
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 خالل عام في السجون السورية تحت التعذيب فمسطينيين قتموا 505تقرير: 
 من القضايا الجوىرية لمصراع" إسرائيلـ"ل "ورقة موقف"أنباء عن تقديم السمطة  ":ىآرتس"

 عباس خفف من معارضتو القتراح الحل المؤقت المرحمي ذاعة اإلسرائيمية:اإل
 ستكون أشد ضراوة في غزة يديعوت: المعركة القادمة مع حماس

 خل عنصرّيةالتمييز ضّد فمسطينيي الدا دّ حكومة نتنياىو ُتّقر قانوًنا ال يع

فـــــتم تــــــتيم "القـــــدس العربــــــي": 
باغتيــــال كــــوادر الحركــــة  دحــــالن

  وتسميم غزة لحماس
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 باغتيال كوادر الحركة وتسميم غزة لحماس دحالنفتم تتيم "القدس العربي":  5
لرئيس الفمسطيني محمود ، أف يكوف ا’القدس العربي‘غزة ػ أشرؼ الهور: نفى مسؤوؿ بارز في حركة فتح لػ 

عباس قد طرح مؤخرا خالؿ اجتماعات المجنة المركزية لحركػة فػتح وجػود أي جهػود تبػذؿ مػف أطػراؼ عربيػة 
 .إلنهاء الخالؼ بينه وبيف محمد دحالف المفصوؿ مف حركة فتح بقرار مف المجنة المركزية

ف فػي حركػة فػتح أف البالبيػة مػف أع ػاء ويقوؿ المسؤوؿ المقرب مف القيادات الفتحاوية المناوئة لتيػار دحػال
المجنة المركزيػة بمػف فػيهـ ااع ػاء مػف قطػاع غػزة، تػرفض إعػادة دحػالف لمحركػة، خاصػة وأف أمػر إعادتػه 

، ومػػف ثػػـ مػػؿء فػػراغ خروجػػه ’برلمػػاف فػػتح‘بػػات مسػػتحيال منػػذ أف تػػـ المصػػادقة عميػػه فػػي المجمػػس الثػػوري 
 لمركزية.بتكميؼ شخصية فتحاوية أخرى بع وية المجنة ا

ورغـ النفي الفتحاوي لوجود جهود مصالحة كمػا ذكػر مػؤخرا قػاـ بهػا مسػؤولوف مصػريوف، إ ػافة إلػى جهػود 
اامػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة التػػػي تحت ػػػف دحػػػالف منػػػذ فصػػػمه مػػػف فػػػتح، إ  أف هنػػػاؾ مػػػف يؤكػػػد أف الخػػػالؼ 

رفيف،جػػػاء بعػػػد فشػػػؿ جهػػػود ااخيػػػر الػػػذي تفجػػػر بثػػػورة مػػػف التصػػػريحات وا نتقػػػادات شػػػديدة المهجػػػة مػػػف الط
 الوساطة، مف قبؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس.

، وقالت أنه تػـ طػردم مػف حركػة فػتح، لػػ ’صاحب مشروع تآمري‘بأنه  ]في بياف[ واتهمت مركزية فتح دحالف
، كػػذلؾ اتهمتػػه بسػػوء اسػػتبالؿ ’مسػؤوليته المباشػػرة عػػف اغتيػػاؿ العديػػد مػػف كػػوادر حركػػة فػػتح فػػي قطػػاع غػػزة‘

 ’.قاـ بجمع مالييف الدو رات بشكؿ غير قانوني وغير شرعي لحسابه الخاص‘به، وأنه منص
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التآمر وا سػتقواء عمػى شػعبنا بعناصػر خارجيػة إلفشػاؿ إقامػة الدولػة الفمسػطينية ‘مف بيف تهمه  سردتكذلؾ 
ولػـ ’. قانونيػا اسػتمرار مالحقتػه‘، وختمت البياف الهجومي بػاإلعالف أنهػا تحػتفظ بحقهػا بػػ "وعاصمتها القدس

يكػف البيػاف الػذي أصػػدرته المؤسسػة اامنيػة  ػد دحػػالف أقػؿ وطػأة، إذ وصػفت تصػػريحاته  ػد أبػو مػازف بػػػ 
، ورأت أف تهجػػه عمػػى القيػػادة مػػؤامرة جديػػدة لمنيػػؿ مػػف عزيمػػة ’فػػار مػػف العدالػػة‘، واتهمتػػه بأنػػه ’المشػػبوهة‘

 ’.في صفوفهشعبنا ومؤسساته السياسية واامنية، وإلشعاؿ نيراف الفتنة 
تخػػدـ أجنػػدة ا حػػتالؿ اإلسػػرائيمي، وتتنػػاغـ بػػالمطمؽ مػػع ‘وأشػارت إلػػى أف تصػػريحاته تػػأتي فػػي وقػػت حػػرج لػػ 

تهػػػدؼ إلػػػى ‘، وقالػػػت أي ػػػا أف التصػػػريحات ’مخططػػػات اإلخػػػواف المسػػػمميف ومشػػػروعهـ التػػػدميري بالمنطقػػػة
 ’.ة وتعطيؿ اإلنجازات السياسيةإشعاؿ الفو ى والفمتاف اامني وتسعى إلى تشويه صورة ااجهزة اامني
، وأنػػه ’بػػوؽ الفتنػػة والمػػزاودة الوطنيػػة‘خػػالؿ الهجػػوـ عمػػى دحػػالف مػػف قبػػؿ مؤسسػػة اامػػف جػػرى وصػػفه بػػػ 

 ’.صاحب مشروع تسميـ قطاع غزة‘
 99/50/9053، القدس العربي، لندن

 
 ""الديموقراطية الزائفة والحصانة المسموبةيصدر كتاب بعنوان  الزيتونة 9

صدر مركز الزيتونة لمدراسات وا ستشارات في بيروت كتابًا جديدًا يسّمط ال وء عمى ااحداث أ: بيروت
التي حصمت مع نواب المجمس التشريعي الفمسطيني في دورته الثانية، مف أبناء ال فة البربية والمحسوبيف 

اإلسالمية وأنصارها عمى التيار اإلسالمي، وأبرزها اعتقالهـ مف قبؿ ا حتالؿ، وبعض ما حصؿ لمحركة 
 ومؤسساتها في ال فة البربية في المرحمة نفسها.

صفحة مف القطع المتوسط، بعنواف "الديموقراطية الزائفة والحصانة  999وجاء الكتاب، الواقع في  
المسموبة.. زفرات نائب عف ال فة البربية في المجمس التشريعي الفمسطيني"، مف تأليؼ النائب في 

ي الفمسطيني عف محافظة سمفيت د. ناصر عبد الجواد، وهو مف النواب الذيف اعتقموا مف المجمس التشريع
 قبؿ ا حتالؿ.

لقد تعرض النواب اإلسالميوف في ال فة منذ انتخابهـ لحرب شرسة ومف عدة جبهات، منعتهـ مف ممارسة  
قرار الميزانيات وحؿّ  مشاكؿ المواطنيف... وغير  دورهـ ااصمي في الرقابة والمحاسبة وتشريع القوانيف وا 

 ذلؾ.
وكاف لالحتالؿ الدور ااكبر في هذم الحرب الشرسة، مف خالؿ ا ختطاؼ الجماعي لهؤ ء النواب والحكـ 

شهرًا مف فترة و يتهـ النيابية. أي معظـ المدة القانونية لمدورة  54عميهـ بالسجف لمدة طويمة بمغ متوسطها 
عند انق اء هذم ااحكاـ يصبح سيؼ ا عتقاؿ اإلداري الظالـ مسمطًا عمى  ا نتخابية. وبعد اإلفراج عنهـ

لقد هدؼ ا حتالؿ  رقابهـ، هذا ا عتقاؿ الذي يتجدد تمقائيًا دوف معرفة تاريخ اإلفراج الحقيقي عف صاحبه.
فشاؿ إلى تعطيؿ العمؿ التشريعي لمسمطة الفمسطينية، و  9112نائبًا ووزيرًا أواسط سنة  53مف اعتقاؿ  ا 

سقاطها.  تجربة حماس وا 
ومف جهة أخرى يشرح المؤلؼ دور السمطة الفمسطينية في راـ اهلل، وخصوصًا أجهزتها اامنية، في محاربة 

 التيار اإلسالمي وقوى المقاومة، خصوصًا إثر ا نقساـ الفمسطيني، وسيطرة حماس عمى قطاع غزة.
 حتالؿ، وتسميـ الممفات اامنية ابناء الحركة ويتحدث عف سياسات السمطة في التنسيؽ اامني مع ا

اإلسالمية وأنصارها اجهزة مخابرات العدو، لتقوـ هي ااخرى بدورها في هذم الحرب ا ستئصالية، مف 
خالؿ التقاسـ الوظيفي والتكامؿ مع ا حتالؿ، بحيث تقوـ أجهزة السمطة اامنية بجمع المعمومات عف 
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سميمها لالحتالؿ، ثـ يقوـ ا حتالؿ باعتقالهـ مف بيوتهـ والتحقيؽ معهـ حوؿ أنصار الحركة اإلسالمية وت
ويعرض الكتاب أهـ  تمؾ المعمومات التي وصمتهـ، ثـ السجف بناًء عميها لمدد طويمة في أقبيته وزنازينه.

اب الوسائؿ وااساليب التي استخدمت في هذم الحممة، سواء التي حصمت مع الكاتب أـ مع زمالئه النو 
ويبرز المؤلؼ السياسات التي اعتمدتها  اإلسالمييف اآلخريف وهيئات مكاتبهـ وذويهـ في ال فة البربية.

، حيث قامت باعتقاؿ النواب، 9112السمطة الفمسطينية وااجهزة اامنية بعد أحداث غزة في تموز/ يوليو 
التهـ لمنواب اإلسالمييف، وهيئات  واختطاؼ المواطنيف وتعذيبهـ، والتنسيؽ اامني مع ا حتالؿ، وتمفيؽ

مكاتبهـ، ومنع الحركة اإلسالمية وأنصارها مف ممارسة أعمالهـ والقياـ بواجباتهـ، عدا عف عمميات إغالؽ، 
وحرؽ، واستيالء عمى مؤسسات وجمعيات تابعة لمحركة اإلسالمية. باإل افة إلى استهداؼ أنصار التيار 

 والمؤسسات، والجامعات، والمدارس مف قبؿ السمطة الفمسطينية. اإلسالمي وخصوصًا حماس في المساجد،
و  يبفؿ الكاتب الحديَث عف الحصار السياسي والمالي الذي فر ه ا حتالؿ والمجتمع الدولي واإلقميمي 
عمى الشعب الفمسطيني ومؤسساته الحكومية وااهمية بعد ا نتخابات التشريعية مباشرة بهدؼ إفشاؿ 

سقاط الحكومة العاشرة المنبثقة عنه، هذا الحصار الذي كاف له دور كبير في المجمس التشري عي الجديد وا 
ت ييؽ الخناؽ عمى الشعب الفمسطيني بشكؿ عاـ والحركة اإلسالمية بشكؿ خاص، وخصوصًا قطع 

الكبير، الرواتب عف الموظفيف المدنييف والعسكرييف، الذي استبمته ااجهزة اامنية لتبرير الفمتاف اامني 
 .9112والذي انتهى بأحداث غزة في حزيراف/ يونيو 

وُيعّد الكتاب وثيقة تاريخية، مف وجهة نظر التيار اإلسالمي الفمسطيني، توثؽ لمرحمة مف أخطر المراحؿ 
التي مرت عمى الق ية الفمسطينية في تاريخها المعاصر، وهي رواية مأخوذة مف أفوام أبناء التيار 

 ايشوا التجربة بأنفسهـ.اإلسالمي الذيف ع
 98/50/9053، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 من القضايا الجوىرية لمصراع" إسرائيلـ"ل "ورقة موقف"أنباء عن تقديم السمطة  ":ىآرتس" 3

أفادت تقارير صحافية إسرائيمية متطابقة أمس أف الفمسطينييف قدموا إلى نظرائهـ اإلسرائيمييف في : الناصرة
مف الق ايا الجوهرية لمصراع. وجاء  فتًا أف التقارير اعتمدت مصادر « ورقة موقؼ»ت طاقـ المفاو ا

 فمسطينية مختمفة، وليست إسرائيمية.
عف ع و في المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية مطّمع عمى المفاو ات التي « هآرتس»ونقمت 

ئيف وحؽ العودة وترتيبات السيطرة عمى الميام استؤنفت قبؿ ثالثة أشهر، أف الورقة تتعمؽ بق ية الالج
والمعابر الحدودية وتبادؿ اارا ي، م يفًا أف الفمسطينييف طالبوا بالدخوؿ في تفاصيؿ ق ايا الصراع   

 أف تبقى المحادثات عامة.
. وقرارات الشرعية الدولية حوؿ القدس 1967تقوـ عمى اتفاؽ يعتمد حدود عاـ « ورقة الموقؼ»وتابعت أف 

وأ افت أف الفمسطينييف أبدوا استعدادهـ لتبادؿ أراٍض )اارا ي المقامة عميها المستوطنات الكبرى لقاء 
في المئة مف أرا ي ال فة والقدس المحتمتيف بعد أف  1.9أرض مف صحراء النقب( بنسبة   تزيد عمى 

 65مساحتهما، ويشكؿ سكانها في المئة مف  1.2أثبتوا بالصور أف المستوطنات الكبرى فيهما مقامة عمى 
 في المئة مف المستوطنيف.

وبحسب المسؤوؿ الفمسطيني، فإف الفمسطينييف طالبوا بتخيير الالجئيف بيف أربعة مسارات: العودة إلى 
مناطؽ السمطة الفمسطينية، أو المبادرة إلى دولة ثالثة، أو تمقي تعويض مالي، أو البقاء في الدولة التي 
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ا طالبوا بإنشاء المعبر اآلمف بيف ال فة وقطاع غزة ومنحهـ حؽ السيطرة عمى المعابر يعيشوف فيها. كم
الحدودية وخزانات الميام وجزء مف البحر الميت. وأشار إلى أف اإلسرائيمييف اعتبروا ورقة المواقؼ تصمبًا في 

 مواقؼ الفمسطينييف.
لة و ع جدوؿ زمني لتنفيذ ا تفاؽ يقـو وتابعت الصحيفة أف الطاقـ الفمسطيني المفاوض بحث أي ًا مسأ

 عمى أف تنسحب إسرائيؿ مف اارا ي المحتمة خالؿ ثالث سنوات ونصؼ عمى ااكثر.
مف جهتها، أفادت القناة الثانية لمتمفزيوف اإلسرائيمي أف إسرائيؿ أعربت خالؿ المفاو ات عف موافقتها عمى 

لجيش اإلسرائيمي عمى طوؿ نهر ااردف لفترة زمنية قياـ دولة فمسطينية ذات تواصؿ جبرافي، مع بقاء ا
متفؽ عميها وشروط أخرى وتقديـ تعوي ات مالية في مقابؿ ا حتفاظ بالكتؿ ا ستيطانية الكبرى، باإل افة 

 «.إلى تبادؿ اارا ي
 1700وتتزامف هذم التقارير مع أخرى تؤكد أف الحكومة اإلسرائيمية ستعمف هذا ااسبوع نشر مناقصة لبناء 

أسيرًا فمسطينيًا مساء  26وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس وال فة، في موازاة إفراجها عف 
اليوـ، تمامًا كما فعمت حيف أطمقت الدفعة ااولى مف ااسرى قبؿ أقؿ مف ثالثة أشهر  مف معادلة 

ة والسمطة عشية استئناؼ التي تدعي أنها اتفقت حولها مع الو يات المتحد« أسرى في مقابؿ البناء»
 المفاو ات.

 29/10/2013الحياة، لندن، 
 

 اختطاف لمنواب "قرصنة" إسرائيمية ضد الشرعية الفمسطينية سياسةبحر:  4
قاؿ النائب ااوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني د. أحمد بحر إف "سياسة اختطاؼ ا حتالؿ لمنواب 

ع المعاهدات والمواثيؽ الدولية، وقرصنة إسرائيمية  د الشرعية الفمسطينييف تشكؿ انتهاكًا فا حًا لجمي
 الفمسطينية"، مطالبًا بالوقوؼ في وجه ا حتالؿ ومخططاتهـ اإلجرامية.

وناشد بحر في بياف له الدوؿ العربية واإلسالمية وجامعة الدوؿ العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بالتدخؿ 
ة مف السياسة اإلسرائيمية العنصرية"، مؤكًدا عمى  رورة "الوقوؼ العاجؿ "لحماية الشرعية الفمسطيني

وطالب بحر  الفمسطيني والعربي واإلسالمي وحدة واحدة في وجه ا حتالؿ ومخططاته اإلجرامية والعنصرية.
أع اء المجمس التشريعي الذيف يتبعوف كافة الكتؿ والقوائـ البرلمانية لح ور جمسات المجمس لتفويت 

مى المؤامرة اإلسرائيمية التي تستهدؼ المجمس التشريعي، واإلسهاـ الفاعؿ في دفع عجمة الفرصة ع
 المصالحة الفمسطينية وترتيب البيت الفمسطيني.

 28/10/2013فمسطين أون الين، 
 

 عباس خفف من معارضتو القتراح الحل المؤقت المرحمي اإلسرائيمية: اإلذاعة 5
، في تقرير لمراسمها لمشؤوف الفمسطينية، جاؿ بيرجير، إف رئيس قالت اإلذاعة اإلسرائيمية، صباح ال يـو

السمطة الفمسطينية خفؼ في اآلونة ااخيرة مف معار ته الشديدة  قتراح التوصؿ إلى حؿ مرحمي ومؤقت، 
في المفاو ات مع إسرائيؿ، وذلؾ خالفا لمتصريحات التي صدرت مؤخرا عف مسؤوليف فمسطينييف مقربيف 

 منه.
التقرير إلى أنه يبدو اآلف ، وبعد ثالثة أشهر مف استئناؼ المفاو ات مع إسرائيؿ، فإف رئيس  وأشار

السمطة الفمسطينية ، الذي كرر مؤخرا في أكثر مف مناسبة إصرارم عمى التوصؿ إلى حؿ دائـ وحؿ ممفي 
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بداية إلى حؿ  القدس والالجئيف، عدؿ مؤخرا مف موقفه المذكور، وخفؼ مف حدة معار ة اقتراح التوصؿ
 مرحمي أو مؤقت مع إسرائيؿ.

وبحسب مراسؿ اإلذاعة اإلسرائيمية، فإف مجموعة مف المحيطيف والمقربيف مف أبو مازف في قيادة السمطة، 
يبحثوف مؤخرا، عف حؿ لتجاوز "عقبتي"  التقدـ في المفاو ات، وهما ممؼ القدس وممؼ الالجئيف. ويسعى 

 عب الفمسطيني.هؤ ء، إلى تقديـ إنجازات لمش
 29/10/2013، 48عرب

 
 لمقبول باتفاق مرحمي ةالفمسطيني السمطةضغط عمى الواليات المتحدة ت: خالدتيسير  6

كشؼ قيادي فمسطيني عف  بوط أميركية عمى الجانب الفمسطيني لمقبوؿ : نادية سعد الديف -عماف 
نتوف"، ما يشكؿ سقؼ مطالبه في باتفاؽ مرحمي يؤلؼ بيف الموقؼ اإلسرائيمي المتعنت و"مقترحات كمي
 تسوية نهائية تتوجها جمسات التفاوض، الممتدة منذ ثالثة أشهر تقريبًا.

وقاؿ ع و المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إف اإلدارة ااميركية تقـو حاليًا، مف خالؿ 
دة التوفيؽ بيف موقؼ ا حتالؿ المفاو ات، "بتقريب وجهات نظر الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي وفؽ قاع

المتعنت مف ق ايا الو ع النهائي ومقترحات )الرئيس ااميركي ااسبؽ بيؿ( كمينتوف التي قدمها العاـ 
2001." 

وأ اؼ، لػ"البد" مف فمسطيف المحتمة، إف "وزير خارجية الو يات المتحدة جوف كيري يدفع الجانب 
بوؿ بتمؾ الصيبة التوليفية باعتبارها السقؼ ااعمى لممطالب الفمسطيني لالستمرار في المفاو ات والق

واعتبر أف "القبوؿ بها يشكؿ كارثة حقيقية بحؽ الق ية الفمسطينية"، مو حًا أف "مقترحات  الفمسطينية".
 6في طابا، تقـو عمى  ـّ ا حتالؿ ما نسبته  2001كمينتوف، أو ما يسمى بإطار العمؿ الذي قدمه العاـ 

مساحة ال فة البربية، تشمؿ الكتؿ ا ستيطانية الكبرى، وترتيبات لو ع القدس باعتبارها مدينة % مف 9 –
 مفتوحة ورفض حؽ عودة الالجئيف".

وأو ح أنه "لـ يحدث أي تقدـ في المفاو ات حتى اآلف، إ  أف اإلدارة ااميركية تسعى لمخروج باتفاؽ 
قدـ بأية أفكار ممموسة، وبيف "مقترحات كمينتوف"، بحيث حؿ وسط بيف موقؼ ا حتالؿ المتشدد الذي لـ يت
 يتـ إعالنه تسوية نهائية تتويجًا لجمسات التفاوض".

 29/10/2013الغد، عمان، 
 

 : فكرة التبادلية ليست جديدة شريطة أن تكون نسبتيا محدودة جداً حمادنمر  7
لفمسطيني محمود عباس، اف فكرة قاؿ نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس ا :نادية سعد الديف -عماف 

 التبادلية ليست جديدة شريطة اف تكوف نسبتها محدودة جدا ووفؽ القيمة والمثؿ.
وأ اؼ حماد انه تـ الحديث عف تبادؿ ا را ي اكثر مف مرة ، مؤكدا اف الموقؼ الفمسطيني حوؿ اقامة 

 غزة كامال. الدولة الفمسطينية عمى مساحة ال فة البربية بما فيها القدس وقطاع
ي تبادلية أو  وتابع: عند الحديث عف الحدود يقصد بها مساحة ال فة البربية بما فيها القدس وغزة كاممة،

، والمطالبة بالوصوؿ إلى المؤقتةوأكد حماد رفض الجانب الفمسطيني لمدولة ذات الحدود  ستكوف محدودة.
 اتفاؽ نهائي في لق ايا الو ع النهائي.
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إلقرار با نسحاب يمكف اف يتـ الحديث عف جدوؿ زمني معيف يتحدد بثالث سنوات او وقاؿ: عندما يتـ ا
 ، وهذا   يعني المرحمية  ف المرحمية هنا اي إسرائيميا، تأجيؿ بحث ق ايا الو ع النهائي وهذا مرفوض 

 فمسطينيا.
 29/10/2013الغد، عمان، 

 
 وحدة استيطانية بالضفة 1700عالنيا عن بناء مجدالني: "اسرائيل" تدفع باتجاه تعطيل المفاوضات بإ 8

قاؿ ع و المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أحمد مجد ني أمس أف الحكومة : الناصرة 
وحدة استيطانية في  1700اإلسرائيمية تدفع باتجام تأـز وتعطيؿ العممية التفاو ية مف خالؿ إعالنها بناء 

ات التي عقدت مع الوفد اإلسرائيمي المفاوض لـ تحرز أي تقدـ عمى صعيد ال فة، مشيرًا إلى أف المقاء
 ق ايا الو ع النهائي.

وأكد في تصريحات نقمتها وكالة أنباء آسيا أف الرئيس عباس أبمغ وزير الخارجية ااميركي جوف كيري أخيرًا 
ة البناء وا ستيطاف بأف الفمسطينييف   يمكنهـ ا ستمرار أكثر في المفاو ات في ظؿ تصاعد عممي

 ومصادرة اارا ي في ال فة وتهويد القدس.
كما أبمغ الرئيس عباس خالؿ جولته ااخيرة إلى أوروبا المفو ة ااعمى لمشؤوف الخارجية لالتحاد »وقاؿ: 

ااوروبي كاثريف آشتوف أف القيادة الفمسطينية   يمكنها تحمؿ استمرار المفاو ات في ظؿ تصاعد وتيرة 
ء في المستوطنات وفرض الوقائع عمى اارض، قبؿ ا نتهاء مف العممية التفاو ية، لتصبح أمر واقع البنا

 «.ممموس   يمكف التراجع عنه
 29/10/2013الحياة، لندن، 

 
 مم المتحدة سراح أسرى ما قبل أوسمو كان مقابل االمتناع عن االنضمام لمنظمات األ طالقإالسمطة:  9

،  104جددت السمطة قولها اف إطالؽ سراح أسرى ما قبؿ أوسمو والبالغ عددهـ وليد عوض:  –راـ اهلل 
 مرتبط فقط بالتزاـ فمسطيني بتأجيؿ تقديـ طمبات الع وية لممنظمات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الفمسطينية في بياف لها ا ثنيف: اف ا تفاؽ الذي تـ برعاية أمريكية عبر الوزير جوف 
موجبه الجانب الفمسطيني عف تقديـ طمبات ا ن ماـ لموكا ت ااممية المختصة، مقابؿ كيري، يمتنع ب

اطالؽ سراح أسرى ما قبؿ أوسمو، وليس له أي عالقة بمجريات العممية التفاو ية، أو البناء اإلستيطاني 
اح ااسرى وما محاولة إسرائيؿ ونتنياهو ربط إطالؽ سر  اإلسرائيمي في اارا ي الفمسطينية المحتمة.

