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 "بركاف غضبيا"تحذر االحتالؿ مف و  ..منظومة تجسس إسرائيمية في غزة تكشؼالقساـ كتائب  .0

سكري لحركة حماس أنيا كشفت منظومة تجسس يستخدميا االحتالؿ أعمنت كتائب القساـ، الجناح الع :غزة
ضد شعبنا، خاصة شرؽ خاف يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدًا وجود حرب خفية متواصمة بيف المقاومة 

: "بفضؿ اهلل 1/11والعدو. وقاؿ أبو عبيدة الناطؽ باسـ "القساـ" في مؤتمر صحفي بغزة مساء يوـ الجمعة 
رة األخيرة مف كشؼ جزء ميـ مف منظومة التجسس التي يستخدميا العدو ضد شعبنا وعونو تمكنا في الفت

 ومقاومتنا في قطاع غزة، وخاصة شرؽ خانيونس وقرب ما يعرؼ بموقع كيسوفيـ".
أف ىذا النجاح شّكؿ صفعة قوية لمعدو الصييوني، متعيدًا بالكشؼ عف "خيوط ىذه العممية  أبو عبيدة وأكد

إذف اهلل"، ولفت إلى أف المنظومة الصييونية تتضمف التجسس عمى شركة االتصاالت في الوقت المناسب ب
الفمسطينية. وشدد عمى أف ىناؾ حربًا خفية متواصمة بيف المقاومة والعدو ال يراىا عموـ شعبنا، وىي ال 

ة عمؿ تتوقؼ، ألف العدو ال يتوقؼ عف إجرامو وعدوانو، والمقاومة وفي طميعتيا كتائب القساـ في حال
حباط عدوانو والتصدي لغطرستو.  متواصؿ ودؤوب إلفشاؿ مخططات العدو وا 

وقاؿ: "بناء عمى ىذه الحرب الخفية واإلنجاز والتقدـ المتواصؿ لممقاومة، جف جنوف العدو وقاـ بالتغوؿ 
إلى أف  عمى أبناء شعبنا، خاصة بعد أف باتت مؤامراتو وأالعيبو ونواياه العدوانية مكشوفة أمامنا، وأشار

العدو حاوؿ ليمة أمس ترميـ جزء مف ىيبتو الضائعة وتسجيؿ إنجاز استعراضي شرؽ خانيونس، فتوغؿ 
مترًا، بثماف جرافات، وثالث دبابات، وحفارات ضخمة، ولـ يضع في  250تحت جنح الظالـ لمسافة 

كميف محكـ أعّدتو  حسبانو بأف مجاىدي القساـ جاىزوف لمتصدي ليذا العدواف، فوقع جنود االحتالؿ في
ليـ كتائب القساـ، فأوقعت فييـ خسائر محققة، اعترؼ العدو بقسوتيا. وقاؿ: "كانت ثمة مف نخبة أبطاؿ 
القساـ عمى موعد مع الشيادة، بعد أف قاتموا بشكؿ فريد، مف مسافة صفر، وقاموا بعمؿ بطولي محكـ ضد 

جاىد: خالد أبو بكرة .. والقائد الميداني المجاىد: محمد جنود العدو وآلياتو، فارتقى منيـ القائد الميداني الم
 المجاىد القسامي: ربيع بركة".و  ...رشيد داود والمجاىد القسامي: محمد عصاـ القصاص

وشدد عمى أف أي توغؿ صييوني أو عدواف عمى أرضنا وشعبنا، لف يمر دوف حساب، وقاؿ: "ستظؿ أرض 
ؾ اآلالؼ مف أمثاؿ ىؤالء الشيداء جاىزوف لمقياـ بواجبيـ، وليعمـ غزة كما كانت دومًا مقبرة لمغزاة، وىنا

 العدو بأّف كشفًا لمحساب تقّدره المقاومة لردعو، وكسر عدوانو".
وأضاؼ "في خضـ معركتنا مع العدو الذي يحاوؿ عبثًا كسر إرادتنا، لف ننشغؿ عف قضايا شعبنا وأمتنا 

رى واالستيطاف، وستظؿ المقاومة حاضرة في صميـ ىذه الرئيسية، المتمثمة في القدس واألقصى واألس
القضايا ، وصاحبة الكممة الفصؿ فييا". وأكد أف كتائب القساـ لف تقبؿ أف يجّوع شعبنا وأف يبقى في الظالـ 
الدامس، وأف يحارب في أبسط حقوقو البشرية، محذرًا مف براكيف غضب قادمة لف يتوقعيا عدٌو وال صديؽ 
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حت ىذا الحصار الظالـ . وختـ بقولو "نعاىد اهلل ثـ شعبنا وأمتنا أف نواصؿ درب الجياد إذا بقي شعبنا ت
 والمقاومة، وأف نظؿ عمى عيد الشيداء، والوفاء لألسرى األحرار .. حتى يأذف اهلل لنا بإحدى الحسنييف".

 1/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
 استقالتو لعباس توجيو رسائؿ إلى ثالث جيات المفاوض ييدؼ مف وراء تقديـ الوفدالحياة:  .2

اف الوفد المفاوض المؤلؼ مف الدكتور صائب « الحياة»قالت مصادر مطمعة لػ: محمد يونس -راـ اهلل 
عريقات والدكتور محمد اشتية ىدفا مف وراء االستقالة الى توجيو رسائؿ الى ثالث جيات: الجانب 

 السياسية.األميركي، والشارع الفمسطيني، والنخب 
وجاء تسريب نبأ االستقالة قبيؿ اياـ مف موعد لقاء الوفد مع وزير الخارجية األميركي جوف كيري الذي 
سيعقد في مدينة بيت لحـ األربعاء المقبؿ. وقالت المصادر اف الوفد الفمسطيني سيقدـ الى الوسيط األميركي 

وسع االستيطاني اثناء المفاوضات، عممًا اف الوفد احتجاجًا كبيرًا عمى اقرار اسرائيؿ سمسمة مف مشاريع الت
الفمسطيني عاد الى المفاوضات مف دوف تجميد االستيطاف، مع تعيد شفوي مف كيري بعدـ اعالف اسرائيؿ 

 مشاريع توسع استيطانية كبيرة اثناء المفاوضات.
المقبمة ردًا عمى توسع في األياـ « خطوات»وكانت القيادة الفمسطينية أعمنت مساء الخميس انيا ستتخذ 

االستيطاف، كما نددت وزارة الخارجية بالمشاريع االستيطانية الجديدة، الفتة الى انيا تدرس التوجو الى 
 الييئات الدولية المعنية إلثارة ىذه القضية.

وض، أما الرسالة الثانية، فكانت الى الجميور الفمسطيني الذي وجو أخيرًا انتقادات حادة الى الوفد المفا
خصوصًا رئيسو عريقات، بسبب مواصمة التفاوض مع الجانب اإلسرائيمي في ظؿ استمرار مشاريع التوسع 

 االستيطاني.
وحفمت مواقع التواصؿ االجتماعي بتعميقات حادة ضد عريقات، وتواصمت في شكؿ اكثر حدة بعد تسريب 

توقؼ عف المفاوضات ألنو يؤمف بأف نبأ استقالتو وشيوع نبأ تراجعو عنيا. وكتب بعضيـ اف عريقات لف ي
، في إشارة إلى اسـ كتاب اصدره قبؿ عاميف. وقاؿ احد المعمقيف انو سيقيـ تمثااًل «الحياة مفاوضات»

 لعريقات في حاؿ توقؼ عف التفاوض.
اما الرسالة الثالثة، فوجيت إلى أعضاء القيادة السياسية الذيف تحّمؿ غالبيتيـ عريقات وزر العممية 

وضية. وقالت مصادر مقربة مف الوفد المفاوض اف أعضاء الوفد يشعروف بأنيـ وحيدوف وليس ليـ مف التفا
يرى عريقات واشتية أف »داعـ، حتى في القيادة السياسية التي كمفتيـ الذىاب الى المفاوضات. وأوضحت: 

 «.زمالءىما في القيادة يريدوف التضحية بيما في مشروع المفاوضات الفاشؿ
لزوبعة التي أثارىا نبأ استقالة الوفد وتراجعو عف االستقالة، اال اف الرئيس عباس ممتـز مواصمة ورغـ ا

التفاوض مع إسرائيؿ حتى نياية الفترة المتفؽ عمييا، وىي تسعة اشير تنتيي في نيساف )ابريؿ( العاـ 
بيدؼ ضماف اطالؽ المقبؿ. وقالت مصادر مطمعة اف عباس لف يتراجع عف تعيده التفاوض مع اسرائيؿ 

اسيرًا. ووفؽ االتفاؽ، ستطمؽ اسرائيؿ الدفعة الثالثة مف ىؤالء  51باقي اسرى ما قبؿ اوسمو، وعددىـ 
 األسرى نياية كانوف األوؿ )ديسمبر( المقبؿ، والدفعة الرابعة واألخيرة نياية آذار )مارس( العاـ المقبؿ.

 2/11/2013الحياة، لندف، 
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 في اجتماعو بكيري عمى اآلثار المدمرة لالستيطافسيركز  "األياـ": عباس .3
قاؿ مسؤوؿ فمسطيني لػ"األياـ": إف الرئيس محمود عباس سيركز خالؿ اجتماعو مع  :أرناؤوطعبد الرؤوؼ 

وزير الخارجية األميركي جوف كيري يوـ السادس مف الشير الجاري في مدينة بيت لحـ عمى اآلثار المدمرة 
إلسرائيمية في األراضي الفمسطينية والتي كاف أخرىا القرار بتنفيذ عدد مف المشاريع لمنشاطات االستيطانية ا

 االستيطانية، إضافة إلى ىدـ عشرات الشؽ االستيطانية في القدس.
-وقالت المصادر" سيستمع الرئيس إلى ما لدى الوزير األميركي وسيتـ استعراض المفاوضات الفمسطينية

 بات إسرائيمية عديدة".اإلسرائيمية الجارية وسط عق
 2/11/2013األياـ، راـ اهلل، 

 
 المجمس الوطني الفمسطيني يؤكد تمسؾ الفمسطينييف باسترجاع حقوقيـ الثابتة .4

جدد المجمس الوطني الفمسطيني التأكيد عمى التمسؾ بالثوابت الفمسطينية غير القابمة : )بترا( -عماف
قامة الدو  لة المستقمة وعاصمتيا القدس وذلؾ في ذكرى وعد بمفور لمتصرؼ في العودة وتقرير المصير وا 

. وقاؿ المجمس مف مقره في عماف في بياف صدر امس اف ىذه  الحقوؽ بدأ االعتداء  الذي يصادؼ اليـو
عمييا منذ ستة وتسعيف عاما في سابقة لـ يشيد ليا التاريخ، والمتمثمة بوعد بمفور االستعماري الذي سمب 

 شرعييف ومنحيا لغيرىـ مف الدخالء.األرض مف أصحابيا ال
وأكد المجمس اف إسرائيؿ بسياساتيا االستيطانية المدمرة، وىدـ المنازؿ وبشكؿ خاص ما يجري اآلف مف 
طالؽ العناف لحمالت المستوطنيف اإلرىابية ضد  حممة تطيير عرقي شرسة في مدينة القدس المحتمة، وا 

 صؿ أوصؿ األوضاع إلى طريؽ مسدود.الشعب الفمسطيني، والقتؿ واالعتقاؿ المتوا
لـ تترؾ إسرائيؿ خيارا لمجانب الفمسطيني الذي يرى تنصميا مف التزاماتيا تجاه عممية السالـ »وقاؿ 

 معتبرا ذلؾ إمعانا في جر المنطقة إلى مربع الفوضى وعدـ االستقرار.« والمفاوضات
مى أف الشعب الفمسطيني وقيادتو وفصائمو وشدد المجمس بمناسبة الذكرى األليمة لوعد بمفور المشؤوـ ع

قامة الدولة الفمسطينية  وجميع قواه لف تعدـ الوسيمة في استرجاع الحقوؽ الثابتة في التحرر واالستقالؿ وا 
المستقمة عمى ترابو الوطني وعودة الجئيو إلى ديارىـ، مستندا إلى المواثيؽ واألعراؼ الدولية التي كفمت  

 وحمايتيا. الدفاع عف ىذه الحقوؽ
 2/11/2013الدستور، عماف، 

 
 المالكي: مساٍع إسرائيمية لمم س بالمواثيؽ األممية لحماية حقوؽ اإلنساف الفمسطيني .5

دعا وزير الخارجية في الحكومة الفمسطينية براـ اهلل، رياض المالكي، المجتمع الدولي إلى حماية : راـ اهلل
حباط كاّفة المحاوالت اإلسرائيمية الساعية لممساس بالبنود  حقوؽ الشعب الفمسطيني الرازح تحت االحتالؿ "وا 

 والمواثيؽ األممية الخاصة المعنية بحقوؽ اإلنساف في األراضي المحتمة".
وشّدد المالكي في رسائؿ منفصمة بعث بيا إلى جيات عربية ودولية مختمفة، عمى ضرورة الحفاظ عمى 

يتعّمؽ بالشعب الفمسطيني الذي يتعرض النتياكات جسيمة منظومة حقوؽ اإلنساف الدولية، خاصة فيما 
 ُيحـر فييا مف حقوقو األساسية.



 
 
 

 

 

           7ص                                    3024العدد:            2/11/2013 السبت التاريخ:

وقاؿ "إننا نتابع محاوالت إسرائيؿ وحمفائيا لتقويض البند السابع مف ميثاؽ حقوؽ اإلنساف في األراضي 
نتياكات الفمسطينية وتفريغو مف مضمونو، ىذا البند الذي وفر منصة حيوية لتسميط الضوء عمى اال

 اإلسرائيمية المستمرة لمقانوف الدولي واإلنساني"، كما قاؿ.
 1/11/2013قدس برس، 

 
 السمطة تيدد بالمجوء إلى األمـ المتحدة بسبب االستيطاف .6

نسخة  "فرانس برس"الفمسطينية تمقت وكالة في السمطة جاء في بياف لوزارة الخارجية  :محمد يونس -راـ اهلل 
الخارجية تدرس التوجو " إف ،اثر التصعيد االستيطاني األخير ،ية رياض المالكي قاؿوزير الخارج أفمنو، 
محاوالت "، واستنكرت "بشدة خطط البناء االستيطاني". ودانت "المحاكـ والمنظمات الدولية المختصة إلى

قحامو بالقوة في قضية اإلفراج عف األسرى الفمسطينييف  ."نتنياىو ربط االستيطاف وا 
 2/11/2013لندف، الحياة، 

 
 عمى أدعياء المقاومة أبو مرزوؽ: شيداء كتائب القساـ رد   .7

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوؽ، أف شيداء كتائب القساـ الذيف  :القاىرة
، ىي رسالة بالدماء لمف اّدعى أف جنود 1/11استيدفتيـ طائرات االحتالؿ الصييوني أمس الجمعة 

روا حّراسًا لمعدو يحافظوف عمى أمنو، وىي رسالة لممتمّرديف لمكؼ عف العبث في مستقبؿ المقاومة صا
 الوطف ومقاومتو.

عمى صفحتو الرسمية ضمف موقع التواصؿ  2/11وقاؿ أبو مرزوؽ في تصريحات لو اليوـ السبت 
لدنيا وسيروا مرابطيف االجتماعي "فيسبوؾ": "ارتقى في الثمث األخير مف الميؿ أربعة مجاىديف تركوا متاع ا

لمواجية المعتديف، غير عابئيف بالمشككيف بثباتيـ ولممتيميف حماس بأنيا ابتعدت عف زناد المقاومة. ىا ىـ 
يواجيوف العدو الصييوني وقد حاوؿ جنوده التوغؿ شرؽ خانيونس، فأصابوىـ ورّدوىـ خاسئيف، فتدخؿ 

ولـ يستطيعوا التقدـ لتدمير ما اّدعوا أّنو نفؽ جديد  الطيراف إلنقاذىـ، وانسحبوا مف المكاف قتمى وجرحى
 نحوىـ".

وأضاؼ: "شيداء الميمة الماضية رسالة بالدماء لمف اّدعى أف جنود المقاومة صاروا حّراسًا لمعدو يحافظوف 
عمى أمنو، وىي رسالة لممتمّرديف لمكؼ عف العبث في مستقبؿ الوطف ومقاومتو". وتابع: "معركة األمس 

ستدعاء لمعدواف بيدؼ تغيير البيئة السياسية خشية مف المعارضة ومّدعييا، معركة األمس ىي ليست ا
اعتداء مف قبؿ عدٍو ال عيد لو وال ذّمة، ورسالة لمف يسعى لعيود جديدة مع األعداء مفادىا أف الطريؽ ىو 

 سبيؿ مف ارتقى إلى اهلل شييدا". 

 2/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
 عمى العدواف اإلسرائيمي عف إطالؽ صواريخ رداً تعمف عسكرية فمسطينية  أجنحةغزة:  .8

أعمنت أجنحة عسكرية فمسطينية مسؤوليتيا عف إطالؽ عدد مف  :البياف والوكاالت -األراضي المحتمة
 الصواريخ ردا عمى العدواف اإلسرائيمي الذي أوقع أربعة شيداء.
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ح العسكري لحركة المقاومة الشعبية، أنيا تمكنت مف إطالؽ وأعمنت كتائب الناصر صالح الديف، الجنا
أمس عمى موقع كيسوفيـ العسكري اإلسرائيمي وصاروخ آخر عمى مستوطنة  107صاروخيف مف طراز 

 بئيري.
كما أعمنت كتائب الشييد أبوعمي مصطفى، الجناح العسكري لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، مسؤوليتيا 

 وف عمى دبابات االحتالؿ المتوغمة وبوابة السريج شرؽ خانيونس.عف إطالؽ ست قذائؼ ىا
 2/11/2013، البياف، دبي

 
 نفؽ خاف يونس عمميةأحرونوت" تكشؼ تفاصيؿ جديدة حوؿ  "يديعوت .9

، تفاصيؿ جديدة عف عممية أمسنوت عمى موقعيا االلكتروني مساء و الوكاالت: ذكرت صحيفة يديعوت أحر 
تشكيمة غزة "ميكي ادلشتايف" قد أشرؼ شخصيًا عمى عممية خاف يونس التي وقالت بأف قائد  ،خاف يونس

نفذتيا مجموعة مف كتائب القساـ عندما قامت بتفجير عبوة ناسفة بقوة لمجيش اإلسرائيمي التي كانت تريد 
ئد ووفقًا لمصحيفة، فإف كاًل مف قا تدمير أجزاء مف النفؽ الذي تـ اكتشافو الشير الماضي شرؽ خاف يونس.

قد شاركوا في االشتباؾ مع مقاوميف  51وقوة مف كتيبة  401المواء الجنوبي بنفسو وقوة مف مدرعة 
ضابط مف سالح اليندسة في قيادة  فمسطينييف داخؿ النفؽ، مشيرة إلى أف الجرحى ىـ مف رتب عالية وىـ:

" وعدد  مف جنود وحدة سالح اليندسة. المنطقة الجنوبية وقائد سرية تفكيؾ العبوات واألنفاؽ في وحدة "ييمـو
 2/11/2013، األياـ، راـ اهلل

 
 "العدواف الشامؿ" استبعادو  ..أذىمت االحتالؿ تياجيوزيو .. تحميؿ: المقاومة نفذت كمينًا محكماً  .01

ألقت العممية "األمنية العسكرية"، بحسب ما وصفيا المحمموف، بثقميا عمى الساحة : عمر زيف الديف -غزة
مية، لتكشؼ مف جديد عف جيوزية المقاومة لمواجية االحتالؿ، وقدرتيا عمى "التفوؽ عمى المحمية واإلعال

 العقمية االستخباراتية اإلسرائيمية".
وبينما يعيش المواطف الغزي حالًة مف الترقب، متخوفًا مف إقداـ االحتالؿ عمى شف عدواف شامؿ جديد عمى 

ف الذي نفذتو كتائب القساـ بحؽ جنود االحتالؿ شرؽ خاف القطاع الساحمي، يرى محمالف سياسياف أف الكمي
 يونس، جعؿ منو أمرًا "بعيد المناؿ" في المستقبؿ القريب.

