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 خخة نحو "إسرائيل"خططت إلرسال طائرة مف بالخميل تعتقل خمية لحماس السمطة أجيزة أمن: موقع والا 0

كشفت السمطة الفمسطينية مؤخرًا عف خمية تابعة لكتائب القساـ، الجناح : ترجمة صفا-القدس المحتمة
 العسكري لحركة حماس، خططت إلرساؿ طائرة مفخخة بدوف طيار مف منطقة الخميؿ صوب "إسرائيؿ".

"حصريا" مف أجيزة السمطة تبيف  ونشر موقع "والال" العبري الشيير صباح الجمعة، معمومات حصؿ عمييا
أف األجيزة األمنية الفمسطينية قامت بعمؿ استخباراتي مضٍف في منطقة الخميؿ أدى في نيايتو إلى اعتقاؿ 

 خمية حمساوية جامعية في المدينة.
وفي أعقاب االعتقاؿ اكتشفت السمطة أف ىذه الخمية قد وصمت إلى مراحؿ متقدمة نحو إرساؿ طائرة 

 بحسب "والال" . –ف طيار إلى "إسرائيؿ" وعمى متنيا مواد متفجرة صغيرة بدو 
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ويتبيف مف خالؿ التحقيقات التي أجرتيا أجيزة األمف الفمسطينية ونقميا موقع" والال" العبري أف نشطاء 
حماس أجروا في السابؽ عدة تجارب إلطالؽ الطائرة وخططوا لتسميحيا بالمتفجرات وذلؾ لتفجيرىا فوؽ 

 ناطؽ داخؿ "إسرائيؿ". إحدى الم
 ويشير الموقع إلى أف اعتقاؿ أفراد الخمية قد أحبط تنفيذ عممية كبيرة داخؿ "إسرائيؿ".

وذكر أف أجيزة األمف اإلسرائيمية قد أكدت صحة المعمومات المذكورة وأشارت الى وجود انجازات كبيرة 
ا أسمتو بػ"اإلرىاب" في الضفة، يضاؼ حققتيا السمطة مؤخرًا في ىذا المجاؿ وذلؾ في إطار محاربتيا لم

إلى ذلؾ بحسب المصادر االستخباراتية اإلسرائيمية عممية السمطة األمنية في مخيـ جنيف وكشفيا لعشرات 
 قطع األسمحة ىناؾ. 

 25/10/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 دويك: قيام دولة فمسطينية عبر المفاوضات أقرب إلى الخيال 

اعتبر رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني الدكتور عزيز دويؾ أف فشؿ المفاوضات ليس مفاجئا : الخميؿ
لمشارع الفمسطيني والعربي، مضيفًا أف أبناء فمسطيف أجمعوا عمى أف احتمالية قياـ دولة فمسطينية عبر 

 المفاوضات بات أقرب إلى الخياؿ.
: "يفزع البعض في الساحة الفمسطينية إلى وقاؿ في تصريح خاص لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" 

المفاوضات بناء عمى قناعة ذاتية, أو استجابة إلمالءات خارجية, ظنا منيـ أف اختراقا ما سيتحقؽ مف 
المفاوضات، إال أف الواقع يثبت كؿ مرة فشؿ ىذه االستراتيجية وتعثرىا ألسباب كاف عمى رأسيا حرص 

حالو، وىي متواصمة في غييا تبني المزيد مف المستوطنات, وتوّسع  "إسرائيؿ" عمى بقاء واقع األمر عمى
 القائـ منيا".

قاؿ دويؾ: المالحظ أف العودة إلى المفاوضات بعبثيتيا في كؿ مرة يتزامف مع تصاعد وتيرة الحديث عف ,
المصالحة الوطنية، وكأف المفاوضات ىي نقيض المصالحة, والعكس صحيح، متوقعًا أف يشيد القريب 
العاجؿ حديثا عف المصالحة كانعكاس مباشر لعدـ حدوث أي اختراؽ في المفاوضات, ووصوليا في كؿ 

 مرة إلى حائط مسدود.
وأكد أف دعوة ىنية إلى إنجاز المصالحة ىي دعوة صادقة بحاجة إلى أف تقابؿ بصدؽ مماثؿ في التوجو 

مضيفا، ومع ذلؾ لست متفائال بقرب  نحو المصالحة, وجعميا أولى أولوياتيا وعمى رأس جدوؿ أعماليا،
إنجاز المصالحة لعدـ توفر الظروؼ الموضوعية لنجاحيا والستمرار األطراؼ المختمفة بالتمترس حوؿ 

 مواقفيا التقميدية النمطية المعروفة.
 24/10/2013، المركز الفمسطيني لإلعام

 
 أبو ردينة: االستيطان غير شرعي ويجب وقفو إلنجاح المفاوضات 3

عبد الرؤوؼ ارناؤوط: قاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، لػ"األياـ"، أمس: "االستيطاف  -قدس ال
جميعو غير شرعي، وعمى إسرائيؿ أف تتوقؼ عف وضع العراقيؿ أماـ عممية السالـ". وقاؿ: "كؿ اإلجراءات 

 ".االستيطانية اإلسرائيمية غير شرعية والغية وعمى إسرائيؿ أف توقفيا فوراً 
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وأضاؼ أبو ردينة "ال نوافؽ عمى أي عطاءات استيطانية، وعمى إسرائيؿ أف تتوقؼ عف مثؿ ىذه 
 الممارسات ووضع العراقيؿ، مف إجؿ إنجاح المفاوضات".

 25/10/2013األيام، رام اهلل، 
 

  زيارة غزة أوروبياالتشريعي الفمسطيني يستنكر منع االحتال وفًدا برلمانًيا  4
أداف الدكتور أحمد محمد بحر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني،  د عوض:ولي -راـ اهلل 

 قرار االحتالؿ القاضي بمنع وفد برلماني أوروبي مف زيارة القطاع المحاصر.
وقاؿ بحر في بياف صحافي اف االحتالؿ ما زاؿ يضرب بعرض الحائط كافة القوانيف الدولية التي تكفؿ 

نقؿ وخاصة إذا ما تعمؽ األمر بزيارة رسمية لبرلمانييف منتخبيف. ودعا بحر كافة البرلمانات حرية السفر والت
العربية واإلسالمية واألجنبية واالتحادات البرلمانية اإلسالمية والعربية والدولية الى تبني خطوات أكثر فعالية 

ف عمى ارتكابيـ مخالفات دولية في سبيؿ رفع الحصار عف غزة والسعي لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيميي
متعمقة بمنع وصوؿ الوفد لغزة وخاصة الوفود البرلمانية بغية عدـ نقؿ معاناة الشعب الفمسطيني لمعالـ 

 الخارجي.
ومف طرفو استنكر النائب جماؿ الخضري رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار منع سمطات االحتالؿ 

قطاع غزة نياية الشير الجاري لالطالع عمى الواقع اإلنساني الصعب، الوفد البرلماني األوروبي مف زيارة 
مقدما التحية لموفد برئاسة اينير كوستيو وأعضائو، ومشددا عمى أف منع إسرائيؿ لموفد يرمي إلى إخفاء 

 حقيقة الحصار عف غزة وعزؿ وفود التضامف لمنعيا مف التوجو لغزة. 
 25/10/2013القدس العربي، لندن، 

 
 السرية منذ سنوات  األرقاممقابر بشييدا محتجزة  30تعتزم تسميم السمطة جثامين  "إسرائيلريف": ""معا 5

كدت مصادر اسرائيمية امس الخميس باف قوات االحتالؿ االسرائيمي تعتـز تسميـ أوليد عوض: -راـ اهلل 
 ة منذ سنوات طويمة.شييدا فمسطينيا محتجزة في مقابر االرقاـ السري 30السمطة الفمسطينية جثاميف 

مف الشير  7االسرائيمية فاف نقؿ الجثاميف لمجانب الفمسطيني سيكوف في الػ ’ معاريؼ‘وحسب صحيفة 
التي سُيفرج عنيا، ثالثة جثاميف لشيداء مف فمسطينيي  30القادـ، مشيرة الى اف مف بيف الجثاميف الػ 

 .1948االراضي المحتمة عاـ 
ف االفراج عف الجثاميف يأتي إستجابة مف وزير الدفاع موشيو يعموف، لطمب وقالت المصادر االسرائيمية ا

 المحكمة العميا االسرائيمية باالفراج عف الجثاميف بناء عمى االلتماس الذي تقدمت بو عوائؿ الشيداء.
فقد ُطمب مف عوائؿ الشيداء التوجو الى مكتب التنسيؽ واالرتباط في الضفة ’ معاريؼ‘وحسب صحيفة 

لمطابقتيا مع عينات مف جثاميف الشيداء، وفي حاؿ وجد التطابؽ سيتـ  DNAبية، الخذ عينات مف الػ الغر 
 االفراج عف ىذه الجثاميف.

 25/10/2013القدس العربي، لندن، 
 
 

 ينفي تسمم السمطة تقارير من خبراء سويسرا وروسيا حول طبيعة وفاة عرفاتالطيراوي  6
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يراوي، رئيس لجنة التحقيؽ في وفاة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات اف تكوف نفى المواء توفيؽ الط : راـ اهلل
 السمطة قد تسممت تقاريرا مف سويسرا وروسيا حوؿ طبيعة وفاة عرفات.

وقاؿ الطيراوي لػ معا :"لـ تتسمـ السمطة حتى االف اي تقارير مف فريقي التحقيؽ الروسي والسويسري المذيف 
اشير"، مؤكدا اف النتائج لـ تصؿ بعد، رافضا التعقيب عمى نبأ وكالة  اجريا فحوصات لرفاة عرفات قبؿ

 االنباء الصينية.
ىذا واستبعد تقرير الخبراء السويسرييف والروس في ظروؼ وفاة الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات 

 ـ.( المشعة، لكنو لـ يستبعد تعرضو لمس210اليوـ )الخميس(، فرضية تعرضو لمادة )البمونيوـ 
وقاؿ مصدر فمسطيني مطمع لوكالة أنباء )شينخوا( مشترطا عدـ ذكر اسمو، إف السمطة الفمسطينية تسممت 

مف نوفمبر  27رسميا التقريريف السويسري والروسي الخاصيف بفحص رفات عرفات التي أخذت في 
 الماضي.

( المشعة، 210دة )البمونيـو وذكر المصدر، أف التقريريف أظيرا استبعاد الخبراء لفرضية وفاة عرفات بما
 لكنو لـ يستبعد بشكؿ نيائي إمكانية تعرض الرئيس الفمسطيني الراحؿ إلى السـ.

 25/10/2013وكالة معًا االخبارية، 
 

 "الفيفا"االتحاد الدولي لكرة القدم  بطمب تجميد عضويتيا في "إسرائيل"الرجوب ييّدد  7
رة القدـ في عرض قدمو أماـ المكتب التنفيذي لالتحاد كشؼ جبريؿ الرجوب رئيس االتحاد الفمسطيني لك

في حاؿ عدـ التزاـ إسرائيؿ بالحموؿ، سنذىب الى كونغرس »الدولي لمصحافة الرياضية في الدوحة: 
لعدـ « الفيفا»في البرازيؿ العاـ المقبؿ وسنطالب بإجراءات بحقيا بما في ذلؾ تعميؽ عضويتيا في « الفيفا»

 «.األنظمة، وىو ما يفقدىا شرعيتيا في االتحاد الدولياحتراميا القوانيف و 
نرفض أي عالقة مباشرة مع االتحاد اإلسرائيمي، ونطالب بأف يبقى الفيفا ىو المشرؼ »وتابع الرجوب: 

 «.والمراقب والمتابع ليذا األمر، كما أف مرجعيتنا تبقى قوانيف االتحادات الدولية والميثاؽ األولمبي
 25/10/2013األخبار، بيروت، 

 
 بالتنغيص عمى حجاج غزة مصرمع  "تآمرياً "قدمت عرضا توافقيًا بالقاىرة سفارة فمسطين  ":الرأي" 8

ذكر مصدر خاص مقرب مف السفير الفمسطيني في القاىرة بركات الفرا، أف السفارة  خاص الرأي: –غزة 
ص عمى حجاج قطاع غزة، وعدـ الفمسطينية قدمت عرضا توافقيًا )تآمريًا( مع السمطات المصرية بالتنغي

 إدخاليـ إلى معبر رفح بسيولة ويسر.
أف السفارة الفمسطينية في القاىرة اتخذت  -الذي فّضؿ عدـ الذكر عف اسمو خشية إيذاءه  -وبيف المصدر 

بعرقمة وصوؿ الحجاج، وأنيا تعاممت مع  -غير الشرعية–قرارًا بالتوافؽ مع ممثميف عف "حكومة راـ اهلل" 
أحد الحجاج إنما وأكد أف إثارة موضوع فقداف جواز سفر  وصوليـ إلى غزة بإىماؿ متعمد ومقصود. موضوع

ىو رواية غير واقعية ومفبركة، حيث أنيا ىدفت مف وراء ذلؾ إلى عرقمة وصوؿ الحجاج، وفي نفس الوقت 
 وضع عذر ليا بتأخير الحجاج.

عبر مواقع التواصؿ االجتماعي يظير خالليا  وفي أكثر مف شكوى قدميا مواطنوف كثيروف عبر صفحاتيـ
الدور السيء الذي تمارسو السفارة الفمسطينية في القاىرة ضد أىالي قطاع غزة تحديدًا وبشكؿ مقصود 
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بيدؼ إقناع الناس بأف مف يقؼ خمؼ معاناتيـ ىي الحكومة الفمسطينية في غزة، غير أف ىذه الروايات 
 انكشفت وُفضحت أماـ المواطنيف.

جيتو، لفت مدير ىيئة المعابر والحدود ماىر أبو صبحة إلى أف الدفعة الثانية لمحجاج موجودة اآلف في  مف
نما نتيجة اتفاؽ بيف السفارة الفمسطينية  مطار القاىرة، بسبب تأخيرىا، ليس مف قبؿ الجانب المصري، وا 

تصريح متمفز، أف االتفاؽ ُبني  وبيف أبو صبحة في بالقاىرة وبيف شركة مكسيـ مشتيى )ومقرىا بالقاىرة(.
عمى أساس أف تقوـ الباصات نفسيا التي نقمت الدفعة األولى مف الحجاج، بالعودة مف معبر رفح المصري 
وحتى مطار القاىرة لنقؿ الحجيج مف مطار القاىرة إلى معبر رفح بنفس الباصات لحسابات مادية عمى 

 ـ باألمر".حساب الحجيج، "أي أف الجانب المصري ال دخؿ لي
 24/10/2013، وكالة الرأي الفمسطينية لإلعام

 
 فمسطين تتجو لتقوية عاقاتيا االقتصادية مع العالمالناجي:  جواد 9

محمد خبيصة: قاؿ وزير االقتصاد الوطني في الحكومة الفمسطينية، جواد الناجي، إف جيودًا تبذؿ  –راـ اهلل 
ية بيف دولة فمسطيف ومختمؼ دوؿ العالـ، وستعمؿ الحكومة عمى لتقوية عالقات التعاوف االقتصادية والتجار 

 توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاىـ وبرتوكوالت تعاوف مف شأنيا المساىمة بزيادة الصادرات الفمسطينية لمخارج.
وفي بياف وصؿ وكالة األناضوؿ نسخة عنو، فقد قاـ الوزير ناجي الذي وصؿ اسطنبوؿ مساء األربعاء، 

، باطالع المسؤوليف األتراؾ عمى ما يستيدفو ’دور التجارة في تعزيز االقتصاد الفمسطيني‘تمر الفتتاح مؤ 
الفمسطينيوف مف عقد ىذا المؤتمر الدولي الذي انطمؽ امس في اسطنبوؿ بدعـ مف الحكومة التركية واالتحاد 

صاد الفمسطيني باالقتصاد وأكد الناجي في البياف عمى أىمية المؤتمر في بحث سبؿ إدماج االقت األوروبي.
اإلقميمي والعالمي، وكيفية خمؽ بيئة أعماؿ مناسبة في فمسطيف تمكف مف جذب استثمارات خارجية، األمر 

وتقدر معدالت الفقر باألراضي الفمسطينية بنحو  الذي يوفر فرص عمؿ لمواجية معدالت البطالة والفقر.
في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع  %27طالة لتتجاوز مف مجمؿ الفمسطينييف، فيما ارتفعت نسبة الب 30%

 دوالرا في غزة. 1320دوالرا في الضفة، و 2093غزة، بينما ال يتجاوز معدؿ دخؿ الفرد مف الناتج المحمي 
إال أنو لغاية المحظة ‘وكشؼ الناجي إف المؤتمر قاـ بتوجيو دعوة إلسرائيؿ، لممشاركة في فعاليات المؤتمر 

موافقة مف عدميا، لكف تـ توجيو الدعوة بحكـ أف إسرائيؿ دولة عضو في االتحاد لـ يصمني رد بال
 ’.األورومتوسطي

 25/10/2013القدس العربي، لندن، 
 

 استمرار عمل محطة الكيرباء يضمنوالحكومة في غزة اتفاق بين الحكومة بالضفة  10
رائيؿ يوـ أمس الخميس تقؿ أشرؼ اليور: دخمت شاحنات مف معبر كـر أبو سالـ التجاري مع إس -غزة 

وقودا صناعيا مخصصا لتشغيؿ محطة توليد الكيرباء الوحيدة في قطاع غزة، والميددة بالتوقؼ الكامؿ عف 
 العمؿ، في خطوة لـ تشيد منذ أشير.

ألؼ لتر مف السوالر الصناعي المخصص لتشغيؿ مولدات  400وعبرت ىذه الشاحنات وتقؿ حمولة قدرىا 
لتي تغذي شبكة كيرباء غزة بنحو ثمث حاجاتيا، مف المعبر إلى المحطة، بعد شرائيا مف المحطة الكبيرة ا

 إحدى شركات الوقود اإلسرائيمية، عف طريؽ الحكومة الفمسطينية في الضفة الغربية.



 
 
 

 
 

 

           9ص                                    3106العدد:            55/01/5103 الجمعة التاريخ:
 

ويقضي االتفاؽ الذي تـ موجبو دخوؿ ىذه الكميات مف الوقود، والتي ستكوف مقدمة لشحنات أخرى تضمف 
ؿ المحطة، بناء عمى اتفاؽ بيف سمطتي الطاقة في غزة التابعة لمحكومة المقالة التي تديرىا استمرار عم

حركة حماس، والحكومة الفمسطينية في الضفة الغربية، يقـو عمى أساس استئناؼ عمميات نقؿ السوالر 
يمة الضرائب الموضوعة الصناعي إلى غزة خالؿ األياـ القميمة القادمة، بعد قياـ سمطة الطاقة براـ اهلل رفع ق

 عمى ىذا النوع مف الوقود.
وقاؿ رائد فتوح رئيس لجنة تنسيؽ إدخاؿ البضائع أف كميات مف الوقود الصناعي دخمت مف معبر كـر أبو 

 سالـ لصالح محطة توليد الكيرباء.
، وسيضمف االتفاؽ الذي كرر أكثر مف مرة في أوقات سابقة عمؿ المحطة التي يتيددىا خطر التوقؼ

 بسبب نفاد الوقود المصري الذي كانت تعتمد عميو المحطة في عمميا طواؿ الفترة الماضية.
 25/10/2013القدس العربي، لندن، 

 
 : ليس ىناك موقف رسمي في فتح من خطاب ىنيةيدعو عباس لممصالحة مرزوقأبو  00

فمسػػطينية محمػػود دعػػا عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس الػػدكتور موسػػى أبػػو مػػرزوؽ رئػػيس السػػمطة ال
نياء االنقساـ، ومواجية كؿ الرافضيف لذلؾ.  عباس إلى االنحياز لممصالحة، وا 

وكشػػػؼ أبػػػو مػػػرزوؽ فػػػي تصػػػريحات لػػػو عمػػػى صػػػفحتو عمػػػى "الفػػػيس بػػػوؾ" عػػػف عػػػدد مػػػف القضػػػايا المتعمقػػػة 
نياء االنقساـ.  بمساعي إنجاز المصالحة وا 

الماضي عف اتّفاؽ لتحديد موعد واالتفاؽ عمػى آب  –وقاؿ "تحّدث األخ عزاـ األحمد في منتصؼ أغسطس 
آليػػػة السػػػتئناؼ حػػػديث المصػػػالحة وىػػػذا صػػػحيح، لكػػػف لػػػـ أعقّػػػب حينيػػػا عمػػػى حػػػديث األخ عػػػزاـ ال سػػػمبًا وال 

 إيجابًا"
وتػابع "اليػػـو أريػػد أف أبػػيف لػػلخ عػػزاـ ولمكػػؿ الفمسػطيني أف الػػرئيس أبػػو مػػازف أرسػػؿ شخصػػيات عػػدة حػػامميف 

دـ إلػػى غػػزة الػػدكتور محمػػد شػػتّيو والػػدكتور زيػػاد أبػػو عمػػرو واألسػػتاذ كمػػاؿ الشػػرافي رسػػائؿ متشػػابية، فمقػػد قػػ
واألستاذ أميف مقبوؿ واألستاذ روحي فتوح إضافة لحديث طويػؿ مػع األخ جبريػؿ الرجػوب وكميػا تحمػؿ نفػس 

نياء لالنقساـ البغيض، ورغبػة األخ أبػو مػازف والمجنػ ة المركزيػة المحتوى مف نوايا طيبة لممصالحة الوطنية وا 
في إغالؽ ىذا الممؼ؛ وكانت اإلجابات كميا إيجابية، لكف كػاف التسػاؤؿ المطػروح عنػد حمػاس حػوؿ الجديػة 

 في ىذا الموضوع ألف كؿ مف جاء لـ يعد يتابع ما طرحو أو ما حممو لحماس".
الفصػائؿ معظػـ وأضاؼ "في ذكرى تحرير األسرى )وفاء األحرار( قّدـ األخ أبو العبد دعوتو التي رحبت بيا 

وخاصة أنيا نقاط محددة، تتمّثؿ بسػرعة التوافػؽ عمػى تشػكيؿ حكومػة وحػدة وطنيػة برئاسػة أبػو -الفمسطينية، 
القيػػادي المؤقػػت  مػػازف وتحديػػد موعػػد االنتخابػػات وتػػوفير األجػػواء الداخميػػة إلجرائيػػا، وتفعيػػؿ لقػػاءات اإلطػػار

دارة القػرار السياسػي والبرنػامج  لحيف إجراء االنتخابات في المنطقة والتفاىـ والتوافػؽ حػوؿ البرنػامج الػوطني وا 
 النضالي".

