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 "أوسمو" ما قبؿ مف أسرى 26تفرج عف  "إسرائيؿ" 0
اسرائيؿ اطمقت فجر اليـو  أف، "ا ؼ بنقاًل عف وكالة "راـ اهلل مف  30/10/2013الحياة، لندف، ذكرت 
ميف منذ اكثر مف عشريف عاما وقد تسمميـ الجانب الفمسطيني مف معتقال فمسطينيا كانوا معتق 26سراح 

 سجف عوفر االسرائيمي، بحسب ما اعمف وزير شؤوف االسرى عيسى قراقع لوكالة فرانس برس.
معتقال في الضفة الغربية، وصؿ خمسة  21اسيرا ، وبالتزامف مع اطالؽ سراح  21وقاؿ قراقع " تسممنا 

 معبر بيت حانوف، بحسب مراسؿ فرانس برس.معتقميف الى قطاع غزة، عند 
وقاؿ اف المعتقميف المفرج عنيـ غادروا سجف عوفر، بالقرب مف القدس، عمى متف حافمتيف صغيرتيف 

 ت.غ(. 23000) 1000داكنتي الزجاج بعيد الساعة 
ة الى مف الفمسطينييف المفرج عنيـ الى حركة فتح التي يتزعميا الرئيس محمود عباس وأربع 19وينتمي 

 الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف )يسار( وثالثة الى حركة حماس االسالمية.
وباستثناء معتقؿ واحد، فاف جميع المعتقميف المفرج عنيـ كانوا محكوميف بالسجف مدى الحياة لمرة واحدة 

 عمى االقؿ بتيمة قتؿ اسرائيمييف، بحسب الالئحة التي نشرتيا مصمحة السجوف االسرائيمية.
أف جميع الفصائؿ  نقاًل عف الوكاالت،سجف عوفر  مف 30/10/2013القدس العربي، لندف، افت وأض

حماس والجياد اإلسالمي، وشارؾ في االستقباؿ “في استقباؿ األسرى بما فييـ حركتي  تشارك الفمسطينية
 غزة. لجنة مف وزارة األسرى والمحرريف في الحكومة الفمسطينية المقالة، التي تسيطر عمى قطاع

 25ومف ضمف األسرى الذيف أفرجت عنيـ إسرائيؿ األربعاء، تسعة أسرى محكوميف بالسجف المؤبد أمضوا 
 عامًا في السجوف.

 وخمت القائمة مف أسرى القدس والداخؿ الفمسطيني، واقتصرت عمى أسرى الضفة الغربية وقطاع غزة.
 15فمسطينيا في المرحمة األولى بينيـ  أسيرا 26وكانت إسرائيؿ قد أفرجت في أغسطس/ آب الماضي عف 

 مف قطاع غزة.
سرائيؿ  وبيذا يكوف عدد األسرى، الذيف تبقوا مف القائمة المتفؽ عمى اإلفراج عنيـ ضمف اتفاؽ السمطة وا 

 أسيرًا ستفرج عنيـ إسرائيؿ عمى دفعتيف خالؿ األشير القادمة. 52بعد اإلفراج الدفعة األولى، والثانية، 
محمود عباس، قاؿ لدى  الرئيس أف، 30/10/2013(، األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا وكالةوأوردت 

المحرريف، فجر اليوـ األربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، 'إنو لف  21استقبالو أسرى الضفة الغربية الػ
 يكوف ىناؾ اتفاؽ وىناؾ أسير واحد وراء القضباف'.
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يف والحشود:' اطمئنوا ونحف أمامكـ بإذف اهلل مف أجؿ ىذا اليدؼ النبيؿ الذي وقاؿ مخاطبا األسرى المحرر 
 كرسنا حياتنا مف أجمو حتى آخر لحظة'.

وأضاؼ 'نبارؾ ونحيي إخوتنا األبطاؿ القادميف مف وراء القضباف إلى دنيا الحرية، نرحب ونينئ أنفسنا 
أبناءنا إلينا، ونؤكد أننا قمنا فميعودوا لبيوتيـ وليس  ونينئكـ جميعا بيذه الفرحة العظيمة التي تمـ الشمؿ وتعيد

 إلى مكاف آخر'.
وتابع: 'اليوـ الفرحة الثانية وبعد شيريف الفرحة الثالثة ثـ الرابعة ثـ الخامسة حتى تبيض السجوف ويعود 

ف تتـ أسرى جميعيـ بإذف اهلل سيخرجوف كما خرج إخوتنا ىؤالء، لكف ل 104أىمنا إلينا، اآلف نتكمـ عف 
 الفرحة إال بإخراج الجميع مف السجوف'.

 وأضاؼ: 'مف ىنا أوجو ندائي إلى عميد األسرى كريـ يونس وأقوؿ لو الفرج قريب وآت آت إف شاء اهلل'.
وقاؿ 'نحف تعيدنا أننا سنستمر في جيودنا إلطالؽ كؿ األسرى ميما كانت مدتيـ أو أطيافيـ أو أماكنيـ، 

 وليس إلى مكاف آخر'.شرط أف يعودوا إلى بيوتيـ 
وأشار إلى أف ىناؾ 'بعض غير الوطنييف الذيف يشيعوف أننا عقدنا ىذه الصفقة مقابؿ عدـ وقؼ 
االستيطاف، خسئوا فاالستيطاف باطؿ وباطؿ'، مضيفا أنو 'قد توجو لنا انتقادات ىنا وىناؾ لف نسأؿ بيا، 

 قمار االصطناعية'.عندنا أسير واحد أىـ مف كؿ التفاىات التي يطمقونيا عبر األ
مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف قالت إف أف ، الضفة المحتمةمف  30/10/2013الرسالة نت، وجاء في 

 سمطات االحتالؿ وضعت أربعة شروط عمى األسرى الذيف أطمقت سراحيـ مساء أمس الثالثاء.
يد سميـ حجة مف قرية برقة وأوضحت المؤسسة في بياف وصؿ الػ "الرسالة نت" نقاًل عف األسير المحرر مؤ 

أسيًرا بحرمانيـ مف  21قضاء نابمس، أف االحتالؿ أبمغ األسرى المحرريف الذيف يقيموف في الضفة وعددىـ 
السفر خارج األراضي الفمسطينية لمدة عشر سنوات إضافة إلى منعيـ مف التنقؿ خارج حدود محافظة 

 األسير المحرر لمدة عاـ كامؿ. 
االحتالؿ أبمغيـ أيًضا بضرورة القدوـ مطمع كؿ شير ولمدة عاـ ألقرب مركز ارتباط وأكدت المؤسسة أف 

عمى منطقة سكف المحرر والتوقيع عمى الحضور أماـ ضابط المخابرات "اإلسرائيمي" المسؤوؿ عف منطقة 
 سكف المحرر.

و عسكري أو وأشارت إلى أف األسرى المحرريف وقعوا عمى ورقة تعيد بعدـ ممارسة أي نشاط سياسي أ
تنظيمي، وفي حاؿ أخموا بيذا الشرط فسيتـ اعتقاليـ ويعاد الحكـ السابؽ الذي صدر بحقيـ قبؿ اإلفراج 

 عنيـ وتكممة بقية مدة االعتقاؿ.
 

 : نواجه حربا إعالمية مف المستوطنيف وحماس ودحالففي راـ اهلللمؤسسة األمنية ا 2
بالحرب اإلعالمية البائسة التي تشنيا ثالثة أطراؼ مجتمعة  أكدت المؤسسة األمنية أنيا لـ تفاجأ :راـ اهلل

عمى القيادة الفمسطينية والمؤسسة األمنية في آف واحد، وىي قيادة المستوطنيف في إسرائيؿ ممثمة بميبرماف 
 وعصابتو، وقيادة حماس، والمطرود مف فتح محمد دحالف.

ودانوف نائب وزير الحرب اإلسرائيمي وقادة  وقالت في بياف صدر عنيا اليوـ الثالثاء: يخرج ليبرماف
المستوطنيف، بتوجيو االتيامات لمقيادة الفمسطينية بدعـ اإلرىاب، وتخرج حماس عبر قادتيا باتياـ القيادة 
الفمسطينية بالتفريط والتنازؿ، ويخرج دحالف باتياميا بمقايضة االستيطاف بالماؿ واالفتراء عمى المؤسسة 

ييا فسادا، وتدفع حماس التي اعتبرت النضاؿ الفمسطيني أعماال عدائية بأبواؽ النعيؽ األمنية التي عاث ف
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أمثاؿ أبو كويؾ وأبو زىري والبردويؿ، لميروب مف جرائميا وأزماتيا التي أوقعت الفمسطينييف المقيميف في 
 مصر وسوريا فييا.

ضائع وأمواؿ إلحدى الشركات وأشارت إلى أف الذي كشؼ عصابة السرقة التي نفذت سطوا مسمحا عمى ب
في راـ اهلل  تقدر بنصؼ مميوف شيقؿ قبؿ أياـ قميمة ىي المؤسسة األمنية الفمسطينية، وكشفت التحقيقات 
الجارية أف اثنيف مف المتيميف بالسطو ىما مف كادر حركة حماس، ويمثموف اآلف أماـ النيابة بعد أف سمما 

 و.األمواؿ والسالح الذي استخدموه في السط
بعاد الشعب  وقالت: 'إف الحمؼ المجـر الذي يجمع ىذه األطراؼ يستيدؼ إرباؾ الساحة الفمسطينية وا 
شغالو في حرب مع  الفمسطيني عف أىدافو في إنجاز مشروع االستقالؿ الوطني وقضايا القدس والالجئيف، وا 

ف سالح  إسرائيؿ الذي استعمؿ في قتؿ نفسو عنوانيا الفوضى والفمتاف واليأس وفقداف األمؿ في التحرر، وا 
األبرياء الفمسطينييف ىو ذاتو سالح حماس في القتؿ والسطو المسمح، وىو سالح دحالف في اغتياؿ الكادر 

 الوطني والقادة مف أبناء شعبنا في قطاع غزة البطؿ'.
ني وتحقيؽ وأكدت المؤسسة األمنية أنيا بقادتيا وكوادرىا وجنودىا، ستبقى األمينة عمى الحمـ الفمسطي

االستقالؿ والتحرر وبناء الدولة، وستبقى بالمرصاد لكؿ المتآمريف عمى شعبنا وقضيتو، الذيف أعماىـ الماؿ 
 وأنانيتيـ وفئويتيـ وتطرفيـ عف رؤية الحقيقة.

وقالت إف أدعياء 'سالح المقاومة' ىـ مف يقوموف اليـو باستخدامو في السطو المسمح عمى أمواؿ الناس، 
ف الفار والمطرود دحالف وخميمو محمد رشيد وىـ مف يس رىاب الشعب، وا  تعممونو في الجنازات واألفراح وا 

 وأذنابيـ، ىـ مف تآمروا عمى شعبيـ وقضيتيـ وقيادتيـ لتحقيؽ المالييف التي يستخدمونيا اليوـ ضد شعبيـ.
بتو، ومف رسخ وأضافت أف مف صنع االنقالب في قطاع غزة ىو شاروف، ومف سّيؿ لو ىو دحالف وعصا

أركانو بالفصؿ واالنقساـ ىي حماس، وىذا الثالوث غير المقدس ىو حمؼ إجرامي تآمري يعمؿ اليـو لمنيؿ 
مف الشعب الفمسطيني وقيادتو، لكف الوعي الفمسطيني الحاضر والذاكرة الفمسطينية عدوة النسياف، وأف 

تنفيذية عمى مالحقة ومعاقبة كؿ الذيف تآمروا المؤسسة األمنية واثقة مف قدرة القضاء الفمسطيني وأذرعو ال
 عمى الشعب وقضيتو ونيبوا أموالو'.

 29/10/2013(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا
 

 عاما عشريفالتفاوضي هو األسوأ منذ  "إسرائيؿ"عبدربه: موقؼ  3
مة التحرير الفمسطينية، اف الموقؼ "األياـ": قاؿ ياسر عبد ربو، أميف سر المجنة التنفيذية لمنظ -راـ اهلل 

عامًا مؤكدا عدـ وجود أي تقدـ  20اإلسرائيمي التفاوضي الحالي ىو أسوأ موقؼ إسرائيمي منذ أكثر مف 
 ممموس في المفاوضات الجارية.

وقاؿ: إف إسرائيؿ تسعى إلى كسب الوقت والمماطمة لتوسيع االستيطاف وفرض وقائع جديدة عمى األرض 
 فاوضات، وتدمر أي إمكانية إلقامة دولة فمسطينية متصمة وقابمة لمحياة.تنسؼ ىذه الم

وقاؿ عبد ربو خالؿ استقبالو، أمس، وفدًا إعالميًا ُعمانيًا يزور فمسطيف: انيـ يريدوف األمف حسب مفيوميـ  
لتي ال أواًل، وأف يكوف ترسيـ حدود دولة فمسطيف خاضعًا لالحتياجات والضرورات األمنية اإلسرائيمية ا

 تنتيي، ومف شأنيا تقويض إمكانية إقامة دولة فمسطينية ذات سيادة.
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وأضاؼ: كما يدعو المسؤولوف اإلسرائيميوف، وفي مقدمتيـ رئيس وزرائيـ بنياميف نتنياىو، الفمسطينييف إلى 
ندتيا التخمي عف القدس واالعتراؼ بإسرائيؿ دولًة لمشعب الييودي، ما يؤكد أف ىذه الحكومة ليس عمى أج

 سوى المزيد مف التطرؼ واالستيطاف وقضـ األرض وتصعيد سياسة اليدـ واالقتالع.
وبشأف المصالحة، أكد عبد ربو أف "القيادة بذلت كؿ جيد ممكف لتحقيقيا، قبؿ الربيع العربي وبعده، وىذه 

 قساـ".الجيود مستمرة، إال أننا في كؿ مرة نصطدـ بموقؼ حماس الرافض ألي مبادرة إلنياء االن
 30/10/2013األياـ، راـ اهلل، 

 
 وقاؼ إلى خزينة الماليةمواؿ األ أالحمداهلل يطالب الهباش بتحويؿ  4

وطف لألنباء:  طالب رئيس الحكومة رامي الحمد اهلل  في جمسة الحكومة اليوـ الثالثاء بتحويؿ  -راـ اهلل 
ة العامة، عمما أف ىذه االمواؿ ال تذىب إلى كافة امواؿ وزارة االوقاؼ إلى وزارة المالية لتدخؿ ضمف الخزين

 الخزينة وتبقى وقفا لموزارة .
وقالت مصادر مطمعو لػ " وطف لألنباء" اف رئيس الوزراء قاؿ إف التصرؼ في امواؿ وزارة االوقاؼ بعيدا 

ئدات عف الخزينة العامة ووزارة المالية يعد مخالفة فاضحة لمقانوف، مؤكدا عمى أنو يجب اف تذىب كؿ عا
 وزارة االوقاؼ إلى الجزينة العامة.

و قالت المصادر  اف  رئيس الوزراء يصر  عمى اجراء جمسة خاصة لمناقشة عائدات وزارة االوقاؼ وسبؿ 
يشار الى اف شخص الوزير اليباش ووزراء اخريف  كانوا  احد اسباب تفجر الخالؼ السابؽ بيف  صرفيا.

 رئيس الحكومة والرئيس ابو مازف .
ا وتحمؿ جيات فمسطينية الوزير اليباش مسؤولية اخطاء وقعت في موسـ الج ليذا العاـ ، وتتحدث ىذ

االوساط عف  وجود قوائـ مف الحجاج التي ادت فريضة الحج ليذا العاـ وما قبمو دوف اف تخضع لمقرعة، 
شخصا بتأدية  77خاصة بعد أف وجو احد الوزراء اتياما لوزير االوقاؼ محمود اليباش بأنو سمح لػ 

 الفريضة ليذا العاـ دوف أف تخضع اسماؤىـ لمقرعة.
" عف  مواجية ساخنة ما بيف رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل، ووزير االوقاؼ  24وتحدث موقع " فمسطيف 

محمود اليباش، بعد أف اعترض االخير عمى الزيارات المفاجئة لػ الحمد اهلل لمقرات الوزارات، حسبما افادت 
 .24ر مطمعة لػ فمسطيف مصاد

الحمد اهلل رد عمى اليباش، إف الشفافية والنجاح في العمؿ يستدعي المتابعة، وبالتالي إف نجاح وزارة ما او و 
 عدـ نجاحيا ينعكس عمى مجمؿ عمؿ الحكومة التي تعمؿ بروح الفريؽ الواحد.

 29/10/2013وكالة وطف لألنباء، 
 

 سرائيميالتصعيد اإلغازي حمد: اتصاالت مع مصر الحتواء  5
غازي حمد إف ىناؾ « حماس»قاؿ وكيؿ وزارة الخارجية في الحكومة التي تقودىا : فتحي صّباح -غزة 

اتصاالت مع مصر لتثبيت التيدئة التي تـ التوصؿ الييا في تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي في أعقاب 
الموقؼ المصري واضح، أف يكوف ىناؾ »ف حرب شّنتيا اسرائيؿ عمى القطاع ودامت ثمانية أياـ. وأضاؼ أ

جراؤىا اتصاالت مع االحتالؿ الحتواء  ضبط لألوضاع وعدـ االنجرار وراء تيديدات االحتالؿ، وا 
العدواف والحصار المتواصؿ لالحتالؿ عمى القطاع سياسة ثابتة قد تتغير وفؽ »واعتبر أف  «.التصعيد

 «.صًا مع وجود مقاومة قوية في القطاعالظروؼ ويمحظيا الفمسطينيوف في شكؿ دائـ، خصو 



 
 
 

 

 

           7ص                                    2310العدد:            23/03/1302 األربعاء التاريخ:

 30/10/2013الحياة، لندف، 
 

 عريقات: نسعى التفاؽ نهائي واألحاديث عف اتفاؽ انتقالي "كالـ فارغ" 6
عبد الرؤوؼ أرناؤوط : نفى د. صائب عريقات، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  -القدس 

مية بأف الرئيس محمود عباس "أبدى ليونة عمى مواقفو وتراجع الفمسطينية، في تصريح لػ"األياـ" مزاعـ إسرائي
عف معارضتو لمتوصؿ إلى اتفاؽ انتقالي" وقاؿ: "ىذا كالـ فارع وغير صحيح وال أساس لو مف الصحة 
ويخالؼ أصال االتفاؽ الذي توصمت إليو القيادة الفمسطينية والحكومة اإلسرائيمية بأف اليدؼ مف المفاوضات 

 ى اتفاؽ لجميع قضايا الحؿ النيائي".ىو الوصوؿ إل
 30/10/2013األياـ، راـ اهلل، 

 
 تعييف تيسير عمرو وكياًل لوزارة االقتصاد الوطنيبمرسومًا عباس يصدر  7

أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا بتعييف د. تيسير عمرو وكياًل لوزارة االقتصاد الوطني. وجاء  :راـ اهلل
قتصاد الوطني د. جواد ناجي لمجمس الوزراء الذي اتخذ قرار التنفيذ بتعييف ذلؾ بناء عمى تنسيب وزير اال

 د. عمرو. 
 30/10/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 سرائيمييف والفمسطينييفاجتماع تفاوضي جديد بيف اإل :موقع "واال" العبري 8

ء، أف لقاء يعقد حاليا ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوـ الثالثا -ترجمة خاصة -القدس دوت كوـ  -غزة
 بيف فريقي المفاوضات الفمسطيني واإلسرائيمي في القدس.

ووفقا لموقع "واال" العبري، فإف تسيبي ليفني واسحاؽ مولخو يمثالف الجانب اإلسرائيمي، فيما مثؿ الجانب 
تماع يعقد وأشار الموقع إلى أف االج الفمسطيني صائب عريقات، بحضور الوسيط األميركي "مارتف انديؾ".

 أسيرا مف القدامى الذيف اعتقموا قبؿ اتفاؽ أوسمو. 26بالتزامف مع إتماـ إجراءات اإلفراج عف 
 30/10/2013القدس، القدس، 

 
 "إسرائيؿ" حقوؽ اإلنساف" التخاذ إجراءات رادعة ضد  مجمس " يدعوسفير فمسطيف لدى األمـ المتحدة  9

دى األمـ المتحدة في جنيؼ أف لغة الضغوط ىي المغة أكد إبراىيـ خريشي سفير فمسطيف ل : )وكاالت(
، وذلؾ بعد أف رضخت وعادت لمتعامؿ مع آليات المجمس الذي قاطعتو منذ ”إسرائيؿ“الوحيدة التي تفيميا 

ودعا خريشي في كممة لو أماـ الجمسة الخاصة بالمراجعة الدورية الشاممة لسجؿ  . 2012مارس/ آذار 
ف التي عقدىا مجمس حقوؽ اإلنساف، أمس، إلى اتخاذ إجراءات رادعة حتى ال في حقوؽ اإلنسا” إسرائيؿ“

مرة أخرى بتعطيؿ آليات المجمس، وطالب بإطالؽ سراح كافة األسرى في سجوف االحتالؿ ” إسرائيؿ“تقوـ 
 وقرارات الشرعية الدولية .    194والعمؿ عمى تحقيؽ حؽ العودة كما أكدىا القرار 

 30/10/2013، الخميج، الشارقة
 

 سرى يؤكد حقد حكومة االحتالؿاألمف صفقة إطالؽ  37دلياني: استثناء أسرى القدس وأراضي  03
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مف الدفعتيف  37قاؿ عضو المجمس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني، إف استثناء أسرى القدس وأراضي 
تالؿ تجاه األسرى بشكؿ األولى والثانية مف صفقة إطالؽ سراح أسرى ما قبؿ أوسمو يؤكد "حقد حكومة االح

بشكؿ خاص، كما يعبر عف محاولة مرفوضة لمتمييز بيف األسرى حتى في إطار  37عاـ وأبناء القدس و
 إطالؽ سراحيـ".

، أذاعيا القسـ اإلعالمي لحركة فتح أف القدس تفرح 18/03 وأكد دلياني في تصريحات لو يوـ الثالثاء
عالقة بالجغرافيا كوف القدس جزء ال يتجزأ مف الضفة الغربية  إلطالؽ سراح أي أسير، وأف القضية ليس ليا

بالرغـ مف محاوالت االحتالؿ فصميا عف امتدادىا الطبيعي سواء بقوانيف الضـ وغيرىا مف القوانيف غير 
الشرعية، أو مف خالؿ جدار الضـ والتوسع االستيطاني الذي يحاصر القدس، أو مف خالؿ محاوالت 

، مؤكدًا أف جميع األسرى يحظوف بنفس االحتراـ والمحبة مف قبؿ جميع أبناء شعبنا التمييز بيف األسرى
ضمف ىذه الصفقة ىو مسألة  37أينما تواجدوا. وأشار إلى أف اإلفراج عف أسرى ما قبؿ أوسمو مف القدس و

الؿ ما أشير قميمة، لكف استيدافيـ عبر تأجيؿ إطالؽ سراحيـ إلى دفعات متأخرة ىو دليؿ عمى أف االحت
 زاؿ يحاوؿ تمرير تمييزه الباطؿ بيف األسرى، كما قاؿ.