ونفذت كتائب القساـ أمس األوؿ، كمينًا وصؼ بػ"المحكـ"، تعرض لو جنود االحتالؿ في منطقة عبساف 
نفؽ المكتشؼ قبؿ أياـ عمى الحدود قذائؼ القريبة مف الحدود ليتمقى الجنود الذيف كانوا يحاولوف تفجير ال

 ىاوف، ليسارع الجنود باالنسحاب مف منطقة النفؽ.
ويكشؼ ىذا الكميف عف مدى فشؿ االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية عمى مستوياتيا المختمفة في تحديد 

 عمؿ المقاومة، وفؽ المحمؿ السياسي المختص في الشأف اإلسرائيمي ناجي البطة.
لبطة في تصريح لػ"فمسطيف": "إف المنطقة التي توغؿ فييا االحتالؿ، تعد ساقطة أمنًيا وبحسب ويقوؿ ا

معمومات االحتالؿ فالمقاومة ال تقترب منيا ولف تقيـ أية كمائف أو أعماؿ عسكرية، لتكوف نقطة مفاجئة 
 لالحتالؿ وتشكؿ ذىوال في عقميتو العسكرية".
ة الغرور العسكري اإلسرائيمي، واالعتقاد بأف إمكانات المقاومة ال ويضيؼ: "جاءت ىذه الضربة في ظؿ حال

تزاؿ متواضعة وعدـ التقدير الصحيح إلمكانيات الحالة وحجـ التطور الذي دخؿ عمييا"، مشيًرا إلى عدـ 
 "توقع االحتالؿ حجـ الروح االحترافية لدى المقاوميف وقدرتيـ عمى الصمود والتحدي بيذه القوة والجرأة".
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لكاتب والمحمؿ السياسي مصطفى الصواؼ، وافؽ سابقو إلى حٍد كبير، إذ قاؿ لػ"فمسطيف": "إف كميف القساـ ا
ف حاوؿ  وضع خطوة جديدة لممقاومة، تتمثؿ في عدـ السماح لالحتالؿ بالتقدـ والتوغؿ في قطاع غزة وا 

 فسيجد المقاومة تتصدى لو بالمرصاد".
حتالؿ لـ يتوقع المفاجأة ولو كاف مدركًا لما كاف معدًا لو لوضع ويضيؼ: "إف الكميف محكـ لدرجة أف اال

كافة احتياطاتو ولكف ثقتو خانتو"، مدلاًل بذلؾ عمى "جيوزية المقاومة لصد أي عدواف إسرائيمي عمى 
 القطاع".

ويوضح الصواؼ أف تمقي االحتالؿ "ضربة موجعة، ستجعمو يفيـ الدرس إلى حد ما"، ليشير عمى ذات 
المحمؿ البطة إلى أف االحتالؿ "لو كاف يعمـ عف إعداد المقاومة وكمائنيا التبع سياسة األرض النسؽ 

 المحروقة قبؿ إقدامو عمى أي تحرؾ كما جرت العادة".
ويقوؿ البطة: "تحدث أكثر مف مسئوؿ عسكري عبر وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية بأنيا عممية )أليمة(، وتكرر 

نود أنيـ خارجوف في نزىة خاصة وأنيـ مدججوف بأقوى عتاد عسكري ال يتأثر ىذا الوصؼ بعد اعتقاد الج
 باألسمحة المتوسطة".

ويرى أف ىذه العممية "ستيز صورة حكومة االحتالؿ خاصة وأف ىناؾ ضابطيف، ذكر أف أحدىـ رفيع 
حتالؿ إلدخاليا المستوى، أصيبا إلى جانب ثالثة مف الجنود، فيما ستالـ قيادة المنطقة الجنوبية بجيش اال

 جنودىا في ميمكة وعدـ تقديرىا الجيد لقدرات المقاومة واستعداداتيا".
ويؤكد البطة أف "االحتالؿ سيفكر ألؼ مرة قبؿ اإلقداـ عمى تنفيذ عدواف ضد غزة، فإذا تكبد ىذه الخسائر 

 ومة فييا عدتيا".في منطقة ساقطة أمنيًا فكيؼ بو إذا أقدـ عمى التوغؿ في مناطؽ مأىولة وأعدت المقا
وىنا يدلؿ الصواؼ عمى أف "رسالة المقاومة لالحتالؿ بأف أسموب غض الطرؼ لـ يعد ساريًا، وأي توغؿ 
لف يمر دوف عقاب، حيث أوصمت المقاومة رسالة لمشعب الفمسطيني مفادىا أف "المقاومة عمى أتـ الجيوزية 

 لمواجية االحتالؿ".
مقاوميف وجنود االحتالؿ بتمؾ المسافة القريبة كشفت عف قوة المقاومة ويرى أف "المواجية التي تمت بيف ال

أماـ ترسانة السالح اإلسرائيمي وتفاجئ الجنود بحجـ النيراف التي تمقوىا"، مشددًا عمى أف "المقاومة 
بإمكانياتيا المتواضعة ستدافع عف أرضيا كيفما كانت موازيف القوى وسيدفع ذلؾ االحتالؿ لغض الطرؼ 

 ي عدواف شامؿ في المستقبؿ القريب".عف أ
أما البطة فيقوؿ: "بالتأكيد إف ما حدث سيقمب موازيف التفكير االستراتيجي والتكتيكي، لذلؾ سيمغي االحتالؿ 
محاوالت التفكير باإلقداـ عمى عدواف شامؿ أو عممية عسكرية كبيرة عمى القطاع، ليصبح قصدىا بعيد 

 المناؿ".
 2/11/2013، فمسطيف أوف اليف

 
 الزىار: مصير المستوطنات التدمير أو تسكينيا لالجئيف .00

قاؿ القيادي في حركة حماس د. محمود الزىار: "إف مصير البناء االستيطاني كما جاء  :نبيؿ سنونو -غزة
في القرآف الكريـ، تدميره أو تسكينو لالجئيف الذيف عاشوا خارج فمسطيف، فعندما يعودوف يجدوف ليـ بيوتًا، 

قضية ال نقاش فييا". وأضاؼ الزىار في تصريح خاص بػ"فمسطيف"، أف السمطة في راـ اهلل "تتفاوض  وىذه
عمى ثوابت الشعب، عمى اإلنساف بكؿ ما لو مف حقوؽ وجسد وماؿ وعرض وتاريخ وأرض وممتمكات"، 

كرى الوعد الذي مشيًرا إلى أف "ىذه الثوابت ليست فمسطينية فقط بؿ إنيا ثوابت إنسانية". وتحؿ اليوـ، ذ
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ـ، جيمس آرثر بمفور لمييود بإقامة "وطف قومي ليـ" في فمسطيف؛ 1917قطعو وزير خارجية بريطانيا، سنة 
 فيما تستغؿ )إسرائيؿ( المفاوضات مع السمطة لتسريع وتيرة االستيطاف، وتيويد المقدسات.

رقة سياسية تتعمؽ بػ"وعد بمفور"، وأشار الزىار، عمى ىامش الجمسة التي عقدىا المجمس التشريعي إلقرار و 
أوؿ مف أمس، إلى أف "الذي يفاوض عمى الثوابت يمس بيا، والذي يمس بالثوابت في الُعرؼ السياسي 
الدولي خائف"؛ وفؽ قولو. وأكد أيًضا أف "كؿ مف شارؾ في وعد بمفور يحمؿ وزره، وال نبّرئ عباس )رئيس 

بيا، واآلف يعترؼ بيا كأنيا جزء شرعي عمى الجزء األكبر  السمطة(، مف الجرائـ الصييونية، فيو اعترؼ
مف األرض الفمسطينية". وزاد بالقوؿ: "إف عباس ال يريد أف يرفع قضايا ضد االحتالؿ، ألنو لو فعؿ ذلؾ 
ستفقد حركة فتح األمواؿ التي تأخذىا"، مستدرًكا: "نحف أماـ قضية وطنية كبرى تباع مف أجؿ شخص، أو 

نحرفوا عف القضية الوطنية"؛ وفؽ قولو. وتمـ القيادي في حماس بأنو "ليس أمامنا إال مجموعة أشخاص ا
 ."  برنامج المقاومة، والذي يريد أف يقاـو يستطيع أف يقاـو

 2/11/2013، فمسطيف أوف اليف

 
 "ةإلى "انتفاضة جديد ودعوتاالحتالؿ  معمف توقيع أي اتفاؽ مرحمي تحذر حركة الجياد  .02

آالؼ مف أعضاء وأنصار حركة الجياد اإلسالمي في مدينة غزة خالؿ تظاىرة في ذكرى دعا  :وكاالتال
 ."إسرائيؿ"الغتياؿ مؤسسيا فتحي الشقاقي، إلى مواصمة المقاومة ضد  18ػ تأسيسيا والذكرى ال

وانطمقت عدة مسيرات راجمة ومحمولة مف مختمؼ مناطؽ قطاع غزة باتجاه ميداف فمسطيف وسط مدينة غزة 
أف يتجمع المشاركوف في شارع الوحدة، حيث أقيـ ميرجاف خطابي بمشاركة قادة مف الفصائؿ قبؿ 

 ."إسرائيؿ" خصوصًا حماس. وردد المتظاىروف ىتافات تدعو إلى تنفيذ عمميات ضد
توقيع أي اتفاؽ مرحمي بيف السمطة "وفي كممة خالؿ التظاىرة، حّذر القيادي في الجياد محمد اليندي مف 

أي اتفاؽ مرحمي ". وقاؿ إف "ية واالحتالؿ الصييوني عمى أي قضية مف قضايا شعبنا الفمسطينيالفمسطين
 ."سيتحوؿ تمقائيًا إلى اتفاؽ نيائي بحكـ العنجيية الصييونية كما حدث مع اتفاؽ أوسمو

لت المفاوضات مع االحتالؿ ىي أخطر شيء عمى القضية الفمسطينية برمتيا، كونيا حو "أف اليندي واعتبر 
قضية األسرى إلى ابتزاز سياسي، وتحولت فمسطيف، بعد أف كانت الشغؿ الشاغؿ في المحافؿ الدولية، إلى 

وىج الشيداء سيفتح الطريؽ لمواجية جديدة مع العدو يستعد ليا ". وأكد أف "شيء ثانوي ال يتـ الحديث بو
لشباب الضفة الغربية دورًا "عد أف أكد أف وب في الضفة الغربية. "انتفاضة جديد"، داعيا إلى ”شعبنا ومقاومتنا

الضفة الغربية اليوـ تستعد لتفاجئ االحتالؿ الصييوني "، قاؿ اليندي إف "كبيرًا في لجـ االحتالؿ الصييوني
 ."بانتفاضة جديدة عمى وىج دماء الشيداء

الصييوني أف ييدـ  ليس بإمكاف العدو"مف جانبو، قاؿ القيادي في حركة الجياد خالد البطش في كممة، إنو 
بيوتنا، وأف يقتؿ أبناءنا وأف يدب الرعب في قموبنا مف دوف أف تيدـ بيوتو ويقتؿ أبناؤه ويدب الرعب في 

 ."قمبو

 2/11/2013، الخميج، الشارقة

 
 خميؿ الحية: المقاومة مستعدة لردع أي عدواف وعممية خاف يونس أكبر دليؿ .03
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اس خميػؿ الحيػة العمميػة الفدائيػة التػي نفػذتيا "كتائػب القسػاـ"، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حم: غزة
شرؽ خاف يونس الواقعة جنوب قطاع غزة "تؤكد أف وجية حركتو والمقاومػة نحػو القػدس واألقصػى وسػالحيا 

 مصوب في صدر االحتالؿ".
اشػػتباؾ مػػع وكػػاف أربعػػة مقػػاوميف مػػف كتائػػب القسػػاـ الػػذراع العسػػكري لحركػػة حمػػاس قػػد استشػػيدوا فجػػًرا بعػػد 

 .إسرائيمييفخاللو خمسة جنود  أصيبقوات االحتالؿ شرؽ خاف يونس، 
وقاؿ الحية خالؿ خطبة الجمعة في مسجد السيد ىاشـ وسط مدينػة غػزة: "أف جنػود االحػتالؿ حػاولوا تخطػي 
السػػػياج الفاصػػػؿ شػػػرؽ خػػػاف يػػػونس لكػػػف عيػػػوف المقػػػاوميف كانػػػت يقظػػػة ليػػػـ وبالمرصػػػاد". وأضػػػاؼ: "رجالنػػػا 

عالـ االحتالؿ ذكر أنو لوال تدخؿ طائرات االباتشي لوجدنا شاليطا جديًدا".األبطا  ؿ فعموا فييـ األفاعيؿ وا 
خػػػوانكـ.. ىػػػاـ ىػػػـ رجػػػاؿ القسػػػاـ وفمسػػػطيف ال  وخاطػػػب الحيػػػة المصػػػميف بقولػػػو: "ىػػػا ىػػػـ أبنػػػاؤكـ ورجػػػالكـ وا 

أف المقاومػػة الفمسػػطينية يغمضػػوف أعيػػنيـ متيقظػػيف دائمػػيف مقػػاوميف منتصػػريف عمػػى أعػػدائيـ". وأكػػد الحيػػة 
 بغزة، مستعدة لردع أي عدواف إسرائيمي ضد القطاع، مشدًدا عمى "حؽ المقاومة في حماية أبناء شعبيا".

واستيجف القيادي البارز في حركة حماس مواصمة سمطة راـ اهلل باستمرار المفاوضات عمى الرغـ مف جػرائـ 
لفمسػػػطيني باالبتعػػػاد عػػػف مػػػا وصػػػفو بػػػػ "بوابػػػة الفشػػػؿ"، المحتػػػؿ ضػػػد الشػػػعب الفمسػػػطيني، مطالًبػػػا المفػػػاوض ا

 وضرورة االلتحاـ مع مطالب الشعب.
 1/11/2013قدس برس، 

 
 "الشعبية" تدعو بريطانيا إلى االعتذار لمشعب الفمسطيني عف "وعد بمفور" .04

د بمفػور"، دعت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف بريطانيػا إلػى االعتػذار لمشػعب الفمسػطيني عمػى "وعػ: راـ اهلل
 وتحمؿ المسؤولية اتجاه ما لحؽ بالشعب الفمسطيني مف جرائـ وظمـ تاريخي. 

(، عمػى المسػؤولية 11|2لوعد بمفور التي تصادؼ اليػوـ ) 96الجبية في بياف ليا بمناسبة الذكرى الػ  وأكدت
سػػػػطيني مػػػػف ظمػػػػـ عمػػػػا لحػػػػؽ بالشػػػػعب الفم األوروبػػػػيلبريطانيػػػػا واالسػػػػتعمار  واألخالقيػػػػةالسياسػػػػية والقانونيػػػػة 

جحاؼ تاريخي بحقوقو المادية والمعنوية، "وبأف االمبريالية األمريكية والعالمية الراعية لممشروع الصػييوني  وا 
في فمسطيف، ما زالت تتنكر لمحقوؽ الوطنية لمشعب الفمسطيني فػي العػودة وتقريػر المصػير والدولػة المسػتقمة 

 كاممة السيادة وعاصمتيا القدس". 
 2/11/2013قدس برس، 

 
 فتح: "وعد بمفور" بركاف مدم ر قابؿ لالنفجار في أي لحظة .05

وظمما تاريخيا أوقعتو  اإلنسانيةجددت حركة فتح رفضيا المطمؽ لوعد بمفور، وأكدت أنو يمثؿ "جريمة ضد 
 قوة استعمارية انتدبت عمى فمسطيف، فأحدثت انقالبا جغرافيا وسياسيا في المنطقة".

لوعد بمفور الذي يصادؼ الثاني مف  96والثقافة بمناسبة الذكرى  اإلعالـفوضية وجاء في بياف صدر عف م
ماال يممؾ لمف ال يستحؽ  أعطىوعد بريطانيا االستعمارية الذي  إفنوفمبر مف كؿ عاـ: " /ثانيالتشريف 

ء حينيا قد شكؿ إشارة لمحركة الصييونية الغتصاب أرضنا ووطننا التاريخي والطبيعي فمسطيف، وابتدا
 مأساة ونكبة الشعب الفمسطيني".

لـ  وأضاؼ البياف: "مازالت آثار ىذا الوعد كبركاف مدمر قابؿ لالنفجار بأي لحظة وقد يحرؽ المنطقة ما
ومعيا دوؿ كبرى عف ىذا الظمـ بمواقؼ عممية تبدأ باالعتراؼ بحقوؽ الشعب الفمسطيني  أوالتعد بريطانيا 
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لعودة وفؽ قرارات الشرعية الدولية، وقياـ دولة فمسطينية بعاصمتيا الوطنية المشروعة، وحؽ الالجئيف با
 ".1967يونيو مف العاـ  /القدس عمى حدود الرابع مف حزيراف

واعتبر بياف فتح ما أسماه بػ"ازدواجية المعايير"، والتعامؿ مع دولة االحتالؿ )إسرائيؿ( كدولة فوؽ القانوف، 
بحؽ الشعب الفمسطيني، مع واقع االحتالؿ واالستيطاف القائـ عمى  اإلنسانيةمنيجا يكرس ىذه الجريمة ضد 

 حساب أرض وحرية الشعب الفمسطيني"، كما قاؿ البياف. 

 2/11/2013، فمسطيف أوف اليف

  
 ادالبرغوثي التوسط لفؾ إضراب عالء حم   عبد اهلل تطمب مف األسير "إسرائيؿ" .06

الخميس بزيارة األسير األردني  األوؿغوثي أّنو قاـ أمس اهلل البر  ذكرت عائمة األسير األردني عبد ف:عما
المضرب عف الطعاـ عالء حّماد بعد طمب مف إدارة السجوف، ليقوـ بالضغط عمى عالء حّماد ليفؾ 
إضرابو. وأّكد البرغوثي أّف عالء حماد بمعنويات عالية وىو مستمر في إضرابو ولف يفكو حتى تحقيؽ 

يوف قد ىددوا بالعودة لإلضراب تضامنًا مع عالء حّماد وذلؾ مع استمرار مطالبو. وكاف األسرى األردن
 إضرابووتجاىؿ األسير عالء حّماد الذي تجاوز  األسرىالتعنت الصييوني وعدـ تأميف الزيارات ألىالي 

 يوما. "182"المفتوح عف الطعاـ الػ
 2/11/2013، الدستور، عم اف

  
قرار الحقوؽ الفمسطينيةلبناف بمعالجيطالب الرفاعي أبو عماد  .07  ة أوضاع المخيمات المأسوية وا 

نظمت حركة "الجياد اإلسالمي" في فمسطيف، حفؿ استقبااًل لمناسبة الذكرى السادسة والعشريف النطالقتيا، 
نبيو بري،  المبناني في فندؽ "غاليريا" في بيروت، حضره: الشيخ حسف المصري ممثال رئيس مجمس النواب

ال النائب ميشاؿ عوف، يوسؼ البساـ ممثال النائب وليد جنبالط، سفير دولة فمسطيف أشرؼ بساـ الياشـ ممث
 األميفدبور، سفير السوداف أحمد البخيت، القائـ بأعماؿ السفارة اإليرانية محمد حسيف رئيس زادة، نائب 

د منظمة التحرير برئاسة وفو زياد النخالة وممثميا في لبناف أبو عماد الرفاعي  اإلسالميالعاـ لحركة الجياد 
أميف سر المنظمة وحركة فتح في لبناف فتحي أبو العردات، حركة حماس برئاسة ممثميا في لبناف عمي 

كما حضر وفد مف األسرى المحرريف مف السجوف الصييونية مف فمسطيف المحتمة، وفد مف عائمة  بركة.
 األسير يحيى سكاؼ.

