػت الجبهػػة فػػي بيػػاف لهػػا مسػػاء أمػػس الثالثػػاء (

الفمسػػػػطيني ا بريػػػػاء فػػػػي عػػػػرض البحػػػػر وعػػػػف التضػػػػامف مػػػػة عػػػػائالتهـ، وأكػػػػدت بػػػػثف   حػػػػؿ امػػػػاـ الشػػػػعب 
صػػمود عمػػى ارضػػ  وفػػي منػػاطؽ المجػػوء والشػػتات والوحػػدة والتكافػػؿ والتمسػػؾ بحقوقػػ  فػػي الفمسػػطيني سػػو  ال

 العودة والحرية وا ستقالؿ.
 50/57/1751قدس برسب 

 
 استنسابياً  السورييف الفمسطينييف ممؼاألونروا تتعاطى مع ": الديموقراطيةالجبية " 10

أبػػو وائػػؿ عبػػداهلل كامػػؿ، أف تراجػػة « طيػػةالجبهػػة الديموقرا»يػػر  عضػػو المجنػػة المركزيػػة فػػي 4 شػػوقي الحػػاج
قػػد ينػػذر بمسػػتقبؿ قػػاتـ عمػػى مسػػتو   الوافػػديف مػػف سػػورية تقػػديمات المؤسسػػات المانحػػة لالجئػػيف الفمسػػطينييف

األمػػف المعيشػػي والحيػػاتي آل ؼ العػػائالت النازحػػة، ويؤكػػد أف المؤسسػػة الوحيػػدة التػػي مػػا زالػػت تتعػػاطى مػػة 
، التػي تحصػر خػدماتها وتقػديماتها بالوافػديف «الصميب األحمػر الػدولي»ممؼ النزوح الفمسطيني بوضوح هي 

 الجدد.
تتعاطى مة ممؼ النػازحيف الفمسػطينييف استنسػابيًا، فػي ظػؿ غيػاب أي خطػة أو « األونروا»ويعتبر كامؿ أف 

دو ر،  200برامج عمؿ، مف شثنهما أف يخففا معاناة هؤ ء، إذ تتولى كؿ ثالثة أشهر تقديـ مبمل مالي قػدرت 
 200لكؿ عائمة مؤلفػة مػف ثالثػة أفػراد ومػا دوف، أّمػا العائمػة التػي يزيػد أفرادهػا عمػى الثالثػة فحصػتها بحػدود 

 مبمل خمسيف ألؼ ليرة عف كؿ فرد.لدو ر إضافة 
« األونػػػروا»عمػػػى مسػػػتو  الممػػػؼ الصػػػحي، فبػػػالرغـ مػػػف المناشػػػدات والمػػػذكرات والتحركػػػات كمهػػػا، مػػػا زالػػػت و 

ؿ، مة هذا الممؼ وكثف أي نػزوح فمسػطيني مػف سػوريا لػـ يحصػؿ، فعيػادة بػر اليػاس التػي تتعاطى، وفؽ كام
مريضػػًا، مػػػا زالػػت عمػػى حالهػػػا، فػػي ظػػؿ غيػػػاب  250تعمػػؿ ثالثػػة أيػػاـ فػػػي اإلسػػبوع وتسػػتقبؿ يوميػػػًا بحػػدود 
 األدوية، واقتصارها عمى أدوية ا لتهابات والمسكنات.

55/57/1753السفيرب بيروت   
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 والفمسطينييف "إسرائيؿ"ف ىو مفتاح السالـ بيف األم: نتنياىو 10

شدد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياهو، األربعاء، عمى أف األمف هو 4 القدس المحتمة ػ يو بي أي
 مفتاح السالـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، واعتبر أف غور األردف يجب أف يشكؿ حدودا أمنية.

عاما عمى اغتياؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ إسحؽ  18ذكر  مرور  وقاؿ نتنياهو خالؿ مراسـ إحياء
رابيف، في الكنيست إف "الشرؽ األوسط الهائج، ومفتاح السالـ مة الفمسطينييف يكمف قبؿ أي شيء في 

 قدرتنا عمى الدفاع عف السالـ وعف أنفسنا في حاؿ حاولت قو  أخر  تحطيـ السالـ".

أجؿ ضماف مناعة الجيش اإلسرائيمي كثداة هامة لضماف مستقبمنا وتحقيؽ وأضاؼ أف "رابيف عمؿ مف 
السالـ مة جيراننا، ومف دوف الجيش اإلسرائيمي فإف مصير الشعب اليهودي سيكوف مثؿ مصير شعبنا 

 خالؿ سنوات الشتات بالضبط".

وهذا األمر صحيح  وتابة أف "الجيش اإلسرائيمي كاف وسيبقى األمر الذي يقؼ بيننا وبيف مصير الفناء،
دائما وحتى عندما نتوصؿ إلى ترتيبات سالـ أو   نتوصؿ إليها، ونحف نتطمة إلى تحقيؽ مثؿ هذت 

 الترتيبات، وقوتنا هي الوجود والسالـ".

وقاؿ نتنياهو "إننا نعمؿ مف أجؿ استنفاذ احتماؿ السالـ، ونحف   نريد دولة ثنائية القومية وفي الوقت نفس  
ا إيرانيا في يهودا والسامرة (أي الضفة ال ربية  مثمما حدث عند حدودنا" في إشارة إلى حزب اهلل   نريد فرع

 في لبناف وحركة حماس في قطاع غزة.

واعتبر أف "هذا األمر يمـز بثف تكوف حدود إسرائيؿ األمنية في غور األردف، مثمما قاؿ رابيف في خطاب  
ية، وهذا كاف ساريا حينذاؾ ويسري بشكؿ أكبر اليوـ بعد صعود األخير في الكنيست قبؿ موت  بعدة أساب

 اإلسالـ المتطرؼ وبعد أف استولى وكالء إيراف عمى المناطؽ التي أخميناها في لبناف وغزة".

وكانت صحيفة "معاريؼ" قد ذكرت أمس الثالثاء أف المفاوضات بيف إسرائيؿ والفمسطينييف عمى وشؾ 
ييف مطمب إسرائيؿ ببقاء جيشها في غور األردف ورفض إسرائيؿ نشر قوات ا نفجار بسبب رفض الفمسطين

 دولية بد  مف ذلؾ.
 50/57/1753الحياةب لندفب 

 
  : خطر إيراف النووي يتفاقـ ويجب تشديد العقوبات عمييانتنياىو 11

 جديد فطرح م  نتنياهو بنياميف اإلسرائيمي الوزراء ، أف رئيس50/57/1753الشرؽ األوسطب لندفب ذكرت 
 المفاوضات مف جديدة سمسمة افتتاح مة كالم  ليتزامف إيراف، ضد إسرائيمية وقائية ضربات توجي  إمكانية
 .جنيؼ في اإليراني النووي البرنامج حوؿ
 الوزراء رئيس أعمف ،1973 في العربية - اإلسرائيمية الحرب ذكر  بمناسبة الكنيست في ألقاها كممة وفي
 الجد محمؿ عمى نثخذ» أف هو غرة، حيف عمى بدايت  في إسرائيؿ أخذت الذي اعالصر  هذا دروس أحد أف

 .«الخطر مؤشرات نهمؿ وأ  أعداءنا
 أف المتحدة لألمـ العامة الجمعية في أكد نتنياهو وكاف. «وقائي هجـو عف نتخمى أف عمينا ممنوع» وأضاؼ
 .األمر اضطرها إذا بمفردها ستتحرؾ إسرائيؿ
 الفعؿ ردود فيها تساوي   أوضاع ثمة لكف.. تمقائية بصورة تحصؿ أ  يجب ضرباتال هذت» أف وأوضح
 لمرد مضطريف سنكوف استراتيجي لهجوـ تعرضنا لد  سندفع  الذي الدـ ثمف الخطوة هذت عمى الدولية
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 حكومة عمى يتعيف التي القرارات أصعب مف واحدة هي وقائية حربا» أف وأضاؼ .«متثخريف وربما عمي ،
 .«نتحرؾ لـ إذا يحصؿ أف يمكف ما نثبت أف نستطية   ألننا خاذهاات

ف المفاوضات، طاولة إلى إيراف أعاد العقوبات ض ط» إف وقاؿ،  إزالة ممكنا يجعؿ الذي هو الض ط هذا وا 
 .«سممية بطريقة اإليراني النووي البرنامج

ف تسمح إليراف بامتالؾ القنبمة نتنياهو أعمف مجددا أف إسرائيؿ ل، أف 50/57/1753ب 01عرب وأضافت 
الذرية. وقاؿ نتنياهو في خطاب ل  أماـ الكنيست إف تخفيؼ العقوبات عف إيراف في هذت الظروؼ، قبؿ 

نما غيرت لهجتنا وقاؿ . "لحظات" مف تحقيؽ هدفها سيكوف خطث تاريخيا، إلف إيراف لـ ت ير سياسيتها وا 
قديـ تناز ت، لكنها تقدـ تناز ت قميمة لتحظي بامتيازات كبيرة، نتنياهو إف إيراف تعمف اليـو أنها مستعدة لت

وأضاؼ نتنياهو أن   تمكنها  حقا مف ا نطالؽ مجددا نحو الوصوؿ لمسالح النووي، عندما يحيف الوقت.
% مف أسمحتها الكيماوية،   يمكف القبوؿ اليـو بثف 20مقمما   يقبؿ العالـ بثف تتنازؿ سوريا فقط عف 

 .ؿ إيراف فقط عف جزء مف قدراتها الذريةتتناز 

وزعـ نتنياهو، أن  في ظؿ ما يحدث في العالـ العربي، مف تعاظـ قوة التيارات اإلسالمية، ومعارضتها في 
أنحاء مختمفة في العالـ العربي، فإن  بتنا نسمة اليوـ تصريحات   تطمؽ فقط سرا بؿ أحيانا عمنا، ومفادها 

ف هناؾ عدوا آخر مشترؾأف إسرائيؿ ليست هي الع  . دو لمدوؿ العربية وا 

نتنياهو وصؿ، بشكؿ مفاجئ إلى الجو ف ، أف آماؿ شحادة، عف 50/57/1753الحياةب لندفب وأوردت 
السوري المحتؿ، ليشارؾ في تدريبات "لواء المدرع السابة"، ليعمف أف "هذت التدريبات ستتواصؿ، مف أجؿ 

 الحفاظ عمى جهوزية كاممة لمجيش".

وقاؿ نتنياهو أماـ الجنود، إن  "تـ استخالص ثالثة دروس أساسية مف حرب أكتوبر، وهي دروس موجودة 
أمام  طواؿ الوقت، خصوصًا هذت األياـ، وهي4 عدـ ا ستهتار وا ستخفاؼ بالعدو، وعدـ التخمي مسبقًا 

ألهمية التي تولى لممناطؽ عف القياـ بضربة استباقية إزاء أي تهديد فوري وحقيقي، وعدـ التراجة عف  ا
 العازلة".

وتوج  نتنياهو إلى إيراف، مشيرًا إلى أف "خطر سالحها النووي يتفاقـ كمما تساهمت معها الدوؿ، ووافقت 
يراف، أعتقد أن   عمى تخفيؼ العقوبات عنها"، وأضاؼ4 "أطمقت اليوـ محادثات بيف الدوؿ العظمى الست وا 

قديـ تناز ت إليراف، وتـ تخفيؼ الض ط الذي يمارس عميها، مف دوف سيتـ ارتكاب خطث تاريخي إذا تـ ت
قيامها بتفكيؾ القدرات النووية التي تبنيها. إيراف موجودة اآلف في حالة صعبة جدًا وتوجد إمكانية لفرض 

ودعا نتنياهو المجتمة الدولي إلى "تشديد  هذت العقوبات بكامؿ طاقتها، لمتوصؿ إلى النتيجة المطموبة".
 العقوبات وفرضها، مف دوف تردد حتى تثتي بالنتيجة المرجوة منها".

 
 بيريز ونتنياىو يظيراف تعارض مواقفيما بش ف المفاوضات مع الفمسطينييف 12

(ا ؼ ب 4 اظهر الرئيس ا سرائيمي شيموف بيريز ورئيس الوزراء بنياميف نتنياهو ا ربعاء  -القدس المحتمة
فمسطينييف خالؿ مراسـ اقيمت احياء لذكر  رئيس الوزراء اسحؽ رابيف خالفهما بشثف المفاوضات مة ال

 .1995الذي اغتيؿ في العاـ 

وقاؿ بيريز خالؿ المراسـ السنوية المقامة في مدافف جبؿ هرتسؿ في القدس المحتمة حيث مدفف رابيف إف 
 ”.سيقعوف ضحايا اوهامهـاولئؾ المتوهميف بامكاف ا ستمرار في الوضة الراهف بيف الفمسطينييف وبيننا “
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القادة السياسييف يحاكموف عمى ا هداؼ التي يحددونها لشعبهـ وعمى الطريقة التي “واضاؼ بيريز اف 
، وذلؾ بحضور نتنياهو الذي صعد مؤخرا ”يبم وف مف خاللها هذت ا هداؼ، حتى ولو كاف الواقة صعبا

 نبرت  حياؿ الفمسطينييف.

السالـ ليس (…  تيؿ ولكف الحاجة  تخاذ قرارات تاريخية   تزاؿ قائمة رابيف اغ“وشدد بيريز عمى اف 
 1993وكاف بيريز مف ابرز مهندسي اتفاقات اوسمو الموقعة مة منظمة التحرير الفمسطينية في العاـ ”. ترفا

 عندما كاف وزيرا لمخارجية في حكومة يترأسها اسحؽ رابيف.

حسنا فعمتـ في التثكيد عمى صنة السالـ “مى الرئيس بيريز قائال ورد نتنياهو الذي عارض اتفاقات اوسمو، ع
 ”.مة ا عداء، لكف صنة السالـ يجب اف يحصؿ مة اعداء يريدوف السالـ

 ”.اعداء   يريدوف السالـ ويريدوف محونا مف الخارطة ليسوا مرشحيف لمسالـ“واضاؼ نتنياهو 

 ”.ء ا عداء عف شبر مف ا راضي الواقعة في قمب اسرائيؿعمينا القياـ بما يمـز كي   نتنازؿ لهؤ “وتابة 
واكد نتنياهو مف جهة اخر  اف اي اؿ عمير المؤيد لميميف المتطرؼ والذي اغتاؿ اسحؽ رابيف، لف يحصؿ 

 يوما عمى عفو.

 50/57/1753القدس العربيب لندفب 
 

 زةفي غ ضابط إسرائيمي كبير: سنوات مف التخمؼ تفصمنا عف حفاري األنفاؽ 37

اعترؼ مساء األحد ضابط كبير في الجيش اإلسرائيمي أف "إسرائيؿ" متخمفة 4 ترجمة خاصة لصفا –غزة 
لسنوات عف حفاري األنفاؽ في غزة، وذلؾ بعد اكتشاؼ الجيش نفًقا طويال يمتد مف خانيونس إلى مستوطنة 

 كـ.2.5"العيف الثالثة" بطوؿ 

شرة إف هؤ ء (حفارو األنفاؽ  يعرفوف جيدًا أماكف وجود وقاؿ الضابط الكبير خالؿ حديث  لمقناة العا
 المجسات عمى الجدار األمني ويخدعونها.

وأضاؼ أف لد  الجيش معمومات عف وجود عشرات األنفاؽ األقؿ حجمًا مف هذا األخير وهي معدة لساعة 
 الصفر التي ستقرر فيها التنظيمات الفمسطينية اختطاؼ جندي أو مستوطف.

بط الكبير قائال إف ما تعكؼ عمي  ا ستخبارات اإلسرائيمية اليوـ هو معرفة مف حفر هذا النفؽ وتابة الضا
ومف ساعدت عبر تسميمهـ لمبيت الذي حفر من  النفؽ داخؿ القطاع ، ويشددوف عمى أف كؿ هؤ ء 

نفيذ عممية وأشار الضابط الكبير إلى أن  لو استخدـ هذا النفؽ في ت معرضوف لممس بهـ خالؿ وقت قريب.
لـ تعترؼ رسميًا بمسؤوليتها عف النفؽ  -بحسب الضابط–لكانت حركة حماس قد بم ت مبت اها، فحماس 

 ولكنها تقوؿ بعيف إف "إسرائيؿ" تضخـ الموضوع وت مز بالعيف الثانية فرحًا وفخرًا بالنفؽ.

غالؽ األنفاؽ -كما يقوؿ الضابط-فحماس اليوـ  بينها وبيف مصر وخطؼ  تعاني األمريف جراء التشديد وا 
جندي إسرائيمي في هذا الوقت سيرفة أسهمها أكثر مف كؿ الصواريخ، ومف سفف فؾ الحصار، فال أحد في 
مصر بإمكان  أف يقوؿ اليـو إلسماعيؿ هنية (نائب رئيس المكتب السياسي لحماس  أن  يخترؽ وقؼ 

خطؼ جندي ألن  وكمما زادت مصائب  إطالؽ النار مة "إسرائيؿ" ولذلؾ فحماس كانت ذاهبة إلى عممية
 كما قاؿ. –حماس زاد عمؽ النفؽ 

واختتمت القناة تقريرها بالقوؿ إف هنالؾ سؤاً  يكاد يصدع رؤوس ا ستخبارات اإلسرائيمية وهو متى ستقـو 
حماس بعممية الخطؼ الجديدة، ألن  ولألسؼ كما تقوؿ الصحيفة فال يوجد حؿ تكنولوجي أللـ الرأس 

 تشير الصحيفة. –"أنفاؽ"، ليس لد  الجيش فحسب بؿ حتى في العالـ كم المسمى 
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وذكرت القناة العاشرة أف اكتشاؼ هذا النفؽ تـ بثسموب بسيط جدًا "استخباراتي" وليس عبر أي مف التقنيات 
 التكنولوجية المتقدمة، عمى حد زعمها.

 50/57/1753وكالة صفاب 
 

 ير بقرارات السالـ مع الفمسطينييفثلحكومة اإلسرائيمية لمت تدعو حزب العمؿ لإلنضماـ إلى ا ليفني 35
تؿ أبيب ػ يو بي اي4 دعت وزيرة العدؿ اإلسرائيمية، رئيسة طاقـ المفاوضات مة الفمسطينييف، تسيبي ليفني، 
حزب العمؿ إلى اإلنضماـ لحكومة بنياميف نتنياهو، مف أجؿ التثثير عمى القرارات المتعمقة بالمفاوضات 

 ح السالـ مة الفمسطينييف.ولصال
وقالت ليفني إلذاعة الجيش اإلسرائيمي، امس الخميس، إف عمى حزب العمؿ اإلنضماـ لمحكومة، موضحة 

 أف اتركيبة الحكومة ستؤثر بشكؿ كبير لم اية عمى القرارات السياسية التي سيتـ اتخاذها.
ا يتطمب أكثر مف مجرد خطاب، ومف واضافت اإذا كاف حزب العمؿ يسعى إلى رفة راية السالـ، فإف هذ

أجؿ تمكيف اتخاذ قرارات هامة ودراماتيكية في المستقبؿ، فإف ثمة حاجة لدعـ حقيقي وجوهري مف داخؿ 
وقالت ليفني إن  ايحظر السماح لمحوادث اإلرهابية في الضفة ال ربية أف تمس بالمفاوضات  الحكومة.
 السياسية.

 51/57/1753ب القدس العربيب لندف
 

 قحاـ دولة فمسطينية بػ"إسرائيؿ" ضرب مف اليذيافا: نفتالي بينيت 31

نفتالي بينت أف إقحاـ دولة فمسطينية  سرائيمياعتبر رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير اإل4 القدس المحتمة
ا داخؿ دولة "إسرائيؿ" يعد ضرًبا مف الهذياف، وقاؿ إن  يؤيد فكرة التعايش مف خالؿ منح الفمسطينييف حكمً 

ذاتًيا. وأضاؼ الوزير بينت في تصريح نشرت  اإلذاعة الصهيونية العامة إف حزب  يفسح المجاؿ أماـ الوزيرة 
تسيبي ليفني بمواصمة التفاوض مة الفمسطينييف, وفي الوقت نفس  يعمؿ عمى تمرير قانوف ا ستفتاء العاـ 

 خالؿ الدورة الجديدة لمكنيست.

ثف يعترؼ الجانب الفمسطيني بكوف الكياف الصهيوني دولة يهودية، وذلؾ وأكد أف حزب  مصّر عمى مطمب  ب
 لمنة الفمسطينييف مف طرح مطالب بإقامة دولة عربية أخر  في حدود الكياف الصهيوني.

 50/57/1753المركز الفمسطيني لالعالـب 
 

 الؼ عامؿ فمسطيني يعمموف في المستوطنات بالضفة 15: نفتالي بينيت 33

كشؼ وزير ا قتصاد ا سرائيمي نفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي عف أف  4سما – القدس المحتمة
 ألؼ فمسطيني يعمموف حاليًا في شركات اسرائيمية في مستوطنات الضفة ال ربية.  25

وأشار بينيت الى أف العماؿ الفمسطينييف هؤ ء يتاقضوف أجورًا تزيد بمعد تها ثالثة الى أربعة اضعاؼ عف 
 وسط األجور في سوؽ العمؿ الفمسطينية.مت

 50/57/1753وكالة سماب 
 

 في حاؿ قّدمت "تنازالت" لمفمسطينييف " ييّدد باالنسحاب مف الحكومة اإلسرائيميةالييودي"البيت  30
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هّدد حزب "البيت اليهودي" اليميني، با نسحاب مف ا ئتالؼ الحكومي في حاؿ موافقة الفريؽ اإلسرائيمي 
تقديـ "تناز ت" مف أي نوع كاف لمفمسطينييف في جمسات المفاوضات الثنائية الجارية بيف  المفاوض عمى

 الجانبيف.

وقاؿ رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، في تصريحات صحفية نشرتها مواقة عبرية، اليـو 
مسطينييف، ولكف في حاؿ األربعاء "حتى المحظة لـ تتضح األمور حوؿ تقديـ الجانب اإلسرائيمي تناز ت لمف

شعرنا بالخطر الحقيقي فإننا ليس فقط سننسحب مف الحكومة بؿ سنقود المواجهة ضد تمؾ التناز ت"، وفؽ 
 تصريحات .

وأّكد وزير ا قتصاد اإلسرائيمي، أف حزب  "البيت اليهودي" لـ يكف ضمف فريؽ المفاوضات مة الجانب 
ؽ السالـ و  زلنا نعمؿ كؿ شيء منذ تثسيس الدولة اإلسرائيمية، الفمسطيني، مضيفًا "لقد عممنا بدوف تحقي

 ونجاحنا ليس مرتبط بالفمسطينييف، ونحف لسنا رهائف لديهـ"، عمى حد تعبيرت.

 50/57/1753فمسطيف اوف اليفب 
 

 سوريةفي  األىمية كانت مستعدة إلعادة الجوالف لألسد قبؿ الحرب "إسرائيؿ"ليبرماف:  35
ورئيس لجنة الخارجية واألمف في الكنيست « إسرائيؿ بيتنا»كشؼ زعيـ حزب 4 وفكفاح زب -راـ اهلل

اإلسرائيمي أفي دور ليبرماف، أف أوساطا في الحكومة اإلسرائيمية السابقة ناقشت مة وسطاء إمكانية إعادة 
يراف ، في إشارة إلى إ«محور الشر»أجزاء مف الجو ف لمرئيس السوري بشار األسد، مقابؿ ابتعادت عف 

وحزب اهلل. وبحسب ليبرماف فقد نوقش ذلؾ قبؿ أسابية فقط مف اند ع الحرب األهمية في سوريا في مارس 
 .2011(آذار  

الواقعة في الجو ف خالؿ اجتماع انتخابي « كتسريف»وتحدث ليبرماف إلى جمهور مف اليهود في مستوطنة 
مساع قبؿ شهر مف اند ع الحرب في سوريا بقذلت »لمسمطات المحمية (البمديات والمجالس ، قائال4 

بعض المسؤوليف كانوا متحمسيف »وأضاؼ4 «. لمتفاوض مة الرئيس السوري بشثف إعادة مرتفعات الجو ف
لقد كانوا أسر  مفاهيـ خاطئة، »وتابة4 «. لفتح باب المفاوضات مة األسد بشثف إعادة مرتفعات الجو ف

 .«طبريا مقابؿ إبعاد األسد عف محور الشرومستعدوف إلعادة الجو ف حتى بحيرة 
ولـ يفصح ليبرماف عف هذت األوساط، وكيؼ بدأت الوساطات، لكف اإلعالـ اإلسرائيمي يعتقد أن  كاف 
يتحدث عف جهود أميركية بذلت في تمؾ الفترة، حيث حاولت اإلدارة األميركية آنذاؾ التوصؿ إلى تفاهمات 

طالؽ مفاوضات، كاف يعمؿ عميها في الحكومة إيهود باراؾ، وزير الدفاع بيف إسرائيؿ وسوريا قد تؤدي إلى إ
اإلسرائيمي آنذاؾ في الحكومة السابقة التي كاف يرأسها كذلؾ بنياميف نتنياهو، وكاف ليبرماف يش ؿ فيها 

وأضاؼ في نبرة «. غير الممكنة»وعد ليبرماف مسثلة إعادة الجو ف لسوريا بػ .منصب وزير الخارجية
ما داـ يوجد حزب إسرائيؿ بيتنا في الحكومة فإف هذا الموضوع لف يطرح حتى عمى جدوؿ »اة4 مباه

لدينا التزامات في الجو ف دوف أي عالقة بما يجري في سوريا، و  حتى متى بدأ »وتابة4 «. األعماؿ
 .«الصراع و  متى سينتهي

رائيمية رفض التعميؽ عمى الموضوع، اإلسرائيمية إف مكتب رئيس الحكومة اإلس« هآرتس»وقالت صحيفة 
 .كما لـ يتسف" الحصوؿ عمى رد مف وزير الدفاع السابؽ إيهود باراؾ

 15/10/2013الشرؽ األوسطب لندفب 
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 : إيراف الذرية تشكؿ خطرا عمى السمـ العالمييزبير  30

الذرية تشكؿ خطرا في خطاب  أماـ الكنيست بكامؿ هيئآتها إف إيراف  يزأعمف الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بير 
بشكؿ خاص. واعتبر بيريز أف4   عمى السمـ العالمي وعمى استقرار منطقة الشرؽ األوسط وعمى إسرائيؿ

"معسوؿ الكالـ الصادر عف الرئيس روحاني" يطيب آلذاف الزعماء ال ربييف الذيف مموا سماع التصريحات 
 ."الفظة لسمف  محمد أحمدي نجاد

كفيؾ القدرة اإليرانية عمى بناء القنبمة الذرية، والصواريخ بعيدة المد  التي وأضاؼ بيريز إن  يجب عمى ت
نما أيضا السواحؿ الشرقية لمو يات المتحدة األمريكية. وقاؿ إن  إذا كاف  تهدد ليس فقط الدوؿ األوروبية وا 

اريخ بعيدة يمكف الحديث عف استخدـ الطاقة الذرية لألغراض السممية، فإن    يمكف قوؿ ذلؾ عف الصو 
 .المد  ، فهذت الصواريخ   يمكنها إ  أف تحمؿ رؤوسا نووية

هو ضرورة ويجب عدـ تخفيؼ هذت العقوبات.   وقاؿ بيريز إف استمرار فرض العقوبات المشددة عمى إيراف
 .فالخطر والتهديد هو عممي، وبالتالي فإف المطموب منها هو األعماؿ

يراف، و  سبب لمنزاع وأف ما هو قايـ هو بفعؿ نظاـ أية اهلل في وزعـ بيريز إن    توجد حدود بيف إ سرائيؿ وا 
إيراف الذي يزرع بذور العداء والكراهية مة الشعب اإليراني، ويدعـ "منظمات إرهابية" مثؿ حزب اهلل وحماس 
ة والنظاـ المجـر في سوريا. وخمص بيريز إلى القوؿ إف واجب التصدي إليراف يقة عمى كاهؿ المجتم

 .الدولي ككؿ

 50/57/1753ب 01عرب 
 

    المفاوضات مع الفمسطينييف اإلسرائيمي يبدي تفاؤلو إزاءوزير حماية البيئة  30
الناصرة4 أبد  وزير إسرائيمي، تفاؤل  إزاء سير العممية التفاوضية بيف تؿ أبيب والسمطة الفمسطينية لحؿ 

 الصراع وتحقيؽ السالـ الشامؿ والدائـ بيف الجانبيف.
وأفاد وزير حماية البيئة في الحكومة اإلسرائيميةعمير بيرتس، بثن  يستّمد شعورت باألمؿ والتفاؤؿ بحؿ قريب 

اإلسرائيمي، مف المعمومات الواردة إلي  حوؿ طبيعة سير جمسات المفاوضات بيف  –لمصراع الفمسطيني 
ة فقط في اجتماعاتهما، بؿ ويناقشاف الجانبيف، مضيفًا أف الفريقيف المفاوضيف   يبحثاف األمور اإلجرائي

 "قضايا جوهرية" أيضًا، عمى حد قول .
 50/57/1753قدس برسب 

 
 الجيش اإلسرائيمي يؤكد رفضو القاطع لفكرة قياـ دولة فمسطينية وزيرنائب  31

ـ أعمف نائب وزير الجيش اإلسرائيمي داني دانوف، مف حزب "ليكود" الحاكـ، رفض  القاطة لفكرة قياالناصرة4 
دولة فمسطينية، مؤيًدا بذلؾ موقؼ وزير ا ستيطاف أوري أريئيؿ مف مف حزب "البيت اليهودي" بشثف رفض 

فقد أعمف دانوف عف رفض  المطمؽ لفكرة قياـ دولة فمسطينية، متعهًدا في ختامي  قياد دولة فمسطيف.
ماضية ونقمت اإلذاعة تضامني مة مستوطنات الضفة ال ربية عققد في مستوطنة "رمات غاف" الميمة ال

العبرية مقتطفات مف الخطاب صباح اليوـ الجمعة، أف حزب الميكود لف يوقة أي اتفاؽ مرحمي مة 
 الفمسطينييف، كما قاؿ.

