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 يم الوطنية واالعتراف بدولة ييوديةالفمسطينيين بالتنازل عن حق العودة ومطالب يطالبنتنياىو  .0

زىير أندراوس ووليد عوض: طالب رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو،  -راـ اهلل  ،الناصرة
الفمسطينييف بالتنازؿ عف حؽ العودة لالجئيف الفمسطينييف ومطالبيـ الوطنية األخرى، وباالعتراؼ بحؽ 

 ."وطنيـ"الييود في إقامة دولة في 
لكي يتحقؽ السالـ بيننا وبيف جيراننا "األحد إنو  أمسنتنياىو في مستيؿ اجتماع حكومتو األسبوعي  وقاؿ

الفمسطينييف، يجب عمييـ أف يعترفوا بحؽ الشعب الييودي بدولة قومية خاصة بو في وطنو، ومغزى ذلؾ 
ة، بما في ذلؾ )حؽ العودة( ىو أنو يجب عمييـ أف يقّروا في إطار التسوية النيائية بشطب مطالباتيـ الوطني

 96أحيينا في نياية األسبوع الماضي ذكرى مرور ". وأضاؼ "أو أي مطالبة وطنية أخرى مف دولة إسرائيؿ
وتابع  ."عاما عمى وعد بمفور، وقد أقّر ىذا الوعد بحؽ الشعب الييودي لدولة قومية في أرض إسرائيؿ

القوؿ إنو لو لـ يقـ الشعب الييودي باالستيطاف المستمر ىذا االعتراؼ ميـ ولكف يجب "ف قائاًل إنتنياىو 
 ."عاما واالستعداد لمدفاع عف المجتمع الييودي بقوانا الذاتية، لما أقيمت الدولة 80والمتجدد عمى مدى 

التحريض المنيجي في المجتمع الفمسطيني، المستمر منذ "وقاؿ نتنياىو إف السمطة الفمسطينية تمارس 
 يمكف الضماف وال يمكف أف نعرؼ أف ىذا االعتراؼ )بحؽ الييود بدولة في فمسطيف( عشرات السنيف، ال

. "حتى لو كاف رسميا ويأتي مف القيادة الفمسطينية، سيحقؽ فعميا تغييرا جذريا في عقمية الجميور الفمسطيني
رائيؿ في حاؿ لذلؾ فإف األساس الثاني ىو عبارة عف األمف الذي يدافع عف السالـ وعف دولة إس"وأردؼ 
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انييار السالـ، واإلجراءات األمنية ىذه ميمة بالنسبة لنا ونحف نصّر عمييا وبالطبع ىي ستشمؿ أمورا كثيرة 
 ."وعمى رأسيا بقاء الحدود األمنية لدولة إسرائيؿ عمى طوؿ نير األردف

 4/88/1083، القدس العربي، لندن
 
 غور األردن إفشال متعمد لميمة كيري : مخطط نتنياىو إلقامة جدار فيالسمطة الفمسطينية .2

الناطؽ الرسمي باسـ أف  ،راـ اهلل مف 3/88/1083، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا( ذكرت
، إف تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو حوؿ 3/11 الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، قاؿ يوـ األحد

ىي إال خطوة استباقية إلفشاؿ زيارة وزير الخارجية األمريكي كيري القادمة إقامة جدار في غور األردف، ما 
 لممنطقة.

وأكد أبو ردينة في تصريح صحفي، أف االستيطاف غير شرعي والجدار سيزوؿ، وأنو مف دوف دولة 
 فمسطينية وعاصمتيا القدس ال سالـ وال استقرار في المنطقة، وأف اإلسرائيمييف سيتحمموف مسؤولية فشؿ

 المفاوضات.
 وختـ أبو ردينة قولو: عمى اإلدارة األمريكية أف تبعث برسالة واضحة لنتنياىو لوقؼ ىذا العبث. 

وزارة الخارجية  ، أفأحمد رمضاف نقاًل عف مراسمياراـ اهلل مف  4/88/1083المستقبل، بيروت،  وأضافت
ردنية، معتبرة أنو يأتي في سياؽ سياسة األ -الفمسطينية دانت قرار بناء جدار عمى طوؿ الحدود الفمسطينية 

األمر الواقع التي تنفذىا الحكومة اإلسرائيمية مف طرؼ واحد، بناء عمى منطؽ القوة الذي تفرضو إسرائيؿ 
تدمير مبدأ حؿ  إلىبصفتيا القوة القائمة باالحتالؿ لألراضي الفمسطينية المحتمة، والتي تسعى مف خالليا 

 دولة فمسطينية، قابمة لمحياة وعاصمتيا القدس الشرقية.الدولتيف، ومقومات وجود 
وحّممت وزارة الخارجية الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف ىذا المخطط االستعماري، وعف تداعياتو 
عمى عممية السالـ والمفاوضات، وطالبت الدوؿ كافة، وخاصة الرباعية الدولية، والواليات المتحدة بالذات 

مسؤولياتيا تجاه ىذا االعتداء اإلسرائيمي الصارخ، الذي يعتبر استباقًا لنتائج المفاوضات مف  إلى تحمؿ
 طرؼ واحد، وتدعوىا لمعمؿ الفوري مف أجؿ وقفو.