الفمسطينييف بالبناء اإلستيطاني، إ  محاولة م ممة وخاطئة وكاذبة، لتخفيؼ ا نتقادات عميه مف قبؿ 
شركائه في اإلئتالؼ، وهذا مو وع   يعنينا في شيء، وتستطيع اإلدارة اامريكية تأكيد صيبة ذلؾ ا تفاؽ 

زمنية نمتنع مف خاللها تقديـ طمبات الع وية الذي تـ إبرامه بواسطة الوزير جوف كيري، والذي حدد فترة 
 لتمؾ المنظمات، مقابؿ إطالؽ سراح أسرى ما قبؿ أوسمو عمى دفعات، تنسجـ مع هذم الفترة الزمنية. 

واكدت الوزارة أف القيادة الفمسطينية تعتبر أف اطالؽ سراح أسرى ما قبؿ أوسمو، والحصوؿ عمى حريتهـ، 
ة في سياستها، خاصًة بعد اهماؿ إدراجهـ في صفقة التبادؿ ااخيرة التي ق ية مركزية ممحة، ولها أولوي

 اجرتها حماس مقابؿ اطالؽ سراح الجندي ا سرائيمي جمعاد شاليط.
 29/10/2013القدس العربي، لندن، 
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 بعد منتصف الميمة 26إطالق سراح األسرى الـ :  قراقع عيسى 10
ف ااسرى والمحرريف عيسى قراقع أف "استقباً  رسميًا وشعبيًا "ااياـ" ، وكا ت: أعمف وزير شؤو -راـ اهلل 

ااربعاء في مقر الرئاسة في راـ اهلل  -بعد منتصؼ ليمة الثالثاء  26سيجري لألسرى المحرريف الػ 
 وبمشاركة الرئيس محمود عباس والقيادات الفمسطينية وأهالي ااسرى".

مف  5مف ال فة البربية، و 21أسيرًا، منهـ  26قدامى تشمؿ وأ اؼ قراقع إف الدفعة الثانية مف ااسرى ال
 قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيتـ تجميع أسرى ال فة في معسكر عوفر جنوب غربي راـ اهلل.

ولفت إلى أنه سيتـ نقؿ ااسرى المفرج عنهـ مف عوفر إلى مقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، حيث سيكوف 
 لقيادات الفمسطينية.باستقبالهـ الرئيس وعدد مف ا

ودعا قراقع أهالي ااسرى إلى التواجد في مقر الرئاسة  ستقباؿ أبنائهـ، وعدـ التوجه إلى معسكر عوفر، 
 مؤكدًا أنه لف يبعد أي اسير مف ال فة إلى قطاع غزة.

نية واعتبر قراقع في تصريح صحافي أف "اإلفراج عف الدفعة الثانية انجاز وطني كبير لمقيادة الفمسطي
والرئيس أبو مازف ولمشعب الفمسطيني، وهي خطوة نحو تحرير سائر ااسرى وااسيرات مف سجوف 

 ا حتالؿ" مو حًا أف "جميع المفرج عنهـ محكوموف بالسجف المؤبد ومدى الحياة".
 48وأف أسرى القدس والػ  29/3/2014والرابعة في  29/12/2013وأعمف أف الدفعة الثالثة ستكوف في 

ف تعمدت إسرائيؿ تأخير اإلفراج عنهـ".مشمول  وف في اإلفراجات وا 
 29/10/2013األيام، رام اهلل، 
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ذكرت صحيفة معاريؼ عمى موقعها ا لكتروني مساء أمس ااحد أف نجؿ رئيس السمطة الفمسطينية ياسر 
ود عباس قد خسر ق ية التشهير التي رفعها  د الباحث ااميركي في ق ايا اإلرهاب "جونتاف شنزر" محم

قبؿ نحو شهر في واشنطف، والمتعمقة بحجـ أعماله، اامر الذي يعزز الشبهات حوؿ إدارة أمواؿ السمطة 
 الفمسطينية.

ما يعرؼ باسـ "ق ية التشهير"  ووفقًا لما جاء عمى موقع الصحيفة فإف ياسر محمود عباس كاف قد رفع
عمى "شنزر" في أعقاب ما نشرم في مقالة له في مجمة "فوريف بوليسي" قبؿ حوالي عاميف والذي جاء فيه 

 "إف هناؾ عالقة بيف أعماؿ ياسر عباس المزدهرة وبيف قوة عائمته السياسية".
جاء في قرار الحكـ "إنه نظرا اف وفي أعقاب نظر المحكمة في الدعوى فترة طويمة، قررت رد دعوام، كما 

أمواؿ دافعي ال رائب ااميركييف تموؿ نشاطات السمطة الفمسطينية، واف ياسر عباس له موقؼ متنفذ في 
 إدارة تمؾ اامواؿ ، فإف النقاش الجماهيري اعماله  روري".

أي ا مستشار  ولفتت الصحيفة إلى أنه ات ح أف ياسر محمود عباس ليس فقط رجؿ أعماؿ ناجحا، بؿ
سياسي لوالدم ويقوـ بمهاـ سياسية بطمب منه، وقد كتبت القا ية التي نظرت في الق ية "إف ياسر عباس 
يعمؿ كمبعوث لنظاـ والدم ويسافر في فترات متقاربة إلى دوؿ أخرى إلجراء لقاءات دولية بطمب مف والدم، 

 وبناء عميه يجب اعتبارم شخصية عامة".
 28/10/2013، عكا اون الين
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حممػة ا عتقػا ت التػي طالػت  إفقالػت  حركػة حمػاس، أف غػزة، مف 99/50/9053، القدس، القدسذكرت 
"سػتنفجر فػي وجػه مػف قػادة وكػوادر الحركػة فػي ال ػفة البربيػة اليػـو ا ثنػيف، ستسػرع فػي انتفا ػة  91نحػو 

 ا حتالؿ".
وقالػػت حمػػاس بػػأف هػػذم ا عتقػػا ت "لػػف ترهػػب الحركػػة وأنصػػارها، ولػػف تثنيهػػا عػػف تبنػػى خيػػار المقاومػػة فػػي 
الدفاع عف الفمسطينييف بكؿ قوة، وأنها ستكوف مػدعاة لسسػراع فػي انتفا ػة وثػورة فمسػطينية تنفجػر فػي وجػه 

 ا حتالؿ".
برهػػـو فػػي تصػػريح صػػحافي، حممػػة ا عتقػػا ت  ػػد قيػػادات وأنصػػار  واعتبػػر النػػاطؽ باسػػـ الحركػػة، فػػوزي

بمثابػػة "اسػػػتهداؼ لرمػػوز المقاومػػػة والشػػػعب الفمسػػطيني" تمهيػػػدا لمػػا وصػػػفه بأنػػه "فػػػرض نتػػػائ   بأنهػػػاحمػػاس 
 المفاو ات الوخيمة والخطيرة عمى حقوؽ وثوابت شعبنا ووحدته".

كتػػػب السياسػػػي لحركػػػة "حمػػػاس" عػػػزت ع ػػػو الم، أف 98/50/9053، فمســـطين أون اليـــنوأ ػػػاؼ موقػػػع 
الرشػػؽ قػػاؿ إف حممػػة ا عتقػػا ت التػػي طالػػت العديػػد مػػف قيػػادات وكػػوادر الحركػػة فػػي ال ػػفة الميمػػة "همجيػػة 

 ومدانة"، وتعكس حالة التخطب لدى ا حتالؿ.
:" اعتقاؿ نواب وكوادر وقيادات حماس في نابمس  صفحته عمى الرشؽ في عمى وكتب موقع "فيسبوؾ"، اليـو

 الخميؿ تؤكد حالة التخبط والذعر التي يعيشها قادة ا حتالؿ".و 
وأو ػػػح أف حممػػػة ا عتقػػػا ت تػػػأتي كػػػػ"نتيجة لجريمػػػة التنسػػػيؽ اامنػػػي بػػػيف السػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػي ال ػػػفة 

 البربية وا حتالؿ اإلسرائيمي".
ممػة ا عتقػا ت ح»اف  أكػد المتحدث باسػـ حمػاس فػوزي برهػوـ ، أف99/50/9053الدستور، عّما، ونشرت 

التي يشنها ا حتالؿ في ال فة البربية هو استهداؼ لرموز المقاومة الفمسطينية وعناويف الشعب الفمسػطيني 
واعتبػػر برهػػـو فػػي «. تمهيػدًا لفػػرض نتػػائ  المفاو ػػات الوخيمػة والخطيػػرة عمػػى حقػػوؽ وثوابػػت شػعبنا ووحدتػػه

اإلسػػػرائيمي مػػػع السػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػي ال ػػػفة تػػػأتي فػػػي إطػػػار التوافػػػؽ ااميركػػػي »بيػػػاف اف هػػػذم الحممػػػة 
 «. ستمرار إحداث خمؿ في المعادلة الفمسطينية بما ي مف تقوية طرؼ عمى طرؼ آخر

 
 في الضفة الغربية تبادل أراض  اتفاق السمطة و"إسرائيل" عمى  تنفي فتم 53

طينية وافقػت عمػى مبػدأ تبػادؿ ، تفيد أف السمطة الفمسػإسرائيميةنفى مسؤوؿ فمسطيني تقارير صحافية : راـ اهلل
ا ثنػيف: "إف  أمػسوقاؿ ع و المجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العػالوؿ،  اارا ي ومنحها لممستوطنيف.

ممؼ تبادؿ اارا ي مع الجانب اإلسرائيمي، لـ ُيحسـ بشكؿ كامؿ، وما زالت هناؾ مفاو ػات بهػذا الشػأف"، 
بيف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي، ولػػـ يجػػر عميػػه أي تطػػورات سياسػػية مؤكػػدًا أف "ممػػؼ تبػػادؿ اارا ػػي بػػيف الجػػان

 تذكر".
% مػػف  24وأشػػار العػػالوؿ إلػػى أف مبػػدأ تبػػادؿ اارا ػػي جػػاء عمػػى نطػػاؽ  ػػيؽ، معتبػػرًا مػػا نشػػر حػػوؿ أف 

 المستوطنيف سيبقوف في مستوطنات ال فة البربية في حاؿ حصوؿ هذا التبادؿ، امرأ غير مقبوؿ.
 99/50/9053، المستقبل، بيروت
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أكد القيادي فػي حركػة الجهػاد اإلسػالمي والمطمػوب لقػوات ا حػتالؿ اإلسػرائيمي وأجهػزة : ربيع أبو نقيرة -غزة
مدف ومحافظات السمطة اامنية الشيخ بساـ السعدي، أف الحممة اامنية التي تشنها قوات اامف في مختمؼ 

 ال فة البربية هدفها اعتقاؿ المقاوميف مف التيارات اإلسالمية وكسر شوكتهـ.
وقػػاؿ القيػػادي السػػعدي فػػي تصػػريح خػػاص بػػػػ"فمسطيف": "الحممػػة اامنيػػة بػػدت أهػػدافها جميػػة، وظهػػرت حقيقػػة 

الفصػػػػائؿ  ااجهػػػػزة اامنيػػػػة وعػػػػرفهـ المواطنػػػػوف عمػػػػى حقيقػػػػتهـ، لػػػػذلؾ وقفػػػػوا فػػػػي وجههػػػػـ إلػػػػى جانػػػػب جميػػػػع
 الفمسطينية والعقالء مف قيادات الشعب الفمسطيني".

وأ اؼ: "ااجهػزة اامنيػة لػـ ت ػع عنواًنػا وا ػًحا لحممتهػا اامنيػة، لكػف هػذم الحممػة  ػد المقػاوميف تهػدؼ 
إلػػػى كسػػػر إرادة التيػػػارات اإلسػػػالمية فػػػي ال ػػػفة البربيػػػة واعتقػػػاؿ عناصػػػرها والشػػػرفاء الػػػذي يقفػػػوف فػػػي وجػػػه 

 سرائيمي"، مبيًنا أف ذلؾ نتاج التنسيؽ اامني مع ا حتالؿ.المحتؿ اإل
( والكتيبػة 010وأشار إلػى عػدـ مقػدرة قػوات أمػف السػمطة عمػى اقتحػاـ عمػؽ مخػيـ جنػيف رغػـ حشػدهـ لمقػوة )

جنػدي، وذلػؾ بف ػؿ شػباب المخػيـ الػذيف فػاجؤوهـ بالزجاجػات  0111التاسعة التي يصؿ تعدادها إلى قرابػة 
رعابهـ.الحارقة والحجار   ة والقنابؿ الصوتية )ااكواع(، رغـ إطالؽ النار في الهواء إلخافة السكاف وا 

شػهور  2وقاؿ: "الشباب الذيف اعتقمتهـ قوات اامػف هػـ مػف أطػراؼ المخػيـ، ونؤكػد أف السػمطة ممنوعػة منػذ 
شػػيرا إلػػى مػػف دخػػوؿ المخػػيـ بقػػرار مػػف أهػػؿ هػػذا المخػػيـ وسػػتبقى ممنوعػػة ولػػف تدخمػػه إ  عمػػى أجسػػادنا"، م
 إعالف السمطة عف انتهاء حممتها لكف أجهزتها اامنية تحاوؿ اقتحاـ المخيـ بيف الفينة وااخرى.

ولفت النظر إلى محاو ت أمف السمطة المتكررة والمتالحقة  قتحاـ منزله ومنػزؿ شػقيقه غسػاف الممقػب بػػ)أبو 
 2س" المجاهػػد جمػػاؿ أبػػو الهيجػػا، منػػذ غالػػب( ومنػػزؿ ااسػػير القيػػادي فػػي حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػا

 شهور وذلؾ بعد منع المواطنيف اعتقاؿ شقيقه.
 98/50/9053، فمسطين أون الين
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ترجمػػة صػػفا: توقعػػت صػػحيفة "يػػديعوت أحرنػػوت" العبريػػة أف تكػػوف المعركػػة القادمػػة مػػع  –القػػدس المحتمػػة 
 لمقاومة اإلسالمية )حماس( أشد  راوة وبشكؿ مختمؼ عف الحرب ااخيرة.حركة ا

وقالػػت الصػػحيفة فػػي تقريػػر نشػػرته عمػػى موقعهػػا الثالثػػاء إف حمػػاس تسػػتعد لمعركػػة مختمفػػة تمامػػًا بمػػا فيهػػا 
، عمى الرغـ مف أنها تمر بفترة قاسػية جػدًا عمػى  ػوء الثػورة الم ػادة M75إطالؽ أعداد أكبر مف صواريخ 

 صر وت ييؽ الخناؽ عميها عبر إغالؽ اانفاؽ.في م
وشددت عمى أنه عمى الرغـ مف ال ائقة التي تمر بها فمف السػابؽ اوانػه رثػاء حمػاس، "فال ػائقة   تعنػي 
فقػػد ااعصػػاب، فحمػػاس تعػػرؼ جيػػدًا كيفيػػة ا نحنػػاء لمعاصػػفة وتعػػرؼ أيً ػػا متػػى ترفػػع رأسػػها مػػف جديػػد". 

حمػػػاس تعتبػػػر تنظيمػػػًا "محوسػػػبًا"، فهػػػي اليػػػوـ تبنػػػي قوتهػػػا أكثػػػر وأكثػػػر وأ ػػػافت "عمػػػى المسػػػتوى العسػػػكري ف
 استعدادًا لممعركة القادمة وهي تف ؿ المعارؾ القصيرة مع فارؽ زمني طويؿ".

بمػػػا فيهػػػا  M75وتشػػػير الصػػػحيفة إلػػػى ازدهػػػار صػػػناعة الصػػػواريخ متوسػػػطة المػػػدى لػػػدى حمػػػاس مػػػف طػػػراز 
درة لموصػػوؿ إلػػى منطقػػة تػػؿ أبيػػب الكبػػرى والمعروفػػة ب كػػـ وهػػي قػػا 21الصػػواريخ التػػي يصػػؿ مػػداها إلػػى 

"جوش داف". وت يؼ "يديعوت" أننا سنشهد ارتفاعًا في مػدى إطػالؽ الصػواريخ متوسػطة المػدى، حيػث أنهػا 
 لف تقتصر عمى اآلحاد فقط كما حصؿ خالؿ المواجهة ااخيرة .
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عمى أشدم، أ ؼ إلى ذلػؾ أف لػديها إ  أف التصنيع  M75وتذكر أف حماس تممؾ اليوـ القميؿ مف صواريخ 
ترسػػانة كبيػػرة مػػػف مئػػات الصػػػواريخ الم ػػادة لمػػػدبابات والم ػػادة لمطػػائرات والتػػػي اسػػتخدـ جػػػزء منهػػا خػػػالؿ 

 الحرب ااخيرة .
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أف تأثير إغالؽ أنفاؽ رفح عمى إنتاج الوسائؿ القتالية في القطاع محدود، 

كبػػر مػػف اانفػػاؽ المسػػتهدفة كانػػت لتهريػػب الوقػػود ومػػواد البنػػاء بينمػػا لػػـ تت ػػرر اانفػػاؽ " ويبػػدو أف الكػػـ اا
 العسكرية كثيرًا، حيث تشير التقديرات إلى بقاء عشرات اانفاؽ فاعمة حتى اليوـ".

وختمت يديعوت تقريرها بالزعـ أف محمد  ػيؼ هػو القائػد العػاـ لمجنػاح المسػمح لحمػاس حتػى اليػـو بخػالؼ 
ادات السػػػابقة، بينمػػػا يشػػػبؿ مػػػرواف عيسػػػى منصػػػب نائػػػب القائػػػد العػػػاـ بعػػػد اغتيػػػاؿ احمػػػد الجعبػػػري. ا عتقػػػ

وأ ػافت " عمػى الػرغـ مػف إصػابته الخطيػرة إ  انػه يػػزاؿ يعتبػر قائػدًا لمجنػاح العسػكري وصػاحب تػأثير كبيػػر 
هػي التنسػيؽ مػا  داخمه، وقد كاف أي ا في ذات المنصػب أيػاـ الجعبػري"،  فتػة إلػى أف مهمػة مػرواف عيسػى

بيف المستوى العسكري والمستوى السياسي في حماس وهو يحافظ عمى ظهػور مقمػص عمػى اإلعػالـ بخػالؼ 
 الجعبري.

 99/50/9053وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 حماس تحذر من االعتداء عمى اآلثار والمواقع اإلسالمية 56

، ا حػتالؿ اإلسػرائيمي مػف ا عتػداء عمػى اآلثػار حذرت حركة حمػاس، اليػـو ا ثنػيف :القدس دوت كوـ -غزة
 والمواقع اإلسالمية ااثرية، ودعت إلى التحرؾ العاجؿ لحمايتها مف جرائـ ا حتالؿ.

ودعت منظمة التعاوف اإلسالمي وجامعة الدوؿ العربية ومنظمة "اليونسكو" إلى تحمؿ مسؤولياتهـ التاريخية، 
 دية،  د القدس وااقصى، والمعالـ اإلسالمية التاريخية.أماـ تصاعد العدواف والجرائـ التهوي

وقالت الحركة في بياف لها، "إف ا عتداء السافر عمى المواقع التاريخيػة فػي محػاو ت يائسػة لطمػس معالمهػا 
وفرض أمر واقع، لػف تفمػح، فجمػاهير شػعبنا الفمسػطيني ستتصػدى بصػمودها ورباطهػا لهػذم المحػاو ت، ولػف 

معمـ مف المعػالـ اإلسػالمية التاريخيػة فػي  أيأي جزء مف أجزاء ااقصى أو ا عتداء عمى تسمح بالمساس ب
 القدس المحتمة".

 99/50/9053، القدس، القدس
 

 استعراضي ىدفو إرىاب اآلمنينتصعيد سرائيمية عمى غزة اإلغارات : الحماس 57
إؼ »ة إسػرائيمية مػف طػراز البػارات التػي شػنتها طػائرات حربيػ« حماس»وصفت حركة : فتحي صّباح -غزة 
تصػػعيد استعرا ػػي هدفػػه إرهػػاب اآلمنػػيف مػػف »أميركيػػة الصػػنع عمػػى شػػماؿ قطػػاع غػػزة ووسػػطه، بأنهػػا « 02

العػدو الصػهيوني المسػؤولية الكاممػة عػف أيػة آثػار أو تػداعيات، ومػف مببػة اسػتبالؿ »وحّممت «. أبناء شعبنا
مػػى قطػاع غػػزة بػػالتزامف مػػع الحممػػة اامنيػػة الشرسػػة الظػرؼ العربػػي والمفاو ػػات والتنسػػيؽ اامنػػي لمعػػدواف ع

« في ال فة البربية التي تـ خاللها اعتقاؿ العشرات مف الطالب والشخصيات الوطنية بالتنسػيؽ مػع السػمطة
 الفمسطينية.

   99/50/9053الحياة، لندن، 
 

 فتم يبحثون تنامي التيار السمفي في مخيمي الرشيدية والبصحركة لبنان: ضباط  58
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مع كبار  باط حركة فتح يومي ااربعاء والخميس الما ييف في مخيمي الرشيدية والبص لمبحث في ما اجت
تػػردد عػػف تنػػامي التيػػار السػػمفي ومبػػادرة عػػدد مػػف أبنػػاء مخيمػػات منطقػػة صػػور لمقتػػاؿ فػػي سػػوريا  ػػد النظػػاـ 

عدة فػي مراقبػة الشػباف وحمػايتهـ السوري، ورفعوا تقريرًا إلى السفارة الفمسطينية وقيادة الساحة طمبوا فيه المسػا
 تحسبًا مف استبالؿ ظروفهـ المادية وتأميف المساعدات عمى أبواب الشتاء.

تعمؿ فصائؿ فمسطينية والحزب السوري القومي ا جتماعي عمى إنشاء لجاف شػعبية فػي وفي مو وع آخر، 
 ت ااخرى. مخيـ ال بية لمنازحيف الفمسطينييف عمى غرار المجاف الموجودة في المخيما

 99/50/9053، االخبار، بيروت
 

 أوفى بوعد الحرية لألسرى القدامى أبو مازنفتم:  59
شػعبهـ وذويهػـ وبيػوتهـ  إلػىوالقيادة لف تتخمى عف ااسرى حتى يعودوا أحػرارا  أنهاراـ اهلل: أكدت حركة فتح 

 ويكمموا حياتهـ تحت شمس الحرية.
"اف الرئيس  أمسوالثقافة،  اإلعالـاسـ الحركة أسامة القواسمي في بياف صدر عف مفو ية وقاؿ المتحدث ب

واعتبػػرت فػػتح . حريػة ااسػػرى القػػدامى مػػف معػتقالت ا حػػتالؿ" إطػػالؽابػو مػػازف قػػد وعػػد وأوفػى العمػػؿ عمػػى 
حريػة لجميػع اطالؽ حريػة الدفعػة الثانيػة مػف ا سػرى القػدامى )قبػؿ اتفػاؽ اوسػمو( خطػوة هامػة عمػى طريػؽ ال

 ااسرى.
 99/50/9053، األيام، رام اهلل

 
 واجب شرعي ووطني األسرى"حركة المجاىدين": تحرير  90

الفمسطينييف في سػجوف ا حػتالؿ يمثػؿ "واجبػا شػرعيا  ااسرىأكدت حركة المجاهديف الفمسطينية، اف تحرير 
حمػر فػي غػزة، صػباح ا ثنػيف، إف وقالت حركة المجاهديف، في وقفػة أمػاـ مقػر الصػميب اا ووطنيا وقوميا".

