
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 يونس كتائب القسام تعمن مسؤوليتيا عن حفر نفق خان
 : فتح تعاني أزمة داخمية وتخشى من انتخابات نزييةفي غزةالحكومة 
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 برلمانية دون الحصول عمى أغمبية الكنيست اإلسرائيمي يقر مشروع قانون يمنا تقسيم القدس 2
، بعد ظهر نوـ األحد، "سرائنؿإ"أقرت المجية الوزارنة الخاصة بتشرنع القواينف في  :ترجمة خاصة -غزة 

مشروع قايوف قدمه نعقوب لنتسماف، مف حزب "نهودات هتوراة"، نميع بموجبه تقسنـ القدس خالؿ 
 المفاوضات السناسنة مع الفمسطنيننف، دوف الحصوؿ عمى أغمبنة خاصة في الكينست.

 80نة برلماينة تصؿ إلى ووفقا لوسائؿ إعالـ عبرنة، فإف مشروع القايوف نيص عمى ضرورة موافقة أغمب
 عضوا في الكينست لكي نتمكف المفاوض اإلسرائنمي مف الشروع في الحدنث عف تقسنـ القدس.

واوضحت أف عدة وزراء عارضوا مشروع القايوف، فنما أنده وزراء مف حزب "المنكود" و"إسرائنؿ بنتيا" 
التفاوض اإلسرائنمي، تسنبي لنفيي، بأيها وقالت وزنرة القضاء اإلسرائنمي، رئنسة فرنؽ  و"البنت النهودي".

ستتقدـ باستئياؼ ضد القرار لمياقشته مرة أخرى، مف اجؿ ميعه مف الوصوؿ إلى التصونت الفعمي داخؿ 
 الكينست، مشنرة اف تقدنـ "االقتراح غنر صحنح في هذا الوقت".

الى تصرنحات رئنس الوزراء وقاؿ لنتسماف بأيه سعند بمشروع القرار وحقه في الدفاع عف القدس، مشنرا 
 اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو التي وعد فنها باإلبقاء عمى القدس موحدة.

واضاؼ: "هذا القايوف نهدؼ ترسنخ هذا الوعد والحفاظ عمى القدس موحدة. القدس ستبقى عاصمة إسرائنؿ 
 ونجب أف تخرج مف أي مفاوضات مستقبمنة مف أجؿ السالـ".

 2013/10/21، القدس، القدس
 

 : فتح تعاني أزمة داخمية وتخشى من انتخابات نزييةغزةفي الحكومة  2
في قطاع غزة، أمس، أف ردود الفعؿ المتعجمة مف ياطقي  الفمسطنينةاعتبرت الحكومة  وكاالت:ال -غزة 

عمى خطاب رئنسها إسماعنؿ هينة تشنر إلى أيهـ لـ نستمعوا لمخطاب وتعبر عف األزمة التي ” فتح“حركة 
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بها، فنما دعا قنادي في فتح الرئنس الفمسطنيي محمود عباس إلى زنارة غزة والتباحث مع حماس  تمر
 لتطبنؽ المصالحة.

سببها ” فتح“طاهر اليويو، إف األزمة التي تعنشها حركة ” حماس“وقاؿ المستشار اإلعالمي لرئنس حكومة 
ورأى اليويو، في تصرنح ”. ي لالحتالؿفشؿ بريامجها السناسي القائـ عمى التسونة وتحولها لوكنؿ أمي“

حركة فتح تعايي “، أف ”الفنس بوؾ“صحافي يشره عمى صفحته الشخصنة عمى موقع التواصؿ االجتماعي 
ايفضاض الجماهنر مف حولها وخشنتها مف ايتخابات يزنهة ورغبتها باستمرار االيقساـ واختطاؼ السمطة 

الوطيي واالستجابة لدعوة هينة بتطبنؽ فوري لكؿ بيود إلى تغمنب البعد ” فتح“ودعا حركة ”. بالضفة
 المصالحة بال إبطاء.

21/10/2013الخميج، الشارقة،   
 

 الحديث عن المفاوضاتبفي خطاب ىنية  ما وصفو بإشارات التخوينحماد يستنكر  نمر 3
ارة إلى استيكر مستشار الرئنس الفمسطنيي محمود عباس، يمر حماد، ما وصفه بإشارات التخونف، في إش

وقاؿ حماد إف المفاوضات جاءت برعانة أمنركنة وفي  خطاب هينة عف المفاوضات التي ترفضها حماس.
 إطار زميي محدد، وستتحمؿ ميها السمطة بعد ايقضاء ذلؾ اإلطار.

 21/10/2013، بيروت، األخبار
 

 تحأردوغان يمنا ىنية من االعتذار لمصر والمصالحة ما فلألىرام:  فمسطينيةمصادر  4
كشفت مصادر فمسطنينة اليقاب عف اف رئنس الوزراء التركي رجب طنب اردوغاف ميع إسماعنؿ هينة 
رئنس حكومة حماس في غزة مف تقدنـ مبادرات محددة المالمح لتحقنؽ المصالحة مع حركة فتح وتحسنف 

النة في مصر وذلؾ بأف يصحها بالترنث وعدـ تقدنـ تيازالت بحجة اف األوضاع الح، العالقات مع مصر
والميطقة لـ تستقر بعد واف هياؾ إمكاينة لتغننر اليظاـ المصري الحالي مف خالؿ الضغوط المتواصمة التي 

 تمارسها تركنا وقطر والتيظنـ الدولي لالخواف المسممنف.
وقالت المصادر في تصرنحات خاصة لميدوب األهراـ اف هينة اتصؿ بأردوغاف مساء نوـ الجمعة الماضي 

عه عمي فحوي الخطاب الذي كاف مقررا اف نمقنه صباح النوـ التالي والحصوؿ عمي مالحظاته إلطال
وبالفعؿ يجح أردوغاف في إقياع هينة بتغننر بعض محتونات كممته لتضـ مبادرات فضفاضة تجاه فتح تدؿ 

رئنس حكومة  عمي حسف الينة بدوف تقدنـ تيازالت كبنرة في عممنة المصالحة وهو ماحدث بالفعؿ حنث أكد
حماس عمي رغبة حركته في تيفنذ اتفاؽ المصالحة بدوف اف نحدد هؿ المقصود هو اتفاؽ الدوحة او اتفاؽ 

 القاهرة.
وفنما نتعمؽ بالشأف المصري شدد أردوغاف عمي هينة بعدـ االعتراؼ بما سماه بااليقالب العسكري مبررا 

الدولي لالخواف المسممنف وكذلؾ طالبه بعدـ الموافقة ذلؾ بأيه في حالة حدونثه سنوجه ضربة كبنرة لمتيظنـ 
عمي أي طمب مصري بتسمنـ فمسطنيننف تشتبه مصر بتورطهـ في اعماؿ العيؼ بسنياء وفي مقدمتهـ 
ممتاز دغمش قائد مانسمي بتيظنـ جنش اإلسالـ اإلرهابي المدعوـ مف حماس والمتورط في العدند مف 

باالسكيدرنة وبعض الهجمات األخنرة في  2011لقدنسنف في بدانة عاـالجرائـ بمصر وميها تفجنر كينسة ا
 سنياء.
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وحسب المصادر فاف أردوغاف يصح هينة بالتأكند فقط عمي العالقات الطنبة بنف حماس والشعب المصري 
 وأف الحركة غنر متورطة في أي أعماؿ عيؼ بمصر.

 20/4/2013األىرام، القاىرة، 
 

 المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية المسربة من صائب عريقاتسرار أينشر  "برسان اليت " 5
نيفرد اف النت برس في تسمنط اضواء كاشفة عمى وقائع المفاوضات الفمسطنينة اإلسرائنمنة،  :عواصـ 

والتي تتـ بسرنة كاممة، وتحت "هنمية" وشروط ورقابة أمرنكنة مكنثفة، تميع بموجبها القنادة الفمسطنينة 
نذنة والمجية المركزنة" مف االطالع عمى حقنقنة ما نجري عمى طاولة المفاوضات او خمؼ ستار "المجية التيف

 .األمرنكنةالرعانة 
المعمومات التي نيفرد اف النت برس بيشرها سربت إلنيا عبر مصدر عربي مونثوؽ لمغانة، وقد حصؿ عمنها 

ف الفمسطنيننف، والذي حرص عمى مصدريا العربي مباشرة، مف الدكتور صائب عرنقات، كبنر المفاوضن
 التيبنه المشدد بخطورة تسرب تمؾ المعمومات، يظرا لما تـ االتفاؽ عمنه مع الجايبنف االمرنكي واإلسرائنمي.

المصدر العربي اكد أنضًا باف الدكتور عرنقات ال نشعر باالرتناح مف هذا التكتـ غنر المبرر، الف عدـ 
الفمسطنينة تسبب بكنثنر مف الرنبة والشكوؾ لدى الفصائؿ  عرض االمور في اجتماعات اإلطارات

 الفمسطنينة فوؽ ايها تضع اعباء شخصنة وتارنخنة كبنرة عمى كتفه باعتباره كبنرا لممفاوضنف الفمسطنيننف.
ونؤكد الدكتور عرنقات " ودائمًا وفؽ المصدر العربي " اف إسرائنؿ لـ ترد حتى االف باي مقترح جدي او 

ي مف قضانا اليزاع، واف المفاوض اإلسرائنمي نتحدث دوما عف السالـ والحموؿ بعبارات عامة ممموس في ا
 ودوف أنة مقاننس وقواعد، اال في المسائؿ التي نستطنع او نعمؿ عمى ايتزاعها مف الجايب الفمسطنيي.

قات عمى اليحو المصدر العربي نيقؿ لػ اف النت برس المشهد الحالي في " دفتر مالحظات " الدكتور عرن
 التالي:

 :اآلنما طرحو الجانب الفمسطيني حتى 
 اوال : االرض وبما نشمؿ الحدود والقدس والمستوطيات و المناه

وبعاصمتها القدس الشرقنة، هي دولة تحت االحتالؿ وسمطة  1967دولة فمسطنف وبحدود حزنراف  -
الجمعنة العامة لالمـ المتحدة في  االحتالؿ هي " إسرائنؿ "، وذلؾ وفقا لمقايوف الدولي ولقرار

29/11/2012. 
مرجعنة عممنة السالـ تستيد الى قواعد القايوف الدولي، وتفرض ايسحاب سمطة االحتالؿ اإلسرائنمي الى  -

 " وبشكؿ تدرنجي. 1967الحدود المعترؼ بها دولنا " حدود 
 موضوع االرض نشمؿ القدس الشرقنة والمستوطيات والمناه. -
المحتمة بما فنها القدس الشرقنة نعتبر غنر شرعي  1967طاف عمى اي ارض مف اراضي عاـ االستن -

 وغنر قايويي.
قرار إسرائنؿ " سمطة االحتالؿ " بضـ القدس الشرقنة المحتمة الغ وباطؿ وغنر شرعي ومخالؼ لمقايوف  -

 الدولي.
 وحدة جغرافنة واحدة.لدولة فمسطنف ممر امف بنف الضفة الغربنة وقطاع غزة باعتبارهما  -
 لدولة فمسطنف مناه إقمنمنة عمى البحر المتوسط تحدد وفقا لمقايوف الدولي. -
 دولة فمسطنف مشاطئة لمبحر المنت وسنحدد ذلؾ وفقا لمقايوف الدولي. -
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 لدولة فمسطنف حقوؽ مائنة في يهر األردف وستحدد وفقا لمقايوف الدولي. -
 المناه في اراضي دولة فمسطنف كما نحدد القايوف الدولي ذلؾ.لدولة فمسطنف كامؿ حقوؽ أحواض  -
دولة فمسطنف هي صاحبة السنادة عمى أجوائها ومعابرها البرنة وموايئها البحرنة والمجاؿ  -

 الكهرومغياطنسي.
% "، عمى اف ال نجمؿ ذلؾ بالسكاف 1.9دولة فمسطنف تقبؿ تبادال طفنفا لألراضي بالقنمة والمنثؿ "  -

 صؿ الجغرافي وأحواض المناه.وبالتوا
القدس الشرقنة عاصمة دولة فمسطنف وستضمف دولة فمسطنف حرنة العبادة الصحاب الدنايات السماونة  -

 النثالث.
 األمن -نثانيا:

 تقبؿ دولة فمسطنف بايسحاب تدرنجي لقوات االحتالؿ عمى اف ال نتجاوز ذلؾ " نثالث سيوات ". -
 ة السالح.دولة فمسطنف ستكوف دولة محدود -
 ". No Man's Landوفقا لمقايوف الدولي لدولة فمسطنف الحؽ في اراض ميزوعة السنادة "  -
 دولة فمسطنف لف تقبؿ باي وجود إسرائنمي عمى أراضنها بعد استكماؿ االيسحاب اإلسرائنمي. -
طرؼ النثالث دولة فمسطنف تقبؿ بوجود طرؼ نثالث عمى أراضنها ضمف اتفاؽ نتـ بنف دولة فمسطنف وال -

 وبمباركة الجامعة العربنة.
 الالجئون -نثالنثا :

 .194حؿ عادؿ ومتفؽ عمنه لقضنة الالجئنف عمى اساس القرار  -
 ". Responsibilityعمى دولة إسرائنؿ تحمؿ مسؤولناتها ازاء مأساة الالجئنف "  -
دوؿ العربنة والوالنات مف االمـ المتحدة وجامعة ال International Mechanismتشكنؿ النة دولنة  -

المتحدة واالتحاد االوربي وكيدا واسترالنا والناباف ومصر والسعودنة واألردف وقطر ولبياف ومف نرغب مف 
 الدوؿ العربنة، بحنث تطرح عمى كؿ الجئ استمارة تشمؿ خنارات :

 العودة الى دولة فمسطنف مع التعونض. -
 العودة الى إسرائنؿ مع التعونض. -
 في مكاف اإلقامة وفقا لقواينف الدولة المضنفة مع التعونض. البقاء -
 الذهاب الى دولة نثالنثة " تحدد خنارات " وفقا لقواينف الدوؿ المضنفة مع التعونض. -
 .Compensation For Host Countriesتعونض الدوؿ المضنفة  -

يستطنع التعهد بمبدأ ايهاء ال نمكف حؿ قضنة الالجئنف اال وفؽ إعطاء كؿ الجئ حؽ االختنار وبذلؾ 
 .End Of Conflict ، End Of Claimsالصراع واالدعاءات 

 نتـ اإلفراج عف كافة األسرى الفمسطنيننف عيد توقنع هذا االتفاؽ. -رابعا :
 الطرفاف نعمالف لمدة ستة اشهر بعد توقنع هذا االتفاؽ إليجاز معاهدة شاممة. -خامسا :

 
 

 :ما طرحو الجانب اإلسرائيمي
وفقا لمصدريا العربي ويقال عف الدكتور صائب عرنقات فاف الجايب اإلسرائنمي اكتفى حتى االف 

 بالطروحات التالنة :
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 اف إسرائنؿ ترغب في تحقنؽ السالـ عمى اساس حؿ الدولتنف. -
 ايهـ نرغبوف في رؤنة دولة فمسطنينة متواصمة ولنس دولة شبنهة بقطعة " جبية سونسرنة ". -
 يتقاص مف سنادة الدولة الفمسطنينة نرندوف بقاء قواتهـ عمى يهر األردف لفترة زمينة نتفؽ عمنها.دوف اال -
إسرائنؿ تطمب السنطرة عمى المجالنف الجوي والكهرومغياطنسي الفمسطنيننف " دوف اإلجحاؼ بالحقوؽ  -

 والحاجات الفمسطنينة ".
 ".حاؼ بالحقوؽ والحاجات الفمسطنينةطنينة " دوف اإلجإسرائنؿ تطمب السنطرة عمى المناه اإلقمنمنة الفمس -
إسرائنؿ توافؽ عمى مبدأ تبادؿ االراضي لكيهـ ال نتدربوف الى القنمة والمنثؿ، وندخموف عيصر التعونض  -

 المالي عمى المعادلة.
ي مما سبؽ اعاله نؤكد مصدريا العربي باف الدكتور صائب عرنقات نرى اف السموؾ التفاوضي اإلسرائنم

، في حنف اف المطموب ليجاح Trade Off Between Issuesنستيد الى يظرنة " المساومة بنف الممفات 
 ". Trade Off Within Issuesالمفاوضات هو مبدا " المساومة داخؿ الممؼ الواحد 

ونكشؼ الدكتور عرنقات لمصدريا العربي اف المفاوض اإلسرائنمي لـ نطرح اي موقؼ واضح، وكايهـ 
روف " مزندا " مف المروية في مواقفيا حوؿ مختمؼ القضانا، ونعتقد الدكتور عرنقات عمى سبنؿ المنثاؿ نيتظ

مرتبط بقبوؿ الجايب الفمسطنيي بقاء الجنش اإلسرائنمي حمى طوؿ خطوط  1967باف قبوؿ إسرائنؿ بحدود 
 يهر األردف.

القدس الشرقنة بقبوؿ الجايب الفمسطنيي ووفقا لمصدريا فاف الدكتور عرنقات نعتقد اف إسرائنؿ تربط ممؼ 
 باستنعاب الالجئنف واعفاء إسرائنؿ مف المسؤولنة، واعادة ترسنـ القدس الشرقنة وفقا لعممنة تبادؿ االراضي.

لكف مصدريا العربي اعرب عف الصدمة مف حجـ التفاصنؿ والتيازالت التي " تورط " فنها الجايب 
ظؿ ايغالؽ المفاوض اإلسرائنمي عمى يفسه ورفضه االفصاح عف انة الفمسطنيي بال اي ضرورة وجدوى في 

واضاؼ المصدر العربي " السموؾ التفاوضي الفمسطنيي مقمؽ ومخؿ، وال نمكف قبوؿ هذا "  مواقؼ جدنة.
االختزاؿ " مف قبؿ الدكتور عرنقات لموقؼ إسرائنؿ عمى اليحو الذي ذكره، الف اجمالي مواقؼ إسرائنؿ، 

لدكتور عرنقات يفسه لها معيى واحد، اف ال سنادة لمفمسطنيننف عمى اي شيء، سواء كاف وكما عرضها ا
 حدودا برنة او بحرنة او يهرنة او جونة.

وختـ المصدر العربي اف ما دفعه الى كشؼ كؿ تمؾ المعمومات هو شعوره باف " في االمر خناية "، وتحدنا 
لكـ مف المعمومات الخطنرة، وأشار الى اف لدنه اف نخرج اي مسؤوؿ فمسطنيي مطمع لنكذب كؿ ذلؾ ا

شعورا باف " القنادة الفمسطنينة تورط العرب بقبوؿ صفقات ال نعرفوف تفاصنمها، وتؤدي في اليهانة الى 
إضاعة حقوؽ مالننف الفمسطنيننف، والتفرنط بسنادة كؿ الفمسطنيننف، لتأتي إلنيا هذه القنادة الحقا ليقـو 

 " بعشرات الممنارات مف الدوالرات، وخاصة في قضنتي القدس والالجئنف. بتمونؿ " صفقات عار
 19/10/2013، األردن - ان اليت برس

 
 ىنية يطما رئيس مجمس النواب المبناني عمى آخر التطورات المتعمقة بالقدس 6

مجمس يبنه بري رئنس  20/10هاتؼ إسماعنؿ هينة، رئنس الحكومة الفمسطنينة في غزة، مساء األحد غزة: 
 اليواب المبيايي، حنث هيأه باإلفراج عف المواطينف المبيايننف المختطفنف في سورنة.
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وبحسب طاهر اليويو المستشار اإلعالمي لرئاسة الوزراء في غزة؛ فإف هينة وضع بري في صورة آخر 
لحـر القدسي التطورات المتعمقة بقضنة القدس والمسجد االقصى ومحاوالت التهوند لممدنية والسنطرة عمى ا

 الشرنؼ.
نشار بهذا الصدد إلى أف رئنس الحكومة في غزة أجرى خالؿ عند األضحى المبارؾ عدة اتصاالت مع 

 عدد مف المسؤولنف العرب، حنث هيأهـ بالعند ووضعهـ في صورة تطورات األوضاع الفمسطنينة.
 20/10/2013قدس برس، 

 
 اً"ليبرمان ضد عباس "تحريضًا خطير  تصريحات :عريقات 7

عتبر صائب عرنقات، مسؤوؿ ممؼ المفاوضات مع الجايب اإلسرائنمي، أف تصرنحات رئنس لجية : اراـ اهلل
الخارجنة واألمف البرلماينة أفنغدور لنبرماف األخنرة "تحرنضًا خطنرًا ضد رئنس السمطة الفمسطنينة محمود 

 عباس، وتعبنرًا عف الرغبة في التخمص ميه".
موقفه القائؿ إف عباس لنس شرنكًا لمسالـ، كما استبعد التوصؿ إلى تسونة سممنة وكاف لنبرماف قد كرر 

 دائمة مع الجايب الفمسطنيي في المفاوضات الجارنة حالًنا.
مف استمرار "اليهج اإلسرائنمي التدمنري، والمتمنثؿ أنضًا باستمرار  وحذر عرنقات، في تصرنحات صحفنة،
 نطاف، سنؤدي إلى وقؼ المفاوضات".اإلمالءات عمى األرض وعممنات االست

ويفى عرنقات كؿ التسرنبات الصحافنة عف وصوؿ المفاوضات إلى طرنؽ مسدود، بسبب إصرار الجايب 
 اإلسرائنمي عمى السنطرة عمى الحدود األردينة، مؤكدًا أف هذه األيباء ال أساس لها مف الصحة.

 21/10/2013قدس برس، 
 

 عم برنامج صمود القدسالحمد اهلل: الحكومة مستمرة بد 8
راـ اهلل: قاؿ رئنس الوزراء د. رامي الحمد اهلل اف الحكومة مستمرة بدعـ بريامج صمود اهؿ القدس، مف 
خالؿ العدند مف المشارنع خالؿ الفترة القادمة، والعمؿ عمى ترتنب هذه المشارنع التي تشمؿ قطاعات 

ولونة وحاجة كؿ قطاع اليجازها بأكبر سرعة ممكية، التعمنـ، والصحة، واالسكاف، وقطاع التجارة، حسب اال
 مف خالؿ الموارد المالنة الممكية والمتاحة.