عضو المجنة التنفيذية لمنظمة ، أف امجد سمحاف نقاًل عف مراسميا 4/88/1083السفير، بيروت، وأوردت 
ندرس الذىاب إلى كؿ المؤسسات الدولية " "السفير"ؼ قاؿ في حديث إلى التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوس

ذات العالقة سواء مجمس األمف أو الجمعية العامة وبحسب اتفاقيات جنيؼ الدولية لنطالب باعتبار 
يعني ذلؾ أف عمى إسرائيؿ وقؼ ىذه الجريمة ومحاكمة "، مضيفًا "االستيطاف اإلسرائيمي جريمة حرب

آليات واضحة إللزاـ إسرائيؿ بوقؼ "لب أبو يوسؼ وزير الخارجية األمريكي بوضع . وطا"المجرميف
 ."االستيطاف الذي سيدّمر كؿ شيء وُينيي آماؿ السالـ

 
 لمكشف عن أنفاق المقاومة في غزة "إسرائيلـ"وثائق من المخابرات الفمسطينية ل ":شبكة أوراق" .3

سرية موجية مف جياز المخابرات الفمسطينية إلى كشؼ شبكة أوراؽ اإلخبارية في تسريب جديد وثائؽ 
المخابرات اإلسرائيمية، تكشؼ عف نفقيف أعدتيما حركات المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة، أحدىما 

 لكتائب القساـ التابعة لحركة حماس، واآلخر لحركة الجياد اإلسالمي.
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يونس )جنوب شرؽ قطاع غزة(، والتي يفسر كيؼ اكتشؼ الجيش اإلسرائيمي قبؿ أياـ نفؽ خان وىذا ما
 المقاومة حسب بيانات سابقة ليا. أعدتو

 3/88/1083، اإلخباريةشبكة أوراق 
 
 أجيزة السمطة تعتقل خمية خططت لخطف جندي :موقع "واال" العبري .4

ذكر موقع "واال" العبري، نقاًل عف ضابط كبير في جيش االحتالؿ، أف أجيزة السمطة  :القدس المحتمة
مت قبؿ أسبوع خمية مف مخيـ الجمزوف القريب مف راـ اهلل وسط الضفة الغربية، بعد أف خططت لتنفيذ اعتق

 عممية "مساومة" عمى حد تعبير الضابط.
وبحسب الضابط، فإف تمؾ الخمية كانت في مراحؿ متقدمة مف اإلعداد لتنفيذ العممية، وقامت في إطار 

 إيؿ إلخفاء جثة الجندي بعد قتمو.استعداداتيا بتجييز مغارة في منطقة بيت 
وأضاؼ الموقع أف تقديرات قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الصييوني أف السيناريو الدارج في ىذه األياـ 
ىو إغراء جندي لمقدوـ إلى المناطؽ الفمسطينية عبر إبراـ صفقات معينة ذات طابع جنائي، مثؿ صفقات 

 ف زىيد.المخدرات أو صفقات لشراء البضائع بثم
وأبدت القيادة العسكرية لمضفة الغربية تخوفيا مف سيولة اإليقاع بالجنود لممجيء إلى المناطؽ الفمسطينية 

 ومف ثـ اختطافيـ، واعتبروا ذلؾ أمًرا ال يطاؽ.
-خطة الختطاؼ جنود مؤخًرا، ولكف  40وأشار الضابط الكبير إلى تمكف الجيش والشاباؾ مف كشؼ 

ما يخيؼ الجيش ىو السيناريو الذي حصؿ مع الجندي القتيؿ "تومر حزاف" مف فأكثر  -بحسب الضابط
 حيث طريقة وصولو إلى مقتمو بإرادتو.

وفي ىذا السياؽ، قاؿ ذلؾ الضابط إف قواتو تركز دائًما عمى تعميماتيا الصارمة لمجنود بعدـ الدخوؿ إلى 
مشدًدا عمى أف أكثر ما يخيؼ الجيش  مناطؽ السمطة وعدـ الدخوؿ في صفقات مشبوىة في تمؾ المناطؽ،

والجيش معا  في ىذه األياـ ىو عمميات الخطؼ؛ حيث يعتبرىا الجيش بمثابة "تيديد استراتيجي عمى الدولة
 "عمى حد تعبيره.