فػػي صػػفقة وفػػاء  أسػػير، والػػذي تحػػرر بػػه اكثػػر مػػف الػػؼ ااسػػرىالمقاومػػة هػػي الخيػػار ا صػػوب لتحريػػر كػػؿ 
 .ااحرار

 98/50/9053، فمسطين أون الين
 

 نروا بيدف القضاء عمى القضية الفمسطينيةو ىناك مشروع لمقضاء عمى األ ": الجياد" 95
الشعب الفمسطيني في لبنػاف كػاف »في لبناف ابو عماد الرفاعي اف « إلسالمياحركة الجهاد »اعتبر مسؤوؿ 

الػػػى تشػػػكيؿ »ودعػػػا الرفػػػاعي ، «ااكثػػػر وعيػػػًا والتزامػػػًا مػػػف خػػػالؿ ابتعػػػادم عػػػف الصػػػراعات المذهبيػػػة الجانبيػػػة
ورأى أف هنػػػاؾ «. حا ػػػنة لمشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي المخيمػػػات ومرجعيػػػة لحمايػػػة أمنػػػه السياسػػػي وا جتمػػػاعي

عًا لمق ػػاء عمػػى مؤسسػػة ا نػػروا بهػػدؼ الق ػػاء عمػػى الق ػػية الفمسػػطينية مػػف خػػالؿ تقمػػيص خػػدمات مشػرو »
 «.الدوؿ المانحة

 ستشػهاد مؤسسػها فتحػي الشػقاقي والػذكرى كالـ الرفاعي جاء خالؿ احتفاؿ لمجهاد بمناسبة الذكرى السػنوية 
 .صور – نطالقتها في مهرجاف في مخيـ الرشيدية  92السنوية الػ

 امس الذكرى السنوية  ستشهاد مؤسسها فتحي الشقاقي « حركة الجهاد ا سالمي»يت أح
 99/50/9053، السفير، بيروت

 
 اإلسراع بإعادة إعمار مخيم نير الباردحماس تطالب الحكومة المبنانية ب 99
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ادة إعمػار بػإقرار الحقػوؽ المدنيػة واإلسػراع بإعػ»الحكومة المبنانيػة » عمي بركة طالب ممثؿ حماس في لبناف
 «.مخيـ نهر البارد والمحافظة عمى المخيمات في لبناف

 ستشػػهاد مؤسسػػها فتحػػي الشػػقاقي والػػذكرى كػػالـ بركػػة جػػاء خػػالؿ احتفػػاؿ لمجهػػاد بمناسػػبة الػػذكرى السػػنوية 
 .صور – نطالقتها في مهرجاف في مخيـ الرشيدية  92السنوية الػ

 99/50/9053، السفير، بيروت
 

 عمى عسقالن أطمق من غزة سقط صاروخاً يية نظام القبة الحديد 93
قالػػػػت متحدثػػػػة عسػػػػكرية إسػػػػرائيمية إف فمسػػػػطينييف فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة أطمقػػػػوا : عػػػػال شػػػػوقي -القػػػػدس )رويتػػػػرز(

ف نظػػػاـ القبػػػة الحديديػػػة اإلسػػػرائيمي أسػػػقط  صػػػاروخيف عمػػػى مدينػػػة عسػػػقالف بجنػػػوب إسػػػرائيؿ يػػػوـ اإلثنػػػيف وا 
 احدهما في حيف سقط اآلخر في البحر.

 إلطػػالؽبقصػػؼ مػػا وصػػفه متحػػدث باسػػـ الجػػيش "بماسػػورتيف  اإلسػػرائيميسػػاعات قػػاـ سػػالح الجػػو  وخػػالؿ
 إطالؽولـ تعمف أي جهة مسؤوليتها عمى الفور عف  .اارواحالصواريخ" في شماؿ غزة. ولـ تقع خسائر في 

 الصاروخيف. 
 98/50/9053، وكالة رويترز لألنباء

 
 لتحمل تبعات ذلك ة وىي عمى االستعداد الكاملحماس اتخذت عمى عاتقيا المقاوم بدران: 94

قاؿ القيادي البارز في حركة حماس، حساـ بدراف، إف حركته أخذت عمى عاتقها مشػروع : راـ اهلل )فمسطيف(
المقاومة، مع استعداد قادتها وعناصرها الكامؿ لتحمؿ تبعات ذلؾ اامر وآثارم، "بما في ذلؾ القتؿ وا عتقاؿ 

بػػدراف فػػي تصػػريحات خاصػػة لػػػ"قدس بػػرس": "نحػػف فػػي حمػػاس نعمػػـ أنػػه يػػراد لنػػا أف نػػدفع  وأ ػػاؼ واإلبعػاد".
ثمف الحرب والتسوية"، مؤكدًا "لكف ذلؾ لف يثنينا عف مواصمة طريقنا بالحنكة والمعرفة وكذلؾ الت حية التي 

 تتطمبها كؿ مرحمة"، وفقًا لما قاؿ.
لتسوية السياسية بيف دولة ا حتالؿ والسمطة فػي راـ اهلل ورأى القيادي الفمسطيني بال فة البربية أف  حية ا

هػػػو الشػػػعب الفمسػػػطيني كمػػػه، ولػػػيس حركػػػة "حمػػػاس" وحػػػدها، مشػػػيرًا إلػػػى أف الػػػبعض أراد أف يبيػػػع الق ػػػية 
 الفمسطينية بػ "ثمف بخس".

 99/50/9053قدس برس، 
 

 قوة خاصة إسرائيمية تختطف أحد عناصر "الجياد" غرب رام اهلل 95
اختطفت وحدة خاصة مف قػوات "المسػتعربيف" التابعػة لجػيش ا حػتالؿ اإلسػرائيمي، مسػاء : مسطيف(راـ اهلل )ف
(، أسػػػيرًا محػػػررًا ينتمػػػي إلػػػى حركػػػة "الجهػػػاد اإلسػػػالمي" غػػػرب مدينػػػة راـ اهلل، وسػػػط ال ػػػفة 01|92ا ثنػػػيف )
ؿ اعتقػؿ المحػرر وأو حت مصادر محمية وشاهد عياف لمراسؿ "قدس برس" فػي راـ اهلل أف ا حػتال البربية.

 عامًا( مف محؿ تجاري يعود لعائمته في بمدة بيت لقيا، غرب المدينة. 95محمد صالح بدر )
 99/50/9053قدس برس، 

 
 الموافقة عمى تحرير األسرى ألسباب ودوافع استراتيجية :نتنياىو 26

، خالؿ اعترؼ ال بنياميف نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيمية، أف 29/10/2013، 48عرب ذكرت  يـو
أسرى مقابؿ استئناؼ  104جمسة كتمة الميكود البرلمانية في الكنيست، أف موافقة حكومته عمى تحرير 
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المفاو ات مع الفمسطينييف كانت " عتبارات إستراتيجية". وقاؿ إف الواقع القائـ هو الذي فرض اتخاذ هذا 
 القرار عمى الحكومة.

لذي شنه حزب "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت عمى قرار وقاؿ نتنياهو في معرض ردم عمى الهجـو ا
المصادقة عمى اإلفراج عف الدفعة الثانية مف أسرى ما قبؿ أوسمو: إننا م طروف لمتحرؾ في ساحة دولية 
مركبة وشائكة تمزمنا أف نأخذ بالحسباف اعتبارات مختمفة ل ماف مصمحة إسرائيؿ.   يجوز ا ستخفاؼ 

ستراتيجية امف إسرائيؿ عمى  وء مساحة المناورة التي تتاح لنا عمى أثر القرارات التي بالد  ت ا 
 نتخذها.

وأشار نتنياهو في معرض حديثه إلى "اإلنجازات" اامنية التي حققتها سياسة الحكومة التي يرأسها في 
ني الذي ي رب دوؿ السنوات ااخيرة، والحكومة التي سبقتها، وخاصة في  وء ما وصفه بالزلزاؿ اام

 المنطقة.
، وقاؿ إنه يتعيف عمى أع اء الحكومة  وانتقد نتنياهو مواقؼ حزب نفتالي بينيت وتصريحاته ااخيرة اليـو

 ا لتزاـ بالقرارات بعد اتخاذها وأف يتحموا بالمسؤولية المترتبة عمى ذلؾ.
ف أمس أف اإلفراج عف نتنياهو  أعم، أف حممي موسى، عف 29/10/2013، السفير، بيروتوأ افت 
أمر اقت ته الظروؼ، ولـ يكف لدى الحكومة مفر مف اتخاذ القرار بشأنه. ولكنه داعب  26ااسرى الػ

بقوله إف «  حايا اإلرهاب»مشاعر المعار يف لسفراج عف ااسرى، وخصوصًا قوى اليميف ومنظمات 
الميكود في الكنيست إلى أف هذا القرار كاف  وأشار نتنياهو في كممته أماـ كتمة«. قمبي مع العائالت الثكمى»
بيف القرارات ااصعب التي اتخذتها كرئيس لمحكومة. قمبي مع العائالت الثكمى، قمبي يتألـ. ولكف هذا قرار »

إننا ن طر لسبحار في حمبة دولية معقدة وكثيرة، والتحديات »وأ اؼ «. يفر ه الواقع الذي نعيش فيه
مف أجؿ دولة إسرائيؿ، ومف لحظة اتخاذ القرار ينببي عمى الجميع التصرؼ  تجبرنا عمى فعؿ مناورات

 «.باتزاف
 

 ييدد بحسم الموقف فى غزة "عاجاًل أم آجاًل" يةسرائيماإلاالستخبارات  شؤون وزير 27
هدد وزراء ومسؤولوف إسرائيميوف بتنفيذ عممية عسكرية عمى غزة، تشكؿ : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

 لمبنى التحتية لحركة "حماس" والتنظيمات الفمسطينية المسمحة.  ربة قاسية
وحذر وزير شؤوف ا ستخبارات يوفاؿ شطاينتس، مف "أبعاد تكرار قصؼ القذائؼ الصاروخية باتجام بمدات 
الجنوب في إسرائيؿ"، وقاؿ إنه "إذا استمر أو تصاعد إطالؽ القذائؼ الصاروخية مف قطاع غزة، فمف يكوف 

 مف حسـ اامور هناؾ عاجاًل أـ آجاًل". هناؾ مناص
واستبعد شطاينتس "التوصؿ إلى تفاهمات مع غزة عبر قنوات ديبموماسية ومفاو ات مع الجانب 

 الفمسطيني"، مشددًا عمى أف "تكرار إطالؽ الصواريخ عمى إسرائيؿ سيجمب  ربة قوية عمى غزة".
 29/10/2013، الحياة، لندن

 
 التمييز ضّد فمسطينيي الداخل عنصرّية دّ وًنا ال يعحكومة نتنياىو ُتّقر قان 28

المجنة الوزارية ا سرائيمية لشؤوف التشريعات   ، أفبرهوـ جرايسي، عف 29/10/2013، الغد، عّمانذكرت 
، ويزيد مف حرمانهـ مف فرص العمؿ 48صادقت أمس، عمى مشروع قانوف عنصري يتهدد فمسطينيي 
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را ي بناء وغيرها، وقد بادر إلى مشروع القانوف رئيس ا ئتالؼ  الحاكـ والتعميـ الجامعي والحصوؿ عمى أ
 النائب ياريؼ لفيف.

ويجري الحديث عف مشروع قانوف يعطي أف مية لمف خدـ في جيش ا حتالؿ أو في الخدمة "البديمة" التي 
كومة بنياميف نتنياهو تسمى "الخدمة المدنية" في معظـ مناحي الحياة، وكاف هذا القانوف قد طرح في و ية ح

السابقة، ويفرض عمى كؿ مؤسسات الدولة والقطاع الخاص منح اف مية لمف خدـ في جيش ا حتالؿ في 
 اماكف العمؿ، والحصوؿ عمى شقؽ سكنية، وأراض لمبناء، والدخوؿ لمجامعات وغيرها.
ع القوانيف القائمة، وفي إ  أف القانوف واجه معار ة ق ائية مف المستشار الق ائي لمحكومة، لتعار ه م

الدورة الحالية، أوجد رئيس ا ئتالؼ الحاكـ صيبة التفافية لمقانوف ذاته،   تمس بجوهرم، والقانوف الجديد 
يستبدؿ صيبة اامر لكؿ المؤسسات والمرافؽ الرسمية والخاصة، بصيبة "بامكاف" هذم المؤسسات أف 

 سب تمييزا  د أحد.تف ؿ مف خدـ في جيش ا حتالؿ، وأف هذا   يحت
وفي ظؿ تنامي العنصرية في اسرائيؿ، فإف طرح هذا ا مر كخيار اماـ المؤسسات،   يبير القانوف مف 

  يخدموف  48حيث الجوهر، اف كؿ المؤسسات ستتبنى هذا "الخيار"، الذي يأخذ بالحسباف أف فمسطيني 
منح اف مية لمف خدـ في جيش ا حتالؿ  وينص القانوف عمى أف "بامكاف" الجامعات في جيش ا حتالؿ.

لدى توزيع مساكف الطمبة، عمى أف   يحتسب هذا تمييزا عنصريا، كذلؾ، فإف كؿ شركة أو مؤسسة خاصة 
أو رسمية، تمنح تف يال لمف خدمة في الجيش لمحصوؿ عمى مكاف عمؿ، فإف هذا اي ا لف يكوف تمييزا 

  د أحد.
التقارير الصحافية أمس ا ثنيف  ، أف زهير أندراوس، عف 29/10/2013، القدس العربي، لندنوأ افت 

أفادت أّف حكومة بنياميف نتنياهو صادقت في جمستها ااسبوعّية، أّوؿ مف أمس، ااحد، عمى صيبة قانوف 
عنصري جديد يسمى )قانوف حقوؽ الخادميف لمدولة(، والذي يميز لصالح مف يؤدي الخدمة العسكرّية أو 

ّية. ومف المقرر أف يعرض القانوف عمى الكنيست ااربعاء القادـ لمتصويت عميه بالقراءة الخدمة المدن
 التمهيدّية. 

 
 قانون لمنشر بالعربيةاقتراح سرائيمية ترفض اإل التشريعاتلجنة  29

رف ت المجنة الوزارية لشؤوف التشريعات، اقتراح القانوف الذي تقدـ به ع و )الكنيست( عيساوي فري ، 
% مف ميزانية الدعاية الحكومية 10نص عمى إلزاـ دائرة اإلعالف الحكومية تخصيص ما نسبته والذي ي

لسعالف بالمبة العربية. طمب ع و الكنيست فري ، مف حركة ميرتس، بواسطة اقتراح القانوف أف يتـ 
 ربية.تخصيص نسبة معينة مف ميزانية اإلعالف والدعاية الحكومية لممنشورات والدعاية بالمبة الع

ولكف، وبصورة غير مفاجئة، واف فري  هو ع و في المعار ة، تـ إسقاط القانوف مف جانب المجنة 
الوزارية لشؤوف التشريعات ولـ ينجح ع و الكنيست فري  في الحصوؿ عمى قائمة تظهر أسماء الوزراء 

 الذيف رف وا اقتراح القانوف والذرائع التي تقدموا بها لتبرير موقفهـ.
و الكنيست فري ، في لقاء أجري معه، أمس سبت، أنه   يتـ تطبيؽ القانوف الذي ينص عمى أف قاؿ ع 

 المبة العربية هي لبة رسمية إلى جانب المبة العبرية في )إسرائيؿ(، و  يتـ العمؿ بموجبه.
درها وأشار فري  إلى أف المبة العربية غير حا رة بالشكؿ المطموب في المنشورات الدعائية التي تص

وأ اؼ فري ، خالؿ اتصاؿ هاتفي معه، أف اقتراح القانوف تـ إسقاطه  الدوائر الحكومية في إسرائيؿ.
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اسباب حزبية وليس مف أجؿ المصمحة العامة، مشيًرا إلى أف الجمهور فمسطينيي اارا ي المحتمة عاـ 
 هو الذي ي طر في النهاية إلى دفع الثمف. 48

 28/10/2013، فمسطين أون الين
 

 "السالم اآلن": الحكومة اإلسرائيمية والمستوطنون فشموا حتى اآلن في منع إقامة دولة فمسطينية 30
خالفًا لمعديد مف التقديرات الفمسطينية والبربية تقوؿ حركة السالـ اآلف اإلسرائيمية إف  عبد الرؤوؼ أرناؤوط:

ا عمى اارض مف شأنها أف تمنع "المستوطنيف فشموا حتى اآلف في محاولتهـ خمؽ حقائؽ   رجعة عنه
 إقامة دولة فمسطينية".

وت يؼ في تقرير وصمت نسخة منه لػ "ااياـ" : في السنوات ااخيرة، في ظؿ حكومات نتنياهو السابقة 
والحالية، كانت هناؾ محاولة لتبيير تمؾ الصورة مف خالؿ تطوير المناطؽ ااكثر عزلة وبناء مشاريع، 

لمناطؽ التي مف شأنها أف تقوض خيار الدولتيف، ولذا فإنه كمما منحت الحكومة عمى وجه التحديد في ا
والحركة ا ستيطانية الوقت إلطالؽ العناف لبناء وتطوير المناطؽ المعزولة، فاف التوصؿ إلى حؿ الدولتيف 

 عاما منذ أوسمو، لـ ينجحوا، ولكف يجب أف تظؿ المعركة مف اجؿ 20سيكوف أكثر صعوبة، عمى مدى 
 حؿ الدولتيف يقظة وذات تصميـ".

وتكشؼ "السالـ اآلف" في تقريرها، مستندة إلى المعطيات، أف "أعداد المستوطنيف قد ت اعفت ثالث مرات 
منذ اتفاقات أوسمو، ومع ذلؾ فقد انتقؿ أكثر مف نصؼ المستوطنيف الجدد منذ أوسمو، إلى ثالث 

 مستوطنات فقط".
الزيادة التي   يمكف إنكارها في عدد المستوطنيف، لـ تنجح حركة  وقالت بهذا الشأف "عمى الرغـ مف

ا ستيطاف في محاولتها السيطرة عمى ال فة البربية باليهود اإلسرائيمييف، ببض النظر عف الخطط 
والتوقعات التي قدمتها الحكومة وحركة المستوطنيف، فإف الكثير مف هذم اآلماؿ لـ تتحقؽ. عمى سبيؿ 

ح الحريديـ مستوطنة "عمانوئيؿ"، جنوب شرقي مدينة نابمس، بقصد أف تكوف المدينة المثاؿ، تـ من
إلى  3240اارثوذكسية لعشرات آ ؼ المتدينيف، ولكف منذ أوسمو انخفض عدد السكاف في "عمانوئيؿ" مف 

يبتيف فقط. وبد  مف ذلؾ، فإنه عندما تـ تأسيس مستوطنتي "بيتار عيميت" و"موديعيف عيميت" القر  3013
مف الخط ااخ ر، فقد انتقؿ اارثوذكس المتطرفوف إلى هناؾ باآل ؼ اسباب اقتصادية، وليس 

 أيديولوجية".
وأ افت: وبالمثؿ، كاف القصد مف إقامة "اريئيؿ" العممانية أف تكوف مدينة كبيرة تتكوف مف آ ؼ الوحدات 

الما ية، نما سكاف "اريئيؿ" بنحو  20الػ السكنية، وعشرات اآل ؼ مف السكاف، ولكف عمى مدى السنوات 
. في الواقع، تبقى "ارييؿ" أصبر  18100إلى  1993في عاـ  11800شخص، مف  6300 شخص اليـو

مف كثير مف المدف اإلسرائيمية، لقد فشمت في جذب سكاف جدد، ومع ذلؾ فاف هذا اامر لـ يمنع الحكومة 
وحدة سكنية  480ااخيرة، أصدرت الحكومة عطاءات لبناء  مف ا ستثمار أكثر في "اريئيؿ"، ففي السنوات

 جديدة، وحتى بناء جامعة هناؾ".
وتابعت "السالـ اآلف" : مستوطنات غور ااردف تمثؿ أي ا إشارة مماثمة لفشؿ حركة ا ستيطاف، إذ يسكف 

مستوطنات ، واصؿ سكاف ال1970معظـ هذم المستوطنات عممانيوف يهود، وبنيت مف قبؿ حزب العمؿ في 
في غور ااردف با نخفاض كؿ سنة، عمى غرار المستوطنات المعزولة غير أيديولوجية أخرى، مثؿ، 

 ميفودوتاف ومعاليه عاموس".
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 وفيما يمي البيانات التي استندت إليها "السالـ اآلف" في تقديرها:
 :البيانات السكانية منذ أوسمو

مكتب المركزي اإلسرائيمي لسحصاء، قبؿ اتفاقات أوسمو ت اعؼ عدد المستوطنيف ثالث مرات : وفقا لم -
آخر في قطاع غزة، اليـو  6234مستوطنا في ال فة البربية و  110066( كاف هناؾ 1993) نهاية عاـ 

مستوطنا في ال فة البربية، وهذا يمثؿ أكثر مف ثالثة أ عاؼ عدد المستوطنيف ما قبؿ  341418هناؾ 
 أوسمو.

 نسمة( كاف في مستوطنات ثالث فقط : 114000)  نصؼ النمو السكاني -
 مستوطف( 55500موديعيف عيميت ) إ افة -1
 مستوطف( 38500بيتار عيميت ) إ افة -2
 مستوطف( 20000معاليه أدوميـ ) إ افة -2
% مف النمو السكاني في المستوطنات إلى البرب مف خط مبادرة جنيؼ: عدد المستوطنيف 64كاف -

% مف النمو كاف في المناطؽ التي بموجب نموذج مبادرة جنيؼ ستبقى 64ولكف  ت اعفت ثالث مرات،
 تحت السيطرة اإلسرائيمية كجزء مف تبادؿ اارا ي .

% مف المستوطنيف الجدد في المستوطنات المعزولة )شرؽ خط مبادرة جنيؼ( الى المستوطنات 86ان ـ -
ع أكثر أيديولوجية، وهذا يعني أف البالبية العظمى مف الدينية / العممانية الدينية المختمطة التي لها دواف

المستوطنيف الذيف جاؤوا لمعيش في مستوطنات معزولة هـ مستوطنوف أصحاب أيديولوجية. لـ تنجح حركة 
ا ستيطاف في مؿء ال فة البربية بمئات اآل ؼ مف اإلسرائيمييف، وبدً  مف ذلؾ فاف المستوطنيف الجدد 

 ب اايديولوجية الدينية خصوصا الذيف يعيشوف في مستوطنات معزولة .هـ المستوطنوف أصحا
% فقط مف 1.8مجموع عدد المستوطنيف الذيف يعيشوف اليوـ الى الشرؽ مف خط مبادرة جنيؼ يشكؿ -

 المستوطنيف اإلسرائيمييف.
امة مستوطنات البؤر ا ستيطانية : بعد أوسمو، أخذت الحكومة اإلسرائيمية عمى نفسها التزاما بعدـ اق-

جديدة. بد  مف ذلؾ، قامت الحكومة بتأسيس نوع جديد مف المستوطنات يسمى " البؤر ا ستيطانية " والتي 
هي رسميا غير قانونية بموجب القانوف اإلسرائيمي، ولكف في الوقت نفسه تمقى التشجيع والدعـ مف قبؿ 

تحت ستار "البؤر ا ستيطانية "، ويأمؿ مستوطنة جديدة،  100الحكومة. وقد بنت اسرائيؿ منذ أوسمو 
المستوطنوف في تحويؿ البؤر ا ستيطانية الى مستوطنات كبيرة تت مف منازؿ دائمة واآل ؼ مف 

 المستوطنيف. ومع ذلؾ:
 % مف المباني في البؤر ا ستيطانية متنفمة: البيوت المتنقمة والمباني خفيفة البناء.80فإف  -
 عائمة. 30-20ة   تزاؿ صبيرة الحجـ، ت ـ أقؿ مف معظـ البؤر ا ستيطاني -
 آ ؼ مستوطف يعيشوف في كؿ مف البؤر ا ستيطانية معًا. 10فقط  -

 29/10/2013، األيام، رام اهلل
 

 : إيران تمر بمرحمة تغيير سياسي واستراتيجيكوخافيأفيف  31
ف رئيس شعبة ا ستخبارات في أفادت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوـ الثالثاء بأ :عكا أوف  يف

جيش ا حتالؿ اإلسرائيمي "أفيؼ وخافي" قد سمـ رئيس الوزراء بنياميف نتنياهو قبؿ نحو أسبوع مف خروجه 
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لنيويورؾ بداية الشهر الجاري إللقاء خطابه في اامـ المتحدة استعرا ًا استخباريًا الخاص بالمو وع 
  اإليراني.

لة التي سممها عمى أنه ومنذ فوز حسف روحاني في ا نتخابات الرئاسية في وأكد الجنراؿ كوخافي في الرسا
شهر يونيو تمر إيراف في مرحمة تبيير سياسي واستراتيجي، وتشير الصحيفة إلى أف هذا التقدير لـ يكف مف 
قبؿ لواء اابحاث في ا ستخبارات بؿ كانت بصفة شخصية مف قبؿ كوخافي كونه رئيسًا لالستخبارات 

 سرائيمية.اإل
وفي الورقة ا ستخبارية قاؿ كوخافي "إنه لباية اآلف لـ يطرأ أي تبيير جوهري في سياسة إيراف تجام الممؼ 
النووي"،  فتًا إلى أف إيراف   زالت تسعى لموصوؿ لعتبة دولة نووية حتى يكوف بمقدورها ا ندفاع لألماـ 

ووفقًا لمصحيفة فإف رئيس ا ستخبارات  نتاج قنبمة نووية.في وقت قصير نسبيًا إذا ما اتخذ قرارًا سياسيًا إل
بنى تقديراته عمى إعالف النوايا الحسنة التي أعمف عنها روحاني وحكومته إلجراء إصالحات داخمية في 

 إيراف وزيادة انفتاح الدولة عمى البرب ورفع العقوبات ا قتصادية التي فر ت عمى الدولة.
 29/10/2013، عكا اون الين

 
 سرى األ إطالق سراحييددون نتنياىو وليفني بالقتل عمى خمفية  ييود متطرفونيديعوت:  32

هّدد متطرفوف يهود، رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياهو، ووزيرة العدؿ : "المستقبؿ" -راـ اهلل 
قرار الحكومة باإلفراج اإلسرائيمية ورئيسة طاقـ المفاو ات مع الفمسطينييف تسيبي ليفني، بالقتؿ عمى خمفية 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة امس اإلثنيف، أف هذم التهديدات كتبت  عف أسرى فمسطينييف.
 في صفحة ليفني عمى موقع التواصؿ اإلجتماعي "فيسبوؾ".

