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 لجيش اإلسرائيمي يعتقد بوجود أنفاق أخرى في العمق اإلسرائيميىآرتس: ا 0
نقمت صحيفة هػررتس  عػف مصػادر فػي جػيش ا حػترؿ السػراويمي  نولهػا إنػغ عمػ  الػر ـ مػف تفجيػر النفػؽ 

أف الجيش يواصؿ عممياتغ في البحث عف أنفاؽ إضافية تصؿ داخؿ  الفمسطيني نهاية األسبوع الماضي  إ 
األراضػػي السػػراويميةد ونػػد بػػالؿ جػػيش ا حػػترؿ عمػػ  مػػدار الشػػهر الماضػػي  جهػػودا مك فػػة فػػي هػػالا السػػياؽ 

 عم  الحدود السراويمية الفمسطينية مع نطاع  زةد
جيػر النفػؽ األخيػر  الخمػيس نبػؿ تفونالت الصحيفة إف طوانـ مف سرح الهندسة في جيش ا حترؿ عممػت 

  عمميػات عمػػ  البحػث عػػف أنفػاؽ أخػػري  وأف طريقػة العمػؿ المتبعػػة تقضػي بتوجيػػغ عشػرات الجنػػود الماضػي
 لينتشروا في منطقة محددة ويحاولوف  البحث عف منافال ألنفاؽ جديدة تحت األرضد

: إننػا نبػالؿ جهػودا كبيػرا فػي البحػث وناؿ مصدر رفيع المستوي في نيػادة القطػاع الجنػوبي لمجػيش السػراويمي
ووفقػػا لتقػػديرات ضػػباط كبػػار فػػي واصػػؿ اللػػؾ  بهػػدؼ كشػػفها وتػػدميرهاد عػف أنفػػاؽ جديػػدة والكشػػؼ عنهػػا  وسن

نيادة المنطقة الجنوبية فمف المحتمؿ أف تكوف هناؾ عشرات األنفاؽ التي ناـ الفمسطينيوف بحفرها وتمتد إل  
 داخؿ األراضي السراويميةد

أف تكػوف هنػاؾ  الجيش السراويمي  إنػغ مػف المحتػؿمختص في مجاؿ الكشؼ عف األنفاؽ  في بط وناؿ ضا
 أنفاؽ أخري بنوعية عالية كتمؾ التي تـ الكشؼ عنها في الشهور األخيرةد

 2/00/1802، 37عرب 
 

 عمى األرض ُتفشل التسوية "إسرائيل" إجراءاتعريقات:  1
ة التنفيالية لمنظمة التحرير صاوب عريقػات إف اسػتمرار حكومػة ناؿ عضو المجن :)وكا ت( -القدس المحتمة

جراااتهػػا يضػػع العرانيػػؿ أمػػاـ  ا حػػترؿ السػػراويمية فػػي البنػػاا ا سػػتيطاني فػػي األرض الفمسػػطينية المحتمػػة  واع
عمميػػة التسػػوية عمػػ  األرضد وأضػػاؼ عريقػػات فػػي حػػديث إالاعػػي امػػس أف "القيػػادة الفمسػػطينية" طمبػػت مػػف 

عم  "إسراويؿ" لونؼ األنشطة ا ستيطانية  مؤكػداا أف كافػة أشػكاؿ ا سػتيطاف  يػر شػرعية  واشنطف الضغط
  وباطمة نانونيااد
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و مػػػف موانػػػؼ ا تحػػػاد األوروبػػػي فػػػي مقاطعػػػة منتجػػػات المسػػػتوطنات  والمونػػػؼ العربػػػي الموحػػػد مػػػف نضػػػية 

 اصمتها القدسدهي حدود الدولة الفمسطينية وع 1967ا ستيطاف  الالي يؤكد أف حدود العاـ 
 2/00/1802، الغد، عّمان

 
 حدوث تنازل فمسطيني عن الثوابت الوطنيةلإمكانية  واصل أبو يوسف: ليس ىناك 2

لػ"الغد" مف فمسطيف  ناؿ عضو المجنة التنفيالية لمنظمة التحرير واصؿ أبو يوسؼ: نادية سعد الديف –عماف 
تمامػػاا مػػا تقػػوـ بػػغ سػػمطات ا حػػترؿ مػػف اسػػتيطاف كيػػري يػػدرؾ وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف "المحتمػػة  إف 

وتهويػػد واعتػػداا متكػػرر ضػػد المسػػػجد األنصػػ  المبػػارؾ والمقدسػػات الدينيػػػة وعػػدواف متصػػاعد بحػػؽ الشػػػعب 
 الفمسطيني  بما   يتماش  مع المسار التفاوضي"د

الفمسػػػطيني فػػػي ونػػػول إلػػػ  أهميػػػة "إيصػػػاؿ رسػػػالة واضػػػحة لمػػػوزير األميركػػػي بعػػػدـ إمكانيػػػة اسػػػتمرار الجانػػػب 
 التفاوض بينما يمضي ا حترؿ في نمط عدوانغ ال ابت ضد األراضي المحتمة"د

ورأي أف "المسألة هنا ليست تقريب وجهات نظر  فالفجوة كبيػرة فػي المسػار التفاوضػي بػيف الحػؿ الفمسػطيني 
نامػػة طػػرؽ سػػراح األسػػري واع الدولػػة عمػػ  حػػدود  المسػتند إلػػ  الحقػػوؽ الوطنيػػة فػػي التحريػػر وعػػودة الرجوػػيف واع

وبػػػػيف ترتيبػػػػات ا حػػػػترؿ األمنيػػػػة التػػػػي يحػػػػاوؿ فرضػػػػها فػػػػي المفاوضػػػػات والمنتقصػػػػة مػػػػف السػػػػيادة  1967
 الفمسطينية"د

وأكد "عدـ إمكانية حدوث تنازؿ فمسطيني عػف ال وابػت الوطنيػة والمسػاس بحقػوؽ الشػعب الفمسػطيني"  مشػيراا 
عقػد الخمػيس الماضػي فػي راـ اه  شػهد نقاشػاا مطػو ا حػوؿ  إل  أف "اجتماع المجنػة التنفياليػة لممنظمػة  الػالي

 المفاوضات  وسط مطالبة بعض أعضاوها بونفها وانسحاب الوفد المفاوض منها"د
 2/00/1802، الغد، عّمان

 
 ما تزال متجسدة في عدوان االحتالل التحرير: جريمة وعد بمفور  منظمةدائرة الثقافة في  3

"صػػمود    عمػػ 1917الكػػري وعػػد بمفػػور لعػػاـ    فػػي مناسػػبةفػػي منظمػػة التحريػػر ـوالعػػرأكػػدت داوػػرة ال قافػػة 
الشعب الفمسطيني وتجالرل في أرضغ والتزامغ بتحقيؽ حقونغ الوطنية  يػر القابمػة لمتصػرؼ وعمػ  رأسػها حقػغ 

 الطبيعي والقانوني في تقرير مصيرل"د
ية والهويػة الوطنيػة حتػ  تجسػيد وشددت  في بياف أصدرتغ أمس  عمػ  "فشػؿ محػاو ت طمػس الػروح النضػال

 "د194ا ستقرؿ الناجز وسيادة دولة فمسطيف وعاصمتها القدس  وعودة الرجويف طبقاا لمقرار األممي 
عامػػػاا بحػػػؽ الشػػػعب الفمسػػػطيني  مػػػا تػػػزاؿ  96واعتبػػػرت أف "الجريمػػػة التاريخيػػػة التػػػي ارتكبتهػػػا بريطانيػػػا نبػػػؿ 

قػػػدة "ضػػػعؼ مونػػػؼ المجتمػػػع الػػػدولي حيػػػاؿ مػػػا يجػػػري فػػػي متجسػػػدة فػػػي عػػػدواف ا حػػػترؿ المتواصػػػؿ"  منت
 األراضي المحتمة"د

وطالبت "بتقديـ ا حترؿ إل  المحػاكـ الدوليػة ومحاسػبتغ عمػ  انتهاكاتػغ المتعمػدة لحقػوؽ الشػعب الفمسػطيني 
ة ولمقػػػانوف الػػػدولي"  داعيػػػة إلػػػ  "إنهػػػاا ا نقسػػػاـ وتعزيػػػز الوحػػػدة الوطنيػػػة وا لتفػػػاؼ حػػػوؿ المقاومػػػة الشػػػعبي

 لمواجهة العدواف السراويمي"د
 2/00/1802، الغد، عّمان
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 وعد بمفور بسبب ينلندن بتحمل المسؤولية عن مأساة الفمسطيني تطالبمنظمة التحرير  4
دعػت فيػغ المجتمػع الػدولي  « وعػد بمفػور»أصدرت منظمة التحرير الفمسطينية أمس بيانػاا فػي الكػري : راـ اه

عد  بتحمؿ المسؤولية عف المأساة الفمسطينية  والعمؿ عم  فرض إنامة دولة وفي مقدمغ بريطانيا صاحبة الو 
 فمسطينية مستقمة  وونؼ جراوـ ا حترؿ السراويمي ومحاكمتغد

عامػاا  96الشعب الفمسطيني صامد عم  أرضغ ومتمسؾ بحقونغ الوطنية بعػد »ونالت المنظمة في بيانها إف 
صػمود شػعبنا الفمسػطيني وتجػالرل »وشػددت عمػ  «د مػة التاريخيػةالجري»الالي وصػفتغ بػػ « عم  صدور الوعد

فػػي أرضػػغ والتزامػػغ تحقيػػؽ حقونػػغ الوطنيػػة  يػػر القابمػػة لمتصػػرؼ  وعمػػ  رأسػػها حقػػغ الطبيعػػي والقػػانوني فػػي 
تقريػػر مصػػيرل  ولػػف تػػنجح محػػاو ت طمػػس الػػروح النضػػالية والهويػػة الوطنيػػة لشػػعبنا حتػػ  تجسػػيد ا سػػتقرؿ 

 «د194ة فمسطيف وعاصمتها القدس  وعودة الرجويف طبقاا لمقرار األممي الرنـ الناجز وسيادة دول
عامػاا جريمػة تاريخيػة بحػؽ شػعبنا الفمسػطيني وبحػؽ  96ارتكبت بريطانيا في م ؿ هػالا اليػـو نبػؿ »وأضافت: 

 النسػػانية بدصػػدار وعػػد بمفػػور القاضػػي بدنامػػة وطػػف نػػومي لميهػػود عمػػ  حسػػاب األرض والنسػػاف الفمسػػطيني
الالي ما زاؿ يدفع  مف التواطؤ الدولي والكار ة النسانية والسياسية التي حمت بغ  وأدت إل  تهجيرل وانترعغ 
مف وطنغ لحرؿ شعب آخر  واستمرار تدهور أوضػاعغ بسػبب السياسػات ا حترليػة وا سػتيطانية المخالفػة 

 «دلقواعد القانوف الدولي والشراوع النسانية
لػػـ يعػػد خافيػػاا عمػػ  »مجتمػػع الػػدولي المسػػؤولية عػػف المأسػػاة الفمسػطينية المسػػتمرة  ونالػػت: وحممػت المنظمػػة ال

العالـ والمجتمع الدولي ما ترتكبغ إسراويؿ مف حمػرت التطهيػر العرنػي والمجػازر والجػراوـ اليوميػة مػف تهويػد 
زؿ  وا  تيػػا ت  شػػامؿ لمقػػدس ومحيطهػػا  وتك يػػؼ ا سػػتيطاف  وسػػرنة المػػوارد  ونهػػب األرض  وهػػدـ المنػػا

واعتػػػػدااات عصػػػػابات المسػػػػتوطنيف عمػػػػ  المقدسػػػػات و يرهػػػػا  ولػػػػـ يعػػػػد مقبػػػػو ا إصػػػػدار تصػػػػريحات الدانػػػػة 
 «دوا ستنكار الدولية مف دوف أف تتوازي مع فعؿ عممي ومبادرات فاعمة

خرنيػة فػي عم  المجتمع الدولي  وفي مقدمغ بريطانيا  تحمؿ مسػؤولياتغ السياسػية والقانونيػة واأل»وأضافت: 
رد ا عتبار لمشرعية الدوليػة  وتمكػيف شػعبنا مػف اسػتعادة حقونػغ المشػروعة  وا عتػالار عمػا لحػؽ شػعبنا مػف 

 «دظمـ تاريخي  وجعؿ ا حترؿ يدفع  مف احترلغ  ير الشرعي
لحقػوؽ تقػديـ ا حػترؿ إلػ  المحػاكـ الدوليػة ومحاسػبتغ عمػ  انتهاكاتػغ المتعمػدة »وطالبت المجتمع الدولي بػػ 

شػػػعبنا ولمقػػػانوف الػػػدولي نبػػػؿ فػػػوات األواف و ػػػرؽ المنطقػػػة بدوامػػػة جديػػػدة مػػػف العنػػػؼ تتحمػػػؿ فيهػػػا إسػػػراويؿ 
 «دالمسؤولية األول 

 2/00/1802، الحياة، لندن

 
 ما ألم بشعبنا من أذى ولجوء كان نتاجًا لوعد بمفورفي منظمة التحرير:  شؤون الالجئين 5

مجنة التنفيالية لمنظمة التحرير الفمسطينية  روػيس داوػرة شػؤوف الرجوػيف ناؿ عضو ال: راـ اه ػ أحمد رمضاف
زكريا اآل ػا  إف "مػا ألػـ بشػعبنا مػف أالي ولجػوا  كػاف نتاجػاا لوعػد بمفػور المشػؤوـ الػالي أعطتػغ بريطانيػا عػاـ 

 لميهود لنشاا وطف لهـ عم  أرض فمسطيف"د 1917
ة "أف هالا الوعد مرفػوض مػف نبػؿ منظمػة التحريػر وأضاؼ في بياف صحافي صدر عف مكتبغ  بهالل المناسب

الفمسػػطينية وشػػعبنا  ألنػػغ صػػادر مػػف جهػػة   تمتمػػؾ األرض وأعطتػػغ لمػػف   يسػػتحؽ"  مشػػيرا إلػػ  أف هػػػالا 
"الوعد مخالؼ لكافة األعراؼ والموا يؽ الدولية ولمبادئ حقػوؽ النسػاف  ومػا ترتػب عميػغ  يػر شػرعي و يػر 

 مقبوؿ لدي شعبنا"د
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نغ "منال وعد بمفور المشؤـو بدأت النكبة والمأسػاة الفمسػطينية التػي مػا تػزاؿ مسػتمرة ويتجػرع شػعبنا ولفت إل  أ
 تداعياتها المرة في كؿ األرض الفمسطينية المحتمة والشتات"د

وأكد ضرورة أف "تقوـ بريطانيا بتحمؿ مسؤولياتها تجال شعبنا ونصرة نضيتغ العادلة  باعتبارها الدولة األولػ  
لة عػػف مأسػػاتغ وا عتػػراؼ بالخطػػأ الجسػػيـ الػػالي ارتكبتػػغ بحػػؽ شػػعبنا عنػػدما مك نػػت اليهػػود مػػف خػػرؿ المسػػؤو 

نامة دولتهـ عم  أنقػاض المػدف والقػري الفمسػطينية  وعدها المشؤوـ مف ا ستيرا عم  األرض الفمسطينية  واع
 "د1948المدمرة في عاـ 

نامػة دولتػغ  194طبقػا لمقػرار  1948شرد منها عاـ وشدد اآل ا عم  "حؽ شعبنا في العودة إل  ديارل التي  واع
طػرؽ سػراح األسػري  1967المستقمة كاممة السيادة عم  حدود الرابع مف حزيػراف لعػاـ  وعاصػمتها القػدس  واع

والمعتقميف"  مشيرا إل  أف "هػالل الحقػوؽ هػي حقػوؽ مشػروعة و ابتػة  يػر نابمػة لممسػاومة  وتحقيقهػا المػدخؿ 
 ـ العادؿ والشامؿ في المنطقة"دالرويسي لتحقيؽ السر

وطالػػب  المجتمػػع الػػدولي بػػػ"العمؿ عمػػ  تحقيػػؽ وتجسػػيد العدالػػة الدوليػػة وتمكػػيف شػػعبنا مػػف اسػػترداد حقونػػغ 
 ال ابتة والعادلة والمشروعة  وفي مقدمها حقغ في العودة إل  ديارل وتقرير مصيرل بدنامة دولتغ المستقمة"د

 2/00/1802المستقبل، بيروت، 
 

 مع مصر النتشال جثث ثالثة مقاومين استشيدوا بقصف إسرائيمي تتواصلمة غزة حكو  6
  وكا ت: أعمنت مصادر في الحكومة المقالة أف اتصا ت جرت مع السمطات ”الخميج“ -فمسطيف المحتمة 

مقػػػاوميف استشػػػهدوا فػػػي نصػػػؼ  3لمسػػػماح بانتشػػػاؿ ج ػػػث ” إسػػػراويؿ“المصػػػرية لممسػػػاعدة فػػػي التوسػػػط لػػػدي 
  والكػػػرت المصػػػادر أف ج ػػػاميف الشػػػهداا ال ر ػػػة   تػػػزاؿ فػػػي مكػػػاف ]جنػػػوب نطػػػاع  ػػػزة  الجمعػػػة” يإسػػػراويم“

 القصؼ نرب نقطة متقدمة مف السياج الفاصؿ  وأف تدخرا مصرياا يتـ لمسماح بانتشالهـد
 2/00/1802الخميج، الشارقة، 

 
 توفر غطاء لالحتالل لتقسيم القدس واألقصى المفاوضات: اقبيوصفي  7

نػػاؿ وزيػػر األسػػري الفمسػػطيني األسػػبؽ وصػػفي نبهػػا  إف السػػمطة الفمسػػطينية تػػوفر : حيمػػور -حمػػزة -يؿالسػػب
  طاا لرحترؿ مف أجؿ تقسيـ القدس والمسجد األنص  باستمرارها بالمفاوضات  التي وصفها بالعب يةد

يػة الجانػب  ضػاربة بعػرض واتهـ نبها السمطة با ستفراد بالقرار الفمسطيني وا سػتمرار فػي اتخػاال نػرارت إحاد
 الحاوط كؿ المناشدات الوطنية بالتفاؼ عم  مشروع وطني والتخمي عف المفاوضات الفاشمة  عم  حد نولغد

أسػيرا فمسػطينيا هػو اسػتحقاؽ كػاف يجػب أف  26أف الفػراج عػف « السػبيؿ«وأضاؼ نبها في تصريح خاص لػ
صيبىة الكبري أنها نبمت بتجزوتغ  مستهجنا تكامؿ يدفع نبؿ عشريف عاما  لكف السمطة فرطت بغ آنالاؾ  والم

 األدوار بيف السمطة وا حترؿ السراويميد
واعتبػػػر نبهػػػا أف هنػػػاؾ نفسػػػا مقاومػػػا بػػػدأ يتشػػػكؿ بالضػػػفة الغربيػػػة  بعػػػد أف ضػػػاؽ النسػػػاف الفمسػػػطيني الرعػػػا 

دااات الصػػهيونية بمفاوضػػات فاشػػمة اسػػتمرت لعشػػريف عامػػا  ناهيػػؾ عػػف الحالػػة ا نتصػػادية المترديػػة وا عتػػ
 المتواصمة عم  المسجد األنص   مدلر باللؾ عم  العمميات األخيرة في جنيف ونابمس والخميؿد
 2/00/1802السبيل، عّمان، 

 
 طوارئ لمواجية التصعيد اإلسرائيمي خطةالداخمية تضع  8
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السػراويمي عمػ  أكدت وزارة الداخمية واألمف الػوطني  أنهػا وضػعت خطػة طػوارئ متكاممػة لمواجهػة التصػعيد 
 نطاع  زةد

ونػػػاؿ المتحػػػدث الرسػػػمي باسػػػـ وزارة الداخميػػػة الراوػػػد دد إسػػػرـ شػػػهواف فػػػي تصػػػريح صػػػحفي نشػػػرل مونػػػع وزارة 
الداخميػػػة أمػػػس: "إف الجبهػػػة الداخميػػػة فػػػي  ػػػزة مؤمنػػػة ومترابطػػػة ومتماسػػػكة ونويػػػة ر ػػػـ تهديػػػدات ا حػػػترؿ 

 اليومية"د
تصػػعيد السػػراويمي بعػػض ا جػػرااات الميدانيػػة ا حترازيػػة خاصػػة أف ونػػو ل إلػػ  أف الػػوزارة أخػػالت منػػال بػػدا ال

 ا حترؿ ُيبا ت بعض المواطنيف باستهدافغ وجراومغد
وأضػػاؼ: "اتخػػالنا إجػػرااات أمنيػػة عبػػر تخفيػػؼ العناصػػر حػػوؿ المراكػػز األمنيػػة والشػػرطية خشػػية اسػػتهدافها 

 وسي رنا بعض عناصرنا في دورات التدريب حماية لهـ"د
إلػ  أف لمداخميػة إجػرااات وناويػة وأخػري احترازيػة تعمػؿ عبرهػا خػرؿ أي تصػعيد إسػراويمي نػد يسػتهدؼ ونَبغ 

 القطاع لمحفاظ عم  أرواح المواطنيف ومنتسبي الوزارةد
وتػابع شػهواف: "أعػددنا خطػة بشػػكؿ جيػد لمراعػاة كػؿ مراحػؿ التهديػػد الصػهيونية وتعمػؿ الداخميػة لتكػوف عمػػ  

أبنػػاا شػػعبنا فػػي القطػػاع ليسػػتمر التواصػػؿ مػػع المػػواطنيف وكػػاللؾ حتػػ  نعمػػؿ عمػػ  تواصػػؿ مباشػػر وداوػػـ مػػع 
 حماية الجبهة الداخمية"د

 1/00/1802، فمسطين أون الين
 

 منصور: مواصمة االستيطان ستدفعنا لمنظر في جميع الوسائل الدبموماسية لحماية أراضينا 08
متحػػدة فػػي نيويػػورؾ السػػفير ريػػاض منصػػور  إف نػػاؿ المرانػػب الػػداوـ لفمسػػطيف لػػدي األمػػـ ال: وفػػا –نيويػػورؾ 

الفشػػػؿ فػػػي ونػػػؼ الجػػػرااات  يػػػر القانونيػػػة التػػػي تتخػػػالها إسػػػراويؿ  السػػػمطة القاومػػػة بػػػا حترؿ  فػػػي األرض 
الفمسػطينية المحتمػػة  بمػػا فيهػػا القػػدس الشػػرنية  ومواصػػمتها لمشػػروعها ا سػػتيطاني  سػػيجبر دولػػة فمسػػطيف أف 

