
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 الجموس إلى طاولة المفاوضات لتحديد حدودنا وحدودهـ "إسرائيؿ": عمى عباس
 بكؿ الوسائؿمف السجوف اإلسرائيمية  األسرى"القساـ": نعمؿ عمى تحرير 

 األنفاؽلحفر  أموالكـرسالة لهواتؼ الغزييف: حماس توظؼ  تبث   "إسرائيؿ"
 ضباط صهاينة يتوقعوف استمرار هجمات المقاومة بالضفة: يديعوت أحرونوت

 مؤسسات فمسطينية بأوروبا تطالب برفع الحصار عف مخيـ اليرموؾ

هنية: آالؼ المقاوميف يتجهزوف 
فوؽ األرض وتحتها وندعو 

 لتشكيؿ حكومة وحدة وطنية
 

 4... ص 
 
.. 

 ٖٓٔٓ ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٜٔالسبت 



 
 
 

 

 

           1ص                                    3191العدد:            99/91/1193السبت  التاريخ:

  السمطة:
 6 الجموس إلى طاولة المفاوضات لتحديد حدودنا وحدودهـ "إسرائيؿ": عمى عباس  .2

 7 هنية يطالب بتحرؾ عربي بمستوى التهديدات اإلسرائيمية لمقدس  .3

 8 ؿ"إسرائي"نقا  فرص السماـ قبؿ أف تدمرها عشراوي تدعو االتحاد األوروبي إل   .4

 8 هتدعو السعودية لممحافظة عمى عضويتها في مجمس األمف لمقياـ بدورها فيالسمطة الفمسطينية   .5

  
  المقاومة:

 8 بكؿ الوسائؿة مف السجوف اإلسرائيمي األسرى"القساـ": نعمؿ عمى تحرير   .6

 9 األسرى لتحرير اإلسرائيمييف ستراتيجية وطنية تقـو عمى خطؼ الجنودال ودعتالمقاومة لجاف   .7

 9 أبو مرزوؽ: "وفاء األحرار" جسدت إرادة المقاومة لتحرير األسرى  .8

 9 : المقاومة سبيمنا لتحرير األسرى والمقدساتفي  كرى صفقة وفاء األحرار حماس  .9

 91 مفتاح استعادة جماهيريتها" 1شاليط "في الضفة الغربية و "وهـ مطرود"حماس تقرير إسرائيمي:   .01

 91 تح تتريثحماس تبحث عف مخرج عبر المصالحة وفتقرير:   .00

 99 نائب عف فتح: نحف اآلف أقرب ما يمكف لتحقيؽ المصالحة الوطنية  .02

 91 حماس تبارؾ عممية القدس وتصفها بالنوعيةحركة   .03

 91 لماجئيف الفمسطينييف ضبيةحماس تطالب األمف المبناني بوقؼ الهدـ بمخيـ حركة   .04

  
  :اإلسرائيميالكياف 
 91 األنفاؽلحفر  أموالكـرسالة لهواتؼ الغزييف: حماس توظؼ  تبث   "إسرائيؿ"  .05

 91 ضباط صهاينة يتوقعوف استمرار هجمات المقاومة بالضفة: يديعوت أحرونوت  .06

 93  اً متر  951مهاجـ القاعدة العسكرية بيف القدس وراـ اهلل بمغ بجرافته عمؽ  :أحرونوت يديعوت  .07

 93 رئيس "الكنيست": إجراءات "شرعنة" البؤر االستيطانية بالضفة ستستمر  .08

 94 "القدس الشرقية"في  "إسرائيؿ"يائير البيد: روح   .09

 94  "اإلخواف"هاجـ تركيا ويتهـ أردوغاف بمعاداة السامي ة ودعـ ياإلعماـ العبري   .21

 96  "إسرائيؿ"جريح مف المعارضة السوري ة ُيعالجوف في مستشفيات  311أكثر مف  :القناة العاشرة  .20

ر العماقة المصرية  "إسرائيؿ"  .22  96 الروسية -تراقب بقمؽ تطو 

 98 مميار دوالر عائدات مف الغاز خماؿ عقديف 61تتوقع  "إسرائيؿ"  .23

 98 ف إيرافاستطماع: أغمبية اإلسرائيمييف تؤيد سياسة نتنياهو بشأ  .24

  
  األرض، الشعب:

 99 مؤسسات فمسطينية بأوروبا تطالب برفع الحصار عف مخيـ اليرموؾ  .25

 11 عشرات اإلصابات خماؿ قمع جنود االحتماؿ لممسيرات المناهضة لمجدار واالستيطاف في الضفة  .26

 19 مستوطنوف يستولوف عمى أراض جنوب نابمس  .27

 19 االحتماؿ يداهـ عدة بمدات بالخميؿ وينصب حواجز عسكرية  .28

 19 االحتماؿ يحوؿ غرؼ التحقيؽ إلى مسالخ  .29



 
 
 

 

 

           3ص                                    3191العدد:            99/91/1193السبت  التاريخ:

 11 العيد أياـينعشوف مدف الضفة خماؿ  فمسطينيو الداخؿ  .31

 11 درجة تضرب شماؿ فمسطيف 3.6بقوة  أرضيةهزة   .30

 13 الخميؿ: ترقوميا تودع م هولة جثاميف خمس طفمات قضيف اختناًقا داخؿ سيارة  .32

 13 مة دهشة في "عيف الحموة" غرؽ أقارب لها في كارثة ليبياإبماغ عائ  .33

  

  : ثقافة

 13 "شعر محمود درويش" حوؿ شكري ماضيكتاب جديد ل  .34

  

  : مصر

 14 حماس تيار االستقماؿ المصري: وفد مف فتح التقى بنا لماستفادة مف "تمرد" في إسقاط  .35

  

  لبناف: 

 14 إرهابية"أعماؿ ػ"بالتحضير ل فمسطينياً  98لبناف: القضاء يتهـ   .36

  

  عربي، إسمامي:

 14 "الشرؽ األوسط": المعارضة السورية مستاءة مف تقمبات "حماس"  .37

 16 سورية ف و فمسطيرفض عضوية مجمس األمف احتجاجًا عمى "التخا ؿ" في السعودية ت  .38

  

  دولي:

 16 في مجاؿ االستيطاف "ضبط النفس" إلى "إسرائيؿ"ركؿ تدعو يم  .39

 16 كيري يزور أوروبا لبحث السماـ  .41

 17 يزور النفؽ ال ي أعمنت تؿ أبيب عف اكتشافه بالقرب مف غزة "إسرائيؿ"كي في يمر السفير األ  .40

  
  مختارات:

 17 1194بميوف دوالر في  751اإلنفاؽ العالمي عمى النفط والغاز   .42

 18 %91النقد الدولي: ارتفاع الديف العاـ بمصر لػ   .43

  
  :تقارير

 19 اليميف اإلسرائيمي يستهدؼ الكتب المدرسي ة الفمسطينية  .44

  
  حوارات ومقاالت:

 39 نقوال ناصر... رواية "دوف كيشوت" الفمسطينية  .45

 34 عدناف أبو عامر... حة في غزةتأثير هدـ األنفاؽ عمى األسم  .46

 36 بشارة مرىج... القدس ليست بحاجة إلينا؟  .47

 37 عميرة ىاسألراضيهـ... والحؿ بمنع وصوؿ الفمسطينييف   .48



 
 
 

 

 

           4ص                                    3191العدد:            99/91/1193السبت  التاريخ:

 41 يوسي سريد... !"إسرائيؿ""تشرتشؿ"   .49

  
 49 :كاريكاتير

*** 
 
 فوؽ األرض وتحتها وندعو لتشكيؿ حكومة وحدة وطنية يتجهزوفهنية: آالؼ المقاوميف  .0

ونائب  ،غزة الفمسطينية في حكومةالرئيس  ، أفغزة، مف 99/91/1193وكالة سما اإلخبارية، نشرت 
أف آالؼ المقاوميف  ،ٓٔ/ٜٔ، اليـو السبت ية أكدإسماعيؿ ىن ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

 .يتجيزوف فوؽ األرض وتحتيا لمالقاة العدو
وقاؿ ىنية أماـ حشد كبير مف الشخصيات الوطنية الفمسطينية في مدينة غزة في الذكرى الثانية لصفقة وفاء 

غرًقا في رحمة البحث "استذكر في ىذا الموقؼ شيداء شعبنا الفمسطيني في سورية والذيف قضوا  :األحرار
عف مأوى في مياه المتوسط بعد أف ضاؽ بيـ وطنيـ العربي واسأؿ اهلل اف يتغمدىـ بواسع رحمتو واقوؿ 

 ."ألىميـ وذوييـ صبًرا يا أىمنا فإف الفجر والنصر قادماف بإذف اهلل رغـ مرارة الوضع ووعورة الطريؽ
تاريخي الذكرى الثانية لصفقة وفاء األحرار "ما أعظـ اف يكوف الكالـ في ذكرى االنتصار ال واضاؼ

الممحمة البطولية التي سطرىا الشعب الفمسطيني وافتخرت بيا كؿ شعوب األمة، ىذه الصفقة التي ألغت 
 ."الخطوط الحمراء لمكياف الصييوني والتي وصفيا المسؤولوف الصياينة انيا الضربة االكثر ايالما لمكياف

ذا االنتصار العظيـ المتمثمة في المقاومة الركيزة االولى في صناعة ىذا النصر وقاؿ "تتجمى أمامنا ركائز ى
المقاومة عمى رأسيا كتائب القساـ صانعة النصر التي ىزت نظرية االمف الصييوني وانجزت نصرا 

 ."تاريخيا
فة واكد "نصر في عممية أسر شاليط، ونصر في اخفاءه واالحتفاظ بو خمس سنوات رغـ تسخير العدو كا

وسائؿ االمنية لمبحث عنو، ونصر في التفاوض وفرض شروط المقاومة عمى العدو تحقؽ بيا تحرير أسرانا 
األبطاؿ الذيف يشاركوف معنا اآلف في ىذه القاعة في تخميد ىذا اليوـ الوطني الكبير، ويقؼ أمامنا شامخا 

 ."(ميندس ىذا النصر الشييد القائد أحمد الجعبري )أبو محمد
)أي الجعبري( مف قيادات القساـ وفصائؿ المقاومة الذيف حرروا أسرانا بالمقاومة: أييا  نقوؿ إلخوانو" وتابع

 ."البطؿ المقاوـ عرفت الطريؽ فمـز وشعبنا معكـ ولف يخذؿ االسرى ولف يتخمى عف المقاومة
جيدىـ مف أجؿ اتماـ وواصؿ "الركيزة الثانية ليذا االنتصار، والحديث لينية، ىي كؿ الوسطاء الذيف بذلوا 

الصفقة واالفراج عف االسيرات واألسرى الشقيقة الكبرى مصر والتي قامت بدور الوسيط والشقيؽ بصورة 
مينية عالية مف خالؿ جياز المخابرات العامة حيث استمرت جيودىا الكبيرة عدة سنوات الى اف توجيت 

 يناير ٕ٘بإتماـ الصفقة في عيد ثورة 
كر والتقدير، وىذه فرصة لمتأكيد عمى موقؼ شعبنا وموقؼ حكومتنا وموقؼ حركة وقاؿ "لمصر خالص الش

حماس تجاه مصر في كؿ عيودىا وفي كؿ المراحؿ والظروؼ وحرصنا عمى مصالح مصر واستقرارىا 
 ."وامنيا القومي

بتحريرىـ اليوـ نؤكد لكؿ العالـ في ذكرى صفقة وفاء االحرار أف ممؼ أسرانا مفتوح ولـ يغمؽ اال  واكد"
 ".جميًعا
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وحذر ىنية مف المخططات الممنيجة التي تتعرض ليا مدينة القدس المحتمة، وذلؾ في ظؿ استمرار 
 .المفاوضات التي يتخذىا المحتؿ غطاًء ليذه الممارسات، باإلضافة إلى محاولة تجميؿ صورتو أماـ العالـ

سمة الزمانية أو المكانية ولف يستطيع وأكد أف المسجد األقصى جزء مف عقيدة المسمميف ولف يقبؿ الق
وخاطب ىنية المحتؿ اإلسرائيمي "إف جرائمؾ بحؽ األقصى لف تعطيؾ  .االحتالؿ فرض سياسة األمر الواقع

الشرعية فيو أو تغيير معالمو، بالرغـ مف محاوالت التغيير والطمس التي يقوـ بيا تجاه المدينة، وأضاؼ 
 ."ينبض"القدس لف تسقط ما داـ فينا عرؽ 

انتخابات رئاسية  إلجراءودعا ىنية الرئيس عباس الى االسراع بتشكيؿ حكومة وحدة وطنية والترتيب 
 .وتشريعية وطنية

وقاؿ ىنية "قدمنا كؿ ما يخدـ االمف القومي المصري وال اريد اف افصؿ في ىذا الموضوع ولـ نعتد ولـ 
 ".ف قطاع غزةتخطئ البوصمة ونحف حريصوف عمى امف مصر كحرصنا عمى ام

تحت الطاولة  يء"لسنا طرفا في اي حوادث تجري في سيناء او غيرىا في مصر وال نخفي شوأضاؼ 
وبنادقنا ضد العدو الصييوني فقط ونشعر بالصدمة مف كيفية تناوؿ بعض المواقع ومسؤوليف لحماس وكانيا 

 ."تضافاالحتريد الشر لمصر ونحف ال نريد لمصر اال كؿ الخير ونتوقع منيا كؿ 
ودعا ىنية االجيزة القضائية لمتقدـ باي دليؿ رغـ يقيننا باف ال احد متورط في احداث مصر مؤكدا اف 
معركتنا ضد االحتالؿ ولف ننحرؼ الى اي صراعات بعيدا عف صراعنا الرئيس مع العدو ولف ننجر الى 

مة ضد حماس واىمنا ووقؼ اشي يؤدي الى توتير االجواء مع مصر او اي دولة عربية مطالبا بوقؼ الحم
 . االجراءات التقييدية

واضاؼ "غزة تتوقع الحصار والعدواف مف العدو وال نتوقع مف اشقائنا في العقيد اال المساندة والدعـ وانجاز 
المصالحة ونقوؿ الخوتنا في مصر باف حماس والشعب الفمسطيني ليست عدوا لكـ ومف في غزة ىـ 

 ."اخوانكـ وسند وعمؽ لكـ
ؿ "الحصار سبب المعاناة لشعبنا" محمال االحتالؿ الصييوني المسؤولية الكاممة ليذا الحصار والذي وقا

 . يشكؿ جريمة ضد  االنسانية مضيفا "ندعو االشقاء في مصر الى فتح معبر لنستغني عف االنفاؽ
ا" مطالبا وقاؿ مف حؽ مصر اتخاذ االجراءات لحماية امف مصر دوف اف تكوف عمى حساب غزة ومقاومتي
 ."الجامعة العربية واالمـ المتحدة واحرار العالـ بادانة جرائـ االحتالؿ ورفع قضايا ضد جرائـ االحتالؿ

وقاؿ"رغـ ما يخطط لشعبنا مف خالؿ التضييؽ عمى غزة فاف غزة ستفاجئ االصدقاء واالعداء بقدرتيا عمى 
 ."الصمود والتصدي وتحويؿ التحديات الى انتصارات

كما عبرنا ونؤكد اليوـ عمى موقفنا الثابت برفض أية تدخالت خارجية في شؤوف الدوؿ ة قائاًل: "وأضاؼ ىني
العربية واإلسالمية، ورفض أي عدواف عمى أي دولة منيا، وعمى ضرورة االبتعاد عف االستقطاب أو 

حدة كذلؾ خمؼ الصراع الطائفي والمذىبي لتظؿ االمة موحدة في أقطارىا الوطنية وشؤونيا الداخمية ومو 
 ."فمسطيف في معركة الجالء والتحرير

 اآلثارتجنيب الالجئيف ويالت الصراعات الداخمية لمدوؿ واف ما نراه مف  إلىالدوؿ العربية ودعا ىنية "
مصر أو  إلىالكارثية لمحرب في سورية عمى الالجئيف الفمسطينييف وما نراه مف آثار عمى الالجئيف الفاريف 

 إلىضرورة التحرؾ الجماعي لوقؼ النزيؼ الذي يتعرض لو الفمسطيني مف منفي  إلىيدفعنا  أوروبالبناف أو 
برنامج وطني فمسطيني، وال معنى ألي  أونجعؿ العودة عنواف أي مشروع  أفمنفي، وىذا يتحتـ عمينا أيضًا 

 ."برنامج يحاوؿ القفز عف قضية الالجئيف فيي جوىر القضية الفمسطينية وىي اليدؼ الرئيس
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األخ الرئيس أبو مازف واإلخوة في حركة فتح والسمطة في راـ اهلل إلى التعاوف المشترؾ والعمؿ معًا وطالب "
 ."مف أجؿ تخفيؼ معاناة الالجئيف الفمسطينييف في تمؾ الساحات وما يعانونو جراء األزمات في تمؾ الدوؿ

تمسؾ بالثوابت مجددًا ىي مجموعة ىنية أكد أف ال، أف 99/91/1193فمسطيف أوف اليف،  موقع وأضاؼ
مف المسممات التي ال تتغير وال تتبدؿ، أوليا "إننا نثؽ باهلل وبنصره، فنحف قد مررنا بصعاب جمة وتحديات 
جسيمة ومعارؾ طاحنة فكاف ييدينا رشدنا ويميمنا صبرنا ويقوي عزائمنا ونخرج مف كؿ محنة أشد عودًا. 

ؿ يناضؿ ويقاوـ مف أجؿ تحرير وطنو واستعادة حقوقو وحافظ عمى ثقتنا بشعبنا الفمسطيني الذي ما زا
الثوابت بروحو ووجدناه، ويحمـ بإقامة دولتو عمى كامؿ التراب المقدس، وخرج عف بكرة أبيو ييتؼ لممقاومة 

 ."ويجدد ثقتو بيذا الخط الثابت
اتيجي في بحر الصراع، والتي وأضاؼ أف المسممة الثانية، ىي الثقة الغالية بالمقاومة وىي الثابت االستر 

صنعت األمجاد بالمخمصيف واألوفياء مف أبناء شعبنا، يتجيزوف بصمت لممعارؾ القادمة في فمسطيف، 
مشيرًا إلى أف اآلالؼ مف المقاوميف تحت األرض وفوقيا يتجيزوف لمعركة تحرير فمسطيف، ويعمنوف لمعدو 

 .مقاومة ورجاليا ينتظروف لحظة المقاءولغيره أف لفمسطيف رجاليا ودروعيا، وأف أبناء ال
وشدد ىنية عمى أف المقاومة تقؼ بالمرصاد لممؤامرات، وأنيا تقوى وتكبر وتتحمى بالثقة المطمقة في 
المستقبؿ وحتمية االنتصار. وقاؿ إف مف المسممات الثقة بأمتنا وشعوبيا التي ما تخمت يومًا عف تقديـ 

عـ المقاومة وشعبنا وصموده في وجو االحتالؿ، مضيفًا:" ىذه الثقة الغالي والنفيس مف أجؿ فمسطيف، لتد
باألمة راسخة كالجباؿ، أمتنا كسرت عف كاىميا حاجز الخوؼ والرضوخ ولف يستطيع أحد كائنًا مف كاف أف 

 ."يقير إرداتيا أو أف يمنعيا مف احتضاف قضيتيا المركزية القدس واألقصى
 
 طاولة المفاوضات لتحديد حدودنا وحدودهـالجموس إلى  "إسرائيؿ": عمى عباس .2

قاؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، عمى الحكومة اإلسرائيمية وقؼ النشاطات االستيطانية، : برليف
والجموس إلى طاولة المفاوضات، لتحديد حدودنا وحدودىـ، وبعد ذلؾ يستطيعوف البناء كيفما يريدوف داخؿ 

 حدودىـ'.
مشترؾ مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركؿ، اليوـ الجمعة، أف  وأضاؼ عباس في مؤتمر صحفي

، وأنو غير شرعي، ٜٚٙٔاالستيطاف زاد بنسبة كبيرة ومتسارعة في كؿ األرض الفمسطينية التي احتمت عاـ 
 وىو ما أكدتو القرارات الدولية خاصة قرارات مجمس األمف.
ؿ مؤخرا إف موقؼ بالده مف االستيطاف أنو غير وأشار إلى أف وزير الخارجية األميركي جوف كيري قا

 شرعي، كما أف االتحاد األوروبي اتفؽ عمى مقاطعة منتوجات المستوطنات ألنيا غير شرعية.
وشدد عباس عمى التزاـ الجانب الفمسطيني بالمرجعيات والجدوؿ الزمني لممفاوضات والمحدد بتسعة أشير، 

ب استمرار النشاطات االستيطانية، واعتداءات المستوطنيف عمى رغـ المعوقات التي نواجييا يوميًا، بسب
 المدنييف الفمسطينييف، واالجتياحات اإلسرائيمية بيف الفترة واألخرى.

وجدد دعوتو لمحكومة اإلسرائيمية الغتناـ الفرصة، وقاؿ 'يجب عمى الحكومة اإلسرائيمية اغتناـ ىذه الفرصة 
ف السالـ بيف إسرائيؿ وفمسطيف ليس بيف البمديف فقط، بؿ بيف التاريخية حتى نصؿ إلى حؿ'، مؤكدا أ

 إسرائيؿ مف جية والدوؿ العربية واإلسالمية مف جية أخرى، بحسب مبادرة السالـ العربية.
وشدد عباس عمى أف القدس الشرقية عاصمة لدولة فمسطيف، وأف ىذه العاصمة ستكوف مفتوحة لمعبادة 

 دية والمسيحية واإلسالمية.ألتباع الديانات الثالثة الييو 
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وأعرب عف سعادتو بوجوده في برليف، وىنأ المستشارة ميركؿ عمى فوزىا باالنتخابات واستمرار قيادتيا 
 أللمانيا، ما يدؿ عمى ثقة الشعب األلماني بحكمتيا وسياسة حكومتيا.

ري في المنطقة وأوضح انو أطمع ميركؿ عمى آخر المستجدات في عممية السالـ الجارية وعمى ما يج
 العربية، كما بحثا سبؿ تعزيز العالقات الثنائية بيف البمديف.