شغاؿ وأكد الرفاعي في كممة بالمناسبة، أف ك ؿ ما يجري "ىدفو المزيد مف عمميات تفتيت المنطقة، وا 
"توحيد جيود التيارات اإلسالمية  إلىالمقاومة، واستيدافيا لمقضاء عمييا، إنقاذا لمكياف الصييوني"، داعيا 

والقومية كافة باتجاه فمسطيف وحدىا". وانتقد استمرار المفاوضات، منبيا مف خطورتيا عمى قضية فمسطيف 
 إلىالمنطقة. وفي الشأف الفمسطيني في لبناف، أشاد الرفاعي بعدـ انجرار المخيمات الفمسطينية ودوؿ 

الصراعات الداخمية، منوىا "بالحياد اإليجابي الذي أعمنتو الفصائؿ والقوى الفمسطينية كافة، والتنسيؽ بينيا 
مى المصمحة الفمسطينية المبنانية "مواجية الفتنة المذىبية والبناء ع إلىوبيف السمطة المبنانية". ودعا 

 المشتركة، لمواجية مشاريع التوطيف، وتنفيذ حؽ العودة".
قرار الحقوؽ الفمسطينية،  الرفاعي وطالب السمطة المبنانية "بمعالجة األوضاع المأسوية في المخيمات، وا 

لزاميا بتنفيذ برامجيا اإلغاثية كاممة، وفي مقدم يا استكماؿ إعادة إعمار اإلشراؼ عمى وكالة األونروا وا 
لبناف، ومواجية خطر االكتظاظ  إلىمخيـ نير البارد، ومعالجة أوضاع النازحيف مف مخيمات سورية 

لغائيا".  السكاني في المخيمات، وضرورة العمؿ معا مف أجؿ إفشاؿ مشاريع شطب األونروا وا 
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 2/11/2013، المستقبؿ، بيروت

 
 اع كاف سيمِكف حماس مف اختطاؼ جنود إسرائيمييفضابط إسرائيمي كبير: أي توغؿ في القط .08

نقؿ موقع واال عمى الشبكة عف ضابط رفيع المستوى في جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، قولو، إف الجيش 
اإلسرائيمي كاف يعمـ أف حماس زرعت عبوة ناسفة في طرؼ النفؽ، لذلؾ لـ يتوغؿ الجنود اإلسرائيميوف، 

في أعمى النفؽ المتصاص صدى تفجير النفؽ، لكف إعماؿ الحفر ىي قب ثوحاوؿ سالح اليندسة إحداث 
التي أدت إلى تشغيؿ العبوة التي زرعيا الفمسطينيوف في داخؿ النفؽ، بعد أف راقبوا تحركات الجيش 

 اإلسرائيمي، ورصدوا احتماالت قيامو بتفجير النفؽ.
تموا، ىـ في واقع الحاؿ أفراد خمية التفجير وأضاؼ الضابط اإلسرائيمي يقوؿ إف الفمسطينييف الثالثة الذيف ق

 الفمسطينية، وكاف ىدفيـ إحداث تفجير يقضي عند وقوعو عمى الجنود الذيف يدخموف النفؽ.
وبحسب موقع واال فقد حرص  الجيش اإلسرائيمي عمى عدـ الدخوؿ في النفؽ أو التوغؿ في األراضي 

ـ حركة حماس الختطاؼ جنود إسرائيميف. واعترؼ الفمسطينية في القطاع، خوفا مف إتاحة الفرصة أما
الحدود إلى الجانب الفمسطيني لكاف أو الجنود اجتازوا النفؽ  أف  الضابط الذي نقؿ معاريؼ تصريحاتو، لو

 بمقدور حركة حماس تدبير عممية الختطاؼ جندي إسرائيمي واحد عمى األقؿ.
الجنوبي لجيش االحتالؿ تشير إلى أف حركة حماس لف ووفقا لموقع معاريؼ فإف التقديرات في قيادة القطاع 

 ترد عمى ىذه العممية، بؿ ستحافظ عمى التيدئة، لتفادي تصعيد إسرائيمي في المرحمة الحالية.
وقاؿ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيمي، الجنراؿ سامي ترجماف، لموقع واال، إف الجيش اإلسرائيمي 

برد  فسنوجيياؤوليتيا عف حفره، وأف اليدوء سيقابؿ باليدوء، أما أي عممية ضدنا دمر نفقا أعمنت حماس مس
 قاس". 

 1/11/2013، 48عرب 
 

 القناة العاشرة اإلسرائيمية: الجيش فشؿ بمواجية أنفاؽ غزة .09
نقمت القناة العاشرة لمتمفزيوف اإلسرائيمي عف ضابط كبير في قيادة المنطقة الجنوبية قولو "اف  أبيب:تؿ 

لجيش يواجو فشال ذريعا في مواجية ظاىرة االنفاؽ التي تحفرىا فصائؿ المقاومة وبالذات حماس لتنفيذ ا
 عمميات ضدىا".

وقاؿ الضابط الكبير "اف الجيش مضطر الى ارساؿ قوات المشاة لمبحث عف عيوف تمؾ االنفاؽ"، مشيرا الى 
واوضح  فيذ عمميات "ارىابية" كبيرة. حسب قولو.اف التقديرات تشير لقياـ حماس بحفر العديد مف االنفاؽ لتن

اف حماس تستغؿ فترات اليدوء في التدريب وتطوير قدراتيا القتالية استعدادا لجوالت قتاؿ قادمة مشيرا الى 
وقاؿ اف تمؾ االنفاؽ ستؤدي الى كارثة في حاؿ قياـ  اف حماس تماىي تجارب تنظيمات مثؿ حزب اهلل.

ؿ الى احدى المستوطنات حيث ال تكفي القوة الموجودة في تمؾ المستوطنات مسمحيف فمسطينييف بالدخو 
 لحمايتيا، في ظؿ سحب قوات الجيش مف حراستيا.

 2/11/2013القدس، القدس، 
 

 غز ة البحرية" أنفاؽغز ة" بػ" أنفاؽاستبداؿ " الحتماؿتستعد  "إسرائيؿ" .21
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ية إلى اف حركة حماس والتنظيمات المسمحة لفتت مصادر عسكرية إسرائيم: اماؿ شحادة - القدس المحتمة
واعمف  في غزة تخطط لعمميات تيريب مف البحر، كبديؿ عف االنفاؽ التي قاـ بيدميا الجيش المصري.

سالح البحرية اف وحداتو تقوـ باستعدادات وتدريبات لمواجية عمميات تيريب في البحر، فيما ادعى مسؤوؿ 
لمتيريب عبر البحر االحمر وبتقديره فانو سيتـ استغالؿ ىذه امني اف سالح البحرية رصد محاوالت 

المسارات لمتيريب باتجاه قطاع غزة. وازاء ىذه التوقعات اإلسرائيمية يتـ البحث في امكانية نشر سفف 
 إسرائيمية تحمؿ صواريخ لمواجية عمميات تيريب وتكثيؼ المراقبة البحرية، لمنع ىذه العمميات.

ية إسرائيمية تقريرا استخباريا لمجيش يدعي فيو اعتراضو سفينة في عرض البحر وتناقمت مصادر اعالم
االحمر اشتبو انيا كانت تنقؿ وسائؿ قتالية الى غزة. وبعد عمميات تفتيش لـ يتـ العثور عمى شئ وافرج عف 

 المعتقميف في السفينة.
في حاؿ لـ يبؽ المصريوف أي نفؽ  ويتوقع اإلسرائيميوف اف يتحوؿ التيريب عبر البحر بديال عف االنفاؽ،

عند الحدود.  ونقؿ عف ضابط إسرائيمي في سالح البحرية اف البحر قد يكوف بديال عف االنفاؽ لكف 
 عمميات التيريب فيو محدودة وال يمكف تيريب الكميات الكبيرة التي كاف يتـ تيريبيا عبر االنفاؽ.

 2/11/2013الحياة، لندف، 
 

 األقصى مف دوف قيودالمسجد تتيح لمييود الصالة في  "إسرائيؿ": 1967منذ  مرةوؿ أل  .20
، تجري إسرائيؿ تعديالت عمى قانوف في وزارة 1967ألوؿ مرة منذ عاـ : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

االدياف تتيح لمييود الدخوؿ الى الحـر القدسي الشريؼ مف دوف اية قيود واداء الصالة، في كؿ وقت 
ليذه التعديالت حزب "البيت الييودي" اليميني المتطرؼ، واستكمؿ القسـ القضائي في وقد بادر  يرغبوف.

وزارة االدياف  التعديالت وخصص ساعات يومية لدخوؿ الييود الى األقصى والصالة فيو. وحذرت جيات 
في مف اف تعديال كيذا ومف ثـ عرضو عمى الكنيست لممصادقة عميو، مف شانو اف يشعؿ االوضاع االمنية 

 القدس والمنطقة، لحساسيتو.
في المرحمة الحالية يفترض تحويؿ التعديالت الى وزيرة القضاء، تسييبي لفني، ورئيس الحكومة، بنياميف 
نتنياىو، لبحثيا بمشاركة رئيسة لجنة الداخمية، اليمينية العنصرية، ميري ريغؼ. وستبحث لجنة الداخمية 

عديالت التي وضعتيا وزارة االدياف، في وقت تعتبر الشرطة صالة التابعة لمكنيست، االثنيف المقبؿ، الت
 الييود في األقصى خطرا كبيرا عمييـ.

وحتى ىذه التعديالت كاف يمنع لمييود الصالة في األقصى حيث تديره لجنة االوقاؼ االسالمية. وعمى رغـ 
ت كثيرة تسمؿ فييا ييود دخوؿ مجموعات ييودية، مرات عدة، الى األقصى وبحماية الشرطة اال اف حاال

 الى األقصى لمصالة ومف ثـ اعتقمتيـ الشرطة واخرجتيـ بالقوة مف المكاف.
 2/11/2013الحياة، لندف، 

 
 األقصى المسجد في "الوضع القائـ"اثر محاولة تغيير  "انتفاضة ثالثة"إسرائيمية مف  تحذيرات .22

محاوالت غالة اليميف في الحكومة حذرت تقارير صحافية مف أف تتسبب : أسعد تمحمي –الناصرة 
في المسجد األقصى المبارؾ، والذي يحوؿ دوف دخوؿ الييود « الوضع القائـ»والكنيست اإلسرائيمييف لتغيير 

، مف اندالع انتفاضة فمسطينية ثالثة عمى جانبي «جبؿ الييكؿ»لمصالة في باحة المسجد بداعي وجود 
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كومة بنياميف نتنياىو وقيادة الشرطة وجياز األمف العاـ في حاؿ لـ يتدخؿ رئيس الح« الخط األخضر»
 )شاباؾ( فورًا لقطع دابر ىذه المحاوالت.

وجاءت التحذيرات قبؿ يوميف مف انعقاد لجنة الداخمية البرلمانية )االثنيف( لمبحث في تعديؿ الوضع القائـ 
التعديؿ، وىـ مف النواب  ويعتمد المبادروف إلى«. جبؿ الييكؿ»الذي يحظر عمى الييود الصالة في 

، حقيقة أف القانوف اإلسرائيمي ال ينص عمى منع الييود مف «البيت الييودي»و « ليكود»النافذيف في حزبي 
الصالة في باحة الحـر القدسي متى يشاؤوف، كذلؾ فإف المحكمة العميا سبؽ أف أقرت عدـ وجود حظر 

كونا صاحبي الصالحية في ذلؾ، عممًا انو منذ احتالؿ لي« شاباؾ»كيذا، ورمت بالكرة إلى ممعب الشرطة و 
، باستثناء بعض المناسبات «جبؿ الييكؿ»، منع الجيازاف الييود مف دخوؿ 1967القدس الشرقية عاـ 

أعماؿ فوضى »الدينية أو استفزازات سياسييف، بداعي أف دخوليـ يعرض حياتيـ إلى الخطر ويؤدي إلى 
 «.في الداخؿ والضفة الغربيةيقودىا المسمموف في المدينة و 

الذي يمثؿ المستوطنيف في « البيت الييودي»وطبقًا لمتقارير الصحافية، فإف وزارة األدياف الخاضعة لحزب 
االئتالؼ الحكومي، شرعت في األسابيع األخيرة بوضع تعديالت لألنظمة القائمة المتعمقة بدخوؿ الحـر 

 ـو لدخوؿ الييود.عمى نحو تحدد األنظمة الجديدة ساعات كؿ ي
أمس أنو إذ يتوقع المبادروف الذيف يتوقعوف أف ترفض زعيمة « أحرونوتيديعوت »وذكرت صحيفة 

، وزيرة القضاء المحسوبة معتدلة تسيبي ليفني المصادقة المطموبة قانونيًا عمى األنظمة الجديدة، «الحركة»
الداخمية التي تترأسيا النائب المتطرفة مف  وجدوا طريقًا لاللتفاؼ عمى ىذه المصادقة مف خالؿ قياـ لجنة

تتمخص في شمؿ « قانوف المحافظة عمى األماكف المقدسة»ميري ريغؼ بإقرار تعديالت عمى « ليكود»
« جبؿ الييكؿ»المسجد األقصى )جبؿ الييكؿ( ضمف ىذه األماكف، وىكذا سيتاح لمييود الصالة في »

 بداعي حرية العبادة في األماكف المقدسة.
عاموس ىارئيؿ إلى أف محاوالت مف ىذا القبيؿ تمت في « ىآرتس»لفت المعمؽ العسكري لصحيفة و 

، إال أف الوضع تغّير منذ «لكف لـ تكف تحظى بدعـ واسع في الحكومة أو الكنيست»السنوات األخيرة 
لمستوطنيف وحزب ا« المتدينيف الوطنييف»االنتخابات العامة التي جرت مطمع العاـ مع اتساع نفوذ حزب 

ودخوليما الحكومة والدعـ المباشر مف وزير اإلسكاف اوري أريئؿ ونائب وزير األدياف « البيت الييودي»
ايمي بف دىاف والنائبيف أييمت شكيد وشولي معّمـ، فضاًل عف مشاركة نواب مف المعسكر المتطرؼ داخؿ 

داني دانوف ونائب وزير الخارجية زئيؼ الحاكـ في ىذه المحاوالت، بينيـ نائب وزير الدفاع « ليكود»حزب 
 ألكيف، ورئيسة لجنة الداخمية البرلمانية ميري ريغؼ، وأكثر النواب تطرفًا موشيو فيغميف.

وأشار المعمؽ إلى أف أي تغيير في الوضع القائـ يمكف أف يشعؿ األوضاع األمنية في األراضي الفمسطينية 
إلى المسجد « النفؽ»إسرائيؿ، عمى غرار ما حصؿ مع افتتاح المحتمة، كما في البمدات الفمسطينية داخؿ 

، واندالع االنتفاضة الثانية مع دخوؿ زعيـ المعارضة في حينو آريئؿ شاروف إلى 1996األقصى عاـ 
لكنيا »المسجد بشكؿ استفزازي. وتابع أف المؤسسة األمنية في إسرائيؿ مدركة لمحاوالت اليميف المتواصمة 

 «.تى اآلف لمجميا، ما يتطمب تدخؿ نتنياىولـ تحرؾ ساكنًا ح
 2/11/2013الحياة، لندف، 

 
 بعد فشؿ المفاوضات : يجب العمؿ عمى وقؼ االنفجار فوراً فيديسك .23
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دعا رئيس جياز "الشاباؾ" السابؽ يوفاؿ ديسكف "الى العمؿ السريع والفوري لوقؼ االنفجار  -القدس المحتمة
 ا مف وقود االنفجار"، مشيرا الى قرب انتقاؿ الربيع العربي الى إسرائيؿ.القادـ كوف الواقع يخمؽ تركيزا خطير 

وطرح ديسكف في مقابمة مع صحيفة "يديعوت احرونوت" العديد مف النقاط التي تساىـ في انياء الصراع 
 والتوصؿ الى اتفاقية سالـ، وعمى رأسيا وقؼ االستيطاف فورا وتحرير عدد كبير مف األسرى.

اف ديسكف رجؿ المخابرات اإلسرائيمي الكبير والعالـ بالوضع الفمسطيني كونو كاف يترأس  وقالت الصحيفة
جياز "الشاباؾ" والذي عمى تماس مباشر ويومي بالوضع الفمسطيني الداخمي، وانيى ميماتو قريبا لـ يخؼ 

ة وبالذات طرفي شيئا عف تخوفاتو لما ستؤوؿ اليو األوضاع، مستندا لمحالة الراىنة التي تعيشيا المنطق
 الصراع الفمسطيني واإلسرائيمي.

وتطرؽ ديسكف في بداية حديثو لمربيع العربي حيث قاؿ "اف الشعوب استطاعت اسقاط أنظمتيا لكنيا لـ 
تستطع حتى اآلف تحقيؽ اىدافيا بالديمقراطية، وما يحدث اليوـ في المنطقة يدلؿ عمى حقيقة واحدة بأف 

 الشوارع تستطيع اسقاط النظاـ وتستبدلو بنظاـ جديد". الشعوب عندما تيب وتنزؿ الى
وبشأف الواقع الفمسطيني وحالة االحباط التي يعاني منيا الشعب الفمسطيني، يقوؿ: كؿ يوـ يتأكد الشعب 
الفمسطيني بأف حمـ الدولة يختفي ويتقمص، ويشاىد األرض التي يحمـ ببناء دولتو عمييا تختفي ويتـ بناء 

طنات عمييا، كذلؾ الوضع االقتصادي الصعب لمشعب الفمسطيني الذي يعيش تحت مزيد مف المستو 
سنة، وأغمبو عاش  35% مف الشعب الفمسطيني أقؿ مف 70االحتالؿ يزيد مف حالة االحباط، خاصة أف 

 تحت ظروؼ االحتالؿ القاسية والتي ال تعطيو أماًل في الحياة.
والذيف اعتادوا  48وضع الفمسطينييف داخؿ مناطؽ عاـ  وأضاؼ: "وفقا ليذه الظروؼ والتي يضاؼ عمييا

مشاركة الفمسطينييف في التظاىرات خاصة في المواجيات الكبيرة، فاف الوضع سيكوف قابال لالنفجار وليس 
في وقت بعيد في حاؿ لـ نتحرؾ فورا، والذي يعتقد اف الوضع بحاجة لحدث كبير الندالع مواجيات واسعة 

الحقيقة، فالتاريخ الفمسطيني يدلؿ عمى وقوع ىذه األحداث الواسعة نتيجة حدث  وعنيفة فيو ال يصيب
، فحتى مرواف 2000، أو حتى االنتفاضة الثانية عاـ 87عرضي كما حدث في االنتفاضة األولى عاـ 

سنوات ويقع  7البرغوثي الذي كاف يقؼ عمى رأس ىذه األحداث، لـ يكف يخطط النتفاضة تستمر الى 
الؼ القتمى والجرحى مف الطرفيف، فقد كاف يريد تظاىرات تستمر لعدة اسابيع ولكنيا خرجت عف نتيجتيا آ
 السيطرة".

ويستمر ديسكف في التحميؿ لموضع ويصؿ الى النقطة األساسية التي قد تمنع ىذه االنفجار والمتمثمة بالحؿ 
تخوفا بأف ىذا الحؿ لف يرى  السياسي عمى اساس حؿ الدولتيف، والذي يدعمو بقوة، لكنو مع ذلؾ يبدي

النور لوجود العديد مف األسباب التي تتعمؽ بالتركيبة السياسية الحالية، والجو العاـ داخؿ إسرائيؿ وكذلؾ 
الشعب الفمسطيني، باالضافة الى حالة االنقساـ وعدـ التواصؿ بيف الضفة وقطاع غزة، فطبيعة المواضيع 

الجئيف، القدس" وغيرىا قد تفجر ىذه المفاوضات، خاصة لعدـ وجود التي يجري التفاوض عمييا "الحدود، ال
 ثقة بيف الجانبيف وكذلؾ عدـ استعداد بعض األطراؼ في االئتالؼ الحكومي اإلسرائيمي لمسالـ.

ويضع ديسكف حموال لمخروج مف ىذا الوضع مف خالؿ ثالث نقاط أساسية تساىـ في وصوؿ طرفي النزاع 
 زمني طويؿ ىي: الى حؿ سياسي يصمد لوقت

األولى: يجب مشاركة فعمية لألطراؼ المرتبطة بشكؿ مباشر في النزاع في المفاوضات "مصر، االردف"، 
ويجب اف تكوف ىذه المشاركة فعمية ومؤثرة وليس فقط في جوانب ثانوية، وىذه المشاركة سيكوف ليا تأثير 
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شرًا في اتخاذ القرارات الميمة، كذلؾ تضمف كبير خاصة انيا تمنح الرئيس أبو مازف ثقة أكبر ودعمًا مبا
 ليذا االتفاؽ االستمرارية لوقت زمني طويؿ.

الثانية: مشاركة أطراؼ أخرى ليا عالقة بالصراع "السعودية، تركيا، دوؿ الخميج العربي" وىذه الدوؿ سيكوف 
 ليا دور ميـ في صمود ىذا االتفاؽ مف ناحية الدعـ االقتصادي وكذلؾ السياسي.

الثة: األطراؼ الدولية وعمى رأسيا الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي، التي تضمف استمرار ىذا الث
االتفاؽ مف خالؿ التزاميا اتجاه طرفي النزاع بالعديد مف القضايا التي تساىـ في انجاح االتفاؽ وتطبيقو 

 عمى الواقع.
الثقة بيف طرفي النزاع، وىما األساس في التوصؿ  ولكف كيؼ يمكف تحقيؽ ىذه االتفاقية في ظؿ عدـ توفر

ليذا االتفاؽ، قاؿ ديسكف انو يمكف ذلؾ في حاؿ اتباع النقاط التالية والتي ستساىـ في منع حدوث 
 االنفجار:

أوال: يجب أف نؤمف بالسالـ ويعني ذلؾ بكؿ ما أوتينا مف قوة وأماـ الجميع مف القادة، انتـ الذيف قمنا 
 تمثمونا عمى أساس برنامجكـ السياسي بحؿ الدولتيف لشعبيف.بانتخابكـ كي 

ثانيا: يجب بعث رسالة واضحة مف قبؿ قيادتنا بأنيا تريد السالـ بشكؿ حقيقي، وىذه الرسالة ال تأتي اال 
بتغيير كبير في الخارطة السياسية، يجب تشكيؿ ائتالؼ حكومي جديد مف األحزاب اإلسرائيمية التي تؤمف 

 وف االئتالؼ الحكومي الحالي ال يوجد فيو أمؿ كي يقود عممية سالـ.بالسالـ، ك
ثالثا: بناء ثقة شخصية بيف القادة، كوف كافة االتفاقيات التي تـ التوصؿ ليا مع العرب جاءت بناء عمى 

 وجود ثقة بيف القادة أو بيف المبعوثيف.
يبات لبعض النقاط المدروسة مف حيف رابعا: يجب اف تجري المفاوضات بسرية تامة قدر االمكاف، مع تسر 

 آلخر.
خامسا: يجب تغيير األجواء داخؿ المجتمع اإلسرائيمي والفمسطيني، مف خالؿ احداث تغيير حقيقي عمى 

 خطابات القادة.
سادسا: يجب القياـ بخطوات فعمية عمى أرض الواقع والتي تعطي أمال كبيرا لمسالـ وانياء الصراع ومنح 

مية، وعمى رأس ىذه الخطوات وقؼ فوري لمبناء االستيطاني خارج التجمعات الرئيسية في الثقة في ىذه العم
الضفة الغربية، تحرير عدد كبير مف األسرى وعدـ االنتظار لتحريرىـ مقابؿ جندي مخطوؼ أو إسرائيمي، 

 بمعنى يجب اف تبادر إسرائيؿ الطالؽ سراحيـ دعما لعممية السالـ وبناء الثقة.
ذ خطوات جريئة مف القادة، مثال اف يقوـ القادة اإلسرائيميوف بعقد اجتماعات مع قيادات مف فتح سابعا: اتخا

أو منظمة التحرير في راـ اهلل، وتقديـ خطابات دعما لمسالـ، أو دعوة الرئيس أبو مازف كي يمقي خطابا 
 أماـ الكنيست اإلسرائيمي.