وقػػاؿ "حتػػى المحظػػػة لػػيس ىنػػػاؾ موقػػؼ رسػػػمي لإلخػػوة فػػػي حركػػة فػػػتح خاصػػة أف الجبيػػػة الشػػعبية والجبيػػػة 
الديمقراطية وحركة الجياد وغيرىـ رحبوا بيذه الدعوة، باإلضافة إلى عدد مف اإلخوة في حركة فتح"، متسائال 

 ذي يحوؿ دوف إصدار موقؼ رسمي مف الدعوة؟""فما ال



 
 
 

 
 

 

           01ص                                    3106العدد:            55/01/5103 الجمعة التاريخ:
 

وتابع أبو مرزوؽ أف "البعض يتحدث عف المفاوضات سواء المكشوؼ منيا أو المخفي، وكؿ اإلشارات تؤّكد 
أنيػػا تجػػرى بػػال أفػػؽ وال أمػػؿ، والػػبعض اآلخػػر يقػػوؿ إف ىنػػاؾ موقفػػًا صػػييونيًا وأمريكيػػًا مػػف المصػػالحة مػػع 

حفظػػًا عربيػػًا فػػي الوقػػت الػػراىف، ممػػا يجعػػؿ األخ أبػػو مػػازف متػػرددًا فػػي يقولػػوف أف ىنػػاؾ ت وآخػػروفحمػػاس، 
نياء االنقساـ".  اتخاذ موقؼ مف المصالحة وا 

نياء االنقساـ تسػتحؽ االنحيػاز ليػا ومواجيػة  وأضاؼ "أفترض صحة كؿ ذلؾ ولكف أليست الوحدة الوطنية وا 
 المتحدة؟". كؿ الرافضيف ؟ألـ يفعؿ أبو مازف ذلؾ في الجمعية العامة للمـ

ىنػػاؾ مػػف يػػدعي "بػػأف حمػػاس اتجيػػت نحػػو المصػػالحة  فوأوضػػح عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة "حمػػاس" أ
نتيجػًة لمأزقيػا الحػالي"، وتػابع موضػحا موقػؼ حركتػو "لقػػد كػاف إنيػاء االنقسػاـ وتحقيػؽ الوحػدة الوطنيػة ىػػدفًا 

 سة". وغاية لحماس في كؿ المراحؿ ألنو بالنسبة ليا ديف قبؿ أف يكوف سيا
 ،" وأكػػد أف "االتيامػػات التػػي كانػػت توجػػو إلييػػا فػػي مجمميػػا مجافيػػة لمواقػػع وتػػأتي مػػف بػػاب مناكفػػات الخصػػـو
وأوضح "أما المأزؽ السياسي فأريد أف أسأؿ؛ َمف ِمف أطراؼ األزمة ال يعيش المأزؽ؟ ىػؿ السػمطة فػي نشػوة 

العربيػػة ىػػؿ ىػػي مستأنسػػة بأجوائيػػا  انتصػػاراتيا؟؟ ىػػؿ الكيػػاف الصػػييوني ال يعػػيش مأزقػػًا؟؟ بعػػض األطػػراؼ
 الربيعية؟".

وختـ بقولو "في الوحدة قوة لمجميع، وانفراٌج للزمات التي يعيش فييا الجميػع، ونحػف بانتظػار موقػؼ الػرئيس 
 والخروج عف صمتو".

 54/01/5103المركز الفمسطيني لإلعام، 
 

 ؟المصالحة الفمسطينية لتحقيق .. لماذا ال نمتقط خطاب ىنية: المفاوض يسوق األوىام"الجياد" 05
أف الشعب الفمسػطيني بػات  اإلسالميأكد الدكتور محمد اليندي عضو المكتب السياسي لحركة الجياد : غزة

أكثر تصػميمًا عمػى خيػار الجيػاد والمقاومػة أمػاـ فشػؿ خيػارات التفػاوض، وتوقعػت انػدالع انتفاضػة ثالثػة فػي 
حػػتالؿ، وطالبػػت بالتقػػاط خطػػاب رئػػيس الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي مػػع اال األمنػػيالضػفة الغربيػػة عمػػى التنسػػيؽ 

نياء االنقساـ.  غزة اسماعيؿ ىنية االخير لمبناء عميو إلعادة المصالحة وا 
وقػػاؿ الينػػدي :"المفاوضػػات العبثيػػة فاشػػمة وىػػي إلػػى زواؿ، وشػػعبنا بػػات أكثػػر تصػػميمًا عمػػى خيػػار المقاومػػة 

عمػى سياسػة التنسػيؽ األمنػي التػي تنتيجيػا السػمطة، وسػتقدـ  والجياد"، وأوضػح أف الضػفة المحتمػة سػتنتفض
مزيػػػدًا مػػػف الػػػدماء والشػػػيداء لصػػػالح القضػػػية الفمسػػػطينية، معتبػػػًرا دمػػػاء  الشػػػييد محمػػػد عاصػػػي الػػػذي سػػػقط 

 االربعاء قرب راـ اهلل ليست النياية.
 لمسمسػػػؿ التفػػػاوض، وقػػاؿ :"المفػػػاوض الفمسػػػطيني يفػػػرط فػػػي الثوابػػػت الوطنيػػة، مػػػع أف إسػػػرائيؿ ال تمقػػػي بػػػاالً 

ومستمرة في تيويد المسجد األقصى واالعتػداء عميػو بشػكؿ رسػمي وغيػر رسػمي"، وأضػاؼ :"عمػى الػرغـ مػف 
التقدـ االستيطاني واالعتداء المستمر عمى القدس والثوابت الفمسطينية، المفاوض الفمسػطيني يفتخػر ويطالػب 

ت االحػػػتالؿ مػػػف مضػػػمونيا، والمفػػػاوض يسػػػوؽ فقػػػط بإزالػػػة حػػػاجز ىنػػػا وحػػػاجز ىنػػػاؾ، وبصػػػفقة أفرغتيػػػا قػػػوا
 األوىاـ لمشعب الفمسطيني".

وبخصػوص المصػالحة الفمسػػطينية أوضػح الينػػدي أف المصػالحة باتػػت مطمبػًا وطنيػًا فػػي ظػؿ مػػا تتعػرض لػػو 
القضية الفمسطينية مف اعتداءات، مؤكدًا عمى أف خطػاب ىنيػة األخيػر يمكػف البنػاء عميػو إلعػادة المصػالحة 

نياء حال  ة االنقساـ.وا 
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وقاؿ :"تحػدث ىنيػة كالمػًا يمكػف البنػاء عميػو، لمػاذا ال نمػتقط ىػذا الحػديث لبنػاء الثقػة والمصػالحة الفمسػطينية 
نياء االنقساـ، ىذا وقت المصالحة وليس وقت تصفية الحسابات، دعونا نذىب لممصالحة وننفذ المصالحة  وا 

 واالتفاقات السابقة واقعيا عمى األرض".
 54/01/5103، سطيني لإلعامالمركز الفم

 
 : ال ترتيبات أو مواعيد لزيارة مشعل إيرانحماس 03

نفػػت حركػة حمػػاس مسػاء الخمػػيس وجػود أي ترتيبػػات أو مواعيػد محػػددة لزيػارة رئػػيس المكتػب السياسػػي : غػزة
لػـ يكػف ىنػاؾ »وقاؿ الناطؽ باسـ الحركة سػامي أبػو زىػري فػي بيػاف مقتضػب:  ليا خالد مشعؿ إلى طيراف.

ترتيبػػػات أو مواعيػػػد محػػػددة لزيػػػارة مشػػػعؿ طيػػػراف حتػػػى يػػػتـ االعتػػػذار عنيػػػا كمػػػا زعمػػػت بعػػػض وسػػػائؿ أي 
 «.اإلعالـ

 54/01/5103، السبيل، عّمان
 

 مخيم اليرموكبأنباء عن دعم حماس كتيبة فمسطينية تقاتل مع المعارضة األوسط":  الشرق" 04
اليرمػػوؾ لالجئػػيف الفمسػػطينييف جنػػوب سػػيطرتيا عمػػى مخػػيـ « الجػػيش السػػوري الحػػر»بيػػروت: تحكػػـ كتائػػب 

التػػػػي يتحػػػػدر معظػػػػـ عناصػػػػرىا مػػػػف أصػػػػوؿ « أكنػػػػاؼ بيػػػػت المقػػػػدس»العاصػػػػمة دمشػػػػؽ، فيمػػػػا تعتبػػػػر كتيبػػػػة 
إلػى « الشػرؽ األوسػط»فمسطينية، القوة العسكرية األكثر نفوذا في المخيـ. وتشير مصادر فمسطينية مطمعػة لػػ

قيػادات فػي الحركػة تمتمػؾ خبػرات »، موضػحة أف «اسىذه الكتيبة مدعومة بشكؿ مباشر مف حركة حمػ»أف 
 «.عسكرية كبيرة تقود المعارؾ عمى جميع محاور مخيـ اليرموؾ

، «فػيس بػوؾ»عمػى موقػع « أكنػاؼ بيػت المقػدس»وبحسب أشرطة فيديو بثت عمى عدد مف صػفحات كتيبػة 
المواليػة لمنظػاـ « العامػة القيػادة -الجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف »فإف معظـ عمميات الكتيبػة موجيػة ضػد 

السػػوري والتػػي يتحصػػف عناصػػرىا عمػػى أطػػراؼ المخػػيـ، فيمػػا تظيػػر أشػػرطة أخػػرى عمميػػات تسػػتيدؼ القػػوات 
 النظامية.

الكتيبػػة تأسسػػت بتوجيػػو مػػف حركػػة حمػػاس ودعميػػا وتمويميػػا لمػػدفاع عػػف المخػػيـ »وتؤكػػد المصػػادر ذاتيػػا أف 
تػـ »، مشػيرة إلػى أنػو «والقػوى الفمسػطينية المتحالفػة معيػا والتحالؼ مع )الجػيش الحػر( ضػد القػوات النظاميػة

 «.استدعاء بعض القيادات العسكرية في حماس مف غزة كي تشارؾ في تدريب عناصر الكتيبة
لى جانب كتيبة  والتػي تضػـ « العيػدة العمريػة»الفمسػطينية، توجػد فػي المخػيـ كتيبػة « أكناؼ بيت المقػدس»وا 

، إضػافة إلػى شػباف متطػوعيف يقطنػوف فػي «القيػادة العامػة -الجبية الشعبية »مقاتميف فمسطينييف انشقوا عف 
 المخيـ.

يكػوف لمحركػة أي »، أف «الشػرؽ األوسػط»في المقابؿ، ينفي القيادي في حركة حماس في لبناف رأفػت مػرة، لػػ
جػػود الو »، مؤكػػدا أف «دور عسػػكري داعػػـ لممعارضػػة السػػورية فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ أو أي منطقػػة سػػوريا أخػػرى

عػػدـ التػػدخؿ فػػي شػػؤوف الػػدوؿ »وشػػدد مػػرة عمػػى «. العسػػكري لمحركػػة يقتصػػر عمػػى فمسػػطيف وقتػػاؿ االحػػتالؿ
 «.حؿ سياسي ألزمة سوريا يوقؼ نزيؼ الدماء»، داعيا إلى «العربية سواء أكاف في سوريا أو أي بمد آخر

العيػػػدة »و« دسأكنػػػاؼ بيػػػت المقػػػ»آالؼ عنصػػػر معػػػارض، يتوزعػػػوف بػػػيف كتائػػػب  3ويضػػػـ مخػػػيـ اليرمػػػوؾ 
لػػواء شػػاـ »و« لػػواء اإلسػػالـ»و« لػػواء األمػػة الواحػػدة»و« حركػػة أحػػرار الشػػاـ»و« جبيػػة النصػػرة»و« العمريػػة
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وفي اآلونة األخيرة، توحدت ىػذه الكتائػب فػي تكتػؿ عسػكري أطمػؽ عميػو «. كتائب شباب اليدى»و« الرسوؿ
 «. الرابطة اإلسالمية»اسـ 

منت قبؿ أياـ عف عممية انتحارية استيدفت بناء يتمركز فيػو عناصػر أع« أكناؼ بيت المقدس»وكانت كتيبة 
 «. السيدة زينب»عمى طريؽ منطقة « أبو الفضؿ العباس»مف لواء 

القيػػػادة اإليرانيػػػة »، أف «الشػػػرؽ األوسػػػط»ويؤكػػػد الباحػػػث والمحمػػػؿ السياسػػػي الفمسػػػطيني فخػػػر أبػػػو صػػػخر، لػػػػ
، الفتػا فػي الوقػػت «السػوري السػتعادة العالقػة معيػػااشػترطت عمػى حركػة حمػػاس سػحب مقاتمييػا مػف الميػػداف 

وجود تياريف داخؿ حماس، األوؿ يمثمػو خالػد مشػعؿ )رئػيس المكتػب السياسػي( ويػدعو إلػى قطػع »نفسو إلى 
العالقػػات مػػع النظػػاـ السػػوري والثػػاني يمثمػػو محمػػود الزىػػار )القيػػادي فػػي الحركػػة( وىػػو أقػػؿ تشػػددا فػػي ىػػذا 

«. الجنػاح الثػاني فػي حركػة حمػاس السػتعادة العالقػة معيػا»اىف إيراف عمى وبحسب أبو صخر، تر «. الممؼ
ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف »وحػػوؿ الصػػراع الميػػداني المرتقػػب اندالعػػو بػػيف حمفػػاء الطػػرفيف فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ، يقػػوؿ 

 «.األوضاع الميدانية والتطورات السياسية بيف الطرفيف
 55/01/5103، الشرق األوسط، لندن

 
 والسعودية تتحدثان بميجة واحدة تجاه إيران "إسرائيل": إقامة دولة سطينيينالفممن حق  ليفني 15

وزيرة الخارجية اإلسرائيمية السابقة تسيبي  ،جيفري ىيمر، عف 25/10/2013، القدس العربي، لندنذكرت 
سرائيؿ إزاء إيراف واحد لكف التعاوف بينيما صعب نظرا  ليفني  قالت امس الخميس إف موقؼ السعودية وا 

 الستمرار الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
عندما تسمع السعودييف يتحدثوف عما ينبغي عممو ‘وقالت ليفني التي تقود اآلف المحادثات مع الفمسطينييف 
 ’لمنع إيراف )مف أف تتسمح نوويا( فإف ذلؾ يبدو مألوفا.

 ’يتعمؽ األمر بإيراف. اعتقد أف الميجة العربية تبدو قريبة مف الميجة العبرية حيف‘ومضت تقوؿ 
سرائيؿ المتيف ال تربطيما عالقات دبموماسية.  ومف النادر الربط بيذا النحو بيف أىداؼ السعودية وا 

إف الدوؿ ’ جيروزالـ بوست‘لكف ليفني لمحت إلى أف ىذا أمر غير واقعي وقالت في مؤتمر نظمتو صحيفة 
ائيمي الفمسطيني قبؿ أف تفكر في تغيير سياستيا تجاه العربية تريد أف ترى أوال تقدما في صنع السالـ اإلسر 

 إسرائيؿ.
مف الواضح جدا اآلف أف مصمحة دولة إسرائيؿ )و( المعتدليف أو البراغماتييف في المنطقة ‘وقالت ليفني 

وأف نمضي في الوقت نفسو قدما … ومف ثـ فإننا في حاجة إلى أف نواصؿ معا الضغط عمى إيراف… واحدة
 ’الـ.في عممية الس

ليفني شّددت، عمى ضرورة مواصمة وتكثيؼ الجيود ، أف 24/10/2013، فمسطين أون الينوأوردت 
المبذولة مف قبؿ تؿ أبيب في مسعى إلحراز تقّدـ في المفاوضات مع الجانب الفمسطيني وبالتالي توثيؽ 

 التحالفات مع أطراؼ عربية، وفؽ تقديرىا.
لمدبموماسييف اإلسرائيمييف المعتمديف لدى دوؿ العالـ، عقد اليـو وقالت ليفني خالؿ مشاركتيا في مؤتمر 

حراز تقدـ في  الخميس في مدينة ىرتسيميا، "يجب عمينا مواصمة المحاوالت الحتواء التيديد اإليراني وا 
 المفاوضات مع الفمسطينييف في آف واحد"، كما قالت.
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اًل عربية تيّددىا إيراف مف التعاوف مع "تؿ وأوضحت أف استمرار الصراع مع الجانب الفمسطيني يمنع دو 
أبيب" "بشكؿ عمني"، مضيفًة "ىذه الدوؿ تتوقع مف المجتمع الدولي أف يتعامؿ مع الممؼ النووي اإليراني 

 بصورة حازمة"، وفؽ تصريحاتيا.
شأنو أف يضعؼ اإلسرائيمية مف  –واعتبرت الوزيرة اإلسرائيمية، أف التقّدـ في المسيرة التفاوضية الفمسطينية 

مكانة إيراف في العالـ ويسمح بتشكيؿ محور دولي يضـ أيضا دواًل عربية لمواجية تيديد طيراف النووي، 
 عمى حد رأييا.

في مؤتمر نظمتو قالت ليفني  ، أف وكاالت، عف 25/10/2013، الحياة الجديدة، رام اهللوأضافت 
في قاعة المفاوضات مع الفمسطينييف.  صحيفة جيروزالـ بوست انيا ال تستطيع الكشؼ عما يحصؿ

واضافت "لكف الفكرة األساسية ىي الحاجة إلى إنياء الصراع". وتابعت "لكي نحقؽ ذلؾ عمينا معالجة جميع 
القضايا الجوىرية" في إشارة إلى حدود الدولة الفمسطينية والترتيبات األمنية ومستقبؿ المستوطنات والقدس 

 .ومصير الالجئيف الفمسطينييف
وقالت إف الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني قررا أنو "لف يتـ االتفاؽ عمى أي شيء إال بعد االتفاؽ عمى كؿ 

واعتبرت  شيء" ما يعني عمميا استبعاد أي اتفاؽ مؤقت يعتقد أف كثيرا مف الزعماء اإلسرائيمييف يفضمونو.
 .أف قياـ دولة فمسطينية ىو األمر الوحيد الكفيؿ بإنياء الصراع

وقالت ليفني "مثمما أصبحت إسرائيؿ بعد إقامتيا وطنا قوميا لمييود مف كافة أنحاء العالـ، فإف الدولة 
الفمسطينية ستستوعب في الضفة الغربية جميع الالجئيف". وأكدت ليفني حسب صحيفة "معاريؼ" أف 

وعمى ىذه األقمية أف تطرح  لمفمسطينييف حقا بإقامة دولة وأف "ىناؾ أقمية تتحدث ضد مبدأ دولتيف لشعبيف،
 البديؿ".

 
 ال تحتاج العتراف فمسطيني بييوديتيا والحل النيائي لن يشمل القدس "إسرائيل": يائير لبيد 16

إسرائيؿ ال تحتاج العتراؼ “قاؿ وزير المالية االسرائيمي يائير لبيد، اليـو الخميس، إف  :زكي محمد –القدس 
 ”.لييود باالعتراؼ بأنفسنا، وال نحتاج اعتراًفا مف اآلخرفمسطيني بييوديتيا، )..( قمنا نحف ا

اإلسرائيمية، في مدينة ىرتسميا، ” جيروزاليـ بوست“وأضاؼ لبيد في مؤتمر لمدبموماسييف نظمتو صحيفة 
مف الخطأ أف ُندخؿ الثقة إلى المعادلة بيننا وبيف الفمسطينييف، وىي مفعمة بانعداـ “غربي إسرائيؿ،  أنو 

 ”.األصؿالثقة مف 
لسُت اليوـ في وضع أثؽ فيو بالفمسطينييف، “)وسط(، قائال: ” يوجد مستقبؿ“وتابع لبيد، وىو رئيس حزب 

 ”.لكّف الثقة يجب أف تُبنى
إال أف لبيد أكد أف ىذه التصريحات تعبر عف رأيو الشخصي وليس رأي الحكومة اإلسرائيمية أو طاقـ 

 المفاوضات الرسمي.
لمحديث عف حّؿ مؤقت )في إشارة لمفاوضات السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف(، ال معنى ”وقاؿ لبيد: 

 ”.بؿ فقط عف حّؿ كامؿ ومطَمؽ، يمكف لمجميع أف يعيشوا معو، مع حدود نيائية لمدولة الفمسطينية
يحدد الحؿ لف يشمؿ القدس، لكنو سيشمؿ حتًما إخالء عشرات آالؼ المستوِطنيف )دوف أف “واعتبر لبيد أف 

 ”.مكانيـ(
 25/10/2013، القدس العربي، لندن
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 الفمسطينية السمطة يانتتحدّ  "الجياد"ويؤكد أّن حماس و ثالثة انتفاضة يعمون يستبعد اندالع 17

زىير أندراوس: استبعد وزير األمف اإلسرائيمّي موشيو يعموف، أمس، نشوب انتفاضة ثالثة في  -الناصرة 
مؤّكًدا في الوقت عينو عمى أّف قوات جيش االحتالؿ عمى استعداد لمواجية المناطؽ الفمسطينّي المحتّمة، 

أّي تصعيد، ولفت الوزير اإلسرائيمّي إلى أّف عمميات رمي الحجارة تتعامؿ معيا الدولة العبرّية كما لو أّنيا 
اسية، فقد اعتبر موجة، وذلؾ ألّف إعدادىا باتت استثنائية. أما في ما يتعّمؽ بيذه األحداث مع العممية السي

يعموف أّف األمر الوحيد الذي يمكف ربطو بالعممية السياسية ىو الصراع الداخمي في السمطة الفمسطينية، بيف 
الذيف يتحّدوف القيادة الفمسطينية، مثؿ رجاؿ التنظيـ أو شيداء األقصى، أو بيف الجيات التي نعتيا 

مسطينية مثؿ حماس أو الجياد اإلسالمّي، لكف حتى اآلف باإلرىابّية األخرى، التي تحاوؿ تحدي القيادة الف
 مف دوف نجاح بسبب العمميات المحبطة التي تقوـ بيا األجيزة األمنّية في الدولة العبرّية، عمى حّد قولو.

ولكف عمى الرغـ مف حمَّؿ يعموف السمطة الفمسطينية في راـ اهلل، المسؤولية عف األحداث في الضفة الغربية 
ة، معتبًرا أّف ذلؾ يعود إلى عمميات التحريض التي تقوـ بيا والذي يبدأ بتعميـ األطفاؿ وتحريض المحتمّ 

اإلعالـ، إضافة إلى لغة خطاب القادة والتي تشكؿ برأيو تحريًضا لمجميور، فضاًل عف عدـ شجب العمميات 
  العسكرية، األمر الذي يؤدي إلى إنتاج تعاطؼ جماىيري معيا، عمى حّد تعبيره.

 25/10/2013، القدس العربي، لندن
 

 غير جاىزة ليزة أرضية "إسرائيل"اإلسرائيمية:  الداخميةوزير حماية الجبية  18
مبنى،  28,600تضمف سيناريو أعدتو "لجنة توجيو بيف وزارية" انييار تاـ أو شبو تاـ لنحو : ػرب48عػػ

مصاب إصابة متوسطة أو  8,600آالؼ قتيؿ، و 7ألؼ مبنى، و 290وأضرار متوسطة وطفيفة لنحو 
ألؼ بدوف مأوى، وذلؾ في حاؿ وقوع ىزة أرضية قوية تصؿ إلى  170عالؽ، ونحو  9,500خطيرة، ونحو 

 درجات عمى سمـ ريختر عمى الشؽ السوري األفريقي. 7نحو 
ييا وقالت "يديعوت أحرونوت" إف فحوصات قد أجريت، بعد المناورة التي أجرتيا الجبية الداخمية وأطمؽ عم

"، بينت أنو لـ يتـ تنفيذ نصؼ التوصيات عمى األقؿ. ونقمت عف الوزير لحماية الجبية الداخمية 6"تحوؿ 
يذكر أف عدة ىزات  غمعاد أردف قولو إف الدولة لـ توفر المطموب في المواقع الخطيرة أو المعرضة لمخطر.

القضية في واجية االىتمامات  أرضية وقعت األسبوع الماضي في منطقة الشماؿ، األمر الذي وضع ىذه
 في وسائؿ اإلعالـ.