 51/57/1753قدس برسب 
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 نتنياىو يخطط لتنفيذ أعماؿ بناء بالمستوطنات مف دوف النشر عنيا مستشار 32
غابي كادوش مستشار رئيس الوزراء  ، أفيو بي اي ، عف51/57/1753ب القدس العربيب لندفذكرت 

اإلسرائيمي بنياميف نتنياهو لشؤوف ا ستيطاف، وضة مخططا يقضي بتنفيذ أعماؿ بناء في المستوطنات مف 
دوف النشر عنها ومف خالؿ منح إعفاء بنشر عطاءات بناء بهدؼ التخفيؼ مف ا نتقادات الدولية إلسرائيؿ 

 .بسبب البناء ا ستيطاني
هآرتس امس الخميس إف كادوش استعرض تفاصيؿ مخطط  أماـ سكرتير الحكومة  وقالت صحيفة

اإلسرائيمية أفيحاي مندلبميت، في وقت سابؽ مف األسبوع الحالي، لكي يدرسها األخير ويقرر في الطريؽ 
بعد وأشارت الصحيفة إلى أف كادوش وضة هذا المخطط  التي سيتـ فيها دفة هذا المخطط وتطبيق .

مطالب وض وط مف جانب المستوطنيف، رغـ أف القانوف اإلسرائيمي ينص عمى تسميـ أراض إلى أفراد وفقا 
 ألنظمة شفافة وواضحة.

وقالت الصحيفة إن  بموجب األنظمة اإلسرائيمية فإف هناؾ نوعيف مف المستوطنات في الضفة ال ربية، األوؿ 
مستوطنة أخر  عمى أنها قرية، ويقضي  90ؼ حوالي مستوطنة عمى أنها مدينة والثاني يصن 33يصنؼ 

مخطط كادوش بعدـ اإلعالف عف تسميـ أراض لممستوطنيف وتنفيذ أعماؿ فيها بعد أف يتـ تصنيفها عمى 
 أنها تجمعات سكنية قروية.

صحيفة "هآرتس"  قالت أف "البناء ا ستيطاني ، أف 50/57/1753ب المركز الفمسطيني لإلعالـواضاؼ 
لى قسميف، األوؿ متعمؽ بالبناء القروي وتديرها السمطات المحمية، والثاني البناء في المدف وتديرها ينقسـ إ

واستدركت  وزيرة اإلسكاف، وأف البناء ا ستيطاني يمـز الحكومة بنشر مناقصات حوؿ األرض المعدة لمبناء".
ف عدـ "لكف وبسبب نشر هذت المناقصات فإف الض ط عمى (إسرائيؿ  يزداد لوقؼ  البناء ا ستيطاني، وا 
 النشر مف شثن  تخفيؼ الض وط الدولية عمى حكومة (إسرائيؿ " وفؽ تقديرها.

 
 موطي ألموز ناطقا بمساف الجيش اإلسرائيميالعقيد تعييف رئيس اإلدارة المدنية : معاريؼ 07

، تعييف رئيس اإلدارة المد ، أن  تـ ظهر اليـو نية العقيد موطي ألموز، أفاد موقة معاريؼ عمى الشبكة، اليـو
 .ناطقا رسميا بمساف الجيش اإلسرائيمي، خمفا لمناطؽ السابؽ  يوآؼ مردخاي

، ووزير زوقاؿ الموقة إف مراسـ التعييف تمت بحضور رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي، الجنراؿ بني غانت
عالمية تشكؿ اليوـ ميدانيا وأعمف وزير األمف بوغي بعموف، أف الساحة اإل .األمف اإلسرائيمي  يوغي يعموف

جادا يمـز التخطيط المسبؽ مة التنفيذ 4 فهذت ساحة مركبة وشاكة   يمكف ا ستخفاؼ بها، وبالتالي فإف 
 ."وظيفة الناطؽ بمساف الجيش هي مركبة ومميئة بالتحديات

 50/57/1753ب 01عرب 
 

 التحديات لمختمؼ لمالءمتو اإلسرائيمي الجو سالح في جديدة مناصب استحداث 05

 ا ستعدادات مف سنة وبعد يعالوف، موشي األمف ووزير غانتز، بني اإلسرائيمي الجيش أركاف رئيس صادؽ
 في وذلؾ الجو، سالح في جديدة مناصب أربعة استحداث عمى إيشيؿ، أمير الجو سالح قائد عميها أشرؼ
 ."إسرائيؿ تواج  التي لمتهديدات الجو سالح مالءمة" إطار
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 رئيس" منصب في بار تومر الجنراؿ" نوؼ تؿ" العسكرية القاعدة قائد تعييف عمى أمس يوـ زغانت وصادؽ
 إلى المنصب هذا وينضاؼ. الجو سالح في وعاؿ جديد منصب وهو الجو، سالح في الجوية العمميات

 .ويعالوف غانتز قبؿ مف عميها صودؽ الجو سالح قيادة في أخر  مناصب ثالثة

 مبنى مالءمة طمب الجو، سالح قيادة في منصب  لمهاـ تولي  ومة إيشيؿ، أف" تأحرونو  يديعوت" وكتبت
 .البعيدة أـ القريبة سواء إسرائيؿ، تواجهها التي التهديدات لمختمؼ الجو سالح

 المتوقة مف وأن  طويمة، سنوات منذ قبؿ مف الجو سالح يعرفها لـ ت ييرات عف الحديث أف الصحيفة وكتبت
 أخر  مواقة في جرت لت ييرات خالفا لمجيش، ضاربة كقوة مكانت  وتثبيت الجو، الحس قوة مف تعزز أف
 .النطاؽ واسعة تقميصات أجريت جيث البرية القوات مثؿ

 55/57/1753ب 01عرب 
 

 ألعمى الييئات الكنسّية في العالـ "برعـ"و "اقرثقريتي " ىالي ب: يجب رفع الغبف الالحؽ الطيبي 01

شارؾ النائب أحمد الطيبي، رئيس كتمة القائمة الموحدة والعربية لمت يير، في 4 وسزهير أندرا  -الناصرة 
أماـ مبنى الكنيست اإلسرائيمّي مطالبيف بالعودة إلى  "كفر برعـ"و "إقرث"المظاهرة التي نّظمها مقهّجرو قريتي 

 قراهـ واسترجاع أراضيهـ، وهي القضية الممتدة منذ النكبة. 

ؿ فيها4 نحف نساند مطالبتكـ بالعودة إلى البيت والحاكورة والشجرة، مشّدًدا عمى أّف وألقى الطيبي كممة قا
 ."عدـ عودتكـ إلى أرضكـ هو انعداـ لمعدؿ، وهو ظمـ صارخ"

هؤ ء األطفاؿ يشاركوف  "برعـ"و  "اقرث"وأضاؼ الطيبي4 أشعر بالفخر وا عتزاز عندما أر  في مظاهرات 
هؤ ء األطفاؿ هـ الوج  التمثيمي إلقرث وبرعـ، "،  فتا إلى أّف "أعمف عودتي"حامميف  فتات كقتب عميها4 

 . "وهـ الضمانة ألنكـ أصحاب األرض وأصحاب البيت

 65وتابة4 عادة الحرامي يثتي إلى البيت، يسرؽ ويمكث ساعة أو ساعتيف أو يوـ أو أسبوع، أو سنة أو 
حب البيت، عمى حّد تعبيرت. وجاءت تصريحات د. سنة، ولكن  يبقى حرامي، وصاحب البيت يبقى هو صا

الطيبي وسط تصفيؽ وهتافات مئات المشاركيف قائميف4 راجعيف، راجعيف. فتوج  إليهـ الطيبي قائاًل4 كونوا 
واثقيف بثّف قضيتكـ هي قضية الجمية، كؿ مف ل  ضمير يؤمف بضرورة عودتكـ، وأنا أطالب أنفسنا 

بالذات، قضية عودة أهالي اقرث وبرعـ، وبوجود رجاؿ الديف المحترميف  وأطالبكـ بثف تنتقؿ هذت القضية
هنا، إلى أعمى الهيئات الكنسية في العالـ والى ال رب الذي يؤمف بمبدأ العدؿ، فمماذا ي يب العدؿ عف 
هؤ ء الناس المشرديف مف بيوتهـ في اقرث وبرعـ؟ ولذلؾ كونوا عمى يقيف أننا نعود ونكرر مف هنا، مف 

ب القدس، أنكـ ستكونوف جسر العودة إلى بيوتكـ، بشبابكـ وأطفالكـ، شاء مف شاء وأبى مف أبى، شاء قم
 مف شاء وأبى مف أبى ، عمى حّد قوؿ النائب العربّي. 

 50/57/1753القدس العربيب لندفب 
 

 افإير  عف الضغوط إزالة عدـ إلى الغرب اإلسرائيمي يدعو" األمني – السياسي" الوزاري المجمس 03
 إزالة عدـ إلى العظمى الدوؿ ا ثنيف، أمس يوـ اإلسرائيمي،" األمني – السياسي" الوزاري المجمس دعا

 الدورة افتتاح في نتنياهو بنياميف اإلسرائيمية الحكومة رئيس خطاب بعد ذلؾ جاء .إيراف عف الض وط
 لمناقشة خاصة جمسة" األمني – السياسي" الوزاري المجمس عقد حيث ا ثنيف، أمس يوـ لمكنيست، الشتوية
، المقررة الست العظمى والدوؿ إيراف بيف المحادثات بدء قبؿ اإليراني النووي البرنامج  في الثالثاء، اليـو
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، صباح نشر الوزاريف المجمس عف صادر بياف وقاؿ .ليوميف وتستمر جنيؼ  محادثات بدء مة الثالثاء اليـو
 أف تعتقد ولكنها سميمة، ألغراض إيرانيا نوويا برنامجا أو موماسيالدب الحؿ تعارض   إسرائيؿ أف جنيؼ،

 النظاـ أف البياف في وجاء. تاـ بشكؿ العسكري النووي برنامجها تفكيؾ يضمف أف يجب إيراف مة اتفاؽ أي
 عدـ يجب وأن  العقوبات، هذت إزالة ويحاوؿ ا قتصادية العقوبات بسبب شديدة ض وط تحت يقة اإليراني
 .ألجمها فرضت التي األهداؼ تحقؽ أف توشؾ ألنها اتخفيفه
 بطرؽ اإليراني العسكري النووي البرنامج ينهي حقيقي دبموماسي لحؿ ذهبية فرصة هناؾ إف البياف وقاؿ

 تخفيؼ وعدـ الض وط ممارسة الدولي المجتمة واصؿ إذا فقط الفرصة هذت تحقيؽ يمكف وأن  سممية،
 النووي البرنامج تفكيؾ قبؿ تناز ت وتقديـ العقوبات است الؿ عدـ فإف بيافال وبحسب. ا قتصادية العقوبات
 .تاريخيا خطث يعتبر العسكري

 55/57/1753ب 01عرب 
 

 قضية طرد وتدمير قرية زنوطة بالضفة بالنيابة العاّمة تتمّمص مف الرّد عمى المحكمة العميا ىآرتس:  00
عبرّية أمس النقاب عف أّف النيابة العاّمة اإلسرائيمّية، هآرتس ال كشفت صحيفة4 زهير أندراوس  -الناصرة 

طمبت في الدقيقة التسعيف مف المحكمة العميا في القدس ال ربّية تثجيؿ النظر في قضية أهالي قرية زنوطة 
بالضفة ال ربّية المحتّمة، زاعمًة أّن  وقة خطًث، وأّف ما يقطمؽ عميها اإلدارة المدنّية لـ تستكمؿ جمة 

 يحات لعرضها عمى المحكمة بسبب خطث.التوض
وأّكدت الصحيفة عمى أّف جمعية حقوؽ اإلنساف، التي يترافة أحد المحاميف فيهاعف أهالي القرية المهددة 
بالتدمير، وافؽ عمى الطمب الذي تقّدمت ب  النيابة، ولـ تققرر المحكمة حتى اآلف موعًدا جديًدا لمنظر في 

. وكانت اإلذاعة العبرّية العاّمة بالم ة العبرّية (ريشيت بيت ، أفادت أّف 2007القضية التي بدأت في العاـ 
المحكمة العميا اإلسرائيمّية امتنعت عف إل اء أمر صادر عف الجيش اإلسرائيمّي يقضي بإخالء وتدمير منازؿ 

عميها تقديم  قرية زنوطا، ويتضمف القرار إلزاـ الحكومة اإلسرائيمية باإلفصاح عف البديؿ الذي يتوجب 
ألهالي القرية الفمسطينية زنوطا التي مف المقرر تدميرها، بادعاء أف القرية مقامة عمى موقة اثري. هذا وتقة 

 أسرة. 27قرية زنوطا جنوب مدينة الخميؿ، وتقطنها 
 51/57/1753ب القدس العربيب لندف

 
 

  "057ىيرمس "الكشؼ عف عطب خطير في طائرات بدوف طيار مف طراز "والال":  موقع 05
أياـ، مة تحطـ طائرة  8كشؼ موقة "و  " اإلخباري في إسرائيؿ، أف الجيش اإلسرائيمي، اكتشؼ قبؿ 

، عمى شواطئ عزة، وقوع عطب خطير في طائرة أخر  مف نفس 450تجسس بدوف طيار مف طراز هيرمز 
عميها، رغـ توقؼ محركها  الطراز كانت تحمؽ فوؽ ميات المتوسط، لكف مش مي الطائرة تمكنوا مف السيطرة

 عف العمؿ وتفادي سقوطها في البحر.
 50/57/1753ب 01عرب 

 
 تدريبات مفاجئة لسالح الجو اإلسرائيمي في الشماؿ 64
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يقوـ سالح الجو اإلسرائيمي في منطقة الشماؿ بتدريبات غير مسبوقة، تشمؿ 4 آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
لت ييرات تتوقعها القيادتاف األمنية والعسكرية اإلسرائيمية في  التصدي  عتداءات فوؽ البحر، استعداداً 

". ونقؿ عف مسؤوؿ عسكري في الجيش أف 15-وشاركت في التدريبات طائرات قتالية بينها "اؼ المنطقة.
"التدريبات تثتي لمتثكيد أف إسرائيؿ جدية في أهدافها وتهديداتها وتصريحاتها، بثنها ستكوف قادرة عمى الدفاع 

وبحسب الجيش اإلسرائيمي فإف "األوضاع التي تشهدها المنطقة ستؤدي إلى ت ييرات  ف أمنها بنفسها".ع
 غير مسبوقة تتطمب استعدادات وجهوزية". 

 50/57/1753الحياةب لندفب 
 

 % لمعاـ الثاني 3.0طريقو إلى النمو بمعدؿ ب "إسرائيؿ"اقتصاد اإلحصاء اإلسرائيمي: مكتب  00

ذكر المكتب المركزي لإلحصاءات اإلسرائيمي، أف اقتصاد إسرائيؿ في طريق  إلى 4 ويترزر  –القدس المحتمة 
 .2013% لمعاـ الثاني عمى التوالي عاـ 3.4النمو بمعدؿ 

 وأضاؼ المكتب إف "تقديرات  جاءت بناء عمى بيانات سبعة إلى تسعة أشهر".

ا قتصادي اإلسرائيمي بشكؿ بسيط  % مف النشاط40ومف المتوقة أف تنخفض الصادرات التي تشكؿ نحو 
. ومف المنتظر نمو اإلنفاؽ الفردي، وهو محرؾ رئيسي آخر لمنمو 2012هذا العاـ، بعد زيادة طفيفة عاـ 

% العاـ الماضي، بينما ينتظر أف تتقمص ا ستثمارات في األصوؿ 3.2بعد نمو بمل  2013% عاـ 4
وخفض البنؾ المركزي اإلسرائيمي الشهر الماضي  .2012% عاـ 3.5%، بعد زيادة بم ت 0.6الثابتة 

 %.3.8% مف 3.6إلى  2013توقعات  لمنمو ا قتصادي عاـ 

% في الربة الثاني مف 5وقاؿ مكتب اإلحصاءات، في ثالث تقديرات ل ، إف "الناتج المحمي اإلجمالي نما 
 %".4.9العاـ، ارتفاعًا مف تقديرات سابقة عند 

 50/57/1753الحياةب لندفب 
 

 تغمؽ المجاؿ الجوي في جنوبيا أماـ حركة الطيراف "إسرائيؿىآرتس: " 01

أغمقت إسرائيؿ المجاؿ الجوي في جنوبها لمدة يوميف وطالبت شركات الطيراف 4 القدس المحتمة ػ يو بي أي
بثف تسّير رحالتها في األجواء فوؽ الحدود بيف إسرائيؿ واألردف، مف دوف توضيح األسباب التي دعت إلى 

وقالت صحيفة "هآرتس" الثالثاء، إن  تـ إصدار تعميمات لشركات الطيراف بعدـ تحميؽ طائراتها في  لؾ.ذ
نما العبور عف  الخطوط الجوية بيف وسط إسرائيؿ ومدينة إيالت في أقصى الجنوب في المسارات المعتادة وا 

 طريؽ الحدود بيف إسرائيؿ واألردف.

الجوية إلى إيالت ومنها والرحالت الجوية مف مطار بف غوريوف  وكذلؾ شممت التعميمات أف تمر الرحالت
قرب تؿ أبيب إلى الشرؽ األقصى والتي تمر فوؽ إيالت، با نتقاؿ إلى مراقبة مطار عماف ومف هناؾ 

وبدأ  مواصمة طريقها جنوبا باتجات مدينة العقبة وبعد ذلؾ مواصمة طريقها عبر المسارات الجوية المعتادة.
التعميمات، التي تـ توجيهها الميمة الماضية إلى شركات الطيراف اإلسرائيمية واألجنبية، وستستمر تطبيؽ هذت 

 ساعة، مف دوف توضيح األسباب التي دعت إلى ذلؾ. 36لمدة 
 55/57/1753الحياةب لندفب 

 
 يكشؼ عف ىوية قائد أركاف حزب اهلل الجديد إسرائيميموقع  02
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قة مختص في شؤوف "اإلرهاب" كما يسمي نفس  عف هوية قائد كشؼ مو 4 ترجمة صفا -القدس المحتمة
أركاف حرب حزب اهلل الجديد والذي استمـ مهاـ منصب  بعد اغتياؿ القائد السابؽ عماد معنية، حيث نشر 

 الموقة صورًا نادرة ل  والتي لـ تعرض مف قبؿ.

ويعتبر مف  1961اليد العاـ وأشار الموقة إلى أف القائد الجديد يدعى مصطفى أميف بدر الديف مف مو 
 مؤسسي التنظيـ ورجؿ الظؿ وقائد عمميات  الخاصة سابقًا قبؿ أف يستمـ مهاـ منصب  الحالية خمفًا لم نية. 

 55/57/1753وكالة صفاب 
 

 تقميص الدعـ األميركي لمجيش المصري "إسرائيؿ"ىكذا خفضت اإلسرائيمية:  الثانيةالقناة  57

مسوؤؿ اسرائيمي رفية عف ضموع اسرائيؿ بخفض تقميص الدعـ ا ميركي كشفت  4سما –القدس المحتمة 
لمجيش المصري. وتخشى إسرائيؿ بحسب أدوي سي اؿ المحمؿ السياسي لمقناة الثانية في حاؿ تـ تقميص 
الدعـ األميركي لمصر أف يمس ذلؾ عمى نحو سيء "بالحرب عمى اإلرهاب التي يشنها الجيش المصري 

ء" ومف تداعيات تقميص الدعـ األميريكي عمى اتفاؽ السالـ بيف اسرائيؿ ومصر، او في شب  جزيرة سينا
وقاؿ سي اؿ إف بيف  لجوء الجنراؿ السيسي إلى البحث عف تمويؿ مف دوؿ عربية بدً  عف الو يات المتحدة"

في بالشثف  اسرائيؿ والو يات المتحدة خالفات بالرأي فيما يتعمؽ بإدارة األمريكييف بالمنطقة خصوصاً 
المصري مضيفًا " في مصر يوجد الجنراؿ السيسي وهو قائد ا نقالب العسكري الذي أطاح باإلخواف 
المسمميف وعمى هذا النحو ير  األمريكييف األمور. اسرائيؿ تر  بالسيسي مف أخذ الحكـ مف أيادي اإلخوف 

أف الو يات المتحدة ا مريكية بعد  وادعى مصدر اسرائيمي مسؤوؿ لمقناة الثانية المسمميف المتطرفيف".
التدخؿ ا سرائيمي المباشر خفضت مف تقميص الدعـ األميركي العسكري وذلؾ بالتثكيد أف الدعـ العكسري 

وأضاؼ المسؤوؿ ا سرائيمي" أف  ا ميركي لمصر ما هو إ  دعـ لمجيش المصري في حرب  ضد اإلرهاب.
الو يات المتحدة األميركية كانت عمى النحو التالي4"  يهـ ماذا يجري الرسالة ا سرائيمية في هذا الشثف إلى 

في مصر السؤاؿ هو أيف مصالحكـ؟. نحف كجيراف لمصر بإمكاننا القوؿ لكـ أف السيسي شريؾ لنا. ويجب 
 مساندت . و  يجب أف يتـ دفع  الى البحث عف التمويؿ لد  دوؿ الخميج".

 55/57/1753وكالة سماب 
 

 ناشدات تؿ أبيب بش ف الممؼ اإليراني ال ت ثير ليا والخيار العسكرّي االنفرادّي مستحيؿ ىآرتس: م 55

زهير أندراوس4 يقواصؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمّي بنياميف نتنياهو، حممت ، ضّد التفاهمات مة  – الناصرة
الحسابات مة إيراف،  طهراف، وأمس قاؿ إّن    يقمكف بثّي حاٍؿ مف األحواؿ إسقاط الخيار العسكرّي مف

 "يديعوت أحرنوت" فتا إلى أّف الضربة ا ستباقّية يجب أْف تبقى عمى األجندة، كما نقمت عن  صحيفة 
العبرّية، عاموس هارئيؿ، أمس األربعاء،  ′هآرتس"دفة بمحمؿ الشؤوف العسكرّية في صحيفة مما األربعاء. 

ط التي يقعاني منها صّناع القرار في تؿ أبيب مف إلى ا عتراؼ بحقيقتيف مهمتيف تعكساف حالة التخبّ 
 المستوييف السياسّي واألمنّي عمى حٍد سواء. 

وبحسب هارئيؿ، صاحب الباع الطويؿ في المنظومة األمنّية والعسكرّية في دولة ا حتالؿ، فإّف المفاوضات 
ولى، أّف إسرائيؿ، وعمى التي تجري في جنيؼ كشفت النقاب عف بديهيتيف   يقمكف الت اضي عنهما4 األ

الرغـ مف الحممة التي يقودها رئيس الوزراء إلقناع الرأي العاـ ال ربّي بعدـ الوقوع في الشرؾ أْو المصيدة 
اإليرانّية، مواصمة تفعيؿ منظومة العقوبات ا قتصادّية، ليست موجودة عمى أجندة جنيؼ، حيث عّبر 
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سرائيمّية الرسمّية مف قبؿ رئيس الوزراء بنياميف نتنياهو ومف المحمؿ عف إيمان  القاطة بثّف المناشدات اإل
وزير األمف، موشي  بوغي يعالوف، تقة عمى أذاف صّماء. أّما الثانية، بحسب المحمؿ، الذي اعتمد عمى 
مصادر أمنية رفيعة في تؿ أبيب، فتؤكد بحسب أقواؿ المصادر، التي فّضمت عدـ ذكر اسمها، أّف المجوء 

العسكرّي اإلسرائيمّي ضّد البرنامج النووّي اإليرانّي، لـ يعقد قائًما، مشّدًدا عمى أّف الهجـو  إلى الخيار
اإلسرائيمي لف يخرج إلى حّيز التنفيذ، عمى الرغـ مف التهديدات المتكررة، ذلؾ ألف الو يات المتحّدة 

 انفرادّي ضّد طهراف، عمى حّد قول . األمريكّية، لف تسمح بثّي شكٍؿ مف األشكاؿ لمدولة العبرّية بشّف هجوـ 
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 حوؿ برنامجيا النووي الغرب يسعى إلى التوصؿ التفاؽ مع إيرافالسادات:  بيغفمعيد  51
زهير أندراوس4 قالت دراسة جديدة صادرة عف معهد بي ف السادات لمدراسات اإلستراتيجّية في  – الناصرة

يبدوف أّف ال رب يسعى إلى التوصؿ  تفاؽ مة إيراف، بحيث تمتـز األخيرة بعدـ إنتاج  جامعة بار إيالف أّن 
القنبمة النووّية، ولكف بالمقابؿ، أضافت الدراسة، فإّف طهراف ستقوـ بتوسية إمداداتها مف اليورانيوـ المخصب 

الدولّي عمى أنها دولة   تمتمؾ  والبموتونيوـ، وبالتالي، فإّن  سيتـ التعامؿ رسمًيا مة إيراف مف قبؿ المجتمة
القنبمة، ولكّف إسرائيؿ، لف تشعر باألماف، ألّن  في المستقبؿ لف تكوف هناؾ أّية وسيمة لمتثكد مف أّف إيراف 
لف تكوف قادرة عمى إنتاج عدد مف القنابؿ، في غضوف بضعة أشهر أو أقؿ، بسرعة كبيرة جدا، وعندها 

دولة العبرّية العمؿ عمى وقفها، عمى حّد قوؿ الدراسة. ولفتت الدراسة إلى سيكوف متثخًرا بالنسبة لم رب ولم
أّف الو يات المتحدة األمريكية، في حاؿ توصؿ ال رب  تفاؽ مة إيراف، فإّف مثؿ هذا ا تفاؽ يعني أف 

ما أّف الو يات المتحدة وحميفاتها واألمـ المتحدة، نجحوا في منة إيراف مف الحصوؿ عمى أسمحة نووية، ك
الرئيس باراؾ أوباما، سيعرض ا تفاؽ عمى أّن  إنجاز دبموماسّي كبير جًدا، ولكف في ما يتعّمؽ بإسرائيؿ، 
فإّف اتفاقا مف هذا القبيؿ، سيكوف بمثابة فشؿ جزئي في المساعي ال ربّية لمنة إيراف مف الحصوؿ عمى 

 القنبمة النووّية، عمى حّد قوؿ الدراسة اإلسرائيمّية.

 50/57/53س العربيب لندفب القد
 

يراف الفراغ الذي تركتو "إسرائيؿيديعوت: " 53  بالشرؽ األوسط واشنطف ال تريد أف تمأل روسيا وا 

يراف الفراغ الذي تركت   -عواصـ  وكا ت4 قاؿ مسؤولوف إسرائيميوف إف إسرائيؿ   تريد أف تمأل روسيا وا 
ف هذا األمر هو مصمحة مشتركة بيف إسرائيؿ ودوؿ الخميج العربية  الو يات المتحدة في الشرؽ األوسط، وا 

 واألردف ومصر، ما أّد  إلى تعاوف بيف هذت الدوؿ رغـ عدـ وجود عالقات دبموماسية مة دوؿ الخميج.
ونقؿ موقة (يديعوت أحرونوت  اإللكتروني امس ا ربعاء، عف المسؤوليف اإلسرائيمييف الذيف وصفهـ بإنهـ 

نشثت مصالح مشتركة داخؿ "ت السرية بيف إسرائيؿ ودوؿ في المنطقة، قولهـ إن  المطمعوف عمى العالقا
 "وبشكؿ خاص في ما يتعمؽ بمحاربة البرنامج النووي اإليراني. "انعداـ ا ستقرار اإلقميمي

لمو يات  "بديؿ معيف"ووفقًا لهؤ ء المسؤوليف، فإف قسمًا مف الدوؿ العربية ير  اليوـ في إسرائيؿ أنها 
لمتحدة في األداء اليومي في المنطقة، ومف الجهة األخر  تر  هذت الدوؿ العربية في إسرائيؿ جسرًا ا

 لواشنطف، رغـ ا نتقادات داخؿ إسرائيؿ إلدارة الرئيس ا مريكي باراؾ أوباما.