 اسية والقانونية والسياسية لحماية سرمة أراضيها ونابميتها لمحياةدتنظر في جميع الوساوؿ الدبموم
واضاؼ منصور في رساوؿ متطابقة بع ها إلػ  األمػيف العػاـ ل مػـ المتحػدة  وروػيس مجمػس األمػف )الصػيف( 

أنغ منػال  ر ػة أشػهر فقػط  كػاف لػدي المجتمػع الػدولي آمػاؿ كبيػرة أف »ورويس الجمعية العامة ل مـ المتحدة  
سػػػتوناؼ المفاوضػػػات بعػػػد فتػػػرة جمػػػود طويمػػػة سػػػوؼ يػػػػؤدي إلػػػ  التوصػػػؿ إلػػػ  حػػػؿ عػػػادؿ وداوػػػـ لمصػػػػراع ا

واللػػؾ  1967الفمسػطيني السػراويمي  وفقػا لمرجعيػة الحػػؿ القػاوـ عمػ  دولتػيف عمػ  أسػػاس حػدود مػا نبػؿ عػاـ 
 «دخرؿ فترة التفاوض المتفؽ عميها مف ستة إل  تسعة أشهر

هػالل اآلمػاؿ نتيجػة الجػرااات  يػر القانونيػة التػي تتخػالها إسػراويؿ  السػمطة لكف مع األسؼ ترشػت »وتابع: 
القاومة با حترؿ  في األرض الفمسطينية المحتمة  بما فيها القدس الشرنيةد وهي األراضي التػي تشػكؿ دولػة 
فمسػػػطيفد فقػػػد واصػػػمت إسػػػراويؿ تنفيػػػال مشػػػروعها ا سػػػتيطاني  يػػػر القػػػانوني  بمػػػا فػػػي اللػػػؾ مصػػػادرة وسػػػمب 
األراضػػي وتػػدمير الممتمكػػات الفمسػػطينية  فضػػر عػػف التشػػريد القسػػري لمعػػاورت  وبنػػاا اآل ؼ مػػف الوحػػدات 
ا ستيطانية  وما لكؿ هالل ا جرااات مف آ ار خطيرة عم  األرض الفمسطينية وحقوؽ الفمسػطينييف  بمػا فػي 

 «داللؾ الحؽ في تقرير المصير  وعم  جدوي حؿ الدولتيف
 15000مػع الػدولي أف يػديف عػـز إسػراويؿ  السػمطة القاومػة بػالحترؿ  تشػريد أك ػر مػف ودعػا منصػور المجت

 فمسطيني مف أحياا رأس خميس ورأس شحادة بالقدس الشرنية استمراراا لسياسة التطهير العرنيد
 2/00/1802، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 لشرح قضية فمسطينئيمي : سأتوجو إلى اإلعالم الغربي واإلسراغزةحكومة  باسمناطقة ال 00

أخػػػالت الصػػػحافية والكاتبػػػة الشػػػابة إسػػػراا المػػػدلؿ عامػػػا كػػػامر  حتػػػ  نػػػررت ا سػػػتجابة : راـ اه: كفػػػاح زبػػػوف
لطمػػب مػػف الحكومػػة المقالػػة فػػي  ػػزة  بتعيينهػػا ناطقػػة إعرميػػة باسػػمها بالمغػػة النجميزيػػة  ألنهػػا لػػـ تشػػأ أبػػدا 

 «دشرؽ األوسطال»مغادرة األدب إل  السياسة  كما نالت لػ
وأعمنت الحكومة الفمسطينية المقالة التي تديرها حركة حمػاس فػي  ػزة  أمػس  لممػرة األولػ   تعيػيف صػحافية 

 شابة ناطقة إعرمية باسمها بالمغة النجميزيةد
سراا ابنة الػ عاما  تنكب اآلف عم  كتابة روايػة جديػدة  تخشػ  أنهػا لػف تسػتطيع إنهااهػا إالا مػا أخػالتها  23واع

أعػرؼ »وأضػافت: «د لدي ك ير مف الشغؼ بػاألدب ولػيس بالسياسػة»سؤولية ال قيمة بعيداد ونالت إسراا: الم
أنػػي سػػأفقد الك يػػر مػػف المتعػػة ور بػػاتي فػػي الحيػػاة )ددد( أنػػا أحػػب أف أكتػػب  أف أواصػػؿ تعميمػػي  أف أنػػرأ  

 «دوسأفتقد كؿ اللؾ
دب ينبػػع مػػف القمػػب  والسياسػػة   تحتػػاج إلػػ  األ»وتػػري إسػػراا أف األدب فيػػغ ك يػػر ممػػا يعػػارض السياسػػيةدد 

 «دالقمب بؿ إل  العقؿ  وفيها نمب لممنطؽ والحقاوؽ أحياناد وأجد هالا صعبا عمي
لكػػػف الفتػػػاة الممتزمػػػة دينيػػػا والمحجبػػػة    تخطػػػط لقمػػػب الحقػػػاوؽ بػػػالمفهـو الػػػالي يعنػػػي نمػػػب الحقيقػػػة  ولكنهػػػا 

سراويؿد  نصدت نمب الصورة عند الغرب واع
ا تضػػع خططػػا جديػػدة لتغييػػر الصػػورة النمطيػػة المػػأخوالة عػػف  ػػزة وحكومتهػػا لػػدي العػػالـ الغربػػي وبػػدأت إسػػرا
 وفي إسراويؿد

يصػاؿ صػورة »ونالت:  سأتوجغ إل  العرـ الغربي والسراويمي  وسأعمؿ عم  تغيير الخطػاب العرمػي  واع
هػػد أكبػػر وسػػنوات ك يػػرة  وتػػدرؾ إسػػراا أف تغييػػر الصػػورة بحاجػػة إلػػ  ج«د مختمفػػة عػػف فمسػػطيف ونطػػاع  ػػزة

 لكنها عم  األنؿ ستخاطب العالـ اآلف مف زاوية إنسانية  وليس دينيةد
الا كػػاف المسػػؤولوف لػػف يهتمػػوا بم ػػؿ هػػالل المغػػة  فأنػػا أعػػرؼ أف »وأوضػػحت:  سػػأعمؿ عمػػ  أنسػػنة القضػػية  واع

 «ديفهـ لغة النساف  يفهـ الغرب لغة الديف و  السياسة بقدر ما »وأضافت: «د الشعوب الغربية ستفهمها
وتعمػػؿ إسػػراا اآلف عمػػ  تمضػػية وصػػت أطػػوؿ فػػي متابعػػة العػػرـ الغربػػي  خصوصػػا  وتريػػد أف تبػػدأ فػػي 

أتعػػرؼ »دورات لػػتعمـ المغػػة العبريػػة لمتابعػػة العػػرـ السػػراويمي بشػػكؿ مباشػػر  ومػػف دوف متػػرجميفد وتقػػوؿ: 
ركػيدد وأنضػي ونتػا أطػوؿ فػي القػرااة ومشػاهدة وأتعمـ كؿ شيا اآلف عف العػرـ السػراويمي والغربػي واألمي

 «دالقنوات المختمفة
ويأتي تعييف إسراا في هالل المرحمة ضمف خطة جديدة تنتهجها الحكومة المقالة لرنفتاح عمػ  الغػربد ونػاؿ 

إف المكتػب نػرر تعيػيف »إيهاب الغصيف رويس المكتب العرمي الحكومي والناطؽ باسـ الحكومة فػي  ػزة: 
مػػؿ فيػػغ بالمغػػة النجميزيػػة  وهػػي العرميػػة إسػػراا المػػدلؿ  واللػػؾ فػػي إطػػار تنفيػػال وتحقيػػؽ أهػػداؼ ناطقػػة تع

 «د2013المكتب لعاـ 
اللػػؾ يػػأتي فػػي إطػػار تطػػوير الخطػػاب العرمػػي الفمسػػطيني لمغػػرب  »وأضػػاؼ لموكالػػة الحكوميػػة فػػي  ػػزة: 

لقضػية الفمسػطينية إلػ  الغػرب  كمػا والعمؿ عم  إيجاد نػاطقيف بعػدة لغػات أجنبيػة لتوصػيؿ رؤيػة الحكومػة وا
يػػأتي فػػي إطػػار التعزيػػز والتأكيػػد عمػػ  دور المػػرأة الفمسػػطينية  التػػي لهػػا دور مميػػز وكبيػػر فػػي خدمػػة القضػػية 

 «دالفمسطينية    سيما أنها أ بتت جدارتها في كؿ المجا ت  خاصة في الوزارات والمؤسسات الحكومية
 2/00/1802الشرق األوسط، لندن، 
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 ات ينفي أنباء االستقالة: ما ُنشر أكاذيب إسرائيميةعريق 01

القدس: حسـ الدكتور صاوب عريقات  عضو المجنة التنفيالية لمنظمة التحرير الفمسطينية  الشاعات بتأكيدل 
عم  أنغ لـ يقدـ استقالتغ والوفد المفاوض إل  الرويس محمود عباس  مشيراا إل  أف مػا نشػر بهػالا الشػأف هػو 

 اويمية"د"أكااليب إسر 
وكانت المحطة العاشرة لمتمفاز السراويمي الكرت أف عريقات ندـ إل  الرويس عباس استقالتغ والوفد المفاوض 

  ير أف الرويس رفض ا ستقالةد
 2/00/1802، األيام، رام اهلل

 
 

 قراقع يدعو األمم المتحدة إلى التدخل لإلفراج عن األسرى المرضى 02
ر شؤوف األسري والمحرريف عيس  نرانع  أمس  األمػيف العػاـ ل مػـ المتحػدة بػاف "األياـ": دعا وزي -راـ اه 

كي موف إل  التدخؿ العاجؿ لإلفراج عف األسري المرض  مف الوي الحا ت الخطيػرة فػي سػجوف ا حػترؿ  
 وبالؿ الجهد الكبير لنقاال حياتهـد

دد مػػػف األسػػػري المرضػػػ   الػػػاليف وأشػػػار إلػػػ  أف مػػػف أك ػػػر القضػػػايا نمقػػػا وخطػػػورة هػػػي التػػػدهور الصػػػحي لعػػػ
أصػػػبحت حيػػػاتهـ مهػػػددة بػػػالموت  مػػػنهـ المصػػػابوف بالسػػػرطاف والجرحػػػ  والمشػػػمولوف والمصػػػابوف بدعانػػػات  
مؤكداا أف هناؾ مسؤولية دولية تجال حياة األسري المرض   واف عم  هيوة األمـ المتحدة أف تتدخؿ وتساعد 

 يادة لإلفراج عف األسريدفي الجهود المبالولة مف الرويس محمود عباس والق
 2/00/1802، األيام، رام اهلل

 
 

 خريشة لآ "قدس برس": المفاوضات مع االحتالل انتحار سياسي    03
طالػػػػب الناوػػػػب ال ػػػػاني لػػػػرويس المجمػػػس التشػػػػريعي الفمسػػػػطيني نيػػػػادة السػػػػمطة فػػػػي راـ اه : راـ اه )فمسػػػطيف(

مواصػػػمة النشػػػاطات ا سػػػتيطانية والتػػػي كػػػاف  با نسػػػحاب مػػػف المفاوضػػػات مػػػع سػػػمطات ا حػػػترؿ  ردا عمػػػ 
 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتمتيفد 1700آخرها نرار بناا 

واعتبػػر حسػػف خريشػػة  إف القػػرار السػػراويمي "رسػػالة لممفػػاوض الفمسػػطيني ولمراعػػي األمريكػػي ورسػػالة لمػػداخؿ 
بغ بأنػػػػغ لػػػػف يعػػػػود لممفاوضػػػػات إ  بعػػػػد ونػػػػؼ السػػػػراويمي  تقػػػػوؿ إف المفػػػػاوض الفمسػػػػطيني الػػػػالي تعهػػػػد لشػػػػع

 ا ستيطاف  وتحديد مرجعية المفاوضات  ها هو يعود دوف التزاـ إسراويؿ بأي شرط" وفؽ تعبيرلد
واعتبر خريشة أف "الالهاب إلػ  المفاوضػات شػكؿ مػف أشػكاؿ ا نتحػار والغبػاا السياسػييف  فػي ظػؿ أوضػاع 

 زمة  وبدوف أف نممؾ أي أوراؽ نوة حقيقية"دداخمية فمسطينية منقسمة  وأوضاع عربية متأ
 1/00/1802قدس برس، 

 
 

 نرفض التفريط بحقوق شعبنا.. و : المقاومة ىي الخيار اإلستراتيجيفي ذكرى بمفور حماس 04
نالت حركة حماس إف "المؤامرة" عم  القضية الفمسطينية   تزاؿ مسػتمرة منػال "وعػد بمفػور" المشػؤـو إلػ  هػالا 

د  اليـو
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  إلػػ  أف "التواطػػؤ والصػػمت الػػدولي عمػػ  جػػراوـ ا حػػترؿ ]أمػػس  ركػػة فػػي بيػػاف لهػػا اليػػـو السػػبتوأشػػارت الح
السػػراويمي البشػػعة بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني وأرضػػغ أوضػػح صػػور تمػػؾ المػػؤامرة"  ورأت أف المجتمػػع الػػدولي 

 يتعامؿ بسياسة "إزدواجية المعايير" وينحاز لرحترؿ وأجنداتغ وأهدافغد
اللػػؾ كمػػغن فػػدف  الشػػعب الفمسػػطيني بقػػي صػػامداا مرابطػػاا مػػدافعاا عػػف أرضػػغ ومقدسػػاتغ متمسػػكاا وأضػافت: "ر ػػـ 

بحقونػػػغ و وابتػػػغ  لػػػـ ولػػػف يرضػػػ  بأي ػػػة حمػػػوؿ استسػػػرمية تفػػػر ط أو تتنػػػازؿ عػػػف الرة مػػػف أرضػػػغ أو جػػػزا مػػػف 
 مقدساتغ"د

سػػتمراا فػػي إجرامػػغ ضػػد وجػػاا فػػي البيػػاف: "تػػأتي الكػػري وعػػد بمفػػور المشػػؤـو وا حػػترؿ الصػػهيوني   يػػزاؿ م
أرضػػػػنا وشػػػػػعبنا ومقدسػػػػاتنا عبػػػػػر المخططػػػػػات ا سػػػػتيطانية والتهويديػػػػػة وعمميػػػػػات التهجيػػػػر والبعػػػػػاد والقتػػػػػؿ 

 والحصار"د
وأكدت حركة "حماس" عم  أف بمفور "وعد جاور وباطؿ ومرفوض  وهػو وعػد مػف   يممػؾ لمػف   يسػتحؽ"  

مػة ا حػترؿ السػراويمي عمػ  أرض فمسػطيف وتسػب بت فػي محممة مسؤوليتغ لبريطانيػا والػدوؿ التػي سػاندت إنا
 نكبة الشعب الفمسطينيد

وشػػػددت الحركػػػة أف "  أحػػػد يممػػػؾ أف يتنػػػازؿ عػػػف حػػػؽ عػػػودة الرجوػػػيف"  متابعػػػة القػػػوؿ: "فهػػػو حػػػؽ   ابػػػت 
 ومقػد س  و  تفػػريط فيػغ و  مسػػاومة عميػغ  ولػػف تقبػػؿ جمػاهير شػػعبنا بحمػوؿ جزويػػة كػالتوطيف والػػوطف البػػديؿ

 و يرها"د
وأشػػارت إلػػ  أف "التمسػػؾ بكافػػة أشػػكاؿ المقاومػػة  وعمػػ  رأسػػها المقاومػػة المسػػمحة  هػػي الخيػػار السػػتراتيجي 

 الوحيد القادر عم  ردع ا حترؿ واسترداد الحقوؽ وتحرير األرض واألنص  واألسري"د
" مػػع ا حػػترؿ وونػػؼ وجػػددت "حمػػاس" دعوتهػػا لمسػػمطة الفمسػػطينية وحركػػة "فػػتح" لونػػؼ المفاوضػػات "العب يػػة

التنسػػيؽ األمنػػي  مؤكػػدة أف المفاوضػػات والتنسػػيؽ "يشػػك رف  طػػااا  سػػتمرار ا سػػتيطاف والتهويػػد ومرحقػػة 
 المقاوميف مف أبناا شعبنا"د

نجػاز اسػتراتيجية نضػالية موحػدة لمجابهػة مخططػات ا حػترؿ  ودعت الحركة إل  "إنهاا النقسػاـ الػداخمي واع
 الفمسطينية"د ومشاريع تصفية القضية

وطالبت نادة الدوؿ العربية والسرمية ومنظمة التعاوف السرمي وجامعة الدوؿ العربية "بتحم ػؿ مسػؤولياتهـ 
التاريخية وواجبػاتهـ تجػال فمسػطيف والقػدس واألنصػ  واألسػري والرجوػيف والتحػر ؾ العاجػؿ لوضػع حػد  لجػراوـ 

 ا حترؿ ضد األرض والشعب والمقدسات"د
حماس" عم  ضرورة "حماية الرجويف الفمسطينييف فػي كافػة أمػاكف وجػودهـ وتػأميف الحيػاة الكريمػة وشددت "

 لهـ وتجنيبهـ الصراعات الداورة في الدوؿ التي هـ فيها    سيما سوريا ولبناف والعراؽ"  عم  حد تعبيرهاد
بػدحر ا حػترؿ عػف أرض  أكدت حركة حماس أنها وبصحبة المقاومة الفمسطينية  أخالت عمػ  عاتقهػا وعػداا 

 فمسطيف  وهو بم ابة وعد مقابؿ لوعد بمفور القاوـ عم  وعد مف   يممؾ لمف   يستحؽد
وناؿ المتحدث الرسػمي باسػـ حركػة حمػاس سػامي أبػو زهػري: "إف الشػعب الفمسػطيني  ابػت عمػ  أرضػغ ولػـ 

 حؽ بدنامة وطف عميها"دولف يعترؼ با حترؿ عميها  كما دعا وعد بمفور الالي أعط  الصهاينة ال
ونػػول إلػػ  أف عمميػػة خػػاف يػػونس لقنػػت ا حػػترؿ درسػػاا نويػػة كونهػػا جعمتػػغ يجػػر أاليػػاؿ الهزيمػػة وراوػػغ منسػػحباا  
وأوصمت رسالة مفادها أف الشعب الفمسطيني ومقاومتغ لف تتخم  عف أرضػها وهػي جػاهزة لمرحقتػغ فػي كػؿ 

 مكافد
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ها لكنهـ لف ينجحوا  لاللؾ عمػيهـ أف يفهمػوا الػدرس جيػداا هػـ وأكمؿ "الجميع راهف عم  أضعاؼ  زة ومقاومت
وا حػػػترؿ  ألف الحصػػػار لػػػف يضػػػعفهما ألنهػػػـ يسػػػتمدوف نػػػوتهـ مػػػف اه ومػػػف الشػػػعب ومػػػف األمػػػة العربيػػػة 

 والسرميةد
  1/00/1802، فمسطين أون الين

 
 يدمر السالم.. واالستيطان مركزية فتح: إنجاز المصالحة أولوية وطنية لمجابية التحديات 05

"وفػػا": أكػػدت المجنػػة المركزيػػة لحركػػة "فػػتح" عمػػ  إنجػػاز المصػػالحة الوطنيػػة باعتبارهػػا أولويػػة وطنيػػة -راـ اه 
لمجابهة التحديات مف خرؿ تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني وفؽ إعرف الدوحة والتوجغ لرنتخابػات الرواسػية 

 والتشريعية والمجمس الوطنيد
ة فػػي ختػػاـ اجتماعهػػا برواسػػة الػػرويس محمػػود عبػػاس فػػي مقػػر الرواسػػة بمدينػػة راـ اه  وأكػػدت المجنػػة المركزيػػ

عم  الرعاية المصػرية لممػؼ المصػالحة وانهػا لػف تقبػؿ بػدير لمػدور المصػري وعمػ  العرنػة السػتراتيجية مػع 
 جمهورية مصر العربيةد

ودعػػت المجنػػة جمػػاهير شػػعبنا  لسػػرـدكمػػا أكػػدت المجنػػة  أف اسػػتمرار ا سػػتيطاف السػػراويمي تػػدمير لعمميػػة ا
 لممشاركة في إحياا الكري استشهاد الرويس الرمز ياسر عرفات ليبق  شعمة تضيا

 2/00/1802األيام، رام اهلل، 
 

 ضد غزة  المتغيرات لشن عدوان جديد "إسرائيل"أن تستغل  إسماعيل األشقر: ال أستبعد 06
اعيؿ األشػقر إف العػدواف عمػ  القطػاع لػـ يتونػؼ  القيػادي فػي حركػة حمػاس إسػم : نػاؿضياا الكحمػوت- زة

لكنغ يأخال أشكا ا متعددة وينحسر أحياناا ويشتد أخري   ير أنغ لـ يستبعد أف تستغؿ إسراويؿ المتغيرات لشف 
 عدواف جديدد

وأوضح األشقر لمجزيرة نت أف "العدو الصهيوني يحاوؿ استغرؿ المتغيرات النميمية ور بة بعػض األطػراؼ 
بية في ا نتقاـ مف حمػاس و ػزة" لتحقيػؽ أهدافػغ  مشػيراا إلػ  أف التو ػؿ السػراويمي فػي خػاف يػونس جػاا العر 

 لجس نبض المقاومةد
وأوضػػح أف إسػػراويؿ تفاجػػأت مػػف نػػدرات المقاومػػة وتصػػديها لتو ػػؿ نواتهػػا بشراسػػة  مبينػػاا أف المقاومػػة متنبهػػة 

 إل  ما يجري وما يفكر بغ ا حترؿد
حػػػديث كتاوػػػب القسػػػاـ فػػػي مؤتمرهػػػا الصػػػحفي وعممهػػػا عمػػػ  األرض عبػػػارة عػػػف مجموعػػػة  والكػػػر األشػػػقر أف

"رسػػػاوؿ وصػػػمت ل طػػػراؼ المعنيػػػة  مضػػػمونها أف  ػػػزة لػػػف تكػػػوف لقمػػػة سػػػاوغة وأف حػػػرب التجويػػػع والظػػػرـ 
 الممارسة لف تدوـ طويرا"د

 1/00/1802، نت، الدوحة.الجزيرة
 
 
 