وشكر الحكومة والشعب األلماني عمى الدعـ االقتصادي الذي يقدموه في مجاالت بناء قدرات المؤسسات 
سنوات  والبنية التحتية لفمسطيف وفي دعـ االستقرار واألمف في منطقتنا، ودعا  الستمرار ىذا الدعـ لمثالث

 المقبمة وفؽ خطة التنمية الفمسطينية.
يجاد الوسائؿ الكفيمة والمشجعة لمشاركة  وأكد أىمية استمرار عمؿ المجنة الوزارية المشتركة بيف البمديف، وا 

 رجاؿ األعماؿ األلماف في خطة االستثمار التي دعا إلييا وزير الخارجية األميركي جوف كيري مؤخرا.
أللماني الثابت في إطار اإلتحاد األوروبي في تأكيده عمى حؿ الدولتيف عمى أساس وأشاد عباس بالموقؼ ا

سرائيؿ، تعيشاف جنبًا إلى جنب في أمف واستقرار.ٜٚٙٔحدود   ، وأف القدس عاصمة لمدولتيف، فمسطيف وا 
 98/91/1193، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

  
 ديدات اإلسرائيمية لمقدسبتحرؾ عربي بمستوى الته يطالبهنية  .3

غزة طالب رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة إسماعيؿ ىنية مف  98/91/1193قدس برس ذكرت 
 بتحرؾ عربي بمستوى التيديدات اإلسرائيمية التي تمس المسجد االقصى ومدينة القدس المحتمة.

ألحمد الجابر الصباح ( كؿ مف الشيخ صباح آٔ|ٚٔجاء ذلؾ خالؿ مياتفة ىنية مساء أمس الخميس )
أمير دولة الكويت، والممؾ حمد بف عيسى آؿ خميفة ممؾ مممكة البحريف، وعبد اإللو بنكيراف رئيس الحكومة 
المغربية، حيث قدـ ليـ التياني باسـ الحكومة الفمسطينية بغزة وعموـ الشعب الفمسطيني بمناسبة عيد 

 األضحى المبارؾ.
 آخر التطورات المتعمقة بالقدس والمسجد االقصى المبارؾ والمخططات وبحث ىنية مع القادة العرب مطوال

اإلسرائيمية لتيويد األقصى والسيطرة عمى المقدسات وطرد أبناء الشعب الفمسطيني مف بيوتيـ وكامؿ مدينة 
 القدس وعمميات االستيطاف المتصاعدة في الضفة الغربية المحتمة.

ىنية، أجرى مساء اليوـ الجمعة، اتصااًل ىاتفًيا برئيس أف  98/91/1193، فمسطيف أوف اليفوأضافت 
 الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف ىنأه خاللو والشعب التركي بعيد األضحى المبارؾ.

وقاؿ المستشار اإلعالمي لرئاسة الوزراء بغزة طاىر النونو، في تصريح صحفي، إف ىنية استعرض مع 
الحصار والمخاطر المحدقة بالمسجد األقصى المبارؾ  أردوغاف أوضاع الشعب الفمسطيني في ظؿ

 ومحاوالت تقسيمو زمانًيا ومكانًيا وتيويد مدينة القدس المحتمة.
 ولفت إلى أف االتصاؿ تطرؽ أيًضا إلى آخر التطورات السياسية الجارية في المنطقة.

 98/91/1193، فمسطيف أوف اليف
 
 ؿ"إسرائي"لسماـ قبؿ أف تدمرها االتحاد األوروبي إلنقا  فرص ا تدعوعشراوي  .4

أكدت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حناف عشراوي اف الحكومة اإلسرائيمية الحالية تدعـ : راـ اهلل
بشكؿ كبير عممية التطيير العرقي الممنيجة في مدينة القدس المحتمة، وضـ الضفة الغربية أكثر مف دعميا 

 لعممية السالـ والعدؿ.
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راوي في تصريحات ليا خالؿ لقائيا رئيس وزراء مالطا جوزيؼ موسكات في راـ اهلل أمس وأوضحت عش
(، "اف ىذه المواقؼ اإلسرائيمية ىي األكثر تطرفًا ويمينية، وقد وضعت إسرائيؿ شروطًا ٓٔ|ٚٔالخميس )

ات االحتالؿ وأحكاما مسبقة مستحيمة حوؿ قضايا أساسية تشمؿ االعتراؼ بييودية إسرائيؿ، وتعزيز وجود قو 
اإلسرائيمي في وادي نير االردف، والسيطرة عمى الحدود الفمسطينية، والمجاؿ الجوي والمياه االقميمية وضـ 

نكار حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف".  القدس، وا 
وأكدت عشراوي اف ىذه الشروط المسبقة تفتعميا إسرائيؿ بشكؿ متعمد لتدمير المفاوضات، وتضع االسس 

الموـ عمى الجانب الفمسطيني، وقالت: "لقد ضمنت إسرائيؿ مف خالؿ ىذه السياسات واإلجراءات لمعبة إلقاء 
عدـ تقدـ العممية التفاوضية بينما تستمر ببناء االستيطاف بشكؿ متسارع وتحاصر القدس ومحيطيا والضفة 

 الغربية بالحواجز العسكرية والجدراف العنصرية واالستيطاف".
% ما ٓٚظمة "السالـ اآلف" اإلسرائيمية الذي يشير الى ارتفاع وتيرة االستيطاف الى وأشارت الى تقرير من

 بيف كانوف ثاني )يناير( وحزيراف )يونيو( الماضييف مقارنة بالعاـ الماضي.
وطالبت عشراوي أعضاء األسرة الدولية بما في ذلؾ االتحاد األوروبي لمعمؿ بشكؿ جماعي إلنقاذ فرص 

رىا إسرائيؿ وقالت: "إف الوضع الراىف ال يمكف اف يستمر، ولف يقبؿ ابناء شعبنا السالـ قبؿ أف تدم
 الفمسطيني بمصادرة حقوققيـ وحريتيـ وأرضيـ"، عمى حد تعبيرىا.  

 98/91/1193قدس برس، 
 
 هعمى عضويتها في مجمس األمف لمقياـ بدورها في لممحافظةتدعو السعودية السمطة الفمسطينية  .5

اعتماد مشروع  إلىبعثة المراقبة الدائمة لدولة فمسطيف لدى األمـ المتحدة، المجموعة العربية دعت  :راـ اهلل
بياف يدعو السعودية لممحافظة عمى عضويتيا في مجمس األمف لمواصمة دورىا في الدفاع عف القضايا 

 العربية واإلسالمية مف داخؿ المجمس.
 99/91/1193، القدس، القدس

 
 بكؿ الوسائؿمف السجوف اإلسرائيمية سرى تحرير األ "القساـ": نعمؿ عمى .6

جددت كتائب القساـ الجناح المسمح لحركة حماس، "موقفيا بالعمؿ عمى تحرير : القدس دوت كوـ -غزة
جميع األسرى في سجوف االحتالؿ"، مؤكدة أنيا "ستسعى بكؿ الوسائؿ الممكنة مف أجؿ اإلفراج عنيـ". 

عبيدة، في تصريحات متمفزة لفضائية األقصى، مساء الجمعة في ذكرى  الناطؽ باسـ الكتائب أبو جددو 
صفقة "وفاء األحرار"، عيد الكتائب بعدـ إبقاء أي أسير في سجوف المحتؿ. وقاؿ أبو عبيدة إف "شاليط لـ 

لف يكف األوؿ ولف يكوف األخير"، مضيفا أف "صفقة وفاء األحرار لـ تكف البداية لكنيا األكثر إيالما لمعدو و 
 ".أخرىتكوف األخيرة وما النفؽ األخير إال بارقة أمؿ 

 99/91/1193، الحياة، لندف
 
 األسرى لتحرير اإلسرائيمييف ستراتيجية وطنية تقـو عمى خطؼ الجنودال ودعت المقاومةلجاف  .7

غزة مف أشرؼ اليور: دعت لجاف المقاومة الشعبية في فمسطيف وىي احد الفصائؿ التي أسرت الجندي 
، إلى استراتيجية وطنية تقوـ عمى أساس تحرير األسرى ٕٙٓٓرائيمي جمعاد شاليط في العاـ اإلس

 الفمسطينييف مف السجوف اإلسرائيمية.
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مقابؿ إطالؽ سراح الجندي شاليط، اف  "إسرائيؿ"وقالت المجاف في الذكرى الثانية لصفقة تبادؿ األسرى مع 
لتحرير األسرى القابعيف خمؼ القضباف، وشددت عمى أف عمميات أسر الجنود ىي استراتيجيتيا وسبيميا 

الحؿ األمثؿ والمجدي لكسر القيد "عمميات تحرير األسرى بالقوة كما في صفقة وفاء األحرار أثبتت أنيا 
 ."الصييوني

 99/91/1193، القدس العربي، لندف
 
 : "وفاء األحرار" جسدت إرادة المقاومة لتحرير األسرىمرزوؽأبو  .8

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوؽ في تصريحات لو في الذكرى : القاىرة
السنوية الثانية لصفقة "وفاء األحرار"، أف تمؾ الصفقة: "جسدت إرادة المقاومة في تحرير أسراىا، عبر 

طالؽ شاليط بعد أف حطـ أسره صو  رة جيش خمس سنوات مف التفاوض الخشف والناعـ لتحرير األسرى وا 
بأكممو". وأضاؼ: "لمف يسأؿ عف الربح والخسارة في صفقة وفاء األحرار أقوؿ لقد شاىدت في ىذا اليـو 

( وجوىا مستبشرة لرجاؿ القساـ وىـ يسمموف شاليط لرجاؿ المخابرات، وقد بذلوا جيدا استثنائيا ٓٔ-ٛٔ)
لجانب اآلخر, وفرحة بنصر اهلل عمى وجو شاليط ومف كاف في استقبالو عمى ا إلنجاح الصفقة، ووجوماً 

وفتح قريب عمى وجوه أبطالنا األحرار. في ىذه المحظات كاف جؿ فكري في بقية األسرى الذيف دفعوا 
 حريتيـ مف أجؿ حرية الوطف والوعد بكسر القيد عنيـ والعيد بتحرير فمسطيف معيـ".

 98/91/1193، المركز الفمسطيني لإلعماـ
 
 : المقاومة سبيمنا لتحرير األسرى والمقدساتاألحرارفي  كرى صفقة وفاء  حماس .9

أكدت حركة حماس أف قضية تحرير األسرى مف سجوف العدو الصييوني عمى رأس أولوياتيا، : غزة
وستعمؿ جاىدة وبالوسائؿ كافة عمى تبييض سجوف االحتالؿ، وأنو لف ييدأ ليا باٌؿ حتى تحرير آخر أسير 

 فمسطيني وعربي.
( بمناسبة الذكرى الثانية لصفقة وفاء االحرار، عمى أفَّ المقاومة ٓٔ|ٛٔيا يوـ الجمعة )وشددت في بياف ل

بكافة أشكاليا وفي مقّدمتيا المقاومة المسمحة ىي الخيار اإلستراتيجي القادر عمى ردع االحتالؿ واسترداد 
الذيف صنعوا "الوىـ  الحقوؽ المسموبة وتحرير األرض واألقصى والمقدسات وتحرير األسرى، وأفَّ رجاليا

 الُمتبّدد" و"وفاء األحرار" قادروف اليوـ عمى ردع االحتالؿ وزلزلة كيانو.
 98/91/1193، قدس برس

 
 مفتاح استعادة جماهيريتها" 1شاليط "في الضفة الغربية و "وهـ مطرود"حماس تقرير إسرائيمي:  .01

مف مدف الضفة  "وىما مطرودا"تت كدت مصادر إسرائيمية بأف حركة حماس با: أوليد عوض -راـ اهلل 
. وادعى ٕٙٓٓالغربية رغـ فوز الحركة بشكؿ كبير في االنتخابات التشريعية بمعظـ المدف الفمسطينية عاـ 

باف حماس المطاردة مف قبؿ االجيزة االمنية الفمسطينية  ،العبري الجمعة ه"واال"تقرير إسرائيمي نشره موقع 
، خاصة بعد فقدانيا واسالمياً  وعربياً  الستعادة جماىيريتيا فمسطينياً  وقوات االحتالؿ اإلسرائيمي تسعى

الختطاؼ جندي إسرائيمي او  . حيث تسعىٕعف طريؽ شاليط ، الحميؼ السوري وخسارتيا البعد المصري
منو جراء االنقساـ الداخمي،  كبيراً  أكثر الستعادة االلتفاؼ الجماىيري الفمسطيني حوليا بعد اف خسرت جزءاً 

 ووقؼ المقاومة مف الناحية العممية في قطاع غزة.
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بالضفة الغربية أي تمؾ المناطؽ واالحياء  "مناطؽ الحراـ"وحسب التقرير فاف حماس تحاوؿ اف تنشط في 
مف ناحية السيطرة المدنية. ويقوؿ  غير المسيطرة عمييا مف االجيزة االمنية الفمسطينية والميممة إسرائيمياً 

لكالـ لف يرضى عنو اليميف اإلسرائيمي ولف يعجب بنياميف نتنياىو، والذيف طالما يقولوف التقرير اف ىذا ا
لمجميور اإلسرائيمي انو لوال تواجد الجيش في الضفة لسيطرت حماس. ولكف الواقع اف حماس باتت مطرودة 

ي بشكؿ لـ يسبؽ في مف المدف الفمسطينية. بؿ اف ىذا التنظيـ في الدرؾ االسفؿ مف ناحية التأييد الجماىير 
 تاريخ حماس.

ويشير التقرير الى اف التردي والتدىور االقتصادي لدى حماس وتضعضع التنظيـ عسكريا ليس صدفة، بؿ 
انو نتيجة عمؿ إسرائيمي فمسطيني مستمر منذ سنوات واغالؽ مؤسسات ومراكز ماؿ وضرب قنوات التمويؿ 

 .واعتقاؿ النشطاء
ليست لوحدىا تطارد حماس وانما االجيزة االمنية الفمسطينية تطاردىا أيضا.  "إسرائيؿ"ويضيؼ التقرير باف 

ويواصؿ التقرير اإلسرائيمي المطوؿ انو ال يمكف تغييب تأثير االوضاع في الشرؽ االوسط عمى حركة 
حماس وحركة االخواف المسمميف التي تعرضت لالصابات في كؿ شارع مف غزة وحتى السوداف واالردف 

المستفيدوف االوائؿ مف الربيع العربي الى كيس رمؿ يتعرض  وىكذا وكيؼ تحوؿ االخواف حتى مصر،
لمضربات مف المحور الشيعي مف جية ومف المحور السني الذي يسعى جاىدا لممس باالخواف مف جية 

 السعودية والكويت والبحريف واالمارات ومصر واالردف مف جية ثانية، وىذا ما يمكف اف يفسر محاولةو 
الف حماس تحتاج الماؿ بشدة بعد اغالؽ االنفاؽ مع مصر  ،حماس الستعطاؼ ايراف والمحور الشيعي

ولكف حماس تفقد الحظ ايضا اذ تنشأ قصة غرامية االف بيف امريكا وايراف. ورغـ  .وقطع امدادات السالح
بؿ فقدت كثيرا  ٕٙٓٓد ذلؾ يقوؿ التقرير اف حماس ال تزاؿ تينأ بتأييد الجميور. وصحيح انيا فقدت تأيي

استطاعت أف ف قيادة حماس تفيـ االف اف الحركة اذا أي أ، مر متقمب وليس ثابتاً أف رأي الجميور أال إ
 تحصؿ عمى شاليط ثاني او ثالث فاف كؿ ثقة الجميور ستعود الييا.

 99/91/1193، القدس العربي، لندف
 

 حماس تبحث عف مخرج عبر المصالحة وفتح تتريث تقرير:  .00
وصؿ الكثير مف الرسائؿ االيجابية مف غزة الى راـ اهلل في شأف المصالحة بعد : محمد يونس -راـ اهلل 

التغيرات المصرية التي ألقت ظالاًل مباشرة كثيفة عمى قطاع غزة. لكف الردود عمى ىذه الرسائؿ مف راـ اهلل 
 اتسمت بالكثير مف الحذر والتريث.
ي دعوة رئيس الحكومة المقالة اسماعيؿ ىنية لمفصائؿ الى المشاركة في وكانت الرسالة األولى مف غزة ى

ادارة قطاع غزة. وتوالت بعدىا الرسائؿ الشخصية الموجية مف ىنية الى الرئيس محمود عباس في شأف 
تشكيؿ حكومة مشتركة في الضفة والقطاع. وقدـ سياسيوف مستقموف أفكارًا ومبادرات لمتقريب بيف فتح 

في حكومة راـ اهلل زياد ابو عمرو وكماؿ الشرافي، ورئيس الوزراء السابؽ « الغزياف»ـ الوزيراف وحماس، مني
الدكتور سالـ فياض. وتضمنت مبادرة فياض تفاصيؿ عممية، اذ نصت عمى تشكيؿ حكومة وحدة وطنية، 

الى ستة اشير وتولي الشرطة الفمسطينية ادارة معبر رفح مع مصر، وتأجيؿ البحث في إجراء االنتخابات 
مف موعد تشكيؿ الحكومة. لكف جميع ىذه المبادرات واألفكار أبقى عمى السيطرة األمنية في قطاع غزة بيد 

 حماس، األمر الذي لـ تجده فتح مشجعًا ليا بدرجة كافية.
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وفرضت السمطات المصرية قيودًا شديدة عمى حماس بيف مصر وقطاع غزة منذ اطاحة الرئيس محمد 
االجراءات المصرية الى نشوب ازمة مالية واقتصادية وانسانية كبيرة في قطاع غزة، وجدت  مرسي. وأدت

الحكومة المقالة نفسيا معيا تحت وطأة ضغط شديد. وأجبر اقفاؿ االنفاؽ اىالي قطاع غزة عمى استبداؿ 
دمة مف السمع الرخيصة القادمة مف مصر، خصوصًا الوقود واالسمنت، بالسمع البديمة الباىظة القا

 ، وىو ما خمؽ تذمرات اجتماعية واسعة في القطاع."إسرائيؿ"
ووصمت االتصاالت بيف حماس والسمطات المصرية مف اجؿ فتح االنفاؽ، وتسييؿ حركة التنقؿ عبر معبر 
رفح، الى طريؽ مسدود، ما دفع حماس الى البحث عف مخرج مف ىذه االزمة عبر المصالحة مع فتح. 

اف الحركة ترى في مبادرات حماس محاوالت تكتيكية تيدؼ الى استخداـ فتح في  وتقوؿ مصادر في فتح
رفع الحصار المصري عنيا، لذلؾ فإنيا تنتظر مف حماس تقديـ خطط تفصيمية تدؿ عمى ما تسميو جدية 

فة كافية. وتشير األنباء الواردة مف غزة الى إخفاؽ الحوارات التي أجرتيا حماس اخيرًا مع الفصائؿ المختم
والشخصيات المستقمة في شأف المشاركة في ادارة قطاع غزة، ذلؾ اف ىذه الفصائؿ والشخصيات ترى اف 
األزمة كبيرة، واف حميا يتطمب تدخؿ جيات اكبر منيا مثؿ السمطة، وقبواًل مصريًا اكيدًا، وىو ما ال يبدو 

 في االفؽ.
 99/91/1193، الحياة، لندف

 
 ا يمكف لتحقيؽ المصالحة الوطنيةنائب عف فتح: نحف اآلف أقرب م .02

فتح وعضو الييئة القيادية العميا بقطاع غزة النائب فيصؿ أبو  أكد عضو المجمس الثوري لحركة: غزة
في تصريح مكتوب لو: "إننا اآلف وأضاؼ  شيال، أف الوحدة الوطنية قادمة وأف االنقساـ ال يمكف أف يستمر.

 ، وىذا ىو السيناريو الوحيد الذيف نقبمو وىو الوحدة الوطنية".أقرب ما يمكف إلى تحقيؽ ذلؾ )المصالحة(
دوف إنياء االنقساـ، مشيرا إلى انيـ يوأكد أف موقؼ فتح مف المصالحة واضح بأنيـ مع المصالحة وأنيـ ير 

وأكد أنيـ جاىزوف لتطبيؽ ما  يستطيعوف مواجية كؿ الضغوط التي تمارس عمييـ لعدـ تحقيؽ المصالحة.
جراء االنتخابات، معرباً تـ االتفا عف  ؽ عميو مع حركة حماس لكي يتـ تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني وا 

 اسفو اف يكوف التردد موجود عند حركة حماس حوؿ ذلؾ.
 99/91/1193، قدس برس

 
 
 

 حماس تبارؾ عممية القدس وتصفها بالنوعية حركة  .03
نس العبيدي بجرافتو، بعدما تمكف مف باركت حركة حماس عممية القدس التي نفذىا الشييد يو  :بيروت

اختراؽ قاعدة عسكرية صييونية. واعتبر القيادياف في الحركة عزت الرشؽ وحساـ بدراف عمى صفحتييما 
 عمى "الفيسبوؾ" أف العممية ناجحة بكؿ المقاييس.