 وقاؿ أردف إنو يتوجب عمى الدولة أف تموؿ مشاريع لتحصيف المباني في وجو اليزات األرضية.
كما نقمت الصحيفة عف ضابط في قيادة الجبية الداخمية قولو إف الجبية تستعد الثنيف مف السناريوىات؛ 

ة. وأضاؼ أنو مف بيف االستعدادات لكارثة طبيعية ىو إعداد آالؼ الجنود األوؿ قتالي، والثاني كارثة طبيعي
دقيقة، إضافة إلى الشرح لممواطنيف  30لعمميات اإلنقاذ، بحيث يستطيعوف الوصوؿ إلى كؿ موقع خالؿ 

وأضاؼ  حوؿ كيفية التصرؼ في حاؿ وقوع ىزة أرضية، وتحسيف القدرات عمى استيعاب مساعدات دولية.
و أنو تـ تطوير قدرات جديدة مف قبؿ "الجبية الداخمية" بكؿ ما يتصؿ بيزة أرضية مدمرة، الضابط نفس

تشتمؿ عمى جمع معمومات في المناطؽ التي ضربتيا اليزة بواسطة طائرات بدوف طيار تابعة لسالح الجو، 
كيفية  أو مروحيات تابعة لمشرطة، وخطط محتممة تحاكي سيناريوىات حددت مسبقا لكؿ منطقة، وتحدد
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ومكاف عمؿ القوات، بما في ذلؾ مواجية سيناريو يجري التشديد عميو مؤخرا وىو احتماؿ حصوؿ موجات 
 مد بحري )تسونامي( مف بحيرة طبرية باتجاه البمدات والشوارع المحيطة بالبحيرة. 

 24/10/2013، 48عرب 
 

 رفي مص اً جديدًا حاييم كورن سفير  نتعيّ  اإلسرائيميةوزارة الخارجية  19
قررت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية االسرائيمية أف يكوف حاييـ كورف سفير إسرائيؿ  :معا -بيت لحـ

 القادـ في مصر، وذلؾ عمى الرغـ مف أف السفارة االسرائيمية في مصر مغمقة.
انية أبمغت وكاف مف المقرر أف يعّيف كورف سفير إسرائيؿ األوؿ في تركمانستاف، إال أف الخارجية التركمنست

 إسرائيؿ أف تعييف الدبموماسي كورف سفيًرا لدييا، غير مقبوؿ عمييا.
كما أقرت الوزارة جممة مف التعديالت مف بينيا تعييف "آنا ازاري" السفيرة االسرائيمية السابقة في روسيا سفيرة 

، و"يعقوب ييودا" في منصب في "وارسو"، وتعييف "رافي الداد" السفير االسرائيمي في البرازيؿ سفيرًا في شيمي
 قنصؿ في بوسطف، وتعييف نائب المدير العاـ لمشؤوف االقتصادية "إيريت بف أبا" سفيرًا في أثينا.

وُيشار إلى أف كورف يشغؿ حالًيا منصب سفير إسرائيؿ لدى جنوب السوداف. وشغؿ سابًقا العديد مف 
يًرا لدائرة الشرؽ األوسط في الوزارة. كما شغؿ المناصب في وزارة الخارجية اإلسرائيمية. وعمؿ أيًضا مد

 مناصب متعددة في ممثميات إسرائيؿ في الواليات المتحدة وفي نيباؿ وفي مصر نفسيا.
 25/10/2013، السفير، بيروت

 
 يوفال شطاينتس: يمكن تسوية الممف النووي االيراني بشراء اليورانيوم من دول اخرى 20

ح وزير الشؤوف االستراتيجية في الحكومة االسرائيمية يوفاؿ شطاينتس، طر : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 
احتماؿ تسوية لمممؼ النووي االيراني عبر مطالبة طيراف بوقؼ انشطتيا لتخصيب اليورانيوـ في اراضييا 

 وشراءىا مف دوؿ اخرى، لغرض توليد الطاقة الكيربائية وليس لالغراض العسكرية.
ع االذاعة االسرائيمية، وجود تطابؽ مواقؼ بيف اسرائيؿ والواليات المتحدة مف واعمف شطاينتس، في حديث م

اليدؼ النيائي المتعمؽ بالبرنامج النووي اإليراني، غير انو لـ ينكر وجود اختالفات بسيطة بيف البمدْيف حوؿ 
 الطريقة الواجب انتياجيا.

يف رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو ووزير وقاؿ الوزير االسرائيمي:" اف المباحثات التي جرت في روما ب
 الخارجية االمريكي جوف كيري، كانت شاممة ومفتوحة حيث تناولت مسائؿ اخرى.

 25/10/2013، الحياة، لندن
 

 ويستذكر تنازلو عن حق العودة لصفد "صنع السامبشريك "أن عباس  ويؤكدينتقد ليبرمان يز بير  21
 يزالرئيس اإلسرائيمي شمعوف بير  ،أفأشرؼ اليور عف، 25/10/2013، القدس العربي، لندن ذكرت 

’ تنازلو‘، واستذكر ’شريؾ في عممية صنع السالـ‘أشاد كثيرا بالرئيس الفمسطيني محمود عباس، وقاؿ أنو 
عف فكرة العودة لمسقط رأسو، وذلؾ بعد أياـ فقط مف ىجوـ شنو المسؤوؿ اإلسرائيمي البارز أفيغدور 

 يس الفمسطيني بأنو لـ يعد شريكا في عممية السالـ.ليبرماف، باتيامو الرئ
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في كممة لو في مؤتمر لمدبموماسييف عقد أمس في مدينة ىرتسميا، ونقمت جزء منيا اإلذاعة  يزوقاؿ بير 
ىناؾ ما يكفي مف التفاىمات التي تسمح بتحقيؽ انطالقة حقيقية في المفاوضات السممية بيف ‘اإلسرائيمية 

 قرار شجاع.‘أكد أف ذلؾ يتطمب اتخاذ  يز، غير أف بير ’والفمسطيني الجانبيف اإلسرائيمي
تنازلو ‘، مستذكرا ’شريؾ في عممية صنع السالـ‘عف اعتقاده بأف الرئيس محمود عباس ىو  يزوأعرب بير 

خالؿ كممتو مخالفتو لتصريحات رئيس لجنة الخارجية  يزوأعمف بير  ’.عف فكرة العودة إلى مسقط رأسو صفد
 ي الكنيست أفيغدور ليرماف.واألمف ف
قاؿ إنو يعارض اقتراح القانوف  زبيري، أف وكاالت، عف 25/10/2013، الحياة الجديدة، رام اهللوأضافت 

إنو "ليس منطقيا أف يحدد  زعضو كنيست لمناقشة موضوع تقسيـ القدس. وقاؿ بيري 80الذي يشترط موافقة 
 .و كنيست"عض 80عضو كنيست اف يسف قانوف آخر بأغمبية  55

وأضاؼ أنو يعارض افيغدور ليبرماف الرأي وأنو يعتقد أف الرئيس عباس ىو شريؾ بالمفاوضات، وأنو يؤمف 
 بأف ىدؼ أبو مازف ىو التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ.

إلى أف الواليات المتحدة ستيتـ دائما بأمر الشرؽ األوسط، ألنو إذا توقؼ الشرؽ األوسط عف  زوأشار بيري
 فإنو سيتحوؿ إلى انتاج اإلرىاب.انتاج النفط 

 
 قائدا لمواء غوالني  درزي اإلسرائيمي.. تعيين ضابط عربي الجيشالول مرة في تاريخ  22

اعمف رئيس اركاف الجيش االسرائيمي الجنراؿ بيني غانتس اليوـ الخميس عف تعييف   :سما –القدس المحتمة 
ذلؾ يكوف اوؿ ضابط عربي درزي يشغؿ ىذا المنصب الكولونيؿ غساف عمياف قائدا لمواء غوالني لممشاة, وب

 الوؿ مرة في تاريخ الجيش اإلسرائيمي.
وفقا لموقع "معاريؼ" العبري الذي أورد النبأ اليوـ الثالثاء، أدى ىذا الضباط معظـ خدمتو العسكرية ضمف 

واالستطالع التابعة لمواء  التابعة لمواء وكذلؾ قائد كتيبة الدورية 51صفوؼ لواء غوالني وتولى قيادة الكتيبة 
 ومازالت التعيينات بحاجة الى مصادقة وزير الجيش االسرائيمي عمييا. ونائب قائد المواء.

 24/10/2013، وكالة سما اإلخبارية
 
 
 

 أسموب جديد لم نعيده من قبل  الفردية عديمة االنتماء التنظيمي العممياتضابط إسرائيمي:  23
ت صحيفة "ىآرتس" العبرية الخميس عف القمؽ الذي يسود اوساط الجيش عبَّر : السبيؿ -القدس المحتمة

واستشيدت  اإلسرائيمي مف احتماؿ مواصمة ما أسمتيا "انتفاضة األفراد الصامتة" في الضفة الغربية المحتمة.
الصحيفة بتعقيب ضابط إسرائيمي كبير في قيادة ما يسمى المنطقة الوسطى عمى عممية تصفية الشييد 

ف ىنالؾ أسموبا آخر لمعمميات لـ نعيده مف محمد ع اصي بالقوؿ: "إف المنطقة تشيد تغييرات مفاجئة، وا 
 قبؿ، أال وىو العمميات الفردية عديمة االنتماء التنظيمي".

وأوضح الضابط أف الفمسطينييف يفضموف العمؿ بشكؿ فردي في ىذه األياـ؛ ألنو ىذه األمر يصعب عمى 
 لوصوؿ إلييـ.الشاباؾ عممية تعقبيـ وا



 
 
 

 
 

 

           07ص                                    3106العدد:            55/01/5103 الجمعة التاريخ:
 

واعتبرت "ىآرتس" أف العمميات األخيرة في الضفة تكفي لتشجيع الشباف اآلخريف عمى اإلقداـ عمى ىكذا 
 .-بحسب الصحيفة-أفعاؿ، بما أف األجواء مواتية لمعمميات 

 25/10/2013، السبيل، عّمان
 

 ية لوحدىا عمى المنشآت النووية اإليرانعسكري شّن ىجوم  "إسرائيل"يادلين: باستطاعة  24
عف رئيس معيد دراسات األمف القومي ’ يديعوت أحرونوت‘نقؿ موقع صحيفة : زىير أندراوس -الناصرة 

ورئيس جياز االستخبارات العسكرّية )أماف( السابؽ، الجنراؿ في االحتياط عاموس يادليف قولو لصحيفة 
(New Republicإّنو لطالما مف الممكف حؿ القضية النووية اإليراني ) ة مف خالؿ المفاوضات فينبغي

 عمينا فعؿ ذلؾ، محذًرا مف أف تستيمؾ تمؾ المفاوضات الوقت دوف الخروج بنتائج ممموسة. 
وأضاؼ قائاُل إّنو في حاؿ لـ يثمر المسار الدبموماسّي، فإف الدولة العبرّية، ليست بحاجة لمواليات المتحدة 

وـ عسكرّي عمى المنشآت النووي اإليرانية لوحدىا، مشيًرا األمريكّية عند ساعة الصفر، وباستطاعتيا شّف ىج
إلى أّف أّي عمؿ عسكرّي إسرائيمّي لوحدىا فإف ذلؾ سيؤّدي إلى عرقمة تنامي القدرات اإليرانية في ممفيا 
النووّي، لكف ليس بالحجـ الذي لو شاركت الواليات المتحدة باليجمة العسكرية بالتأكيد ستكوف النتائج أفضؿ 

 ر، عمى حّد تعبيره. بكثي
وأوضح يادليف أف الضربة العسكرية اإلسرائيمية يمكنيا وقؼ الخطة النووي اإليرانية لمدة خمس سنوات عمى 

 سنوات.  10األقؿ، في حيف لو شاركت الواليات المتحدة بالعممية فإف ذلؾ سيوقؼ الخطة اإليرانية 
لدولي والواليات المتحدة إلى مواصمة فرض المزيد مف وزاد الجنراؿ يادليف قائاًل إّنو يجب عمى المجتمع ا

العقوبات االقتصادية، التي مف شأنيا تساعد عمى تضييؽ الحصار عمى طيراف، الفتًا إلى أف تمؾ العقوبات 
 ال تساعد عمى وقؼ التسمح بالنووّي، عمى حّد تعبيره. 

 25/10/2013، القدس العربي، لندن
 

 تتجسس عمينا أيضا الواليات المتحدةوم:يات دانيرئيس الموساد األسبق  25
" إنو لـ يتفاجأ مف األنباء : ترجمة صفا-القدس المحتمة قاؿ رئيس الموساد اإلسرائيمي األسبؽ "داني ياتـو

حوؿ تصنت واشنطف عمى مكالمات أصدقائيا مف زعماء أوروبا، وأشار إلى أف الواليات المتحدة تتجسس 
 ة عظمى ومف حقيا فعؿ ذلؾ وتفعؿ ذلؾ أيضا مع "إسرائيؿ" منذ زمف.عمى مف تريد فيي ترى في نفسيا قو 

وأضاؼ ياتوـ خالؿ مقابمة أجرتيا معو صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية مساء أمس أف الواليات المتحدة ال 
 ترى أحدا أبعد مف متر وعندما تقرر التصنت عمى احد فإنيا تفعؿ ذلؾ بال خجؿ. كما قاؿ.

الممكف جدًا أف تكوف الواليات المتحدة قد تصنتت أو تتصنت عمى إسرائيؿ حاليًا  وحسب أقواؿ ياتوـ فمف
 طالما وجد األمريكاف أف ىنالؾ ضرورة لذلؾ.

ويعرض ياتوـ موضوعيف قد تحتاج الواليات المتحدة لمتصنت عمى إسرائيؿ لمعرفة آخر تفاصيميا وىي 
 رنامجيا النووي. موضوع المفاوضات مع الفمسطينييف والموضوع اإليراني وب

وحسب باتوـ فمف الميـ لواشنطف معرفة طريقة تفكير نتنياىو بخصوص المفاوضات وما الذي تفكر فيو 
إسرائيؿ حياؿ إيراف، وأشار ياتوـ أف ىنالؾ اىتمامًا أمريكيا بيذا األمر وىـ بحاجة لممعمومات الكافية 

ات المتحدة الرغبة في معرفة النوايا الحقيقية إلسرائيؿ ويضيؼ قائاًل: "لدى الوالي لمناقشة إسرائيؿ بناء عمييا.
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واختتـ أقوالو بأف الواليات  تجاه المفاوضات مع الفمسطينييف أو ما الذي يعيقيا في مفاوضاتيا مع السمطة".
المتحدة ستضطر متأخرة لالعتذار عف ىذه األفعاؿ لحمفائيا ولكنيا ستواصؿ التصنت عمييـ عمى كؿ حاؿ. 

 كما قاؿ.
 25/10/2013، كالة الصحافة الفمسطينية )صفا(و 

 
 اليمين ضرب الجياز القضائي اإلسرائيميّ  محاوالتبركة يحذر من محمد  26

زىير أندراوس: حّذر النائب العربّي في الكنيست اإلسرائيمّي محمد بركة رئيس الجبية الديمقراطية  -الناصرة 
لضرب الجياز القضائي في إسرائيؿ، مف خالؿ  لمسالـ والمساواة، مف المخططات والمؤامرات الجديدة

محاوالت سف قوانيف لتقويض صالحيات المحكمة العميا، وىي محاوالت قائمة منذ سنوات وتشتد حاليا، 
وشدد عمى أف لنا مآخذ كثيرة عمى جياز القضاء، ولكف ىناؾ مف ال يكتفي ويريد أكثر. وجاء ىذا في كممة 

لمكنيست، أمس، لدى طرحو قضية المبادرات الجديدة لتقويض صالحيات  لمنائب بركة أماـ الييئة العامة
 المحكمة العميا.

 25/10/2013، القدس العربي، لندن
 

 مم المتحدةالتابع لأل حقوق اإلنسان في المجمس "سرائيل"إاستئناف نشاط  27
دة في جنيؼ، بعد قطيعة وانسحاب اسرائيمييف مف مجمس حقوؽ االنساف التابع لالمـ المتح: يحيى دبوؽ

إنجاز »تعود تؿ ابيب الى مقاعد المجمس مف جديد، الى جانب مجموعة الدوؿ االوروبية الغربية، مع 
كبيريف، وذلؾ في اعقاب تسوية تنتظر الموافقة النيائية عمييا، وتضمف إلسرائيؿ اال تتكرر « وانتصار

 ادانتيا او استخداـ البند السابع ضدىا.
المفاوضات التي ادارتيا وزارة الخارجية االسرائيمية في األشير األخيرة، اف « ىآرتس»وذكرت صحيفة 

لـ يبؽ لالتفاؽ سوى التصويت النيائي عميو، مف قبؿ سفراء الدوؿ الغربية »اثمرت نتائج لـ تكف متوقعة، و
تتيح وبحسب الصحيفة، فإف الموافقة عمى االتفاؽ س«. في المجمس، والمقرر اف يجري في اليوميف المقبميف

استئناؼ نشاط اسرائيؿ في المجمس كعضو اساسي فيو الى جانب الدوؿ االوروبية الغربية المؤثرة، ال مف 
وكانت اسرائيؿ قد اتخذت قرارا بمقاطعة كؿ اعماؿ مجمس  الموقع اليامشي الذي كانت تحتمو في السابؽ.

تحقيؽ بشأف المستوطنات  حقوؽ االنساف الدولي في اذار مف العاـ الماضي، بعد قرار انشاء لجنة
 االسرائيمية في الضفة الغربية وشرقي القدس. 

ويتضمف االتفاؽ بيف اسرائيؿ ومجمس حقوؽ االنساف بنديف، وفي حاؿ الموافقة عمييما، سُيعّداف انجازا 
دبموماسيا كبيرا جدا لتؿ ابيب، اذ ينص البند االوؿ عمى ضـ اسرائيؿ كعضو دائـ في مجموعة الدوؿ 

، «ىآرتس»اما االنجاز االكبر، بحسب  ة، التي تضـ دوؿ اوروبا الغربية وتركيا واستراليا ونيوزيمندا.الغربي
في قرارات واجراءات المجمس، اذ جرى « البند السابع»فيتعمؽ بالبند الثاني، الذي ينص عمى منع استخداـ 

ربية، يصار الى عقد جمسة االتفاؽ عمى اف كؿ ما يتعمؽ بوضع حقوؽ االنساف في اسرائيؿ والضفة الغ
انجاز كبير السرائيؿ، وىي الدولة »فييا، وىو « البند السابع»خاصة منفصمة لو، مع حصر استخداـ 
 «.الوحيدة في العالـ، التي تتمتع بحؽ كيذا

 25/10/2013، االخبار، بيروت
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 البناء في مستوطنات الضفة والقدس استمرار"إسرائيل" تعمن عن  28

قالت إسرائيؿ يوـ الخميس انيا ستمضي قدما في خطط البناء في المستوطنات : سأوري لوي -القدس 
الييودية القائمة في الضفة الغربية المحتمة والقدس الشرقية في محاولة تستيدؼ عمى ما يبدو استرضاء 

 المتشدديف المعارضيف لمحادثات السالـ مع الفمسطينييف.
موجب التفاىمات التي تـ التوصؿ الييا عشية استئناؼ وقاؿ مسؤوؿ إسرائيمي طمب عدـ نشر اسمو "ب

محادثات السالـ مع الفمسطينييف ستواصؿ إسرائيؿ في األشير القادمة االعالف عف أنيا ستبني في 
ولـ  وأضاؼ "األمريكيوف والفمسطينيوف عمى عمـ بيذه التفاىمات." المجمعات االستيطانية وفي القدس."

 تعميؽ مف اي مف الجانبيف.يتسف عمى الفور الحصوؿ عمى 
 24/10/2013، وكالة رويترز لألنباء

 
 انتفاضة ثالثة سيكون عمى خمفية التوتر المتصاعد باألقصى الندالع: الخطر األكبر ىآرتس 29

زىير أندراوس: رأى المحمؿ لمشؤوف العسكرّية في صحيفة ىآرتس العبرّية عاموس ىارئيؿ، أمس  -الناصرة 
اع بشكؿ كبير في المناطؽ الفمسطينّية، وتحديًدا في الضفة الغربّية، فإّف السبب لف أّنو إذا انفجرت األوض

يكوف حماس في قطاع غزة، الفًتا إلى أّف الخطر األكبر مّرده في التوتر الشديد الذي يسود المسجد األقصى 
فية ما ٍيّسمونو الجيود المبارؾ، حيث أّف االنتقادات الفمسطينّية واألردنّية تزداد بوتيرٍة مقمقمة، عمى خم

المنّظمة والكبيرة التي يبذليا اليميف اإلسرائيمّي لخرؽ الوضع القائـ في األقصى. كما لفت المحمؿ، صاحب 
الباع الطويؿ في المؤسسة األمنّية اإلسرائيمّية، إلى أّف تزايد زيارات كبار الحاخاميف الييود الذي يؤدوف 

، باإلضاف ة إلى العمميات األخرى التي تقوـ بيا تنظيمات يمينّية إسرائيمّية الصالة في الييكؿ المزعـو
 مختمفة، مف شأنيا أْف تؤّدي إلى تفّجر األوضاع. 

عامًا  28ورأى المحمؿ أّف اغتياؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي صباح الثالثاء الماضي، محمد رباح عاصي 
أحد الكيوؼ القريبة مف قرية بمعيف غرب أحد عناصر كتائب القساـ الجناح العسكري لحركة حماس في 

مدينة راـ اهلل بعد اشتباؾ عنيؼ باألسمحة النارية استمر لثالث ساعات وانتيى بإطالؽ قوات االحتالؿ قذيفة 
مضادة لمدروع أسفرت عف استشياده، رأى أّنو حادثًا لـ يحصؿ في الضفة الغربّية المحتّمة منذ عّدة سنوات، 

 وا ُيعتقموف، أْو ُيقتموف دوف مقاومة ُتذكر. إذ أّف المطموبيف كان
 25/10/2013، القدس العربي، لندن

 
  ألف وسيمة "قتالية" في طريقيا لمضفة 14ضبط تسدود أميناء : سمطات نوتو يديعوت أحر  30

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مساء الخميس عمى موقعيا اإللكتروني، عف : سما –القدس المحتمة 
ألؼ وسيمة وصفتيا "بالقتالية" مخبأة في  14تالؿ في ميناء اسدود شحنة مكونة مف إحباط سمطات االح

 حاويات وتستخدـ في تفريؽ المظاىرات كانت في طريقيا الى الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة الى أف سمطة الضرائب أعمنت أف موظفي الجمارؾ في الميناء قاموا بضبط الوسائؿ 

مواد أخرى محظورة استيرادىا داخؿ حاويات قادمة مف الصيف سجمت عمى تفريؽ المظاىرات الى جانب 
كسسوارات.  أنيا بضائع عبارة عف مجوىرات وا 
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 27وتبيف مف التحقيقات التي اجرتيا سمطات االحتالؿ أف الشحنة قاـ باستيرادىا فمسطيني يبمغ مف العمر 
عة لمسمطة الفمسطينية في الضفة الغربية النيا عاـ مف مدينة الخميؿ وكاف ينوي بيعيا للجيزة االمنية التاب

الى ذلؾ اشارت  عبارة عف اسمحة تستخدـ في تفريؽ المظاىرات وال تستخدميا المقاومة الفمسطينية.
الصحيفة الى أف القانوف واالتفاقيات الموقعة بيف "إسرائيؿ" وأجيزة السمطة الفمسطينية االمنية تمـز االخيرة 

وتضمنت الشحنة عمى  الية المتنوعة ووسائؿ تفريؽ المظاىرات فقط مف "إسرائيؿ".بابتياع وسائميا القت
 400مقالع ، و 2000بخاخة غاز الفمفؿ ، و 3200بومة حديدية ، و 1000بطارية كيربائية ، و 4000

 ساعة مزيفة. 3500موجو ليزر، و
 24/10/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
 ى الحافات في القدسداخل إحد بنفسوإسرائيمي يشعل النار  31

أقدـ إسرائيمي، مساء اليـو الخميس، عمى إشعاؿ النار في نفسو  :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو -غزة
 داخؿ إحدى الحافالت التابعة لشركة ايجيد وسط مدينة القدس.