 وقدـ  ابط اامف في وزارة العدؿ اإلسرائيمية شكوى إلى الشرطة في القدس، التي أعمنت عف فتح تحقيؽ
 في المو وع، كما تـ إبالغ جهاز اامف العاـ )الشاباؾ( برسائؿ التهديد.

وعقب مكتب ليفني عمى ذلؾ بالقوؿ، إف "وزيرة العدؿ ستستمر في إجراء المفاو ات بمسؤولية ومف خالؿ 
 الحفاظ عمى المصالح اإلسرائيمية، وقراراتها لف تتأثر بالمتطرفيف والتهديدات".

 29/10/2013، المستقبل، بيروت
 

 مميار دوالر سنوياً  ثالثةاالستثمار يكمف الخزينة اإلسرائيمية  تشجيعقانون  33
محمد خبيصة: انتقد يوسيؼ شبيرا، مراقب الدولة لمشؤوف المالية، خالؿ محا رة له أمس ا وؿ  –القدس 

عفا‘في الجامعة العبرية، بشدة قانوف تشجيع ا ستثمار اإلسرائيمي  ءات مالية الذي يقدـ تسهيالت وا 
 ’.مميار دو ر سنويا 3و ريبية لمشركات الكبرى العاممة في إسرائيؿ تحـر الخزينة العامة مف أمواؿ تتجاوز 

ويأتي هذا ا نتقاد في اعقاب ورشة عمؿ جرت ا سبوع الما ي، و مت مجموعة مف ا قتصادييف 
ووزير المالية يائير  بيد، وشهدت نقاشا والمحمميف المالييف، وح رها كؿ مف وزير ا قتصاد نيفتالي بينيت، 

 حادا بيف المشاركيف حوؿ الجدوى مف قانوف تشجيع ا ستثمار والفائدة الحقيقية المرجوة منه.
واتهـ شبيرا في محا رته بالجامعة العبرية كاًل مف وزارتى المالية وا قتصاد بتقديـ تسهيالت مفرطة 

عفاءات  ريبية، لمشركات الكبرى العاممة في إسرائيؿ، وم تطرح عالمات استفهاـ بشأف ‘نحها قرو ًا وا 
 ’.العالقة القائمة بيف الحكومة مف جهة، والمستثمريف مف جهة أخرى
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وانتقد المراقب المسؤوليف عف تقديـ هذم التسهيالت، وقاؿ انهـ قدموها اسباب سياسية مرتبطة بدعـ أحزاب 
ر عمى الحكـ في المرحمة الحالية، منوهًا إلى أف ا قتصاد معينة لموصوؿ إلى السمطة، بمف فيهـ مف يسيط

 مميار دو ر سنويًا. 3اإلسرائيمي يتعرض لخسائر سنوية تتعدى 
يذكر أف قانوف تشجيع ا ستثمار يمنح امتيازات  ريبية غير عادية إلى الشركات الكبرى. وقد سف في 

ياهو منصب وزير المالية آنذاؾ، ودخؿ حيز ، حيف تولى رئيس الوزراء الحالي بنياميف نتن2005العاـ 
 .2006التنفيذ نهاية العاـ 

 29/10/2013، القدس العربي، لندن
 

 إليقافو ال تقوم بأي دور والسمطة الفمسطينية طريقو لمنفاذ..ب"برافر"  قانونزحالقة:  34
د نفاذ قانوف تستعد الفعاليات الشعبية لتنظيـ "يـو غ ب فمسطيني" عاـر  : نادية سعد الديف-عماف 

ألؼ  50ألؼ دونـ مف أرا ي النقب وتهجير  800"برافر" العنصري اإلسرائيمي، الذي يستهدؼ مصادرة 
وتتزامف "التظاهرات والمسيرات المزمع ترتيبها قريبًا في اارا ي المحتمة مع حممة  فمسطيني مف مواطنيها.

وبة بمذكرات م اّدة لسياسة التطهير دولية واسعة لكشؼ جرائـ ا حتالؿ  د الشعب الفمسطيني، مصح
العرقي لرفعها إلى مختمؼ دوؿ العالـ"، وفؽ الع و العربي في البرلماف اإلسرائيمي "الكنيست" جماؿ 

 زحالقة.
وقاؿ، لػ"البد" مف فمسطيف المحتمة، إف "القانوف اإلسرائيمي في مرحمة متقدمة مف مخطط تمريرم، ما يتطمب 

منع نفاذم عمميًا"،  مو حًا بأف "السمطة الفمسطينية   تقوـ بأي دور في مساعي دعمًا عربيًا فمسطينيًا ل
إحباط القانوف رغـ ا تصاؿ معها منذ البداية، حيث تعتبر أف ذلؾ يدخؿ في دائرة الق ايا الداخمية 

مسطينييف في ولكنه "يرفض ذلؾ التفسير"، مؤكدًا بأف "الف اإلسرائيمية والمطالب المحمية في الكياف المحتؿ".
جزء مف الشعب العربي الفمسطيني عمى أرض فمسطينية تـ احتاللها بفعؿ  1948اارا ي المحتمة عاـ 
 ".1948العدواف الصهيوني عاـ 

وأ اؼ زحالقة، وهو رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في "الكنيست"، إف "الحممة الوطنية الفمسطينية 
ف تـ تمريرم تشريعيًا"، وسط الم ادة لمخطط السمب والتهجير لف تسم ح بنفاذ القانوف عمى اارض حتى وا 

 مطالبات "اليميف المتطرؼ بتشديد بنودم لجهة توسيع نطاؽ التهجير وسمب اارا ي".
وأو ح بأف "القانوف اآلف في مرحمة البت بشأنه في لجاف "الكنيست" إلعدادم لمتصويت بالقراءتيف الثانية 

صدارم خالؿ الدورة الشتوية "لمكنيست" الممتدة مف الشهر الحالي حتى شهر نيساف والثالثة"، غير مستبعد "إ
 )إبريؿ( القادـ".

وأشار إلى "مطالب أع اء اليميف المتطرؼ في "الكنيست" بتقميص مساحة أرا ي النقب المتبقية بيّد 
واردة في بنود القانوف، ألؼ دونـ ال 150ألؼ دونـ فقط وليس  70الفمسطينييف مف وراء القانوف إلى أقؿ مف 

 مقابؿ  بوط معاكسة لسستيالء عمى كامؿ اارض وتهجير مواطنيها".
وأكد زحالقة "الرفض الفمسطيني لمقانوف"، منوهًا إلى "الحراؾ النشط لمواجهته ومقاومة تنفيذم عمى اارض، 

يؿ المخطط التهجيري مف حيث إرساؿ مذكرات إلى اامـ المتحدة واإلتحاد ااوروبي إلطالعهـ عمى تفاص
 العنصري".
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وتحدث عف "تشكيؿ لجنة وطنية مؤلفة مف الفعاليات والقوى السياسية المختمفة وأهالي النقب لمتابعة 
الحيثيات المرتبطة بالقانوف، ف اًل عف زخـ الحراؾ الشبابي لقيادة التظاهرات والمسيرات وتصعيد الن اؿ 

   د نفاذ المخطط".
 29/10/2013، الغد، عّمان

 
  فورية  وتطالب بإدانة ومجمس األمن تشكو صواريخ غزة لألمم المتحدة "إسرائيل" 35

تقدـ السفير اإلسرائيمي لدى اامـ المتحدة "روف بروسور"، بشكوى رسمية إلى ااميف العاـ لألمـ الناصرة: 
لى مجمس اامف الدولي في أعقاب إطالؽ قذائؼ "هاوف" مف غزة عمى أهداؼ  المتحدة "باف كي موف" وا 

 (.1948إسرائيمية في النقب البربي )داخؿ اارا ي المحتمة عاـ 
وزعـ بروسور في الشكوى، أف حركة حماس "تواصؿ نشاطاتها اإلرهابية  د إسرائيؿ التي تتفاوض مع 
الفمسطينييف، والتي تعمؿ أي ا مف أجؿ تعزيز السالـ بد  مف العنؼ، ومع ذلؾ أي ا تعمؿ )إسرائيؿ( 

ابة والرد عمى أي إطالؽ نيراف عمى المدنييف اإلسرائيمييف وحيف تقـو إسرائيؿ بنقؿ مواد البناء إلى لالستج
 غزة يتـ استخدامها مف قبؿ حماس في بناء اانفاؽ اإلرهابية"، حسب ادعائه.

"تبث وطالب بروسور مجمس اامف بإدانة إطالؽ الصواريخ مف غزة باتجام أهداؼ إسرائيمية، والتي زعـ أنها 
الرعب المستمر في صفوؼ اإلسرائيمييف، وأف إدانة مجمس اامف لها سوؼ يثبت دعـ المجمس لمعممية 

 السممية"، كما قاؿ.
 29/10/2013قدس برس، 

 
 عمى إطالق سراح األسرى يتظاىرون أمام "عوفر" احتجاجاً  سرائيميونإ 36

، مساء اليوـ ا ثنيف، أماـ سجف واا ؼ ا سرائيمييف تظاهر ، أف 29/10/2013، القدس، القدسذكرت 
 أسيرا فمسطينيا، تـ نقمهـ ظهر اليـو لمسجف المذكور. 26"عوفر" احتجاجا عمى قرار اإلفراج عف 

مف عائالت القتمى  3000ووفقا لمموقع ا لكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإف نحو 
اء سمسمة بشرية، أماـ السجف، وسط ترديد شعارات اإلسرائيمييف، ونشطاء اليميف اإلسرائيمي شاركوا في انش

ووصؿ وزير اإلسكاف اوري ارئييؿ الى مكاف التظاهرة، وقاؿ اف قرار  مثؿ "الدـ اليهودي ليس رخيصا".
 -ال فة البربية -اإلفراج عف أسرى فمسطينييف أمر غير أخالقي. وا اؼ: "سنعود إلى يهودا والسامرة 

ترؾ القدس، وشيمو وأماكف أخرى وليس هناؾ أحد يستطيع طرد الشعب ولف نترؾ وادي ااردف، ولف ن
 اليهودي مف أر ه".

وحمؿ المشاركوف صورًا إلسرائيمييف قتموا في هجمات، مطالبيف بوقؼ إطالؽ سراح ااسرى الفمسطينييف، 
" ليعيشوا حياة موجهيف انتقادات  ذعة لمحكومة اإلسرائيمية التي قالوا أنها تفرج عف "القتمة الفمسطينييف

 جديدة في حيف ستترؾ العائالت ا سرائيمية الثكمى، في حزف لوحدهـ دوف الشعور بألمهـ.
هاجموا  مف اليميف المتطرؼ، أف ناشطوف ا ؼ ب ، عف29/10/2013، القدس العربي، لندن وأ افت 

 عدـ استقالته مف الحكومة.أرئيؿ أخذيف عميه 
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تتصاعد المخاوؼ في إسرائيؿ مف خطر هجمات قراصنة اإلنترنت، ودؽ الخبراء ناقوس : أسوشيتد برس
الخطر مف هذا النوع مف الهجمات، كما حذر رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي مف يوـ تصبح فيه البالد في 

 حالة شمؿ تاـ.
ني غانتز، وهي كممات لـ تأت مف وقد تجسدت تمؾ المخاوؼ في كممات رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي بي

فراغ، حيث جاءت بعد شهر مف استهداؼ نظاـ التحكـ في شبكة لمطرؽ في مدينة حيفا، وقد تسبب الهجـو 
اإللكتروني في وقؼ العمؿ بالنظاـ، اامر الذي تسبب في أ رار اقتصادية قدرت بمئات اآل ؼ مف 

 الدو رات.
اؿ لوكالة أسوشيتد برس، أكد أف الهجوـ اإللكتروني استهدؼ وفي تصريحات احد الخبراء في هذا المج

شبكة أنفاؽ مدينة الكرمؿ ونقاط تحصيؿ رسـو استخداـ الطريؽ في الثامف مف سبتمبر/كانوف ااوؿ 
وهو شفرة صبيرة يتـ تحميمها عمى الحاسوب بدوف عمـ -الما ي. وقد استخدـ في الهجـو "حصاف طروادة" 

وأ اؼ الخبير الذي طمب عدـ الكشؼ عف  ف مف التحكـ في حاسوب ال حية.المستخدـ فتمكف القرصا
هويته، أف الهجوـ تسبب في إغالؽ نظاـ الطرؽ عمى الفور، واستمر ذلؾ مدة عشريف دقيقة، وفي الصباح 

 التالي تـ شف هجـو آخر في ساعة الذروة واستمر اإلغالؽ هذم المرة ثماني ساعات.
فسه، أف المحققيف اإلسرائيمييف يعتقدوف أف الهجـو مف عمؿ قراصنة عمى مستوى وتنقؿ الوكالة عف الخبير ن

لمقرصنة اإللكترونية، التي شنت في أبريؿ/نيساف الما ي عاؿ مف اإلمكانيات وبمستوى مجموعة أنونيموس 
ف كانت  هجمات عمى مواقع إلكترونية إسرائيمية. لكف المحققيف أشاروا إلى أف اإلمكانيات المستخدمة، وا 

 متطورة فإنها   ترقى إلى إمكانيات هجـو مف جهة تتمتع برعاية دوؿ معينة مثؿ إيراف عمى سبيؿ المثاؿ.
يفد رئيس شبكة سالمة الطرؽ إف "أغمب تمؾ اانظمة )أنظمة الطرؽ( أوتوماتيكية، وبالتحديد ويقوؿ أوريف د

إجراءاتها اامنية. إنها أوتوماتيكية ويتـ التحكـ فيها عف بعد، إما عف طريؽ اإلنترنت أو وسائؿ أخرى، 
 ولذلؾ فهي تعتبر هدفا سهال لمهجمات اإللكترونية".

لكترونية التابع لمحكومة اإلسرائيمية أوفري آفي فإف "المواقع اإلسرائيمية تتعرض وطبقا لرئيس قسـ المواقع اإل
يوميا لمئات وربما آ ؼ الهجمات اإللكترونية". وقد شكمت إسرائيؿ العاـ الما ي وحدة جديدة في الجيش 

ائيؿ أف مواقعها اإلسرائيمي تدعى وحدة "الدفاع اإللكتروني" مهمتها صد الهجمات اإللكترونية التي تقوؿ إسر 
 تتعرض لها بشكؿ يومي.

ويقوؿ خبراء في اامف اإللكتروني إف جهات مثؿ إيراف تمكنت خالؿ هذا العاـ مف شف هجمات إلكترونية 
ناجحة عمى مواقع إسرائيمية، إ  أف اإلسرائيمييف لـ يصدوا تمؾ الهجمات عمدا وفتحوا لها المجاؿ وغذوها 

لى مصدرها. ويعتقد عمى نطاؽ واسع أف إسرائيؿ قامت في المقابؿ بشف بمعمومات خاطئة سعيا لموصوؿ إ
هجمات مقابمة  د جهات تعتبرها معادية لها، ومف أهـ تمؾ الهجمات هجوـ "ستكسنيت" الذي أحدث  ررا 

 كبيرا في المنشآت النووية اإليرانية.  
ا الشهر بإطالؽ برنام  تدريبي و مف تح يراتها لهجمات محتممة عمى بنيتها التحتية، قامت إسرائيؿ هذ

 لمعامميف في شبكاتها الكهربائية، كرسته إلكسابهـ مهارات تشخيص وجود هجـو إلكتروني.
 28/10/2013، الجزيرة نت، الدوحة

 
 األمنّية اإلسرائيمّية: الجيش سُيواجو العام القادم الخطر األكبر المتمثل بالجياد العالمّي  المنظومة 38
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أليكس فيشماف، ’ يديعوت أحرونوت‘دراوس: تناوؿ المحمؿ لمشؤوف العسكرية في صحيفة زهير أن -الناصرة 
تهديد الجهاد العالمّي عمى إسرائيؿ وكتب مقاً  تحت عنواف: أفبانستاف أصبحت هنا، رأى فيه أّف القمؽ 

أْف يقـو الجهاد المفصمّي والمركزّي لدى صّناع القرار في تؿ أبيب مف المستوييف اامنّي والسياسّي هو مف 
العالمّي، عمى الجبهتيف الجنوبّية والشمالّية بنقؿ المعركة إلى داخؿ العمؽ اإلسرائيمّي، وتنفيذ عمميات فدائّية 

 كبيرة جًدا، عمى شاكمة ااعماؿ الفدائّية التي تحدث بشكٍؿ يوميٍّ في كّؿ مف أفبانستاف والعراؽ. 
ة اامنّية اإلسرائيمّية قائاًل إّف أكثر مف ثالثيف ألؼ مقاتٍؿ وزاد فيشماف، صاحب الباع الطويؿ في المؤسس

مف التنظيمات المرتبطة بتنظيـ القاعدة والجهاد العالمّي يتمترسوف عمى الحدود مع دولة ا حتالؿ، زاعًما أّف 
تحرير لكّؿ تنظيـ توجد أجندة واحدة وهي تحرير الدوؿ العربّية مف اانظمة الكافرة، ولكّف قمة الحمـ هو 

 القدس. 
ونقؿ عف المصادر اامنية في تؿ أبيب قولها إّف التخوؼ الحقيقّي يكمف في أْف تقوـ التنظيمات الجهادية 
بتبيير إستراتيجيتها واختراؽ العمؽ اإلسرائيمّي لتنفيذ أعماؿ وصفها باإلرهابّية، مشدًدا عمى أّف القوى 

 بات قاب قوسيف أْو أدنى مف أْف يتحقؽ.  العممياتية في جيش ا حتالؿ ترى أّف هذا التهديد
في سياؽ ذي صمة، نقمت صحيفة )هآرتس( العبرّية عف البروفيسور آشر ساسر مف مركز دياف لبحوث 
الشرؽ ااوسط في جامعة تؿ أبيب قوله إّف إسرائيؿ عاشت عدة عقود في قمؽ مف قوة الدوؿ العربية، أما 

ومف هذا تخاؼ. كما أّف صحيفة )يديعوت أحرونوت( كانت اآلف فهي ت طر إلى مواجهة ال عؼ العرب 
 قد المخاطر والفرص الناشئة في إسرائيؿ نتيجة التطورات في المنطقة. 

 29/10/2013، القدس العربي، لندن
 

 السادات: "وحدة األجانب" من أىم الوحدات االستخبارية لحزب اهلل  بيغنمركز  39
، «ا ستخبارات واامف في الشرؽ ااوسط»عمى منبر مؤتمر  احتؿ حزب اهلل مكاف الصدارة: يحيى دبوؽ
، في «أرغوؼ لبحوث الشعب اليهودي»، ومركز «مركز بيبف السادات لمدراسات ا ستراتيجية»الذي ينظمه 

جامعة بار إيالف في فمسطيف المحتمة. وتركزت كممات عدد مف الباحثيف وكبار المسؤوليف ا ستخبارييف 
 ايا ا ستخبارية لحزب اهلل وفرادتها وصعوبة تتبعها.السابقيف حوؿ المز 

، تحدث رئيس قسـ اابحاث «2000 – 1982التصور ا ستخباري مقابؿ لبناف مف عاـ »وتحت عنواف 
في شعبة ا ستخبارات العسكرية السابؽ الجنراؿ عاموس غمبوع، فتطرؽ الى مسألة جمع المعمومات 

واجهنا صعوبات في »لتحديات التي واجهتها، مقابؿ حزب اهلل. وأو ح: ا ستخبارية في الساحة المبنانية وا
جمع المعمومات ا ستخبارية وفي تحميمها. وكانت ااسئمة ااساسية حوؿ مف يجب أف نجمع المعمومات؟ 

في الساحة المبنانية »، م يفًا إنه «ومف هو العدو؟ وما هي أهدافنا؟ وكؿ ذلؾ كاف يتبّدؿ عمى مر الوقت
السنة ا ستخبارية عبارة عف وقت أزلي. وطواؿ الوقت، كانت اامور تتبير وتتبدؿ، وواجهنا كانت 

 «.صعوبات هيكمية في توقع ما سيحدث هناؾ
في »وأ اؼ غمبوع إف ما واجهته ا ستخبارات العسكرية في إسرائيؿ نبع أساسًا مف الو ع الخاص لمبناف: 

ري دائـ. وهو أمر لـ يكف لدينا مع أية دولة أخرى. وهو بالتأكيد لبناف، طواؿ الوقت، كاف لدينا احتكاؾ عسك
أكثر بكثير مما يوجد لدينا اليوـ مع قطاع غزة. لـ يكف ذلؾ احتكاكًا مع دولة عادية، بؿ مع دولة بال حكـ 
مركزي، متشرذمة ومشبعة بالمنظمات العسكرية. دولة تتبدؿ فيها ااحالؼ طواؿ الوقت. ولبناف كاف البمد 

سرائيؿا يراف وا   «.لذي يوجد فيه تأثير لمقوى ااجنبية أكثر مف أي دولة أخرى في الشرؽ ااوسط: سوريا وا 
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أنشطة حزب اهلل »، كممة تحت عنواف «مركز بيبف السادات»وألقى البروفسور شمومو شابيرا، الباحث في 
ستخبارية تشكؿ عاماًل يعمـ أف المعمومات ا »أشار فيها الى أف الحزب « ا ستخبارية  د إسرائيؿ

وحدة »لم اعفة القوة، في  وء طبيعة قوته العسكرية التي هي دوف قدرات إسرائيؿ. وتطرؽ شابيرا إلى 
متميزة قياسًا إلى المنظمات اإلرهابية. وهذم الوحدة تجند المسمميف »في حزب اهلل، معتبرًا أنها « ااجانب

الوصوؿ إلى ااهداؼ وجمع المعمومات ا ستخبارية عف  الذيف لديهـ جنسيات أجنبية، ولديهـ قدرة عمى
 «.صعوبة كبيرة في العثور عميهـ، انهـ يدخموف بواسطة هويات غربية حقيقية»، مشيرًا الى «إسرائيؿ

وشدد شابيرا عمى أف حزب اهلل جّند مرات عدة عمالء في إسرائيؿ، بما يشمؿ عمالء داخؿ المؤسسة 
ه الحزب مف أولئؾ العمالء ليس معمومات تتعمؽ بالحدود الشمالية، بؿ جمع ما طمب»العسكرية والشرطة، و

 «.معمومات استخبارية استراتيجية حوؿ أهداؼ تهـّ اإليرانييف
 29/10/2013، االخبار، بيروت

 
 وعمى توقيع عاماً  19من برود السالم مع األردن مع مرور  إسرائيمية مخاوف 40

مف أّف ااردف يمّر بو ع  ،ايتاف هابرونّية السابؽ "اسحاؽ رابيف"، حّذر رئيس ديواف رئيس الحكومة الصهي
مرور  وهذا قد يهدد اتفاؽ السالـ مع ااردف، بعد ،صعب بيف الحيف واآلخر وصؿ إلى أزمة أكثر مف مرة

طأت "إسرائيؿ" أخ لكفّ  ،ولألردف ػ"إسرائيؿ"السالـ مع ااردف مصمحة عميا لمعتبرًا أّف ، هعمى توقيع عاماً  19
أوؿ الصهيوني و أشار المستشرؽ مف ناحيته،  % مف سكاف ااردف فمسطينيوف.70-60حيف لـ تدرؾ أف 

ااهمية اإلستراتيجية لمسالـ مع ااردف   تقدر بثمف،  أفّ  إلى"شمعوف شمير"  سفير صهيوني في عماف،
لحرس الثوري اإليراني في اصبح ا ممؾ ااردف و زاعمًا أّنه لونحف مدينوف بشكر كبير لمممؾ وبالطه، 

 . دقائؽ مف "كفار سابا" 5قمقيمية عمى بعد 
 الصهيوني معهد أبحاث اامف القومي

 28/10/2013، 2940التقرير المعموماتي 
 

 وتجدد القصف عمى مخيم اليرموك في سورية فمسطينيين ثالثة استشياد 45
لو دة جراء الحصار المفروض عمى مخيـ استشهد أمس ا ثنيف ثالثة فمسطينييف بينهـ طفمة حديثة ا دمشؽ:

 اليرموؾ، وتواصؿ القصؼ والصراع في اارا ي السورية.
وأكػػػدت "مجموعػػػة العمػػػؿ مػػػف اجػػػؿ فمسػػػطيني سػػػورية " وفػػػاة الطفمػػػة "أيػػػة" مػػػف مخػػػيـ اليرمػػػوؾ، وذلػػػؾ بسػػػبب 

 حديثي الو دة.لالحصار المشدد المفروض عمى المخيـ حيث   تتوفر أي رعاية طبية 
تشهد الشاب عبد الهادي البرادعي مف أبناء المخيـ، متأثرًا بجراح أصيب بها نتيجة سقوط قذيفة عمػى كما اس

منزله في منطقػة المشػروع جانػب جػامع الوسػيـ يػـو الجمعػة الما ػية، والشػاب "بػراء عػايش" مػف أبنػاء مخػيـ 
 درعا متأثرًا بجراح أصيب بها جراء القصؼ عمى المخيـ.