 4/88/1083المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 األقصى من التيويدالمسجد يطالب بوقفة رسمية وشعبية إلنقاذ  رياض المالكي .5

، بوقفة 3/11األحد  طالب وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي، مساء يوـ: يو بي أي -ىرة القا
وقاؿ، في كممة ألقاىا أماـ االجتماع الطارئ  رسمية وشعبية إلنقاذ المسجد األقصى مف مخاطر التيويد.

بتيويد القدس وتقسيـ إف "الحكومة اإلسرائيمية تقوـ  :لمجمس جامعة الدوؿ العربية عمى المستوى الوزاري
األقصى وذلؾ في استغالؿ لمصمت العربي واإلسالمي والدولي التاـ متجاوزيف بيانات الشجب واالستنكار 
لمواصمة عمميات التيويد وتقسيـ المسجد األقصى زمانيًا ومكانيًا، واالستيتار بالمواقؼ العربية والدولية 

 لدرجة اإلىانة".
اف رئيس الوزراء اإلسرائيمي أوفير أكدنيس كشؼ األربعاء الفائت عف الئحة وأضاؼ أف "نائب الوزير في ديو 

وحدة استيطانية جديدة فييا  5000رقمية تضـ مواقع في الضفة الغربية والقدس حيث سيتـ بناء أكثر مف 
الدفعة بناًء عمى أوامر مف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو، وذلؾ بالتزامف مع قضية االفراج عف 
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وحدة استيطانية جديدة في الضفة  1859عف بناء  اإلعالفالثانية مف أسرى ما قبؿ أوسمو، واليوـ تـ 
 الغربية والقدس".

 4/88/1083الحياة، لندن، 
 
 ىآرتس: عباس التزم لكيري عدم االنسحاب مم المفاوضات مع "إسرائيل" .6

ـ لكيري الذي يصؿ الى المنطقة غدًا، عدـ أف عباس التز « ىآرتس»صحيفة : قالت أسعد تمحمي -الناصرة 
 االنسحاب مف المفاوضات مع إسرائيؿ، عمى رغـ إعالف عريقات استقالتو.

ثاء الماضي لضماف عدـ حصوؿ أزمة وتعثر وذكرت الصحيفة أف كيري ىاتؼ الرئيس الفمسطيني الثال
يؿ بناء آالؼ الوحدات المفاوضات في أعقاب تقارير وصمتو عف غضب فمسطيني كبير مف إقرار إسرائ

أسيرًا فمسطينيًا، فأكد لو عباس أنو رغـ االحتجاج الفمسطيني والغضب عمى  26السكنية يوـ إفراجيا عف 
خطط البناء الجديدة إال أف الجانب الفمسطيني لف ينسحب مف المفاوضات، مضيفًا أف الفمسطينييف سيفوف 

 ار تسعة أشير.بتعيدىـ لمواليات المتحدة بإجراء مفاوضات عمى مد
إلى أف الفمسطينييف لـ يفاَجأوا باإلعالف اإلسرائيمي عف البناء إنما بحجـ البناء الجديد « ىآرتس»وأشارت 
 وحدة سكنية جديدة(. 4800)نحو 

 4/88/1083الحياة، لندن، 
 
 سفير فمسطين في واشنطن: ال مبادرات أمريكية جديدة بخصوص المفاوضات .7

مطة الفمسطينية في واشنطف، معف عريقات، أف يقوـ وزير الخارجية األمريكي استبعد سفير الس: نيويورؾ
جوف كيري بطرح أي مبادرات سياسية جديدة فيما يتعّمؽ بممؼ المفاوضات بيف راـ اهلل وتؿ أبيب، في ظؿ 

سرائيميوف.  حالة الجمود التي تعترييا، بحسب ما أعمف عنو مسؤولوف فمسطينيوف وا 
ارة وزير الخارجية األمريكي المقّررة إلى الضفة الغربية المحتمة يوـ الثالثاء المقبؿ وأوضح عريقات، أف زي

 ولقائو المزمع مع رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، ييدفاف لتقييـ األوضاع الخاصة بالمفاوضات.
(، إف 10|3وقاؿ السفير الفمسطيني في تصريحات صحفية نشرتيا وسائؿ إعالـ السمطة، اليـو األحد )

اإلدارة األمريكية تراقب تطورات جمسات المفاوضات عف كثب، وىي عمى عمـ بالخطوات التي يقوـ بيا 
 الجانب اإلسرائيمي فيما يتعمؽ بمشاريعو التيويدية وأعماؿ البناء االستيطاني.