ب  في ولفت المسؤولوف إلى أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياهو، عّبر عف تعاوف كهذا خالؿ خطا
وشدد  ."الدوؿ العربية بدأت تدرؾ أف إسرائيؿ ليست عدوتهـ"الكنيست أوؿ مف أمس ا ثنيف، عندما قاؿ إف 
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المسؤولوف اإلسرائيميوف عمى أف إسرائيؿ   تسعى إلى أف تحؿ مكاف الو يات المتحدة وأخذ دورها في 
 المنطقة، لكنها تتعاوف سرًا مة أنظمة مختمفة في المنطقة.

إن  عمى الرغـ مف أف إسرائيؿ لف تصّرح بذلؾ رسميًا، لكف المستو  السياسي  "يديعوت أحرونوت"وقالت 
يجابي جدًا في الشرؽ األوسط بكؿ ما يتعمؽ بمكانة إسرائيؿ ا ستراتيجية."يتحدث عف   نشوء واقة جديد وا 

اإليرانيوف إلى هذا    توجد لدينا أية مصمحة بثف يدخؿ الروس أو"وقاؿ أحد المسؤوليف لمصحيفة إن  
إسرائيؿ هي مرساة مستقرة وعنواف لعدد غير قميؿ مف الدوؿ التي تر  بها دولة ذات "، واعتبروا أف "الفراغ

الفوضى في الشرؽ "وأضافت الصحيفة أف  "."مصداقية وتحافظ عمى الخطوط الحمراء التي وضعتها
باتت بنظر "، وأف إسرائيؿ "منية والسياسيةاألوسط أدت إلى نشوء مصالح مشتركة وثيقة في المواضية األ

هذت الدوؿ العربية عنوانًا بكؿ ما يتعمؽ بالصراع ضد النووي اإليراني، الذي يهدد السعودية ودوؿ الخميج 
واألردف ومصر، ولمحرب ضد اإلرهاب واتساع انتشار تنظيـ القاعدة والتنظيمات الموالية ل  في سينا 

وقاؿ المسؤولوف اإلسرائيميوف، إف هذت  "."لصراع ضد المحور اإليراني ػ السوريوسورية وأفريقيا، وكذلؾ في ا
المواقؼ ا مريكية المرتبكة والمترّددة، وتبحث عف "الدوؿ تتخوؼ مف الفراغ الحاصؿ في المنطقة بسبب 

 ."سند قوي وصادؽ يمكف التعاوف مع  حتى لو كاف ذلؾ بصورة سرية
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 "إسرائيؿ"درجة تضرب شماؿ  3.5ىزة ارضية بقوة  50
 ضربت هزة أرضية خفيفة، مساء اليـو الخميس، مناطؽ في  شماؿ اسرائيؿ.4 القدس دوت كوـ -غزة 

وذكرت مواقة عبرية مختمفة أف اإلسرائيمييف في مناطؽ هضبة الجو ف وطبريا وصفد وحيفا قد شعروا بالهزة  
 د معمومات عف أي خسائر بشرية أو مادية.التي ضربت المنطقة دوف أف تر 

درجة  3.5وقاؿ المعهد الجيوفيزيائي اإلسرائيمي أف مركز الهزة هو "بحيرة طبيريا " في حيف بم ت قوتها 
 عمى مقياس ريختر.

 55/57/1753ب القدسب القدس
 
 

 عيد األضحىبمناسبة  العبريةمواقع إلكترونية أردنية تينئة السفارة  نشرالعبرية ترصد  اإلذاعة 55
رصدت اإلذاعة العبرية تفاعؿ مواقة إخبارية إلكترونية أردنية مة السفارة اإلسرائيمية، مف خالؿ 4 الناصرة

 قيامها بنشر تهنئة السفارة عمى صفحاتها بمناسبة عيد األضحى.
دنية بارزة  ، إن  ألوؿ مرة منذ سنوات تقوـ مواقة أر 10|13وقالت اإلذاعة، في نشرتها ظهر اليوـ ا ثنيف (

" و"المممكة نيوز" بالنشر عمى صفحاتها تهنئة السفارة  عمى شبكة ا نترنت وعمى رأسها "عموف" ووكالة "ـر
 ا سرائيمية في عماف لمشعب ا ردني بمناسبة حموؿ عيد األضحى.

ى السفارة وقالت السفارة ا سرائيمية في تهنئة نشرتها عمى موقعها اإللكتروني4 "بمناسبة عيد ا ضحى تتمن
ا سرائيمية لمشعب ا ردني ولجمية المسمميف في العالـ عيدًا سعيدًا وكؿ عاـ وانتـ بخير"، معمنة أنها ست مؽ 

 أبواب السفارة حتى األحد القادـ.
 50/57/1753قدس برسب 
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     لغزة األحد المقبؿ اإلسرائيمية تناقش استئناؼ إدخاؿ مواد البناء الحكومة 50
ادر إعالمية عبرية، النقاب عف عـز الحكومة اإلسرائيمية مناقشة قضية توريد مواد كشفت مصالناصرة4 

 البناء إلى داخؿ قطاع غزة في جمستها المقبمة.
وبحسب ما أوردت  إذاعة الجيش اإلسرائيمي، اليوـ، فإف الحكومة ستناقش في جمستها المقّررة غٍد األحد 

 ت والحديد إلى قطاع غزة. ، مقترح استئناؼ إدخاؿ مادتي اإلسمن10|16(
وكانت سمطات ا حتالؿ قد قّررت قبؿ يوميف حظر إدخاؿ مواد البناء إلى غزة، عمى خمفية مزاعـ اكتشاؼ 

، وذلؾ 1948نفؽ عسكري "مفخخ" لممقاومة الفمسطينية يمتد مف القطاع إلى داخؿ األراضي المحتمة عاـ 
 ذت المواد إلى القطاع بعد منة استمر ست سنوات.بعد ثالثة أسابية فقط مف قرارها السماح بإدخاؿ ه

 55/57/1753قدس برسب 
 

       : مقترحات إسرائيمية جديدة الستمرار المفاوضاتمعاريؼ 50
الناصرة4 أفادت مصادر صحفية عبرية، بثف الجانب اإلسرائيمي يعكؼ حاليًا عمى دراسة مقترحات وأفكار 

 يني لضماف استمرارية مشاركت  في عممية المفاوضات.جديدة مف المقّرر طرحها عمى الجانب الفمسط
 ، فإف مسؤوليف 10|16وبحسب ما أوردت  صحيفة /معاريؼ/ العبرية في عددها الصادر اليوـ األربعاء (

إسرائيمييف بدأوا مؤخرًا بطرح ودراسة جممة مقترحات جديدة مف شثنها إحراز تقّدـ في العممية التفاوضية عف 
تفاقات ثنائية بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي "ولو بشكؿ محدود"، خشية الوصوؿ طريؽ التوصؿ إلى ا

 إلى طريؽ مسدود في المفاوضات الجارية حاليًا بيف الطرفيف.
وأضافت الصحيفة، أف مف بيف المقترحات التي تـ دراستها مف قبؿ الجانب اإلسرائيمي "تبادؿ األراضي"، 

اطؽ في الضفة ال ربية المحتمة لمسيطرة اإلسرائيمية مقابؿ ضـ مناطؽ وهو ما يعني أف يتـ إخضاع من
 أخر  لمسمطة الفمسطينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أف الحديث يدور حتى المحظة حوؿ أفكار عامة فقط، غير أف مصدرًا إسرائيميًا أشار 
إلى داخؿ الخط  إلى إمكانية ضـ مستوطنة "غوش عتصيوف" المقامة عمى أراضي بيت لحـ جنوب الضفة

األخضر واعتبارها جزءًا مف أراضي الدولة العبرية، مقابؿ تسميـ الفمسطينييف أراٍض في مدينة نابمس شماؿ 
 الضفة.

 50/57/1753قدس برسب 
 

 الجيش اإلسرائيمي يرفع حالة الت ىب في الضفة عقب تصاعد العمميات الفمسطينية 51

التثهب في مختمؼ أنحاء الضفة ال ربية في أعقاب تصاعد رفة جيش ا حتالؿ اإلسرائيمي حالة  الناصرة4
عمميات المقاومة الفمسطينية في اآلونة األخيرة، والتي كاف آخرها محاولة فمسطيني اقتحاـ قاعدة عسكرية 
شماؿ القدس، بحسب الرواية اإلسرائيمية، حيث أطمؽ جنود ا حتالؿ النار عمي  وقتموت عمى الفور. وذكر 

الجيش اإلسرائيمي إف قوات الجيش لـ تتمؽ انذارًا مبكرًا عف الهجوـ، فيما رجحت مصادر  ضابط مسؤوؿ في
 أمنية أف يكوف الهجوـ منفردًا و  يرتبط بثي تنظيـ فمسطيني.

 51/57/1753قدس برسب 

 
 بجرافة شماؿ القدس إسرائيمية فمسطيني اقتحـ قاعدة عسكرية استشياد 52
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مواطف فمسطيني، مسػاء اليػـو الخمػيس، برصػاص اإلحػتالؿ الصػهيوني  استشهد4 راسـ عبد الواحد -السبيؿ 
حػػاوؿ اقتحػػاـ قاعػػدة عسػػكرية صػػهيونية تقسػػمى قاعػػدة "الرامػػة العسػػكرية" بجرافػػة ققبالػػة مػػدخؿ بمػػدة الػػراـ شػػماؿ 

 القدس المحتمة.
ة" وكانػػػػت وسػػػػائؿ إعػػػػالـ عبريػػػػة ذكػػػػرت مسػػػػاء اليػػػػـو الخمػػػػيس، بػػػػثف فمسػػػػطيني حػػػػاوؿ اقتحػػػػاـ قاعػػػػدة "الرامػػػػ

العسػػكرية"، قػػرب بمػػدة الػػراـ شػػماؿ القػػدس المحتمػػة، موضػػحة أنػػ  فػػارؽ الحيػػاة بعػػد أف أطمػػؽ جنػػدي صػػهيوني 
 النار صوب  بشكؿ مباشر (مف نقطة الصفر .

 وأوضح موقة األخبار الساخنة العبري أف جندي وضابط صهيونييف أطمقا النار وقتال الشاب الفمسطيني.
إلصػػابات فػػي صػػفوؼ جنػػود اإلحػػتالؿ ورجحػػت بعػػض المصػػادر إصػػابة بينمػػا تضػػاربت األنبػػاء حػػوؿ عػػدد ا

 جندّييف.
واشػػار موقػػة والػػال العبػػري الػػذي نشػػر صػػورة لمجرافػػة الفمسػػطينية الػػى أف سػػائقها اسػػتطاع الػػدخوؿ الػػى حػػدود 
المعسكر وحاوؿ قمب دورية تابعة لمجيش كاف بداخمها جنػدي ممػا دفػة الجنػود الػى اطػالؽ النػار عميػ  األمػر 

أد  الػػى إصػػابت  بجػػروح خطيػػرة جػػر  نقمػػ  عمػػى اثرهػػا الػػى منطقػػة حػػاجز قمنػػديا القريػػب مػػف بمػػدة الػػراـ  الػػذي
 حيث أعمف هناؾ أن  فارؽ الحياة.

وقػػاؿ الموقػػة اف قػػوات الجػػيش اسػػتنفرت فػػي المعسػػكر كمػػا تػػـ ارسػػاؿ تعزيػػزات عسػػكرية موضػػحة اف جنػػديًا 
 وقة.صهيونيًا أقصيب بجروح بسيطة وتـ معالجت  عمى الم

وذكػػرت مصػػادر صػػحفية عبريػػة أف قػػوات ا حػػتالؿ نقمػػت جثػػة المػػواطف الفمسػػطيني إلػػى الػػداخؿ الفمسػػطيني 
 ـ.48المحتؿ عاـ 

الؿ عقػب نبػث وقاؿ مراسمنا في القدس بثف مواجهات عنيفة تدور في هذت األثناء بػيف المػواطنيف وقػوات ا حػت
استشػػهاد الفمسػػطيني بالقاعػػدة العسػػكرية، وذلػػؾ فػػي ظػػؿ تواجػػد عسػػكري غيػػر مسػػبوؽ فػػي المنطقػػة، بعػػد أف 
وصمت تعزيزات باآلليات والجنود الذيف شرعوا عمى الفػور بػإغالؽ محػيط مػدخؿ بمػدة الػراـ الشػمالي الرئيسػي 

القريػب مػف بمػدة الػراـ والممتػد حتػى حػاجز واغالؽ الشارع الرئيسي الممتد مف معبر "حػاجز" قمنػديا العسػكري 
 عسكري ققبالة قرية جبة شماؿ شرؽ المدينة المقدسة.

 المعروفة باسـ قاعدة رامة ققبالة مدخؿ بمدة الراـ شماؿ القدس المحتمة.
وأضاؼ مراسمنا بثف جنود ا حتالؿ يطمقوا واباًل كبيرًا مف الرصاص الحي والمطاطي والقنابؿ ال ازية السامة 

 لمسيمة لمدموع والصوتية الحارقة عمى الشباف الذيف يردوف بالحجارة والزجاجات الفارغة والمفرقعات النارية.ا
 وتسود المنطقة أوضاع متوترة لم اية في ظؿ وصوؿ المزيد مف التعزيزات العسكرية الى المنطقة.

50/57/1753السبيؿب عمافب   

 
 بالسجوف منيـ استشيدوا 575زمة.. فمسطينيا بسورية منذ بداية األ  5070 استشياد 07

 جئػػيف فمسػػطينييف فػػي سػػجوف النظػػاـ السػػوري تحػػت التعػػذيب مػػف بػػيف  105 استشػػهدوليػػد عػػوض4  ػػػ راـ اهلل
مجموعػػة العمػػؿ مػػف اجػػؿ فمسػػطينيي  أكدتػػ استشػػهدوا جػػراء الحػػرب الػػدائرة فػػي سػػورية، وذلػػؾ وفػػؽ مػػا  1607
 الخميس. أمس "القدس العربي"سورية لػ

، وذلؾ حسب 2013سبتمبر  30الشهداء الفمسطينييف السورييف منذ بداية األحداث السورية وحتى وبمل عدد 
 شهيدًا. 1607اإلحصائيات التي يقـو بتوثيقها فريؽ التوثيؽ بمجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية 
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لفمسػطينية شهيدًا إثر إستهداؼ مخيماتهـ بشػكؿ مباشػر، حيػث قصػفت المخيمػات والتجمعػات ا 1088وسقط 
فػي سػػورية بقػذائؼ الهػػاوف والصػػواريخ، كمػا تعرضػػت عػػدة مخيمػات لقصػػؼ جػػوي راح ضػحيت  العشػػرات فػػي 

الػذي راح ضػحيت  العشػرات  2012-12-16كؿ مرة، كما حدث عند اسػتهداؼ مخػيـ اليرمػوؾ بتػاريخ حيػث 
 مف أبناء المخيـ.

سػجوف األمػف السػوري تحػت التعػذيب،  و رصدت المجموعة ارتقاع متسارع في عدد الشهداء الذيف قضوا في
 شهيدًا في معتقالت األمف السوري. 105اذ قضى 

51/57/1753القدس العربيب لندفب   

 
 عف فتاة بالقدس .. وطألقصىالمسجد يقتحموف  المستوطنوف 05

سػاحات المسػجد األقصػى  ]اإلثنػيف  اقػتحـ عػدد مػف اليهػود المتطػرفيف صػباح أمػس4 عالء المشهراوي -غزة 
طقوسػػهـ الدينيػػة، ورفعػػوا العمػػـ اإلسػػرائيمي داخػػؿ سػػاحات المسػػجد األقصػػى، بحمايػػة كبيػػرة مػػف القػػوات وأدوا 

اقتحمػػت األقصػػى مػػف  14الخاصػػة وحػػرس الحػػدود. وأفػػاد شػػهود عيػػاف بػػثف مجموعػػة مػػف المتطػػرفيف عػػددهـ 
مػف أحػد الحقائػب باب الم اربػة، ولػد  وصػولها بػاب الممػؾ فيصػؿ قػاـ أحػد أفرادهػا بػإخراج العمػـ اإلسػرائيمي 

متطرفيف بينهـ حاخاـ  10ورفعوت بثيديهـ، تحت حماية شرطة ا حتالؿ، مضيفيف أف مجموعة أخر  عددها 
أدوا طقوسػػهـ الدينيػػة الخاصػػة عنػػد بػػاب الرحمػػة (مػػف ا نحنػػاء والػػرقص وال نػػاء ، ووفػػرت الشػػرطة الحمايػػة 

د أف قػػاـ يهػػودي بطعنهػػا ظهػػر أمػػس فػػي الكاممػػة لهػػـ. إلػػى ذلػػؾ أصػػيبت مواطنػػة مقدسػػية بجػػراح متوسػػطة بعػػ
 حي المصرارة قبالة باب العامود أحد أبواب المسجد األقصى المبارؾ. 

 وقالت القناة العاشرة اإلسرائيمية إف جراح المواطنة متوسطة وهي مف سكاف شرؽ القدس. 
مات شػػممت أنحػػاء مواطنػػًا فمسػػطينيًا فػػي حممػػة مػػداه 16وفػػي السػػياؽ اعتقمػػت قػػّوات ا حػػتالؿ فجػػر ا ثنػػيف 

 الضّفة ال ربية المحتمة كاّفة عمى أعتاب عيد األضحى المبارؾ.
55/57/1753اإلتحادب أبو ظبيب   

 
 % 07بنسبة  بالضفة كثفت مشروعات البناء االستيطاني "إسرائيؿ": "اآلفالسالـ " 01

يطاف يػػػػـو اإلسػػػػرائيمية المناهضػػػػة لالسػػػػت اآلفقالػػػػت حركػػػػة السػػػػالـ 4 رفقػػػػي فخػػػػري -حسػػػػف عمػػػػار  - القػػػػدس
 األنبػاءهػذا العػاـ رغػـ  %70بناء وحػدات سػكنية جديػدة فػي الضػفة ال ربيػة المحتمػة تزايػد بنسػبة  أفالخميس 

 التي أفادت بثف إسرائيؿ تؤجؿ مشروعات التشييد الجديدة.
 1708اف عػدد الوحػدات السػكنية التػي تػـ الشػروع فػي بنائهػا هػذا العػاـ وصػؿ إلػى  اآلفوقالت حركة السالـ 

 وحدة خالؿ نفس الفترة مف العاـ الماضي. 995مف يناير كانوف الثاني وحتى يونيو حزيراف مقابؿ  بدءا
مف مشروعات الوحدات السكنية الجديدة مقامة في مستوطنات منعزلػة خػارج الكتػؿ  %61وقالت إسرائيؿ إف 

المسػتقبؿ بخصػوص ا رض  ا ستيطانية الكبيرة التي تقوؿ إسرائيؿ انها تنوي ا حتفاظ بها في اي اتفاؽ في
 مقابؿ السالـ.
خػالؿ العشػريف عامػا منػذ  أمثػاؿعدد المستوطنيف فػي الضػفة ال ربيػة ربمػا تزايػد إلػى ثالثػة  أفوقالت الحركة 

إسرائيؿ  أيديفي  األرجحمف ذلؾ النمو كاف في مناطؽ ستظؿ عمى  %64توقية اتفاقات اوسمو لمسالـ لكف 
 مة الفمسطينييف.بموجب اي اتفاؽ لتبادؿ ا راضي 

50/57/1753وكالة رويترز لألنباءب   
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 ماضية في انتياؾ حقوؽ األطفاؿ الفمسطينييف داخؿ معتقالتيا "إسرائيؿ""اليونيسؼ":  03

أّكدت منظمة األمـ المتحدة لمطفولة "اليونيسؼ"، أف السمطات اإلسػرائيمية ماضػية فػي انتهػاؾ حقػوؽ 4 راـ اهلل
 ي معتقالتها، وخرؽ ا تفاقيات والمعايير الدولية في هذا الصدد.األطفاؿ الفمسطينييف األسر  ف

وقالت المنظمة األممية في بياف صدر عنها، إف الخروقات اإلسرائيمية في التعامؿ مػة األطفػاؿ الفمسػطينييف 
األسػر  مػا زالػت مسػتمرة، بعػػد مػرور سػبعة أشػهر عمػى إطػػالؽ تقريػر "اليونيسػيؼ"  لتحسػيف حمايػة األطفػػاؿ 

توصػيات فقػط مػف أصػؿ  3طينييف وفؽ المعايير الدولية، مشيرًة إلى أف الجػيش اإلسػرائيمي قػاـ بتطبيػؽ الفمس
توصػػية وردت فػػي تقريرهػػا الصػػادر فػػي آذار (مػػارس  الماضػػي حػػوؿ اسػػتخداـ طػػرؽ جديػػدة لمتعامػػؿ مػػة  38

 األطفاؿ الفمسطينييف المعتقميف مف مناطؽ الضفة ال ربية المحتمة.
اإلجػػػراءات التػػػي يقػػػـو الجػػػيش اإلسػػػرائيمي بتجربتهػػػا، إصػػػدار اسػػػتدعاءات لألطفػػػاؿ  وأوضػػػحت أف مػػػف بػػػيف

الفمسطينييف عوضًا عف اعتقالهـ في ساعات متثخرة مف الميؿ مف منازلهـ، إلػى جانػب تخفػيض فتػرة اعتقػاؿ 
رأ سػاعة إلػى حػيف مثػولهـ أمػاـ قػاض عسػكري، فيمػا لػـ يطػ 24عامًا إلػى  13و 12األطفاؿ البال ة أعمارهـ 

 عاما  أي ت يير. 17إلى  16عمى الفئة العمرية (
55/57/1753ب قدس برس  

 
 بعد تدىور وضعو الصحي يقرر اإلفراج عف أسير مف نابمس االحتالؿ 00

سػى قراقػة إف سػمطات ا حػتالؿ اإلسػرائيمي أبم ػت أمػس يقاؿ وزير األسر  والمحػرريف الفمسػطيني ع4 راـ اهلل
الحميـ عبد القادر ترابي مف قرية صػرة قضػاء نػابمس، نيتهػا اإلفػراج  عبدمحامي وزارة األسر  واألسير حسف 

عن  بعد تدهور حالت  الصحية ودخول  ال يبوبة فػي مستشػفى سػجف الرممػة العسػكري، وقػاؿ إف ترابػي معتقػؿ 
منذ ثمانية أشهر ويعاني مف سرطاف بالدـ وهػو واحػد مػف خمسػة وعشػريف أسػيرا مصػابيف بمػرض السػرطاف، 

 سنة.  24  مصاب بسرطاف الدـ ويبمل مف العمر موضحا ان
وحمؿ سمطات ا حتالؿ اإلسرائيمي المسؤولية كاممة عف حياة األسير ترابي وكافة األسر  المرضى الذيف   

 .  تقدـ لهـ العالج الالـز
50/57/1753اإلتحادب أبو ظبيب   

 
 قيامو بتفجير "نفؽ مفخخ" قرب غزة يعمفاالحتالؿ  05

اإلسرائيمي، عف قياـ قوات  بتفجير نفؽ أرضي قرب السياج األمني وسط قطاع غزة، بزعـ  أعمف الجيش4 غزة
 أن  "مفخخ".

وقاؿ الناطؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي المنتهية و يت  البري ادير يواؼ بولي مردخاي، خالؿ حفؿ تسميـ مهاـ 
ي ػػادير مػػوطي المػػوز، اليػػوـ الثالثػػاء منصػػب  لػػرئيس جهػػاز "اإلدارة المدنيػػة" فػػي الضػػفة ال ربيػػة المحتمػػة البر 

ـّ حفػػرت مػػف وسػػط قطػػاع غػػزة باتجػػات أهػػداؼ 10|15(  ، "إف قػػوات الجػػيش قامػػت مػػؤخرًا بتفجيػػر نفػػؽ مفخػػخ تػػ
 "، كما قاؿ.48إسرائيمية محاذية لمسياج األمني داخؿ أراضي الػ

مفخػخ" حفرتػ   وكانت مصادر عسكرية في جػيش ا حػتالؿ قػد زعمػت يػـو الخمػيس الماضػي، اكتشػاؼ "نفػؽ
مترًا مف جنػوب القطػاع باتجػات أهػداؼ إسػرائيمية محاذيػة ل ػزة، عمػى حػد  15المقاومة الفمسطينية ليمتد بعمؽ 

 زعمها.
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55/57/1753ب قدس برس  
 

 ": األزمة السورية تدّمر حياة عشرات آالؼ الالجئيف الفمسطينييفاألونروا" 66
 آثػػػارا السػػػوري لمصػػػراع اف مػػػف ، األونػػػروا( نييفالفمسػػػطي الالجئػػػيف وتشػػػ يؿ غػػػوث وكالػػػة 4 حػػػذرت ب ؼ ا(
 القصػػؼ الػػى درعػػا فػػي فمسػػطيني مخػػيـ تعػػرض بعػػد سػػوريا، فػػي الفمسػػطينييف الالجئػػيف حيػػاة عمػػى «مػػدمرة»

 .الماضييف اليوميف خالؿ
 بشػكؿ تػثثر درعػا فػي لالجئػيف فمسػطيف مخػيـ اف الػى تشػير اوليػة تقػارير» اف بيػاف، في ،«األونروا» وذكرت
 سػػبعة مقتػػؿ عػػف اسػػفر مػػا ، الحػػالي( ا وؿ تشػػريف 12 فػػي جػػر  الػػذي المكثػػؼ المسػػمح الصػػراع مػػف مباشػػر
 «.11 واصابة فمسطينييف  جئيف
 التػػي العنػػؼ اعمػػاؿ اف مضػػيفة ،«دّمر حيػػاة عشػػرات آ ؼ الالجئػػيف الفمسػػطينييفيػػ النػػزاع» اف الػػى وأشػػارت
 .النسائية لبرامجا ومركز صحي مركز تضرر الى ادت درعا في الماضي السبت جرت

15/10/2013السفيرب بيروت   
 

 : مصر تخنؽ اقتصاد غزة"غارديافال" 00
تناوؿ تقرير بصحيفة غاردياف البريطانية جانبا مف الحالة التػي يعيشػها سػوؽ مدينػة غػزة الرئيسػي حيػث ترقػد 

ا عمػػى غيػػر أكػػواـ الفاكهػػة والخضػػراوات بانتظػػار الزبػػائف، وفػػي ا سػػتعداد لعيػػد األضػػحى يبػػدو السػػوؽ هادئػػ
العادة. فاألسعار في تصاعد مستمر والرواتب غير المدفوعة، التػي هػي مػف عواقػب كراهيػة النظػاـ المصػري 

 الجديد تجات حركة المقاومة اإلسالمية (حماس  قد بدأت لسعتها المؤلمة يشعر بها كؿ مف في قطاع غزة.
سػيناء وعػزؿ حمفػاء جماعػة اإلخػواف  وقامت الحكومة العسكرية في مصر بحممة لبسط األمف في شػب  جزيػرة

المسمميف في غزة المجاورة ووقؼ تهريب البضائة واألسمحة والناس عبر األنفاؽ التي تمتد تحت الحػدود مػة 
 % منذ تولي العسكر السمطة.90-80األراضي الفمسطينية، وقؿ النشاط بنسبة 

يػػث ارتفعػػت أسػػعار المػػواد ال ذائيػػة وذكػػرت الصػػحيفة أف التػػثثير كػػاف سػػريعا وقاسػػيا عمػػى النػػاس فػػي غػػزة ح
األساسية، وأصبح تمويف الوقود المصػري ال زيػر والػوفير نػادرا تقريبػا، وهػذا معنػات ا نقطػاع اليػومي لمكهربػاء 

 يوميا لنحو ثماني ساعات.
ألػػؼ موظػػؼ  47وقالػػت الصػػحيفة إف قطػػاع غػػزة المحاصػػر والمكػػتظ يواجػػ  اآلف هبوطػػا حػػادا، وهنػػاؾ نحػػو 

 نصؼ رواتبهـ فقط عف أغسطس/آب، ولـ يتمقوا شيئا في سبتمبر/أيموؿ. حكومي تقاضوا
وأشارت أيضا إلى أف النظاـ الجديد بالقاهرة أغمؽ أيضا معبر رفح، المخػرج الوحيػد مػف غػزة لمصػر، لفتػرات 

 % منذ يوليو/تموز.76نسبة طويمة، وقد انخفضت نسبة الذيف يمروف عبر رفح ب
55/57/1753الجزيرة نتب الدوحةب   

 
 عيدالألقاربيـ في غزة خالؿ أياـ  01 الػ منع زيارة فمسطينييي االحتالؿ 01

، بزيارة أقاربهـ في قطاع 1948رفضت سمطات ا حتالؿ اإلسرائيمي السماح لفمسطينيي الداخؿ المحتؿ عاـ 
حكػـ غزة خالؿ أياـ عيد األضحى المبارؾ الذيف لـ يمتقوف بهـ منػذ سػنوات، بحجػة أف "سػمطة حمػاس التػي ت

 القطاع، هي سمطة معادية"، حسب زعمها.