" نسخة عنه إلػى تعػرض مخػيـ اليرمػوؾ لمقصػؼ وسػقوط عػدد مػف  يياف وصؿ "الراوأشارت المجموعة في ب
القػػذائؼ اسػػتهدفت شػػارع اليرمػػوؾ الرئيسػػي وشػػارع لوبيػػة ومحػػيط جػػامع الوسػػيـ، أسػػفرت عػػف وقػػوع عػػدد مػػف 

 الجرحى.
99/50/9053وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم،   
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 خالل عام السورية في السجون تحت التعذيب قتموا فمسطينيين 505تقرير:  49
وروبية لمدفاع عف حقوؽ ااسرى والمعتقميف الفمسطينييف ومجموعة العمؿ  أصدرت الشبكة او: أوسم –لندف 

مف أجؿ فمسطينيي سورية تقريرًا مشتركًا حوؿ " حايا التعذيب وا ختفػاء القسػري مػف الالجئػيف الفمسػطينييف 
 في سورية".

اؿ التػػي يتعػػرض لهػػا الالجئػػوف الفمسػػطينيوف فػػي المخيمػػات والتجمعػػات يرصػػد التقريػػر نتػػائ  عمميػػات ا عتقػػو 
إلػى  9109أغسػطس  -الفمسطينية المنتشرة داخؿ وعمى أطراؼ المدف السورية خالؿ الفترة الممتدة بػيف آب 

، والتي انتهت نهايات دموية، كقتؿ ال حية أو موتها تحت التعذيب أو إبالغ ذويهػا 9103سبتمبر  -أيموؿ 
بقاء مصيرها مجهو .بموته  خفاء الجثة وا   وا 

وتتحدث المعمومات التي وثقهػا التقريػر عػف عشػرات المػدنييف الفمسػطينييف الػذيف ق ػوا فػي السػجوف السػورية 
نتيجػػة التصػػفية المباشػػرة أو تحػػت التعػػذيب بعػػد تعر ػػهـ اقسػػى وأشػػد أنػػواع التعػػذيب، وفػػي أمػػاكف يجهمهػػا 

ير التقرير إلى أف تعداد  حايا عمميات القتػؿ تحػت التعػذيب داخػؿ أهالي ال حايا في معظـ الحا ت، ويش
(  ػحية مػف الالجئػيف الفمسػطينييف، والػذيف تػـ اعتقػالهـ فػي أوقػات سػابقة فػي مخالفػة 014السجوف قد بمغ )

 صريحة وانتهاؾ صارخ لكؿ المواثيؽ الدولية واإلقميمية وحتى القومية والوطنية ذات الصمة بتحريـ التعذيب.
ثػػػؽ التقريػػػر حػػػا ت اختطػػػاؼ لالجئػػػيف فمسػػػطينييف مصػػػابيف وجرحػػػى مػػػف داخػػػؿ المستشػػػفيات والمراكػػػز ويو 

الصػػحية، واعتقػػا ت عمػػى حػػواجز التفتػػيش التابعػػة لمنظػػاـ السػػوري، وحػػا ت تعػػذيب وتصػػفية جماعيػػة عقػػب 
تجمعػػػػات ا حتجػػػػاز لفتػػػػرات قصػػػػيرة خػػػػالؿ ا قتحامػػػػات التػػػػي ينفػػػػذها الجػػػػيش والقػػػػوى اامنيػػػػة لممخيمػػػػات وال

الفمسػػطينية، وكػػذلؾ حػػا ت إعػػداـ أو قتػػؿ تحػػت التعػػذيب لعػػدد مػػف المعتقمػػيف الػػذيف رف ػػت ااجهػػزة اامنيػػة 
 تسميـ الجثة أو اإلفصاح عف مكاف وجودها أو دفنها.

وفػػي هػػذا السػػياؽ أكػػدت المؤسسػػتاف عزمهمػػا إيصػػاؿ هػػذا التقريػػر إلػػى السػػفارات ومؤسسػػات حقػػوؽ ا نسػػاف 
تشػػػريف الثػػػاني،  –وليػػػة، وكػػػذلؾ عر ػػػه عمػػػى جمسػػػات البرلمػػػاف البريطػػػاني فػػػي نػػػوفمبر ووسػػػائؿ ا عػػػالـ الد

 آذار المقبؿ. –وترتيب لقاء لمناقشته خالؿ جمسة مجمس حقوؽ اإلنساف في جنيؼ في شهر مارس 
98/50/9053، الشبكة األوروبية لمدفاع عن حقوق األسرى والمعتقمين  

 
 

 إطالق صواريخ عمى النقب ردا عمىغارة جوية  "إسرائيل" التوتر يخيم عمى غزة عقب شنّ  43
ػ أشرؼ الهور: توترت ااجواء السائدة في قطاع غزة بيف حركة حماس، وجيش ا حتالؿ اإلسرائيمي في  غزة

أعقاب غارة جوية نفذتها مقاتالت حربية إسػرائيمية شػماؿ قطػاع غػزة، عقػب إطػالؽ أربعػة صػواريخ مػف عمػى 
ونفػذت  حسبا مف هجمات إسرائيمية مباغتة.مت أجهزة اامف في غزة مقراتها، تمناطؽ في النقب البربي، فأخ

مقاتمػػة إسػػرائيمية نفػػاذة غػػارة جويػػة عمػػى أرض خاليػػة تقػػع شػػماؿ قطػػاع غػػزة، وأطمقػػت صػػاروخيف متتػػاليتف مػػا 
 أدى إلى إحداث أ رار مادية في المنطقة.

القصػؼ، غيػر أف البػارة لػـ تحػدث وقػوع وقاؿ شهود مػف المنطقػة أف ألسػنة لهػب كبيػرة تصػاعدت مػف مكػاف 
إصابات في صفوؼ السكاف، لكنها أحدثت حالة مف الهمع والخػوؼ الشػديديف فػي صػفوؼ السػكاف،   سػيما 

 ااطفاؿ، الذيف سمعوا أصوات انفجارات هائمة، إذ وقع القصؼ عمى مقربة مف أحد المدارس هناؾ.
الصواريخ التي استهدفت جنوب النقب البربػي، غيػر  وفي قطاع غزة لـ تتبف أي جهة مسؤوليتها عف إطالؽ

 أف إسرائيؿ عادة ما تحمؿ حركة حماس الحاكمة مسؤولية ااو اع.
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99/50/9053القدس العربي، لندن،   

 
 من قبل االحتاللعتقال وكانت انتقائية اال أقدميةلم تراع من األسرى  الثانية الدفعة: الخفش 44

المحتمػػة عػػاـ  واارا ػػيالقػػدس الشػػرقية  اسػػري اإلسػػرائيميت ا حػػتالؿ وليػػد عػػوض: اسػػتثنت سػػمطا –راـ اهلل 
سػػػراحهـ اليػػػـو الثالثػػػاء  ػػػمف ا تفػػػاؽ الفمسػػػطيني  إطػػػالؽالمتوقػػػع  ااسػػػرىمػػػف الدفعػػػة الثانيػػػة مػػػف  0252

 الشهير.  أوسمومعتقميف منذ ما قبؿ اتفاؽ  أسرى 015سراح  إطالؽعمى  اإلسرائيمي
لدارسػػات ااسػػرى وحقػػػوؽ اإلنسػػاف إف الدفعػػة الثانيػػػة مػػف إفراجػػػات ’ حػػػرارأ‘وقػػاؿ فػػؤاد الخفػػػش مػػدير مركػػز 

فجػػػر ا ثنػػػيف لػػػـ تشػػػمؿ أي أسػػػير مػػػف القػػػدس والػػػداخؿ  اإلسػػػرائيميالمفاو ػػػات التػػػي أعمػػػف عنهػػػا ا حػػػتالؿ 
، مشػػػيرا الػػػى أف الصػػػفقة لػػػـ تػػػراع ااقدميػػػة 52الفمسػػػطيني المحتػػػؿ، وأنهػػػا جػػػاءت بمثابػػػة الصػػػدمة ابنػػػاء الػػػػ

ؿ وكانت انتقائية مف قبػؿ ا حػتالؿ، وأف الجانػب الفمسػطيني لػـ يكػف لػه أي دور فػي تحديػد ااسػماء با عتقا
 أو توزيعها جبرافيا.

99/50/9053القدس العربي، لندن،   
 

 تحذر من مخطط تيويدي يستيدف آثارًا إسالمية قرب المسجد األقصى: "المسيحية اإلسالمية" 45
ا ثنػػػيف مػػػف مخطػػػط  أمػػػسالمسػػػيحية لنصػػػرة القػػػدس والمقدسػػػات  ميةاإلسػػػالحػػػذرت الهيئػػػة : القػػػدس المحتمػػػة

 اإلسػرائيميتهويدي جديد يستهدؼ حرمة المسجد ااقصػى المبػارؾ وقدسػيته، حيػث تسػعى سػمطات ا حػتالؿ 
قرب المسجد المبارؾ الى مبتسػؿ ومطهػرة دينيػة نسػائية يهوديػة تخػدـ النسػاء  إسالميتحويؿ موقع أثري  إلى

ي يقػػتحمف ويدنسػػف المسػػجد ااقصػػى، معمنػػًة بػػذلؾ عػػف مواصػػمة ا قتحامػػات لممسػػجد وزيػػادة اليهوديػػات المػػوات
خطػورة  إلػىالهيئة  وأشارت اقتحاماتهـ. أثناءالمرافؽ التي تخدـ اليهود  إنشاءكثافتها، حيث باتت تعمؿ عمى 

تػػػه مػػػف خػػػالؿ وباحا ااقصػػػىهػػػذا المخطػػػط التهويػػػدي، لمػػػا لػػػه مػػػف آثػػػار عمػػػى تبييػػػر المشػػػهد العػػػاـ لممسػػػجد 
المسػػػجد مػػػف جهػػػة، واعتػػػداء صػػػارخ عمػػػى الح ػػػارة  إسػػػالميةاسػػػتحداث مبػػػاف تهويديػػػة بعيػػػدم كػػػؿ البعػػػد عػػػف 

 مركز تهويدي مف جهة أخرى. إلىله تاريخه  إسالميبتحويؿ موقع اثري  اإلسالميوالتراث 
99/50/9053الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 غزةفي قطاع ا األونرو  مقر يتظاىرون أمام ةسوري فمسطينيو 46

أمػػػاـ المقػػػر الرئيسػػػي لوكالػػػة غػػػوث  يةتظػػػاهر العشػػػرات مػػػف الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف النػػػازحيف مػػػف سػػػور : غػػػزة
 وتشبيؿ الالجئيف "ااونروا" ببزة لمتذكير بمأساتهـ التي يعيشونها في القطاع.

نى مقومات الحياة لهػـ ورفع المتظاهروف  فتات تطالب المسؤوليف في ااونروا بتحمؿ مسؤولياتهـ وتوفير أد
وتقديـ المساعدات التي تساعدهـ في العيش، حيث أشار متحدث باسمهـ إلى أف ااونروا وعدت مسبقا بدفع 

 إيجار سكناهـ وتوفير فرص عمؿ لهـ ولكنها لـ تؼ بوعودها، حسب قوله.
عػػدـ تػػوفر   جػػو وأف مأسػػاتهـ تت ػػاعؼ يوميػػا فػػي ظػػؿ 0111وقػػاؿ إف "النػػازحيف مػػف سػػورية بمبػػوا نحػػو 

فرص توفير أدنى مقومات الحياة لهـ"، مشيرا إلى أف غالبيتهـ باتوا يتمنوف العودة لسورية والعيش فيها بػرغـ 
 الظروؼ الصعبة.

وناشػػػػد المعنيػػػػيف تقػػػػديـ حػػػػؿ فػػػػوري لمشػػػػكمة حممػػػػة الجػػػػوازات السػػػػورية وممػػػػف   يحممػػػػوف بطاقػػػػة  جػػػػو مػػػػف 
 الفمسطينييف القادميف مف سورية.
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98/50/9053، القدس، القدس  

 
 مميون دوالر 96تشمل تنفيذ مشاريع بـ  االقتصادية بالضفة المرحمة األولى من خطة كيري 47

مػف تنفيػذ خطػة كيػري  ااولػىااشباؿ العامة واإلسػكاف المهنػدس مػاهر غنػيـ أف المرحمػة  وزير كشؼ ة:البير 
مميوف  90مميوف دو ر منها  92ى ا قتصادية كتمهيد تشمؿ تنفيذ مشاريع صبيرة في البنية التحتية تصؿ إل

 011مالييف دو ر مف كندا، بحيث يصؿ إطارها المالي إلى  4لمتنمية الدولية، و ااميركيةدو ر مف الوكالة 
مميوف دو ر وهذا يتطمب حشد وجذب التمويؿ مف أجػؿ تنفيػذ مشػاريع تشػبيمية  نعػاش ا قتصػاد الفمسػطيني 

العاممػة والحػد مػف الفقػر، ويػتـ ا عتمػاد  لأليػديالؿ تػوفير فػرص عمػؿ والعمؿ عمى الحػد مػف البطالػة مػف خػ
في تنفيذها عمى القطاع الخاص كجزء مف تشجيع ا ستثمار، كما أف هػذا يتطمػب خمػؽ بيئػة مناسػبة لتحفيػز 
يجاد بنية تحتية تستهدؼ كافػة القطاعػات بمػا فيهػا اإلنشػاءات، كػوف العمػؿ  ا ستثمار الفمسطيني والعربي، وا 

الصػػػػناعة والتجػػػػارة والطػػػػرؽ والمػػػػدارس والسػػػػياحة والزراعػػػػة  إلػػػػى إ ػػػػافةهػػػػا ينشػػػػط دورة اقتصػػػػادية كاممػػػػة في
 .واإلسكاف

99/50/9053األيام، رام اهلل،   

 
 شيور أربعغزة أي حبة دواء منذ قطاع : لم يدخل في غزة الصحةوزارة  48

اع غػػزة   يػػدخؿ إليػػه أي حبػػة أكػػد النػػاطؽ باسػػـ وزارة الصػػحة د.أشػػرؼ القػػدرة، أف قطػػ: جمػػاؿ غيػػث - غػػزة
دواء منػػذ أربعػػة شػػهور فػػي الوقػػت الػػذي لػػـ يخػػرج منػػه العػػدد المطمػػوب مػػف المر ػػى لمعػػالج فػػي مستشػػفيات 

غالؽ السمطات المصرية معبر رفح.  الخارج، بسبب استمرار الحصار اإلسرائيمي وا 
( صػػػنًفا مػػػف القائمػػػة 522)( صػػػنًفا مػػػف اادويػػػة مػػػف أصػػػؿ 050وأكػػػد القػػػدرة فػػػي تصػػػريح لػػػػ"فمسطيف"، نفػػػاد )

 ( صنًفا.219( صنًفا مف المستهمكات الطبية مف القائمة ااساسية التي تصؿ لػ)521ااساسية، و)
( مػػف المسػػتهمكات الطبيػػة، سػػتنفد خػػالؿ مػػا تبقػػى مػػف العػػاـ 22( صػػنًفا مػػف اادويػػة و)24وأشػػار إلػػى أف )

غالؽ معبر ر   فح.الجاري، في حاؿ استمرار الحصار اإلسرائيمي وا 
% مػف اادويػة والمسػتهمكات 31وقاؿ: "كاف يرسؿ لمستشفيات القطاع بشكؿ رسمي عبػر معبػر رفػح البػري، 

 الطبية سواء عف طريؽ مصر أو عبر الدوؿ العربية واإلسالمية المساندة لحقوؽ الشعب الفمسطيني".
98/50/9053فمسطين أون الين،   

 
 ولم يحدث أي اتصال بيننا عمى رسائمنا السابق: مرسي لم يرد الموسادرئيس  

أكد رئيس الموساد السابؽ في محا رة بجامعة تؿ أبيب أف العالقة بيف مصر والكياف الصهيوني بعد خمع 
وأ اؼ: "نستدؿ  .امبارؾ وخصوصا في عهد مرسي كانت تتميز بالجفاء والقطيعة وهناؾ د ئؿ عمى هذ

سؿ بينياميف نتنياهو رسالة تهنئة لمرئيس مرسي عمى هذا بموقؼ في اليوـ الذي انتخب فيه محمد مرسي أر 
وتوقع ردا مهذبا منه ولكف هذا لـ يحدث وطواؿ هذم الفترة لـ يحدث أي تصاؿ عمى المستوى السياسي بيف 

سرائيؿ".  مصر وا 
 //موقع رصد، القاىرة، 

 
 الصييوني جتماع لمواجية المخططاالعمى الفصائل الفمسطينية مبناني عمي خريس: لالنائب ا 50
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الذكرى السنوية  ستشهاد مؤسسها فتحي الشقاقي والذكرى  أمسفي فمسطيف  اإلسالميأحيت حركة الجهاد 
 المبناني في ح ور النائب / جنوبي لبنافصور – نطالقتها في مهرجاف في مخيـ الرشيدية  92 السنوية الػ

 أمريكييشّكؿ مؤامرة وا حة ومخطط  ما يجري في المنطقة" أفعمى خريس. وأكد النائب خريس في كممته 
 رورة ". وشّدد عمى "فرؽ متنازعة إلىتقسيـ الشعوب  إلىصهيوني تحت ذريعة الربيع العربي الهادؼ 

 إلى، وداعيًا "المشاريع الفتنوية"محذرًا مف  "اجتماع الفصائؿ الفمسطينية لمواجهة المخطط الصهيوني
 ."فخطاب سياسي عاقؿ وديني يكوف لمصمحة الوط"

 99/50/9053، السفير، بيروت

 
 و"القاعدة" "إسرائيل"الخميجي" بالتعاون مع التعاون مؤامرة إيرانية لتفكيك ": "السياسة" 

كشفت مصادر عراقية شيعية لػ"السياسة" عف مخطط لمنظاـ اإليراني يهدؼ ل رب  باسؿ محمد: -ببداد 
لسعودية، مف خالؿ التعاوف مع إسرائيؿ لتأميف وتفكيؾ منظومة دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، وفي مقدمها ا

 غطاء غربي لتنفيذ المؤامرة، ومع "القاعدة" لتأميف غطاء إرهابي لزعزعة ا ستقرار واامف. 
وقاؿ قيادي بارز في كتمة "التحالؼ الوطني" الشيعي التي تسيطر عمى الحكومة العراقية برئاسة نوري 

يعتبروف السعودية "العدو رقـ واحد" قبؿ إسرائيؿ بالنسبة لهـ،  يرانيةاإلالمتشدديف في القيادة  إفالمالكي 
 خاصة في ما يتعمؽ بتوسيع النفوذ اإليراني في المنطقة.

العاـ  إيرافالتي استولى عميها نظاـ و ية الفقيه بعد سقوط شام  اإليرانيةوكشؼ عف أف بعض الوثائؽ 
النفوذ في المنطقة العربية، تـ حفظها في دوائر قريبة مف إيرانية لتقاسـ  -وتتعمؽ بخطط إسرائيمية  

في النظاـ أظهر إعجابًا بم اميف هذم  المتشدديفالمرشد ااعمى عمي خامنئي منذ نحو عاـ، وأف بعض 
 الوثائؽ.

، اف إسرائيؿولـ يستبعد أف يوافؽ المتشددوف في النظاـ اإليراني عمى إعادة إحياء خطط تقاسـ النفوذ مع 
قد يسمح بالتعجيؿ في  رب السعودية واستقرارها وتدمير بنية وحدة مجمس التعاوف الخميجي، كاشفًا ذلؾ 

عف أنهـ يعتبروف التعاوف مع إسرائيؿ مف أهـ الخيارات لتنفيذ مخططهـ، عمى اعتبار أف ذلؾ سيؤمف 
سرائيمية في الو يات المتحدة لطهراف غطاء غربيًا، أميركيًا وأوروبيًا تحديدًا، تساعد عمى تحقيقه الموبيات اإل

 وأوروبا.
 //السياسة، الكويت، 

 
 يبحث مع نتنياىو عممية التفاوض مع الفمسطينيين أوباما 

 أجرى أوباماباراؾ  ااميركيالرئيس  أففي واشنطف الميمة الما ية  اابيضالبيت  أعمف :)بترا( -واشنطف 
بنياميف نتنياهو تمحورت حوؿ سير عممية التفاوض مع  ياإلسرائيماتصا  هاتفيا مع رئيس الوزراء 

 .أخرى إقميميةجانب ق ايا  إلى اإليرانيالفمسطينييف والممؼ النووي 
اتفقا عمى مواصمة التنسيؽ بينهما في  نتنياهو أوباما أف اابيضوجاء في البياف الذي صدر عف البيت 

 .أخرىتفاصيؿ  بأي اإلد ءدوف  اامنيةشتى المجا ت 
 //الدستور، عمان، 

 
 المتحدة األممفي  اإلنسانمجمس حقوق  إلى "إسرائيل"ىيومن رايتس ووتش تشيد بعودة  
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المشاركة الثالثاء في جنيؼ في  إسرائيؿرحبت منظمة هيومف رايتس ووتش بقرار  :)ا ؼ ب( -القدس
 .ذ من ااولىالمتحدة، وذلؾ لممرة  اامـفي  اإلنسافاجتماع لمجمس حقوؽ 

 ."ايجابيا إجراءمقاطعتها يشكؿ  بإنهاء إسرائيؿقرار " إفوقالت المنظمة في بياف ا ثنيف 
   اإلنسافالتزاماتها عمى صعيد حقوؽ  إفالقائؿ  الخاطوتبيير موقفها ”لكنها طالبت الدولة العبرية ب

 ."الفمسطينية المحتمة اارا يتشمؿ 
 اارضعمى  اإلنسافالمتحدة المكمؼ حقوؽ  اامـالعمؿ مع فريؽ  تبدأ أف إسرائيؿعمى "المنظمة  وأ افت

 ."المتحدة اامـواف تكؼ عف منع زيارات خبراء 
تحقيؽ دولي مستقؿ  أوؿ إطالؽ مارس  الجسور مع المجمس عندما قرر في آذار/ إسرائيؿوقطعت 

 الفمسطينية المحتمة اارا يفي  اإلسرائيميةحوؿ تأثير المستوطنات 
 //دس العربي، لندن، الق

 
 نائبًا فمسطينيًا في سجون االحتالل : الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين" الحممة" 

أكدت "الحممة الدولية لسفراج عف النواب المختطفيف" أف عدد النواب الفمسطينييف المعتقميف لدى : غزة
  حتالؿ لمنائيف نزار رم اف ومحمد بدر.بعد اعتقاؿ قوات ا نائباً  ا حتالؿ قد ارتفع إلى 

قوات ا حتالؿ اعتقاؿ النائبيف بدر  إعادة( /واستنكرت الحممة في بياف تمقته "قدس برس" ا ثنيف )
 ورم اف والذيف أفرج عنهما مؤخرا.

وطالبت الحممة، المجتمع الدولي بالتحرؾ الفوري إلنهاء مسمسؿ اختطاؼ النواب، وكذلؾ إطالؽ سراح 
 النواب المختطفيف.

 //قدس برس، 
 
 شير خالل مميار اتصال ىاتفي في جميع أنحاء العالم عمى  تنصتت واشنطنأمريكي: موقع  

" لنشر الوثائؽ السرية عف أف عدد ا تصا ت الهاتفية  اإللكترونيكشؼ الموقع   فياامريكى "كريبتـو
اامريكية، ولمفترة المحصورة بيف العاشر مف  القومية اامف تـ التنصت عميها مف قبؿ وكال التيإيطاليا 
 مميوف مكالمة. ، بمبت والثامف مف يناير عاـ  ديسمبر 

مف  يوـ  فيوبمبت قائمة ا تصا ت الهاتفية اإليطالية المسجمة مف قبؿ ا ستخبارات اامريكية، أوجها 
 نصت.مالييف حالة ت ، حيث بمبت شهر ديسمبر

جميع أنحاء العالـ،  في هاتفيمميار اتصاؿ   ىوكشفت المعمومات أف الوكالة اامريكية تجسست عم
بقية أنحاء  فيبما فيها الو يات المتحدة اامريكية ذاتها، خالؿ شهر، وأحدث هذا اامر كما هو الحاؿ 

 عبية.إيطاليا، عمى مختمؼ المستويات الحكومية والش فيالعالـ، ردود فعؿ 
 //الوفد، الجيزة، 

 
يران.. ال شير عسل وال طالق بائن! 56  مشعل وا 

 عدناف أبو عامر



 
 
 

 

 

           35ص                                    3090العدد:            99/50/9053 الثالثاء التاريخ:

سيطرت أخبػار زيػارة رئػيس المكتػب السياسػي لحركػة "حمػاس" خالػد مشػعؿ إليػراف، عمػى ااحاديػث السياسػّية 
رسػائؿ غيػر مباشػرة حولهػا الفمسطينّية وراء الكواليس، وتبادؿ صّناع القرار في غّزة والدوحة وطهػراف ودمشػؽ 

 كاف قد تناولها "المونيتور" في تقرير سابؽ.
وقد بدأت اانباء تتواتر بشأف الزيارة. وكاف المسؤوؿ في هيئة إرشاد الثورة اإليرانّية الدكتور أمير موسػوي قػد 

ء يجمع ما بيف أشار في حديث إلى صحيفة "الرسالة نت" التابعة لػ"حماس" في غّزة، إلى أف ثّمة ترتيبات لمقا
 مشعؿ والرئيس اإليراني حسف روحاني في خالؿ ااسابيع المقبمة، وذلؾ لتعزيز العالقات الثنائّية بينهما.