مف خالؿ ورأى عريقات أف الجانب اإلسرائيمي يستغؿ العممية السممية مف أجؿ فرض الحقائؽ عمى األرض 
 تعزيز االستيطاف في القدس والضفة المحتمتيف، وفؽ تقديره.

وأّكد أنو يعقد اجتماعات متواصمة مع مسؤوليف أمريكييف لبحث تطورات العممية التفاوضية، مضيفًا "إف ما 
صد ار تقوـ بو إسرائيؿ ال يمكف تحممو ويستدعي مف الواليات المتحدة التحّرؾ الفعمي ال أف تكتفي بالقوؿ وا 

 بيانات الشجب واالستنكار".
 3/88/1083قدس برس، 

 
 
 
 سحب قواتيا المتواجدة عمى حدود مصرتنفي الحكومة في غزة  .8
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التي تديرىا حركة حماس قياميا بسحب قواتيا غزة كذلؾ نفت وزارة الداخمية في : أشرؼ اليور -غزة 
 نفاؽ.المتواجدة عمى حدود مصر، خشية مف قصؼ إسرائيمي محتمؿ لمنطقة األ

وقاؿ إسالـ شيواف الناطؽ باسـ الوزارة في تصريحات لػ القدس العربي 'ال صحة لما أشيع عف سحب القوات 
األمنية الموجودة عمى الحدود مع مصر'، مؤكدا أف تمؾ القوات تالـز أماكنيا ومنتشرة عمى طوؿ الحدود مع 

 مصر لحفظ األمف. 
 4/88/1083القدس العربي، لندن، 

 
 ام تعمن إسقاط طائرة استطالع إسرائيمية بدون طياركتائب القس .9

المقاومة الفمسطينية، أف  رائد الفي نقاًل عف مراسمياغزة مف  4/88/1083الخميج، الشارقة، ذكرت 
نجحت أمس، في إسقاط طائرة استطالع إسرائيمية مف دوف طيار، واالستيالء عمييا، شرؽ مخيـ جباليا، 

 شمالي قطاع غزة.
ب عز الديف القساـ الذراع العسكرية لحركة حماس أف مقاومييا نجحوا في إسقاط الطائرة وأعمنت كتائ

واعترؼ متحدث عسكري إسرائيمي بسقوط طائرة استطالع كانت تقوـ بأعماؿ تنفيذية في ”. اإلسرائيمية“
 ”. خمؿ تقني“أجواء قطاع غزة، لكنو عزا سقوطيا إلى 

رائيمي غارات وىمية في أنحاء متفرقة مف القطاع. وقالت وفي غضوف ذلؾ، شف الطيراف الحربي اإلس
مصادر أمنية ومحمية إف طائرة حربية ألقت عدة قنابؿ كبيرة في عرض بحر غزة ما أحدث أصوات 
انفجارات عالية جدًا سمعت مف كؿ أرجاء القطاع. وكانت قوات االحتالؿ توغمت، ليؿ السبت األحد، شماؿ 

 راف الحربي، وقامت بأعماؿ تمشيط في المنطقة قبؿ أف تنسحب منيا.القطاع وسط تحميؽ مكثؼ لمطي
إسرائيؿ أعمنت أف  ، نقاًل عف مراسميا أشرؼ اليور،غزةمف  4/88/1083القدس العربي، لندن، وأضافت 

يوـ أمس االحد عف سقوط إحدى طائرات االستطالع 'بدوف طيار' فوؽ األجواء الشرقية الحدودية لمدينة 
 أوقعيا بعد ذلؾ في قبضة رجاؿ المقاومة.غزة، وىو ما 

وقاؿ ناطؽ باسـ الجيش اإلسرائيمي أف طائرة االستطالع مف نوع 'راكب السماء' وأنيا تحطمت بسبب 
 'عطب فني'.

وفتح الجيش اإلسرائيمي تحقيقا لمعرفة أسباب سقوط ىذه الطائرة، التي تستخدـ إسرائيؿ العشرات منيا في 
 رصد وتصوير قطاع غزة.

مصادر خاصة أكدت لقناة الجزيرة أف الطائرة بيف يدي أف  4/88/1083الجزيرة نت، الدوحة، جاء في و 
 القساـ وسيعمف عف تفاصيؿ العممية في وقت الحؽ. 

متر مف الشريط  500وأفاد مراسؿ الجزيرة في غزة تامر المسحاؿ بأف الطائرة سقطت عمى بعد نحو 
سرائ يؿ ظير األحد، وأضاؼ أف الطائرة استكشافية استخبارية وليست الحدودي الفاصؿ بيف قطاع غزة وا 

 حاممة لمصواريخ، وىي مف الطائرات التي تطوؼ يوميا فوؽ غزة.
طراز )سكايالرؾ( بوزف حوالي  وأوضح متحدث باسـ الجيش لإلذاعة اإلسرائيمية العامة أف الطائرة ىي مف

صعيد التكتيكي، مشيرا إلى فتح تحقيؽ حوؿ سبعة كيموغرامات وتستخدـ الستقاء المعمومات عمى ال
 مالبسات الحادث.