 98/91/1193، المركز الفمسطيني لإلعماـ
 

 لماجئيف الفمسطينييف ضبية حماس تطالب األمف المبناني بوقؼ الهدـ بمخيـحركة  .04
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لالجئيف  طالبت حركة حماس قوى األمف المبناني بوقؼ عمميات اليدـ في مخيـ ضبية: بيروت 
في بياف ليا عمى صعوبة أوضاع الالجئيف  مؤكدة ،، داعية إلى إعطاء فرصة لمحوارالفمسطينييف

 المبناني ات تابعة لقوى األمف الداخميمخيـ أعمنوا عف استعداد جرافالالفمسطينييف ومعاناتيـ. وكاف أىالي 
 صباح اليـو السبت.  يـىدـ عدد مف منازل

 99/91/1193، المركز الفمسطيني لإلعماـ
 

 األنفاؽلحفر  أموالكـرسالة لهواتؼ الغزييف: حماس توظؼ  تبث   "إسرائيؿ" .05

 "إسرائيؿ" ف، أأشرؼ اليور ،غزةنقاًل عف مراسميا في ، 99/91/1193، القدس العربي، لندفنشرت 
شرعت يوـ أمس بإجراء اتصاالت عمى اليواتؼ النقالة لسكاف قطاع غزة، بثت خالليا تسجيال صوتيا 

. وجاء في "إسرائيؿ"يحّرض عمى حركة حماس الحاكمة، لقياميا بحفر أنفاؽ الستخداميا في ىجمات ضد 
ة مف قيادة الجيش اإلسرائيمي التسجيؿ الصوتي الذي تاله رجؿ يتحدث العربية وقاؿ في نيايتو انو رسال

رىابية عمى دولة " حماس توظؼ األمواؿ لحفر األنفاؽ بمالييف مف الدوالرات التي تؤدي إلى أعماؿ عدائية وا 
إسرائيؿ )..( كاف مف األولى أف توظؼ ىذه األمواؿ عمى رفاىية السكاف في الصحة التعميـ ومشاريع البنى 

لغالء  أساسياً  يعتبر عامالً "ف توظيؼ األمواؿ ىذه لحفر األنفاؽ ادعى الجيش اإلسرائيمي أو  ."التحتية
 ."المعيشة في غزة

المتحدث باسـ وزارة ، أف (.ب.ؼ.أو)وفا، ، نقاًل عف وكالتي 99/91/1193، السفير، بيروتوأضافت 
مف ىي محاوالت يائسة مف أجيزة األ"سالـ شيواف قاؿ إف الرسائؿ اإلسرائيمية إ قطاع غزةالداخمية في 

اإلسرائيمي لمتشويش وزرع البمبمة في الجبية الداخمية، وىي محاولة مف أجيزة استخبارات االحتالؿ لمتغطية 
 ."عمى فشميا، الذي منيت بو بعد اكتشاؼ النفؽ وتغمب المقاومة عمييا

 
 ضباط صهاينة يتوقعوف استمرار هجمات المقاومة بالضفة: يديعوت أحرونوت .06

كبار في الجيش الصييوني إنيـ قمقوف مف إمكانية تنامي عمميات المقاومة  قاؿ ضباط: القدس المحتمة
 الفمسطينية في الضفة الغربية المحتمة، متوقعيف أف "الحوادث اإلرىابية ستتواصؿ وتتطور في الفترة القادمة".

يد، ونقمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عف الضباط أف الحوافز لتنفيذ عمميات ضد الجيش الصييوني تتزا
 وأف الشباب الفمسطيني يجدوف في كؿ عممية حافزا جديدا لتنفيذ عممية أخرى.

( عممية فدائية، حيث ىاجـ بجرافة قاعدة عسكرية لمجيش ٓٔ/ٚٔالخميس ) يـووكاف شابا مقدسيا نفذ 
 بمنطقة الراـ شماؿ القدس المحتمة، وتمكف مف إصابة جندي، حسب اعتراؼ الجيش، قبؿ أف يستشيد.

"يديعوت" إف "عدـ انتماء الشباب منفذي اليجمات ألي فصيؿ فمسطيني، كما ىي حادثة أمس، وقالت 
 تجعؿ توقع وقوع اليجمات اإلرىابية أكثر صعوبة، األمر الذي يجعؿ الجيش في حالة قمؽ دائـ".

ز ونقمت عف ضابط كبير قولو إنو "مف الصعب تحديد سبب محدد ليذه اليجمات، لكف كؿ حادث يزيد الحاف
 لتنفيذ آخر، وىكذا، وليس ىناؾ ما يربط اليجمات بعضيا ببعض".

وأكدت "يديعوت" خشية الجيش الكبيرة مما أسمتو "اإلرىاب الفردي"، عمى غرار عممية القنص التي تمت في 
 الخميؿ مؤخرا، ومياجمة مستوطنة بستاغوت قرب راـ اهلل مؤخرا، وأخيرا عممية الجرافة.

صييوني، وفؽ يديعوت، أف "الخاليا اإلرىابية في الضفة الغربية رغـ كؿ ذلؾ ىي وزعـ ضباط في الجيش ال
 تحت مراقبة مستمرة مف جانب االستخبارات الصييونية وأجيزة األمف الفمسطينية".
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لكنيـ أكدوا أف "حركة حماس تحاوؿ في كؿ لحظة إشعاؿ المنطقة بسبب ضعؼ موقفيا اإلقميمي الراىف"، 
روا أف األسرى المحرريف الذيف تـ اإلفراج عنيـ في إطار صفقة شاليط وأبعدوا إلى قطاع وفؽ تقديرىـ، واعتب

 غزة ىـ مف يحاولوف إشعاؿ الضفة والمعب بأمنيا، مف خالؿ تشكيؿ خاليا عسكرية جديدة.
 98/91/1193، لإلعماـالمركز الفمسطيني 

 
 متر951بمغ بجرافته عمؽ  مهاجـ القاعدة العسكرية بيف القدس وراـ اهلل :أحرونوت يديعوت .07

زىير أندراوس: أفاد موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرّية الجمعة، نقاًل عف ضابط كبير في  - الناصرة
جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، أف التحقيقات بيّنت أّف مياجـ القاعدة العسكرية الواقعة بيف القدس وراـ اهلل 

متًرا داخؿ القاعدة، وحاوؿ مراًرا وتكراًرا دىس الجنود  ٓ٘ٔ الخميس كاف قد وصؿ بجرافتو إلى عمؽ نحو
الذيف كانوا متواجديف عمى مداخؿ القاعدة، إال أف واحدًا فقط أصيب بجراح طفيفة، فيما تعرضت مركبات 

 عسكرية ألضرار جسيمة.
اس، خاصة قرب وأشار الموقع أيًضا إلى أّف الجيش اإلسرائيمي رفع حالة التأىب في مناطؽ االحتكاؾ والتم

 عناتا وقمنديا، تخوًفا مف تصاعد األحداث والمواجيات مع الشباف الفمسطينييف عقب أداء صالة الجمعة. 
مف جانبو قاؿ مسؤوؿ أمني إسرائيمي إنو لـ توجد لدى الجيش واألجيزة األمنية أي تحذيرات مسبقة أو 

ف التقدير الموجود اآلف ىو أف ىناؾ محاوالت لتنفيذ  محددة عف ىذا اليجوـ وىجمات أخرى وقعت سابًقا، وا 
وأضاؼ: ربما ال يقؼ خمؼ ىذه اليجمات تنظيـ ما، لكنيا ستدفع المزيد مف الفمسطينييف  عمميات فردية.

لتنفيذ مثميا، وتشجعيـ عمييا، والجيش واألجيزة األمنية يبحثاف السيناريوىات التي يمكف أف تحدث في حاؿ 
مكانية أف تؤدي لحدوث انفجار في المنطقة، عمى حّد انتيت المفاوضات مع الفمسط ينييف دوف نتائج، وا 

 تعبيره.
 99/91/1193القدس العربي، لندف، 

 
 رئيس "الكنيست": إجراءات "شرعنة" البؤر االستيطانية بالضفة ستستمر .08

بإضفاء صفة  أكد رئيس "الكنيست" )البرلماف( اإلسرائيمي يولي ادلشتايف أف اإلجراءات المتعمقة: الناصرة
الشرعية عمى البؤر االستيطانية التي أقاميا المستوطنوف بدوف إذف رسمي مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية 

 الرسمية، لف تتوقؼ، وسيتـ العمؿ عمى شرعنتيا.
وقالت ادلشتايف، في تصريحات نقمتيا عنو وسائؿ اإلعالـ العبرية، خالؿ زيارتو لمنزؿ شقيؽ ناشط اليميف 

المتطرؼ بوعز البيرت الذي صدر بحقو أمر إبعاد عف الضفة، "أعدكـ بالعمؿ مف أجؿ وقؼ  اإلسرائيمي
 استصدار أوامر اإلبعاد بحؽ المستوطنيف".

 98/91/1193وكالة قدس برس، 
 

 ة"القدس الشرقي"في  "إسرائيؿ"يائير البيد: روح  .09
القدس "في  "إسرائيؿ"ؾ مستقبؿ" أف روح وزير المالية اإلسرائيمي وزعيـ حزب "ىنا ،القدس: اعتبر يائير البيد

عمى ضـ  "إسرائيؿ"ونقؿ عف البيد قولو مؤخرا في الواليات المتحدة ردا عمى سؤاؿ حوؿ اصرار  ."الشرقية
الؼ فمسطيني يعيشوف في القدس الشرقية: إسرائيؿ ليست مكانا ولكف أيضا مثالية، والقدس ىي جوىر  ٕٓ٘



 
 
 

 

 

           94ص                                    3191العدد:            99/91/1193السبت  التاريخ:

حسنا، أنا أتخمى عف القدس الشرقية. لكف ال يمكف لمدوؿ  عقالنية لمقوؿ:ىذه المثالية، ونعـ، ىناؾ أسباب 
 البقاء عمى قيد الحياة بدوف روح، وروح إسرائيؿ في القدس الشرقية.

 99/91/1193األياـ، راـ اهلل، 
 

 "اإلخواف" هاجـ تركيا ويتهـ أردوغاف بمعاداة السامي ة ودعـي العبرياإلعماـ  .21
صّب اإلعالـ العبرّي أمس الجمعة جاـ غضبو عمى تركّيا بعد أْف قامت صحيفة  :زىير أندراوس -الناصرة 

'واشنطف بوست' بنشر تقريٍر جاء فيو أّف تركيا كشفت عف عمد النقاب عف شبكة تجسس إسرائيمّية تعمؿ 
ووجيت صفعة قوية لعممية جمع المعمومات المخابراتية اإلسرائيمّية،  ٕٕٔٓداخؿ إيراف في أوائؿ عاـ 

اختارت أوسع الصحؼ العبرّية انتشاًرا في إسرائيؿ 'يديعوت أحرونوت' أْف تكتب عمى صدر صفحتيا و 
 األولى وبالبنط العريض واصفة الواقعة بالخيانة التركّية.

ونقمت الصحيفة عف دبموماسييف رفيعي المستوى في تؿ أبيب، قوليـ إّف القضية تبدأ برئيس الوزراء التركّي، 
 اف، فيو إنساف معاٍد لمسامّية ومؤّيد لحركة اإلخواف المسمميف.رجب طّيب أردوغ

وتابع الدبموماسيوف، الذيف رفضوا الكشؼ عف أسمائيـ، أّف ىذا األمر ُيمقي بظاللو عمى المؤسستيف األمنّية 
 والسياسّية في أنقرة، وىذا ىو السبب الذي أّدى إلى تدىور العالقات بيف تركًيا والدولة العبرّية.

تت الصحيفة إلى أّف إسرائيؿ الرسمّية التزمت الصمت، ولـ تّرد عمى ما ورد في الصحيفة األمريكّية، مع ولف
ذلؾ لفتت إلى أّف النشر في الصحيفة األمريكّية يتماشى ويتساوؽ مع ما كاف صّرح بو سًرا وزير األمف 

، حيث عّبر عف ٕٓٔٓـ اإلسرائيمّي السابؽ إييود باراؾ في العاشر مف شير آب )أغسطس( مف العا
 مخاوفو مف أْف يقوـ قائد المخابرات التركّية، حاكاف فداف بتزويد إيراف بالمعمومات السرّية.

وبحسب باراؾ، الذي تحدث دوف أْف يعمـ بأّف أقوالو ُتسّجؿ، إف فداف مؤّيد إليراف، وزاد قائاًل: ىناؾ الكثير 
ىذه المعمومات ستكوف بأيدي اإليرانييف ُمزعجة ومخيفة، عمى مف أسرارنا موجودة لدييـ، ومجّرد التفكير بأّف 

 حّد تعبيره.
وبحسب المصادر عينيا، فإّف التصّرؼ التركّي ليس مفاجًئا، بسبب تردي العالقات بيف أنقرة وتؿ أبيب، كما 

لمبنانّي وحماس، اتيموا قائد المخابرات التركّي بأّنو عمى عالقة وطيدة بالحرس الثورّي اإليرانّي، وبحزب اهلل ا
وبالتالي كانت فرضية العمؿ لدى األجيزة األمنّية في الدولة العبرّية، بحسب المصادر اإلسرائيمّية، بأّف كّؿ 
المعمومات السرّية التي ستصؿ إلى فداف ستجد طريقيا إليراف، وعميو فإّف األجيزة األمنّية في إسرائيؿ 

 شكوؾ حوؿ نواياه المناىضة إلسرائيؿ، عمى حّد تعبيرىا.تعاممت مع ىذا الرجؿ بحذر شديد وفي إطار ال
كما نقمت الصحيفة عف مصدر أمنّي رفيع في تؿ أبيب قولو إّف العالقات األمنّية بيف إسرائيؿ وتركّيا 
وصمت إلى الحضيض، وحسًنا أْف تكوف كذلؾ، ألّف تركيا تؤّيد إيراف وتعمؿ ضّد إسرائيؿ، كما قاؿ. عالوة 

صدر سياسّي وصفتو الصحيفة بأّنو عالي المستوى، إّنو آف األواف لكي تقوـ الواليات عمى ذلؾ، قاؿ م
سرائيؿ بإعادة تقييـ العالقة مع تركّيا، وتحديًدا ألّف تركيا تخرؽ العقوبات المفروضة  المتحّدة األمريكّية وا 

 عمى إيراف بشكؿ سرّي، وتقوـ بدعـ حماس في قطاع غزة وتنظيـ القاعدة في سورّية.
وتابع المصدر عينو إّف ىذا السبب الذي دفع إسرائيؿ إلى عدـ تقديـ االعتذار لتركيا حوؿ أحداث مرمرة، 
ولكف في آذار )مارس( مف العاـ الجاري وافقت تؿ أبيب عمى تمبية طمب الرئيس األمريكّي، باراؾ أوباما، 

ر السياسّية في إسرائيؿ قالت لمصحيفة الذي كاف في زيارة لتؿ أبيب وقّدـ نتنياىو االعتذار، ولكّف المصاد
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إّف أوباما غضب جًدا مف رئيس الوزراء التركّي ألّنو لـ يُقـ بتنفيذ تعيداتو وتعييف السفير التركّي الجديد في 
لغاء المحكمة التي تجري في تركّيا ضّد ضباط مف جيش االحتالؿ اإلسرائيمّي.  تؿ أبيب وا 

شير حزيراف )يونيو( الفائت ذكرت صحيفة 'حريات' التركية، أف  ولفتت 'يديعوت أحرونوت' إلى أّنو في
رئيس الموساد اإلسرائيمّي تامير باردو، قاـ بزيارة سرية إلى تركيا، اجتمع خالليا مع نظيره التركي حاقاف 

 فيداف.
لو مع رئيس وطبًقا لما نشرتو الصحيفة، التي لـ تنفو إسرائيؿ، فإّف باردو، طالب نظيره التركي، بتنظيـ لقاء 

الوزراء التركي، رجب طيب اردوغاف. وقالت الصحيفة: إف المقاء السري عقد في العاصمة التركية، وبحث 
 خاللو األوضاع في سورّية، والممؼ النووي اإليراني، واالحتجاجات ضد رئيس الوزراء التركي اردوغاف.

دوؿ مجاورة، بتشجيع االحتجاجات في  وأضافت الصحيفة: المقاء بحث أيضا احتمالية قياـ أجيزة مخابرات
مكانية زيادة التعاوف بيف البمديف إزاء  تركيا. كما تناوؿ التدخؿ اإليراني في الحرب األىمية في سورّية، وا 
األوضاع في سورّية. ُيشار إلى أّف باردو وفيداف، التقيا في مصر قبؿ عدة أشير، في إطار جيود تيدؼ 

ر، أثناء العممية العدواف اإلسرائيمّي في تشريف الثاني )نوفمبر( مف العاـ التوصؿ التفاؽ وقؼ إطالؽ النا
 الماضي، والذي استيدؼ قطاع غزة.

وكاف رئيس الموساد السابؽ، مائير داغاف، يتحفظ عمى رئيس جياز المخابرات التركية فيداف، ويتيمو بأّنو 
ر في وزارة األمف اإلسرائيمية يعتقدوف أّف أحد المقربيف مف الحرس الثوري اإليراني. كما أف مسؤوليف كبا

المخابرات التركية، سربت معمومات حصمت عمييا مف إسرائيؿ، إلى اإليرانييف. جدير بالذكر أّف تركّيا 
سرائيؿ وقعتا عمى اتفاقية التعاوف العسكرّي واألمنّي في  ، وتضمنت ٜٜٙٔشباط )فبراير( مف العاـ  ٕٗوا 

جراء التدريبات الجوية والبحرية، تبادؿ زيارات العسكرييف واأل سمحة والمعدات العسكرية في البمديف، وا 
بالتنسيؽ والتعاوف المشترؾ مع الواليات المتحدة األمريكية. إضافة إلى التعاوف األمني واالستخباري وما 

 ُيّسمى بمكافحة اإلرىاب.
ـّ اإلعالف عف بعض تمؾ البنود رسمًيا مثؿ إجراء التدريبات الم ـّ تسريب البعض وقد ت شتركة المحدودة، وت

اآلخر منيا في الصحؼ التركية واإلسرائيمية. وثمة بنود أخرى، تتعمؽ بطبيعة العالقات العسكرية ومجاالتيا 
وأىدافيا، بقيت سرية ولـ يعمف عنيا، وقد دأب المسؤولوف األتراؾ عمى التقميؿ مف أىمية تمؾ االتفاقية، 

ال تشكؿ تحالًفا بيف إسرائيؿ وتركيا، وليست موجية ضد طرؼ ثالث ىو  وكذلؾ عمى التأكيد عمى أّنيا
الطرؼ العربي واإلسالمي، وأّنيا تماثؿ اتفاقيات التدريب والتعاوف العسكرّي التي وقعتيا تركيا مع العديد مف 

ؼ العسكري الدوؿ. كما أّف وزير األمف اإلسرائيمّي األسبؽ، البروفيسور موشيو أرنس كاف قد صّرح بأّف الحم
بيف إسرائيؿ وتركيا قد غير موازيف القوى اإلقميمّية، عمى حّد قولو، عالوة عمى ذلؾ، ُيعتبر التحالؼ 
اإلسرائيمّي ػ التركّي، ركيزة مف ركائز السياسة األمريكّية في منطقة الشرؽ األوسط، وبالتالي فإّف الحمؼ 

ربية التي ظيرت في فترة الخمسينيات الميالدية، وُيَعد يمثؿ امتداًدا لسياسة األحالؼ الغربية في المنطقة الع
بمثابة ذراع متقدمة لتحقيؽ السياسة األمريكية في المنطقة، وينظر إليو عمى أّنو رأس حربة لالستعمار 

 األمريكّي في المنطقة.
 99/91/1193القدس العربي، لندف، 
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زىير أندراوس: أفادت القناة العاشرة في التمفزيوف اإلسرائيمّي الجمعة أّف عدد الجرحى مف  -الناصرة 
المعارضة السورّية المسمحة الذيف ُيعالجوف في مستشفى الجميؿ الغربّي بمدينة نياريا الساحمية، شماؿ الدولة 

حسب مدير المستشفى د. مسعد برىوـ، فإّف الجيش اإلسرائيمّي ىو جرحى، وب ٙٓٔالعبرّية وصؿ إلى 
المسؤوؿ عف عممية إحضار الجرحى إلى المستشفى، وىو المسؤوؿ أيًضا عف حراستيـ، مشّدًدا عمى أّف 
أكثرية الجرحى الذيف يصموف إلى المستشفى ُيعانوف مف إصابات خطيرة حتى خطيرة جًدا في الرأس. 

اثنيف مف الجرحى الذيف أحضرىـ الجيش بسيارات اإلسعاؼ التابعة لو، توفّيا في وكشؼ النقاب عف أّف 
 غرفة الطوارئ، قبؿ أْف يتمّكف الطاقـ الطبّي مف تقديـ العالج ليـ.

في السياؽ ذاتو، كشفت صحيفة 'يديعوت احرونوت' العبرّية وأّلوؿ مرة عف إقامة الجيش اإلسرائيمي 
لمجرحى السورييف الذيف يصموف عبر خطوط وقؼ إطالؽ النار بالجوالف  مستشفى ميداني سري يقدـ العالج

 العربّي السورّي المحّتؿ.
 99/91/1193القدس العربي، لندف، 

 
ر العماقة المصرية  "إسرائيؿ" .22  الروسية -تراقب بقمؽ تطو 

 األميركية في الوقت الذي لـ تخؼ فيو إسرائيؿ امتعاضيا مف االىتزاز الذي أصاب العالقات: حممي موسى
المصرية مؤخرًا، صارت تتابع باىتماـ وقمؽ تطورات العالقة بيف مصر وروسيا. وتوج العنواف الرئيس  -

، ذروة اإلفصاح عف ىذا االىتماـ في «الدب الروسي يعود إلى الشرؽ األوسط»، وىو «معاريؼ»لصحيفة 
فع روسيا إلى محاولة مؿء الفراغ، إسرائيؿ. واعتبرت الصحيفة أف تضعضع العالقات المصرية األميركية د
 برغـ أف موقفيا مف إسرائيؿ ليس ىو ذاتو موقؼ االتحاد السوفياتي سابقًا.

وتستذكر الصحيفة العالقات السوفياتية المصرية، التي فتحت في منتصؼ الخمسينيات الباب لمنفوذ 
سد العالي، ومشاريع حيوية أخرى السوفياتي في المنطقة العربية أواًل عبر صفقات السالح ثـ عبر تمويؿ ال

وأثر ذلؾ في إسرائيؿ. ونقمت عف خبراء قوليـ إنو ال يبدو أف الروس في وارد العودة لممارسة ذلؾ الدور أو 
أنيـ أصاًل قادروف عميو، لكنيـ في الوقت ذاتو مصمموف عمى تعزيز مكانتيـ في المنطقة ودفع ثمف مقابؿ 

 ذلؾ.
ذروة عممية شاممة ترمي العادة ترسيخ مكانتيا في »عيش في ىذه المحظة أف موسكو ت« معاريؼ»واعتبرت 

والحظت أف «. الشرؽ االوسط، والمحور المركزي الذي يموح في االفؽ لممناورة السياسية الروسية ىي مصر
البعد الميـ الجديد ىو إعالف واشنطف تجميد المساعدة العسكرية لمصر لعدـ رضاىا مف اجراءات الحكـ 

وتعتبر إدارة الرئيس األميركي باراؾ اوباما أف ىذه االجراءات «. اإلخواف المسمميف»ري ضد جماعة العسك
 تتناقض مع أسس الديموقراطية التي تأمؿ أف تقـو في مصر.