 
 
 

 

 

           30ص                                   3772العدد:           51/10/1753-55الجمعة -الثالثاء التاريخ:

مف جهت ، اعتبر النائب العربي في الكنيست اإلسرائيمي طمب أبو عرار في تعقيب  عمى القرار أن  "نابة عػف 
كػػرت لمعػػرب عمػػى اعتبػػار أف مػػف يػػرفض تسػػهيؿ رؤيػػة األمهػػات واألقػػارب حتػػى خػػالؿ العيػػد مػػا هػػو إ  دليػػؿ 

 هؿ في الداخؿ وفي القطاع، ألسباب قومية". قطعي عمى كرت العرب وعقاب لأل
50/57/1753فمسطيف اوف اليفب   

 
 ال تزاؿ مغمقة بسبب العيد "إسرائيؿ"معابر غزة مع مصر و 02

المخصصة لسفر المواطنيف مة مصر، أو المعبر التجاري مة  غزةغزة ػ أشرؼ الهور4   تزاؿ معابر قطاع 
 إسرائيؿ م مقة بسب عطمة األعياد.

سػػمطات المصػػرية إغػػالؽ معبػػر رفػػح البػػري الفاصػػؿ بػػيف جنػػوب قطػػاع غػػزة وأراضػػيها، بػػدءا مػػف وتوصػػؿ ال
 ا ثنيف الماضي عمى أف يستمر اإلغالؽ حتى صبيحة يـو السبت المقبؿ.

وسػػاهمت آليػػة العمػػؿ المصػػرية الجديػػدة القائمػػة عمػػى تقمػػيص سػػاعات وأيػػاـ العمػػؿ فػػي زيػػادة اعػػداد الػػراغبيف 
خاصػػة فػػي صػػفوؼ المرضػػى الػػراغبيف فػػي العػػالج بالخػػارج، إذ بػػات الشػػخص يحتػػاج  بالسػػفر، وتهػػدد بكارثػػة

 ألياـ عدة حتى يتحدد ل  موعد لمسفر.
إلػى ذلػؾ فقػػد واصػمت إسػرائيؿ عمميػػة إغػالؽ معبػػر كػـر أبػو سػػالـ التجػاري المخصػص لنقػػؿ البضػائة والسػػمة 

 لكاف غزة المحاصريف.
 ف يعود مجددا لمعمؿ صباح يوـ األحد القادـ.وأغمؽ المعبر صبيحة يـو العيد، ومف المقرر أ

51/57/1753القدس العربيب لندفب   
 
 

 فمسطينية في نابمس بةمركأكثر مف عشريف مستوطنوف يحطموف ال 07
حطـ مستوطنوف، ليؿ األربعاء/الخميس، عددًا مف المركبات الفمسطينية بعد رشقها بالحجارة فػي 4 (د .ب .أ 

 بمس بالضفة ال ربية.عدد مف المناطؽ جنوب مدينة نا
اإلخباريػة الفمسػطينية المسػتقمة، إف ” معػا“وقاؿ مسؤوؿ ممؼ ا ستيطاف شماؿ الضفة غسػاف دغمػس، لوكالػة 

مركبة فمسطينية تـ رشقها بالحجارة ما أد  إلى تحطيـ زجاج عدد منها، وتحديػدًا عمػى طريػؽ  20أكثر مف “
وأضػاؼ دغمػس أف عػددًا مػف ”. صػفوؼ المػواطنيف جنوب نابمس ولـ يبمل عف وقػوع إصػابات فػي” ايتسهار“

قػػػاموا بهػػػذا العمػػػؿ الجبػػػاف، مطالبػػػًا المؤسسػػػات الدوليػػػة بوضػػػة حػػػد ” ايتسػػػهار“المسػػػتوطنيف مػػػف مسػػػتوطنة 
 .لالعتداءات المستوطنيف المتكررة عمى الفمسطينييف

51/57/1753الخميجب الشارقةب   
 

 "الضفة" طفالت فمسطينيات اختناقًا داخؿ سيارة في أربعوفاة  05
توفيػػت أربػػة طفػػالت فمسػػطينيات مػػف عائمػػة واحػػدة وأصػػيبت خامسػػة اليػػـو الخمػػيس 4 يػػو بػػي أي -فمسػػطيف 

 اختناقًا داخؿ سيارة في الخميؿ جنوب الضفة ال ربية.
وقاؿ مصدر طبي إف أربة طفالت تتراوح أعمارهف بيف ثالث وسػت سػنوات، تػوفيف اختناقػًا داخػؿ سػيارة فػي 

 لخميؿ.بمدة ترقوميا غرب ا



 
 
 

 

 

           30ص                                   3772العدد:           51/10/1753-55الجمعة -الثالثاء التاريخ:

رئػػيس بمديػػة ترقوميػػا سػػامي فطافطػػة قولػػ  إف الطفػػالت كػػف مػػة ذويهػػف فػػي عػػف ونقمػػت وكالػػة (معػػًا  المحميػػة 
حقؿ زراعي، إذ كاف األهػؿ يجنػوف الزيتػوف، فيمػا كانػت الطفػالت تمهػيف فػي الحقػؿ ويبػدو أنهػف صػعدف إلػى 

 السيارة وأغمقف األبواب حتى أصبف با ختناؽ جراء ذلؾ.
51/57/1753 الحياةب لندفب  

 
 الفمسطينية صوت مف لبناف ينشد لألرض والمقاومة.. فريؽ أمجاد اإلنشادي 01

مػػػا أجمػػػؿ أف تحمػػػؿ فمسػػػطيفد أغنيػػػًة فػػػي قمبػػػؾ، ومػػػا أجمػػػؿ أف تعػػػزؼ قضػػػيتؾ لحنػػػا يحفظػػػ  اآلبػػػاء 4 بيػػػروت
 واألمهات، ويرددت الفتياف والفتيات ممزوجا بالتضحيات، معطرا بالصمود والمقاومة.

يعيش اإلنسػاف الفمسػطيني أرضػ  ووطنػ  وقضػيت  كػؿ يػوـ، يتحػوؿ الػوطف إلػى أنشػودة، وتتحػوؿ وفي لبناف، 
 الهوية إلى تراث، وتتحوؿ القضية إلى ألـ ودماء ودموع.

وفػػي خضػػـ هػػذت الموحػػة الفنيػػة، تبػػرز فرقػػة "أمجػػاد" الفمسػػطينية مػػف لبنػػا، تحكػػي قصػػة منشػػد يقػػؼ فػػي مخػػيـ 
ني لفمسطيف، وآخر في بمدة ماروف الراس عمى حدود فمسطيف المحتمػة، الرشيدية الفمسطيني جنوب لبناف وي 

 يصرخ في وج  الجندي الصهيوني الذي يقؼ مسمحا يقوؿ ل  "ارحؿ".
، وضّمت نخبة مف المنشػديف 2007يقوؿ رئيس فرقة "أمجاد" ناصر غزاوي إف فرقت  "تثسست مطمة نوفمبر 

انية، نخبة تؤمف بالفّف المقػاوـ، وبوجػوب نصػرة قضػية مف مخيمات الشتات عمى مساحة طوؿ األراضي المبن
 فمسطيف، ولو بالمحف العذب الذي نشدو ب  لموطف وأرض  ومقدسات  ولإلنساف الفمسطيني في كؿ مكاف".

ويمفت إلى أف "مف أبرز الدوافة التي دعت إلى تشكيؿ الفرقة، اإليمافق برسػالة الفػّف المقػاوـ، والمشػاركةق عبػر 
 لنصرة فمسطيف وقضايا األمة". الكممة والمحف

50/57/1753المركز الفمسطيني لإلعالـب   
 

 "سسة ابف رشد لمفكر الحّر الخامسة عشرة"مؤ الفمسطينية ريـ بّنا تفوز بجائزة  03
التػي خّصصػت هػذا « مؤسسػة ابػف رشػد لمفكػر الحػّر الخامسػة عشػرة»فازت الفنانة الفمسطينية ريـ بّنػا بجػائزة 

، أو لفرقػػػة فنيػػػة ممػػػف يقنػػػادي عممهػػػـ الفنػػػي بالحريػػػة، والديموقراطيػػػة، وضػػػماف الحقػػػوؽ العػػػاـ لم نيػػػة أو م ػػػفّ 
فػي « الفّف اإلسػالمي»المدنية. وسيقاـ حفؿ تكريـ بّنا في منتصؼ تشريف الثاني المقبؿ (نوفمبر  في متحؼ 

 برليف.
51/57/1753األخبارب بيروتب   

 
 مصري يحمؽ فوؽ أجواء جنوب قطاع غزةالطيراف ال 00

4 حمػؽ طيػراف حربػي مصػري مروحػي ظهػر أمػس الخمػيس فػوؽ األجػواء الجنوبيػة لقطػاع رػ أشػرؼ الهػو غػزة 
 غزة المالصقة لحدود مصر.

وقاؿ شهود عياف يقطنوف منطقة الحدود التي تقاـ أسفمها أنفاؽ لتهريػب البضػائة أف طيػراف مروحػي مصػري 
 دخؿ أجواء مدينة رفح الفمسطينية وحمؽ بشكؿ كثيؼ.

اف المصري كرر أكثر مف مرة هذت األفعاؿ منذ عزؿ الرئيس محمد مرسي مطمة يوليو الماضػي، وكاف الطير 
 كيمو متر عف الحدود. 10وفي أحد المرات وصؿ الطيراف المروحي إلى مدينة خانيونس التي تبعد نحو 
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ف هاجمػت وعمى ما يبدو تقوـ الطائرات المصرية بإجراء عمميات رصد واستطالع فوؽ أجواء غػزة، وسػبؽ وأ
 هذت الطائرات بالصواريخ أهداؼ داخؿ الحدود المصرية وقريبة جدا مف غزة.

51/57/1753القدس العربيب لندفب   
 

 طائرة إسرائيمية أجواء سيناء  51ؽ اعسكري مصري ينفي اختر  مصدر 05
قياـ عدد  نفى مصدر عسكري مصري األنباء التي أوردها أحد المواقة اإللكترونية وقناة فضائية عف4 القاهرة

 مف الطائرات الحربية اإلسرائيمية باختراؽ األجواء المصرية، وجاء الرد بعد يوميف مف نشر الخبر.
وأكد المصدر العسكري أف "أجهزة الرصد المصرية لديها القدرة عمى رصد أي تحركات جويػة لمتعامػؿ معهػا، 

 وأف مثؿ هذا الخبر عار تماما عف الصحة".
العريش ورفح والشيخ زويد بشماؿ شب  جزيرة سيناء قد أكدوا لصحيفة "الدستور"  وكاف شهود عياف مف سكاف

  أنهػػـ شػػاهدوا عػػدًدا كبيػػًرا مػػف الطػػائرات الحربيػػة اإلسػػرائيمية مػػف 10|14المصػػرية اليوميػػة ا ثنػػيف الماضػػي (
ح " وهػػػي تحمػػؿ عمػػػـ إسػػػرائيؿ تختػػرؽ األجػػػواء المصػػػرية وتحمػػؽ فػػػى سػػػماء مػػدف العػػػريش ورفػػػ16طػػراز "أؼ 

 والشيخ زويد، وذلؾ فى الساعة الثامنة والنصؼ مف مساء ا ثنيف الماضي.
وأكد شهود العياف مشاهدتهـ لمطائرات اإلسرائيمية وهى تحمؽ فى سماء سيناء بارتفاعات منخفضػة، مشػدديف 
عمػػى أف تحميقهػػا المػػنخفض هػػذا مكػػنهـ مػػف رؤيتهػػا بسػػهولة بػػؿ وذهػػب بعضػػهـ إلػػى التثكيػػد عمػػى عػػدد تمػػؾ 

 ئرات، حيث أكدوا أنهـ كانوا ثمانية عشر طائرة بالتحديد.الطا
50/57/1753ب قدس برس  

 
 

 مميار مسمـ 7.1األقصى استفزاز لمشاعر المسجد : تصرفات االحتالؿ ضد األردني وزير األوقاؼ 17

حذر وزير ا وقاؼ والشؤوف والمقدسات ا سالمية هايؿ عبدالحفيظ داود مف عواقب 4 (بترا  -مكة المكرمة
تصرفات سمطات ا حتالؿ ا سرائيمي جراء السماح بادخاؿ المتطرفيف الصهاينة الى المسجد ا قصى ورفة 

والقياـ باداء الصموات « احد ابواب المسجد ا قصى المبارؾ»العمـ ا سرائيمي اماـ باب الممؾ فيصؿ 
مسجد ا قصى مف اخراجهـ. التممودية تحت حماية القوات ا سرائيمية ومنة المصميف المسمميف وحراس ال

أف ا مر يعد استفزازًا لمشاعر » وقاؿ الداود في بياف ل  مف جبؿ عرفة والذي يرأس بعثات الحج األردنية 
مميار مسمـ في كافة انحاء العالـ خاصة في هذا اليوـ الذي ترتفة ب  ايدي المؤمنيف عمى صعيد  7.1

 .» فمسطيف والقدس الشريؼ عرفات بالدعاء الي  سبحان  لفؾ اسر اخوتنا في
واشار الى اف القدس مدينة محتمة حسب الشرعية الدولية، واف المحافظة عمى ا مف فيها مف واجبات 
السمطة المحتمة حسب القانوف الدولي لذلؾ فإف عمى السمطة القائمة با حتالؿ المحافظة عمى ا مر الواقة 

 .يقدس  المسمموف بالعالـ اجمة وعدـ انتهاؾ حرمة المسجد ا قصى المبارؾ الذي
 71/71/3172الدستور، عماف، 

 
 لمحدود مع لبناف إسرائيمية انتياكات 77

شهد الخط الحدودي الممتد مف محور الوزاني ػ ال جر وصو  الى الجو ف السوري 4 طارؽ ابو حمداف
 ومناورات ودوريات. المحتؿ، يـو امس، سمسمة مف التحركات اإلسرائيمية المكثفة، توزعت ما بيف خروقات



 
 
 

 

 

           32ص                                   3772العدد:           51/10/1753-55الجمعة -الثالثاء التاريخ:

عنصرا مدعم   12ففي محور الوزاني، وقرابة التاسعة صباحًا، اجتازت قوة مشاة إسرائيمية، ضمت حوالي 
، البوابة الحديدية المركزة عمى السياج الشائؾ في مرتفعات الوزاني. ثـ «ميركافا»دبابات مف طراز  3بػ

ة متحّفظ عميها مف قبؿ الجيش المبناني، قامت مترا داخؿ منطق 20و 10تقدمت لمسافة تراوحت ما بيف 
بعدها بعممية تمشيط دامت حوالي الساعتيف، في ظؿ انتشار لعناصر مف الجيش المبناني وقوات 

 «.اليونيفيؿ»
، عممية «ميركافا»وعند مرتفعات جبؿ سدان  نفذت قوة مشاة إسرائيمية ايضا مدعمة بدبابتيف مف طراز 

 ائؾ، كما أجرت كشفا عمى أجهزة التحسس اإللكترونية المركزة عمى السياج.تمشيط عمى طوؿ السياج الش
 18/10/2013السفيرب بيروتب 

 
 كشؼ شبكة تجسس إسرائيمية في إيرافت: تركيا "واشنطف بوست" 01

ذكػػػرت صػػػحيفة واشػػػنطف بوسػػػت يػػػـو الخمػػػيس أف تركيػػػا  4أحمػػػد حسػػػف -حسػػػف عمػػػار  - رويتػػػرز – القػػػدس
النقػػاب عػػف شػػبكة تجسػػس إسػػرائيمية تعمػػؿ فػػي إيػػراف ووجهػػت ضػػربة قويػػة  2012كشػػفت عمػػدا أوائػػؿ عػػاـ 

 لعمميات ا ستخبارات اإلسرائيمية.
ووصػؼ مسػػؤولوف فػػي أنقػػرة طمبػػوا عػػدـ الكشػػؼ عػػف أسػمائهـ تقريػػر الصػػحيفة بثنػػ  جػػزء مػػف محاولػػة لتشػػوي  

 األوسط. سمعة تركيا مف جانب قو  خارجية   تشعر با رتياح لتنامي نفوذ تركيا في الشرؽ
ولػػـ يػػرد تعميػػؽ فػػوري مػػف إسػػرائيؿ لكػػف وزراء إسػػرائيمييف اتهمػػوا رئػػيس الػػوزراء التركػػي رجػػب طيػػب اردوغػػاف 

 بتبني موقؼ مناهض إلسرائيؿ في السنوات القميمة الماضية لتعزيز مكانة بالدت في العالـ اإلسالمي.
يبػدو تػدير جػزءا مػف شػبكتها لمتجسػس وقاؿ ديفيد اجناتيوس الكاتػب بواشػنطف بوسػت إف إسػرائيؿ كانػت فيمػا 

فػػي إيػػراف مػػف تركيػػا مػػا اعطػػى المخػػابرات التركيػػة الفرصػػة لمراقبػػة تحركاتهػػا. ونقمػػت الصػػحيفة عػػف مسػػؤوليف 
 أمريكييف قولهـ إف إسرائيؿ كانت تعتقد أف األتراؾ لف ينقمبوا عميها بعد التعاوف معها عمى مد  سنوات.

لطهػػراف هويػػة عشػػرة إيػػرانييف سػػافروا إلػػى تركيػػا لمقػػاء  2012ؿ عػػاـ لكنهػػا قالػػت إف اردوغػػاف كشػػؼ فػػي أوائػػ
 جواسيس إسرائيمييف.

اشػػار  أفبالفعػػؿ فػػي موقػػؼ دفػػاعي بعػػد  أصػػبحواوأغضػػب تقريػػر واشػػنطف بوسػػت المسػػؤوليف فػػي أنقػػرة الػػذيف 
الماضػػػي إلػػػى اف واشػػػنطف قمقػػػة مػػػف اف يكػػػوف رئػػػيس  األسػػػبوعمقػػػاؿ نشػػػرت  صػػػحيفة ووؿ سػػػتريت جورنػػػاؿ 

 ابرات التركية حقاف فيداف تبادؿ معمومات حساسة مة إيراف.المخ
وقػػاؿ مسػػػؤوؿ رفيػػػة مػػف حػػػزب العدالػػػة والتنميػػة الحػػػاكـ الػػػذي يتزعمػػ  اردوغػػػاف اف هػػػذت ا تهامػػات جػػػزء مػػػف 
محاولة متعمدة لتشوي  صورة تركيا وتقويض دورهػا فػي المنطقػة فػي اعقػاب انتخػاب رئػيس معتػدؿ نسػبيا فػي 

 ي.إيراف هو حسف روحان
50/57/1753وكالة رويترز لألنباءب   

 
 أحد أىـ مصادر التوتر في المنطقة ي عدّ  : عدـ حؿ القضية الفمسطينيةالبرلماف العربي 02

فػػي كممتػػ ، أمػػاـ الجمسػػة ا فتتاحيػػة لمنتػػد  كػػرانس مونتانػػا  أكػػد رئػػيس البرلمػػاف العربػػي أحمػػد الجػػرواف4 (واـ 
عػادؿ وشػامؿ لمقضػية الفمسػطينية فػي إطػار حػؿ الػدولتيف مػا  أف المماطالت والمناورات في تقديـ حػؿ ،أمس

 زاؿ يمثؿ واحدًا مف أهـ مصادر التوتر في المنطقة.
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ودعا إلى دعـ جمية الجهود الرامية إلى إخالء المنطقة مف أسمحة الدمار الشامؿ وانضماـ جميػة الػدوؿ بمػا 
ألسػػمحة النوويػػة والكيماويػػة، فضػػاًل عػػف تعزيػػز فيهػػا "إسػػرائيؿ" إلػػى المواثيػػؽ الدوليػػة المتعمقػػة بحظػػر انتشػػار ا

التعاوف اإلقميمي والدولي في مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمػة وأعمػاؿ القرصػنة البحريػة وتهريػب األسػمحة 
 عبر الحدود.

51/57/1753الخميجب المشارقةب   

 
 1751نصؼ مميار درىـ قيمة مساعدات اإلمارات لفمسطيف خالؿ تقرير:  17

قدمت الجهات المانحة اإلماراتية مساعدات بنحو نصؼ مميػار درهػـ لتنفيػذ مشػارية  :وحد ممدأحم -أبوظبي 
نسانية وخيرية في األراضي الفمسػطينية، خػالؿ العػاـ الماضػي ، بزيػادة قػدرها أربعػة أضػعاؼ  2012تنموية وا 

الخارجيػػة  وذلػػؾ وفقػػًا لمػػا أكػػدت تقريػػر المسػػاعدات 2010% عػػف عػػاـ ،40وبزيػػادة قػػدرها  2011عػػف عػػاـ ،
 . لدولة اإلمارات الصادر عف وزارة التنمية والتعاوف الدولي

وأشار التقرير إلػى أنػ  تػـ تنفيػذ تمػؾ المسػاعدات مػف خػالؿ عػدد مػف الجهػات الدوليػة والفمسػطينية، مػف بينهػا 
مكاتػب وزارات حكومة السمطة الوطنية الفمسطينية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والفمسطينية ووكػا ت و 

األمػػـ المتحػػدة فػػي فمسػػطيف بمػػا فيهػػا وكالػػة األمػػـ المتحػػدة إلغاثػػة وتشػػ يؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي الشػػرؽ 
 . األدنى

وكانت الزيادة األكبر في حجـ المساعدات المقدمة لألراضػي الفمسػطينية مػف حكومػة اإلمػارات، والتػي قػدمت 
% 70درهـ إلى السمطة الفمسطينية، أي أكثر مف  900مميونًا و 356مف خالؿ دائرة المالية بثبوظبي، مبمل 

مػػػف إجمػػػالي المسػػػاعدات المقدمػػػة إلػػػى فمسػػػطيف، وتػػػـ اسػػػتخداـ تمػػػؾ المبػػػالل بشػػػكؿ أساسػػػي لػػػدعـ األنشػػػطة 
 . ألؼ درهـ لهذا ال رض 100مميونًا و 315التش يمية لحكومة السمطة الفمسطينية، حيث تـ تخصيص 

50/57/1753الخميجب الشارقةب   
 

 تنفذ برنامجًا لألضاحي في األراضي الفمسطينية خالؿ أياـ العيد "اإلماراتي الؿالي" 15
األراضػػي الفمسػػطينية، وذلػػؾ فػػي بنفػػذت هيئػػة الهػػالؿ األحمػػر اإلمػػاراتي برنامجػػا لألضػػاحي  4واـ - راـ اهلل 

مي مكػػاوي إطػار حممػة األضػػاحي التػي أعمنتهػػا "الهيئػة" هػػذا العػاـ بمناسػػبة عيػد األضػػحى المبػارؾ. وقػػاؿ سػا
ألػؼ درهػـ لشػراء األضػاحي  700مدير مكتب الهالؿ األحمر اإلماراتي في راـ اهلل إف الهػالؿ خصػص نحػو 

وذبحهػػا وتوزيػػة لحومهػػا عمػػى األسػػر المتعففػػة فػػي الضػػفة ال ربيػػة وقطػػاع غػػزة، حيػػث تػػـ بالفعػػؿ تنفيػػذ هػػذا 
 البرنامج منذ أوؿ أياـ العيد حتى أمس. 

أف مكتب الهالؿ في راـ اهلل قاـ باإلشراؼ عمى ذبح مئات األضاحي وتوزية  وأوضح في بياف صحفي لػ"واـ"
لحومها عمى األسر المتعففة في المخيمات والقر  والمدف الفمسطينية في الضفة ال ربية، كما جر  مثؿ ذلػؾ 

 في قطاع غزة.
معػػػًا لالجئػػػيف مخيمػػػًا وتج 12واسػػػتفادت مػػػف برنػػػامج مكتػػػب الهػػػالؿ األحمػػػر لألضػػػاحي األسػػػر المتعففػػػة فػػػي 

 .الفمسطينييف، باإلضافة إلى تنفيذ مشروع ذبح األضاحي في مناطؽ شرقي القدس
51/57/1753اإلتحادب أبو ظبيب   

 
 سنيفالعشرات  عمى مدى ة: الشعب الفمسطيني يتمقى طعنات الجرائـ الصييونيخامنئي 82
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 اهلل بيػػت حجػػاج إلػػى وجهػػ  داءنػػ فػػي خػػامنئي عمػػي السػػيد اإليرانيػػة لمجمهوريػػة األعمػػى المرشػػد "فػػارس"4 قػػاؿ
، اإلسالمية األمة الي  تحتاج ما أكثر" إف العاـ، هذا الحراـ   جانب إلى والعمؿ بالفكر يتمتعوف أناس هو اليـو
 ،"والروحػي المعنػوي اإلعػداد جانػب إلػى الحاقػديف األعػداء مقابػؿ فػي والمقاومة واإلخالص، والصفاء اإليماف
 األمػػػـ بثيػػػدي تثخػػػذ أف يمكنهػػػا والتػػػدبير والبصػػػيرة والتوكػػػؿ اإليمػػػاف عمػػػى معتمػػػدةال واإلرادة العػػػـز" أف معتبػػػراً 

 ".األزمات هذت في اإلسالمية
 العػػالمي ا سػػتكبار جبهػػة نفػػس اليػػوـ هػػو الػػذي األساسػػي العػػدو تحديػػد خطػػث فػػي الوقػػوع يجػػوز  " وأضػػاؼ
 يتمقػى الػذي المظمػوـ الفمسػطيني عبالشػ إلػى واحػدة نظػرة" تكفػي أنػ  إلػى  فتػاً  ،"المجرمػة الصهيونية والشبكة
 السنيف. عشرات مد  عمى وحمات  الصهيوني الكياف مف الجرائـ طعنات يومياً 

15/10/2013السفيرب بيروت   
 
 القدس إلى التشيؾ سفارة بنقؿ يندد" العرب المحاموف" 83

 الدوليػة، والػروابط حػاداتوا ت والنقابػات المنظمات إلى رسالة" العرب المحاميف اتحاد"لػ العامة األمانة وجهت
 .زيماف ميموس التشيكي الرئيس لتصريحات واإلدانة بالتصدي فيها طالبت
 الحالي، األوؿ تشريف مف الرابة في اإلسرائيمية" أحرونوت يديعوت" صحيفة مة مقابمة في أعمف زيماف وكاف
 تػؿ مػف التشيؾ جمهورية ارةسف نقؿ نيت  عف نفس ، الشهر مف السادس في الصهيوني الكياف إلى زيارت  قبؿ

 21 فػػي سػػتجري التػػي المبكػػرة ا نتخابػػات بعػػد الػػوزراء، مجمػػس عمػػى العػػرض بعػػد المحتمػػة القػػدس إلػػى أبيػػب
 .الحالي الشهر مف 29و

 موقػؼ مػة ويتعػارض الدوليػة الشػرعية وقػرارات الدولي القانوف ينتهؾ الموقؼ هذا أف العامة األمانة واعتبرت
 .محتمة كثرض القدس قضية بشثف الدولي جتمةوالم األوروبي ا تحاد

15/10/2013السفيرب بيروت   
 

 ػ"إسرائيؿ"مغربية تقر بزيارتيا ل وزيرة 10
لالطػالع عمػى تقنيػات  2000بدايػة  إلسػرائيؿوزيرة م ربية بزيارة قامػت بهػا  أقرت ػ مصعب السوسي4 الرباط

ضػب عمػى النسػخة الثانيػة مػف حكومػة عبػد ا لػ  في معالجة الميات العادمة، وهو ما قد يزيد مف ال  إسرائيمية
 .بف كيراف، زعيـ حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية ا سالمية

وأقرت حكيمة الحيطي، الممتحقة بالنسػخة الثانيػة مػف الحكومػة الم ربيػة مػا بعػد الربيػة العربػي المشػكمة أخيػرا 
إغالؽ مكتب ا تصاؿ الذي كانت أقامتػ  األخيػرة  بصفة وزيرة منتدبة مكمفة بالبيئة، بثنها زارت اسرائيؿ قبيؿ

. 2000فػػي الربػػاط بعػػد اتفاقػػات أوسػػمو. وأغمػػؽ بعػػد انػػد ع ا نتفاضػػة الثانيػػة، أو انتفاضػػة األقصػػى، سػػنة 
ا طالع عمى التقنية اإلسرائيمية في مجاؿ معالجة الميات العادمة عف طريػؽ محطػات التطهيػر "وذلؾ بداعي 

عػػادة اسػػتعمالها فػػي ا ، فػػي إطػػار إعػػدادها لرسػػالة الػػدكتوراة التػػي ناقشػػتها بالمكتبػػة الوطنيػػة بالربػػاط فػػي "لػػريوا 
 .2010نيساف/أبريؿ 

، اف اسػرائيؿ ااسػتطاعت ا ثنػيف يػوـ، فػي عػددها ليػـو "وقالت الحيطي في تصريح لها لصحيفة اأخبار اليوـ
وتريػد  2004بالمائػة سػنة  70ري بنسػبة بواسطتها (أي التقنية  أف تعالج المياهػت العادمػة  سػت اللها فػي الػ

 .ب2015بموغ نسبة مائة بالمائة سنة 
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وأضافت الوزيرة أنها استضيفت في زيارتها تمػؾ مػف قبػؿ عائمػة فمسػطينية، كمػا أنهػا زارت المسػجد األقصػى، 
مشػػػددة أنهػػػػا صػػػمت بػػػػ ، ونافيػػػة أف تكػػػػوف قػػػد حصػػػػمت عمػػػى أي شػػػػهادة جامعيػػػة مػػػػف المعاهػػػد أو المػػػػدارس 

 مية.اإلسرائي
55/57/1753القدس العربيب   

 
 احتجاز قائد البحرية اإلسرائيمي السابؽ في مطار ىيثرو ببريطانيا :أحرنوت يديعوت 85

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيمية أن  تـ احتجاز قائد البحرية اإلسرائيمية خالؿ عممية "الرصاص 
التي كانت في طريقها ل زة لالستجواب لد  وصول  المصبوب" عمى غزة وال ارة عمى السفينة مرمرة التركية 

إلى مطار هيثرو البريطاني أمس. وقالت الصحيفة عمى موقعها اإللكتروني إن  تـ احتجاز الميجور جنراؿ 
 .احتياط إيمي مارـو لفترة قصيرة اتصؿ خاللها بوزارة العدؿ اإلسرائيمية

لجيش والسياسييف اإلسرائيمييف لعدة سنوات عمى ضوء وأثار التهديد با عتقاؿ في أوروبا قمؽ كبار ضباط ا
دعاوي قضائية رفعتها منظمات موالية لمفمسطينييف، رغـ أن  في معظـ الحا ت عمى األقؿ في بريطانيا 

 .كانت اإلجراءات ضد المسؤوليف اإلسرائيمييف رمزية
15/10/2013الشرؽ األوسطب لندفب   

 
 "الدفاع عف النفس"رىاب "إسرائيؿ" بذريعة دعـ أمريكي إل  ":اإلسرائيمية اإلذاعة" 86

أكد سفير الو يات المتحدة لد  "إسرائيؿ" داف شابيرو دعـ واشنطف المطمؽ لحؽ "إسرائيؿ" في 4 (د .ب .أ 
 الدفاع عف نفسها، واستنكر ما سماها الممارسات "اإلرهابية" الفمسطينية في قطاع غزة .