 
 شيرأ تسعة: مركزية فتح تقرر االستمرار بالمفاوضات لحين انقضاء فترة ال"القدس العربي" .01
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وليد عوض: عممت 'القدس العربي' باف المجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس الفمسطيني  –راـ اهلل 
اعيا الذي عقد ليمة االحد في مقر الرئاسة الفمسطينية براـ اهلل االستمرار محمود عباس قررت في اجتم

اشير المقررة الستمرار محادثات السالـ التي جرى استئنافيا في نياية  9بالمفاوضات لحيف انتياء فترة الػ 
 تموز الماضي برعاية امريكية.

العربي': 'ىذا صحيح' ، ومتابعا 'ولكف اذا قاؿ عضو المجنة المركزية لمحركة سمطاف ابو العنيف لػ'القدس و 
اصرت إسرائيؿ عمى االستمرار في ىذا التصعيد االستيطاني فقد نضطر الى اتخاذ اجراء، ولكننا ممتزموف 

 بالمدة الزمنية، والتزامنا بالمدة الزمنية ال يعني باف كؿ شيء مباح اماـ إسرائيؿ في ظؿ التفاوض'.
فتح التخاذ قرار باالستمرار بالمفاوضات لنياية شير نيساف القادـ موعد  وعف االسباب التي دفعت مركزية

انتياء الفترة لزمنية المقررة الستمرار محادثات السالـ رغـ استمرار االستيطاف، قاؿ ابو العنيف لػ'القدس 
ىذه العربي'، 'كي ال يتحمؿ الفمسطينيوف مسؤولية وقؼ المفاوضات، ونحف نعرؼ يقينا اف النتيجة حتى 

 المحظة وحتى خاتمة المفاوضات قد تكوف صفرا'.
وتابع قائال 'ولكف عمينا اف نتجنب تحمؿ مسؤولية افشاؿ المفاوضات او فشميا. فيي فاشمة حكما ولكف 

 عمينا اف ال ندفع ثمف وقؼ المفاوضات'.
ددا عمى اف واضاؼ ابو العنيف 'المجتمع الدولي يعي مف ال يريد التوصؿ الى تسوية في المنطقة'، مش

الجانب اإلسرائيمي يتنكر لحقوؽ الشعب الفمسطيني وحقو باقامة دولتو المستقمة عمى االراضي المحتمة عاـ 
 وعاصمتيا القدس الشرقية. 1967

وشدد ابو العنيف عمى امكانية اف يتسبب االستمرار اإلسرائيمي باالستيطاف بتفجير المفاوضات، وقاؿ 'في 
ات قد يكوف االستيطاف سببا رئيسيا في تفجرىا ووقفيا'، مشيرا الى انو سيتـ لحظة ما، وفي ظؿ المفاوض

تقييـ قرار االستمرار بالمفاوضات عمى وقع ما تمارسو إسرائيؿ مف تصعيد استيطاني عمى ارض الواقع في 
 المرحمة القادمة.

 4/88/1083القدس العربي، لندن، 
 

 وسننسحب من المفاوضات إن لم تحرز تقدماً  "ميب الريح"العالول: الضمانات األمريكية في  .00
كشؼ محمود العالوؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح لػ'القدس العربي' أف الجانب : أشرؼ اليور -غزة

الفمسطيني قرر اتخاذ مواقؼ 'أكثر شدة' مع إسرائيؿ وأمريكا، ستتمثؿ باالنسحاب مف المفاوضات إف لـ 
طيني رفيع أف جولة وزير الخارجية األمريكي جوف كيري لممنطقة تحدث أي تغيير، فيما أكد مصدر فمس

ىدفيا منع اإلعالف فعميا عف 'انييار المفاوضات'، لعدـ التمكف في التوصؿ لتفاىمات حوؿ ممفات األمف 
 والحدود، لرفض إسرائيؿ وجود أي حدود لػ'الدولة الفمسطينية المستقبمية' مع األردف.

ؤاؿ لػ 'القدس العربي' حوؿ إف كاف اليدؼ مف زيارة كيري الحالية لمنع اإلعالف وقاؿ العالوؿ في رده عمى س
عف فشؿ وانييار المفاوضات، أف الجانب الفمسطيني لـ يشعر بوجود أي تقدـ يذكر خالؿ جمسات التفاوض 

واجية التي جرت مع الجانب اإلسرائيمي، وكشؼ عف اتخاذ القيادة الفمسطينية 'مواقؼ أكثر شدة' في سبيؿ م
 االنتياكات اإلسرائيمية لمعممية السممية.