الصيغة لممفاوضات تسمح مف ناحية قياـ الدولة " ىذه Viability for Landثامنا: صالحية األراضي "
الفمسطينية، ومف ناحية ثانية تقمص مف تبادؿ األراضي، وقد تكوف ىذه الخصائص عمى سبيؿ المثاؿ 
"توفير مناطؽ ساحمية أو موانئ، شراكة في مرافؽ تحمية المياه وامدادات المياه، التزاـ بتزويد الكيرباء 

 تساىـ في التطوير االقتصادي وخمؽ فرص عمؿ".والغاز، اقامة منطقة صناعية 
وينيي ديسكف حديثو بالقوؿ: "انني مؤمف بمزيج مف قيادة جريئة والتفكير االستراتيجي، تنسيؽ التوقعات، 
خمؽ األمؿ، التفكير خارج المنطقة المغمقة والحوار مع الجميور في كال الجانبيف، يمكف لكؿ ما ذكر اف 

 خرجنا مف المسار المؤكد بأف الحريؽ واالنفجار قادـ".يخمؽ منعطفا في المسار ي
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 2/11/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

 لمنع انييار المفاوضات الواليات المتحدةجيود تقرير:  .24
فيما تتعثر التسوية بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية، تحاوؿ اإلدارة األميركية منع ترّنحيا : حممي موسى

 وسقوطيا.
سياؽ، سيصؿ وزير الخارجية األميركي جوف كيري إلى األراضي المحتمة بعد أياـ، في محاولة وفي ىذا ال

 شبو أخيرة لمنع انييار المفاوضات عبر تحويؿ وجيتيا نحو الحؿ المرحمي.
ولكف المصاعب تتراكـ فعميًا جراء ما تضعو حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو مف عقبات، 

نما أيضًا عبر اندفاع بعض مكونات ىذه الحكومة إلى ليس فقط عم ى شكؿ آالؼ الوحدات االستيطانية، وا 
 سف قانوف لتقاسـ الحـر القدسي مع المسمميف.

الحدود »وكاف نتنياىو أخرج إلى العمف أمس األوؿ، الخالؼ الدائر في غرؼ المفاوضات بإعالنو أف 
ومعروؼ أف إسرائيؿ تطالب بوجود عسكري دائـ عمى «. األمنية إلسرائيؿ ستبقى عمى نير األردف دوماً 

 طوؿ نير األردف وشاطئ البحر الميت بكؿ ما يعنيو ذلؾ مف التحكـ في مسار ومعابر الحدود مع األردف.
، الشريؾ الميـ في ائتالؼ نتنياىو، إعداد لوائح جديدة في وزارة «البيت الييودي»مف جية ثانية، يحاوؿ 

، 1967، تسمح لمييود لممرة األولى منذ سقوط القدس في يدي إسرائيؿ في حزيراف العاـ األدياف اإلسرائيمية
 بالصالة عمنًا في الحـر القدسي.

وبموجب الالئحة الجديدة، التي أعدت وصيغت في القسـ القانوني مف وزارة األدياف، ستخصص ساعات 
. وتعني ىذه الموائح تقاس ـ باحات الحـر القدسي الذي يضـ مسجدي محددة لصالة الييود في الحـر كؿ يـو

 األقصى والصخرة مع المسمميف، في محاولة لتكرار تجربة تقاسـ الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ.
ومعروؼ أف الموائح المعموؿ بيا كانت تحظر عمى الييود الصالة في الحـر القدسي المدار مف جانب 

رة حاالت سماح الشرطة اإلسرائيمية بدخوؿ الييود ومنيـ األوقاؼ اإلسالمية. لكف تزايدت في األعواـ األخي
. وكثيرًا ما استغؿ بعضيـ ىذا الدخوؿ لممارسة الصالة التي يحظرىا  نواب وحاخامات إلى باحات الحـر
القانوف مف ناحية، والشريعة الييودية )عمى األقؿ لدى غالبية الحاخامات( مف ناحية أخرى. ومف المؤكد أف 

 ة بتفجير الغضب الفمسطيني، وربما العربي واإلسالمي في العالـ.خطوة كيذه كفيم
، بحيث يشار إلى «حماية األماكف المقدسة»إلى إحداث تعديؿ في قانوف « البيت الييودي»ويسعى حزب 

الحـر القدسي كمكاف مقدس لمييود. وحاؿ إقرار مثؿ ىذا القانوف فسيكوف محظورًا منع الييود مف الصالة 
.  في الحـر

ال يبدو أف اليميف اإلسرائيمي في حركتو االستيطانية واالستفزازية الدينية ينطمؽ مف فراغ، فيناؾ نوع مف و 
 اإلجماع الشامؿ في إسرائيؿ بصعوبة، وربما استحالة، التوصؿ إلى سالـ مع الفمسطينييف.

المقربة مف « وـإسرائيؿ الي»، بناء عمى طمب صحيفة «ىجاؿ ىحداش»وأظير استطالع لمرأي أجراه مركز 
عامًا، ال يؤمف بأف  18نتنياىو، أف الغالبية الساحقة مف الجميور الييودي الناطؽ بالعبرية فوؽ سف 

 المفاوضات الجارية في ىذه الفترة ستجمب اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف.
فيما أكد % مف المستطمعة آراؤىـ، إنيـ ال يؤمنوف بفرص نجاح المفاوضات مع الفمسطينييف، 83.8وقاؿ 
 % منيـ عف عدـ تبني أي رأي في ىذا الشأف.8.3% منيـ إيمانو بذلؾ، وأعرب 7.9
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وفي ىذا السياؽ، وبعد إعالف مفاوضيف فمسطينييف عف تقديـ استقالتيـ بسبب شعورىـ بعدـ جدوى 
 المفاوضات، يصؿ كيري لتناوؿ وحّث مسألة التسوية.

ت قد يعّرض إسرائيؿ ألخطار حقيقية في المجتمع الدولي. ويشعر إسرائيميوف بأف ما وصمت إليو المفاوضا
 «.أف تأتي الصفعة»السياسييف في مقالتو « ىآرتس»وأشار إلى ذلؾ صراحة يوئيؿ ماركوس، كبير معمقي 

وأوضح ماركوس أف قرار نتنياىو برفع المقاطعة اإلسرائيمية عف لجنة حقوؽ اإلنساف الدولية جاء بعد تيديد، 
مع االئتالؼ الحالي، الذي سيعود إليو ليبرماف قريبًا، نتنياىو ليس فقط ال يستطيع التقدـ » مشددًا عمى أنو

 «.نحو السالـ، بؿ أيضًا ال يستطيع أف يظير كمف يحاوؿ الوصوؿ إلى السالـ
والواقع أف اإلدارة األميركية التي أوحت طواؿ األشير الماضية بإيمانيا في إمكانية التوصؿ خالؿ تسعة 

إلى حؿ نيائي، تجد اليوـ نفسيا مضطرة لمبحث عف حموؿ مرحمية. فبعد انقضاء ثمث المدة المقّرة  أشير
 لمتفاوض، ترى أف المفاوضات تدور في حمقة مفرغة ومف دوف أي تقدـ ظاىر.

 2/11/2013السفير، بيروت، 
 

 مصادر عبرية: محادثات مع روسيا لتطوير حقوؿ الغاز البحرية اإلسرائيمية .25
: أعمنت الحكومة اإلسرائيمية يوـ الجمعة عف وجود محادثات متقدمة مع روسيا، وكالة األناضوؿ –القدس 

بشأف التعاوف في تطوير حقوؿ النفط اإلسرائيمية في مياه المتوسط، بعد إعالنيا خالؿ وقت سابؽ مف 
 لغة أربعة حقوؿ.األسبوع الجاري عف حاجتيا الستثمارات لتطوير حقوؿ الغاز غير المستغمة بعد، والبا

وبحسب القناة العبرية العاشرة فإف ىذه المشاورات تأتي بعد اشتراط موسكو بضرورة توريد الغاز اإلسرائيمي 
 إلييا، مقابؿ عدـ تصدير اي شيئ إلى أوروبا، خالؿ السنوات المقبمة.

ركيا، إال أف تؿ وكانت مباحثات سابقة أجرتيا إسرائيؿ، تحدثت عف تصدير الغاز إلى قبرص واليوناف وت
 أبيب أخفقت بكسب موطئ قدـ في قبرص، أو في أسواؽ الطاقة اليونانية، بحسب القناة العبرية العاشرة.

مف جيتيا نفت الحكومة اإلسرائيمية في بياف امس الجمعة وجود أية اشتراطات روسية، خاصة تمؾ التي 
محتيا تطوير العالقات االقتصادية، تتحدث عف منع تصدير الغاز إلى أوروبا، مشيرة إلى أنو مف مص

 وخاصة في مجاؿ الطاقة مع أوروبا.
 2/11/2013القدس العربي، لندف، 

 
 
 
 

 : لف نسمح بوصوؿ سالح متقدـ لحزب اهلل"إسرائيؿ" .26
قالت إسرائيؿ إنيا لف تسمح بوصوؿ أسمحة متقدمة لحزب اهلل وذلؾ  :كريسبياف بالمر ،القدس أحمد حسف

ت مصادر بالمعارضة أنو استيدؼ قاعدة جوية يعتقد أنيا تحوي صواريخ روسية بعد ىجـو بسوريا ذكر 
 الصنع في طريقيا لمجماعة المبنانية.

وقاؿ مسؤولوف يوـ الجمعة إف إسرائيؿ تنتيج سياسة واضحة إزاء سوريا وستستمر في انتياجيا وذلؾ بعد 
 أف ذكرت مصادر أمريكية أف إسرائيؿ شنت ىجوما عمى سوريا.
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عت إسرائيؿ عف التعميؽ عمى التسريبات التي وصمت إلى وسائؿ اإلعالـ األمريكية بأف طائراتيا وامتن
 ضربت قاعدة سورية قرب مطار الالذقية مستيدفة صواريخ يعتقد أنيا ستتجو إلى حزب اهلل.

ؿ أسمحة وقاؿ جمعاد إرداف وزير حماية الجبية الداخمية بإسرائيؿ "قمنا أكثر مف مرة إننا لف نسمح بوصو 
وأضاؼ قائال لراديو إسرائيؿ "نحف ممتزموف بيذه السياسة وأقوؿ ىذا مف غير أف  متقدمة إلى حزب اهلل."

 أنفي أو أوكد ىذا التقرير."
رداف عضو بمجمس الوزراء المصغر المعني باألمف والذي اجتمع قبيؿ اليجوـ بساعات.  وا 

 عمى األقؿ ىذا العاـ كاف آخرىا في يوليو تموز.ويعتقد أف إسرائيؿ ىاجمت أىدافا بسوريا أربع مرات 
ولـ يحدد المسؤولوف الذيف طمبوا عدـ ذكر أسمائيـ الموقع المستيدؼ في سوريا لكف المسؤوؿ األمريكي 
وأحد المسؤوليف األوروبييف أشارا إلى أف مثؿ ىذه العمميات اإلسرائيمية دمرت مف قبؿ صواريخ لمنعيا مف 

 الوصوؿ إلى حزب اهلل.
 وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية "واشنطف تبيع أسرارنا بثمف بخس."

وقاؿ أوزي رابي مدير مركز موشي دياف لدراسات الشرؽ األوسط بجامعة تؿ أبيب إف عمى إسرائيؿ أف 
وأضاؼ "إسرائيؿ توجو رسالة لألسد  تحسب حسابات كثيرة قبؿ أف توافؽ عمى توجيو ىجمات في سوريا.

ال تمعب معنا." وتابع بقولو "لكف عمى إسرائيؿ أيضا أف تدرؾ أف الموقؼ أصبح أكثر حساسية  مفادىا:
 بكثير مف ذي قبؿ ألف ىذا سيتعارض مع األجندة الدبموماسية األمريكية."

وقاؿ رابي إف إسرائيؿ تفترض أف األسد منيمؾ في قتاؿ المعارضة بالداخؿ لدرجة أنو لف يكوف بوسعو الرد. 
 قع أف تسعى سوريا لمحصوؿ عمى مساندة دولية لمنع الضربات الجوية اإلسرائيمية.لكنو تو 

 وامتنع مسؤوؿ إسرائيمي كبير عف تأكيد أي ىجـو إسرائيمي لكنو قاؿ إنو ال يتوقع مف سوريا ردا.
وقاؿ المسؤوؿ الذي طمب عدـ نشر اسمو إف األسد يفكؾ أسمحتو الكيماوية "مدفوعا بمصالحو. ىو يعرؼ 

 ؼ يميز وقت الضرورة."كي
 1/11/2013وكالة رويترز لألنباء، 

 
 نوت: سقوط قذيفة صاروخية عمى النقب الغربيو يديعوت أحر  .27

( قذيفة صاروخية عمى أىداؼ إسرائيمية في منطقة 11|1سقطت في ساعة متأخرة مف مساء الجمعة ): غزة
وذكرت  وقوع إصابات في األرواح.ـ، دوف اف يبمغ عف 1948النقب الغربي داخؿ االراضي المحتمة عاـ 

نوت/ العبرية أف قذيفة صاروخية سقطت مساء الجمعة في منطقة مفتوحة بالقرب و صحيفة /يديعوت أحر 
، دوف وقوع إصابات أو أضرار 1948مف مستوطنة "أشكوؿ" بالنقب الغربي داخؿ األراضي المحتمة عاـ 

مف مساء الجمعة تـ  األخيرةلصحيفة لناطقة باسـ الشرطة اإلسرائيمية أنو بالساعة ونسبت ا في المكاف.
قذيفة صاروخية تجاه المجمس االقميمي "اشكوؿ" بالنقب، وتـ  إطالؽاستالـ بالغ في الشرطة حوؿ معاينة 

 التأكد مف سقوط القذيفة في منطقة مفتوحة ولـ يسجؿ وقوع اضرار مادية او بشرية.
 2/11/2013رس، وكالة قدس ب

 
 األقصىالمسجد يناقش االثنيف قانونًا يشرعف تقسيـ  اإلسرائيمي الكنيستمؤسسة األقصى:  .28

راـ اهلل: كشفت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أمس، عف مقترح صييوني لقانوف يقضي بتقسيـ المسجد 
دية وجماعية فيو، موضحة أف األقصى بيف المسمميف والييود لتحديد مواقع وأزمنة لتأدية صموات ييودية فر 
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ىذا المقترح قدـ مف قبؿ نائب وزير األدياف اإلسرائيمي وسيعرضو خالؿ جمسة خاصة تعقدىا ما تسمى 
 ، بعد غٍد االثنيف."لجنة الداخمية في الكنيستػ"ب

وأوضحت المؤسسة أف الدعوة وجيت لجيات عديدة لممشاركة في الجمسة، منيا ممثموف عف وزارات، 
عف منظمات الييكؿ المزعوـ، مشيرة إلى أف صحؼ ووسائؿ األعالـ اإلسرائيمية أفردت تقارير وممثموف 

مؤسسة أف ىذا التزامف والتوافؽ بيف وسائؿ اإلعالـ الواسعة عف موضوع مشروع القانوف. واعتبرت 
 ى.الصييونية ىو تييئة الرأي العاـ المحمي واإلقميمي والعالمي لتغيير الوضع في المسجد األقص
 2/11/2013، الخميج، الشارقة

 
  ويستفزوف طالب العمـ األقصى ويؤدوف الشعائر الديني ةالمسجد مستوطنوف يقتحموف  .29

زىير أندراوس: قالت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث في بياف ليا صباح أمس إّف نحو ثالثيف  -الناصرة 
وسط حراسة مف قبؿ قوات التدخؿ  مستوطنا اقتحموا ودنسوا المسجد األقصى، مف جية باب المغاربة

قتحاـ أف مجموعة مف المستوطنيف يتقدميـ احد الحاخامات وتتضمف عدد مف الالسريع، لكف البارز في ا
 النساء واألطفاؿ قامت بجولة استفزازية في األقصى خاصة بحؽ طالب وطالبات العمـ.

 2/11/2013، القدس العربي، لندف
 

 عة مقدسييف بزعـ االنتماء لحركة حماساالحتالؿ يصدر أحكاما عمى أرب .31
، أحكاما متفاوتة بالسجف عمى أربعة اإلسرائيميةأصدرت ما يسمى بػ"المحكمة المركزية" : القدس المحتمة

 حركة في القدس.القياـ بنشاطات وفعاليات لصالح وال مقدسييف، بزعـ االنتماء لحركة "حماس
 1/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
 ةسوريال األزمةلالجئيف الفمسطينييف المتضرريف مف  الطارئية لتوفير التعميـ اتفاق .30

مع  "األونروا"وقعت وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى  :ليمى الكركي -عماف 
الؼ  67عف  اتفاقية لتوفير دعـ لمتعميـ الطارئ لما يزيد "عّمـ طفال"برنامج  – "التعميـ فوؽ الجميع"مؤسسة 

أو ىربوا إلى االردف ولبناف. وبموجب األتفاقية ستتمّكف  ةطفؿ فمسطيني الجئ يعيشوف في سوري
 ، مف التخفيؼ مف بعض آثار النزاع عمى خدمات التعميـ التي تقدميا.«األونروا»

 2/11/2013، الدستور، عم اف
 
 

 عتداءاتاالرس مف الوحدات لممطالبة بحماية المدامخيـ اعتصاـ أماـ "األونروا" ب .32
بعد غد االثنيف أماـ  في االردف تعتصـ فاعميات شعبية في مخيـ الوحدات :نادية سعد الديف –عماف 

مدارس وكالة الغوث الدولية )األونروا( لممطالبة بحمايتيا مف اعتداءات "الزعراف"، وتصاعد التوتر في 
أسابيع. وكاف التحرؾ قد تعزز مؤخرًا بمذكرة  المخيـ إثر اقتحاـ مسمحيف ساحة إحدى المدارس بالمخيـ قبؿ

نائبًا وتـ رفعيا مؤخرًا إلى وزارة الداخمية، لممطالبة "بتسيير دوريات راجمة ونصب نقاط  16نيابية وقعيا 
شرطة ثابتة في المخيـ"، فضاًل عف مخاطبة وزارة الخارجية مف أجؿ توفير "األونروا" حراسة لمدارسيا في 

 دعـ الرسمي ليا في ىذا الخصوص.المخيـ، وتقديـ ال
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 2/11/2013، الغد، عم اف
 

 معظـ مناطؽ غزة في العتمة بعد نفاد الوقود .33
توقؼ محطة توليد الكيرباء في المقالة في قطاع غزة حكومة الأعمنت سمطة الطاقة في : ا ؼ ب -غزة 

عف معظـ مناطؽ  غزة كميًا عف العمؿ بسبب عدـ وجود وقود صناعي، ما أدى الى انقطاع الكيرباء
ف غالبية سكاف قطاع غزة مف أحكومة فتحي الشيخ خميؿ مالقطاع. وقاؿ نائب رئيس سمطة الطاقة التابعة ل

المحطة بحاجة الى "دوف كيرباء، مناشدًا الجيات الدولية التدخؿ لتوفير الوقود لحؿ االزمة. وأضاؼ اف 
كنا نعتمد عمى ". وتابع: "بكامؿ طاقتيا االنتاجيةألؼ ليتر يوميًا لتغطية المولدات االربعة، والعمؿ  600

توفير ىذا الوقود الصناعي مف مصر )عبر األنفاؽ(. لكف بعد اغالؽ األنفاؽ وتدميرىا، تحولنا لمحصوؿ 
عمى ىذه الكميات مف إسرائيؿ بواسطة الضفة الغربية )السمطة الفمسطينية(، لكف السمطة رفعت األسعار، 

 ."إسرائيؿ وال بدائؿ لدينالذلؾ ال يأتينا شيء مف 
 2/11/2013، الحياة، لندف

 
 وغزة الغربية في ذكرى وعد بمفور.. مسيرات غاضبة تنطمؽ بالضفة .34

شارؾ اآلالؼ مف أبناء شعبنا الفمسطيني وعدد مف النشطاء الدولييف في مسيرات شعبية : راـ اهلل غزة/
 .في الضفة الغربية المحتمة وشرؽ غزةحاشدة ومظاىرات غاضبة خرجت ظير الجمعة مف مناطؽ متفرقة 

في وجو االحتالؿ تزامنًا مع الذكرى  "ائتالؼ شباب االنتفاضة فمسطيف لمثورة"يأتي ذلؾ وسط دعوات أطمقيا 
 لوعد بمفور المشئوـ. 96الػ

والتي شيدت مواجيات عنيفة استخدـ فييا في غزة وتوجو الشباف الثائروف لمناطؽ التماس مع االحتالؿ 
ذكرت بحسب ما شابًا مشاركًا  16الؿ الطمقات النارية والغاز المسيؿ لمدموع ما أسفر عف إصابة نحو االحت

 مصادر طبية.
 1/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
 مف الوصوؿ إلى األراضي المصادرة  األسبوعية يمنع مسيرة المعصرة اإلسرائيمي االحتالؿ .35

تالؿ، أمس، مسيرة المعصرة األسبوعية، جنوب بيت لحـ، التي كتب حسف عبد الجواد: قمعت قوات االح
انطمقت مف وسط القرية، بمشاركة أىالي القرية، وفعاليات مقاومة االستيطاف وجدار الفصؿ العنصري، 
ومتضامنيف أجانب، وذلؾ تضامنا مع األسرى في سجوف االحتالؿ، وضد سياسة االحتالؿ في بناء الجدار 

 اضي الفمسطينية.واالستيطاف عمى األر 
وقاؿ منسؽ المجنة الشعبية لممقاومة الجدار واالستيطاف في القرية محمود زواىرة: إف المقاومة الشعبية في 
. وأشار الناشط حسف  القرية مستمرة واف جدار االحتالؿ سوؼ يزوؿ كما زاؿ جدار برليف في مثؿ ىذا اليـو

أسيرا مف سجوف  26تينئة لمشعب الفمسطيني بتحرر بريجية إلى أف المسيرة تأتي لمتضامف مع األسرى و 
 االحتالؿ، وتينئة الشعب الجزائري في ذكرى الثورة الجزائرية، ولمناسبة ذكرى مذبحة كفر قاسـ.