أدلى بهذت التصريحات خالؿ تفقدت، أمس، النفؽ الذي حفرت   وذكرت اإلذاعة "اإلسرائيمية" أف شابيرو
تنظيمات سمتها "إرهابية" مف قطاع غزة إلى األراضي التي زعمت أنها "إسرائيمية" في منطقة قرية عيف 

 هشموشا التعاونية، ل رض ارتكاب اعتداءات ضد أهداؼ "إسرائيمية" .  
 18/10/2013الخميجب الشارقةب 

 
 تبحث االلتفاؼ عمى قرار مقاطعة المستوطنات اأوروب: "معاريؼ" 87

قالت صحيفة "معاريؼ" الصهيونية أمس، إف ا تحاد األوروبي يتعاوف مة "إسرائيؿ" إليجاد  القدس المحتمة 4
حؿ يمّكف عمميًا مف ا لتفاؼ عمى قرارات سابقة ل  بشثف منة تمويؿ مؤسسات وشركات وهيئات "إسرائيمية" 

 ت في الضفة ال ربية .تنشط داخؿ المستوطنا
وبحسب "معاريؼ"، فإف النشاط األوروبي نابة مف رغبة أوروبا في ضماف مشاركة "إسرائيؿ" في مشروع 

"، الذي يشكؿ أحد أكبر مشارية البحث العممي التي يقوـ عميها 2020البحث العممي العالمي "هوريزوف 
 ا تحاد األوروبي .

كانية قياـ ا تحاد األوروبي بإل اء قرار المقاطعة المفروض عمى وأفادت أف هذا التعاوف جاء لتعذر إم
المستوطنات ومصانعها، وبالتالي يجري البحث، بالتعاوف مة ا حتالؿ عمى طرؽ بديمة لاللتفاؼ عمى 

 القرار المذكور.
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ي وقد اقترحت "إسرائيؿ" في بداية األمر، أف تعمف كؿ مؤسسة أو جسـ يرغب بالحصوؿ عمى الدعـ المال
ضمف المشروع المذكور، أف يصرح بالتزام  باستثمار األمواؿ فقط داخؿ حدود "إسرائيؿ" ما قبؿ الرابة مف 

 . و1391حزيراف 
 18/10/2013الخميجب الشارقةب 

 
 روسيا تنفي ما نسب لخبراء عف استبعاد تسمـ عرفات 88

ف تكوف اصدرت اية نتائج حوؿ وفاة نفت الوكالة الفدرالية الروسية لمتحاليؿ البيولوجية الثالثاء ا -موسكو
الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات بعدما نقمت وكالة انباء عف رئيسها قول  اف التحميؿ الروسي لمعينات التي 

 .210اخذت مف الرفات يتيح استبعاد فرضية التسمـ بمادة البولونيوـ 
اليؿ البيولوجية قول  ان  يشكؾ في وكانت وكالة انترفاكس الروسية نقمت عف رئيس الوكالة الفدرالية لمتح

التقرير الذي نشر في مجمة ذي  نسيت الطبية البريطانية في نهاية ا سبوع وورد في  اف خبراء سويسرييف 
 عثروا عمى اثار بولونيوـ عمى ثياب عرفات.

. وقاؿ المسؤوؿ فالديمير ويبا  نترفاكس "مف المستحيؿ اف يكوف عرفات تعرض لتسميـ بمادة البو  لونيـو
 الخبراء الروس الذيف حمموا (العينات  لـ يعثروا عمى اثار هذت المادة".

لكف الوكالة الفدرالية سارعت الى  واوضح اف الخبراء الروس ابم وا بانتظاـ وزارة الخارجية بتقدـ ابحاثهـ.
 نفي اف يكوف ويبا ادلى بهذت التصريحات  نترفاكس.

رس عبر الهاتؼ وهو يتمو بيانا رسميا "لـ ننشر اي نتائج رسمية وقاؿ متحدث باسمها لوكالة فرانس ب
واضاؼ "نحف لـ نؤكد عمنا كما لـ ننؼ تقارير اعالمية حوؿ وجود بولونيوـ عمى ا غراض  لتحقيقنا".

 الشخصية لعرفات اـ  ".
 15/10/2013الغدب غمافب 

 
 ساحقة تفوز بعضوية في مجمس األمف ب غمبية السعودية 12

ممػػرة األولػػى فػػي تػػاريخ األمػػـ المتحػػدة، أقنتخبػػت المممكػػة العربيػػة السػػعودية عضػػوًا غيػػر دائػػـ فػػي ل4 نيويػػورؾ
صػوتًا مػف أصػؿ  176، اذ حصػمت عمػى 2014مجمس األمف، ب البية سػاحقة لو يػة مػف عػاميف تبػدأ مطمػة 

، وتشػػػاد  186صػػػوتًا  ونيجيريػػا وتشػػيمي ( 187. كمػػا فػػازت بالعضػػوية أربػػػة دوؿ أخػػر  هػػي ليتوانيػػا (189
 صوتًا . 184(

وقاؿ السفير السعودي في األمـ المتحدة عبداهلل المعممي إف "نتيجة ا نتخابات تعكس المكانة الدوليػة الكبيػرة 
التي تحظى بها المممكة في المجتمػة الػدولي". وأكػد أف المممكػة "سػتظؿ تمثػؿ دورًا إيجابيػا فػي مجمػس األمػف 

العربيػة واإلسػالمية وكػؿ الشػعوب المحبػة لمحػؽ والتقػدـ".  وبالنسػبة وخارج  ممثمة فػي ذلػؾ تطمعػات األمتػيف 
الػى األزمػػة السػػورية قػػاؿ المعممػػي إف المممكػة "سػػتعبر عػػف المواقػػؼ الثابتػػة التػي أعمنتهػػا والتػػي تبنتهػػا جامعػػة 
 الػدوؿ العربيػة ومنظمػػة التعػاوف اإلسػػالمي بتثييػد تطمعػػات الشػعب السػوري فػػي الحريػة والرخػػاء وتثسػيس دولػػة
حديثة جامعة شاممة تمثؿ كؿ السورييف وهو ما ستستمـز المممكة بطرح  في المجمس وخارج ". وقاؿ إف أهـ 
الممفات التي ستركز عميها السعودية في مجمس األمف هي "القضية الفمسطينية وهػي أهػـ ممػؼ سيشػ ؿ بالنػا 

وتحقيػؽ تطمعاتػ  فػي تثسػيس  والذي ينتظر منا كؿ دعـ وتثييد حرصًا عمػى حمايػة حقػوؽ الشػعب الفمسػطيني
 دولت  المستقمة".
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51/57/1753الحياةب لندفب   
 

 مميار دوالر عمى السعودية 50.5الحج يدر تقرير:  27
 16.5أفاد تقرير نشرت  مجمة "اإليكونوميست" البريطانية أف موسـ الحج يجمب لمسعودية  األناضوؿ4 -لندف 

 الناتج المحمي.مميار دو ر، أي نحو ثالثة في المئة مف إجمالي 
وبحسب التقرير، فإف سكاف مكػة المكرمػة يؤكػدوف أنهػـ ليسػوا بحاجػة إلػى الزراعػة، باعتبػار أف الحػج حبػاهـ 

 محصولهـ السنوي.
 50ونتيجة التوسعات التي تجريها السعودية لمبيت الحراـ بمكة، تـ خفض نسبة الحجاج لمعاـ الحػالي بنسػبة 

 مميوف تقريبًا. 1.4ارج، بحيث وصؿ عدد حجاج الخارج هذا العاـ نحو في المئة لمخ 20في المئة لمداخؿ، و
وأضػػاؼ التقريػػر اف موسػػـ الحػػج يحقػػؽ تجػػارة رابحػػة ضػػخمة، حيػػث تتػػراكـ سالسػػؿ الفنػػادؽ الفػػاخرة فػػي مكػػة 
المكرمة، ومحالت بية الهدايا، كما أف شركات السفر في البمداف التي ينتمي إليهػا السػياح باتػت تحقػؽ نتػائج 

 ؿ طيبة لم اية.أعما
وتطػػرؽ التقريػػر إلػػى مدينػػة القػػدس، تمػػؾ المدينػػة المقدسػػة التػػي تقػػة فػػي فمسػػطيف، ولهػػا قدسػػية خاصػػة عنػػػد 

 الديانات الثالث، وتجذب الحشود مف الزائريف.
كما أشار إلى األضرحة الموجودة في العػراؽ، التػي يقصػدها الكثيػر مػف المسػمميف الشػيعة فػي منطقػة الشػرؽ 

 يزاؿ الشيعة يتدفقوف إلى كربالء والنجؼ، عمى الرغـ مف تدهور الوضة األمني. األوسط، إذ  
مميػوف  300وذكر التقرير أف تقديرات منظمة السياحة العالمية التابعة لألمـ المتحدة تشير إلػى أف أكثػر مػف 

 شخص يقوموف بزيارة "األماكف المقدسة" في العالـ سنويًا.
55/57/1753السياسةب الكويتب   

 
 ينتفض: تظاىرة الختراؽ الحاجز في انتظار نتائج زيارة زكي دمشؽ ليرموؾا 25

يتكرر المشهد مجددًا، المئات مف المتظػاهريف السػممييف يحممػوف العمػـ الفمسػطيني وهتافػاتهـ 4 محمود سرحاف
شهداء تعمو كمما اقتربوا مف الحاجز المدجج بالسالح فيستقبمهـ األخير بالرصاص لتفريقهـ ويسقط عدد مف ال

والجرحى. ولكف المكاف هذت المرة لـ يكف في فمسػطيف المحتمػة باتجػات حػاجز لالحػتالؿ اإلسػرائيمي فػي مدينػة 
القدس أو في قرية بمعيف خالؿ مسيرتها األسبوعية ضػد الجػدار العػازؿ، هػذت المػرة كانػت التظػاهرة فػي مخػيـ 

 الجنوبية لمعاصمة دمشؽ.اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف القابة تحت الحصار في المنطقة 
والػػذي بػػدأ حصػػارت فػػي شػػكؿ جزئػػي منػػذ أواسػػط كػػانوف األوؿ (ديسػػمبر  الفائػػت مػػة سػػيطرة قػػوات المعارضػػة 
السػػػػورية عميػػػػ ، وقػػػػد تعػػػػرض عمػػػػى أثرهػػػػا لقصػػػػؼ عنيػػػػؼ ومعػػػػارؾ يوميػػػػة أدت إلػػػػى نػػػػزوح آ ؼ العػػػػائالت 

 ت المترافػؽ مػػة شػػح كبيػر فػػي أنػػواع الفمسػطينية منػػ ، إضػػافة إلػى انقطػػاع كامػػؿ لخػدمات الكهربػػاء وا تصػػا
المػػواد الطبيػػة وال ذائيػػة كافػػة، وبعػػد فشػػؿ قػػوات النظػػاـ المتكػػرر فػػي اقتحػػاـ المنطقػػة الجنوبيػػة، وكنتيجػػة لهػػذا 
الفشؿ بمعاقبة األهالي والض ط عميهـ لدفعهـ لمواجهة قوات المعارضة المسػمحة عوضػًا عػنهـ، قامػت قػوات 

يومػًا  90ليرموؾ، وفػؽ مػا يطمػؽ عميػ  األهػالي، لمػدة وصػمت حتػى اآلف إلػى ا« معبر»النظاـ بإغالؽ تاـ لػ 
« فتػػاة رضػػيعة ورجػػؿ وامػػرأة طاعنػػاف فػػي السػػف»بػػال طعػػاـ أو دواء، وقػػد أسػػفر عػػف سػػقوط ثالثػػة شػػهداء هػػـ 

، انقطػاع «الجوع أو الركوع»نتيجة الحصار، بالتالي كاف مف نتائج الحصار الذي أطمقت عمي  قوات النظاـ 
ألػػؼ مػدني بػيف فمسػػطيني وسػوري، وزيػادة ال ضػب وا حتقػػاف بػيف أهػالي المخػػيـ،  70المعيشػة لحػوالى سػبؿ 
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األمر الذي دفعهـ لمدعوة إلى تظاهرة شعبية تديف طرفي الصراع وتتوج  مباشرة نحو معبر اليرمػوؾ  قتحػاـ 
 الحاجز.

كانت تقضي با نطالؽ مف أماـ إف خطة التظاهرة «4 »أحد المشاركيف»في هذا الصدد يقوؿ أوس المقدسي 
جامة فمسطيف وسط المخيـ إلى الحػاجز لممطالبػة بفتحػ  أمػاـ النػاس، وانطمقنػا فعػاًل فػي العاشػرة صػباحًا مػف 
يػػـو ا ثنػػيف بعػػد تجمػػة المئػػات مػػف األهػػالي، وكانػػت صػػدمة عناصػػر النظػػاـ كبيػػرة عنػػدما رأونػػا نتوجػػ  إلػػيهـ 

بعػد وصػولنا بػالقرب «4 »المقدسػي»ويتػابة «. تطية ا قتػراب منػ   أحد يسػ« خط نار»مباشرة عمى رغـ أن  
القريػػب مػػف الحػػاجز بػػدأ القنػػاص بػػإطالؽ النػػار فػػي الهػػواء إلخافتنػػا ومػػة ذلػػؾ تابعنػػا « حمػػوة زيػػداف»مػػف مقػػر 

 18مسيرنا باتجاهـ وعمػى بعػد عشػرات األمتػار مػنهـ بػدأوا بػإطالؽ النػار عمينػا فسػقط الشػهيد أحمػد عػوض (
وعمػى رغػـ «. ما حصؿ شػيء كبيػر و  يمكػف السػكوت عنػ »ويختتـ كالم  غاضبًا4 «. ثة جرحىعامًا  وثال

مسػػتذكرًا اقتحػػاـ الحػػدود السػػورية مػػة الجػػو ف المحتػػؿ منػػذ « أحػػد المشػػاركيف -عمػػر »النهايػػة المفجعػػة يقػػوؿ 
ية، السػػواتر شػػعرت مجػػددًا خػػالؿ التظػػاهرة مثممػػا شػػعرت خػػالؿ اقتحامنػػا الجػػو ف فػػي المػػرة الماضػػ»عػػاميف4 

 «.الترابية وأعالـ فمسطيف التي تجرأ الكثير مف حامميها عمى الوقوؼ أماـ القناص الذي يهدد حياتهـ
كانػػػت هػػػذت محاولػػػة جديػػػدة مػػػف أهػػػالي مخػػػيـ اليرمػػػوؾ لكسػػػر الحصػػػار المفػػػروض عمػػػيهـ بػػػدً  مػػػف انتظػػػار 

ا أوضػاعـ الميدانيػة والمعيشػية تػزداد المبادرات السياسية التي حكـ عميها بالفشؿ ثالث مرات حتى اآلف، بينم
سػػوءًا يومػػًا بعػػد آخػػر، فهػػـ يئسػػوا مػػف توزيػػة النػػداءات وانتظػػار المبػػادرات. وبػػذلوا جهػػودًا كبيػػرة لمبقػػاء وعػػادت 
حياتهـ في معظمها لمطرؽ البدائية، منها مثاًل4 التعػويض عػف غيػاب مػادة الطحػيف بتحضػير الخبػز بواسػطة 

مػاد عمػى طحػف حبػوب العػدس والػرز معػًا، والتػي نفػدت هػي أيضػًا مػف منػازلهـ أفراف الحطب القديمػة، با عت
بعػػد تشػػديد الحصػػار، وانعػػداـ أنػػواع األغذيػػة كافػػة فػػي أسػػواؽ المخػػيـ، إضػػافة إلػػى نقػػص حػػاد فػػي كػػؿ أنػػواع 
األدويػػة والمسػػتمزمات الطبيػػة، التػػي لهػػا آثػػار كارثيػػة، خصوصػػًا لػػد  الجرحػػى وأصػػحاب األمػػراض المزمنػػة 

يف داخػػؿ المخػػيـ، وهػػذا كمػػ  دفعهػـ لمواجهػػة المػػوت بصػػدور عاريػػة، أمػا السػػبب الػػذي دفػػة عناصػػر المحاصػر 
الجػوع أو »النظاـ إلى فتح النار عميهـ، وفؽ تفسيرهـ، فهو أنهـ خيبوا ظف النظػاـ بطريقػة مػا وأفشػموا حممتػ  

منصػػػبًا عمػػػى  كػػػاف النظػػػاـ يعتقػػػد أف غضػػػبنا سػػػيكوف«4 »أحػػػد المشػػػاركيف –فػػػارس »حيػػػث يقػػػوؿ « الركػػػوع
خصم ، وستكوف التظاهرات ضد المعارضػة المسػمحة فقػط، ولكػف األهػالي عنػدما توجهػوا إلػى الحػاجز قمبػت 

وهػػػو ناشػػػط « ممػػػدوح»خطتػػػ  عميػػػ . لػػػذلؾ، بػػػادر عناصػػػر النظػػػاـ بػػػإطالؽ النػػػار عمينػػػا لردعنػػػا. بينمػػػا يػػػر  
ة التحريرالفمسطينية وفصػائمها، أف الجريمة مّرت مف دوف أي تحرؾ مف أحد، في إشارة إلى منظم»إعالمي4 

ويضػػيؼ موجهػػًا كالمػػ  إلػػيهـ4 هػػؿ نسػػيتـ أننػػا مصػػدر شػػرعيتكـ جميعػػًا؟ فكيػػؼ تصػػمتوف عػػف هػػذت الجريمػػة 
أصػػبحنا نمػػوت جوعػػًا فػػثيف »اليوميػػة التػػي تػػتـ بحقنػػا منػػذ أشػػهر، بػػال طعػػاـ أو دواء؟ب يختػػتـ كالمػػ  غاضػػبًا4 

 «.أنتـ؟
رار التظػاهرات باتجػات معبػر المخػيـ، فهػـ حتػى اآلف   يممكػوف حػاًل يعد الناشػطوف فػي مخػيـ اليرمػوؾ باسػتم

بدياًل، ويروف أف الطريقة التي قد يموتوف بها هناؾ إذا فتحت النيراف عميهـ، أشرؼ بكثيػر مػف المػوت جوعػًا 
في بيوتهـ، والتحضيرات اآلف جارية ليكوف يـو الجمعة المقبؿ يـو غضب ضد الجوع والحصار في المخيـ، 

ت التحضػػػيرات التػػػي تزامنػػػت فػػػي الجهػػػة المقابمػػػة مػػػف العاصػػػمة دمشػػػؽ بزيػػػارة عبػػػاس زكػػػي موفػػػد الػػػرئيس هػػػذ
لى أف يتـ اإلعالف عف نتائج هذت الزيػارة  الفمسطيني محمود عباس إلى سورية لمناقشة أوضاع المخيمات. وا 

في المنطقة الجنوبية،  الجديدة، ومد  قدرتها عمى إيجاد حؿ لمفمسطينييف المحاصريف في المخيمات الخمسة
 سيكوف مف نصيب أهالي مخيـ اليرموؾ وهـ عمى أبواب الشتاء تحّمؿ مزيج مف البرد القارس والجوع القاتؿ.
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 إسرائيؿ مف الداخؿ 21
بعيػػػدًا عػػػف ا ستسػػػهاؿ فػػػي تنػػػاوؿ وتفسػػػير الحراكػػػات الحزبيػػػة الداخميػػػة وتفاعالتهػػػا فػػػي الكيػػػاف 4 عمػػػي بػػػدواف

الصػػهيوني، وبعيػػدًا عػػف النظػػرة التسػػطيحية فػػي قػػراءة وتفسػػير الظػػواهر التػػي تػػتحكـ فػػي مفاعيػػؿ قػػوة القػػرار 
والسياسػػة وا قتصػػاد فػػي الكيػػاف الصػػهيوني، يمكػػف القػػوؿ بػػثف الصػػراعات الحزبيػػة المختفيػػة وراء العديػػد مػػف 

ومعهػػا خالفػػات التفاصػػيؿ فػػي األزمػػات والتحػػو ت التػػي فرضػػت نفسػػها عمػػى أرض الواقػػة، واألدوار الفرديػػة 
السياسة الداخمية والخارجية لمدولػة الصػهيونية تجػري تحػت نػار مػف الجمػر المتقػد، وهػي خالفػات وصػراعات 
وتباينات زاد منسوبها بشػكؿ تػدريجي مػة تصػاعد الكفػاح الػوطني الفمسػطيني مػف جهػة، ومػة تعمػؽ األزمػات 

ثانيػػػة مػػػة تػػػدني مسػػػتويات الهجػػػرة ا سػػػتعمارية التػػػي واجهػػػت ومازالػػػت توجػػػ  الكيػػػاف الصػػػهيوني مػػػف جهػػػة 
 .1948ا ستيطانية اإلجالئية إلى التحو ت الديم رافية داخؿ المناطؽ المحتمة عاـ 

وليس مف مبال ة فػي القػوؿ إف المشػروع الصػهيوني برمتػ  وأحزابػ  الكبػر ، ينتظػر بعػد عقػود مػف التفػاعالت 
ثر مف خمسػة وسػتيف عامػًا مػف إقامػة الكيػاف الصػهيوني عمػى الهائمة إجابات كافية عمى أسئمة محددة بعد أك

 أنقاض الكياف الوطني لمشعب العربي الفمسطيني.
« الثابػت األبػدي السػابؽ»فالسؤاؿ الداخمي في الكياف الصهيوني وعموـ أحزاب ، والذي قمػب رأسػًا عمػى عقػب 

لمطريؽ، وهؿ يمكف لمقوة وحدها  إلى أيف نحف سائروف، وهؿ مف نهاية»إلى متحوؿ، يتمخص فحوات بالقوؿ4 
أف تؤبد مصير المنطقة والعالـ، وهؿ يمكف أف نرسـ بشكؿ نهائي مصير شعب آخر، قيؿ لنػا قبػؿ أكثػر مػف 

ف فمسطيف الماضية كانت أرضًا بال شعب لشعب بال أرض  ؟«..مائة عاـ إن  غير موجود عمى الخارطة، وا 
تػػزاحـ فػػي بػػاطف عػػالـ الػػوعي الصػػهيوني، فػػي صػػفوؼ أسػػئمة وأسػػئمة باتػػت اآلف أكثػػر مػػف أي وقػػت مضػػى ت

 األحزاب واألنتمجنسيا الصهيونية، وعند أوسة قطاعات التجمة اليهودي ا ستيطاني عمى أرض فمسطيف.
إذًا، ففي بروز وتفاقـ ظاهرة توالػد وتعػدد التيػارات والمنػابر داخػؿ األحػزاب الصػهيونية ذاتهػا، والتقػديرات التػي 

تساعها  حقًا جممة مف األسباب الخارجية والداخميػة، ويقػؼ عمػى رأسػها السػبب السياسػي تشير إلى إمكانية ا
المتعمػػؽ بقصػػور األحػػزاب وعمػػـو األنتمجنسػػيا الصػػهيونية عػػف تقػػديـ اإلجابػػات المتعمقػػة باسػػتحقاقات التسػػوية 

الكبيػػر الػػذي تحػػت سػػقؼ قػػرارات الشػػرعية الدوليػػة التػػي قبمهػػا النظػػاـ الرسػػمي العربػػي بػػالرغـ مػػف اإلجحػػاؼ 
 حممت  في مضامينها تجات الحقوؽ الوطنية والقومية لمشعب العربي الفمسطيني.

حيػث الجػدؿ العػاـ فػي القضػايا التػػي تعتبػر أساسػية مػف وجهػة نظػػر الوسػط اليهػودي (مسػتقبؿ الدولػة العبريػػة 
مصػػػػير  ،1967الصػػػػهيونية، والمفاوضػػػػات مػػػػة الفمسػػػػطينييف ومصػػػػير األراضػػػػي الفمسػػػػطينية المحتمػػػػة عػػػػاـ 

 المفاوضات المتوقفة مة سوريا..إلخ .
فضػػػػػاًل عػػػػػف األسػػػػػباب المتعمقػػػػػة بالعوامػػػػػؿ الداخميػػػػػة الصػػػػػهيونية، حيػػػػػث نمػػػػػو ظػػػػػاهرة العػػػػػودة إلػػػػػى الجػػػػػذور 
(اإلثنية/القوميػػػة  خاصػػػة عنػػػد اليهػػػود الجػػػدد الػػػذيف قػػػدموا لالسػػػتيطاف وا سػػػتعمار فػػػي فمسػػػطيف خػػػالؿ العقػػػد 

ودوؿ ا تحػػاد السػػوفييتي السػػابؽ وعػػددهـ يفػػوؽ المميػػوف نسػػمة،  األخيػػر مػػف القػػرف الماضػػي مػػف جمهوريػػات
واتسػػاع الهػػوة الطبقيػػة بػػيف قطاعػػات اليهػػود فػػي الكيػػاف الصػػهيوني، وهػػو مػػا أفصػػح عنػػ  النائػػب السػػابؽ فػػي 

إف الهػػوة تػػزداد بػػيف »الكنيسػػت عػػف حػػزب ميػػرتس اليهػػودي الشػػرقي (مػػف السػػفارديـ  راف كػػوهيف حيػػث قػػاؿ4 
  مميػػار شػػيكؿ، فػػي 800ف، بػػيف الفقػػراء واألغنيػػاء، فالعشػػرية األولػػى مػػف المجتمػػة تمتمػػؾ (الشػػرقييف وال ػػربيي



 
 
 

 

 

           00ص                                   3772العدد:           51/10/1753-55الجمعة -الثالثاء التاريخ:

  الدبابػػة و  الطػػائرة »وأضػػاؼ كػػوهيف أنػػ  «.   مميػػار شػػيكؿ فقػػط340%  مػػف المجتمػػة (90حػػيف يمتمػػؾ (
 «.يمكف لها أف تضمف أمف إسرائيؿ إذا كاف المجتمة المدني يتفكؾ

  فعمػػت فعمهػػا فػػي هػػذا التجمػػة اليهػػودي الصػػهيوني، وحققػػت 1993-1987ى (ا نتفاضػػة الفمسػػطينية األولػػ
انتقاً  تاريخيًا دفة الدولػة العبريػة الصػهيونية وأحزابهػا لالعتػراؼ واإلقػرار ألوؿ مػرة بػالحقوؽ الوطنيػة لمشػعب 

مسػطيني الفمسطيني، ب ض النظر عف ماهية هذا اإلقرار في تحديد مفهـو الحقوؽ الوطنية لمشعب العربػي الف
 عند الطرؼ الصهيوني.