ـّ تو ػػيحها. وقػػاؿ المستشػػار السياسػػي السػػابؽ لحكومػػة "حمػػاس" الػػدكتور  لكػػف الزيػػارة تأّجمػػت اسػػباب لػػـ يػػت
داخمّية ومحادثاتها مع المجتمع الػدولي، كاشػفًا عػف أحمد يوسؼ أف التأجيؿ حصؿ  نشباؿ إيراف بالممفات ال

زيارة سرّية قاـ بها وفد مف الحركة لطهراف بهدؼ التخفيػؼ مػف حػّدة الخالفػات فػي إطػار العالقػات المشػتركة 
 والوصوؿ إلى "نه  تصالحي" إلدارة عالقاتهما ا ستراتيجّية.

رشؽ نفى فػي حػديث إلػى "المونيتػور" أي لكف ع و المكتب السياسي ومسؤوؿ اإلعالـ في "حماس" عزت ال
ترتيبات حصمت في ااساس في ما خّص زيارة مشعؿ لطهراف، معتبرًا كؿ ما ُيقاؿ مجّرد تكّهنات غير دقيقة 

 والبرض منها ا صطياد في الماء العكر ومحاولة تشويه مواقؼ الحركة.
 

 شروط قاسية
قاـ بها ع و المكتب السياسي لػ"حماس" محمػد نصػر  وأو ح الرشؽ أف الزيارة الرسمّية التي تّمت لطهراف،

بتكميػػؼ مػػف قيػػادة الحركػػة، لتقػػديـ واجػػب العػػزاء قائػػد فيمػػؽ القػػدس فػػي الحػػرس الثػػوري قاسػػـ سػػميماني بوفػػاة 
ـّ إعداد ترتيبات لها، وبالتالي فال مجاؿ لمحديث عف نفي  والدته. ونفى أف تكوف زيارة مشعؿ مطموبة أو أنه ت

 .أو تأجيؿ إيراني
وهو ما أّكدم الناطؽ اإلعالمي باسـ "حماس" الدكتور سامي أبو زهري، مشيرًا إلى عدـ وجود مواعيػد محػّددة 

ـّ ا عتذار عنها.  لزيارة مشعؿ لطهراف حتى يت
لكف أوساطًا صحافّية لبنانّية مقربػة مػف حػزب اهلل أشػارت إلػى أف رغبػة اإليػرانّييف باسػتقباؿ قائػد "حمػاس" لػف 

ومف دوف شروط. فهـ يريدوف منها أف تكّفر عف سموكها في العػاَميف الما ػَييف، اف ثّمػة مػف  تكوف مجانّية
هّدد في إيراف بتنظيـ تظاهرات إلى المطار لمنع مشعؿ مف دخولها. أما محافؿ إيرانّية أخرى فترى أف مجػّرد 

 زيارة الرجؿ تفتح صفحة جديدة معه.
 إيرانيًا سابقًا مقّربًا مف دوائر صنع القرار في طهراف، فأجاب أف وعف هذم التسريبات سأؿ "المونيتور" مسؤو ً 

يراف وحزب اهلل ليس متفقًا بشكؿ كامؿ عمى عودة العالقات مع حماس. ولكؿ  "المحور المتشّكؿ مف سوريا وا 
 سوري عمى أي مصالحة معها يرتبط بالتزاـ‘ فيتو’واحد مف ااطراؼ الثالثة  حساباته ومصالحه، مع وجود 

 الحركة بجممة شروط، مف بينها تقديـ اعتذارها العمني لسوريا وسحب مقاتميها مف هناؾ".
وهو ما أشار إليه الرئيس السوري بشار ااسد في مقابمتػه الصػحافّية ااخيػرة، حػيف طالػب "حمػاس" با بتعػاد 

 عف اإلخواف المسمميف.
اسػبوع الما ػي أف "حمػاس لػف تعتػذر احػد، لذلؾ رّدد رئيس الحكومة فػي غػّزة إسػماعيؿ هنّيػة فػي خطابػه ا

و  تندـ عمى موقؼ اّتخذته في سياساتها الخارجية"، مممحًا بذلؾ إلى الموقػؼ مػف الق ػّية السػورّية، وهػو مػا 
 كاف "المونيتور" قد لفت إليه في تحميمه لذلؾ الخطاب.
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ف سػوريا، بحكػـ عالقاتهػا مػع لكف موسوي أعرب في المقاء الصحافي ذاته عف تفّهـ إيراف لموقؼ "حمػاس" مػ
الػػدوؿ العربّيػػػة ومػػا تتعػػػّرض لػػه مػػػف حصػػار وم ػػػايقات. وقػػاؿ "طهػػػراف   تطمػػب اعتػػػذارًا مػػف حمػػػاس، اف 

 الحركة تعاممت بعقالنّية وحكمة في ظّؿ تعقيدات الظروؼ السياسّية في المنطقة".
ئػد البػارز لػػ"حماس" فػي غػّزة وتجدر اإلشارة إلى أف "المونيتور" كاف قد حصػؿ عمػى تصػريح حصػري مػف القا

الدكتور خميؿ الحية، نفى فيه أي مشاركة لعناصر الحركة في القتاؿ الدائر في داخؿ سوريا. وقػد أو ػح أف 
تواجػػػد بعػػػض مناصػػػريها أو المتعػػػاطفيف معهػػػا هنػػػاؾ، إنمػػػا يػػػأتي بصػػػفة شخصػػػّية، والحركػػػة   تتحّمػػػؿ أي 

 مسؤولّية في ما خّصهـ.
السػػورّية واإليرانّيػػة عػػف أف عناصػػر كتيبػػة "أكنػػاؼ بيػػت المقػػدس" يتحػػّدروف مػػف وفػػي حػػيف تتحػػّدث ااوسػػاط 

أصوؿ فمسػطينّية مدعومػة مػف "حمػاس"، نفػى المسػؤوؿ السياسػي لػػ"حماس" فػي لبنػاف رأفػت مػرة هػذم اانبػاء، 
 مشّددًا عمى أف الوجود العسكري لمحركة يقتصر عمى فمسطيف وقتاؿ إسرائيؿ.

 
 تغييب مشعل
ث المصػػدر اإليرانػػي نفسػػه الػػذي فّ ػػؿ عػػدـ الكشػػؼ عػػف هوّيتػػه إلػػى "المونيتػػور"، عػػف "شػػرط" إلػػى ذلػػؾ تحػػدّ 

سػػوري وعػػف أف بعػػض أوسػػاط إيػػراف وحػػزب اهلل تطالػػب بتبييػػب مشػػعؿ عػػف المشػػهد العػػاـ لمحركػػة، مػػا يعنػػي 
 عزله عف قيادتها باعتبار أنه هو مف اّتخذ قرار الخروج مف دمشؽ.

مات مف داخؿ "حماس" تفيد بأف  بوطًا كبيرة مورست عمى مشعؿ وقيادة لكف "المونيتور" حصؿ عمى معمو 
، خشػػية مػػف أف يمػػنح بقاؤهػػا هنػػاؾ ااسػػد فرصػػة 9109الحركػػة فػػي الخػػارج لمبػػادرة سػػوريا فػػي أواسػػط العػػاـ 

اإلمساؾ بورقة المقاومة الفمسػطينّية وهػو يقمػع ثػورة شػعبه السػممّية. وكػاف مشػعؿ آخػر الػراغبيف بػالخروج مػف 
 .دمشؽ

مػف جهتػػه أعمػػف موقػػع "تابنػػاؾ" اإليرانػػي التػػابع لقائػد الحػػرس الثػػوري السػػابؽ محسػػف ر ػػائي معار ػػته لزيػػارة 
مشعؿ اف عناصرم ُيقاتموف الجػيش السػوري، مطالبػًا بعػدـ السػماح لػه بػدخوؿ إيػراف وبتعميػؽ إعػادة العالقػات 

شػػهيرة: "مشػػعؿ   "خػػوش آمديػػد" بػػؾ فػػي مػػع "حمػػاس" وربطهػػا بتنّحيػػه عػػف قيادتهػػا. وكتػػب العبػػارة الفارسػػّية ال
 طهراف!". وهي تعني عدـ الترحيب به.

وشػػّدد عػػّزت الرشػػؽ فػػي حديثػػه إلػػى "المونيتػػور" عمػػى أنػػه "مػػا مػػف شػػروط إيرانّيػػة بػػؿ هػػي تسػػريبات إعالمّيػػة، 
 حركة".ونحف غير معنّييف بالتعميؽ عميها. لكننا مف حيث المبدأ نرفض مناقشتها، انها تمّس باستقاللّية ال

لكػػف مسػػؤوً  بػػارزًا فػػي "حمػػاس" تحػػّدث مػػف داخػػؿ غػػّزة بصػػراحة أكبػػر قػػائاًل لػػػ"المونيتور" إف "مشػػعؿ هػػو قائػػد 
حمػػػاس فػػػي الػػػداخؿ والخػػػارج، وأي قػػػرارات سياسػػػّية تّتخػػػذها الحركػػػة   يتحّممهػػػا مسػػػؤوؿ بعينػػػه. فالمؤّسسػػػات 

ها مف أرض الواقع، بما فيها الخروج مف سػوريا التنظيمّية بجميع مستوياتها القيادّية تصادؽ عميها قبؿ خروج
 والعالقات مع إيراف".

جماعنػا  ـّ أف تعمػـ ااطػراؼ الراغبػة بتسػوية العالقػة معنػا، أف حرصػنا عمػى وحػدة الحركػة وا  أ اؼ "مػف المهػ
عمى قيادة مشعؿ يتقّدماف عمى أي عالقة مع أي دولة نحترمها ونقدرها. لذلؾ يجب التعامؿ معنػا مػف خػالؿ 

 ابتنا الرئيسة ممّثمة بمشعؿ".بو 
مف جهته يقوؿ المصدر اإليرانػي لػػ"المونيتور" إنػه "عمػى الػرغـ مػف تعثّػر زيػارة مشػعؿ إليػراف، إ  أف ااخيػرة 
تبػػدو مصػػّرة عمػػى إبقػػاء عالقتهػػا بحمػػاس ذات الجػػذور الع ػػوّية بجماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف "السػػنّية". وذلػػؾ 

ا باعتماد سياسات وتحالفات مذهبّية صرفة. وهػي تريػد لحمػاس أف تكػوف حتى تنفي ا تهامات التي تستهدفه
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ف اختمؼ الفريقاف في اازمة  جسرها مع اإلسالـ السياسي السّني الذي يشاطرها بعض المواقؼ والمصالح، وا 
 السورّية!".

ثػػارة الكثيػػر مػػف المبػػط حولهػػا بػػيف نفػػي و  تأجيػػؿ، دفػػع أخيػػرًا، يبقػػى أف عػػدـ تحقّػػؽ زيػػارة مشػػعؿ إلػػى إيػػراف وا 
"المونيتور" إلى ا ستنتاج أف "حماس" تنظر إلى أف مستقبؿ العالقات مع طهراف لف يعود إلى سابؽ عهدم.. 
إلى شهر العسؿ الذي عاشه الطرفاف. لكنها في الوقت ذاته حريصة عمى عػدـ الوصػوؿ إلػى مرحمػة الطػالؽ 

 البائف!
 98/50/9053، المونيتور 

 
 ة حاًل عمى الّطرفين؟اإلدارة األميركيّ  تفرضىل  57

 هاني المصري
صػػػػّرح الػػػػرئيس أبػػػػو مػػػػازف، خالفػػػػًا لمعظػػػػـ مسػػػػاعديه الػػػػذيف بػػػػدوا مػػػػف خػػػػالؿ تصػػػػريحاتهـ متشػػػػائميف، بػػػػأّف 
المفاو ات لـ تصؿ إلى طريٍؽ مسدوٍد، وفي الوقت نفسه تقريًبا؛ صػّرح القنصػؿ البريطػاني العػاـ فػي القػدس 

ػػا وحاسػػ ًما فيمػػا يتعمػػؽ بإقامػػة دولػػة فمسػػطينّية، مرّجًحػػا التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ. أّف ربيػػَع العػػاـ القػػادـ سػػيكوف مهم 
وبعػػد هػػذا التصػػريح، صػػّرحت تسػػيبي ليفنػػي، رئيسػػة الوفػػد اإلسػػرائيمي، بػػأّف المفاو ػػات لػػـ تصػػؿ إلػػى طريػػٍؽ 
مسػػدوٍد، ولكػػّف تعثرهػػا قػػد يػػؤدي إلػػى قيػػاـ دولػػة فمسػػطينّية بشػػروط مختمفػػة عػػف تمػػؾ التػػي يػػتـ التفػػاوض عميهػػا 

هػػو التهديػػد ااكبػػر « عممّيػػة السػػالـ»ي ػػا وغيػػر مواتيػػة إلسػػرائيؿ، وحػػذرت بػػأّف الجمػػوَد الػػذي قػػد تصػػؿ إليػػه حال
الذي تواجهه إسرائيؿ، انه قد يؤدي إلػى دولػة فمسػطينّية لػـ تنػت  عػف مفاو ػاٍت تمثػؿ مصػالَح إسػرائيؿ، أي 

عف المفاو ات الثنائّية تحقؽ فيه إسرائيؿ أّف ليفني تحذر مف اتفاٍؽ يفرض عمى إسرائيؿ وتفّ ؿ اتفاقًا ينت  
 شروطها كاممة.

بعد لقاء وفد الجامعة العربّية مع جوف كيري في باريس، صرح ناطؽ باسـ الجامعة بأّف كيري وعد الوفد بأّف 
ت اإلدارة ااميركّية ستقدـ أفكاًرا تساعد عمى ردـ الهّوة القائمة بػيف الجػانبيف إذا لػـ يحػدث تقػدـ فػي المفاو ػا

حتى بداية العاـ القادـ، أي بعد مرور ستة أشهر عمى استئناؼ المفاو ات المخطط أف تنتهي خػالؿ تسػعة 
أشػػهر، بػػػالرغـ مػػػف أّف ليفنػػي والخارجّيػػػة ااميركّيػػػة صػػرحوا أكثػػػر مػػػف مػػرة أف هػػػذم المػػػدة ليسػػت سػػػقفًا نهائي ػػػا 

 ينّية بأنها سقؼ نهائي.مسّمطًا عمى رؤوس المفاو يف، ويمكف تمديدها رغـ التأكيدات الفمسط
بأف المفاو ات لـ تحقؽ اختراقًا، وأف توسيع ا ستيطاف يأتي في سياؽ حفاظ »لقد أخبر كيري وفد الجامعة 

، «التي أدت إلػى اسػتئناؼ المفاو ػات« التفاهمات»نتنياهو عمى ائتالفه الحاكـ، وأف تجميدم لـ يكف  مف 
مواقػػؼ الطػػػرفيف )وكػػأف المواقػػػؼ لػػـ تكػػػف معروفػػػة(،  وأ ػػاؼ بػػػأف المفاو ػػات أنهػػػت حتػػى اآلف اسػػػتعراض

ذا لػػـ تحقػػؽ هػػدفها فسػػيكوف هنػػاؾ  وبػػدأت مػػؤخًرا محػػاو ت تقريػػب المواقػػؼ، وهػػي مرحمػػة ستسػػتبرؽ وقتػػًا، وا 
 تدخؿ أميركي؛ ما يدؿ عمى أف هناؾ تصميًما عمى نجاح المفاو ات.

ااميركّية لف تترؾ المفاو ات تنهػار بعػد  ما سبؽ، وما تشير إليه توقعات مصادر موثوقة؛ يعزز أّف اإلدارة
أف استثمرت فيها كثيًرا،   سيما في ظؿ حاجتها الماّسػة إلػى إنجػاز يعػّوض خسػاراتها، خصوًصػا فػي مصػر 
وسػػوريا، وقبمهمػػا فػػي العػػراؽ وأفبانسػػتاف، مػػع احتمالّيػػة أف يمحػػؽ ذلػػؾ السػػعودّية ودوؿ الخمػػي  ااخػػرى التػػي 

 ااميركّية وغدرها بحمفائها.  اقت ذرًعا بتقمبات السياسة
ما يشجع إدارة أوباما عمى تجريب حظها في حػّث ااطػراؼ عمػى التوصػؿ إلػى اتفػاؽ أّف الطػرؼ الفمسػطيني 
فػي أسػوأ أحوالػه، فػي ظػؿ ال ػػعؼ وا نقسػاـ مػف دوف موقػؼ عربػي داعػػـ، بػؿ إّف الػدوؿ العربّيػة فػي حالتهػػا 
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عمػػى الطػػرفيف إنجػػاًزا، وأف ػػؿ مػػف حػػؿ إسػػرائيمي ينػػت  عػػف  الراهنػػة سػػتعتبر أّي محاولػػة أميركّيػػة لفػػرض حػػؿ
مفاو ػػػات ثنائّيػػػة تػػػتحكـ بهػػػا إسػػػرائيؿ، انهػػػا تػػػتـ مػػػف دوف مرجعّيػػػة ووفػػػؽ الشػػػروط اإلسػػػرائيمّية، وفػػػي ظػػػؿ 

 ا ختالؿ الساحؽ بميزاف القوى لصالح إسرائيؿ.
واامػػػـ المتحػػػدة والجامعػػػة العربّيػػػة إذا اسػػػتطاعت اإلدارة ااميركّيػػػة إقنػػػاع روسػػػيا وفػػػي مقػػػدورها إقنػػػاع أوروبػػػا 

بفرض حؿ عمى الطػرفيف، اف أمػف واسػتقرار المنطقػة والعػالـ ومصػالح ااطػراؼ المػؤثرة عمػى القػرار الػدولي 
تتطمب إيجاد حؿ لمق ّية الفمسػطينّية. إف تمػؾ ااطػراؼ سػبؽ أف وافقػت عمػى اسػتئناؼ المفاو ػات بحمػاس 

صػمحة إسػرائيؿ، لدرجػة أف وفػد الجامعػة العربّيػة سػبؽ ووافػؽ عمػى بالرغـ مف أنها تمت وفؽ شروط مختمة لم
اسػتئناؼ المفاو ػات فػي لقائػه مػع كيػػري فػي عّمػاف فػي تّمػوز الما ػػي، وذلػؾ قبػؿ أف يبمػور اقتراحػه، وقبػػؿ 
الموافقػػػة الفمسػػػطينّية التػػػي جػػػاءت مػػػف الػػػرئيس الفمسػػػطيني، بػػػالرغـ مػػػف المعار ػػػة شػػػبه الجماعّيػػػة  سػػػتئناؼ 

ف داخػؿ المجنػة التنفيذّيػة وخارجهػا مػف دوف تجميػد ا سػتيطاف، و  التػزاـ إسػرائيمي بإقامػة دولػة المفاو ات مػ
، حتى ولو ت مف هذا ا لتزاـ إقامػة الدولػة مػع تبػادؿ أراٍض، مػا يمّكػف إسػرائيؿ 0222فمسطينّية عمى حدود 

ائيمّية تتفػاوض مػع نفسػها، مف  ـّ اارا ي التي تحتاجها، ولكف إسػرائيؿ رف ػت ذلػؾ، اّف الحكومػة اإلسػر 
 وهذا هو التفاوض الحقيقي الجاري بيف عدة اتجاهات:

ااوؿ وهو اا ػعؼ، وتمثمػه ليفنػي وااحػزاب ااقػؿ تطرفػًا المشػاركة فػي الحكومػة، ويعتبػر أف الفرصػة اآلف 
 ػػّية ذهبّيػػة لفػػرض حػػؿ نهػػائي عمػػى الفمسػػطينييف تفّصػػمه إسػػرائيؿ عمػػى مقاسػػها، ويت ػػمف تصػػفية نهائّيػػة لق

قامة   فمسطينّية بالمواصفات اإلسرائيمّية.« دويمة»الالجئيف، وا 
هناؾ اتجاهاف آخراف داخؿ الحكومة يرف اف إقامة دولة فمسطينّية، ويختمفاف ما بيف: المنادي بالحفاظ عمى 
الو ػع الحػالي لتػػوفر الفرصػة لحػػؿ أكثػر فائػػدة إلسػرائيؿ؛ وبػيف مػػف يطالػب بالتوصػػؿ إلػى حػػؿ انتقػالي جديػػد 

 جديد ويكوف نهائي ا عممًيا لو ُطبِّؽ.« إعالف مبادئ»مبطى بػ
هنػػاؾ اتجػػام آخػػر يػػدعو إلػػى خطػػوات أحادّيػػة إذا لػػـ يوافػػؽ الفمسػػطينيوف عمػػى حػػؿ انتقػػالي جديػػد، وهػػو ينػػدرج 

  مف ا تجام الذي يطالب بحؿ انتقالي جديد.
ميركػػػي بالمفاو ػػػات، بسػػػبب ا نحيػػػاز إّف الفمسػػػطينييف والعػػػرب بػػػدً  مػػػف أف يتجنبػػػوا المزيػػػد مػػػف التػػػدخؿ اا

ااميركػػػي السػػػاحؽ إلسػػػرائيؿ؛ يصػػػّروف عميػػػه ويصػػػّورونه عنػػػدما يتحقػػػؽ بإنػػػه إنجػػػاٌز كبيػػػٌر، بػػػالرغـ مػػػف أف 
ا نحياز ااميركي أحيانًا يصؿ إلى اتخاذ موقؼ أكثر تطرفًا مف الحكومة اإلسرائيمّية، أو اتخاذ موقؼ يجّسد 

اإلسػػرائيمي، مثممػػا يحػػدث اآلف، حػػيف تػػرى إدارة أوبامػػا كيػػري أف الوقػػَت مصػػالح إسػػرائيؿ أكثػػر مػػف الموقػػؼ 
مناسٌب جًدا لفرض تسوية تحقؽ ااغمبّية الّساحقة مف المطالب اإلسرائيمّية، ولكف الحكومة ااكثر تطرفػًا فػي 

 تاريخ إسرائيؿ يمكف أف ترفض ذلؾ وتصر عمى تحقيؽ مطالبها كاممة.
تسػػتطيع اإلدارة ااميركّيػػة أف تفػػرض ا تفػػاؽ عمػػى إسػػرائيؿ أـ تخفػػؽ فػػي  السػػؤاؿ الػػذي يطػػرح نفسػػه هػػو: هػػؿ

 ذلؾ؟
إف الجواب يتوقؼ أوً  عمى توفر اإلرادة عند أوباما لمصداـ مع الحكومة اإلسػرائيمّية والسػعي إلػى تبييرهػا إذا 

مّية التػػي تػػدرؾ أهمّيػػػة اقت ػػى اامػػر، وا سػػتعانة بػػااحزاب والقػػوى العسػػكرّية واامنّيػػة وا قتصػػادّية اإلسػػرائي
انتهاز المحظة الراهنة وفرض حؿ عمى الفمسػطينييف مناسػب تماًمػا إلسػرائيؿ، حتػى لػو ت ػمف بعػض الفتػات 
لمفمسػػػطينييف؛ وثانًيػػػا، عمػػػى قػػػدرة واشػػػنطف عمػػػى إقنػػػاع موسػػػكو، وهػػػذا لػػػيس مسػػػتحياًل بعػػػد صػػػفقة الكيميػػػائي 

يخّيػػة بػػيف أوبامػػا وروحػػاني، وبػػدء مفاو ػػات جدّيػػة ، والمكالمػػة التار «9جنيػػؼ »السػػوري، وا تفػػاؽ عمػػى عقػػد 
 بيف إيراف وأميركا وبقّية ااطراؼ الدولّية.
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كيػؼ يتصػرؼ الجانػػب الفمسػطيني، وكيػػؼ يجػب أف يتصػػرؼ، ومػا هػي مالمػػح ا تفػاؽ المطمػػوب؟.. هػذا مػػا 
 سيكوف محؿ بحث في مقاؿ  حؽ.

 99/50/9053، السفير، بيروت
 

 فمسطينيونالالجئون العرب والالجئون ال 58
 د . محمد صالح المسفر 

ارجػو مػػف القػػاريء العربػػي لهػػذم الزاويػػة اف   يسػػارع الػػى اصػػدار احكامػػا بػػأني    اعتبػػر الفمسػػطينييف عربػػا، 
واني افرؽ بيف ابناء ا مة العربية مف المحيط الى الخمي  عمى اسساس عرقي او حتى ديني او مذهبي ذلؾ 

نػا جػػاء عنػواف زاويتػي هػذم ليقػػارف بػيف او ػاع الالجئػيف الفمسػػطينييف لػيس مػف طبعػي و  مػػف ثقػافتي، مػف ه
 وغيرهـ مف الالجئيف العرب الذيف اصابة اوطانهـ محف وحروب اهمية ونزاعات مسمحة ومعارؾ طائفية.

 (9 ) 
اقدـ حركة نزوح ولجوء   ارادي في الوطف العربي في منتصؼ القرف العشػريف المنصػـر كػاف الفمسػطينيوف. 