 ضد غزة  ت قد تكون إرىاصات لعدوان جديدالتيديدات اإلسرائيمية والتوغال"الجياد":  07
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القيػػادي فػػي حركػػة الجهػػاد السػػرمي أحمػػد المػػدلؿ إف المقاومػػة "  تسػػتبعد مػػف : نػػاؿ ضػػياا الكحمػػوت- ػػزة
العػػػدو الصػػػهيوني أي شػػػيا"  مشػػػيراا إلػػػ  أف التهديػػػدات السػػػراويمية والتػػػو رت نػػػد تكػػػوف إرهاصػػػات لعػػػدواف 

 جديدد
لمجزيػػرة نػػت أف ا حػػترؿ سيحسػػب ألػػؼ حسػػاب نبػػؿ أف يشػػف حربػػاا عمػػ   ور ػػـ اللػػؾ أكػػد المػػدلؿ فػػي حػػديث

القطاع  ففي عدوانيف سابقيف لـ يستطع كسر إرادة المقاومة  وهو يعمـ أف المقاومة تستطيع اآلف فعؿ ما لػـ 
 يكف ممكناا في أونات سابقةد

مؿ مع المتغيرات والرد عمػ  أي وشدد القيادي في الجهاد عم  أف كؿ أالرع المقاومة عم  أتـ ا ستعداد لمتعا
 اعتداا إسراويمي  مؤكداا في الونت الاتغ أنها تممؾ "القدرة عم  ردع الجراـ الصهيوني"د

 1/00/1802، نت، الدوحة.الجزيرة
 

  قوى سياسية: وعد بمفور أساس معاناة الشعب الفمسطيني  08
لوعػد بمفػور المشػؤوـ  إف الوعػد الػالي  96نالت نوي وفصاوؿ العمؿ الوطني الفمسطيني في الػالكري اؿ: )وفا(

نطعػغ وزيػػر الخارجيػة البريطػػاني بمفػور بدنامػػة وطػف نػػومي لميهػود عمػػ  أرض فمسػطيف  أسػػاس معانػاة شػػعبنا 
 عم  مدار تمؾ األعواـ المجحفة د

وأكدت جبهة النضاؿ الشعبي أف وعد بمفور شكؿ نقطة تحوؿ استراتيجية عمػ  مختمػؼ المسػتويات السياسػية 
نية والجغرافية والنسانية  ودعت جبهة التحرير الفمسطينية  إل  السراع باستعادة وحدة صفنا الوطني والقانو 

نهاا ا نقساـ البغيض عبر تنفيال آليات اتفانات المصالحة الوطنية الشاممةد  واع
 2/00/1802، الخميج، الشارقة

 
 ضد االحتاللتتوعد بآ "عمميات نوعية"  "سرايا القدس" 18

توعػػد النػػاطؽ باسػػـ "سػػرايا القػػدس" الممقػػب "أبػػو أحمػػد" ا حػػترؿ السػػراويمي "بتكتيكػػات : صػػب اح فتحػػي - ػػزة 
 وعمميات نوعية في حاؿ فكر بارتكاب أي حمانة أو عدواف في حؽ شعبنا الفمسطيني"د

ووصؼ في تصريح ما حدث في خاف يونس بأنغ "رد طبيعي عم  تجػاوزات ا حػترؿ فػي حػؽ نطػاع  ػزة"  
مػػ  أف التهديػػدات التػػي يطمقهػػا مسػػؤولوف إسػػراويميوف "لػػف ت نينػػا عػػف مواصػػمة طريقنػػا فػػي المقاومػػة مشػػدداا ع

ومواصمة عممنا واستعدادنا ألي مواجهػة مقبمػة"د وأشػار إلػ  أف "سػرايا القػدس" عمػ  "جاهزيػة كاممػة ومسػتعدة 
 ألي طارئ"د

  2/00/1802، الحياة، لندن
 

 يونس عممية خان القسام تطمق اسم "بوابة المجيول" عمى 10
أطمقت "كتاوب عز الػديف القسػاـ" الػالراع العسػكري لحركػة المقاومػة السػرمية "حمػاس" اسػـ "بوابػة المجهػوؿ" 

  عمػ  بوابػة خػانيونس 2013-10-31عم  العممية الفداوية التي نفالتها في ونت متأخر مف مساا الخمػيس 
 ة مقاتميف مف القساـدالشرنية  وأصيب فيها ستة جنود إسراويمييف واستشهد أربع

وكاف مقاتمو "القساـ" ند خاضوا اشتباكاا عنيفاا مع نوات ا حترؿ شػرؽ خػانيونس الوانعػة جنػوب نطػاع  ػزة  
مونعيف فيهـ العديد مف ا صابات البالغة واللؾ خرؿ محاولتهـ تفجير النفؽ الالي تـ كشفغ نبؿ نرابة الشهر 

 ة مقاتميفدفي تمؾ المنطقة نبؿ أف يستشهد منهـ أربع
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ونامػػت "كتاوػػب القسػػاـ" بتعػػديؿ عنػػواف بيانهػػا الػػالي تػػرل أمػػس الجمعػػة النػػاطؽ باسػػمها "ابػػو عبيػػدة" والمنشػػور 
 عم  مونعها الرسمي عم  شبكة ا نترنت ووضعت اسـ "بوابة المجهوؿ" في مقدمتغ العنوافد
 1/00/1802، فمسطين أون الين

 
 ائج ممموسةبأي نت جمال محيسن يستبعد خروج المفاوضات 11

أكػػػد عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػتح جمػػػاؿ محيسػػػف ضػػػرورة "التحضػػػير :  ناديػػػة سػػػعد الػػػديف –عمػػػاف 
 الفمسطيني لمرحمة ما بعد انتهاا السقؼ الزمني لممفاوضات  في ظؿ استبعاد خروجها بأي نتاوج ممموسة"د

ـ وبتحقيػػؽ تقػػدـ فػػي المفاوضػػات ونػػاؿ  لػػػ"الغد" مػػف فمسػػطيف المحتمػػة  إف "الجانػػب الفمسػػطيني ير ػػب بالسػػر
نامػة الدولػػة الفمسػػطينية عمػ  حػػدود عػاـ    إ  أف ا حػػترؿ السػػراويمي   1967يػؤدي إلػػ  إنهػاا ا حػػترؿ واع

 يريد اللؾ"د
وأضاؼ إنغ "  توجد أي مؤشرات راهنة تدلؿ عم  نجػاح المفاوضػات الجاريػة  فػي ظػؿ ممارسػات ا حػترؿ 

 رة التي تؤكد عدـ ر بتغ بالسرـ"دعم  األرض وتصريحاتغ المتوات
وناؿ إنغ "مف الممكف نياـ واشنطف بالتركيز عم  النقاط الرويسية في جمسات التفاوض"   ير أنغ "  يستبعد 

 فشؿ المفاوضات"د
وشػػػدد عمػػػ  أهميػػػة "التحضػػػير الفمسػػػطيني لمػػػالهاب إلػػػ  األمػػػـ المتحػػػدة وا نضػػػماـ إلػػػ  المؤسسػػػات الدوليػػػة  

 فاعؿ عم  الصعيد الدولي مف أجؿ حممة مقاطعة المستوطنات"دومواصمة التحرؾ ال
 2/00/1802، الغد، عّمان

 
 

 اإلنسانيةوعد بمفور بجريمة ضد "الديمقراطية":  12

وصؼ عضو المجنة التنفيالية لممنظمة  عضو المكتػب السياسػي لمجبهػة الديمقراطيػة لتحريػر فمسػطيف تيسػير 
هػػدت لمأسػاة مػا زالػػت متواصػمة حتػ  اليػػوـ  و نػترع شػعب مػػف خالػد  "وعػد بمفػور بجريمػػة ضػد ا نسػانية  م
 وطنغ وتشريدل في مختمؼ بقاع األرض"د

وطالب  في بياف أمس  "حكومة بريطانيا التكفير عف تمؾ الجريمة وتقديـ ا عتالار لمشعب الفمسطيني وجبػر 
ؿ لرلتػزاـ بقػرارات الشػرعية الضرر الالي ألحقغ الوعػد بػغ"  داعيػاا "المجتمػع الػدولي إلػ  الضػغط عمػ  ا حػتر

فيما أكدت جبهة التحرير الفمسطينية ضػرورة "مواصػمة النضػاؿ التحػرري بموجػب اسػتراتيجية وطنيػة  الدولية"د
شػػػاممة وفػػػؽ ناعػػػدة الحقػػػوؽ وال وابػػػت الوطنيػػػة والمقاومػػػة المشػػػروعة بكافػػػة أشػػػكالها ضػػػد ا حػػػترؿ"  مطالبػػػة 

 الهاب إل  األمـ المتحدة"د"بونؼ التفاوض المباشر مع ا حترؿ  وال
ودعػػت  فػػي بيػػاف أمػػس  إلػػ  "تحقيػػؽ المصػػالحة واسػػتنهاض نػػوي الشػػعب وتعزيػػز صػػمودل ضػػد ا حػػترؿ"  
 فتػػة إلػػ  أهميػػة "عقػػد مػػؤتمر دولػػي لحػػؿ نضػػية الصػػراع برعايػػة كاممػػة مػػف األمػػـ المتحػػدة  واسػػتنادا لقػػرارات 

 الشرعية الدولية الات الصمة بالقضية الفمسطينية"د
 2/00/1802، د، عّمانالغ

 
 

 : العدوان عمى خان يونس جزء من العدوان المتواصل عمى شعبنا"الشعبية" 13



 
 
 

 

 

           04ص                                    2814العدد:            2/00/1802 األحد التاريخ:

اعتبػػر عضػػو المجنػػة المركزيػػة العامػػة لمجبهػػة الشػػعبية عمػػاد أبػػو رحمػػة أف العػػدواف األخيػػر عمػػ  نطػػاع :  ػػزة
ا حػترؿ لشػعبنا    زة والالي أدي إل  سقوط شهداا ليس حاد اا عرضياا بػؿ اسػتهداؼ مسػتمر ومتواصػؿ مػف
 بوساوؿ وطرؽ وصور متنوعة  وهو جزا مف عممية التصعيد  وا ستيطاف  وتهويد القدسد

وناؿ أبو رحمة " لـ يتونؼ هالا العدواف ضد شعبنا الفمسطيني في يوـ مف األياـ  وهالا يطرح عمينا أسومة في 
 كيفية مواجهة العدواف وصد الهجمةد

 2/00/1802، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 فمسطينًيا ُمفرج عنيم من سجون السمطة خالل شير 12حماس: االحتالل اعتقل  14
أظهرت معطيات نشػرتها حركػة حمػاس فػي الضػفة الغربيػة أف نػوات ا حػترؿ السػراويمي : راـ اه )فمسطيف(

د أف تـ الفراج اعتقمت  خرؿ الشهر الماضي )تشريف أوؿ/ أكتوبر(  ر ة وعشريف معتقرا سياسياا سابقاا  بع
 عنهـ مف سجوف السمطة الفمسطينية بالضفةد

ونالػػت الحركػػة فػػي معطيػػات تمقػػت "نػػػدس بػػرس" نسػػخة عنهػػا  إنػػغ ضػػػمف مػػا أسػػمتغ "سياسػػة البػػاب الػػػدوار" 
والتنسػػيؽ األمنػػي بػػيف ا حػػترؿ وأجهػػزة السػػمطة األمنيػػةن نامػػت نػػوات ا حػػترؿ باعتقػػاؿ  ر ػػة وعشػػريف مػػف 

بالضػػفة الغربيػػة  حيػػث كػػانوا مػػف المفػػرج عنػػغ مػػف سػػجوف أمػػف الضػػفة خػػرؿ الشػػهر نيػػادات وأنصػػار حمػػاس 
 الماضيد

والكرت أف مف بيف المعتقميف أربعة مف نيادات "حماس"  وأحد عشر مػف طمبػة الجامعػات وعػدد مػف ا سػري 
 المحرريف مف سجوف ا حترؿد

 2/00/1802قدس برس، 
 

 انتشال جثمان شييد من القسام شرق خانيونس 15
مكنػت طػػوانـ الػػدفاع المػػدني والصػػميب األحمػػر مػػف انتشػػاؿ ج مػػاف الشػػهيد خالػػد أبػػو بكػػرة مػػف شػػهداا عمميػػة ت

 "بوابة المجهوؿ" التي نفالها القساـ عم  الحدود الشرنية لمحافظة خانيونس جنوب القطاعد
لشهيد خالد أبو وأكد الناطؽ باسـ وزارة الصحة أشرؼ القدرة  أف طوانـ البحث تمكنت مف الع ور عم  ج ة ا
 بكرة ونامت باستخراجها  وأجمت إخراج باني الج ث ليوـ  ٍد بسبب انتهاا فترة البحث لميوـد

وأعمػػف القسػػاـ أف الشػػهداا الػػاليف لػػـ يػػتـ انتشػػاؿ ج ػػ هـ مػػف ميػػداف المواجهػػة هػػـ محمػػد داوود وخالػػد أبػػو بكػػرة 
 ؿ"دومحمد القصاص  حيث أطمؽ القساـ عم  العممية اسـ "بوابة المجهو 

 1/00/1802، فمسطين أون الين

 
 نتنياىو يسعى لتسريع بناء جدار حدودي في األغوار والجوالن قبل ترسيم الحدودمعاريف:  16

كشػػؼ مونػػع معػػاريؼ النقػػاب صػػباح اليػػوـ  أف روػػيس الحكومػػة السػػراويمية بنيػػاميف نتنيػػاهو وفػػي ظػػؿ األزمػػة 
ألمنيػة فػي األ ػوار  يعتػـز إصػدار أوامػرل بالبػدا التي تعصؼ بالمفاوضات مػع الفمسػطينييف  حػوؿ السػيطرة ا

سػػراويؿ( فػػي  ػػور األردف   ببنػػاا جػػدار حػػدودي )عمػػ   ػػرار جػػدار الفصػػؿ العنصػػري بػػيف الضػػفة الغربيػػة واع
السػػراويمية  وفػػي  –مباشػػرة بعػػد ا نتهػػاا مػػف إنامػػة الجػػدار والسػػياج الحػػدودي عمػػ  امتػػداد الحػػدود المصػػرية 

 مة حدار مشابغ في هضبة الجو ف المحتمةدالونت الاتغ التعجيؿ في إنا
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ونػػػاؿ المونػػػع إف دواوػػػر حكوميػػػة إسػػػراويمية مختمفػػػة باشػػػرت بػػػدجراا فحوصػػػات أوليػػػة بهػػػدؼ وضػػػع الخطػػػط 
الهندسية لبناا الجدار  وأف السبب الرويسي لاللؾ في الجو ف هو ونؼ تدفؽ  جويف سورييف   بعػد أف تػدفؽ 

 وبهدؼ إ رؽ الحدود السراويميةدألؼ  جئ سوري عم  األردف   700نحو 
وناؿ المونع إف نتنياهو يعتبر أف مف شأف الجدار أف يكوف رسػالة لمجانػب الفمسػطيني الػالي يعػارض الوجػود 
السػػراويمي عمػػ  ضػػفاؼ نهػػر األردف  وأف إسػػراويؿ تعتػػـز "حمايػػة حػػدودها الشػػرنية فػػي  ػػور األردف وليسػػت 

 قبميد مستعدة لخرا المنطقة في أي اتفاؽ مست
 2/00/1802، 37عرب 

 
 عمى طيران جسسسبل الت "إسرائيل" بحث مع عدد من سفراءي اإلسرائيمية الحكومةنائب رئيس  17

كشػػؼ فػػي إسػػراويؿ عػػف لقػػاا سػػري عقػػدل ناوػػب روػػيس الحكومػػة السػػراويمية : آمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 
يطػػة بػػديراف والقػػادرة عمػػ  التػػأ ير عميهػػا  زويػػؼ الكػػيف  مػػع خمسػػة سػػفراا إسػػراويمييف معتمػػديف فػػي الػػدوؿ المح

 بهدؼ مرانبتها عف ك ب وجمع معمومات استخبارية عنها في مختمؼ المجا تد
وحمؿ الكيف رسالة إل  جورجيا مف رويس الحكومة بنياميف نتنيػاهو  تشػمؿ مػا أسػمال السػراويميوف "المهمػات 

 العاجمة في هالل المرحمة لخدمة المصالح السراويمية"د
الكرت مصادر إسراويمية أف الكيف "استمع إل  تقييمات السفراا لموضػع فػي إيػراف ومػدي التغييػر فػي الحكػـ  و 

ػا كػاف عميػغ الوضػع فػي  في أعقاب تسمـ حسف روحاني السمطة  وهؿ مف تغيير حقيقي فػي هػالل السياسػة عم 
عرنػات السياسػية زمف محمػود أحمػدي نجػادم كمػا طمػب مػف السػفراا وضػع خطػط عاجمػة ومفصػمة لتعميػؽ ال
وتحػد ث السػفراا  واألمنية وا نتصادية مع الدوؿ الخمس المالكورة  والتعاطي معها لتحقيػؽ مصػالح مشػتركة"د

عف "تغييرات ممحوظة بعػد وصػوؿ روحػاني إلػ  الحكػـ"  مؤكػديف أف "هنػاؾ تغييػراا بػارزاا فػي سياسػة طهػراف  
غ نحو إسراويؿ"دخصوصاا تجال الغرب  ولكف   يوجد تغيير جوهري في ال  توج 

ونقؿ عف أحد السفراا نولغ  إف "إيراف تعاني مف الجرااات العقابية الدولية في حقها  وتريد الخروج مف هػالا 
 المأزؽ  حت  لو ب مف الكرامة  فهي تفشؿ في توفير الحد األدن  مف احتياجات المواطنيف"د
 2/00/1802، الحياة، لندن

 
 بحث في المسائل الجوىريةبيريتس: المفاوضات مستمرة وت 18

ناؿ وزير الجيش السراويمي السػابؽ عميػر بيػريتس إف المفاوضػات مػع السػمطة  : )وكا ت(-القدس المحتمة 
 الفمسطينية ما تزاؿ مستمرة  مشيراا إل  أف المساوؿ الجوهرية تشكؿ مدار بحث فيهاد

  الجػػانبيف السػػراويمي والفمسػػػطيني وأضػػاؼ فػػي تصػػريح لإلالاعػػة العامػػة السػػراويمية أمػػس "أنػػغ سػػيتعيف عمػػ
ولفػػت إلػػ  أنػػغ سػػيكوف مطموبػػاا مػػف  التوصػػؿ حتػػ  نيسػػاف )إبريػػؿ( المقبػػؿ إلػػ  اتفانيػػة مرحميػػة عمػػ  األنػػؿ"د

ورفض بيريتس  الو يات المتحدة في هالل المحظة إ بات ندرتها عم  القياـ بدور حقيقي في التوصؿ إل  حؿد
 -ة المباح ات الجارية حالياا بيف الجانبيفدالد ا بمزيد مف التفاصيؿ حوؿ طبيع

 2/00/1802، الغد، عّمان
 

 تبمورت اتفاقية سالم جدية إذا"العمل" االنضمام لمحكومة  استعداديحيموفتش أكدت  28
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انتقػػدت زعيمػػة المعارضػػة رويسػػة حػػزب العمػػؿ تشػػيمي يحيمػػوفيتش امػػس   :الحيػػاة الجديػػدة -القػػدس المحتمػػة 
عػف خطػط اسػتيطانية فػي القػدس المحتمػة فػي الونػت الػالي افرجػت  بػالعرفقيامهػا حكومة بنيػاميف نتنيػاهو ل

عػف سػجناا  الفػراجحيػث اف  األسبوعأسيراد ونالت يحيموفيتش "اف افعاؿ الحكومة المؤلمة هالا  28فيغ عف 
قدـ في )فمسطينييف( نابمغ بناا استيطاني  ما يشير ال  تجاهؿ هالل الحكومة لمتحرؾ الدولي مف أجؿ احراز ت

 عممية السرـ"د
وأكػػدت يحيمػػوفيتش  فػػي تصػػريحات نقمتهػػا صػػحيفة "جيػػروزاليـ بوسػػت" عمػػ  مونعهػػا ا لكترونػػي  اف حػػزب 

تقػػدما باتجػػال اتفانيػػة سػػرـ كػػي يشػػكؿ شػػبكة أمػػاف لػػرويس  أحػػرزتالعمػػؿ مسػػتعد لممشػػاركة فػػي الحكومػػة االا 
 الوزراا بنياميف نتنياهود

 2/00/1802، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 يدعو لتأمين حراسة مستوطنات غالف غزة العملعن حزب نائب  20
دعػػا ناوػػب فػػي البرلمػػاف السػػراويمي "الكنيسػػت" وزيػػر الجػػيش السػػراويمي موشػػيغ يعػػالوف إلػػ  إعػػادة النظػػر فػػي 

 نرار إلغاا الحراسة في التجمعات ا ستيطانية اليهودية الوانعة في المنطقة المحيطة بقطاع  زةد
و "الكنيست" عومير بار ليؼ مف حزب "العمؿ" في تصريحات صحفية نشرت أمس  عم  ضػرورة وأك د عض

نيػػاـ الحكومػػة السػػراويمية بمضػػاعفة جهودهػػا لتػػأميف حمايػػة المسػػتوطنيف فػػي منطقػػة  ػػرؼ  ػػزة  وا سػػتعداد 
 القطاعد ألي تصعيد محتمؿ مع المقاومة الفمسطينية ند يطاؿ سك اف التجمعات ا ستيطانية القريبة مف
 1/00/1802، فمسطين أون الين

 
 وزير الجيش اإلسرائيمي من االغتيال أثناء تفقده "نفق غزة" نجاةموقع "ديبكا":   21

السػػراويمي أف وزيػػر الحػػرب موشػػية يعػػالوف نجػػا وعػػدد مػػف كبػػار جنػػرا ت جػػيش ” ديبكػػا“كشػػؼ مونػػع : )واـ(
أ نػػاا تفقػػدل ألحػػد األنفػػاؽ السػػرية التػػي أنشػػأتها  أكتػػوبر الماضػػي مػػف عمميػػة ا تيػػاؿ بقنبمػػة 29ا حػػترؿ يػػـو 

حدي المستوطنات   ”دالسراويمية“حركة حماس بيف نطاع  زة واع
اكتشػػػؼ نفقػػػاا سػػػرياا بػػػيف  ػػػزة ” السػػػراويمي“أف الجػػػيش ” السػػػراويمية“وأكػػػد المونػػػع المقػػػرب مػػػف ا سػػػتخبارات 

 29حػػترؿ عمػػ  زيػػارة النفػػؽ يػػـو وحػػرص موشػػيغ يعػػالوف ونػػادة كبػػار فػػي جػػيش ا ” هاشموسػػاها“ومسػػتوطنة 
أكتوبر أ ناا نياـ وحدة هندسية بهدمغ  31أكتوبر لكف القنبمة لـ تنفجر أ ناا زيارة يعالوف لمنفؽ وانفجرت في 