وأكد المسؤوؿ الرفيع في حركة فتح أف مف بيف ىذه المواقؼ سيكوف موجيا لمواليات المتحدة، كونيا 
 'الضامف لممفاوضات'، التي قاؿ انيا أصبحت 'في ميب الريح'.
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ات التفاوضية 'لـ تحقؽ أي وبخصوص جمسات التفاوض التي عقدت بيف الطرفيف أكد أف مجمؿ ىذه الجمس
 شيء'، الفتا إلى أف المواقؼ اإلسرائيمية الجديدة 'تزيد األمور صعوبة'.

 4/88/1083القدس العربي، لندن، 
 

 دعاءات مصرية بالقبض عمى أحد عناصرىا بسيناء وبحوزتو بندقية قنصاحماس تنفي  .02
ئؿ إعالـ مصرية، عف اعتقاؿ أحد أشرؼ اليور: نفت حركة حماس يوـ أمس وبشدة ما أوردتو وسا -غزة 

 عناصرىا المسمحيف في منطقة سيناء، وبحوزتو بندقية قنص.
وأكد الناطؽ باسـ الحركة الدكتور سامي أبو زىري، في تصريح صحافي تمقت القدس العربي نسخة منو أف 
 ال صحة الدعاءات التي وردت في بعض وسائؿ اإلعالـ المصري حوؿ اعتقاؿ شخص مف حركة حماس

 ويدعى عارؼ دياب غانـ في منطقة سيناء.
وأكد أف الشخص المذكور 'ال ينتمي' لحركة حماس، مشددا عمى أنو ال يوجد لكتائب القساـ أي عضو في 
سيناء، مضيفا 'الحركة تعبر عف استيائيا مف ىذه األكاذيب، ونحف نعتبر ىذه االدعاءات استمرارا لحممة 

 خاصًة في ظؿ االنجازات المتوالية لممقاومة'.التحريض عمى المقاومة الفمسطينية 
وأشار أبو زىري إلى أف ما نشر يعد 'محاولة لمزج باسـ الحركة في الوضع المصري الداخمي في ظؿ 

 التطورات الجارية في مصر'، ودعا إلى توقؼ 'الحمالت اإلعالمية المغرضة.
 4/88/1083القدس العربي، لندن، 

 
 قطاعمتجاه التجمعات اإلسرائيمية المحاذية ل إطالق قذائف صاروخية من غزة .03

أطمؽ ناشطوف فمسطينيوف، مساء، العديد مف القذائؼ الصاروخية تجاه التجمعات : يو بي أي -القدس 
 اإلسرائيمية المحاذية لقطاع غزة.

قذيفة صاروخية بينيا صواريخ غراد  20وقاؿ مصدر أمني بغزة، إف فصائؿ مسمحة أطمقت ما يقارب مف 
وذكر أف القصؼ تركز عمى التجمعات الواقعة شرؽ خاف  ه التجمعات اإلسرائيمية المحاذية لقطاع غزة.تجا

 يونس جنوب القطاع إلى جانب شرؽ وسط وشماؿ قطاع غزة.
ولـ تعمف أي جية فمسطينية مسؤوليتيا عف إطالؽ الصواريخ حتى اآلف، فيما لـ يرد تعقيب إسرائيمي عمى 

 اليجمات حتى اآلف.
 4/88/1083ياة، لندن، الح

 
 لالنتقام من عباس في الجزائر بعد فشل الوساطات بينيما مصادر لـ"قدس برس": دحالن ُيعد   .04

كشفت مصادر أمنية فمسطينية رفيعة المستوى في راـ اهلل النقاب عف مخطط لمقيادي المطرود مف : راـ اهلل
ؿ عربية، عبر شراء والء عدد مف أفراد حركة "فتح" محمد دحالف، ييدؼ إلى تكثيؼ نشاطاتو في عدة دو 

 األجيزة األمنية الفاريف مف قطاع غزة قبؿ أكثر مف سبع سنوات ومنتشريف في عدة دوؿ عربية.
وقالت المصادر، التي تحدثت لػ "قدس برس" وطمبت االحتفاظ باسميا، أف دحالف يعمؿ عمى شراء والء 