فا نتفاضػػػة الفمسػػػطينية ونهػػػوض الحركػػػة الوطنيػػػة التحرريػػػة لمشػػػعب الفمسػػػطيني ليسػػػا ببعيػػػديف عػػػف الحػػػراؾ 
الػػداخمي فػػي إطػػارات األحػػزاب الصػػهيونية األساسػػية، والتػػثثيرات والتفػػاعالت التػػي نقالهػػا إلػػى داخػػؿ المجتمػػة 

ض فمسطيف التاريخيػة، فقػد تركػت آثارهػا بجنػوح فئػات واسػعة اليهودي ا ستعماري ا ستيطاني فوؽ عموـ أر 
مف التجمة ا ستيطاني الصهيوني نحو التطرؼ، وتوليد المزيد مف اإلرباؾ السياسي والعممي داخؿ األحزاب 

 الصهيونية عمى خمفية األسئمة التي طرحتها ا نتفاضة والكفاح الوطني لمشعب الفمسطيني.
عػػادة الخمػػػط التػػي أصػػػابت تيػػارات كمػػا فػػي توليػػػد وتػػثجيج حالػػػة  عمػػى وجػػػ  « اليسػػار الصػػػهيوني»اإلربػػاؾ وا 

الخصوص، وانكفاء أو تراجة نزوع بعض األطراؼ الصهيونية مف أقطاب الصهيونية العممانيػة لمقبػوؿ بمبػدأ 
الحمػػوؿ المتوازنػػة عمػػى أسػػاس ا عتػػراؼ بػػاآلخر، والتقػػارب مػػة أسػػس المرجعيػػة الدوليػػة لمتسػػوية فػػي الشػػرؽ 

مػػػا بعػػػد »أو مػػػا اصػػػطمح عمػػػى تسػػػميتهـ بتيػػػار « المػػػؤرخيف الجػػػدد»سػػػط بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ عنػػػد صػػػؼ مػػػف األو 
 ، حيث ذاع صيت مؤرخ جديد اسم  بني مورس.«الصهيونية
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ميؿ المواقؼ واألمور وا تفاقيات أكثر مػف ليس هناؾ في السياسة ما هو أخطر عمى الوعي الجمعي مف تح
مضػػػمونها وتبريػػػر ذلػػػؾ بثنػػػ  محمولهػػػا،   سػػػيما حػػػيف تكػػػوف نقصوصػػػًا، إذ   يجػػػوز لمتفسػػػير أو التثويػػػؿ أو 
ا جتهػػاد ا بتعػػاد التػػاـ عػػف مضػػموف الػػنص. لػػـ يػػنص اتفػػاؽ أوسػػمو   عمػػى دولػػة فمسػػطينية و  عمػػى خمػػة 

المسػتوطنات فػي ” بحػؽ“، بؿ هناؾ نصوص في ا تفاؽ تققػر ”الشرقية“المستوطنات و  عمى استعادة القدس 
التوسة الطبيعي أي الناجـ عف النمو الطبيعي لممسػتوطنيف، فػي حػيف   يوجػد نػص لمصػمحة القػر  والمػدف 

فػي المئػة مػف األرض (منطقػة ج . ولػـ يػػنص  60الفمسػطينية، كمػا أف الريػؼ جميعػ  بقػي بيػد ا حػتالؿ وهػو
 نسحاب الجيش الصهيوني بؿ عمى إعادة انتشارت أو تموضع  داخؿ الضفة ال ربية نفسها.ا تفاؽ عمى ا

هنػػا نالحػػظ الفػػارؽ بػػيف الػػنص الػػذي تػػـ التوقيػػة عميػػ  وبػػيف القػػراءات الرغائبيػػة أو ذات قصػػد التضػػميؿ. لقػػد 
حتػى اآلف  إلػى تقركت جمية هذت القضايا مفتوحة لما بعد الفترة ا نتقالية وهػي خمػس سػنوات والتػي امتػدت (

عشػػريف سػػنةب بانتظػػار الحػػؿ النهػػائي. وهكػػذا، فػػال يػػزاؿ التفػػاوض جاريػػًا، بػػؿ ويػػتـ تشػػ يؿ ماكينتػػ  بحػػرارة فػػي 
الذكر  العشريف لالتفػاؽ مػف دوف أيػة مالمػح  سػترجاع شػيء يقػذكر مػف الكيػافب وهػذا مػا يعػزز اعتقػاد كثػرة 

سػػتخدام  مػػف قبػػؿ الكيػػاف الصػػهيوني كمرحمػػة إنتقاليػػة متكػػاثرة مػػف الفمسػػطينييف والعػػرب أف هػػذا ا تفػػاؽ يػػتـ ا
باتجػػػات يهوديػػػة الدولػػػة (أي تهويػػػد كامػػػؿ فمسػػػطيف  ولػػػيس إقامػػػة دولػػػة فمسػػػطينية. والمسػػػتوطنات هػػػي التعبيػػػر 
الفعمػػي عػػف الصػػراع ألنهػػا تعنػػي اسػػتالب األرض التػػي هػػي جػػوهر الصػػراع. ولػػيس بيػػت القصػػيد فػػي عػػدد 

كسػػوار حػػوؿ القػػدس الشػػرقية، عوضػػًا  12فػػي الضػػفة، و 120ي أكثػػر مػػف المسػػتوطنات الػػذي يتوالػػد دومػػًا فهػػ
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ولكنهػا تتمقػى  -فػي نظرهػا غيػر شػرعية-عف أكثر مف مئة نقطػة اسػتيطانية (تػزعـ الحكومػة الصػهيونية أنهػا 
الدعـ وكؿ التسهيالت والقػروض . إف بيػت القصػيد كػامف فػي أمػريف معػًا4 أف ا تفػاؽ طبقػًا لنصوصػ ، وفػر 

ضػػـ األرض بالتوسػػة الػػذي   يحػػدت سػػو  طاقػػة الكيػػاف الماليػػة، وتػػراكـ أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف فرصػػة حريػػة ق
في المئة مف الضفة هي مفتوحة لالستيطاف بال حدود، ويزيد عدد  60المستوطنيف فيها. إف منطقة (ج  أي 

ف بػػيف ألػػؼ فػػي المسػػتوطنات التػػي تحاصػػر القػػدس. ومػػ 300ألفػػًا، إضػػافة إلػػى  350المسػػتوطنيف فيهػػا عمػػى 
قراضػها، هنػاؾ  600 موقعػًا هػي  91موقة في فمسطيف المحتمة جميعها قررت الحكومػة الصػهيونية دعمهػا وا 

. وبالمقارنة، فإف سدس المساعدات والقروض 85المستوطنات في الضفة ال ربية، وكانت في العاـ الماضي 
كاف الكياف، ما يبيف األولويػة مف س 14مقابؿ  1تذهب لممستوطنات، مة أف نسبة المستوطنيف   تزيد عمى 

 5.4شخص سنويًا، وتصؿ نسبة النمو السكاني فيهػا إلػى  150000لالستيطاف. ويزداد عدد المستوطنيف ب 
 في المئة، وهو رقـ   تصؿ إلي  أية بقعة في العالـ، ما يؤكد طابع  ا ستيطاني الموج  سياسيًا بكؿ شدة.

لمستوطنيف إلى مميوف بعد أربة سػنوات. وكػاف يمكػف لهػذا العػدد وتتوقة المصادر الصهيونية أف يصؿ عدد ا
أف يكػػػوف أكبػػػر لػػػو  ت يػػػرات بنيويػػػة فػػػي ا قتصػػػاد الروسػػػي، مػػػا أقنػػػة كثيػػػرًا مػػػف اليهػػػود بعػػػدـ الهجػػػرة، واقتنػػػة 
بعضهـ بالعودة إلى روسيا. إف مميوف مستوطف في الضفة ال ربية مقابؿ مميػونيف ونصػؼ المميػوف فمسػطيني 

بسػػػيطة. وهػػذا مػػػا قػػد تجػػادؿ بشػػػثن  سػػمطة الكيػػػاف بمعنػػى أف هػػؤ ء المسػػػتوطنيف وحػػدهـ (وجػػػود لػػيس نسػػبة 
اجتمػػاعي قػػومي  ولػػيس مجػػرد وجػػود طػػارئ،  سػػيما أف اتفػػاؽ أوسػػمو لػػـ يػػنص عمػػى إخػػراجهـ مػػف الضػػفة 

كيػؼ ال ربية؟ فكيؼ يمكف تفريل المستوطنات ومف سيدفة التكػاليؼ؟ بػؿ حتػى إذا مػا أققيمػت دولػة فمسػطينية 
 ستعالج وجود هذا العدد الضخـ؟

وفي شتى األحواؿ، هناؾ سػؤاؿ آخػر4 مػف الػذي سػوؼ يثكػؿ اآلخػر؟ بنيػة اسػتيطانية ذات صػناعات متعػددة 
ومتطورة أـ بنية اقتصادية تعتمد عمى الرية، وتهمؿ مواقة اإلنتػاج وتعػاني مػف الفسػاد ويػزداد اعتمادهػا عمػى 

لفمسطيني في الضفة ال ربية مصيدة؟ رغـ أف الكياف يقبدي تركيزًا عمػى الماؿ األجنبي، ما يؤكد أف المجتمة ا
القدس، إ  أن    يهمؿ أي شبر يمكف اقتناص  في مختمؼ أنحاء الضفة ال ربية. لقد جر  إهماؿ فمسػطيني 
وعربػػي لمقػػدس، بػػؿ وحتػػى الت اضػػي عػػف سياسػػات ا حػػتالؿ التػػي هػػي غيػػر مخفيػػة. ولعػػؿ السياسػػة األخطػػر 

فمسطينييف مف كامؿ الضفة ال ربية مف دخوؿ القدس مما قّوضد اقتصادها. فهي قبؿ عشريف سنة هي منة ال
ػواء اقتصػادي فيهػا عمػى  110كانت تسػتقبؿ يوميػًا  آ ؼ شػخص مػف الضػفة ال ربيػة. ولػذا أد  المنػة إلػى خح

ا. كمػػػا يقػػػـو المسػػػتوييف التجػػػاري والصػػػناعي ألف اعتمادهػػػا كػػػاف عمػػػى الزائػػػريف اليػػػومييف ولػػػيس عمػػػى سػػػكانه
فػػي وظػػائؼ فػػي القػػدس كػػي يتحػػوؿ أهمهػػا إلػػى  1948ا حػػتالؿ بتوظيػػؼ فمسػػطينييف مػػف األراضػػي المحتمػػة 

عاطميف عف العمؿ. وكؿ هذت ضمف سياسة ا حتالؿ في إزاحة المقدسػييف كػي يقػرروا الػذهاب إلػى اإلنزيػاح 
لخػػارج، ألف أوؿ هػػدؼ لالحػػتالؿ هػػو الػػذاتي، أي الهجػػرة التػػي تبػػدو شػػكميًا طوعيػػة، إمػػا إلػػى الضػػفة أو إلػػى ا

تفريػػل القػػدس مػػف أهمهػػا، وهػػذت ليسػػت الطريقػػة الوحيػػدة. إلػػى جانػػب هجمػػة ا حػػتالؿ لقضػػـ األرض وتركيػػز 
المستوطنيف وتفريل القػدس، حيػث يػتـ قضػـ األرض مػف تحػت المسػجد األقصػى، إذ وصػمت األنفػاؽ إلػى مػا 

د بالمسػػتوطنيف وبحراسػػة الجػػيش الصػػهيوني وهػػي يشػػب  مدينػػة تحػػت القػػدس، هػػذا إلػػى جانػػب اقتحػػاـ المسػػج
مقدمات ألمريف أولهمػا اقتسػاـ المسػجد مػة اليهػود، مػا يعنػي تهويػدت وثانيهػا هػدـ األقصػى نفسػ ، وهػو األمػر 

 الذي يجب أ  يقؤخذ كمجرد صراخ واست اثة أو دعاية.
ديػة القػدس الصػهيونية مػف ولعؿ آخر هجمات الكياف في القدس هو اختراق  لمنظػاـ التعميمػي حيػث تمكنػت بم

تطبيػػؽ المػػنهج الصػػهيوني (البجػػروت  فػػي خمػػس مػػدارس. وكمػػا يقػػوؿ المقدسػػيوف تكمػػف وراء ذلػػؾ مكاسػػب 
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وهػذا يكشػؼ عػف ”. البجػروت“قدمتها البمدية المذكورة لبعض الوجهاء الذيف سهموا إغواء بعض الطمبة لتقديـ 
داريػػة والتنمويػػة لمجتمػػة المدينػػة المقدسػػة. كػػؿ هػػذت تقصػػير كبيػػر فمسػػطينيًا وعربيػػًا فػػي تػػوفير المسػػاعدات اإل

 الهجمات تتـ بينما ي رؽ الوطف العربي في إشكا ت تتوالد داخميًا مف دوف أفؽ لتجاوز قريب لها.
وبمػػػػا أف السػػػػمطة الفمسػػػػطينية   تجػػػػرؤ عمػػػػى إيػػػػالء رعايػػػػة خاصػػػػة لمقػػػػدس خػػػػارج السياسػػػػات التػػػػي يضػػػػعها 

لحضػػور الشػػعبي مػػف بقيػػة الضػػفة وهػػو الػػذي يػػنعش اقتصػػادها، وعجػػز ا حػػتالؿ، فػػإف القػػدس تعػػاني4 منػػة ا
 السمطة عف تجاوز الحدود التي يفرضها ا حتالؿ.

لقد تحدث األمريكيوف منذ ست عشرة سنة عف دعـ اقتصاد الحكـ الذاتي وكانت بدايػة ذلػؾ ثػالث أوراؽ مػف 
فػػي الحكػػـ الػػذاتي (انظػػر مجمػػة (يػػو.اس إيػػد  عػػف دعػػـ ا قتصػػاد وحتػػى عػػف فػػرص ا سػػتثمارات األمريكيػػة 

 ، واألوراؽ تتحدث عف عدة مئات مف مالييف الدو رات. ماذا 120-98ص  1997نيساف  85كنعاف العدد 
 550حصؿ؟ عمميًا   شيء. واليوـ يفاوض نائب رئيس وزراء الحكـ الذاتي د. محمد مصطفى ويطالػب ب 

بميػػوف دو ر، منهػػا  402ا مجمػػوع الػػديوف فهػػي 4 مميػػوف دو ر لسػػداد ديػػوف القطػػاع الخػػاص عمػػى السػػمطة. أمػػ
ديوف لممصارؼ، وبميوف ديوف خارجية، وبميوف ديوف لصندوؽ التقاعد، والبػاقي ديػوف لمقطػاع الخػاص.  2.1

كيػؼ تراكمػت هػذت الػديوف دوف اسػتثمارات تػدر دخػاًل؟ هػذا مػة العمػـ أف بدايػة السػمطة كانػت بػال ديػوف. هػػذت 
سػوؼ يفػتح ” السالـ“مستبشرًا بثف  1997فى مة أن  هو نفس  الذي كتب عاـ الصورة التي يحممها د. مصط

طريػػؽ تػػدفؽ اسػػتثمارات الم تػػربيف الفمسػػطينييف. ومػػاذا حصػػؿ   شػػيء. وهػػا هػػي النتيجػػة، مصػػادرة األرض 
وتزايد عدد المستوطنيف، وتصحر اقتصادي في القدس، وتراجة قطاعات اإلنتاج في الضػفة ال ربيػة جميعهػا 

 قطعاف المستوطنيف إلى األقصى يواجههـ الناس بثيٍد عارية. وتدافة
م"بػػػًا تسػػػت ؿ أزمػػػة مديونيػػػة السػػػمطة لتمريػػػر مفاوضػػػات  مػػػف هنػػػا الخشػػػية أف تكػػػوف وعػػػود كيػػػري ا قتصػػػادية خق
سياسػػية عبثيػػة. مػػا يالحظػػ  المػػرء فػػي األرض المحتمػػة وفػػي القػػدس أف هنػػاؾ اسػػتنتاجًا إيجابيػػًا لػػد  الجيػػؿ 

جػوب ا عتمػاد عمػػى الػذات ب ػض النظػر عػف اإلمكانػػات. ففػي القػدس تنشػط المجػاف القاعديػػة الشػاب مفػادت و 
ضػػػد تهويػػػد التعمػػػيـ وحمايػػػة المنػػػازؿ المهػػػددة بالمصػػػادرة، بينمػػػا فػػػي بقيػػػة الضػػػفة ال ربيػػػة يػػػتـ التحػػػرؾ ضػػػد 

 ا حتالؿ في أكثر مف صعيد.
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 الحبيؿمهنا 
فػػي مراجعػػات خطػػوط الصػػفقة التػػي شػػكمتها اتفاقيػػة سػػاف بطرسػػبرغ بروسػػيا ومػػا سػػبقها مػػف تحضػػير تبػػرز لنػػا 
مسػػارات التطبيػػؽ التػػي ركػػزت عمػػى السػػالح الكيميػػائي لمنظػػاـ السػػوري لتحييػػدت وتػػدميرت ضػػمانا ألمػػف إسػػرائيؿ 

 وليس تثمينا لمسورييف وحماية لهـ.
ضػػػوحا وجػػػالء نحػػػو مشػػػروع تصػػػفية الثػػػورة السػػػورية الػػػذي أققػػػر بػػػيف وتصػػػريح جػػػوف كيػػػري األخيػػػر األكثػػػر و 

المحػػػوريف وذلػػػؾ فػػػي قولػػػ  الصػػػريح مطمػػػة الشػػػهر الحػػػالي إف واشػػػنطف متوافقػػػة مػػػة موسػػػكو لمنػػػة وصػػػوؿ 
الجماعات المسمحة لمحكـ دوف أف يستثني أيا منها، وثناؤت عمى النظاـ السوري لتجاوب  الجيد حسب وصف ، 

شارت  الواضحة لتوا  فؽ ال رب مة موسكو لعدـ الحاجة لمعمؿ العسكري ضد النظاـ.وا 
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هذا اإلعالف الذي ندسخ كؿ مػا قبمػ  دفػة ا ئػتالؼ الػوطني السػوري المعػارض ليصػدر تصػريحا مباشػرا يقعمػف 
أف ا ئتالؼ بػات يعتقػد كميػا بوجػود الصػفقة ضػد الثػورة السػورية بتبنػي أميركػي، وأف واشػنطف ليسػت صػديقة 

 ة.لمثورة السوري
ومة صراحة هذا الخطاب إ  أف ا ئتالؼ يعيش تخبطا واسػعا يقػودت الشػيخ أحمػد الجربػا، ومػف ذلػؾ إشػارت  
لحضػػور مػػؤتمر جنيػػؼ، وهػػو المحفػػؿ السياسػػي الرسػػمي الػػذي سػػيقعمف الصػػي ة السياسػػية لتبنػػي تصػػفية الثػػورة 

قوة العسكرية لمثورة عن  كميا السورية، وهو ما يجعؿ مستقبؿ ا ئتالؼ الوجودي عمى المحؾ، حيث تنفصؿ ال
 وتنسحب القاعدة الشعبية من .

وهذا األمر يعيد طرح قضية عودة المجمس الوطني السوري كممثؿ لمعمؿ السياسي لمثورة بعد أف يقعاد تمثيػؿ 
القو  العسكرية في  ويقنظـ تشكيالت القو  المدنية، أو تعاد هيكمة ا ئتالؼ لتحييد مشروع واشنطف وحمفائهػا 

ي الخميج مف داخؿ ا ئتالؼ، بعد أف اتضحت بجػالء نهايػة الصػفقة التػي دفػة لهػا محػور خميجػي وحولتهػا ف
واشػػنطف لصػػفقة رباعيػػة بػػيف موسػػكو وطهػػراف وتػػؿ أبيػػب وواشػػنطف، وأضػػحت الثػػورة وشػػعبها المػػدني تحػػت 

 مقصمة هذت التوافقات الخطيرة.
ّكػد أف الثػورة السػورية باتػت تحػت حصػار حمػؼ سػاف وسواء توج  المشهد نحو هذا التحميؿ أو غيرت فػإف المؤ 

بطرسػػبرغ، لكػػف كػػؿ أدوات هػػذا الحمػػؼ لػػف تسػػتطية أف تقخضػػة الثػػورة سياسػػيا، مػػا دامػػت يػػد الثػػورة قويػػة فػػي 
 الميداف العسكري.

ولقد كاف هذا الميداف قادرا عمى تحقيؽ الحسـ العسكري في جو ت عديدة لو  مشارية نقضت تقدمػ  بتعزيػز 
تسميح النوعي الذي منة الثوار مف الزحؼ المركزي وجعػؿ سػوط القصػؼ عمػى المػدنييف مقنهكػًا لهػـ حصار ال

 لعدـ وجود مضادات لمواجهت .
والعػودة إلػػى هػذت ا تفاقيػػة تقشػير مػػف جديػد إلػػى أطػػراؼ المعبػة األربعػػة المسػتفيدة منهػػا، وبالتػالي فػػإف حصػػيمة 

التػػي تػػدخؿ أولويػػة مواجهتهػػا كمشػػروع مطمػػوب لتػػؿ أبيػػب هػػذت ال نيمػػة سػػتتوج  إلػػى منػػاطؽ الصػػراع الهشػػة و 
ولممعسكر ال ربي وهي أيضا تتفؽ مة طهراف كقوة إقميمية صاعدة مدعومة مف ال رب مقابػؿ الشػرؽ العربػي 

 المستقؿ.
هنػػا تتوجػػ  القػػراءة مػػف جديػػد إلػػى الميػػداف التػػاريخي لممواجهػػة الػػذي تسػػعى هػػذت القػػو  فػػي مشػػروعها السػػوري 

اجهػػة اسػػتقالؿ الشػػعب السػػوري، هػػذا الميػػداف هػػو فمسػػطيف وتحديػػدا غػػزة وحركػػة حمػػاس كقػػوة لمواجهتػػ  ومو 
صػعدت وخرقػػت قواعػػد المعبػػة الجديػدة والقديمػػة ويتحفػػز أطػػراؼ سػاف بطرسػػبرغ لمواجهتهػػا، أو غػػض الطػػرؼ 

رؽ عف سحقها وتشجيع  ضمنيا كوف حماس والمقاومة الفمسطينية وممانعة غزة تقشكؿ عقبة أماـ مشروع الشػ
 األوسط الجديد، الذي يهيؤ ل  بعد تصفية الربية المصري وحصار باقي مشارية الربية العربي.

إف الموقػػؼ األميركػػي واإلسػػرائيمي واضػػح مػػف تحجػػيـ حمػػاس كقػػوة ممانعػػة حقيقيػػة صػػمدت وحيػػدة أمػػاـ تػػؿ 
الرعايػػػة أبيػػػب، لكػػػف الموقػػػؼ اإليرانػػػي والروسػػػي هػػػو الػػػذي يختفػػػي حػػػوؿ بعػػػض المواقػػػؼ أو التصػػػريحات أو 

اإلعالمية ذات الضجيج، في حيف أف فمسطيف أضحت في ساف بطرسبرغ حجرا مسقطا مف عمى الرقعة بيف 
 األطراؼ الدولية واإلقميمية.

إف طهراف تدرؾ النتيجة المباشرة لمتوافؽ في سػوريا وممفهػا النػووي والعالقػة الجديػدة مػة واشػنطف التػي تسػمح 
ة مػػة ال ػػرب فػػي حديقتػػ  الخمفيػػة بػػالخميج، وصػػعود نفوذهػػا فػػي العػػراؽ لهػػا ببنػػاء شػػراكة تقاسػػـ سمسػػة أو شرسػػ

ولبنػػاف بصػػورة أكبػػر، وعميػػ  فػػإف دحرجػػة رأس حمػػاس أو نقػػض ممانعػػة غػػزة هػػو مػػف األوراؽ التػػي تطرحهػػا 
 طهراف ضمنيا مقابؿ هذت المكاسب وتثبيت حميفها األسد.
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إيراف في البعد اإلستراتيجي مة قو  المقاومة ولقد كشفت المرحمة السابقة لمربية العربي عف تفاصيؿ مشروع 
العربيػػة الحقيقيػػة وروح ممانعتهػػا األصػػمية التػػي دخمػػت المشػػهد سياسػػيا مػػف جديػػد، واتصػػمت بػػروح المشػػػروع 
العربي اإلسالمي الذي يتفؽ فػي مسػارت األيػديولوجي والفكػري مػة حمػاس والثػورة السػورية وأدبيػات ومنطمقػات 

 الربية العربي.
إيػػراف المنزعجػػة مػػف عػػودة هػػذت الػػروح وتهديػػد البطاقػػة اإلعالميػػة السياسػػية ذات الضػػجيج العػػالي وعميػػ  فػػإف 

طويال، ثـ أعادت تموضع  مف جديد ليكوف شريكا تنفيذيا لمصػفقة ولتهدئػة  -حزب اهلل-الذي استخدمت في  
ري، مستنسػخة تجربتهػا الجبهة مة إسرائيؿ كميػا وتوجيػ  كػؿ نيرانػ  األيديولوجيػة والعسػكرية نحػو الشػعب السػو 

 مة المجمس األعمى وحزب الدعوة العراقييف في مشروع واشنطف  حتالؿ العراؽ وتقاسم  معها.
ف بقػػػي بعػػػض الخطػػػاب اإلعالمػػػي إليػػػراف يحػػػاوؿ اسػػػت الؿ  إذف الخاصػػػرة الهشػػػة اليػػػوـ هػػػي حمػػػاس التػػػي وا 

ي، إ  أف تصػػفية حمػػاس فػػي العالقػػة معهػػا ألغػػراض لوجسػػتية تتمسػػؾ بمػػا تبقػػى مػػف م ازلػػة الجمهػػور العربػػ
 داخؿ وجداف إيراف القوة الطائفية اإلقميمية الجموح باتت في سمة ما تقدم  إيراف في فواتير الصفقة الكبر .

ومة حرب الفريؽ السيسي اإلعالمية والسياسية عمى غزة والشػعب الفمسػطيني وشػعورت بػثف قيػادة هػذت الحممػة 
شنطف وكؿ المعسػكر ال ربػي ووجػود قاعػدة سياسػية مػف جبهػة اإلنقػاذ تمثؿ بيضة القباف ل  أماـ تؿ أبيب ووا

تدعـ توجه  فضال عف هستيريا اإلعالـ المناهض لمفمسطينييف، فإف هذا المشػهد مهيػث أمػاـ ضػ ط تػؿ أبيػب 
لتحويؿ أحد مسارات الصفقة الدولية لحرب عسكرية عمى غزة، وهو ما تدعم  وتكػاد تصػرح بػ  دوؿ المحػور 

 ادي ل زة.الخميجي المع
وقد يقعػزز هػذا التوجػ  تعثػر مشػروع السيسػي السياسػي أمػاـ العصػياف والتمػرد لثػورة يناير/رابعػة الػذي   يػزاؿ 
يقشكؿ حمقة قمؽ كبير ل  ولحمفائ ، وهو مػا يػدفة السيسػي لعمػؿ مركػزي عاصػؼ، وبالتػالي إدخػاؿ مصػر فػي 

لوجسػتيا وب رفػة عمميػات موحػدة  قتحػاـ حرب مشتركة مة تؿ أبيب أو بعمؿ عسكري منفػرد ت طيػ  إسػرائيؿ 
سقاط حماس.  غزة وا 

عػػػالف نظػػػاـ الفريػػػؽ  وعمػػػى هػػػذا التػػػدخؿ أو العمػػػؿ العسػػػكري تسػػػوية ممػػػؼ الػػػداخؿ والممػػػؼ األكبػػػر لإلقمػػػيـ وا 
السيسػػي كحميػػؼ تػػاريخي لممحػػوريف، وهػػو مػػا يتطػػابؽ مػػة نزعػػة الفريػػؽ السيسػػي التػػي ظهػػرت فػػي التسػػريبات 

 المتعددة عن .
الحسػػابات التػػي ينب ػػي أف تؤخػػذ عمػػى محمػػؿ الجػػد، فػػإف حسػػابات المعبػػة تبقػػى لهػػا إطػػارات خػػارج ورغػػـ هػػذت 

فواتير ساف بطرسبرغ، كما أف صمود الثورة السورية وثبات موقؼ حماس السياسي قبؿ العسكري في مساحة 
اءة المشػػهد، المنػػاورة الصػػعبة وصػػعود حركػػة أمػػواج رابعػػة الثوريػػة، كمهػػا عناصػػر   يمكػػف اسػػتبعادها مػػف قػػر 

مكانيػػة صػػعود أحػػدها وارد فػػي أي وقػػت، لتخػػتمط أوراؽ المعبػػة مػػف جديػػد، وقػػد تسػػقط إرادة سػػاف بطرسػػبرغ  وا 
 بإرادة الشعوب، أو عبر عودة ربية الحرية مف جديد.