 ما أدي لصابة خمسة جنودد
ووفقػػا لمصػػادر اسػػتخباراتية  فػػػدف القنبمػػة كانػػت مزروعػػػة فػػي النفػػؽ الػػالي زارل وزيػػػر الحػػرب وكػػاف يمكػػػف أف 

 في أي ونت وتؤدي لمقتؿ كبار نادة الجيش لكنها انفجرت في الجنود في اليـو التاليد        تنفجر

 2/00/1802، الخميج، الشارقة
 
 
 

 شاحنة إسرائيمية جديدة لتفجير األنفاق ''أمولوسيا''موقع "والال":  22
  "أمولوسػػػيا" كشػػػؼ مونػػػع "والػػػر" العبػػػري عػػػف اسػػػتحداث جػػػيش ا حػػػترؿ شػػػاحنة آليػػػة جديػػػدة تسػػػم :السػػػبيؿ

 خاصة بتفجير األنفاؽ  واستخدمها في تفجير النفؽ الالي اكتشفغ شرؽ مدينة خانيونس شرؽ نطاع  زةد
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وناؿ المونع إف الشاحنة التي استحد تها الوحدة التكنولوجية في الجػيش السػراويمي وتقػـو بددخػاؿ نػوعيف مػف 
وعنػد التقػاا تمػؾ المػواد أسػفؿ النفػؽ تتحػوؿ إلػ   المواد الساومة المتفجرة إل  داخؿ النفؽ عبػر مواسػير خاصػة

وأشػػار إلػػ  أف هػػالل الطريقػػة فػػي التفجيػػر هػػي األولػػ  مػػف نوعهػػا عمػػ  صػػعيد  مػػادة متفجػػرة شػػديدة ا نفجػػارد
العػػالـ  وناومػػة عمػػ  أسػػاس إدخػػاؿ المػػواد المتفجػػرة عمػػ  طػػوؿ مقػػاطع النفػػؽ ومػػع اسػػتكماؿ تعبوػػة المقػػاطع 

والكػػر أف هػػالا   ػػر نجاعػػة  واللػػؾ بعػػد تفتػػيش النفػػؽ عبػػر الربوتػػات والكػػربديقومػػوف بتفجيػػر النفػػؽ بشػػكؿ أك
ا كتشاؼ الجديد يشكؿ نقمة نوعيػة فػي مجػاؿ تػدمير األنفػاؽ  حيػث كػاف يضػطر الجنػود إلػ  تحميػؿ أطنػاف 

 المتفجرات داخؿ نانرت الجند  األمر الالي كاف يشكؿ خطراا عم  حياتهـد
 2/00/1802، السبيل، عّمان

 
 "إسرائيل"و حرب أدمغة تستعر بين حماسىآرتس:  23

نالػت صػحيفة "هػررتس" العبريػة عمػ  مونعهػا عمػ  النترنػت اليػـو السػبت  أف حػرب أد مػة تػدور بػيف جػيش 
 ا حترؿ وحركة حماس عم  حدود نطاع  زة  وأف هالل الحرب بدأت تستعر في اآلونة األخيرةد

:"تحػػدث الجػػيش السػػراويمي ك يػػرا خػػرؿ سػػيطرتغ ونػػاؿ المحمػػؿ العسػػكري لصػػحيفة " هػػأرتس" عػػاموس هرويؿ
عم  المنطقة األمنية التي أنامها في جنوب لبناف عف حرب العقوؿ الداورة مع حزب اه المبناني موضحا إف 
الحزب كاف يبتكر دوما طرنا جديدة لمهاجمة موانع ونوافؿ الجيش السراويمي في المنطقة األمنية وحيف كاف 

حموؿ عممية دفاعية وهجومية يرد حزب اه بتغيير وساومغ وخططغ ما حوؿ الوضع إل  ينجح الجيش بديجاد 
وأضػاؼ" أمػرا  لعبة شطرنج طويمة ومرهقة أو نوعا مف لعبة المطاردة التي   تسفر أبدا عػف نتػاوج نطعيػة "د
" ا نقرب" فػي مشابها بدا يتشكؿ بيف حركة حماس والجيش السراويمي فيما   زالت الظروؼ النميمية م ؿ 

مصر ونتاوج عممية "عامود السحاب" تمنع حماس مف المبادرة بهجمات نوعية عم  موانع الجيش السراويمي 
فػػي محػػيط القطػػاع واستعاضػػت الحركػػة عػػف اللػػؾ بدعػػداد خطػػط عمميػػات ووضػػعها عمػػ  الػػرؼ تحضػػيرا لميػػـو 

 األوامر بتفعيؿ األنفاؽ العسكرية"د الموعود بما في اللؾ مخططات لتنفيال عمميات واسعة النطاؽ فور إصدار
ووفقػػػا لمتقػػػديرات السػػػراويمية فقػػػد حفػػػرت حمػػػاس خػػػرؿ السػػػنوات األخيػػػرة عشػػػرات األنفػػػاؽ التػػػي تنتهػػػي داخػػػؿ 
األراضي السراويمية أكبرها تـ اكتشافغ نبؿ عدة أسابيع نرب كيبوتس "عيف هشموشال " ما استدع  تدخؿ نوة 

نسػؼ هػالا النفػؽ مػف داخػؿ األراضػي الفمسػطينية لمحيمولػة دوف عػودة حمػاس تابعة " لفرنة  زة " لمعمؿ عم  
إليػغ واسػػتغرلغ مجػػددا لكػػف حمػػاس اسػػتبقت العمميػػة وأجػػرت اسػػتعداداتها وبػػادرت بتفجيػػر النفػػؽ عمػػ  طريقتهػػا 
محد ة انهيارا أدي إل  إ رؽ النفؽ مػا منػع نػوات الجػيش السػراويمي مػف التقػدـ داخمػغ وألجػؿ اسػتكماؿ هػدـ 
النفؽ اضطر الجيش إل  إزالة السدة الترابية التي أحد ها تفجير حماس وما يحممغ هالا األمر مف مخاطر ما 
حدا بالجيش إحضار حفار لزالة السد الترابي الالي انفجر في وجغ الجنود عبر عبوة ناسفة أدت إل  إصػابة 

الهندسػة المشػاركة بالعمميػة وناوػد خمسة بيف جندي وضابط تواجدوا نرب الحفار مػف بيػنهـ ناوػد سػرح وحػدة 
 سرية مكافحة األنفاؽ واحد نادة الفصاوؿ في هالل السريةد

 1/00/1802، فمسطين أون الين
 

 يطمق النار عمى إسرائيمي اقترب من الجدار األمني المحيط بغزة  اإلسرائيميالجيش  24
نطػػاع  ػػزة إسػػراويمياا بجػػراح  أصػػاب جػػيش ا حػػترؿ السػػراويمي المػػرابط عمػػ  طػػوؿ حػػدود: )ا تحػػاد( -  ػػزة

وصفت بالطفيفة بعدما انترب مف الجدار األمني ورفض ا بتعادد وأوضحت مصػادر الشػرطة إف السػراويمي 
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الالي انترب لسػبب  يػر معػروؼ مػف الجػدار األمنػي المحػيط بقطػاع  ػزة رفػض ا بتعػاد ولػـ يسػتجب لطمػب 
تحاليريػة باتجاهػغ فأصػابول بقدمػغ وتػـ نقمػغ لمقػر الشػرطة الجنود ضرورة ا بتعاد عػف المنطقػة فػأطمقوا النػار ال
  ستكماؿ التحقيؽ بعد أف تمق  العرج في المكافد

 2/00/1802، بوظبيأاالتحاد، 
 

 يطمق النار عمى شخصين في الجوالن اإلسرائيميالجيش  25
نا يقومػاف بدزالػة أطمؽ الجيش السراويمي  النار باتجال شخصيف يرجح أنهما كا: يو بي آي -القدس المحتمة 

 األلغاـ في هضبة الجو ف في األراضي السوريةد
والكرت الالاعة السراويمية أف "نػوة مػف الجػيش أطمقػت النػار باتجػال شخصػيف مشػبوهيف  شػوهدا يقتربػاف مػف 
السػػياج الحػػدودي فػػي هضػػبة الجػػو ف  مػػف جهػػة األراضػػي السػػورية"د ورجحػػت أف يكػػوف الشخصػػاف "يسػػعياف 

 وأفادت الالاعة  أف "أحدهما أصيب بجروح في سانغ  ـ  ال ا  ناف بالفرار"د ـ في المنطقة"دإل  إزالة ألغا

 2/00/1802، الحياة، لندن
 

سالمية األردن سميب : جيودالشيخ عبد العظيم  26  في الحفاظ عمى القدس بحاجة إلى وقفة عربية وا 
اف « بترا«شيخ عبدالعظيـ سمهب لػرويس مجمس ا وناؼ ا عم  في مدينة القدس سماحة الناؿ   :عماف

سمطات ا حترؿ دأبت ومنال سنيف طويمة عم  تشجيع المتطرفيف اليهود عم  القياـ بانتحامات متكررة وشبغ 
يومية لممقدسات خاصة المسجد ا نص  المبارؾ واللؾ ليالاا مشاعر المسمميف في اماكف لها ندسية 

لتطور الخطير في التوجغ ا سراويمي هو اف يتـ حماية عظيمة واعتبار ديني عظيـ لديهـد واضاؼ اف ا
انتحامات ا سراويمييف وايضا ما ينفالونغ عم  ارض الوانع مف اسااات لهالل المقدسات مف خرؿ نانوف 

 يحتكموف اليغ في ظؿ اف اسراويؿ   تقيـ وزنا لمقوانيف وا عراؼ الدوليةد
ماكف المقدسة التي يسمح لميهود بالصرة فيها واوضح اف ادخاؿ المسجد ا نص  المبارؾ ضمف ا 

ومنانشة اللؾ في المؤسسات ا سراويمية هو نقاش  ير جاوز و  حؽ لها في البت فيغ  نها سمطة احترؿ 
 او  واخيرا  واي امر يتـ تنفيالل بالقوة في ارض محتمة   يعتبر شرعيا وهالا ما يؤكدل القانوف الدوليد

 ردنية الهاشمية بقيادة جرلة الممؾ عبداه ال اني ابف الحسيف تقوـ بجهود كبيرة واشار ال  اف المممكة ا
ضد ما تقوـ بغ سمطات ا حترؿ مف ممارسات واجرااات مسيوة وتعسفية لممقدسات في القدس  وتحتاج 

وحدل هالل الجهود ال  ونفة عربية اسرمية بجانبها وليس اف تبق  نضية القدس وانعة عم  كاهؿ ا ردف 
 فقطد

وناشد سماحة الشيخ سمهب الحكومات العربية وا سرمية اف تضع هالل القضية المهمة في اوؿ سمـ 
اولوياتها  وكاللؾ المنظمات العالمية التي ترع  حقوؽ المواطنيف واماكف العبادة في المناطؽ المحتمة وايضا 

جامعة الدوؿ العربية ومنظمة ا مـ منظمة المؤتمر ا سرمي وبيت ماؿ القدس في المممكة المغربية و 
المتحدة لمتربية وال قافة والعمـو )اليونسكو( بالتحرؾ سريعا لمضغط والحيمولة دوف انرار الحكومة ا سراويمية 

وحالر مف اف التعديؿ المقترح عم  القانوف سيؤدي ال  زعزعة ا مف في المنطقة مبينا اف السمـ  لهالا ا مرد
 د ا نص د  يبدأ إ  مف المسج

 2/00/1802، الدستور، عّمان
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 يسكن أجساد األسرى ومعاناة مستمرة في توفير العالج المرض"شؤون األسرى":  27
"األياـ": سمط تقرير صادر عف وزارة شؤوف األسري والمحرريف  أمس  الضوا عم  الوضع  -راـ اه 

 سري المرض  في سجوف أسري مرض   مشيراا ال  استمرار تدهور الوضع الصحي ل 6الصحي لػ 
 ا حترؿد

 2/00/1802، األيام، رام اهلل
 

 تشرين األول/ أكتوبر فمسطينيًا خالل شير  288تعتقل  "إسرائيل"أسرى لمدراسات": " 28
أعمف مركز أسري فمسطيف لمدراسات في تقرير لغ أمس أف السمطات السراويمية اعتقمت : الحياة –راـ اه 

 عممية انتحاـ لتجمعات سكنيةد 240ياا في فمسطين 390الشهر الماضي 
طفرا وفت  تحت  65وناؿ المركز في تقريرل الشهري الالي يرصد عمميات ا عتقاؿ  إف بيف المعتقميف 

 فتيات وناوبْيف في المجمس التشريعيد 3ال امنة عشرة  و
 2/00/1802، الحياة، لندن

 
 ينتيدد األسرى اإلداريين بسحب الكنت النقبإدارة سجآن  38

هددت إدارة سجف النقب األسري الدارييف امس بقطع الكنتيف عنهـ وحرمانهـ مف كؿ حقونهـ إالا  :راـ اه
 استمروا في الخطوات ا حتجاجية التي يخوضونها في كافة السجوفد

وأوضح األسري اف ادارة السجف جمعت نبؿ عدة أياـ األسري الدارييف ووضعتهـ في نسـ واحد  وضاعفت 
جنود الموجوديف حوؿ القسـ  لتسهيؿ السيطرة عميهـ وا ستفراد بهـ وفرض عقوبات بحقهـ  في حاؿ عدد ال

استمروا في برنامجهـ النضالي لكسر ا عتقاؿ ا داري  وأنهـ يتعرضوف بشكؿ مستمر لمتهديد والوعيد مف 
الكنتيف عنهـ   نبؿ الدارة بفرض عقوبات ناسية بحقهـ  وكاف أخرها امس تهديدهـ بقطع كؿ أ راض

وحرمانهـ مف الشراا منها  وكاللؾ ونؼ كؿ ا متيازات التي تتوفر لبقية األسري  لمضغط عميهـ لونؼ 
 تصعيدهـ المتدرج والمستمر ضد ا عتقاؿ ا داريد

وأشار األسري ال  اف هالا التهديد الجديد جاا بعد بدا األسري في سجوف ا حترؿ ب اني خطواتهـ 
بدأت أمس ا وؿ بالتونؼ بشكؿ كامؿ عف تناوؿ األدوية وا متناع عف الخروج إل   ا حتجاجية التي

عيادات السجوف  بعد خطوة مقاطعة جميع أنواع محاكـ ا حترؿ الدارية  وهالا األمر جعؿ ا حترؿ 
يتخبط خشية مف تصعيد األمور في حاؿ أصاب اياا مف الدارييف اي مكرول حيث إف أك ر مف نصفهـ 

   وكبار ف  السف وبعضهـ يعاني مف أمراض خطيرة  و  يمكف لغ ا ستغناا عف الدواادمرض
 2/00/1802، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 

 عمى مزارعين جنوب الخميل واالحتالل يعتقل اثنين يعتدونمستوطنون  30
مس  عم  المقامة عم  أراضي يطا جنوب الخميؿ  أ« متسبي ياوير»اعتدي مستوطنو  :وفا –الخميؿ 

 مزارعيف ورعاة أ ناـ نبؿ أف يتدخؿ ا حترؿ ويعتقؿ ا نيف منهـد
مستوطنا ومعهـ كرب بوليسية اعتدوا بالضرب عم   20إف »وناؿ مزارعوف مف عاومة عمياف عوض: 

المزارعيف واألطفاؿ ورعاة الماشية في خربة نويويس تحت حماية جنود ا حترؿ  أ ناا تواجدهـ في 
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وأضاؼ أف نوات ا حترؿ تدخمت عقب ا عتداا واعتقمت المواطنيف سعيد محمد  «دحتهاأراضيهـ لفر
 عاما(د 48عاما(  وجميؿ أحمد عمياف عوض ) 42عمياف عوض )

وأكد منسؽ المجاف الشعبية لمقاومة الجدار وا ستيطاف في جنوب الخميؿ راتب الجبور  أف محكمة ا حترؿ 
المنطقة لمالكيها األصمييف  إ  أف نوات ا حترؿ لـ تنفال القرار ومنعتهـ أصدرت حكما بدعادة األراضي في 

 مف دخوؿ أراضيهـد
 2/00/1802، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ضد تزوير اليوية حممة"عكا ليست لمبيع"..  31

مشروعا إسراويميا يعدل  48مة عاـ تشهد مدينة عكا داخؿ األراضي الفمسطينية المحت: وديع عواودة -عكا 
أهاليها أخطر عممية تزوير لهويتها العربية والسرمية بالريعة التطوير والسياحةد ويبالؿ أهالي عكا جهودا 
متصاعدة لحباط المشروع السراويمي با حتجاج الشعبي والمسارات القانونية وا ستعانة بمنظمة األمـ 

وكشؼ األسبوع الماضي عف طرح السمطات السراويمية معالـ عمرانية  سكو(دالمتحدة لم قافة والعموـ )اليون
تاريخية في المدينة لمبيع والتطوير  أشهرها خاف العمداف الالي بنال أحمد باشا الجزار في القرف ال امف 

 عشرد
ات كما يشمؿ المشروع بيع خاف الشونة  وهو مبن  تاريخي استخدـ مخزنا لمحبوب والحماـ إضافة لعشر 

عادة البناا والتي تسكنها   أسرةد 36العقارات والبيوت في المنطقة التاريخية المعدة لمترميـ واع
عروة عم  ا حتجاج الشعبي تحت عنواف "عكا ليست لمبيع"  والمسار القضاوي لمناهضة إخرا السكاف 

طينيات" الشبابية ومركز وتغيير أبرز معالـ المدينة  تستعد فعاليات األخيرة بالتعاوف مع  مجموعة "فمس
طرعها عم  خطورة المخططات السراويميةدوتكشؼ المحامية في  "عدالة" القانوني  لمتوجغ إل  اليونسكو واع
مركز "عدالة" سهاد بشارة أنها تعكؼ عم  بمورة استوناؼ لممحكمة السراويمية العميا باسـ لجنة أمناا الونؼ 

 السرمي وبعض السكافد
لمجزيرة نت أف المركز يرسؿ بعد أياـ مالكرة لميونسكو  تتضمف ا نتهاكات السراويمية  كما توضح بشارة

الكامنة بدخرا عشرات المواطنيف مف البمدة القديمة في عكا وتغيير الطابع التاريخي لعمارتها بما يتنانض 
 مع دستورهاد وتتابع أف المسار الشعبي يبق  األهـ لمواجهة المشروع السراويميد

 1/00/1802، لجزيرة نت، الدوحةا
 

 يعتصمون في المبيدوزا اإليطالية احتجاًجا عمى سوء أوضاعيم وسوريونالجئون فمسطينيون  32
اعتصـ أك ر مف  ر ماوة  جئ فمسطيني وسوري في جزيرة  مبيدوزا اليطالية  اليـو  مبيدوزا )إيطاليا(: 

ا عم  سوا أوضاعهـ المعيشي10|2السبت ) ة في مخيـ بالجزيرة مخصص  ستقباؿ الرجويف  (  احتجاجا
واللؾ منال أف وصموا إل  الجزيرة عم  متف القوارب القادمة مف ليبيا نبؿ نحو  ر ة أسابيع  وتجاهؿ 

 السمطات اليطالية لاللؾد
وناشد المعتصموف منظمات حقوؽ النساف والمجتمع الدولي النظر في أوضاعهـ المأساوية التي يعيشونها 

مؾ الجزيرة  والتي تعتبر المحطة األول  التي ينزؿ بها المهاجروف مف جنسيات وأعراؽ مختمفة بقصد في ت
   الوصوؿ إل  دوؿ أوروباد
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وند سمـ المعتصموف مالكرة إل  مدير المخيـ طالبوا فيها بتحسيف ظروؼ النامة داخؿ هالا المخيـ ورفع 
مـز مف مواد وتجهيزات طبية وأدوية والمسارعة مستوي الخدمات المقدمة لهـ وتجهيز المستوصؼ بما ي

 بترحيمهـ مف هالل الجزيرة باتجال المدف ا يطاليةد
 1/00/1802قدس برس، 

 
 آالف طفل وحوالي ألف أسيرة 08حالة اعتقال منذ العام ألفين بينيم  ألف 08 وزارة األسرى: 44

حرريف عف وانع األسري في سجوف "األياـ": كشؼ تقرير صادر عف وزارة شؤوف األسري والم -راـ اه 
أنغ منال بدا انتفاضة األنص  في  29/10/2013أسيرا مف ندام  األسري يوـ  26ا حترؿ بعد تحرر 

( مواطنة  950ولغاية اليوـ ُسجؿ أك ر مف  مانيف ألؼ حالة اعتقاؿ  بينهـ ) 2000أيموؿ  28فمسطيف في 
% مف مجموع أعضاا 46زيراا سابقاا ويشكموف ما نسبتغ ونرابة عشرة آ ؼ طفؿ  وأك ر مف ستيف ناوباا وو 

 المجمس التشريعي  بالضافة إل  موات القيادات السياسية واألكاديمية والمهنيةد
وأضاؼ التقرير  إنغ "لـ تعد ا عتقا ت السراويمية بالنسبة لمفمسطينييف ولموانع أيضا مجرد ممارسة عفوية 

نما مورست مف نب ؿ ا حترؿ وأدواتغ األمنية والعسكرية المختمفة كسياسة  ابتة بهدؼ أو است ناوية  واع
الال ؿ والهانة وا نتقاـ  وأضحت ظاهرة يومية مؤلمة ومقمقة حيث بمغت حا ت ا عتقاؿ منال بداية العاـ 

 مواطنةد 59طفر و 570مواطف( مف بينهـ  2900) 2013
( أسير 5000" ما زالت تحتجز في سجونها نرابة )وتشير كافة الحصاويات الرسمية ال  أف "إسراويؿ

 البيتهـ العظم  مف الضفة الغربية  وعشرات األسري العرب مف مصر واألردف وهضبة الجو ف السورية 
سجنا ومعسكرا ومركز تونيؼ أبرزها )نفحة  ريموف  عسقرف  بور  17المحتمة  وهؤ ا موزعوف عم  نرابة 

 الداموف  هشاروف  الرممة  النقب وعوفر ومجدوددالخ(دالسبع  هداريـ  جمبوع  شطة  
طفؿ تقؿ أعمارهـ عف  200ومف بيف مجموع األسري القابعيف اآلف في سجوف ا حترؿ السراويمي يوجد 