جاء ذلؾ خالؿ ترؤس الحمد اهلل، الجتماع المجية الوطينة العمنا لمقدس، ينابة عف الرئنس محمود عباس 
 .رئنس المجية

 21/10/2013األيام، رام اهلل، 
 

 وروبية تفعيل قرارىا بمقاطعة المستوطناتاس في زيارتو لمدول األ ما حممو عب أىم :يوسفبو أواصل  9
القدس ’ولند عوض: اكد واصؿ ابو نوسؼ عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة لػ - راـ اهلل
امس االحد باف تفعنؿ قرار االتحاد االوروبي بمقاطعة المستوطيات اإلسرائنمنة المقامة عمى ’ العربي

بما فنها القدس الشرقنة، مطمع العاـ القادـ، نتصدر اولونات القنادة  1967المحتمة عاـ  االراضي
 الفمسطنينة.
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ونقضي قرار المقاطعة األوروبنة بامتياع دوؿ االتحاد عف تمونؿ أي مشارنع أو هنئات تيشط في 
واإلسرائنمي بيدا نحدد  المستوطيات، كما نتضمف التأكند لضرورة أف نشمؿ أي اتفاؽ بنف الجايبنف االوروبي

 ’.لنست جزءا مف دولة إسرائنؿ السنادنة‘أف المستوطيات 
وأعميت المفوضنة العامة لالتحاد األوروبي في تموز الماضي باف دوؿ االتحاد األوروبي سوؼ تيفذ هذا 

 .2020والتي ستمتد حتى عاـ  2014القرار في كافة االتفاقنات التي سوؼ توقع مع إسرائنؿ بدانة عاـ 
امس االحد باف تفعنؿ قرار االتحاد االوروبي بمقاطعة المستوطيات ’ القدس العربي’واوضح ابو نوسؼ لػ

 عيد الرئنس محمود عباس الذي نزور اوروبا حالنا.’ اولى االولونات‘اإلسرائنمنة مطمع العاـ القادـ هو 
الدوؿ االوروبنة بما فنها الماينا  وشدد ابو نوسؼ عمى اف اهـ ما حممه عباس في زنارته الحالنة لعدد مف

والفاتنكاف هو حث اوروبا عمى تفعنؿ قرارها بمقاطعة المستوطيات مطمع العاـ القادـ باعتبار االستنطاف 
  .عمال غنر شرعي

 21/10/2013القدس العربي، لندن، 
 

 السمطة تحذر من االتجار بآنثار فمسطين 10
تجار غنر المشروع باثآنثار والمقتينات النثقافنة الفمسطنينة، حذرت وزارة خارجنة دولة فمسطنف مف اال: بارنس

مؤكدة أف التراث الطبنعي والنثقافي واثآنثار الموجودة في األرض الفمسطنينة المحتمة هي مف الممتمكات 
 الوطينة لدولة فمسطنف.

تريت، البرويزي الذي اكتشؼ في قطاع غزة، لمبنع عمى صفحات االي« أبولو»وأشارت إلى عرض تمنثاؿ 
اتفاقنة التدابنر الواجب »وأكدت أف فمسطنف دولة طرؼ في «. قرصية وعماًل غنر مشروع»واعتبرت ذلؾ 

، «1970 -اتخاذها لحظر وميع استنراد وتصدنر ممكنة الممتمكات النثقافنة ويقمها بطرؽ غنر مشروعة 
ذلؾ الموقع في قطاع غزة هي  والمواد والممتمكات األخرى التي تـ اكتشافها في« أبولو»وبذلؾ فإف تمنثاؿ 

ممتمكات نثقافنة فمسطنينة. وشددت عمى أحكاـ االتفاقنة التي تيص عمى يهي تصدنر هذه الممتمكات النثقافنة 
او بنعها، مطالبة دوؿ العالـ والمؤسسات المعينة بالتزاـ يصوصها والعمؿ عمى ميع تصدنر وبنع الممتمكات 

روعة، مضنفة ايها ستعمؿ، في حاؿ حصؿ ذلؾ، عمى استردادها بكافة النثقافنة الفمسطنينة بالطرؽ غنر المش
 السبؿ وفقًا لمقايوف الفمسطنيي.

 21/10/2013الحياة، لندن، 
 

 يونس كتائب القسام تعمن مسؤوليتيا عن حفر نفق خان 22

ه أعميت كتائب القساـ الجياح العسكري لحركة حماس، مساء نوـ األحد، مسئولنتها عف اليفؽ الذي اكتشف
المحتمة عاـ  يراضاأل إلىجنش االحتالؿ اإلسرائنمي قبؿ عدة أناـ شرؽ خاف نويس جيوب قطاع غزة ونمتد 

كـ. وأكد الياطؽ الرسمي باسـ كتائب القساـ أبو عبندة، في تصرنحات إلذاعة "صوت  3.6لمسافة  2:59
قاؿ: "كتائب القساـ تعمؿ األقصى"، أف "كتائب القساـ هي مف حفرت اليفؽ، وهي صاحبة الند في ذلؾ". و 

بكؿ جهدها فوؽ وتحت األرض، وتيحت في الصخر لتحرنر األسرى". وسِخر مف فرحة االحتالؿ بكشفه 
اليفؽ، مؤكدًا أف قادة االحتالؿ "ُنخفوف مشاعر الخوؼ والدهشة مما شاهدوه"، مشنرًا إلى أف المقاومة في 

 أهداؼ الشعب الفمسطنيي".معركة متواصمة مع االحتالؿ "ولف يتوقؼ إال بتحقنؽ 
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وجدد أبو عبندة عهد كتائب القساـ بالنثبات عمى مبادئها والتزاماتها تجاه الشعب الفمسطنيي واألسرى في 
سجوف االحتالؿ، وعدـ إلقاء السالح حتى تحرنرهـ. وقاؿ إف قضنة األسرى ستبقى عمى رأس أولونات 

ؽ الوحند الذي أنثبت يجاعته مع االحتالؿ". وشدد أبو كتائب القساـ، مشنرًا إلى أف "أسر الجيود هو الطرن
عبندة عمى قدرة المقاومة الفمسطنينة "تحقنؽ المفاجآت وضرب العدو مف حنث ال نتوقع، وهذا ما أنثبتته 
المقاومة في معركة حجارة السجنؿ األخنرة". وقاؿ:" كتائب القساـ تخوض حرب مف يوع خاص مع 

ت مف حنث العداد والعدة، وتختمؼ مف مرحمة ألخرى، والكتائب تطّور دوما االحتالؿ، تتبمور بها التكتنكا
 مف إمكايناتها وقدراتها، بحنث تُفاجئ االحتالؿ".

أف الكتائب تعمؿ ايطالقًا مف مصالح  أبو عبندة وحوؿ تكتنؾ كتائب القساـ في معركتها مع االحتالؿ، أكد
االحتالؿ وفقًا لمصالح الشعب الفمسطنيي، والشعوب  الشعب الفمسطنيي، مضنفًا:" تتـ إدارة المعركة مع

 الطامحة لمحرنة، قادرة عمى بذؿ الكنثنر، والمقاومة لدنها يفس طونؿ لمصمود حتى اليصر".
 12/28/1823، فمسطين أون الين

 
 واألسرىبخيار المقاومة سبياًل وحيدًا لتحرير األرض والمقدسات  ياجدد تمسكحماس ت 21

تحدث فنه عضو  ، جيوبي لبياف،في قاعة مسجد في مخنـ الرشندنة جماهنرناً  أقامت حركة حماس لقاء
القنادة السناسنة في لبياف جهاد طه، فهيأ الشعب الفمسطنيي واألمتنف العربنة واإلسالمنة وبخاصة مخطوفي 

يواصؿ أعزاز المفرج عيهـ. وأكد في الذكرى النثاينة لوفاء األحرار "أف هذه العممنة لف تكوف األخنرة وس
محاوالتيا بالوسائؿ كافة لتحرنر األسرى وفي طمنعتها المقاومة المسمحة وأسر الجيود الصهانية"، مجددا 

لتحرنر األرض والمقدسات بخاصة في ظؿ ما نجري مف جرائـ  وحنداً  التمسؾ "بخنار المقاومة سبنالً 
ض لمخططات مف أجؿ والقدس والمسجد األقصى الذي نتعر  االستنطافصهنوينة عمى مستوى شرعية 

 تهونده واستباحته ".
حوؿ مشروع المقاومة والتصدي لهذه  وااللتفاؼ"الوحدة والتكاتؼ  إلىالشعب الفمسطنيي طه ودعا 

 االجتماعيوالدوؿ العربنة واألويروا "بالقناـ بواجبها  المتحدةالمخططات والمشارنع الصهنوينة"، مطالبا األمـ 
خنمات سورنا ووقؼ سناسات الموت المروع في عرض البحر"، مشددا عمى واإليسايي تجاه اليازحنف مف م

ومواجهة  واالستقراروالمبياينة كافة مف أجؿ تكرنس حالة األمف  ةالفمسطنين"ضرورة تضافر الجهود 
 المؤامرات كافة التي تتربص بالشعبنف المبيايي والفمسطنيي".

 12/28/1823، المستقبل، بيروت

 
 "حوار وطني شامل" لالتفاق عمى تشكيل برنامج سياسي موحدفتح إلى  تدعوحماس  23

أشرؼ الهور: دعا د. خمنؿ الحنة، عضو المكتب السناسي لحركة حماس، حركة فتح الستنثمار دعوة  -غزة 
ي دعا فنه إلى استئياؼ عممنة المصالحة وتحدند موعد ترئنس الحكومة في قطاع غزة إسماعنؿ هينة، وال

شكنؿ حكومة التوافؽ، بػ"أخذ زماـ المبادرة لتأمنف عبور آمف وسمس إلى المرحمة إلجراء االيتخابات وت
 المقبمة"، كما دعا إلى عقد اجتماع عاجؿ لالتفاؽ عمى آلنات تيفنذ المصالحة.

كما دعا القنادي في حماس إسماعنؿ األشقر حركة فتح إلى "حوار وطيي شامؿ"، لمتوصؿ إلى اتفاؽ عمى 
موحد، وشدد عمى موقؼ حماس الداعي لتطبنؽ اتفاؽ المصالحة رزمة واحدة تشكنؿ بريامج سناسي 

 وبالتزامف.
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 12/28/1823، القدس العربي، لندن

 
 لمتعامل بإيجابية ما حماس إلنياء االنقسام ة حركتوؤكد جاىزييباسم فتح في غزة  المتحدث 24

هينة مة في قطاع غزة إسماعنؿ الذي ألقاه رئنس الحكو خطاب الأشرؼ الهور: لـ تجد حركة فتح في  -غزة 
ف إ :المتحدث باسـ فتح في غزة ،حسف أحمد .ؿ داإليهاء االيقساـ، وق "خطوات عممنة" 21/:2نوـ السبت 

جادة في إيهاء االيقساـ أليها تدرؾ مخاطر استمراره عمى المشروع الوطيي وعمى صمود أبياء "حركته 
يهاء االيقساـ . ورأى في ذات الوقت أف الحدن"الشعب الفمسطنيي ال نحتاج إلى تكرار "ث عف المصالحة وا 

يما نتطمب تيفنذ ما تـ االتفاؽ عمنه التمينات ال تكفي ألف مف "ف إ. وقاؿ "المبادرات واألفكار الجدندة، وا 
سئـ االستماع والحدنث عف "إلى أف الشعب الفمسطنيي  ، مشنراً "شأيها أف تطنؿ مف عمر االيقساـ

. "أف نرى إجراءات حقنقنة عمى األرض تيهي االيقساـ وتحقؽ المصالحة الوطينة المصالحة، أليه نرند
مع أي خطوة عممنة مف جايب حماس تهدؼ إليهاء االيقساـ، وهو  "التعامؿ بإنجابنة"أعمف جهوزنة حركته لػو 

 .ف الرئنس عباس أكده مراراً إموقؼ قاؿ 
 12/28/1823، القدس العربي، لندن

 
 االنقسامصفحة  و عباس إلى زيارة غزة لطي  زايدة يدع أبوسفيان  25

أكد عضو المجمس النثوري لحركة فتح سفناف أبو زاندة، أف عياصر إنجابنة وردت في خطاب رئنس الوزراء 
رئنس السمطة محمود عباس إلى إرساؿ وفد لغزة لطي صفحة  ، داعناً 21/:2نوـ السبت  إسماعنؿ هينة

: "بالمقارية مع الخطابات األخرى، 31/21األحد  صحفنة يشرت نوـااليقساـ. وقاؿ أبو زاندة في تصرنحات 
لـ نكف هياؾ أنة شروط مسبقة لتيفنذ اتفاؽ المصالحة منثؿ ضرورة تيفنذ االتفاقات رزمة واحدة أو ضرورة 
تهنئة األجواء أو وقؼ التيسنؽ األميي.. إلخ مف الشروط التي كايت توضع في كؿ مرة نتـ الحدنث فنها 

 حة".عف المصال
: "كايت هياؾ دعوة صرنحة لتيفنذ اتفاقي القاهرة والدوحة دوف أي تحفظ وشروط، وهذا ما أبو زاندة وأضاؼ

يطالب به يحف دائما، وألوؿ مرة تتحدث حماس بشكؿ صرنح عف إجراء االيتخابات دوف أي تحفظ"، حسب 
لى البدء فورا بتشكؿ حكومة وحدة رأنه. وتابع: "أبو العبد هينة دعا السند الرئنس أبو مازف بشكؿ واضح إ

وطينة دوف أف نضنؼ أي كممة أو جممة مف شأيها أف تفسر عمى أيها شروط أو قنود عمى مف سنقؼ عمى 
رأس هذه الحكومة أو تركنبتها"، مضنًفا "نجب أف يأخذ بعنف االعتبار أف عيصر النثقة معدوـ بنف الطرفنف، 

اء لهذا الوطف في المساعدة في ترمنـ هذه النثقة. اإلحباط لنس وهيا نأتي دور العقالء والمخمصنف واألوفن
 حال واالستسالـ لمواقع المرنر لنس حال ومف نده في اليار لنس منثؿ الذي نده في الماء"، كما قاؿ.

وتابع أبو زاندة: "أتميى عمى الرئنس أبو مازف بعد عودته مف جولته األوروبنة أف نشكؿ وفدا مف قنادة فتح 
والقدوـ إلى غزة لالستماع إلى تفاصنؿ أكنثر عف مدى استعداد حماس لممصالحة وطي صفحة  والميظمة

االيقساـ". وقاؿ أبو زاندة: "أقوؿ لكؿ المتشائمنف، يحف عمى مدار عشرنف عاما يعطي فرصة لممفاوضات 
ف مع )إسرائنؿ( رغـ الفشؿ المتكرر واالستنطاف، األولى أف يواصؿ جهوديا مف أجؿ لـ شمؿ شعب يا حتى وا 

 كايت الفرصة لتحقنؽ ذلؾ ال قدر اهلل ضعنفة"، حسب قوله.
 18/28/1823،فمسطين أون الين

 
عالن الدوحة عممية خطوة أيلمتعامل بإيجابية ما  ادىاستعدا تعمن فتح 26  لتطبيق اتفاق القاىرة وا 
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كبنرة مع أي خطوة عنطة أف حركته ستتعامؿ بإنجابنة  أبوأكد المتحدث باسـ حركة فتح فانز  :راـ اهلل
القاهرة أو إعالف الدوحة. وقاؿ أبو عنطة  اتفاؽالمصالحة سواء  اتفاؽعممنة تؤكد التزاـ حركة حماس تيفنذ 

"يحف مستعدوف وجاهزوف لمبدء في مشاورات تشكنؿ الحكومة عمى أف نتزامف  أمسفي تصرنح صحافي 
شرنعنة والمجمس الوطيي". أضاؼ أف المصالحة لتحدند موعد إجراء االيتخابات الرئاسنة والت باالتفاؽذلؾ 

باتت ضرورة ممحة في المرحمة الحالنة لمشعب الفمسطنيي، وأف المطموب مف حماس إف تقرف األقواؿ 
والتمينات التي تحدث بها هينة، بخطوات عممنة تؤكد التزامها اتفاؽ المصالحة وهذا نتطمب البدء باستئياؼ 

 جمت بطمب مف حماس.لقاءات المصالحة التي توقفت وأ
 12/28/1823، المستقبل، بيروت

 
 بتييئة أجواء المصالحة ينتقد رد  فتح عمى خطاب ىنية ويطالبيا قيادي في حماس 27

راـ اهلل: وصؼ القنادي في حركة حماس في راـ اهلل والبنرة، حسنف أبو كونؾ، خطاب رئنس الحكومة 
مؤكدًا أف "الكرة اثآف في ممعب قنادة السمطة بالضفة الفمسطنينة في قطاع غزة بأيه "خطاب قائد وشامؿ"، 

، "القائد أبو العبد هينة 31/21وحركة فتح". وقاؿ أبو كونؾ، في تصرنحات خاصة لػ"قدس برس"، األحد 
أبدى في خطابه استعداد حركة حماس الفوري لمشروع في تطبنؽ ما تـ االتفاؽ عمنه والشروع في تشكنمة 

يهاء االيقساـ".حكومة الوحدة الوطينة ف  ورًا وا 
وأشار أبو كونؾ إلى أف "دعوة هينة لألخ أبو مازف واألخوة في السمطة وحركة فتح تؤكد أف الكرة اثآف في 
ممعبهـ"، متابعًا: "وييتظر ميهـ مواقؼ مسؤولة وجرنئة بعندة عف التشكنؾ والمياكفة اإلعالمنة". وطالب 

الفمسطنينة لمبدء في "حوار شامؿ" لتطبنؽ ما تـ االتفاؽ عمنه  القنادي في حماس بتهنئة األجواء في الساحة
مسبقًا ولنس االتفاؽ عمى أشناء جدندة. وأكد عمى أف المطموب مف السمطة وحركة فتح "توفنر األجواء 
قامة الدولة  المياسبة إلجراء ايتخابات وطينة ودنمقراطنة يزنهة تفتح األمؿ أماـ شعبيا في التحرنر والعودة وا 

 مستقمة وعاصمتها القدس الشرنؼ".ال
بدروها، ايتقدت اليائب عف كتمة "التغننر واإلصالح" التابعة لحماس في المجمس التشرنعي، سمنرة الحالنقة، 

 رد فتح عمى خطاب هينة. مؤكدة أف رد قنادات فتح حوؿ الخطاب "معروؼ سمفًا".
 18/28/1823قدس برس، 

 
 ئل لحوار جدي وقراءة موضوعية لخطاب ىنيةالشعبية يدعو الفصا الجبيةقيادي في  28

دعا مسؤوؿ الدائرة النثقافنة المركزنة في الجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف غازي الصورايي إلى ضرورة  :غزة
تداعي كافة الفصائؿ الوطينة لحوار جدي وقراءة موضوعنة لموقؼ حركة حماس مف المصالحة، كما قدمه 

 نـواسماعنؿ هينة في خطابه بمياسبة الذكرى النثاينة لصفقة األسرى  رئنس الحكومة الفمسطنينة في غزة
، أذاعها القسـ اإلعالمي لمجبهة الشعبنة: "بالرغـ 31/21وقاؿ في تصرنحات له نوـ األحد  .21/:2السبت 

ب مف تحفظيا عمى اتفاقات مكة والقاهرة، إال أيه نيبغي البياء عمى الميطمقات االنجابنة التي وُردت في خطا
هينة إليهاء هذه الحالة االيقسامنة التي باتت عقبة كأداء تحوؿ دوف تحقنؽ أي مف أهداؼ شعبيا التحررنة 

 الدنمقراطنة". أو
واعتبر الصورايي أيه مف واجب فصائؿ وأحزاب النسار أف تيتقؿ مف حالة الركود الراهية إلى حالة التفاعؿ 

زؽ السناسي والمجتمعي الراهف، وأف تتعاطى مع ما نجري الذي نحقؽ قدرتها عمى االستجابة والتحدي لممأ
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مف عمى أرضنة المصالح واألهداؼ الوطينة والدنمقراطنة المطمبنة، ارتباطًا ونثنقًا بالرؤنة القومنة لمصراع مع 
إسرائنمنا، جيبًا إلى جيب مع تفعنؿ دورها في المقاومة المسمحة  -العدو الصهنويي باعتباره صراعا عربنا 

كسر االستقطاب النثيائي لحركتي  إمكايناتعبنة، في المكاف المياسب والزماف المياسب، بما نوفر لها والش
فتح وحماس، وااليطالؽ إلى رحاب الجماهنر الشعبنة والتوسع في صفوفها لكي نستعند الشعب الفمسطنيي 

ة التوحندنة، ونطرد قنـ االيتهازنة مف جدند، فعالناته اليضالنة وأفكاره وقنمه الوطينة والدنمقراطنة واالجتماعن
والتخاذؿ والواقعنة المستسممة وشروطه المذلة عبر مفاوضات عبنثنة لف تحقؽ سوى المزند مف التفكؾ 

 وايسداد اثآفاؽ، عمى حد تعبنره.
 18/28/1823قدس برس، 

 
 عربية": دحالن ينشط في األردن لشق صفوف حركة فتح أسرارموقا " 29

"أسرار عربنة" عمى ونثائؽ سرنة مف داخؿ أروقة حركة فتح تتضمف تقرنرًا مف حصؿ موقع  خاص: - عماف
القنادة في راـ اهلل، ونتبنف ميه أف القنادي السابؽ في الحركة والمقنـ حالنًا في  إلى األردفتيظنـ فتح في 

نعمؿ بيشاط عمى الساحة األردينة وتمكف مف شؽ صفوؼ حركة فتح، مف أجؿ ضرب الحركة  اإلمارات
 والتخرنب عمى القنادة التابعة لراـ اهلل برئاسة محمود عباس.