 18/03/1302، فمسطيف أوف اليف

 
 تبييض السجوفوتتعهد ب حماس تبارؾ اإلفراج عف األسرى 00

. وقالت الحركة مساء أمسأفرج عنيـ  أسيراً  15باركت حركة حماس، فجر اليـو األربعاء، اإلفراج عف  :غزة
حركة حماس نشارؾ أسرانا األبطاؿ وجماىير شعبنا الفمسطيني فرحة اإلفراج عف في بياف ليا، "إَننا في 

رىاب  األسرى الذيف أمضوا زىرة عمرىـ في زنازيف االحتالؿ صابريف صامديف متحّديف غطرسة االحتالؿ وا 
ى سّجانيو". وأكدت الحركة أف "الفرحة الكبرى في تحرير آخر أسير وتبييض السجوف"، مضيفًة "إنَّنا عم

العيد والوفاء لتنفيذ ذلؾ في صفقات مشرِّفة، وما وفاء األحرار عّنا ببعيد". وحذرت الحركة االحتالؿ مف 
مغبة انتياكاتو وجرائمو ضدىـ، محممًة االحتالؿ المسؤولية عف حياة المرضى منيـ وسالمتيـ. ودعت 

الحتالؿ ضد األسرى والضغط عميو الحركة "المنظمات الحقوقية واإلنسانية وأحرار العالـ إلى فضح جرائـ ا
 لإلفراج عف النواب األسرى ورموز الشرعية الفمسطينية".

 23/03/1302، القدس، القدس

 
 "نجاز لمثورة"إفتح: اإلفراج عف الدفعة الجديدة مف األسرى  01

أشرؼ اليور: أكدت حركة فتح أف اإلفراج عف الدفعة الثانية مف األسرى القدامى في السجوف  -غزة 
، يضاؼ إلى سمسمة انجازات الثورة الفمسطينية. وقالت "إنجازًا وطنيًا ىاماً "أسيرا، يعد  15سرائيمية وعددىـ اإل

يضاؼ إلى سمسمة اإلنجازات "إلى أنو  ، الفتاً "يستحؽ كؿ التقدير"حركة فتح في بياف ليا أف ىذا الحدث 
لفمسطيني بخطوة اإلفراج عف الدفعة الجديدة وىنأت فتح الشعب ا ."التاريخية التي حققتيا الثورة الفمسطينية

 ىـوثمنت جيود ،مف األسرى القدامى، كذلؾ تقدمت بالتينئة لمقيادة الفمسطينية والرئيس محمود عباس
، 37المتواصمة لإلفراج عف أسرى ما قبؿ اتفاؽ أوسمو مف قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ومناطؽ الػ 

خطوة عمى طريؽ الوفاء بالعيد والوعد إلطالؽ سراح كافة "ة الثانية وقالت أيضا أف اإلفراج عف الدفع
وأكدت الحركة  ."األسرى والمعتقميف مف السجوف اإلسرائيمية، لكي يأخذوا مواقعيـ الوطنية التي تميؽ بيـ
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عمى مواصمتيا الجيود والمساعي مف أجؿ تأميف اإلفراج عف كافة األسرى والمعتقميف دوف تمييز، والعمؿ 
 ى تبييض كافة السجوف والمعتقالت اإلسرائيمية مف األسرى.عم

 23/03/1302، القدس العربي، لندف

 
 عساؼ: تحرير األسرى لـ يكف ولف يكوف عمى حساب أي مف الثوابت الفمسطينيةأحمد  02

حمد عساؼ، إف شمس الحرية ستشرؽ ولممرة األولى منذ ربع قرف أقاؿ المتحدث باسـ حركة فتح  :راـ اهلل
إلى أف أىمية ىذه الصفقة تكمف في كسر كؿ الخطوط الحمر  مف أسرانا القدامى، مشيراً  أسيراً  15 عمى

، أف الرئيس محمود عباس قاؿ أمسالتي وضعتيا حكومات االحتالؿ المتعاقبة. وأضاؼ عساؼ في بياف 
ستروف " فمسطيني قائالً أبناء الشعب ال اً خاطبمعندما استقبؿ الدفعة األولى مف األسرى القدامى المفرج عنيـ 

، واليوـ يفي الرئيس بوعده، ونحف نستقبؿ الدفعة الثانية مف ىؤالء "األسرى أحرارا تحت شمس الحرية
وأكد عساؼ أف تحرير ىؤالء األسرى لـ يكف ولف يكوف عمى حساب أي  ."وعدت فأوفيت"األبطاؿ ونقوؿ لو 

ا وقدمنا مف أجميا التضحيات الجساـ. وقاؿ: لف ييدأ مف الثوابت الفمسطينية التي تمسكنا بيا وحافظنا عميي
لنا باؿ إال بتحرير كافة أسرانا مف سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، ميما كانت انتماءاتيـ، عمى طريؽ إنياء 

قامة الدولة المستقمة وعاصمتيا القدس وعودة الالجئيف.   االحتالؿ اإلسرائيمي وا 

 23/03/1302، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
دةيدعو لتشكيؿ جبهة مقاومة عمي بركة 03  حتى زواؿ االحتالؿفمسطينية موح 

دعا ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة إلى تشكيؿ "جبية مقاومة فمسطينية موحدة" لمواصمة الطريؽ 
 في احتفاؿ حركة الجياد 17/03الصييوني". وأكد بركة في كممة ألقاىا مساء االثنيف  االحتالؿ"حتى زواؿ 

فتحي الشقاقي، أف طريؽ "الجياد والمقاومة ىو الطريؽ  .اإلسالمي بذكرى انطالقتيا واستشياد مؤسسيا د
 الوحيد لتحرير فمسطيف والمقدسات وعودة الالجئيف مف الشعب الفمسطيني إلى ديارىـ األصمية في فمسطيف".

مع حكومة االحتالؿ ووقؼ كافة قيادة منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة بوقؼ المفاوضات  بركة وطالب
وتحقيؽ المصالحة الفمسطينية مف  االنقساـأشكاؿ التنسيؽ األمني معو، وشدد عمى ضرورة إنياء حالة 

جراء  التشريعية والرئاسية والمجمس الوطني  االنتخاباتخالؿ تشكيؿ حكومة توافؽ وطني فمسطيني وا 
عادة بناء وتفعيؿ م نظمة التحرير الفمسطينية، كما دعا بركة جميع الفصائؿ الفمسطيني في الداخؿ والخارج وا 

ة فمسطينية واحدة إلدارة الصراع مع العدو عمى أساس التمسؾ بخيار المقاومة جيالفمسطينية لوضع استراتي
أما عف الوضع الفمسطيني في لبناف؛ فأّكد بركة حرص حماس عمى وحدة  وبالحقوؽ والثوابت الوطنية".

ره وعمى بناء أفضؿ العالقات مع الشعب المبناني الشقيؽ، وقاؿ: "إف الفمسطينييف في لبناف وأمنو واستقرا
لبناف لف يكونوا إال عامؿ استقرار في البمد ولف يكونوا طرفًا في أي نزاع داخمي". كما أعرب عف رفضو 

رفض استخداـ المخيمات مف أي جية لضرب السمـ األىمي في لبناف، وشدد عمى التمسؾ بحؽ العودة و 
مشاريع التوطيف والتيجير واعتبر أف حؽ العودة حؽ مقدس ال يسقط بالتقادـ وال تممؾ أي جية في العالـ 

 إسقاط ىذا الحؽ.
 18/03/1302، فمسطيف أوف اليف

 
 الجهاد تتهـ أجهزة أمف السمطة بمحاولة حرؼ مخيـ جنيف عف مواجهة االحتالؿحركة  04
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مي، أجيزة أمف السمطة في الضفة الغربية بأنيا "تريد تحويؿ اتيـ مصدر مسؤوؿ في حركة الجياد اإلسال
مخيـ جنيف مف ساحة مواجية ضد االحتالؿ إلى منطقة تعربد فييا عناصرىا، وتتعدى عمى الحقوؽ، وتروع 
اآلمنيف، وتالحؽ المقاوميف الشرفاء". وأشار المصدر إلى مواصمة أجيزة أمف السمطة حممتيا ضد قيادات 

جياد اإلسالمي، بالتوازي مع تصعيد االحتالؿ اإلسرائيمي واستيدافو المباشر لمحركة. وبيف وكوادر حركة ال
أف قوة تتبع أحد أجيزة السمطة اعتقمت في مدينة قمقيمية األسير المحرر عدناف ذياب بعد االعتداء عميو 

 بالضرب، ونعتو بأقذع األوصاؼ.
، عمي عرعراوي مف مخيـ جنيف، وداىمت عدًدا مف وأضاؼ أف أجيزة السمطة اعتقمت الميمة قبؿ الماضية

منازؿ كوادر حركة الجياد اإلسالمي، وعبثت في محتوياتيا. وقاؿ المصدر المسؤوؿ في تصريحات 
صحفية: "إف أجيزة أمف السمطة تمارس العربدة والقمع ضد المواطنيف الشرفاء"، مضيًفا:" إف جزءًا مف ىذه 

شغاليـ".األجيزة ومكوناتيا والمحسوبيف ع  مييا، مسؤولوف عف نشر الفمتاف األمني بيدؼ ترويع األىالي وا 

 18/03/1302، فمسطيف أوف اليف

 
 نتقد المفاوضات وتمممؿ الموقؼ الفمسطيني" يمناصري وكوادر فتح في غزة"بياف موقع باسـ  05

تخرج مف أكد بياف موقع باسـ مناصري وكوادر فتح في غزة أف التضارب وعدـ الشفافية التي : غزة
وليف في السمطة الفمسطينية والمصحوبة بسيؿ مف التصريحات التي تخرج مف قادة ؤ تصريحات المس

االحتالؿ عف مواقؼ متصمبة وتسريبات عف تنازالت تقدـ عمى طاوالت المفاوضات تثير مخاوؼ الشعب 
 الفمسطيني.

االختباء خمؼ عبارة االتفاؽ عمى  وشدد البياف عمى أف ذلؾ يزيد بالقمؽ المستمر بأف ىناؾ ما يجري ويتـ
سرية المفاوضات، وأف ما يزيد ىذه المخاوؼ و القمؽ يأتي مف تممؿ الموقؼ الفمسطيني الذي يتغير بتغير 
الضغط األمريكي اإلسرائيمي ليخرج مف طور إستراتجية الثبات عمى مواقؼ اإلجماع الوطني إلى طور 

ا كوادر وعناصر حركة فتح الذيف آزرنا ودافعنا عف قيادة حركة إنن": البياف وقاؿ الخضوع لمواقع المطروح.
فتح والرئيس أبو مازف في كؿ المواقؼ وساندنا مواقؼ القيادة اليوـ نشعر باالرتباؾ وعدـ الوضوح في 
الرؤية، ويزداد لدينا ىذا الشعور بعد الردود اليزلية والتي تخرج باسـ المجنة المركزية لحركة فتح لترد بشكؿ 

 ."صي عمى انتقادات وجيت إلييا والى العممية التفاوضية الجاريةشخ
وأعرب البياف عف استغرابو مف صمت المفاوض الفمسطيني عمى كثير مف المواقؼ واإلجراءات التي تطمقيا 
دولة االحتالؿ وال تمقى أي موقؼ رسمي حاسـ منيا، وأبرزىا استمرار عممية االستيطاف واألكثر ىو إعالف 

وحدة في  0133وحد استيطانية جدية في الضفة الغربية منيا  4333عف المصادقة عمى بناء  نتنياىو
 القدس.

 23/03/1302، السبيؿ، عم اف

  
 حركة األحرار: موافقة عباس عمى الحؿ المؤقت "كارثة تستوجب حراكاً" 06

 ت لمصراع الفمسطينياعتبرت حركة األحرار الفمسطينية، موافقة رئيس السمطة الفمسطينية عمى الحؿ المؤق
قامة دولة فمسطينية مؤقتة، "كارثة تستوجب حراكًا وطنيًا وشعبيًا لمواجيتيا" - محممًة السمطة  ،اإلسرائيمي، وا 

 المسئولية عف تدني سقؼ مطالبيا اليزيمة والرجوع عنيا والمتاجرة بحقوؽ وثوابت ومقدرات شعبنا.
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عنو، أف استمرار المفاوضات مع االحتالؿ سيؤدي  وأوضحت الحركة في بياف ليا وصمت "فمسطيف" نسخة
إلى مزيد مف التنازالت الفاضحة وسيعمؿ عمى تقزيـ القضية الفمسطينية وخاصة القدس وحؽ العودة. ودعت 
الفصائؿ الفمسطينية لموقوؼ عند مسئولياتيا تجاه استمرار التنسيؽ األمني والمفاوضات التي أعطت 

 ائمو وتيويده وسرقتو لألرض الفمسطينية.االحتالؿ الغطاء لمتمادي بجر 
 18/03/1302، فمسطيف أوف اليف

  
 وجوارها في لبناف بركة: قرار فمسطيني بحفظ األمف في المخيماتعمي  07

أكد ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة أف ىناؾ قرارًا فمسطينيًا موحدًا بالمحافظة عمى األمف  :صيدا
، وأف أمف المخيمات مف أمف لبناف، مجددًا دعـ الحركة لسيادة لبناف وأمنو واالستقرار في المخيمات وجوارىا

واستقراره، ومطالبًا الحكومة المبنانية بوقؼ قرار ىدـ بعض المنازؿ في مخيـ ضبية، وبتأميف الماؿ الالـز 
 إلعمار مخيـ نير البارد ومعالجة الممؼ الفمسطيني في لبناف مف كافة جوانبو.

ثر لقائو في مجدليوف النائب بيية الحريري، في سياؽ جولة عمى فاعميات صيدا. وقاؿ كالـ بركة جاء إ
اطمعنا النائب الحريري عمى ما يجري مف عدواف إسرائيمي متكرر عمى المسجد األقصى المبارؾ "بركة: 

ستمرار والتيديد بعدواف جديد عمى قطاع غزة بعد الغارة الصييونية التي حصمت أمس عمى القطاع، وكذلؾ ا
العدو الصييوني في مواصمة االستيطاف في الضفة الغربية المحتمة. أضاؼ، أكدنا ضرورة ترتيب البيت 
الداخمي الفمسطيني لمواجية االحتالؿ الصييوني. وقد نجحنا في لبناف في ىذا األمر، حيث شكمنا قيادة 

نجحنا في تشكيؿ قوة أمنية مشتركة سياسية موحدة في لبناف مف كافة الفصائؿ الوطنية واإلسالمية، وكذلؾ 
 في مخيـ عيف الحموة".

وعف الوضع في مخيـ عيف الحموة بعد اغتياؿ عضو القوة األمنية مسعد حجير، قاؿ بركة: رغـ ما جرى، 
يبقى الوضع في المخيمات أفضؿ مما يجري في لبناف والمنطقة، نحف نديف عمميات االغتياؿ بغض النظر 

وكاف وفد حماس التقى مفتي صيدا وأقضيتيا الشيخ سميـ سوساف في مكتبو بدار  عف أي جية تقؼ وراءىا.
سامة سعد. وزار وفد أ .عبد الرحمف البزري وأميف عاـ التنظيـ الشعبي الناصري د .اإلفتاء، وكال مف د

 اـ حمود في مقر الجماعة في صيدا.بس د. حماس المسؤوؿ السياسي لمجماعة اإلسالمية في الجنوب
المجتمعوف "إدانة االعتداءات الصييونية المتواصمة عمى المسجد األقصى المبارؾ والغارة الصييونية وأكد 

عمى قطاع غزة واستمرار بناء الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية المحتمة. كما أكدوا تعزيز العالقات 
مشاريع التوطيف والتيجير  المبنانية الفمسطينية ووضع استراتيجية مشتركة لدعـ حؽ العودة ومواجية

فمسطيف.  إلىوالمحافظة عمى المخيمات الفمسطينية في لبناف باعتبارىا محطات نضالية عمى طريؽ العودة 
 وأكد الجانباف عمى المحافظة عمى السمـ األىمي في لبناف وعمى أمف المخيمات الفمسطينية واستقرارىا.

 23/03/1302، المستقبؿ، بيروت

 
 

 في الضفة ااعتقمت اثنيف مف نشطائه ةالفمسطينيالسمطة حماس تقوؿ إف  08
قالت حركة حماس إف أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية في الضفة الغربية المحتمة، اعتقمت  :راـ اهلل

مواطنيف اثنيف واستدعت ثالثة آخريف بذريعة انتمائيـ لمحركة، في حيف اعتقمت قوات االحتالؿ اثنيف مف 
 ف معتقالتيا.المحرريف م
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 18/03/1302قدس برس، 
 

 وحدة استيطانية في القدس 1500قرارًا ببناء  يصدرنتنياهو  20
اتفؽ رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو مع وزير الداخمية غدعوف ساعر عمى دفع : بترا -عماف 

وحدة  1500ي ذلؾ اقامة اربعة مشاريع بناء استيطانية في احياء ييودية بالقدس الشرقية المحتمة، بما ف
 سكنية جديدة في مستوطنة )رمات شمومو(، وفقا لوسائؿ االعالـ االسرائيمية.

وقالت االذاعة االسرائيمية الرسمية اليوـ اف نتنياىو وساعر اتفقا ايضا عمى اقامة مشروعيف سياحييف 
 في القدس المحتمة.جديديف احدىما قرب اسوار البمدة القديمة والثاني في منطقة جبؿ المراقبيف 

( المقربة مف نتنياىو اف اقرار بناء  وحدة استطيانية  1500وفي نفس السياؽ ذكرت صحيفة )اسرائيؿ اليـو
الذيف اطمؽ سراحيـ ليمة امس كدفعة ثانية لدفع  26جديدة ياتي مقابؿ االفراج عف االسرى الفمسطنييف الػ 

 .منذ تسعة اشير المفاوضات الدائرة بيف الفمسطنييف واالسرائيمييف
وقالت الصحيفة اف ىناؾ وحدات استيطانية جديدة ستبنى في القدس ومستوطنات )معاليو ادوميـ وبيتار 

 2000عيميت وارئيؿ وكارني شومروف(، واف ىناؾ جيودا لممصادقة عمى اجراءات التنظيـ الخاصة ببناء 
 وحدة سكنية اخرى في القدس وغور االردف، والضفة الغربية.

 30/10/2013، تور، عم افالدس
 

 ما بيف التطوير االقتصادي عند العرب واحتراـ القانوف اإلسرائيمي يربطنياهو نت 21
، الثالثاء، في ما يسمى بػ "مؤتمر رئيس الحكومة والسمطة لمتطوير : ػرب48عػػ في كممتو ظير اليـو

ياىو ما بيف نكومة بنياميف نتاالقتصادي في الوسط العربي"، الذي عقد في جامعة تؿ أبيب، ربط رئيس الح
وقاؿ نتنياىو إنو "ال يمكف ضماف التطوير االقتصادي  التطوير االقتصادي وبيف احتراـ القانوف اإلسرائيمي.

ف ىذا صحيح في مجاؿ مكافحة الجريمة وفي مجاؿ دفع الضرائب وااللتزاـ بقوانيف  بدوف احتراـ القانوف. وا 
 "تغيير وجو الدولة". البناء". وبحسبو فإف ذلؾ سيؤدي إلى

وقاؿ نتنياىو إنو يريد رؤية دمج كؿ المواطنيف في ما أسماه "األعجوبة التي تدعى دولة إسرائيؿ"، مشيرا إلى 
أف جزءا ميما مف االنتعاش االقتصادي المستقبمي إلسرائيؿ سيحصؿ بفضؿ "دمج الوسط العربي في 

 االقتصاد".
والسكف والمواصالت وفي كافة المجاالت الميمة في "الوسط  وبحسبو يجب االستثمار في البنى التحتية

مميار شيكؿ في خطة خماسية. وقاؿ إف ىذا المخطط  5العربي، وأنو خصص ليذا الغرض ميزانية بقيمة 
ييدؼ إلى دعـ النساء العربيات المواتي ال يشاركف بنسب كافية في سوؽ العمؿ، بحيث يستطعف الوصوؿ 

 . عمى حد قولو.إلى أماكف العمؿ بسيولة
 29/10/2013، 48عرب 

 
 "وال نقتمع نحف نبني.."واضحة  "إسرائيؿ"سياسة : ديواف رئيس الوزراء اإلسرائيمي 22

تعيدت الحكومة اإلسرائيمية، أمس، بمواصمة البناء االستيطاني في الضفة الغربية، : كفاح زبوف - راـ اهلل
 بؽ مع السمطة.فيما كانت تطمؽ سراح أسرى فمسطينييف ضمف اتفاؽ سا
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إنو ال رغبة حقيقية في السالـ لدى »وقاؿ أوفير أكونيس، نائب الوزير في ديواف رئيس الوزراء اإلسرائيمي 
الدليؿ القاطع لذلؾ ىو رفضو المستمر لالعتراؼ بإسرائيؿ كدولة الشعب »، مضيفا أف «الجانب الفمسطيني

شروع االستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدا أف وتعيد أكونيس بأف تواصؿ الحكومة تطوير الم«. الييودي
 «.سياسة إسرائيؿ واضحة أال وىي: نحف نبني.. وال نقتمع»

 30/10/2013، الشرؽ األوسط، لندف
 

 "سرائيؿعمى "إستراتيجي اضمف حسابات سياسية لها تأثير سراح األسرى يأتي  إطالؽيعموف:  23
يعالوف أف عممية االفراج عف األسرى الفمسطينييف اعتبر وزير جيش اإلحتالؿ موشيو : وكاالت-بيت لحـ

"تأتي ضمف حسابات سياسية ليا تأثير استراتيجي تضمف سالمة ومصالح اسرائيؿ"، موضحا أف المجنة 
الوزارية الخاصة التي اجتمعت وقررت ىذه القائمة، "قد اجتمعت بقمب وشعور مثقؿ لتقرر أسماء األسرى 

وىذا صعب جدا عمينا، ولكف نقرر في قضايا صعبة ليا تأثير كبير لفترة الذيف سيفرج عنيـ ىذه المرة، "
 زمنية طويمة لمصمحة اسرائيؿ".