شعاؿ ووفقا لموقع "واال" العبري، فإف الحديث يدور عف )مختؿ عقمي( أقدـ عمى سكب البنزيف عمى جسده وا  
أشخاص  6النيراف قبؿ أف يتمكف إسرائيميوف عمى متف الحافمة مف السيطرة عمى الحريؽ الذي أصيب فيو 

وأشارت المصادر إلى أنو تـ نقؿ جميع المصابيف إلى مستشفى "شعاري سيدؾ" في  بحاالت اختناؽ.
 القدس.

 25/10/2013، القدس، القدس
 

  مصربسمطة العسكر الغرب من إضعاف  يحذررئيس الشاباك السابق  32
ي إلضعاؼ ؤدّ الغرب مف أي قرار أو إجراء يُ ، يسرائيؿ حسوف األسبؽ "الشاباؾ"ر نائب رئيس جياز حذّ 

يـ ال يمًا األمريكييف بأنّ تّ ؿ ضربة لممصالح الصييونية في المنطقة، مُ مث  و يُ سمطة العسكر في مصر، ألنّ 
 كانية استنساخ تجربة السويد في المنطقة، ألفّ دركوف حقائؽ بسيطة عف الشرؽ األوسط، ويعتقدوف إميُ 

ساعد عمى إنجاح التجربة الديمقراطية، وكؿ محاولة لفرضيا منظومة القيـ السائدة في العالـ العربي ال تُ 
إلى أّف  سمدار بيري،، وف العربيةؤ الخبيرة الصييونية في الشمف جيتيا، أشارت  ستبوء بالفشؿ الذريع.

تندوف في دفاعيـ عف الجيش المصري لقناعات مفادىا أّف العرب ليسوا كباقي المسؤوليف الصياينة يس
األمـ، وأّف نظـ االستبداد فقط ىي التي تصمح إلدارة شؤونيـ، وتحوليـ لمديمقراطية سُيشك ؿ خطرًا عمى 

الواليات  :نفجار" قاعدتوإلالجيش المصري يرسـ "مثمث قابؿ لالعالـ، السيما عمى الغرب. وزعمت "بيري" أّف 
وحينما تقتطع اإلدارة األمريكية مف مشيرًة إلى أّنو  المتحدة ومصر عف يمينو، و"إسرائيؿ" عف يساره،

بحرب في سيناء بتنسيؽ كامؿ مع جيشيا يقوـ  تحررة منيا، رغـ أفّ المساعدة العسكرية، ترى مصر نفسيا مُ 
 كرية، وُيضعؼ حركة حماس في غزة.لتيريب السالح، ويقضي عمى خاليا عس ، ويغمؽ أنفاقاً "تؿ أبيب"

  القناة الثانية
 2937،24/10/2013التقرير المعموماتي 

 
 فمسطينيًا في الضفة 03اعتقال و  األقصى المسجد الييود يقتحمون المتطرفينعشرات  33
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اقػػػتحـ عشػػػرات المتطػػػرفيف الييػػػود أمػػػس باحػػػات : الػػػرحيـ حسػػػيف عبػػػد – عػػػالء المشػػػيراوي - راـ اهلل - غػػػزة
ألقصػػى فػػي القػػدس الشػػرقية المحتمػػة، وسػػط حراسػػة مشػػددة مػػف الوحػػدات الخاصػػة لقػػوات االحػػتالؿ المسػػجد ا

 اإلسرائيمي.
وقػػاؿ مصػػدر فمسػػطيني إف االقتحػػاـ تػػـ عمػػى دفعػػات مػػف خػػالؿ مجموعػػات صػػغيرة مػػف جيػػة بػػاب المغاربػػة 

عمػػػـ داخػػػؿ عمػػػدت إلػػػى توجيػػػو ألفػػػاظ عنصػػػرية لمفمسػػػطينييف داخػػػؿ المسػػػجد، مػػػا اسػػػتفز المصػػػميف وطػػػالب ال
 أف قوة إسرائيمية خاصة كانت ترافؽ مجموعات المتطرفيف.“المسجد، وأضاؼ 

إف مػػا يجػػري فػػي “، خبيػػر االسػػتيطاف خميػػؿ التفكجػػي ”بيػػت الشػػرؽ“إلػػى ذلػػؾ، قػػاؿ مػػدير قسػػـ الخػػرائط فػػي 
أف االقتحامػات التػػي بػػدأت “، وأضػػاؼ ”سػاحات المسػػجد األقصػى ىػػو جػػزء مػف عمميػػة التقسػػيـ وجػس النػػبض

متقطػػع ثػػـ أصػػبحت مسػػتمرة، تػػدؿ عمػػى أف ىنػػاؾ نيػػة إسػػرائيمية إلقامػػة الييكػػؿ المزعػػـو داخػػؿ سػػاحة  بشػػكؿ
وبػػيف أف التقسػػيـ الػػذي يجػػري اآلف ىدفػػو معرفػػة رد الفعػػؿ العربػػي، مشػػيرًا إلػػى أنػػو حتػػى المحظػػة ال ”. المسػجد

 ة تزايد عمميات االقتحاـ.يوجد ردود فعؿ حاسمة تجاه ما يجري في المسجد. متوقعًا أف تشيد األياـ المقبم
فمسطينيًا في مداىمات نّفذىا في أنحاء متفّرقة مف الضّفة  03مف جية ثانية، اعتقؿ الجيش اإلسرائيمي أمس 

 الغربية.
كما أفاد مسؤوؿ ممؼ االستيطاف بشماؿ الضفة غساف دغمس أف مجموعة مف المستوطنيف ىػاجموا مركبػات 

ابمس، ورشػػػػقوىا بالحجػػػػارة، مػػػػا أدى لتحطػػػػيـ زجػػػػاج عػػػػدد مػػػػف فمسػػػػطينية فػػػػي محػػػػيط حػػػػاجز حػػػػوارة جنػػػػوب نػػػػ
 المركبات.

55/01/5103اإلتحاد، أبو ظبي،   
 

 قرية في جبال الخميل 05عمى سكان  "حرب استنزاف"شن ي االحتال 34
ينتظر نحو ألؼ مػف سػكاف الُمُغػر فػي ثمػاني قػرى جنػوب جبػاؿ الخميػؿ فػي الضػفة : أسعد تمحمي –الناصرة 

بينيـ وبيف دولة إسػرائيؿ عمػى ُممكيػة األراضػي « النزاع القانوني»يابة العامة اإلسرائيمية مف الغربية موقؼ الن
، إلػى قريػة 05في ىذه المنطقة، حياؿ إصرار الجيش االسرائيمي عمى ترحيػؿ سػكاف ثمػاني قػرى مػف مجمػوع 

 يطة المجاورة.
 05، وىػي عبػارة عػف «فر يطػامسػا»وتشف إسرائيؿ منذ سبعينات القرف الماضي حرب اسػتنزاؼ عمػى سػكاف 

قرية صغيرة تنتشر في أراضي جنػوب جبػاؿ الخميػؿ مػا زالػت خاضػعة لسػيطرة تامػة لجػيش االحػتالؿ يسػكنيا 
، وآخػروف جػػاؤوا مػف قريػة يطػػة 0623نسػمة، بعضػيـ مػػف بػدو النقػب سػػابقًا جػاؤوا إلػى المنطقػػة عػاـ  0311

لمسكف، فحفروا اآلبار واستصمحوا المغػر ليقيمػوا فييػا  المجاورة قبؿ قياـ إسرائيؿ بحثًا عف لقمة العيش ومكاف
ومػػا زالػػوا يعيشػػوف حتػػى اليػػوـ نمػػط حيػػاة خاصػػًا بيػػـ ويعتاشػػوف أساسػػًا مػػف الزراعػػة وتربيػػة األغنػػاـ ومنتجػػات 

 الحميب.
التػػػػي أقاميػػػػا الجػػػػيش فػػػػي « 605منطقػػػػة النػػػػار »لػػػػػ « غػػػػزاة»اف ىػػػػذه المنطقػػػػة ىػػػػـ  وتّدعي إسرائيؿ أف سؾ

ويعتبػػر « ليسػػوا سػػكانًا دائمػػيف»ألػػؼ دونػػـ صػػادرىا، بػػداعي أنيػػـ  31الماضػػي عمػػى مسػػاحة  سػػبعينات القػػرف
المباني التي أقاموىا غير قانونية. ونتيجة ىذه السياسة، ال تزاؿ القرى تعاني نقصًا في أبسط مقومات الحياة 

 مف بنى تحتية لشبكات المياه والكيرباء والصرؼ الصحي والخدمات الصحية والمدارس.
55/01/5103الحياة، لندن،   
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 %55تقارب  0948فمسطينيي : نسبة البطالة بين اإلسرائيمي" اإلحصاء" 35

االناضػػوؿ: كشػػؼ تقريػػر صػػادر عػػف مكتػػب اإلحصػػاء المركػػزي اإلسػػرائيمي يػػـو األربعػػاء أف نسػػبة  –القػػدس 
ة التػػي احتمػػت عػػاـ البطالػػة بػػيف فمسػػطينيي الػػداخؿ )الفمسػػطينيوف الػػذيف يعيشػػوف فػػي المػػدف والبمػػدات العربيػػ

% مػػػف مجمػػػؿ 52، ويحممػػػوف الجنسػػػية اإلسػػػرائيمية( بمغػػػت حتػػػى نيايػػػة أيموؿ/سػػػبتمبر الماضػػػي نحػػػو 0695
 العرب العامميف.

الباحػػػث فػػػي االقتصػػػاد اإلسػػػرائيمي برىػػػـو جرايسػػػي ، خػػػالؿ اتصػػػاؿ ىػػػاتفي مػػػع األناضػػػوؿ، عمػػػى أف وقػػػاؿ 
عيشػيـ، ابتػداء بسػمب األراضػي الزراعيػة، وانتيػاء فمسطينيي الداخؿ يتعرضوف إلى حػرب إسػرائيمية فػي لقمػة 

إف العػرب ىػػـ ‘بمػنعيـ مػف إقامػة منػاطؽ صػناعية ليػـ مػف اجػػؿ إبقػائيـ عػاطميف بػدوف عمػؿ. ومضػى قػائاًل 
 ’.آخر مف يعمموف في الوظائؼ اإلسرائيمية، وأوؿ مف يفصموف منيا
مميػوف، عمػى الييػود المتػدينيف الػذيف  0.5ويتوزع عػدد العػاطميف عػف العمػؿ فػي اسػرائيؿ، البػالغ عػددىـ نحػو 

ألؼ، حيث  311ألؼ إسرائيمي، إضافة إلى الييوديات المتدينات البالغ عددىف نحو  911يبمغ عددىـ قرابة 
يػػػرفض ىػػػؤالء االنخػػػراط فػػػي سػػػوؽ العمػػػؿ، ألسػػػباب دينيػػػة. وقػػػد قػػػاـ مكتػػػب اإلحصػػػاء المركػػػزي اإلسػػػرائيمي 

%. بينمػػػا يتػػػوزع الػػػرقـ 3.0ة، التػػػي أعمػػػف عنيػػػا مػػػؤخرًا والبالغػػػة باسػػػتثنائيـ مػػػف طريقػػػة حسػػػابو لنسػػػبة البطالػػػ
وأورد  آالؼ عمػػػى بقيػػػة اإلسػػػػرائيمييف. 001ألػػػؼ عربػػػي، و 361المتبقػػػي عمػػػى العػػػرب، حيػػػث يبمػػػغ عػػػددىـ 

% 41%، مشيرًا الى أف نحو 34جرايسي أرقامًا حوؿ نسبة البطالة في مدينة أـ الفحـ والتي تصؿ الى نحو 
 ب يسافروف يوميًا مف مدينة ألخرى حيث مكاف عمميـ.مف العامميف العر 

شيكؿ إسرائيمي  2311وقاؿ الباحث في االقتصاد اإلسرائيمي إف متوسط األجور لدى العرب يبمغ شيريًا نحو 
 05دوالرا( بينما يبمغ متوسط األجور لدى اإلسرائيمييف المياجريف مف أوروبا والواليات المتحدة نحػو  0241)

 دوالر(. 3351ألؼ شيكؿ )
55/01/5103القدس العربي، لندن،   

 
 في غزة يفّجر عبوة ناسفة خال توغل شرق المغازي االحتال 36

فايز أبو عوف: فجرت قوات االحػتالؿ، صػباح أمػس، عبػوة ناسػفة شػديدة االنفجػار، قالػت إنيػا عثػرت  -غزة 
ألخضر قبالة مخيـ المغػازي فػي عمييا مزروعة بمحاذاة السياج األمني الفاصؿ بيف شرؽ قطاع غزة والخط ا

 محافظة وسط القطاع.
وأعمنت سمطات االحتالؿ عبر إذاعة "صوت إسػرائيؿ" بالمغػة العربيػة أف قػوة مػف وحػدة "غػوالني" كانػت تقػـو 
بأعمػػاؿ الدوريػػة االعتياديػػة اكتشػػفت، فجػػر أمػػس، عبػػوة ناسػػفة بػػالقرب ممػػا يعػػرؼ بتمػػة "أـ حسػػنية"، وقامػػت 

 ا في وقت الحؽ، بينما قامت الجرافات بتمشيط وتجريؼ في أراضي المزارعيف.وحدات اليندسة بتفجيرى
55/01/5103األيام، رام، اهلل،   

 
 سمطة الفمسطينية بإعفاء ذوي األسرى من الضرائبال تطالب حقوقيةىيئة  37
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اـ "إف النظػ (،59/01قاؿ مركز "أحرار" لدراسات حقوؽ اإلنساف في بياف صدر عنو، يـو الخميس ): الخميؿ
السياسي والمؤسسة التي ال تقدر أسراىا وشيدائيا ال يحؽ ليا البقاء، وأف ىذا أقؿ واجب يمكف أف يقدـ لمػف 

 قدـ عمره وروحو مف أجؿ ىذا الوطف"، وفؽ ما جاء في البياف.
وقػػّدـ المركػػز اقتراحػػًا بػػأف يػػتـ إعفػػاء عػػائالت األسػػرى مّمػػف يقضػػوف أحكامػػًا عاليػػة فػػي معػػتقالت االحػػتالؿ 
اإلسرائيمي، مف دفع الضرائب والرسوـ الجامعية، إلى جانػب إنشػاء قاعػدة بيانػات تّضػـ أسػماء ىػذه العػائالت 

 وشرحًا عف أوضاعيا المادية والمعيشية.
رة تعػػاني منيػػا عػػائالت األسػػرى وبحاجػػة إلػػى حػػؿ جػػذري وسػػريع، ال سػػّيما أف وأشػػار البيػػاف، إلػػى مشػػاكؿ كثيػػ

أعداد األسرى في معتقالت االحتالؿ اإلسرائيمي قد انخفضت نتيجة إبراـ صفقة التبادؿ األخيرة واإلفراج عػف 
 مجموعة مف األسرى القدامى عقب استئناؼ المفاوضات.

54/01/5103، قدس برس  
 

 إذالل مصري في رحمة العودة ..حجاج غزة ":اليوم"رأي  38
مع انتياء موسـ الحج وعػودة حجػاج الضػفة الغربيػة، ووصػوؿ أولػى دفعػات حجػاج قطػاع غػزة مػف  :فمسطيف

األراضػػػي السػػػعودية، يثيػػػر الحجػػػيج الػػػذيف تعرضػػػوا حسػػػب إفػػػاداتيـ لمعػػػامالت سػػػيئة مػػػف جانػػػب السػػػمطات 
انػت ىنػاؾ نيػة مػف القػائميف عمػى الحػج إلرجػاع المصرية فػي رحمػة العػودة العديػد مػف التسػاؤالت، أوليػا إف ك

جػػزء مػػف أمػػواؿ الحجػػاج خاصػػة وأف سػػفرىـ خػػال ىػػذا العػػاـ مػػف البعثػػات اإلداريػػة والوعظيػػة واإلعالميػػة مػػف 
 القطاع، والتي يخصص ليا جزء مف األمواؿ التي تجمع مف الحجيج بشكؿ عاـ.

وفيـ، جراء المعاممة السيئة التي تمقوىػا مػف ففي بداية أزمة )ضيوؼ الرحمف( تسود حالة تذمر كبيرة في صف
قبػػؿ السػػمطات المصػػرية بدايػػة مػػف وصػػوليـ إلػػى مطػػار القػػاىرة الػػدولي، وصػػوال إلػػى معبػػر رفػػح البػػري، ومػػا 

 كيمومتر. 211بينيما مف مسافة تقدر بػ 
 مػػف وصػػؿ مػػنيـ تحػػدثوا عػػف رحمػػة الوصػػوؿ واالنتظػػار فػػي أمػػاكف سػػيئة بالمطػػار لحػػيف وصػػوؿ بػػاقي دفعػػات
الحجاج عمى متف رحػالت اخػرى قادمػة مػف األراضػي السػعودية، حتػى يكتمػؿ العػدد اليػومي، ليبػدأ نقميػـ مػف 
صالة سيئة جدا، عبر باصات إلى معبر رفح، في الطريؽ بينيما أوقؼ الحجاج عدة مرات، أكثرىػا وقتػا فػي 

ر وانتظػػار فػػي العػػراء، وفػػي مدينػة العػػريش، حتػػى منتصػػؼ الميػػؿ، لتبػػدأ عمميػػة إدخاليػػا لمقطػػاع بعػػد عنػػاء كبيػػ
 أجواء غير مييأة مطمقا.

العديػػد مػػنيـ اشػػتكى إجػػراءات التفتػػيش المذلػػة، وتحػػدثوا عػػف اسػػتخداـ كػػالب بوليسػػية فييػػا، وعمميػػات تفتػػيش 
 أكثر مف مرة لحقائبيـ.

والحجػػاج وصػػموا مطػػار القػػاىرة نيػػار األربعػػاء، لكػػنيـ لػػـ يػػدخموا إلػػى قطػػاع غػػزة حسػػب مػػا كػػاف مقػػررا عنػػد 
منتصػػؼ الميػػؿ، حيػػث أرجعػػوا إلػػى مدينػػة العػػريش بػػأمر مػػف السػػمطات المصػػرية، ليػػدخموا فػػي صػػبيحة اليػػـو 

وتػػتحجج السػػمطات المصػػرية فػػي  الخمػػيس، وىػػو مػػا زاد مػػف معانػػاتيـ وأجيػػد أجسػػادىـ وبيػػنيـ كبػػار السػػف.
 رفضيا دخوليـ ليال بدخوؿ حظر التجوؿ خالؿ وصوليـ لمعريش.

 55/01/5103رأي اليوم، لندن، 
 

 "اتحاد الطاب الفمسطينيين"تفعيل بين االتحادات والمنظمات الشعبية الفمسطينية ل لقاءلبنان:  39
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، عقػػد لقػػاء بػػيف دائػػرة االتحػػادات «االتحػػاد العػػاـ لطمبػػة فمسػػطيف فػػي لبنػػاف»فػػي سػػياؽ إعػػادة تفعيػػؿ : صػػيدا
حاد الشباب الديموقراطي الفمسػطيني ات»، ووفد مف «منظمة التحرير الفمسطينية»والمنظمات الشعبية التابعة لػ

خراجػو مػف دائػرة التعطػؿ التػي يعػاني منيػا »، خصص لدراسة «أشد - سبؿ إحياء اتحػاد الطمبػة فػي لبنػاف، وا 
 «.طيمة السنوات الماضية

حاجػة الطػالب الفمسػطينييف ليػذا اإلطػار الػوطني كػي يتبنػى »الى اف المقػاء فرضػتو « أشد»وأشارت مصادر 
عف حقوقيـ ومصالحيـ، وخاصة قضايا الطالب الجامعييف وأزمتيـ المسػتمرة نتيجػة ارتفػاع قضاياىـ ويدافع 

تكػػاليؼ األقسػػاط الجامعيػػة، وعػػدـ قػػدرة األىػػالي عمػػى تػػوفير متطمبػػات التعمػػيـ الجػػامعي لمطػػالب، مػػع تفػػاقـ 
الفمسطينييف في والدة اتحاد الطالب »وأشارت المصادر إلى أف «. المشكالت واألزمات االقتصادية والتربوية

 «.لبناف مف جديد في ىذا الوقت بات يشكؿ ضرورة وطنية ومصمحة طالبية
« منظمػة التحريػر الفمسػطينية»شارؾ في االجتماع عف مسؤوؿ دائرة االتحادات والمنظمات الشػعبية التابعػة لػػ

التحػاد يوسػؼ مسػؤوؿ ا« اتحاد الشباب الديموقراطي الفمسػطيني»في مخيـ عيف الحموة طالب الصالح. وعف 
أحمد، ومسؤوؿ االتحاد في صيدا عاصؼ موسى، وعدد مف أعضػاء قيادتػو، وممثمػيف عػف اتحػادات منظمػة 

 التحرير في الجامعات والثانويات.
55/01/5103السفير، بيروت،   

 
 % من إجمالي صادرات شير آب90.7الفمسطينية إلى "إسرائيل" بمغت  الصادراتتقرير:  41

الفمسطيني بػأف الصػادرات الفمسػطينية انخفضػت خػالؿ  لإلحصاءالجياز المركزي  قاؿ: عماد سعاده -نابمس
% مقارنػة بمػا 3.3% مقارنة مع الشير الذي سػبقو، لكنػو بقيػت اعمػى بنسػبة 03.9شير آب الماضي بنسبة 

 مميوف دوالر أمريكي. 26.9، حيث بمغت قيمتيا حوالي 5105كانت عميو خالؿ شير آب مف عاـ 
% 05.5ي بياف، يػوـ الخمػيس، اف الصػادرات إلػى إسػرائيؿ قػد انخفضػت خػالؿ آب بنسػبة واوضح الجياز ف

%. وشػكمت الصػادرات إلػى 06.4بالمقارنة مع الشير الذي سبقو. كما انخفضت الى باقي دوؿ العالـ بنسبة 
 .5103% مف إجمالي قيمة الصادرات لشير آب 60.4إسرائيؿ 

% مقارنػػة مػػع 4.9البيػػاف الػػى انخفاضػػيا فػػي شػػير آب بنسػػبة وبخصػػوص الػػواردات الفمسػػطينية، فقػػد اشػػار 
 355.1حيػث وصػمت قيمتيػا إلػى  5105% بالمقارنة مع شير آب مػف عػاـ 4.1تموز، بينما ارتفعت بنسبة 

 مميوف دوالر أمريكي.
%، كمػػا 3.5بالمقارنػػة مػػع الشػػير السػػابؽ بنسػػبة  5103وانخفضػػت الػػواردات مػػف إسػػرائيؿ خػػالؿ شػػير آب 

% مقارنػػػة مػػػع الشػػػير السػػػابؽ وشػػػكمت الػػػواردات مػػػف 5.3اردات مػػػف بػػػاقي دوؿ العػػػالـ بنسػػػبة انخفضػػػت الػػػو 
 .5103% مف إجمالي قيمة الواردات لشير آب 39.9إسرائيؿ 

أما الميزاف التجاري والذي يمثؿ الفرؽ بيف الصػادرات والػواردات، فقػد سػجؿ إنخفاضػًا فػي قيمػة العجػز بنسػبة 
% مقارنة مع الشير المناظر 4.3مع الشير السابؽ، كما ارتفع بنسبة مقارنة  5103% خالؿ شير آب 3.5

 مميوف دوالر أمريكي. 355.3حيث وصؿ العجز إلى  5105مف عاـ 
55/01/5103القدس، القدس،   
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ما ىو أشبو بػالكنز األسػطوري الػذي  عال عطااهلل: عمى مرأى أعيػنيـ وعمى بعد كيمومترات قميمة يموح –غزة 
سيقضي عمى فقر الغّزييف المتزايد يوما بعد يوـ، ويمسح أرقاـ بطالتيـ المرتفعة، ويتكفؿ بعالج نيائي ألزمة 

 انقطاع الكيرباء المقتربة مف عقدىا األوؿ. انو الغاز المحبوس في قاع بحر غزة.
البحػػر األبػػيض المتوسػػط قبالػػة سػػواحؿ قطػػاع غػػزة قبػػؿ غيػػر أف ىػػذه األمنيػػات المتعمقػػة بالغػػاز المكتشػػؼ فػػي 

ثالثة عشر عامًا، ستبقى كما يؤكد خبراء عصّية عمى التحقيؽ والخروج لمنور بسبب ما تفرضػو إسػرائيؿ مػف 
 معيقات تحوؿ دوف استثمار ىذا الحمـ االقتصادي الكبير.