عاما  ويحتجزوف مع الكبار ولـ تراع احتياجاتهـ ولـ تشفع لهـ طفولتهـ ويحرموف مف أبسط حقونهـ  18
 النسانيةد

 1948( أسيرة  أندمهـ األسيرة لينا الجربوني مف المناطؽ المحتمة العاـ 13بيف األسري )كما يوجد مف 
( ناوبا منتخبا 13سنة  بالضافة ال  وجود ) 17وتقضي حكما بالسجف  2002والمعتقمة منال نيساف العاـ 

زير السابؽ في المجمس التشريعي  أبرزهـ مرواف البر و ي وأحمد سعدات وحسف يوسؼ  بالضافة ال  الو 
 خالد ابو عرفةد

كما أف سياسة ا عتقاؿ الداري ما زالت متواصمة وأصبحت منهجا روتينيا و  تستند إل  أي منطؽ نانوني 
وتستند إل  ما يسم  بالممفات السرية  و"إسراويؿ" أصدرت أك ر مف خمسيف ألؼ نرار با عتقاؿ الداري 

( معتقر 145د ا عتقاؿ(  فيما يتواجد حاليا ما يقارب مف ))ما بيف نرار جديد أو تجدي 1967منال العاـ 
إداريا دوف توجيغ تهـ أو لواوح اتهاـ ضدهـ  وأف بعض ممف اعتقموا إداريا أمضوا ما يزيد عم  خمس 

 سنوات في السجف دوف تهمة أو محاكمةد
أحكاماا بالسجف ( أسيرا يقضوف 495مع نهاية تشريف األوؿ يوجد مف بيف مجموع األسري المحكوميف )

المؤبد "مدي الحياة" لمرة واحدة أو لمرات عدة  ويعتبر األسير عبد اه البر و ي األعم  حكما مف بيف هؤ ا 
 عاماد 250مؤبدا و 67حيث يقضي حكما بالسجف 
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وبعد إطرؽ سراح  1994في حيف يبمغ عدد األسري القدام  المعتقميف نبؿ إنشاا السمطة الوطنية العاـ 
منهـ مض   16عاما و 20( أسيرا منهـ مض  عم  اعتقالهـ أك ر مف 46( أسيرا  وأف )52ة ال انية )الدفع

والمعتقؿ  1948عاما  ويعتبر األسير كريـ يونس مف المناطؽ المحتمة العاـ  25عم  اعتقالهـ أك ر مف 
 هو عميد األسري عموما وأندمهـد 1983منال كانوف ال اني 

( أسيراا وأسيرة تحرروا في إطار صفقة شاليت التي تمت في ال امف عشر مف 22) وأعادت "إسراويؿ" اعتقاؿ
  تحت حجج واهية وبهدؼ ا نتقاـ منهـ بناا عم  أوامر عسكرية نديمة 2011تشريف األوؿ مف العاـ 

وجديدة  وتهددهـ بفرض األحكاـ السابقة عميهـ أو إبعادهـ إل  خارج الوطف  وأبعدت بالفعؿ  ر ة أسري 
 وأسيرة تحرروا في الصفقة ال  نطاع  زة في أونات سابقةد

فيما إجمالي مف أبعدتهـ سمطات ا حترؿ السراويمي مف الضفة الغربية والقدس إل  نطاع  زة والخارج  
( مواطناا  فيما الغالبية العظم  منهـ أبعدوا ضمف اتفانيات فردية 290بشكؿ فردي أو جماعي  ند بمغ )

 وصفقات جماعيةد
أما األوضاع الصحية داخؿ سجوف ا حترؿ فهي سيوة وصعبة وتزداد سواا وتدهورا  وأف أعداد األسري 
المرض  في ارتفاع واألمراض الخطيرة والخبي ة في اتساع وانتشار بشكؿ  ير مسبوؽ  في ظؿ سياسة 

األسري المرض  في الهماؿ الطبي المتعمد والحرماف مف تقديـ العرج الرـز والضروري  حيث وصؿ عدد 
( أسيراا بحاجة 170( أسير يعانوف مف أمراض مختمفة  بينهـ )1500السجوف والمعتقرت السراويمية نحو )

( أسيراا يعانوف مف إعانات مختمفة )جسدية والهنية ونفسية 70إل  عمميات عاجمة وضرورية  ونرابة )
( أسيرا أصيبوا بمرض 24سجف الرممة  و) ( أسيراا يقيموف بشكؿ داوـ فيما يسم  مستشف 18وحسية(  و)

السرطاف أم اؿ معتصـ رداد وخالد الشاويش وناهض األنرع ومنصور موندة ورياض العمور ومراد أبو 
 معيمؽ ومحمود سمماف ومحمد براش ونعيـ الشوامرة و يرهـ مف المرض د
بسبب  1967ال العاـ ( أسري من204وتشير الحصاويات كاللؾ ال  أف عدد الشهداا مف األسري بمغ )

التعاليب والهماؿ الطبي أو القتؿ العمد بعد ا عتقاؿ  أو نتيجة استخداـ الضرب المبرح والرصاص الحي 
( أسيراا منهـ استشهدوا منال بدا انتفاضة األنص  وآخرهـ كاف الشهيد "ميسرة أبو 81ضد األسري  واف )

د تحررهـ مف السجف متأ ريف بأمراض ور وها عف حمدية"  بالضافة إل  موات األسري الاليف استشهدوا بع
السجف والتعاليب والهماؿ الطبي أم اؿ أشرؼ أبو الريع وزهير لبادة ومراد أبو ساكوت وهايؿ أبو زيد 

 وسيطاف الولي وزكريا عيس  والقافمة تطوؿد
لقواعد القانوف وتؤكد كافة الوناوع والشهادات أف مجمؿ ا عتقا ت وما رافقها وتبعها تتـ بشكؿ مخالؼ 

 الدولي النساني مف حيث أشكاؿ وظروؼ ا عتقاؿ وأماكف ا حتجاز وما ُمورس ويمارس بحؽ المعتقميفد
وأضاؼ التقرير  اف كؿ مف تعرضوا لرعتقاؿ تمقوا معاممة ناسية أ ناا اعتقالهـ  وُمورست بحقهـ صنوؼ 

ات متفاوتة  وأنهـ ُيحتجزوف في سجوف مختمفة مف التعاليب الجسدي والنفسي واليالاا المعنوي وبدرج
ومعتقرت تشهد ظروفاا ناسية  ويتمقوف فيها معاممة   إنسانية  وتُقترؼ بحقهـ انتهاكات فظة وجسيمة 
تتناف  وكافة الموا يؽ واألعراؼ الدولية  يتعرضوف لمنظومة مف الجرااات والقوانيف التعسفية وا نتهاكات 

عراؼ الدولية  في إطار سياسة ممنهجة  وأف تمؾ ا نتهاكات تصاعدت بعدما الفاضحة لكافة الموا يؽ واأل
أنرت سمطات ا حترؿ في السنوات األخيرة عددا مف القوانيف لمتضييؽ عم  األسري وشرعنة ا نتهاكات 
بدافع ا نتقاـ مف األسري والويهـ  ما حوؿ السجوف بمختمؼ أسماوها وأماكف وجودها إل  بداوؿ ألعواد 
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مشانؽ  فبداخمها يجري أبشع عمميات القتؿ الروحي والنفسي والتعاليب الجسدي  وبداخمها يتـ إعداـ ال
 األسري بشكؿ بطياد

أسير  وأف  م ي األسري ينتموف لفصاوؿ منظمة التحرير  حيث  5000واظهر التقرير أف إجمالي األسري 
% ينتموف لحركة الجهاد 1003  و% لحركة حماس22% مف مجموع األسري لحركة فتح  و53تنتمي نسبة 
 % ينتموف لمجبهة الديمقراطيةد2.2% ينتموف لمجبهة الشعبية  و703السرمي  و

 2/00/1802، األيام، رام اهلل
 

 من المحطات بالضفة %88: نفاذ الوقود من نقابة أصحاب محطات الوقود 34
مف  في الماوة 90الونود مف  راـ اه: أكدت نقابة أصحاب محطات الونود بمدف الضفة الغربية نفاال

المحطات بالضفة الغربية  بسبب تونؼ الجانب ا سراويمي عف تزويد السمطة بالونود لعدـ التزامها بتسديد 
 الديوف السابقة عميهاد

نقيب أصحاب محطات الونود  نزار الجعبري لوكالة "ندس برس" أف الضفة الغربية ستدخؿ حالة  وأكد ناوب
هالا اليـو  في حالة عدـ تسديد السمطة لديوف الشركة السراويمية المزودة لمضفة بالونود شمؿ تاـ مع نهاية 

ر ـ أف السمطة نامت بجباية هالل المبالغ مف اصحاب المحطات في الموعد المحدد  إ  أنها لـ تمتـز بسداد 
 هالل المبالغ لمجانب السراويميد

 2/00/1802قدس برس، 

 
 معبر رفح مجددا في كال االتجاىينفتح  تعيدالسمطات المصرية  35

أعػػادت السػػمطات المصػػرية صػػباح أمػػس فػػتح معبػػر رفػػح البػػري فػػي ا تجػػاهيف بعػػد  :نػػادر القصػػير -رفػػح 
 إ رنغ أماـ حركة المسافريف األسبوع الماضيد

وأكػدت مصػادر مطمعػة بمعبػػر رفػح البػري أف المعبػػر فػتح أبوابػغ عنػد العاشػػرة صػباحا مػف يػػوـ أمػس فػي كػػر 
جاهيف  وانتصر السفر عمػ  فوػة الجػوازات األجنبيػة والجػوازات المصػرية والمرضػ   وبينػت المصػادر أف ا ت

 سفر الطرب سيكوف يـو األربعاا المقبؿد
 2/00/1802، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 مع قطاع غزة اإلنفاقكبر شبكة لتيريب الوقود عبر أ يكتشفالجيش المصري  36

الكػػػرت مصػػػادر اعرميػػػة مصػػػرية امػػػس اف الجػػػيش المصػػػري تمكػػػف مػػػف  :لجديػػػدةالحيػػػاة ا -القػػػدس المحتمػػػة 
 اكتشاؼ وتدمير أكبر شبكة لتهريب الونود عبر الحدود مع نطاع  زة بمنطقة البراهمة برفحد

بيػػارات  4طػػف سػػو ر منهػػا  30بيػػارات رويسػػية تحتػػوي عمػػ   7وتضػػـ الشػػبكة حسػػب بيػػاف ل مػػف المصػػري 
دـ فػػي تخػػزيف السػػو ر وتهريبػػغ مػػف خػػرؿ شػػبكة خػػراطيـ لنقػػؿ الونػػود باجمػػالي برسػػتيكية تسػػتخ 3خراسػػانية و

 كما جري اكتشاؼ وتدمير نفقيف لتهريب األفراد والبضاوع اسفؿ منزليف برفحد خط رويسي وتبادليد 70
 2/00/1802، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 : تكرار التيديد بتقسيم األقصى لعب بالناراألردني وزير األوقاف 37
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أكد وزير األوناؼ والشؤوف والمقدسات السرمية الدكتور هايؿ عبدالحفيظ الداوود  رفػض : )بترا(  - السبيؿ
األردف وبشػػػكؿ نػػػاطع لجميػػػع القػػػرارات والتصػػػرفات التػػػي تقػػػـو بهػػػا سػػػمطات ا حػػػترؿ السػػػراويمي فػػػي القػػػدس 

سسػات سػمطة ا حػترؿ وعػدد مػف الشريؼ والمسجد األنص  المبارؾ  خاصة ما تردد مف أنباا تقوؿ بػأف مؤ 
أحزابها السياسية المتطرفة تدرس مقترح نوانيف لتهويد المسػجد األنصػ  والسػماح لميهػود تأديػة صػموات داخػؿ 

 المسجدد
وحػػػالر وزيػػػر األونػػػاؼ وبشػػػدة ممػػػا تنانمتػػػغ وسػػػاوؿ العػػػرـ أمػػػس الجمعػػػة واليػػػـو السػػػبت مػػػف انتراحػػػات يهػػػود 

السػرمية فػي القػدس والمسػجد األنصػ  والتخطػيط لجعػؿ المسػجد  متطرفيف تهدؼ لنػزع صػرحيات األونػاؼ
 األنص  المبارؾ تابعاا لوزارة أدياف ا حترؿد

واعتبػػر الػػدكتور الػػداوود أف مجػػرد التفكيػػر بهػػالل الخطػػوة الغاشػػمة هػػو  طرسػػة وجريمػػة   تحمػػد عقباهػػا ضػػد 
الحيف واآلخر   يمكف أف يطبع أفكارا وبيف أف تكرار التهديد بتقسيـ األنص  بيف  أندس مقدسات المسمميفد

صػػرار جماعػػات إسػػراويمية متطرفػػة عمػػ  إ ػػارة  متطرفػػة فػػي العػػرـ العػػالمي بػػؿ هػػو اسػػتمرار لمعػػب بالنػػار  واع
مميػار مسػمـ منتشػريف  1ر7صراع ديني في ك ير مف بقاع العالـ كوف المسجد األنص  هػو القبمػة األولػ  ؿ 

 في كؿ بقاع األرضد
نػػاؼ أنػػغ   يسػػتطيع ولػػو مسػػمـ واحػػد أف يفػػرط بػػالرة تػػراب مػػف المسػػجد األنصػػ  والقػػدس واوضػػح وزيػػر األو 

 الشريؼ وأف الدفاع عف المسجد األنص  فرض عيف عم  كؿ مسمـ ومسممةد
 2/00/1802، السبيل، عّمان

 
 "إسرائيل" تدعو إلسقآاط المعاىآدات مآع "والمقدسات األقصىعن  لمدفاع األردنيةالشعبية " 38

والمقدسػات الػ  إسػقاط المعاهػدات مػع  األنصػ لمػدفاع عػف  األردنيػةدعت الهيوة الشعبية : دستورال –عماف 
 الكياف الصهيوني الغاصب  ووضع القضية في أيدي الجماهير لتسمـ دورها المقػاـو  فػي مواجهػة ا حػترؿد

بمناسػػبة الكػػري وعػػد  كمػػا دعػػت الهيوػػة فػػي بيػػاف لػػرويس مكتبهػػا التنفيػػالي نقيػػب المهندسػػيف ـدعبػػداه عبيػػدات
ل  بعديها الشعبييف األساسييف العربي والسرمي »بمفور ال   إعادة القضية إل  جالورها و ػوابتها األساسية واع

واللػؾ بػػالتزامف مػع ونػػؼ التفػاوض العب ػػي البغػػيض الػالي يشػػرعف لرحػترؿ ويػػوفر المظمػة  نتهاكاتػػغ اليوميػػة 
 «دوشعبنا وتهويدل الممنهج  ألرضنا وتك يفغ المحمـو لرستيطاف المتواصمة ألرضنا ومقدساتنا وتقتيمغ ألهمنا

 2/00/1802، الدستور، عّمان
  
 

 وحدة استيطانية جديدة  0488بناء  "إسرائيل"قطر تدين قرار  48
أكتػػوبر الماضػػي ببنػػاا عػػدد  30أدانػػت دولػػة نطػػر نػػرار الحكومػػة السػػراويمية الصػػادر بتػػاريخ : ننػػا –الدوحػػة 
 نية جديدة ف  مستوطنة "رامات شمومو" ف  مدينة القدسدوحدة استيطا 1500

وصرح مصدر مسؤوؿ بوزارة الخارجية  في تصريح لوكالة األنباا القطرية )ننا(  بأف نرار ا سػتيطاف يشػكؿ 
خرناا لمقػانوف الػدول   وتحػدياا لممجتمػع الػدول  تحػاوؿ إسػراويؿ مػف خرلػغ فػرض أمػر وانػع جغرافػي جديػد فػ  

 دالقدس المحتمة
وأكػػد المصػػدر أف الممارسػػات ا سػػتيطانية والتوسػػعية السػػراويمية تتجاهػػؿ المقػػررات والمرجعيػػات الدوليػػة التػػي 
تستند إليها عممية السرـ   كما أنها تؤ ر سمباا وتشكؿ تهديدا مباشرا عم  مفاوضػات السػرـ الجاريػة وعمميػة 
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يـو باتخاال مونؼ حاـز وصريح بدلزاـ إسراويؿ وأضاؼ المصدر أف المجتمع الدولي مطالب ال السرـ برمتهاد
 بتجميد عممية ا ستيطافد

 2/00/1802، الشرق، الدوحة
 

 "ديفيس"كأس منتخب تونس لكرة المضرب يرفض الّمعب ضد منتخب "إسرائيل" في  40
أعمف ا تحاد الدولي لكرة المضرب اليـو السبت إيقػاؼ منتخػب تػونس عػف المشػاركة فػي : أ ؼ ب -باريس 
 قة كأس ديفيس لمدة عاـ بسبب رفض  عبغ مالؾ الجزيري مواجهة  عب إسراويمي الشهر الماضيدمساب

وأر ػػػـ ا تحػػػاد التونسػػػي لكػػػرة المضػػػرب الجزيػػػري عمػػػ  ا نسػػػحاب مػػػف دورة طشػػػقند لتفػػػادي مواجهػػػة  عػػػب 
 إسراويمي  وناـ ا تحاد الدولي بعد اللؾ بفتح تحقيؽ بالحاد ةد

 2/00/1802، الحياة، لندن
 

 وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: نضال الفمسطينيين ىو نضالنا 41
نالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مايتي نكوانػا ماشػباف  يػوـ أمػس الجمعػة  إف وزراا الحكومػة   ب: ػر 48عػػ

 يزوروف إسراويؿ بدافع التضامف مع الشعب الفمسطينيد
 تفػاؽ عمػ  تخفيػؼ وتقمػيص عرنػات السػمطات ( نولهػا إنػغ تػـ اSAPAونقمت عنها وكالة األنباا المحميػة )

 في جنوب أفريقيا مع إسراويؿ إل  حيف تظهر األمور بشكؿ أفضؿد
ونالت في مؤتمر انتصادي في بردها إف "األصدناا الفمسطينييف طمبوا منها في لقااات رسمية عدـ الدخوؿ 

وزراا   يزوروف إسراويؿ  مشيرة إل  في عرنات مع السمطات السراويمية"د وأضافت أنغ حت  المحظة فدف ال
 أف الفمسطينييف لـ يطمبوا نطع العرنات الدبموماسية مع إسراويؿد

ونالػػت وكالػػة األنبػػاا )( إف ماشػػباف هاجمػػت نػػرار إسػػراويؿ بنػػاا وحػػدات سػػكنية اسػػتيطانية أخػػري فػػي شػػرني 
 القدس المحتمةد

( تعمػػـ لمػػاالا   يػػزور Jewish Board of Deputiesوبحسػػبها فػػدف منظمػػة اليهػػود فػػي جنػػوب أفريقيػػا )
الػػوزراا إسػػراويؿد ونالػػت إف "نضػػاؿ الفمسػػطينييف هػػو نضػػالنا"  مشػػيرة إلػػ  أف السػػفارة الفمسػػطينية فػػي جنػػوب 

 أفريقيا تحظ  بالدعـ الكامؿد
 1/00/1802، 37عرب 
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أطمؽ "ا تحاد ا وروبي" مؤسسة "إعرميوف بر حدود" مشروع "فمسطيف الجميمػة"   :الحياة الجديدة -راـ اه 
لتسػػػميط الضػػػوا عمػػػ  المنػػػاطؽ السػػػياحية بالضػػػفة الغربيػػػة خاصػػػة تمػػػؾ التػػػي تقػػػع فػػػي نػػػري مهمشػػػة  ويسػػػع  

عػرـ وصػحفيوف المشروع الالي ينفال بدعـ مف ا تحاد ا وروبي ال  إشراؾ مجموعات مف طمبة وخريجػي ال
شباب بتسميط الضوا عم  األماكف السياحية الفمسطينية المهمشة والعمؿ عمػ  ترميمهػا وكتابػة مػواد صػحفية 

عرمية عنها بهدؼ الترويج لها وتشجيع السياحة الداخمية في الموانع التاريخية والسياحية في الضفةد  واع
شػػاب مػػف طمبػػة  100ابمس بمشػػاركة مػػا يقػػرب مػػف وافتػػتح المشػػروع أمػػس األوؿ فػػي البمػػدة القديمػػة بمدينػػة نػػ

ا عرـ والصحفييف الشػباب حيػث نامػت المجموعػة بجولػة مػع دليػؿ سػياحي فػي نػابمس القديمػة زاروا خرلهػا 
 عاـد 800مصنع البدر لمصابوف الالي تأسس نبؿ 
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 ضرب تحت الحزام عباس ودحالن.. 43
 عدناف أبو عامر 
تعػػيش حركػػة فػػتح فػػي األراضػػي الفمسػػطينية وخارجهػػا  مرحمػػة تاريخيػػة عصػػيبة  فػػي ظػػؿ الخرفػػات اآلخػػالة 
نما بيف تياريف أساسييف فيها  يتػزعـ األوؿ روػيس السػمطة  بالتزايد  ليس مع حركة حماس  كما هو متونعاا  واع

عي  والمفصػػوؿ مػف حركػػة الفمسػطينية وزعػػيـ حركػة فػػتح محمػود عبػػاس  ويقػود ال ػػاني عضػو المجمػػس التشػري
محمد دحرف  وهو ما تحدث عنغ الزميؿ داود كتاب في تقريػر سػابؽ مسػتبعداا  2012المفصوؿ منال حزيراف 

 فرص عودة دحرف ال  واجهة العمؿ السياسي الفمسطينيد
في  وند وصؿ الخرؼ بينهما لمرحمة أطمؽ عميها أحد المقربيف مف صناع القرار في مقر الرواسة الفمسطينية

حدي غ "لممونيتور" مرحمػة "كسػر العظػـ"  بعػد أف  بػت نيػاـ دحػرف  المقػيـ فػي إمػارة دبػي  ببػالؿ جهػود ح ي ػة 
عبػػر أموالػػغ وعرناتػػغ السياسػػية لمتفػػوؽ عمػػ  عبػػاس داخػػؿ صػػفوؼ فػػتح  ولعػػؿ مػػا فػػانـ األمػػور أك ػػر بينهمػػا 

فػػػتح بجانبػػػغ  وفقػػػاا لػػػالات معمومػػػات وصػػػمت عبػػػاس أف دحػػػرف تمكػػػف فعػػػرا مػػػف اسػػػتقطاب عػػػدد مػػػف نيػػػادات 
 المصدرد