نبمغ قنادته في راـ اهلل بأيه تمكف مف زراعة شخصنف كعمالء له  األردفوبحسب التقرنر فاف تيظنـ فتح في 
دوالرًا عمى أيهما  261دوالرًا، والنثايي  211في صفوؼ الميشقنف التابعنف لدحالف، حنث تمقى األوؿ 

ونتبنف مف التقرنر أف  مزند مف المعمومات. إلىمزندًا مف األمواؿ في حاؿ تمكيوا مف الوصوؿ سنتمقناف 
، وتمكف بالفعؿ مف شؽ صفوؼ حركة فتح في كؿ مف مخنـ الحصف، األردفدحالف نيشط في شماؿ 

 ومخنـ جرش، وكالهما مف شماؿ األردف.
ردف تمكف مف زراعة كؿ مف وائؿ الشهري، وخالد ونطمئف التقرنر القنادة في راـ اهلل بأف تيظنـ فتح في األ

رضواف، كعمالء له في صفوؼ الميشقنف التابعنف لمحمد دحالف، ونجري متابعة األيشطة التي نقوـ بها 
 دحالف ومجموعته في األردف.

 28/28/1823موقا أسرار عربية، 
 

 برعاية حركة فتح البداوي وأىالي وادي النحمة أىالي مخيم بينمصالحة  18

ووادي اليحمة في  )شماؿ لبياف( بدعوة مف حركة فتح أقنمت مصالحة بنف أهالي مخنـ البداوي :البداوي
صالة الغفور في جبؿ البداوي، عمى أنثر إشكاؿ كاف قد حدث قبؿ عند األضحى المبارؾ، حنث ألقى أمنف 

شدَّد فنها عمى العالقة  سر فصائؿ ميظمة التحرنر الفمسطنينة وحركة فتح في الشماؿ أبو جهاد فناض كممةً 
تجاوز الخالفات  إلىالتارنخنة التي تربط أهالي مخنـ البداوي وأهالي وادي اليحمة في البداوي، داعنًا الجمنع 

 .التي قد تطرأ، وشدَّد عمى وجوب بقاء البوصمة متجهة يحو فمسطنف
، وتربطيا به عالقة الدنف نثـ كايت كممة لممختار أحمد سنؼ الذي قاؿ: "إف الشعب الفمسطنيي أخ وشقنؽ

 .وادي اليحمة" أبياءوالدـ، ويحف يستيكر أشد االستيكار ما حصؿ مف تجاوزات ال تمنثؿ رأي وفكر وتراث 
 12/28/1823، المستقبل، بيروت

 
 في شريط كرتوني "كتائب القسام"حكاية  12
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، الترونج ألفكارها مف اعتادت كتائب الشهند عز الدنف القساـ، الجياح العسكري لحركة حماس: جوي سمنـ
خالؿ الرسوـ المتحركة. ومف بنف تمؾ األعماؿ شرنط الكرتوف الشهنر حوؿ قتؿ جمعاد شالنط، وفندنو نيّدد 

 بممارسات السمطة الفمسطنينة بحّؽ حركة المقاومة اإلسالمنة.
يبذة مبّسطة عف الحالي، نقّدـ  / أكتوبرتشرنف األوؿ 22في  "تمفزنوف األقصى"الجدند شرنط كرتويي عرضه 

)تابعة  "منمري"كتائب القساـ، في دقنقة وأربعنف نثاينة. ايتشر الفندنو عمى اإليتريت، بعدما أعادت قياة 
تمفزنوف حماس نبث كرتوف نشند "، بعيواف "نوتنوب"لمعهد األبحاث اإلعالمنة لمشرؽ األوسط( يشره عمى 

 ."كتائب عز الدنف القساـ -بجياحها العسكري 
المعّمؽ المرافؽ لمرسومات كنؼ تطورت الكتائب، وكنؼ كايت تعتمد في بداناتها، عمى خالنا  نشرح صوت

، وحماس الغد ستكوف "معدودة وأسمحة بدائّنة.  النوـ المعادلة اختمفت، حماس األمس لنست حماس النـو
ّرجت الحركة في ، نتابع المعّمؽ. نيتقؿ الشرنط لمحدنث بالتفصنؿ عف يوع السالح الذي تد"أقوى عسكرناً 

استخدامه، مف الحجر والمقالع إلى السكاكنف والمسدسات القمنمة. ونشنر إلى أّف كتائب القساـ تممؾ النـو 
 ."صوارنخ تزعج يظرنة األمف الصهنويي، وتتمتع بقدرات تتخطى حدود المكاف"

وبات  -عز الدنف القساـ بات نعمـ مف هي كتائب "ونتحدث شرنط الكرتوف عف يظرة العدّو لمكتائب، إذ إّيه 
. ونّؤكد "هياؾ آالفا مف الشباب المقاتمنف جاهزوف لمشهادة في سبنؿ اهلل حتى تحرنر هذه األرض"نعمـ أف 

، "جنش القساـ ميّظـ، ونضـّ نومنًا شبابًا جددا )...( تربوا في المساجد عمى روح الجهاد"المعّمؽ عمى أف 
شدندًا وعيندًا، هو تطّور السالح وصراع األدمغة، ودعـ شرائح  خصماً  "القساـ"مشنرًا إلى أّف ما نجعؿ 

 المجتمع كافة لها.
تياقمت المواقع اإلسرائنمنة الشرنط بكنثافٍة في األناـ الماضنة، واعتبرت أف حماس تحاوؿ مخاطبة األطفاؿ 

. "ئات اإلسرائنمننفالمسؤولة عف عممنات إرهابنة أّدت إلى مقتؿ م"عبر الرسـو المتحركة، والترونج لمكتائب 
فحتى في اإلعالـ التابع "متوقع مف إعالـ حركة حماس،  اإلسرائنمننفورأت بعض المواقع أف التحرنض ضّد 

. وأشار أحد الكتاب "في السالـ، يجد برامج تحرنضنة إسرائنؿ لمسمطة الفمسطنينة، المفترض أيها شرنكة
عرض بريامجًا معادنًا لمسامنة بطرنقة وقحة، نشّرع  إعالـ السمطة"اإلسرائنمننف في هذا السناؽ إلى أّف 

، وذلؾ في "العيؼ ضد النهود ونمّجد إهاية الدناية النهودنة بمشهٍد نذكر بالبروباغيدا اليازنة ضّد النهود
، نظهر في أحد مشاهده فمسطنيننف نضربوف "فمسطنف"إشارٍة إلى فنمـ ُعرض في تموز الماضي عمى قياة 

 مستوطينف.
طرنقة فرندة لمخاطبة العواطؼ وجذب الرأي العاـ  "أيها، "القساـ"عّمقوف إسرائنمنوف عمى أشرطة ورأى م

 "القساـ". قبؿ نثالث سيوات، أنثار عرض موقع "بواسطة أسموب تشونقي نترافؽ مع الفنمـ الكرتويي القصنر
عدو. حنيها عّمؽ رئنس شرنطًا نهدِّد بقتؿ جمعاد شالنط ضّجة واسعة في اإلعالـ الغربي، وفي إعالـ ال

. نومها "السافؿ واإلرهابي"بينامنف يتيناهو عمى الشرنط قائاًل إيه ندّؿ عمى طابع حماس  اإلسرائنمنةالحكومة 
الشرنط ال نعّبر "تيّصمت حماس مف الشرنط وايتقدته بمساف عضو مكتبها السناسي محمود الزهار الذي قاؿ: 

حف لـ، ولف يقتؿ الجيود اإلسرائنمننف األسرى... أخالقيا ودنييا ي": ، متابعاً "عف الموقؼ الرسمي لحماس
 ."نميعاييا مف ذلؾ

 www.youtube.com/watch?v=rj0eO5Xw5BY: رابط الشرنط
 12/28/1823، السفير، بيروت

 

http://www.youtube.com/watch?v=rj0eO5Xw5BY
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 عامًا  34منذ  ري فوق حدود غزة ألول مرةتسمح بتحميق الطيران الحربي المص "إسرائيل" 22
ولند عوض: اكدت مصادر إسرائنمنة االحد باف الحكومة اإلسرائنمنة سمحت لمصر باف نحمؽ  –راـ اهلل 

طنرايها الحربي فوؽ الحدود مع غزة في اطار السماح لمجنش المصري بمالحقة االسالمننف المتطرفنف وميع 
 تهرنب السالح لقطاع غزة.

قياة اإلسرائنمنة النثاينة فاف موافقة الحكومة اإلسرائنمنة عمى تحمنؽ الطنراف الحربي المصري عمى وحسب ال
وميع تهرنب السالح إلى ’ اإلرهاب‘الحدود مع قطاع غزة جاءت لتحسنف قدرة الجنش المصري في مواجهة 

عامًا  34ألوؿ مرة ميذ  إف إسرائنؿ تسمح‘غزة. وقاؿ الموقع اإللكترويي لمقياة اإلسرائنمنة امس االحد 
( عمى الحدود مع قطاع غزة في ميطقة األيفاؽ، وذلؾ لتحسنف 16بتحمنؽ طائرات مصرنة مف طراز )اؼ 

 ’.قدرة الجنش المصري عمى مواجهة الجماعات المسمحة في سنياء وأنضا عممنات تهرنب السالح لغزة
 2013/10/21، القدس العربي، لندن

 
 لكنيا لم تصل إلى طريق مسدودليفني: المفاوضات معقدة و  23

القدس: وصفت تسنبي لنفيي وزنرة العدؿ اإلسرائنمنة ورئنسة الوفد اإلسرائنمي لممفاوضات، المفاوضات 
اإلسرائنمنة الجارنة بأيها "معقدة" اال ايها رفضت تقدنرات وسائؿ االعالـ اإلسرائنمنة لها بأيها  - الفمسطنينة

 ذاعة اإلسرائنمنة: اف لنفيي"رفضت ما يشرته االيباء مف اف الطرفنفوقالت اال وصمت الى طرنؽ مسدود.
وصال الى طرنؽ مسدود، مشنرة الى اف المفاوضات معقدة ونتـ خاللها استيفاد اليقاش حوؿ مختمؼ 

وبدوره، شكؾ الوزنر اإلسرائنمي سنمفاف شالـو في امكاينة ايهاء المفاوضات في غضوف  القضانا العالقة".
 وقاؿ "اف اي ايطالقة قد نتـ تحقنقها ستستوجب تمدند المفاوضات".تسعة اشهر 

2013/10/21، األيام، رام اهلل  
 

 محادنثات بشأن القدس إجراءمحاوالت تستيدف منا  ةعرقمتعمن سعييا لليفني  24
قاؿ مساعد لتسنبي لنفيي، رئنسة الوفد اإلسرائنمي في المفاوضات مع الفمسطنيننف إف : رونترز –القدس 

فيي ستسعى لعرقمة اقتراح تقدـ به اعضاء في حكومة رئنس الوزراء بينامنف يتيناهو الضافة شرط "لن
 نصعب معه بدء أي مفاوضات بشأف القدس".

وياؿ االقتراح موافقة مبدئنة مف مجمس الوزراء لكف المساعد قاؿ إف "لنفيي وهي انضا وزنرة العدؿ ستطمب 
اح لتجيب اي تأجنؿ لممفاوضات التي استؤيفت في نولنو تموز بعد مف مجمس الوزراء بأكممه تجمند االقتر 

 توقؼ نثالث سيوات".
 2013/10/21، الحياة، لندن

 
 لدعم اقتصاد السمطة عبر األردن معاريف: خطة إسرائيمية 25

الياصرة: توقّعت مصادر صحفنة عبرنة، أف تصادؽ الحكومة اإلسرائنمنة في جمستها األسبوعنة الميعقدة نـو 
(، عمى خطة لدعـ اقتصاد السمطة الفمسطنينة مف خالؿ تسهنؿ يقؿ البضائع بنف الضفة 10|20د )األح

 الغربنة المحتمة واألردف عبر "جسر الميبي" الميفذ الوحند الذي نربط بنف الجايبنف.
 وبحسب ما أوردته صحنفة /معارنؼ/ العبرنة في عددها الصادر نوـ األحد، فإيه بموجب الخطة التي تّمت
بمورتها قبؿ عّدة أشهر ستقوـ السمطات اإلسرائنمنة باستخداـ جهاز فحص لحاونات البضائع المتوجهة إلى 
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الضفة الغربنة المحتمة عف طرنؽ معبر "الميبي"، في محاولة لرفع كمنات البضائع وبالتالي تحسنف مستوى 
 اقتصاد السمطة الفمسطنينة، وفؽ الصحنفة.

ي حصؿ عمى أجهزة فحص وتفتنش دقنقة مف هوليدا التي قامت بعرض وأوضحت أف الجايب اإلسرائنم
مبادرة بهذا الخصوص عمى رئنس الوزراء بينامنف يتيناهو خالؿ زنارته لها العاـ الماضي، مشنرًة إلى أف 
كؿ ما نتعمؽ بتفاصنؿ الخطة واألمور التقينة الخاصة بها جرى االتفاؽ عمنها خالؿ لقاء جرى مطمع العاـ 

 بنف السفنر الهوليدي وميسؽ الحكومة اإلسرائنمنة في مياطؽ السمطة الفمسطنينة. الجاري
مالننف دوالر  10ممنوف شنكؿ )حوالي  35وأفادت الصحنفة، بأف تكمفة الخطة المذكورة تصؿ إلى 

نة أمرنكي(، وستدخؿ إلى حنز التيفنذ مطمع العاـ المقبؿ بعد أف يالت موافقة وزنري المالنة والبيى التحت
 اإلسرائنمنْنف نائنر لبند وسنمفاف شالوـ.

 2013/10/20قدس برس، 
 

  سدتل نيابة عن األاقييرانية وحزب اهلل إمحمية  ةنتنياىو: سوري 26
رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو قاؿ، نوـ األحد، إف ، أف 10/21/2013، القدس، القدسذكرت 

بنة وانراف النجب اف تكوف اقؿ مف "التفكنؾ الكامؿ لمبريامج اليووي يتنجة المفاوضات الحالنة بنف الدوؿ الغر 
واضاؼ يتيناهو في بريامج )واجه الصحافة( الذي تبنثه شبكة )اف بي سي( االمنركنة :  العسكري االنرايي".

 "اعتقد ايه نتعنف مواصمة الضغط عمى انراف بؿ زنادته حتى توقؼ بالفعؿ البريامج اليووي، اي تفكنكه".
حذر رئنس الوزراء اإلسرائنمي مف اف "اي اتفاؽ جزئي نمكف اف نيتهي بتقونض العقوبات" الف هياؾ و 

وحوؿ  الكنثنر مف الدوؿ حوؿ العالـ التي "تيتظر اشارة لمتخمص مف يظاـ العقوبات" المفروضة عمى انراف.
اؿ لنثالنثة اسباب وهي "ممارسة االصوؿ االنراينة المجمدة خارج البالد، قاؿ يتيناهو ايه تـ تجمند هذه االمو 

انراف لاليشطة االرهابنة وتصرفاتها العدواينة في ميطقة الخمنج ورفضها المستمر لوقؼ ايتاج اسمحة الدمار 
 واضاؼ "اذا ايتفت هذه االسباب، فاييي افترض ايه نمكيكـ االفراج عف هذه االمواؿ". الشامؿ".

هو يظاـ جهادي نحؿ محؿ يظاـ الرئنس السوري بشار  وحوؿ ما اذا كاف نفضؿ، عمى افتراض اف البدنؿ
االسد، بقاء االخنر في السمطة، قاؿ يتيناهو " ال.. أيا بالتأكند ال أفضؿ .. اعيي اييي ال اعتقد اف االسد 
ندنر دفة الحكـ .. اعتقد اف انراف هي التي تدنر دفة الحكـ الف سورنا اصبحت في االساس محمنة انراينة 

 تابع النراف نخوض القتاؿ ينابة عف االسد وجنشه".وحزب اهلل ال
وقاؿ ايه نأمؿ في امكاينة انجاد "طرنؽ نثالث"، ال يظاـ االسد وال حكومة جهادنة تخمفه .. يرند اف نيتهي 

 الوضع بافضؿ وسنمة حنث اييا اليرند محمنة انراينة او يظاـ جهادي عمى غرار افغايستاف في سورنا".
يتيناهو صعد، حممته ضد اليظاـ االنرايي، ، أف اماؿ شحادة، عف 2013/10/21، الحياة، لندنوأضافت 

ضمف جهوده لميع التقارب بنف انراف وامنركا وبنف انراف ودوؿ الغرب، وحاوؿ استغالؿ االحداث في سورنة 
نرايي لمتحرنض عمى انراف مستهال جمسة حكومته االسبوعنة بتحذنر المجتمع الدولي مف االصغاء لميظاـ اال

 ومحذرا مف مغبة اضفاء صبغة الشرعنة الدولنة عمنه.
وفنما ادعى يتيناهو اف اليظاـ االنرايي قاـ بتضمنؿ المجتمع الدولي بصورة ميتظمة دعا الى تكنثنؼ الجهود 
وممارسة الضغوط عمى طهراف وتشدندها، طالما لـ تترجـ االقواؿ االنراينة الى افعاؿ"، عمى حد قوؿ 

ؽ رئنس الحكومة اإلسرائنمنة في الجمسة االسبوعنة الى االوضاع التي تشهدها سورنة مدعنا وتطر  يتيناهو.
وجود دور فعاؿ النراف هياؾ وقاؿ :" اليظاـ االنرايي نشارؾ في ذبح المديننف في سورنة ونمارس االرهاب 
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االمف الدولي  في ايحاء العالـ وندعو الى القضاء عمى دولة إسرائنؿ ونخرؽ بشكؿ فاضح قرارات مجمس
 بشاف بريامجه اليووي"

 
 : االنفجار بالعالقات بين نتنياىو وأوباما عمى خمفية النووي  اإليراني  بات وشيًكا أحرونوتيديعوت  27

العبرّنة، أمس ’ ندنعوت أحرويوت‘رأى المحمؿ لمشؤوف العسكرّنة في صحنفة  :زهنر أيدراوس -الياصرة 
رئنس الوزراء اإلسرائنمّي بينامنف يتيناهو، والرئنس األمرنكّي باراؾ أوباما، األحد، أّف المواجهة المباشرة بنف 

في ما نتعّمؽ بالبريامج اليووّي اإلنرايّي، باتت قاب قوسنف أْو أديى، مشّدًدا عمى أّيه في الوقت الذي ُنطالب 
نب عمى معمومات فنه يتيناهو بعدـ إلغاء العقوبات المفروضة عمى إنراف، ال بؿ تشدندها، حصمت تؿ أب

 مؤّكدة تفند بأّف أوباما عمى استعداد لمبدء في تخفنؼ العقوبات عمى إنراف قبؿ التوقنع عمى اتفاؽ معها.
ولفت المحمؿ إلى أّف األمرنكننف باتوا نتحدنثوف عمًيا عف ضرورة رفع أنادنهـ عف األمواؿ اإلنرايّنة المجمّدة 

إسرائنمّنة، رفضت الكشؼ عف اسمها، قولها إّيه في البنت في أمرنكا والغرب، ويقؿ عف مصادر سناسّنة 
 األبنض باتوا نتحدنثوف عف تخفنؼ العقوبات المفروضة عمى إنراف في مجاؿ تصدنر اليفط، عمى حّد قوله.
مع ذلؾ، قاؿ المحمؿ إّف األجهزة األميّنة اإلسرائنمّنة ُتجمع عمى أّف المحادنثات األخنرة التي جرت األسبوع 

 كايت جدّنة لمغانة. 1+5ي جينؼ بنف إنراف وبنف مجموعة دوؿ الماضي ف
 2013/10/21، القدس العربي، لندن

 
 بأن إيران توافق عمى تحديد مستوى تخصيب اليورانيوم "إسرائيل"أبمغت  لواليات المتحدةاىآرتس:  28

اف، حوؿ بريامجها أبمغت الوالنات المتحدة ودوؿ أوروبنة شاركت في المحادنثات مع إنر : نو بي أي -القدس 
%، فنما ال تزاؿ إسرائنؿ 5اليووي، إسرائنؿ بأف طهراف توافؽ عمى خفض مستوى تخصنب النوراينـو إلى 

 مصّرة عمى عدـ تخفنؼ العقوبات االقتصادنة عمى الجمهورنة اإلسالمنة.
تفاصنؿ التي ويقمت صحنفة )هآرتس( نوـ األحد، عف موظؼ إسرائنمي رفنع المستوى قوله، إيه تبّنف مف ال

يقمتها دوؿ غربنة إلى إسرائنؿ حوؿ المحادنثات مع إنراف أف االقتراح الذي قّدمته كاف "عامًا" وأبقى عالمات 
استفهاـ، لكف االقتراح تضمف استعدادًا إنراينًا لتحدند تخصنب النوراينوـ والبحث في قضانا كايت ترفض 

نة، فإف االقتراح اإلنرايي شمؿ خطة مؤلفة مف مرحمتنف، ووفقًا لمصحنفة اإلسرائنم إنراف بحنثها في الماضي.
وأف المرحمة األولى تقضي بتيفنذ خطوات لبياء النثقة مف جايب إنراف والدوؿ العظمى، وبعد ذلؾ نتـ إجراء 

 مفاوضات مف أجؿ إيهاء األزمة اليوونة.
% 20راينوـ بمستوى وأوضح اإلنراينوف مف خالؿ اقتراحهـ أيهـ سنكويوف مستعدنف لوقؼ تخصنب النو 

 % إلى وقود يووي لمفاعؿ األبحاث في طهراف.20وتحونؿ مخزوف النوراينـو المخصب بيسبة 
واألمر النثالث الذي نقترحه اإلنراينوف هو تعبنرهـ عف استعدادهـ إلجراء محادنثات حوؿ كمنة وحجـ 

 ها في ميشآت التخصنب.% وعدد أجهزة الطرد المركزنة التي سنتـ تشغنم5تخصنب النوراينـو بمستوى 
وقاؿ الموظؼ اإلسرائنمي إف اإلنرايننف ذكروا أماـ ميدوبي الدوؿ العظمى أيهـ مستعدوف لمبحث في مستقبؿ 

 مفاعؿ المناه النثقنمة في "أراؾ" وميشأة تخصنب النوراينـو في باطف األرض في "بوردو".
نعوف إلغاء المشروع كمه، لكيهـ جعموا الدوؿ وأضاؼ الموظؼ اإلسرائنمي أف "اإلنرايننف قالوا إيهـ ال نستط

تفهـ أيه باإلمكاف التوّصؿ إلى تسونة بهذا الخصوص، وهـ لنسوا مستعدنف إلغالؽ الميشآت بشكؿ كامؿ 
 ولكف تقمنص وتحدند عممها".
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 2013/10/21، الحياة، لندن
 

 مموسادء لتسميم إيران أسماء عمالما تركيا بعد بالعالقة جديدة  أزمةتتوقا  "إسرائيل" 29
توقعت جهات إسرائنمنة سناسنة حدوث ازمة جدندة في العالقة مع تركنا بعد : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

 اف كشؼ عف تسمنـ تركنا لميظاـ االنرايي اسماء انرايننف عمموا لصالح جهاز االستخبارات العامة الموساد.
حبط انة فرصة ممكية لعودة العالقات مع واعرب الوزنر سمفاف شالـو عف خشنته مف اف تكوف خطوة ت

تركنا الى سابؽ عهدها، او عمى االقؿ، الى ما وصمت النه قبؿ اشهر قمنمة. في وقت اتهـ مسؤولوف 
سناسنوف رئنس الحكومة التركنة رجب طنب اردوغاف، بعرقمة التوصؿ الى اتفاؽ لتعونض عائالت االتراؾ 

وكاف مسؤولوف  ، وربط المسؤولوف بنف الحدنثنف.2010رمرة" عاـ التسعة الذنف قتموا في احداث السفنية "م
إسرائنمنوف قد اعربوا عف شكوكهـ في اف نكوف رئنس المخابرات التركي هاكاف بنداف، ذات صمة في كشؼ 
المعمومات بسبب عالقاته الجندة مع طهراف، واشاروا الى اف الموساد تعاوف مع المخابرات التركنة لفترة 

ليصؼ قرف مف الزمف، ولـ نخطر بباله أف تقوـ تركنا بكشؼ هونة عمالء إسرائنمننف لقوى طونمة وصمت 
 معادنة إلسرائنؿ منثؿ إنراف.