تصػػادية، وأف تسػد حػػاجتيـ مػػف الغػػاز وسػيكوف بإمكػػاف ىػػذه الثػروة الطبيعيػػة أف تحػػؿ أزمػات الفمسػػطينييف االق
لسنوات طويمة كما يؤكد خبير االقتصاد الفمسطيني سمير أبو مدلمة والػذي قػاؿ فػي حػديٍث لوكالػة األناضػوؿ 

 إف الغاز المكتشؼ قبالة سواحؿ قطاع غزة عبارة عف كنز ماثؿ أماـ األعيف ولكف ال يمكف الوصوؿ إليو.
بمػػػنح عقػػػد حصػػػري لشػػػركتي بػػػريتش غػػػاز البريطانيػػػة وشػػػركة  0666وقامػػػت السػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػي العػػػاـ 

 سي.سي.سي، الممموكة لفمسطينييف، لمتنقيب عف الغاز في بحر غزة.
ومػػع بػػدء عمميػػات البحػػث والتنقيػػب التػػي لػػـ تسػػتغرؽ طػػويال مػػف قبػػؿ الشػػركتيف المطػػورتيف اكتشػػؼ فػػي عػػػػاـ 

 متر. 311وعمى عمؽ كيمومتر مف شواطئ غزة  31حقميف مف الغاز عمى بعد  5111
 ويقع كميا ضمف المياه اإلقميمية الفمسطينية قبالة مدينة غزة.’ غزة ماريف‘وأطمؽ عمى الحقؿ األوؿ اسـ 

والػػذي يقػع ضػمف المنطقػة الحدوديػػة البحريػة بػيف قطػػاع  %5مػاريف ‘أمػا الحقػؿ الثػاني فيػػو الحقػؿ الحػدودي 
سرائيؿ.  غزة وا 

تريميػوف قػدـ مكعػب، أي مػا  0.9وجودة مف الغاز في بحػر غػزة بحػوالي وحددت الشركة البريطانية الكمية الم
 عاما، حسب معدالت االستيالؾ الحالية. 02يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 

فرحتػػو ’ قػػاـ الػػرئيس الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات بافتتػػاح حقػػؿ الغػػاز فػػي حفػػؿ بيػػيج، اصػػطدمت 5111وفػػي عػػاـ 
لسياسػػػػية واالقتصػػػػادية كػػػػاف أبرزىػػػػا إصػػػػرار إسػػػػرائيؿ عمػػػػى أف تكػػػػوف آنػػػػذاؾ بعشػػػػرات المعيقػػػػات اإلسػػػػرائيمية ا

 المشتري الوحيد لمغاز بأسعار منخفضة جدا عف األسعار الدولية.
وكانت وسائؿ إعالـ عبرية قد كشفت مؤخرًا عف اتفاؽ أمريكي إسرائيمي فمسطيني مف المتوقػع اإلعػالف عنػو 

 قريبا عف تفعيؿ حقؿ غاز غزة البحري.
الوسػػػائؿ، وفقػػػا لمصػػػادر مطمعػػػة، إلػػػى أف إسػػػرائيؿ وافقػػػت بػػػأف تنقػػػؿ حقػػػؿ الغػػػاز مػػػف المنطقػػػة  وأشػػػارت تمػػػؾ

االقتصػػادية اإلسػػرائيمية، إلػػى سػػيادة السػػمطة الفمسػػطينية، وأف وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري، وتػػوني 
د توصػػموا التفاقيػػة بميػػر، رئػػيس الحكومػػة البريطانيػػة السػػابؽ، ورئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو قػػ

 بخصوص ىذا الموضوع.
55/01/5103القدس العربي، لندن،   
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"ىنػػا كنعػػاف".. لػػيس مجػػرد اسػػـ لجداريػػة أو لوحػػة فنيػػة عمػػى قارعػػة الطريػػؽ، بػػؿ ىػػي : عمػػاد سػػعاده - نػػابمس

 فمسطيف. ارضعمى سياد األؿ الميالد، يوـ كاف الكنعانيوف عاما قب 3311غوص إلى أعماؽ أكثر مف 
فنانػػا تشػػكيميا فمسػػطينيا، مػػف خػػالؿ جػػداريتيـ العمالقػػة "ىنػػا كنعػػاف"، التػػي يعكفػػوف  52ىػذا مػػا يريػػد أف يقولػػو 

 حاليا عمى إعدادىا في مدينة نابمس، لتكوف األضخـ عمى مستوى الوطف العربي.



 
 
 

 
 

 

           56ص                                    3106العدد:            55/01/5103 الجمعة التاريخ:
 

الضػػفة، وينتمػػي غػػالبيتيـ إلػػى "مجموعػػة اثينػػا لمفػػف التشػػكيمي"، التػػي الفنػػانوف جػػاؤوا مػػف مختمػػؼ محافظػػات 
 تأسست حديثا وأخذت عمى عاتقيا انجاز ىذه الجدارية العمالقة لتكوف باكورة انتاجيا.

ويقوؿ منسؽ المجموعة وائؿ دويكات لػالقدس دوت كوـ، أف "الجدارية العمالقة التي تروي حكاية مف البدايػة 
متػػػر مربػػػع مػػػف جػػػدراف ممعػػػب بمديػػػة نػػػابمس، وقػػػد بػػػدأت  0111تتمػػػدد عمػػػى مسػػػاحة وحتػػػى النيايػػػة سػػػوؼ 

المجموعة العمؿ عمى انجازىا منذ بضعة أياـ، وسيستغرؽ العمؿ النجازىا نحو ثالثة أسابيع أخرى فػي حػاؿ 
 بقاء الحالة الجوية مستقرة".

55/01/5103القدس، القدس،   
 

 في الواليات المتحدة األمريكيةيج النقاب مصر لمترو  "إسرائيل"شركة مقربة من نت: الجزيرة  
حصمت الجزيرة عمى صور لعقد مبـر بيف السمطات الحاكمة بمصر وشركة "غموفر بارؾ غروب" األميركية 
المختصة بالعالقات العامة، التي تربط كبار مسؤولييا عالقات وثيقة بإسرائيؿ. وينص العقد عمى قياـ 

 دة في مصر وتحسيف صورتيا في الواليات المتحدة األميركية.الشركة بالترويج لمسمطة الجدي
ويأتي إبراـ ىذا العقد في أعقاب استطالع لمرأي أجرتو الشركة نفسيا مؤخرا وأظير تراجع شعبية السمطة 

 نقطة. الحاكمة في مصر داخؿ الواليات المتحدة بػ
يؿ والموبي الييودي في الواليات وتربط عددا مف كبار مسؤولي ىذه الشركة عالقات وطيدة مع إسرائ

 المتحدة.
وقالت مراسمة الجزيرة في واشنطف وجد وقفي إف العقد المبـر بيف الجانبيف )مصر والشركة( وقعو السفير 

وأضافت أف أىـ المياـ المنصوص عمييا في العقد ىو قياـ الشركة بتمثيؿ  المصري في الواليات المتحدة.
بمعنى أف تكوف المسؤولة عف الدبموماسية المصرية العامة، وتمثيميا أماـ الحكومة المصرية في واشنطف، 

وكشفت  اإلدارة األميركية والكونغرس ووسائؿ اإلعالـ األميركية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
، الذي مراسمة الجزيرة أف الشركة المذكورة ليا عالقات واسعة بإسرائيؿ والموبي الييودي في الواليات المتحدة

وأوضحت أف أحد كبار مسؤولي  يعد مف أكبر جماعات الضغط التي تعمؿ عمى مراعاة مصالح إسرائيؿ.
ىذه الشركة كاف ضابطا في الجيش اإلسرائيمي، وتخرج مف جامعة تؿ أبيب في العموـ السياسية، كما أف 

 الواليات المتحدة. كبار المسؤوليف عمموا في منظمة "أيباؾ" وىي أكبر منظمة ييودية أميركية في
وقالت المراسمة إف ىذه الشركة ليا نفوذ كبير جدا عمى صناع القرار في الواليات المتحدة، كما أنيا تمثؿ 
شركات أميركية عمالقة مثؿ كوكاكوال وأبؿ وبعض كبريات شركات السالح، في الكونغرس األميركي، وتمثؿ 

 كذلؾ دوال ليا سجؿ سيئ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف.
 //جزيرة.نت الدوحة، ال

 
 غزةبوالمخابرات تعرف من حاول اغتيالي  األسبق: عرفات مات مسموماً المصرية  المخابراتوكيل  

يواصؿ المواء برىاف جماؿ حماد، وكيؿ المخابرات العامة األسبؽ، نجؿ المؤرخ العسكري : ىاني بدر الديف
األحرار، كشؼ العديد مف األسرار حوؿ عممو في  الكبير المواء جماؿ حماد أحد أعضاء تنظيـ الضباط

وفي  عاما، في الحوار الذي تنشره مجمة األىراـ العربي. جياز المخابرات العامة الذي استمر لمدة 
الحمقة الثالثة يكشؼ المواء برىاف تفاصيؿ عممو كرئيس لموفد األمني المصري في فمسطيف، وتفاصيؿ 
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لذي انتيى بسيطرة حماس عمى قطاع غزة، كما يعمف المواء برىاف أنو كثيرا االقتتاؿ ما بيف فتح وحماس، وا
وكشؼ المواء برىاف  ما كاف ينجح في إخماد القتاؿ بيف الجانبيف، وسرعاف ما كاف البعض يشعمو مجددا.

تفاصيؿ محاولة االغتياؿ التي تعرض ليا في قطاع غزة، أثناء توليو رئاسة الوفد األمني المصري في 
يف، وذلؾ عقب خروجو مف مقر السفارة المصرية في القطاع، بعد نجاحو عقب جمسة مباحثات فمسط

وأكد المواء برىاف أف  مطولة، في تبادؿ المختطفيف ما بيف فتح وحماس، لترطيب األجواء بيف الجانبيف.
نقساـ جياز المخابرات العامة يعرؼ مف المسئوؿ عف محاولة اغتيالو. وأشار المواء برىاف إلى اال

الفمسطيني، معمنا أف القضية الفمسطينية تعرضت إلى مؤامرة كبري لتصفيتيا، وأف الربيع العربي قد بدأ مف 
فمسطيف وليس مف تونس، وتطرؽ أيضا إلى المرة األولى التي يزور فييا القدس المحتمة واإلجراءات التي 

المواء برىاف إلى أسرار الوساطة في اكتنفت صالتو في المسجد األقصى.. وفي الحمقة القادمة يتطرؽ 
 ليط مقابؿ األسرى الفمسطينييف.اعف ش اإلفراجصفقة 

 //المصري اليوم، 
 

 وسط استنفار أمني "إسرائيل"الشعبي عمى  "انتصارىا"تحتفل بع المصريةالسويس  
تفاالتيا ، شماؿ شرقي مصر الخميس، احاإلستراتيجيةاألناضوؿ: بدأت محافظة السويس  -السويس 

المقاومة الشعبية بيا عمى القوات اإلسرائيمية خالؿ  "انتصار"الرسمية بالعيد القومي ليا، والموافؽ لذكرى 
، التي دخمت المدينة خالؿ تمؾ الفترة، وسط استنفار أمني مشدد مع  تشريف األوؿ أكتوبر/ حرب 

 استعداد أنصار الرئيس، محمد مرسي، لمتظاىر اليوـ.
، وقيادات عسكرية إكميؿ الزىور عمى قبر "العربي السروي"االحتفاالت الرسمية بوضع المحافظ،  وانطمقت

ستاد المحافظة، بحضور أعداد مف طالب إالجندي المجيوؿ، وتنظيـ عروض عسكرية وفنية داخؿ 
 المدارس والموظفيف وغيرىـ مف أبناء المحافظة.

 //القدس العربي، لندن، 
 

 "سرائيل"إ مع اتفاوضمطالب السمطة الفمسطينية بوقف الت "التطبيع بيةمجاعّمان: " 46

أدانت المجنة التنفيذية العميا لحماية الوطف ومجابية التطبيع إقداـ بعض المزارعيف عمى تصدير  :عماف
رعيف مع العدو، مطالبيف كؿ المزا مداناً  الكياف الصييوني، ورأوا في ىذا العمؿ تطبيعاً  إلىمنتجات الزيتوف 

والتجار وسائر المواطنيف بإحكاـ المقاطعة لمعدو المتمادي في االحتالؿ والعدواف عمى الشعب الفمسطيني 
 ومقدسات األمة.

، مواصمة العدو انتياؾ حرمة المقدسات اإلسالمية والمسيحية أمسكما أدانت المجنة في اجتماعيا الدوري 
قؼ حازمة لردع العدو عف تنفيذ مخططاتو في تيويد وطالبوا سائر الحكومات العربية واإلسالمية بموا

المقدسات. وطالبت السمطة الفمسطينية بوقؼ التفاوض مع العدو بعدما ثبت فشؿ المفاوضات في تحقيؽ 
المصالح الوطنية الفمسطينية، معتبرة المفاوضات مجرد مظمة لمواصمة االستيطاف والتيويد. كما طالبت 

نيج المقاومة الذي ثبت أنو السبيؿ الوحيد لوقؼ  إلىمع العدو والعودة السمطة بوقؼ النيج التفاوضي 
وأدانت استعانة عدد مف الدوؿ العربية بخبرات الشركة البريطانية الدنماركية التي أشرفت عمى  العدواف.

إقامة منظومة األمف في سجوف مجدو وعوفر ورموف والنقب الصحراوي الصييونية التي يعتقؿ فييا مئات 
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حكاـ مقاطعتيا وقصر التعامؿ عمى الشركات الوطنية الف مسطينييف، مطالبة بإنياء العقود الموقعة معيا وا 
 .واإلسالميةوالعربية 

 55/01/5103، الدستور، عّمان
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نفوذ القيادي الفمسطيني المفصوؿ مف حركة  إنتاج إلعادة نيةاألردترتب دائرة المخابرات  خاص: - عماف
 تمييدًا لدور "جديد" عمى الساحة الفمسطينية. األردففتح محمد دحالف داخؿ 

اثر خالفو مع رئيس  األردفطرد دحالف مف  إلىوبالرغـ مف الحرج الذي يحيط بيذه الميمة، بالنظر 
ف مصادر عميمة تؤكد استكماؿ ترتيبات خارطة طريقة أ إال، 5100السمطة الفمسطينية محمود عباس عاـ 

مف  وأخرىبيذا الشأف  إماراتيةالرسمي الموازنة بيف ضغوط  األردفويحاوؿ  بطريقة غير مباشرة. إلدماجو
 مصالحة بيف الطرفيف. إتماـحيف  إلىجانب عباس 

واًل لحضور حفؿ أ األردفزور دحالف سي إفوقالت مصادر مقربة مف النائب محمد الحجوج لػ"أسرار عربية" 
ويؤكد  ف الزيارة تحمؿ طابعًا اجتماعيًا وليس سياسيًا.أب اإليحاءعنزة، بيدؼ  أبوزفاؼ نجؿ الصحفي صخر 

يتعمؽ بشؤوف  عباسو  دحالفف الخالؼ بيف أب األردفالحجوج المحسوب عمى "كوتا" دحالف البرلمانية في 
جوج لدحالف جممة مف المقاءات مع شخصيات سياسية ويجيز الح مالية مع نجمي عباس طارؽ وياسر.

عالمية  خالؿ زيارة المرتقبة لعماف. أردنية وا 
 54/01/5103، موقع أسرار عربية

 
 دراجة نارية عمىمميون دوالر لحماس  يوقف شابين يحمانالجيش المبناني ": المبنانية"األخبار  48

ف دراجة نارية عند أحد مداخؿ الضاحية مبمغًا ماليًا ضبط الجيش المبناني في حوزة شابيف فمسطينييف يستقاّل 
يتجاوز المميوف دوالر أميركي. ولدى سؤاليما عف مصدر الماؿ، أجابا بأنيما ينتمياف إلى حركة حماس، 
ومكّمفاف بنقؿ الماؿ مف مكتب الحركة في بيروت إلى برج البراجنة. وبنتيجة اتصاالت أجراىا قياديوف في 

عة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أشار بترؾ الشابيف الحركة، وبعد مراج
 بسند إقامة والتحّفظ عمى المبمغ.

 55/01/5103، ، بيروتاألخبار

 
 وقع اتفاق تعاون سريًا مع عباس برعاية أردنية روسية األسد"ديبكا":  

أف الرئيس محمود عباس وقع اتفاًقا سرًيا  زعـ موقع "ديبكا" االستخباري اإلسرائيمي، :سما -القدس المحتمة 
لمتعاوف مع الرئيس السوري بشار األسد، يقضي بمنع الفمسطينييف مف التدخؿ في شئوف سوريا والمشاركة 
في الحرب األىمية إلى جانب المعارضة المسمحة أو الجماعات اإلرىابية المتشددة التي تقاتؿ ضد الجيش 

ي، أف المخابرات اإلسرائيمية رصدت االتفاؽ الذي تـ توقيعو الشير الماضي، ونقؿ الموقع اإلسرائيم السوري.
والذي جاء فيو أف الفمسطينييف المتواجديف في سوريا سيمقوف أسمحتيـ ولف يتدخموا في الصراع الدائر حالًيا 

 ولف ينحازوا إلى المعارضة ضد الجيش السوري.
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أكتوبر الماضي، ونقمت في  سد عمى مذكرة التفاىـ وتـ االتفاؽ بوساطة أردنية، حيث وقع الرئيس األ
اهلل النسور مع مبعوث شخصي إلى راـ  نفس اليوـ مساًء إلى األردف ليرسميا رئيس الوزراء األردني عبد

 ليوقع عمييا الرئيس الفمسطيني محمود عباس.
ضية مف أجؿ تييئة األوضاع وجاء االتفاؽ وفًقا لمجيود الدبموماسية التي بذلتيا روسيا طواؿ الفترة الما

أوؿ رئيس  عباسنوفمبر القادـ لبحث األزمة السورية، وبذلؾ يصبح  الذي سيعقد  لنجاح مؤتمر جنيؼ
ووفقًا  عربي يوقع مثؿ ىذا االتفاؽ ويساند بشار السد في الحرب الدائرة منذ ما يزيد عمى عاميف ونصؼ.

األخير يعكس تحواًل كبيًرا عمى األرض في سوريا، حيث بدأت لمسئوليف بالمخابرات اإلسرائيمية فإف االتفاؽ 
الكثير مف الجماعات المسمحة تعيد تقييـ الموقؼ وتتراجع عف قتاؿ الجيش السوري، عقب تدخؿ تنظيـ 
عداـ المدنييف واغتياؿ قادة  القاعدة والجماعات اإلرىابية في الصراع، ومحاولتيا السيطرة عمى سوريا وقتؿ وا 

 .الجيش الحر
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تجاه أنشطة جياز المخابرات التركي إسرائيميقمق  

متابعات: قاؿ مساعد رئيس جياز المخابرات التركية السابؽ "جواد أورنيش" إف اليجمات  -بوابة الوفد 
مريكية واالتيامات األخيرة ضد رئيس جياز المخابرات التركي ىاكاف فيداف المنشورة في الصحؼ األ

واإلسرائيمية ىي دليؿ واضح عمى غضب إسرائيؿ مف سياسة تركيا المتبعة في منطقة الشرؽ األوسط في 
 عدة قضايا وعمى رأسيا الممؼ السوري والعالقات مع إيراف.

وأضاؼ أورنيش في حديث خاص لصحيفة "طرؼ" التركية نشر اليوـ الخميس "مف الواضح أف ىناؾ قمؽ 
 مؽ بالمصالح المرتبطة بسياساتيا واتجاىاتيا األمنية".في إسرائيؿ فيما يتع

وأكد أورنيش أف إسرائيؿ قمقة مف سياسة تركيا خاصة بعد عممية المفاوضات الجارية بيف الحكومة واألكراد، 
حيث لعب فيداف دورا فعاال في ىذه المفاوضات كما أف سياسة تقارب تركيا مع اإلدارة الكردية في شماؿ 

 أيضا عامال ميما.العراؽ يمثؿ 
 //الوفد، الجيزة، 

 
 : النظام السوري أفرج عن أربع معتقات فمسطينياتالسوري اإلعاميلمركز ا 

 نشر المركز اإلعالمي السوري، تنسيقية إعالمية تابعة لممعارضة السورية، أسماء : األناضوؿ -القاىرة 
ظاـ السوري مساء األربعاء، في إطار صفقة اإلفراج ات أفرج عنيـ نيفمسطين سورية و معتقمة بينيـ 

عف المبنانييف التسعة الذيف كانوا مختطفيف في أعزاز السورية مقابؿ اإلفراج عف طياريف تركييف خطفا 
"، أورد المركز أسماء فيسبوؾوعمى صفحتو الرسمية عمى موقع التواصؿ االجتماعي " بالمقابؿ في لبناف.

 .عنيف مف سجوف النظاـ السوري يـو أمس إلفراجامعتقمة قاؿ إنو تـ  
 //الحياة، لندن، 

 
 ُتصدر دورية شيرية لفضح ممارسات االحتال العربية الدول جامعة 
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أصدر قطاع فمسطيف واألراضي العربية المحتمة في الجامعة العربية العدد  العزب الطيب الطاىر: -القاىرة 
 ص برصد وفضح االنتياكات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني وحقوقو.األوؿ مف دورية فمسطيف التي تخت

وقاؿ السفير محمد صبيح، األميف العاـ المساعد لدى الجامعة لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة، 
إف اإلصدار يستيدؼ توجيو رسالة إلى العالـ ترصد عبر الدوائر المختمفة خاصة غير الفمسطينية 

أيضا االنتياكات الخطرة، التي تمارسيا سمطات االحتالؿ، المخالفة لحقوؽ اإلنساف الدولية بحؽ  واإلسرائيمية
أبناء الشعب الفمسطيني. وأوضح أف المجمة التي ستصدر بشكؿ دوري كؿ شير تضع أماـ الرأي العاـ 

لي وجميع حقوؽ الدولي ما يتعرض لو الشعب الفمسطيني مف ممارسات وانتياكات خطرة تنتيؾ القانوف الدو 
 اإلنساف، ومنيا الحؽ في تقرير المصير، والحؽ في الحياة، والحؽ في السكف، والحؽ في التعميـ والعبادة.