 
 موازين القوى• 

الات المصػػدر الػػالي تحػػدث "لممونيتػػور" مػػف داخػػؿ "المقاطعػػة" بػػراـ اه  أكػػد أف عبػػاس يتمتػػع بمجموعػػة مػػف 
األفضميات تجعمغ يتفوؽ عم  دحرف بما أسماها "الضربة القاضية"  ومنها: أنغ الرويس الالي تتبعغ الحكومة 

ه  وبالتالي يستطيع أف يعطػي المػاؿ لمػف يشػاا  ويحجبػغ عمػف يشػاا  ويعػيف مػف يريػد برواسة رامي الحمد ا
 بمختمؼ الموانع العميا والدنيا  ويحـر منها مف يريد  فضرا عف كونغ رويس فتحد

وبالفعؿ  فقد ترجـ عباس  ضبغ عم  دحرف مف خرؿ إنالة واعتقاؿ أنصارل فػي األجهػزة األمنيػة والػوزارات 
بالخػػػػارج  وأمػػػػر نبػػػػؿ أسػػػػابيع بمحاصػػػػرة تحركػػػػات أتباعػػػػغ داخػػػػؿ المخيمػػػػات الفمسػػػػطينية بالػػػػداخؿ  والسػػػػفارات

والخػػارج   سػػيما فػػي لبنػػاف  وأنػػاؿ كػػؿ العػػامميف فػػي السػػمؾ الدبموماسػػي الفمسػػطيني التػػابعيف لػػغ  كالقناصػػؿ 
 يةدوالموظفيف العادييف  وتغيير وكرا الوزارات المقربيف منغ بوزارتي الداخمية والخارج

بؿ إف عباس أجري اتصا ت ح ي ة مع المسووليف المبنانييف لمنع "جميمة دحرف" زوجة دحرف نبؿ أيػاـ مػف 
 دخوؿ المخيمات الفمسطينيةد

فيما أشار نيادي كبير في فتح يقيـ في  زة  ومف المحسػوبيف عمػ  فريػؽ دحػرف  فػي حدي ػغ "لممونيتػور" أف 
مػػغ يتقػػدـ عمػػ  عبػػاس  بينهػػا: تحالفػػغ مػػع عػػدد مػػف أعضػػاا المجنػػة األخيػػر يمتػػاز بجممػػة مػػف المواصػػفات تجع

المركزيػة والمجمػس ال ػوري لفػتح  وبعػض ضػباط األجهػػزة األمنيػة  وعناصػرل المنتشػرة داخػؿ وخػارج األراضػػي 
 الفمسطينيةد

وأضػػػاؼ: ورنػػػة دحػػػرف األهػػػـ هػػػي تحالفػػػغ مػػػع مػػػرواف البر ػػػو ي  أحػػػد كبػػػار نػػػادة فػػػتح فػػػي الضػػػفة  وسػػػبؽ 
 ر" أف أجري معغ لقاا حصرياا مف داخؿ سجنغ السراويميد"لممونيتو 
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وند عمـ "المونيتور" أف الخرفات بيف نيػادات فػتح وصػمت  ػزة  مػا يشػير إلػ  أف  صػراع األنطػاب والتيػارات 
داخمها بات محموماا في اآلونة األخيرة  وتشهد اصطفافات حادة  وحمرت تخويف مف كؿ تيار تجال اآلخر  

 اف تنظيمية جديدة لدارة التنظيـ في القطاعدبعد تشكيؿ لج
 
 فشل المصالحة• 

خرؿ إعداد هالا التحميؿ  أجري "المونيتور" اتصا ت مك فة مع مقربيف مف الرجميف  عباس ودحرف  وتأكػد 
محاو ت لممصالحة بينهما في األردف ودولػة المػارات ومصػر  جميعهػا بػاات بالفشػؿ  ألنهمػا  4لغ حصوؿ 
ـ تنػػػاز ت ل خػػػر تظهػػػرل ضػػػعيفاا  وتػػػدهورت عرنتهمػػػا بعػػػد تصػػػريحات وانتقػػػادات شػػػديدة المهجػػػة رفضػػػا تقػػػدي

 متبادلة بينهماد
فقػػػد اتهمػػػت مركزيػػػة فػػػتح دحػػػرف بأنػػػغ "صػػػاحب مشػػػروع تػػػرمري"  مؤكػػػدة تورطػػػغ المباشػػػر با تيػػػاؿ عػػػدد مػػػف 

الخػاص  واعتبرتػغ فػاراا  كوادرها  وسوا استغرؿ منصبغ  وجمع مرييف الػدو رات بشػكؿ  يػر شػرعي لحسػابغ
 مف العدالة  وينسجـ مع أجندة إسراويؿد

وجػػاا رد دحػػرف مركػػزاا هجومػػغ عمػػ  عبػػاس  ألنػػغ تقػػاعس عػػف تحمػػؿ مسػػؤولياتغ نحػػو الفمسػػطينييف  فتػػركهـ 
 لمفقر  ودفع ببعضهـ ليعمؿ ببناا المستوطنات السراويميةد

لفػػتح المقػػرب مػػف دحػػرف  وحفمػػت عناوينهػػا بعبػػارات  وأجػػري "المونيتػػور" جولػػة فػػي الموانػػع الخباريػػة التابعػػة
مؤيػػدة لػػغ  ومهاجمػػة لعبػػاس  مػػف أبرزهػػا: بيػػاف المجنػػة المركزيػػة التحريضػػ  ُيجػػدد بيعػػة الفتحػػاوييف لمقيػػادي 

 دحرفد
 وعنواف آخر: نيادة فتح الحالية تحولت إل  نطاع خاص ألبناا عباس!

 
 حرب الوراثة• 

عامػاا  ور بػة األخيػر بػأف  78عبػاس ودحػرف  يتعمػؽ بخرفػة األوؿ البػالغ الحديث عف المعركة الناشبة بيف 
يكوف وري غ في رواسة السمطة وفتح في آف معاا  ألنغ يري في نفسغ األك ر امتركػاا لمواصػفات الرواسػة  بعػد 

لمػػا أف  ػػاب معظػػـ القػػادة المؤسسػػيف لمحركػػة  وكونػػغ الوحيػػد مػػف يممػػؾ مفػػاتيح الحكػػـ: المػػاؿ واألمػػف  وفقػػاا 
 صرح بغ "لممونيتور" الات القيادي الفتحاوي مف  زةد

بػػؿ إف السػػاحة الفمسػػطينية تتنانػػؿ خبػػراا مفػػادل أف دحػػرف تبنػػ  زهػػوة ابنػػة الػػرويس الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات  عمػػ  
 اعتبار أف مف يسيطر عم  ميراث عرفات  يري نفسغ وري اا لغد

ور" مػػف داخػػؿ المقاطعػػة بػػراـ اه  أكػػد أف عبػػاس فػػي المقابػػؿ  فػػدف المصػػدر الفمسػػطيني الػػالي تحػػدث "لممونيتػػ
خػرؿ مرزمتػػغ لسػنوات طويمػػة مػع عرفػػات  تعمػـ منػػغ الك يػر مػػف األشػياا  مػػف بينهػا تفضػػيؿ الغمػوض حػػوؿ 

 وري غ في السمطة  لر بتغ بأف يبق  منفرداا في القمة  وليس مستعجر لتعييف خميفة لغد
مسػػتقبؿ المفاوضػػات مػػع إسػػراويؿ  بعػػد اتهػػاـ األخيػػر  كمػػا أف خػػرؼ عبػػاس ودحػػرف  سػػيمقي بظرلػػغ عمػػ 

لػػ وؿ بأنػػغ صػػمـ الوفػػد التفاوضػػي لتحقيػػؽ مصػػالحغ األنانيػػة  ويػػدر عميػػغ ال ػػروات  ولػػيس  سػػترداد حقػػوؽ 
سراويؿ  ويخدـ بقاا مشروع داورة ضيقةد  الفمسطينييف  وليحظ  بدعـ أمريكا واع

ترفض طمبا إسراويمياا  بػؿ إف بعػض أجهزتهػا تهيػئ وأضاؼ: السمطة برواسة عباس أضعؼ مف أف توافؽ أو 
 الظروؼ لمبناا ا ستيطاني  عبر تأميف محيط الموانع والبؤر ا ستيطانية!
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وند عمـ "المونيتور" مف مصدر فمسطيني مقرب مف داورة المفاوضات  وجود مخاوؼ مف تسريبات إسػراويمية 
ا ضػػد عبػػاس  عبػػر إظهػػارل بمونػػؼ مػػف يقػػدـ لػػبعض محاضػػر ا جتماعػػات التفاوضػػية لػػدحرف  ليسػػتخدمه

 التناز ت لسراويؿ  مما ند يعيؽ إحراز تقدـ جدي فيهاد
أخيرااددفػػدف اسػػتمرار الصػػراع بػػيف عبػػاس ودحػػرف  واجتيػػازل لخطػػوط حمػػراا  يتجػػاوز مػػا يعرفػػغ الفمسػػطينيوف 

مزنػػات الداخميػػة  بػػػ"شرؼ الخصػػومة"  يبعػػد مػػف جهػػود المصػػالحة بينهمػػا  ممػػا يجعػػؿ حركػػة فػػتح عرضػػة لمت
كونها مقسمة في و وها بينهما  ويصب في النهاية لصالح الخصـ األنوي لمرجميف وهػي حركػة حمػاس  التػي 

 حافظت عم  سرية عالية وانضباط كبير في الخرفات التنظيمية عم  الساحة الفمسطينيةد
 0/00/1802موقع المونيتور، 

 
 تيدئة أم تصعيد«.. إسرائيل»حماس و 44

 عاميصالح الن
  الجناح العسكري لحركة حماس إل  الشرؽ مف مدينػة «كتاوب القساـ» عم  الر ـ مف الكميف الالي نصبتغ 

خانيونس  جنوب نطاع  زة  ليمة الخميس الماضي  وما تبعػغ مػف تطػورات  أسػفرت بالمجمػؿ عػف استشػهاد 
 الميدانييفد» كتاوب القساـ » أربعة مف نادة 

ؿ  أحدهـ في حالة الخطر  إ  أف كؿ الشواهد تدلؿ عم  أف إسػراويؿ  يػر وجرح خمسة مف ضباط ا حتر 
معنية بتاتاا في ظؿ الظروؼ الحالية بالتصعيد عم  نطاع  زةد ونبؿ الخوض في سرد المسو ات التي تدفع 
لرعتقػاد أف إسػػراويؿ ليسػت بصػػدد شػػف عمػؿ عسػػكري عمػػ  نطػاع  ػػزة فػي هػػالل الظػػروؼ  فدنػغ مػػف األهميػػة 

المؤسسػتيف األمنيػة والسياسػية فػي إسػراويؿ تنطمقػاف مػف افتػراض مفػادل أف مواجهػات عسػكرية بػيف بمكاف أف 
المقاومػػة وجػػيش ا حػػترؿ سػػتكوف حتميػػة فػػي المسػػتقبؿ  وعنػػدما تتغيػػر الظػػروؼ التػػي   تسػػمح بم ػػؿ هػػالا 

اومػػة الفمسػػطينية العمػػؿد هػػالا مػػف ناحيػػة  ومػػف ناحيػػة  انيػػة  فػػدف هػػالا ا سػػتنتاج متونػػؼ عمػػ  بقػػاا وتيػػرة المق
عم  ما هي عميغ اآلف  أما في حاؿ نامت المقاومة الفمسطينية بتنفيال عمؿ عسكري كبير انطرناا مف نطاع 
 زة ضد األهداؼ الصهيونية  فدف إسراويؿ سترد بشكؿ كبير  عم  اعتبار أف هالا ما تفرضغ مبػادئ العقيػدة 

الػردع السػػراويمية تحػت أي ظػػرؼن وفػي الونػػت الاتػػغ  األمنيػة السػػراويمية  التػي تحػػث عمػ  الحفػػاظ عمػ  نػػوة 
فدف األحزاب المشاركة في ا وترؼ الحاكـ تعي أف عدـ الرد عم  عمؿ كبير لممقاومة يعني المس بشعبيتها 

 وبالتالي تهديد مستقبمها السياسيد وهنا سنحاوؿ رصد الظروؼ التي تحث إسراويؿ عم  عدـ التصعيدد
 

 أفضل الخيارات السيئة
درؾ إسراويؿ أف األوضاع الساودة في نطاع  زة تشكؿ تهديداا ل مف السػراويمي  وتعػي النخبػة الحاكمػة فػي ت

تؿ أبيب أنها مطالبة بالعمؿ عم  عدـ تعاظـ التهديدات التي يم مها نطاع  زةن حيث إف دواور صػنع القػرار 
يػد واضػح لمكيػاف الصػهيوني عبػر تتابع بقمؽ جهود حركة حماس الهادفػة لتحويػؿ نطػاع  ػزة إلػ  مصػدر تهد

مراكمة أكبر ندر مف القوة التي تزيد مف فػاتورة أي عمػؿ عسػكري مسػتقبمي لمصػهاينة  سػيما عػف طريػؽ نقػؿ 
المواجهة إل  العمؽ الصهيونيد ومع اللؾ  فدف إسراويؿ تدرؾ أيضاا أنغ   يمكف أف تنهي هػالا التهديػد بػدوف 

مػا   يؤيػدل حتػ  أك ػر القػادة الصػهيونييف تطرفػاا وتهػوراا  بسػبب  إعادة احترؿ نطاع  زة بشكؿ كامػؿ  وهػالا
كمفتػػغ العسػػكرية والبشػػرية والسياسػػية الهاومػػةد مػػف هنػػا  فػػدف صػػناع القػػرار فػػي تػػؿ أبيػػب يػػدركوف أنػػغ يتوجػػب 
ا متنػػاع فػػي الظػػروؼ الحاليػػة عػػف أيػػة خطػػوة يمكػػف أف تػػدفع إسػػراويؿ نحػػو الغػػرؽ فػػي المسػػتنقع الغػػزيد فػػي 
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تغ  فأنغ مف الصعب عم  إسراويؿ تبرير القياـ بعمؿ عسكري عم  القطاع  ألف حركة حماس تبدي الونت الا
حرصا عم  أف تكوف ا حتكاكػات األخيػرة مػع جػيش ا حػترؿ إلػ  الغػرب مػف الخػط الحػدودي الفاصػؿ بػيف 

ار دفػاعي فػي تػأتي فػي إطػ» كتاوػب القسػاـ » الكياف الصهيوني والقطػاع  واللػؾ لإل بػات لمعػالـ أف عمميػات 
 مواجهة عمميات تسمؿ يقـو بها جيش ا حترؿد

 تعدد بؤر التهديد
تواجػػغ إسػػراويؿ فػػي الونػػت الحػػالي عػػددا مػػف مصػػادر التهديػػد  منهػػا تهديػػدات وجوديػػة  م ػػؿ البرنػػامج النػػووي 

وريا  اليراني  ومنها تهديدات استراتيجية  م ؿ مخزوف السرح التقميدي في سوريا  ومر ت األوضػاع فػي سػ
مكانيػػة تفجػػر مواجهػػة مػػع حػػزب اه  و يرهػػا مػػف تهديػػداتد وممػػا   شػػؾ فيػػغ أف معالجػػة هػػالل التهديػػدات  واع
يستدعي مف إسراويؿ است مار إمكانيات عسكرية واستخبارية هاومة وكبيرة  وهالا يقمص مف فاوض القػوة الػالي 

 يمكف أف توظفغ إسراويؿ في شف عدواف عم  القطاعد
 

 ومحور االعتدال ح االنقالبالحفاظ عمى مصال
عم  الر ـ مف أف إسراويؿ تعي حجـ العداا الالي تكنغ سمطة ا نقػرب لممقاومػة الفمسػطينية فػي نطػاع  ػزة  
ومػع أنهػػا ترصػػد الجػػرااات التػػي نامػػت بهػػا ضػػد المقاومػػة  إ  أنهػػا تخشػػ  فػػي الونػػت الاتػػغ أف تػػؤدي عمميػػة 

ظهػارهـ كشػركاا لمصػهاينة فػي الفعػؿ ضػد المقاومػة الفمسػطينية  عسكرية إسراويمية إلػ  إحػراج ا نقربيػيف  و  اع
ممػػا يشػػكؿ مسػػاا إضػػافياا بشػػرعية ا نقربيػػيفد نػػد   تكػػوف سػػمطة ا نقػػرب معنيػػة بهػػالا ا عتبػػار أصػػرا  لكػػف 
الحػػػرص السػػػراويمي عمػػػ  عػػػدـ إفشػػػاؿ ا نقػػػرب تجعػػػؿ القيػػػادة الصػػػهيونية تضػػػبط سػػػموكها بشػػػكؿ   يمػػػس 

اجة هنا لمتالكير بالجهود التي باللتها وتباللها إسراويؿ مف أجؿ ضماف شرعية دولية لرنقربد بشرعيتغد و  ح
وعروة عم  اللؾ  فدف إسراويؿ تري في الجهود التي تقوـ بها سمطة ا نقربييف ضد المقاومػة  سػيما محاربػة 

هػالل الجهػود أف تحػد مػف األنفاؽ سبباا لتقميص مبررات شف العدواف عمػ  القطػاع  عمػ  اعتبػار أف مػف شػأف 
إمكانيات المقاومة عم  صعيد التسميحد وفػي الات السػياؽ  تخشػ  إسػراويؿ أف تحػرج عمميػة كبيػرة فػي نطػاع 
 زة الدوؿ العربية التي يمكف وصفها بمحور ا عتداؿ  سيما وفي ظػؿ تػوافر الك يػر مػف الػد وؿ عمػ  التقػاا 

المونؼ مػػف البرنػػامج النػػووي اليرانػػي والر بػػة فػػي إفشػػاؿ المصػػالح بينهػػا وبػػيف إسػػراويؿ  سػػيما فيمػػا يتعمػػؽ بػػ
تجربػػة السػػرمييف فػػي الحكػػـد إف إسػػراويؿ معنيػػة تمامػػاا بالحفػػاظ عمػػ  الظػػروؼ التػػي تضػػمف تواصػػؿ التقػػاا 
المصالح بيف الجانبيف  ومما   شؾ فيغ أف شف عمؿ عسكري عمػ  القطػاع يقمػص مػف فػرص التنسػيؽ بػيف 

 إسراويؿ وبيف هالل الدوؿد
 

 الخشية من تدىور المكانة الدولية
تعي إسراويؿ أف أي عمؿ عسكري ضد نطاع  زة سيكوف مرتبطاا بالضرورة بسػقوط عػدد كبيػر مػف الضػحايا 
في صفوؼ المدنييف الفمسطينييف  حيث مف المتونع أف ننوات التمفزة في العالـ ستنقؿ في حي مباشر أشرا 

وث مزيد مف التدهور عم  مكانة إسػراويؿ الدوليػةن ويمكػف أف يشػكؿ األطفاؿ والنساا الممزنة  وهالا يعني حد
هػػالا الوانػػع مسػػو اا  تهػػاـ نػػادة إسػػراويؿ السياسػػييف والعسػػكرييف بجػػراوـ حػػربد إلػػ  جانػػب اللػػؾ  فػػدف إسػػراويؿ 
تعي أف شف عدواف عم   زة سيمفت أنظار العالـ عػف األوضػاع فػي إيػراف  وسػيقمص مػف ا هتمػاـ العػالمي 

ج النووي اليراني  مما يعني تراخي الحماس الػدولي لمواصػمة فػرض العقوبػات عمػ  إيػراف  سػيما فػي بالبرنام
 ظؿ المفاوضات التي تجريها دوؿ الغرب مع إيرافد
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نصاري القوؿ  كؿ ما تقدـ يقمص مف فرص شف عدواف إسراويؿ جديد عم  نطاع  ػزة  لػيس زهػداا فػي دمػاا 
 ح الصهيونيةدالفمسطينييف  بؿ اتساناا مع المصال

 2/00/1802، السبيل، عّمان
 

 ما جدوى العممية التفاوضية؟ 45
 ماجد كيالي
روف جػدوؿ أعمالهػا  وأولوياتهػا  وشػروطها   مػا جػدوي العمميػة التفاوضػية إالا كػاف السػراويميوف هػـ الػاليف يقػر 

(  بػيف نيػادة 1993وتفاصيمها  ومر تهام هالا هو السؤاؿ الكبيػر الػالي بػات مطروحػا منػال عقػد اتفػاؽ أوسػمو )
 منظمة التحرير الفمسطينية والحكومة السراويميةد

فقد بات األمر مطروحا بصورة أك ر  -الالي تضمنغ ا تفاؽ بالنسبة لحقوؽ الفمسطينييف-ومع كؿ الجحاؼ 
ر فػي  إلحاحا منال تبيف بالتجربة أف إسراويؿ إنما تتفػاوض مػع نفسػها  وأف الطػرؼ الفمسػطيني   يقػدـ و  يػؤخ 
ظهارهػا كأنهػا عمميػة  هالا األمر  وأنغ مجر د ديكور أو "طربوش" في هالل العممية لتزيينها أو لمتغطية عميها  واع
سياسػػػػػػية تػػػػػػػتـ بػػػػػػيف طػػػػػػػرفيف "متكػػػػػػافويف"  وهػػػػػػػو مػػػػػػػا أدي بالفمسػػػػػػطينييف لمػػػػػػػالهاب نحػػػػػػو ا نتفاضػػػػػػػة ال انيػػػػػػػة 

 (د2004ػ2000)
-ية الساودة بقيادة محمػود عبػاس أبػو مػازف هكالا أضح  مف  ير المفهوـ إصرار الطبقة السياسية الفمسطين

عم  اعتبار المفاوضػات بم ابػة المعبػة الوحيػدة فػي مجػاؿ الصػراع مػع  -وهو رويس السمطة والمنظمة و"فتح"
السراويمييف  ر ـ مرور عقديف عم  تونيع اتفاؽ أوسمو  ور ـ كؿ التناز ت التي باللت في  ضوف اللؾ مػف 

ح نادة إسراويؿ نيد أنممة عف موانفهـ  باست ناا طرح بعض الموانؼ المفظية  الفمسطينييف  مف دوف أف يتزحز 
 التي   تقدـ و  تؤخ ر عم  صعيد ا عتراؼ بالحقوؽ الوطنية لمشعب الفمسطينيد

ومػػع اللػػػؾ  ينبغػػي مرحظػػػة أف الوضػػع عمػػػ  الصػػػعيد السػػراويمي بػػػات أك ػػر تعقيػػػدا وصػػعوبة مػػػف أي ونػػػت 
مع الفمسطينييف  فهالل لػـ تعػد تػرتبط بمػا يريػدل روػيس الحكومػة بنيػاميف نتنيػاهو مض  في ما يتعمؽ بالتسوية 