 2/11/2013، األياـ، راـ اهلل
 

 فمسطينييف في نابمس  سبعةيعتقؿ  اإلسرائيمي االحتالؿ .36
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الؿ حممة دىـ فجر الجمعة، في نابمس شماؿ الضفة فمسطينييف، خ 7اعتقؿ جيش االحتالؿ الوكاالت: 
أوضحت فيما ، تخممتيا أعماؿ تفتيش وتنكيؿ. دىـ المنازؿ الغربية. وقاؿ مصدر حقوقي فمسطيني، إف حممة

مصادر أخرى أف عممية االقتحاـ جاءت بعد ساعات قميمة مف مياجمة حافمة لممستوطنيف بزجاجات حارقة 
 بيتا. قرية بالقرب مف مفرؽ 

 2/11/2013، الخميج، الشارقة
 

 فتح معبر رفح بعد إغالؽ أسبوع  .37
تفتح السمطات المصرية، صباح اليوـ السبت، معبر رفح البري بعد إغالؽ داـ نحو أسبوع كامؿ دوف : غزة

، فإف السفر سيكوف مخصصا لفئة الجوازات المقالة حكومةالإبداء األسباب. ووفقا إلدارة المعابر في 
مصرية والمرضى المسجميف ضمف كشوفات وزارة الصحة بغزة، مشيرًة إلى أنو ال يوجد أي األجنبية وال

 حاالت سفر لمطالب بحيث سيكوف يـو األربعاء المقبؿ مخصصا لسفرىـ فقط.
 2/11/2013، القدس، القدس

 
 الؼ المواطنيف!آ"كؼ المستوطنيف" الذي يخنؽ تقرير إخباري:  .38

بدو معقوال استيعاب، اف تكوف العنصرية اإلسرائيمية ضد الفمسطينيف قد ال ي: محمد ابو الريش -القدس 
وصمت حد التمييز حتى في االشارات المرورية، كما ىو الحاؿ في االشارة )قؼ( والمنصوبة عمى مدخؿ 
بمدة العيزرية شرؽ القدس والتي تثير ذعر االؼ السائقيف القادميف مف جنوب الضفة الغربية الى شماليا، 

بة مف احتقانات مرورية تستمر لساعات طويمة يوميا، باعتبارىا الطريؽ الوحيدة التي تربط الشماؿ لما تسب
بالجنوب، كؿ ذلؾ فقط لضماف مرور بضع سيارات لممستوطنيف في تقاطع فرعي يؤدي الى مستوطنة 

 )كيدار( المقامة عمى أراضي المواطنيف المصادرة .
مركبة بالدقيقة الواحدة، عمى اقؿ تقدير في الظروؼ الطبيعية،  100ويمر مف ىذه الطريؽ ما ال يقؿ عف 

بينما يضطر السائقوف لموقوؼ التاـ لعدة ثواف تماشيا مع الموحة المرورية التي وضعت بحجج امنية، ما 
فقد تتواجد في المكاف  كـ باتجاه عمؽ بمدة العيزرية غربًا، واكثر 2يتسبب باختناقات مرورية يومية تمتد لػ

شيكؿ،  1000رة شرطة إسرائيمية ألصطياد المركبات وتحرير مخالفات ال تقؿ قيمة المخالفة الواحدة عف سيا
اضافة لمعديد مف المخالفات الثانوية التي يرتكبيا السائقوف قبؿ الوصوؿ لالشارة المرورية، بمحاولة منيـ 

 تجاوز بعضيـ البعض لتالفي االزمة.
 2/11/2013، القدس، القدس

 
 الفمسطينية تسعى لمعالجة أزمة تراكـ الدوالر والشيكؿ بمصارؼ غزة لنقداسمطة  .39

محمػػد خبيصػػة: صػػرح محػػافظ سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية، د. جيػػاد الػػوزير، يػػـو الجمعػػة بػػأف جيػػود  –راـ اهلل 
سمطة النقد في معالجة أزمة تػراكـ الػدوالر لػدى الفػروع فػي قطػاع غػزة قػد نجحػت، وال توجػد"أي مشػكمة حاليػًا 

 في أي مف مصارؼ قطاع غزة المرخصة لدى سمطة النقد.
نسخة عنو، بأف سػمطة النقػد تتػابع أزمػة تػراكـ  لألنباءوأفاد الوزير في بياف صحافي، وصؿ وكالة األناضوؿ 

الدوالر والشيكؿ لدى فروع المصارؼ العاممة في قطاع غزة، وتعمػؿ عمػى حػؿ المشػكمة بشػكؿ نيػائي إضػافة 
وأضػػػاؼ الػػػوزير فػػػي البيػػػاف أف السػػػمطة  شػػػيكؿ لػػػدى فػػػروع البنػػػوؾ فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة.الػػػى متابعػػػة تػػػراكـ ال
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تواصمت مع كافة األطراؼ المعنية لمعالجة مشكمتي الشيكؿ والدوالر. وسيتـ شحف فوائض الدوالر مػف فػروع 
 المصارؼ بالقطاع، 'حيث ما زالت المتابعات مستمرة لشحف فوائض الشيكؿ أيضًا'.

 2/11/2013دف، القدس العربي، لن
 

 اعتماد فمسطيف في المكتب التنفيذي لػ"الوزاري العربي" لمسياحة .41
اعُتمدت فمسطيف عضوًا في المكتب التنفيذي لممجمس الوزارّي العربّي لمّسػياحة، والػذي اختػتـ أعمػاؿ  :راـ اهلل

، بمشاركة وزيرة السياحة واآلثار روال معاي 16دورتو الػ  عة.في العاصمة البحرينية اليـو
ودعػػػت معايعػػػة فػػػي كممتيػػػا خػػػالؿ المػػػؤتمر، إلػػػى تشػػػجيع اإلخػػػوة العػػػرب واألصػػػدقاء عمػػػى شػػػد الرحػػػاؿ إلػػػى 
فمسػػطيف عبػػر وفػػود رسػػمية سػػياحية وتضػػامنية وخاصػػة إلػػى مدينػػة القػػدس التػػي تتعػػرض إلػػى أبشػػع واعتػػى 

ى زيػػػارة المػػػدف سياسػػػة تيويػػػد فػػػي تاريخيػػػا لتغييػػػر طابعيػػػا الفمسػػػطيني العربػػػي وىويتيػػػا العربيػػػة، إضػػػافة إلػػػ
والمحافظػػات الفمسػػطينية األخػػرى الميػػددة بالسػػطو الثقػػافي والتػػاريخي ومنيػػا: خميػػؿ الػػرحمف، وبيػػت لحػػـ ميػػد 

 السيد المسيح عميو السالـ.
 2/11/2013القدس، القدس، 

 
 !2014المكسيؾ: المثق فوف يطالبوف منظ مي المعرض الدولي بدعوة فمسطيف كضيفة شرؼ في  .40

شػػادي روحانػػا: إثػػر دعػػوة إسػػرائيؿ كضػػيفة شػػرؼ عمػػى معػػرض الكتػػاب الػػدولي فػػي   -المكسػػيؾ العاصػػمة 
مدينة غواداالخارا في المكسيؾ، أحد أىـّ األحداث الثقافية في أمريكا الالتينية التي تنظـ سنوّيًا، قاـ عدد مف 

رؼ فػػي العػػاـ الكتّػػاب والمثّقفػػيف القػػاطنيف فػػي المكسػػيؾ بمناشػػدة منّظمػػي المعػػرض بػػدعوة فمسػػطيف كضػػيفة شػػ
 .2014القادـ 

أكتػوبر ووقّػع عميػو عػدد مػف  27المكسيكية يـو األحػد  La Jornadaجاء في البياف، والذي ُنشر في جريدة 
المثّقفػػيف المكسػػػيكّييف وغيػػػر المكسػػػيكّييف مػػف دوؿ أمريكػػػا الالتينّيػػػة، إف قيػػػاـ دولػػة إسػػػرائيؿ 'َتسػػػّبب فػػػي نكبػػػة 

عامػػًا مػػف االحػػتالؿ العسػػكرّي اإلسػػرائيمّي  46والقيػػر، والسػػمب. إف  الشػػعب الفمسػػطينّي وحكػػـ عميػػو بػػالمنفى،
أجبرت العرب والييود عمى العيش في حالة حرب دائمة، ىذا وبعد أف تعايشا في حالة سمـٍ حتى أوائؿ القرف 
ـّ القضػػاء عمػػى التعػػايش العربػػّي الييػػودّي مػػف خػػالؿ إنشػػاء دولػػة تقػػوـ عمػػى أسػػاس اإلقصػػاء  الماضػػي. لقػػد تػػ

 قّي والثقافّي، والتي تنفي حؽ الشعب الفمسطينّي المشروع بإقامة دولتو والعيش في أرضو'.العر 
وتابع البياف أف المػوّقعيف أدنػاه، مػف بيػنيـ عػدد بػارز مػف المنفّيػيف السياسػييف الػذيف قػدموا إلػى المكسػيؾ مػف 

ينػػات، يػػدعوف إلػػى 'سياسػػة األرجنتػػيف واألوروغػػواي خػػالؿ الحكػػـ العسػػكري فػػي بالدىػػـ فػػي السػػبعينات والثمان
تقوـ عمى التفاىـ، وليس عمى القّوة العسكرّية والِحَيؿ الدبموماسّية. فنحف الموّقعيف أدناه نػدعو إلػى سػيادة ِقػَيـ 
األخػػالؽ والعدالػػة التػػي طالمػػا نطػػؽ باسػػميا العديػػد مػػف الييػػود عبػػر التػػاريخ. إف إمكانيػػة إحػػالؿ سػػالـ حقيقػػي 

امػػة دولتػػيف مسػػتقّمتيف أو دولػػة واحػػدة ثنائيػػة القومّيػػة'. أّمػػا بالنسػػبة لمعػػرض وعػػادؿ لػػف يػػتـ إال مػػف خػػالؿ إق
الكتاب الدولي في مدينة غواداالخارا ىذا العاـ، والذي ستحّؿ عميو دولة إسرائيؿ كضيفة شرؼ، فسوؼ يكوف 

ئيمييف لػف 'خاليا مف أّي موقؼ يربط ما بيف األخالؽ والسياسة، ألف أصحاب ىذا الموقؼ مػف الكتّػاب اإلسػرا
يتواجدوا فػي غواداالخػارا ألنيػـ غيػر مسػتعديف بتمثيػؿ سياسػات إسػرائيؿ االسػتعمارية والمؤسسػة عمػى الفصػؿ 
العنصرّي'. وأنيى البياف يمناشدة المنظميف باالحتفاؿ بفمسطيف كضيفة شرؼ عمى معرض الكتاب في العػاـ 

 القادـ.
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 2/11/2013القدس العربي، لندف، 

 
 الصناعات األمنية اإلسرائيمية  ًا عفكتاب تصدر سات الفمسطينيةمؤسسة الدرابيروت:  .42

الوظيفػػة ”: اإلسػػرائيمية“الصػػناعات األمنيػػة “كتػػاب ” مؤسسػػة الدراسػػات الفمسػػطينية“صػػدر حػػديثًا عػػف  بيػػروت:
عػداد رنػدة حيػدر . وىػو الكتػاب  104، )”االستراتيجية واالقتصادية صفحات( إشراؼ وتحرير أحمد خميفػة، وا 

التػػي تقػػدميا المؤسسػػة إلػػى القػػارئ العربػػي، ”” إسػػرائيمية“قضػػايا اسػػتراتيجية: وجيػػات نظػػر “فػػي سمسػػمة الثػػاني 
متعػددة مػف خػالؿ ترجمػة أبحػاث ودراسػات صػادرة ” إسػرائيمية“بيدؼ إطالعػو عمػى معمومػات ووجيػات نظػر 

 ” .إسرائيؿ“عف مختمؼ مراكز األبحاث والدراسات في 
لكونيػػػا تفتقػػػر إلػػػى العمػػػؽ ” عقيػػػدتيا األمنيػػػة“عمػػػى مفػػػاىيـ محػػػددة فػػػي  تعتمػػػد” إسػػػرائيؿ“يوضػػػح الكتػػػاب أف 

الجغرافي لمتصدي لجيوش مياجمة، بينيا مفيوماف رئيسياف: األوؿ االعتماد عمػى عامػؿ المبػادرة الذاتيػة فػي 
” اإلسػػػرائيمي“ميػػداف صػػناعة األسػػمحة، والثػػاني رعايػػػة قػػوة عظمػػى . فعمػػى الػػػرغـ مػػف أف القطػػاع الصػػناعي 

بػػيف أوائػػؿ الػػدوؿ ” إسػػرائيؿ“إنتػػاج معظػػـ مػػا يحتػػاج إليػػو الجػػيش، وعمػػى الػػرغـ مػػف أف ذلػػؾ يجعػػؿ  يسػػتطيع
ال تسػتطيع أف تمبػي، وبقػدر كػاؼ، مػا يحتػاج إليػو الجػيش مػف ” اإلسػرائيمية“المصدرة لمسالح، فػإف الصػناعة 

 معدات وتكنولوجيا توفر لو عنصر المفاجأة في حروبو .
تعكساف ظاىرة التوتر بيف ىذيف العػامميف، ففػي الدراسػة األولػى ينػاقش يعقػوب ويتضمف ىذا الكتاب دراستيف 

ومػا تتعػرض لػو ىػذه ”” إسػرائيؿ“ليفشتس موضػوع الوظيفػة االسػتراتيجية واالقتصػادية لمصػناعات األمنيػة فػي 
تمبيػة  الصناعات مف تناقضات وتقمبات، مطالبًا بإعادة التوازف بيف الصناعات األمنية المعدة لمتصدير وبػيف

حاجػػة الجػػيش إلػػى التكنولوجيػػا والمعػػدات المضػػاعفة لمقػػوة . أّمػػا الدراسػػة الثانيػػة فيعػػرض فييػػا الكاتبػػاف إفػػرايـ 
التعػػاوف الينػػدي  اإلسػػرائيمي فػػي مجػػاؿ الػػدفاع فػػي القػػرف الحػػػادي “إنبػػار وألفايػػت سػػينغ نينغتوجػػاـ موضػػوع 

 ” .والعشريف
 2/11/2013الخميج، الشارقة، 

 
 : حماس شاركت باقتحاـ السجوف.. واعتقمت الكثير مف عناصرىار السابؽوزير داخمية مص .43

المػواء أحمػد ”.. األىػراـ العربػي“فػي حػوار اخػتص بػو مجمػة : حاوره في القاىرة: ميدي مصطفى، محمد زكػي
وأنيػػػا  2011ينػػػاير  28جمػػػاؿ الػػػديف أكػػػد أف حركػػػة حمػػػاس شػػػاركت فػػػي جريمػػػة اقتحػػػاـ السػػػجوف منػػػذ يػػػـو 

حامات واليجوـ عمى الجنود المصرييف في سيناء، وأنو بنفسو ألقػى القػبض عمػى كثيػر مػف واصمت ىذه االقت
يناير، وكشؼ أنو فوجئ بأف جماعػة اإلخػواف المسػمميف يعتنقػوف مبػدأ  25عناصرىا طواؿ األشير التالية ؿ 

 :وجاء فيو ىراـاأل“بالتزامف مع ” الخميج“العنؼ والقتؿ إلى درجة لـ يكف يتصورىا شخصيًا، والحوار تنشره 
وعما إذا كاف ىناؾ قناصة مف حماس في رابعة قاؿ: أي أحد لو عيناف يعرؼ أف حماس كانت مشتركة فػي 
جميع األحداث التي شيدتيا البالد، ولما كنت أنزؿ مأموريات فػي سػيناء كانػت المشػكمة األساسػية ممثمػة فػي 

ا إلى الشرطة العسكرية، وبعػض العناصػر األنفاؽ، حيث كنا نقوـ بالقبض عمى بعض ىذه العناصر ونسممي
 المتسممة نقـو بترحيميا إلى غزة، لكننا كنا نفاجأ بوجودىـ مرة أخرى في سيناء.