وكانت المحكمة العميا االسرائيمية قد رفضت التماسا تقدمت بو لجنة "المجور" االسرائيمية التي تمثؿ عائالت 
 ا.أسيرا فمسطيني 26القتمى االسرائيمييف تعترض فيو عمى االفراج عف 

 30/10/2013، الغد، عم اف
 

 مف إنهاء المعاممة غير المنصفة التي تمقاها "إسرائيؿ" ال بد  بجنيؼ:  اإلسرائيميالسفير  24
حضرت إسرائيؿ الثالثاء جمسة مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة في جنيؼ : رويترز -جنيؼ 

 ا.شيرا لممجمس الذي تتيمو بالتحيز ضدى 20منيية مقاطعة دامت 
وقاد سفير إسرائيؿ في جنيؼ إيفيتار مانور الوفد اإلسرائيمي فى الجمسة التي خصصيا المجمس لمراجعة 
سجؿ إسرائيؿ فى حقوؽ اإلنساف في إطار المراجعة الدورية التي يجرييا لسجؿ الدوؿ األعضاء في األمـ 

وأضاؼ "لكف ال بد  يسيؿ اتخاذه". المتحدة كؿ أربع سنوات. وقاؿ مانور في افتتاح المحادثات "لـ يكف قراراً 
مف إنياء المعاممة غير المنصفة التي تمقاىا إسرائيؿ. آمؿ أف يكوف حضورنا ىنا اليوـ خطوة كبيرة إلعادة 
نني لعمى ثقة في أف مشاركتنا الدبموماسية  المساواة واإلنصاؼ فيما يخص معاممة إسرائيؿ في جنيؼ وا 

 بالعودة إلى النشاط الكامؿ في المجمس." المستمرة ستسمح لنا في نياية األمر
 30/10/2013، الحياة، لندف

 
 ويؤكد مسؤولية حماس عنه "العيف الثالثة"يعموف يزور نفؽ  لممرة الثانية.. 25

زار وزير جيش االحتالؿ اإلسرائيمي "موشيو يعموف" نفؽ )العيف الثالثة( الذي اكتشفو االحتالؿ مؤخرًا، 
متر داخؿ االراضي االسرائيمي وصواًل  2500قطاع غزة ويمتد عمى مسافة  ويصؿ بيف مدينة خانيونس في

وتعتبر زيارة يعموف لمنفؽ الثانية خالؿ أسبوعيف، ضمف جولة لالطالع عمى سير  الى منطقة العيف الثالثة.
 العمؿ في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتالؿ، حيث شدد عمى اكتشاؼ الجيش لمنفؽ واحباط احتماؿ

 تنفيذ ىجمات مستقبمية ضد "اسرائيؿ" مف خاللو.
ونقؿ موقع القناة السابعة عف يعموف قولو خالؿ زيارتو إنو "جاء لالطالع عف كثب عمى األوضاع األمنية 
 في محيط القطاع بما في ذلؾ نفؽ )العيف الثالثة( مف أجؿ التأقمـ أكثر مع تيديد األنفاؽ"، عمى حد تعبيره.
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ديو شؾ في أف حماس ىي مف تقؼ خمؼ حفر ىذا النفؽ سواء كجية مسيطرة في غزة وأضاؼ أنو "ليس ل
أو كجية تحفر ىكذا أنفاؽ"، مشيًرا إلى أنيا تعد ىذه األنفاؽ لساعة الصفر ووقت الحاجة وأنو يعتبرىـ 

 مسئوليف عف ذلؾ.
 29/10/2013، عكا اوف اليف

 
 ف أبدًا.. ال بماؿ وال سالحالسابؽ: السعودية لـ تساعد الفمسطينيي الموسادرئيس  26

السياسة السعودية تجاه الشرؽ األوسط قديما  -رئيس الموساد السابؽ-مدح إبراىاـ ىاليفي : المستقبؿ العربي
وحديثا وذكر العديد مف األدلة التي توضح التعاوف السعودي مع الكياف الصييوني لما يحقؽ مف مصمحة 

الكياف الصييوني ليست سيئة0 بؿ عمى العكس كاف ىناؾ تحاور  وأكد أف السياسة السعودية تجاه البمديف.
بيف مستشاري الممؾ عبد العزيز بف آؿ سعود وبيف قيادات الكياف، وأف بف غوريوف أبمغ حافظ وىبة 
 مستشار الممؾ في ثالثينيات القرف الماضي أف السعودية يجب أف تقود المصالحة بيف العرب والييود.

يوف لـ يساعدوا أىؿ فمسطيف بأي شكؿ طواؿ الفترة الماضية0ال بالمساعدات المالية0 وأضاؼ ىاليفي "السعود
 رغـ أمواليـ الكثيرة أو بمساعدات عسكرية معتبرة".

وأضاؼ "خطط سالـ السعودية المتعاقبة والتي توجيت بالمبادرة العربية لولي العيد والذي أصبح الممؾ عبد 
  العرب والييود ال تحتوي عمى ذكر لالجئيف".اهلل والتي تروج لتسوية نيائية بيف 

وأوضح ىاليفي أف األمير سمماف بف عبد العزيز أوضح منذ شير أف سياسة السعودية تجاه الشرؽ األوسط 
 تتركز عمى أمريف األمف واالستقرار وىذا ما يريده نتنياىو أيضا.

وىـ  ،في دولة االحتالؿ القرف الماضي وذكر رئيس الموساد أف ىناؾ أميريف مف العائمة المالكة تـ عالجيـ
وكالىما شكر مستشفى ىداسا  ،أوؿ وزير دفاع لمسعودية ،الممؾ السعودي الممؾ فيد واألمير منصور

 الييودية عمى رعايتيـ.
 30/10/2013، المستقبؿ العربي

  
 الفمسطينييف يمنع الحكومة مف االلتزاـ بعودة الالجئيف 2001 سنة": قانوف مف معاريؼ" 27

لفت موقع "معاريؼ" عمى الشبكة امس، األنظار مف جديد إلى أف الكنيست  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
قانونا يمنع الحكومة اإلسرائيمية مف الخوض في ممؼ الالجئيف أو االلتزاـ  2001االسرائيمي كاف سف عاـ 

عضو  61ؿ عمى موافقة بإعادة الجئيف فمسطينييف، أو االعتراؼ ولو جزئيا بحؽ العودة، دوف الحصو 
وقاؿ موقع معاريؼ إف القانوف المذكور، قدـ بمبادرة عضو الكنيست آنذاؾ، يسرائيؿ كاتس )وزير  كنيست.

"أف الالجئيف  المواصالت الحالي( عمى اثر فشؿ مؤتمر كامب ديفد الثاني، وقبيؿ انطالؽ االنتفاضة الثانية:
أغمبية أعضاء الكنيست. ال تمتـز حكومة إسرائيؿ وال تتعيد  لف يعودوا إلى داخؿ دولة إسرائيؿ إال بموافقة
 في اتفاؽ رسمي يناقض أوامر ىذا القانوف".

 30/10/2013، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 قمار صناعيةأ ستةتتجسس عمى جميع الدوؿ العربية ب "إسرائيؿ" ":اليـوسرائيؿ "إ 28
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أّف الدولة العبرّية ُتسيطر عمى فضاء جميع الدوؿ ’ ـاسرائيؿ اليو ‘زىير أندراوس: كشفت صحيفة  -الناصرة 
أقمار صناعية ميمتيا تصوير كؿ صغيرة وكبيرة تحدث في الدوؿ العربية وغير العربية  6العربية بواسطة 

 في معظـ بقاع األرض. 
ونشرت الصحيفة عف الوحدة المسؤولة عف إدارة األقمار الصناعية ذات أغراض التجسس في جيش 

، والمعروفة بمجموعة أقمار )عاموس(، حيث يقوـ كؿ واحد مف االقمار الستة بتغطية الكرة االحتالؿ
دقيقة. وأوضحت أّف ىذه األقمار تضع المناطؽ العسكرية لمدوؿ العربية تحت  90األرضية بأكمميا كؿ 

أقمار صناعية مخصصة ليذه  3مجير القيادات العسكرية في تؿ أبيب بشكؿ شبو يومي، مف خالؿ 
المنطقة، حيث تراقب كؿ صغيرة وكبيرة تحدث في تمؾ الدوؿ، وترسؿ بالتقارير اآلنية لقيادة االستخبارات 

 العسكرية في جيش االحتالؿ. 
(، التابعة لشعبة االستخبارات 9900وبيّنت الصحيفة في تقريرىا أّف اليدؼ مف إنشاء الوحدة السرية )

ية اللتقاط صور لمنشآت عسكرية ألّي دولة في المنطقة، أو أّي العسكرّية )أماف( ىو توجيو األقمار الصناع
حركة غير عادية لمجيوش العربية، ورصد تحركات الخاليا المسمحة، بواسطة بث مباشر مف القمر إلى 
شاشة العرض الموجودة بالوحدة، وتسجيميا وتسميميا لمقيادات في مّقر ىيئة األركاف العاّمة بجيش االحتالؿ 

 . في تؿ أبيب
وزعمت الصحيفة، نقاًل عف مصادر أمنية إسرائيمّية، أّف مف بيف العمميات التي قامت بيا الوحدة ىو التقاط 
صور لسيارة القيادي بحركة حماس أحمد الجعبري الذي استيدؼ بواسطة الطيراف اإلسرائيمي في تشريف 

 .9900طة الوحدة الثاني )نوفمبر( مف العاـ الماضي، وتـّ تصوير العممية بأكمميا بواس
باإلضافة إلى ذلؾ، ذكرت المصادر عينيا لمصحيفة العبرّية أّف ىذه األقمار تقـو أيضًا برصد المنشآت 
النووّية اإليرانّية بدقٍة شديدٍة حتى أّنيا تبدو وكأّنيا تبعد عف عينيؾ مسافة ال تزيد عف متر ونصؼ، مضيفًة 

يراف وغزة ومصر واألردف، التي تمد أّف ىذه الوحدة تنقسـ إلى مجموعات وىي مجموع ة مراقبة سورّية وا 
قيادة الجيش بكؿ ما تريد معرفتو عف تمؾ الدوؿ، عمى مدار الساعة، عمى حّد قوؿ المصادر األمنّية بتؿ 

 أبيب.
( مسؤولة أيضًا عف مراقبة 9900عالوة عمى ما ُذكر انفًا، قالت الصحيفة العبرّية في تقريرىا اّف الوحدة )

ت الجيش المصري فى سيناء، وتقوـ بإمداد قيادة الجيش بأية تطورات في شبو جزيرة سيناء، الفتًة تحركا
إلى أّنيا تقـو بتزويد الجيش بتحركات كؿ جندّي موجود في سيناء، وتعرؼ متى وأيف سيتحركوف إلى 

االستخبارات الحدود اإلسرائيمية، وتقوـ بإرساؿ المعمومات بالصوت والصورة إلى شاشات العرض لدى 
 العسكرّية اإلسرائيمّية، كنظاـ الكاميرات التي تراقب محاًل تجاريًا أو بنكًا. 

وخمص تقرير الصحيفة العبرّية، الُمقرّبة جدًا مف رئيس الوزراء اإلسرائيمّي نتنياىو، إلى القوؿ إّف الوحدة 
بية والتدريبات التي تجرييا، وكؿ المذكورة تُقّدـ بشكؿ يومّي أحدث الصور لممناطؽ العسكرية لمجيوش العر 

ما يدخؿ ويخرج إلى تمؾ الوحدات مف الجيوش العربّية، إلى مكتب وزير األمف وكذلؾ رئيس ىيئة األركاف، 
 باإلضافة إلى رئيس شعبة االستخبارات العسكرّية )أماف(.

 30/10/2013، القدس العربي، لندف
 

 الجو يضاعؼ قدراته التدميرية سالحتؿ أبيب:  29
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أعمف رئيس وحدة األسراب الجوية في سالح الجو اإلسرائيمي العميد عميكاـ نوركيف، في مقابمة : مد بديرمح
أف سالحو يخطط لمضاعفة قدراتو عمى تدمير األىداؼ األرضية خالؿ الحرب « ديفينز نيوز»مع أسبوعية 

« غموبس»ؿ الجوية. ونقؿ موقع القادمة مف خالؿ االستخداـ المكثؼ والمتواصؿ والمؤلـ والدقيؽ لقوة إسرائي
اإلسرائيمي عف مصادر أمنية قوليا إف توقيت مقابمة نوركيف واختيار المجمة ذات الشيرة الدولية المتخصصة 
في الشؤوف العسكرية اليدؼ منو توجيو رسالة تحذير إلى حزب اهلل وحماس، وبشكؿ غير مباشر إلى إيراف، 

 تصعيد ضد إسرائيؿ.كي ال يفكروا بالمبادرة إلى أي عممية 
األخيرة ضد قطاع غزة في تشريف « عمود السحاب»وأشار نوركيف في مقابمتو الخاصة إلى أنو خالؿ عممية 

ىدؼ خالؿ أياـ العممية الثمانية، وىو ضعؼ عدد  1500، ىاجـ سالح الجو اإلسرائيمي 2012الثاني 
. مضيفا 2006عاـ « حرب لبناف الثانية»لػاألىداؼ التي ىاجميا السالح خالؿ األياـ األربعة والثالثيف 

األىداؼ التي  واآلف، عندما نتحدث عف المجاؿ الجوي الشمالي لنشاطنا، فإننا نطمح إلى مضاعفة عدد»
 «.سندمرىا خالؿ اليـو الواحد عشر مرات وربما أكثر

والموارد في محاولة وقاؿ الجنراؿ إف الجيش اإلسرائيمي توصؿ إلى استنتاج بأنو غير قادر عمى ىدر الوقت 
جميعنا يدرؾ أف الصواريخ سوؼ تستمر في »وتابع  لتصفية كؿ منصة صواريخ منفردة في الميداف.

التساقط )عمى إسرائيؿ( حتى اليوـ األخير مف الحرب القادمة، وأف العدو سوؼ يبقى يمتمؾ قدرات إلطالؽ 
العدو في األماكف التي يؤدي  سوؼ تركز عمى جيود استيداؼ»ولفت إلى أف إسرائيؿ «. الصواريخ

اإلضرار بيا إلى التسبب بأذية كبيرة جدًا في إشارة ػػ بحسب المجمة ػػ إلى القيادات ومراكز القيادة والموارد 
 القتالية ذات األىمية. 

يتواصؿ منذ أكثر مف عاـ « توسيع القدرات اليجومية»، إف إعداد الخطة المسماة «نيوز ديفينس»ووفقا لػ
طبيقيا بالتدريج خالؿ األشير القادمة في إطار عممية إعادة ىيكمة لسالح الجو اإلسرائيمي ىي وسيتـ ت

. وتتضمف إعادة الييكمة مف بينيا فصؿ وحدة األسراب الجوية إلى وحدتيف، ُتعنى 1973األولى منذ عاـ 
 األولى بالتشغيؿ العممياتي والثانية بالتوجيو والتدريب. 

دارة الموارد وتقدير أضرار القصؼ  وتدعو الخطة إلى إحداث تغييرات مكثفة في مسارات تخطيط المياـ وا 
وأساليب تنسيؽ سالح الجو أنشطتو مع قوات غربية محتممة يمكف أف تشارؾ في حرب مستقبمية. وأشارت 

تخمي موجات »المجمة إلى أنو في حاؿ تطبيؽ الخطة فإنيا ستحدث تغييرا في شكؿ عمميات القصؼ بحيث 
ؼ التقميدية مكانيا لقطار غير متوقؼ مف اليجمات الدقيقة ال تبقي في أيدي أعداء الدائرة األولى القص

 «.)حزب اهلل وحماس( مدى زمني لالنتعاش مف الصدمة األولى لعمميات القصؼ السابقة
بؿ إلى أف سالح الجو اإلسرائيمي سيجري خالؿ شير تشريف الثاني المق« ديفينز نيوز»إلى ذلؾ، أشارت 

شماؿ مدينة « عوفدا»مناورة دولية بمشاركة أكثر مف ألؼ طيار وضابط في المجاؿ الجوي التابع لقاعدة 
ستستمر « المناورة الزرقاء»إيالت جنوب فمسطيف المحتمة. وبحسب المجمة، فإف المناورة التي سيطمؽ عمييا 

العتبارات دبموماسية وأمنية قبؿ  أسبوعيف، وستشارؾ، إضافة إلى إسرائيؿ، ثالث دوؿ لف يكشؼ عف ىويتيا
أف تحط طائراتيا في إسرائيؿ. وبحسب الجنراؿ نوركيف، فإف سالح الجو اإلسرائيمي يخطط لتثبيت ىذه 

 المناورة بوتيرة مرة كؿ عاميف.
 30/10/2013، االخبار، بيروت

 
  تغيير تكتيكات عمؿ سالح المدرعات يقرر سرائيمياإل الجيشمعاريؼ:  30
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يش االحتالؿ الصييوني تغيير تكتيكات عمؿ سالح المدرعات في أي مواجية قادمة، مضيفًا قرر ج: المجد
 كتائب مشاة إلى صفوفو وذلؾ ألوؿ مرة منذ سنوات.

وأفادت صحيفة معاريؼ العبرية أف سالح المدرعات سيضـ كتائب مف المشاة خالؿ األسابيع المقبمة 
تمشيط الطرؽ لتكوف صالحًة اماـ الدبابات خالؿ وستكوف ميمتيا دعـ المدرعات مف خالؿ تمييد و 

 العمميات العسكرية والمواجيات القادمة بما يشكؿ دعمًا فنيًا ميدانيًا خالؿ أية ميمة.
وبالرغـ مف تقميص ميزانية الجيش الصييوني خالؿ العاـ الحالي اال أف سالح المدرعات بالجيش قرر ضـ 

رة منذ سنوات، في ظؿ الصعوبات التي واجييا عمى الجبيات كتائب مف المشاة الى صفوفو وذلؾ ألوؿ م
 والقدرات العسكرية المتزايدة لممقاومة الفمسطينية والمبنانية.

وسيتـ توزيع كؿ كتيبة مشاة عمى كتيبة لممدرعات بحيث يتـ نقميـ بواسطة "ناقمة جند" وجيبات "ىمر" وكؿ 
كتيبة ىاوف، وكتيبة دوريات، وجميعيا ستشارؾ الدبابات  كتيبة مشاة مقسمة الى ثالثة اقساـ: كتيبة مراقبة،

 بالقتاؿ.
واضاؼ التقرير بأف كتيبة المراقبة ستقـو برصد مواقع العدو وتسيؿ تحديد األىداؼ لمدبابات تمييدا لقصفيا 

ات بالسرعة الممكنة، وستكوف مسؤولة ايضا عف النيراف المساندة التي تأتي مف المروحيات القتالية والمدفعي
ممـ، أما كتيبة الياوف ستكوف مسؤولة عف إطالؽ قذائؼ ىاوف بشكؿ دقيؽ مف مدفع 150الثقيمة مف نوع 
 مف نوع "كيشت".

وختـ التقرير بالقوؿ اف سالح المدرعات بالتعاوف مع ضباط كتائب المشاة سيفتحوف دورات متخصصة 
 المدرعات خالؿ المعارؾ.لمعمؿ ضمف ىذه السرية الجديدة، والتي مف شأنيا اف تساعد سالح 

بدوره أكد قائد سالح الدروع العميد شموئيؿ أولنوسكي لمقناة العرية الثانية أف جميع كتائب المشاة الجديدة 
 تيدؼ لمساعدة سالح المدرعات في عمميات اليجـو الدفاع أثناء العمميات العسكرية.

تغير حتى نتمكف مف السيطرة والمناورة عمى وقاؿ أولنوسكي:" ىذه اإلضافات تأتي نتيجة ادراؾ الواقع الم
األرض التي ندخميا، نحف نحاوؿ تكييؼ سالح الدروع لمواجية التحديات القوية القائمة مع التكيؼ مع واقع 

 الميزانية".
وتابع :"في السنوات األخيرة نتوقع أف ينطمؽ العدو مف منطقة في عمؽ أراضينا مستخدمًا الصواريخ 

 د أنفسنا ألية مناسبة، ونبني قوتنا لمتعامؿ مع كافة السيناريوىات".واألنفاؽ، ونحف نع
 26/10/2013، المجد االمني

 
 ذا فشمت المفاوضاتإ"انتفاضة ثالثة"  بوابأعمى  الضفة معاريؼ: 31

اتيـ كاتب اسرائيمي السمطة الفمسطينية بالتحريض والتحضير  :ترجمة خاصة -دوت كوـ  القدس–غزة 
 حاؿ وصمت المفاوضات الى طريؽ مسدود.النتفاضة ثالثة في 

وقاؿ محرر الشئوف األمنية والدبموماسية في صحيفة "معاريؼ" العبرية "عاموس جمبوع"، اف المنطقة عمى 
أبواب انتفاضة ثالثة تموليا السمطة الفمسطينية التي تدعـ وتموؿ "المقاومة الشعبية" لخمؽ أجواء التحريض 

ويرى جمبوع  ثورة وانتفاضة عارمة في حاؿ لـ تصؿ المفاوضات الى نتائج.في الشارع الفمسطيني ونقميا ل
، أف الفمسطينييف يائسوف وال يوجد أي تقدـ في المفاوضات ما  في مقاؿ تحميمي لو نشرتو الصحيفة اليـو
يدفع لالعتقاد أف االنتفاضة باتت تنتظرنا خمؼ الباب، بؿ اف ىناؾ في إسرائيؿ مف يعتقد بأف الظروؼ 

وأضاؼ "أرى أننا بالفعؿ ومنذ مدة في االنتفاضة الثالثة التي تقع في الضفة  ت لػ "ربيع فمسطيني".نضج
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والتي يسمييا الفمسطينيوف المقاومة الشعبية، وما يميزىا أنو ال يستخدـ فييا وسائؿ قتالية نارية، بؿ تستخدـ 
وكؿ ىذه األعماؿ يعرفيا أبو مازف  األسمحة البيضاء ورشؽ الحجارة والزجاجات الحارقة وعمميات الدىس،

ورجاؿ السمطة بأنيا أعماؿ سممية، أما عمميا فيي أعماؿ عنؼ تمحؽ القتمى والجرحى وال تنفذ إال في 
 مناطؽ الضفة والميزة الميمة أنيا فردية وليست منظمة".