هػػػيمف الصػػػهاينة اليهػػػود  بقػػػوة السػػػالح عمػػػى مسػػػاحات شاسػػػعة مػػػف فمسػػػطيف تحػػػت حمايػػػة  0252اـ فػػػي عػػػ
ومؤامرات بريطانية تمثمت بوعد بمفور الذي شرع لقياـ كياف اسرائيمي في قمب الوطف العربي  سػباب متعػددة 

وروبػػي، والسػػبب اهمهػػا عنػػدي اخػػراج اليهػػود مػػف بريطانيػػا واوروبػػا بهػػدؼ ابعػػادهـ عػػف المجتمػػع المسػػيحي ا 
الثػػاني شػػؽ العػػالـ العربػػي بػػيف مشػػرؽ ومبػػرب ا مػػر الػػذي   يمكػػف اف تتحقػػؽ وحػػدة هػػذم ا مػػة ومػػف ذلػػؾ 

 المحافظة عمى المصالح البربية في هذم المنطقة الهامة مف العالـ.
بػػادة شػػنت العصػػابات الصػػهيونية اليهوديػػة الجيػػدة التسػػميح والتػػدريب فػػي تمػػؾ الفتػػرة حربػػا وحشػػية اسػػتهدفت ا

ا نسػػػاف الفمسػػػطيني او طػػػردة الػػػى خػػػارج الحػػػدود. فػػػر الكثيػػػر مػػػف ابنػػػاء واسػػػر فمسػػػطيف نتيجػػػة لتمػػػؾ الحػػػرب 
الوحشػػية الػػى دوؿ الجػػوار عمػػى امػػؿ اف هػػذم الحػػرب ست ػػع اوزارهػػا ويعػػود الالجئػػوف الػػى وطػػنهـ فمسػػطيف، 

ء الػى غػزة والعػراؽ. عػانى كانت ساحات المجوء ا قطار المجاورة ا ردف وسورية ولبناف ومصر والبعض جػا
الشعب الفمسطيني عذاب الهجرة وعذاب المجوء وما برحوا يعانوف حتػى هػذم السػاعة كػاف اقمهػـ معانػام الػذيف 
لجؤا الى سورية الحبيبة في تمػؾ الحقبػة مػف الزمػاف، لكػنهـ اليػوـ يعػانوف ذات القسػوة وذات الظمػـ فمخيمػاتهـ 

يػػر ذلػػؾ مػػف ا سػػمحة الفتاكػػة. حػػالهـ حػػاؿ اخػػوانهـ فػػي مخيمػػات تقصػػؼ بالمدفعيػػة الثقيمػػة وغػػارات جويػػة وغ
البؤس في لبناف الذيف لـ تسمـ مخيماتهـ مف ا جتثاث وا بادة الجماعية كما حدث في تؿ الزعتػر فػي لبنػاف 
في سػبعينيات القػرف الما ػي وكمػا فعػؿ بهػـ سػالح الجػو المبنػاني فػي عهػد سػميماف فرنجيػة فػي غاراتػه عمػى 

وشػػاتيال وغيػػر ذلػػؾ مػػف المخيمػػات. كػػاف الالجئػػوف الفمسػػطينيوف فػػي العػػراؽ يتمتعػػوف بػػذات  مخيمػػات صػػبرا
الميػػزة التػػي كػػاف اخػػوانهـ فػػي سػػورية يتمتعػػوف بهػػا مػػف قبػػؿ، لكػػنهـ اليػػـو يعػػانوف اشػػد المعانػػه قتػػؿ وترهيػػب 

يمهـ العراؽ مف قبؿ امريكا وبريطانيا وتسم 9113واغتصاب ومالحقة كؿ ذلؾ حدث بعد احتالؿ العراؽ عاـ 
لحركػػات مسػػمحة طائفيػػة حاقػػدة ثاريػػة لتػػاريخ سػػحيؽ   ذنػػب لهػػذم ا جيػػاؿ فيػػة اعنػػي مػػف هػػو اولػػى بخالفػػة 

 الرسوؿ عميه السالـ بعد وفاته ابو بكر اـ عمى بف ابي طالب.
كاف المواطف الفمسطيني الالجو الى مصر يتمتع بكؿ الحقوؽ التي يتمتع بها المواطف المصري بما في ذلؾ 

وجػػػاء نظػػػاـ العمالػػػة والخيانػػػة فػػػي عهػػػد  0221والػػػى عػػػاـ  0249هػػػؿ غػػػزة ابػػػاف الحكػػػـ الػػػوطني مػػػف عػػػاف ا
السػادات ليعػاني الفمسػطيني معانػاة   سػابؽ لهػا فػي تػاريخ مصػر العزيػزة وتوالػت عمػى الفمسػطيف كػؿ عوامػؿ 

جنراؿ السيسػي القػائـ ا ذ ؿ والتحقير والمس بكبرياء رجالهـ ونسأهـ دوف سبب ارتكبوة حتى في ظؿ حكـ ال
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الذي يحاوؿ ا عالـ المصري تشبيهه بالرئيس جماؿ عبد الناصر، لكف عبد الناصر لـ يحاصر الفمسطينييف 
.  ويجوعهـ داخؿ قطاع غزة كما يفعؿ حكاـ مصر اليـو

 (3 ) 
مػؽ عقػب اجتيػاح الجػيش العراقػي لدولػة الكويػت جفػؿ الخ 0221ثاني لجوء يمحؽ با نساف العربػي كػاف عػاـ 

مػػف الكويػػت قيػػادة ومعظػػـ الشػػعب كانػػت اتجاهػػات المجػػوء دوؿ الجػػوار وهػػـ ا هػػؿ وا قػػارب فػػي دوؿ الخمػػي  
وا غنياء مف اهؿ الكويت اثر التوجػه الػى اوروبػا او مصػر، كػاف لجػوء الكػويتييف مػف الظمػـ الػذي لحػؽ بهػـ 

اسكف الكويتيوف في اماكف تميؽ  وبوطنهـ مف قوة خارجية يختمؼ عف المجوء ا وؿ اعني المجوء الفمسطيني،
بهـ لـ يدخمو خيمة ولـ تقاـ معسكرات المجوء كما حؿ بسابقيهـ لـ تمس كرامتهـ ولـ تشوم سمعتهـ ولـ يمنػع 

 ”.الخمس نجوـ“او يستوقؼ احدا منهـ عمى حدود الدوؿ المجاورة انه كاف لجوء 
 (5 ) 
ذا الشػػعب العربػػي ا صػػيؿ الػػذي اعطػػى عبػػر هػػ  9113و 0220المجػػوء الثالػػث كػػاف لجػػوء العػػراقييف عػػاـ  

التاريخ لالمة العربية مػا لػـ تعطػه دوؿ او كيانػات عربيػة مػف قبػؿ و  مػف بعػد، شػعب العػراؽ ا بػي كػاف فػي 
كػػؿ معػػارؾ العػػرب حا ػػرا وفػػي الصػػفوؼ ا ولػػى دوف ا سػػتنجاد بػػه، كانػػت جامعاتػػه ومدارسػػه ومستشػػفياته 

تمييز ذلؾ هو العراؽ الى اف جاء حكـ الحاقديف فُأجفؿ الشعب العراقػي  مفتوحة لكؿ ابناء ا مة العربية دوف
عف وطنه مف قسوة الظمـ وقهر الرجػاؿ والنسػاء ومػف وحشػية العػدواف البريطػاني ا مريكػي الفارسػي الصػفوي 
نصبت له معسكرات المجوء عمى الحدود وسمح لػبعض اغنيػاء العػراؽ لمػدخوؿ الػى مػدف عربيػة ومنػع الفقػراء 

 مف حالفة الحظ، والحؽ اف ا ردف قد ناؿ نصيبة مف المجموعتنيف ػػ البنية والفقيرة ػػ وكذلؾ سورية.ا  
والحػػؽ اي ػػا اف انظمتنػػا العربيػػة قصػػرت فػػي حػػؽ الشػػعب العراقػػي ا بػػي ومػػا نعانيػػه اليػػـو هػػو نتيجػػة لقهػػر 

 العراؽ واحتاللة والعبث بخيراته وسيادته وهيمنة الحاقديف عمى مقدراته.
 (4 ) 

المجوء الرابع هو لجوء المواطنيف السورييف الى دوؿ الجػوار ا ردف ولبنػاف وتركيػا عمػى وجػه التحديػد وامػاكف 
اخػػرى بطػػرؽ مشػػروعة او غيػػر مشػػروعة هروبػػا مػػف جحػػيـ النظػػاـ السياسػػي القػػائـ فػػي دمشػػؽ المصػػر عمػػى 

 البقاء في الحكـ رغـ ارادة البالبية العظمى مف الشعب السوري.
السػػوريوف تعر ػػوا  بشػػع واحقػػر عمميػػة تشػػويه لالسػػرة السػػورية ومػػع ا سػػؼ اسػػتخدـ حتػػى الػػديف  الالجئػػوف

ا سالمي لتأكيد تمؾ العممية التشويهية منها عمى سبيؿ المثاؿ   الحصػر جهػاد النكػاح، نكػاح السػترة، نكػاح 
ف في مخيمات البػؤس المأوى، نكاح المتعه وغير ذلؾ مف ا ساليب، حممة ظالمة تشف عمى اعراض الالجئي

في الدوؿ المجاورة، ذئاب بشرية متوحشة تحـو حوؿ تمؾ المخيمات  قتناص فريستهـ دوف رادع اخالقػي او 
 انساني.

كؿ انواع المقاومة مف الجزائر في عهد ا ستعمار الفرنسي الى تونس الى  مصػر ابػاف ا حػتالؿ البريطػاني 
بنانية  الى المقاومة العراقية لـ تتعرض تمػؾ الحركػات لحركػة تشػويه الى المقاومة الفمسطينية الى المقاومة الم

منظمة كما تتعرض له المقاومة السورية اليوـ مف حممة اعالمية ظالمة تػديرها دوؿ واحػزاب سياسػية خا ػع 
لهيمنة دوؿ. اننا فػي حاجػة ماسػة الػى دعػـ وتأييػد كػؿ مقاومػة لحكػـ ظػالـ مسػتبد وتنزيػه كػؿ رجػاؿ المقاومػة 

  هواء الشخصية الى اف يثبت العكس.مف ا
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اخػػر القػػوؿ: الشػػعوب العربيػػة التػػي قاسػػت مػػرارة المجػػوء، التػػي ذكػػروا اعػػالم،  عميهػػا اف تمتفػػت الػػى الالجئػػيف  
الفمسطينييف والسورييف في مناطؽ الشتات ومخيمات البؤس واحساف معػاممتهـ والمحافظػة عمػى كػرامتهـ واهلل 

 مع الصابريف اذا صبروا.
99/50/9053، ليوم، لندنرأي ا  
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 د. صالح النعامي
يػػروي المعمػػؽ الصػػهيوني البػػارز بػػف كاسػػبيت أف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاهو أبمبػػه فػػي صػػيؼ 

لهػػا. عنػدما أدلػػى ، أنػه   مسػػتقبؿ إلسػرائيؿ فػػي المنطقػة، فػػي حػاؿ تحولػت تركيػػا إلػى دولػػة عػدو 0222عػاـ 
نتنياهو بهذا الحديث كانػت العالقػات بػيف تركيػا و "إسػرائيؿ" طبيعيػة، ولػـ تكػف تواجػه أيػًا مػف التحػديات التػي 

عامػًا  05تواجهها حاليًا؛ ومع ذلػؾ،  فػأف كاسػبيت يػرى اآلف إف سػيناريو الرعػب الػذي فػزع منػه نتنيػاهو قبػؿ 
 بدأ يتحقؽ رويدًا رويدًا.
الصػػهيونية السياسػػية وااكاديميػػة واإلعالميػػة مػػؤخرًا كثيػػرًا بالمخػػاطر اإلسػػتراتيجية التػػي لقػػد انشػػبمت النخبػػة 

باتت تواجه إسرائيؿ إثر مظاهر التدهور المتواصؿ في العالقات مع تركيا. و  خالؼ بيف الساسة والبػاحثيف 
أردوغػاف تمثػؿ تحػديًا  والمعمقيف الصهاينة عمى أف السياسات التي ينتهجها رئيس الوزراء التركػي طيػب رجػب

كبيػػػػػرًا ومتزايػػػػػدًا لألمػػػػػف " القػػػػػومي " اإلسػػػػػرائيمي، عمػػػػػى اعتبػػػػػار أف هػػػػػذم السياسػػػػػات تػػػػػؤثر سػػػػػمبًا عمػػػػػى البيئػػػػػة 
 اإلستراتيجية لمكياف الصهيوني، وت اعؼ مف حجـ المخاطر التي يتعرض لها.

 
 تحديات إستراتيجية

سرائيؿ ليستا في حالة حرب، إ  إف هناؾ سمسػمة مػف التطػورات باتػت تػدفع دوائػر  عمى الرغـ مف أف تركيا وا 
صنع القرار في تؿ أبيب لالعتقاد أف مسار العالقة ينجرؼ بشكؿ درامتيكي إلى تصعيد غير من بط، عمػى 
حد تعبير داني دانوف، نائب وزيػر الحػرب الصػهيوني. وسػنعرض هنػا لعػدد مػف التحػديات اإلسػتراتيجية التػي 

 جراء السياسات المتبعة مف قبؿ أردوغاف. باتت يواجهها الكياف الصهيوني
 

 المس بقوة الردع اإلسرائيمية
إف إعالف الجيش الصهيوني مؤخرًا بشكؿ رسمي بأف كاًل مػف سػالحي البحريػة والجػو التركػي تحرشػا بشػكؿ  

بشكؿ كاد أف يؤدي إلى كارثة كبيرة، أشعؿ  9103و 9109خطير بسالحي الجو والبحرية الصهيوني خالؿ 
مف اا واء الحمراء في دوائر صػنع القػرار فػي تػؿ أبيػب. وعمػى الػرغـ مػف أف الجػيش الصػهيوني لػـ  الكثير

يقػػدـ تفاصػػيؿ كثيػػرة حػػوؿ طبيعػػة مػػا جػػرى، إ  أف وسػػائؿ اإلعػػالـ الصػػهيونية أشػػارت إلػػى أف طػػائرات تركيػػا 
، وأجبرتهػػػا عمػػػى اعتر ػػت مسػػػار الطػػائرات الحربيػػػة اإلسػػػرائيمية التػػي تتػػػدرب فػػوؽ البحػػػر اابػػػيض المتوسػػط

الفرار. ويشيروف في "إسرائيؿ" أي ًا إلى انه في إحدى المرات كػادت مروحيػة عسػكرية صػهيونية تقػؿ جنػودًا 
تهوي في عرض البحر، بعد اعترا ها مف قبؿ الطيراف التركي.  ويؤكد إعالميوف صهاينة أف سفف البحريػة 

لتي تحركػت بػالقرب مػف السػواحؿ التركيػة، بشػكؿ التركية أطمقت النار عمى سفف سالح البحرية الصهيوني، ا
أدى إلى ابتعاد السفف الحربية الصػهيونية لفتػرة طويمػة عػف المنطقػة. وممػا يزيػد مػف الحػرج لػدى دوائػر صػنع 
القػػػرار الصػػػهيوني حقيقػػػة أف حػػػوض البحػػػر اابػػػيض المتوسػػػط، سػػػيما تمػػػؾ المنطقػػػة التػػػي تفصػػػؿ بػػػيف تركيػػػا 
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ب حيويػػة لكػػؿ مػػف سػػالحي الجػػو والبحريػػة الصػػهيوني. و  خػػالؼ بػػيف واليونػػاف وقبػػرص تمثػػؿ منطقػػة تػػدري
الخبراء اإلستراتيجييف والمعمقيف في "إسرائيؿ" عمى أف سػموؾ الطيػراف والبحريػة التركيػة جػاء تنفيػذًا لتوجيهػات 
مباشرة مف أردوغاف، حيث عزا هؤ ء السياسات التركية الجديدة بشكؿ أساسػي إلػى رغبػة أردوغػاف فػي المػس 

قػػػػوة الػػػػردع اإلسػػػػرائيمي. وحسػػػػب الجنػػػػراؿ روف تيػػػػرا، الباحػػػػث البػػػػارز فػػػػي " مركػػػػز أبحػػػػاث اامػػػػف القػػػػومي " ب
اإلسػػرائيمي، فػػأف خطػػورة سػػموؾ أردوغػػاف تتمثػػؿ فػػي أنػػه يهػػدؼ لسثبػػات لػػدوؿ المنطقػػة أنػػه باإلمكػػاف التحػػرش 

ذ لها والتعدي عميها، دوف أف يرتبط اامر بدفع ثمف كبير.  بإسرائيؿ وا 
 

 المنظومة االستخباريةضرب 
إف أحد ااسباب التي تدعو الصهاينة لمحنؽ الشديد عمى أردوغاف هو ما كشفته صػحيفة  " واشػنطف بوسػت 
" مػػؤخرًا مػػػف أف المخػػابرات التركيػػػة قامػػت بتسػػػريب قائمػػة بأسػػػماء إليػػرانييف يعممػػػوف كمخبػػريف لػػػدى جهػػػاز " 

صدار أوامر إعداـ بحقهػـ. وقػد عػد الموساد " لمسمطات اامنية اإليرانية؛ وهو ما أدى إ لى اكتشاؼ أمرهـ  وا 
هذا اامػر فػي إسػرائيؿ بأنػه  ػربة قويػة لممنظومػة ا سػتخبارية اإلسػرائيمية، وقمػص مػف قػدرة الصػهاينة عمػى 
متابعػػػة تطػػػورات البرنػػػام  النػػػووي اإليرانػػػي. وقػػػد تمكنػػػت المخػػػابرات التركيػػػة مػػػف الكشػػػؼ عػػػف هويػػػة العمػػػالء 

تفاؽ تـ التوصؿ إليه بيف الموساد والمخابرات التركية في ستينيات القرف الما ػي سػمح بػأف اإليرانييف، اف ا
ينظـ الموساد لقاءات مع عمالئه عمى اارا ي التركية. يعي المسؤولوف الصهاينة إف شراكة امتػدت حػوالي 

المهمػة والحساسػة عػف عامًا بػيف الموسػاد والمخػابرات التركيػة أتاحػت لألتػراؾ معرفػة الكثيػر مػف ااسػرار  41
ااجهزة ا ستخبارية الصهيونية، والتي سيؤدي تسريبها إلى المس بالمصػالح اإلسػرائيمية بشػكؿ كبيػر وجػدي.  
فعمى سبيؿ المثاؿ، لـ يعد يستبعد الصهاينة أف تكوف تركيا تحديدًا هي التػي سػاعدت لبنػاف فػي الكشػؼ عػف 

، وأف دور حػػزب اهلل فػػػي 91109و 9112ة بػػيف عػػامي عػػدد كبيػػر مػػف عمػػالء الموسػػاد خػػػالؿ الفتػػرة الواقعػػ
الكشؼ عف هؤ ء العمالء كاف ثانويًا جدًا. أف سيناريو الرعب الػذي تخشػام "إسػرائيؿ" هػو أف يكشػؼ ااتػراؾ 

 عف هوية عمالء الموساد مف العرب الذيف كانوا يمتقوف ب باط الموساد عمى اارا ي التركية.
 

 لمقاومة الفمسطينيةتقميص قدرة إسرائيل عمى ضرب ا
لقد بات في حكػـ المؤكػد أف "إسػرائيؿ" تأخػذ بعػيف ا عتبػار الموقػؼ التركػي قبػؿ التفكيػر فػي خػوض مواجهػة 
 د المقاومة الفمسطينية. ويدركوف في تؿ أبيػب أف أردوغػاف   يكتفػي بػدفع  ػريبة كالميػة فقػط فػي انتقػادم 

تعػرض لػه المػدنيوف الفمسػطينيوف فػي قطػاع غػزة تحديػدًا، السموؾ الصهيوني تجام المقاومة الفمسطينييف وما ي
بؿ لديه ا ستعداد لقطع شوطًا طوياًل في معاقبته "إسرائيؿ" بسبب اعتداءتها عمػى الشػعب الفمسػطيني. ويػرى 
عػػػاموس يػػػادليف، الػػػرئيس السػػػابؽ لشػػػعبة ا سػػػتخبارات العسػػػكرية الصػػػهيونية أف السػػػقؼ العػػػالي لالعتػػػراض 

ات اإلسػػرائيمية العسػػكرية  ػػد قطػػاع غػػزة يمػػس بالبيئػػة اإلسػػتراتيجية لمكيػػاف الصػػهيوني التركػػي عمػػى اإلجػػراء
عمػػى اعتبػػار أف الموقػػؼ التركػػي يحػػرج دوؿ محػػور ا عتػػداؿ العربػػي ويػػدفعها  تخػػاذ مواقػػؼ سياسػػية سػػمبية 
إلسػػرائيؿ، بعكػػس مػػا ترغػػب، ويقمػػص مػػف اسػػتعدادها لمتعػػاوف مػػع تػػؿ أبيػػب فػػي مواجهػػة تحػػديات مشػػتركة. 
ويروف في "إسرائيؿ" إف السموؾ التركي يعزز معنويات المقاومة الفمسطينية ويدفع قيادتها لالعتقاد بأف هناؾ 
مف يمكف الرهاف عميه، وهو ما يمثؿ مع مة كبيرة لألمف الصهيوني، كما يػرى الجنػراؿ والباحػث الصػهيوني 

 جابي سيبوني.
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 إضعاف المكانة الدولية "إلسرائيل"
والباحثوف الصػهاينة عشػرات الػد ئؿ عمػى دور أردوغػاف فػي بػالمس بمكانػة "إسػرائيؿ" الدوليػة ويعدد الساسة  

مػػف خػػالؿ انتقػػادم المتواصػػؿ لمسياسػػة الصػػهيونية. وكمػػا يقػػوؿ الػػوزير الصػػهيوني السػػابؽ يوسػػي بيمػػيف، فػػإف 
إمكانياتهػػػا فػػػي أردوغػػاف يوظػػػؼ قػػػوة تركيػػػا الناعمػػػة وحاجػػػة الكثيػػػر مػػػف الػػػدوؿ لمتعػػػاوف معهػػػا وا سػػػتفادة مػػػف 

التحػػريض عمػػى "إسػػرائيؿ"، ودفعهػػا نحػػو انتقػػاد السياسػػة اإلسػػرائيمية. وفػػي الوقػػت ذاتػػه،   يسػػتهيف الصػػهاينة 
بالػػػدور الػػػدعائي المباشػػػر الػػػذي يقػػػوـ بػػػه أردوغػػػاف شخصػػػيًا فػػػي المػػػس بمكانػػػة "إسػػػرائيؿ" الدوليػػػة مػػػف خػػػالؿ 

، عنػدما 9112عمػى قطػاع غػزة مطمػع عػاـ  خطاباته وظهػورم اإلعالمػي، كمػا حػدث بعيػد الحػرب الصػهيونية
ترؾ غا بًا ممتقى دافوس ا قتصػادي احتجاجػًا عمػى دفػاع الػرئيس الصػهيوني شػمعوف بيػريس عػف الحػرب، 

 في حيف ظؿ أميف عاـ الجامعة العربية في ذلؾ الوقت عمرو موسى، الذي تواجد في الممتقى صامتًا.
 