لكف ليس ىذا كؿ شيء بؿ ىناؾ اعتقاد بأنو يضاؼ الى ذلؾ، النجاح الروسي في سوريا، حيث تحولت 
بيف الواليات المتحدة ونظاـ الرئيس السوري بشار االسد في مسألة السالح  مبادرة الكرمميف الى تسوية

الكيميائي، والتي صعد بعدىا نجـ موسكو في المنطقة عمى حساب واشنطف وشجع الروس عمى السعي بقوة 
 أكبر إلعادة ترميـ مكانتيـ التاريخية في الشرؽ االوسط.
التي تعيشيا « اليزة»خارجية المصري نبيؿ فيمي عف وذكرت الصحيفة أف الروس يجدوف في كالـ وزير ال

عالقات بالده مع أميركا تشجيعًا لتوجييـ. ومف المقرر أف يصؿ إلى القاىرة مطمع الشير المقبؿ وزير 
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الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ وقد يتبعو في زيارة العاصمة المصرية الرئيس الروسي فالديمير بوتيف 
 نفسو.

ف سيرغي فرشنيف، وىو مدير قسـ الشرؽ االوسط في وزارة الخارجية الروسية، تناوؿ أ« معاريؼ»وأوضحت 
في المقاءات التي اجراىا ىذا االسبوع في إسرائيؿ تجميد المساعدات االميركية لمصر، وأعرب عف تخوؼ 

دولة عميؽ مف أنو اذا لـ يتمؽ المصريوف الماؿ مف مصادر بديمة فإف الوضع االقتصادي المتيالؾ في ال
 سيتدىور أكثر فأكثر، ويؤدي الى عدـ استقرار.

وأكد فرشنيف لمحادثيو اإلسرائيمييف أف وزير الخارجية الفروؼ سيصؿ بالفعؿ الى القاىرة قريبًا، بؿ تحدث 
عف أف روسيا تعتـز العمؿ عمى تطوير تعاونيا مع مصر. ومع ذلؾ شدد عمى أف موسكو تفيـ انيا لف 

لدعـ، الذي منحو في حينو االتحاد السوفياتي لمصر. وقاؿ في محادثات أجراىا تتمكف مف استعادة شدة ا
 «.لف نعود الى االياـ التي بنينا فييا سد أسواف»مع وزرائو اإلسرائيمييف 

وتناوؿ فرشنيف في محادثاتو في إسرائيؿ أيضًا الموضوع السوري. وبتقديره ليس واضحًا عمى االطالؽ أف 
ف يجمبوا الى المؤتمر المخطط لو في جنيؼ مندوبي المعارضة السورية المتنازعة، يتمكف األميركيوف مف أ

بيدؼ التفاوض مع مندوبي االسد عمى تسوية تؤدي لوقؼ العنؼ. وقدر أف الموعد المخطط لو لممؤتمر، 
 في بداية تشريف الثاني سيتأجؿ. وفي مسألة المصير الشخصي لألسد، فاجأ فرشنيف مضيفيو حيف قاؿ عمناً 

 إف المسألة ليست مثابة خط أحمر بالنسبة لمروس، وال تشكؿ االساس مف ناحيتيـ.
عمومًا، ومع تخوفات تؿ أبيب مف عودة روسيا الى الساحة بكؿ الزخـ، أوضح الروس بأف مجااًل واحدًا 

وع عمى االقؿ لف يتضرر، وىو التعاوف االقتصادي الذي يولوه اىمية. وكاف بوتيف نفسو طرح ىذا الموض
في لقائو مع نتنياىو في سوتشي في شير أيار الماضي. ومف المتوقع لرئيس الوزراء أف يفتتح مؤتمرًا 

 اقتصاديًا مشتركًا لمدولتيف يعقد في كانوف االوؿ المقبؿ.
واعتبر السفير اإلسرائيمي السابؽ في موسكو تسفي ماجيف أف روسيا تخوض معركة بقاء في المنطقة بدأت 

، حيث تدافع موسكو بشكؿ يائس عف المحور المعادي لمغرب في المنطقة، «الربيع العربي»ت مع بداية ثورا
وأوضح أف روسيا استغمت األزمة في سوريا «. حزب اهلل»ويضـ إيراف وسوريا و« محور الشر»وىو 

 لممواجية المركزية مع الغرب عبر منعو مف التدخؿ ىناؾ مف جية، وسعييا لبمورة حموؿ سياسية.
بر الموافقة الغربية عمى مؤتمر جنيؼ قمة نجاح الديبموماسية الروسية. لكف روسيا لـ تكتؼ بإدارة وتعت

ديبموماسية الحوار، بؿ استخدمت أيضًا ديبموماسية العناد عبر وقوفيا إلى جانب النظاـ السوري بقوة في 
 إليراف.« ٖٓٓس ا»المحافؿ الدولية مف ناحية، واستعدادىا لتقديـ السالح المتطور مف طراز 

ومف الجائز أف اندفاع إيراف لمحوار مع الغرب مف دوف وساطة روسية يشجع روسيا عمى محاولة اجتذاب 
مصر كدولة ذات الثقؿ األىـ في المنطقة العربية وأيضًا مع الدوؿ الخميجية. وتستغؿ روسيا في ذلؾ 

يد الدولي ولو بالتدريج. لكف روسيا، خالفًا اإلحساس المتزايد في العالـ بأف أميركا تفقد مكانتيا عمى الصع
 لمماضي، ال ترى في إسرائيؿ دولة ىامشية وتطمح لمواصمة التعاوف معيا.

 99/91/1193السفير، بيروت، 
 

 مميار دوالر عائدات مف الغاز خماؿ عقديف 61تتوقع  "إسرائيؿ" .23
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مساء الخميس إف الحكومة تتوقع تحقيؽ محمد خبيصة: 'قاؿ وزير المالية اإلسرائيمي، يائير البيد،  –القدس 
مميار شيكؿ  ٕٕٓإيرادات صافية مف الغاز الطبيعي الذي ستنتجو خالؿ السنوات العشريف القادمة بنحو 

 مميار دوالر(. ٓٙ)
وأضاؼ البيد، خالؿ حديث مع اإلذاعة العبرية الرسمية، إف حقوؿ الغاز السبعة الواقعة في مياىيا اإلقميمية 

ألؼ فرصة عمؿ في إسرائيؿ  ٕٓبيض المتوسط ستعود عمى خزينة الدولة، وستوفر نحو في البحر األ
 خالؿ السنوات المقبمة 'خصوصًا إذا أقمنا خطوط أنابيب عمى حدودنا الشمالية والجنوبية'.

ويعزو البيد إقامة خطوط األنابيب إلى إمكانية تصدير كميات كبيرة مف الغاز إلى قارة إفريقيا عبر خط 
لى أوروبا عبر خط يصؿ إلى مدينة نياريا  يصؿ إلى مدينة إيالت )الواقعة قبالة مياه البحر األحمر(، وا 

 )عمى الحدود مع لبناف والواقعة قبالة مياه البحر المتوسط(.
كما طالب البيد بضرورة اإلسراع في مد خط أنابيب إلى داخؿ إسرائيؿ، إلتماـ عممية توليد الكيرباء بالكامؿ 

ز الطبيعي، 'ما سيوفر عمى اإلسرائيمييف، وسيخفض مف تكاليؼ معيشتيـ، إال أف الموضوع قوبؿ مف الغا
 بالرفض مف طرؼ المعارضة اإلسرائيمية'.

 99/91/1193القدس العربي، لندف، 
 

 اإلسرائيمييف تؤيد سياسة نتنياهو بشأف إيراف أغمبيةاستطماع:  .24
مي أف "أغمبية بيف اإلسرائيمييف تؤيد سياسة رئيس الوزراء، أظير استطالع لمرأي العاـ اإلسرائي: يو بي أي

بنياميف نتنياىو، بشأف إيراف، وأف شعبيتو ما زالت مستقرة، فيما طرأ تراجع كبير عمى شعبية وزير المالية 
 رئيس حزب "يوجد مستقبؿ"، يائير لبيد.

الوا إف أداء نتنياىو في الحمبة % قٚٔوتبيف مف االستطالع الذي نشرتو صحيفة "ىآرتس" اليوـ الجمعة أف 
% أف أداءه لـ يكف ٖٕ% إف أداءه "جيد"، بينما رأى ٔٗالدولية في الموضوع اإليراني ىو "جيد جدا" وقاؿ 

 % أف أداءه ليس جيدا أبدا.ٜجيدا واعتبر 
يراف إلى  عدـ ويركز نتنياىو في خطاباتو عمى الموضوع اإليراني ودعا في أعقاب فتح حوار بيف الغرب وا 

بقاء الخيار العسكري وطالب باختبار تجاوب إيراف مع المطالب  تخفيؼ العقوبات االقتصادية ضدىا وا 
 الدولية مف خالؿ أفعاليا وليس تصريحات المسؤوليف فييا حوؿ البرنامج النووي الذي تطوره.
تاج سالح نووي ودأب نتنياىو عمى التيويؿ مف خطورة البرنامج النووي اإليراني وقاؿ إنو برنامج إلن

 سيستيدؼ إسرائيؿ قبؿ غيرىا.
% مف المستطمعيف إنو ال ينبغي وقؼ ٜٗوفي ما يتعمؽ بالمفاوضات بيف إسرائيؿ والفمسطينييف قاؿ 

% إنو ٖٛالمفاوضات بسبب ىجمات فمسطينية ُقتؿ فييا ثالثة إسرائيمييف خالؿ الشير األخير فيما قاؿ 
 يجب وقؼ المفاوضات.

% ٕٔ% إنو األنسب لمنصب رئيس الوزراء، مقابؿ ٖٙاستقرار شعبية نتنياىو، إذ قاؿ وأظير االستطالع 
 % فقط إف لبيد ىو األنسب لممنصب.٘قالوا إف رئيسة حزب العمؿ، شيمي يحيموفيتش، ىي األنسب، ورأى 

 % عف عدـ رضاىـ مف أدائو.ٖٗ% إنيـ راضوف مف أداء نتنياىو كرئيس لموزراء، بينما عبر ٗٗوقاؿ 
رز مف االستطالع التراجع الكبير في شعبية لبيد، الذي كاف مفاجأة االنتخابات العامة في بداية العاـ وب

% مف المستطمعيف إنيـ غير راضيف مف ٘ٚالحالي والتي خرج منيا كثاني أكبر حزب في إسرائيؿ، وقاؿ 
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الشيور الماضية، خالفا  أداء لبيد كوزير لممالية، ويعود ذلؾ إلى الضربات االقتصادية التي اقرىا في
 % إنيـ خائبو األمؿ منو.ٔ٘لتعيداتو عشية االنتخابات، وقاؿ 

ووفقا لالستطالع فإنو في حاؿ جرت االنتخابات العامة اليوـ فإف ثمة تغييرات ستطرأ عمى قوة األحزاب 
 نتخابات مقبمة.نواب بعد ا ٓٔنائبا في الكنيست اليـو إلى  ٜٔوأبرزىا تراجع قوة حزب "يوجد مستقبؿ" مف 

إسرائيؿ بيتنا" بقيادة نتنياىو كما ىي تقريبا وكأكبر كتمة في  -وتوقع االستطالع أف تبقى قوة كتمة "الميكود 
نائبا بعد  ٕٔنواب حاليا إلى  ٙالكنيست، كما توقع االستطالع أف يضاعؼ حزب ميرتس اليساري قوتو مف 

 ى حساب حزب "يوجد مستقبؿ".انتخابات مقبمة، ويبدو أف ىذه الزيادة ستكوف عم
 99/91/1193الحياة، لندف، 

 
 مؤسسات فمسطينية بأوروبا تطالب برفع الحصار عف مخيـ اليرموؾ .25

أعربت مؤسسات حقوقية أوروبية عف قمقيا الشديد إزاء ما أسمتو بػ"الوضع الكارثي" في مخيـ  :بروكسيؿ
، الذي قالت بأنو "دفع فاتورة باىظة منذ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف جنوب العاصمة السورية دمشؽ

اشتعاؿ األحداث في سورية قبؿ أكثر مف عاميف، وىو يرزح تحت حصار جزئي منذ تسعة أشير، بينما 
يومًا؛ عمى عشريف ألفًا مف سكانو جّميـ مف األطفاؿ والنساء  ٜٛأطبؽ عميو الحصار بصورة كاممة منذ 
اء داخؿ المخيـ". وأكدت ىذه المنظمات في بياف مشترؾ ليا اليـو والشيوخ، تقطعت بيـ السبؿ واضطروا لمبق

منزؿ، وىو يعاني  ٓٓ٘ٔ(، أف مخيـ اليرموؾ تعرض لمدمار الشديد وىدـ فيو ما يزيد عف ٓٔ-ٛٔالجمعة )
اليوـ مف انقطاع لمكيرباء واالتصاالت والماء، إلى جانب نفاد المواد الغذائية بداخمو بصورة كاممة، األمر 

دفع إماـ أحد المساجد داخؿ المخيـ إلباحة أكؿ لحـ القطط والكالب لممحاصريف مف أجؿ البقاء عمى  الذي
 قيد الحياة، في سابقة خطيرة تنذر بكارثة حقيقية. 

ودعا البياف المنظمات الدولية ذات الصمة بتحمؿ مسؤولياتيا تجاه ما يتعرض لو الالجئوف الفمسطينيوف في 
ألؼ مدني في مخيـ اليرموؾ، حيث  ٕٓ"إننا إزاء الخطر الذي يتيدد حياة أكثر مف مخيـ اليرموؾ، وقاؿ: 

تعتبر حياتيـ في دائرة الخطر الشديد، ويتيددىـ الموت جوعًا داخؿ المخيـ أو قتاًل بالقذائؼ والرصاص إف 
ا والمفوضية العميا ىـ حاولوا المجوء إلى خارجو، نطالب األمـ المتحدة والييئات التابعة ليا ممثمًة باألونرو 

لشؤوف الالجئيف بتحمؿ مسؤولياتيا، كما تدعو المؤسسات الموقعة المجنة الدولية لمصميب األحمر لمقياـ 
يجاد ممر إنساني آمف لدخوؿ المواد الغذائية والطبية لممخيـ, وحرية  بدورىا تجاه تأميف حياة المدنييف، وا 

لى المخيـ، وتحييد المدن  ييف ويالت ىذا الصراع. انتقاؿ األشخاص مف وا 
كما وتحمؿ المؤسسات الموقعة عمى البياف كاًل مف الحكومة السورية ومنظمة التحرير الفمسطينية والفصائؿ 
الفمسطينية عمى وجو الخصوص، وجامعة الدوؿ العربية المسؤولية عف العجز والتقصير في إيجاد حؿ 

 لمأساة المخيمات الفمسطينية عامة واليرموؾ خاصة".
والمنظمات الموقعة عمى البياف ىي: األمانة العامة لمؤتمر فمسطينيي أوروبا، مركز العودة الفمسطيني، 
لندف، مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية، لندف، التجمع الفمسطيني في ألمانيا، المنتدى الفمسطيني 

، السويد، التجمع الفمسطيني في في بريطانيا، المنتدى الفمسطيني في الدنمارؾ، مركز العدالة الفمسطيني
إيطاليا، المجمس التنسيقي لدعـ فمسطيف، النمسا، البيت الفمسطيني، ىولندا، المنتدى الفمسطيني في فرنسا، 
مؤسسة الحؽ الفمسطيني، إيرلندا، رابطة المرأة الفمسطينية، ألمانيا، الشبكة األوروبية لدعـ األسرى، الحممة 
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غزة، أوربيوف ألجؿ القدس، المبادرة األوروبية مف أجؿ إزالة المستوطنات األوروبية لرفع الحصار عف 
 والجدار، تجمع األطباء الفمسطينييف في أوروبا، ورابطة الميندسيف الفمسطينييف في أوروبا. 

 99/91/1193، المركز الفمسطيني لإلعماـ
 

 االستيطاف في الضفةعشرات اإلصابات خماؿ قمع جنود االحتماؿ لممسيرات المناهضة لمجدار و  .26
قمعت قوات االحتالؿ بالقوة مسيرات الضفة السممية التي خرجت ضد الجدار واالستيطاف ودعًما  :راـ اهلل

لمقدس ولألسرى في سجوف االحتالؿ، وتنديًدا بممارسات االحتالؿ اليمجية العدوانية. فقد قمع جنود 
ية، التي كاف عنوانيا "لبيؾ يا أقصى". واحتجزوا ( مسيرة المعصرة األسبوعٓٔ-ٛٔاالحتالؿ اليوـ الجمعة )
 مجموعة مف الناشطيف. 

وقاؿ منسؽ المجنة الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطاف في بيت لحـ، حسف بريجية: "إف ما يحدث اآلف في 
باحات المسجد األقصى مف اجتياحات المستوطنيف لمحـر في المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة ليو 

اؾ لحرمة األدياف، والمراد منو فرض حقائؽ عمى األرض لتقسيـ األقصى وترسيخ مفيوـ الدولة الييودية انتي
فيما بعد". كما أصيب العديد مف المشاركيف باالختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع، خالؿ قمع قوات االحتالؿ 

بجروح والعشرات باالختناؽ  لمسيرة بمعيف األسبوعية المناوئة لالستيطاف والجدار العنصر وأصيب مواطف
بالغاز المسيؿ لمدموع، واعتقؿ مصور صحفي خالؿ قمع قوات االحتالؿ لمسيرة بمعيف األسبوعية المناوئة 

 لالستيطاف والجدار العنصري. 
وأفادت مصادر محمية، بأف جنود االحتالؿ أطمقوا الرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط وقنابؿ الصوت 

، باتجاه المشاركيف عند وصوليـ إلى األراضي المحررة بالقرب مف الجدار العنصري، والغاز المسيؿ لمدموع
عاًما( بقنبمة غاز في القدـ والعشرات بحاالت اختناؽ بالغاز.  ٕٕما أدى إلى إصابة الشاب عبد اهلل ياسيف )

ا( أثناء عامً  ٛٔوأضافت المصادر أف جنود االحتالؿ اعتقموا المصور الصحفي مجدي عايد أبو رحمة )
 تصويره لممسيرة.

ورفع المشاركوف في المسيرة التي دعت إلييا المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف في بمعيف، األعالـ 
الفمسطينية، وجابوا شوارع القرية وىـ يرددوف اليتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة االحتالؿ 

طالؽ سراح األسرى والحرية لفمسطي ف. وتأتي فعالية اليوـ تضامًنا مع األسرى، وخاصة األسرى المرضى، وا 
وحممت المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف في بمعيف، حكومة االحتالؿ والمجتمع الدولي والمجنة 
الدولية لمصميب األحمر، مسؤولية حياة األسرى المرضى، ودعت جماىير شعبنا في كافة أماكف تواجده 

لعربية واإلسالمية وأحرار العالـ إلى االنتصار ألسرانا البواسؿ في معركة العزة والكرامة لفمسطيف. وأمتنا ا
كما قمعت قوات االحتالؿ مسيرتي كفر قدوـ والنبي صالح السمميتيف، حيث أطمؽ الجنود قنابؿ الغاز التي 

شارع الموصؿ إلى قرية النبي تسببت بحاالت اختناؽ عديدة بيف المتظاىريف. وقد أغمؽ جنود االحتالؿ ال
 صالح، والحقوا المشاركيف وأطمقوا عمييـ قنابؿ مسيمة لمدموع لتفريقيـ. 

 98/91/1193، المركز الفمسطيني لإلعماـ
 

 مستوطنوف يستولوف عمى أراض جنوب نابمس .27
 (، عمى مساحاتٓٔ-ٛٔذكرت مصادر محمية فمسطينية أف مستوطنيف صياينة استولوا الجمعة ) :نابمس

شاسعة مف أراضي الفمسطينييف في مدينة نابمس، شماؿ الضفة الغربية المحتمة. وأوضح مسؤوؿ ممؼ 
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االستيطاف في شماؿ الضفة، غساف دغمس، في تصريحات صحفية، أف مستوطنيف متطرفيف استولوا عمى 
شيرًا إلى أنيـ دونمًا مف أراضي الفمسطينييف بالقرب مف قرية عصيرة القبمية، جنوب نابمس. م ٕٓأكثر مف 

بدأوا بأعماؿ تمييد وتسوية لتمؾ الدونمات. ولفت دغمس إلى أف المستوطنيف قاموا بتسييج األرض التي تـ 
االستيالء عمييا، ووضعوا أعمدة كيرباء فييا تمييدًا إليصاؿ التيار الكيربائي ليا، مشيرا إلى أف األرض 

اف مخموؼ، والتي تقع في منطقة "البئر" في تعود لممواطف عيسى سميماف مخموؼ وشقيقو محمد سميم
عصيرة القبمية. وفي سياؽ ذي صمة ذكرت منظمة "السالـ اآلف" أف أعماؿ البناء في المستوطنات بالضفة 

% خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري بالمقارنة مع الفترة ذاتيا ٓٚالغربية والقدس المحتمة زادت بنسبة 
 .ٕٕٔٓمف العاـ 

 98/91/1193، المركز الفمسطيني لإلعماـ
 

 االحتماؿ يداهـ عدة بمدات بالخميؿ وينصب حواجز عسكرية .28
داىمت قوات االحتالؿ عدة بمدات بالخميؿ في جنوب الضفة الغربية وسيرت دوريات عسكرية في : الخميؿ

 شوارعيا، فيما نصيب حواجز عمى مداخميا واقتحمت عدة منازؿ.
ذنا وأفادت مصادر أمنية  فمسطينية لمراسؿ "قدس برس" أف قوة مف جيش االحتالؿ اقتحمت بمدات السموع وا 

 ويطا وبني نعيـ ونصبت حاجزا عمى جسر حمحوؿ وقامت بإيقاؼ المركبات والتدقيؽ ببطاقات المارة.
واقتحمت قوات االحتالؿ عدة منازؿ في مخيـ العروب قضاء الخميؿ وقامت بتفتيشيا والعبث بمحتوياتيا 

 سممت عدًدا مف الشباف بالغات لمقابمة مخابراتيا.و 
 99/99/1193قدس برس، 

 
 االحتماؿ يحوؿ غرؼ التحقيؽ إلى مسالخ .29

منتصر حمداف: قاؿ خبير فمسطيني متخصص في متابعة أوضاع األسرى، أمس، إف إدارة  -راـ اهلل 
 مبارؾ. سجوف االحتالؿ ضاعفت مف انتياكاتيا بحؽ األسرى رغـ حموؿ عيد األضحى ال

وأشار مدير مركز األسرى لمدراسات، رأفت حمدونة، إلى عدد مف األساليب التي تستخدميا سمطات 
االحتالؿ بحؽ األسرى مثؿ االستيتار الطبي والعزؿ االنفرادي، والحرماف مف الزيارات ومنع الدراسة ومنع 

الميمية، والنقؿ الجماعي، وأماكف إدخاؿ الكتب، وسوء الطعاـ كما ونوعًا، والتفتيش العاري واالقتحامات 
اعتقاؿ تفتقر ألبسط شروط الحياة اآلدمية. وقاؿ حمدونة إف أوضاع األسرى المرضى والمضربيف عف 

 الطعاـ ال تطاؽ في ظؿ عدـ الرعاية والعناية الصحية، واالستيتار بحياتيـ. 
ؿ أي فمسطيني بؿ يتحوؿ العيد إدارة السجوف ال تفرؽ بيف عيد ورمضاف ويوـ عادي عند اعتقا“وأضاؼ أف 

في غرؼ التحقيؽ إلى مسالخ تمارس فييا كؿ المحرمات، كالخنؽ بتغطية الرأس بكيس مموث، والحرماف 
، وعدـ تقديـ العالج، واستخداـ الجروح في التحقيؽ، والوقوؼ لفترات طويمة، ورش الماء البارد  مف النـو

تنفس، والتعرية، والضرب عمى الرأس واألماكف والساخف عمى الرأس ألوقات طويمة يصعب معيا ال
الحساسة، والشبح لساعات طويمة وألياـ، إلى جانب استخداـ أساليب اليز العنيؼ لمرأس الذي يؤدي إلى 
إصابة األسير بالشمؿ أو بعاىة مستديمة وقد يؤدي لموفاة في بعض األحياف، إضافة إلى التعذيب بالضغط 

 ”. النفسي
 99/91/1193، الخميج، الشارقة
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 العيد أياـفمسطينيو الداخؿ ينعشوف مدف الضفة خماؿ  .31

محمد خبيصة: عاشت مدف الضفة الغربية أياـ عيد األضحى  -راـ اهلل في  مراسؿ وكالة األناضوؿ
المبارؾ، بكثير مف الحياة، عمى غير عادة أعياد السنوات الماضية، بفضؿ التدفؽ الكبير القادـ مف المدف 

 مسطينية الواقعة داخؿ الخط األخضر )إسرائيؿ(. والبمدات الف
وامتألت شوارع مدف الضفة بالسيارات ذات الموحة الصفراء )لوحة أرقاـ كافة السيارات الواقعة داخؿ 
إسرائيؿ( عف تمؾ الخضراء )الفمسطينية(، ليقضي أصحابيا عطمة العيد في أسواؽ راـ اهلل، ونابمس، وبيت 

. وقضى اآلال ؼ مف فمسطينيي الداخؿ )المقيموف داخؿ إسرائيؿ( عطمة العيد في فنادؽ لحـ، وطولكـر
ومطاعـ ىذه المدف، والذيف أنعشوىا بحضورىـ عدة أياـ، الحياة االقتصادية ليذه المناطؽ المتميزة بحجـ 
أسواؽ أفضؿ مف المدف األخرى مثؿ جنيف وقمقيمية )شماؿ الضفة الغربية( والخميؿ )جنوب الضفة(، حيث 

ني ىذه األخيرة بيف فترة وأخرى مف ارتباكات سياسية بسبب وجود مئات المستوطنيف الذيف يسكنوف في تعا
 أحياء فمسطينية. 