 2/11/2013الخميج، الشارقة، 
 

 تؤكد تمسكيا بالحقوؽ الوطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني "حؽ العودة لجنةعم اف: " .44
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يػػا لمػػدفاع عػػف حػػؽ العػػودة لالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي األردف أكػػدت المجنػػة العم: ليمػػى خالػػد الكركػػي -عمػػاف 
قامػة الدولػة  العربيتمسكيا بالحقوؽ الوطنية لمشعب  الفمسطيني الثابتة في التحرير والعودة وتقرير المصير وا 

 الفمسطينية المستقمة عمى كامؿ التراب الوطني الفمسطيني وعاصمتيا القدس.
نػػة بمناسػػبة حمػػوؿ ذكػػرى وعػػد بمفػػور المشػػؤـو والتػػي تصػػادؼ فػػي المج أصػػدرتوجػػاء ذلػػؾ فػػي بيػػاف صػػحافي 

 الثاني مف تشريف الثاني سنويا. 
كاف بداية الطريؽ لسػمب ارض فمسػطيف وطػرد وتيجيػر أصػحابيا عبػر مجػازر  بأنوووصؼ البياف ىذا اليوـ 

 التطيير العرقي والتيجير بقوة إرىاب العصابات الصييونية ووريثيا الكياف الصييوني.
وحتػػػػى اليػػػػػوـ، احتمػػػػت قضػػػػية الالجئػػػػػيف  1948انػػػػو عمػػػػى مػػػػػدى السػػػػنوات التػػػػي تمػػػػػت نكبػػػػة عػػػػاـ  وضػػػػحوأ

 -الفمسػػػطينييف، وحقيػػػـ فػػػي العػػػودة، المكػػػاف األبػػػرز فػػػي مجػػػرى النضػػػاؿ الػػػوطني الفمسػػػطيني، كونيػػػا تشػػػكؿ 
 جوىر القضية الفمسطينية، وعنوانيا الرئيس. -إضافة لالغتصاب الصييوني لألرض 

 2/11/2013 الدستور، عماف،
 

 االستيطاف اإلسرائيمي في الضفة وشرقي القدس تديفتركيا  .45
بشػأف ” إسػرائيؿ“نػديف بشػدة قػرار "دانت الخارجية التركية االستيطاف اإلسرائيمي. وقاؿ بيػاف لمػوزارة: : وكاالت

 وحػػدة سػػكنية غيػػر قانونيػػة أخػػرى فػػي الضػػفة الغربيػػة والقػػدس الشػػرقية 1500المضػػي قػػدمًا فػػي خطػػط لبنػػاء 
، حسبما ذكرت وكالة أنباء األناضوؿ التركية أمس. وأضاؼ البياف أنو ال يمكف التوصؿ لحؿ بيف "المحتمتيف

 إال مف خالؿ تجنب مثؿ ىذه األعماؿ.” اإلسرائيمييف”الفمسطينييف و
 2/11/2013الخميج، الشارقة، 

 
 ، بيروت": تركي الفيصؿ شارؾ في مؤتمر ضـ  ضباطًا في الموساداألخبار" .46

المجمػس "رؾ المدير السابؽ لممخابرات السعودية تركي الفيصؿ قبؿ أسابيع لممرة األولى، في مؤتمر نظمو شا
ودبموماسػػييف إسػػرائيمييف  "موسػػاد"فػػي واشػػنطف إلػػى جانػػب ضػػباط فػػي جيػػاز الػػػ« الػػوطني اإليرانػػي األميركػػي

 وأميركييف ومعارضيف إيرانييف.
سػية فػي العػالـ العربػي ومنطقػة الشػرؽ األوسػط، تحػّدث كػؿ وفي الجمسة المخصصة لبحث القضػايا الجيوسيا

مستشػػػػار رئػػػػيس الػػػػوزراء اإلسػػػػرائيمي السػػػػابؽ يوسػػػػي ألفػػػػر،  "موسػػػػاد"مػػػػف الفيصػػػػؿ والضػػػػابط السػػػػابؽ فػػػػي الػػػػػ
 السابقة خالؿ عيد الشاه شيريف ىانتر. والدبموماسية

، وأثنػى «ـ اإلسالمي فنيًا وثقافياً مساىمتيـ في إغناء العال"الفيصؿ قّدـ في مداخمتو لمحة عف تاريخ الفرس و
ديكتاتوريتػػػػو وعممانيتػػػػو وتبػػػػذيره وبػػػػذخ األمػػػػواؿ فػػػػي الحفػػػػالت "عمػػػػى عيػػػػد الشػػػػاه رضػػػػى بيمػػػػوي، لكنػػػػو انتقػػػػد 

 . "والمناسبات الوطنية
 2/11/2013األخبار، بيروت، 

 
 اوسبري 22-ست طائرة في "إسرائيؿ"الواليات المتحدة توافؽ عمى بيع  .47

وزير  األلفي، أفوجدي ، واشنطفنقاًل عف مراسميا في ، 2/11/2013ألنباء، وكالة رويترز لنشرت 
اوسبري إلى  22-الدفاع األمريكي تشاؾ ىاجؿ أعمف أف الواليات المتحدة وافقت عمى بيع ست طائرات في

 إسرائيؿ لتصبح أوؿ حميؼ لواشنطف يحصؿ عمى ىذه الطائرة.
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ييوديػػة فػػي نيويػػورؾ يػػـو الخمػػيس إف الموافقػػة عمػػى بيػػع جماعػػة حقوقيػػة  أمػػاـ ألقاىػػاوقػػاؿ ىاجػػؿ فػػي كممػػة 
 إسرائيؿ تمؾ الطائرات "ستعزز بشكؿ كبير مدى وفعالية القوات الخاصة اإلسرائيمية."

واليبػوط العمػودي مثػؿ طػائرات اليميكػوبتر وسػرعة  عاالنقػالاوسبري بيف القدرة عمػى  22-وتجمع الطائرة في
 الثابتة. األجنحةائرات ذات التحميؽ العالية التي تتميز بيا الط

صحيفة ، أف زىير أندراوس ،الناصرةنقاًل عف مراسميا في  2/11/2013، لندف، القدس العربيوأضافت 
في عددىا الصادر أمس إلى أّنو بموجب معطيات غير سمّية فإّف كمفة الطائرة الواحدة مف  ذكرت)ىآرتس( 

شركة )بوينغ( األمريكّية ىي التي تقوـ بإنتاجيا،  مميوف دوالر، وأفّ  70اوسبري تصؿ إلى  22-في طراز
جندّيا بسرعة قصوى  24كيمومتر، كما أنيا قادرة عمى حمؿ  1600كما أّنيا قادرة عمى التحميؽ لمسافة 

 كيمومتر في الساعة. 400تصؿ إلى 
سػػػرائيمي ومػػػف المتوقػػػع أف تصػػػؿ تكمفػػػة الطػػػائرات السػػػت، إضػػػافة إلػػػى تػػػوفير البنػػػة الموجسػػػتية فػػػي الجػػػيش اإل

 وتدريب طواقـ جوية وبرية إلى نحو نصؼ مميار دوالر مف أمواؿ المساعدات األمريكّية السنوية إلسرائيؿ.
 

 "إسرائيؿػ"جنوب أفريقيا تحد مف اتصاالتيا ب .48
قررت دولة جنوب أفريقيا، الحد مف اتصاالتيا مع إسرائيؿ ووقػؼ زياراتيػا بشػكؿ شػبو  :ترجمة خاصة -غزة 

 وؽ ونضاالت الفمسطينييف".كامؿ دعما لػ"حق
"ريشت بيت" عف وزيرة الخارجية الجنوب إفريقيػة مػاتي نكوانػا ناشػاباف قوليػا  اإلسرائيميةونقمت شبكة اإلذاعة 

أف "جنػػوب أفريقيػػا تػػدعـ بشػػكؿ كامػػؿ نضػػاالت الفمسػػطينييف وحقيػػـ فػػي تقريػػر مصػػيرىـ"، معتبػػرًة إيػػاه مثػػؿ 
 نضاؿ الشعب الجنوب أفريقي لتحقيؽ حريتو.

وأضافت "عندما أرى خارطة فمسطيف ال أستطيع النوـ كانت عبارة عػف نقػاط صػغيرة، حتػى أنيػا أصػغر مػف 
 الباندوستانس التي أنشئت إباف الفصؿ العنصري لمنح السود حكما ذاتيا في البالد".

"، وذلػػؾ بشػػأف الوحػػدات ال أعيننػػاوقالػت مػػاتي نكوانػػا ناشػػاباف "مػػا يحػػدث فػػي فمسػػطيف يسػرؽ مػػف  سػػكنية النػػـو
 بناءىا في القدس والضفة الغربية المحتمتيف. إسرائيؿالجديدة التي تنوي 

مػػرة  آخػػر" 2002حشػػد مػػف الناشػػطيف وفػػي حضػػور فػػدوى عقيمػػة البرغػػوثي المعتقػػؿ منػػذ  أمػػاـوقالػػت الػػوزيرة 
لػػػػـ اسػػػػتطع النػػػػـو )...( لػػػػـ نعػػػػد نشػػػػاىد فييػػػػا سػػػػوى نقػػػػاط اصػػػػغر حتػػػػى مػػػػف  فلفمسػػػػطيرأيػػػػت فييػػػػا خريطػػػػة 

 ندس( لقد حطـ ذلؾ قمبي".)اليومال
)الباندوسػتانس( ىػي الواليػات الصػغيرة جػدا العشػر التػي حػددت فػي  أيضػاو)اليومالندس( التػي يطمػؽ عمييػا 

 ظؿ نظاـ االبارتيايد او الفصؿ العنصري في خمسينات القرف العشريف لمنح السود "حكما ذاتيا".
رير المصير سنتساءؿ عما سػيكوف قػد بقػي مػف الوزيرة "اليـو الذي سنحصؿ فيو رسميا عمى حؽ تق وأضافت

 فمسطيف كما نعرفيا".
و"االتصػاالت عمػى  إسػرائيؿ إلػىلػـ يعػودوا يتوجيػوف فػي جػوالتيـ"  إفريقياوذكرت ماشاباف باف "وزراء جنوب 
 اف تتحسف االمور". إلىمستوى عاؿ محدودة مع ىذا النظاـ 

 2/11/2013القدس، القدس، 
 

 لمف؟ فضيحة .49
 فيمي ىويدي
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ي أعقاب العدواف اإلسرائيمي عمى غزة الذي وقع في منتصؼ شير نوفمبر مف العاـ الماضي أعمنت قطر ف
زالة آثار الدمار الذي حؿ بو منذ عدواف عاـ  400عف تقديـ  ، وكاف 2008مميوف دوالر إلعمار القطاع وا 

موبة إلى القطاع. وكانت أحد األسئمة التي أثيرت آنذاؾ يتعمؽ بكيفية توصيؿ مواد البناء وخاماتو المط
الشركات اإلسرائيمية قد أبدت استعدادىا لتوفير احتياجات اإلعمار ووجيت رسالة إلى الحكومة القطرية بيذا 
الخصوص. وزار القاىرة آنذاؾ أحد المسؤوليف القطرييف وحمؿ معو العرض اإلسرائيمي، عمما بأف الشركات 

عمار الخميجية. أبمغ المبعوث القطري الجيات المصرية تسيـ في أنشطة بعض مشروعات اإل اإلسرائيمية
بأف بالده تفضؿ أف تتولى شركات المقاوالت المصرية ىذه العممية. أحيؿ الممؼ إلى المخابرات العامة التي 
تباشر شؤوف القطاع، وعقدت عدة اجتماعات تـ االتفاؽ فييا عمى أف تتولى شركات المقاوالت المصرية 

إلعمار مف خالؿ معبر رفح. رعت المخابرات العامة االتفاؽ بيف الحكومة القطرية وبيف توريد احتياجات ا
شركة المقاوليف العرب، التي رتبت األمر مع بعض الشركات المحمية التي تعاونت معيا مف الباطف، لقاء 
عمولة حصؿ المقاولوف العرب عمى حصة منيا، وحصمت بقية الشركات المصرية عمى حصة أخرى، 

 عض الشركات األخيرة تابعة لمقوات المسمحة المصرية(.)ب
حدث ذلؾ في وقت كانت احتياجات القطاع المعيشية يمر أغمبيا مف سيناء إلى القطاع عبر األنفاؽ، 

مميارات جنيو سنويا، وىذا المبمغ كاف ينعش حركة  3و 2وقدرت قيمة البضائع العابرة وقتذاؾ بما بيف 
ء والقطاع عمى مدار العاـ. وحيف اتفقا عمى توريد مواد البناء الالزمة مف خالؿ التبادؿ التجاري بيف سينا

معبر رفح، فإف ذلؾ أضاؼ دفعة قوية القتصاد القطاع، الذي انتعشت فيو حركة البناء، حيث أدت إلى 
ألؼ عامؿ، إضافة إلى رقـ مماثؿ ليـ مف العماؿ الذيف يخدموف حركة التبادؿ عبر  35تشغيؿ نحو 

 فاؽ.األن
ىذا الوضع استمر طواؿ فترة حكـ الدكتور محمد مرسي، ولـ يتوقؼ بعد عزلو، إال أف تطوريف متفاوتيف في 
األىمية حدثا خالؿ األسابيع األخيرة، األوؿ تمثؿ في تدمير معظـ األنفاؽ األمر الذي أدى إلى وقؼ حركة 

انت تتـ مف الجانب المصري، وكاف لذلؾ تأثيره التجارة بيف الجانبيف، وأثر بالتالي عمى عممية التوريد التي ك
السمبي عمى اقتصاديات سيناء وعمى العمالة التي ارتبطت باألنفاؽ، لكنو لـ يؤثر كثيرا عمى البضائع 
الموجودة في األسواؽ ألف الصادرات اإلسرائيمية مألت الفراغ بسرعة، وقامت بتوفير السمع التي توقؼ 

 ار أعمى بطبيعة الحاؿ.استيرادىا مف مصر، ولكف بأسع
التطور الثاني األقؿ أىمية أف خالفا وقع بيف الطرؼ القطري وبيف إحدى الشركات التي كانت تتولى توريد 
مواد البناء، األمر الذي أدى إلى تعطيؿ تجديد العقد الموقع بينيما. مما أوقؼ التوريد منذ أسبوع. وتـ 

قاوليف العرب عمى التعاقد مع مورد جديد، وسوؼ تستأنؼ عممية االتفاؽ بيف المخابرات العامة المصرية والم
 التوريد خالؿ أسبوع.

( في إطار جديد تحت العناويف 31/10يوـ الخميس الماضي )« المصري اليوـ»ىذه القصة روتيا صحيفة 
عمى « المقاولوف العرب»إجبار  -التالية التي أبرزت فوؽ المانشيت: كشؼ فضيحة جديدة لحكومة اإلخواف 

توريد مستمزمات ومعدات لحماس بتمويؿ قطري ومحمب )وزير اإلسكاف( يمغي العقد. تحت ىذه العناويف 
 أوردت الصحيفة النص التالي:

كشفت مصادر رسمية عف فضيحة جديدة ارتكبتيا حكومة جماعة اإلخواف في عيد محمد مرسي مف خالؿ 
أعماؿ التوريد والسمسرة لحركة حماس في غزة لتقوـ ب« المقاولوف العرب»ممارستيا ضغوطا عمى شركة 
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قامة شركة  « وىمية»بتمويؿ قطري تحت غطاء لجنة إعادة إعمار غزة، التابعة لوزارة الخارجية القطرية، وا 
 ليذا الغرض.

قالت المصادر إف الدكتور طارؽ وفيؽ وزير اإلسكاف السابؽ الذي ينتمي لحزب الحرية والعدالة طمب مف 
الحسيني رئيس الشركة آنذاؾ وصديؽ مرسي توقيع عقد ثالثي مع الجانب القطري لتقديـ الدكتور أسامة 

مف قيمة  %1.5خدمات توريد المعدات ومواد البناء وغيرىا لمحكومة المقالة في غزة مقابؿ عمولة قدرىا 
 مميوف دوالر. 400ىذه المستمزمات في إطار منحة قطرية لحماس )المقصود شعب غزة( قدرىا 

ت المصادر إلى أف الميندس إبراىيـ محمب وزير اإلسكاف الحالي، أبمغ الجيات المعنية بشأف أشار 
البروتوكوؿ فور عممو بو، وكمؼ الميندس محسف صالح رئيس الشركة الجديدة بتجميد العقد لحيف انتياء 

 سريانو.
بناء والمعدات عبر مف جانبو أكد الميندس محسف صالح رئيس الشركة أف الشركة لـ تقـ بنقؿ مواد ال

ألؼ دوالر وحصمت الشركة  300األنفاؽ ولكنيا تمت عبر المعابر، مشيرا إلى أنو تـ نقؿ مواد تقدر بنحو 
 عمى نسبتيا.

أف التعاقد كاف  - الذي كاف رئيسا لمييئة القومية لمياه الشرب والصرؼ الصحي وقتيا -أضاؼ صالح 
القطري في إطار توجيات الدولة ومباركة حكومة اإلخواف وقتيا ثالثيا بيف الشركة ووزارة اإلسكاف والجانب 

بالتعامؿ مع دولة قطر، نافيا أف تكوف الشركة قد قامت بأعماؿ تتعمؽ بإنشاء أنفاؽ بيف رفح وقطاع غزة 
 لحساب حركة حماس.

حيف وقعت عمى النص، وأدىشني مضمونو العجيب، رجعت إلى المصادر ذات الصمة بالموضوع التي 
لي وقائعو شوىيا النشر وقمبيا رأسا عمى عقب، فإنني لـ أختمؼ عمى أنيا فضيحة حقا، لكف السؤاؿ  شرحت

الذي حيرني ىو: فضيحة لمف؟ أعجبتني في ىذا الصدد تغريدة لمشاعر مريد البرغوثي قاؿ فييا: خدعوؾ 
 فقالوا إف تعدد اآلراء في الصحيفة يدؿ عمى حريتيا. دقة الخبر ىي حرية الصحافة.

 2/11/2013السبيؿ، عم اف، 
 
 
 

 األبوابدوف إغالؽ  أوليةمبادئ  صوغ .51
 يوسي بيميف
بعد انقضاء ثمث المدة التي ُخصصت لمتفاوض اإلسرائيمي الفمسطيني، يتبيف أف قصر المدة ليس ىو 
السبب الذي سيمنع التوصؿ الى تسوية سممية كاممة اآلف بؿ المسافة الكبيرة بيف الطرفيف والصعوبات 

 سياسية التي تواجييما.ال
لقد عرض الفمسطينيوف مواقفيـ مف جميع الموضوعات في برنامج العمؿ، لكف إسرائيؿ لـ تفعؿ ذلؾ ألف 
الحديث عف مواقؼ لف يكوف ليا تأييد في العالـ )معارضة تقسيـ شرقي القدس، ومعارضة كؿ مصالحة ولو 

وضع قوة متعددة الجنسيات في الدولة ، ومعارضة 1948رمزية في شأف الالجئيف الفمسطينييف في 
الفمسطينية ورسـ الحدود عمى خط بعيد عف الخط االخضر(. وىذا الوضع لف ُيمّكف االمريكييف مف تقديـ 
اقتراحات جديدة تقرب بيف وجيات النظر ألف ذلؾ يجب أف يكوف بيف موقفيف معروفيف وال ُيعرؼ ىنا سوى 

 موقؼ الجانب الفمسطيني.
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سياسيًا أف نرى كيؼ سيحظى رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو بأكثرية في ائتالفو الحكومي مف الصعب جدا 
بيتنا أي اتفاؽ دائـ  –لدعـ تسوية دائمة: فإلى جانب تأييد محتمؿ ليذه الخطوة، قد يعارض الميكود 

ىناؾ أقمية معارضة شاممة حينما تقبؿ إسرائيؿ بيتنا أمر افيغدور ليبرماف وتصوت معارضة. كذلؾ سيكوف 
مف أعضاء الكنيست في الميكود يقتنعوف بأف االتفاؽ أفضؿ مف الوضع القائـ. وسيعارض البيت الييودي 
بشدة ويمكف أف يحؿ محمو في ىذا الوضع حزب العمؿ، لكف ىناؾ شؾ في أف يكوف نتنياىو مستعدا ألف 

 يرأس ائتالفا حكوميا حمائميا منفصال عف أكثر اعضائو في الكنيست.
ي الجانب الفمسطيني يتمتع أبو مازف اآلف بتفوؽ نتيجة لتراجع حماس الكبير، لكنو ال يستطيع حتى وف

المحظة دعوتيا الى طاولة التفاوض وىو يعمـ أنيا لف تؤيد أي اتفاؽ يوقع عميو مع راـ اهلل. وأي اتفاؽ مف 
 اع غزة ىذا اذا ما وقع.ىذا النوع يمكف أف ُينفذ في مناطؽ السمطة في انتظار أي تغييريقع في قط

في صباح يـو الثالثاء فاجأتنا االخبار في 'صوت إسرائيؿ' بنبأ يتحدث عف تغيير طرأ عند أبو مازف وأنو 
مستعد المكانية تسوية جزئية. وحتى لو أنكرت مصادر فمسطينية ىذا النبأ فانو يعبر عف تقدير واقعي لدى 

تة تضمف انشاء الدولة الفمسطينية في حدود غير واضحة الجانب الفمسطيني الذي يرى أف أي تسوية مؤق
 أفضؿ مف فشؿ التفاوض وتأجيؿ االستقالؿ الفمسطيني الى أجؿ غير مسمى.

لكف الموقؼ الفمسطيني الرسمي يدعو الى اتفاؽ دائـ اآلف، يمكف التصالح عمى تنفيذه، ويمكف أف يطوؿ 
ي بصراحة إنو اذا تـ االتفاؽ عمى مباديء لمتسوية ىذا التنفيذ بضع سنيف. وقد قاؿ الرئيس الفمسطيني ل

الدائمة وعمى جدوؿ زمني لتنفيذىا فسيوافؽ عمى تسوية تدريجية تمييدا لتنفيذ التسوية الدائمة. والذي ال 
يستطيع أف يوافؽ عميو ىو اتفاؽ مرحمي طويؿ كما يقترح ليبرماف، القصد منو تحويؿ التسوية المؤقتة الى 

 تسوية دائمة.
ى اآلف تحدثت جميع األطراؼ المشاركة في التفاوض عف خيار واحد فقط وىو اتفاؽ سالـ كامؿ في ال

غضوف تسعة أشير. ويتضح اآلف مبمغ ادعاء ىذه الفكرة الفارغة في الظروؼ السياسية الحالية ومبمغ كوف 
وية كاممة، لكنيا التسوية التدريجية أكثر عممية. حكومة نتنياىو ليست متحمسة لتحديد جدوؿ زمني لتس

تستطيع في تقديري أف ُتصالح وأف توافؽ عمى أجؿ مسمى. وسيصعب عمييا أكثر في مقابؿ ذلؾ أف توافؽ 
 عمى سمسمة مباديء مركزية تتناوؿ بطبيعة االمر موضوعي القدس والالجئيف.