 2013/10/21، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"امرأة محافظا لمبنك المركزي في  أولتعيين  30
ة بأعماؿ حاكـ مصرؼ اختار رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو أمس، القائم: رونترز - أ ؼ ب

إسرائنؿ كارينت فموغ لشغؿ ميصب حاكـ المصرؼ، لتصبح أوؿ سندة تتولى هذا الميصب بعد عممنة 
 اختنار شاقة استمرت عدة أشهر.

اعجبيا بأداء الدكتورة فموغ عمى رأس »وجاء في بناف مشترؾ بنف يتيناهو ووزنر مالنته نائنر لبند أيه 
رة. ويحف عمى نقنف مف ايها ستساعديا عمى االستمرار في قنادة االقتصاد مصرؼ إسرائنؿ في االشهر االخن

 «.اإلسرائنمي إلى يجاحات جدندة في مواجهة االزمات االقتصادنة العالمنة
وهذه المرة االولى التي تشغؿ فنها امرأة ميصب رئنسة مصرؼ إسرائنؿ المركزي، والذي شغمه حتى حزنراف 

 «.صيدوؽ اليقد الدولي»وؿ سابؽ في الماضي ستايمي فنشر، وهو مسؤ 
وقالت فموج في بناف لمياسبة قبولها لمميصب إف المصرؼ المركزي واالقتصاد اإلسرائنمي نواجهاف تحدنات 
كبنرة. وجاء اإلعالف عف تعننف فموج في أعقاب اجتماع بنف يتيناهو ولبند الذي عجز عف إنجاد مف نشغؿ 

 الميصب ميذ استقالة فنشر.
 2013/10/21، يروتالسفير، ب

 
 مستوطنا بانقالب حافمتيم قرب بيت لحم 26 : إصابةمعاريف 31

ذكر الموقع االلكترويي لصحنفة "معارنؼ" العبرنة أف حافمة ركاب إسرائنمنة  :القدس دوت كوـ -راـ اهلل
 تابعة لشركة "انجد"، ايقمبت صباح نوـ االحد، عمى مفرؽ مستوطية "غوش عتصنوف" المقامة عمى اراضي

وافادت التقارنر االولنة عف إصابة السائؽ بجروح وصفت بايها متوسطة، بنيما اصنب  محافظة بنت لحـ.
 مستوطيا بجروح وصفت بالطفنفة. 25

 2013/10/21، القدس، القدس
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 سرائيمياً إألف  25 لحظة ويقتل قد يقا في أي   األرضيالسابعة: الزلزال  القناة 31

ة السابعة االسرائنمنة إف زلزاال كبنرا قد نضرب الدولة العبرنة في أي لحظة قالت القيا :سما –القدس المحتمة 
 ( ألؼ قتنال اسرائنمنا يظرا لعدـ تهنؤ الجبهة الداخمنة واستعدادها لذلؾ.26ونخمؼ )

وجاء ذلؾ يقال عف مسؤوؿ عسكري في جنش االحتالؿ تعقنبا عمى حدوث عدة هزات أرضنة خالؿ األناـ 
 ماؿ الدولة العبرنة.القمنمة الماضنة ش
( درجة عمى مقناس رنختر سنؤدي الى 8.6أيه في حاؿ وقع زلزاؿ كبنر بقوة ) اإلسرائنميوأكد المسؤوؿ 

 ( ألؼ صهنوينا يظرا لعدـ استعداد الجبهة الداخمنة وتهنئة البينة التحتنة لذلؾ.26مقتؿ )
ت داخمنة لفرؽ االيقاذ، مشنرا الى أف وأشار الى أف الزلزاؿ قد نقع في أي لحظة ويحف اثآف يجري تدرنبا

المهـ أف نستمع الصهانية لتعمنمات وايذارات القنادة االسرائنمنة عيد حدوث أي طارئ لمعمؿ عمى تفادي 
 الخسائر الكبنرة.

وقاؿ الدكتور آفي شابنرا مدنر التأهب لمزالزؿ في "إسرائنؿ" أف ما نحصؿ نؤشر لحدوث زلزاؿ كبنر يادر 
 عاـ تقرنبا، والدالئؿ مف الميطقة تشنر لذلؾ. 211البالد كؿ الحدوث تشهده 

بنيما نؤكد الدكتور اوري فمنزنيدر وهو مدنر المعهد الجنوفنزنائي اإلسرائنمي أف تكرر حدوث الزالزاؿ نبعت 
 لمشؾ حصوؿ زلزاؿ كبنر في الميطقة وحصؿ هذا األمر في السابؽ.

 12/28/1823، وكالة سما اإلخبارية
 

 97استمرار حصار "اليرموك" لميوم التة.. في سوري طينيفمس شييد 33
، أف الجئػػا فمسػػطنينا استشػػهد فػػي مخػػنـ خػػاف األحػػد، نػػـو ةأعميػػت مجموعػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ فمسػػطنيي سػػورن

، تزامًيا مع تجدد القصؼ عمى مخنـ النرموؾ واستمرار الحصار المفروض عمى سكاف المخػنـ ةالشنح بسورن
وأوضػػحت المجموعػػة فػػي بنػػاف مكتػػوب وصػػؿ لػػػ"فمسطنف"  عمػػى التػػوالي. 8:نػػـو مػػف قبػػؿ الجػػنش اليظػػامي لم

يسخة عيه، أف الشاب حسنف أبو اليدى، استشهد إنثر سقوط قذنفة عمػى ميزلػه لػنال أدت إلػى استشػهاده، كمػا 
 خمؼ القصؼ أضرارًا مادنة بمكاف سقوطه.

تػػزاؿ فػػػي تفػػػاقـ نػػـو بعػػػد نػػػـو بسػػػبب ومػػف الجايػػػب اإليسػػػايي قػػاؿ البنػػػاف إف فصػػػوؿ مأسػػاة سػػػكاف المخػػػنـ ال 
عمػى التػوالي والػذي أدى إلػى مػوت العدنػد مػف  8:الحصار المفروض عمنهـ مف قبؿ الجنش اليظػامي لمنػوـ 

أبيػاء المخػنـ يتنجػة يقػص األدونػة وحمنػب األطفػاؿ ويفػاد جمنػع المػواد الغذائنػة ميػه، لدرجػة أف رغنػؼ الخبػز 
ضػػافة اليقطػػاع المػػاء واالتصػػاالت والتنػػار الكهربػػائي عػػف جمنػػع أصػػبح أمينػػة لمكبنػػر والصػػغنر مػػيهـ، هػػذا إ
 مياطؽ المخنـ ميذ أسابنع وأشهر عدندة.

كمػػا يقمػػت المجموعػػة عػػف كبنػػرة المتحػػدنثنف باسػػـ المفوضػػنة العمنػػا لألمػػـ المتحػػدة لشػػؤوف الالجئػػنف "منمنسػػػا 
سػوري  611نقػرب مػف  شػخص مفقػود بعػد غػرؽ قػارب نحمػؿ مػا 411فمنميغ" قولها بأف هياؾ ما نصؿ إلى 

 أكتوبر/تشرنف األوؿ الجاري بعد أف أبحر مف لنبنا. 22وفمسطنيي مف سورنة قبالة ساحؿ مالطا في 
18/28/1823، فمسطين أون الين  

 
 دعوات ييودية القتحام جماعي.. و األقصى المسجد مستوطنون يقتحمون 34
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لمسػػجد األقصػػى المبػػارؾ مػػف جهػػة بػػاب اقػػتحـ يحػػو عشػػرنف مسػػتوطًيا متطرفًػػا أمػػس األحػػد اة: القػػدس المحتمػػ
 المغاربة وسط حراسة مشددة مف قبؿ شرطة االحتالؿ اإلسرائنمي.

إف هػػػؤالء  "صػػػفا"وقػػاؿ مػػػدنر قسػػـ اإلعػػػالـ فػػي مؤسسػػػة األقصػػى لموقػػػؼ والتػػراث محمػػػود أبػػو العطػػػا لوكالػػة 
احاته، محاولنف أداء المستوطينف اقتحموا المسجد األقصى بشكؿ فردي، ويظموا جولة في أيحاء متفرقة مف ب

 بعض الشعائر والصموات التممودنة.
وذكػػر أف شػػرطة االحػػتالؿ اسػػتجوبت العدنػػد مػػف المػػرابطنف وطػػالب مصػػاطب العمػػـ عمػػى بوابػػات األقصػػى 
وداخؿ ساحاته، ولكيه رغػـ ذلػؾ أكػد إصػرار هػؤالء عمػى دورهػـ فػي الػدفاع عػف المسػجد، وأيهػـ نتحممػوف فػي 

وأشػػار إلػػى وجػػود دعػػوات نهودنػػة القتحػػاـ جمػػاعي لألقصػػى، حنػػث  تاللنػػة.سػػبنؿ ذلػػؾ كػػؿ التضػػننقات االح
يشرت ميظمػات جدنػدة إعاليػات ذكػرت فنهػا أيهػا سػتقـو بتمونػؿ هػذا االقتحػاـ والسػفر مػف ميطقػة عكػا برفقػة 
عػػدد مػػف المرشػػدنف النهػػود، وكػػذلؾ تيظػػنـ رحمػػة متكاممػػة فػػي المسػػجد األقصػػى والبمػػدة القدنمػػة، ولكػػف حتػػى 

 نتـ هذا االقتحاـ. المحظة لـ
دعػػػا أنًضػػػا القتحامػػػات جماعنػػػة ابتػػػداًء مػػػف أمػػػس، وذلػػػؾ « نهػػػودا كمنػػػؾ»ولفػػػت إلػػػى أف المتطػػػرؼ النهػػػودي 

احتجاًجا عمى قرار ميعه مف دخوؿ األقصى لمدة ستة شػهور رًدا عمػى أحػداث الخمػنس قبػؿ الماضػي، الفتًػا 
 مـ اإلسرائنمي في باحات األقصى.إلى أحداث نـو وقفة عرفة والتي تمنثمت برفع المستوطينف الع

12/28/1823السبيل، عمان،   

 
 اإلسرائيمي% من فمسطينيي الداخل خارج التعميم الجامعي بسبب التمييز 88 :"معاريف" 35

يقمتهػا يشػرتها صػحنفة  ،اإلسػرائنميمجمػس التعمػنـ العػالي ل إحصػائنة أظهػرت :ترجمة غسػاف حػالوة -راـ اهلل 
خػارج  أصػبحوا 59فمسػطنيني الػػ% مػف 91ع بدء العػاـ الدراسػي الجػامعي الجدنػد، م معارنؼ اإلسرائنمنة، أيه

 .اإلسرائنمييطاؽ التعمنـ الجامعي بسبب االجراءات والسناسات التمننزنة التي نتبعها جهاز التعمنـ 
سػػية  35-29% مػػف الطػػالب العػػرب الػػذنف تتػػراوح اعمػػارهـ بػػنف 91وحسػػب هػػذه المعطنػػات فػػاف اكنثػػر مػػف 

متخمػػي عػػف التعمػػنـ الجػػامعي بشػػكؿ كامػػؿ، بنيمػػا اضػػطر نثمػػث الطػػالب العػػرب لمسػػفر لمدراسػػة فػػي اضػػطروا ل
 الخارج.

"بعػػض المعنقػػػات منثػػؿ المغػػػة،  إلػػػىذلػػؾ  أسػػػباب، األحػػدوعػػزت صػػحنفة "معػػػارنؼ" فػػي عػػػددها الصػػادر نػػػـو 
لبسػػنخومتري("، فػػي )ا اإلسػػرائنمنةوارتفػػاع كمفػػة التعمػػنـ، والصػػعوبة فػػي إجتنػػاز إمتحػػاف القبػػوؿ فػػي الجامعػػات 

فػػي  اإلسػػرائنمنةحػػنف نعػػزو الطػػالب العػػرب ذلػػؾ الػػى "السناسػػة العيصػػرنة التػػي تيتهجهػػا المؤسسػػة التعمنمنػػة 
 ، رسوؿ سعده.اإلسرائنمنةكما قاؿ عضو إتحاد الطمبة العرب في الجامعات  ،"59اوساط فمسطنيي ميطقة الػ 

صػػحنفة  أوردتهػػا، كمػػا اإلسػػرائنميلتعمػػنـ العػػالي تقرنػػر مجمػػس ا أظهرهػػاومػػف ضػػمف المعطنػػات الجدنػػدة التػػي 
 "معارنؼ" العبرنة ما نمي:

% مػػػف 22.5* مػػػف بػػػنف مجمػػػوع الطػػػالب فػػػي الجامعػػػات اإلسػػػرائنمنة الػػػذنف تسػػػجموا لهػػػذا العػػػاـ، نوجػػػد فقػػػط 
 الطالب الفمسطنيننف العرب.

مػػػػف مجمػػػػوع الطػػػػالب  * يسػػػػبة الطػػػػالب العػػػػرب الػػػػذنف نحممػػػػوف الشػػػػهادة االكادنمنػػػػة االولػػػػى )البكػػػػالورنوس(
 % فقط.23.5الخرنجنف 

 % فقط مف مجموع الطالب الحاصمنف عمى درجة الماجستنر هـ مف الفمسطنيننف العرب. :* 
 %.5.9* يسبة الطالب الفمسطنيننف، الحاصمنف عمى الدكتوراة مف مجموع الطالب هي 
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 %.4 -%3* يسبة الطالب الفمسطنيننف الذنف نحمموف لقبًا أكادنمنًا 
 هي الطب، الصندلة، والتعمنـ. األخضرالتخصصات التي نتوجه النها الطالب الفمسطنيننف داخؿ الخط * 
% مف الطالب العرب داخؿ الخػط االخضػر، ال نسػتطنعوف اكمػاؿ السػية الجامعنػة االولػى، مقابػؿ  26.6* 
 % مف الطالب النهود.22
 .األخضر% مف الطالب الذنف ندرسوف في الخارج هـ مف الطمبة الفمسطنيننف مف ابياء الخط  44* 

18/28/1823القدس، القدس،   

 
 شيور ستةونروا تقم ص مساعداتيا الغذائية لغزة خالل األ  ":الحياة" 36

لعشػػػرات آالؼ ويػػػروا تيػػػوي تقمػػػنص مسػػػاعداتها الغذائنػػػة األأف وكالػػػة  "الحنػػػاة"عممػػػت : فتحػػػي صػػػّباح -غػػػزة 
 الالجئػػػنف مػػػف قطػػػاع غػػػزة خػػػالؿ األشػػػهر السػػػتة المقبمػػػة، فػػػي خطػػػوة قػػػد تنثنػػػر سػػػخطًا عارمػػػًا لػػػدى الالجئػػػنف.

ألػؼ أسػرة فػي القطػاع،  291أويػروا التػي تقػدـ مسػاعداتها إلػى يحػو »أف « الحنػاة»وكشفت مصادر مونثوقة لػػ
ى النثمنثػػْنف تقرنبػػًا، كمػػا سػػتقّمص ألػػؼ شػػخص، سػػتقّمص أعػػداد متمقػػي المسػػاعدات الفصػػمنة إلػػ 11:أي يحػػو 

 «.أعداد متمقي المساعدات الدائمة الذنف نطمؽ عمنهـ الشؤوف االجتماعنة
ألػؼ أسػرة فػي قطػاع غػزة سػنتـ وقػؼ تقػدنـ  71أعدت قائمتْنف تتضمياف أسماء يحػو « أويروا»واوضحت اف 

 261ألؼ أسرة، أي ما نعػادؿ  :3المساعدات التمونينة إلنها عمى دفعتنف، األولى قبؿ يهانة العاـ وتتضمف 
ألؼ فرد، والنثاينػة قبػؿ يهانػة ينسػاف )إبرنػؿ( المقبػؿ، وتتضػمف األعػداد يفسػها تقرنبػًا، مضػنفة أف العمػؿ جػار 

 .3125عمى وضع قائمة نثالنثة ورابعة قبؿ يهانة عاـ 
رة تقػػدمت تػػدرس حالنػػًا طمبػػات أوضػػاع أكنثػػر مػػف خمسػػة آالؼ أسػػ« أويػػروا»فػػي المقابػػؿ، قالػػت المصػػادر إف 

بطمبػػات إلنهػػا إلعػػادة ميحهػػا مسػػاعدات تمونينػػة كايػػت تتمقاهػػا خػػالؿ سػػيوات سػػابقة وُقطعػػت عيهػػا مػػع موجػػة 
 التقمنصات األخنرة.

مسح الفقر أظهر فئات فقنرة جدندة، مف بنيها اثآالؼ مف العمػاؿ الػذنف فقػدوا أعمػالهـ، ولػنس »وأضافت أف 
مزميػة منثػؿ أمػراض السػرطاف المختمفػة الميتشػرة عمػى يطػاؽ لدنهـ أي مصدر لمدخؿ... والمصابنف بػأمراض 

واسع، فضاًل عػف مػرض الكبػد الوبػائي الػذي تُقػدر يسػبة المصػابنف بػه واحػد مػف كػؿ نثالنثػة أشػخاص، عػالوة 
وتابعػػت أف الوكالػػة الدولنػػة «. عمػػى فقػػر الػػدـ وقصػػر القامػػة لػػدى األجنػػاؿ الطالعػػة، حسػػب معمومػػات أويػػروا

فئة أصحاب الحاجات الخاصة )المعوقنف(، خصوصًا اإلياث مػيهـ المػواتي ال نجػدف ستقدـ مساعداتها الى »
 «.معناًل لهف، والذكور الذنف ال فرص عمؿ لهـ

12/28/1823الحياة، لندن،   
 

 في معتقالت االحتالل  نثالنثينأسرى الضفة يدخل عامو ال عميد 37
 :3(، عامه الػػ 21|31ربه، نوـ األحد )أيهى عمند أسرى الضفة الغربنة المحتمة عنسى يمر عبد : بنت لحـ

 عمى التوالي بشكؿ متواصؿ في معتقالت االحتالؿ اإلسرائنمي.
عاما( والمعتقؿ في منثػؿ هػذا  61وقاؿ مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوؽ اإليساف، إف األسنر عبد ربه )

ي مػػف سػػكاف الضػػفة الغربنػػة، ، نعتبػػر أقػػدـ األسػػرى الفمسػػطنيننف فػػي السػػجوف اإلسػػرائنم2:95النػػـو مػػف عػػاـ 
وهو نثالث أسنر نتخطػى حػاجز النثالنثػنف عامػا فػي معػتقالت االحػتالؿ بعػد األسػنرنف كػرنـ ومػاهر نػويس مػف 

 .2:94الداخؿ الفمسطنيي المحتؿ المعتقالف ميذ عاـ 
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 ونقضي األسنر عبد ربه مف مخػنـ الدهنشػة بمدنيػة بنػت لحػـ جيػوب الضػفة الغربنػة المحتمػة، حكمػًا بالسػجف
المؤبد مدى الحناة في معتقالت االحػتالؿ بتهمػة المشػاركة فػي عممنػات فدائنػة ضػد أهػداؼ إسػرائنمنة أسػفرت 

 عف قتؿ وجرح مستوطينف نهود.
18/28/1823، قدس برس  

 
 المنازل انيياربسبب القدس القديمة بحي القرمي ميددة بالتشريد في  عائمةأكنثر من عشرين  38

المحامي خالد زبارقة بزنارة عاجمة الى البنوت المهددة بااليهنار فػي حػي « القدس لمتيمنة»قاـ مدنر مؤسسة 
القرمي بالقدس القدنمة، وقد تحدث مػع العدنػد مػف أصػحاب البنػوت المتضػررة ، الػذنف أشػاروا لضػرورة تقػدنـ 
المساعدة مف قبؿ الجمعنات والمؤسسات لهـ خصوصا ايهـ غنر قػادرنف عمػى اعػادة تػرمنـ وتصػمنح البنػوت 

عائمػة تقطػف فػي تمػؾ البنػوت هػـ مهػددوف  31 مػف أكنثػر المتصدعة والمهػددة بااليهنػار. ونشػار الػى اف افػراد
بتػػرؾ ميػػازلهـ وال نوجػػد البػػدنؿ لمسػػكف فػػي حػػاؿ خػػروجهـ خصوصػػا إف معظمهػػـ مػػف الطبقػػة الفقنػػرة التػػي ال 

ونشػار الػى ايػه  ارات لمسػكف.نمكيها االستئجار والرحنؿ الى اماكف اخرى بالقدس لعدـ مقدرتهـ عمى دفع انج
كايت قد وقعػت ايهنػارات وتشػققات واسػعة فػي االويػة االخنػرة فػي عػدد مػف المبػايي والشػقؽ السػكينة فػي حػي 
القرمي فػي البمػدة القدنمػة بالقػدس، هػذا الحػي الػذي نعتبػر مػف االحنػاء االسػالمنة القدنمػة حنػث نعػود تارنخػه 

العدنػد مػف المبػايي التارنخنػة والقبػاب واألقػواس القدنمػة واألضػرحة الى الفتػرة االنوبنػة، وكايػت قػد شػندت فنػه 
 .االسالمنة التي تعود لعمماء ومجاهدنف

12/28/1823الدستور، عمان،   
 

 من محافظات الضفة فمسطينياً  23 االحتالل يعتقل 39
قػوات اعتقمت قوات االحتالؿ امس نثالنثة عشر مواطيا مف محافظات الضفة. ففي جينف اعتقمػت : محافظات
المخػػالة مػػف جػػنش االحػػتالؿ جيػػوب « ترسػػمة»األحػػد، أربعػػة مػػواطينف مػػف داخػػؿ مسػػتوطية  أمػػساالحػػتالؿ 
وفػػي ارنحػػا اعتقمػػت قػػوات االحػػتالؿ امػػس، المػػواطينف محمػػد احمػػد ضػػمرة، وزنػػد حسػػف عواجيػػه مػػف  المدنيػػة.