وكاف مشيد تنقؿ 'عرب إسرائيؿ' إلى الضفة الغربية، قد تكرر خالؿ عيد الفطر الماضي، حينما زار نحو 
ادرة عف مكاتب السياحة والسفر العربية ألؼ منيـ مدف راـ اهلل ونابمس وبيت لحـ، بحسب أرقاـ ص ٓٓٔ

 داخؿ إسرائيؿ. 
 99/91/1193، القدس العربي، لندف

 
 درجة تضرب شماؿ فمسطيف 3.6بقوة  أرضيةهزة  .30

ضربت ىزة أرضية خفيفة، فجر اليـو السبت، مناطؽ شماؿ  -ترجمة خاصة -القدس دوت كـو -غزة
ة اإلسرائيمية. وقاؿ إسرائيميوف لوسائؿ إعالـ فمسطيف المحتمة وشعر بيا سكاف مناطؽ تقع تحت السيطر 

فجرا شعروا بيزة أرضية واستيقظوا عمى إثرىا مف النوـ وىـ بحالة مف  ٖٓ:ٕعبرية، إنو في تماـ الساعة 
الفزع والخوؼ الشديد. وذكر الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أف السكاف في مناطؽ 

حيرة الحولة شعروا باليزة األرضية الخفيفة التي ضربت المنطقة دوف أف ترد قريبة مف بحيرة طبريا وب
معمومات عف أي خسائر بشرية أو مادية. وقاؿ المعيد الجيوفيزيائي اإلسرائيمي إف مركز الزلزاؿ بحيرة 

 عمى مقياس ريختر، وأنو استمر لدقائؽ طويمة وشعر بو السكاف. ٙ.ٖطبريا بدرجة 
 99/91/1193، القدس، القدس

 
 الخميؿ: ترقوميا تودع م هولة جثاميف خمس طفمات قضيف اختناًقا داخؿ سيارة .32

الخميؿ: وّدع اآلالؼ مف أىالي ترقوميا والمحافظة، أمس ومساء أوؿ مف أمس، جثاميف الطفالت الخمس 
و بيذا مف عائمة فطافطة الالتي قضيف داخؿ سيارة، فيما أشارت مصادر مف النيابة العامة في بياف أصدرت

الخصوص إلى أف التحقيقات األولية في ظروؼ ومالبسات وفاتيف أظيرت موتيف اختناقا بسبب نقص 
 األوكسجيف داخؿ السيارة العائدة لمعائمة. 

 99/91/1193، األياـ، راـ اهلل
 

 إبماغ عائمة دهشة في "عيف الحموة" غرؽ أقارب لها في كارثة ليبيا .33
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شة الفمسطينية المقيمة في مخيـ عيف الحموة نبأ غرؽ وفقداف عدد مف تبمغت عائمة دى: المستقبؿ -صيدا 
اقاربيـ في كارثة غرؽ عبارة تقؿ مياجريف عبر المياه االقميمية الميببية والتي قضى فييا نحو مائتي 
فمسطيني غالبيتيـ مف النساء واألطفاؿ. واقيـ في حي طيطبا في المخيـ مجمس تقبؿ تعاٍز ألفراد عائمة 

الذيف قضوا في ىذه الكارثة في اعالي البحار، وىـ اساسًا الجئوف قديمًا مف بمدتي طيطبا والقباعة دىشة 
في فمسطيف الى مخيـ اليرموؾ في سوريا، ونازحوف حديثًا مف مخيـ اليرموؾ ىربًا مف الحرب الدائرة ىناؾ 

مف عائمة دىشة: ريـ أحمد خالد خرجوا قسرًا ينشدوف األمف واالستقرار والحياة الكريمة. وعرؼ مف الغرقى 
ىشة، ىبة أحمد خالد دىشة )زوجة محمد مأموف العمي( وابنتاىا سارة وناريماف. بينما عرؼ مف المفقوديف 
غادة محمود دىشة )زوجة احمد خالد دىشة( وشمس زوجة )شادي احمد خالد دىشة( وولداىا احمد وغادة. 

زاؿ تجري مع الجيات المعنية لكشؼ مصير مف تبقى مف ولفتت مصادر فمسطينية الى اف االتصاالت ال ت
 افراد ىذه العائمة.

 99/91/1193، المستقبؿ، بيروت 
 

 "شعر محمود درويش" حوؿ شكري ماضيكتاب جديد ل .34
، مع النص الشعري باعتباره بناء مف القيـ يشّيد "المؤسسة العربية لمدراسات والنشر"يتعامؿ ىذا الكتاب، عف 

 -يعكؼ عمى نصوص درويش الشعرية بيدؼ سبر التحوالت التي شيدتيا تجربتو الشعرية بواسطة المغة، و 
وىي تحوالت تنطوي عمى معادالت فنية وفمسفية  -مف أوؿ ما كتب وحتى آخر قصيدة ألقاىا، قبؿ رحيمو 

تدؿ عمى تغّير واتساع. يقؼ الكاتب عند نصوص معينة ليستخمص الرؤية لماىية الشعر، ولمعالقة بيف 
 الشعر والحرية وااليديولوجيا والتاريخ ليؤكد التنوع والغرابة.

 99/91/1193السفير، بيروت، 
  
 
 
 تيار االستقماؿ المصري: وفد مف فتح التقى بنا لماستفادة مف "تمرد" في إسقاط حماس .35

قاىرة مؤخًرا ذكر "تيار االستقالؿ المصري" اليوـ، الجمعة، أف وفًدا ممثاًل لحركة فتح زار مقر الحزب في ال
، ضمف جولة التقى فييا بمجموعة مف القوى السياسية المؤيدة لعزؿ الرئيس محمد مرسي، وذلؾ "بيدؼ 
االستفادة مف تجربتيا في نقؿ فكرة تمرد إلى األراضي الفمسطينية المحتمة، وتطبيقيا في قطاع غزة إلسقاط 

 حكـ حركة حماس.
فتح، يترأسو محمد الرجب )أبو خميؿ(، التقى المنسؽ العاـ  وأضاؼ التيار في بياف لو أف وفًدا مف حركة

 لمتيار لتينئتو بعيد األضحى المبارؾ، "وبحث سبؿ التعاوف بيف تيار االستقالؿ وحركة فتح الفمسطينية."
وأكد التيار الذي يرأسو المستشار أحمد الفضالي، رئيس جمعية "الشباف المسمميف" المؤيدة لعزؿ مرسي، أف 

ارة ىو "رغبة قادة حركة فتح باالستعانة بخبرات وسياسات تيار االستقالؿ الذي كاف أوؿ مف بدأ ىدؼ الزي
بالتمرد عمى حكـ محمد مرسي بتحرير أوؿ توكيؿ رسمي لمفريؽ عبد الفتاح السيسي والمحكمة الدستورية 

ـ حماس اإلخواني في العميا، في كانوف ثاني/ يناير الماضي، واستمياـ ونقؿ فكرة تمرد لتطبيقيا ضد نظا
 دولة فمسطيف"، وفؽ ما جاء في البياف

 99/91/1193، 48عرب
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 إرهابية"أعماؿ ػ"بالتحضير ل فمسطينياً  98 يتهـلبناف: القضاء  .36

القاضي صقر صقر أمس عمى الموقوؼ الفمسطيني  المبنانية ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
بجـر تأليؼ عصابة  "جبية النصرة"ريف فاريف بينيـ توفيؽ طو مف فمسطينيا آخ ٚٔوساـ أحمد نعيـ وعمى 

والتحضير لمقياـ بمثؿ ىذه األعماؿ. وأحاؿ صقر ادعاءه عمى قاضي  إرىابيةمسمحة بقصد القياـ بأعماؿ 
 إلىصدار مذكرة توقيؼ وجاىية بحقو سندًا ا  غيدا طالبًا استجواب نعيـ و  أبوالتحقيؽ العسكري األوؿ رياض 

 ، ومذكرات توقيؼ غيابية بحؽ الفاريف.اإلعداـ إلىدعاء التي تصؿ مواد اال
 99/91/1193، المستقبؿ، بيروت

 
 "حماس"المعارضة السورية مستاءة مف تقمبات ": األوسط"الشرؽ  .37

التدخؿ في الشأف الداخمي السوري »بيروت: طالبت المعارضة السورية حركة حماس الفمسطينية بعدـ 
، عمى خمفية تصريحات أطمقيا رئيس المكتب السياسي لحركة «تي تناضؿ مف أجمياواالىتماـ بالقضية ال

«. الجماعات التي تقاتؿ في سوريا إلى أف توجو البندقية إلى فمسطيف»حماس خالد مشعؿ أخيرا ودعا فييا 
 ، أكد قياديوف«إعادة تمتيف عالقتيا مع إيراف»في إطار « حماس»وفي حيف وضعت أوساط مراقبة مواقؼ 

 «.لمحؿ السممي في سوريا بما يضمف حرية الشعب وكرامتو»في الحركة استمرار دعميا 
العالمي، لكف ذلؾ ال يمنع « اإلخواف المسمميف»وعمى الرغـ مف أف حركة حماس تتبع سياسيا لتنظيـ 

ف اإلخوا»قيادييف إخوانييف في سوريا مف انتقاد مشعؿ عمى مواقفو. وقاؿ القيادي السوري في تنظيـ 
تقمبات الحركة حياؿ الموضوع »، مميـ الدروبي، وىو عضو المجمس الوطني السوري، إف «المسمميف

السوري ىو بمثابة نتيجة طبيعية لمظروؼ الدولية واإلقميمية والعربية التي يمر بيا الفمسطينيوف عادة التي 
 «.تدفعيـ إلى االنتقاؿ مف مركب إلى آخر وفؽ المستجدات التي تطرأ

التدخؿ في الشأف »باالبتعاد عف « حماس»قياديي « الشرؽ األوسط»لدروبي، في تصريحات لػونصح ا
عطاء التعميمات لممقاتميف عمى األرض ، منتقدا بشدة تصريحات مشعؿ األخيرة. وذكر بأف «السوري وا 

لتي طالبنا الثورة السورية بدأت سممية، لكف عنؼ النظاـ ووحشيتو دفعاىا لمتسميح، في حيف أف الطائفية ا»
وكاف مشعؿ قد أشار في تصريحات لو قبؿ أكثر «. مشعؿ باالبتعاد عنيا ناتجة بدورىا عف النظاـ وسموكو

، «مف حؽ الشعوب االنتفاض مف أجؿ حقوقيا، ولكف يجب أف يتـ ذلؾ بوسائؿ سممية»مف أسبوع إلى أنو 
 «.ائفي أيا كاف مصدرهضد العنؼ الط»في إشارة إلى مقاتمي المعارضة في سوريا، مؤكدا أنو 

أحد أبرز الفصائؿ التي تقاتؿ النظاـ السوري في ريؼ دمشؽ، « جيش اإلسالـ»ودفعت ىذه التصريحات 
جيش »وقالت الييئة السياسية لمقيادة العامة لػ«. االرتباط بإيراف»إلى توجيو انتقادات الذعة لمشعؿ واتيامو بػ

قصى مف خالد مشعؿ وأمثالو الذيف امتينوا المتاجرة أحرص عمى األ»األسبوع الماضي، إنيا « اإلسالـ
، «مف يمارس جياد المكاتب ال ينبغي أف يوجو النصائح لمف يتقمب في الخنادؽ»واعتبرت أف «. بقضيتيـ

 «.جيش اإلسالـ أقدر عمى تحديد أولوياتو وخياراتو، ويعمـ بالضبط لمف يوجو البنادؽ ومتى»مشيرة إلى أف 
بعد فترة عمى إعالف انحيازه إلى حراؾ الشعب السوري ووقوفو الكامؿ مع مطالبو  وجاءت تصريحات مشعؿ

اآلخريف، عمى غرار موسى أبو مرزوؽ ومحمود الزىار، « حماس»العادلة، متمايزا بذلؾ عف بعض قادة 
لألزمة بما يجنب الشعب والدولة في سوريا « وسطي»المذيف حافظا عمى موقفيما الداعي إلى حؿ سياسي 

 الت الصراع الدامي.وي
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وفي ىذا اإلطار، يتوقع الكاتب والمحمؿ السياسي المبناني، المواكب لمشأف الفمسطيني، عمي األميف أف 
، «الشرؽ األوسط»ويرى في تصريحات لػ«. تتبمور مواقؼ جناح مرزوؽ والزىار أكثر في المرحمة المقبمة»

، معربا عف اعتقاده «ؼ تسييؿ عودتيا إلى إيرافالحركة ستكوف أكثر حيادية بشأف الممؼ السوري بيد»أف 
ستشكؿ الحامي األساسي لمحركة بعد ىزيمة المشروع اإلخواني في مصر، خصوصا أف ذلؾ »بأف األخيرة 

 «.سيصب في مصمحة إيراف التي ستجد فصيال فمسطينيا ميما يؤمف غطاء لنفوذىا العربي
العالقة مع إيراف لـ »أف « الشرؽ األوسط»بركة لػ في لبناف عمي« حماس»في المقابؿ، يؤكد ممثؿ حركة 

وجود أي عالقة بيف ىذا »، نافيا «تنقطع وىي مرتبطة بالصراع العربي اإلسرائيمي ومشروع المقاومة
 «.التحالؼ االستراتيجي وموقؼ الحركة مما يجري في سوريا

والكرامة، ومنيا الشعب السوري، تأييد حماس لمطالب الشعوب العربية في الحرية »وفي موازاة إشارتو إلى 
تحّوؿ الصراع في سوريا إلى صراع »، يوضح بركة أف «لكف بطريقة سممية ومف دوف أي تدخؿ أجنبي

عسكري مسمح لـ يغير مف قناعات الحركة، بؿ دفعيا أكثر لتأييد التوصؿ إلى حؿ سياسي ال سيما أف 
 «.المسألة باتت أزمة إقميمية ودولية

يف النظاـ السوري وحركة حماس قد ساءت تدريجيا عمى وقع تطور األزمة السورية، وكانت العالقات ب
وخروج أعضاء مف مكتبيا السياسي مف العاصمة السورية. كما وجيت الكثير مف االتيامات لمحركة عمى 
أنيا ساعدت المعارضة السورية في التدريب وخصوصا عمى أسموب األنفاؽ والعبوات الناسفة األمر الذي 

 فتو مرارا.ن
 99/91/1193الشرؽ األوسط، لندف، 

 
  ف وسوريةالسعودية ترفض عضوية مجمس األمف احتجاجًا عمى "التخا ؿ" في فمسطي .38

أعمنت السعودية اعتذارىا عف قبوؿ عضوية مجمس األمف الدولي حتى يتـ إصالحو وتمكينو فعميًا : وكاالت
فاظ عمى األمف والسمـ العالمييف، وشكؿ الرفض مفاجأة وعمميًا مف أداء واجباتو وتحّمؿ مسؤولياتو في الح

بالغًا “لعدد كبير مف الدبموماسييف في األمـ المتحدة التي أكد أمينيا العاـ باف كي موف أنو لـ يتمؽ بعد 
مف السعودية بشأف رفض دخوليا مجمس األمف، بينما استغربت روسيا قرار الرياض، وقالت تركيا ” رسمياً 

 ـ الموقؼ.إنو يجب احترا
وأوضح بياف صادر عف وزارة الخارجية السعودية، أمس، أف بقاء القضية الفمسطينية مف دوف حؿ عادؿ 

عامًا التي نجـ عنيا حروب عدة ىددت األمف والسمـ العالمييف لدليؿ ساطع وبرىاف دافع عمى  ٘ٙػ ودائـ ل
 عجز مجمس األمف عف أداء واجباتو وتحمؿ مسؤولياتو.

جمس األمف في جعؿ منطقة الشرؽ األوسط خالية مف جميع أسمحة الدمار الشامؿ، سواء كما أف فشؿ م
بسبب عدـ قدرتو عمى إخضاع البرامج النووية لجميع دوؿ المنطقة مف دوف استثناء لممراقبة والتفتيش 

عًا وبرىانًا الحيمولة دوف سعي أي دولة في المنطقة إلى امتالؾ األسمحة النووية ليعد دلياًل ساط الدولي أو
 دافعًا عمى عجز مجمس األمف عف أداء واجباتو وتحمؿ مسؤولياتو.

حراقو بالسالح  وشددت الخارجية السعودية في بيانيا عمى أف السماح لمنظاـ الحاكـ في سورية بقتؿ شعبو وا 
دافع  الكيماوي عمى مرأى ومسمع مف العالـ أجمع ومف دوف مواجية أي عقوبات رادعة لدليؿ ساطع وبرىاف

 عمى عجز مجمس األمف عف أداء واجباتو وتحمؿ مسؤولياتو.
 99/91/1193الخميج، الشارقة، 
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 في مجاؿ االستيطاف "ضبط النفس" إلى "إسرائيؿ"ركؿ تدعو يم .39

ا ؼ ب: دعت المستشارة االلمانية انغيال ميركؿ إسرائيؿ الى اضبط النفسب في مجاؿ توسيع  -برليف 
فمسطينية، وذلؾ عقب لقاء الجمعة في برليف مع الرئيس الفمسطيني محمود المستوطنات في االراضي ال

 عباس.
وصرحت ميركؿ في مؤتمر صحافي مشترؾ مع محمود عباس اندعو إسرائيؿ الى ضبط النفس في مجاؿ 

 توسيع المستوطنات'.
ء في بالمئة في ورش البنا ٓٚافادت منظمة االسالـ اآلنب اإلسرائيمية الخميس عف زيادة بنسبة 

المستوطنات اإلسرائيمية بالضفة الغربية والقدس الشرقية خالؿ النصؼ االوؿ مف السنة الجارية بالمقارنة مع 
 .ٕٕٔٓالفترة ذاتيا مف العاـ 

 واغتنمت ميركؿ لقاءىا مع عباس لمتذكير بالتزاـ المانيا بمفاوضات السالـ وحؿ االدولتيف'.
 99/91/1193القدس العربي، لندف، 

 
 زور أوروبا لبحث السماـكيري ي .41

يعود وزير الخارجية جوف كيري األسبوع المقبؿ إلى أوروبا لمبحث في قضية : أ ؼ ب، سما -واشنطف 
سرائيؿ. وعمى الجانب اإلسرائيمي، أكد وزير الماؿ اإلسرائيمي، زعيـ حزب  يش »السالـ بيف الفمسطينييف وا 

ممية السالـ مع الفمسطينييف إلى أماـ بال كمؿ أو ممؿ، )ىناؾ مستقبؿ( يائير ليبيد أف حزبو سيدفع ع« عتيد
في وقت أعمف نائب وزير الدفاع داني دانوف رفضو إقامة دولة فمسطينية أو التوصؿ إلى اتفاقات مرحمية 

 مع الفمسطينييف.
وقالت الناطقة باسـ وزارة الخارجية األمريكية جنيفر بساكي إف كيري سيكوف في باريس بعد غد حيث 

قي وزير الخارجية السعودي سعود الفيصؿ ولجنة مبادرة السالـ العربية لمتباحث في استئناؼ عممية سيمت
السالـ، كما سيجري األربعاء محادثات في روما مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو تتناوؿ 

يس الحكومة اإليطالية ، إضافة إلى ممفي إيراف وسورية، وسيمتقي في روما رئ«مفاوضات الوضع النيائي»
ىناؾ سمسمة معمومات صحافية تؤكد أف المفاوضات لف تعقد أو ىي متوقفة. نحف »وأوضحت:  أنريكو ليتا.