 30/10/2013، القدس، القدس
 

 السابؽ نيكوال ساركوزي قاـ بالتنصت عمى الرئيس الفرنسي الموساد": جهاز لوموند" 32
’ لوموند‘زىير أندراوس: التزمت إسرائيؿ الرسمّية الصمت الُمطبؽ بعد أْف كشفت صحيفة  - الناصرة

الفرنسّية، أّف الموساد اإلسرائيمّي )االستخبارات الخارجّية(، قد قاـ بالتنصت عمى الرئيس الفرنسي السابؽ 
عالـ العبرّي، المتطّوع لصالح ما ُيسمى باإلجماع القومّي نيكوال ساركوزي. وكاف الفتا لمغاية، أّف اإل

الصييونّي، لـ ُيعّقب عمى ىذا الكشؼ، ال مف قريب وال مف بعيد، وكأّف الخبر ال يُيـ الدولة العبرّية، عمى 
 الرغـ مف أّنو ُيوّجو اتيامًا مباشرًا ليا بالتنصت عمى رئيس دولة صديقة، عممًا أّف ساركوزي، كاف مف أّشد

وبحسب الصحيفة الفرنسّية،  بوأ فييا منصب الرئاسة في فرنسا.الداعميف لسياسات تؿ أبيب في الفترة التي ت
فإّف المعمومات التي نشرتيا حوؿ ىذه القضية تعتمد عمى الوثائؽ التي قاـ بتسريبيا الموّظؼ السابؽ في 

، 2010في شير أيار )مايو( مف العاـ  وكالة األمف القومّي األمريكّي، إدوارد سنودف، مؤّكدًة عمى أّنو
 اكتشفت وحدة الحراسة اإللكترونية الفرنسية محاولة اقتحاـ لمنظومة الحماية في قصر اإلليزيو الرئاسي. 

 30/10/2013، القدس العربي، لندف
 

 القصؼ عمى المخيمات الفمسطينية في سورية فمسطينييف بسبب استشهاد ثالثة 22
مف أجؿ فمسطينيي سورية إف ثالثة الجئيف فمسطينييف استشيدوا الثالثاء جػراء قالت مجموعة العمؿ : دمشؽ

وأضػػػافت المجموعػػػة فػػػي بيػػػاف صػػػحفي  تواصػػػؿ عمميػػػات القصػػػؼ عمػػػى المخيمػػػات الفمسػػػطينية فػػػي سػػػورية.
عاًما( استشػيد فػي أحػد مشػافي الرمثػا بػاألردف وذلػؾ بعػد إصػابتو 03األربعاء أف الطفؿ باسؿ فتحي عيسى )

ذي استيدؼ مخيـ درعا منذ عدة أياـ، كما استشيد الطفػؿ أغيػد عمػر خمػس سػنوات إثػر إصػابتو بالقصؼ ال
 بقصؼ مخيـ اليرموؾ، وكذلؾ الشاب رائد سرمد جراء القصؼ عمى شارع صفد.

23/03/1302وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   
 

 كنيسلتحويمها إلقرار توسعة تهويد ساحة البراؽ و  االحتالؿ لحكومة جمسات ماراثونية 23
 اإلسػػرائيميإف االحػػتالؿ  ،18/03/1302قالػػت "مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والتػػراث" فػػي بيػػاف عممتػػو الثالثػػاء 

تعقػػد جمسػػات ومشػػاورات ماراثونيػػة بيػػدؼ إقػػرار توسػػعة  اإلسػػرائيميةبمشػػاركة لجنػػة خاصػػة اعتمػػدتيا الحكومػػة 
ف عمى مستوى مسطح موحد ويتوزع الى ثالثة تيويد ساحة البراؽ وتحويميا الى كنيس ييودي كبير جدًا، يكو 

، وقسػـ آخػر فػي الجيػة الجنوبيػة عمػى حسػاب منطقػة القصػور 0856اقساـ، القسـ القائـ بعػد االحػتالؿ عػاـ 
 إلػىاألموية الجنوبية الغربية، وقسـ عمى حساب طريؽ بػاب المغاربػة، وأكػدت المؤسسػة أف االحػتالؿ يسػعى 

يػػودي يسػػتعمؿ لمصػػموات الييوديػػة والمراسػيـ الرسػػمية، وذلػػؾ عمػػى حسػػاب تحويػؿ الموقػػع بالكامػػؿ الػػى معمػـ ي
 .اإلسالميةطمس المعالـ واألوقاؼ 
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وذكػػػرت "مؤسسػػػة األقصػػػى" أنيػػػا وبحسػػػب متابعتيػػػا ورصػػػدىا لمجريػػػات االمػػػور إعالميػػػا وميػػػدانيا، فػػػإف عػػػدة 
ئيمية " أفيحػاي منػدلبميط" " أطراؼ فػي أذرع االحػتالؿ االسػرائيمي، منيػا لجنػة برئاسػة سػكرتير الحكومػة االسػرا

المجنتاف تـ تأسيسيما بإيعاز وقػرار مػف رئػيس  –وأخرى يترأسيا " نتاف شيرانسكي ") رئيس الوكالة الييودية( 
تحػػاوؿ اسػػتكماؿ التوافػػؽ مػػع جيػػات اسػػرائيمية، إلقػػرار مخططػػات تعمػػؿ  -الحكومػػة االسػػرائيمية بيبػػي نتنيػػاىو

يػػتـ تشػػكيؿ كنػػيس كبيػػر متكامػػؿ عمػػى مسػػاحة واسػػعة فػػي منطقػػة عمػػى توسػػعة تيويػػد منطقػػة البػػراؽ، بحيػػث 
ـ وحولػػو الػػى سػػاحة لصػػموات الييػػود، 0856البػػراؽ، عمػػى حسػػاب حػػي المغاربػػة الػػذي ىدمػػو االحػػتالؿ عػػاـ 

 .مترا طوال 043بحيث يمتد الكنيس 
18/03/1302مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أـ الفحـ،   

 
 بالقدس سيقاـمضمؿ و  مهرجاف تهويديلممة مقاطعة كا إلىتدعو  "مؤسسة األقصى"  24

ـ الػػى مقاطعػػة 18/03/1302دعػػت "مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والتػػراث"  فػػي تقريػػر صػػحفي عممتػػو الثالثػػاء 
عػػػدـ  إلػػػىفػػػي البمػػدة القديمػػػة بالقػػػدس"، ونبيػػت جميػػػع أىػػػؿ القػػدس  –شػػاممة وكاممػػػة لميرجػػػاف "فرسػػاف الميػػػؿ 

الجميور العربي بالمشاركة وحضور الميرجاف عبػر  إقناعحاوؿ التعاطي مع ىذا الميرجاف، كْوف االحتالؿ ي
بشػػكؿ  اإلسػػرائيميحممػػة إعالميػػة مكثفػػة فػػي المغػػة العربيػػة، وىػػو الميرجػػاف الػػذي تنظمػػو أذرع مػػف االحػػتالؿ 

وعمػى مػدار شػير، ويتضػمف حفػالت  أسػبوعيا،  20/03/1302مفتوح ومجاني، ابتػداء مػف الخمػيس القريػب 
وعرض خمور في أزقة البمدة القديمة بالقػدس المحتمػة، يتركػز عمػى عػروض تسػتعمؿ  راقصة ومشاىد تمثيمية

مشاىد مف الحمػالت الصػميبية عمػى مدينػة القػدس، واعتبػرت المؤسسػة ىػذا الميرجػاف ومػا يحتػوي مػف بػرامج 
ومضػػػاميف بأنػػػو ميرجػػػاف تحريضػػػي مضػػػمؿ وعػػػدائي لمدينػػػة القػػػدس ذات الطػػػابع االسػػػالمي العربػػػي العريػػػؽ، 

 وكنيسة القيامة. األقصىوالمسيحية، وعمى رأسيا المسجد  اإلسالميةيزة بمقدساتيا والمتم
وقالت المؤسسة إف بمدية االحتالؿ اإلسرائيمي في القػدس المحتمػة تػنظـ بالتعػاوف مػع مكتػب رئػيس الحكومػة، 

بعنػواف "فرسػاف الميػؿ ووزارة السياحة ووزارة شؤوف القػدس اعتبػاًرا مػف الخمػيس المقبػؿ ميرجاًنػا  تيويػديا كبيػًرا 
بالبمػػػدة القديمػػػة"، وذلػػػؾ إحيػػػاًء واسػػػتعمااًل لمحمػػػالت الصػػػميبية، وبيػػػدؼ تحويػػػؿ المدينػػػة إلػػػى طػػػابع ييػػػودي، 

 واستقطاب أكبر عدد مف السياح األجانب.
18/03/1302مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أـ الفحـ،   

 
 الضفةبفمسطينيًا  02عتقؿ يهدـ منشآت و ياالحتالؿ مستوطنوف يقتحموف المسجد األقصى و  25

مػػػػف المسػػػػتوطنيف المتطػػػػرفيف وطمبػػػػة  74اقػػػػتحـ : عػػػػالء المشػػػػيراوي - عبػػػػدالرحيـ حسػػػػيف -غػػػػزة  - اهلل راـ
المػػدارس الييوديػػة سػػاحات المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ وسػػط القػػدس القديمػػة وتجولػػوا فييػػا تحػػت حمايػػة قػػوات 

 يس.االحتالؿ التي اعتقمت أحد حراس المسجد ويدعى ميند إدر 
فػػػردًا، معظميػػػـ أطفػػػاؿ  13طوابػػػؽ لعائمػػػة فمسػػػطينية تضػػػـ  3وىػػػدمت سػػػمطات االحػػػتالؿ بنايػػػة سػػػكنية ذات 

ونسػػػاء، فػػػي بمػػػدة بيػػػت حنينػػػا شػػػماؿ القػػػدس بػػػدعوى بنائيػػػا مػػػف دوف تػػػرخيص، واعتقمػػػت رب العائمػػػة األسػػػير 
د األقصػى المبػارؾ المحرر أميف رشدي شػويكي، واعتػدت عمػى أىػالي حػي الجاليػة األفريقيػة المجػاور لممسػج

بػػاليراوات وغػػاز الفمفػػؿ الحػػار، مػػا أدى إلػػى إصػػابة عػػدد مػػنيـ برضػػوض وحػػاالت اختنػػاؽ، واعتقمػػت الشػػاب 
 عامًا( بعد االعتداء عميو بالضرب المبرح. 11مؤيد الساليمة )
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رؽ كما ىدمت قوات إسػرائيمية خػزاف ميػاه وسػورًا وغػرفتيف وعػرائش لعػائمتيف فػي قريػة خربػة الطويػؿ جنػوب شػ
شػػباف فػػي طػػولكـر ونػػابمس  ثمانيػػةوأعمػػف جػػيش االحػػتالؿ اعتقػػاؿ  نػػابمس بػػدعوى البنػػاء مػػف دوف تػػرخيص.

 وقمقيمية وراـ اهلل بدعوى أنيـ مطموبوف أمنيًا.
23/03/1302االتحاد، أبو ظبي،   

 
 لمصمود وأدعوهـالمطراف عطا اهلل حنا: إفراغ المنطقة العربي ة مف المسيحييف كارثة  26

زىيػػر أنػػدراوس: قػػاؿ المطػػراف عطػػا اهلل حنػػا، رئػػيس أسػػاقفة سبسػػطية لمػػروـ األرثػػوذكس إّف إفػػراغ ػػػ  الناصػػرة
المنطقة العربية مف المسيحييف ىي خسارة لكؿ ىذه المنطقة بجميع مكوناتيا اإلسالمية والمسيحية ومسؤولية 

 ف. الحفاظ عمى الوجود المسيحي واستمراريتو تقع عمى كاىمنا جميعا مسمميف ومسيحيي
وأضػػاؼ قػػائاًل إّف التعصػػب والتطػػرؼ والتخمػػؼ ال يخػػدـ إال أعػػداء األمػػة العربيػػة الػػذيف يريػػدوف تشػػويو صػػورة 

لشرؽ الذي كاف دوًما متميًزا بوحدة أبنائو وتعاضدىـ وتآلفيـ وتالحميـ، وأضاؼ سيادتو بأّنو مف واجبنا ىذا ا
جميعا مسمميف ومسيحييف في ىذه المنطقة العربية أْف نعمؿ عمى ترسيخ قيـ التسامح واإلخاء الدينّي واحتراـ 

 والطائفية، عمى حّد قولو.  اآلخر، وليكف خطابنا الديني خطاًبا بعيًدا عف التقوقع والتطرؼ
وتابع قائاًل إّف المسيحييف في المشػرؽ العربػي ىػـ ليسػوا طائفػة متقوقعػة منعزلػة عػف المجتمػع الػذيف يعيشػوف 
فيو، وعمييـ أْف يكونوا متفاعميف مع قضايا األّمة وىموميا وىواجسيا، وشّدّد: عمينا أْف نرفض الخطاب الذي 

اية، فنحف لسنا أقمية بحاجة إلى حماية، ولذلؾ فأنّنا مػع الدولػة المدنيػة التػي ينظر إلينا كأقمية بحاجة إلى حم
تحتػـر حقػوؽ اإلنسػػاف وكرامتػو، ويعامػؿ فييػػا اإلنسػاف كمػواطف ولػػيس بنػاًء عمػى انتمائػػو الػديني أْو المػػذىبي، 

دولػة ال يوجػد فييػا إّنيػا دولػة المواطنػة، الدولػة المدنيػة الديمقراطيػة التػي تحفػظ حقػوؽ الجميػع بػدوف اسػتثناء، 
 أقمية أْو أكثرية، بؿ المواطف الذي لو حقوؽ وعميو واجبات. 

عػػالوة عمػػى ذلػػؾ دعػػا سػػيادتو المسػػيحييف إلػػى الصػػمود والثبػػات والبقػػاء فػػي أوطػػانيـ فػػاليجرة نزيػػؼ يجػػب أْف 
فراغ المنطقة العربية مف المسيحييف كارثة إنسانية وقومية ووطنية بامتياز. جدير بالػ ذكر أّف جػاءت يتوقؼ وا 

 كممة سيادة المطراف عطا اهلل حنا ىذه لدى إقامتو قداًسا إليًيا في كنيسة القيامة في القدس الشرقّية المحتّمة.
18/03/1302القدس العربي، لندف،   

 
 غزة حريصة جدًا عمى أمف الكنيسة والمسيحييفبالسمطة الحاكمة مطراف غزة:  27

العالقػػة مػػع السػػمطة الحاكمػػة فػػي غػػزة توجػػد فػػي اطارىػػا الطبيعػػي مطػػراف غػػزة، اليونػػاني الكسػػيوس أف يؤكػػد 
خالؿ كؿ المراحؿ، حيث إنيػا لػـ تتغيػر خػالؿ حكػـ حمػاس، كمػا لػـ يتغيػر التعػاوف بػيف الكنيسػة والسػمطات، 

 مشيرًا إلى أف حماس حريصة جدًا عمى أمف الكنيسة والمسيحييف في قطاع غزة.
أكثر مف ذي قبؿ، السيما بعد اندالع االنتفاضة الفمسطينية الثانيػة وأضاؼ: "ىناؾ أماف في المرحمة الحالية 

، قبؿ حكـ حماس كانت ىناؾ فوضى أمنية وفمتاف في الشػارع الفمسػطيني، ولكػف حاليػًا ال نواجػو 1333عاـ 
 مشاكؿ بالمطمؽ".

آالؼ يعتبػػػر المسػػػيحيوف فػػػي قطػػػاع غػػػزة أقميػػػة صػػػغيرة مقارنػػػة بالمسػػػمميف، حيػػػث ال يتجػػػاوز عػػػددىـ ثالثػػػة 
يعيشوف وسط مميوف وسبعمائة ألؼ مسمـ وتتبع غالبيتيـ العظمى كنيسة الروـ األرثوذكس ويشارؾ عدد قميؿ 

 منيـ في الحياة السياسية الفمسطينية.
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إلى ذلؾ، قاؿ المستشار اإلعالمػي لرئاسػة الػوزراء فػي غػزة طػاىر النونػو: "المسػيحيوف فػي غػزة يعيشػوف فػي 
ال فرؽ بينيـ، ونحف نجمس دائمًا مع المسئوليف لالستماع إلى مشاكميـ ومطػالبيـ أماف مثؿ المسمميف تمامًا و 

 إذا كانت ىناؾ مخاوؼ، مف أجؿ مساعدتيـ ووضع الحموؿ المناسبة".
18/03/1302، فمسطيف أوف اليف  

 
 غزة قطاع إلى ةنزحت مف سوري فمسطينية عائمة 143ونروا: األ  28

غيؿ الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف "أونػػػػروا"، أمػػػػس، اف الالجئػػػػيف اعتبػػػػرت وكالػػػػة غػػػػوث وتشػػػػ رائػػػػد الفػػػػي: -غػػػػزة 
 إلى غزة ال يشكموف "ظاىرة" . ةالفمسطينييف النازحيف مف سوري

عائمػة نزحػت مػف سػوريا إلػى غػزة،  143وذكر المستشار اإلعالمي ؿ"أونروا" في غزة عػدناف أبػو حسػنو، أف 
 خالؿ العاميف الماضييف، بسبب أحداث العنؼ.

لمواجيػة تيجيػػر أكثػر مػف نصػؼ الالجئػيف مػف مخيمػاتيـ، حيػػث  ةأونػروا" يتركػز داخػؿ سػوريوأكػد أف عمػؿ "
وأعمف أبو حسػنو أف  آالؼ إلى مصر. 6آالؼ إلى األردف، و 7ألؼ الجئ إلى لبناف، و 44توجو أكثر مف 

 "أونروا" بصدد توفير بدؿ إيجار سكف عف الستة شيور األخيرة مف العاـ الجاري.
23/03/1302، الخميج، الشارقة  

 
 آالؼ الفمسطينييف في الضفة وقطاع غزة يستقبموف الدفعة الثانية مف األسرى القدامى 33

مػف قػدامى المعتقمػيف الػذيف  أسػيرا 15االربعػاء( سػبيؿ  -اخمي فػي السػاعة الواحػدة مػف ليمػة )الثالثػاء: راـ اهلل
 عاما. 18و  08قضوا في سجوف االحتالؿ فترات تراوحت ما بيف 

سجف عوفر في راـ اهلل بالضفة وعند معبر  أماـالمواطنيف الذيف احتشدوا منذ ساعات المساء  آالؼ واستقبؿ
الذيف اخمي سبيميـ ضمف الدفعة الثانية مف عمميات االفراج المنتظر اف تشمؿ مػا  األسرىبيت حانوف بغزة، 

 وسمو.مف قدامى االسرى الذيف يقبعوف في سجوف االحتالؿ منذ ما قبؿ ا 033مجموعو 
قطػاع  أبنػاءاسيرا مف ابناء الضفة الغربية، وخمسة مػف  10الذيف افرج عنيـ الميمة،  15ومف بيف االسرى الػ 

 .إسرائيمييفغزة، وحكـ عمى االغمبية الساحقة منيـ، بالسجف المؤبد، بعد ادانتيـ بقتؿ 
ة لتحريػر فمسػطيف، وثالثػػة الجبيػة الشػػعبي إلػى وأربعػةحركػة فػػتح،  إلػىالمفػػرج عػنيـ  األسػرىمػف  08وينتمػي 

 لحركة حماس.
23/03/1302القدس، القدس،   

 
 الوطنية الثوابتب والتمسؾ العبثية وقؼ المفاوضاتالسمطة لندعو بالداخؿ":  الحركة األسيرة" 30

الجنػػوبّي ػػػ زىيػػر أنػػدراوس: قػػاؿ السػػجيف السياسػػّي الفمسػػطينّي السػػابؽ مػػف مدينػػة الطيبػػة، فػػي المثمػػث  الناصػػرة
حركػػػة الوطنيػػػة األسػػػيرة فػػػي الػػػداخؿ الفمسػػػطينّي )الرابطػػػة(، أيمػػػف الحػػػاج يحيػػػى فػػػي بيػػػاف رسػػػمّي وسػػػكرتير ال
عنػو فػي  عمى نسخة منو: إّف قضية تحرير األسرى أخذت أبعاًدا تختمؼ عما أعمػف’ القدس العربي‘حصمت 

مفاوضػػات أو البدايػػة، حيػػث أعمنػػت السػػمطة الفمسػػطينية أف قضػػية اإلفػػراج عػػف األسػػرى غيػػر مرتبطػػة بتقػػدـ ال
في ابتزاز سياسي آخػر، الفتًػا إلػى أّف رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمّي، بنيػاميف نتنيػاىو يعمػف اليػوـ أف اإلفػراج عػف 
األسػػرى يػػأت فػػي مقابػػؿ االسػػتمرار ببنػػاء المسػػتوطنات، وتسػػيبي لفنػػي تحػػاوؿ أف تكػػوف )كاثوليكيػػة أكثػػر مػػف 
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و وافقوا عمى تجميد االستيطاف، لما اضطروا لإلفػراج عػف البابا( وتتيـ الوزير يبنت واليميف المتطرؼ بأنيـ ل
 األسرى. 

وشػػػّدّد البيػػػاف عمػػػى أّنػػػو فػػػي ىػػػذا الموضػػػوع نتمسػػػؾ بموقػػػؼ عميػػػد األسػػػرى كػػػريـ يػػػونس الػػػذي دعػػػا القيػػػادة 
الفمسػػطينية مػػف داخػػؿ سػػجنو إلػػى رفػػض التخمػػي عػػف الثوابػػت الفمسػػطينية مقابػػؿ اإلفػػراج عػػنيـ، ووقػػؼ ىػػذه 

ة. وجاء فػي البيػاف أيًضػا إّف الموقػؼ التػي يجػب أف تتمسػؾ بػو القيػادة الفمسػطينية، ويجػب المفاوضات العبثي
 أف يكوف، عدـ قبوؿ اإلفراج عف أسرى مقابؿ تنازؿ عف الثوابت الوطنية. 

23/03/1302القدس العربي، لندف،   
 

 في بيت لحـخالؿ مواجهات إصابة طفؿ فمسطيني برصاص الجيش اإلسرائيمي  31
، مسػػػاء الثالثػػػاء برصػػػاص الجػػػيش خطيػػػرة أصػػػيب طفػػػؿ فمسػػػطيني بجػػػروح: يػػػة ػ يػػػو بػػػي أيالضػػػفة الغرب

 اإلسرائيمي في بيت لحـ بالضفة الغربية.
عامػًا( أصػيب بعيػار نػاري فػي الظيػر إثػر  05وقاؿ مصدر طبػي فمسػطيني إف الطفػؿ أحمػد ريػاض صػباح )

 لحـ. إطالؽ نار مف قوة مف الجيش اإلسرائيمي اقتحمت بمدة تقوع شرؽ بيت
 وذكر أف المصاب نقمى لمشفى محمي ووصفت حالتو بأنيا خطيرة.