باتػػػغ"  واعتقػػػادل فكرتػػػْي: "األمػػػف أو "  و"السػػػرـ ا نتصػػػادي"  ومعارضػػػتغ اتفػػػاؽ  المعػػػروؼ بػػػػ"تسويفاتغ" و"تهر 
نمػػا بػػات يشػػمؿ أطيافػػاا سياسػػية أخػػري فػػي الحكومػػة وفػػي حػػزب "الميكػػود" الحػػاكـ تعتبػػ ر أك ػػر تطرفػػا أوسػػمو  واع

 وعنصرية منغد
ألػؼ فػي الضػفة والقػدس الشػرنية  ويقطنػوف فػي  600الاليف بات عددهـ يقػدر بنحػو -وعدا عف المستوطنيف 

مستوطنات تقضـ مناطؽ واسعة مف أراضي الفمسطينييف  ممػا يحػوؿ الكيػاف الفمسػطيني إلػ  منػاطؽ مقط عػة 
بيرة وعديدة  تسد  خيار الدولة الفمسطينية المستقمة   مة عم  الصعيد السراويمي أيضا تفاعرت ك -األوصاؿ

 وتجعؿ مف الخيار التفاوضي مجرد متاهة  أو عرنات عامةد
ومف اللػؾ كمػغ يمكػف اسػتنتاج أنػغ   جػدوي البتػة مػف أيػة عمميػة تفاوضػية جديػدة  ألف القيػادة الفمسػطينية لػف 

بأنػغ لػيس لػديها سػوي خيػار المفاوضػات   -وتكػرارامػرارا -تحق ؽ شيوا منها    سيما أنها سم مت سمفا وجهػارا 
 بعد استبعاد أية أوراؽ نوة أخري  وأية خيارات بديمةد

والالهاب إل  المفاوضات في الظروؼ العربية والدولية الراهنة لف ينتج شيوا  إال سػيكوف الفمسػطينيوف وحػدهـ 
 في مواجهة السراويمييف  ومف دوف أي إسناد فاعؿ كما هو حاصؿد
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فػػي تجاوبهػػا مػػع دعػػوات اسػػتوناؼ المفاوضػػات بهػػالل الحجػػة أو -سػػا عمػػ  اللػػؾ  تبػػدو القيػػادة الفمسػػطينية تأسي
منفصػػمة عػف الوانػػع الفمسػطيني والعربػػي والػدولي والسػػراويمي  تتصػرؼ وكػػأف العػالـ مػػا زاؿ يقػؼ عنػػد  -تمػؾ

 (  وكأف ليس  مة ميال ك يرة جرت في هالا النهرد1993لحظة تونيع اتفاؽ أوسمو )
طبعا    تكمف المشكمة في انتهاج خيار المفاوضات فػي حػد الاتػغ  فهػالا الخيػار تصػؿ إليػغ كػؿ الصػراعات  
نمػا المشػكمة تكمػف فػي اعتبػارل بم ابػة الخيػار الوحيػد  بما فيها تمؾ التػي تخوضػها حركػات التحػرر الػوطني  واع

  لغ أو موازيا لغدوالحصري  مع تعمد القيادة الفمسطينية نبال أي خيار آخر  سواا كاف بدير
  سيما في نضػايا صػراعية بحجػـ نضػية -كاللؾ فدننا   نأتي بجديد بتكرارنا القوؿ بأف العمميات التفاوضية 

  تحػػؿ بمجػػرد مناشػػدات  و  بدبػػداا تنػػاز ت أو بد بػػات حسػػف النيػػة  فم ػػؿ  -الصػػراع الفمسطيني/السػػراويمي
راعية" أخػري    يبػدو أف القيػادة الفمسػطينية معنيػة بهػا  هالل الصراعات تحتاج إل  رؤي سياسية وأدوات "صػ

 بعد أف تقادمت واستهمكت وندمت ما عندهاد
المشكمة أف القيادة الفمسطينية بتجديدها المسار التفاوضي تبدو وكأنها تتصرؼ عم  النحػو الػالي يعيػد إنتػاج 

 سطيف ونضيتغ وحركتغ الوطنيةد"اتفاؽ أوسمو" جديد  بعد أف نجمت عف السابؽ مخاطر ك يرة عم  شعب فم
فهي م ر  لـ ت بت عم  شرطها المتعمؽ بونؼ األنشطة ا ستيطانية وعدـ شرعيتها  و  عم  اعتبار نرارات 

 المجتمع الدولي المتعمقة بقضية فمسطيف مرجعية تفاوضيةد
التقريػر فػي شػأف  واألنك  أنها تكرر الات التجربػة بدضػفاوها طػابع السػرية عمػ  هػالل المفاوضػات  ممػا يجعػؿ

نضية فمسػطيف ومصػير شػعبها بأيػدي بضػعة أشػخاص فػي  ػرؼ مغمقػة  مػف دوف صػمة بالشػعب الػالي دفػع 
باهظا مف معاناتغ وعمرل  مف نهوض حركتغ الوطنية طيمة نصؼ نرف تقريبا    سيما أننا نتحدث عػف وانػع 

طػػػػر القياديػػػػة وتهمػػػػيش الهيوػػػػات يفتقػػػػد تقاليػػػػد المشػػػػاركة الشػػػػعبية والجماعػػػػات الوطنيػػػػة  ويعػػػػاني ضػػػػعؼ األ
 الشرعيةد

معنية بتقػديـ إجابػات عمػ  بعػض  -وهي تخوض معمعة المفاوضات مجددا-ومف األساس  فدف هالل القيادة 
 التساؤ ت بشأف وانع الفمسطينييف نبؿ عقد اتفاؽ أوسمو ونياـ كياف السمطة  وبعد عقد هالا ا تفاؽد

رؿ في الضف ة و ػزة: هػؿ نػؿ ونقػص أـ ازداد رسػوخام هػؿ نقصػت ومف هالل التساؤ ت م ر ما يتعمؽ با حت
مسػػاحة المسػػتوطنات ونػػؿ  عػػدد المسػػتوطنيف أـ باتػػت المسػػاحة أكبػػر واألعػػداد أك ػػر بك يػػرم وهػػؿ بػػات جػػيش 

 ا حترؿ والمستوطنيف في األراضي المحتمة أنؿ  أمنا أـ أك ر أمنام 
والقطػػاع  أك ػػر أـ أنػػؿ حريػػة وأمنػػام وهػػؿ بػػاتوا أك ػػر   ػػـ مػػف جهػػة الفمػػػسطينييف  هػػؿ بػػات هػػؤ ا فػػي الضػػفة

وأحسػف نػػدرة عمػ  مواصػػمة كفػاحهـ أـ بػػاتوا أك ػر تقييػػدا وأنػؿ نػػدرةم  ػـ هػػؿ أوضػاعهـ داخػػؿ األرض المحتمػػة 
وخارجها أضحت أنؿ سػوااا أـ أك ػرم وهػؿ وضػع منظمػة التحريػر والفصػاوؿ أفضػؿ ممػا كػاف مػف نبػؿم وهػؿ 

ف باتػػػت أك ػػػر رسػػػوخا أـ أنهػػػا تتعػػػر ض لمتفك ػػػؾ والتصػػػد عم وهػػػؿ مكانػػػة نػػػػضيتهـ الهويػػػة الوطنيػػػة لمفمسػػػطينيي
 أضحت أفضؿ عربيا ودوليا بعد نياـ السمطة أـ أن ها تتعر ض لمتبد د والتركؿم

وأخيػػػراا  هػػػؿ بػػػات الفمسػػػطينيوف أك ػػػر نػػػدرة عمػػػ  التػػػأ ير فػػػي الػػػرأي العػػػاـ السػػػراويمي واع ػػػارة التنانضػػػات بػػػيف 
ولػػو عمػػ  مسػػتوي -نبػػؿ أـ أنػػؿم وهػػؿ بػػاتوا أك ػػر نربػػا مػػف تحقيػػؽ أهػػدافهـ المشػػروعة  السػػراويمييف مػػف الي

 أـ أك ر بعدام -األهداؼ التي أنر  لهـ بها المجتمع الدولي
نمػػا  طبعػػا  هػػالل األسػػومة   عرنػػة لهػػا بػػرفض أو نبػػوؿ المفاوضػػات مػػف حيػػث المبػػدأ كمػػا سػػبؽ أف الكرنػػا  واع

هػػا  باعتبارهػػا جػػزاا مػػف العمميػػة "الصػػراعية"  وطريقػػا لتحقيػػؽ األهػػداؼ بكيفيػػة فهػػـ هػػالل المسػػألة والتعامػػؿ مع
 الوطنية   لتبديدهاد
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نامة السمطة إالا كاف اللؾ سيؤدي إل  تفكيؾ الحركة الوطنية الفمسطينية نبؿ تحقيػؽ  فما أهمية المفاوضات واع
عنػ  القضػية الفمسػطينية هدؼ ا ستقرؿ الوطني م رم وما أهميتها إالا كانػت تنطػوي عمػ  المخػاطرة بقتػؿ م
 وتقويض مفهـو وحدة الشعب الفمسطينيم ومف الرابح حينوال: إسراويؿ أـ الفمسطينيوفم

واضح أف   شيا حقيقيا أو ممموسػا لصػالح إنصػاؼ الفمسػطينييف فػي العمميػة التفاوضػية الجاريػة  فدسػراويؿ 
مرااتها  وبرؤيتها الخاصة لعممية التسو   ية مع الفمسطينييفدما زالت تتمسؾ بشروطها واع

فمػػف الناحيػػة السػػراويمية  مػػة كػػرـ بشػػأف إعطػػاا الفمسػػطينييف حقهػػـ فػػي إنامػػة دولػػتهـ فػػي الضػػفة والقطػػاع  
ولكنها تترعب باللؾ في حدي ها عف تبادؿ األراضي الالي وافقت عميغ القيػادة الفمسػطينية سػمفا بغطػاا عربػي 

التػػي أعطػػت موافقتهػػا عمػػ  اللػػؾ لجػػوف كيػػري فػػي واشػػنطف تم ػػؿ فػػي مونػػؼ "لجنػػة المتابعػػة العربيػػة لمسػػرـ"  
 )أواخر أبريؿ/نيساف الماضي(د

أما البنود األخري  فهي إما مجرد نضايا إجراوية  أو ليست لها أهمية تفاوضية لكونها  ير ممزمة وليس لهػا 
ف كػاف ينبغػي الػالي-معن  سياسي  بدليؿ مواصمة إسراويؿ ألنشطتها ا ستيطانية  فقط نضية تحرير األسػري 

 هي القضية الممموسة هناد -أف تطمقهـ إسراويؿ منال زمف
وتفيد التسريبات المتعمقة بالخطوط التفاوضية المتداولة أف التركيز يجري في هالل المرحمة عم   ػرث نضػايا 
هػػػي: الحػػػدود والترتيبػػػات األمنيػػػة وتحسػػػيف األوضػػػاع ا نتصػػػادية لفمسػػػطينيي األرض المحتمػػػة  مػػػع تأجيػػػػؿ 

ْي الرجوػػػيف والقػػػدس فػػػي حػػػاؿ لػػػـ يػػػتـ التوافػػؽ بشػػػأنهما  عممػػػا بػػػأف القيػػػادة الفمسػػػطينية نبمػػػت مقترحػػػات نضػػيت
(  وبحػػؿ متوافػػؽ عميػػغ لقضػػية الرجوػػيف وفػػؽ "المبػػادرة العربيػػة"  وبػػانتراح وجػػود إدارة 2001كمينتػػوف )طابػػا 
 دولية لمقدسد

سػػػراويمي يطالػػػب فػػػي مجػػػاؿ األمػػػف مػػػ را اآلف  وفػػػي مػػػا يخػػػص القضػػػايا الػػػ رث المػػػالكورة  فػػػدف الطػػػرؼ ال
بقػاا  بالسيطرة عم  منطقة األ وار لعقود  مما يعني إبقاا سيطرتغ عم  المعابر وعمػ  الحػدود مػع األردف  واع
نامػة محطػات النػالار المبكػر عمػ  رؤوس سمسػمة  المستوطنات والقواعػد العسػكرية والطػرؽ الموصػمة إليهػا  واع

ي منطقػػة تشػػكؿ  مػػث مسػػاحة الضػػفة  عممػػا بأنهػػا تضػػـ منػػاطؽ اسػػت مارية السػػفوح الشػػرنية لمضػػفة الغربيػػة فػػ
 زراعية لسراويؿ أيضاد

أما في ما يخػص  الحػدود  فػدف إسػراويؿ تطالػب بجمػع الغالبيػة العظمػ  مػف المسػتوطنات والبػؤر ا سػتيطانية 
نمػا ضمف كتؿ لمحفاظ عم  بقاوها تحت السيادة السراويمية  لكف الحػديث هنػا   يػدور عػف ك تمػة أو ا نتػيف واع

عػف نرابػػة عشػػر كتػػؿ اسػتيطانية تشػػمؿ تمػػؾ الوانعػػة فػي نمػػب الضػػفة م ػػؿ مسػتوطنة "بيػػت إيػػؿ" نػػرب "البيػػرة"  
ومستوطنات نابمس م ػؿ "آلػوف موريػغ" و"يتسػهار" و"إيتمػار" و يرهػا  ومسػتوطنات بيػت لحػـ والخميػؿ  ناهيػؾ 

اويمية منع إنامة دولة فمسطينية متصمة ألنهػا تحػوؿ عف مستوطنات القدس  ويعني بقاؤها تحت السيادة السر 
 التجم عات الفمسطينية إل  جزر متنا رةد

وبشأف "التشجيعات" ا نتصادية  فهي تتضمف استمرار التدفقات مف الػدوؿ المانحػة  وتشػجيع ا سػت مار فػي 
 باد ت التجاريةداألراضي المحتمة  وتخفيؼ القيود السراويمية عم  األنشطة ا نتصادية  وعم  الت

مػػا يؤكػػد أف إسػػراويؿ سػػتتخم   عػػف نهجهػػا فػػي فػػرض األمػػر الوانػػع  فػػر  -فػػي مػػا يجػػري-عمػػ  أنػػغ لػػيس  مػػة 
 موازيف القوي تغيرت  و  السراويميوف باتوا أك ر مير لمتسوية مع الفمسطينييف عف طيب خاطرد

السػػابؽ  أمػػا الوضػػع الفمسػػطيني  أيضػػا  لػػيس فػػي الوضػػع الػػدولي مػػا يفيػػد بالضػػغط عمػػ  إسػػراويؿ أك ػػر مػػف
 والعربي فهو  ير مروـ البتة لتسوية جديدة تكوف أك ر إنصافا لمفمسطينييف  وأك ر عد  بالنسبة لحقونهـد
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وعم  األرجح  فدف القيادة الفمسطينية باستمراوها وانعها كسمطة عم  حساب كونها نيادة حركة تحرر وطني  
دوؿ المانحػػة  وعػػدـ بح هػػا عػػف خيػػارات أخػػري أو موازيػػة  وفػػي ظػػؿ  يػػاب ومػػع ارتهانهػػا لعمميػػة التسػػوية ولمػػ

المشاركة الشعبية  وضعؼ الطارات الشرعية والمؤس سية  ما عاد يهمها سوي تعزيػز مكانػة كيانهػا السياسػي 
 في الضفة والقطاع  بغض النظر عما إف كاف اللؾ عم  حساب نضية فمسطيف ووحدة شعبهاد

ات الجارية بيف عدة احتما ت: أولها  بقاا الحاؿ عم  ما هو عميغ بسػبب عػدـ نػدرة يتراوح مستقبؿ المفاوض
 الطرؼ الفمسطيني عم  بمع ا شتراطات السراويمية  وضمنها ما يتعمؽ بالقدس وا عتراؼ بيهودية إسراويؿد

لجانػب تفػرض مػف و انيها  عدـ التوصؿ إل  اتفاؽ في المفاوضات  مما يدفع إسراويؿ لمقياـ بخطوة أحاديػة ا
 خرلها تصوراتها لمحدود في الضفةد

 و ال ها  التوصؿ إل  اتفاؽ جزوي مؤنت في نضايا الحدود وا ستيطاف والترتيبات األمنيةد
ورابعهػػا  التوصػػؿ إلػػ  اتفػػاؽ حػػوؿ كػػؿ القضػػايا )وهػػو أمػػر مسػػتبعد(  مػػع تضػػمف اللػػؾ تنػػاز ت خطيػػرة مػػف 

 الجانب الفمسطينيد
مػػا ت   يمكػػف تصػػور نجػػاح الفمسػػطينييف فػػي فػػرض مػػا يريدونػػغ ولػػو عمػػ  مسػػتوي هكػػالا فػػي كػػؿ هػػالل ا حت

تمبيػػة الحػػد األدنػػ  مػػف طموحػػاتهـ الوطنيػػة  ناهيػػؾ عػػف أف أي اتفػػاؽ نػػد يحصػػؿ سػػيؤدي إلػػ  كسػػر مفهػػـو 
 الوطنية والهوية الفمسطينييفد

 1/00/1802، الجزيرة نت، الدوحة
 
 
 
 

 د!!مفاوضات وحرد واحتفاالت واستيطان وتيوي 46
 ياسر الزعاترة
في األخبار أف كر مف صاوب عريقات )كبير المفاوضيف المزمف ر ـ استقالتغ سابقا(  وزميمغ محمد اشتية  
نػػد وضػػعا اسػػتقالتيهما بػػيف يػػدي الػػرويس الفمسػػطيني احتجاجػػا عمػػ  التعنػػت السػػراويمي فػػي المفاوضػػات  مػػع 

ؿ الحػػرد السياسػػي الػػالي اسػػتدع  مجػػيا جػػوف العمػػـ أف إعػػرف اللػػؾ فػػي وسػػاوؿ العػػرـ هػػو شػػكؿ مػػف أشػػكا
كيػري إلػ  المنطقػة لمقػاا الػػرويس الفمسػطيني )ال ر ػاا(د أمػا الحقيقػة  فهػػي أف كبيػر المفاوضػيف سػيبق  كبيػػر 
المفاوضيف  ولو استمرت المفاوضات عشر سنوات أخريد ألـ يغػدؽ عميػغ الػرويس سػير مػف المػديح بوصػفغ 

 معرفة التفاصيؿ الدنيقة في ممفات التفاوضم!الخبير الالي   ُيشؽ لغ  بار في 
نبؿ أياـ أتحفنا كبير المفاوضيف بتصريح يقوؿ  إف الحديث عف حموؿ مؤنتة هو محض هراا  وأف ما يريدل 
المفاوض الفمسطيني هو اتفاؽ نهاوي  لكنغ يعمـ أف ليفني التي يفاوضها ند رفضت منغ نبؿ سنوات عروضا 

أولمػرت  ولػيس المتطػرؼ نتنيػاهو  ” المعتػدؿ“نهاوي  بينمػا كػاف زعيمهػا هػو  مغرية مف أجؿ التوصؿ  تفاؽ
  ردت ”يعػػرض عميهػػا أكبػػر أورشػػميـ فػػي التػػاريخ اليهػػودي“وهػػي الاتهػػا التػػي ردت عميػػغ عنػػدما نػػاؿ لهػػا  إنػػغ 

بالقوؿ  إف القدس خارج التفاوض  وهػو مػا كػررل نتنيػاهو مػرارا خػرؿ الشػهور األخيػرة  عمػ  مسػمعغ ومسػمع 
ألمريكاف والعالـ أجمع  وهي الاتها )أعني ليفني( التي نالت لغ  إف رنـ مف سيعودوف إل  األراضي المحتمة ا

  مع العمـ أف ممؼ الرجويف  لـ ولف يكػوف عقبػة فػي وجػغ ا تفػاؽ )ألػيس ”صفر“مف الرجويف هو  48عاـ 
 دة لوطنهـم!( ريبا أف يطبؿ فتحاويوف  جووف في الخارج لقيادة تفرط بحقهـ في العو 
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األرجح أف صاوب عريقات لـ ينس اللؾ كمغ  بؿ يتالكرل جيدا   سيما أف الو اوؽ التي ت بتغ ند نشػرت  وهػي 
 موجودة عم  مونع الجزيرة نت إف أحب العودة إليها  هالا في حاؿ مزنها أو فرط بها بهالا الشكؿ أو الاؾ!!