 50/57/1753ب الجزيرة نتب الدوحة
 

 تتيي  لمحرب القادمة.. وال تريدىا "إسرائيؿ" 25
 د. عدناف أبو عامر

اط السياسػػية والعسػػكرية اإلسػػرائيمية، وبجانبهػػا مراكػػز البحػػوث والدراسػػات، ودوائػػر صػػنة القػػرار تنهمػػؾ األوسػػ
برسػػػـ صػػػورة أوليػػػة لشػػػكؿ الحػػػرب القادمػػػة، التػػػي قػػػد تجػػػد نفسػػػها مضػػػطرة لهػػػا، أو مبػػػادرة إليهػػػا، فػػػي أي مػػػف 

 الجبهات الساخنة المتوقعة.
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بػالحرب المقبمػة، تمػؾ التػي ستشػهد سػقوط صػواريخ وتر  هذت األوساط أف الكوابيس األشد إلسػرائيؿ المتعمقػة 
عمػػى مقػػر وزارة الجػػيش فػػي تػػؿ أبيػػب، ومػػا قػػد تسػػفر عنػػ  التطػػورات فػػي سػػوريا لقيػػاـ تنظيمػػات جهاديػػة تابعػػة 

 لمقاعدة باختطاؼ ضابط عمى حدود الجو ف.
 لمنطقة، بينها4لكف أي صورة تقريبية لمحرب القادمة إلسرائيؿ، يتطمب تحديد أهـ التطورات المؤثرة في ا

 إبراـ تسوية مة السمطة الفمسطينية.-1
 أثر النشاط المصري في سيناء عمى تهريب األسمحة لقطاع غزة. -2
 نجاح الحكومة المبنانية في محاولتها فرض سيطرتها عمى أراضيها.-3

اؿ والنتػائج، وفي فضاء مشوش كهػذا، يعتقػد اإلسػرائيميوف أف عمػيهـ التثكػد مػف نوايػا أعػدائهـ فػي ضػوء األفعػ
ولػيس فقػط وفػؽ التصػريحات، كمػا حصػؿ فػي الموضػوع السػوري والسػالح الكيمػاوي، واحتمػاؿ وقػؼ التعػاظـ 
النووي في إيراف، خاصة وأّف قدرات "العدو" موجودة هنا فعاًل وقريبة، وهذت المنظمات الجهادّية تمتمؾ قدرات 

   تمتمكها دوؿ، في الحجـ والقوة والنوعية والدقة.
عرض اإلسػػػرائيميوف جممػػػة مػػػف السػػػيناريوهات المتوّقعػػػة كونهػػػا الصػػػاعؽ الػػػذي سػػػيفجر الحػػػرب القادمػػػة، ويسػػػت

وتشمؿ هجومًا بصواريخ مف طراز " و" عمى دورّية عادّية لمجيش تقوـ بعممّيػة تمشػيط اعتياّديػة عمػى امتػداد 
تػػابة لتنظػػيـ "القاعػػدة"  الحػػدود مػػة سػػوريا، وعنػػد ذلػػؾ، تػػتـّ مهاجمتهػػا بالصػػواريخ، مػػة وصػػوؿ جيػػب عسػػكريّ 

يكثؼ مف الهجوـ عمى أفراد الدورّية، ليتـ في نهاية المطاؼ أسر الجنود، واقتيادهـ داخؿ األراضي السورّية، 
 ورغـ أّف هذا السيناريو ليس مبنيًا أْو معتمدًا عمى معمومات مخابراتّية، لكّن  ليس خياليًا.

يخ باتجػات جنػوب (إسػرائيؿ  مػف شػب  جزيػرة سػيناء، وتحديػدًا وبموازاة ذلؾ، سيقوـ تنظيـ آخر بإطالؽ الصػوار 
ستقوّج  الصواريخ لمدينة إيالت، الواقعة في أقصى الجنوب، إضافة لتوج  المئات مف عناصر حركة حماس 

 في قطاع غزة لمعبر "إيرز" والشريط الحدودّي. 
لممستوطنات لتنفيذ عمميػات فدائّيػة،  وعمى الجبهة الضفاوية، ستقـو بعض الخاليا أو األفراد بمحاولة الدخوؿ

ولف يتوّقؼ األمر بحسب السيناريو المتوّقة عف هذا الحد، بؿ سيبدأ أيضًا هجومًا الكترونيػًا "حػرب السػايبر"، 
ضػػّد منظومػػات الحواسػػيب المدنّيػػة والعسػػكرّية لخمػػؽ أخطػػاء، وسػػيعمموف عمػػى توجيػػ  رسػػائؿ م موطػػة لسػػّكاف 

 (إسرائيؿ .
يومًا مف هذا القبيؿ، يقمكف أْف يبدأ عف طريؽ واحد مف ا حتما ت التالية4 إصابة مبنػى  أكثر مف ذلؾ، فإف

هيئػػة األركػػاف العاّمػػة فػػي "تػػؿ أبيػػب" بصػػاروخ دقيػػؽ جػػدًا، هجػػوـ سػػايبرّي، سػػيؤّدي لتعطيػػؿ جميػػة الشػػارات 
 الضوئّية في (إسرائيؿ ، عممية فدائّية عمى مستوطنة قريبة مف الحدود.

ف (إسػرائيؿ  أمػػاـ حػػرب شػفافة متعػػددة الجبهػات، تقػػـو جميػػة قنػوات التمفزيػػوف فػي العػػالـ ببثهػػا وبالتػالي سػػتكو 
بشكؿ مباشر، وستشمؿ مظاهرات ستندلة بمختمؼ أنحاء العالـ ضػد (إسػرائيؿ ، ومػف شػثف المنظػر الطبيعػّي 

دمػًا، ويشػتعؿ  الخالب في هضبة الجو ف أو الضفة ال ربية أف يتحوؿ خالؿ لحظات إلػى ميػداف قتػاؿ ينػزؼ
 نارًا، وتتصاعد من  أعمدة الدخاف.

وبالتػػالي، فػػإف هػػذا األمػػر يقمػػـز قيػػادة الجػػيش اإلسػػرائيمي أْف تػػثمر بتفعيػػؿ أكبػػر قػػوة مػػف النيػػراف تجػػات األعػػداء، 
واألخذ بالحسباف ا عتبارات اإلستراتيجّية، وعندها ستنقمب الساعة الرممّية لمدولة لتدفة كؿ ساعة ثمنًا باهظػًا 

 في حرب دموّية، مما يقحتـّ عمى الجيش حسمها بسرعة، مف خالؿ قدرات  واستعدادات . 
ويجب أف تكوف حركة الجيش سريعة لعدـ وجود هامش كبيػر فػي المجػاؿ األمنػي، والخطػث هنػا غيػر مسػموح 

لفرصػػة بػ ، كػػوف النتػػائج سػتكوف سػػمبّية، كمػػا أف وسػػائؿ الػدفاع يجػػب أف تكػػوف فعالػػة جػدًا إلعطػػاء المجػػاؿ وا
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األكبر لمعمميات الهجومية، لمواجهة هذت الهجمات المختمفة، مما سيسمح لمجيش بتنفيذ عمميات هجومّية لها 
 فاعمية كبيرة، وتثثير في هذت الحرب.

أخيرًا.... في ظؿ هذت التهديدات المحيطة بإسرائيؿ، هناؾ حاجة ممحة لمتفكير بشكؿ جديد كميػًا، فػي مفػاهيـ 
يوهات األكثػػػػر تفػػػػاؤً  لػػػػد  المؤسسػػػػة العسػػػػكرية، تػػػػر  أنػػػػ  فػػػػي حػػػػاؿ عممػػػػت األنظمػػػػة الػػػػردع، ألف السػػػػينار 

ا عتراضػػية ضػػد الصػػواريخ، وبشػػكؿ كامػػؿ، فمػػف تكػػوف قػػادرة عمػػى مواجهػػة آ ؼ الصػػواريخ يوميػػًا، وبالتػػالي 
ف كػػؿ فػػإّف أعػػدادًا كبيػػرة منهػػا ستسػػقط عمػػى الجبهػػة الداخميػػة المدنّيػػة، خاصػػة وأّف جميػػة أعػػداء (إسػػرائيؿ  مػػ

 الجبهات قادروف عمى استهداؼ كؿ نقطة فيهاب
 50/57/1753فمسطيف اوف اليفب 

 
 مف قطاع غزة؟ «حماس»أرادتو  الذيما  20

 ماجد كيالي 
  مػػػف طريػػػؽ القػػػّوة، المدّعمػػػة بالشػػػرعية 2007قطػػػاع غػػػزة قبػػػؿ سػػػتة أعػػػواـ (« حمػػػاس»منػػػذ أخػػػذت حركػػػة 

ا تريػػػدت حقػػػًا مػػػف هػػػذا القطػػػاع المعػػػزوؿ فػػػي الزاويػػػة ا نتخابيػػػة، لػػػـ تحػػػّدد الحركػػػة، أو لػػػـ تحسػػػـ، فػػػي شػػػثف مػػػ
كمػـ مربػة ،  360فػي المئػة مػف أرضػها التاريخيػة ( 1.33الجنوبية مف فمسطيف، والذي يشّكؿ فقػط مػا نسػبت  

ويقطف في  قرابة مميونيف مػف البشػر، فػي ظػروؼ صػعبة، وفػي منطقػة م مقػة ومحاصػرة، وتفتقػر إلػى المػوارد 
حاجياتهػا األساسػية، وضػمنها الميػات وال ػذاء والوقػود والكهربػاء والمالبػس والمػواد  الطبيعية، وتعتمد في معظـ

 الطبية ومواد البناء عمى الخارج.
قصػػػائية؟ ومػػػا الػػػذي  فمػػػا الػػػذي أرادتػػػ  هػػػذت الحركػػػة حقػػػًا مػػػف سػػػيطرتها عمػػػى هػػػذت المنطقػػػة بطريقػػػة أحاديػػػة وا 

حريػر فمسػػطيف أو عمػػى األقػؿ لمواصػػمة الكفػػاح لت« قاعػػدة»اسػتفادت  مػػف ذلػؾ؟ مػػثاًل، هػػؿ أرادت تحويمهػا إلػػى 
، أو مجػػرد «إسػػالمية»المسػػمح واسػػتنزاؼ إسػػرائيؿ؟ أـ أرادتهػػا بمثابػػة منطقػػة يجػػري فيهػػا تطبيػػؽ نمػػوذج دولػػة 

منطقػػة تمػػارس فيػػ  سػػمطتها كفصػػيؿ؟ أـ أرادت مػػف ذلػػؾ اسػػتخداـ القطػػاع كوسػػيمة لتعزيػػز شػػرعيتها ومكانتهػػا 
 ؟«فتح»ية الفمسطينية عمى حساب غريمتها القيادية في إطار الحركة الوطن

، عمى مر السنيف الماضػية، أنهػا كانػت تريػد كػؿ ذلػؾ، مػا يعنػي أنهػا لػـ «حماس»واضح مف خطابات قيادة 
تحػػّدد مػػا تريػػد بالضػػبط، وأنهػػا فػػي الواقػػة لػػـ تفّكػػر ممّيػػًا فػػي أوضػػاع القطػػاع، وحػػدود إمكاناتػػ ، بعػػد انسػػحاب 

كانػػػت « حمػػاس»ات وتوظيفػػات معّينػػػة سياسػػية وأمنيػػػة. وهػػذا يفيػػد بػػػثف  ، ضػػػمف ترتيبػػ2005إسػػرائيؿ منػػ  (
مضػػػػطربة ومتطّمبػػػػة وغيػػػػر متواضػػػػعة، فػػػػي تعيػػػػيف مػػػػا تريػػػػد، أو مػػػػا تسػػػػتطية، وأنهػػػػا أحمػػػػت الرغبػػػػات محػػػػّؿ 

عانت من  مجمؿ الفصائؿ الفمسطينية منذ قيامها، « مرض»اإلمكانات، والتوّهمات محّؿ موازيف القو ، وهذا 
 وحدها.« حماس»صر عمى أي أن    يقت

حّممت قطاع غزة أكثر بكثير ممػا « حماس»عمى ذلؾ، ومف مراجعة هذت التجربة، يمكننا مالحظة أف حركة 
يحتمؿ، وأنها أدارت  بطريقة غير عقالنية، وغير واقعية، فثضّرت بنفسها، كما أضػّرت بػال ّزّييف معهػا، الػذيف 

ويػػالت حػػربيف إسػػرائيميتيف مػػدّمرتيف، فػػي غضػػوف األعػػواـ  عػػانوا مػػف الحصػػار اإلسػػرائيمي المشػػّدد، كمػػا مػػف
أّد  إلى انقساـ النظاـ السياسػي الفمسػطيني، وبػّدد جػزءًا « حماس»الستة الماضية. وفوؽ ذلؾ، فإف ما فعمت  

مهمػػًا مػػف طاقػػة الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية، التػػي بػػدت وكثنهػػا تتصػػارع مػػة بعضػػها أكثػػر ممػػا تتصػػارع مػػة 
  .عدوها (إسرائيؿ
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لـ تستطة شيئًا في كؿ الخيارات المذكورة، إذ توّقفت المقاومة المسّمحة تمامًا في غّزة، « حماس»المشكمة أف 
، و  فػػي إقامػػة نمػػوذج «إسػػالمية»مثممػػا حصػػؿ فػػي الضػػفة، واألنكػػى أنهػػا لػػـ تػػنجح فػػي إقامػػة نمػػوذج دولػػة 

الحكػـ، مػة كػؿ « مختبػر»ودهػا فػي في الضفة، ناهيؾ عػف أف وج« فتح»لسمطة أفضؿ مف تمؾ التي تديرها 
مػػػػا يشػػػػوب ذلػػػػؾ مػػػػف اسػػػػتحقاقات ومشػػػػكالت وانكشػػػػافات ومسػػػػؤوليات، أّد  إلػػػػى انحسػػػػار مكانتهػػػػا، وتراجػػػػة 

 شعبيتها، بالقياس إلى الزمف السابؽ، زمف المقاومة والمعارضة.
وقػت مضػى، لجهػة تبدو اليـو أقؿ قدرة، مف أي « حماس»أيضًا، ومف ناحية الشرعية والمكانة القيادية، فإف 

محاو تها التحّكـ أو التثثير في مسػارات السياسػة الفمسػطينية، أو لجهػة سػعيها إلضػفاء صػدقية عمػى أي مػف 
توّجهاتهػػا فػػي الشػػارع الفمسػػطيني. مػػثاًل، فهػػي لػػـ تسػػتطة شػػيئًا إزاء اسػػتئناؼ القيػػادة الفمسػػطينية المفاوضػػات، 

 ؽ انتفاضة ثالثة.وعمى المستو  الشعبي لـ تنجح أي مف دعواتها إلطال
  شّؾ في أف البعض سيبّرر كؿ ذلؾ بالتحو ت المفاجئة في البيئة السياسة العربية، وضمن  انتزاع السػمطة 

بالنظػػاـ اإليرانػػي، ومقاطعتهػػا النظػػاـ السػػوري، وهػػذا « حمػػاس»فػػي مصػػر، وانحسػػار عالقػػة « اإلخػػواف»مػػف 
 األمر.صحيح إلى حّد ما، لكن  غير كاؼ، و  ي طي عمى مجمؿ 

وفي الواقة، فإف التفسير بالعوامؿ الخارجية وحدها هو مجّرد عادة لمتهّرب مف اإلجابة عف األسئمة الحقيقية، 
ومحاولػة لمت طيػػة عمػػى الث ػرات الداخميػػة، وقصػػر النظػر، وغيػػاب الحكمػػة وحسػف التػػدبير،   سػػيما أف األمػػر 

ومحاصػػرة وتفتقػػد المػػوارد واإلمكانػػات، ولػػيس  يتعمػػؽ هنػػا، كمػػا سػػبؽ أف ذكرنػػا، بالسػػيطرة عمػػى منطقػػة صػػ يرة
مف المعقوؿ تحميمها عبء تحرير فمسطيف، و  عبء أية مشارية أخر  تفيض عنها. فضػاًل عػف ذلػؾ، فػإف 

، بػؿ تضػّرها وتػدينها، ألنهػا تحيػؿ عوامػؿ قّوتهػا إلػى الخػارج، أكثػر ممػا «حماس»هكذا إجابة لوحدها   تفيد 
دوها، أو إلػػى عالقتهػػا بشػػعبها، ناهيػػؾ عػػف التسػػاؤؿ عػػف المعنػػى الحقيقػػي تحيمػػ  إلػػى دورهػػا فػػي مواجهػػة عػػ

 لعالقتها بكؿ مف إيراف وسورية، ومف يوّظؼ مف في تمؾ العالقة.
أيضػػًا، أنهػػا لػػـ تسػػتطة فػػي السػػابؽ أف تسػػتثمر جيػػدًا فػػي عوامػػؿ القػػوة التػػي « حمػػاس»المشػػكمة، بالنسػػبة إلػػى 

، والتحػو ت التػي نجمػت عنهػا. «الربيػة العربػي»ا منػذ انػد ع ثػورات تجّمعت لديها، داخميػًا وخارجيػًا،   سػيم
، ووراثة مكانتها في «فتح»ومعموـ أف هذت الحركة بال ت باعتبار هذت التحو ت بمثابة فرصتها إلزاحة حركة 

السػػػاحة الفمسػػػطينية، فػػػي السػػػمطة والمنظمػػػة، عػػػوض أف تػػػر  فػػػي ذلػػػؾ فرصػػػتها السػػػانحة إلنهػػػاء ا نقسػػػاـ، 
وضعها، في مكانة الشراكة، في النظاـ السياسي الفمسطيني، أي أنها تصّرفت وفػؽ عقميػة كػؿ شػيء  وتطبية

 أو   شيء.
، مػا كانػػت «الضػعؼ»تقبػؿ، وهػػي فػي موقػة « حمػاس»اآلف، هػا نحػف إزاء وضػة مختمػؼ، باتػػت فيػ  حركػة 

الػب القػو  الفمسػطينية ، فهي باتت تدعو إلى حوار وطنػي شػامؿ، وباتػت تط«القوة»ترفض  سابقًا، مف موقة 
األخػػر  بمشػػاركتها فػػي إدارة قطػػاع غػػزة، وهػػي لػػـ تفعػػؿ ذلػػؾ سػػابقًا البتّػػة، وحتػػى أنهػػا باتػػت   تمػػانة وجػػود 

 حرس الرئاسة في اإلشراؼ عمى معبر رفح.
مػف ضػمنهـ إسػماعيؿ هنيػة، « حماس»ففي األسابية الماضية تكّررت الدعوات إلى كؿ ذلؾ مف قيادييف في 

ة الفمسػػطينية المقالػػة، وموسػػى أبػػو مػػرزوؽ ويحيػػى موسػػى وأحمػػد بحػػر (النائػػب األوؿ لػػرئيس رئػػيس الحكومػػ
مػثاًل، فقػد أعمػف يوسػؼ أحمػد « . حماس»المجمس التشريعي  وغازي حمد (وكيؿ وزارة الخارجية في حكومة 

غػػزة  مسػػتعدة ألف تشػػارؾ مػػة الفصػػائؿ الفمسػػطينية كافػػة، بمػػا فيهػػا حركػػة فػػتح، فػػي حكػػـ قطػػاع»أف حركتػػ  
دارتػػ  العمػػؿ عمػػى تهيئػػة األجػػواء بالضػػفة وغػػزة، »وهػػو مػػا كػػّررت بحػػر فػػي تصػػريح لػػ ، أكػػد فيػػ  أيضػػًا، «. وا 

جراء تعديؿ سرية لميثاؽ منظمة التحرير، بما يتوافؽ عميػ  الفمسػطينيوف ، «والعمؿ عمى إجراء انتخابات... وا 
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«. ا حػػوؿ البرنػػامج الػػوطني الفمسػػطينيحمػػاس التػػي تتػػوّلى الحكػػـ فػػي غػػزة، لػػف تفػػرض رؤيتهػػ» فتػػًا إلػػى أف 
 . لكف أشمؿ كالـ عف ذلؾ جاء عمى لساف إسماعيؿ هنية الذي دعا في  5/10/2013، «قدس نت»(وكالة 

نفػتح أذرعنػا لتوسػية »إلى توسية المشاركة في إدارة القطاع، بما في  معبر رفػح الحػدودي مػة مصػر. بقولػ 4 
بنظػػرة األمػػؿ لممسػػتقبؿ، ولػػيس عمػػى قاعػػدة التحّسػػب مػػف أي أمػػر  المشػػاركة فػػي اإلدارة وتحّمػػؿ المسػػؤوليات

  22/8/2013« الحياة« (»آت... الوطف يّتسة لمجمية وليس حكرًا عمى أحد،   الحكومة و  الفصائؿ.
حسػػمت أمرهػػا، فهػػذت الحركػػة تعػػيش « حمػػاس»لكػػف، وعمػػى رغػػـ أهميػػة هػػذت المراجعػػات   يمكػػف اعتبػػار أف 

ميػػػة متعارضػػػة، وثمػػػة اجتهػػػادات متباينػػػة فيهػػػا، وهػػػي تتعػػػّرض إلغػػػراءات وضػػػ وط اليػػػـو وسػػػط تجاذبػػػات داخ
خارجيػة، ناهيػػؾ عػػف أف ثمػػة مسػارًا مػػف عػػدـ الثقػػة، والنكايػػات المتبادلػة، بػػيف الفصػػيميف الرئيسػػيف المتحكمػػيف 

 بالنظاـ السياسي والسمطة الفمسطينييف.
ضػعؼ »، التعامػؿ مػة لحظػة «فػتح»مػة والسػمطة و هكذا، بإمكاف القيادة الفمسطينية وهػي ذاتهػا، قيػادة المنظ

هػػذت بطريقػػة سػػمبية وكيديػػة، وبعقميػػة ضػػّيقة وابتزازيػػة، أو أف تسػػتثمر ذلػػؾ بطريقػػة إيجابيػػة، بالسػػعي « حمػػاس
، تتثّسس عمى إنهاء ا نقسػاـ، والتوّجػ  نحػو انتخابػات تشػريعية ورئاسػية، وربمػا «حماس»إليجاد توافقات مة 
 مف نفسها.« اسحم»المساهمة في إنقاذ 

، ذلػػػؾ أف هػػػػذيف «حمػػػاس»و  عنػػػد « فػػػتح»ويخشػػػى أف األمػػػور لػػػف تسػػػير عمػػػى النحػػػو المناسػػػػب،   عنػػػد 
الفصيميف باتا يشت الف بعقمية السمطة، وال مبة، ولػو تحػت ا حػتالؿ، بػدً  مػف ا شػت اؿ وفػؽ منهجيػة حركػة 

 التحرر الوطني، التي تهتـ بتعبئة طاقات شعبها ضد عدّوها.
هذا ما يمكف مالحظت  مف التجاذبات الدائرة حاليًا بيف الطرفيف، فكؿ واحد منهما يقوـ بالتضػييؽ عمػى ولعؿ 

مناصػػػري الطػػػرؼ اآلخػػػر فػػػي المنطقػػػة التػػػي يسػػػيطر عميهػػػا، وكػػػؿ واحػػػد منهمػػػا يحػػػّط مػػػف قيمػػػة اآلخػػػر عمػػػى 
الطػرؼ اآلخػر، فػي الصعيد اإلعالمي، وكػؿ واحػد منهمػا يػدعو إلػى انتفاضػة فػي اإلقمػيـ الػذي يسػيطر عميػ  

حيف أف كؿ واحد مػف هػذيف الطػرفيف يكػبح أيػة تحّركػات شػعبية مسػتقمة فػي منطقتػ . هػذا يجػري بينمػا تنظػر 
إسػػػرائيؿ بحبػػػور إلػػػى مػػػا فعمتػػػ  بالحركػػػة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية، أمػػػا الفمسػػػطينيوف الم مػػػوب عمػػػى أمػػػرهـ، إزاء 

 اخؿ األرض المحتمة أو خارجها.فصائمهـ وقياداتهـ، فقد باتوا في حاؿ ضياع وحيرة سواء د
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 يوسي بيميف 
أعتػػرؼ بػػثنني أفضػػؿ تسػػيبي ليفنػػي وزيػػرة لمقضػػاء عمػػى أكثػػر مػػف سػػبقوها فػػي السػػنوات ا خيػػرة وعمػػى مػػف قػػد 

ي عمػػػى يقػػػيف مػػػف اف عممهػػػا رئيسػػػة لفريػػػؽ التفػػػاوض مػػػة يبػػػدو أنهػػػـ مػػػف سػػػيحموف محمهػػػا، وبػػػرغـ ذلػػػؾ فػػػانن
 الفمسطينييف أهـ كثيرا.

ليس الحديث في هذت المرة عف رحالت سياسية قصيرة في كؿ بضعة أشهر الى واشنطف أو الى راـ اهلل، بؿ 
الحديث عف محادثات يفترض اف تكوف مكثفة جدا واف تستمر في ا شػهر التسػعة القريبػة عمػى األقػؿ إف لػـ 

أف تنحػػػي جانبػػػا شػػػؤوف وزارتهػػػا وأف  -وليفنػػػي كػػػذلؾ  -كػػػف أكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ. و  يحػػػؽ لػػػوزير ذي مسػػػؤولية ت
تصرؼ نفسها الى شثف مختمؼ تماما. إف موضوعا مثػؿ اضػراب العػامالت الطابعػات فػي المحػاكـ الػذي قػد 

ف تشػػ مها هػػذت   يكػػوف لػػ  شػػثف كبيػػر يقتضػػي العػػالج المكثػػؼ لمػػوزير ألنػػ  يشػػؿ عمػػؿ المحػػاكـ. و  يجػػوز ا
 ا مور في المستقبؿ القريب.
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ددت مواعيدها، أقل يت أو اضطرت الى اف تنتهي في وقت أبكر ممػا خطػط لػ  بسػبب  إف اجتماعات كثيرة حق
برامج زمنية لقادة شاركوا فيها. وأفترض أف "هذت ا لتزامات المسبقة" في أكثر الحا ت كانت أقػؿ أهميػة مػف 

أنفسػػهـ، لكػف ا لتػػزاـ هػو ا لتػػزاـ. والحػديث فػػي حػاؿ ليفنػػي عػف التػػزاـ وزاري  التفػاوض حتػػى فػي نظػػر القػادة
ذي مسؤولية كبيرة تتحممها عمى عاتقها مسبقا، وقد تضر بقدرتها عمى الوفاء بما انضػمت الػى الحكومػة مػف 

 اجم  وهو ادارة التفاوض.
وجػػد مػػف فػػوقهـ فريػػؽ وزراء يقجػػري التفػػاوض السياسػػي المفصػػؿ عمػػى نحػػو عػػاـ موظفػػوف كبػػار   وزراء. وي

مطمة عمى خبايا ا مور ويوج  المفاوضيف، ويبقى لرئيس الوزراء حؽ ا عتراض. فػي الوضػة الحػالي (كمػا 
حدث فػي سػابقة التفػاوض الػذي بػدأ عمػى أثػر مػؤتمر أنػابوليس ، اسػتقر رأي نتنيػاهو عمػى مػنح وزيػر ا دارة 

ؿ يجري هذا التفاوض أصال، وكاف مف المهػـ لميفنػي المفصمة لمتفاوض. لـ يكف واضحا قبؿ بضعة أشهر ه
اف تحصػػؿ عمػػى حقيبػػة وزارة القضػػاء بعػػد اف لػػـ تقمكنهػػا نتػػائج ا نتخابػػات مػػف طمػػب حقيبػػة الخارجيػػة. وهػػي 
تحاوؿ في هػذا المنصػب اف تققػر قػوانيف غيػر دسػتورية قػدر اسػتطاعتها (والحػديث عػف تفػويض محػدود لفعػؿ 

ؤوف قريبػػػة مػػػف قمبهػػػا. لكػػف منػػػذ المحظػػػة التػػػي بػػدأ فيهػػػا تفػػػاوض حقيقػػػي، بػػػؿ ذلػػؾ  وأف تػػػدفة الػػػى األمػػػاـ بشػػ
 وضقرب ل  أجؿ مسمى، يت ير ترتيب األولويات.

لف ت فػر ليفنػي لنفسػها اذا تػـ تػثخير اجتمػاع سياسػي ألنػ  يجػب عميهػا اف تػرأس لجنػة تعيػيف قضػاة فػي ذلػؾ 
مسودة مف محادثيها أو زمالئها، الى اف تقرأ  اليـو حقا. أو اذا اضطرت بدؿ اف تقرأ مواد سياسية ومقترحات

ممفػػات ثخينػػة لطػػالبي عفػػو واتخػػاذ قػػرارات فػػي هػػذت الشػػؤوف. انهػػا فػػي مفتػػرؽ حاسػػـ لمسػػتقبؿ الدولػػة ولنفسػػها 
ف وزارة القضػػاء أهػػـ مػػف اف تصػػبح شػػيئا عفنػػًا، والتفػػاوض أهػػـ مػػف اف تػػؤخرت موضػػوعات اخػػر .  ايضػػا. وا 

صب الوزير بال حقيبػة وزاريػة أف تصػبح وزيػرة بػال حقيبػة وزاريػة فػي وقػت فيجب عمى ليفني قبؿ اف يقم ى من
 أوكؿ في  اليها في الحقيقة أهـ الممفات.

 "سرائيؿ اليوـ"إ
 55/57/1753الحياة الجديدةب راـ اهللب 

 
 أي تنمية ممكنة تحت االحتالؿ؟ 21

 هاني المصري

يمكف تحقيقهػا تحػت ا حػتالؿ؟. بػالرغـ مػف  هؿ يمكف تحقيؽ التنمية تحت ا حتالؿ، أو ما هي التنمية التي
مػػرور عشػػرات السػػنيف عمػػى وقػػوع ا حػػتالؿ   تػػزاؿ اإلجابػػات مختمفػػة عمػػى هػػذا السػػؤاؿ بنػػاء عمػػى وجهػػات 

وبنػػػاء الدولػػػػة كطريػػػؽ إلنهػػػػاء « عمميػػػة السػػػػالـ»النظػػػر المختمفػػػة، بػػػػيف مػػػف يػػػػر  أف فمسػػػطيف تمػػػػر بمرحمػػػة 
فػي مرحمػة تحػرر وطنػي رغػـ ا زدواج الحاصػؿ مػا بػيف4 مهمػات  ا حتالؿ، وبيف مف ير  أنهػا   تػزاؿ تمػر

التحرر الوطني والديموقراطي الناجـ أساًسا عف إقامة حكـ ذاتي تحت ا حتالؿ، والوهـ بإمكانية تحويم  إلى 
ثبات الجدارة وبناء مؤسسات الدولة تحت ا حتالؿ.  دولة مف خالؿ المفاوضات وا 

« مؤسسػػة التعػػاوف»كػػاف عنػػواف المػػؤتمر الػػذي عقدتػػ  « طيف4 قيػػود وآفػػاؽالتعػػاوف مػػف أجػػؿ التنميػػة فػػي فمسػػ»
 بمناسبة مرور ثالثيف عاًما عمى تثسيسها.