ووقاؿ سكاف محميوف إف قوة إسرائيمية اقتحمت وسط البمدة وتمركزت في ميداف التحرير، وسرعاف ما انػدلعت 
ب مواجيات مع الشػباف والفتيػاف، الػذيف رشػقوا القػوة بالحجػارة فيمػا أطمػؽ الجنػود أعيػرة ناريػة ومعدنيػة مػا تسػب

 .بإصابة الطفؿ صباح
23/03/1302الحياة، لندف،   

 
 غزة قطاع االحتالؿ يواصؿ منع إدخاؿ مواد البناء إلى  32

، لميػػوـ العاشػػر عمػػى التػػوالي، منػػع إدخػػاؿ مػػواد البنػػاء لمقطػػاع ”اإلسػػرائيمي“واصػػمت سػػمطات االحػػتالؿ : غػػزة
 بية لمواجية الحصار.الخاص الفمسطيني ولممؤسسات الدولية في قطاع غزة، بحسب المجنة الشع

وأكد رئيس المجنة النائب جماؿ الخضري، في تصريح صحفي، أف ىذا المنع تسبب بتوقػؼ معظػـ المشػاريع 
وذكػر أف ىػذا المنػع تسػبب  المحمية والدولية الُمنفذة في غزة ألنيا كانت تعتمد عمى مواد البناء بصورة كبيػرة.

رتفػاع نسػػبة البطالػة، إلػى جانػػب األضػرار الكبيػرة عمػػى فػي خسػائر مختمفػة، كتعطػػؿ عػدد كبيػر مػػف العمػاؿ وا
 المواطنيف بشكؿ عاـ.

23/03/1302الخميج، الشارقة،   
 

 "الخط األخضر"داخؿ  كفر قاسـلمجزرة  46إحياء الذكرى الػ  33
أمػس، « الخػط األخضػر»أحيا المئػات مػف أىػالي بمػدة كفػر قاسػـ الفمسػطينية داخػؿ : أسعد تمحمي –الناصرة 

 46لممجزرة التي ارتكبيػا الجػيش اإلسػرائيمي مػع بػدء العػدواف الثالثػي عمػى مصػر قبػؿ  46وية الػالذكرى السن
 مف أىالي القرية. 38عامًا وحصدت أرواح 

وقاـ األىالي بمسيرة تقميدية إلى أضرحة الشيداء انطمقت مف المسجد وسط المدينة مػرورًا بالنصػب التػذكاري 
مػػؿ المتظػػاىروف األعػػالـ الفمسػػطينية والسػػود والفتػػات كتبػػت عمييػػا لمضػػحايا حيػػث وضػػعوا أكاليػػؿ الػػورد. وح

 أسماء الشيداء.
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وبرزت مشاركة طالب المدارس في البمدة التي أضربت عف التعميـ إجالاًل ليذه المناسػبة وحػدادًا عمػى أرواح 
 اب.الشيداء. وسار في طميعة المسيرة رئيس البمدية نادر صرصور ووجياء البمدة وبعض قادة األحز 
23/03/1302الحياة، لندف،   

 
 يطالبوف الحكومة بتسويؽ منتجاتهـ مزارعوفال افتتاح معرض التمور الخامس في أريحا.. 34

االناضػوؿ: طالػب مزارعػوف فمسػػطينيوف كػاًل مػف وزارتػي االقتصػػاد والزراعػة مسػاعدتيـ فػي تسػػويؽ  –راـ اهلل 
المسػػػتوطنات اإلسػػرائيمية التػػػي تغػػػزو األسػػػواؽ منتجػػاتيـ مػػػف التمػػػور، وبأسػػعار مناسػػػبة، عبػػػر محاربػػة تمػػػور 

 الفمسطينية، ومنع استيراد التمر اإلسرائيمي.
ودعا المزارعػوف، خػالؿ افتتػاح معػرض التمػور الفمسػطينية الخػامس فػي مدينػة أريحػا مسػاء األثنػيف، بضػرورة 

طنيف إنصػػػػاؼ المػػػػزارعيف الػػػػذيف يعممػػػػوف فػػػػي منػػػػاطؽ صػػػػراع مػػػػف الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي مػػػػف جيػػػػة، والمسػػػػتو 
 اإلسرائيمييف مف جية أخرى، وىي مناطؽ األغوار الواقعة عمى طوؿ الحدود مع األردف.

وتشػػكؿ تمػػؾ المنػػاطؽ نقاطػػًا اسػػتراتيجية لإلسػػرائيمييف، بحكػػـ أنيػػا تعتبػػر سػػمة الغػػذاء، لخصػػوبة أراضػػييا، كمػػا 
تشكؿ بعدًا استراتيجيًا  أنيا )مناطؽ األغوار( تحتضف أكبر خزاف لممياه الجوفية في فمسطيف، فضال عف أنيا

 بسبب وقوعيا عمى الحدود مع األردف.
وكػػاف رئػػيس الػػوزراء فػػي الحكومػػة الفمسػػطينية، رامػػي الحمػػد اهلل، ووزيػػر االقتصػػاد، جػػواد النػػاجي، قػػد افتتحػػا، 
مسػػػاء أمػػػس االوؿ معػػػرض التمػػػور الفمسػػػطينية الخػػػامس، الػػػذي تحتضػػػنو مدينػػػة أريحػػػا شػػػرؽ الضػػػفة الغربيػػػة 

 مف أصحاب مزارع التمور. 433بمشاركة نحو 
مػػػف إجمػػػالي إنتػػػاج التمػػػور فػػػي  %67ويػػػأتي افتتػػػاح المعػػػرض فػػػي أريحػػػا، بحكػػػـ أف المدينػػػة تنػػػتج أكثػػػر مػػػف 

طف خالؿ العاـ  1233طف، وأكثر مف  0433فمسطيف، والبالغ خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري نحو 
ية، فإف عدد أشجار النخيؿ في األراضػي الفمسػطينية ووفؽ أرقاـ صادرة عف وزارة الزراعة الفمسطين الماضي.
ألؼ دونـ )الدونـ ألؼ متػر(، فيمػا يبمػغ عػدد العػامميف  04ألؼ شجرة، موزعة عمى أكثر مف  036يبمغ نحو 

 عائمة في الضفة الغربية. 1333عامؿ يعيموف نحو  2433في ىذا القطاع نحو 
23/03/1302القدس العربي، لندف،   

 
 تعرضت لمؤامرة كبرى لتصفيتها يةفمسطينالقضية االنقساـ: ال متحدثًا عف ادالمواء برهاف حم 

يواصؿ المواء برىاف حماد وكيؿ جياز المخابرات العامة األسبؽ، الخروج عف صمتو بعد : ىاني بدر الديف
 ، وجاء في الحوار:لو صحفيأوؿ حوار  في "األىراـ العربي"لػ ويتحدثسنوات مف التقاعد، 

فترة عصيبة بيف فتح وحماس، حدثنا عف  فيبفمسطيف  المصري األمنيب رئيس الوفد توليت منص -
 خفايا تمؾ الفترة؟

تقريبا، وبعد حدوث بوادر ومظاىر قوية أننا مشرفوف أو عمى  منتصؼ عاـ  فيتوليت ىذا المنصب 
المواء  استدعانيا بعدم منصبيفتح وحماس، واستممت  حركتيبيف  الداخميأبواب فترة صعبة مف االقتتاؿ 

 الرئيسيالتوجيو  وأعطانيلممغادرة لقطاع غزة،  نفسيأجيز  لكيأسبوعا  وأعطانيعمر سميماف لمكتبو 
وحدة مف وحدات الجياز،  بأيلممأمورية، ألنيا كانت تتبع رئيس المخابرات العامة مباشرة وال عالقة ليا 

 األمنيرئيس المأمورية، كما يقوـ رئيس الوفد يعطى التعميمات مباشرة ل الذيأعنى أف رئيس الجياز ىو 
ظروؼ عائمية  فيحالة وجود ما يستدعى ذلؾ.. والحقيقة أنى كنت  فيباالتصاؿ المباشر برئيس الجياز 
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فترة حرجة جدا مف مرضيا الصعب، وكاف  فيكانت  -رحمة اهلل عمييا  - زوجتيشديدة الصعوبة، ألف 
 فيإلجازة وأنا  احتياجيحالة  فيالمقابمة أنو  ىذهأثناء  وأبمغني، المواء عمر سميماف يعرؼ حقيقة مرضيا

وزوجتي، ويكوف مف الواجب عمى أف أبمغو قبميا،  أسرتيساعة لالطمئناف عمى  غزة، فستكوف لمدة 
رئيس  استدعانيحتى غادرت غزة بعدما  عممي فيلـ أحصؿ ولو عمى يـو واحد إجازة، واستمريت  ولكنني

، بعد حدوث االقتتاؿ األخير بيف فتح وحماس، وىو يونيو   في األمنيالوفد  يومعالمخابرات 
مف وجية نظر حماس.. وبالفعؿ فمقد  "الحسـ"بما يسمى بانقالب حماس عمى فتح مف وجية نظر فتح، وبػ

 بوقت قصير. عودتيإلى جواره بعد  زوجتياختار اهلل 
 مسار السالـ؟ في اإلسرائيمينقساـ والتعنت ظؿ اال  فيكيؼ تصؼ الحالة الفمسطينية اآلف  -

ككؿ المؤمنيف بالقضية الفمسطينية، وبأف تكوف ىناؾ دولة فمسطينية عاصمتيا القدس،  فإننيبكؿ تأكيد 
 فيتستمر  لكي، ألنو قد ىيأ الفرصة كاممة إلسرائيؿ الفمسطينيوأشعر بالحزف عمى استمرار االنقساـ 

بقسوة وجبروت، وتبنى بسرعة خيالية مدنا  الفمسطينيإلسالمية والشعب تعتصر المقدسات ا الحاليوضعيا 
الضفة الغربية، بعد أف أحاطت وحزمت كؿ المدف العربية بسياج  فيالمساحات الخالية  فيإسرائيمية 

فيو منذ  ىيتمنع ىذه المدف العربية المحتمة مف النمو والتوسع عمى ما  لكيعمييا،  ىيخرسانى تسيطر 
 لكيالضفة الغربية  فيبينما تستحؿ بالتدريج وبسرعة المساحات الكبيرة الخالية بيف ىذه المدف  ،عاـ 

 نسميولف يظؿ عمميا مكاف لما  وبالتاليذلؾ بأقصى مدى ممكف،  فيتمألىا بالمدف اإلسرائيمية، وتتوسع 
ؾ مثاال فعميا لذلؾ، انظر أعطي ولكيتقيـ ىذه الدولة عميو..  لكياآلف بدولة فمسطيف، ألنؾ لف تجد مكانا 

كانت تربط القدس بالضفة الغربية،  التيماذا فعموا بالقدس، لقد أغمقوا كؿ الطرؽ والمخارج أو المداخؿ 
وفتحوا طريقا واحدا مف تؿ أبيب إلى القدس.. ىؿ ىناؾ داللة واحدة أقوى مف ىذه الداللة.. إنيـ يتركوننا 

ارع مع بعضنا بعضا كفمسطينييف، وىـ يعمموف عمى األرض نتكمـ ونصرخ كما نريد، ونتناقش بؿ ونتص
جميع المدف  فيسيفرض الحؿ، وبكؿ أسؼ فمقد تجولت  الذيلمصمحتيـ.. وفى النياية األمر الواقع ىو 

الفمسطينية المغتصبة، وشاىدت حجـ المأساة عمى الطبيعة، والوضع مذر  واألراضيالعربية بالضفة الغربية 
، واالحتالؿ يعامؿ الفمسطينييف ىناؾ بأسموب شديد اإلبراىيميالخميؿ والمسجد مدينة  فيبشكؿ ىائؿ 

 سطور بسيطة. فيمعاناة ال توصؼ  فيالقسوة، ويعيشوف 
وأسفر عف  الداخميأدت إلى االقتتاؿ  والتيالخالفات الفمسطينية الداخمية،  فيعاصرت فترة عصيبة  -

 يتحمؿ مسئولية تمؾ األحداث؟االنقساـ المستمر.. ما شهادتؾ لمتاريخ عف مف 
بكؿ تأكيد شيدت ىذه الفترة وكنت أتمزؽ غيظا مف إىدار الدماء العربية أو الفمسطينية بيذه الطريقة، بؿ 

دوف أى اكتراث أو  الفمسطينيبنيت مف أمواؿ الشعب  والتيوبيذه الميانة أو إحراؽ المؤسسات الفمسطينية 
ال أممؾ الكالـ عف مف يتحمؿ مسئولية تمؾ األحداث والدماء  يولكننُحمرة خجؿ، وأعرؼ حقيقة ما حدث، 

أريقت.. وعموما فإف كؿ ىذه المعمومات موجودة داخؿ مبنى المخابرات العامة، وأنا ال أممؾ التعميؽ  التي
البوح بيا.. وكؿ ما أستطيع البوح  اختصاصيأنا، وليس مف  ممكيأو البوح بيا ألف ىذه المعمومات ليست 

قد بدأ مف  العربيىو أف القضية الفمسطينية تعرضت إلى مؤامرة كبرى لتصفيتيا، وأف الربيع بو اآلف 
فمسطيف وليس مف تونس، وأف وسيطا دوليا ميما لعب دورا محوريا لضرب الوحدة الفمسطينية يماثؿ دور 

أف منظمات ىذا المخطط، و  فيلورانس العرب، وأف ىناؾ دوال عربية صغيرة استخدمت أمواليا وأراضييا 
مناصب قيادية  فيفمسطينية استخدمت عف جيؿ إلحراز االنقساـ دوف أف تدري، وأف شخصيات فمسطينية 

استخدمت بعضيا عف جيؿ، وبعضيا عف عمالة، إللحاؽ األذى بقضية العرب األولى... كما البد أف 
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ث ىذا االنقساـ بسيولة يمكف إحدا لكيتـ تجييزه تدريجيا  الفمسطيني الداخمي السياسيأضيؼ أف الوضع 
العظيـ ياسر  الفمسطينيويسر، بعد إزاحة أىـ رموزه العاقمة والوطنية، وذلؾ بالتخطيط والتآمر، وبقتؿ الزعيـ 

عرفات مسموما، وباغتياؿ إسرائيؿ المباشر لمزعيـ أحمد ياسيف، وعبد العزيز الرنتيسى وغيرىـ، أصبح 
عبث بو، بعد أف أدخؿ عمى المسرح بعض الكومبارس جاءوا الوضع عمى األرض الفمسطينية مييأ تماما لم

بدال مف األبطاؿ الكبار فنشأ االنقساـ عمى أيدييـ، ولـ يستطيعوا أف يمعبوا أدوار القادة الراحميف، وكانت 
تنافس  فيالفرصة سانحة أف يتحرؾ العمالء الصغار، يدفعيـ إلى ذلؾ الجيؿ والماؿ والحقد عمى بعضيـ، 

 التيالرؤية بيف مصمحة القضية الفمسطينية، والمصالح الضيقة التنظيمية  فيواختمطت مريض أعمي، 
أبنائيا وعمى  بأيديالنياية، لتصفية القضية الفمسطينية  فيتحركيا قوى خارجية، تخفى المصالح اإلسرائيمية 

اما، بسبب واحدة مف القضية الفمسطينية تم وتختفيمسمع ومرأى مف العالـ العربي، فيتـ توزيع المسئولية، 
 التاريخ مف قضايا العمالة والتآمر. فيأخبث وأذكى وأحقر ما عرؼ 

طالؽ الرصاص عميؾ أثناء وجودؾ  -  غزة.. كيؼ وقعت تمؾ الحادثة؟ فيتعرضت سيادتؾ لهجـو وا 
زة مف كاف يضـ عناصر متمي والذيىذه الفترة العصيبة ولقرابة العاـ،  فيتشرفت برئاستو  الذي األمنيالوفد 

خيرة رجاؿ المخابرات العامة المصرية األكفاء، تحمؿ الوفد ما ال يتحممو بشر، لوقؼ االقتتاؿ ووقؼ نزيؼ 
يوميا نتيجة ىذا االقتتاؿ بجميع الفصائؿ واألحزاب الفمسطينية باإلضافة إلى  نمتقيالدـ الفمسطيني.. وكنا 

نشرؼ بأنفسنا عمى تنفيذ  لكينا أحيانا حركات حماس وفتح والجياد، بؿ ننزؿ عمى األرض وعمى أقدام
نقوـ بإنزاؿ أنصار الطرفيف مف المسمحيف والقناصة مف فوؽ أسطح المباني،  لكيوقؼ إطالؽ النار، أو 

وقؼ القتاؿ فإنو كاف سرعاف ما ينشب مف جديد،  فيوتكرر ذلؾ عدة مرات.. ورغـ نجاحنا كممثميف لمصر 
استمرار ىذا النزيؼ المستمر وتعيد إشعاؿ الحريؽ كمما نجحنا  وكانت ىناؾ أياد خفية تعبث و تصر عمى

 إطفائو..  في
وفى أحد األياـ الصعبة كاف البد أيضًا مف تبادؿ لألسرى بيف الطرفيف المتقاتميف لوقؼ حجج استمرار 

مكاف مغمؽ ومسيطر عمى منافذه وأبوابو.. ووقع  فيالقتاؿ الدامي.. ولذلؾ فضمت أف يتـ ىذا التبادؿ 
غزة، حيث أيضًا يرتفع عمييا عمـ مصر وىو ما يظير أماـ العالـ  فيعمى مبنى السفارة المصرية  اختياري

غزة وىو السفير والصديؽ  فيذلؾ الوقت  في المصري.. وبالفعؿ اتصمت بالسفير المصريكمو حقيقة الدور 
خالء السفارة مف العامميف الدبموماسييف، وتـ ا فتح وحماس  ممثميالجتماع بيف أشرؼ عقؿ، وتـ التنسيؽ وا 

ساعات متواصمة، ونحف نستمع أثناء االجتماع إلى أصوات  ثمانيبرئاستي، واستغرؽ الحوار أكثر مف 
الميكروفونات والجماىير الفمسطينية الغاضبة تمأل الشوارع حوؿ السفارة المصرية، تحث الجوانب 

النياية وتـ تبادؿ  فينزع فتيؿ األزمة  فينجحنا المتصارعة عمى ضرورة إنياء األزمة ووقؼ سفؾ الدماء، و 
الساعة الثانية صباحا،  حوالي بسيارتياألسرى بيف الطرفيف.. وبعد مغادرة الجميع لمبنى السفارة، خرجت 

 تتواجد فيو السفارة المصرية بنحو  الذيوكانت أنوار الشوارع مظممة، وبمجرد مغادرة السيارة لمشارع 
المرتفعة، واىتز السائؽ متسائال: ماذا أفعؿ؟  المبانيبغزارة عمى السيارة مف أحد  متر، انيمر الرصاص

اإلفالت مف  فياختمفت الزاوية عمى مف يحاوؿ قتمنا ونجحنا  وبالتاليفقمت لو اتجو نحو اليسار بسرعة.. 
هلل وأننا كنا الموت بأعجوبة، وقمنا بتغيير خط السير خوفا مف أف يكوف ىناؾ كميف آخر.. ولوال رعاية ا

أف مف حاوؿ قتمنا كاف يحاوؿ أف تشتعؿ األوضاع  فينستقؿ سيارة مصفحة لقتمنا جميعا.. وال يوجد شؾ 
إيقاؼ القتاؿ كؿ  فيمصر الذيف ينجحوف  ممثميويعود القتاؿ مرة أخرى بيف الطرفيف، بؿ وأف يتخمص مف 

 مرة.. 
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نوات الجزيرة والعربية، وبثتو بعض وكاالت وجدت أف الخبر قد أذيع عمى ق إقامتيلمقر  وصوليوعند 
التوصؿ التفاؽ  فيغزة بعد نجاحو  في المصري األمنياألنباء، تحت عنواف محاولة اغتياؿ رئيس الوفد 

إلى ىذا  المصريلوقؼ إطالؽ النار بيف فتح وحماس، وطبعا أدركت حجـ المأساة عندما يستمع الشارع 
مصرييف تجاه إخوانيـ الفمسطينييف بصفة عامة، وكذلؾ حجـ الخبر، وحجـ تأثير ذلؾ عمى مشاعر ال

وضع  فيرحمة اهلل عمييا كانت  زوجتيوأبنائي، وخاصة أف  أسرتيستكوف عميو  الذياالنزعاج والخوؼ 
 جاءنيحرج لمغاية، ولذلؾ اتصمت بوكاالت األنباء نافيا الخبر، وأعمنت أنو غير صحيح.. ولكف  صحي

المواء عمر سميماف لمعرفة حقيقة الموضوع، وأجبتو بأنو حدثت محاولة اغتياؿ  عمى الفور اتصاؿ عاجؿ مف
أقصى درجات الحذر  توخيبضرورة  وطالبني فحذرنياإلنكار،  في نظريبالفعؿ، وشرحت لو وجية 

 والحيطة.
 //األهراـ العربي، القاهرة، 

 
 لشراء الغاز لحسابهـ "إسرائيؿ"األجانب في مصنعي إدكو ودمياط يتفاوضوف مع  الشركاءمصر:  

 "ديميؾ"و "نوبؿ إنرجى"اإلسبانية مباحثات مع  "يونيوف فينوسا"البريطانية وشركة  "بريتش جاز"أجرت شركتا 
 محطتي فيلحسابيما وتسييمو  طبيعيالستيراد غاز  اإلسرائيمي "تمار"اإلسرائيمية صاحبة امتياز حقؿ 

 ياط لموفاء بالتزاماتيما التصديرية.إدكو ودم فياإلسالة التابعة لمشركتيف 
 الماضيأغسطس  في اإلسرائيميإف الشركتيف فتحتا حوارًا مع الجانب  "اليوـ "المصريوقاؿ مصدر رفيع لػ

استيراد كميات مف الغاز مف حقؿ تمار وذلؾ عبر خط األنابيب الممدود بالفعؿ بيف  فئبشأف رغبتيما 
فضؿ عدـ ذكر اسمو، أف نجاح  الذيف لمشركتيف، وأضاؼ المصدر، اإلسالة التابعي مصنعيالبمديف لتغذية 