 //الحياة، لندن، 
 
 ضغط عمى نتنياىو لمتقدم في المفاوضات بشأن المسائل الجوىريةيكيري : معاريف 

وزير الخارجية األميركي  أف إسرائيميةصادر صحفية ذكرت م :وكاالت -الحياة الجديدة  -القدس المحتمة 
بنياميف نتنياىو خالؿ اجتماع عقد بينيما أمس األوؿ،  اإلسرائيميجوف كيري طمب مف رئيس الوزراء 

ساعات في روما بالمضي قدما في المفاوضات مع الجانب الفمسطيني خاصة حوؿ القضايا  واستمر 
مب مف نتنياىو خالؿ االجتماع التوضيح بأنو مستعد لمتحرؾ مع كيري ط أفوأضافت المصادر  الجوىرية.

الرئيس محمود عباس باتجاه بحث وحؿ القضايا الجوىرية مثؿ الحدود والكتؿ االستيطانية ووادي األردف 
كيري شدد الضغط عمى نتنياىو لمتقدـ في  أفوذكرت صحيفة "معاريؼ"  والمعابر الحدودية مع األردف.

يفيـ أيف يقؼ كؿ  أفالصحيفة: "أثناء المقاء طمب كيري  وأضافتلمسائؿ الجوىرية. المفاوضات بشأف ا
نتنياىو والرئيس عباس أخذا عمى عاتقييما مخاطر في الماضي وأف الوفديف  أفوذكر كيري  طرؼ".

 مرة. التقيا حتى اآلف  واإلسرائيميالفمسطيني 
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 اإلسرائيميمميون دوالر تبرعات لمجيش  عشرينتجمع  يةأمريكمنظمة  

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية أف منظمة "أصدقاء الجيش  :سما -القدس المحتمة 
الواليات المتحدة أقامت، مساء أمس األربعاء، حفاًل لعائالت الجنود اإلسرائيمييف المقيميف فى  في" اإلسرائيمي

 .اإلسرائيمياألمريكية، وذلؾ لجمع التبرعات المالية لمجيش  والية "لوس أنجموس"
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أف المنظمة األمريكية تقيـ سنويًا حفؿ تكريـ لعائالت الجنود الذيف يخدموف 

، األمريكياالقتصاد  في، بمشاركة المئات مف رجاؿ األعماؿ الذيف ليـ التأثير القوى اإلسرائيميالجيش  في
 .اإلسرائيميالجيش  فيوقادة كبار  ممثميتة إلى أف الحفؿ شارؾ فيو أيضًا عدد مف الف

، وكاف اإلسرائيميمميوف دوالر دعمًا لجنود الجيش  وأضافت "يديعوت"، أف التبرعات تجاوزت ىذا العاـ 
 وف دوالر.ممي تبرع بػ والذيأحد أبرز المتبرعيف الحاخاـ ميخائيؿ أكشتايف، رئيس صندوؽ الصداقة، 

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 

 عباس لممصالحة بين الفمسطينيين تدعواشتون  
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، كاتريف آشتوف، الخميس، لممصالحة األوروبيدعت وزيرة خارجية االتحاد  :القدس دوت كوـ - بروكسؿ
 بيف الفمسطينييف، وذلؾ اثر لقائيا في بروكسؿ، الرئيس محمود عباس.

"المصالحة بيف الفمسطينييف تشكؿ عنصرا ميما  إفبعد محادثات مع الرئيس عباس  شتوف في بيافأوقالت 
 حؿ الدولتيف". إلىلوحدة دولة فمسطينية مستقبمية ولمتوصؿ 

وفي الدوحة بشير  وبقيت اتفاقات المصالحة بيف الفمسطينييف الموقعة في القاىرة بشير نيساف/ابريؿ 
وبحسب استطالع لمرأي نشر الشير الماضي، ال يزاؿ الرأي العاـ  حبرا عمى ورؽ. فبراير  شباط/

 .الفمسطيني متشائما حياؿ فرص المصالحة بيف فتح وحماس التي تحكـ قطاع غزة منذ العاـ 
 //القدس، القدس، 

 يدين "معاداة السامية" فرنسيسالبابا  
لمعاداة السامية بجميع أشكاليا، ونقمت )إذاعة وكاالت: أعرب البابا فرنسيس عف إدانة الكنيسة الشديدة 

الفاتيكاف( عف البابا، قولو أثناء استقبالو في حاضرة الفاتيكاف وفدًا مف مركز سيموف فيزنتاؿ الييودي الناشط 
في مجاؿ الدفاع عف حقوؽ اإلنساف، إف "ىذا المقاء كاف قد تـ تحديده بالفعؿ مف قبؿ سمفي بنديكتوس 

 طمبتـ منو أف يسمح لكـ بزيارتو، والذي نخّصو دائمًا بأفكارنا وصمواتنا". السادس عشر، الذي
ذ أعرب البابا عف إدانة الكنيسة لجميع أشكاؿ العنصرية، شدد عمى ضرورة "مكافحة جميع أشكاؿ  وا 
العنصرية والتعصب ومعاداة السامية، والحفاظ عمى ذكرى المحرقة، وتعزيز التفاىـ المتبادؿ مف خالؿ 

، معتبرًا أنو "حيث أشكالياودعا إلى مواجية مشكمة التعصب بكؿ  ئة وااللتزاـ بالخير االجتماعي".التنش
 تيمش وتضطيد أقمية بسبب معتقداتيا الدينية أو العرقية، يكوف خير المجتمع بأكممو في خطر".

 //الوفد، الجيزة، 
 
 مخيماتيم ساحة حربنزحوا بعدما صارت من فمسطينيي سورية  اً ألف 270:غراندي 

يعيشو  "مأسوي"تحّدث المفوض العاـ لوكالة )أونروا(، فيميبي غراندي، عف وضع : كميؿ الطويؿ -لندف 
 "ساحة قتاؿ"إف نصفيـ نزح مف المخيمات في سورية بعدما باتت "الالجئوف الفمسطينيوف في سورية، قائاًل: 

في لندف، أف  "الحياة"كاف يتحدث في مقابمة مع . وكشؼ غراندي الذي "بيف القوات الحكومية والمعارضة
نتيجة الحروب المتكررة في قطاع غزة لتدريب  "خبراء طوارئ"أرسمت عددًا مف موظفييا الذيف باتوا  "أونروا"

موظفي الوكالة الدولية في سورية، ألف ىؤالء لـ يسبؽ ليـ أف عاشوا في ظروؼ معارؾ كالتي تشيدىا 
الفمسطينييف في سورية عاشوا في استقرار لوقت طويؿ. فقد كانوا "غراندي أف وأوضح  مخيماتيـ حاليًا.

ىناؾ بطريقة جيدة. ولكف، عندما اندلعت الحرب ىناؾ  "أونروا". وقد عممت موضع ترحيب منذ 
ساورنا القمؽ، كأي طرؼ آخر. غير أف شيئًا لـ يحصؿ في البداية لمخيمات الفمسطينييف التي تتوزع عمى 

أو  بدأ الصراع يشمؿ ىذه المواقع أكثر فأكثر. وُنقّدر اآلف أف  قعًا. ولكف، مع نياية عاـ مو  
( باتت ساحة قتاؿ: المعارضة في وسطيا والقوات الحكومية مف حوليا. مواقع )مف بيف المخيمات الػ 

قع بسبب القتاؿ، فإننا ال معظـ الناس ىناؾ يحاولوف الفرار. وبما أننا ال نستطيع الوصوؿ إلى ىذه الموا
اعتمادًا عمى خبرتنا ومعرفتنا  -نعرؼ تحديدًا عدد الفمسطينييف الذي غادر المنازؿ، ولكننا نقّدر ببساطة 

ألؼ  أف الذيف غادروا ىـ نصؼ السكاف. فإذا كاف عدد الفمسطينييف المسجميف في سورية  -باألرض 
ألفًا غادروا سورية  مف مكانو. ومف بيف ىؤالء قرابة نزح  -ألفًا   -شخص فيذا يعني أف نصفيـ 
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ألفًا   حوالي -كميًا ليصبحوا الجئيف لممرة الثانية بعدما كانوا يعيشوف في سورية كالجئيف. ومعظـ ىؤالء 
إلى أف  "أونروا"وأشار المفوض العاـ لػ ."ذىب إلى لبناف وىو بمد ليس سياًل أصاًل عمى الفمسطينييف -

 تواصؿ جيدىا لكي تشّغؿ المدارس التي تديرىا )"عمى رغـ الحرب في سورية، ما زالت  الوكالة،
عيادة(. لقد أصبح العمؿ فييا أصعب، ولكف العمؿ في سورية ككؿ أصبح  مدرسة( والعيادات الطبية )

 . "أكثر خطورة بسبب انعداـ األمف
 //الحياة، لندن، 

 
 بإسقاط التيم عن محاٍم فمسطيني "ائيلإسر "" تطالب الدولية"العفو  

طالبت منظمة العفو الدولية، أمس، سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بإسقاط جميع التيـ الموّجية : )يو بي آي(
 ضد المحامي الفمسطيني في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، أنس البرغوثي، بعد إخالء سبيمو بكفالة.

اإلسرائيمية أمر بإخالء سبيؿ البرغوثي بكفالة بسبب وقالت المنظمة إف قاضي محكمة عوفر العسكرية 
اعترافات مف معتقميف آخريف اسُتخدمت كدليؿ إلثبات أنو ال يشّكؿ تيديدًا أمنيًا منذ توجيو اتيامات بحقو 
تتعمؽ بأنشطة مزعومة قبؿ أكثر مف عاـ. وأضافت أف البرغوثي، المحامي في مؤسسة الضمير لرعاية 

أيموؿ الماضي عمى نقطة  سبتمبر/ ، اعتُقؿ مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي في األسير وحقوؽ اإلنساف
أياـ باالنتماء لمجبية الشعبية لتحرير  تفتيش شماؿ بيت لحـ في األراضي الفمسطينية المحتمة، واُتيـ بعد 

 فمسطيف، وقيادة لجنة لتنظيـ المظاىرات. 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 تدين بشدة منع تل أبيب وفد برلماني أوروبي من زيارة غزة         "الحممة األوروبية"  

 اإلسرائيميالخميس باف سمطات االحتالؿ  أمسمصادر فمسطينية متعددة  : أكدتوليد عوض -راـ اهلل 
 موجة مف التنديد واالستنكار. أثارالذي  األمرمف زيارة قطاع غزة،  أوروبيامنعت وفدا برلمانيا 

بشدة منع الوفد البرلماني األوروبي  "الحممة األوروبية لرفع الحصار عف غزة"ه أدانت وفي ذلؾ االتجا
المكّوف مف ستة نواب، مف الوصوؿ إلى قطاع غزة المحاصر، في زيارة رسمية كانت مقررة مطمع األسبوع 

 . المقبؿ، لالطالع عمى الواقع اإلنساني الصعب الذي يعانيو الفمسطينيوف جراء اشتداد الحصار
مف جانبيا، عّبرت رئيسة الوفد البرلماني األوروبي اينير كوستيو عف استيجانيا لقرار السمطات اإلسرائيمية، 

أف  إلىوقالت إنيا أصيبت بخيبة أمؿ مف قرار سمطات االحتالؿ منع زيارة رسمية لموفد إلى القطاع، مشيرة 
منوىة إلى أنو رغـ تدخالت رئيس البرلماف الزيارة كانت تحظى بدعـ كامؿ مف رئيس البرلماف األوروبي، 

تصر عمى  اإلسرائيميةاألوروبي وبرلمانييف آخريف لحث تؿ أبيب عمى التراجع عف قرارىا، إال أف السمطات 
 منع الوفد مف زيارة غزة. 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 زعيماً  وكالة األمن القومي األميركية تنصتت عمى  
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البريطانية، أمس، نقاًل عف وثائؽ سرية سّربيا المستشار السابؽ في  "غاردياف"حيفة ذكرت ص: )أ ؼ ب(
 األميركيةالقومي  األمفسمـ وكالة  األميركية اإلدارةادوارد سنودف، أف مسؤواًل في  األميركيةاالستخبارات 

  زعيمًا حوؿ العالـ لمتنصت عمييا. قائمة بأرقاـ ىواتؼ  "اف اس ايو"
تحقؽ في معمومات عف  أنيا األلمانيةالحكومة  إعالفؼ عف ىذه المعمومات الجديدة غداة ويأتي الكش

  .األميركيةتعّرض الياتؼ النقاؿ لممستشارة أنجيال ميركؿ لمتنصت مف جانب االستخبارات 
كانت الواليات المتحدة تجسست في السابؽ عمى اتصاالت المستشارة  إذاالقوؿ ما  األبيضورفض البيت 

 مع برليف. دبموماسية أزمةميركؿ وذلؾ في أوج  إنجيال لمانيةاأل
واشنطف،  إلى "اتيامات محددة وجيت"وقاؿ المتحدث باسـ البيت األبيض جاي كارني أنو لف يعمؽ عمى 

 ."الواليات المتحدة ال تراقب ولف تراقب اتصاالت المستشارة" أف إعالنووذلؾ غداة 
 //السفير، بيروت، 

 
 

 سرائيمية ومعضمة السام المستعصيالفمسطينية اإل اوضاتالمف 60
 د. سنية الحسيني
معطيػػػات عديػػػدة كانػػػت تشػػػير منػػػذ البدايػػػة بحتميػػػة فشػػػؿ ىػػػذه المفاوضػػػات، فػػػالرفض الشػػػعبي والحزبػػػي لػػػدى 
الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف يتجمػػى بوضػػوح، والتنػػاقض فػػي المواقػػؼ التفاوضػػية المفصػػمية بػػيف الطػػرفيف ظػػاىر 

يكف مف قبؿ، واألوضاع االقميمية المحيطة في أسوأ حاالتيػا، إال أنػو بعػد مسػاعي متكػررة ومحػاوالت  كما لـ
جبػػػػارة، خصوصػػػػًا بالضػػػػغط عمػػػػى الطػػػػرؼ الفمسػػػػطيني، اسػػػػتطاعت الواليػػػػات المتحػػػػدة إحيػػػػاء عمميػػػػة السػػػػالـ 

وف اختراقػا، فيػؿ سػتعتمد الفمسطينية اإلسرائيمية، العالقة منذ أكثر مف ثالث سنوات، في إنجاز اعتبػره المتػابع
الواليػػات المتحػػدة عمػػى مقاربػػة الضػػغط لفػػرض الحمػػوؿ، خصوصػػًا عمػػى الطػػرؼ الفمسػػطيني، التػػي اعتمػػدتيا 
بالفعػػػؿ الحيػػػاء عمميػػػة التفػػػاوض، أـ أف الواليػػػات المتحػػػدة سػػػتفقد حميفػػػًا جديػػػدًا ليػػػا فػػػي المنطقػػػة، فػػػي اخفػػػاؽ 

 إضافي لسياستيا الخارجية فييا؟ 
بمكافػػػآت سػػػخية اسػػػتخدمتيا الواليػػػات المتحػػػدة الحيػػػاء المفاوضػػػات بػػػيف الفمسػػػطينييف  ضػػػغوط كبيػػػرة ووعػػػود

واالسرائيمييف، خصوصًا عمى الطرؼ الفمسطيني، الذي قدـ تنازالت متعددة، وغير مفيومػة، مػف أجػؿ العػودة 
إلػػػى طاولػػػة المفاوضػػػات. يػػػأتي ذلػػػؾ فػػػي ظػػػؿ عػػػدـ المعارضػػػة اإلسػػػرائيمية، حتػػػى فػػػي عيػػػد رئػػػيس الػػػوزراء 

إلسػػػػرائيمي الحػػػػالي بنيػػػػاميف نتيػػػػاىو، خػػػػوض غمػػػػار مفاوضػػػػات عبثيػػػػة، ال تحػػػػرز النتػػػػائج، طالمػػػػا أف تمػػػػؾ ا
المفاوضػػات ال تشػػترط تجميػػدًا لالسػػتيطاف، فػػانخراط إسػػرائيؿ فػػي المفاوضػػات مػػع الفمسػػطينييف يجنبيػػا عتػػاب 

 الحمفاء الغربييف.
 

 الفمسطينيون وتنازالت إحياء المفاوضات:
ف الضػػعؼ واالنشػػغاؿ العربػػي لػػـ تشػػيدىا المنطقػػة مػػف قبػػؿ، والجمػػود السياسػػي فػػي فػػي ظػػؿ سػػيادة حالػػة مػػ

االراضي الفمسطينية المحتمة، والرفض الشعبي والفصائمي الفمسطيني الواسع الحياء عمميػة المفاوضػات، فػال 
لـ  فصائؿ منظمة التحرير راضية، وال حركتي حماس والجياد مؤيدة، والتمممؿ الشعبي الضعيؼ في فمسطيف

يتحػػرؾ إال تعبيػػرًا عػػف رفػػض المفاوضػػات أو االنقسػػاـ، دخمػػت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية عمميػػة التفػػاوض. 
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وقػػدـ الفمسػػػطينيوف أوؿ مبػػادرة مػػػف مبػػادرات حسػػػف النوايػػا الحيائيػػػا، وذلػػؾ بعػػػدـ التصػػعيد ضػػػد إسػػرائيؿ فػػػي 
ة الخطػػاب الفمسػػطيني، وعػػدـ اجتمػػاع الجمعيػػة العامػػة الػػذي انعقػػد فػػي ايموؿ/سػػبتمبر الماضػػي، وتخفيػػؼ لغػػ

المضػػي قػػدمًا فػػي االنتسػػاب إلػػى المنظمػػات الدوليػػة المختمفػػة، الػػذي كػػاف مػػف المقػػرر أف يبػػدأه الفمسػػطينيوف 
خػػػالؿ ىػػػذه الفتػػػرة. وقػػػد تكػػػوف الواليػػػات المتحػػػدة لجػػػأت إلػػػى إحيػػػاء المفاوضػػػات مػػػف أجػػػؿ تخفيػػػؼ الضػػػغط 

المنظمػػػات الدوليػػػة، وازداد ذلػػػؾ الحاحػػػًا بعػػػد قػػػرار السياسػػػي الفمسػػػطيني عمػػػى إسػػػرائيؿ فػػػي الجمعيػػػة العامػػػة و 
 المقاطعة األوروبي لكؿ ما ىو قائـ عمى المستوطنات االسرائيمية. 

انخرط الفمسطينيوف ىذه المرة فػي خضػـ العمميػة التفاوضػية، مػف دوف شػرطيـ السػابؽ بضػرورة تجميػد كامػؿ 
وض طػػواؿ السػػنوات الػػثالث الماضػػية، لالسػػتيطاف خػػالؿ المفاوضػػات، وىػػو الشػػرط الػػذي عطػػؿ عمميػػة التفػػا

بسػػبب رفػػض إسػػرائيؿ االلتػػزاـ بػػذلؾ الشػػرط، األمػػر الػػذي أحػػرج الواليػػات المتحػػدة فػػي حينػػو. ومػػع السػػاعات 
االولى لالعالف االمريكي عف اسػتئناؼ المفاوضػات، أعمنػت إسػرائيؿ عػف بنػاء ألػؼ ومئتػي وحػدة اسػتيطانية 

لمحتمتػػيف. ومػػع بػػدء المفاوضػػات أكػػدت الحكومػػة اإلسػػرائيمية أف جديػػدة فػػي الضػػفة الغربيػػة والقػػدس الشػػرقية ا
الػػذي ييػػدؼ إلػػى فصػػؿ  E1المفاوضػػات لػػف تػػؤثر عمػػى مخططاتيػػا فػػي البػػدء بتنفيػػذ المشػػروع االسػػتيطاني 

 شماؿ الضفة الغربية عف جنوبيا، ويعقد امكانية إقامة دولة فمسطينية ذات إقميـ متصؿ. 
قػرر نتنيػاىو أف يػدرج تسػع مسػتوطنات مػف أصػؿ عشػريف بمػدة جديػدة وبعد نحو اسبوعيف مػف ذلػؾ االعػالف 

عمػػػى سػػػمـ االولويػػػات لمشػػػاريع ذات أىميػػػة وطنيػػػة عميػػػا، ومنحيػػػا امتيػػػازات خاصػػػة، حسػػػب قػػػانوف النجاعػػػة 
االقتصػػادية اإلسػػرائيمي. وتفيػػد مصػػادر إسػػرائيمية مطمعػػة أف االسػػتيطاف االسػػرائيمي فػػي االراضػػي الفمسػػطينية 

 خالؿ العاـ الحالي عنو في العاـ الماضي.  %41اد المحتمة قد إزد
جػػاءت الموافقػػة الفمسػػطينية عمػػى خػػوض غمػػار المفاوضػػات ىػػذه المػػرة بػػدوف التػػزاـ إسػػرائيمي بالتفػػاوض عمػػى 

، وىػو التػزاـ اسػتطاع الفمسػطينيوف تحصػيمو مػف االسػرائيمييف فػي مفاوضػات سػابقة، 0634أساس حدود عاـ 
رائيمي األسػػبؽ أولمػػرت. وكػػاف جػػوف كيػػري قػػد أكػػد لمفمسػػطينييف بػػأف التفػػاوض خػػالؿ عيػػد رئػػيس الػػوزراء االسػػ
، بينمػػا أكػػد لالسػػرائيمييف أنػػو ال يمكػػف اغفػػاؿ التطػػورات الواقعيػػة عمػػى 0634سػػيكوف عمػػى أسػػاس حػػدود عػػاـ 

أساسػػًا لمحػػؿ. ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ التنػػاقض فػػي التصػػريحات  0634األرض، وعػػدـ امكانيػػة أف تكػػوف حػػدود 
ة، اسػػتغالؿ الجػػانبيف االمريكػػي واالسػػرائيمي الموافقػػة الفمسػػطينية المسػػبقة عمػػى مبػػدأ تبػػادؿ االرض، االمريكيػػ

والمرونة الفمسطينية بشأف امكانية بقاء كتؿ استيطانية كبرى ضمف السػيادة االسػرائيمية، ألنػو فػي ىػذه الحالػة 
قضية العالقة في البحث في نسبة ، وتبقى ال0634لف تكوف نتائج المفاوضات منسجمة تمامًا مع حدود عاـ 

 ذلؾ التبادؿ، وتحديد تمؾ الكتؿ.
ويعػػػد االلتػػػزاـ الػػػذي أعطػػػاه المفػػػاوض الفمسػػػطيني بامكانيػػػة التبػػػادؿ خطػػػأ تاريخيػػػا، فقػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة 

، كما أف إسرائيؿ قػد 0634وغالبية دوؿ العالـ، تقر بالشرعية لمفمسطينييف عمى جميع االراضي المحتمة عاـ 
انسحبت مف جميع المستوطنات المقامة في سػيناء بعػد اتفاقيػا مػع مصػر، وانسػحبت مػف جميػع مسػتوطناتيا 
المقامة في قطاع غزه، وأعطت اشارات بامكانية انسػحابيا مػف جميػع المسػتوطنات المقامػة فػي الجػوالف، فػي 

ؿ إحيػاء المفاوضػات األخطػر حاؿ تـ توقيع اتفاؽ مع سورية. ويعتبر التنػازالف الفمسػطينياف السػابقاف مػف أجػ
 ألنيما يتعمقاف مباشرة في صميـ قضايا الحؿ النيائي، خصوصًا قضيتي الحدود والقدس. 