التػػي تعػػد بػػرأيهـ مضػػيعة لمونػػت  لكػػف عبػػاس  عريقػػات وصػػاحبغ اشػػتية اشػػتكيا مػػف طريقػػة إدارة المفاوضػػات
وحدة استيطانية  3500أسيرا  لـ ولف يستمع إليهما  حت  لو نيؿ لغ إف  مة  26المشغوؿ با حتفاؿ بدطرؽ 

جديػػدة سػػتبن  فػػي القػػدس والضػػفة مػػف أجػػؿ إرضػػاا اليمػػيف المتطػػرؼ الػػالي احػػتج عمػػ  إطػػرؽ األسػػري  و  
عم   104لاللؾ اليميف في المرات ال رث المقبمة )جري توزيع األسري الػندري ما هي الجواوز التي سيمنحها 

فػي الكنيسػت  أعنػي نػانوف ” البيػت اليهػودي“دفعات(  و  ُيستبعد أف يكوف  منها هو تمرير مشروع حػزب  4
السػػماح لميهػػود بالصػػرة فػػي المسػػجد األنصػػ  فػػي أي ونػػت يشػػاؤوف  مػػع العمػػـ أف األسػػري المػػالكوريف كػػاف 

 أف ُيفرج عنهـ ضمف اتفاؽ أوسمودينبغي 
  شػػؾ أننػػا نسػػعد بػػالفراج عػػف أي أسػػير فمسػػطيني  واألسػػري المشػػار إلػػيهـ أبطػػاؿ نػػدموا زهػػرة أعمػػارهـ فػػي 
نمػػا فػػيمف حصػػؿ عمػػ  نػػرار الفػػراح عػػنهـ مقابػػؿ السػػكوت عػػف اسػػتمرار  السػػجوف  والمعضػػمة ليسػػت فػػيهـ  واع

 موا مف أجمهادا ستيطاف  أي عبر التفريط بالقضية التي ناض
والحػػػػاؿ أف تجزوػػػػة الفػػػػراج عػػػػف األسػػػػري عمػػػػ  النحػػػػو المشػػػػار إليػػػػغ هػػػػي جػػػػزا   يتجػػػػزأ مػػػػف تطبيػػػػع الشػػػػارع 
الفمسطيني عم  أف المفاوضات تأتي بنتاوج  حت  لو كانت نتاوج مف هالا النوع  ولمتأكيد عم  عباس مصر 

لنػا مػا هػي طبيعػة ا تفػاؽ الػالي يمكػف عم  الفراج عف كؿ األسري نبؿ تونيع أي اتفػاؽ  مػف دوف أف يقػاؿ 
أف يحصػػموا عميػػغ مػػف نتنيػػاهو  وهػػؿ يمكػػف أف يصػػؿ حػػدود مػػا عرضػػغ بػػاراؾ عمػػيهـ فػػي كامػػب ديفيػػد عػػاـ 

 م!2000
مف المؤكد أف عانر   يمكف أف يقوؿ بأف اتفانا مشرفا يمكف أف ُيونع بيف الطرفيف  أعنػي مػف زاويػة النظػر 

شػرات هػو أف ا تفػاؽ سػيكوف بػالغ السػوا فػي حػاؿ كػاف نهاويػا  واألرجػح أف الفمسطينية  وما تػالهب إليػغ المؤ 
يكػػوف مؤنتػػا حتػػ    يقػػاؿ  إف الػػزعيـ نػػد تنػػازؿ عػػف حقػػوؽ شػػعبغ  وبعػػد اللػػؾ تحصػػؿ الدولػػة العتيػػدة عمػػ  
ا عتػػػػراؼ األممػػػػي  وتغػػػػدو لنػػػػا دولػػػػة لهػػػػا نػػػػزاع حػػػػدودي مػػػػع جارتهػػػػا المعتديػػػػة  ولكنػػػػغ نػػػػزاع   ُيحػػػػؿ بغيػػػػر 

 التفاوض!!
مهزلة يرانبها الفمسطينيوف بعيوف مفتوحة  فيما يجري تعزيز الترمر عم  حماس في نطاع  ػزة  ألف ا تفػاؽ 

 سيكوف نانصا مف دونغ  و  ندري مت  سيكوف ردل عميها )عم  المهزلة( عبر انتفاضة شاممةم
 2/00/1802، الدستور، عّمان
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 د الفتاح بشير عب
?عمػػ  ر ػػـ عػػداا إسػػراويؿ   يػػر المشػػكوؾ فيػػغ  لمصػػر وسػػعيها الح يػػث لجهػػاض محػػاو ت القػػاهرة الدؤوبػػة 

األميركيػة بمػا يكفػؿ سػيادة الػبرد واسػتقرلية نراراتهػا  لػـ تتػورع عػف إبػداا  -لعادة صوغ العرنات المصرية 
األميركيػة السػنوية لمصػر  عسػكرية كانػت أـ  رفضها ونمقها في آف مف جنػوح إدارة أوبامػا لتقمػيص المعونػات

انتصػادية  اسػػتناداا إلػ  مػػا تعتبػػرل واشػنطف د  ت  يػػر ديمونراطيػة لمػػا تشػػهدل القػاهرة منػػال ال الػث مػػف تمػػوز 
 )يوليو( الماضيد

وك يػػرة هػػي الػػدوافع التػػي حممػػت تػػؿ أبيػػب عمػػ  هػػالا المونػػؼ  لعػػؿ أبرزهػػا: تخػػوؼ السػػراويمييف مػػف التػػأ ير 
لتقمػػيص المسػػاعدات األميركيػػة لمصػػر فػػي معاهػػدة السػػرـ المونعػػة بػػيف القػػاهرة وتػػؿ أبيػػب برعايػػة المحتمػػؿ 
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  والتي تعد حجر الزاوية ألمف إسراويؿ كمػا  سػتقرار واحػدة مػف أك ػر منػاطؽ العػالـ 1979أميركية في العاـ 
مػػف الػػرويس األميركػػ   حساسػػية   سػػيما أنػػغ نػػد ألحػػؽ بالمعاهػػدة مػػالكرتاف منفصػػمتاف  تضػػمنتا رسػػالتيف لكػػؿ

جيمي كارتر ووزير دفاعػغ هارولػد بػراوف  أوجػزت خرلهمػا الو يػات المتحػدة التزاماتهػا تجػال كػؿ مػف إسػراويؿ 
ومصر في ما يخص المعونات العسكرية والمساعدات ا نتصاديةد وما كادت تمر أشػهر عػدة عمػ  انطػرؽ 

بميػوف  7.3أ ػدنت الو يػات المتحػدة مػا مجموعػغ   حتػ  1979مفاوضات كامب ديفيد رسمياا أو يحػؿ العػاـ 
 دو ر مف المساعدات عم  كؿ مف القاهرة وتؿ أبيبد

ومف زاوية أخري    تبدو الدولة العبرية مستعدة لتحمؿ تبعات تونؼ الجهود المصرية لمحاربػة الرهػاب فػي 
الحدوديػػػة عمػػػ  خمفيػػػة  سػػػيناا  فعمػػػ  ر ػػػـ نشػػػوتها باسػػػتنزاؼ الجػػػيش والشػػػرطة المصػػػرييف فػػػي شػػػبغ الجزيػػػرة

األنشػػطة المسػػمحة المتناميػػة والخاطفػػة لمجماعػػات الجهاديػػة والرهابيػػة المنتشػػرة فػػي دروبهػػا  تػػري إسػػراويؿ أف 
تع ػػر المسػػاعدات األميركيػػة لمصػػر مػػف الممكػػف أف يػػؤ ر سػػمباا فػػي فػػرص اسػػتمرار الجهػػود المصػػرية الح ي ػػة 

يناا  والػاليف   تشػكؿ عمميػاتهـ الرهابيػة تهديػداا حقيقيػاا لقمع األنشػطة المزعجػة لمجهػادييف فػي شػبغ جزيػرة سػ
نمػػػا تطػػوي بػػػيف  ناياهػػا كػػاللؾ نػػػالر زعزعػػة اسػػػتقرار  سػػراويؿ عمػػػ  السػػواا فحسػػب  واع ل مػػف القػػومي لمصػػػر واع

 المنطقة برمتهاد
وكػػػـ هػػػي مضػػػنية تمػػػؾ الجهػػػود التػػػي بػػػاللها المػػػوبي الصػػػهيوني فػػػي واشػػػنطف بالتعػػػاوف مػػػع تػػػؿ أبيػػػب لننػػػاع 

كييف باستبقاا تمؾ المسػاعدات  بمقػدارها الػراهف وظروفهػا الحاليػةد ففػي شػقها ا نتصػادي  تصػب هػالل األمير 
المساعدات في مصمحة واشنطف أك ر مػف مصػر  لػيس فقػط ألنػغ يعػاد تػدويرها أميركيػاا  ولكػف ألنهػا تضػمف 

 دلواشنطف استبقاا مساحة شاسعة مف التأ ير في القرار السياسي المصري بكمفة زهيدة
أما المعونات العسكرية  فتكفؿ إمكاف نقؿ أسرار التسميح المصري لسراويؿ عبر مصدرل األوحػد المتم ػؿ فػي 
واشػػنطف  فضػػرا عػػف الحيمولػػة دوف تمكػػػف مصػػر مػػف إيجػػاد مصػػادر متنوعػػػة لتػػوفير السػػرح ونطػػع الغيػػػار 

حددتػغ واشػنطف وتػؿ أبيػب  والمعدات العسكرية لجيشها  وهو األمر الالي يضمف بدورل اسػتمرار السػقؼ الػالي
سػػراويؿ  لقػػدرات مصػػر العسػػكرية  إلػػ  جانػػب الحفػػاظ عمػػ  البػػوف الشاسػػع فػػي القػػوة والتسػػميح مػػا بػػيف مصػػر واع

 لمصمحة األخيرةد
 

 تنويع السالح
وتشػػػعر إسػػػراويؿ بقمػػػؽ بػػػالغ بعػػػدما صػػػرحت مصػػػادر مصػػػرية رسػػػمية لممػػػرة األولػػػ  بػػػأف القػػػاهرة تعيػػػد تقػػػويـ 

صر وتفكر جدياا في ا ستغناا عنها وتػوخي السػبؿ الكفيمػة بتنويػع مصػادر السػرحد المساعدات األميركية لم
وفي السياؽ الاتغ  كشؼ تقرير أالاعتغ القناة ال انية في التمفزيوف السراويمي نبؿ أياـ أف مصر تنوي ا عتماد 

مػع واشػنطف عم  روسيا كمصدر رويس لتسميح الجيش المصري بعد ما يربو عم   ر ة عقػود مػف التعػاطي 
« سػػػػي إف إف»فػػػػي هػػػػالا المضػػػػمار  واسػػػػتند التقريػػػػر إلػػػػ  تصػػػػريحات وزيػػػػر الخارجيػػػػة المصػػػػري إلػػػػ  شػػػػبكة 

األميركيػػة بػػأف مصػػر سػػتبحث عػػف بػػداوؿ ل سػػمحة والمعػػدات األميركيػػة بغيػػة تمبيػػة احتياجػػات األمػػف القػػومي 
 المصريد

حسابات دواوػر عػدة فػي واشػنطف  إال  ويبدو أف هالل التصريحات المصرية الرسمية  ير المسبونة بدأت تربؾ
األميركية عقػب عودتػغ مػف « واشنطف بوست»أكد السيناتور السابؽ نوـر كولماف في مقاؿ نشرل في صحيفة 

جراوػػػغ محاد ػػػات مػػػع عػػػدد مػػػف المسػػػؤوليف فػػػي الحكومػػػة ا نتقاليػػػة  أف تعميػػػؽ واشػػػنطف نسػػػطاا مػػػف  مصػػػر واع
غمػػػوض التػػػي تكتنػػػؼ السياسػػػة األميركيػػػة حيػػػاؿ الشػػػرؽ المسػػػاعدات العسػػػكرية لمصػػػر إنمػػػا يزيػػػد مػػػف حالػػػة ال
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األوسػػط خػػرؿ اآلونػػة األخيػػرة  وطالػػب كولمػػاف إدارة أوبامػػا بضػػرورة مواصػػمة دعمهػػا العسػػكري لمقػػاهرة بغيػػة 
تو يػػػؽ عػػػري التحػػػالؼ معهػػػا إلػػػ  الحػػػد الػػػالي يسػػػاعد عمػػػ  سػػػحب البسػػػاط مػػػف تحػػػت أنػػػداـ القػػػوي المعاديػػػة 

يػػار األصػػولي المتطػػرؼ  كمػػا يحػػوؿ دوف تػػوفير صػػدنية جديػػدة لجماعػػة لواشػػنطف  ويفػػو ت الفرصػػة عمػػ  الت
لخػػواف المسػػمميفد ومػػف دوف تجاهػػؿ حقيقػػة المقاصػػد السػػراويمية مػػف وراا الػػدعوة إلػػ  اسػػتبقاا المسػػاعدات 
األميركية لمصر  وبغض النظر عف مدي جدية نياتها أو نجاعة جهودها بالتعاوف مع الموبي الصهيوني في 

هػػػالا المنحػػػ   يمكػػػف القػػػوؿ إنػػػغ لػػػف يكػػػوف بمقػػػدور إدارة أوبامػػػا ا سػػػتمرار طػػػويرا فػػػي تحمػػػؿ واشػػػنطف فػػػي 
 التداعيات المربكة لتعميؽ شطر مف المساعدات األميركية لمصر   سيما العسكرية منهاد

 
مػا ففي إطار المراجعة الشاممة لمجمؿ المساعدات األميركية المقدمة إل  مصػر سػنوياا  والتػي طالػب بهػا أوبا

عقػػب إسػػقاط الشػػعب المصػػري  مػػدعوماا مػػف الجػػيش  حكػػـ الخػػواف المسػػمميف ورواسػػة محمػػد مرسػػي  وهػػي 
العمميػػة التػػي لػػـ تخػػُؿ مػػف تػػردٍد وارتبػػاؾ  كمػػا لػػـ تسػػمـ مخرجاتهػػا مػػف مراو ػػة والتفػػاؼ  اهتػػدت واشػػنطف إلػػ  

زوية هالا التقميص فػي تقميص جزوي ومرحمي لتمؾ المساعدات  بشقيها ا نتصادي والعسكري  حيث تتم ؿ ج
أنػػغ لػػـ يشػػمؿ كػػؿ منػػاحي تمػػؾ المسػػاعدات وبنودهػػاد وأمػػا مرحميتػػغ  فتتجمػػ  فػػي كونػػغ مونوتػػاا إلػػ  حػػيف تأكػػد 
واشنطف مف استعادة مصر مسيرة الديمونراطية وضماف احتراـ حقوؽ النساف بعػد ال الػث مػف تمػوز )يوليػو( 

 الماضيد
عمميػػة ضػػخ هػػالل المسػػاعدات إلػػ  سػػيرتها األولػػ  بمجػػرد اتخػػاال وبنػػاا عميػػغ  لػػيس مسػػتبعداا أف تعيػػد واشػػنطف 

الدارة ا نتقالية في مصر خطػوات جػادة ونوعيػة عمػ  درب اسػتكماؿ خريطػة المسػتقبؿ  مػف نبيػؿ ا سػتفتاا 
جػػراا انتخابػػات برلمانيػػة ورواسػػية نزيهػػة  عمػػ  أف تتواكػػب تمػػؾ الخطػػوات مػػع نجػػاح  عمػػ  الدسػػتور الجديػػد واع

 اوز محنتهـ الداخمية التي تعصؼ ببردهـ هالل األياـد?األميركييف في تج
 2/00/1802، الحياة، لندن

 
 

 عفريت حماس في المحكمة 48
 فهمي هويدي
ألف مشػػاهد الرمعقػػوؿ فػػي مصػػر أصػػبحت بػػر حصػػرد فػػدنني سػػأكتفي بػػالكر واحػػد منهػػا فقػػط أوردتػػغ جريػػدة 

يػا بالتعػاوف مػػع حمػاس  نتحػاـ ناعػػة تحػت العنػػواف التػالي: األمػف يكشػػؼ مخططػا إخوان 25/10األهػراـ فػي 
المحاكمة وتحرير المعزوؿد وفي التقرير المنشور تحػت العنػواف وردت الفقػرة التاليػة: تمكنػت األجهػزة األمنيػة 
في الفترة األخيرة مف إحباط مخططات مسمحة كػاف يػتـ العػداد لهػا بواسػطة ميميشػيات مسػمحة تابعػة لحركػة 

جهادية في سيناا )  تحاسػبني عمػ  ركاكػة األسػموب( كانػت تهػدؼ إلػ   حماس الفمسطينية برعاية جماعات
متطػػورةد « آر بػػي جػػي»انتحػػاـ مقػػر محاكمػػة الػػرويس المعػػزوؿ محمػػد مرسػػي وتفجيػػرل بعبػػوات ناسػػفة وأسػػمحة 

وتونػػػع مصػػػدر أمنػػػي رفيػػػع المسػػػتوي أف يػػػتـ تنفيػػػال سمسػػػمة تفجيػػػرات إرهابيػػػة فػػػي نفػػػس تونيػػػت انعقػػػاد جمسػػػة 
ف المحافظػػات  لتشػػتيت المجهػػودات األمنيػػة فػػي هػػالا اليػػوـ  مشػػيرا إلػػ  أف خطػػة الخػػواف المحاكمػػة بعػػدد مػػ

 تهدؼ في المقاـ األوؿ واألخير إل  انهيار الدولة وهزيمتهاد
كنػػت مسػػتعدا لتفويػػت المرحظػػات المهنيػػة عمػػ  الكػػرـ المنشػػور  التػػي منهػػا أنػػغ بيػػاف سياسػػي ولػػيس تقريػػرا 

ث عػػف كشػػؼ مخطػػط إخػػواني بالتعػػاوف مػػع حمػػاس  نتحػػاـ ناعػػة المحاكمػػة إخباريػػاد ومنهػػا أف العنػػواف تحػػد
وتحريػػر الػػدكتور مرسػػي  فػػي حػػيف أف الػػنص تحػػدث عػػف رعايػػة جماعػػات جهاديػػة فػػي سػػيناا لمعمميػػةد منهػػا 



 
 
 

 

 

           27ص                                    2814العدد:            2/00/1802 األحد التاريخ:

أيضا أف المصدر األمني تحدث عف إحباط المخطط  بما يعني الحاطة بخطواتغ وضبط المشاركيف فيغ أو 
في حيف أف التقرير المنشور لـ يالكر معمومة واحدة عف شيا مما تـ إحباطغد لكػف مػا حت  التعرؼ عميهـ  

لـ أستطع تفويتغ أمراف  األوؿ هو فكرة انتحاـ ناعة المحكمة وتحرير الػدكتور مرسػي  وال انيػة إنحػاـ حمػاس 
 في الموضوعد وهو أك ر ما أدهشني في السيناريو المالكورد

ألػػؼ جنػػدي تػػابعيف لمشػػرطة  إضػػافة إلػػ  وحػػدات مػػف القػػوات  20فػػدف طبقػػا لمػػا نشػػرتغ الصػػحؼ المصػػرية 
المسمحة ستتول  تأميف المحاكمة عم  األرض ومف الجو  األمر الالي يعني أف محاولة انتحاـ المحكمة مػف 
شأنها ا شتباؾ مع عدد مهوؿ مف رجاؿ الشرطة والجيش وخوض حرب   يعمـ إ  اه مػداهاد وهػي مغػامرة 

أتصػػػور عػػػانر يمكػػػف أف يقػػػدـ عميهػػػاد  ػػػـ إننػػػي لػػػـ أفهػػػـ المػػػدي الػػػالي الهػػػب إليػػػغ خيػػػاؿ واضػػػع انتحاريػػػة   
الػدكتور مرسػي عمػ  فػرض هزيمػة ودحػر الشػرطة والجػيش فػي الحػرب « تحريػر»السيناريو حػيف تحػدث عػف 

حػػيف  22/7المفترضػػة  األمػػر الػػالي الكرنػػي بسػػيناريو كوميػػدي سػػابؽ عرضػػتغ مانشػػيتات جريػػدة األهػػراـ فػػي 
ت عف فكرة نياـ الرويس السابؽ بددارة الدولة المصرية مػف مسػجد رابعػة العدويػةد وهػو الشػؽ الػالي تركػغ تحد 

التقرير الالي نحف بصػددل  امضػا  ربمػا ألف مبػاني مسػجد رابعػة تحػت التػرميـ فضػر عػف أف الشػرطة تمنػع 
الػرويس وهػي تحممػغ  التجمهر فػي الميػدافد وفػي هػالل الحالػة سػيكوف مضػحكا منظػر الميميشػيات التػي حػررت

 في مدينة نصر  وتبحث عف مسجد أو زاوية يستطيع منها أف يدير الدولة!
إالا جاز لنا تفويت هالل المسألة أيضا ألف الهزؿ فيها أكبر مف الجد  فدف إنحاـ اسـ حمػاس فػي القصػة لػيس 

معينػة فػي مصػر  فيغ أي هزؿد ألنغ تعبير عف مونؼ محير ينطمؽ مما أزعـ أنػغ نػرار اسػتراتيجي لػدي جهػة
يسػػتهدؼ تجػػريح وتشػػويغ أهػػـ فصػػاوؿ المقاومػػة الفمسػػطينيةد وهػػو مونػػؼ مسػػتغرب ومريػػب فػػي نفػػس الونػػت  

 ألسباب عدة في مقدمتها ما يمي:
* أنػغ ر ػـ سػيؿ األخبػار التػي تحفػؿ بهػا الصػحؼ المصػرية وتنشػر بصػورة شػبغ يوميػة كاشػفة عػف مػػؤامرات 

غ لـ يقدـ إل  القضاا أحد مف أعضاوها لمحاكمتغ عم  ما نسب حماس ومخططاتها التخريبية في مصر  فدن
شػاعة الكراهيػة والػبغض  إل  الحركة مف خطط وتػدابيرد كػأف الهػدؼ مػف الحممػة هػو مجػرد تشػويغ الصػورة واع

 في أوساط الرأي العاـ المصريد
لمسػػؤولة عػػف * إف  مػة خطػػا مفتوحػػا باسػػتمرار بػػيف نيػػادة حركػػة حمػػاس فػػي  ػػزة وبػػيف المخػػابرات المصػػرية ا

الممؼ  وهالا الخط يسمح لمطرؼ المصري بأف يكوف عم  بينة مف مختمػؼ جوانػب العرنػة مػع حمػاسد ولػـ 
 نسمع بأف المخابرات سألت أحدا مف نياداتهـ أو حاسبتها عم  شيا مما نسبتغ الصحؼ المصرية إليهاد

مقػيـ بصػفة داومػة بالقػاهرة  * إف ناوب روػيس المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس  الػدكتور موسػ  أبػو مػرزوؽ 
ولػػغ مقػػر معػػروؼ لػػدي جميػػع المسػػؤوليف المعنيػػيف  ومػػا أسػػهؿ مػػف أف يسػػتدع  أمػػاـ أي جهػػة مسػػؤولة فػػي 
مصػػر  وأف يواجػػغ باألدلػػة أو القػػراوف أو أيػػة معمومػػات أو حتػػ  شػػبهات تتعمػػؽ بػػأي دور لمحركػػة فػػي مصػػر  

فسيرل  خصوصػا أنػغ عمػ  اتصػاؿ مسػتمر مػع وهو ما لـ يحدث حت  اآلف  األمر الالي يشكؿ لغزا يصعب ت
 المسؤوليف عف ممؼ الحركة في المخابرات المصريةد

إننػػي لػػـ أتسػػااؿ عػػف كيفيػػة وصػػوؿ مػػف وصػػفوا بػػأنهـ ميميشػػيات حمػػاس مػػف  ػػزة إلػػ  مقػػر محاكمػػة الػػدكتور 
عتػػاد مرسػي فػي طػػرة جنػوبي القػػاهرة  سػواا  نتحػاـ المقػػر أو لتحريػرل مػػف محبسػغد وكيػؼ سػػيقطعوف ومعهػـ 

كيمو متر تقريبا لكي يصموا إل  هدفهـ دوف أف يعترضهـ أو يػونفهـ أحػدد لػـ أسػع إلػ   500ا نتحاـ مسافة 
اللؾ ألف السيناريو   يحتمػؿ أي سػؤاؿ جػاد حيػث الهػدؼ منػغ هػو الفرنعػة وتسػميـ األجػواا العرميػة ولػيس 

 أك رد
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حظات يمكف أف يتبدد إالا حاولنا الجابػة عمػ  إف بعضا مف الحيرة التي تنتاب المرا وهو يستدع  تمؾ المر
 السؤاؿ التالي: مف المستفيد الحقيقي مف تشويغ صورة حماس والمقاومة وهدـ األنفاؽ وحصار  زةم

 2/00/1802، السبيل، عّمان
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