المرتقب إقراره سواء  التشريعيمتوقؼ عمى التعديؿ  اإلسرائيميمباحثات الشركات األجنبية مع الجانب 
بانتظار البرلماف المقبؿ أو محاولة إقراره مف رئاسة الجميورية لمسماح لمقطاع الخاص الستيراد الغاز 

وضح المصدر أف التعديؿ المزمع لفتح الباب أماـ القطاع الخاص الستيراد الغاز لممصانع لف . وأالطبيعي
 استيراد الغاز مف إسرائيؿ. فياإلسالة  مصنعيرفضيا أو تعطيؿ رغبة  فييعطى الحكومة الحؽ 

ضد  دوليوتابع أف شركة يونيوف فينوسا اإلسبانية أبدت استعدادىا لوقؼ إجراءات إقامة دعوى تحكيـ 
حاؿ توفير الغاز الالـز إلعادة تشغيؿ المصنع  فيدمياط،  فيالحكومة المصرية نتيجة توقؼ مصنعيا 

 سواء مف خالؿ استيراد الغاز مف إسرائيؿ أو إيجاد بدائؿ أخرى.
 فيىذا الشأف مع الشركاء األجانب  فيحوار  أي فيوقاؿ المصدر إف وزارة البتروؿ رفضت الدخوؿ 

 .الحاليالوقت  فياإلسالة  مصنعي
، القاهرة،   //المصري اليـو

 
 "قصىاأل"ستراتيجية تردع العدواف الصهيوني عمى ايطالب بقمة لتبني  اإلسالمي" العمؿاألردف: " 37

طالب حزب جبية العمؿ االسالمي جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف االسالمي بعقد مؤتمر قمة : عماف
، لتبني إستراتيجية فاعمة تردع الكياف الصييوني عف التمادي في عدوانو عمػى عمى مستوى المموؾ والرؤساء

 المسجد االقصى وتيويده لمدينة القدس.
ميف عاـ الحزب حمزة منصور في مذكرتيف ارسميما الى الجامعة العربية ومنظمػة التعػاوف االسػالمي أواشار 

نمػػا ىػػو ممعػػف فػػي تنفيػػذ مخططػػو الػػى أف العػػدو الصػػييوني لػػـ يعػػد يقػػيـ وزنػػًا لممناشػػدات واال حتجاجػػات، وا 



 
 
 

 

 

           17ص                                    2310العدد:            23/03/1302 األربعاء التاريخ:

عرب أو  اإلجرامي، مستغاًل ظروؼ الوطف العربي واإلسالمي، وانشغاؿ الكثير مف أقطاره بقضاياىـ الداخمية.
عف امؿ الحزب أف تستشعر جامعة الدوؿ العربية خطػورة مػا يتيػدد المسػجد األقصػى، الػذي يمثػؿ واحػدًا مػف 

 أف يقرع ناقوس الخطر لتعي األمة مسؤوليتيا إزاء األقصى.أقدس ثالثة مساجد لممسمميف، و 
 23/03/1302، الدستور، عم اف

 
 عربية تدعو إلعادة العدالة المفقودة لمشعب الفمسطينيالدوؿ الجامعة  

دعت جامعة الدوؿ العربية، الثالثاء، جميع دوؿ العالـ والشعوب والمؤسسات الدولية لمعمؿ : قنا - القاىرة
لعدالة المفقودة لمشعب الفمسطيني، الذي عانى لما يزيد عف التسعيف عاما، ودعمو لمحصوؿ عمى إعادة ا

طالؽ سراح  عمى حقوقو المشروعة في إقامة دولتو المستقمة ذات السيادة وعاصمتيا القدس الشريؼ، وا 
 جميع أسراه، واالعتراؼ بدولة فمسطيف كدولة كاممة العضوية باألمـ المتحدة.

اف أصدره قطاع فمسطيف واألراضي العربية المحتمة بالجامعة العربية اليوـ بمناسبة حموؿ جاء ذلؾ في بي
، وشدد فيو عمى أف الذكرى السادسة والتسعيف لصدور وعد بمفور التي توافؽ يوـ الثاني مف نوفمبر 

لمنطقة العربية ىذا الوعد المشؤوـ وتداعياتو الكارثية عمى الشعب الفمسطيني والعربي فجر صراعًا في ا
خمؼ العديد مف الحروب وأسقط اآلالؼ مف الضحايا وتسبب في تشريد الالجئيف الفمسطينييف الذيف الزالوا 

 موجوديف في الدوؿ العربية وسائر بمداف العالـ.
 //الشرؽ، الدوحة، 

 
 خفر السواحؿ التركي ينقذ الجئيف فمسطينييف وسورييف عمقوا في عرض البحر  

(، نحو ثالثيف مف /أنقذت قوة مف خفر السواحؿ التركي، في ساعة مبكرة مف صباح الثالثاء ): أنقرة
الالجئيف الفمسطينييف والسورييف، كانوا متوجييف إلى اليوناف وعمقوا في عرض البحر، الذي يفصؿ بيف 

ف، والذي عمد إلى تركيـ تركيا وجزيرة لسبوس اليونانية، بعد أف تعرضوا لعممية خداع مف قبؿ أحد الميربي
 في عرض البحر.

جاء ذلؾ بعد مناشدة أطمقيا أحد الركاب عمى السفينة، تمقتيا "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" 
في ساعات الفجر األولى مف اليوـ الثالثاء، حيث أكد أف القارب، الذي كاف ُيقؿ ثمانية وعشريف الجًئا 

ب أزمير مف تركيا باتجاه اليوناف، حيث تركيـ الميرب في عرض البحر فمسطينًيا وسورًيا، غادر مف جنو 
 وفّر مف المكاف.

 //قدس برس، 
 

 يطالب بالذهاب لممحكمة الدولية في حاؿ فشمت المفاوضات فولؾريتشارد  
ينية قاؿ مقرر األمـ المتحدة الخاص المعني بحقوؽ اإلنساف بأراضي السمطة الفمسط: صفا –القدس المحتمة 

ريتشارد فولؾ إنو في حاؿ فشمت المفاوضات بيف "إسرائيؿ" والسمطة فإنو عمى الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
 أف تطمب مف المحكمة الدولية في "ىاغ" وجية نظر حوؿ األبعاد القانونية الستمرار االحتالؿ اإلسرائيمي.

وقالت  ومقره في جنيؼ مساء الثالثاء.جاء ذلؾ في إطار توصية قدميا فولؾ إلى مجمس حقوؽ اإلنساف 
عاما( مف جامعة  صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية التي نقمت النبأ إف فولؾ ىو بروفيسور أمريكي )

 برينستوف وىو معروؼ بعدائو لػ"إسرائيؿ"، ويواصؿ تقديـ التقارير المعادية ليا بشكؿ منيجي.
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 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 ": مرضى غزة مهددوف بالموت بسبب نقص الدواء العالمية"الصحة  

حذرت منظمة الصحة العالمية مف تأثير استمرار أزمة نقص األدوية عمى أوضاع المرضى في قطاع : غزة
، وأف ال تجعؿ باألدويةغزة، داعية السمطة الفمسطينية في راـ اهلل لموفاء بالتزاماتيا تجاه تزويد القطاع 

 المالية التي تعاني منيا تؤثر عمى ذلؾ. األزمة
جاء ذلؾ عمى لساف ممثؿ المنظمة في قطاع غزة عبد الناصر صبح في مداخمة لو خالؿ ورشة عمؿ 

( في مقره بغزة بعنواف: "مرضى /نظميا "المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف"، صباح الثالثاء )
ومرضى سرطاف الدـ"، وذلؾ بمشاركة متخصصيف يصارعوف الموت في غزة.. حالة مرضى الروماتويد 

يمثموف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وعدد مف مرضى الروماتويد وسرطاف الدـ وممثمو مؤسسات 
 المجتمع المدني، وخاصة الصحية منيا. 

وقاؿ صبح في مداخمتو التي كانت عنواف: "دور منظمة الصحة العالمية في توفير األدوية لمرضى 
روماتويد ومرضى سرطاف الدـ": "أف أي تأخير في انتظاـ الدواء يؤدي إلى تدىور الحالة الصحية ال

لممرضى وقد يؤدي إلى الوفاة". وأشار إلى أف تأميف وصوؿ األدوية لمرضى الروماتويد وسرطاف الدـ يمثؿ 
 تحديًا كبيرًا أماـ المؤسسات الصحية في قطاع غزة.

 //قدس برس، 
 

 مع الفمسطينييف دائـ عمى اتفاؽ "إسرائيؿ" تصميـيبيف  عف األسرىاإلفراج : مولريافبيتر  
حضرت إسرائيؿ الثالثاء جمسة مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة في جنيؼ : رويترز -جنيؼ 

 شيرا لممجمس الذي تتيمو بالتحيز ضدىا. منيية مقاطعة دامت 
اإلسرائيمية مستمر في الضفة الغربية بما في ذلؾ القدس الشرقية "رغـ  وقالت سويسرا إف بناء المستوطنات

حقيقة أنيا غير مشروعة بموجب القانوف الدولي اإلنساني وأف ليا تأثير خطير عمى... حقوؽ السكاف 
 ."الفمسطينييف

وؽ اإلنساف لكف ممثؿ الواليات المتحدة بيتر مولرياف أشاد بإسرائيؿ "اللتزاميا القوي وسجميا في دعـ حق
وقاؿ مانور إف التحدي الرئيسي الذي تواجيو إسرائيؿ ىو العالقات  ."والحريات السياسية والحريات المدنية

مع الفمسطينييف مضيفا أف استئناؼ مفاوضات السالـ المباشرة بقيادة وزير الخارجية األمريكي جوف كيري 
ناء الفمسطينييف سيفرج عنيـ اليوـ الثالثاء مجموعة ثانية مف السج أفوأضاؼ  أخيرا خطوة موضع ترحيب.

وتابع "كميـ أيدييـ ممطخة بالدماء كميـ قتموا إسرائيمييف. وأعتقد أف اإلفراج عنيـ يبيف  كإجراء لبناء الثقة.
 ."تصميـ إسرائيؿ عمى الوصوؿ إلى اتفاؽ مع جيراننا الفمسطينييف ينيي الصراع إلى األبد

 //الحياة، لندف، 
 
 : الموقؼ األوروبي ثابت مف التوجيهات حوؿ االستيطاف في القدس البريطانيقنصؿ ال 

أكد السير فينسنت فيف، القنصؿ البريطاني العاـ في القدس، أف التوجييات األوروبية  عبد الرؤوؼ أرناؤوط:
بت وىو فيما يخص المستوطنات ثابتة ومف غير المسموح إدخاؿ أي تغييرات عمييا وأف موعد تنفيذىا ثا
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، مشددا عمى أف الموقؼ األوروبي بخصوص االستيطاف ثابت وىو أنو كؿ األوؿ مف كانوف الثاني 
 االستيطاف غير قانوني دوف استثناء في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وكشؼ النقاب عف اجتماع لمجنة الرباعية عمى مستوى المندوبيف عقد أمس في القدس لتقييـ مجريات 
ة التفاوضية وقاؿ: ىي جمسة غير حاسمة ولكف ىناؾ اىتماما مف قبؿ االتحاد األوروبي وروسيا العممي

 واألمـ المتحدة لالستماع إلى تقرير مف الجانب األميركي عف المباحثات الجارية.
وقاؿ القنصؿ البريطاني ردا عمى سؤاؿ لػ "األياـ" في لقاء مع عدد مف الصحافييف الفمسطينييف في مقر 

قنصمية البريطانية في القدس: "فيما يتعمؽ بالتوجييات األوروبية فاف الموقؼ ثابت وىو الشروع في ال
سرائيمييف لبحث مستقبؿ تطبيقيا في األوؿ مف كانوف الثاني  ، ىناؾ نقاش بيف مسؤوليف أوروبييف وا 

جييات التي تقوؿ انو لف ( وىو برنامج البحوث األوروبية إال انو ال نقاش حوؿ التو المشروع )أفؽ 
تكوف ىناؾ أمواؿ أوروبية أو مف أي دولة مف االتحاد األوروبي مخصصة لممستوطنات في مجاؿ البحوث 

مكانية  أو أي مجاؿ آخر". وأضاؼ: "ىناؾ فرؽ بيف تطبيؽ التوجييات األوروبية فيما يخص المستوطنات وا 
قود المسؤولة العميا لمسياسة الخارجية واألمف ، المباحثات مستمرة حيث تمساىمة إسرائيؿ في أفؽ 

في االتحاد األوروبي كاثريف اشتوف وفريقيا ىذه المباحثات، وليس الدوؿ، ونحف ننتظر تقريرا حوؿ تمؾ 
المحادثات، ولكف اكرر أف التوجييات األوروبية ثابتة ومف غير المسموح إدخاؿ أي تغييرات عمييا وموعد 

 ".مف كانوف الثاني تنفيذىا ثابت وىو األوؿ 
 //األياـ، راـ اهلل، 

 
 دور السمطة الفمسطينية في تهويد الضفة الغربية 44

 صالح النعامي
ىناؾ ما يدلؿ عمى أف السمطة الفمسطينية باتت تمعب دورا مركزيا في تعزيز المشروع االستيطاني في الضفة 

سػػػـ فػػػي تحسػػػيف البيئػػػة األمنيػػػة لممسػػػتوطنات، بحيػػػث الغربيػػػة والقػػػدس المحتمػػػة مػػػف خػػػالؿ دورىػػػا الميػػػـ والحا
 أصبحت مناطؽ جذب لقطاعات جديدة مف اإلسرائيمييف.

إف شػػراكة السػػمطة الفمسػػطينية إلسػػرائيؿ فػػي الحػػرب التػػي تشػػنيا عمػػى حركػػات المقاومػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة، 
 األمنيػػة الكبيػػر فػػي تجفيػػؼ والمتمثمػػة فػػي التعػػاوف االسػػتخباري والتنسػػيؽ األمنػػي، ودور أجيػػزة حكومػػة راـ اهلل

منابع المقاومة الفمسطينية قػد أسػيـ بشػكؿ واضػح فػي تعزيػز مسػتويات الشػعور بػاألمف الشخصػي والجمػاعي 
لػػػدى المسػػػتوطنيف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة والقػػػدس، وىػػػو مػػػا أقنػػػع بالتػػػالي جماعػػػات جديػػػدة مػػػف الييػػػود بالقػػػدـو 

 لالستيطاف في الضفة الغربية.
قػػط إلػػى االسػػتنتاج الػػذي انتيػػى إليػػو التحقيػػؽ الواسػػع الػػذي نشػػره الصػػحافي اإلسػػرائيمي وتكفػػي ىنػػا اإلشػػارة ف

، والػػذي خمػػص فيػػو إلػػى أف تعػػاوف 1302سػػبتمبر/أيموؿ  13ييوشػػوع برينػػر، فػػي موقػػع "ولػػال" اإلخبػػاري فػػي 
عػػدف" السػػمطة الفمسػػطينية األمنػػي فػػي إسػػرائيؿ قػػد حػػوؿ المسػػتوطنات الييوديػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة إلػػى "جنػػة 

 لكثير مف الييود، وشجعيـ عمى استغالؿ الفرص الكبيرة المتاحة ليـ ىناؾ.
وحسب برينر، فإف الدافعيػة لالسػتيطاف فػي أرجػاء الضػفة الغربيػة قػد تعاظمػت خػالؿ األعػواـ الثالثػة األخيػرة 

شػبو مبػـر عمػى بسبب الجيود الحاسمة التي بذلتيا األجيزة األمنية التابعػة لسػمطة راـ اهلل فػي القضػاء بشػكؿ 
بنى المقاومة فػي الضػفة الغربيػة، وىػذا مػا قمػص مسػتويات الخػوؼ لػدى اإلسػرائيمييف مػف اإلقامػة فػي الضػفة 

 الغربية.
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 اإلسهاـ في تهويد الضفة

إف أوضػػح نتػػائج تحسػػف البيئػػة األمنيػػة فػػي المسػػتوطنات الييوديػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة بفضػػؿ جيػػود السػػمطة 
 مف العممانييف الييود لممشروع االستيطاني. الفمسطينية ىو انضماـ مزيد

، كاف معظـ الييود الذيف يفدوف لالستيطاف في أرجاء الضفة الغربية 0856فمنذ احتالؿ الضفة الغربية عاـ 
ىـ مف أتباع التيار الديني الصييوني، والذيف تحركيـ قناعات دينية أيديولوجية، وقد حرص العدد القميؿ مف 

دموا لالسػػتيطاف فػػي الضػػفة أف يقيمػػوا فػػي مسػػتوطنات تقػػع بػػالقرب مػػف الخػػط األخضػػر، العممػػانييف الػػذيف قػػ
سرائيؿ، وىػي المسػتوطنات التػي تصػنؼ عمػى إنيػا "األكثػر أمنػًا"، بسػبب  الفاصؿ بيف حدود الضفة الغربية وا 

 بعدىا النسبي عف التجمعات السكانية الفمسطينية.
وتقميص المخاطر الناجمة عف العمميات التي تنفذىا حركات لكف تحسف األوضاع األمنية في الضفة الغربية 

المقاومة ضد مستوطنات الضفة الغربية، عبر شف حمالت أمنية تشارؾ فييا األجيزة األمنية التابعة لمسمطة 
سرائيؿ ضد البنى التنظيمية لحركات المقاومة، قد أسيـ في إقناع قطاعػات مػف العممػانييف الييػود باالنتقػاؿ  وا 

ة فػي الضػفة الغربيػة السػتغالؿ المزايػا االقتصػادية اليائمػة التػي تقػدميا الحكومػات اإلسػرائيمية المتعاقبػة لإلقام
 لممستوطنيف.

فعمى سبيؿ المثاؿ دلمت معطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيمي عمى أف األزواج الييودية الشابة التي 
رائيؿ، وال سيما مدف التطوير واألحيػاء الشػعبية فػي تقطف في المناطؽ التي تعاني ضائقة اقتصادية داخؿ إس

المدف الكبرى باتت تتجو لالسػتقرار فػي مسػتوطنات الضػفة الغربيػة بسػبب مزاياىػا االقتصػادية، والمتمثمػة فػي 
قروض السكف الميسرة جدا، والتخفيضػات الضػريبية، وفػرص العمػؿ، وجػودة التعمػيـ، والعػالوات فػي األجػور، 

 وغيرىا مف المزايا.
لقد كانت ىذه المزايا قائمة طواؿ الوقت، لكف الجديد ىو تحسف البيئة األمنية في أرجاء الضفة الغربية بفعػؿ 
جيػػػود السػػػمطة الفمسػػػطينية، وىػػػذا مػػػا جعػػػؿ العممػػػانييف يتوجيػػػوف لإلقامػػػة فػػػي مسػػػتوطنات فػػػي عمػػػؽ الضػػػفة 

طة الفمسػطينية فػي تحسػيف أوضػاع الغربية، بؿ وفي مستوطنات نائيػة. إف التحػوؿ الثػاني المػرتبط بػدور السػم
المسػػتوطنيف األمنيػػة ىػػو اكتشػػاؼ أتبػػاع التيػػار الػػديني الييػػودي األرثوذكسػػي )الحريػػدي( مزايػػا االسػػتيطاف فػػي 

 الضفة الغربية.
فبخالؼ التيار الديني الصييوني، فإف المرجعيات الدينية لمتيار الديني "الحريدي" ظمت تفضؿ بشكؿ تقميدي 

تجمعات كبرى، مثؿ القدس، ومدينة "بني براؾ"، الواقعة إلى الشماؿ الشرقي مف تػؿ أبيػب، إقامة أتباعيا في 
 وذلؾ مف أجؿ ضماف تقميص مستوى االختالط بالعممانييف.

وقد أدى تحسف األوضاع األمنية في الضفة الغربية إلى اكتشاؼ مرجعيات التيار الحريدي مزايا اإلقامػة فػي 
المسػػتوطنات تػػوفر بيئػػة منعزلػػة ألتبػػاع ىػػذا التيػػار، تسػػمح ليػػـ بممارسػػة  المسػػتوطنات ىنػػاؾ، حيػػث أف ىػػذه

 أنماط حياتيـ الدينية واالجتماعية الخاصة، عالوة عمى المزايا االقتصادية.
وقػػػد كانػػػت النتيجػػػة أف حركتػػػي "شػػػاس" و"ييػػػدوت ىتػػػوارة" الحريػػػديتيف قػػػد اسػػػتغمتا مشػػػاركتيما فػػػي الحكومػػػات 

الدفع نحو بناء أربع مػدف لمحريػديـ فػي منػاطؽ مختمفػة مػف الضػفة الغربيػة، وىػي: اإلسرائيمية األخيرة وقامتا ب
 كريات سيفر، وعموانئيؿ، وبسجات زئيؼ، وموديعيف.

إف النتيجػػػة الرئيسػػػة النضػػػماـ العممػػػانييف والحريػػػديـ لممشػػػروع االسػػػتيطاني ىػػػي زيػػػادة عػػػدد المسػػػتوطنيف فػػػي 
يث أف مستوى الزيادة في عدد المسػتوطنيف الييػود فػي فقط، بح 1301% خالؿ عاـ 4الضفة الغربية بنسبة 
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الضػػػفة يبمػػػغ اآلف ثالثػػػة أضػػػعاؼ النسػػػبة داخػػػؿ إسػػػرائيؿ، كمػػػا تشػػػير معطيػػػات مكتػػػب اإلحصػػػاء المركػػػزي 
اإلسرائيمي، أي إف السمطة الفمسطينية تسيـ في الواقع في تيويد الضفة الغربية عبر تواصؿ التعػاوف األمنػي 

 مع االحتالؿ.
 

 صاديات المستوطناتتعزيز اقت
لـ يسيـ تعاوف السمطة الفمسطينية األمني فقط في تحويؿ المسػتوطنات إلػى بيئػة جاذبػة لمييػود، بػؿ إنػو بػات 

 يمعب دورا مركزيا في تعزيز اقتصاديات المستوطنات.
وؿ سػػبتمبر/أيم 13ويكفػػي أف نشػػير ىنػػا إلػػى مػػا جػػاء فػػي التحقيػػؽ الػػذي نشػػره موقػػع "ولػػال" اإلسػػرائيمي بتػػاريخ 

، والذي يشير إلى أف المستوطنات الييودية أصػبحت تحتكػر نسػبة كبيػرة مػف السػياحة الداخميػة، بفعػؿ 1302
 الدور الذي تمعبو السمطة الفمسطينية في تحسيف البيئة األمنية لممستوطنات.