لتناوؿ هذا العنواف، وهي المؤسسػة التػي أنفقػت، كمػا جػاء فػي كممػة الػدكتورة تفيػدة « التعاوف»مدف أفضؿ مف 
في المئة منهػا عمػى  40وف دو ر، أكثر مف ممي 500الجرباوي في الجمسة ا فتتاحية لممؤتمر، منذ تثسيسها 

 التعميـ.
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افتتح فيجي براشاد، وهو مؤرخ وصحافي ومعمؽ مف الهند، مداخمت  بسؤاؿ حوؿ إمكانية إقامة اقتصػاد تحػت 
ا حػػػتالؿ، وأجػػػاب باسػػػتحالة ذلػػػؾ، ألف إسػػػرائيؿ تمحػػػؽ ا قتصػػػاد الفمسػػػطيني باقتصػػػادها، وتضػػػمف أف يخػػػدـ 

التػي ألحقػت فيهػا بريطانيػا ا قتصػاد الهنػدي باقتصػادها. إضػافة إلػى ذلػؾ، يضػاؼ مصالحها بالطريقة ذاتهػا 
نمػا هػو  إلى أف ا حتالؿ اإلسرائيمي ليس احتال  تقميدًيا يهػدؼ إلػى الػربح واسػت الؿ البمػد المحتػؿ فحسػب، وا 

تػالي جزء مف مشروع استعماري إجالئي استيطاني عنصػري يهػدؼ إلػى طػرد أصػحاب الػبالد األصػمييف، وبال
القضاء عمى مقومات الحيػاة، وأهمهػا طبًعػا المقومػات ا قتصػادية، فمػا يفعمػ  ا حػتالؿ هػو تػدمير لالقتصػاد 

 الفمسطيني وليس مجرد إلحاق  باقتصادت.

نهاء ا حػتالؿ  وأضاؼ براشاد بثف ثمة القميؿ الذي يمكف عمم  لتحقيؽ التنمية لمفمسطينييف مف دوف تفكيؾ وا 
كيػػؼ يمكػػف لمفمسػػطينييف أف يخططػػوا لمسػػتقبمهـ عنػػدما تكػػوف السػػيطرة عمػػى حيػػاتهـ 4 »اإلسػػرائيمي، وتسػػاءؿ

وخمػػص إلػػى أف المشػػكمة الحقيقيػػة التػػي تواجهنػػا هػػي بكػػؿ بسػػاطة ا سػػتعمار «. مرهونػػة بػػثهواء اإلسػػرائيمييف؟
 ا ستيطاني اإلسرائيمي.

افػة والسياسػة، عمػى أف الحػديث عػف بدورت، أكد الدكتور عمي فخػرو، الخبيػر فػي شػؤوف الصػحة والتربيػة والثق
أي تنمية، سواء جزئية أو شاممة لمجتمة خاضة لالحتالؿ   معنى لها، ومة ذلؾ شدد عمى أف ما   يقػدرؾ 
م    يقترؾ كم ، ألف النضاؿ مف أجؿ التحرر وا ستقالؿ يحتاج إلى تنمية تناسبها، وأف التنمية المسػتدامة  جق

يػػة تسػػعى إلػػى إحػػداث الت ييػػرات الضػػرورية، وأف تكػػوف شػػاممة إلػػى جانػػب بحاجػػة إلػػى عمميػػة مجتمعيػػة إراد
تحقيػػػػؽ النمػػػػو ا قتصػػػػادي والتوزيػػػػة العػػػػادؿ لثػػػػروات المجتمػػػػة، وأف تكػػػػوف معتمػػػػدة بقػػػػدر المسػػػػتطاع عمػػػػى 
اإلمكانيػػات الذاتيػػة ومسػػتقمة نسػػبًيا عػػف الهيمنػػة الخارجيػػة، وأف يخطػػط لهػػا وتػػدار وتقػػيـ دورًيػػا، وتعػػّدؿ بكفػػاءة 

ة عاليػػة مػػة خضػػوع مسػػارها إلشػػراؼ مجتمعػػي ديمػػوقراطي شػػفاؼ. وقػػاؿ فخػػرو إف هػػذت النقػػاط التػػي عصػػري
تحتاج إليها التنمية في كؿ قطر عربي، تحتػاج إليهػا التنميػة فػي فمسػطيف بشػكؿ مضػاعؼا بسػبب ا حػتالؿ 

كافيػػة فقػػط  ا سػػتعماري ا سػػتيطاني الػػذي يريػػد إبقاءهػػا ضػػعيفة تابعػػة معتمػػدة عمػػى مػػا يجػػود بػػ  مػػف قطػػرات
 إلبقائها عمى قيد الحياة.

  يمكف الكتابة عف المؤتمر مف دوف اإلشارة إلى المداخمة المهمة التػي قػدمها الػدكتور خميػؿ الهنػدي، حيػث 
أطمؽ صرخة مدوية جاءت بمثابة إنػذار مبكػر مفػادت بػثف أحػواؿ التعمػيـ إذا بقيػت عنػدنا عمػى حالهػا فػإف كػؿ 

قدس المفتوحة، ودعا إلى إعطاء التعميـ ما يستحق  مف اهتماـ، وقدـ اقتراحػًا جامعاتنا ستصبح مثؿ جامعة ال
بحيث يتـ ا ستثمار الحقيقي فػي جامعػة أو اثنتػيف، لتكػوف أو تكونػا عمػى أعمػى مسػتو  عػالمي، وتسػاهـ أو 

 تساهما في رفة مستو  التعميـ.

هذا المقاؿ. لقد تفاعمت معهػا عاطفًيػا مداخمة الدكتور فضؿ النقيب كانت المحفز وقبؿ أي سبب آخر لكتابة 
، وأف هناؾ بقايا قوية وفاعمة لزمف النهػوض والثػورة والحػب، وأف «أف الدنيا لحس"  بخير»وعقمًيا، وشعرت حًقا 

وأف   « اقتصاد صمود ومقاومة وتحرر وطني»ا قتصادييف الذيف أوجعوا رؤوسنا بثن    يوجد شيء اسم  
السوؽ والميبرالية الجديػدة والعولمػة والتجػارة الحػرةا هنػاؾ مػا يػدحض أقػوالهـ بشػكؿ  اقتصاد بعيًدا عف اقتصاد

 عممي وعبر تقديـ بديؿ عممي.

، 2012وحتى العاـ  1982لقد بيف النقيب أف الخطط التي اعتمدت في خطاب التنمية كانت ست منذ العاـ 
 ، 1990-1988يػة لػدعـ المقاومػة ( ، ثػـ التنم1987-1982وهي بدأت بعنواف التنمية مػف أجػؿ الصػمود (

 ، ومػػف أجػػؿ 2003-2001 ، ومػػف أجػػؿ المقاومػػة مػػرة أخػػر  (2000-1991ثػػـ التنميػػة مػػف أجػػؿ السػػالـ (
  .2012-2007 ، وأخيًرا مف أجؿ بناء الدولة (2006-2004اإلغاثة (
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نمػػاء ا قتصػػاد ومػػا جػػاء فػػي خطػػط التنميػػة مػػف أجػػؿ الصػػمود والتنميػػة لػػدعـ المقاومػػة وفػػي البرنػػامج العػػاـ إل
 ، الذي بني عمػى أسػاس أف السػالـ يعنػي دولػة فمسػطينية مسػتقمة مػف دوف 2000-1994الفمسطيني لمفترة (

تدخؿ مػف إسػرائيؿ، وهػذا لػـ يحػدث طبًعػاا   يػزاؿ صػالًحا فػي جػوهرت لمخطػط المسػتقبمية خالفًػا لمػا جػاء فػي 
 خطتي التنمية مف أجؿ السالـ وبناء الدولة.

ثػػاؿ، جػػاءت فػػي خطػػة التنميػػة األولػػى بػػثف عالقػػات السػػوؽ الحػػر فػػي الواقػػة الفمسػػطيني تمثػػؿ وعمػػى سػػبيؿ الم
عالقػػات القػػوة التػػي كرسػػها ا حػػتالؿ، وبالتػػالي فػػإف النمػػو ا قتصػػادي فػػي نطػػاؽ هػػذت العالقػػات سػػيقود إلػػى 

بعػػد ثالثػػيف عاًمػػا »، وهػػذا سػػيؤدي إلػػى زيػػادة التبعيػػة لالقتصػػاد اإلسػػرائيمي، و«الثػػراء الفػػردي والفقػػر الػػوطني»
فػػالمطموب كػػاف تكػػريس نهػػج التنميػػة مػػف أجػػؿ «. عمػػى هػػذت الخطػػة حصػػؿ مػػا توّقعدتػػ  وحػػذردت منػػ  بالضػػبط

الصمود المبني عمى أسػس ومعػايير مرجعيػة المشػروع الػوطني، وضػرورة تخصػيص أمػواؿ الػدعـ فػي تمويػؿ 
 وفؽ معايير السوؽ.العجز الذي ينشث مف تكاليؼ نهج التنمية وفؽ المعايير الوطنية وليس 

وكػػػاف يجػػػب أف تكػػػوف مرجعيػػػة التنميػػػة األولويػػػات اآلتيػػػة4 دعػػػـ الزراعػػػة، والصػػػناعة، والمؤسسػػػات الوطنيػػػة 
وا جتماعيػػة والثقافيػػػة التػػػي تعػػػزز إمكانيػػات مقاومػػػة ا حػػػتالؿ الماديػػػة والمعنويػػة، ودعػػػـ الجامعػػػات والبحػػػث 

ية، ومقاطعة العمؿ في ا قتصاد اإلسرائيمي، ومقاطعػة العممي، والتكافؿ األسري، ومقاطعة البضائة اإلسرائيم
 إسرائيؿ عمى كؿ المستويات واألصعدة.

إف البحث عف التنمية مف أجؿ السالـ مف دوف إعطاء األولوية إلنهاء ا حتالؿ أد  إلى الوضة الذي نحف 
وأصبحنا أبعد عف تحقيؽ في ، ولـ يعد واضًحا في  ما هو المشروع الوطني، وما هي التنمية التي نحتاجها؟، 

 أهدافنا، وأكثر فقًرا وتبعية وتخمًفا، وتراجعت مستويات التعميـ والصحة، وعمى كؿ المستويات واألصعدة.

وأخيًرا، أجاب النقيب عف سؤاؿ طرح  الدكتور ممدوح العكر حوؿ مف سيتبنى تطبيػؽ األفكػار والخطػط التػي 
ة والفصائؿ القائمة فشػمت و  تريػد أف تت يػر أو تػتعمـ أو تجػدد تقود فمسطيف نحو المستقبؿ؟، بقول 4 إف القياد

مف خططها وسياساتها وأدواتها، و  تتعمـ مف أخطائها، و  تفسح الطريؽ ل يرها، لذلؾ   بديؿ عف المراهنػة 
 عمى الشعب والرأي العاـ الذي إذا اقتنة بالبديؿ سيقـو بفرض  ولو بعد حيف.
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 أسامة عبد الرحمف
انخرطت السمطة الفمسطينية في مفاوضات مة الكياف الصػهيوني، قػافزة عمػى شػروطها المبدئيػة المتمثمػة فػي 

كمػدخؿ لممفاوضػات، وذلػؾ تحػت ضػ ط أمريكػي واضػح، مػة  1967وقؼ ا ستيطاف ومرجعية حػدود عػاـ ،
المبدئيػػة بعػػد تجربػة طويمػػة ومريػػرة مػػف المفاوضػػات العبثيػػة التػػي دار الطػػرؼ  أنهػا توصػػمت إلػػى تمػػؾ الشػػروط

الصهيوني بػالطرؼ الفمسػطيني فػي ردهاتهػا سػنوات مػف دوف الوصػوؿ إلػى أي محصػمة، فػي وقػت الػتهـ فيػ  
الكيػػػاف الصػػػهيوني المزيػػػد مػػػف األراضػػػي الفمسػػػطينية، مػػػف خػػػالؿ مواصػػػمة بنػػػاء المسػػػتعمرات، وهػػػو نهػػػج فػػػي 

سػػػتعمارية العنصػػػرية التػػػي تهػػػدؼ إلػػػى ا سػػػتحواذ عمػػػى األرضػػػية وتهويػػػد القػػػدس، والتثكيػػػد عميهػػػا عقيدتػػػ  ا 
 .1967عاصمة لمشعب اليهودي، معمنًا رفض  مرجعية حدود عاـ 

لقػػد حػػاوؿ كيػػري وزيػػر الخارجيػػة األمريكيػػة أف يقػػدـ لمطػػرؼ الفمسػػطيني إغػػراء ماليػػًا متمػػثاًل فػػي فكػػرة إنعػػاش 
ربيػػػة، لكػػػف ذلػػػؾ   يمكػػػف أف يكػػػوف ثمنػػػًا لمقفػػػز عمػػػى الشػػػروط المبدئيػػػة. وهػػػو فػػػي ا قتصػػػاد فػػػي الضػػػفة ال 

مضمون    يمس جوهر القضػية الفمسػطينية ويتالقػى مضػمون  مػة مػا طرحػ  رئػيس وزراء العػدو الصػهيوني 
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قبؿ سنوات عف السالـ ا قتصادي، وهػو يصػب فػي المحصػمة فػي مصػمحة الكيػاف الصػهيوني، ألف اقتصػاد 
 بية هو اقتصاد تحت ا حتالؿ.الضفة ال ر 

إف القفز عمى الشروط المبدئية هو قفز عمى جوهر القضية، ويمثؿ استجابة لمشروط واإلمالءات الصػهيونية 
. 1967التي ما انفكت تؤكد عمػى مواصػمة بنػاء المسػتعمرات الصػهيونية، وعػدـ ا لتػزاـ بمرجعيػة حػدود عػاـ 

ني، وهػػو فػػي بدايػػة المفاوضػػات، بقػػرارت بنػػاء أكثػػر مػػف ألػػؼ بػػؿ إف الكيػػاف الصػػهيوني صػػفة الطػػرؼ الفمسػػطي
وحدة استعمارية في القػدس الشػرقية والضػفة ال ربيػة. حتػى مػة التنػازؿ الفمسػطيني والعربػي بطػرح فكػرة تبػادؿ 

 وحؿ الدولتيف. 1967األراضي في إطار حدود عاـ 
مالءاتػ  مػف دوف تقػد يـ أي تنػازؿ حقيقػي، فػي الوقػت إف الكياف الصهيوني دخؿ المفاوضػات وفػؽ شػروط  وا 

الػػػذي قفػػػز فيػػػ  الطػػػرؼ الفمسػػػطيني عمػػػى شػػػروط  المبدئيػػػة. وبػػػالطبة فػػػإف الطػػػرؼ الفمسػػػطيني، وهػػػو الحمقػػػة 
األضعؼ في المعادلة، رضخ لض ط أمريكي، في وقت لـ تمارس فيػ  اإلدارة األمريكيػة ضػ طًا حقيقيػًا عمػى 

البدايػة مهػزوزًا غيػر ثابػت عمػى ركػائز مبدئيػة، وبػدت  الكياف الصهيوني. وبدا موقػؼ الطػرؼ الفمسػطيني منػذ
 المفاوضات منذ البداية ساحة لمعبث بالحؽ الفمسطيني والقضية الفمسطينية.

ربمػػا رأ  الػػبعض أف السػػمطة ذهبػػت إلػػى المفاوضػػات إلعػػادة القضػػية الفمسػػطينية إلػػى سػػاحة الحػػدث بعػػد أف 
عربيػػػة، وربمػػػا رأ  الػػػبعض اآلخػػػر أف اإلدارة بػػػدت م يبػػػة فػػػي ظػػػؿ األحػػػداث عمػػػى بعػػػض أجػػػزاء السػػػاحة ال

األمريكيػػة ذاتهػػا ربمػػا وجػػدت فػػي انشػػ اؿ العػػالـ العربػػي باألحػػداث الجاريػػة فػػي بعػػض أجزائػػ  فرصػػة لتمريػػر 
 صفقة بالنسبة لمقضية الفمسطينية.

تهػا إف كيري أكد التزاـ السرية لضماف نجاح المفاوضات، ولذلؾ بدت بعيدة عف األضواء ولـ تخرج مػف جو 
األولى أي تصريحات أو إيضاحات.. وكثن  يراد لممفاوضات أف تدور في ردهات سرية، وهو مػا يثيػر مزيػدًا 
مػػػف الريبػػػة خصوصػػػًا أف الطػػػرؼ الفمسػػػطيني هػػػو الحمقػػػة األضػػػعؼ، وربمػػػا تنتهػػػي المفاوضػػػات بعػػػد شػػػهورها 

سوأ بكثير مف تداعيات اتفاقية التسعة إلى صفقة تمثؿ تسوية كارثية لمقضية الفمسطينية، وستكوف تداعياتها أ
 أوسمو التي دارت في ردهات سرية ومثمت صفعة لمفمسطينييف والعرب.

ذلػػؾ أف المفاوضػػات الحاليػػة يفتػػرض أف تتنػػاوؿ القضػػايا الرئيسػػة المتمثمػػة فػػي الحػػدود والقػػدس وحػػؽ العػػودة 
ا المعقػدة التػي يضػة خالؿ تسعة أشهر. ومف العبث تصػور إمكانيػة الوصػوؿ إلػى حمػوؿ جذريػة لهػذت القضػاي

مالءات  إزاءها.  الكياف الصهيوني كؿ شروط  وا 
إف القضػػػية الفمسػػػطينية تػػػدعمها الشػػػرعية الدوليػػػة والقػػػانوف الػػػدولي، و  بػػػد أف يكونػػػا همػػػا المرتكػػػزاف فػػػي أي 
مفاوضات. وترفض اإلدارة األمريكية والكياف الصهيوني هذت الحقيقة، ويرفضاف أي تدخؿ لألمـ المتحدة في 

ؿ مثػؿ هػذت القضػية. إنهمػا يػوداف ا نفػػراد بػالطرؼ الفمسػطيني تحػت مظمػة أمريكيػة تعطػي ا عتبػػار األوؿ حػ
لمصمحة الكياف الصهيوني ومتطمبات  األمنية، و  تكترث بالحؽ الفمسطيني و  بالقضية الفمسطينية، و  تمتـز 

ألي مفاوضات فػي سػبيؿ الوصػوؿ  بما صدر عف األمـ المتحدة مف قرارات يفترض أف تكوف هي المرتكزات
 إلى حؿ جذري وعادؿ لمقضية الفمسطينية.

 50/57/1753الخميجب الشارقةب 
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 إسرائيؿ والييود والمسيحيوف في أميركا 577
 د. منار الشوربجي

استطالع جديد لمرأي أثار الكثير مف القمؽ في إسرائيؿ. فقد أجرت مؤسسة بيو األميركية استطالعًا نقشرت 4 
فػػي أوؿ الشػػهر الجػػاري هدفػػ  التعػػرؼ عػػف قػػرب عمػػى اليهػػود األميػػركييف. وقػػد ركػػز ا سػػتطالع عمػػى  نتائجػػ 

مفهوـ الهوية لد  اليهود األميركييف فسثؿ أسئمة فرعية كثيرة بدءًا مف المعتقػدات والممارسػات الدينيػة ومػرورًا 
يؾ الحيػػػػاة. وقػػػػد أظهػػػػر ذلػػػػؾ بػػػػالرؤ  السياسػػػػية وا جتماعيػػػػة ووصػػػػوً  لطريقػػػػة تربيػػػػة األطفػػػػاؿ واختيػػػػار شػػػػر 

ا ستطالع انحسػارًا فػي ا رتبػاط بالػديف انكماشػًا واضػحًا لمجماعػة اليهوديػة فػي أميركػا ومػياًل لتعريػؼ الهويػة 
 اليهودية بعيدًا عف إسرائيؿ.

% إنهػػا ارتبػػاط ثقػػافي أو 62فعنػػدما سػػئؿ المسػػتطمعة آراؤهػػـ حػػوؿ جػػوهر الهويػػة اليهوديػػة بالنسػػبة لهػػـ، قػػاؿ 
أف الػػديف هػػو أسػػاس الهويػػة اليهوديػػة. بػػؿ أكثػػر مػػف ذلػػؾ، فمػػف بػػيف  15لعػػائالت يهوديػػة، بينمػػا ذكػػر انتمػػاء 

أولئػػؾ الػػذيف اعتبػػروا أف الػػديف هػػو جػػوهر الهويػػة اليهوديػػة، قػػاؿ الثمثػػاف إف اإليمػػاف بػػاهلل لػػيس حتميػػًا لتكػػوف 
% أف تػػػذكر 73وديػػػة، اعتبػػػر يهوديػػػًا. وحينمػػػا سػػػئؿ المسػػػتطمعة آراؤهػػػـ عػػػف المكونػػػات األساسػػػية لمهويػػػة اليه

% ا لتػػزاـ األخالقػػي أساسػػي، والعمػػؿ مػػف أجػػؿ العػػدؿ والحريػػة مكػػوف 69المحرقػػة مكػػوف رئيسػػي، بينمػػا رأي 
 % .56مهـ أيضًا (

% مػػف اليهػػود األميػػركييف أنفسػػهـ بػػثف   ديػػف لهػػـ، وهػػي نسػػبة فػػي ارتفػػاع 22أكثػػر مػػف ذلػػؾ، فقػػد وصػػؼ 
هػػود. فبينمػػا   تتعػػد  نسػػبة اليهػػود األميػػركييف الػػذيف يعتبػػروف مسػػتمر خصوصػػًا بػػيف األصػػ ر سػػنًا مػػف الي

% بػيف الشػباب. وأوضػح ا سػتطالع فارقػًا كبيػػرًا 32% بػيف كبػار السػف، فإنهػا تصػػؿ إلػى 7أنفسػهـ بػال ديػف 
بيف مف يصفوف أنفسهـ بثنهـ يهوديو الديانة وبيف مف يعتبروف أنفسهـ بال ديف. فالفريؽ الثػاني أقػؿ انخراطػًا 

 لمنظمات اليهودية األميركية أيًا كانت رسالتها وأقؿ مياًل لتربية أو دهـ عمى الهوية اليهودية.في ا
أمػػا مػػف يعتبػػروف أف لهػػـ دينػػًا، فػػإف نسػػبة معتبػػرة مػػنهـ تربػػي أبناءهػػا كيهػػود "بشػػكؿ جزئػػي". ويبػػيف اسػػتطالع 

سػير فػي اتجػات المػذاهب األقػؿ الرأي الذي أجرتػ  مؤسسػة بيػو أف التحػوؿ المػذهبي داخػؿ الجماعػة اليهوديػة ي
 تشددًا.

فالتحوؿ يحدث مف المذهب األورثودكسي إلى المذهب المحػافظ األقػؿ تشػددًا ومػف ذلػؾ األخيػر إلػى المػذهب 
اإلصػػالحي األقػػؿ تشػػددًا عمػػى اإلطػػالؽ. وأظهػػر ا سػػتطالع أف هنػػاؾ عالقػػة طرديػػة بػػيف انحسػػار الػػديف فػػي 

 واج مف غير اليهود.حياة اليهود األميركييف وبيف ميمهـ لمز 
ولتمػػؾ األرقػػاـ د  ت بال ػػة األهميػػة. فانحسػػار التػػديف لػػ  عالقػػة مهمػػة بإسػػرائيؿ. وهػػو مػػا يتضػػح فػػي ارتفػػاع 
نسػػبة التثييػػد إلسػػرائيؿ بػػيف اليهػػود األورثػػودكس بالمقارنػػة ب يػػرهـ. واعتبػػار اليهػػود أف هػػويتهـ جوهرهػػا ثقػػافي 

رائيؿ. هو ما اتضحت د لت  بجالء في اإلجابػة عػف السػؤاؿ وأسري   ديني يضفي سيولة عمى عالقتهـ بإس
الخاص بالمكونات الضرورية لمهوية اليهودية. فإسرائيؿ لـ تكف عمى رأس تمؾ المكونات كما كاف الحػاؿ فػي 

 % .69% ، وا لتزاـ األخالقي (73السابؽ، إذ سبقها تذكر الهولوكست بفارؽ شاسة (
المكونات الرئيسية لمهوية جاء عمى قدـ المساواة مػة التمتػة بػروح المػرح  %  كثحد42بؿ ا رتباط بإسرائيؿ (

والفكاهة كمكوف رئيسي لمشخصية اليهودية. أما ارتفاع معػد ت زواج اليهػود ب يػر اليهػود، فمعنػات ا نكمػاش 
 المطرد لمجماعة اليهودية األميركية، خصوصًا مة انحسار تربية األطفاؿ باعتبارهـ يهودًا.

ؾ النتائج تثير قمؽ إسرائيؿ، التي اعتمدت دومًا عمى الجماعػة اليهوديػة األميركيػة مػف أجػؿ الحصػوؿ وكؿ تم
عمػػى دعػػـ أميركػػا لهػػا. لكػػف اسػػتطالع الػػرأي حمػػؿ مػػا هػػو أخطػػر بالنسػػبة إلسػػرائيؿ. فهنػػاؾ نسػػبة كبيػػرة مػػف 
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% فقط منهـ  38أف  اليهود األميركييف صارت لديهـ تحفظات عمى سياسات إسرائيؿ. فقد أظهر ا ستطالع
% أف ا ستيطاف في األرض 44يؤمنوف بثف الحكومة اإلسرائيمية جادة بالفعؿ في التوج  نحو السالـ. وير  

 المحتمة ضار بمصالح إسرائيؿ نفسها.
والحقيقة أف كؿ تمؾ األرقاـ  بد أف تقرأ في سياقها السياسي. فهناؾ أيضًا فجوة تتسة بيف اليهود األميػركييف 

ظمػػات اليهوديػػة الداعمػػة إلسػػرائيؿ هنػػاؾ. فتمػػؾ المنظمػػات صػػارت فػػي أغمبيتهػػا السػػاحقة   تعبػػر عػػف والمن
مواقػػػػؼ النػػػػاخبيف اليهػػػػود. فهػػػػي صػػػػارت منػػػػذ نهايػػػػة السػػػػبعينات أكثػػػػر ليكوديػػػػة ويمينيػػػػة بكثيػػػػر مػػػػف اليهػػػػود 

 األميركييف.
يجعمها ليست مسؤولة أماـ الجماعػة فضاًل عف أف هياكمها التنظيمية كمها بالتعييف   با نتخاب األمر الذي 

اليهودية. وتمؾ المنظمات في العادة هي جزء مف النخبة األكثر ثراء في أميركا وتقعّبر عف مصػالحها، والتػي 
تتسػػػة الهػػػوة بينهػػػا وبػػػيف مصػػػالح بػػػاقي الجماعػػػة اليهوديػػػة. أكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ، فػػػإف األجيػػػاؿ الشػػػابة مػػػف اليهػػػود 

 ؾ المنظمات مف األجياؿ السابقة.األميركييف صارت أقؿ ارتباطًا بتم
وهـ يجدوف تناقضًا واضػحًا بػيف ليبػراليتهـ وبػيف مواقػؼ تمػؾ المنظمػات التػي تطمػب الػدعـ األعمػى إلسػرائيؿ 
وتسػػكت مػػف ينتقػػدوف سياسػػاتها. باختصػػار، فػػإف التحػػوؿ الجػػاري منػػذ سػػنوات داخػػؿ الجماعػػة اليهوديػػة يسػػير 

 يؿ واألجياؿ الجديدة مف يهود أميركا.باطراد في اتجات فجوة متزايدة بيف إسرائ
إذا كػػاف األمػػر كػػذلؾ، مػػف أيػػف يػػثتي الػػدعـ الهائػػؿ إلسػػرائيؿ فػػي أميركػػا؟ هنػػاؾ مصػػدراف، أولهمػػا المنظمػػات 
اليهوديػػػة الداعمػػػة إلسػػػرائيؿ دوف أف يكػػػوف لهػػػا بالضػػػرورة دعػػػـ بػػػيف عمػػػـو اليهػػػود فهػػػي صػػػارت مػػػف أقػػػو  

ؿ األثريػاء اليهػود التػي تختمػؼ مصػالحهـ كمػا سػبؽ القػوؿ. أمػا جماعات الض ط األميركية وتعتمد عمػى أمػوا
% فقػػط مػػف اليهػػود األميػػركييف 47المصػػدر الثػػاني، فػػإنني أدعػػو القػػارئ لتثمػػؿ مػػا أظهػػرت ا سػػتطالع مػػف أف 

% مف المسيحييف اإلنجيمييف األميركييف 82المتدينيف يعتبروف أف أرض إسرائيؿ منحة مف اهلل لميهود، مقابؿ 
منػػوف بػػثف أرض إسػػرائيؿ منحػػة مػػف اهلل لميهػػود. وهػػي مفارقػػة بال ػػة الد لػػة. فالصػػهيونية المسػػيحية الػػذيف يؤ 

 صارت اليـو أحد المصادر الرئيسية لدعـ إسرائيؿ في أميركا وربما بدرجة تفوؽ اليهود.
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