ممنػات اقتحػاـ لعػدة وفي بنت لحػـ اعتقمػت قػوات االحػتالؿ، فجػر امػس، نثالنثػة شػباف خػالؿ ع محافظة أرنحا.
 مياطؽ في المحافظة.

عامػًا( مػف بمػدة سػمواف،  25وفي القدس المحتمة اعتقمت قػوات االحػتالؿ امػس، الطفػؿ محمػود عصػاـ دعيػا )
كما اعتقمت قوات االحتالؿ، مساء السبت الماضي، نثالنثة شباف أنثياء تواجدهـ في  في مدنية القدس المحتمة.

 القدس المحتمة.طرنؽ الواد بالبمدة القدنمة في 
12/28/1823الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 تعيدان فتح المعابر المغمقة ما قطاع غزة المحاصر "إسرائيل"مصر و 48

أشػػرؼ الهػػور: أعػػادت السػػمطات المصػػرنة نػػـو أمػػس فػػتح معبػػر رفػػح البػػري المخصػػص لسػػفر سػػكاف  -غػػزة 
ى سػكاف القطػاع المحاصػر بعػد إغػالؽ قطاع غزة لمخارج، فنمػا سػمحت إسػرائنؿ نػوـ أمػس بمػرور بضػائع إلػ

 داـ طواؿ أناـ عطمة عند األضحى.
وفتحت مصر المعبر بعد إغالؽ داـ أسبوعا، وسمح نـو أمس بسفر أصحاب اإلقامات في الخػارج والطمبػة. 
وقالػػت وزارة الداخمنػػة فػػي الحكومػػة المقالػػة التػػي تػػدنرها حركػػة حمػػاس أيهػػا سػػتقـو بيشػػر كشػػؼ جدنػػد لمطمبػػة 
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ومػػف المقػػرر أف نسػػتمر فػػتح المعبػػر مػػف األحػػد حتػػى نػػـو الخمػػنس القػػادـ، عمػػى أف نفػػتح  لمسػػفر. المسػػجمنف
 أبوابه الستقباؿ المسافرنف مف الساعة التاسعة صباحا، وحتى النثاينة بعد الظهر.

إلػى ذلػؾ فقػد أعػػادت السػمطات اإلسػرائنمنة فػػتح معبػر كػـر أبػو سػػالـ، وهػو المعبػر التجػػاري الوحنػد الػذي تمػػر 
 ه بضائع لسكاف قطاع غزة.مي

12/28/1823الحياة، لندن،   
 

 ىدم عدد من منازل المخيم يناشدون "الداخمية المبنانية" وقف مخيم ضبيولبنان: فمسطينيو  42
تجّمػػع عػػدد مػػف الالجئػػنف الفمسػػطنيننف أمػػس األوؿ، فػػي مخػػنـ ضػػبنه، احتجاجػػًا عمػػى اسػػتعداد جرافػػات تابعػػة 

الميػازؿ فػي المخػنـ. ووجػه أهػالي المخػنـ يػداء عػاجال إلػى وزنػر الداخمنػة  لقوى األمف الداخمي لهػدـ عػدد مػف
وقػػؼ عممنػػة هػػدـ عػػدد مػػف ميػػازؿ »فػػي حكومػػة تصػػرنؼ االعمػػاؿ مػػرواف شػػربؿ، والقػػوى األمينػػة، مياشػػدنف 

ولفتػػػوا إلػػػى صػػػعوبة اوضػػػاع الالجئػػػنف «. المخػػػنـ التػػػي تسػػػتعد جرافػػػات تابعػػػة لقػػػوى االمػػػف الػػػداخمي لهػػػدمها
 «.فرص الحوار والمعالجة هي األجدى»ومعاياتهـ، مؤكدنف أف  الفمسطنيننف

وتوالت ردود الفعؿ داخؿ األوساط الفمسطنينة عمػى الموضػوع خػالؿ النػومنف الماضػننف، حنػث أعميػت حركػة 
فػػتح أف الفصػػائؿ الفمسػػطنينة فػػي لبيػػاف، عقػػدت اجتماعػػا طارئػػا فػػي سػػفارة دولػػة فمسػػطنف، بحضػػور السػػفنر 

 لوضع في المخنـ.أشرؼ دبور، وبحنثت ا
مػع »وبعد االجتماع، أصدرت الفصائؿ بنايا، استهمته باإلشارة إلى أف القنػادات الفمسػطنينة أجػرت اتصػاالت 

مختمػػؼ المرجعنػػات المبياينػػة الرسػػمنة والحزبنػػة مػػف أجػػؿ معالجػػة الوضػػع فػػي مخػػنـ ضػػبنة والمحافظػػة عمنػػه 
 «.باعتباره نرمز لقضنة الالجئنف الفمسطنيننف في لبياف

مسؤولنة وكالة األويروا بترمنـ المسػاكف اثآنمػة لمسػقوط فػي مخػنـ ضػبنه، والسػماح بترمنمهػا مػف قبػؿ »وأكدوا 
الدولة المبياينة، والعمؿ عمى تخفنؼ معاياة أهميا في المخػنـ بمػا نحقػؽ المصػمحة المشػتركة لمشػعبنف المبيػايي 

 «.والفمسطنيي
12/28/1823السفير، بيروت،   

 
 سطيني ُيدشن مقره في دبيمجمس األعمال الفم 41

دشف مجمػس األعمػاؿ الفمسػطنيي فػي دبػي والميػاطؽ الشػمالنة المقػر الرئنسػي لممجمػس فػي دبػي، وذلػؾ  دبي:
خػػالؿ حفػػؿ أقػػنـ فػػي دبػػي حضػػره عصػػاـ مصػػالحة، القيصػػؿ الفمسػػطنيي العػػاـ فػػي دولػػة اإلمػػارات ويخبػػة مػػف 

 رجاؿ األعماؿ.
لشركات العاممة في العدند مف المجاالت تشػمؿ التجػارة العامػة ونضـ مجمس األعماؿ الفمسطنيي العدند مف ا

 والصياعة والهيدسة والتشنند والبياء والخدمات المصرفنة.
وقػػاؿ سػػمنر إبػػراهنـ عبػػدالهادي، رئػػنس مجمػػس األعمػػاؿ الفمسػػطنيي نسػػاهـ مجمػػس األعمػػاؿ الفمسػػطنيي فػػي 

لمجػػاالت المختمفػػة، وذلػػؾ عبػػر تبػػادؿ الخبػػرات تعزنػػز ودعػػـ العالقػػات الفمسػػطنينة اإلماراتنػػة فػػي العدنػػد مػػف ا
 والمعمومات، سواء كاف ذلؾ عمى المستوى الفردي أو المؤسسات والشركات.

12/28/1823الخميج، الشارقة،   
 

 مصور فمسطيني يحصد جائزة أفضل صورة فوتوغرافية إنسانية بمعرض في واشنطن 43
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عامػػػًا(، أفضػػػؿ صػػػورة فوتوغرافنػػػة  32)حصػػػد المصػػػور الصػػػحفي الفمسػػػطنيي، محمػػػود الزعيػػػوف : واشػػػيطف
 إيساينة ضمف فعالنات المعرض العربي في العاصمة األمنركنة واشيطف.

وأعميت صاحبة دار صافي لميشر والتوزنع، فائزة سػمطاف، ضػمف حفػؿ اختتػاـ المعػرض العربػي الػذي أقامتػه 
يي محمػػود الزعيػػوف، المشػػهور الجالنػػة العربنػػة فػػي سػػناتؿ بوالنػػة واشػػيطف األمنركنػػة عػػف فػػوز صػػورة الفمسػػطن

باسـ )عز الزعيوف( بػ'جائزة أفضؿ صورة فوتوغرافنة'، حنث تظهػر الصػورة الممتقطػة بكػامنرا الزعيػوف مشػهدًا 
 إيساينًا نوضح بساطة الحناة، التي نعنشها األطفاؿ في غزة.

ب، ويػػػافس وجػػػرى التصػػػونت عمػػػى أفضػػػؿ صػػػورة فوتوغرافنػػػة بواسػػػطة زوار المعػػػرض مػػػف األمنػػػركننف والعػػػر 
المصػػور الشػػاب بصػػورته مشػػاهد أخػػرى لمصػػورنف وهػػواة شػػباب مػػف سػػورنا والعػػراؽ ومصػػر واألردف وبػػػالد 

 المغرب العربي في المعرض الذي أطمقت عمنه دار اليشر اسـ 'وجوه مف الشرؽ األوسط وشماؿ إفرنقنا'.
18/28/1823وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية، )وفا(،   

 
 "ائا الحضارة األموية في فمسطينرو صدور كتاب " 44

نؤكد كتاب جدند صػادر عػف مؤسسػة األقصػى لموقػؼ والتػراث أف بيػي أمنػة تركػوا فػي : ودنع عواودة - حنفا
 فمسطنف آنثارا عمراينة ومادنة قنمة تعتبر مف روائع الحضارة اإلسالمنة.

ؤسسة األقصى في مدنية أـ الفحـ ونقوؿ المؤلؼ عبد الرزاؽ متايي مدنر وحدة دراسة اثآنثار اإلسالمنة في م
بالػداخؿ، إف المؤسسػػة اإلسػػرائنمنة مػػا زالػت تسػػعى لتهونػػد المكػػاف وتزونػر الهونػػة العربنػػة اإلسػػالمنة لفمسػػطنف 

زالتها.  بطرؽ عدة ميها ايتهاؾ اثآنثار وا 
والت ونشنر إلى أف كتابه "مف روائع حضارة بيي أمنة في أرض فمسطنف.. دراسات أنثرنة" جاء ردا عمى محا

 طمس اثآنثار اإلسالمنة في فمسطنف التي احتمت مكاية هامة في التارنخ اإلسالمي.
نشػػمؿ الكتػػاب نثػػالث دراسػػات عػػف بعػػض اثآنثػػار األمونػػة فػػي الػػبالد. تعػػالج األولػػى مدنيػػة الرممػػة التػػي بياهػػا 

أبرز آنثارها قيػاة الخمنفة األموي سمنماف بف عبد الممؾ، خاصة ميشآت تخزنف المناه وتزوند المدنية به، ومف 
 .قياة "بيت الكافر" كايت تزود مدنية الرممة بالماء البردة المعروفة بقياة "بيت الكافر".

ونخمص الكاتب المختص بدراسة اثآنثار اإلسالمنة في بحنثه لمتأكند عمى أف هذه اثآنثار الفمسطنينة في خطر 
بػراز وأوضح أف إسرائنؿ تحػاوؿ طمػس وتػدمنر الطبقػات األنثرنػة اإل كبنر. سػالمنة خػالؿ التيقنبػات األنثرنػة، وا 

 معالـ غنر إسالمنة، والترونج لروانات توراتنة عمى ند باحنثنف ومؤرخنف وأنثرننف نتحركوف بدوافع سناسنة.
18/28/1823الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 نورمان جي. فينكمستاين" لمكاتب حقائق لم تعد خافية عن ييود أمريكاكتاب: " 45

 اهلل منزر فنيكمستانف / عرض: عبد تألنؼ: يورماف جي.
كنػؼ أّف عالقػة  "،حقػائؽ لػـ تعػد خافنػة عػف نهػود أمرنكػا"نأتي يورمػاف جػي. فنيكمسػتانف لنبػّنف ليػا فػي كتابػه 

الحّب بنف النهود األمرنكّننف، خاّصة المنبرالننف ميهـ، تقترب مف يهانتها، حنث نوّضػح أّف االرتبػاط العرقػّي، 
، ومػا تقولػه لهػـ فػي إعالمهػا واإلعػالـ الغربػّي، نيػاقض ”إسػرائنؿ“، إذ إّف مػا تمارسػه لنس بػاألمر الكػافي لهػـ

حقنقػػة مػػا نّطمعػػوف عمنػػه، بالتػػالي نحػػافظوف عمػػى قػػنمهـ المنبرالّنػػة والدنمقراطّنػػة، ونفصػػموف أيفسػػهـ عػػف هػػذه 
مطة، وهػذا مػا نجعػؿ جػزءًا، ، نفتح بوابة االمتنػازات والسػ”إسرائنؿ“الدولة النهودّنة، لكف في المقابؿ، فإف دعـ 

 عمى الجايب اثآخر، نتحّدى هؤالء، ونبالغوف في دعمهـ لها أنضًا.
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معرفػػة “صػػفحة مػػف القطػػع المتوسػػط، والعيػػواف األصػػمي هػػو  583فػػي ” أور بػػوكس“الكتػػاب صػػادر عػػف دار 
 ”.مف يهانتها؟” ؿإسرائن”الكنثنر )مف الحقائؽ(: لماذا تقترب العالقة الرومايسّنة بنف النهود األمرنكّننف و

، والتغنػر ”اإلسػرائنميّ “نتياوؿ الكاتب يورماف جي. فنيكمسػتانف التغّنػر التػدرنجّي فػي فهػـ الصػراع الفمسػطنيّي  
عمػى قاعػدة القػنـ الدنمقراطّنػة ضػعنفًا ” إسػرائنؿ“المعرفّي مف طور الخناؿ إلى الحقنقة، التي جعمػت مػف دعػـ 

كػػّي، وقػػد وجػػدت ميظمػػة غػػالوب فػػي اسػػتطالع أجرتػػه لمػػرأي العػػاـ بشػػكؿ كبنػػر بػػنف المجتمػػع النهػػودّي األمرن
، عمى الرغـ مف ”مف أّي مجموعة أخرى” إسرائنؿ”المنبرالننف هـ أقّؿ الياس دعمًا ؿ“أف  3122األمرنكّي في 

، لكػف ايخفضػت اليسػبة إلػى أقػؿ ”إسػرائنؿ“% مف األمرنكننف عّبروا عف تعاطفهـ عمى يحو أكبر مػع 71أّف 
 د المنبرالننف.% عي61مف 

12/28/1823الخميج،  الشارقة،   
 
 مصر تفتح معبر رفح أمام الحاالت اإلنسانية  

فتحت السمطات المصرنة، أمس، معبر رفح البري مع قطاع غزة، بعد إغالقه ليحو أسبوع، فنما  غزة:
قالت اإلدارة و  أعادت سمطات االحتالؿ اإلسرائنمي فتح معبر كـر أبو سالـ التجاري الوحند مع القطاع.

العامة لممعابر في الحكومة في غزة، إف السمطات المصرنة أعادت فتح معبر رفح لمحاالت اإليساينة فقط. 
وأضافت أف فتح المعبر سنستمر حتى نوـ الخمنس المقبؿ، لتمكنف أعداد مف المرضى والطمبة وأصحاب 

 قامات مف السفر.جوازات السفر األجيبنة واإل
 //الخميج، الشارقة، 

 
 "راغبي اليجرة غير الشرعيةفمسطينيًا من " يعتقل  المصري الحدودحرس  

تمكيت عياصر حرس حدود الميطقة الشمالنة العسكرنة بجهة غرب يقطة سروح حرس : هايي بدر الدنف
[ فرد هجرة غنر شرعنة جيسنات مختمفة ميهـ [ متر مف ضبط عدد ]حدود أبو قنر بمسافة ]

جمنع  واتخاذالعرض عمى الينابة المختصة  تـّ و  [.مصري" " - فمسطنيي" فرد " – سوري" "عدد ]
 اإلجراءات القايوينة حناؿ المذكورنف.

 //األىرام العربي، القاىرة، 
 
 "إسرائيل"مجمة "تايم" األمريكية: مصر اآلن ال تمنثل تيديدًا لت 
، حنث إف كفة "إسرائنؿ""إف مصر لـ تعد تمنثؿ تهدندًا خطنرًا عمى قالت مجمة "تانـ" األمرنكنة : وكاالتال

ف كؿ القوى األساسنة في مصر مف إسالمننف  منزاف القوة العسكرنة تمنؿ تمامًا لصالح األخنرة، وا 
 ، ستتحوؿ مصر إلى أيقاض"."إسرائنؿ"وعسكرننف وجنش نعمموف أيه في حالة خوض حرب ضد 

"بعد عقود مف سوء اإلدارة مف قبؿ جيراالت  عيواف "مصر لـ تعد تهـ":وأضافت المجمة في تقرنر لها ب
وبنروقراطننف فاسدنف، أصبح الوضع االقتصادي في مصر مزرنًا، ولـ نعد لدنها موارد قنمة لبنعها إلى 

ف "حتى الصنينن العالـ، حنث ال تمتمؾ األغمبنة الفقنرة مف الشعب األمواؿ الكافنة لسد احتناجاتهـ"، مضنفة:
 في مصر". االستنثمارلـ نعودوا مقبمنف عمى 
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"بنيما أخذت مصر عطمة عمى مدار العقود األربعة الماضنة، اشتد عود العدند مف الالعبنف  وأردفت:
اإلقمنمننف، وأصبحوا أكنثر طموحًا، منثؿ السعودنة وقطر، واإلمارات وتركنا، وهو ما نعيي تضاؤؿ أهمنة 

 لدى الوالنات المتحدة".مصر المحورنة في العالـ العربي 
 //فمسطين أون الين، 

 
 أمريكية في الدعاية "لوبي"تتعاقد ما شركة  الببالوي حكومة 

المصرنة التي نرأسها  عمى صنغة التعاقد بنف الحكومة "الشروؽ"حصمت : سمر الجمؿ -محمد الميشاوي 
حدى الشركات األمرنكنة الكبرى العاممة في محاـز الببالوي جاؿ الدعانة والعالقات العامة واالستشارات ، وا 

.الجاريأكتوبر  ، حنث تـ تقدنـ العقد إلى وزارة العدؿ األمرنكنة، نـو "جموفر بارؾ" هيالسناسنة، 
نطمؽ  التيعف التعمنؽ عمى استئياؼ الحكومة لمتعاقد مع هذه الشركات  المصرنة وامتيعت وزارة الخارجنة

."لنس لدنيا تعمنؽ اثآف" "الشروؽ"ردها عمى استفسار  فيدة ، مؤكالموبي"شركات "عمنها 
واشيطف،  في المصريالتعاقد بنف الحكومة والشركة األمرنكنة، هو عدـ توقنع السفنر  فيالالفت لميظر 

السفارة، يائب السفنر ناسر اليجار، خالؼ  في النثاييمحمد توفنؽ عمى العقد، لنحؿ محمه في التوقنع الرجؿ 
.شكريوسامح  فهمينه العادة مع سفراء مصر السابقنف، ومف بنيهـ يبنؿ ما جرت عم

لمشركة، إلى أف المدنر  اإللكتروييووقع العقد عف الشركة األمرنكنة، جواؿ جويسوف، فنما نشنر الموقع 
ة ، كما قدـ سمسماإلسرائنميالجنش  فيالجيسنة، وسبؽ له الخدمة  إسرائنميلها هو أرنؾ بف زنفى،  التيفنذي

إسرائنؿ، ووفقا لمموقع فإف الشركة تقدـ خدمات لعدد مف  فيمف االستشارات أنثياء االيتخابات المختمفة 
لالستنثمار، أهـ عمالئها  ظبي العالـ، مف بنيها آبؿ وكوكاكوال، بنيما نعتبر جهاز أبو فيالشركات الكبرى 

 األجايب.
 //الشروق، مصر، 

 
 ألردني لمواقف "حاسمة" تجاه تقسيم األقصى              "ممتقى القدس" يدعو العاىل ا 

اهلل النثايي التخاذ  جاللة الممؾ عبد إلىالفرحاف يداء  إسحاؽوجه رئنس ممتقى القدس النثقافي د. : عماف
مواقؼ حاسمة لدرء الخطر عف المسجد األقصى المبارؾ، ودعاه لتوجنه الحكومة بأكممها ووزارة األوقاؼ 

ص لتقدنـ الحمانة والدعـ السناسي لموظفي األوقاؼ في إدارة وحمانة المسجد في مواجهة عمى وجه الخصو 
 أوامر شرطة االحتالؿ.