الطرفاف يمكف حؿ ىذه المشكمة بأف يقترح طرؼ ثالث أي االمريكيوف مباديء اتفاؽ سالـ و'ُيسجؿ' 
اإلسرائيمي والفمسطيني أماميـ المواقؼ االمريكية دوف أف يتبنياىا. وُأقدر أف نتنياىو يستطيع أف يتعايش مع 
ذلؾ لكف عباس رفض الى اآلف ىذا الحؿ وأصر عمى أف يتـ االتفاؽ عمى المبادىء األساسية مع إسرائيؿ. 

ة االستعداد لمتوصؿ الى تسوية جزئية وانشاء وليس التغيير الذي طرأ اذا طرأ عند أبو مازف ىو في حقيق
دولة فمسطينية فورا، مع حدود مؤقتة، بؿ في استعداده ألف تقترح الواليات المتحدة المباديء، وىذا ىو مفتاح 

 التسوية المرحمية.
سيكوف مف الصواب تخصيص نصؼ السنة القادـ لموضوعيف رئيسيف، االوؿ تفاوض جدي وكثيؼ بيف 

سطينييف بمساعدة خبراء بالخرائط مف الطرفيف، لتحديد حدود الدولة الفمسطينية التي ستنشأ إسرائيؿ والفم
بالمئة مف الضفة  60اآلف. ومف المنطؽ أف نفرض أف الحديث سيكوف عف دولة مساحتيا نحو مف 

ونة الغربية. وسيكوف ىذا التفاوض مصحوبا بمحادثات في الترتيبات االمنية، وىي محادثات لف تكوف مقر 
 كما يبدو باختالفات في الرأي ال يمكف التغمب عمييا.
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والموضوع الثاني وسيمقى في األساس عمى مارتف اينديؾ ىو صوغ مباديء التسوية الدائمة. وحتى لو كاف 
ذلؾ اقتراحا امريكيا فال شؾ في ضرورة اجراء تفاوض خمؼ الستار مع الطرفيف كي يستطيعا معايشة ىذه 

أال يغمقا الباب. وسيكوف ذلؾ تحديا غير سيال لالمريكييف، لكف لما كاف الحديث عف جسر الوثيقة الجديدة و 
كممات ال عف حاجة الى اتخاذ قرارات حاسمة ذات تأثيرات عممية عمى االرض )وضع القدس أو تعويض 

 الالجئيف(، فإنو مف الممكف التغمب عمى ىذه العقبة بواسطة القدماء في المسيرة السياسية.
ف عمى سبيؿ المثاؿ أف يحدد مبدئيا أورشميـ عاصمة وتكوف القدس عاصمة فمسطيف دوف التطرؽ الى يمك

التقسيـ والحدود. وسيكوف مف الممكف الحديث عف موضوع الالجئيف والتطرؽ الى تعويضات مالية يقدميا 
المدة االخيرة مف صندوؽ دولي تشارؾ فيو إسرائيؿ مع تمكيف الالجئيف )وال سيما اولئؾ الذيف فروا في 

سوريا وكؿ مف توافؽ الدولة الفمسطينية الجديدة عمى قبولو( أف يتـ استيعابيـ في فمسطيف. أما في شأف 
الحدود الدائمة بيف الدولتيف فيمكف التطرؽ الى أف تكوف حدود وقؼ اطالؽ النار القديمة بيف إسرائيؿ 

 .1949 واالردف ىي خط تحديد الحدود الجديدة دوف تقديس لخطوط
األفضمية ىي لمتسوية الدائمة. وحتى لو لـ يمكف تحقيقيا اآلف بشكؿ كامؿ فاف ذلؾ ىو االمر الصحيح 
الواجب تحقيقو، ولما كاف مف الصعب جدا أف يخطر بالباؿ، في ىذه الظروؼ السياسية، يمكف الوصوؿ 

ائـ بعد بضع سنيف. والنبأ الذي إلى اتفاؽ كيذا فانو ُيفضؿ االنتياء الى اتفاؽ تدريجي يفضي الى اتفاؽ د
 صدر عف راـ اهلل ىذا االسبوع قد يدفع بيذا الخيار الى األماـ.

 1/11/2013 ،اليـو إسرائيؿ
 2/11/2013، لندف، القدس العربي
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 اليكس فيشماف
ا وثيقة تقريب بيف وجيات النظر في محاولة إلحياء التفاوض ُتعد اإلدارة األمريكية في واشنطف سر 

اإلسرائيمي الفمسطيني الذي أخذ يخمد. وما زالت ماىية الوثيقة الجديدة يمفيا الغموض ككؿ ما يحدث حوؿ 
االتصاالت السياسية. وتدؿ المعمومات القميمة التي يمكف جمعيا في أروقة وزارة الخارجية األمريكية عمى أف 

ث يدور عف اقتراح مصالحة أمريكي ُيعرض عمى الطرفيف في نياية كانوف الثاني أو بداية شباط. الحدي
ويشيروف ىناؾ الى أف ىذا االقتراح يفترض أف يفضي الى التحوؿ بػ"اؿ" التعريؼ، في التفاوض الجاري بيف 

 الطرفيف منذ تموز مف ىذا العاـ.
طويرىا منذ بضعة أسابيع في واشنطف، لكنيا ضربت جذرا إف أفكار التقريب بيف وجيات النظر كاف يجري ت

في روما في األسبوع الماضي في الثالث والعشريف مف تشريف األوؿ. فقد جمس وزير الخارجية األمريكي 
جوف كيري وىو "الفارس الوحيد" مف واشنطف الذي يحمؿ وحده عمى كتفيو المسيرة السياسية، جمس آنذاؾ 

زراء بنياميف نتنياىو واتفؽ االثناف عمى أنو لف ينتج عف ىذه المسيرة أي تسوية سبع ساعات الى رئيس الو 
دائمة في غضوف تسعة أشير. وما كاف يجب أف يجمسا سبع ساعات ليخمصا الى ىذا االستنتاج. وقد 

ينيوف خمصوا في إسرائيؿ والواليات المتحدة إليو قبؿ أف تبدأ المحادثات في إطارىا الحالي. ولـ يؤمف الفمسط
أيضا وال يؤمنوف بأنيـ في القدس ينووف حقا إتماـ صفقة. فالذي أبقى االثنيف مع كؿ ذلؾ وقتا طويال في 
بيت سفير الواليات المتحدة الفخـ في روما ىو االعتراؼ المشترؾ بحقيقة أنو سيكوف إلخفاؽ المحادثات 
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أنو يجب إنشاء أساس ما يمنع القطيعة نتائج قاسية عمى األطراؼ جميعا. وليذا اتفؽ كيري ونتنياىو عمى 
 وُيمّكف مف االستمرار عمى الحوار.

وبعبارة أخرى استقر رأي وزير الخارجية األمريكي ورئيس الوزراء عمى أنو يجب أف توجد صيغة تكوف جسرا 
 بيف اإلصرار اإلسرائيمي عمى تسوية مرحمية وطمب الفمسطينييف تسوية دائمة، ومعنى ذلؾ أف األمريكييف
سيحاولوف أف يفضوا بالطرفيف قبؿ كؿ ذلؾ الى تسوية مرحمية أخرى. وفي مقابؿ ذلؾ يجب عمى الطرفيف 

بعناصر التسوية الدائمة في المستقبؿ. ُيسموف ىذا في المصارؼ قرض تجسير ألمد  –اآلف  –أف يعترفا 
دة وبتقسيط مريح بحسب قدرة بعيد. ويكوف القسط المعاد األوؿ كبيرا ومؤلما، لكف الدفعة النيائية تظؿ بعي

 الزبوف.
 

 الخشبات األرخص
يحاوؿ األمريكيوف أف ُيتموا ىنا صفقة سياسية عممية مف ورائيا مصالح عالمية. وبعد يوـ مف توديع كيري 
لنتنياىو بالمصافحة في روما ىاتؼ رئيَس الوزراء "السيد" الرئيس باراؾ اوباما، لتقوية الفكرة. وىي في 

خرى مف صفقات كثيرة كما ىي العادة بيف الدوؿ. لكف تـ التعبير ىنا عف الفرؽ العظيـ الحاصؿ صفقة أ
بيف السموؾ اليزلي البارد لمساسة بإزاء ىياج النفوس واأللـ والشعور باإلىانة والشعور بالخيانة عند العائالت 

 الثكمى التي تحولت لتصبح جزءا مف الصفقة عمى غير رغبة منيا.
لسجناء المؤبديف الفمسطينييف ىذا األسبوع لـ يكف تفضال ولـ يكف يرمي الى الدفع قدما إف اإلفراج عف ا

بالتفاوض ولـ يأت لتقوية أبو مازف، بؿ كاف إجراء لو ىدؼ واحد ىو اإلبقاء عمى المحادثات بيف الطرفيف 
خشبة لتأجيج  26 حية. إف الريح التي تيب باردة، فمنضؼ الى الموقد خشبة صغيرة. وىكذا ُطرح في الموقد

النار بضعة أسابيع أخرى. ولـ يقرر أحد إلسرائيؿ ماذا تكوف وسائؿ اإلشعاؿ التي تستعمميا، بؿ استقر 
رأييا ىي نفسيا عمى أف السجناء ىـ الخشبات األرخص واألكثر إراحة ليا أف تطرحيا في نار التفاوض 

مف جية استقرار الحكومة أيضا. وىي التي أخذت تخمد في ىذا الوقت، وىي األرخص مف جية سياسية و 
 أصال ستتحوؿ الى رماد في يـو أو اثنيف ولف يتذكرىا أحد سوى العائالت الثكمى.

لـ يوجد في العقد األخير رئيس "شاباؾ" واحد أشار بحضرة رئيس الوزراء الى "الحاجة" الى اإلفراج عف 
ء عمى األرض. وتشير كؿ التجربة التي سجناء فمسطينييف لتعجيؿ مسيرة سياسية أو لمتأثير في اليدو 

الى عكس ذلؾ. إف جيات مختصة رفيعة المستوى جدا  1985اجتمعت منذ كانت صفقة جبريؿ في 
اشتغمت في السنوات األخيرة بمكافحة اإلرىاب الفمسطيني ُأصيبت بخيبة األمؿ بسبب ىذه القرارات السياسية 

بيف جر معو أضرارا. فقد أصبح سجناء صفقة جبريؿ وُتحذر مرة بعد أخرى مف أف كؿ إفراج عف المخر 
الذيف ُأفرج عنيـ الى الميداف أساس االنتفاضة األولى. وأصبح الُمفرج عنيـ في مسيرة أوسمو أساس 

عادة مطرودو "حماس" الى مرج الزىور في لبناف أنشأت "حماس" العسكرية  كتائب  –االنتفاضة الثانية. وا 
اإلفراج أية صمة بنجاح محادثات أو ىدوء عمى األرض وال سيما حينما يكوف  عز الديف القساـ. وليس ليذا

الحديث عف سجناء مف النوع الذي ُأفرج عنو ىذا األسبوع، ليس بينيـ قادة سياسيوف يخرجوف مف السجف 
 ويدعوف الى المصالحة بؿ الحديث عف أناس قتموا ييودا ببساطة.

ادرة حسف نية يقـو بيا صديؽ بؿ إعادة جنود مف أسر العدو. وليس وال يرى الفمسطينيوف أيضا أف اإلفراج ب
ف العبارة الكثيرة  ىذا اإلفراج مصحوبا بندـ وبدعوة الى السالـ. وىؤالء الناس قدوة لسموؾ عنيؼ. وا 
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االستعماؿ عند الفمسطينييف التي ينشأ عمييا كؿ ولد فمسطيني ىي "السجف لمرجاؿ"، أي لمرجاؿ الحقيقييف. 
 و النموذج المحتذى، فالذي يمكث في السجف اإلسرائيمي بطؿ.وىذا ى

إف اإلفراج عف السجناء مف وجية نظر حكومة إسرائيؿ نوع مف حادثة لمرة واحدة مؤلمة ألمد قصير. 
واستعمؿ رؤساء حكومات قبؿ نتنياىو ىذه العممة التي ُترى مشروعة في إطار خطوات بناء الثقة. لكف 

وجية نظر الفمسطينييف في المقابؿ ىو ىدؼ أعمى. فمسألة السجيف مسألة مركزية  اإلفراج عف السجناء مف
في المجتمع الفمسطيني. وبرغـ ذلؾ فضموا في السمطة في أثناء الحوار مع األمريكييف في شروط بدء 
التفاوض أف تمتـز إسرائيؿ بتجميد البناء في المناطؽ خصوصا. وكاف أبو مازف يمتحف نتنياىو. وفي 

حظة التي اختار فييا رئيس الوزراء اإلفراج عف السجناء سجؿ الفمسطينيوف ألنفسيـ أف إسرائيؿ ليست الم
عندىا نية ألبتة أف تتجو الى ىذه المحادثات بجدية وأف الميـ عندىا حقا ىو استمرار البناء، ونتنياىو غير 

 مستعد لممس بو.
مستعدا ألف يدفع الكثير  –االنتخابات في إيراف  قبؿ –تموز  –والى ذلؾ كاف رئيس الوزراء حتى حزيراف 

بعممة فمسطينية ليحصؿ مف الواليات المتحدة عمى المقابؿ بعممة إيرانية. لكف منذ المحظة التي بدأ فييا 
األمريكيوف الرقص مع الرئيس روحاني، قؿ الباعث عنده عمى الدفع بعممة فمسطينية وقؿ معو احتماؿ أف 

زالت حادة في ىذه القضية. وأصبح األمريكيوف أيضا يدركوف اليوـ أف قدرتيـ عمى تتجو إسرائيؿ الى تنا
إحداث صمة فعالة بيف المسار اإليراني والمسار الفمسطيني قميمة. ونقوؿ بالمناسبة إف الواليات المتحدة 

السعوديوف حاولت أف تنشئ صمة مشابية أيضا بالعربية السعودية في القضية المصرية. فقد أرادت أف يقنع 
الفريؽ السيسي باشراؾ اإلخواف المسمميف في كؿ المسارات السياسية تمييدا لالنتخابات في مصر وفي 
الحكـ. وما بقي السعوديوف يؤمنوف بأف أمريكا تنوي تجريد اإليرانييف مف قدرتيـ الذرية، ظموا يحذروف مف 

دركوا فييا أنيا متجية الى مصالحة مع اليجوـ عمى سموكيا في القضية المصرية، لكف في المحظة التي أ
اإليرانييف، أعمف السعوديوف أنو اذا تـ وقؼ إمداد مصر بالسالح األمريكي فإف السعودية ستنفؽ مف جيبيا 

 عمى سالح روسي لممصرييف.
وبإزاء التفاوض يستعد الفمسطينيوف أيضا ليوـ تفشؿ فيو المحادثات، فيـ ينشئوف في ىدوء تاـ صالت 

مف منظمات زراعية الى منظمات بريد  –لمنظمات الدولية مف جميع األنواع واألصناؼ بعشرات ا
وينشئوف في داخميا بنى تحتية لتطوير مكانتيـ لتصبح دولة.  –واتصاالت دولية ثـ الى المحكمة في الىاي 

. ويقـو وخطة السمطة ىي أف تظير دفعة واحدة عمى ىيئة مجتمع لو مكانة دولة في عشرات المنظمات ىذه
رجاليا بذلؾ سرا تحت الرادار األمريكي وبخالؼ اتفاقات كانت بينيـ وبيف البيت األبيض قبؿ بدء 
المحادثات. ويبذؿ المبعوث األمريكي الى التفاوض، مارتف اينديؾ، جزءا ال يستياف بو مف وقتو في توبيخ 

سرائيؿ أيضا عمى استمرار البناء غير الفمسطينييف، لكنيـ يتابعوف خداعو. وىو ال يوبخيـ وحدىـ بؿ يوبخ إ
 القانوني وعمى توسيع المستوطنات.

 
 دوف كممات تشجيع

ليس اإلسرائيميوف والفمسطينيوف وحدىـ ىـ الذيف ال يؤمف بعضيـ ببعض. فمألمريكييف أيضا باعتبارىـ 
لـ يدخؿ  ضمعا ثالثة في المحادثات مشكمة ألنيـ يقفوف في وضع شريؾ نصؼ سمبي. في بدء المحادثات

اينديؾ الى المقاءات المشتركة، بطمب مف رئيس الوزراء نتنياىو الذي ال يتكؿ عميو وال يعتمد عميو لمواقفو 
الحمائمية. ووافقت إسرائيؿ بعد ذلؾ عمى أف يدخؿ بعد انتياء كؿ لقاء الى الغرفة ليطمع عمى آخر ما جد. 
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بيف وجيات النظر، ومف األعضاء فييا أيضا أصحاب ويركز اينديؾ اليـو الفريؽ الذي ُيعد وثيقة التقريب 
 مناصب مختصوف بالشرؽ األوسط مف وزارة الخارجية في البيت األبيض.

في يوـ الخميس الماضي شوىد اينديؾ مجتمعا في فندؽ في تؿ أبيب مع معرفتنا السناتور جورج ميتشؿ، 
ما ىي النصائح التي أسداىا ميتشؿ  . وال نعمـ2010 – 2009المبعوث األمريكي الى الشرؽ األوسط في 

الى اينديؾ. لكف حينما سألت ميتشؿ لماذا لـ يثمر المسار الذي قاده في حينو واشتمؿ عمى موافقة إسرائيمية 
عمى تجميد البناء عشرة أشير، لـ يثمر نتائج، أجاب بجممة خالدة: "يجب عميؾ أف تسأؿ بيذا السؤاؿ عشرة 

خارجية أمريكيا، وعددا مساويا مف رؤساء الوزراء اإلسرائيمييف". يبدو أنو  رؤساء أمريكييف، وعشريف وزير
بعد تجربة سنتيف في الشرؽ األوسط بصحبة أبو مازف ونتنياىو، أنو ال يوجد في جعبتو كالـ كثير لتشجيع 

 مف حؿ محمو.
المقاء التاريخي في ماذا سيكوف اذا خمدت النار وانتيى التفاوض في ىذه المرة أيضا الى ال شيء؟ في ذلؾ 

روما تحدث نتنياىو وكيري عف سيناريوىيف قاسييف اثنيف عمى األقؿ. فقد بّيف وزير الخارجية األمريكي 
قد يكوف ذلؾ مباشرة وقد يكوف بفضؿ مادة جاءت مف  –لرئيس الوزراء أنو سمع مف أصدقائو األوروبييف 

ع أف تنسى مشاركتيا في برنامج البحث والتطوير أنو اذا فشؿ التفاوض فإف إسرائيؿ تستطي –تنصتات سرية 
" وسيكوف ذلؾ البدء فقط. بعد ذلؾ ستأتي خطوات قطيعة باىظة ُيعدونيا ىناؾ. 2020مع أوروبا "أفؽ 

والحديث عف ضرر ال يمكف تخمينو باالقتصاد اإلسرائيمي. وتناوؿ السيناريو الثاني تطورات شديدة في 
نو ال توجد عالمات عمى انتفاضة ثالثة، ال يعبر في الحقيقة عف األرض الفمسطينية. فالحديث عف أ

المخاوؼ في القدس. وال يعمـ أحد كيؼ سيكوف وجو االنتفاضة التالية، وىذا مقمؽ. لكف مف المؤكد أنيا لف 
 تكوف مشابية لالنتفاضة الثانية أو لألولى. فاألرض الفمسطينية تغمي ويحدث ىناؾ شيء ما.