ب وبفضؿ تحسػف البيئػة األمنيػة تحػوؿ المجمػع الصػناعي "بركػاف"، القريػب مػف مسػتوطنة "أرئيػؿ"، شػماؿ غػر 
الضفة الغربية إلى واحد مف أىػـ التجمعػات الصػناعية فػي إسػرائيؿ، وتوسػعت مجاالتػو، حيػث أف المزيػد مػف 
المستثمريف الييود باتوا يتجيوف لتدشيف مصانع في المنطقة، مع العمـ إف ىذا التجمع قد أصابو الشمؿ أثنػاء 

 اندالع انتفاضة األقصى.
 

 مكافأة المستوطنيف
صابة إحدى المستوطنات بالقرب مف راـ اهلل، شػنت بعد مقتؿ اثنيف مف ج نود االحتالؿ في الخميؿ وقمقيمية وا 

األجيزة األمنية التابعػة لمسػمطة الفمسػطينية مػؤخرا حممػة اعتقػاالت واسػعة النطػاؽ فػي صػفوؼ قػادة وعناصػر 
 حركتي حماس والجياد اإلسالمي.

وىػػذه الحػػوادث، فػػإف السػػمطة الفمسػػطينية وبنػػاء وعمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو لػػـ تثبػػت أيػػة صػػمة بػػيف ىػػذيف التنظيمػػيف 
 عمى إمالءات إسرائيؿ شنت ىذه الحممة خشية أف يكوف قد تشكؿ تنظيـ مقاـو جديد في الضفة الغربية.

إف مػػا يثيػػر المػػرارة فػػي سػػموؾ السػػمطة الفمسػػطينية حقيقػػة أنيػػا تبػػدي كػػؿ ىػػذا الحػػرص عمػػى أمػػف المسػػتوطنيف 
يرة الجرائـ التي ينفذونيا ضد الفمسطينييف في الضفة الغربية، والتي تتراوح الييود في الوقت الذي تعاظمت وت

حراؽ مساجدىـ.  بيف االعتداءات عمى األىالي ومياجمة بيوتيـ وا 
مسػػجدا، ناىيػػؾ عػػف قيػػاميـ بتجريػػؼ الكػػرـو واقػػتالع  01وقػػد وصػػؿ عػػدد المسػػاجد التػػي أحرقػػت حتػػى اآلف 

 أصدرىا حاخامات عمى صمة وثيقة باالئتالؼ الحاكـ. األشجار، وتسميـ اآلبار، بناء عمى فتاوى
فمػػثال أصػػدر الحاخػػاـ دوؼ ليئػػور فتػػوى تبػػيح لممسػػتوطنيف سػػرقة زيتػػوف الفمسػػطينييف، وليئػػور ىػػو المرجعيػػة 

 الدينية لحزب "البيت الييودي"، ثالث أكبر األحزاب في االئتالؼ الحاكـ الذي يقوده نتنياىو.
% مػػف الشػػكاوى التػػي يرفعيػػا الفمسػػطينيوف فػػي الضػػفة الغربيػػة ضػػد 83قػػة إف والمفارقػػة ذات الداللػػة ىػػي حقي

المستوطنيف يتـ إغالقيا، ىذا في الوقت الذي تدفع فيو قيادة السمطة الفمسػطينية ضػريبة كالميػة عبػر التنديػد 
 بجرائـ المستوطنيف، بينما ىي تفعؿ كؿ ما في وسعيا مف أجؿ تأمينيـ.

 
 إغراء الصهاينة بالتطرؼ

دلؿ تاريخ الصراع مع الكياف الصػييوني عمػى أف النخػب اإلسػرائيمية الحاكمػة ال تبػادر إلػى تبنػي الحمػوؿ  لقد
 السياسية عندما يكوف ىناؾ استقرار أمني.
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كانػت إسػرائيؿ تسػتخؼ بكػؿ المبػادرات  0876وحتى اندالع االنتفاضة األولى أواخػر عػاـ  0856فمنذ العاـ 
نييف، وفقط بعد اندالع االنتفاضة وتكبػد المجتمػع الصػييوني أثمانػا باىظػة، الداعية لحؿ الصراع مع الفمسطي

 تعاظمت الدعوات داخؿ إسرائيؿ لحؿ الصراع سمميا.
وىذا ما يحدث اآلف، حيث إنو بفضؿ اليدوء األمنػي توقفػت عمميػات المقاومػة بشػكؿ شػبو تػاـ بفضػؿ تعػاوف 

ا أسػػيـ فػػي إضػػفاء مزيػػد مػػف التطػػرؼ عمػػى مواقػػؼ السػػمطة الفمسػػطينية فػػي تعقػػب قادتيػػا وعناصػػرىا، وىػػذا مػػ
 الحكومة اإلسرائيمية.

وقد وجد ىذا التطرؼ تعبيره األوضح في خطاب رئيس الوزراء الصييوني بنياميف نتنياىو مؤخرا فػي جامعػة 
 "بار إيالف"، والذي يعتبر أكثر الخطابات التي ألقاىا يمينية وتطرفا منذ أف بدأ حياتو السياسية.

نتنيػػاىو السػػمطة بػػأف االعتػػراؼ بييوديػػة إسػػرائيؿ ىػػو شػػرط إلنجػػاز أي تسػػوية، مػػع العمػػـ أف قبػػوؿ  لقػػد أنػػذر
 الفمسطينييف بذلؾ يعني تنازليـ المسبؽ عف حؽ العودة.

لػػى جانػػب ذلػػؾ، فػػإف نتنيػػاىو يطالػػب السػػمطة بالموافقػػة عمػػى كػػؿ الترتيبػػات التػػي تػػرى إسػػرائيؿ أنيػػا تحقػػؽ  وا 
 أمنيا.

تنيػاىو لػـ يقػدـ تفاصػيؿ حػوؿ ماىيػة طمبػو ىػذا، إال أف وزيػر اإلسػكاف الصػييوني أوري وعمى الرغـ مػف أف ن
أرئيؿ قػد أوضػح أف الترتيبػات األمنيػة تعنػي عمميػا إبقػاء السػيطرة اإلسػرائيمية عمػى كػؿ الضػفة الغربيػة )موقػع 

 (.1302-03-1القناة السابعة، 
جميػع أرجػاء الضػفة الغربيػة وتشػرؼ عمػى دفػع وفي الوقت ذاتو، فػإف إسػرائيؿ تواصػؿ بنػاء المسػتوطنات فػي 

مشاريع تيويد القدس قدما، بيدؼ إنجاز مشروع "القدس الكبػرى"، اليػادؼ إلػى زيػادة عػدد الييػود فػي المدينػة 
 المقدسة ومحيطيا إلى مميوف نسمة.

لقػػد وصػػػؿ األمػػػر بػػػبعض وزراء نتنيػػػاىو ونػػواب حزبػػػو إلػػػى حػػػد أف أصػػػبح كػػؿ مػػػا يعنػػػييـ ىػػػو تنظػػػيـ وقيػػػادة 
عمميػػػات مداىمػػػة لممسػػػجد األقصػػػى بغػػػرض اسػػػتفزاز الفمسػػػطينييف ومحاولػػػة إرسػػػاء حقػػػائؽ جديػػػدة فػػػي أولػػػى 
القبمتيف، بؿ إف الوزير أوري أرئيؿ خالؼ قرار حكومتو وقاـ بالصالة فوؽ المسجد األقصى، في خطوة قصػد 

 منيا دعوة بقية الييود لالقتداء بو.
لحاكـ يعكفوف عمى صياغة مشروع قانوف يدعو إلػى تقسػيـ أوقػات وفي الوقت ذاتو، فإف نوابا مف االئتالؼ ا

الصػػالة فػػي المسػػجد األقصػػى بػػيف الييػػود والمسػػمميف، بحيػػث يحظػػر عمػػى المسػػمميف دخػػوؿ المسػػجد خػػالؿ 
 صموات الييود، كما ىو الحاؿ عميو في المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ.

ألمنػػي مػػع إسػػرائيؿ يسػػيـ فػػي تيويػػد الضػػفة الغربيػػة لقػػد بػػات فػػي حكػػـ المؤكػػد أف تعػػاوف السػػمطة الفمسػػطينية ا
ويعزز المشروع االسػتيطاني والتيويػدي ويغػري الصػياينة بتبنػي مواقػؼ أكثػر تطرفػا مػف الصػراع، فيػؿ يعقػؿ 
أف عبػػػاس الػػػذي يػػػدعي تمثيػػػؿ الشػػػعب الفمسػػػطيني ىػػػو الػػػذي يسػػػيـ أكثػػػر مػػػف أي طػػػرؼ آخػػػر فػػػي تصػػػفية 

 قضيتيـ؟
 18/03/1302، الجزيرة نت، الدوحة

 
 وعقدة الحقوؽ العربية "إسرائيؿ"اليسار واليميف في  45

 نبيؿ السيمي
كثيػػرة ىػػي المقػػاالت والتحمػػيالت السياسػػية التػػي وصػػفت األحػػزاب اليسػػارية فػػي إسػػرائيؿ بأنيػػا حمامػػة سػػالـ، 
 -وبناء عمى ذلؾ انحاز عدد كبير مف المحمميف العرب إلى فكرة ضرورة تبوؤ اليسار سدة الحكـ في اسرئيؿ 
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وذلػؾ عمػى رغػـ مػرور  - 0866فػي انتخابػات الكنيسػت فػي صػيؼ عػاـ « الميكود»خاصة بعد فوز حزب وب
أكثػػػر مػػػف خمسػػػة وسػػػتيف عامػػػًا عمػػػى قيػػػاـ إسػػػرائيؿ، وعػػػدـ حصػػػوؿ الفمسػػػطينييف عمػػػى أي حػػػؽ مػػػف حقػػػوقيـ 

و فػي الوطنية، بؿ عمى العكس مف ذلؾ تفاقمت ظاىرة العنصرية ضد الفمسطينييف سواء في داخؿ إسػرائيؿ أ
الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة، وتؤكػػد القػػوانيف العنصػػرية اإلسػػرائيمية التػػي استصػػدرت خػػالؿ السػػنوات األخيػػرة 

 ذلؾ.
قد يكوف تحذير الكاتب اإلسرائيمي سػامي ميخائيػؿ فػي نػدوة عقػدت فػي جامعػة حيفػا قبػؿ فتػرة وجيػزة، مػف أف 

انتقػػػػد مسمسػػػػؿ التشػػػػريعات العنصػػػػرية فػػػػي تنػػػػامي العنصػػػػرية اإلسػػػػرائيمية قػػػػد يجعػػػػؿ إسػػػػرائيؿ ظػػػػاىرة عػػػػابرة، و 
، قد يكوف ذلؾ مدخاًل لتوصػيؼ اليسػار اإلسػرائيمي، «يسار صالونات»الكنيست، وقاؿ إف اليسار اإلسرائيمي 

فػػي إطػػار األطيػػاؼ السياسػػية المخمفػػة. ويالحػػظ المتػػابع لتحػػوالت المشػػيد اإلسػػرائيمي، انػػو بعػػد انعقػػاد مػػؤتمر 
، بات مف الصعوبة بمكاف توصػيؼ األحػزاب اإلسػرائيمية. فػإذا 0880وبر( مدريد في شير تشريف االوؿ )أكت

كػػػػاف المعيػػػػار الرئيسػػػػي ليػػػػذا التحديػػػػد ىػػػػو البػػػػرامج السياسػػػػية ليػػػػذه األحػػػػزاب وبنودىػػػػا الخاصػػػػة بالسػػػػالـ مػػػػع 
الفمسطينييف، فإف تحوالت كثيػرة طػرأت عمػى ىػذه البػرامج ممػا أضػاؼ صػعوبة أخػرى عمػى التوصػيؼ، حيػث 

، وبالتحديػػد فػػي 0882عػػركتيف االنتخػػابيتيف المتػػيف تمتػػا اتفاقػػات أوسػػمو فػػي ايمػػوؿ )سػػبتمبر( حػػدث خػػالؿ الم
، وكػػذلؾ انتخابػػات الكنيسػػت التػػي أجريػػت فػػي 0885انتخابػػات الكنيسػػت التػػي أجريػػت فػػي شػػير أيػػار )مػػايو( 

أحػزاب اليمػيف  نزوح كبير ليذه البرامج نحو وسط الساحة الحزبية السياسية، سواًء مػف ِقبػؿ 0888شير أيار 
، الرافعػػة لمػػواء عػػدـ التنػػازؿ عػػف أجػػزاء مػػف أرض إسػػرائيؿ الكبػػرى، أو مػػف أحػػزاب اليسػػار «الميكػػود»بزعامػػة 

 بزعامة العمؿ التي تتبنى بدرجات متفاوتة خيار دولتيف لشعبيف في حدود متعارؼ عمييا.
رائيؿ بمثابػػة انقػػالب فػػي إلػػى الحكػػـ فػػي إسػػ 0881اعتبػػر متػػابعوف عػػودة حػػزب العمػػؿ ومعسػػكر اليسػػار عػػاـ 

المشػػيد السياسػػي، بعػػد خمسػػة عشػػر عامػػًا مػػف حكػػـ اليمػػيف. مػػا لبػػث اليمػػيف أف انتػػزع الحكػػـ فػػي انتخابػػات 
بزعامة اييػود بػاراؾ، فيمػا اعتبرتػو بعػض أوسػاط إسػرائيمية  0888، ثـ عاد اليسار ثانيًة في انتخابات 0885

 الفمسطينييف.في حينو فرصة تاريخية لمتوصؿ إلى حؿ تاريخي مع 
، يمحػػػظ 1302وحتػػػى اآلف مػػػع نيايػػػة عػػػاـ  1333أيمػػػوؿ مػػػف عػػػاـ  17وبعػػػد انػػػدالع انتفاضػػػة األقصػػػى فػػػي 

المتػػابع غيابػػًا شػػبو تػػاـ لمعسػػكر اليسػػار اإلسػػرائيمي، األمػػر الػػذي دفػػع كثيػػريف مػػف المحممػػيف السياسػػييف إلػػى 
سػتمراره، فيمػا ذىػب آخػروف إلػى أبعػد مػف التساؤؿ عف األسباب الكامنة وراء ىذا الغيػاب، والمػدة المرشػحة ال

 ذلؾ، حيف تنبأوا بتالشي اليسار اإلسرائيمي، أو ما يسمى معسكر السالـ مف المشيد السياسي اإلسرائيمي.
ومف األىمية اإلشارة إلى وجود لبس أحيانًا بيف مفيوـ اليسار اإلسرائيمي وقوى السالـ، فمفيوـ اليسار أوسع، 

حػػػدى مكونػػػات معسػػػكر اليسػػػار، وتصػػػنؼ بيسػػػار اليسػػػار وفػػػؽ المعيػػػار الرئيسػػػي حيػػػث تعتبػػػر قػػػوى السػػػالـ إ
. فمف ينادي 0856حزيراف )يونيو(  4لمتصنيؼ، وىو الموقؼ مف مستقبؿ األراضي الفمسطينية المحتمة منذ 

ـ بإعادة ىذه المناطؽ كاممة إلى السيادة الفمسطينية وعػدـ االحتفػاظ بيػا، أو ضػميا إلػى إسػرائيؿ مقابػؿ السػال
ينطبؽ عميو تحديد قوى السالـ وىي يسار اليسار. وما يزيد مف صعوبة تحديد قوى السالـ في إسػرائيؿ وفػؽ 
ىذا المفيوـ ىو مفيوـ السالـ لدى القوى واألحػزاب اإلسػرائيمية. فمػف المعػروؼ أف قػادة إسػرائيؿ منػذ احػتالؿ 

يمارسوف فيو أعمااًل عدوانية ضػد سػكاف الضفة والقطاع، ينادوف بتحقيؽ السالـ مع العرب، في الوقت الذي 
األراضػػي الفمسػػطينية والعربيػػة المحتمػػة، والنشػػاط االسػػتيطاني المحمػػوـ خػػالؿ فتػػرة حكمػػي العمػػؿ والميكػػود فػػي 
عمػػؽ الضػػفة الغربيػػة وفػػي قمػػب مدينػػة القػػدس، دالػػة كبػػرى عمػػى ذلػػؾ. ومػػا زاد مػػف صػػعوبة ىػػذا التحديػػد، أف 
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ـ بػػيغف، كػػاف أوؿ مػػف وقػػع اتفػػاؽ سػػالـ مػػع دولػػة عربيػػة، ىػػي مصػػر، حػػزب الميكػػود اليمينػػي بزعامػػة منػػاحي
 وانسحب مف شبو جزيرة سيناء، وىو ما لـ يفعمو حزب العمؿ زعيـ معسكر السالـ.

أما بالنسبة الى مفيوـ السالـ اإلسرائيمي مع الفمسطينييف، حيث جوىر الصراع، فاعتماد معيار ىنػا، يسػتبعد 
أو يسػػار اليسػػار، مجموعػػة كبيػػرة مػػف القػػوى السياسػػية، تبػػدأ مػػف أقصػػى مػػف دوف جػػداؿ مػػف معسػػكر السػػالـ 

يميف الساحة الحزبية وتنتيي بصقور حزب العمؿ، وىي القوى التي عبرت في شكؿ أو آخر عف الرغبػة فػي 
االحتفاظ باألراضي الفمسطينية المحتمة ميما اختمفت المشاريع واألطروحات التي تطرح ليذه األراضػي، مثػؿ 

لػػػذاتي، أو اإلدارة المدنيػػػة، أو الضػػػـ الفػػػوري، أمػػػا إذا اعتمػػػدنا معيػػػارًا آخػػػر أكثػػػر اقترابػػػًا مػػػف جػػػوىر الحكػػػـ ا
المسألة، باعتبار أف تحقيؽ السالـ ال يتـ إال بتجسيد طموحػات الشػعب الفمسػطيني فػي إقامػة دولػة فمسػطينية 

ف القدس المحتمػة، لرأينػا أف قػوى ذات سيادة كاممة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتيا الجزء الشرقي م
السػػالـ ىػػذه تتراجػػع، لتنحصػػر فػػي بعػػض األحػػزاب الصػػغيرة، إضػػافة إلػػى شخصػػيات ىامشػػية، مػػف دوف أف 

 يكوف ليا وزف أو تأثير يذكر في أحزابيا.
إف مػرور أكثػر مػف عشػػريف عامػًا عمػى اتفاقػػات اوسػمو، مػف دوف حصػوؿ الفمسػػطينييف عمػى أي مػف حقػػوقيـ 

مػػػف دوف شػػػؾ أنػػػو ال توجػػػد فجػػػوات كبيػػػرة فػػػي الػػػرؤى بػػػيف األطيػػػاؼ السياسػػػية اإلسػػػرائيمية  الوطنيػػػة، يثبػػػت
المختمفة، ناىيؾ عف مواقؼ األحزاب اإلسرائيمية المتقاربة إلى حػد كبيػر، إزاء مسػتقبؿ القضػايا الجوىريػة فػي 

التػي تعتبػر المعمػـ إطار القضية األـ، وفػي المقدمػة منيػا قضػية القػدس، والالجئػيف والحػدود، والمسػتوطنات، 
 األساسي مف معالـ احتالؿ األراضي الفمسطينية.

ويبقى القوؿ إف ثمة تحوالت سريعة وتشظيات شيدتيا وتشيدىا األحػزاب اإلسػرائيمية، فثمػة كتػؿ وشخصػيات 
شػػكمت أحزابػػًا أو انضػػمت إلػػى أحػػزاب، وبغػػض النظػػر عػػف تصػػنيفات األحػػزاب يسػػارية، يمينيػػة، أو مسػػميات 

بو إجمػػاع عمػػى اسػػتمرار االحػػتالؿ لألراضػػي الفمسػػطينية، فضػػاًل عػػف تفػػاقـ ظػػاىرة العنصػػرية أخػػرى، ىنػػاؾ شػػ
 ضد األقمية العربية في أرضيا.

 23/03/1302، الحياة، لندف
 
 

 المشاكؿ الستة الكبرى لتصدير الغاز اإلسرائيمي 46
 آفي بار ائيمي

ي اكتشػػؼ فػػي شػػواطيء اسػػرائيؿ شػػيرا مػػف رفػػع توصػػيات لجنػػة تسػػيمح لتصػػدير الغػػاز الطبيعػػي الػػذ 03بعػػد 
فػي المائػة  33اعػدت التربػة النظاميػة التػي تمكػف مػف تصػدير  –وأربعة اشير مف تبني الحكومة الجزئي ليا 

مػػف احتياطػػات الغػػاز االسػػرائيمية بعػػد أف ردت ىيئػػة موسػػعة مػػف قضػػاة المحكمػػة العميػػا التماسػػيف رفعػػا ضػػد 
 عممية قرار التصدير في الحكومة.

ومػػف غيػػر المسػػتبعد أف يتطمػػب تػػدخؿ المحكمػػة  –إلػػى تصػػدير الغػػاز عمميػػا ال يػػزاؿ بعيػػدا  يػػرى أف الطريػػؽ
مجددا وتجاوز صراعات إدارية وعامة غير بسيطة. عمميا، اآلف فقط ستتفرغ األطراؼ لحؿ المشاكؿ المعقدة 

ؽ لنقػاش قػاس التي تأجمت "إلى ما بعد المحكمة". وابتداء مف اتخػاذ قػرار التصػدير فػي الحكومػة، شػؽ الطريػ
 ومعقد حقا في شكؿ التصدير.

 
 . الشراكة في تمار ضد تفضيؿ الفيتاف؟0
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المعنى العممي لتصدير الغاز مف إسرائيؿ ىو تصدير غاز بئر الفيتاف. التغيير األساس والوحيد تقريبا الذي 
الغػاز فيػو وحفػظ  –أدخمتو الحكومة عمى توصيات لجنػة تسػيمح ىػو اسػتثناء بئػر تمػار مػف نمػوذج التصػدير 

فػي المائػة مػف الغػاز الػذي اكتشػؼ فيػو ويحتػؿ  64ألغراض االقتصاد، بينما يمكف لالفيتاف أف يصدر حتػى 
يسػرمكو  –وىكػذا فػاف الشػراكة فػي تمػار التػي ليسػت ديمػؾ ونوبػؿ  –معظـ المخصص المسموح بو لمتصدير 

مصالحيا. وحسب التقػديرات فإنيػا تنظر بسمبية إلى تفضيؿ بئر الفيتاف عمى  –في المائة(  22وألوف غاز )
تسػػتعد ىػػذه األيػػاـ الف ترفػػع بنفسػػيا التماسػػا إلػػى محكمػػػة العػػدؿ العميػػا ضػػد ترتيػػب التصػػدير الػػذي اقػػر فػػػي 

الػى  033الحكومة، بزعـ التمييز المرفوض. وذلؾ الف كمية الغاز التي تركت ليا لمتصدير قمصت جدا مػف 
 مميار متر مكعب فقط. 13

دعوا باف تمار مولػت منػذ االف مػف خػالؿ سمسػمة عقػود تطػويره ونالػت تسػييالت فػي قػانوف في وزارة الطاقة ا
شاشنسكي وانو يجب حفظو بصفتو بئرا استراتيجيا يوجو الى احتياجات االقتصاد فقط، في ضوء التقدير باف 

زؿ عػف حقيمػا معظـ الغاز الكامف في الفيتاف سيوجو الى التصدير. غير أف يسرمكو وألوف ال تعتزماف التنا
 بسرعة وستطمباف استنفاذ االجراءات القانونية قبؿ تطبيؽ أي ترتيب، حتى لو اعاؽ ىذا التصدير.