غزة إلى الجزائر بعد أف كثؼ نشاطو في مصر في اآلونة عناصر األجيزة األمنية الفمسطينية الياربيف مف 
األخيرة، حيث قاـ بتوزيع مبالغ مالية عمى أكثر مف أربعيف مف أفراد "األمف الوقائي" السابؽ في غزة، عبر 
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شخصيف ىما )س.ؽ( و)خ.ج( المذاف استدعائيما مف غزة إلى مصر لتنفيذ مخططو في الدوؿ العربية، 
 .والذي بدأ في الجزائر

نياء  ولفتت المصادر ذاتيا النظر إلى فشؿ الجيود التي بذلت عمى عدة مستويات مف أجؿ التوسط وا 
الخالؼ بيف رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس والقيادي المفصوؿ في "فتح" محمد دحالف، والذي شف 

العربية المتحدة، وىو ما ىجوًما عنيًفا عمى عباس وقيادة السمطة عبر وسائؿ إعالـ تبث مف دولة اإلمارات 
فاقـ األزمة وجعميا تطفوا عمى السطح، حيث كاف التراشؽ اإلعالمي بيف الجانبيف في المناسبات الرسمية 

 وعبر منابر اإلعالـ التي تمثؿ السمطة.
وأشارت المصادر في راـ اهلل إلى أف أجيزة السمطة األمنية تمكنت مف كشفت خطة سمير المشيراوي، الذي 

الذراع اليمنى لدحالف، والذي أوعز ألنصاره في الجزائر باستئجار بمطجية لالعتداء عمى عناصر يعتبر 
المخابرات الفمسطينية في الجزائر وىـ )ياسر أبو قمر وتيسير بداريف ومصطفى ديب(، انتقاًما لدحالف مف 

 السمطة التي يتزعميا محمود عباس، وذلؾ كجزء مف مخطط أشمؿ، عمى حد تعبيره.
 3/88/1083الة قدس برس، وك

 
 لـ"قدس برس": نسعى مع اإليرانيين إلى تجاوز مرحمة الفتور في العالقة قيادي في حماس .05

شدد قيادي كبير في حركة "حماس"، عمى أف العالقة بيف حركتو و إيراف لـ تنقطع، مشيرا إلى : اسطنبوؿ
 ه ما يجري حاليا في سوريا.أف حالة مف "الفتور" شابت تمؾ العالقة بسبب تبايف المواقؼ تجا

وأوضح القيادي، الذي يعمؿ ضمف دوائر صنع القرار في المكتب السياسي لػ "حماس"، في تصريحات لػ 
"قدس برس" أف حركتو غير مرتاحة لموقؼ إيراف مف األزمة السورية الحالية، فيما اإليرانييف غير مرتاحيف 

 يؤدي إلى حالة قطع وقطيعة بيف الجيتيف" وفؽ تعبيره.إلى موقؼ "حماس"، إال أنو أكد عمى أف ذلؾ "لـ 
وأكد القيادي الفمسطيني، الذي فضؿ عدـ ذكر اسمو، عمى أف حركتو "حريصة عمى استمرار العالقة مع 
إيراف، وتجاوز مرحمة الفتور"، مشيرا في الوقت ذاتو عمى أف األخيرة "حريصة جدا عمى استمرار تمؾ 

 العالقة" وفؽ ما ذكر.
ا يخص األنباء التي تحدثت عف زيارة خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إلى طيراف وفيم

ورفض األخيرة ليا، أكد القيادي عمى أف حركتو لـ تطمب زيارة مشعؿ "ولـ يجري أي حوار حو ذلؾ.. وكؿ 
رة، لكنيا ال ترفضيا مف ما أثير كاف تسريبات غير دقيقة"، مشيرا إلى أف الحركة "متريثة بموضوع تمؾ الزيا

حيث المبدأ"، معتبرا أف "زيارة بتمؾ المستوى بحاجة إلى أجواء مناسبة"، مؤكدا أيضا أنو "لـ يكف ىناؾ أي 
 اعتراض مف الحركة طواؿ العامييف الماضييف لزيارة أي مسؤوؿ أو قيادي فييا إليراف".

ؿ الموقؼ مف إيراف، اعتبر القيادي أف وحوؿ التتناقض بيف تصريحات قيادييف ومسؤوليف في "حماس" حو 
ما صدر مف تصريحات ال يصنؼ بأنو "تناقض"، إال أنو استدرؾ بالقوؿ إنو "لألسؼ بعض التصريحات 
الغير دقيقة التي صدرت مف أبناء الحركة، كانت بسبب اعتمادىـ عمى مصادر معمومات غير موثقة، 

 وعمى ما ينشر مف أكاذيب".
 3/88/1083قدس برس، 

 
 مجاىدييا في "ميمة جيادية" بمخيم المغازيأحد استشياد تائب القسام تعمن عن ك .06
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(، 11-3أعمنت كتائب القساـ، الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، مساء األحد ) :غزة
 استشياد أحد مجاىدييا في "ميمة جيادية" وسط قطاع غزة، دوف توضيح طبيعة الميمة.