، عممًا أف كبير المفاوضيف «مستمرة وىي جدية»، مضيفة أف ىذه المفاوضات «نختمؼ مع ىذه المعمومات
مف خالؿ مواصمة « تدمير عممية السالـ»مية بػالفمسطينييف صائب عريقات اتيـ الخميس الحكومة اإلسرائي

 االستيطاف في األراضي الفمسطينية.
 99/91/1193الحياة، لندف، 

 
 ال ي أعمنت تؿ أبيب عف اكتشافه بالقرب مف غزة نفؽاليزور  "إسرائيؿ"كي في يالسفير األمر  .40

نفؽ حركة حماس المؤدي مف  زار سفير الواليات المتحدة األمريكية لدى إسرائيؿ داف شابيرو: أ ش أ -غزة 
 قطاع غزة إلى إسرائيؿ.

وأفاد بياف لمسفارة األمريكية في تؿ أبيب، أوردتو صحيفة "جيروزاليـ بوست" اإلسرائيمية بأف زيارة شابيرو 
 تظير دعـ الواليات المتحدة ألمف إسرائيؿ وحقيا في الدفاع عف نفسيا.
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ؽ، مف الواضح أف ىذا النفؽ لو غرض واحد فقط: أال وقاؿ شابيرو في البياف "صدمت مما رأيت في النف
 وىو تنفيذ ىجمات إرىابية ضد مدنييف إسرائيمييف وكذلؾ جنود الجيش اإلسرائيمي".

وزعمت مصادر عسكرية إسرائيمية أنو ربما كاف اليدؼ مف النفؽ مياجمة الجنود اإلسرائيمييف أو خطفيـ أو 
ى إسرائيؿ مف أجؿ ارتكاب أعماؿ وحشية ضد مدنييف في القرى انتقاؿ مف وصفتيـ باإلرىابييف مف غزة إل

 والمدف الحدودية.
 99/91/1193الحياة، لندف، 

 
 1194بميوف دوالر في  751عمى النفط والغاز  العالمياإلنفاؽ  .42

 ٓ٘ٚأظيرت دراسة أمس أف العالـ سينفؽ نحو : رويترز، أ ؼ ب -أربيؿ، بغداد، فيينا، باريس، لندف 
، ستتواصؿ ٕٗٔٓبميوف يورو( العاـ المقبؿ لتزويد الكرة األرضية بالنفط والغاز. وفي  ٓ٘٘) بميوف دوالر

وفؽ وتيرة أقؿ ارتفاعًا وفؽ ما كشؼ معيد البحوث « االستكشافات اإلنتاجية»زيادة االستثمارات في مجاؿ 
تو مف  -االزارد  في مؤتمر صحافي في باريس. وقالت ناتالي« آي أؼ بي لمطاقات الجديدة»حوؿ الطاقة 

 «.إننا نراوح الخطى بعض الشيء بعد أربعة أعواـ مف نمو قوي»المركز: 
دوالرات لمبرميؿ أمس بفضؿ انخفاض الدوالر  ٓٔٔإلى « برنت»وارتفعت أسعار العقود اآلجمة لخاـ 

 ٖٓ.ٔ« رنتب»وبيانات النمو االقتصادي لمصيف في الربع الثالث التي جاءت موافقة لمتوقعات. وارتفع خاـ 
دوالر. وأشار محمموف إلى  ٔ٘.ٔٓٔسنتًا إلى  ٗٛدوالر لمبرميؿ وزاد الخاـ األمريكي  ٗٔ.ٓٔٔدوالر إلى 

ضعؼ الدوالر الذي يجري تداولو عند أدنى مستوى في ثمانية أشير ونصؼ مقابؿ اليورو وسمة عمالت 
 فضاًل عف بيانات قوية لمنمو االقتصادي مف الصيف.

النمساوية لمنفط والغاز بمقدار النصؼ في « أو إـ في»امش ربح التكرير لدى مجموعة إلى ذلؾ، انخفض ى
دوالر لمبرميؿ مع ارتفاع أسعار النفط الخاـ بينما انخفض إنتاجيا بسبب  ٚٔ.ٔالربع الثالث مف العاـ إلى 

 مشاكؿ أمنية في ليبيا واليمف.
ألؼ برميؿ مف المكافئ النفطي يوميًا في  ٕ٘ٚغ وأعمنت الشركة أف إجمالي إنتاجيا مف الييدروكربونات بم

بوجو عاـ انخفض اإلنتاج مقارنة بالربع »ألفًا في الربع الثاني. وقالت  ٜٕٚالربع الثالث انخفاضًا مف 
ضرابات في ليبيا واليمف  السابؽ السيما بسبب إغالؽ بعض منشآت اإلنتاج في أعقاب مشاكؿ أمنية وا 

 حيث نفذت الشركة أعماؿ صيانة واستبدلت بعض المعدات.« نيوزيمندافضاًل عف إغالؽ حقؿ ماري في 
وتقمصت أحجاـ المبيعات مقارنة بالربع السابؽ بسبب المشكالت التي حدثت في ليبيا وجداوؿ التحميؿ في 

في ليبيا عادة نحو عشرة بالمئة مف إجمالي إنتاج الشركة. ولفتت إلى « أو. أـ. في»تونس. ويشكؿ إنتاج 
ررت تسجيؿ تكاليؼ استثنائية قدرىا مئة مميوف يورو تقريبًا في الربع الثالث نتيجة خفض قيمة أحد أنيا ق

أصوليا في كردستاف العراؽ وبعض أصوؿ التجزئة في النمسا. وستصدر الشركة نتائجيا المالية في السابع 
 مف تشريف الثاني )نوفمبر(.

موقؼ إقميـ كردستاف نظرًا لما سيدره مف إيرادات تزيد في العراؽ، سيعزز خط أنابيب جديد لتصدير النفط 
سيكوف »عمى نصيب اإلقميـ مف إجمالي إيرادات العراؽ النفطية الذي يتمقاه مف بغداد. ووفؽ مصدر نفطي 

النفط محفزًا لالستقالؿ وليس سببًا لو. سيأتي االستقالؿ نتيجة االستفزاز واألوضاع في المنطقة وفي 
وقاؿ رئيس دائرة العالقات الخارجية في حكومة كردستاف، فالح مصطفى، عمى رغـ  «التوقيت المناسب.

 تقوية خط األنابيب لمموقؼ الكردي فإف أحالـ االستقالؿ يجب أف تكوف مضبوطة بالتفكير الواقعي.
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 99/91/1193الحياة، لندف، 
 

 %91لػ  بمصرالنقد الدولي: ارتفاع الديف العاـ  .43
الدولي صورة متباينة ألوضاع االقتصاد المصري، معتبرا أف الخطر الرئيسي الذي رسـ تقرير لصندوؽ النقد 

يواجو يتمثؿ في تزايد حالة عدـ اليقيف السياسي وتصاعد وتيرة العنؼ، األمر الذي مف شأنو أف يقمؿ الثقة 
 ويزيد الضغوط الخارجية عمى الميزانية.طبقا لألناضوؿ

يوليو الماضي،  ٖف انقمب الجيش عمى الرئيس محمد مرسي في وتوتر المناخ االقتصادي في مصر منذ أ
والذي لـ يكؼ أنصاره عف التظاىر في العاصمة القاىرة ومعظـ محافظات مصر، تنديدا باالنقالب 
العسكري"، ومطالبة بعودة الشرعية، ما دفع الحكومة المؤقتة االنقالبية بالتعاوف مع الجيش إلجراءات 

 ؼ القتمى وعشرات اآلالؼ مف المصابيف والمعتقميف.استثنائية راح ضحييا آال
% مف الناتج المحمي ٔ.ٗٔبحوالي  ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓوقدر صندوؽ النقد الدولي في تقريره، العجز في ميزانية 

 % مف إجمالي الناتج المحمي.ٜٓاإلجمالي، كما سجؿ الديف العاـ حاليا نحو 
 99/91/1193فمسطيف أوف اليف، 

 
 
 

 ي يستهدؼ الكتب المدرسي ة الفمسطينيةاليميف اإلسرائيم .44
 إعداد: عمر عدس

المتطرؼ، جيودًا حثيثة ومتصاعدة، لحذؼ التاريخ الفمسطيني مف كتب المناىج  اإلسرائيمييبذؿ اليميف 
المدرسية، إضافة إلى خنؽ أي صوت ييودي يتطرؽ إلى ذكر الحقوؽ الفمسطينية، وحؽ العودة بوجو 

 .افي جوناثاف كوؾخاص، كما يقوؿ الكاتب والصح
وصداـ  "إسرائيؿ""(، كتب جوناثاف كوؾ، مؤلؼ كتاب ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٛ، )"ديسيدينت فوْيْس "في موقع 
لخنؽ اآلراء المعارضة، إخضاع الكتب المدرسية لمرقابة،  اإلسرائيمييشتمؿ آخر جيود اليميف "، "الحضارات

في ما  -"إسرائيؿ"ت مزعجة حوؿ ماضي التي تثير تساؤال اإلسرائيميةوالسعي إلى إخماد صوت المنظمات 
 ."اإلسرائيمييفيبدو تصعيدًا لحرب تبتغي الييمنة عمى عقوؿ 

مؤخرًا، وجرى فيو  "تؿ أبيب"فقد حاولت المجموعات المتحالفة مع الحكومة منع مؤتمر دولي، تَـّ عقده في 
، "حرب االستقالؿ"باسـ  مييفاإلسرائيوالمعروفة لدى  -ٜٛٗٔعاـ  "إسرائيؿ"تدارس األحداث المحيطة بخمؽ 

 .ولدى الفمسطينييف باسـ النكبة
ـْ ِتْرتسو"وظير في الوقت ذاتو، أف إحدى المجموعات اليمينية المتطرفة المعنية، وىي حركة  ، كانت قد "إ

، متيمة إياىا بانتياؾ ”زوخروت“شرعت في حممة إلغالؽ المنظمة التي تقؼ وراء المؤتمر، وىي منظمة 
 ."إسرائيؿ"ورفض وجود  سرائيمياإلالقانوف 
: وىو حؽ مالييف الفمسطينييف اإلسرائيميةتتحّدى أعظـ المحرمات  -كما يقوؿ الكاتب- "زوخروت"ومنظمة 

مثؿ ىذا التحرؾ  اإلسرائيمييفبينما يعارض العديد مف  .ٜٛٗٔفي العودة إلى ديارىـ التي طردوا منيا عاـ 
 .اء عمى ييودية دولتيـبشراسة، ألنيـ يروف أنو يفضي إلى القض
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، إف المؤتمر الذي استغرؽ يوميف، كاف ينطوي عمى تيديد "زوخروت"وقاؿ ايتاف برونشتايف، مؤسس منظمة 
 .، كما قاؿ"فقد تدارسنا لممرة األولى، ما ىو أكثر مف مجّرد حّؽ العودة النظري" .لميميف بوجو خاص

حتى إف الالجئيف قّدموا في  .فية تطبيؽ العودةفي ىذه المرة، كاف التركيز األساسي عمى كي"وأضاؼ: 
 ."المؤتمر نماذج محاكاة بالحاسوب، حوؿ كيفية تطبيؽ العودة عمى األرض

، إذ يتزامف مع تجّدد المحادثات مع الفمسطينييف، "إسرائيؿػ"ويقوؿ الكاتب، إف توقيت المؤتمر محرج ل
مف القضايا األساسية التي تتطمب حاًل، ما إذا كاف ف .المتوقفة منذ فترة طويمة، بضغط مف الواليات المتحدة

 .بعد قياميا "إسرائيؿ"قرية دّمرتيا  ٓٓ٘ينبغي السماح لالجئيف بالعودة إلى أكثر مف 
وتسعى المجموعات اليمينية المقربة مف حكومة بنياميف نتنياىو، إلى وقؼ تمويؿ المنظمات التي تعتبرىا 

 .مؿ لحماية الحقوؽ اإلنسانية لمفمسطينييف تحت االحتالؿ، أو تع"إسرائيؿػ"شديدة االنتقاد ل
نشاطًا مناوئًا "ففي الصيؼ، قّدـ أحد أحزاب االئتالؼ الحاكـ تشريعًا، يطالب بوقؼ تمويؿ ما يدعوه 

مراقبة المنظمات غير "ىي منظمة -وقد استغمت جماعة يمينية ساعدت في صياغة التشريع  .""إسرائيؿػ"ل
 .لمتدليؿ عمى عدـ شرعية مثؿ ذلؾ التمويؿ األجنبي "زوخروت"مؤتمر  -"الحكومية

كما تعرضت الحكومة لالنتقاد الشديد لما تبذلو مف جيود متعاظمة لمتحكـ بالمنيج المدرسي، بقصد إزالة 
 .، الذيف يشكموف خمس عدد سكانيا"إسرائيؿ"اإلشارات إلى النكبة، وانتقاص حقوؽ الفمسطينييف مف مواطني 

انتقادات لمتعديالت التي أدِخمت عمى برنامج التربية المدنية، الذي يتعّيف عمى جميع التالميذ فقد ُوجيت 
ويعكس الكتاب المدرسي الجديد، أصداء التشريع الذي تجري  .دراستو الجتياز امتحاف الثانوية العامة

عب الييودي حصرًا، بأنيا وطف لمش "إسرائيؿ"صياغتو مف قبؿ أعضاء االئتالؼ الحاكـ، لُيحدِّد طبيعة 
 ."إسرائيؿ"ويؤكد أف الييود وحدىـ يممكوف حؽ تقرير المصير في 

وقالت ُمعّدة الدراسة التي تناولت التعديالت، ىميؿ بينسوف، وىي أستاذة لمتربية في جامعة بف غوريوف في 
ية، والميبرالية أف قيـ الديمقراط"و .متصاعد "نظاـ خوؼ"تشيد ظيور  اإلسرائيميةبئر السبع، إف المدارس 

كدولة  "إسرائيؿ"غير شرعية، وُمزعزعة لمكانة  ..وحقوؽ اإلنساف، ُتَعدُّ لدى المسؤوليف في الوسط التربوي
ف وجية النظر التي يجري الترويج ليا في التعميـ اآلف، يمينية بحتة .ييودية  ."وا 

لعممية إلعادة الالجئيف وفي مؤتمر حؽ العودة األخير، ناقش أكاديميوف محميوف ودوليوف الخطط ا
 ."إسرائيؿ"الفمسطينييف إلى 

 "إسرائيؿ"وكاف فرض قيود عمى دخوؿ المشاركيف في المؤتمر، يعني أف قمة مف الالجئيف الفمسطينييف خارج 
 اإلسرائيميةولكف العديد مف الالجئيف المحمييف، والفمسطينييف الذي يحمموف الجنسية  .تمكنوا مف الحضور

مف العودة إلى  -شأنيـ شأف الالجئيف اآلخريف-وعمى الرغـ مف جنسيتيـ، فيـ ممنوعوف  .شاركوا فعالً 
 ."تؿ أبيب"، الذي يحظى بمكانة مرموقة في ""إسرائيؿ"متحؼ أرض "وقد ُعقد المؤتمر في  .قراىـ

ريؼ ىي أوؿ منظمة لتع "التذكر" ، التي يعني اسميا بالمغة العبرية،"زوخروت"ويقوؿ الكاتب، إف منظمة 
في زيارات لمقرى  اإلسرائيمييفألوؼ  ،ٕٕٓٓ وقد أخذت منذ تأسيسيا عاـ .بالنكبة اإلسرائيمييفالييود 

المدمرة، وأقامت الفتات بالعبرية والعربية تبيِّف مواقع الشوارع، والمقابر، والمباني المندثرة، مثؿ المساجد 
 .والكنائس والمدارس

جموعة مف الوسائؿ التعميمية عف النكبة، وقامت بتوزيعيا عمى ، م"زوخروت"وكجزء مف ميمتيا، ابتدعت 
كما  .المعمميف، ولكف المسؤوليف في وزارة التعميـ، حظروا استعماؿ تمؾ الوسائؿ داخؿ الصفوؼ المدرسية

 ..أثناء وقتيـ الخاص "زوخروت"حاولت الوزارة منع المدرسيف مف المشاركة في ندوات 
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سجاًل لممحفوظات السينمائية، يوثؽ شيادات قدامى المحاربيف  "خروتزو "وفي العاـ الماضي، أنشأت 
ويتحدث كثيروف منيـ أماـ آالت التصوير لممرة األولى عف ارتكاب جرائـ  .ٜٛٗٔفي حرب  اإلسرائيمييف

 .حرب، وتنفيذ عمميات تطيير عرقي
اث المحيطة بتأسيس وتشكؿ نشاطات المنظمة تحديًا مباشرًا لجيود الحكومة لقمع النقاش حوؿ األحد

قبؿ وقت قصير مف تسمـ نتنياىو زماـ رئاسة الحكومة، أعمف أنو سيضع حّدًا  ،ٕٛٓٓ ففي عاـ ."إسرائيؿ"
 ."إف أوؿ ما سنفعمو، ىو َمْحُو النكبة"وفي إشارة لممنياج المدرسي، قاؿ:  .عف النكبة اإلسرائيمييفلتعمـ 

يحظر عمى المؤسسات، بما فييا المدارس والمكتبات وبعد ثالث سنوات، أقرت حكومة نتنياىو قانونًا 
 .العامة، تمقي أمواؿ حكومية، إذا أشارت إلى النكبة

التقميدية عف  "إسرائيؿ"المتصاعد، ونزعتيا إلى الصداـ في التشكيؾ في رواية  "زوخروت"وقد استعدى بروز 
 .استعدى عمييا الحكومة وأنصارىا ،ٜٛٗٔ حرب

في اليوـ الذي يحتفؿ فيو  "تؿ أبيب"في  "زوخروت"الشرطة مكاتب ففي العاـ الماضي، طوقت 
مف حضور  "زوخروت"، ويحيي فيو الفمسطينيوف ذكرى النكبة، لمنع أعضاء "استقالليـػ"ب "اإلسرائيميوف"

وقد اعتقمت الشرطة  .احتفاؿ، كانوا سيسردوف فيو أسماء القرى الفمسطينية المدمرة، في ميداف مركزي عاـ
 ."زوخروت"أعضاء  ثالثة مف

ـْ ِتْرتسو"، حركة شبابية يمينية ُتعرؼ باسـ "زوخروت"ويأتي في طميعة مياجمي  وقد قالت بونشتايف، إف  ."إ
 .الجماعة كانت تعمؿ بتنسيؽ وثيؽ مع الحكومة، في صياغة قانوف النكبة

الوكالة "ي عف طريؽ ، أف جزءًا مف تمويؿ تمؾ الحركة يأتاإلسرائيميةكما أظيرت التحقيقات اإلعالمية 
ومف المعروؼ أف الحركة وثيقة الصمة بوزراء  ."إسرائيؿ"، التي تتمتع بوضع شبو حكومي في "الييودية

بارزيف في الحكومة، مف بينيـ وزير الداخمية، جدعوف سار، الذي كاف المتحدث الرئيس في مؤتمرىا 
 .ٕٕٔٓالسنوي في 

عمى إلغاء  "إسرائيؿ"، حرضت متحؼ أرض "إـ ترتسو"ومف بينيا وقد ذِكر أف الجماعات اليمينية المتطرفة، 
 .، بما في ذلؾ شف حممة لمقاطعة المتحؼ في حاؿ انعقاد المؤتمر"زوخروت"مؤتمر 

، مع الحكومة عف كثب، "مراقبة المنظمات غير الحكومية"وقد عممت جماعة يمينية متطرفة أخرى، ىي 
لرئيس، مف الحكومات األوروبية، لممنظمات اليسارية ومنظمات عمى محاولة الوقؼ التاـ لمصدر التمويؿ ا

 اإلسرائيمية.حقوؽ اإلنساف 
في ىذه األثناء تتعرض الحكومة النتقادات شديدة في اآلونة األخيرة، لسماحيا لجماعة يمينية متطرفة 

لتالميذ المتحاف أخرى، ىي معيد االستراتيجيات الصييونية، بتعديؿ الكتب المستخدمة في المدارس لتييئة ا
 .شيادتيـ الثانوية، كجزء مف جيود ترمي إلى جعؿ المنيج قوميًا عمى نحو سافر

ولكف المعركة الرئيسة كانت حوؿ مساقات التربية المدنية، وىي الجزء الوحيد مف المنيج، الذي يعالج قضايا 
 .مثؿ الديمقراطية، وحقوؽ اإلنساف، والمساواة ومبادئ المواطنة الشاممة

، "ادار كوىيف"ي العاـ الماضي، تـ إنياء خدمة المشرؼ العاـ عمى منيج التربية المدنية في وزارة التربية، فف
 .عمى الرغـ مف عريضة وقعيا مئات معممي التربية المدنية، معارضة لمقرار

ستوف، وكاف قد تعرض النتقاد اليميف بسبب قيامو بنشر كتاب دراسي جديد، يتضمف إشارات إلى تقرير غولد
عمى ارتكاب جرائـ حرب، أثناء اليجوـ عمى ” إسرائيؿ“مبعوث األمـ المتحدة لتقصي الحقائؽ، الذي انتقد 

 .ٜٕٓٓ -ٕٛٓٓغزة في شتاء 
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 99/91/1193الخميج، الشارقة، 
 

 رواية "دوف كيشوت" الفمسطينية .45
 نقوال ناصر

لتحرير الفمسطينية "معركة" يصعب عمى المراقب التيرب مف المقارنة بيف ما يسميو مفاوض منظمة ا
المفاوضات التي يخوضيا منذ ما يزيد عمى عشريف عاما وبيف المعارؾ الخيالية التي يخوضيا بطؿ رواية 

 "دوف كيشوت" االسبانية الشييرة المنشورة في أوائؿ القرف السابع عشر.
لوىمية في رواية "دوف فنتيجة "معركة" مفاوض المنظمة كانت صفرا تماما مثمما كانت نتائج المعارؾ ا

 كيشوت".
وقد صّدؽ ىذا المفاوض الحكاية األميركية عف المفاوضات كما صدؽ "ألونسو كيخانو"، بطؿ رواية "دوف 
كيشوت"، قصص الفروسية التي أدمف عمى قراءتيا حتى صدقيا فقرر محاكاتيا متجوال في البالد حامال 

عاقا ومشيرا سيفا مثموما ويسير خمفو راكبا حمارا تابعو درعا قديمة ومرتديا خوذة بالية وممتطيا حصانا م
الساذج الذي صدؽ وعد سيده لو بتعيينو "حاكما عمى جزيرة" ليخوض معركة "طواحيف اليواء" متوىما أنيا 

 شياطيف ومعركة "األغناـ" متخيال أنيا جيش جرار.
بو إلى عالـ افتراضي حولت آماؿ ومثمما حوؿ الخياؿ الفياض لبطؿ الرواية كؿ العالـ الواقعي المحيط 

مفاوض المنظمة في الوعود األميركية إلى سراب يميث خمفو بعيدا عف المعارؾ الحقيقية التي تدور عمى 
 األرض التي تضيؽ مساحتيا تحت قدميو يوميا وتتحوؿ إلى رماؿ متحركة تكاد تبتمعو وشعبو وقضيتيـ.