وضع ميع تقسنـ المسجد األقصى والحفاظ عمى حصرنته اإلسالمنة الخالصة "وأكد الفرحاف في رسالته عمى 
التوجنهات  "إعطاءمطالبا بػ "، قنقهعمى رأس األهداؼ الوطينة الجامعة وتسخنر كؿ الجهود والمقدرات لتح

بالوقؼ الفوري الحتضاف أنة مفاوضات عمى نثرى األردف ولرفع الغطاء السناسي عف أنة مشروعات تفاوض 
 ".في ظؿ العدواف عمى المسجد األقصى ومحاوالت تقسنمه

نة نثقنمة أماـ إيها ألماية ومسؤول"و "إف واجب يصرة المسجد األقصى محؿ إجماع بنف كؿ األرديننف"وقاؿ 
 ."اهلل أواًل وأماـ الشعب واألمة العربنة واإلسالمنة بأسرها نثاينًا، أماية ال مفر مف التصدي لها عمى نثقمها

واقعا مف الساعة  أصبحلممسجد األقصى المبارؾ بنف المسممنف والنهود  ألزماييالتقسنـ  إفوقاؿ الفرحاف 
 .-و -
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قامت بإفراغ المسجد مف المصمنف ألوؿ مرة  اإلسرائنميسمطات االحتالؿ  إفي في تصرنح صحف وأضاؼ
مف زمف األقصى لصالة النهود،ولـ نكف في  "ساعة خالصة"في تارنخه وايتزعت شرطة االحتالؿ بالقوة 

 أف إلى وأشارمكاتبهـ.  إلىمسمـ حتى الحراس وعماؿ اليظافة اجبروا عمى الدخوؿ  أيالساحات 
والمصمى القبمي، وتركوا نطوفوف في المسجد  اإلسالميصموا ألوؿ مرة عميا بنف المتحؼ المستوطينف 

ونؤدوف الطقوس والرقصات التممودنة. نذكر ايه كشؼ مؤخرا عف مسودة اقتراح ومخطط خارطة لتقسنـ 
زمايي ومكايي لممسجد األقصى في الجهة الشرقنة تمتد مف محاذاة مدخؿ المصمى المروايي في الجهة 

تشكؿ هذه  أف، عمى األسباطمرورا بميطقة باب الرحمة وايتهاًء عيد باب  األقصىالجيوبنة الشرقنة مف 
بمنثابة كينس نهودي، توزع فنها مساحات إلقامة الصموات  -خمس مساحة المسجد األقصى  –المساحة 

قصى المتمنثمة بوزارة النهودنة الفردنة وأخرى لمجماعنة مما نيذر بيزع لمحصرنة اإلسالمنة عف المسجد األ
 األوقاؼ األردينة.

 //الدستور، عمان، 
 
 األردنيإحياء لذكرى األسير  "كسر القيد"تقيم ميرجان  "الوطنية لألسرى" 

، أمسفي المعتقالت الصهنوينة  األرديننفأحنت المجية الوطينة لألسرى والمفقودنف : مجاهد إنهاب - عماف
 في مجمع اليقابات المهينة. "كسر القند"قامة مهرجاف بإ األرديي األسنرذكرى نـو 

في  واألرديننفالفمسطنيننف  لألسرىاهلل عبندات التحنة  عبد ووجه رئنس مجمس اليقباء يقنب المهيدسنف ـ.
تيفنذ االتفاؽ  إلىودعا  .وأعوايهفؾ قند االحتالؿ  إلىوالمجاهدنف الذنف نسعوف  اإلسرائنميسجوف االحتالؿ 

عف الطعاـ  إضرابهـوقؼ  إلى أفضىوالذي  اإلسرائنميمع سمطات االحتالؿ  األسرى إلنه الذي توصؿ
 .أبيائهـلرؤنة  األسرى ألهاليوخاصة ما نتعمؽ بترتنب زنارة 

 //الدستور، عمان، 
 
 عمى دوره في اإلفراج عن المختطفين المبنانيين عباساألسد يشكر  

د. فنصؿ مقداد، مدنر الدائرة السناسنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة، أبمغ يائب وزنر الخارجنة السورنة، 
السفنر أيور عبد الهادي، شكر دمشؽ لمرئنس الفمسطنيي محمود عباس، لدوره القومي في اإلفراج عف 

 المختطفنف المبيايننف.
ورات في والتقي مقداد بعبد الهادي في مقر وزارة الخارجنة بدمشؽ، حنث دار الحدنث حوؿ آخر التط

الميطقة، وقد طمب مقداد مف السفنر عبد الهادي يقؿ شكر وتقدنر الرئنس بشار األسد لمرئنس الفمسطنيي 
 محمود عباس، لمدور القومي اإلنجابي في اإلفراج عف المختطفنف المبيايننف.

يات وأوضح مقداد أف سورنا تعمؿ مف أجؿ حؿ سناسي لألزمة السورنة بالحوار بنف كافة أطناؼ ومكو 
الشعب السوري لوقؼ يزنؼ الدـ، ولبياء سورنا الحدننثة الدنمقراطنة متمسكة بحقوقها والحقوؽ النثابتة لمشعب 

 وعاصمتها القدس الشرقنة. الفمسطنيي في إقامة دولته المستقمة عمى أراضي عاـ 
 //، عرب 

 
 المتبحث اليوم في باريس جيود عممية الس العربية ةلجنة المتابع 
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نشارؾ األمنف العاـ لجامعة الدوؿ العربنة النوـ االنثينف في بارنس : اهلل أحمد عبد ،العاؿ سند عبد - القاهرة
مف الوزراء العرب حوؿ دفع المفاوضات بنف  في اجتماع نضـ وزنر الخارجنة األمرنكي جوف كنري و

وقاؿ  إطار اإلعداد لمقمة العربنة األفرنقنة.الفمسطنيننف واإلسرائنمننف، كما نزور العربي بعد ذلؾ الكونت في 
د. يصنؼ حتى المتحدث الرسمي باسـ األمنف العاـ لمجامعة العربنة أف لجية متابعة مبادرة السالـ العربنة 

وقاؿ حتى المتواجد في بارنس  ستمتقي وزنر الخارجنة األمرنكي جوف كنري في بارنس مساء النوـ االنثينف.
وزراء خارجنة هـ أعضاء المجموعة التي تشارؾ بهذه المقاءات سنحضروف  في تصرنحات خاصة إف 

  هذا المقاء.
وسنبحث اجتماع الوزراء العرب المصغر مع وزنر الخارجنة األمرنكي تطورات مفاوضات السالـ المتعنثرة 

سرائنؿ وسبؿ التغمب عمى العقبات التي تواجهها، خاصة في ظؿ الجهود التي  نبذلها بنف الفمسطنيننف وا 
كنري لمتوصؿ إلى تسونة سناسنة لمقضنة الفمسطنينة وفقا لألفكار والمقترحات التي عرضها عمى الجايبنف 

 خالؿ جولة مكوكنة قاـ بها لهذا الغرض.
واعتبر األمنف العاـ المساعد لمجامعة العربنة لشؤوف فمسطنف واألراضي العربنة المحتمة السفنر محمد 

مفاوضات السالـ لـ تحقؽ أي تقدـ حتى اثآف فنما اتهـ إسرائنؿ باتخاذها  صبنح في تصرنحات خاصة أف
 ستارا الستمرار مخططاتها االستنطاينة بالقدس وايتهاكاتها لحرمة المسجد األقصى..

وأكد صبنح أيه ال جدوى مف هذه المفاوضات ومف نثـ المقاءات ما لـ تتخذ اإلدارة األمرنكنة موقفا أكنثر 
ت إسرائنؿ والتصدي لمعبث بحقوؽ الشعب الفمسطنيي، مشنرا إلى أيه نتعنف أف تكوف وضوحا لمجـ سناسا

 هياؾ وقفة دولنة أكنثر حزما وحسما في مواجهة هذه الغطرسة.
 //عكاظ، جدة، 

 
 آالف أسرة فمسطينية خمسةتوزيا األضاحي عمى : اإلمارات 

الذي ” مشروع توزنع األضاحي“ينة الفمسطنينة، يفذ مكتب تمنثنؿ دولة اإلمارات لدى السمطة الوط: )واـ(
 قدمته جمعنة الشارقة الخنرنة في األراضي الفمسطنينة لمعاـ الحالي خالؿ أناـ عند األضحى المبارؾ.

وقاـ المكتب في راـ اهلل بالتيسنؽ مع دائرة شؤوف الالجئنف لدى ميظمة التحرنر الفمسطنينة وعدد مف 
خنرنة والمراكز والمجاف المعينة، بتوزنع مئات األضاحي عمى األسر المتعففة جمعنات األنتاـ والجمعنات ال

في العدند مف المخنمات والمدف والقرى في مختمؼ المياطؽ الفمسطنينة، حنث بمغ إجمالي األسرة المستفندة 
 مف البريامج أكنثر مف خمسة آالؼ أسرة.

 //الخميج، الشارقة، 
 
 واألراضي الفمسطينية  "إسرائيل"في  اإلنسانقمق تجاه تدىور حقوق بال تعمن عن شيورىا بريطانيا 

: "إف وضع حقوؽ اإليساف في والدنمقراطنةقاؿ تقرنر لمخارجنة البرنطاينة حوؿ حقوؽ اإليساف : ليدف
إسرائنؿ واألراضي الفمسطنينة المحتمة ظؿ عمى ما هو عمنه عموما خالؿ الفترة ما بنف تموز )نولنو( وأنموؿ 

 )سبتمبر( الماضننف".
وأكد التقرنر الذي صدر مطمع الشهر الجاري، ويشره القسـ اإلعالمي لمخارجنة البرنطاينة أف "المممكة 
المتحدة مازالت تشعر بقمؽ شدند حناؿ حقوؽ اإليساف بما نتعمؽ باالحتالؿ اإلسرائنمي لألراضي الفمسطنينة 

 فترة".المحتمة، رغـ بعض الخطوات اإلنجابنة في هذه ال
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وأشار إلى أف "ليدف رحبت عمى سبنؿ المنثاؿ بمنؿ إسرائنؿ يحو تقمنؿ المجوء لالعتقاالت اإلدارنة، حنث بمغ 
في يفس  سجنيا، مقارية بػ  عدد الفمسطنيننف المعتقمنف إدارنا حتى آب )أغسطس( الماضي 

 ف أنضا بإفراج إسرائنؿ نوـ الشهر مف العاـ الماضي وفؽ ميظمة "الضمنر" الحقوقنة. كما رحبت ليد
. فكايت تمؾ خطوة معتقال فمسطنينا معتقمنف ميذ ما قبؿ عاـ  آب )أغسطس( الماضي عف 

 مهمة وصعبة ساعدت في إعادة إطالؽ مفاوضات السالـ المباشرة".
 //قدس برس، 

 
 "إسرائيلت"كا يشعرون بعالقة تربطيم بي% من ييود أمر  

% ميهـ ، أف أمس "هآرتس"كشؼ استطالع أجري بنف نهود أمنركا ويشرته صحنفة : ةالقدس المحتم
عالقة "% قالوا إف ، في مقابؿ "قونة"% نشعروف بعالقة نشعروف بعالقة تربطهـ بإسرائنؿ، مف بنيهـ 

 تربطهـ بإسرائنؿ. "ما
%، بنيما تتراجع بنف النهود وتتجمى العالقة أكنثر لدى النهود ذوي الخمفنة الدنينة بحنث تصؿ إلى 

% بنف الذنف ال %، وتتفاوت بنف الميتمنف إلى التنارات الدنينة المختمفة، وتهبط إلى العممايننف إلى 
 نيتموف إلى أي ميها.

% مف الفئة العمرنة التي تتجاوز الخمسنف نشعروف بعالقة قرنبة إلسرائنؿ، في حنف نيخفض وتبّنف أف 
% مف النهود سية. وفي التقسنمة الحزبنة، فإف  إلى  الفئة العمرنة مف % لدى ذلؾ إلى 

% بنف نشعروف بقرب مف إسرائنؿ، بنيما تيخفض هذه اليسبة إلى  "الحزب الجمهوري"الميتمنف إلى 
 في أمنركا. الدنمقراطي"الحزب "الميتمنف إلى 

مف نهود أمنركا، أف حؿ الصراع نكوف بإقامة % اإلسرائنمي، نعتقد  -وفي ما نتعمؽ بالصراع العربي 
% % بنف العممايننف، بنيما تيخفض إلى دولة فمسطنينة إلى جايب إسرائنؿ، وتصؿ هذه اليسبة إلى 

 بنف المتدنينف، وترتفع بنف الشباب، بنيما تيخفض بنف كبار السف.
% فع عممنة المفاوضات، بنيما قاؿ % مف نهود أمنركا أف إسرائنؿ ال تعمؿ بما فنه الكفانة لدوأفاد 

% فقط % مف العممايننف إف إسرائنؿ ال تتجاوب كفانة مع عممنة السالـ، في مقابؿ العكس. وقاؿ 
% مف النهود قالوا إف القنادة الفمسطنينة ال تعمؿ كفانة مف أجؿ السالـ، في بنف المتدنينف، عممًا أف 

 تفعؿ بما فنه الكفانة. % فقط قالوا إف إسرائنؿ المقابؿ 
% إف استمرار البياء في المستوطيات نمس بأمف إسرائنؿ، في حنف قاؿ وفي موضوع االستنطاف، قاؿ 

% قالوا إف ال تأنثنر لذلؾ عمى األمف. وباليسبة إلى سناسة أمنركا تجاه % إيه نعزز أميها، و
% إيه غنر تجاه إسرائنؿ كاؼ، بنيما قاؿ  % إف الدعـ الذي تبدنه الوالنات المتحدةإسرائنؿ، قاؿ 
.كاؼ، ورأى   % إيه أكنثر مف الالـز

 //الحياة، لندن، 
 

 حركة حماس... مكابرة واعتراف 57
 يبنؿ عمرو
حنف حسمت حماس امرها، باالرتباط العضوي بجماعة االخواف المسممنف، كاف ذلؾ ميطقنا بحكـ االيتماء 

ة، اال ايه بالمقابؿ كاف خطًأ فادحا انثر عمى البعد الفمسطنيي لها، هذا البعد.. العقائدي والصالت التيظنمن
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نوفر لها هامش حركة ومياورة، تجعمها في وضع المستفند مف جماعة االخواف المسممنف دوف اف تكوف 
مع  مضطرة لدفع انثماف ايتكاساتهـ في بمدايهـ. فهي واف كايت اخواينة االيتماء اال اف بوسعها التعامؿ

التقمبات المتسارعة بميطؽ حركة تحرر وطيي، لها مهمات تختمؼ عف مهمات االسالـ السناسي في الدوؿ 
 المستقمة.

كاف متاحا لحماس اف تفعؿ ذلؾ، سواء حنف كاف االخواف نعدوف العدة لالستنالء عمى الحكـ في بمدايهـ، 
الـ مصر، كاف متاحا لها اف تفعؿ او حنف وصموا الى الحكـ، نثـ حنف اطنح بهـ خصوصا في الموقع ا

ذلؾ، واف تتفهـ مف قبؿ جمنع القوى المؤنثرة في الجوار، اال ايها اختارت رهايا آخر بدا في مطمع " الربنع 
العربي" كما لو ايه ميطقي وبدنهي اال ايه تحوؿ الى عكسه ما اف توغؿ االسالـ السناسي في الحكـ وفي 

 السعي النه.
خواف في مصر، كايت حماس وبفعؿ رهايها المتسرع قد فقدت القاعدة االهـ في قبؿ االطاحة بحكـ اال

وجودها الوطيي الفمسطنيي وهي سورنا، وتبع ذلؾ فقداف انراف نثـ حزب اهلل، وحنف وقعت الطامة الكبرى في 
مصر، وجدت حماس يفسها كمف خسر جمنع الرصند في ضربة واحدة، ومهما قنؿ عف ترمنـ العالقة مع 

ومراجعة الحسابات مع سورنا اال ايه المستحنؿ بعنيه اف تعود االمور الى ما كايت عمنه، واقواؿ االسد  انراف
 االخنرة التي وصفت حماس بالحركة التي غدرت سورنا، تؤكد صعوبة الموقؼ حتى مع انراف وحزب اهلل.

الة لمف نهمه االمر، بايها حماس لـ تعترؼ حتى االف بايها دخمت مأزقا فعمنا، وحاولت ارساؿ اكنثر مف رس
ما تزاؿ في عيفواف قوتها ورسوخها، ولو اف هذه الرسائؿ كايت قمنمة االقياع لمف نحسب بقدر كاؼ مف 
الموضوعنة، اال ايها عززت بسموؾ ندؿ عمى حدة المأزؽ اكنثر مما نؤشر عمى عدـ وجوده، وذلؾ حنف 

ا نقوؿ اف هذه البقعة الجغرافنة المحاصرة قامت بسمسمة استعراضات عسكرنة في غزة وكأف لساف حاله
 والضنقة، هي العالـ المتبقي لحماس، وبوسعها مف ذلؾ المكاف تغننر معادالت وخرائط.

بعض العقالء والجرنئنف مف ايصار حماس وقادتها اقتربوا مف االعتراؼ الصرنح بالمأزؽ، وكادوا نالمسوف 
تح فشمتا كؿ في رهايه، وآف االواف لوالدة حركة وطينة مسألة جذرنة في االمر حنف اعتبروا اف حماس وف

 جدندة، ربما تكوف خطًا نثالنثا...
واذا كايت فتح وحماس اختمفتا في الرهايات حد االقتتاؿ وااليقساـ والعداوة، فاف المياداة بحركة وطينة 

ف لدى الفمسطنيننف جدندة، تخرج مف صمب هذه الحالة النائسة، فنه قدر كبنر مف الالميطقنة، اال اذا كا
متسعا مف الوقت نصؿ الى عقود، حتى نعندوا ترتنب اوضاعهـ وتولند حركة وطينة بدنمة عف حركة 
تكرست وتـ االعتراؼ بها بعد شالالت مف الدـ واجناؿ مف المياضمنف الشهداء والجرحى والى مدى زميي 

 ربما نكوف بدا في النثمث االوؿ مف القرف الماضي.
ولو فكرنا.. نعيي مزندا مف االبتعاد عف الواقعنة السناسنة في مسألة الخنارات وحتى الخروج اف توجها كهذا 

مف المآزؽ. فهيالؾ ميطقة اكنثر امايا كي نخرج الجمنع مف دائرة المآزؽ المستحكمة، هذه الميطقة تتسع 
وشرط هذه الشراكة لمفشؿ واليجاح معا،ايها بالضبط االسراع في تأسنس شراكة بنف جمنع ميتسبي الوطف، 

هو التخمي وبصورة يهائنة عف وهـ سنطرة طرؼ عمى االطراؼ االخرى، والمرشح االساس لهذه " الصفقة" 
اف جاز التعبنر هي مبادرة بهذا المعيى والوضوح مف حركة حماس التي اوصمتها رهايات الربنع العربي، 

عادة الحمفاء وفي مقدمتهـ الجدار المصري الى قمب المأزؽ خصوصا حنف تقتيع حماس باف ال امؿ لها باست
وهيا نصبح لزاما عمى حماس اف تعند بعث الهامش الوطيي الذي نصيفها كجزء مف حركة تحرر ولنست 
كفصنؿ مف فصائؿ االسالـ السناسي االوسع وذلؾ ال نكوف بمحادنثات كسب وقت مع فتح وغنرها، بؿ 
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الساس السناسي لهذه المبادرة هو ما كاف مطموبا مف حماس بمبادرة تيطوي عمى قدر مف الجرأة المعيونة. وا
قبؿ سيوات وما نزاؿ مطموبا ميها، وهو الشروع العممي بتصفنة تركة االيقساـ عبر عممنة دنموقراطنة كبرى 
تتجسد بالدخوؿ المباشر في ايتخابات رئاسنة وتشرنعنة تكوف يتائجها هي المؤهؿ االقوى لمعالجة الوضع 

 آلت النه الحالة الفمسطنينة باجمالها.البائس الذي 
بعد ذلؾ اف فازت حماس فستفعؿ منثمما فعؿ اخوهـ مرسي حنف لـ نتيصؿ مف تركة السادات بؿ تحمس 

 لمحفاظ عمنها، واف لـ تفز فبوسعها الحناة في موقع المعارضة وفؽ اصولها الدنموقراطنة والمؤسساتنة.
ه فايه نظؿ اكنثر سهولة واقرب مياال مف الهروب الكبنر الى هذا هو المخرج الممكف، ومهما بمغت صعوبات

فكرة تأسنس حركة وطينة جدندة، فمنس ضرورنا تقونض حركة سناسنة لفشؿ رهاف بؿ باالمكاف تعدنؿ 
 الرهايات.

 12/28/1823وكالة سما اإلخبارية، 
 

 حماس في النفق 58
 غساف شربؿ

السمع والسالح. تحولت األيفاؽ رئة لمتيفس ووسنمة حفرت حماس أيفاقًا كنثنرة. لخرؽ الحصار. واستقداـ 
لاللتفاؼ. تحولت صياعة ممنزة وتجارة رائجة. ومرت في األيفاؽ أشناء كنثنرة وأوهاـ كنثنرة. وفجأة طوت 

لـ نعد باستطاعة خالد مشعؿ زنارة محمد مرسي في قصر االتحادنة بعد السالـ «. اإلخواف»مصر صفحة 
قاء مشعؿ نقنموف في السجف ولـ تعد زنارته مصر واردة. مصر السنسي عمى المرشد محمد بدنع. أصد

أغمقت األيفاؽ التي لـ نجرؤ حسيي مبارؾ «. اإلخواف»اتهمت حماس بالمشاركة في دفع مصر إلى يفؽ 
عمى إغالقها. استنقظت حماس ووجدت يفسها في اليفؽ. خسرت القاهرة بعدما خسرت دمشؽ. وطهراف 

 الشنعنة. -لتصاؽ بها مكمفة في المشهد الحالي لمعالقات السينة بعندة والعودة إلى اال
كايت حماس تقنـ هايئة في محور الممايعة. وكاف موقعها ممنزًا. إيها الحمقة السينة الوحندة في المحور. 