إسرائيميا لتقديـ عرض أو فرض حؿ يقـو عمى أساس إقامة دولة فمسطينية  –يبدو أف ىناؾ مخططا أمريكيا 
مسطيني في الجمعية العامة، أنػتج حالػة دوليػة منقوصة سياسيًا ومدعومة اقتصاديًا. فاالختراؽ الدبموماسي الف
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باتت تستدعي إقامة الدولة الفمسطينية فعميًا عمى األرض، إال أف إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة تريػداف أف تبقػى 
تمؾ الدولة ضمف حدود تنتقص مف سيادتيا، ال تختمؼ في جوىرىا عف واقع السمطة الفمسطينية اليوـ. فجاء 

اقتصادية يجري اعدادىا بالتعاوف مع ممثؿ المجنة الرباعية توني بمير، تتضمف ضخ حديث كيري عف خطة 
أربعػػة مميػػارات دوالر فػػي االقتصػػاد الفمسػػطيني، بمػػا ينسػػجـ تمامػػًا مػػع دعػػوة البنػػؾ الػػدولي ألوؿ مػػرة بضػػرورة 

لتػي تسػيطر استغالؿ الجانب الفمسطيني لمشػاريع فػي االراضػي الفمسػطينية المحتمػة المصػنفة بمنػاطؽ )ج( وا
إسرائيؿ عمييػا سػيطرة تامػة، لتطػوير االقتصػاد الفمسػطيني ومنحػو قػدرة عمػى االكتفػاء الػذاتي، كمػا ال ينفصػؿ 
ذلػػػػؾ بػػػػالطبع عػػػػف اشػػػػتراط الواليػػػػات المتحػػػػدة بػػػػأف يبقػػػػى كػػػػؿ ذلػػػػؾ رىػػػػف التوصػػػػؿ التفػػػػاؽ بػػػػيف الفمسػػػػطنييف 

 واالسرائيمييف.
 
 

 سيةالموقف اإلسرائيمي من المفاوضات والقضايا الرئي
عمى الجانب اآلخر لـ تقػدـ إسػرائيؿ تنػازالت ذات قيمػة لػدخوليا المفاوضػات، كمػا أنػو ال توجػد أيػة معطيػات 
تفيد بجدية الطرؼ االسرائيمي في التفػاوض، سػواء قبػؿ الخػوض فييػا أو خػالؿ المفاوضػات نفسػيا. فمػـ تتعػد 

ضػػمف اجػػراءات بنػػاء الثقػػة، كػػاالفراج تنػػازالت الطػػرؼ االسػػرائيمي لمػػدخوؿ إلػػى المفاوضػػات الحاليػػة أف تكػػوف 
عف األسرى الذيف أسروا قبؿ اتفاقية أوسمو، وتسييؿ حياة الفمسطينييف، ورفع عدد مف الحواجز، وزيادة كمية 

 توريد المياه لمضفة الغربية ومضاعفتيا لقطاع غزة. 
قبػػػػؿ أف تبػػػػدأ وفػػػػي ظػػػػؿ خالفػػػػات لػػػػف تنتيػػػػي، بػػػػيف الطػػػػرفيف المتفاوضػػػػيف االسػػػػرائيمي والفمسػػػػطيني، بػػػػدأت 

المفاوضات، حوؿ جدوؿ أعماليا، أصر االسرائيميوف عمى أف تبدأ المفاوضات بممؼ االمف، عمى أساس أف 
االعتبػػارات األمنيػػة ىػػي المحػػدد لممػػؼ الحػػدود، فػػي انكػػار تػػاـ لكػػؿ مػػا تػػـ التوصػػؿ إليػػو مػػف تفاىمػػات سػػابقة 

اإلسرائيمي، كمفت واشنطف الرجؿ الثاني  وباقرار تاـ بالموقؼ أبو مازف.  -بصدده، خالؿ مفاوضات أولمرت
في القيادة المركزية األمريكية حوؿ الشرؽ األوسػط جػوف آلػيف الوسػاطة بػيف الطػرفيف الفمسػطيني واالسػرائيمي 
في مواضيع االمػف، ضػمف فريػؽ يضػـ عشػريف خبيػرا ينتشػروف فػي اسػرائيؿ، وواشػنطف وعمػاف وممثمػيف عػف 

والمخػػػابرات االسػػػرائيمية. وكمػػػؼ الفريػػػؽ بمناقشػػػة المخػػػاوؼ االمنيػػػة شػػػعبة التخطػػػيط فػػػي الجػػػيش االسػػػرائيمي 
االسرائيمية واالىتماـ بالجوانػب التكتيكيػة واالسػتراتيجية األمنيػة بػالفترة االنتقاليػة المتوقعػة بػيف الوضػع الحػالي 

لتكػوف  والمستقبمي، وكػذلؾ االوضػاع المسػتقبمية فػي المنطقػة، وتوقػع التطػورات فػي مػدى ثالثػيف سػنة قادمػة،
وبعد مرور ما يزيد عف شػيريف والتئػاـ أكثػر مػف سػبعة لقػاءات، سػخرت  جزءا مف أي اتفاؽ لموضع النيائي.

جميعًا لمناقشة الممؼ األمني عمقت المفاوضات بمجػرد فػتح ممػؼ الحػدود وتحديػد نسػب التبادليػة، بنػاء عمػى 
ويػرفض  مف دوف تحديد لنسػب التبػادؿ.االصرار الفمسطيني. ويريد الطرؼ االسرائيمي التفاوض عمى الحدود 

نتنيػػاىو فػػي إطػػار ىػػذه المفاوضػػات االقػػرار عمومػػًا بحػػؽ الالجئػػيف الفمسػػطينييف، بػػؿ يشػػترط اقػػرارًا فمسػػطينيًا 
بييودية الدولة، بما يمغي حؽ الالجئيف عمومًا، ويعرض الوجود العربي في إسرائيؿ لمخطر. وفي مفاوضػات 

يمي األسػػػبؽ اييػػػود بػػػاراؾ عمػػػى عػػػودة عشػػػرة آالؼ الجػػػئ فمسػػػطيني إلػػػى كامػػػب ديفيػػػد وافػػػؽ الػػػرئيس االسػػػرائ
إسػػرائيؿ، كمػػا وافػػؽ أولمػػرت فػػي مفاوضػػاتو مػػع الفمسػػطينييف عمػػى عػػودة خمسػػيف ألػػؼ الجػػئ فمسػػطيني عمػػى 
مػػدار خمػػس سػػنوات، فػػي إقػػرار بحػػؽ الالجئػػيف فػػي العػػودة إلػػى ديػػارىـ. وتتفػػؽ الرؤيػػة األمريكيػػة مػػع الموقػػؼ 



 
 
 

 
 

 

           36ص                                    3106العدد:            55/01/5103 الجمعة التاريخ:
 

ي بخصػػوص قضػػية الالجئػػيف، حيػػث تصػػر االدارة األمريكيػػة عمػػى ضػػرورة االقػػرار بييوديػػة اإلسػػرائيمي الحػػال
 الدولة اإلسرائيمية. 

كما يصر اإلسرائيميوف في إطار ىذه المفاوضات عمى بقاء القوات اإلسرائيمية لفترات غير محددة أو طويمة، 
مرت في مفاوضات سابقة عمى بقاء قوة عمى الحدود الفمسطينية االردنية في منطقة الغور. في حيف وافؽ أول

حػػوؿ دولػػة  0662ثالثػػة فػػي تمػػؾ المنطقػػة. وقػػد ينسػػجـ مػػا تعرضػػو إسػػرائيؿ اليػػـو مػػع مػػا طرحػػو نتنيػػاىو عػػاـ 
فمسطينية منقوصة، منزوعة السالح، ال تسيطر عمى الحدود مع إسػرائيؿ، وال تسػيطر إسػرائيؿ عمػى سػكانيا. 

ف تقديـ تنازالت لمفمسطينييف في إطار العممية التفاوضية، فباإلضافة وتمتمؾ إسرائيؿ حصانة داخمية تعفييا م
إلى تأثير الرأي العاـ القادر عمى إسقاط الحكومة، والمطالبة بانتخابات مبكرة، في حاؿ تقديميا تنازالت غير 

ة القادمػػة، مرغػػوب فييػػا، يشػػترط االسػػتفتاء الػػذي تعمػػؿ الكنيسػػت عمػػى إقػػراره بقػػراءة نيائيػػة خػػالؿ االيػػاـ القميمػػ
 عمى موافقة الرأي العاـ باألغمبية عمى أي اتفاؽ مع الفمسطينييف. 

يتضح مف المعطيات السابقة أف إسرائيؿ دخمت المفاوضات الحالية بدوف أف تحمؿ في جعبتيػا أيػة تطػورات 
قػػؼ فػػي المواقػػؼ التفاوضػػية مػػع الفمسػػطينييف، بػػؿ عمػػى العكػػس مػػف الواضػػح اف مواقفيػػا أكثػػر تصػػمبًا مػػف موا

حكومات إسرائيمية سابقة، في ظؿ صػعوبة تغييػر تمػؾ المواقػؼ وانفتاحيػا فػي ظػؿ الحكومػة اليمينيػة القائمػة، 
 واتجاه الرأي العاـ اإلسرائيمي الحالي. 

 
 الخاصة

رغـ أىمية عمميػة السػالـ االسػرائيمية الفمسػطينية بالنسػبة لػالدارات األمريكيػة المختمفػة، لدرجػة جعمػت الػبعض 
سألة تتعمؽ باألمف القومي األمريكي، إال أنيا لـ تنجح قػط فػي حػؿ معضػمة السػالـ. وتبػيف التجربػة يعتبرىا م

أف الواليػػات المتحػػدة ال تمجػػأ إلػػى احيػػاء تمػػؾ العمميػػة إال إذا استعصػػت عمييػػا ممفػػات السياسػػة الخارجيػػة التػػي 
مػػف الفتػػرة الرئيسػػية الثانيػػة لػػرئيس  أولتيػػا اىتماميػػا، لتحويػػؿ االنتبػػاه إلػػى اتجػػاه آخػػر، أو خػػالؿ الجػػزء األخيػػر

يبحث عف امكانية تحقيؽ انجاز في الوقت الضائع. ويبدو أف الواليات المتحػدة قػد لجػأت إلػى إحيػاء العمميػة 
التفاوضػػية ىػػذه المػػرة تحػػت ضػػغط العػػامميف معػػًا. فالسياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ االوسػػط 

قاتيػػا تعقيػػدأ واضػػطرابًا بػػدوؿ المنطقػػة، خصوصػػًا فػػي إطػػار تصػػػاعد أصػػيبت بانتكاسػػة كبػػرى، وازدادت عال
تطورات أحداث الثورات العربية، وتدخؿ قوى جديدة إلى المعادلػة السياسػية فػي المنطقػة. ولػـ يتبػؽ مػف عمػر 
ادارة الػػػرئيس أوبامػػػا، إال ثػػػالث سػػػنوات ميػػػددة بعػػػدـ االنجػػػاز. فانتخابػػػات الكػػػونجرس قريبػػػة وقػػػد يػػػنجح فييػػػا 

يػػوف، كمػػا أنػػو بعػػد انتيػػاء األشػػير التسػػعة مػػف عمػػر المفاوضػػات الحاليػػة، سػػيركز الجيػػاز السياسػػي الجميور 
األمريكي عمى االنتخابات المتوسػطة التػي سػتجري فػي نػوفمبر مػف العػاـ القػادـ، ويصػبح عمػى إثرىػا الػرئيس 

داث انجػاز سياسػي. بػات أوباما عاجزا سياسيًا، فالمفاوضات الحاليػة تعػد الفرصػة االخيػرة لمػرئيس أوبامػا الحػ
مف الواضح لمفمسطينييف أف الوسيط األمريكي لـ يعد وسيطًا مناسبًا أو مقبواًل ليكوف وسػيطًا فػي المفاوضػات 
بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف، ويبدو أف ىناؾ العديد مف البدائؿ التي تصمح اليـو ألف تتحمؿ مسؤولية تمػؾ 

كمػػا أنػػو بعػػد النجػػاح الفمسػػطيني  وبيػػيف أو الػػروس أو حتػػى الصػػينييف.الوسػػاطة، عمػػى رأسػػيا الممثميػػيف األور 
، بػػات مػػف الواضػػح األسػػاس الػػػذي 0634الدبموماسػػي بػػانتزاع اعتػػراؼ بالدولػػة الفمسػػطينية عمػػى حػػػدود عػػاـ 

سػػػتقـو عميػػػو أيػػػػة مفاوضػػػات قادمػػػػة، وبػػػدوف أي مسػػػػاومات، أو تعػػػديالت، إال أف اقتضػػػػت الضػػػرورة، وبعػػػػد 
سطيني، خصوصًا إف تعمؽ األمر بأسس شرعية تقر بيػا قػرارات الشػرعية الدوليػة وغالبيػة استفتاء الشعب الفم
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دوؿ العػػالـ. كمػػا أنػػو بػػات مػػف غيػػر المقبػػوؿ وقػػؼ المسػػاعي السياسػػية والدبموماسػػية الفمسػػطينية التػػي تجسػػد 
موصػػوؿ إلػػى الشػػرعية الفمسػػطينية، ألي سػػبب كػػاف، ألنيػػا باتػػت أحػػد إسػػتراتيجيات العمػػؿ الفمسػػطيني الميمػػة ل

 االستقالؿ.
 55/01/5103، القدس العربي، لندن
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 أسعد عبد الرحمف
فػػي المئػػة عمػػى التػػوالي( أف الفػػرص ضػػعيفة أو  36و 35َيعتبػػر أكثػػُر مػػف ثمثػػي اإلسػػرائيمييف والفمسػػطينييف )

نوات الخمػس المقبمػة، بحسػب اسػتطالع أجػري معدومة في قياـ دولة فمسطينية إلى جانػب إسػرائيؿ خػالؿ السػ
عامػًا عمػى توقيػع  51اإليطاليػة للنبػاء، بمناسػبة مػرور « آكػي»في يونيو الماضي. وفي مقػاؿ نشػرتو وكالػة 
مػػػف «. أف المجتمػػػع الػػػدولي ييػػػتـ فقػػػط بوجػػػود عمميػػػة سياسػػػية»اتفػػػاؽ أوسػػػمو، رأى الػػػدكتور صػػػائب عريقػػػات 

منػػذ إعػػالف المبػػادئ، حّققنػػا عػػودة القيػػادة الفمسػػطينية إلػػى األراضػػي » جانبيػػا، قالػػت الػػدكتورة حنػػاف عشػػراوي:
ألػؼ عائمػة، وبنػاء مؤسسػات فمسػطينية خاصػة، وبنػاء نظػاـ فمسػطيني إداري  311الفمسطينية، وعودة حوالي 

خسػػرنا الكثيػػر عمػػى صػػعيد األرض والمػػوارد والقػػدرات الفمسػػطينية الخاصػػة، »ثػػـ اسػػتطردت: لكننػػا «. خػػاص
ئيؿ بفػرض بنيػة تحتيػة معينػة، وتػـ تحويمنػا إلػى معػازؿ منفصػمة، حيػث باتػت المسػتوطنات كأنيػا وقامت إسػرا

 «.األساس، والوجود الفمسطيني ىو الجديد
سرائيميًا، أقّر أحد ميندسي تمؾ االتفاقات، الوزير األسبؽ   51أف نجد أنفسػنا بعػد »، قالئال: «يوسي بيميف»وا 

لكػف، ربمػا كػاف «. ـ حجج واىية بدال مف بنية منجزة، أمر مخيػب لممػاؿعامًا عمى توقيع اتفاقات أوسمو أما
كػازينو تػوني »، والتي كتبت فػي مقاليػا «عميرة ىاس»أبمغ وصؼ إسرائيمي ىو ما جاء بقمـ الكاتبة اليسارية 

ت كانت عشروف سنة مف لقاءات التنسيؽ، وتبدو التقارير وكأنيػا قػد ُنسػخ»تقوؿ: « بمير والسمطة الفمسطينية
مػػػف السػػػنة السػػػابقة مػػػع تغييػػػر التػػػاريخ فقػػػط. لكػػػف المعطيػػػات تتغيػػػر، وىػػػي تشػػػير صػػػراحة إلػػػى تػػػدىور آخػػػر 

(؛ 5100فػػػي المئػػػة عػػػاـ  00)قياسػػػًا بػػػػ 5105فػػػي المئػػػة عػػػاـ  3لالقتصػػػاد الفمسػػػطيني. كانػػػت نسػػػبة النمػػػو 
مميػوف عائمػة فػي  0.3فػي المئػة فػي غػزة(؛ ويوجػد  31فػي المئػة فػي الضػفة و 06فػي المئػة ) 55.3والبطالة 

فػي المئػة مػف العػائالت فػي  49؛ وحصػؿ 5100مميػوف عائمػة فػي عػاـ  0.3وضع عػدـ أمػف غػذائي قياسػًا بػػ
في المئة في الضفة عمى نوع ما مف المساعدة. وقد ذكر تقرير البنؾ الدولي ىذا العاـ القيود التػي  53غزة و

مػرة  05لالقتصاد الفمسطيني، بقػدر ال يقػؿ عػف تفرضيا إسرائيؿ باعتبارىا العامؿ الرئيس في الوضع السيئ 
 «.عف العاـ الماضي

واسػػتطرادًا منػػا فػػي إيػػراد الشػػيادات المنتقػػاة، نسػػجؿ أف الػػدكتور مصػػطفى البرغػػوثي، فػػي مقػػاؿ استخالصػػي 
أوسػػػػمو كػػػاف فشػػػال لمجانػػػػب »، يقػػػوؿ: «بعػػػد عشػػػػريف عامػػػًا مػػػف أوسػػػػمو... مػػػا الػػػذي يجػػػػب تعممػػػو؟»بعنػػػواف 

اسػتراتيجيا إلسػرائيؿ، ألف أحػد الطػػرفيف اسػتخؼ بالبعػد االسػتراتيجي لمصػراع، وظػف أنػػو  الفمسػطيني وانتصػاراً 
يسػػتطيع قيػػر االسػػتراتيجية بالتكتيػػؾ. ولعػػؿ أبػػرز معػػالـ ذلػػؾ، مػػا تػػـ مػػف تغييػػب كامػػؿ لمقػػانوف الػػدولي عػػف 

مػف تواطػؤ مجرى المفاوضات، وما حدث مف عدـ تكافؤ مطمؽ في الخبرة والقدرات بيف الجانبيف، ومػا جػرى 
مػف األطػراؼ الدوليػػة التػي رعػت وشػػجعت وزينػت عمميػة أوسػػمو، مػع أنيػا كانػػت تفيػـ فداحػة الكارثػػة التػي تػػـ 

مسػػػتقبؿ القضػػػية »مػػػف جانبػػػو، يقػػػوؿ ىػػػاني المصػػػري فػػػي مقػػػاؿ بعنػػػواف «. دفػػع المفاوضػػػيف الفمسػػػطينييف ليػػػا
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، ألف الفمسػطينييف لػو أجمعػوا ىناؾ نقص فػي التشػخيص«: »الفمسطينية بعد عشريف عامًا عمى اتفاؽ أوسمو
عمػػى رفػػض اتفػػاؽ أوسػػمو أو تجػػاوزه لتصػػرفوا بطريقػػة مغػػايرة عػػف تمػػؾ التػػي يتصػػرفوف بيػػا حاليػػًا، لػػيس ألف 
االتفاؽ لـ يعجز عف تحقيؽ أىدافيـ فقط، بؿ حقؽ أىداؼ اليميف اإلسرائيمي، بالرغـ مف أف أوسمو ُوق َع بأيػٍد 

ي اليمػيف متمسػكًا بأوسػمو، ألنػو يعفيػو مػف تقػديـ حػؿ نيػائي، ويمّكنػو مػف إسرائيمية يسارية، فذىب اليسار وبقػ
مواصػػػمة طريقػػػو االسػػػتعماري اإلجالئػػػي االسػػػتيطاني االحتاللػػػي العنصػػػري. فأوسػػػمو ال يػػػزاؿ حًيػػػا يػػػرزؽ، ألف 

اوز إسػػرائيؿ تريػػده كػػذلؾ؛ لضػػماف اسػػتمرار االلتزامػػات الفمسػػطينية فيػػو، أمػػا االلتزامػػات اإلسػػرائيمية فقػػد تػػـ تجػػ
 «.معظميا منذ زمف بعيد

إذف، ىػػؿ شػػّكؿ االتفػػاؽ فشػػال ذريعػػًا لحركػػة التحػػرر الػػوطني الفمسػػطينية؟ أـ أنػػو ال يػػزاؿ، كمػػا يقػػوؿ أنصػػاره، 
الػػذي البػػد مػػف المػػرور عبػػره إلػػى الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة رغػػـ قتامػػة الوضػػع الػػراىف؟ « الممػػر اإلجبػػاري»

يػػًا مػػع الفمسػػطينييف والعػػرب والمسػػمميف؟ لقػػد أصػػبح مػػف الواضػػح أف مػػا وىػػؿ تريػػد إسػػرائيؿ بالفعػػؿ سػػالمًا حقيق
نفذتػػو إسػػرائيؿ فػػي عيػػد اسػػحؽ رابػػيف )الػػذي تػػـ قتمػػو بسػػبب تفاىمػػات أوسػػمو( عػػادت الحكومػػات اإلسػػرائيمية 

 وتزداد الكتابات اإلسرائيمية والغربية والعربية الرصينة التي تستخمص أف ثمة نجاحاً  الالحقة عنو بؿ وأبطمتو.
بػػػاىرًا إلسػػػرائيؿ التػػػي انتزعػػػت االعتػػػراؼ الفمسػػػطيني بيػػػا، ثػػػـ اخترعػػػت مطالبتيػػػا التعجيزيػػػة مػػػف الفمسػػػطينييف 

، األمر الذي ما فتئ يردده نتنياىو، سواء في زيارتو األخيػرة لمواليػات المتحػدة أو «ييودية الدولة»االعتراؼ بػ
 «.بار إيالف»بعدىا، وقبؿ ذلؾ في خطاب لو بجامعة 

اتفاقية أوسمو، كما يرى كثيروف، قد باتت مرشػحة لمفشػؿ التػاـ، فػإف التسػاؤؿ الػذي يطرحػو كثيػر مػف  أما وأف
الفمسػػطينييف والعػػرب وغيػػرىـ ىػػو: مػػا ىػػي سػػبؿ وآفػػاؽ الخػػروج مػػف الورطػػة التػػي أوقعنػػا فييػػا أنفسػػنا بالتزامنػػا 

فيو؟! وكيػؼ يمكػف اسػتعادة الموقػؼ الحرفي ببنود ىذا االتفاؽ، بينما يكاد الجانب اإلسرائيمي يتجاوز كؿ بند 
السياسػػي الفمسػػطيني فػػي ضػػوء برنػػامج نضػػالي لممشػػروع الػػوطني يتوافػػؽ عميػػو الجميػػع؟ لعػػؿ الحػػؿ يكػػوف أوال 
بوقػػؼ المفاوضػػات الراىنػػة فػػي المحظػػة التػػي ال تحقػػؽ فيػػو إنجػػازًا وطنيػػًا لمفمسػػطينييف ضػػمف سػػقؼ األشػػير 

لالعتداءات واالنتياكات اإلسرائيمية المتواصمة بحؽ أوسمو نفسػو، التسعة المتفؽ عمييا. ذلؾ أف العدد الكبير 
وبحؽ المفاوضات الجارية عمى قدـ وساؽ )لكنيا تدور في فراغ(، يعطػي لمفمسػطينييف حػؽ التراجػع عػف كػؿ 

إلػػى قاتميػػا « تفاىمػػات أوسػػمو»مػػا تعيػػدوا بػػو لممجتمػػع الػػدولي مػػف خػػالؿ ذلػػؾ االتفػػاؽ. ثػػـ لػػـ ال نعيػػد جثػػة 
وىػو األمػر الػذي أقّرتػو الشػرعية « دولػة تحػت االحػتالؿ»نتنياىو(، ونباشر التصرؼ مػف واقػع كوننػا المثابر )

، فػػي إنجػػاز وحػػدة وطنيػػة ولػػو «حمػػاس»و« فػػتح»الدوليػػة؟ ولػػـ ال تباشػػر الفصػػائؿ الفمسػػطينية، وعمػػى رأسػػيا 
ؼ وكأننػا نقبػػؿ محػدودة عمػى قاعػػدة إطػالؽ مقاومػػة شػعبية سػممية ضػػد االحػتالؿ؟ وىػػؿ يعقػؿ أف نبقػى نتصػػر 

أو بػػاألحرى « دولػػة سػػعد حػػداد»تحػػت االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، أو صػػيغة غيػػر بعيػػدة عػػف « بمديػػة»بػػأف نكػػوف 
فػي جنػوب لبنػاف وىػو(، بالمناسػبة، سػقؼ مػا يمكػف أف تعطيػو « دولػة إيميػؿ لحػد»)نسػبة إلػى « دولة لحدية»

تخبارات العسػكرية اإلسػرائيمية السػابؽ الجنػراؿ دولة االحتالؿ اإلسرائيمي وفقًا لممحمؿ االستراتيجي ومدير االسػ
 في سجوف االحتالؿ؟!« إقامتي»بمعرفتو أثناء التحقيؽ معي إباف « تشرفت»شمومو جازيت، الذي 

 55/01/5103، االتحاد، أبو ظبي
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، جػػػػراء عمػػػى مػػػدى األسػػػابيع القميمػػػة التػػػػي سػػػبقت عيػػػد األضػػػحى المبػػػارؾ، سػػػػاد ف مسػػػطيف جػػػو مػػػف التشػػػاـؤ
تصػػريحات معظػػـ المسػػػؤوليف الرسػػمييف اإلسػػػرائيمييف التػػي أشػػػارت، بصػػورة أو بػػػأخرى، إلػػى أف المفاوضػػػات 

 الجارية بيف الجانبيف منذ شيريف وصمت إلى طريؽ مسدود.
 ومػػا زاد مػػف حراجػػػة الموقػػؼ، تصػػاعد ممحػػػوظ فػػي أعمػػاؿ العنػػػؼ بالضػػفة الغربيػػة، لعػػػؿ أبرزىػػا مقتػػؿ عقيػػػد

 إسرائيمي متقاعد في منطقة الغور، إضافة إلى مقتؿ فمسطينييف في مناطؽ متفرقة مف الضفة.
وحيف يتزايد الحديث عف وصوؿ المفاوضات إلى طريؽ مسدود، ويقترف ذلؾ بعمميات عسكرية ولو محدودة، 

 فإف سؤاال كبيرا يرتسـ عمى الفور ويصمح لمنقاش في المنتديات..
 