ف المفاوضات الثنائية مع دولة االحتالؿ اإلسرائيمي التي وبينما يستعد المفاوض اليوـ لمجولة التاسعة م
استؤنفت بضغط أميركي وعربي أواخر تموز الماضي، منتشيا باالنتصار الورقي العتراؼ الجمعية العامة 
لألمـ المتحدة بفمسطيف دولة مراقبة غير عضو فييا، تستمر دولة االحتالؿ في تطبيؽ خططيا إلفراغ 

لمحتمة لنير األردف مف مواطنييا العرب في القدس وغور األردف والمنطقة المصنفة معظـ الضفة الغربية ا
"ج" في اتفاقيات أوسمو، حيث يزيد عدد المستوطنيف الييود اليوـ عمى عدد مواطني المناطؽ الثالث التي 

 تمثؿ معظـ مساحة الضفة.
غّير مفاوض المنظمة لغة ميثاقيا ومثمما غّير بطؿ "دوف كيشوت" طريقة حديثو ليتبنى لغة عصر الفرساف 

ليتبنى لغة ومصطمحات دولة االحتالؿ وراعييا األميركي في عصر ما يسمى "عممية السالـ"، وىي لغة ال 
يزاؿ فيميا مستعصيا عمى شعبو الذي تربى عمى لغة القرآف العربي المبيف، فيدؼ "معركتو" تغّير مف 

 ؿ ودولتو وباالتفاؽ معيما."التحرير" إلى "السالـ" بالتفاوض مع االحتال
وربما لـ يعد يمانع ىذا المفاوض لو اقترح عميو تغيير اسـ المنظمة التي يفاوض باسميا كممثمة شرعية 
وحيدة لشعبو مف "منظمة التحرير" إلى "منظمة السالـ" الفمسطينية، بينما يبدو "التحرير" و"السالـ" كالىما 

 مضى.أبعد اليـو مما كانا عميو في أي وقت 
وبالرغـ مف الفشؿ المحتوـ المتوقع لجوالت المفاوضات الثنائية المباشرة المستأنفة، وبالرغـ مف تصريحات 
طرفي التفاوض وعمى أرفع المستويات التي تتحدث عف وصوليا "إلى طريؽ مسدود"، وىو طريؽ لـ يكف 

وض المنظمة في اإلعالف عف أبدا مفتوحا كما أثبتت تجربة العقديف المنصرميف مف الزمف، يستمر مفا
استمرار التزامو بالمفاوضات كاستراتيجية واحدة وحيدة، ويقـو مبعوث السالـ األميركي لممفاوضات 
المستأنفة، مارتيف إنديؾ، ب"توسيع" فريقو ؿ"تسييميا"، كما أبمغ مؤتمرا ييوديا في الثالثيف مف الشير 
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توني بمير الذي كمؼ بوضع خطة "مبادرة اقتصادية الماضي، ويعمف ممثؿ المجنة "الرباعية" الدولية 
فمسطينية" جديدة بأف ىذه الخطة "سوؼ تكوف جاىزة في األسابيع القميمة المقبمة" كما قاؿ لصحيفة فايننشاؿ 

 تايمز البريطانية يـو الثالثاء الماضي.
يا حوالي أربعة مميارات وكاف وزير الخارجية األميركي جوف كيري قد أعمف عف ىذه "الجزرة" التي يبمغ ثمن

دوالر أميركي كػ"مكافأة" لمفاوض المنظمة عمى استئنافو المفاوضات. ومف المتوقع طبعا أف ال ترى خطة 
بمير النور إذا فشمت المفاوضات المستأنفة، أما إذا لـ تفشؿ فإف مصيرىا سوؼ يكوف عمى األرجح مثؿ 

دات األوروبية لمسمطة الفمسطينية التي "اختفت" بيف مميار يورو( مف المساع ٖ.ٕمميار دوالر ) ٔ.ٖمصير 
عمى ذمة الصنداي تايمز البريطانية يوـ األحد الماضي نقال عف تقرير جديد  ٕٕٔٓو ٕٛٓٓعامي 

 لممجمس األوروبي لمدققي الحسابات في لوكسمبورغ.
في مجمس األمف القومي فقد انضمت جولي سوير الدبموماسية المحترفة والمديرة السابقة ؿ"الخميج الفارسي" 

" كمستشار اقتصادي، USAID –إلى فريؽ إنديؾ كمساعدة متجولة لو، وىادي عمرو مف "يو اس ايد 
ومايكؿ يافي الخبير في مراقبة التسمح لالتصاؿ مع جامعة الدوؿ العربية والمجنة "الرباعية" الدولية وغيرىما 

نية" التي ليا عالقة ب"عممية السالـ"، بينما يقـو مف المنظمات، وديفيد وولش الخبير في القضايا "األم
جنراؿ المارينز المتقاعد الذي كاف قائدا عسكريا في افغانستاف والقيادة المركزية األميركية جوف أليف بإجراء 

 "حوار" مع جيش االحتالؿ اإلسرائيمي حوؿ "المتطمبات األمنية" لدولة االحتالؿ.
شترؾ ىو التوصؿ إلى اتفاقية وضع نيائي وليس إلى اتفاقية انتقالية"، كما وبينما يعمف إنديؾ أف "اليدؼ الم

يطالب مفاوض المنظمة، يضغط كبير مفاوضي االحتالؿ، اسحؽ مولخو، في اتجاه "ترتيب انتقالي" مؤقت، 
ومف أجؿ ايجاد "طريؽ ثالث" يتفؽ عميو الطرفاف، يستعد "الوسيط" األميركي، كما كتب المحمؿ السياسي 

سرائيمي بف كاسبيت في الخامس عشر مف الشير الجاري، لطرح "اقتراح وساطة"، في شكؿ "إعالف اإل
مبادئ"، يضع "خريطة توضح الخطوط الرئيسية مف دوف الدخوؿ في التفاصيؿ، ألف الشيطاف يكمف في 

فاوضيف، التفاصيؿ كما نعرؼ"، وسوؼ ينتظر الوسيط األميركي حتى كانوف الثاني المقبؿ لعرضو عمى المت
أي قبؿ ثالثة اشير مف انتياء الشيور التسعة المعمنة كسقؼ زمني لممفاوضات المستأنفة، وىو الموعد 

 الذي أعمنت تسيبي ليفني، رئيسة الوفد المفاوض لدولة االحتالؿ، يـو األربعاء الماضي أنو "ليس مقدسا".
وؿ مف الناحية العممية إلى اتفاؽ ولـ يكتب كاسبيت أف "إعالف المبادئ" األميركي المنتظر سوؼ يتح

انتقالي مؤقت يمنح دولة االحتالؿ وقتا إضافيا وغطاء سياسيا الستمرارىا في سياسة توسيع وتسريع 
% خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي بالمقارنة مع ذات ٓٚاستعمارىا االستيطاني الذي ارتفع بنسبة 
 ف"(.الفترة مف العاـ المنصـر )منظمة "السالـ اآل

في مقاؿ ليا نشر في الشير الثامف مف العاـ الماضي قالت فمورياف كوىف إف "السالـ" بالمفيوـ الغربي قد 
تحوؿ إلى "أداة فعالة إلضفاء الشرعية عمى التدخالت الدولية والسياسات العنيفة" و"حروب تغيير األنظمة"، 

لسالـ لمخاسريف" و"ليظؿ السالـ الدائـ بيف بحيث"فقد السالـ مضمونو التحرري"، "ليترؾ السالـ عمميات ا
 األنداد مراوغا وتظؿ سياسات السالـ تمرينا في إدارة األمف".

وتظؿ مفاوضات منظمة التحرير مع دولة االحتالؿ خير نموذج ليذا المفيـو الغربي لمسالـ مع أف كوىف 
ة" عمى االحتالؿ العسكري في مقاليا لـ تتطرؽ إلييا، فيي مفاوضات "لمسالـ" أضفت وتضفي "الشرعي

واالستعمار االستيطاني، وتحولت إلى عممية "إدارة" ألمف االحتالؿ ودولتو، وكاف ويظؿ وسوؼ يظؿ 
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"الخاسروف" الوحيدوف فييا ىـ المنظمة ومفاوضوىا وشعبيـ وقضيتيـ العادلة طالما ظموا منساقيف إلى 
 مفيـو غربي لمسالـ ال يعتمد العدؿ أساسا لو.

واية "دوف كيشوت" الفمسطينية كارثية ومأساوية مف دوف نياية منظورة، بينما تستمر الرواية وتستمر ر 
االسبانية األصمية التي انتيت فصوليا بموت مؤلفيا مصدر متعة لشعبيا تخفؼ عنو إف حمت بو كارثة أو 

 مأساة.
 98/91/1193فمسطيف أوف اليف، 

 
 
 
 
 

 تأثير هدـ األنفاؽ عمى األسمحة في غزة .46
 دناف أبو عامرع

 عف الفمسطينية األوساط تحّدثت وسيناء، غزة بيف نفؽ ألؼ عف يزيد ما ىدـ المصري الجيش باشر أف منذ
 وأصدرت القطاع. في المعيشي الوضع تدىور و األسعار في ارتفاع مف عنيا نتج وما االقتصادية األضرار
 ضوع.المو  ىذا حوؿ واإلحصائيات باألرقاـ موثقة دراسة حماس حكومة
 والتكتـ سّريتيا بسبب والتحميؿ، بالكتابة حقيا األنفاؽ ىدـ عمى المترتّبة التأثيرات إحدى تستوفي لـ ولكف

 مف األنفاؽ تدمير تأثير وحجـ غزة، في الفمسطينية لمفصائؿ األسمحة بإيصاؿ الناحية ىذه وترتبط حوليا.
 في الفادح النقص لتعويض المبذولة جيودىـ إلى ةباإلضاف بالسالح، الفمسطينييف تزّود عمى الفعمية الناحية
 قد وكاف"المونيتور" .إسرائيؿ مع القادمة المواجية مسار عمى األمر ىذا تأثير وكيفية والذخيرة، األسمحة
 تدميرىا. قبؿ األنفاؽ عبر األسمحة تيريب طرؽ سابؽ تحميؿ في ناقش
 األوكسجيف" "أنبوب أنيا عمى األنفاؽ الفمسطينية ؿوالفصائ الّسالح تجار بيف غزة في الشائعة العبارة تصؼ
 تضع لـ ٕٕٔٓ نوفمبر في غزة عمى األخيرة الحرب أفّ  واقع عبر أىميتيا تظير و األسمحة. لتيريب
 األنفاؽ عبر األسمحة تيريب لوقؼ حثيثة جيود ببذؿ مصر مف تعيداً إسرائيؿ  أخذت أف بعد إال أوزارىا
 القادمة. لمجولة تحضيراً  ماسح قّوة تنامي مف تخوفاً  وذلؾ

 
 الساحؿ البحري• 
 لتيريب المتوسط البحر ااستخداـ إلى تميؿ األخرى الفمسطينية واألجنحة حماس أف يبدو األنفاؽ، تدمير بعد

 أكثرإسرائيؿ  أعمنت ما عمى، كمـ، ٓٗ عمى طولو يزيد بحرياً  ساحالً  غزة قطاع يمتمؾ إذ، األسمحة بعض
 باألسمحة المحّممة السفف باعتراض قياميا عف دافع الذي نتنياىو" "بنياميف حكومتيا سرئي لساف مّرةعمى مف

 أأسمحة. تيريب محاولة دوف مف يوـ يمر ال أّنو ويذكر غزة. إلى المتوّجية والذخيرة
 األسمحة لتيريب البحر استخداميا، تنفي أو غزة في "المونيتور" التقاىا التي العسكرية المصادر تؤكد ولـ

 الحممة لمواجية بػ"النوعية" وصفتيا بأسمحة التزّود حقيا مف إف بالقوؿ مكتفية الميّدمة، األأنفاؽ كبديٍمعف
 القادمة. يةسرائيماإل العسكرّية
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 خاّصة حاويات في غّزة إلى تيّرب أخرى وأسمحة صواريخ إفّ  لمقوؿ يةسرائيماإل الدفاع بوزارة األمر ىذا دفع
 محدد بعد عمى براميؿ تمقى كذلؾ،. البحر عرض في ولبنانّية مصرّية موانئ مف ةقادم سريعة زوارؽ تتركيا

 أّنو عمماً  غزة، شاطئ نحو بيا لتقذؼ واليوائية المائية التيارات لحركة دقيقة قياسات إلى استناداً  البحر في
 صغيرة. وياتحا عف بحثاً  الساحؿ مف سنتيمتر كؿ مراقبة يمكف ال إذ العمميات ىذه وقؼ جدا الصعب مف
 مطاردة عمميات مف يةسرائيماإل البحرية الزوارؽ بو تقوـ ما أفّ  غزة في أمنية أوساط مف "المونيتور" وعمـ

 في يثبت لـ ما وىو األسمحة تيريب عمى يتعاونوف بأنيـ اشتباىيا إلى يعود الفمسطينييف لمصياديف ومالحقة
 ضية.الما األشير خالؿ في الصياديف اعتقاؿ حاالت مف أي

 أنفاقاً  وىيتحفر الميدمة لألنفاؽ صيانة بأعماؿ األخيرة األياـ في قامت حماس أف يسرائيماإل الجيش وصّرح
 غزة. إلى األسمحة إليصاؿ البديمة الخيارات النعداـ نظراً  جديدة

 
 
 المواجهة القادمة• 

 : أف تتوّقع التي العسكرية لقاعدةا تتبنى الفمسطينية القوى إف غزة في "المونيتور" التقاه ميداني قائد يقوؿ
 استيدفت التي حماس أف يعني ما السابقة"، المواجية انتيت حيث مفإسرائيؿ  مع القادمة المواجية "تبدأ

 أبعد. بمدف تبدأ ثـ بقصفيما، القادمة المواجية تبدأ قد ،ٕٕٔٓ حرب أواخر أبيب وتؿ القدس مدينتي
 "ٗٓٚ "سي طراز مف الصنع صينية بصواريخ التزّود اياحماسنو  عف يةإسرائيم أوساط تحّدثت، ىنا، مف

 الوضع تغيير شأنيا مف لمصواريخ موجية رادار ومنظومات كـ، ٖ٘ مداىا يبمغ لمسفف مضادة وأخرى
 السفف استيداؼ عمى األسمحة ىذه قدرة بسبب الجانبيف، بيف العسكري بالتوازف واإلخالؿ غزة، في العسكري

 ية.سرائيماإل الغاز ومنشآت المنطقة في تبحر التي
 ،مدينة غزة نّفذتو كتائب القّساـ في عسكرياً  عرضاً  الماضي سبتمبر ٘ٔ بتاريخ "المونيتور" وحضر

 جديدة مواجية أي قواعد ستغّير خطوة في "ٚ "ساـ نوع مف لمطائرات مضادة صواريخ خاللو في وعرضت
 السالح. مف النوع ىذا حماس فييا تعرض التي األولى المّرة ىذه وكانت .إسرائيؿ مع

 أنيا الحقاً  يتبّيف مختمفة، مناطؽ في متواصمة انفجارات أصوات واآلخر الحيف بيف غزة قطاع سّكاف ويسمع
 وعتادىـ، أسمحتيـ دّقة مف لمتأكد العسكريوف حماس نشطاء بيا يقوـ صاروخية وتجارب عسكرية تدريبات
 الناسفة. والعبوات الصواريخ رأسيا وعمى

 التي األسمحة ألىـ مراجعة خالؿ مف تتضح األنفاؽ ىدـ جّراء غزة داخؿ السالح في النقص أوجو عؿول
 مف الميّرب "غراد"، صاروخ أىميا: ومف ،ٕٕٔٓ أواخرإسرائيؿ  مع السابقة المواجية في حماس استخدمتيا

 مداىا يصؿ التي الصنع اإليرانية "فجر" وصواريخ كـ، ٓٗ مداه يبمغ مطّور "كاتيوشا" صاروخ وىو الخارج
 ناسفة، وأأحزمة لممدرعات، مضادة وعبوات ىاوف، وقذائؼ، الصنع المحميّ  M75 وصاروخ كـ، ٘ٚ إلى

 الرشاشة واألسمحة المعروفة، جي" بي "آر قذائؼ إلى باإلضافة مترًا، ٓ٘ٔ إلى مداىا يصؿ اليدوية وقنابؿ
 لمطائرات. المضادة والرّشاشات الخفيفة،

 
 نقصال تعويض •

 والقادمة الحالية المرحمة في الّموجستي التحضير أف غزة في المسّمحة األجنحة مصادر مف "المونيتور" عمـ
 وتدميرىا. األنفاؽ إغالؽ بعد وذلؾ، وتطويرىا، ذكرىا السابؽ العسكرّية والعتاد األسمحة تصنيع عمى مرتكز
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 اإلمكانيات في منو تعاني الذي كبيرال النقص تعويض إلى غزة في العسكريوف وشركاؤىا حماس وتسعى
 عمى سواء المجاؿ ىذا في تقّدـ تحقيؽ حماس استطاعت و. فّعالة بديمة وسائؿ ابتكار عبر وذلؾ التسّمحية
 قادرة ناسفة وعبوات وأحزمة والدبابات الطائرات مضادات وحيازة الصواريخ و الناسفة والعبوات القنابؿ صعيد
 في غزة عمى األخيرتيف الحربيف انتياء ومنذ مرتقبة. مواجية أي في يسرائيمإلا البريّ  التقّدـ عرقمة عمى
 يكوف بحيث العتاد، مف كبيرة كمّيات تخزيف عبر وقائّية تدابير حماس اّتخذت ،ٕٕٔٓ و ٕٛٓٓ عاميّ 
 والمعّدات الوسائؿ عمى باالعتماد وذلؾ، آخر، ىجـو وقع حاؿ في والقتاؿ الصمود عمى قدرة لحماس
 وتخزينيا. منيا كبيرة كميات بتصنيع نجحت قد حماس كانت و فرة.المتو 

 في مسبوؽ غير عبرارتفاع ترجـ األنفاؽ تدمير بعد غزة داخؿ السالح" "سوؽ أزمة مف آخر جانب واّتضح
 تضاعفت األسمحة بعض أأسعار إف قاؿ الذي السالح تجار أحد مع لقاءً  "المونيتور" أجرى األسمحة. أسعار
 قبؿ دوالر آالؼ ٖ كاف أف بعد دوالر آالؼ ٘ إلى األمريكية "ٙٔ"إـ بندقية سعر ووصؿ %ٓٓٔ بنسبة
 قطّ  يتجاوز لـ أّنو عمماً  دوالر ٕٓٓ٘ إلى فوصؿ الروسي "كالشينكوؼ" رشاش سعر أّما. األنفاؽ أزمة

 %.ٕٓٓ بنسبة والرصاص الذخيرة أسعار وارتفعت. دوالر ٓٓ٘ٔ
 والذخيرة السالح قطع في الكبير والنقص الشح في األنفاؽ يدـل األبرز النتيجة "تمّثمت وأضاؼ:

 حيازتو يمكنيا ما كؿّ  عمى لالستحصاؿ حثيثاً  جيداً  تبذؿ غزة في المسمحة الفصائؿ يجعؿ مما والمتفجّرات،
 وامتالكو".

 96/91/1193 المونيتور،
 

 القدس ليست بحاجة إلينا؟ .47
 بشارة مرىج

وة المقاء بيف الشعوب واألمـ، إنيا قمب العالـ الذي نبض منذ فجر القدس وجو الحضارة اإلنسانية، وصف
 التاريخ.

 رسالتيا خالدة عمى مدى الدىور، ترسـُ السالـ، وُتحيي األمؿ، وترتقي بالناس إلى األسمى.
لكف في غفمة مف الزمف تراخى الحماة وتوارى المموؾ والرؤساء فاستولت عمييا قوى التعصب والعدواف 

فأمست القدس قيمة منسية تُذكر في المناسبات وتذكرنا كيؼ يكوف االنسالخ عف التاريخ والديف واالحتالؿ 
والذات. كأنيا قفر في متاىات الغربة، أو مدينة غريبة في مدارؾ الرؤية، أو بقايا ذكرى تنازع داخؿ خياؿ 

كانتيا مقدسة لدى ، وما عمموا إف جوىرىا واحد في كؿ زماف وم«يمدىـ في طغيانيـ يعميوف»يتمرد. 
 األدياف.

ذا نجح االحتالؿ في تشويو المعالـ، ومصادرة الحقوؽ، وتزوير الحقائؽ ومحاصرة األطفاؿ، وتيجير  وا 
بالرماح المسنونة، « لمقيامة»العائالت، وانتياؾ الحرمات، وطعف األقصى بالخناجر المسمومة، والتعرض 

لف ينجح في إسقاط ميابتيا وقداستيا. فالقدس لف تسقط فإنو لف ينجح في اقتالعيا مف قموبنا وعقولنا، و 
ميما أشاح بأنظارىـ مف تعيدوا حماية المقدسات واألكناؼ والحجارة العتيقة التي تنطؽ بمساف الرسؿ 

 واألنبياء، وتسجؿ مآثر الذيف ساروا عمى طريؽ صالح الديف واألبرار والصالحيف.
نازليا، وزلزلوا مف شرفاتيا، وميما غّيروا مف عناويف، وميما فميما جّرحوا في جبينيا، وميما دّكوا مف م

فتحوا مف زنازيف، وميما حفروا مف أنفاؽ وميما نقضوا مف اتفاؽ ستبقى القدس بإرادة أبنائيا وأبناء فمسطيف 
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 وكؿ األحرار درة المدائف، وألؽ الزماف عصية عمى الغزاة والمارقيف، تئف مف األلـ وال تستغيث، تنزؼ دماً 
 وال تستجير.