توفر لها حرنة الحركة في « حزب اهلل»قنادتها في الخارج تقنـ في دمشؽ وتحظى بتسهنالت. وعالقتها بػ 
ف ومخنماته. وكايت انراف سخنة مع الحركة. لـ تبخؿ عمنها بالماؿ أو الصوارنخ. وكاف المجاؿ الحنوي لبيا

األساسي لرئنس مكتبها السناسي خالد مشعؿ نشمؿ دمشؽ وطهراف والدوحة مع إطالالت محدودة في 
 عواصـ أخرى وفقًا التجاهات الرناح.

في « حزب اهلل»رب اإلسرائنمنة عمنه. كررت ما فعمه عّززت حماس شرعنتها في القطاع عيدما واجهت الح
حنف أدخؿ الصوارنخ اإلنراينة في معادلة اليزاع مع إسرائنؿ. حماس حققت شنئًا إضافنًا.  3117لبياف عاـ 

ففكر في كسر الحصار عمى القطاع « اإلخواينة»الغارات اإلسرائنمنة أنقظت منوؿ رجب طنب أردوغاف 
 نقة بنف تؿ أبنب والقطاع.وكاف ما كاف مف أزمة عم

لـ نكف سرًا أف الود كاف مفقودًا مع مصر مبارؾ. كاف الرئنس المصري نقوؿ لزواره إف عالقات القنادة 
السورنة بإنراف أعمؽ مما نعتقد كنثنروف. وكاف نتعامؿ مع حماس بوصفها جزءًا مف المحور الذي استيزؼ 

« عقدة مصر»اس. ولـ نكف غرنبًا أف تصاب حماس بػ هالة ناسر عرفات ونستيزؼ حالنًا موقع محمود عب
 وحكـ الجغرافنا هيا مبـر وال نمكف رده.

ابتهجت برؤنة زنف العابدنف بف عمي «. إخواينتنف«بعنينف ممايعتنف و« الربنع العربي»قرأت حماس بدانات 
« إخوايه«مصري ونتوارى لنبدأ في تويس زمف الغيوشي. وابتهجت برؤنة مبارؾ نتيحى وبرؤنة المرشد ال
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نطّموف في المنادنف نثـ نتسمموف األختاـ. ونثمة مف ذهب بعندًا وتوقع أف تمعب حماس دورًا في شرؽ أوسط 
جدند نقنـ بنف مرشَدنف األوؿ في طهراف والنثايي في القاهرة. دمشؽ أنضًا قرأت األحداث التويسنة والمصرنة 

ال الممايعة. خنؿ لدمشؽ أف الممايعة « األخوية»اح بعنينف ممايعتنف قبؿ أف نتكشؼ أف الربنع منثقؿ برن
 بولنصة تأمنف ضد اقتراب الربنع ميها. وربما شاركتها قنادة حماس االعتقاد. لكف الرناح لفحت سورنة.

راقب مشعؿ المشهد السوري. وراقبت السمطات السورنة رد فعؿ حماس. ولـ نكف سرًا أف األرناؼ التي 
سورنة حسابًا قدنمًا مع اليظاـ. وحنف ساؿ الدـ لميع المحتّجنف مف التحصف « افإخو »ايتفضت سينة. وأف لػ 

نشبه يظنره في مصر أو العنثور عمى بيغازي سورنة ازدادت حراجة الموقؼ. دخمت « منداف تحرنر»في 
عياصر جدندة عمى األزمة. موقؼ الشنخ القرضاوي وترونج قطر لمربنع. يصح مشعؿ المسؤولنف السورننف 

أجرى اتصاالت وقاـ بشبه وساطات. لكف «. ألف المشكمة لنست أمينة»ورة البحث عف حؿ سناسي بضر 
الوضع تفاقـ. كايت دمشؽ ترند مف حماس موقفًا أوضح ال سنما مف حمالت القرضاوي عمنها. استيتج 

ي في عماف مشعؿ أف المغادرة صارت أفضؿ مف البقاء وأقؿ كمفة وهكذا فعؿ. أكتب استيادًا إلى ما رواه ل
وكادت المغادرة أف تؤدي «. حماس«وقد حرص عمى التشدند مرات أيه ال نيسى ما قدمته سورنة لممقاومة و

نراف لوال تدخؿ السند حسف يصراهلل الذي ندرؾ الحاجة إلى حماس في ميطقة  إلى قطنعة بنف حماس وا 
 شنعي مدمر. -تيزلؽ يحو يزاع سيي 

واليظاـ المصري الحالي نتهمها «. الخناية والغدر»س السوري نتهمها بػ تقنـ حماس حالنًا في اليفؽ. الرئن
بمعب أدوار أمينة خطرة عمى األرض المصرنة. ولـ نعد سرًا. دمشؽ الحالنة تفّضؿ محمود عباس الذي 

بعرقمته. والقاهرة الحالنة تفضمه. ومنثمهما عماف. رجؿ واحد نستطنع مساعدة « الجهاد«كايت تكمؼ حماس و
عمى الخروج مف اليفؽ. اسـ هذا الرجؿ محمود عباس. لكف هذه المساعدة لنست مجاينة ونتحتـ حماس 

عمى حماس دفع نثميها. ُخطب إسماعنؿ هينة ال تكفي لمخروج مف اليفؽ وال تساعد. تحتاج حماس إلى ما 
 هو أكنثر.

 12/28/1823، الحياة، لندن
 

 األوراقخمط خانقة ولكنيا ليست ضعيفة وتستطيا  أزمةحماس تعيش  59
 عبد الباري عطواف
ال نختمؼ انثياف، داخؿ االرض المحتمة وخارجها، اف حركة المقاومة االسالمنة حماس تعنش ازمة حادة، 
سناسنة واقتصادنة، ولكف ما هو موضع خالؼ، هو كنفنة الخروج مف هذه االزمة الى بر االماف، ولو 

 جزئنا اف لـ نكف كمنا؟
حكومة قطاع غزة، ويائب رئنس المكتب السناسي لمحركة حاوؿ اعطاء اجابة السند اسماعنؿ هينة رئنس 

عمى هذا التساؤؿ المشروع في خطاب قوي مطوؿ وشامؿ استغرؽ ساعة ويصؼ الساعة القاه لنمة السبت، 
عكؼ عمى اعداده عدد مف مساعدنه، استعاف بعضهـ ببعض السناسننف في اكنثر مف بمد عربي واجيبي، 

ـ تكف شافنة تماما باليسبة لبعض المراقبنف لبعض جوايب الغموض المتعمد فنه ومحاولة ولكف االجابة ل
 مراعاة الظرؼ الداخمي الحساس.

نثالث يقاط رئنسنة وردت في هذا الخطاب نصعب عمنيا تجاهمها، اليها تمخص بعض جوايب االزمة، 
 وتطرح بعض المخارج:
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ا اعاد التأكند عمى نثوابت الحركة مف حنث حؽ العودة ػ االولى تتعمؽ بالوضع الداخمي الفمسطنيي عيدم
واقامة الدولة عمى كؿ التراب الفمسطنيي التارنخي، ودعوته الى الرئنس محمود عباس الى التعاوف المشترؾ، 
والعمؿ معا مف اجؿ تخفنؼ معاياة الالجئنف الفمسطنيننف في كؿ الساحات، والبحث العممي في آلنات 

ة وايهاء االيقساـ وتشكنؿ حكومة وحدة وطينة وتحدند موعد اليتخابات تشرنعنة تطبنؽ اتفاؽ المصالح
 ورئاسنة والمجمس الوطيي الفمسطنيي.

ػ النثاينة تتياوؿ العالقات مع مصر عيدما اكد اف البيدقنة الفمسطنينة موجهة ضد اسرائنؿ فقط، مشددا عمى 
ترند لمصر اال الخنر واالمف والوحدة اف حماس لنست طرفا في اي حوادث تقع في سنياء وايها ال 

واالستقرار وال يتوقع ميها غنر الدعـ واالحتضاف، ودعا الى وقؼ حممة التحرنض واالتهاـ الموجهة ضد 
 حماس.

عّبريا، وال يزاؿ، عف موقفيا “النثالنثة: تركز عمى العالقة مع سورنة، عيدما قاؿ السند هينة دوف اف نسّمي: 
ا بموقفيا االخالقي، مع الشعوب وحقها في الحرنة والكرامة، وضد ما نؤدي لسفؾ مف حنث المبدأ، والتزام

اف حماس ال تشعر ايها في مأزؽ حتى تدفع نثميا لمخروج ميه، وال “، واضاؼ ”دمائها مف اي طرؼ كاف
تيدـ اف تعتذر عف تمؾ المواقؼ المشرفة حتى ترضي احدا، يحف لـ يعتد عمى احد ولـ يغدر بأحد، ولـ 

 ، في رد واضح عمى الرئنس بشار االسد الذي اتهمها بالغدر.”يء في البوصمة والمسار العاـيخط
كالـ السند هينة كاف تصالحنا باليسبة الى كؿ مف مصر والسمطة الفمسطنينة في راـ اهلل، ولكيه لـ نكف 

ذي نعكس تراجعا كذلؾ مع سورنة، وربما انراف انضا التي لـ نرد ذكرها بشكؿ قوي في الخطاب، االمر ال
عف مسار بدأه السند خالد مشعؿ عيدما طالب المعارضة السورنة بالتخمي عف السالح، والعودة الى سممنة 
االيتفاضة والمجوء الى الحوار، واذا ال بد مف حمؿ السالح فمف اجؿ توجنهه لتحرنر االقصى، وهو ما 

 لرئنس االسد الذي اتهـ حركته بالغدر.عرضه لهجـو كاسح مف الجنش االسالمي السوري، وآخر مف قبؿ ا
السمطة الفمسطنينة ردت عمى غصف الزنتوف الذي مده السند هينة النها بالتجاهؿ بؿ والسخرنة، وهذا امر 
نتياقض مع فصائؿ فمسطنينة اخرى منثؿ الجهاد والجبهة الشعبنة التي رحبت به ويقاطه االنجابنة، وقاؿ 

عساؼ، باف الخطاب لـ نتضمف اي جدند، واتهمها بتعطنؿ  المتحدث باسـ حركة فتح السند احمد
هو ايتقاده لممفاوضات التي جاءت بامالءات امرنكنة حسب ” فتح“المصالحة، ونبدو اف ما اغضب حركة 

 رأنه، اي السند هينة.
د اما الحكومة المصرنة فقد التزمت الصمت تجاه هذا الخطاب وتجاهمته، اليها تعتبر حماس عدوا، وال يعتق

اف ازمة حماس مع مصر ستشهد اي ايفراجا قبؿ كسر الحصار وتضننؽ الخياؽ عمى حمنفتها حركة 
 االخواف المسممنف واالفراج عف قادتها المعتقمنف واولهـ الرئنس محمد مرسي.

ال شؾ اف يوانا السند هينة التي وردت في الخطاب كايت طنبة، ولكف اليوانا الطنبة لنس لها مكاية في لعبة 
لسناسة المعقدة والبعندة عف االعتبارات االخالقنة في معظـ الحاالت، ولعؿ بعض الجهات العربنة تدخمت، ا

وطالبت السند هينة باف نعود الى خط الحركة االوؿ تجاه سورنة واالزمة الراهية فنها، مما نعيي اف توجه 
فشؿ الجهود لترتنب زنارة االوؿ  جياح السند مشعؿ قد تقدـ عمى جياح السند الزهار المتشدد، خاصة بعد

عمى عودته الى دمشؽ، واتهامه حركة حماس بالغدر في رسالة ” فنتو“الى انراف، ووضع الرئنس االسد 
 واضحة بعدـ التجاوب مع رسائمها التصالحنة.

يختمؼ مع السند هينة في يفنه لوجود ازمة داخؿ حماس، ولكييا يتفؽ معه في ايها لنست ضعنفة، فالحركة 
ما زالت تتمتع بشعبنة داخؿ غزة وفي الضفة الغربنة، وتستطنع اف تقمب الطاولة عمى رؤوس الجمنع لو 
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ارادت، لمرد عمى مف نضنقوف الخياؽ عمنها، ونحاولوف قتمها، فما زالت حركة مقاومة، وما زاؿ جياحها 
 العسكري )عز الدنف القساـ( قونا.

ندة فعمى الجمنع اف نيصت، اليها قادمة وارهاصاتها واضحة فعيدما نموح السند هينة بايتفاضة اقصى جد
مف خالؿ تزاند العممنات العسكرنة في الضفة، واالهـ مف ذلؾ اف وضع السمطة لنس يموذجنا، بعد الكشؼ 
عف زنادة بيسبة سبعنف في المئة في االستنطاف، وعدـ تحقنؽ اي تقدـ في المفاوضات بسبب اصرار 

ها كدولة نهودنة، وعدـ بحث قضنة الحدود، الى جايب شروط تعجنزنة اخرى اسرائنؿ عمى االعتراؼ ب
 تفرضها.

حماس بحاجة الى اتخاذ عدة مواقؼ فورنة، اولها الكؼ عف التصرنحات القابمة لتأونالت عدندة، ونثاينها 
هذا عدـ تكرار توسمها لمحكـ العسكري في مصر رغـ ادراكيا لقدرته عمى خيؽ القطاع اكنثر فاكنثر، الف 

التوسؿ لف نفند او نجد آذايا صاغنة، ونثالنثها البعد عف ما نسمى بمعسكر االعتداؿ العربي وتذكنره بيكوصه 
تجاهها، والمشاركة في خيقها، حتى لو ارادت عدـ العودة الى المعسكر السابؽ الذي ادارت ظهرها له في 

ومصر مرسي، معتقدة اف اليظاـ شباط )فبرانر( العاـ الماضي عيدما غادرت قنادتها دمشؽ الى قطر 
السوري سنسقط واف انامه معدودة، وانراف ستمحى عف الوجود بغارات امرنكنة واسرائنمنة، وهو ما لـ نحدث 

 حتى اثآف عمى االقؿ ولنس في المستقبؿ الميظور.
 18/28/1823رأي اليوم، لندن، 

 
 خطاب ىنية يكشف أزمة حماس 68

 د. رؤوبنف باركو
ـ وضع حماس البائس في غزة كاف نجب أف نستمع لخطاب اسماعنؿ هينة، تممنذ أحمد إف مف أراد أف نفه

ناسنف، أوؿ مف أمس )السبت(. كاف خطاب هزنمة توجه الى الرعانا في غزة، وحاوؿ أف نرفع روحهـ 
المعيونة، وكاف الخطاب أشبه بالحكانة عف تمؾ المدنية المحاصرة التي أرسمت امرأة غسالة لصب الماء مف 

 فوؽ السور وكأف المدنية موفورة الماء...
كاف ذلؾ خطاب أزمة ولو بسبب الوقت الذي اختاره هينة الذي كاف قرنبا مف الوقت الذي كشفت فنه 
اسرائنؿ عف حفر اليفؽ الذي أحبطته، وزنادة قوة الخطوات المصرنة في مواجهة الحركة. وجعؿ هينة القدس 

في الخطاب كمه زيادا اليفجار اسالمي عالمي وطمبا  2:59مسطنف والمسجد االقصى وطمب "العودة" الى ف
لموحدة. وقاؿ ايه حنيما نفهـ المسمموف كارنثة تهوند القدس واالقصى "لبياء الهنكؿ بقرار مف الكينست 
االسرائنمنة"، ستستنقظ األمة اإلسالمنة. وقاؿ ايه حتى لو ُخنؿ لمنهود اف خطواتهـ تخمد حممهـ فسنفشموف: 

 ا سيفعمه بالنهود أكنثر مما نستطنعوف احتماله"."اف م
وأكد هينة التزاـ حماس بالكفاح المسمح، ودعا الى وحدة الصؼ الفمسطنيي والعربي واالسالمي في المعركة 
المسمحة الحقنقنة في مواجهة اسرائنؿ إلعادة فمسطنف الى اصحابها. ووعد بأف لحظة المواجهة أخذت 

لجمنع وُتحدث تحوال نفاجئ العدو أنضا". وأنثيى بروح حماسنة عمى العممنات تقترب وبأف "حماس ستفاجئ ا
 التي يفذت في المدة االخنرة في الضفة، ودعا الياس في الضفة الى توجنه البيادؽ معًا إلصابة العدو.

 وحرض هينة بقوله اف أبو مازف ورجاله نجروف تفاوضا مع اسرائنؿ نخالؼ االجماع الفمسطنيي. ووافؽ عمى
أيه كاف مف الصحنح التألنؼ بنف العمؿ السناسي والعمؿ العسكري، لكف بعد عشرنف سية عمى فشؿ 
"أوسمو" أصبح واضحا أف هذه المعركة تعمؿ ضد الشعب الفمسطنيي وتساعد في تحسنف صورة اسرائنؿ، 
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ف في عممها، ولهذا نجب وقؼ العممنة باسـ الشهداء. وقاؿ اف امنركا لنست موضوعنة وهي ضد الفمسطنينن
فقد أحبطت محاوالت المصالحة الوطينة الفمسطنينة. ودعا الى الوحدة في اطار ميظمة التحرنر الفمسطنينة 
والى تشكنؿ سناسي اميي في الضفة وفي القطاع والى وقؼ التيسنؽ االميي والسناسي والى ايشاء آلنة 

 ب االتفاقات التي ُأحرزت حتى اثآف.حكومة وحدة مؤقتة واجهزة أمف و"مقاومة" وموعد اليتخابات بحس
غّذى هينة الشائعات التي تقوؿ اف حماس تعايي حالة ايكسار، كما كاف متوقعا. وقاؿ إف الحدنث ندور عف 
حممة اعالمنة ميظمة لمعدو. وأيكر أف تكوف حماس تتدخؿ في ما نجري في الدوؿ العربنة، وال سنما مصر 

وطيا بدنال في البمداف العربنة أو في سنياء أو في لبياف أو في االردف. وسورنة، وهدأ اليفوس بقوله ال يرند 
وقاؿ مهددا: "كؿ مف نعتقد ايه نستطنع اف نغنر الوضع في غزة ونبدله، مخطئ. يحف اقوناء في مواجهة 

 "االحتالؿ"، والفوضى والفمتاف، مشنرا كما نبدو الى ينة تحطنـ كؿ معارضة لػ حماس.
اس أندت في اطار "الربنع العربي"، تحرنر الشعوب، وأندت اإلسالمننف كي ندعموا واعترؼ هينة بأف حم

الفمسطنيننف. وقاؿ فنما نتعمؽ بمصر كاشفا عف سر: "ساعديا مصر بمعمومات عف يشاط في سنياء ال 
فا عف أستطنع تفصنمها"، وزعـ قائال: "اذا كاف المصرنوف هدموا األيفاؽ فمنميحوا عمى األقؿ معبرا حرا مكشو 

طرنؽ رفح". واتهـ هينة اسرائنؿ في اليهانة، وهي التي دعا في خطابه الى القضاء عمنها، بجرائـ حرب، 
 وطمب أف تفتح المعابر فورا. شكرا نا هينة.

 "إسرائنؿ النوـ"
 12/28/1823، األيام، رام اهلل

 
   الكبرى "إسرائيل"ال دولتين.. بل دولة  62

 توجاف فنصؿ
 ف سكايها العرب هو ما تعينه "الدولة النهودنة".كامؿ أرض فمسطنف بدو 

وبحسب المؤرخ اإلسرائنمي إناف بابنه مدنر المركز األوروبي لمدراسات الفمسطنينة في جامعة إكسنتر، "حؿ 
الدولتنف" منت ميذ ما نقارب العقد. وااليتفاضة الفمسطنينة األولى دفعت العالـ لمطالبة إسرائنؿ ببناف يواناها 

 .3فة الغربنة وقطاع غزة، وهو ما كايت إسرائنؿ تحوطت له باتفاقنة أوسموبشأف الض
األقؿ عمينة قسمت الضفة الغربنة  3المعمية في احتفاؿ عالمي تضميت مبادئ عامة، ولكف أوسمو 2فأوسمو

 لمياطؽ "أ" و"ب" و"ج" تمهندا لحكـ ذاتي فمسطنيي محدود في مياطؽ "أ".
و لـ تكف أبدا خطة لمسالـ في يظر إسرائنؿ، بؿ حال "لمتياقضة" رغبة وحسب بابنه، فإف اتفاقنات أوسم

 إسرائنؿ في "االحتفاظ باألرض بدوف سكايها" التي شكمت مأزؽ الصهنوينة ميذ قنامها.
ولعدـ إمكاينة قبوؿ التطهنر العرقي في العالـ المعاصر، عمى فداحة التصفنات الجسدنة التي تجري 

سرائنؿ ليظاـ فصؿ عيصري بامتناز، والذي هو محـر دولي آخر لـ نعد بإمكاف لمفمسطنيننف، فقد تحولت إ
 العالـ قبوؿ عودته بعد تجربة جيوب أفرنقنا.