 
 . مف عمى االطالؽ يممؾ الفيتاف؟1 

حتػى يومنػا ىػذا، بعػد ثػالث سػنوات مػف اكتشػافو، لػيس واضػحا بعػد قانونيػا مػف ىػـ فػي واقػع االمػر اصػػحاب 
قضػػت سػػمطة القيػػود التجاريػػة بػػاف الشػػراكة فػػي مشػػروع  1300ي ايمػػوؿ الفيتػػاف ومػػا ىػػي تركيبػػة الممكيػػة. فػػ

تعمػؿ  –فػي المائػة(  04في المائة( وريتسػيو ) 33في المائة(، نوبؿ انيرجي ) 34مجموعة ديمؾ ) –التنقيب 
تحت تسوية مكبمة فييا ما يمس بالمنافسة في سوؽ الغاز. الخمفية ليذا القوؿ ىي الشراكة االستراتيجية التي 

 مورت بيف ديمؾ ونوبؿ، ونتيجة ليا فانيما تممكاف اليـو تقريبا كؿ احتياطات الغاز الطبيعي في اسرائيؿ.تب
وقػػػد اسػػػتدعيت الشػػػراكة فػػػي بئػػػر الفيتػػػاف الػػػى اجػػػراء اسػػػتماع فػػػي اطػػػاره حػػػاولوا اقنػػػاع المسػػػؤوؿ عػػػف القيػػػود 

، ولكػػف لػػـ يتخػػذ منذئػػذ أي 1301التجاريػػة، ديفيػػد غيمػػو، االمتنػػاع عػػف االعػػالف. وانتيػػى االسػػتماع فػػي ايػػار 
قػػرار. ويعػػود سػػػبب التػػأخير الػػى جممػػػة القيػػود القانونيػػة التػػػي تمارسػػيا الشػػراكة عمػػػى سػػمطة القيػػود، وتخػػػوؼ 
السمطة مف أف يؤدي االعالف عف تسوية مكبمة بديمؾ ونوبؿ الػى التوجػو الػى الييئػات القضػائية وجػر الدولػة 

 ير البئر.نحو اجراء قانوني طويؿ يعرقؿ جوىريا تطو 
ويفضػؿ الطرفػػاف االمتنػػاع عػػف االجػػراء القضػػائي، ولكػػف ميػزاف الرعػػب ىػػذا بينيمػػا أدى الػػى نػػزاؿ يتمثػػؿ بمػػف 
يتراجع أوال بينمػا يمعػب الػزمف فػي طػالح الطػرفيف. وأمػاـ المسػؤوؿ كػاف بػديالف صػعباف نسػبيا: االوؿ، تقسػيـ 

بمعنػى تسػويؽ نصػيب  –شراكة بػ "بيع كؿ عمى حده" البئر والزاـ ديمؾ ونوبؿ ببيع نصيبيما؛ والثاني، الزاـ ال
كؿ شريؾ بالغاز عمى نحو منفصؿ في السوؽ المحمية والبيع المشترؾ لمتصدير فقط. وقػد تأجػؿ الحسػـ بػيف 

 البديميف المرة تمو االخرى والحؿ ال يبدو في االفؽ.
 
 . مف سيموؿ التصدير؟2

في المائة في صػالح كبػرى شػركات الطاقػة  23يفيا بػ اتفقت شركة الفيتاف عمى تخف 1301في كانوف االوؿ 
مميار دوالر. وكاف يفترض بالصفقة اف توقع نيائيػا حتػى نيايػة شػباط، غيػر  1.4االسترالية "ود سايد" مقابؿ 

أف توصيات لجنػة تسػيمح لػـ تكػف قػد أقػرت بعػد. وبعػد أف أقػرت الحكومػة تصػدير الغػاز، امتنعػت "ود سػايد" 
ى، بػدعوى أف المحكمػة قػد تغيػر القػرار. واقتػبس أمػس عػف النػاطؽ بمسػاف "ود سػايد" أف مف دفع الدفعة االولػ
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قػػرار المحكمػػة "يضػػيؼ يقينػػػا عمػػى السياسػػة التػػػي ال أساسػػيا أقػػيـ عػػرض االسػػػتثمار. وبالتػػالي فقػػد يسػػػتأنؼ 
موقػؼ قػوة، االتصاؿ بيف الطرفيف في االياـ القريبػة القادمػة. وتػأتي شػراكة الفيتػاف الػى ىػذه االتصػاالت مػف 

غير أنيما منقسمتاف مف حيث التزاميما بالصفقة. فديمؾ مثال لـ تستطب منذ البدايػة الخيػار االسػترالي الػذي 
سػعت إليػػو نوبػػؿ أساسػا. وفػػي ضػػوء احتياجػات التمويػػؿ اليائمػػة لتنميػة مشػػروع التصػػدير والحاجػة لزبػػوف قػػوي 

 تخفيؼ ممكيتيا.اضطرت ديمؾ إلى التسميـ بدخوؿ "ود سايد" مع  –خمؼ البحر 
 
 . كيؼ نصدر الغاز؟3

يفيد استعراض عناويف الصػحؼ فػي السػنتيف األخيػرتيف بػاف الغػاز فػي الفيتػاف قػد بيػع لكػؿ أطػراؼ المعمػورة 
ومشػػبؾ بػػانبوب معقػػد لنصػػؼ دوؿ الحػػوض الشػػرقي لمبحػػر المتوسػػط. إمػػا عنػػدما تنتقػػؿ األمػػور إلػػى المجػػاؿ 

 صيؿ السبؿ لتصدير الغاز.العممي فسيتطمب مف الجميع الدخوؿ في تفا
وحسب التقديرات فقد انتبيت الشراكة والحكومة إلى الفرص الضئيمة إلقامة مشروع تصدير بػري فػي إسػرائيؿ 
أو فػػي قبػػرص. فإقامػػة منشػػأة كبػػرى لمعالجػػة الغػػاز وتحويمػػو إلػػى سػػائؿ عمػػى أرض بمسػػاحة ألػػؼ دونػػـ عمػػى 

ائـ؛ فالنتػػائج مخيبػػة اآلمػػاؿ نسػػبيا لبئػػر افروديػػت فػػي األقػػؿ فػػي شػػواطئ إسػػرائيؿ تبػػدو خياليػػة فػػي الواقػػع القػػ
القبرصي بردت ىي أيضا جدوى إقامة مصاؼ لتحويؿ الغاز إلى سائؿ وتصػديره جنػوب الجزيػرة  01حوض 

التػػي تعػػاني عمػػى أي حػػاؿ مػػف ارض اشػػكالي فػػي األسػػواؽ مػػف اعتػػراض قػػاطع مػػف جػػاف جيػػاز  –المجػػاورة 
نػػاؾ. وىكػػذا مػػف المتوقػػع لشػػراكة الفيتػػاف أف تبحػػث فػػي األسػػابيع األمػػف عمػػى ضػػخ الغػػاز اإلسػػرائيمي إلػػى ى

القريبة القادمة في صػيغة مػف مػرحمتيف لتصػدير الغػاز، والفحػص المعمػؽ لفػرص جػدواه. فػي المػدى الفػوري، 
يدور الحديث عف تصدير الغاز في أنبػوب إلػى تركيػا. مثػؿ ىػذا المشػروع يحظػى بتأييػد مػف حكومػة إسػرائيؿ 

سياسية. بالمقابؿ فاف االقتصاد التركي عطش لمغاز الرخيص بينما يستورد اليـو الغاز  –ية العتبارات جغراف
بؿ السػتيراد الغػاز المسػيؿ مػف دوؿ شػماؿ أفريقيػا  BTUدوالر لممميوف  03 -00اإليراني أو الروسي بسعر 

 بسعر مضاعؼ.
مميػار متػر مكعػب مػف  03 – 7وحسب التقػديراف، فػاف أنبػوب تحػت بحػري إلػى جنػوب تركيػا يمكػف أف يػورد 

، األمػر الػذي يجػر اىتمامػا اسػتراتيجيا كبيػرا مػف جانػب  BTUدوالر لممميػوف  8 – 6الغاز في السنة بسػعر 
السياسػػية وتبديػػد الشػػكوؾ األمريكيػػة لنوبػػؿ انيرجػػي، بحػػث  –األتػػراؾ. ومػػف اجػػؿ تعريػػؼ المخػػاطر الجغرافيػػة 

شػػروع الحسػػاس. وحسػػب ىػػذا النمػػوذج، تبيػػع الشػػراكة نمػػوذج يقمػػص قػػدر اإلمكػػاف تعػػريض شػػراكة الفيتػػاف لمم
الغاز في فـ البئر لتجمع الشركات التركية. وىذه تضمف تمديد األنبوب التحت بحري الذي ينفذه طرؼ ثالث 

 الفرنسية. EDFااليطالية أو  ENIشركة أوروبية رائدة مثؿ  –
منػػوط ومعمػػؽ عمػػى خيػػوط العالقػػات  ولكػػف ىػػذا النمػػوذج ال يػػزاؿ مشػػروطا بشػػبكة موافقػػات تتجػػاوز الحػػدود،

الميتزة بيف إسرائيؿ وتركيػا، ومطمػوب لػو إسػناد مػف االتحػاد األوروبػي والواليػات المتحػدة، المػذيف ال يسػارعاف 
بشكؿ خاص إلى الدخوؿ في مواجيات مع روسػيا. وذلػؾ كػوف الشػركة الروسػية لمغػاز تػرى فػي دخػوؿ الغػاز 

 اشرا عمى احتكارىا توريد الغاز الى أوروبا.مف البحر المتوسط إلى تركيا تيديدا مب
ذا ما حمت ىذه العقدة، فاف كمفة تنمية الفيتاف وتمديد األنبوب إلى تركيا كفيمة أف تبمغ نحو  مميار دوالر  4وا 

وتستغرؽ نحو ثالث سنوات. إما إمكانية المداخيؿ مع إطػالؽ المشػروع فكفيمػة بػاف تبمػغ لمشػراكة فػي الفيتػاف 
مميار دوالر. وىذا الضخ سيضع ليػا األسػاس المػالي الػالـز لممرحمػة الثانيػة مػف مشػروع  3 – 2بمبمغ سنوي 

 تسييؿ الغاز فوؽ الطوافات. –التصدير 
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 . كـ ستكوف الضريبة عمى الغاز المصدر؟4

حتػػى لػػو اقػػرت تركيبػػة الممكيػػة النيائيػػة فػػي الفيتػػاف، ووقػػع عقػػد جديػػد مػػع "ود سػػايد" واتفػػؽ عمػػى صػػيغة فنيػػة 
مسػػػألة  –دير، تبقػػػى مفتوحػػػة مسػػػألة عويصػػػة حػػػوؿ الجػػػدوى االقتصػػػادية لتصػػػدير الغػػػاز مػػػف إسػػػرائيؿ لمتصػػػ

مميػػار  013الضػػريبة التػػي سػػتفرض عميػػو. فعمػػى كفػػة الميػػزاف إمكانيػػة مػػداخيؿ ضػػريبية بحجػػـ يصػػؿ حتػػى 
 دوالر.

 
 . ماذا عف الغاز لالحتياجات اإلسرائيمية؟5

الضريبة المناسبة يبقى الصراع األخير والصعب حوؿ شروط  وحتى لو حؿ الخالؼ اإلداري وتقررت شروط
تصدير الغاز المتعمقة بالسوؽ المحمية. وتقرر في الحكومة باف إصدار رخصػة التصػدير يػتـ باشػتراط تمديػد 
أنبػػوب قبػػؿ كػػؿ شػػيء إلسػػرائيؿ. ورغػػـ التػػزاـ الدولػػة بػػذلؾ، فإنيػػا تتػػأخر فػػي تحديػػد موضػػع نػػزوؿ الغػػاز فػػي 

ذلؾ بنفسػيا خطػة تنميػػة البئػر. وىػػذه ىػي إحػدى المسػػائؿ األكثػر صػعوبة فػػي وجػو تصػػدير الفيتػاف، فتػؤخر بػػ
 الغاز مف إسرائيؿ.

 18/03/1302، عكا اوف اليف
 

 عف السجناء دفاع نتنياهو المزدوج اإلفراج 47
 عاموس ىرئيؿ

سػجناء  033ف التسػوية الكاممػة فػي الحقيقػة لالفػراج عػ –إف القسط الثاني مف االفراج عف السجناء االمنيػيف 
ىو الزناد الذي يمسؾ بو رئيس الوزراء بنياميف نتنيػاىو كػي يتحقػؽ مػف أف القنبمػة اليدويػة  –في اربع مراحؿ 

لف تنفجر. إف اسرائيؿ قمقة مػف امكػانيف: تصػعيد أمنػي كبيػر فػي  –مواجية جديدة مع السمطة الفمسطينية  –
 مع السمطة الفمسطينية.الضفة الغربية وأكثر مف ذلؾ انييار التفاوض السياسي 

اذا توقفػػػػت المحادثػػػػات قبػػػػؿ االطػػػػار الزمنػػػػي الػػػػذي حػػػػدده االميركيػػػػوف وىػػػػو تسػػػػعة أشػػػػير، فسػػػػتجدد السػػػػمطة 
الفمسػػػطينية ىجوميػػػا السياسػػػي عمػػػى اسػػػرائيؿ وتحػػػاوؿ أف تنضػػػـ الػػػى عشػػػرات المنظمػػػات الدوليػػػة بعػػػد فشػػػؿ 

 .1300االجراء الفمسطيني السابؽ في االمـ المتحدة في صيؼ 
مسؤوؿ كبير سابؽ في السمطة الفمسطينية كاف لو مؤخرا لقاء غير رسمي مع ضػباط الجػيش االسػرائيمي  قاؿ

في الضفة، قاؿ ليـ ىػذا الكػالـ بصػراحة: إف السػمطة غيػر معنيػة بانتفاضػة اخػرى كثيػرة العنػؼ والمصػابيف. 
تعمميا فػػي المحظػػة التػػي فورقػػة المعػػب الرئيسػػة الموجػػودة فػػي يػػدىا ىػػي النضػػاؿ الدبموماسػػي فػػي العػػالـ وستسػػ

يتوقؼ فييا التفاوض، وقد ضغطت الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي عمى الفمسطينييف الى االف لالمتنػاع 
عػػف ذلػػؾ لكػػف تفجيػػر المحادثػػات سػػيجعؿ مػػف الصػػعب عمييمػػا االسػػتمرار فػػي فعػػؿ ذلػػؾ ويجعػػؿ اسػػرائيؿ فػػي 

 موقع غير مريح في الساحة الدولية.
السمطة الفمسطينية، محمود عباس، يتمقى مرة في كؿ شيريف قسطا آخر مػف االفػراج عػف لكف ما بقي رئيس 

السػجناء فػاف احتمػػاالت أف ينيػار التفػػاوض ضػعيفة. ويكسػػب نتنيػاىو بػذلؾ زمنػػا يسػتغؿ ايضػػا لبنػاء وحػػدات 
 سكنية اخرى في المناطؽ دوف معارضة حقيقية مف الفمسطينييف.

بيتنػػا الػػذيف حػػاولوا فػػي يػػـو االحػػد منػػع االفػػراج بػػإجراء ىزلػػي فػػي المجنػػة إف وزراء البيػػت الييػػودي واسػػرائيؿ 
الوزاريػػة لمتشػػريع، يعرفػػوف ىػػذا الواقػػع جيػػدا. وكػػاف الخيػػار ليػػـ فػػي الصػػيؼ االخيػػر لكػػف الػػوزراء خمصػػوا الػػى 
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 استنتاج أف اسػتمرار البنػاء فػي المسػتوطنات أىػـ عنػدىـ مػف منػع االفػراج عػف "قتمػة" فمسػطينييف. وقػد أصػبح
ندميـ اآلف متأخرا كثيرا. فنتنياىو ال يستطيع التراجع عف التزاماتو لمسمطة ولالميركييف في األساس كما فيػـ 
جيػػدا وزيػػرا الميكػػود جػػدعوف سػػاعر وليمػػور لفنػػات فػػي كالميمػػا فػػي الجمسػػة يػػـو االحػػد. وليػػذا مػػا لػػـ تحػػدث 

غـ االحتجػاج فػي الحكومػة وتظػاىرات عممية دراماتية تحػرؽ أوراؽ المعػب سػيفرج عػف السػجناء فػي الموعػد بػر 
 الشوارع.

ولضماف أف تستمر المحادثات )برغـ أنو حدث تقدـ ضئيؿ فييا فقط الى اليـو كما نعمـ( ولمنع تصعيد آخر 
لمعنؼ عمى االرض، رتب وزير الخارجية االميركي جوف كيري رزمة مساعدة اخػرى لمفمسػطينييف، فسػيحظى 

ف الدوؿ المانحة برعاية االميركييف وسيأتي نحو مف ربع المبمغ مف قطر مميوف دوالر اخرى م 533عباس بػ 
 التي فضمت أف توجو أكثر تبرعاتيا في السنوات االخيرة الى حكومة حماس المنافسة في قطاع غزة.

إف دعػػوة رئػػيس وزراء حمػػاس اسػػماعيؿ ىنيػػة الػػى انتفاضػػة جديػػدة فػػي خطبػػة لػػو فػػي منتصػػؼ الشػػير كانػػت 
ال الى القطاع. ففي غزة تبذؿ حماس تحت ضغط مصري عنيؼ كػؿ جيػد لالمتنػاع عػف موجية الى الضفة 

صداـ مع الجيش االسرائيمي. ومف المنطػؽ أف نفػرض أف يجػري أنػاس ىنيػة فػي ىػذا الصػباح ايضػا مطػاردة 
 لمطمقي القذيفتيف الصاروخيتيف عمى عسقالف وىذه واقعة نادرة عمى حدود القطاع في االشير االخيرة.

وسائؿ االعالـ وبحػؽ مكانػا واسػعا الحتجػاج العػائالت الثكمػى التػي توشػؾ الحكومػة أف تفػرج عػف "قتمػة" تفرد 
أعزائيا. لكف الدعوى القوية لمعارضي االفراج موجودة في المجاؿ العاطفي واالخالقي. وال يوجد وزف حقيقي 

اب. ألف أكثػر السػجناء المفػرج لمدعاوى االخرى وكأنو يوجػد خطػر أف يعػود السػجناء المفػرج عػنيـ الػى االرىػ
عػػػنيـ قضػػػوا عقوبػػػات طويمػػػة عمػػػى عمميػػػات نفػػػذوىا فػػػي ثمانينيػػػات القػػػرف الماضػػػي وبدايػػػة تسػػػعينياتو، حتػػػى 
اتفاقات اوسمو. واألكثرية الغالبة منيـ مؤيدة لحركة فتح. وىؤالء بحسب مفاىيـ "االرىاب" ىـ شيوخ فتح وىػـ 

ت ليـ أية صمة بميداف "االرىاب" الحالي، وليس ليـ أي عمـ نافع ليس 53الى الػ  34سجناء أعمارىـ بيف الػ 
.  العضاء الشبكات النشيطة في المناطؽ اليـو

يمكف بالطبع أف نتحدث عف المعنى الرمزي المضر لمتنػازؿ االسػرائيمي، لكػف يخيػؿ إلينػا أف ىػذه الػدعوى تػـ 
سجينا فييـ "قتمة" مف حماس  0316و عف استنفادىا في صفقة شاليط قبؿ سنتيف. فبعد أف افرج نتنياىو نفس

ورؤساء شبكات "ارىاب" نشيطة مف االنتفاضة الثانية، ىؿ يوجد اآلف معنػى رمػزي متػراكـ آخػر لالفػراج عػف 
سجناء يتجاوز التنازالت السػابقة؟ والػدعوى االخػرى التػي تػذكر دائمػا تتصػؿ بضػعؼ الػردع االسػرائيمي  033

أف وضػعو قػوي نسػبيا ألف حمػاس كمػا ذكرنػا آنفػا غارقػة فػي مشػكالتيا  المحتمؿ. لكف يبدو اآلف عمػى األقػؿ
 مع مصر.

إف التنسيؽ السياسي واالمني مع مصر واالردف أقوى مما كاف سنيف كثيرة. وحزب اهلل كما يبدو غارؽ كثيػرا 
فػػي الحػػرب االىميػػة فػػي سػػوريا غرقػػا يشػػغمو عػػف المبػػادرة الػػى عمػػؿ موجػػو عمػػى اسػػرائيؿ، فػػورا. وقػػد ضػػعؼ 

لجيش السوري تحت ثقؿ الحرب الفتاكة لمنظمػات المتمػرديف. وفيمػا يتعمػؽ بػآالؼ اعضػاء منظمػات الجيػاد ا
العالمي عمى حدود سوريا وفي سيناء، فإنيـ غير محتاجيف الى تعميالت جديدة لمخػروج فػي عمميػات موجيػة 

موف ذلػػؾ عمػػى كػػؿ عمػػى اسػػرائيؿ. فمػػف المحظػػة التػػي سػػيفرغوف فييػػا مػػف حػػربيـ لجيشػػي سػػوريا ومصػػر سػػيفع
 حاؿ؛ وعمى ذلؾ فاف االفراج عف سجناء فمسطينييف لف يقدـ ولف يؤخر عندىـ.

إف نتنيػػاىو موجػػود فػػي ىػػذه المػػرة فػػي موقػػؼ مػػريح نسػػبيا ليجيػػز فػػي الحكومػػة والجميػػور القسػػط الثػػاني مػػف 
 ائيؿ بيتنا.تسوية السجناء مع السمطة الفمسطينية؛ وال يفترض أف تفشمو معارضات البيت الييودي واسر 
 18/03/1302، هآرتس
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