 
 «.الثة عمى األبواب؟ىل ىنالك انتفاضة ث»

نظػػػرا لتكػػػرار ىػػػذا السػػػؤاؿ عمػػػى مػػػدى سػػػنوات طويمػػػة تمػػػت االنتفاضػػػة الثانيػػػة، فػػػإف كثيػػػريف مػػػف المسػػػؤوليف 
الفمسػػطينييف واإلسػػػرائيمييف يسػػارعوف إلػػػى نفػػي ىػػػذا االحتمػػاؿ، فػػػال المفاوضػػوف يرغبػػػوف فػػي انتفاضػػػة تخمػػػط 

تميػػة انتفاضػػة ثالثػػة وىػػـ حمػػاس عمػػى األغمػػب، األوراؽ وتعيػػد األمػػور إلػػى مػػا دوف الصػػفر، وال الػػداعوف لح
 يممكوف القدرة عمى تحويؿ الدعوات إلى واقع.

ومع ذلؾ، فإف االنتفاضػة فػي الوضػع الفمسػطيني ال تقػرأ مسػبقا بدقػة، ولكنيػا إف حػدثت فسػتعمف عػف نفسػيا، 
 بؿ وستفرض نفسيا عمى المشيد، وال أحد يعرؼ حتى المحظة متى يحدث أمر كيذا..

حمود عبػاس الػذي كػاف لػو موقػؼ جػذري مػف االنتفاضػة الثانيػة، وال يحػب انػدالع ثالثػة، وجػد نفسػو الرئيس م
أماـ تكثيؼ االستيطاف اإلسرائيمي في زمف المفاوضات، وازدياد أعماؿ العنؼ فػي الوقػت ذاتػو، مضػطرا ألف 

نيػـ مسػاقوف إلييػا يخالؼ الكثيريف مف مساعديو، ممف يبشػروف ليػؿ نيػار بػال جػدوى المفاوضػات، ويعمنػوف أ
بالسالسػػؿ، ويتحػػدثوف بمبالغػػة زائػػدة عػػف بػػدائؿ مخبػػوءة فػػي الجيػػوب السػػرية، وأنيػػـ بصػػدد اسػػتخداميا إف لػػـ 
يحػػػدث اختػػػراؽ، فػػػأعمف فػػػي حػػػديث لمتمفزيػػػوف األلمػػػاني أف المفاوضػػػات لػػػـ تصػػػؿ إلػػػى طريػػػؽ مسػػػدود، وأف 

ني ليذا االحتماؿ ىو سبعة أشير، وفػي ىػذه إمكانيات تحقيؽ تقدـ ال تزاؿ قائمة اعتمادا عمى أف المدى الزم
 األشير السبعة يخمؽ اهلل ما ال تعمموف..

وأضاؼ عمى ذلؾ أف الفمسطينييف سينعموف بازدىار اقتصادي وشيؾ، رغـ أف كثيػريف مػف مسػاعديو، وربمػا 
ىػػو شخصػػيا، أعمػػف أف تػػوفير مرتبػػات آخػػر الشػػير يمػػر بمػػأزؽ، مػػع اإلكثػػار عػػف الحػػديث حػػوؿ أف الوضػػع 

لمػػػالي لمسػػػمطة دخػػػؿ مأزقػػػا كبيػػػرا، وأف قطاعػػػات كثيػػػرة مػػػف العػػػامميف أنػػػذرت بتوجييػػػا نحػػػو اإلضػػػراب إذا لػػػـ ا
 تحصؿ عمى ما تراه حقوقا بدييية ليا بزيادة الراتب والعالوات وخالفو.

الػػرئيس محمػػود عبػػاس، ربمػػا يكػػوف أكثػػر واقعيػػة مػػف مسػػاعديو فػػي رؤيػػة المػػأزؽ، وأحيانػػا االعتػػراؼ بػػو، ليػػذا 
إلى نفي وصوؿ المفاوضات إلى طريؽ مسدود خشػية دفػع ثمػف االنسػحاب منيػا والتوجػو إلػى بػدائؿ ال  سارع

يرغػػب فييػػا األميركيػػوف واإلسػػرائيميوف، خصوصػػا مػػع اقتػػراب موعػػد اإلفػػراج عػػف الدفعػػة الثانيػػة مػػف المعتقمػػيف 
 الذيف ىـ اإلنجاز الوحيد الذي يمكف الحديث عنو في أمر عودة المفاوضات.

الزدىػػار االقتصػػادي المحتمػؿ، فيػػو أمػػر جػرى الحػػديث عنػػو طػويال لتبريػػر المرونػػة فػي أمػػر العػػودة إلػػى أمػا ا
المفاوضػػات، وعرابػػو بػػالطبع ىػػو السػػيد كيػػري ويعاونػػو رجػػؿ العالقػػات العامػػة تػػوني بميػػر، حيػػث بػػدأت بشػػائر 

يف مميػوف دوالر مػف االزدىار االقتصادي بإعالف كيري أف قطػر، وبجيػوده، أعمنػت إسػقاط مبمػغ مائػة وخمسػ
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ديونيػػا عمػػى السػػمطة، ممػػا ظنػػو كيػػري أمػػرا يػػوفر مصػػداقية لمسػػاره االقتصػػادي الػػذي لػػـ يػػَر منػػو شػػيء حتػػى 
 اآلف!

، بػػؿ وضػػروري فػػي  إف عبػػاس وجػػد نفسػػو مضػػطرا لتغييػػر الميجػػة، ومػػنح المفاوضػػات وقتيػػا وىػػذا أمػػر مفيػػـو
لفمسطينييف إلى لخبطة األوراؽ في وقت غير مالئـ، أمر معالجة الضائقة السياسية المتفاقمة، التي قد تدفع ا

 كما يرى عباس.
عمػػى الجانػػب اآلخػػر مػػف الػػوطف، جػػرى التػػرويج المسػػبؽ لخطػػاب إسػػماعيؿ ىنيػػة رئػػيس الحكومػػة المقالػػة فػػي 
غزة، ومع أف المناسبة جديرة بخطاب وىػي ذكػرى تحريػر أسػرى شػاليط.. إال أف محتػوى الخطػاب كػاف يركػز 

يس أكثػػر وىػي إنكػار مواجيػػة حمػاس لمػػأزؽ الحصػار الخػانؽ وابتعػػاد الحمفػاء األساسػػييف عمػى نقطػة واحػػدة لػ
ف وجػػد فػػي خيػػاالت الػػبعض، فحركػػة  عنيػػا.. وكػػؿ مػػا ورد فػػي الخطػػاب انطمػػؽ مػػف فرضػػية أف ال مػػأزؽ.. وا 
حمػػاس قػػادرة عمػػى تجػػاوزه واالنتصػػار عميػػو. ووفػػؽ منطػػؽ اليػػروب إلػػى األمػػاـ، فقػػد أعمػػف ىنيػػة بػػدء معركػػة 

رير القدس، وبشر بزحؼ وشيؾ مف جاكارتا وطنجة تقـو بو األمػة اإلسػالمية جمعػاء إلنجػاز ىػذه الميمػة تح
المقدسة، وأظير السيد ىنية تفاؤال بػأف األمػور تسػير فػي االتجػاه الصػحيح، وأف الػذيف يصػوروف حمػاس كمػا 

 لو أنيا في مأزؽ سيكتشفوف خطأىـ حيف يروف فعؿ حماس المقاوـ عمى األرض.
أنيػػػا المسػػػؤولة عػػػف بنػػػاء النفػػػؽ « كتائػػػب القسػػػاـ»عطػػػاء أقػػػواؿ الرجػػػؿ مزيػػػدا مػػػف المصػػػداقية، فقػػػد أعمنػػػت وإل

الواصؿ إلى إسرائيؿ وأنيا ستواصؿ العمؿ في ىذا االتجاه إلػى أف يجػري تحريػر جميػع األسػرى فػي السػجوف 
 اإلسرائيمية.

الػػػذي تواجيػػػو الحالػػػة الفمسػػػطينية إف الخطػػػاب الفمسػػػطيني ال يػػػزاؿ بعيػػػدا عػػػف مالمسػػػة المػػػأزؽ الموضػػػوعي 
بإجماليا، وىذا يعني أف برنامج خروج مف ىذا المأزؽ لـ يوضع بعػد ولػـ يفكػر فيػو، ألف أسػيؿ معالجػة ليػذا 

 المأزؽ كما يبدو، ىو عدـ االعتراؼ بو، وليكف بعد ذلؾ ما يكوف.
 55/01/5103، الشرق األوسط، لندن
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 عاموس ىرئيؿ
بقي نحو عشرة شباف فمسطينييف فقط، الثالثاء الماضي، في الساعة الرابعة بعد الظيػر فػي الشػارع المحػاذي 
لجدار الفصؿ، في بمدة أبو ديس شرقي القدس. أحدىـ، يمػبس قميصػا أحمػر، كػاف يقطػع بػيف الحػيف واآلخػر 

الشتائـ بالعبريػة ويقػذؼ الحجػارة عمػى شػرطة حػرس الحػدود الػذيف  بخطى سريعة الشارع عمى عرضو، يقذؼ
وقفوا قبالتو، ولكنو يحافظ عمى مسافة آمنة بعيدًا عنيـ. وبدا أفراد الشرطة التعبوف سئميف لمغاية. أطمقوا ىنا 

 وىناؾ عيارات مطاطية باتجاه المتظاىريف، كأنو عمى سبيؿ رفع العتب. انتفاضة كسولة.
بقة ىػػدـ الجػػيش االسػػرائيمي ىيكػػؿ مبنػػى وتمػػة تػػراب عاليػػة اقيمػػا بمحػػاذاة الجػػدار مػػف الجانػػب فػػي الميمػػة السػػا

الفمسطيني، الشرقي. الجدار مبني في ىذه المنطقة مف سور عاٍؿ، وحش اسمنتي ضخـ يقطع ابو ديس الػى 
اكثػػر مػػف  قسػػميف. التمػػة الترابيػػة، التػػي عمػػى مػػدى اشػػير طويمػػة ازدادت ارتفاعػػا بالتػػدريج غطػػت حتػػى االف

خمسة مف اصؿ سبعة امتار ىي طوؿ السور في اقصى ارتفاعو، ودرج الفتياف الفمسطينيوف عمى استغالليا 
واسػػتغالؿ ىيكػػؿ المبنػػى المجػػاور لرشػػؽ الحجػػارة والزجاجػػات الحارقػػة عمػػى سػػيارات الدوريػػة التػػي تتحػػرؾ فػػي 
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محاولػػػة لالستيضػػػاح اذا كانػػػت طرفػػػو الثػػػاني. ردت السػػػمطة الفمسػػػطينية محاولػػػة جػػػس نػػػبض اسػػػرائيمية فػػػي 
 تستطيع بنفسيا أف تزيؿ المبنى، وفي الجيش االسرائيمي قرروا العمؿ.

 311استعدوا في الجيش لجمبة كبرى، في ضوء العممية االسػتثنائية نسػبيا فػي الفتػرة االخيػرة وتوقعػوا وصػوؿ 
 متظاىر عمى االقؿ.

المبنػػى الميػػدوـ، سػػمع فػػي الميػػؿ عػػف الحممػػة ولكػػف سػػري نسػػيبة، رئػػيس جامعػػة القػػدس، التػػي يحػػاذي حرميػػا 
الػؼ طالػب الػى دراسػتيـ، ولػـ يتجػاوز عػدد المتظػاىريف فػي  05اإلسرائيمية، وقرر الغػاء الدراسػة. ولػـ يصػؿ 

. وأصيب متظاىرات بجراح طفيفة بنار رجاؿ حرس الحدود، واعتقؿ اثنػاف آخػراف. وخبػت 511أي مرحمة الػ 
 المظاىرة بعد بضع ساعات.

عب التسوية بيف التقارير المختمفة التي تصؿ االف مػف الضػفة الغربيػة. فمػف جيػة فقػدت المظػاىرات مف الص
الشعبية ضد المستوطنات والجدار زخميا في االشير االخيرة، وحتى عمؿ اسرائيمي ليدـ مباٍف، والذي يعتبر 

ي رمضػاف الماضػي قضػى كاالصبع في العيف الفمسطينية، لـ تخرج فػي ابػو ديػس الجمػاىير الػى الشػوارع. فػ
مئػػات االؼ الفمسػػطينييف مػػف الضػػفة وقػػت فػػراغيـ فػػي غربػػي القػػدس، والكثيػػروف مػػنيـ فػػي تػػؿ أبيػػب أيضػػا، 
يجتػازوف الحػواجز دوف عراقيػؿ بموافقػة الجػيش والشػرطة )فػػي االدارة المدنيػة وصػمت مػؤخرا رسػالة شػكر مػػف 

لممبيعػػػات بفضػػػؿ الػػػزوار الفمسػػػطينييف فػػػي مػػػدير مجمػػػع تجػػػاري شػػػيير فػػػي القػػػدس، يينػػػئ باالرتفػػػاع المتزايػػػد 
 رمضاف(.

مف جية اخػرى، ىػذا اليػدوء النسػبي، الالمبػاالة الواضػحة لمعظػـ الجميػور فػي الضػفة )والػذي يصػر الجػيش 
االسرائيمي عمى تسميتو "الشارع"( ال ينسجـ مع سمسمة االحداث االخيرة التي وثقت في الصحافة بتوسع. في 

ا التمة في ابو ديػس، حاصػرت قػوة مػف وحػدة "يمػـ" الخاصػة المطمػوب فػي "الجيػاد تمؾ الميمة التي ىدمت فيي
االسػػػالمي"، محمػػػد عاصػػػي، الػػػذي اختبػػػأ فػػػي كيػػػؼ قػػػرب قريػػػة بمعػػػيف غربػػػي راـ اهلل. عاصػػػي، الػػػذي تقػػػوؿ 
المخابرات: انو بعث بػ "المخرب" الذي زرع عبوة ناسفة فأصاب بجراح مواطنيف في باص في وسط تؿ أبيب 

 ف الثاني مف العاـ الماضي، ادار اشتباكا مسمحا مع رجاؿ وحدة "يمـ" وقتؿ بصاروخ.في تشري
مثؿ ىذا الحدث، لمطموب مسػتعد الف يقاتػؿ حتػى المػوت، لػـ يسػجؿ فػي الضػفة منػذ أكثػر مػف سػنتيف. وىػو 
ينضػػـ الػػى سمسػػمة أحػػداث اسػػتثنائية عمػػى مػػدى أقػػؿ مػػف شػػير: قتػػؿ شػػريو عػػوفر فػػي غػػور االردف، عمميػػة 

افة في معسكر الجيش االسرائيمي قرب الراـ، االسبوع الماضػي، واصػابة طفمػة بنػار فمسػطيني تسػمؿ الػى الجر 
مسػػػتوطنة بسػػػاغوت. واعتػػػرؼ ضػػػابط كبيػػػر فػػػي قيػػػادة المنطقػػػة الوسػػػطى، ُسػػػئؿ عػػػف الحػػػدث الػػػذي قتػػػؿ فيػػػو 

ى في الضفة، المطموب بأف "الميداف يتصرؼ بشكؿ مختمؼ االف". الضابط، مثؿ زمالئو في الجبيات االخر 
لػػـ يجػػد عالقػػة واضػػحة بػػيف االحػػداث، ولكنػػو شػػخص مػػع ذلػػؾ ميػػزة مشػػتركة. ىػػذه االحػػداث توصػػؼ بانيػػا 
"عمميػػات أجػػواء": مبػػادرات محميػػة يقػػـو بيػػا أفػػراد، فػػي الغالػػب بػػال انتمػػاءات تنظيميػػة، حيػػث إف كػػؿ نجػػاح لػػػ 

عمؿ ضد قوات األمػف والمػدنييف يشجع آخريف عمى محاكاتو وال –يحظى بتغطية اعالمية واسعة  –"مخرب" 
اإلسرائيمييف. كما يفيـ "المخربوف" بأف العمؿ الذاتي، بدال مف أف يكوف جزءًا مف خمية، سيجعؿ مف الصعب 

 عمى المخابرات العثور عمييـ مسبقا واعتقاليـ قبؿ أف يتمكنوا مف تنفيذ مخططيـ.
احة اشػتباؾ، مثممػا كانػت فػي المراحػؿ االولػى ىذه االعماؿ ال تجترؼ حاليا الجمػاىير، وال تجعػؿ الشػوارع سػ

مف االنتفاضتيف. ولكنيا تكفي لتصعيد الدافعية لدى مزيد مف الشباب. ويضاؼ الى ذلؾ بعض الضعؼ في 
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سػػػيطرة أجيػػػزة امػػػف السػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػي مػػػدف الضػػػفة، والػػػذي يجػػػد تعبيػػػرا واضػػػحا لػػػو اساسػػػا فػػػي بعػػػض 
 حمؿ السالح عمنا خالفا لتعميمات االجيزة.مخيمات الالجئيف، حيث عاد النشطاء الى 

وحياؿ استيقاظ الميداف يواصؿ الجيش االسػرائيمي اسػتخداـ الوسػائؿ الموجػودة تحػت تصػرفو فػي الضػفة. فمػـ 
يتقرر بعد تعزيز حقيقي لمقوات او عقاب جماعي، مثؿ اعػادة الحػواجز واسػتئناؼ العالقػات او منػع التجػوؿ. 

كتيبة فقط في كؿ الضفة )مقابؿ  03ي الضفة صغيرة جدا مقارنة باالنتفاضة. وبقيت حجوـ القوات الدائمة ف
 5109قبػػؿ ثػػالث أو أربػػع سػػنوات( واالف ال يزالػػوف يفكػػروف بتقمػػيص آخػػر فػػي السػػنة القادمػػة. فػػي العػػاـ  53

، يخطط لمتخفيض الى الحد االدنى لعدد كتائب االحتياط التي ستخدـ في أعمػاؿ تنفيذيػة: الوحػدات النظاميػة
 بداًل منيا سيتعيف عمييا أف تمضي في المناطؽ فترات أطوؿ عمى نحو خاص.

حالة العصبية في الميداف تنعكس أيضا في المسعى االسرائيمي لتصعيد نشاط اإلحباط المسبؽ، مثؿ العممية 
ضػػد المطمػػوب عاصػػي. ويتعمػػؽ القمػػؽ االسػػرائيمي بشػػكؿ غيػػر مباشػػر ايضػػا بالمفاوضػػات السياسػػية، التػػي ال 

زاؿ تجػػري بكتمػػاف نػػادر مػػف السػػرية مػػع السػػمطة. ولػػو أف عاصػػي وامثالػػو نجحػػوا فػػي اف ينفػػذوا ىػػذه االيػػاـ تػػ
عممية عديدة االصابات لكاف مف شأف االمر أف يؤدي الى شؿ المحادثات والتوتر بيف حكومة نتنياىو وادارة 

السػبوع القػادـ يخطػط "لدفعػة ثانيػة" اوباما، المعنية باستمرارىا. كمػا توجػد ايضػا مسػألة تحريػر السػجناء: فػي ا
. كؿ عممية اخرى ستشعؿ 019سجينا فمسطينيا مف اصؿ  56مف اصؿ أربع في اطارىا سيخرج الى الحرية 

 نار الخالؼ الداخمي في الحكومة عمى تحرير السجناء.
اطؽ". السبت الماضي، في غزة، دعا رئيس حكومة "حمػاس"، اسػماعيؿ ىنيػة، الػى انتفاضػة جديػدة فػي "المنػ

في الضفة، مثمما في اسرائيؿ، ال يولوف التصريح اىمية كبيرة. فيو يبدو كمحاولة مف "حمػاس"، التػي تعػيش 
تضػػييقا شػػديدا تمارسػػو اسػػرائيؿ ومصػػر عمػػى القطػػاع، أف يركػػب بالمجػػاف عمػػى ظيػػر االحػػداث االخيػػرة فػػي 

 لمنافسة.مناطؽ السمطة وتشجيع االضطرابات ىناؾ بحيث تزعج القيادة الفمسطينية ا
اذا ما طرأ قريبا اندالع أوسػع، فانػو لػف يحصػؿ بسػبب "حمػاس" فػي غػزة. فػالخطر االسػاس يكمػف فػي التػوتر 
، حيث يتعاظـ انتقاد الفمسطينييف )والػى جػانبيـ األردف( عمػى مػا يبػدو ليػـ كجيػد مػنظـ  المتصاعد في الحـر

، والنشػاط الحثيػث مف اليميف االسرائيمي لخرؽ الوضع الراىف. فتزايد زيارات الحاخػ اميف والمصػميف فػي الحػـر
 5111لمنظمػػات مختمفػػة يقمػػؽ الطػػرؼ االخػػر. وحػػدث كػػذاؾ الػػذي وقػػع بعػػد زيػػارة ارئيػػؿ شػػاروف فػػي ايمػػوؿ 

واشعؿ نار االنتفاضة الثانية مف شأنو اف يدفع التوتر الحالي الى التدىور نحو مواقع اخرى، اسوأ بكثير مما 
 شيدناه حتى االف.

 54/01/5103، "ىآرتس"
 55/01/5103، األيام، رام اهلل
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