ف كاف ذلؾ جرى في غزة رغـ االيسحاب ميها لتبرنر حصارها وقصفها بما نؤدي لتردي أحوالها بشكؿ ال  وا 
التي أصبحت تدار بيظامنف لمحقوؽ -ة منثنؿ له في الميطقة، فإف الفصؿ العيصري الجاري في الضف

والقواينف لمتعامؿ التمننزي بنف السكاف األصمننف والمستوطينف، وحصار التجمعات السكينة الفمسطنينة 
نجعمها ممارسة فصؿ عيصري في "دولة واحدة"  -وصوال إلقامة جدار عازؿ "في قمب" الضفة المحتمة

 حقنقة.
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ألخنر، إف لـ نكف ولد منتا أو أجهض حممه الفمسطنيي المتواضع، فحؿ الدولتنف "منت" حتى قبؿ العقد ا
، بدأ التيفنذ التفصنمي لمخطط "الدولة النهودنة" عمى كامؿ  فبقدوـ أرننؿ شاروف لمحكـ بدانة العقد الميصـر

 األرض الواقعة بنف البحر واليهر.
( 3116، كتب حنيها )عاـ وفي مواجهة الهجمة التي تعرض لها شاروف جراء ايسحابه األحادي مف غزة

البروفنسور في جامعة تؿ أبنب كاري سوسماف مقالة مطولة تشرح كنؼ نشكؿ هذا االيسحاب خطوة هامة 
عمى طرنؽ "نهودنة الدولة" الذي هو حمـ الصهنوينة، بعزؿ كـ هائؿ مف الياس في حنز ضنؽ نسبب 

 مشاكؿ داخمنة لسكايه.
مياطؽ الحكـ الذاتي لفمسطنيني الضفة، وبترحنؿ آخرنف لها وأوضح الكاتب أف حشرا ممانثال سنجري في 

مف داخؿ إسرائنؿ )ما نجعؿ التهجنر المخطط له نستهدؼ قرابة الخمسة مالننف فمسطنيي(، وكنؼ أف 
الضغط السكايي سنولد حتما هجرة اضطرارنة خارج الضفة الغربنة باتجاه األردف، وبعضه عبر األردف 

 لمخارج.
"، سأحاوؿ بناف ما أعتقد أيه خطط وجرت محاولة 3و2المكممة لمقالتي "غرفة اإلصغاء وفي مقالتي هذه، 

تيفنذه لتسهنؿ هذا الترحنؿ لألردف، الذي ال نراد له حتى أف نستقؿ كوطف أصنؿ لسكايه وبدنؿ لممرّحمنف 
يى فنها في إلنه، بؿ نراد ضمه لمستعمرة كولوينالنة ضمف زعـ "كويفدرالنة " نخصص لألردف المكاف األد

 صنغتي تمؾ الكويفدرالنة النثالنثنة.
وقد سبؽ أف تمؾ الكويفدرالنة كايت تمنثؿ مشروع بنرنز مهيدس ما سمي اتفاقنات سالـ مع العرب، تضـ 
إسرائنؿ واألردف ومياطؽ الحكـ الذاتي الفمسطنيي، والرباعنة )بإضافة لبياف( حسب ما ورد في مذكرات 

 ره حمـ السالـ والرفاه االقتصادي الذي نسعى لتحقنقه ونخشى تسرب فرصه.الممؾ عبد اهلل النثايي باعتبا
ففي المشروعنف بترتنبهما أعاله، وباليقؿ مف الذاكرة عف بنرنز ولكف مف "يص" مذكرات الممؾ عبد اهلل 

 -الخبرة اإلدارنة إلسرائنؿ، والفمسطنينوف هـ العقوؿ -بترجمتها في صحنفة "الشرؽ األوسط": القنادة
كفاءة مهينة. والمخبأ لمبيايننف أنضا نبقى أفضؿ،  -مستونات العممنة، فنما األردينوف أند عاممة عربنة ال

 فمهـ "الرنادة".
قامة الكويفدرالنة ووجه  وأتوقؼ عيد ما ذكرته في مقالتي السابقتنف مف أف مشروع كنري لحؿ الصراع وا 

 بتعقند عمى المشهد اإلقمنمي والدولي.
اف نعتبر تحصنؿ حاصؿ لسقوط اليظاـ السوري، ولكف نثبت أف هذا غنر قابؿ لمتحقنؽ. فتقسنـ سورنا ك

 وسقوط سورنا نعيي فتح الباب الذي كاف مواربا لضرب إنراف أو أقمه القضاء عمى حزب اهلل.
وهذا أنضا نثبت أيه غنر ممكف مهما كاف يوع التفاهمات األمنركنة مع إنراف والتي قفزت لصدارة المشهد 

 غنر المتوقع.عمى 
فتقسنـ الميطقة في سانكس بنكو كاف مطمبا أساسنا لقناـ إسرائنؿ. وتوقع توفر فرص تكرار منثؿ ذلؾ التقسنـ 

 بدفع غربي سناسي أو عسكري كمما وكنفما لـز إسرائنؿ، هو ما كاف نقؼ وراء تعيت وجبروت إسرائنؿ.
خارج اتفاقنات السالـ )خاصرتها الضعنفة  ولكف بايتظار تقسنـ سورنا التي حصيت يفسها تحدندا ببقائها

كايت داخمنة في الشأف الدنمقراطي(، كايت إسرائنؿ تستغؿ هرولة اليظاـ األرديي والسمطة الفمسطنينة لتوقنع 
 اتفاقنات معها في تيازعهما أدوارا مجزوءة عمى الضفة الغربنة والمقدسات )مونثؽ في مذكرات جورج شولتز(.

، والتي أصبحت "إسرائنؿ"، 2:59لتي تيازلت حقنقة عف كامؿ فمسطنف ما قبؿ العاـ فجرى توقنع "أوسمو" ا
 وقبمت تقسنـ الضفة بالصورة المذكورة أعاله.
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الميجزة حقنقة ميذ نثماينينات -وغضب اليظاـ األرديي مف أوسمو أدى إلخراج االتفاقنة األردينة اإلسرائنمنة 
 ات أجرتها حكومة ضعنفة كحكومة عبد السالـ المجالي.مف األدراج، ولـ تأت بمفاوض -العقد الماضي

ولكف قد نكوف المستجد في زعـ قناـ حكومة المجالي بالتفاوض هو مشروع "الالمركزنة اإلدارنة"، أو قد 
نكوف هذا أنضا مما اتفؽ عمنه في المفاوضات السرنة السابقة، فمست أممؾ حالنا ونثائؽ دامغة ترجح أنا 

نقنيا ما ننثبت أف هذا المشروع شكؿ صمب خطة حكومة عبد السالـ المجالي التي تقدـ ميهما، ولكييي أممؾ 
 بها في خطاب طمب النثقة، وباقي الخطة كايت كمنشنهات مكررة.

 ووحدي تصدنت لهذا المشروع في مجمس اليواب الذي كيت قد فزت لتوي بعضونته.
نوـ التالي، واعتذار عدد مف اليواب عمى وخطورة الموضوع الذي تمقفته اليخب لتكتب عيه في صحافة ال

كوف أمر بهذه الخطورة فاتهـ، ألـز بوقؼ ذلؾ المشروع الذي نهدؼ لتقسنـ المممكة لكيتويات بحجـ وعدد 
 المحافظات.

ولكف الوقؼ كاف لحنف نجري إخراجي مف المجمس بتزونر االيتخابات التالنة ضدي )مونثؽ بكنثرة ميها كتاب 
 الداخمنة(.تضمف اعترافات وزنر 

ولـ نكف صدفة أف حكومة نثاينة لعبد السالـ المجالي هي مف أشرؼ عمى تمؾ االيتخابات أنضا، لتعود 
بعدها مباشرة لطرح مشروعها التقسنمي لممممكة، فعدت لمتصدي له بمقالة أكنثر صراحة في نومنة "العرب 

مع اشتداد مرض الممؾ حسنف  النوـ"، فجرى القفز عف المشروع مرحمنا مرة أخرى، أو قد نكوف أوقؼ
 وباكتشافه ما فعمه به اإلسرائنمنوف.

ولكف في عهد الممؾ عبد اهلل النثايي أعند طرح المشروع بصنغة أكنثر جرأة لتقسنـ المممكة لنثالنثة أقالنـ شبه 
 ميفصمة إلى حد أف سمطة كؿ إقمنـ تصدر تأشنرات ميفصمة لدخوله.

لحد بعند، ألصحاب المشروع الذنف أحّموه محؿ "األجيدة الوطينة"  وهذا ما نؤشر عمى الدور الخطنر المغفؿ
لإلصالح التي كايت أعدتها لجية ممكنة وكاف الممؾ قد أعمف أيها ممزمة لكافة الحكومات لعشر سيوات 

 آتنة.
حسب خطاب -وخطورة ما كاف نخطط له تجمي في اعتبار "مشروع األقالنـ" ذي أولونة قصوى في التيفنذ 

في يفس الوقت الذي كاف نجري فنه التحفظ عمى فحوى المشروع بدرجة السر  -ي مجمس األمةالممؾ ف
 األميي.

وفرض المشروع "لمتيفنذ" ولنس ٌلممياقشة واإلقرار أو الرفض غنر دستوري، منثمه منثؿ فرض األجيدة رغـ 
 الفارؽ بنيهما.

بداؿ األوؿ بالنثايي نوضح مف الذنف نحكموف البمد متغطنف بممكن ة مطمقة باتت توضع في الواجهة بهذا وا 
 الوضوح، ولمصمحة مف.

وتصدنت لهذا المشروع أنضا مف عمى هذا الميبر مستكشفة معالمه المشتركة المتوقعة مع مشروع 
 الالمركزنة اإلدارنة في مقالتي المعيوية "مشارنع ومخاوؼ مشروعة".

لمخابرات خوفا مف فقدايها سبؽ اليشر، فكتبت وهو ما أدى ليشر المشروع بتسّمؿ في صحنفة ونثنقة الصمة با
عيه مقالتي التالنة لمجزنرة يت المعيوية "ال ذاؾ قضاء محتـ وال هذا لطؼ نرتجى". والتفاصنؿ، حنث نكمف 

 الشنطاف في المقالنف.
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يكتفي هيا بكوف المشروع المستجد نقسـ البمد لنثالنثة أو أربعة أقالنـ، كويه لـ نحسـ ضـ العاصمة عماف 
قمنـ الوسط أو بقاءها مستقمة، ما نؤشر عمى إمالء خارجي مستعجؿ ولنس عمى تبمور قياعة داخمنة إل

 بالمشروع عمى امتداد عقد ويصؼ مف طرحه.
والقسمة تأتي "مف أجؿ تكونف كناف مستقؿ بموارده المالنة وحدوده وتقسنماته اإلدارنة"، حسب وصؼ 

ـ وطينة عدة بالرفض، فجّمد المشروع بوجهه العميي الذي نستمـز "اإلقمنـ" في يص المشروع الذي تمقفته أقال
 تعدنؿ مئات القواينف المعموؿ بها في المممكة والدستور ذاته.

ولكف القضـ جار، فقد جرى اقتطاع العقبة كإقمنـ شبه ميفصؿ عف المممكة ولـ نتيبه األردينوف لمخاطره 
مف مخاطره االقتصادنة وعالقته بالفساد حد بنع منياء األردف  السناسنة والسنادنة بقدر ما ايتبهوا لما لمسوه

الوحند بسعر بخس، فنما بدأ تسرب تحونؿ بعض تجارتيا لمنياء حنفا، وهو ما رفضياه بشدة كقوى وطينة 
 عيدما طرح بعد توقنع وادي عربة، مستشهدنف بما جرى في حصار العراؽ.

ة سالـ إسرائنمننف. وتورنطيا في المفاوضات المزعومة هو حؿ الدولتنف "منت" بشهادة مؤرخنف وساسة ودعا
 فقط ألييا يحف "الحؿ" كما نعمف جهارا قادة إسرائنؿ ميذ قنامها.

، كويها تقسـ األردف 3هذه المشارنع التي بدأت تهؿ مع وادي عربة وتزند عمنها نمكف أف يسنمها وادي عربة
 الضفة الغربنة. 3كما قسمت أوسمو
يقبؿ بتسمنة إسرائنؿ "دولة" بؿ يصر عمى أيها "كناف" مصطيع، يكتشؼ أف بمديا الصغنر  فبعد أف كيا ال

لف نكوف حتى "دولة" تخدـ كوطف بدنؿ، بؿ سنجري تقسنميا "لكنايات" لنجري ضمها "طوعا" إلسرائنؿ 
وبعد تحونمها هي أنضا "طوعا"  2:78العظمى، كما ضمت األرض األردينة المحتمة بحرب كبرى عاـ 

كناف حكـ ذاتي فمسطنيي، لما نسمى كويفدرالنة، ولكيه حقنقة عودة لممستعمرات التي طوى العالـ صفحتها ل
 ميذ قرف.

وقسمتيا ضرورنة ألسباب عدة، اإلستراتنجي األهـ ميها أف األردف الذي أقنـ ككناف وظنفي تحوؿ لدولة لكؿ 
نوف موحدوف في رفض لكؿ مخرجات وادي مواطينه مف كافة األصوؿ والميابت واألدناف، وهؤالء األردي

 عربة وأوسمو.
وتحولهـ لدولة دنمقراطنة تحكـ بإرادة شعبها الموّحد مرفوض، ولكف تقبؿ "الكنايات" المقسمة بنف عشائر في 
عودة لموراء بعكس التطور العالمي، بؿ وتقبؿ الدولة الدنينة حقنقة )في كامؿ الجوار العربي وغنر العربي 

تي تحكـ بزعـ دعـ أو حتى حؽ إلهي، أليها تبرر فتسيد حالة "الدولة النهودنة" غنر المسبوقة إلسرائنؿ( ال
 في التارنخ.

 وال نقمؿ مف خطورة السبب النثايي كويه تكتنكنا، فهو نعد لما ال نقؿ عف تسهنؿ التهجنر الواسع لمفمسطنيننف.
ال فرؽ في هذا الهدؼ إف -عها عماف الكبرى فإقمنـ الوسط الذي نضـ محافظات الزرقاء ومادبا والبمقاء، وم

نسكيه تسعوف بالمئة مف الالجئنف واليازحنف الفمسطنيننف،  -ضمت العاصمة لإلقمنـ أو أبقنت خارجه
 ونجاور الضفة الغربنة المحتمة.

وهذا الوضع الدنمغرافي نخفؼ مف حدة االعتراضات عمى الترحنؿ القسري أو الياعـ لسكاف الضفة وعرب 
 بالذات في حاؿ تكرنس األقالنـ ككنايات حصرنة لعشائرها. 2:59الػ

في الحكـ  -الذي سنرتفع بمعارضة غنر مسبوقة-وفي الوقت يفسه نقمؿ مف أنثر الصوت الفمسطنيي 
المركزي بحصره في إقمنـ واحد مف بنف أربعة أقالنـ، مهما كاف حاؿ ذلؾ الحكـ بعد هذا التفتنت لدولة 

 ميكشفة أماـ أعدائها كافة.صغنرة أساسا وال زالت 
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  ييود "إسرائيل" وتحديات اليجرة المعاكسة  61
 مأموف الحسنيي
لـ نحؿ السجاؿ المحتدـ الذي ترتفع يبرته باطراد في األوساط السناسنة والدبموماسنة واإلعالمنة الصهنوينة، 

التي نسوقها الرئنس ” الخدنعة“امنف يتايناهو حناؿ ما نسمنه عمى إنقاع مواقؼ وتصرنحات رئنس الوزراء بين
التي نمكف أف تترتب عمى تقارب طهراف مع عواصـ الغرب، ” المخاطر”اإلنرايي الجدند حسف روحايي، و

عمى سناستها التقمندنة المتعمقة بممؼ إنراف اليووي، وربما ” االيقالب“والسنما واشيطف التي نبدو أيها بصدد 
مف الممفات األخرى في الشرؽ األوسط، لـ نحؿ دوف ايفجار سجاؿ آخر له صمة بإحدى أهـ الركائز العدند 

وزودته باألوكسجنف الضروري  ،29:8التي حممت المشروع الصهنويي ميذ ايطالقته السناسنة في العاـ 
قصود هيا، قضنة واالستمرار في الحناة حتى وقتيا الحاضر. والم 2:59لمتحقؽ عمى أرض الواقع في العاـ،

الهجرة النهودنة التي باتت تأخذ ميحى معاكسًا في السيوات األخنرة، وبخاصة بنف أصحاب الكفاءات مف 
الشباف الذنف ضاقوا ذرعا بتداعنات األزمة االقتصادنة المستدامة، وخاب أممهـ في إمكاينة الوصوؿ إلى بر 

 األمف واالستقرار والسالـ.
السجاؿ لنس األوؿ مف يوعه في كناف االحتالؿ الذي شهد موجات مد وجزر  وعمى رغـ أف هذا اليمط مف

عمى صعند الهجرة إلى ومف فمسطنف المحتمة، خالؿ العقود الماضنة، غنر أف ما ندور النوـ نبدو منثقاًل 
بالهواجس والتحدنات والمخاطر المختمفة عف كؿ ما سبؽ. واألمر هيا نتجاوز المعطنات الرقمنة التي تشنر 

ألؼ شخص، في حنف نعود إلنها  33إلى أف مف نغادر فمسطنف المحتمة سيونًا، لفترات طونمة، هو حوالي 
ألؼ شخص، بعد غناب سيوات، وهو ما بدا جمنًا في سجؿ أصحاب حؽ االقتراع في  23إلى  22يحو 

ألؼ شخص،  731االيتخابات البرلماينة التي جرت في كايوف النثايي/ نيانر الماضي حنث تبَنف أف يحو 
% مف أصحاب حؽ االقتراع، هـ في تعداد المهاجرنف. األمر نتجاوز هذا المعطى الرقمي 22أي حوالي 

إلى رزمة مف المستجدات المتعمقة بهذه القضنة الحنونة لمدولة العبرنة، والتي تحرؾ مكامف القمؽ في 
 أوصاؿ التجمع الصهنويي النهودي.

، ذات الطابع اليوعي، والتي تترجمها حقنقة إصرار النهود في العالـ ونبدو أف األبرز في هذه المستجدات
، عمى البقاء في بمدايهـ ”إسرائنؿ“% ميهـ بمستوى معنشة أعمى مف المتاح في 1:الذنف نتمتع يحو 

المعينة النوـ بتوجنه مبعونثنها لمعمؿ في ” الوكالة النهودنة“األصمنة، مع حدوث تبدؿ جوهري عمى وظنفة 
في أماكف تواجد النهود خارج فمسطنف المحتمة، ال نتعمؽ فقط برغبة أجناؿ الشباب النهودي، المتصؿ  التعمنـ

بالواقع العولمي والممتمؾ لياصنة لغته، في مغادرة مربع الخوؼ الوجودي الذي ترسمه التطورات السناسنة 
تصادي في الدولة العبرنة الذي والمنداينة الوازية في الميطقة، أو حممه في إحداث قطنعة مع الواقع االق

يما نتصؿ كذلؾ بيضوب المادة البشرنة  القابمة لالستجالب ” النهودنة“تتعمؽ فنه الهوة الطبقنة باستمرار، وا 
، بعد الهجرة الكبرى مف بمداف االتحاد السوفننتي السابؽ أوائؿ تسعنيات القرف ”أرض المبف والعسؿ“إلى 

النهودنة هـ الوحندوف الذنف تتقمص أعدادهـ باطراد بسبب الزواج المختمط  الماضي، السنما أف أبياء الدناية
، ومنؿ األجناؿ ”النهودي“% مف نهود أمرنكا نتزوجوف زواجًا مختمطًا( والخالؼ التارنخي عمى تعرنؼ 69)

الحمـ “اف الشابة إلى االيدماج في مجتمعاتهـ مف دوف إنالء أديى اهتماـ باألندنولوجنا أو ما نسمويه في الكن
، وهو ما نفسر استجالب الفالشا إلى الكناف مف إفرنقنا قبؿ سيوات، ومحاولة تهجنر مجموعة ”الصهنويي
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مف الهيود الحمر الذنف نقطيوف عمى ضفاؼ األمازوف، في المقطع الذي نخترؽ جمهورنة بنرو في أمرنكا 
  ”.إلى أواخر القرف التاسع عشرنعود أصمها ” فرندة“جزء مف جالنة نهودنة “الالتنينة، بزعـ أيهـ 

بياء عمى ما سبؽ، وتحت وطأة هرولة الكفاءات والالمعنف في العموـ والتكيولوجنا ورجاؿ األعماؿ يحو 
مغادرة الكناف، وتوجه أغمبنتهـ إلى ألماينا التي تعتبر األكنثر ازدهارًا في أوروبا، في مفارقة تعبر عف 

، نرتفع ميسوب ”إسرائنؿ“ست )المحرقة( واليازنة في إقامة دولة السخرنة مف المبالغة في دور الهولوكو 
الخشنة الصهنوينة مف احتماؿ حدوث هجرة معاكسة لمنهود الروس في حاؿ وصوؿ االقتصاد الروسي إلى 
المستوى الالئؽ، وما نمكف أف نجره ذلؾ مف خمؿ في منزاف الدنمغرافنا بنف الفمسطنيننف والنهود، وخاصة 

المؤشرات عمى جيوح قطاعات واسعة مف نهود الكناف يحو التفكنر في الهجرة. وحسب في ظؿ تزاند 
نفكروف ” اإلسرائنمننف“% مف 48أوائؿ أغسطس/آب الماضي، فإف ” هآرتس“استطالع لمرأي يشرته صحنفة 

تدعـ ” اإلسرائنمنة“% مف العائالت 89في الهجرة والعنش في دوؿ أخرى، فنما اظهر استطالع آخر بأف 
 فر أبيائها إلى الخارج، محممة الحكومة أسباب ذلؾ.س

ومع ذلؾ، وبالتضاد مع كؿ الحقائؽ التي نكشفها واقع تفاقـ الهجرة المعاكسة التي نعتبرها القادة الصهانية 
عمى الدولة العبرنة، سواء ما تعمؽ ميها بزنؼ المزاعـ الصهنوينة ” اخطر مف التهدند اإلنرايي وحزب اهلل“

واألطر ” إسرائنؿ“، واغتراب أغمبنة الشبنبة النهودنة عف ”أرض المنعاد“النهود بما نسمويه  حوؿ ارتباط
النهودنة والصهنوينة، وايتفاء الحاجة إلى سرقة المزند مف األرض الفمسطنينة، تواصؿ حكومة يتيناهو 

ارية مع العاـ % في اليصؼ األوؿ مف هذا العاـ بالمق81تصعند أعماؿ االستنطاف التي ازدادت بيسبة 
حؽ الشعب “، تحت عباءة ذات المزاعـ واألكاذنب المتعمقة ب ”السالـ اثآف“الماضي، حسب تقرنر ميظمة 

، واالستجابة لميمو السكايي الذي نجري تضخنمه، وفقًا لالعتبارات ”النهودي في البياء عمى أرضه التارنخنة
 وتوجهات أصحاب رأس الماؿ وقوى االئتالؼ الحاكـ.األندنولوجنة والسناسنة والمالنة التي تتياسب ومصالح 

 12/28/1823، الخميج، الشارقة
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 برنؼ يابمس شجار في قرنوتاألفمسطنينة تتمسؾ بشجرة زنتوف بعد حممة مف المستوطينف لقطع  مرةا
// بيروت، النيار،