يمانو ال يعوزه شيء. نحف الذيف نحتاج إلى القدس  القدس ليست بحاجة إلى أحد فمف كاف مثميا قويًا بذاتو وا 
 توحدنا قبضة قوية في وجو االحتالؿ والضالؿ، تحررنا مف أمواج التعصب والرياء.

إلى المسالؾ المضيئة، الى  نحف الذيف نحتاج إلى القدس كي نعود إلى ذواتنا، إلى طريؽ األباء واألجداد
 طريؽ الجمجمة والخالص، إلى كنؼ اإلسراء والمعراج.

ليست بحاجة إلينا ألنيا أقوى مف كؿ معتد ودخيؿ، نحف بحاجة إلى العودة إلييا كي « الحـر»مساحات 
حاجة ليست ب« القيامة»نستعيد ماء الوجو، وما تبقى مف احتراـ لمذات يفر كؿ يـو مف بيف ضموعنا. أجراس 

نخوض معركتيا، فنخسر الصديد الذي « القيامة»إلينا ألف ألسنة الجحيـ لف تقوى عمييا. نحف بحاجة إلى 
 طغى، ونكسب صفاء الروح، ونستميـ حرمة الصالة حيث يفيض النور لنياية األزماف.

لنصرة المدينة واليوـ إذ نمتقي حوؿ بيت المقدس وأكناؼ بيت المقدس ترنو عيوننا إلى جيود لـ تُبذؿ بعد 
المطعونة بسيؼ االحتالؿ... ترنو عيوننا إلى قوى المقاومة وىي ترفع راية فمسطيف وتيرع نحو القدس 

الجياد الحقيقي، وىناؾ يطيب الركوع والدعاء والنضاؿ. فالعنفواف جريح، والوجداف  أرضالحبيبة. ىناؾ 
القدس، وتتحمؽ القموب حوؿ القدس، وتتوحد  ذبيح والكرامة منتقصة، والعزة منتيكة حتى تتوجو النفوس نحو

 البنادؽ باتجاه القدس.

 99/91/1193السفير، بيروت، 
 

 يهـراضأل والحؿ بمنع وصوؿ الفمسطينييف  .48
 عميرة ىاس

. فقد وقفنا كأننا في ٜٜٛٔاكتوبر'  سنة في تشريف االوؿ/ ٘ٔعرفت فوزي ابراىيـ مف قرية جالود قبؿ 
زيتونو التي قطعتيا ايٍد مجيولة. وكانت تمؾ ىي المزرعة الثالثة  شجارأجنازة بالقرب مف مزرعة غراس 

. وكاف الحاصؿ العاـ ٜٜٛٔومرتيف في  ٜٜٚٔالتي افسدىا مجيولوف في غضوف اقؿ مف سنتيف، مرة في 
 ٓٙٔمف االسبوع الماضي اعادتني الى جالود نار التيمت نحوا مف  األربعاءشجرة. في يـو  ٖٓٓنحوا مف' 
شجرة اخرى لعدد مف العائالت  ٕٓٗشجرة زيتوف لو ولعائمتو( و ٓٓٙٔى البراىيـ )مف بيف شجرة اخر 

 االخرى في القرية الجبمية الصغيرة، قبؿ بدء قطؼ الزيتوف باياـ معدودة.
اف صوت ابراىيـ اليوـ ىادئ موزوف، كما كاف آنذاؾ. فقد عرض الحقائؽ بمغة موضوعية: في الثامنة 

في التاسع مف اكتوبر، سار ابراىيـ ابف السادسة والخمسيف، بعد عدة  األربعاءوالنصؼ مف صباح يوـ 
عمميات جراحية في قمبو بسبب عيب ولد معو وذبحتيف صدريتيف في السنيف االخيرة، عمى قدمو الى ىناؾ 

 ليفحص نضج الزيتوف قبؿ القطؼ.
طويؿ حتى الحظ مجموعة مف سار نحوا مف نصؼ ساعة مف بيتو الى واحدة مف مزارعو. ولـ يمِض وقت 

ييف الييود قد اجتمعوا عند مفرؽ الطرؽ بيف البؤرتيف االستيطانيتيف شفوت رحيؿ واحييا عمى مبعدة سرائيماإل
اقؿ مف كيمومتر واحد عنو. فاسرع الى المغادرة والعودة الى بيتو. ووصؿ الى البيت صوت صراخ في 

مت النار في نفس الوقت الذي كانت فيو مجموعة مف حوالي الساعة الحادية عشرة، وتبيف أنو قد اشع
ييف الييود تياجـ بحجارة كبيرة المدرسة االبتدائية في القرية، وكاف الطالب المذعوروف والباكوف سرائيماإل

مجتمعيف في حجرات الدراسة، وكاف ذلؾ يوما حارا بصورة مميزة فارتفعت النيراف سريعا نحو الشرؽ مرتفعة 
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قاؿ عسكري لصحيفة 'ىآرتس? انو في ذلؾ الصباح خاصة كاف يوجد تعزيز لقوات الجيش  في التالؿ. وقد
 ي في المنطقة.سرائيماإل

ه. وبعد ذلؾ حتى سنة شجار وقع افساد آخر أل ٜٜٛٔبعد ذلؾ بساعات قاؿ لي ابراىيـ انو منذ التقينا في 
)قريوت، وقسرا وترمسعيا والمغير(  ي ومنع سائر سكاف قريتو والقرى المجاورةسرائيممنعو الجيش اإل ٕٚٓٓ

كاف يسمح ليـ بالعناية بغراسيـ مرتيف في السنة فقط، في  ٕٚٓٓمف الوصوؿ الى اكثر غراسيـ. ومنذ 
موسـ الحراثة وفي موسـ القطؼ، اياما معدودة فقط وبتنسيؽ قبؿ ذلؾ فقط مع مديرية التنسيؽ واالرتباط 

 ية ومع مصاحبة عسكرية.سرائيماإل
 
 
 

 الود تمثؿ قرى جنوب شرؽ نابمسقصة ج
ينبغي أف نقرأ قصة ابراىيـ عمى أنيا قصة تعبر عف جالود، واف نقرأ قصة جالود عمى أنيا قصة تمثؿ قرى 
جنوب شرؽ نابمس، وعمى أنيا تمخيص لسيرة الجبية الداخمية الزراعية الفمسطينية في الضفة الغربية في 

ي تبمغ الى وسائؿ االعالـ ىي شيء واحد في المسار التدريجي الخمس عشرة سنة االخيرة. اف اليجمات الت
 يـ.أرضلضياع 

اف المنطقة المبنية مف جالود والقرى المجاورة تقع في المنطقة ب التي تقع ضمف مسؤولية مدنية فمسطينية 
ير الصخرية غ رضالزراعية واأل رضية. لكف عشرات االؼ الدونمات مف األإسرائيمومسؤولية وسمطة امنية 

( ٜٜ٘ٔي بموافقة واشنطف )اوسمو ب في ايموؿ/سبتمبر سرائيمالمبنية مف تمؾ القرى، استطاع المفاوض اإل
ية االمنية سرائيماف يثبتيا وأف يؤبدىا بعد ذلؾ عمى أنيا المنطقة ج التي تقع ضمف السمطة والمسؤولية اإل

 والمدنية.
، بدأت تغرؽ المنطقتيف ب و ج ومنطقة ٜٜٚٔي مسؤوال عف االمف،'في سرائيموفي حيف اصبح الجيش اإل

 الزيتوف في مزارع فمسطينية، وىجمات عمى زراعييف. شجارجالود فييما، امواج افساد منيجي أل
ويتذكر رئيس مجمس القرية عبداهلل محمد الحاج، خمسا وعشريف ىجمة عمى االقؿ سببت خسائر في 

سنة.'وقد وثقت جمعية 'يشديف'  ٘ٔلمنصبو قبؿ الممتمكات واالرواح وقعت عمى سكاف جالود منذ عيف 
الى  ٜٜٛٔييف عمى سكاف جالود والقرى المجاورة منذ إسرائيم)يوجد حكـ( ستا وتسعيف ىجمة مف مواطنيف 

، وكانت تشتمؿ في جممة ما اشتممت عميو عمى مخالفات عنؼ واضرار بالممتمكات وافساد ٕٕٔٓمنتصؼ 
وابعاد  رضدراف وفالحة ووضع مباف وشؽ شارع في قسيمة األالقامة ج أراضلمغراس واستيالء عمى 

 ييـ.أراضالفمسطينييف او منعيـ مف الوصوؿ الى 
. ومف بيف تسعة واربعيف ممفا انتيى ٕ٘ٓٓوتابعت الجمعية التحقيؽ في ثماف وخمسيف ىجمة منذ سنة 

' و'عدـ كفاية في المئة منو: فقد اغمؽ واحد واربعوف ممفا بسبب اف 'الجان ٕٜعالجيا اغمؽ  ي غير معمـو
 االدلة'، واغمقت ثالثة ممفات بعمة انو 'ال توجد جناية' واستأنفت جميعة 'يشديف' بسبب اغالقيا.

 – ٕٛٓٓوعالجت جمعية 'حاخاموف لحقوؽ االنساف' تسع شكاوى اخرى مف ىجمات بيف السنتيف 
ر عالجت جمعية 'يشديف' اربع فقط قبؿ اليجوـ في التاسع مف سبتمب ٖٕٔٓاغمقت ست منيا. في ،ٖٕٔٓ

 حاالت عنؼ اخرى واشعاؿ نار في جالود.
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ي الخاصة والعامة ليذه راضمنذ نياية سبعينيات القرف الماضي صادرت السمطات العسكرية قسما مف األ
 القرى وحولتيا الى المستوطنتيف المرخصتيف شيال وعالي.

االولى شرؽ شيال وىي شفوت راحيؿ )التي تمت  ييا البؤرة االستيطانيةأراضاقيـ عمى  ٜٜٔٔوفي نياية 
يـ أرضالموافقة عمييا االف وحصمت عمى خطة ىيكمية(. لكف الزراع الفمسطينييف ال زالوا يستطيعوف فالحة 

ي دولة. وحينيا ثبت اف الحالة يمكف دائما أف تكوف اسوأ. وقد زادت أراضالتي لـ تصادر ولـ يعمف انيا 
وازاة بدء اتساع ظاىرة البؤرة االستيطانية. وعمى حسب معطيات 'السالـ االف'، امواج اليجمات وطغت في م

، وايش كودش في ٜٜٛٔ، وعدي عاد في كانوف االوؿ/ديسمبر ٜٜٚٔانشئت بؤرة احييا في تموز/يوليو 
، ٖٕٓٓ، وكيدا في يونيو ٕٕٓٓ، وىبايت ىأدـو )مزرعة يشوؼ ىداعت( في حزيراف/يونيو ٕٓٓٓديسمبر 
 .ٕٕٔٓىتسيوف في  وغيئوالت

اف العممية محسوبة ومنيجية: سيتـ أوال تنفيذ المخالفة االدارية بانشاء مستوطنة فرعية مف المستوطنة 
ييف الذيف يسكنونيا. وليذا يمنع دخوؿ سرائيمالرسمية الى رخص رسمية. وحينيا ينبغي الدفاع عف أمف اإل

داخمية لمبؤرة االستيطانية. وحينيا يتجو سكاف البؤرة ييـ في الدائرة الأراضالفمسطينييف الى  رضاصحاب األ
االستيطانية الى توسيع دائرة السيطرة ويشقوف طرقا. واف كثرة الطرؽ التي تشؽ تزيد في امكاف تيديد الزراع 

 الفمسطينييف.
 

 يهـراضحظر وصوؿ الفمسطينييف أل 
اليجمات: فحظر عمييـ الوصوؿ الى ي حال سيال لحماية الفمسطينييف مف سرائيموجد الجيش اإل ٕٔٓٓمنذ 
ييـ التي ىي في داخؿ البؤر االستيطانية فقط. أراضييـ، التي تقع في الدائرتيف الثانية والثالثة ال الى أراض

 ي لممنطقة نشأت وأمكف أف تنشأ بؤر استيطانية جديدة.سرائيموبفضؿ اغالؽ الجيش اإل
شديف' منذ شباط/فبراير في ىذا العاـ، حظر عمى حسب التحقيؽ 'في مسار السمب' الذي صدر عف 'ي

الؼ دونـ ىي مساحة  ٙٔدونما واستعماليا مف بيف نحو مف  ٖٜٜٚي الوصوؿ الى سرائيمالجيش اإل
 ي جالود.أراض

ي فالحتيـ وضاعت منيـ. ويسمح االف بالوصوؿ مرتيف في السنة فقط الى غراس أراضوليذا فقد السكاف 
صخرية في اكثرىا الغراس فييا قميمة. ويخشى  أرضدونما، لكنيا  ٜ٘ٙ٘ى الزيتوف فيو. اف الوصوؿ حر ال

 دونما اخرى خوؼ التنكيؿ بيـ. ٜٖٔالسكاف الوصوؿ الى 
في مقابمة ذلؾ اخذت تتسع في تمؾ السنوات الزراعة الييودية في تمؾ المنطقة بالضبط، كما وثؽ في بحث 

 'كيـر نبوت' الذي كتبو درور اتكس.
دونما مع  ٖ٘٘ٔي في وجو سكاف جالود تحولت سرائيمة الخاصة التي اغمقيا الجيش اإلي الفالحأرضفي 

 ييف ييود.إسرائيمالوقت الى كروـ عنب في االساس، والى غراس زيتوف ايضا لزراع 
وحدث في موازاة ذلؾ مسار آخر، ففي عشر السنوات االخيرة ترؾ القرية نحو مف أربعمئة مف بيف االلؼ 

واكثرىـ شباب وانتقموا ليسكنوا في نابمس وراـ اهلل، بسبب عدـ وجود مصدر عيش صاحب  مف سكاف جالود،
ي. وىذا ما يظيره تحقيؽ 'في مسار السمب'، الذي يبحث في االثار االجتماعية والبيئية التي راضفقداف األ

 كانت النشاء بؤرة 'عدي عاد'.
و تماما، وىو خريج قسـ االحياء في جامعة ضأر وفي السنوات التي منع فييا ابراىيـ مف حقو في فالحة 
 بيرزيت، درس العموـ في مدارس ثانوية في القرى المجاورة.
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 السمطات لف تجهد نفسها في البحث عف المجرميف

كانت المحامية قمر مشرقي اسعد مديرة القسـ القانوني في جمعية 'حاخاموف لحقوؽ االنساف'  ٕٚٓٓمنذ 
ي في وجوه سرائيمفمسطينية خاصة اغمقيا الجيش اإل أراضي في سرائيمتعالج الشكاوى مف الغزو اإل

 اصحابيا.
زيتوف سورية عمرىا اكثر  أشجاروكانت القضية االولى التي عالجتيا ىي قسيمة ابراىيـ التي غرست فييا 

يوف ييود مف دخوليا بالتيديد. ونجحت مشرقي أسعد في اغالؽ أربع قسائـ إسرائيممف خمسيف سنة منعو 
ي جالود: احداىا البراىيـ، وىي تماس أراضييف مف بيف عشريف شكوى مف سيطرة عمى إسرائيمفي وجوه 

ييف بعد أف قطعت كؿ إسرائيمالقسيمة التي احرقت قبؿ اسبوع. واغمقت قسيمتاف مف االربع في وجوه 
 ىا فقط.أشجار 

 ي جالود.أراضمى سيطرة احييا ع أرضفي ستة مف الممفات اصدرت االدارة المدنية أوامر تع
ولذلؾ اتجو المستوطنوف الى لجنة االستئنافات وتجري المداوالت في تكاسؿ. واف ثالثة مف بيف الممفات 

 ي فوزي ابراىيـ.أراضالستة تتعمؽ ب
في تسعة مف الممفات تزعـ االدارة المدنية انيا ال تممؾ الوسائؿ لعالج الغزوات النيا قديمة وعمرىا اكثر 

ذا يمكف أف نفيـ لماذا يكوف مف الميـ لممستوطنيف والمدافعيف' عنيـ اف يوجد تسويؼ سنة. وىك ٘ٔمف 
 ديمقراطي.

في يوـ االثنيف مف ىذا االسبوع اتجو فوزي ابراىيـ الى مركز الشرطة بنياميف ورفع شكوى اخرى مف احراؽ 
البحث عف المجرميف كما مزرعتو وافساد ممتمكاتو، رغـ أنو عمى يقيف مف اف السمطات لف تجيد نفسيا في 

 كانت الحاؿ دائما.
 98/91/1193هآرتس 

 99/91/1193، لندف، القدس العربي
 
 !"إسرائيؿ""تشرتشؿ"  .49

 يوسي سريد
اف الحمير التي تحمؿ االسفار قد أفسدت افضؿ سنواتيا ودراستيا: فبدؿ امساؾ الثور الوطني بقرنيو تمسؾ 

 بذيمو. وانا اعرفيـ جميعا.
الطريقة"، يا اصحاب الحماقات بؿ مف يضممنا: انيـ وزراء ينشدوف النشيد الوطني ويقفوف ليس االمر أمر "

 اماـ جميور الناخبيف صامتيف ثـ يحتالوف عميو.
تكممت مرة عمى يغئاؿ يديف الذي زارني في بيتي قبؿ أربعيف سنة جادا في اقناعي باف نغير معا طريقة 

راضيا. وخرج خائب االمؿ مف لقائنا. ومنذ ذلؾ الحيف وفي كؿ االنتخابات واالدارة ونشفي الدولة مف ام
 جيؿ تقـو فينا حركات ترفع راية "التغيير" وىكذا تستخدـ الطريقة كعمة لمعجز، وورقة تيف لكؿ زعامة فاشمة.

اننا نريد ولكننا ال نستطيع. فيـ يفسدوف عمينا عممنا. ربما اآلف في نياية المطاؼ لف يستطيعوا بعد اف 
عوا واف يحتالوا؛ وربما اآلف يبذلوف اقصى ما يستطيعوف لحؿ المشكالت الحقيقية: فال يجب عمى العقؿ يخد

اف ييرب الى ىناؾ، ينبغي اال تيرب العقوؿ ىنا مف مسؤوليتو. واال تكتفي باحاديث انفعالية الى فائزيف 
 بجوائز نوبؿ وراء البحر.
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نعتقد. وىي التي تكبؿ يدي رئيس الوزراء وتعوؽ اف طريقة الحكـ ىي اصؿ كؿ شر ما يغروننا بأف 
مبادراتو. حتى انو ال يمكف بناء شرفة. وكؿ حزب وغد ىو ممؾ النو ال يوجد حزب صغير ال تكوف لو 
ساعة عظيمة. وعمى ذلؾ شمر االئتالؼ الحكومي في افتتاح جمسة الكنيست ىذا االسبوع عف يديو واتجو 

انوف القدرة عمى الحكـ" ىو في مقدمة اىتماماتو: فيو سيرفع نسبة الحسـ عمى الفور الى عقد التشريع. اف "ق
وسيثقؿ عمى المعارضة في عممو ويأتي بالخالص. انيا المعارضة التي ال تكاد تستطيع التنفس وسيخنقونيا 

 اآلف بصورة نيائية.
س قادر عمى كؿ شيء يتنيد االصالحي ويقوؿ يا ليتنا كأميركا. حيث يوجد حزباف في الحاصؿ العاـ، ورئي

 وانتخابات اقميمية لمجمس النواب، انو الكماؿ.
لكف رئيس الواليات المتحدة ىو رجؿ العالـ الغربي المكبؿ. فكؿ نائب في مجمس النواب في تكساس ينقؿ 
كبده وكؿ صاحب كازينو مف نفاده يراىف عمى رأسو. اف حزبا كبيرا يالئـ نفسو لمظيير االكثر يمينية 

ذيانا يخطؼ الرئاسة النيا رىينة فيمغى االصالح الصحي مف الفور. واال استمر تعطيؿ االدارة واالكثر ى
 االتحادية ولـ يرفع سقؼ الديف الوطني حتى آخر لحظة عمى شفا الياوية.

اف االكثرية في أميركا تؤيد قانوف ىجرة جديدا وذا حساسية، وتقييد بيع السالح بصورة ال رقابة عميو. لكف 
النواب يعارض ذلؾ الف المنتخبيف ال يمثموف الجميور العاـ بؿ منطقة انتخابيـ الخاصة: فاف نحو مجمس 

في المائة مف الممثميف الجميورييف، مف النواب الجميورييف يأتوف مف مناطؽ آمنة صبغت بالموف  ٜٓمف 
التي يفترض اف  االحمر مقدما بشرط أال يظير منافس ليـ اكثر ىذيانا عف يمينيـ. ىذه ىي الطريقة

 نحسدىا واف نقمدىا.
يكوف فييا اضعاؼ داني، يريؼ، وتسيبي )حوتوبيمي(، تيد  –"كما في أميركا"  –تخيموا كنيست مواجية 

وميشيؿ )بيخمف(؛ وال يعوزنا سوى حفؿ الشاي في مركز الميكود وفروعو. ويمكف اغالؽ الدولة واعالف 
 زاب صغيرة.عجز عف الوفاء لمديف وحينيا سنتشوؽ الى اح

اف اصدقاء نتنياىو في واشنطف والقدس يقوموف بالعمؿ بدال منو. ال لعجزه بؿ لجنونيـ. لو اف اوباما في 
وضعو شبو نفسو بواشنطف او بمينكوف لوزنوا اف يعالجوه. ولكف نتنياىو يظير في صورة تجمعو بيرتسؿ 

ع كؿ ذلؾ انو يوجد في المقارنة شيء ما، وتشرتشؿ. انكـ تعتقدوف انو مبالغ في تقدير نفسو وانا اعتقد م
فيو اقوى مف  –الف رئيس الوزراء في اسرائيؿ ىو اليوـ أقوى زعيـ في العالـ الديمقراطي ويجب اضعافو 

دافيد كمروف الذي سقط في البرلماف، ومف انجيال ميركيؿ التي ورطت نفسيا في خيوط ائتالؼ برغـ فوزىا 
 الكبير وبرغـ نسبة حسـ عالية.

 ف بيبي مع السيجار يساوي تشرتشؿ واف الطموح الى التشرتشيمية سيجمب عمينا حربا عالمية.ا
 عف "هآرتس"

 99/91/1193، راـ اهلل، األياـ
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