وف في ىذا الوقت عف أف أبو مازف لـ يقؼ حقا عمى مؤخر قدميو حينما ُعرضت عميو فكرة وُيحدثنا األمريكي
وثيقة التقريب بيف وجيات النظر. واذا كاف قد عارض في الماضي كؿ تسوية تنبعث منيا رائحة تسوية 

رار مرحمية فعند الطرؼ األمريكي في ىذه المرة أف رئيس السمطة الفمسطينية أعطى ضوءا اخضر لالستم
بشرط أف يستطيع أف يعرض عمى الفمسطينييف وعمى العالـ العربي ىذه التسوية بصفتيا إنجازا يستطيع أف 
يؤثر في التسوية الدائمة. و"اإلنجاز" بحسب مفيوـ أبو مازف اسـ شيفري لتنازالت مناطقية سخية في 

ف أجزاء كبيرة مف المنطقة التسوية المرحمية. ومعنى ذلؾ أف إسرائيؿ ستضطر سريعا جدا الى التخمي ع
 4"ج". وقد أصبح األمريكيوف يعمموف اآلف في الحقيقة بتعاوف مع طوني بمير في تجنيد أمواؿ بمقدار 

مميارات دوالر لمسمطة الفمسطينية، وأصبح الفمسطينيوف يطمبوف اآلف أف يتجو جزء كبير مف ىذا المبمغ الى 
 لتي ستخمييا إسرائيؿ في إطار التسوية المرحمية.استثمارات في البنى التحتية في المنطقة ج ا

حتى لو كاف شعور الواليات المتحدة اإليجابي بشأف أبو مازف حقا فإف إلسرائيؿ تجربة سيئة مع فيـ 
األمريكييف لممقروء في الشرؽ األوسط. واالعتذار الى أنقرة مثاؿ واضح. ففي آذار مف ىذا العاـ قاد اوباما 

ياز الياتؼ كي يعتذر الى رئيس الوزراء التركي. ووعد الرئيس األمريكي والتـز بأف صديقو نتنياىو الى ج
الصيغة متفؽ عمييا ومثميا أيضا الخطوات التي ستتمو االعتذار. وكانت الصيغة قد تـ االتفاؽ عمييا حقا 

يوف لـ يفيموا فيما إما أف يكوف األمريك –بيف اردوغاف واوباما، لكف فيما يتعمؽ بالجزء الثاني مف االلتزاـ 
ما أف يكوف األتراؾ قد كذبوا عمى الرئيس ببساطة. وىـ في واشنطف ُيصروف عمى أف األتراؾ  صحيحا وا 

 كذبوا. فربما يكوف أبو مازف قد أشار في ىذه المرة أيضا الى شيء ما لـ يفيمو األمريكيوف فيما صحيحا.
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ات النظر التي ُتعدىا الواليات المتحدة مفصمة أـ ليس مف الواضح الى اآلف أتكوف وثيقة التقريب بيف وجي
عامة، وأي التفاصيؿ ستتناوؿ في قضايا جوىرية مثؿ القدس والحدود والالجئيف. تستطيع إسرائيؿ أف تحاوؿ 
أف تحصؿ منيا عمى صيغ غير واضحة قدر المستطاع فيما يتعمؽ بالتسوية الدائمة لتمكينيا مف مجاؿ 

ى ذلؾ في وقت ما بعد كذا وكذا مف السنيف. وسيفرحوف ىنا جدا اذا كاف قد ُكتب تباحث اذا وحينما نبمغ ال
ىناؾ مثال أف عاصمتي الشعبيف في التسوية الدائمة ستكوناف في القدس الكبرى ال في حدود المدينة 

 البمدية.
س الوزراء ونقوؿ بالمناسبة إنو ُعرضت قبؿ أكثر مف سنة وثيقة تقريب بيف وجيات النظر مشابية عمى رئي

نتنياىو. ولـ تكف وثيقة رسمية عف اإلدارة في واشنطف بؿ ورقة عمؿ أعدىا خبراء حوؿ رئيسة مجمس األمف 
القومي سوزاف رايس. وتحدثت ورقة العمؿ تمؾ عف حؿ عمى شاكمة ىونغ كونغ بحيث تبقى في يد إسرائيؿ 

في مدى سنيف طويمة. ويفترض أف يوقع  الكتؿ االستيطانية وُينقؿ ما عدا ذلؾ بالتدريج الى الفمسطينييف
الطرفاف اآلف عمى الخرائط، لكف يتـ تسميـ األراضي بعد كذا وكذا سنة اذا تـ الوفاء بشروط إسرائيؿ 
األمنية. ورفض نتنياىو ىذه الفكرة رفضا باتا آنذاؾ ربما ألف الذيف وقفوا مف ورائيا كانوا أشخاصا ذوي 

لييودية في واشنطف "جي ستريت" التي يرفضيا رفضا قويا. واليوـ يمكث عالقة بجماعة الضغط الميبرالية ا
 ُكتاب ىذه الوثيقة في البيت األبيض في مناصب رئيسة.

وبعد قميؿ في كانوف األوؿ ستفرج إسرائيؿ عف خشبات أخرى مف السجوف لإلبقاء عمى ليب التفاوض 
رة بالخيانة والمتألمة. ولف يكوف لذلؾ أي الضئيؿ. وسنشيد مرة أخرى نفس الصور لمعائالت الثكمى الشاع

 تسويغ أخالقي، مرة أخرى.
 يديعوت أحرونوت

 2/11/2013، راـ اهلل، األياـ
 
 

 الفساد أساس في الحكـ اإلسرائيمي .52
 برىـو جرايسي
لـ تكف الحمبة اإلسرائيمية بحاجة إلى تصريحات أطمقتيا في اليوميف األخيريف مدعية عامة سابقة، تؤكد فييا 

كبار المسؤوليف في جياز النيابة اإلسرائيمية تآمروا مف أجؿ إجياض ممؼ الفساد ضد مف كاف وزير  أف
خارجية إسرائيؿ أفيغدور ليبرماف، وتقميصو إلى ممؼ اتياـ ىش، قد ينتيي في غضوف أياـ بإدانة مخففة 

دي إلى جموسو في السجف لميبرماف، ولربما التبرئة الكاممة؛ رغـ أف التيـ األساسية كانت كفيمة بأف تؤ 
 لسنوات.

إذ تصؼ المدعية العامة السابقة المحامية آفييا أولؼ، لصحيفة "ىآرتس"، كيؼ أنيا كانت تشؾ في تسريب 
معمومات كثيرة لميبرماف مف الشرطة، خالؿ عممية التحقيقات ضده، والتي استمرت لسنوات، في قضايا 

قامة شركات وىمية وغسؿ أمواؿ؛ وىي قضايا وصمت أطرافيا، حسب الشبيات،  الكسب غير المشروع، وا 
 إلى جيات إجراـ مالي عالمية.

وبرغـ توصيات الشرطة بتقديـ لوائح اتياـ ضد ليبرماف، كاف مف المفترض أف تكوف األخطر ضد سياسي 
إسرائيمي، فقد قررت النيابة، وخاصة المستشار القضائي لمحكومة، إجياض الممؼ لجعمو يرتكز عمى قضية 
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ىامشية جدا، وىي الحصوؿ عمى معمومات مف دبموماسي إسرائيمي بشأف التحقيقات معو، بشكؿ غير 
 مشروع، في حيف تـ إغالؽ الممفات التي كانت تتحدث عف مالييف الدوالرات.

وقد بدأت قضية ليبرماف منذ ما يقارب عشر سنوات، لكف ازدادت وتيرتيا في السنوات األربع األخيرة، 
عاد ليبرماف الى الحكومة السابقة ليكوف وزيرا لمخارجية، ولكنو شارؾ بشكؿ أساسي في خاصة حينما 

 التعيينات الكبيرة في جيازي النيابة والقضاء، إما مباشرة أو مف خالؿ وزراء ونواب في حزبو.
وتظير ىذه المعمومات التي تكشؼ عف شكؿ سير األمور داخؿ جياز النيابة، بالتزامف مع انتياء 

تخابات البمدية في إسرائيؿ. وكانت الدورة المنتيية قد شيدت ممفات فساد ضد عدد ليس قميال مف رؤساء االن
البمديات، في مجمميا اختالسات وتمقي رشاوى. ولكف لشديد السخرية، فإف عددا مف ىؤالء، ورغـ ممفات 

الحاكـ "الميكود". ما يضع  االتياـ وانتظار محاكماتيـ، خاضوا االنتخابات األخيرة مجددا، وباسـ الحزب
عالمات استفياـ كبيرة حوؿ جدّية لوائح االتياـ وسير المحاكمات الحقا، بما في ذلؾ األحكاـ التي 

 ستصدر.
لـ تكف المؤسسة الحاكمة في إسرائيؿ في أي يوـ بعيدة عف الفساد الذي طاؿ وزراء كبارا ورؤساء حكومات 

ريف معدالت فساد غير مسبوقة في إسرائيؿ. وىذه ظاىرة تتصاعد. ودولة؛ إال أنو ُسجمت في العقديف األخي
وليس ىذا فحسب، بؿ إف كثيرا مف رموز الفساد يحظوف برعاية ما في المؤسسة الحاكمة والسياسية، خاصة 

 إذا كانوا مف المحسوبيف عمى اليميف المتطرؼ.
اضوا االنتخابات األخيرة، لجأوا الى يدعـ ىذا أف عددا مف رؤساء البمديات المتورطيف بالفساد، والذيف خ

اليميف المتطرؼ وخاصة حزب "الميكود"، وتبنوا شعارات عنصرية متطرفة لكسب تأييد الجميور اليميني؛ 
جميور األغمبية في الشارع اإلسرائيمي، مثؿ العنصري شمعوف غابسو، رئيس بمدية مستوطنة نتسيرت 

لقرى المجاورة، والذي خاض االنتخابات تحت اسـ حزب عيميت، الجاثمة عمى أراضي مدينة الناصرة وا
الميكود، وأعمف اف برنامجو يتضمف وقؼ "المد العربي" لممدينة إلبقائيا ييودية، إضافة إلى سعيو إلسكات 

 أصوات أذاف المساجد في القرى المحيطة، والتي تصؿ إلى أحياء المستوطنة.
د، إال أف حممتو العنصرية المتطرفة قادتو لمفوز مجددا، وعمى الرغـ مف تورط غابسو في سمسمة ممفات فسا

وىذا بحد ذاتو نموذج لممشيد الحاصؿ في إسرائيؿ، خاصة في السنوات األخيرة؛ فمعسكر اليميف اإلسرائيمي 
المتطرؼ عمى استعداد ألف يكوف دفيئة لرموز الفساد، طالما أنيـ دعموا أجندتو السياسية، وسط صمت 

 وؿ في القيادة اإلسرائيمية.مطبؽ مف الصؼ األ
مقابؿ ىذا المشيد، فإف األصوات الداعية الى اجتثاث الفساد في تراجع مستمر، عمى ضوء مالحقة الكثير 
مف األشخاص والجيات التي لعبت دورا في كشؼ الكثير مف أوجو الفساد. وىذا مرتبط أيضا بنيج حكومتي 

ؤسسات حقوقية تتابع حقوؽ اإلنساف، ومنيا ما يالحؽ السياسة بنياميف نتنياىو الحالية والسابقة؛ بمالحقة م
 العنصرية وسياسة االحتالؿ والتنكيؿ بالشعب الفمسطيني.

وىناؾ أصوات في إسرائيؿ تحذر مف استفحاؿ ظاىرة الفساد، ألنيا حالة تسّوس تنخر بالجياز الحاكـ. 
 ياسة العنصرية، وسياسة الحرب واالحتالؿ.ولكف ىذه أصوات يتـ إسكاتيا، طالما أف رموز الفساد تدعـ الس
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يوصؼ ثيودور ىيرتزؿ بأنو "مؤسس" الحركة الصييونية، لكف مراجع ييودا وغير ييود يقولوف إف 
نيا المسؤولة عف توجي  و حركة ىيرتزؿ نحو فمسطيف.الصييونية المسيحية سابقة عمى الصييونية الييودية وا 

وفي الذكرى المشؤومة لصدور وعد بمفور في الثاني مف تشريف الثاني قبؿ ست وتسعيف سنة، يتذكر عرب 
فمسطيف تحت االحتالؿ المباشر في الضفة الغربية لنير األردف أو تحت الحصار في قطاع غزة أو في 

غتراب أف بريطانيا كانت الحاضنة الفكرية مخيمات الالجئيف المحاصرة في المنافي أو في مياجر اال
لمصييونية المسيحية والييودية عمى حد سواء والحاضنة السياسية والعسكرية لوضع الفكرة موضع التنفيذ 
ومنطمؽ الصييونية المسيحية إلى الواليات المتحدة حيث ما زالت تحكميا وتتحكـ فييا منذ غابت الشمس 

 ـ تشرؽ عمييا ثانية.عف االمبراطورية البريطانية ول
وىـ يتذكروف كذلؾ أف السياسة الخارجية األميركية واألوروبية ما زالت بوعي أو مف دوف وعي أسيرة 
األيديولوجيا الصييونية المسيحية والييودية معا ولذلؾ تسعى جاىدة لضماف أمف وبقاء دولة االحتالؿ التي 

وؿ األوروبية ولف تتغير ىذه السياسية حتى تفؾ تمخضت عنيا ؾ"مصمحة حيوية" لمواليات المتحدة والد
 ارتباطيا نيائيا بالصييونية فكرة ونتيجة.

ولذلؾ أيضا سوؼ يظؿ "السالـ" في المنطقة مجرد سراب ألىميا وتظؿ عمميتو مجرد لعبة عالقات عامة 
خ قواعدىا مف صييونية تدير الصراع العربي اإلسرائيمي بيدؼ منح دولة االحتالؿ المزيد مف الوقت لترسي

جية ولحرؼ كؿ المتضرريف العرب مف وجودىا بعيدا عف أي جيد جاد لمقاومتيا ومنعيا مف ترسيخ 
 جذورىا في أرضيـ.

ولذلؾ سوؼ يظؿ األميركيوف يتساءلوف عف أسباب كره العرب لحكوماتيـ وسوؼ ينمو ويتعمؽ العداء 
 ألميركا وغيره مف أشكاؿ الصراع العربي مع الغرب بعامة.

المفارقة أف نمو الوعي "الييودي" بمخاطر الصييونية ال يوازيو وعي أميركي وأوروبي مماثؿ، ؼ"المؤرخوف و 
الجدد" في دولة االحتالؿ الذيف دحضوا الرواية الصييونية الرسمية عف أسباب تيجير عرب فمسطيف مف 

مارستو العصابات وكشفوا "التطيير العرقي" المخطط والمدروس الذي  1948وطنيـ التاريخي عاـ 
الصييونية وقادتيا السياسيوف قد خمقوا وعيا متزايدا في األوساط الييودية باألكاذيب الصييونية، ومف ىؤالء 

 ايالف بابي وبني موريس وآفي شميـ وىيمؿ كوىيف وباروخ كيمرلينغ وغيرىـ.
وأتبعو بمجمد "اختراع أرض  وقد برز منيـ شمومو ساند، مؤلؼ ثالثية بدأىا بمجمد "اختراع الشعب الييودي"

إسرائيؿ" وأنياه بمجمد "اختراع الييودي العمماني" المتوقع نشره قريبا وىي ثالثية تضرب الفكرة الصييونية في 
 أساساتيا. وقد نشر ساند لتوه بالمغتيف العبرية والفرنسية كتابا آخر عنوانو "كيؼ توقفت عف كوني ييوديا".

خ ومدير المركز األوروبي لدراسات فمسطيف بجامعة اكزيتر البريطانية وقد غادر وايالف بابى ىو استاذ التاري
دولة االحتالؿ اإلسرائيمي نتيجة لمضغوط التي تعرض ليا بعد توثيقو ؿ"التطيير العرقي" الذي مارستو 
 العصابات الصييونية لتيجير عرب فمسطيف. وفي مقاؿ لو نشر مؤخرا بعنواف لو دالالتو، ىو "استرداد
الييودية مف الصييونية"، قاؿ بابى إف ضغط المثقفيف والسياسييف البروتستانت، وبخاصة في بريطانيا، ىو 
 الذي "حافظ عمى انجذاب الحركة الصييونية نحو فمسطيف" بدال مف أوغندا التي اختارىا ىيرتزؿ في البداية.

ضي استند القس الدكتور ستيفف وفي مقاؿ لو نشره موقع "ميدؿ ايست مونيتور" في األوؿ مف آب الما
سايزر، مؤلؼ كتاب "الصييونية المسيحية: خريطة طريؽ إلى المعركة الفاصمة" بيف الخير وبيف الشر 

( إلى دراسة أجرتيا مجمة "كريستيانيتي توداي" 2007( وكتاب "جنود صييوف المسيحيوف" )2004)
( مؤخرا ليستيؿ مقالو بالقوؿ إف واحدا ف ي األقؿ مف كؿ أربعة مسيحييف في الواليات )المسيحية اليـو
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المتحدة يعتقد بأف مف "مسؤوليتو االنجيمية دعـ دولة إسرائيؿ. وتعرؼ وجية النظر ىذه بالصييونية 
 المسيحية" كما كتب.

صدار  وىذه ىي وجية النظر التي دفعت القس سايرز مع رؤساء الكنائس المسيحية في القدس إلى توقيع وا 
الذي أعمنوا فيو: "نحف نرفض رفضا مطمقا مبادئ  2006ف الصييونية المسيحية" عاـ "إعالف القدس ع

 الصييونية المسيحية كتعميـ كاذب يفسد رسالة االنجيؿ في المحبة والعدؿ والمصالحة".
وفي المقاؿ ذاتو قاؿ القس سايرز إف "اصوؿ الحركة )الصييونية( يمكف تتبعيا إلى أوائؿ القرف التاسع 

ا بدأت جماعة منحرفة مف الزعماء المسيحييف البريطانييف تضغط مف أجؿ إعادة الييود إلى عشر عندم
فمسطيف كشرط مسبؽ ضروري لعودة المسيح. واكتسبت الحركة قوة جذب منذ منتصؼ القرف التاسع عشر 

شرؽ األوسط. عندما أصبحت فمسطيف استراتيجية لممصالح االستعمارية البريطانية والفرنسية واأللمانية في ال
 سنة". 50لذلؾ فإف الصييونية المسيحية سبقت الصييونية الييودية بأكثر مف 

 1991الذي تبنتو عاـ  46/86لقد ارتكبت الجمعية العامة لألمـ المتحدة خطأ تاريخيا باتخاذىا لقرارىا رقـ 
كاؿ العنصرية فيي الذي عّد الصييونية شكال مف أش 1975لسنة  3379وألغت بموجبو قرارىا السابؽ رقـ 

بذلؾ أعمنت رضوخيا لمصييونية فكرة ونتيجة في وقت اتضحت فيو مخاطر الصييونية عمى السمـ 
واالستقرار اإلقميمي في الوطف العربي ومحيطو اإلسالمي ما كاف يستدعي تصحيح خطئيا التاريخي 

بيف أىميا العرب وبيف  بتقسيـ فمسطيف 1947لسنة  181األصمي بالرضوخ ليا عندما أصدرت قرارىا رقـ 
 غزاتيا الصياينة.

فدولة االحتالؿ لـ تكف تستحؽ تمؾ "المكافأة" مف المجتمع الدولي الذي تمثمو األمـ المتحدة، ولـ يكف 
ضحاياىا العرب يستحقوف تمؾ "الصفعة"، وال يخدـ التراجع األممي عف قرار يعد الصييونية شكال مف 

لعالمي طالما تستمر دولة االحتالؿ أسيرة األيديولوجيا الصييونية أشكاؿ العنصرية السمـ اإلقميمي وا
العدوانية التوسعية التي تستمر في ممارسة التطيير العرقي والتمييز العنصري واالستعمار االستيطاني 
واحتالؿ األراضي العربية استنادا إلى "وعد" توراتي تفسره عمى ىواىا ليسوغ ليا االستمرار في إحالؿ غزاة 

ستوطنيف محؿ أصحاب األرض األصمييف الذيف كانوا فييا قبؿ وقت طويؿ مف عبور يوشع بف نوف م
وجيشو نير األردف ليدخؿ أريحا فيحرقيا ويقتؿ رجاليا ونساءىا وأطفاليا مف العرب الكنعانييف والذيف ظموا 

 .فييا حتى اآلف بعد أف طرده منيا الممؾ عجموف ممؾ االعرب المؤابييف شرقي النير
يشترط رئيس وزراء دولة االحتالؿ بنياميف نتنياىو عمى مفاوض منظمة التحرير الفمسطينية االعتراؼ 
ب"ييودية" دولتو كأساس لموافقتو عمى السالـ معيا. وربما يكوف قد حاف الوقت كي يشترط مفاوض 

اوضية معيا، وليشترط المنظمة نبذ دولة االحتالؿ لمصييونية كأساس لموافقتو عمى الدخوؿ في أي عممية تف
كذلؾ فؾ ارتباط السياسة الخارجية األميركية بالصييونية المسيحية لموافقتو عمى قبوؿ وساطتيا في أي 
"عممية سالـ" ورعايتيا ليا، وليشترط أيضا إعالف بريطانيا عف أعتذارىا الرسمي عف وعد بمفور ومطالبتيا 

بإصدار وزير خارجيتيا ليذا الوعد ولخيانة األمانة  بتعويضات مساوية لمضرر الذي ألحقتو بعرب فمسطيف
 التي حممتيا ليا عصبة األمـ بانتدابيا عمى فمسطيف.

لى األبد عف التعامؿ مع النتيجة  لكف كي يشترط مفاوض المنظمة كؿ ذلؾ عميو أوال أف يتوقؼ مرة واحدة وا 
" معو وأف يؤىؿ وضعو الوطني التي تمخضت عنيا الصييونية كأمر واقع اعترؼ بو ويسعى إلى "السالـ

 وتموضعو اإلقميمي وعالقاتو الدولية بما يخدـ مقاومتيا والنتيجة التي تمخضت عنيا.
 2/11/2013فمسطيف أوف اليف، 
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