 المس بالمصالم األمريكية
تحالؼ بيف "إسرائيؿ" والو يات المتحدة وثيؽ إلى حد كبير، وتت افر العديد مف العوامؿ عمى الرغـ مف أف ال

التػػػي تعػػػززم، إ  إف تػػػدهور العالقػػػة التركيػػػة الصػػػهيونية قػػػػد أ ػػػر بشػػػكؿ وا ػػػح بالمصػػػالح اامريكيػػػة فػػػػي 
" القيادة مف الخمػؼ "،  المنطقة. فقد تبنى الرئيس اامريكي باراؾ أوباما في و يته الرئاسية الثانية إستراتيجية

التي تقوـ عمػى توظيػؼ حمفػاء الو يػات المتحػدة فػي المنطقػة فػي تحقيػؽ ااهػداؼ والمصػالح اامريكيػة نيابػة 
عف عف الو يات المتحدة. ولما كانت تركيا و "إسرائيؿ" الحميفتيف اابرز لمو يػات المتحػدة فػي المنطقػة، فػإف 

" غير ممكف، في الوقت الذي يسود فيه التوتر بيف تركيا و "إسرائيؿ".  تطبيؽ إستراتيجية " القيادة مف الخمؼ
مف هنا، فإف الو يات المتحدة ترى في تدهور العالقات التركية اإلسرائيمية مسًا بمصالحها في المنطقة، وهذا 

خػػالؿ مػا دفػع أوبامػا ووزيػػر خارجيتػه كيػري إلػى بػػذؿ جهػود كبيػرة مػػف أجػؿ إصػالح العالقػة مػػع تركيػا، سػيما 
جبػػارم رئػػيس الػػوزراء الصػػهيوني بنيػػاميف نتنيػػاهو عمػػى ا تصػػاؿ بأردوغػػاف وتقػػديـ  زيارتػػه ااخيػػرة إلسػػرائيؿ وا 
اعتػػذار لػػه، وا تفػػاؽ عمػػى آليػػة لتقػػديـ التعوي ػػات لعوائػػؿ الشػػهداء مػػف ااتػػراؾ الػػذيف ق ػػوا خػػالؿ مداهمػػة 

 .9101-4-30الجيش اإلسرائيمي اسطوؿ الحرية في 
 

 ل من االستفادة من خدمات الناتوحرمان إسرائي
دأبػػت "إسػػرائيؿ" منػػذ عقػػديف عمػػى ا سػػتفادة مػػف الخػػدمات اامنيػػة وا سػػتخبارية والموجسػػتية العسػػكرية التػػي 
يوفرهػػا حمػػؼ النػػاتو، حيػػث كػػاف يػػتـ دمػػ  الجػػيش اإلسػػرائيمي فػػي التػػدريبات والمنػػاورات الحربيػػة التػػي تجريهػػا 

تسػػػتطيع "إسػػػرائيؿ" ا سػػػتفادة مػػػف هػػػذم المزايػػػا اآلف؛ اف ااتػػػراؾ جيػػػوش الػػػدوؿ ااع ػػػاء فػػػي الحمػػػؼ. و  
يرف ػػوف ببسػػاطة المشػػاركة فػػي أيػػة منػػاورة عسػػكرية يجريهػػا الحمػػؼ ويشػػارؾ فيهػػا الجػػيش اإلسػػرائيمي. ونظػػرًا 
اف تركيا حمؼ في " الناتو "، فأنه يػتـ بشػكؿ تمقػائي عػدـ دعػوة إسػرائيؿ لممشػاركة فػي التػدريبات والمنػاورات 

 حاؿ رف ت تركيا. في
 

 بؤس الرىان عمى دول البمقان
لقػػد اعتقػػد نتنيػػاهو فػػي البدايػػة، أف الخطػػوة التػػي يتوجػػب عميػػه القيػػاـ بهػػا بعػػد تػػدهور العالقػػة مػػع تركيػػا هػػي 
التوجه لتوثيؽ العالقات مع خصومها مف دوؿ البمقاف، سيما اليوناف. وبالفعػؿ، فقػد توثقػت العالقػات بػيف تػؿ 

حيػػػث عقػػػدت "إسػػػرائيؿ" سمسػػػمة مػػػف ا تفاقػػػات اامنيػػػة والعسػػػكرية وا قتصػػػادية. وتمكػػػف  أبيػػػب وهػػػذم الػػػدوؿ،
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الجػػيش اإلسػػرائيمي مػػف عقػػد اتفاقػػات تسػػمح لسػػالح جػػوم مػػف التػػدرب فػػي أجػػواء، هػػذم الػػدوؿ. لكػػف بعػػد ثػػالث 
التػػػي سػػػنيف مػػػف هػػػذا التعػػػاوف، تبػػػيف لسسػػػرائيمييف أف العالقػػػة مػػػع دوؿ البمقػػػاف   تعػػػوض بػػػالمطمؽ الخسػػػائر 

تكبدتها "إسرائيؿ" جراء فقدانها مزايا التحالؼ مع تركيا. ونظرًا لألزمة ا قتصادية التػي تسػود فػي هػذم الػدوؿ، 
فأنها أصبحت تحاوؿ ا ستفادة اقتصاديًا مف العالقة مػع تػؿ أبيػب بشػكؿ مبػالغ فيػه، فػي الوقػت الػذي يعػاني 

 فيه الكياف الصهيوني مف أزمة اقتصادية.
 

 وغاناليأس من أرد
وعمى الرغـ مف كؿ ما تقػدـ، فػأف هنػاؾ حالػة مػف اليػأس تسػود دوائػر صػنع القػرار فػي تػؿ أبيػب مػف إمكانيػة 
إصالح العالقة مع تركيا في عهد أردوغاف. وهذا ما عبر عنه أفيبدور ليبرماف رئيس لجنة الخارجية واامػف 

متطرؼ، الػذي كػؿ همػه إذ ؿ إسػرائيؿ ". التابعة لمكنيست اإلسرائيمي الذي وصؼ أردوغاف، بػ " اإلسالمي ال
واعتبػػر ليبرمػػاف أف إقػػداـ إسػػرائيؿ عمػػى ا عتػػذار لتركيػػا عمػػى مقتػػؿ النشػػطاء ااتػػراؾ خػػالؿ أحػػداث أسػػطوؿ 
الحريػػػة " خطػػػأ " أ ػػػر بمصػػػالح إسػػػرائيؿ اإلسػػػتراتيجية. ومػػػف ااهميػػػة بمكػػػاف التعػػػرؼ عمػػػى سػػػبب اعتػػػراض 

إف ا عتذار:  " مثػؿ انتصػارًا لممتطػرفيف فػي تركيػا وأ ػر بالنخػب ليبرماف عمى ا عتذار لتركيا، حيث يقوؿ 
العممانيػػػة التػػػي أرسػػػت معنػػػا دعػػػائـ تحػػػالؼ إسػػػتراتيجي لعقػػػود ". لػػػيس هػػػذا فحسػػػب، بػػػؿ أف ليبرمػػػاف يػػػرى أف 
ا عتذار اإلسػرائيمي عػزز مػف دافعيػة مػف أسػماها بػػ " القػوى المتطرفػة " فػي العػالـ العربػي لمواصػمة التحػرش 

يؿ" واسػػػتفزازها. ويحػػػذر ليبرمػػاف مػػػف أف مػػػا يػػدفع أردوغػػػاف  لمتحػػػرش "بإسػػرائيؿ" ومحاولػػػة إذ هػػػا هػػػو "بإسػػرائ
 عقيدته الدينية المتزمتة، مستذكرًا اتهاـ أردوغاف "إلسرائيؿ" بالوقوؼ خمؼ ا نقالب في مصر.

تقػادات  ػد سػموؾ قصارى القوؿ إف محاو ت "إسرائيؿ" شيطنة أردوغاف   ترجع بال رورة لمجرد توجيهه ان
"إسػػرائيؿ" تجػػام الفمسػػطينييف، بػػؿ انػػه تجػػرأ عمػػى جعػػؿ الموقػػؼ مػػف سػػموؾ "إسػػرائيؿ" كدولػػة احػػتالؿ  ػػمف 
مجموعة المحددات التي تحكـ موقفه مف "إسرائيؿ"، وهو ما دفعه لعدـ التورع عف المس بالبيئة اإلسػتراتيجية 

 لمكياف الصهيوني بشكؿ غير مسبوؽ.
98/50/9053، الرياض، البيان  

 
 "إسرائيل"لتعيش  تنتحرأميركا  60

 فواز العممي
% مػػف أسػػاتذة الجامعػػات 91مثقػػؼ أميركػػي و 911% مػػف أف ػػؿ41تفتخػػر الجاليػػة اليهوديػػة اليػػوـ بػػأف لػػديها

% 41% مػف الكتػاب والمنتجػيف، يسػهموف بحػوالي42% مف شركاء المكاتب القانونية الكبػرى و51الرئيسة و
 ااميركية مف أمواؿ الحمالت ا نتخابية

مهمػا كانػت نتػائ  أهػدافها وعواقػب أفعالهػا فػإف مصػائب أميركػػا كانػت ومػا زالػت تهػوف أمػاـ نظػرة عتػاب مػػف 
إسرائيؿ. لـ يشهد تاريخنا الحديث دولة عظمػى مثػؿ أميركػا ُمَسػيورة ومسػتباحة مػف قبػؿ دولػة صػبرى مسػتهترة 

مػػرة  53رة فػػي مجمػػس اامػػف، وانحيػػاز قراراتػػه مػػ 23مثػػؿ إسػػرائيؿ، فا سػػتخداـ ااميركػػي الجػػائر لحػػؽ الفيتػػو 
لمعار ة الحقوؽ العربية المشروعة وتشجيع الممارسات اإلسرائيمية الشاذة، تساهـ في انتحار أميركا. كما   
توجػػد فػػي عالمنػػا اليػػـو دولػػة مثػػؿ أميركػػا تمعػػب عمػػى المكشػػوؼ مػػع حمفائهػػا وأعػػدائها دوف حسػػيب أو رقيػػب، 

دولػػة حميفػػة مػػف دوؿ ا تحػػاد ااوروبػػي وجنػػوب  02رئػػيس دولػػة، منهػػا  34ؼ فالتجسػػس التقنػػي عمػػى هواتػػ
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دولػة،  02نوعًا مف المقاطعػة ا قتصػادية المفرو ػة عمػى  52أميركا، وارتفاع وتيرة العقوبات ااميركية إلى 
 جميعها تق ي عمى ما تبقى مف مصداقية أميركا وتسهـ في تردي أو اعها السياسية وعالقاتها الدولية.

أثناء إنشاء دولة إسرائيؿ،  حظت الصهيونية العالمية أف أميركا، التي باتت أقوى الدوؿ عمى وجػه اارض، 
  زالػػت تعػػادي اليهػػود وتػػرفض التعػػاوف معهػػـ. قبػػؿ انتهػػاء الحػػرب العالميػػة الثانيػػة رف ػػت أميركػػا مػػنح حػػؽ 

، وكانػت اإلدارة ااميركيػة آنػذاؾ يهودي هربػوا مػف ا  ػطهاد ااوروبػي 0111المجوء السياسي فيها لحوالي 
معار ًة لمهجرة اليهودية إلى فمسطيف وراف ػًة لمػنح اليهػود أي معاممػة تف ػيمية. وفػي أوائػؿ النصػؼ الثػاني 

و يػػة أميركيػػة رف ػػها لتػػوطيف اليهػػود فػػي مػػدنها وقراهػػا ومنعػػتهـ مػػف مزاولػػة  05مػػف القػػرف الما ػػي أعمنػػت 
نشاء منظماتهـ وتأميف مستقبمهـ. ااعماؿ فيها، مما دفع اليهود المشت  تيف إلى توحيد صفوفهـ وا 

بػػدأت الجاليػػة اليهوديػػة فػػي أميركػػا ا لتفػػاؼ حػػوؿ وسػػائؿ اإلعػػالـ والتػػأثير عميهػػا لنشػػر ثقافػػة الهولوكوسػػػت 
وعػػػرض أهوالػػػه مػػػف خػػػالؿ الف ػػػائيات واافػػػالـ والمسػػػرحيات والكتػػػب، بهػػػدؼ التوقػػػؼ عػػػف مناه ػػػة اليهػػػود 

أفعػػػالهـ وتحػػػريـ انتقػػػادهـ. كمػػػا اسػػػتخدمت الجاليػػػة اليهوديػػػة نفػػػوذ ااقويػػػاء فػػػي أميركػػػا  وا  ػػػفاء البػػػراءة عمػػػى
وأوروبا لمدخوؿ في المجا ت ا قتصادية والثقافية والفكرية والسياسية والمالية، ليحقؽ اليهود المػردود المػادي 

عػػػادة تنظػػػيـ الشػػػركات ااميركيػػػة وااوروبيػػػة العمال قػػػة. اليػػػـو أصػػػبح اليهػػػود ااكبػػػر مػػػف عمميػػػات انػػػدماج وا 
% 02% مف صفوة رجاؿ الصحافة و94% مف بميونيرات أوروبا و39% مف بميونيرات أميركا و49يشكموف 

% مػػف المناصػػب القياديػػة الرسػػمية. كمػػا أصػػبحوا ثػػاني أكبػػر المسػػتثمريف 02مػػف رؤسػػاء المنظمػػات الكبػػرى و
ة وأربعػة مػف أكبػر أسػتوديوهات السػينما وسػتًا في وسائؿ اإلعػالـ ااميركيػة ليػديروا أكبػر ثػالث قنػوات ف ػائي

% فقػط مػف سػكاف أميركػا. وتفتخػر الجاليػة اليهوديػة 3مف أكبر دور الصحؼ، عممػًا بػأنهـ   يشػكموف سػوى 
% مػػػف أسػػػاتذة الجامعػػػات ااميركيػػػة الرئيسػػػية 91مثقػػػؼ أميركػػػي و 911% مػػػف أف ػػػؿ 41اليػػػوـ بػػػأف لػػػديها 

% 41% مػػف الكتػاب والمنتجػيف، الػذيف يسػهموف بحػػوالي 42بػرى و% مػف شػركاء المكاتػب القانونيػة الك51و
 مف أمواؿ الحمالت ا نتخابية ااميركية. 

بتشكيؿ  0229ولمتابعة توظيؼ هذم المكاسب لصالحها، قامت الجالية اليهودية ااميركية في منتصؼ عاـ 
"كػاميرا"، وذلػؾ لمراقبػة وتعزيػز  مؤسسة "متابعة الدقة لتقارير الشرؽ ااوسط فػي أميركػا"، وأطمقػت عميهػا اسػـ

التبطيػػة الدقيقػػة والمتوازنػػة لصػػالح إسػػرائيؿ، والػػرد عمػػى مػػا تػػرام تحيػػزًا  ػػدها فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ. اشػػتهرت 
موظػؼ ومناصػر  240111مؤسسة "كاميرا" بمراقبة كؿ مف يعػادي الصػهيونية والسػامية، مػف خػالؿ مشػاركة 

ؾ وشػػيكاغو وواشػػنطوف ولػػوس أنجمػػوس وميػػامي. وت ػػـ مؤسسػػة إلسػػرائيؿ، ليعممػػوا فػػي فروعهػػا بمػػدف نيويػػور 
لجنػػة مػػف لجػػاف مكافحػػة التشػػهير وا عتػػداءات الدعائيػػة  ػػد إسػػرائيؿ فػػي الجامعػػات ااميركيػػة،  05"كػػاميرا" 

حرمػًا جامعيػًا لمحصػوؿ عمػى المعمومػات الدقيقػة عػف ااشػخاص واافػالـ  41حيث تقـو بتشػبيؿ الطػالب فػي
افكػػار المبموطػػة عػػف إسػػرائيؿ، وتقػػوـ بمالحقػػتهـ ق ػػائيًا. كمػػا قامػػت مؤسسػػة "كػػاميرا" والكتػػب التػػي تتنػػاوؿ ا

 بمشاركة دور النشر ااميركية وااوروبية العريقة لمتأكد مف عدـ نشرها لممعمومات ال ارة بإسرائيؿ. 
امعػػة هارفػػارد قبػػؿ عػػاميف نشػػرت مؤسسػػة "كػػاميرا" مقالػػة تنقػػد فيهػػا بشػػدة التقريػػر البحثػػي، الػػذي نشػػرم أسػػتاذ ج

"سػػػػتيفف والػػػػت"، وأسػػػػتاذ جامعػػػػة شػػػػيكاغو "جػػػػوف ميرشػػػػيمير"، عػػػػف المػػػػوبي اإلسػػػػرائيمي والسياسػػػػة ااميركيػػػػة 
الخارجيػػػة. فػػػي مقالتهػػػا احتجػػػت المؤسسػػػة لػػػدى الجػػػامعتيف بػػػأف التقريػػػر البحثػػػي ممػػػيء بااخطػػػاء السياسػػػية 

تقريػر مػع المقػاييس العمميػة ااساسػػية وا قتباسػات غيػر الدقيقػة والمصػادر غيػر الموثوقػة، إ ػػافة لتعػارض ال
زالػػة  وااعمػػاؿ الجػػادة السػػابقة فػػي هػػذا المو ػػوع. هػػذا النقػػد حػػدا بالجػػامعتيف إلػػى التخمػػي عػػف ااسػػتاذيف وا 

 شعاريهما مف عمى غالؼ التقرير.
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ة بتأسيس لجنة "قو  9112مؤسسة "كاميرا" بقوتها الخارقة في المجتمع ااميركي، بؿ قامت في عاـ  لـ تكتؼ 
مف الخبراء الذيف تـ توزيعهـ عمى فرؽ عمؿ تتقف كافة  2411الدفاع اليهودي عمى اإلنترنت" وجندتها بنحو 

سػػرائيمية. تصػػب مهمػػة  المبػػات، بمػػا فيهػػا المبػػة العربيػػة، ويتقا ػػوف مرتبػػاتهـ مػػف شػػركات أميركيػػة وأوروبيػػة وا 
التواصػػػؿ ا جتمػػػاعي ومهاجمػػػة الخبػػػراء فػػػي التجسػػػس عمػػػى الهواتػػػؼ ومراقبػػػة شػػػبكات اإلنترنػػػت وصػػػفحات 

المواقع المعاديػة إلسػرائيؿ واليهػود فػي جميػع أنحػاء العػالـ. وتركػزت جهػود الخبػراء عمػى البحػث فػي منتػديات 
الحػػػوار والمشػػػاركة فػػػي التعميقػػػات بصػػػورة مدروسػػػة وممنهجػػػة لتحسػػػيف صػػػورة إسػػػرائيؿ، أو إفػػػراغ صػػػفحات 

ة لقمػػب مػػوازيف المناه ػػيف إلسػػرائيؿ واإلبػػالغ عػػنهـ المنتػػديات مػػف م ػػامينها وتحويمهػػا إلػػى حػػوارات عقيمػػ
تحػػت ذريعػػة معػػاداتهـ لمسػػامية ونشػػر التحػػريض  ػػد اليهػػود. كمػػا يقػػـو هػػؤ ء الخبػػراء بنشػػر الحػػوارات التػػي 
تبػػذي الطائفيػػة والكراهيػػة بػػيف الطوائػػؼ اإلسػػالمية والمسػػيحية ونشػػر اإلشػػاعات فػػي دوؿ العػػالـ، وبػػااخص 

 الدوؿ العربية.
مؤسسػػػة "كػػػاميرا" تػػػتـ بموافقػػػة اإلدارة ااميركيػػػة وتحػػػت أنظػػػار الكػػػونجرس اامريكػػػي، ولػػػف يكػػػوف ممارسػػػات 

 مستبربًا تجسس المؤسسة عمى هواتؼ زعماء العالـ، فأميركا عمى استعداد تاـ لالنتحار لتعيش إسرائيؿ.
98/50/9053، الوطن اون الين، السعودية  
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 مافاليكس فيش
 يقاتؿ أكثر مف ثالثيف ألفًا مف رجاؿ "الجهاد العالمي" دو  تقع عمى حدود دولة إسرائيؿ.

ويدور الحديث عف منظمات مختمفة، لكف يوجد حمػـ واحػد لهػا جميعػا وهػو أف تحػرر العػالـ العربػي مػف نظػـ 
 .حكـ كافرة. وذروة ذلؾ تحرير القدس. فقد أصبحت افبانستاف هنا، عندنا، عمى الحدود
، وهػو فػي مركػز 9105أصبح "الجهاد العالمي" هو التهديد المحدد المركزي الذي يستعد لػه الجػيش فػي سػنة 
 المباحثات التي يجريها وزير الدفاع وهيئة القيادة العامة استعدادا لسنة العمؿ القادمة.

ت هنػا، لكػف يوجػد لكف ليست كؿ قيادة الجيش العميا توافػؽ عمػى التعريػؼ الشػامؿ وهػو أف افبانسػتاف أصػبح
 اتفاؽ عمى مقدار التهديد وااخطار الكامنة فيه.

ويتعمؽ الجدؿ بالجداوؿ الزمنية، فهؿ "الجهاد العالمي" قريب مف و ع يصرؼ فيه انتباهه الى "عالج" دولة 
اسػػرائيؿ، أـ يحتػػاج الػػى وقػػت آخػػر كػػي ُيثبػػت نفسػػه عمػػى اارض ولُيػػتـ "عػػالج" نظػػـ الحكػػـ الكػػافرة كااسػػد 

مؾ عبد اهلل والفريؽ السيسي وأشباههـ. ويرى رجاؿ العمميات في الجػيش أف تهديػد "الجهػاد" مباشػر، لكػف والم
 جهات التقدير أكثر حذرًا.

كانػػت مػػع اشػػخاص مػػف  9100إف جميػػع الحػػوادث التػػي حػػدثت عمػػى الحػػدود بػػيف اسػػرائيؿ وجاراتهػػا منػػذ آب 
 "الجهاد العالمي".

ائؼ صػاروخية وصػواريخ فقػط. فػػ "الجهػاد العػالمي" سػيحاوؿ أف يختػرؽ وليس التهديػد المتوقػع هػو اطػالؽ قػذ
 الحدود وأف يرسـ داخؿ اسرائيؿ صورة لعمميات تشبه ما يحدث كؿ يـو في العراؽ وافبانستاف.

 إف تهديد "الجهاد العالمي" هو نتيجة مباشرة لػ "الربيع العربي".
منػذ تػولى الخمينػي الحكػـ  – 0229 – 0222ت فكما جػاءت الزعزعػات التػي حػدثت فػي المنطقػة فػي السػنوا
بقوى متطرفة كػ "القاعدة" و"حزب اهلل" و"حمػاس"  –مرورا بالبزو الروسي افبانستاف الى حرب لبناف ا ولى 

 و"طالباف"، ُجذب كذلؾ "الجهاد العالمي" الى الفراغ الذي خمفته نظـ الحكـ المتحطمة حولنا.
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بحث في التناقض في ظاهر ا مر بيف الشعور بأف الشرؽ ا وسط تحوؿ في النقاشات التي ُيجريها الجيش يُ 
عف حراؾ ا زمات الػى حػراؾ التسػويات، وبػيف تقػدير الو ػع ا سػتخباري بػأف احتمػاؿ التفجػر كػاف ومػا زاؿ 

 كبيرا.
توجػػد اتصػػا ت بػػإيراف، وحػػوار مػػع سػػورية، وتفػػاوض اسػػرائيمي فمسػػطيني، والػػى كػػؿ ذلػػؾ يػػرى جهػػاز ا مػػف 

 "ا خواف المسمميف" في مصر بصورة حادة، بصورة ايجابية. عؼ 
إف و ػػعنا فػػي ظػػاهر ا مػػر لػػـ يكػػف قػػط أف ػػؿ ممػػا هػػو اليػػوـ. لكػػف كػػؿ هػػذم المسػػارات يفتػػرض أف تسػػتنفد 

حزيػػػراف. يتحػػػدث اإليرانيػػػوف عػػػف حػػػؿ فػػػي غ ػػػوف نصػػػؼ سػػػنة، ويفتػػػرض أف يتخمػػػى  –نفسػػػها ُقبيػػػؿ أيػػػار 
، ويجب عمى اسرائيؿ والفمسطينييف 9105جهوا الى انتخابات في صيؼ السوريوف عف السالح الكيميائي ويت

أف يتوصػػموا الػػى اتفػػاؽ حتػػى نيسػػاف. فمػػاذا سػػيكوف إذا انهػػارت قنػػاة التسػػوية هػػذم؟ وأيػػف سػػتقؼ دولػػة اسػػرائيؿ 
 آنذاؾ؟.

حػػؿ إف "الجهػػاد العػػالمي" هػػو الجهػػة الوحيػػدة فػػي الشػػرؽ ا وسػػط التػػي   يمسػػها مسػػار التسػػوية. و  يعنيػػه 
 السالح الكيميائي ونية وجود تسوية سياسية مع المعار ة في سورية.

وأصبحت توجد في المدة ا خيرة حوادث   بيف رجاؿ "الجهاد العالمي" والجيش السوري فقػط بػؿ بيػنهـ وبػيف 
 المتمرديف المعتدليف.

البعيػػدة عػػف مثمػػث  وكػػؿ منطقػػة تفػػرغ فػػي سػػورية يحػػؿ "الجهػػاد العػػالمي" فيهػػا ويشػػمؿ ذلػػؾ منطقػػة درعػػا غيػػر
الحدود بيف اسرائيؿ وسورية وا ردف. فاذا أصبح لهـ موطو قدـ في ه بة الجو ف فمف تستطيع اسرائيؿ أف 

 تبقى غير مكترثة.
وفػػػي هػػػذم ا ثنػػػاء ينتشػػػر هػػػذا السػػػرطاف و  يسػػػتطيع أحػػػد أف يصػػػدم. مػػػف ذا يسػػػتطيع أف يطػػػرد مػػػف سػػػورية 

آ ؼ مػػف  3وُيقػػدر المصػػريوف أنػػه يوجػػد فػػي سػػيناء نحػػو مػػف  عشػػرات اآل ؼ مػػف رجػػاؿ "الجهػػاد العػػالمي"؟
رجػػاؿ "الجهػػاد العػػالمي" لعػػدد مػػنهـ صػػمة بمنظمػػة "جبهػػة النصػػرة" السػػورية، وآلخػػريف صػػمة بػػالفرع اليمنػػي مػػف 

 "القاعدة". وفي لبناف يعمؿ ب ع مئات مف السنييف المبنانييف برعاية مجموعات "جهاد عالمي" سورية.
" أف يواجػػػه منظمػػػات مثػػػؿ منظمػػػة "كتائػػػب عبػػػد اهلل عػػػزاـ"، التػػػي أطمقػػػت قػػػذائؼ ويصػػػعب عمػػػى "حػػػزب اهلل

صاروخية عمى اسرائيؿ وو عت سيارات مفخخة في حي ال احية في بيروت. ويوجد في غػزة اي ػا ب ػع 
 مئات مف رجاؿ "الجهاد العالمي" أصبحوا تهديدا لنظاـ "حماس".

 هؿ فات القطار الشرؽ ااوسط؟.
92/01/9103، "يديعوت"  
99/50/9053، األيام، رام اهلل  
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99/50/9053لإلعالم، المركز الفمسطيني   