عامًا( مف سكاف مخيـ المغازي وسط قطاع غزة،  25اـ، إف المجاىد محمد التمباني )وقالت كتائب القس
 "استشيد في ميمة جيادية".

 3/88/1083، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 "عين الحموة" ممسوك رغم المعاناةمخيم المقدح: الوضع في منير  .07
لمحتمة وفي المخيمات مع القيادي عرضت النائب بيية الحريري الوضع في األراضي الفمسطينية ا: صيدا

في حركة فتح المواء منير المقدح الذي زارىا في مجدليوف يرافقو أميف سر الحركة في مخيـ عيف الحموة 
 العقيد ماىر شبايطة وعضو القيادة العسكرية لفتح المقدـ محمد خميفة.
ى أمف المخيمات وحريصة عمى شعبنا وقاؿ المقدح إثر المقاء: تعرفوف أف السيدة "أـ نادر" دائمًا حريصة عم

الفمسطيني، وىذه الزيارة لوضعيا في أجواء وضع المخيـ الذي ىو أفضؿ مف السابؽ ونحف نممس حرص 
 .السيدة بيية بشكؿ دائـ عمى المخيـ وتواصميا معنا

اح أضاؼ: الوضع في المخيـ أفضؿ مف السابؽ، ونستطيع القوؿ إف وضعنا ممسوؾ والحمد هلل، رغـ الجر و 
ورغـ بعض المعاناة أو بعض الثغرات التي تحدث ىنا وىناؾ، لكف األمف ممسوؾ وال يشكؿ خطرًا 
استراتيجيًا. ونحف اليوـ نعيد ترتيب وضعنا في حركة فتح نوعًا ما لألفضؿ، وأيضًا تعزيز الروابط الفمسطينية 

أف ىناؾ إجماعًا فمسطينيًا بالحرص  المبنانية يشكؿ حصانة لممخيـ. وأىـ مسألة -الفمسطينية والفمسطينية  -
عمى أمف المخيـ وأمف الجوار وتنسيقنا مع مؤسسة الجيش ومع القوى الوطنية الحريصة عمى المخيمات، 

 ىذه ضمانة وحصانة لممخيمات.
 4/88/1083المستقبل، بيروت، 

 
 "القيادة العامة" تبدي موافقة مشروطة عمى مبادرة إلنياء أزمة مخيم اليرموك .08

القيادة العامة" عف موافقتيا عمى مبادرة قّدمتيا ىيئات  -أعمنت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف : اهللراـ 
المجتمع المدني في مخيـ اليرموؾ لالجئيف )جنوب العاصمة السورية دمشؽ(، إلعالف المخيـ "منطقة 

تقميف داخؿ السجوف السورية عسكرية مغمقة" وانسحاب كافة المسمحيف منو إلى جانب اإلفراج عف كاّفة المع
 مّمف "لـ يثبت تورطيـ بالدماء".

وأوضح مسؤوؿ "القيادة العامة" في األراضي الفمسطينية، حساـ عرفات، في تصريحات خاصة لػ "قدس 
برس"، بأف الجبية ال تعترض عمى أي مبادرة تحقؽ مسألة خروج مف وصفيـ بػ "المسمحيف الغرباء" مف 

نصرة" و"العيدة العمرية" و"أكناؼ بيت المقدس" مف مخيـ اليرموؾ، عمى أف تكوف أعضاء جماعات "جبية ال
 عممية اإلخالء جدية وليست شكمية.

 3/88/1083قدس برس، 
 
 

 نتنياىو: عباس عمى عمم مسبق بقرارنا عدم تقييد االستيطان خالل المفاوضات .09
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بػ"االدعاءات الفمسطينية" بأف أعماؿ  رفض رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ما وصفو :الناصرة
عممية  إطاراالستيطاف في الضفة الغربية تشكؿ خرًقا لمتفاىمات بيف الطرفيف اإلسرائيمي والفمسطيني في 

وقاؿ نتنياىو في سياؽ جمسة وزراء كتمة "ليكود"، إف السمطة الفمسطينية التي يتزعميا رئيس  التفاوض.
أف الفمسطينييف "كانوا عمى عمـ ويقيف  إلىمشيًرا  ،أزمة في المفاوضات السمطة محمود عباس يحاوؿ افتعاؿ

 عشية انطالؽ عممية التفاوض, أف إسرائيؿ لف تخضع ألي قيود تتعمؽ باالستيطاف".
 4/88/1083قدس برس، 

 
 وحدة استيطانية جديدة 8.800 أكثر من تطرح عطاءات لبناء "إسرائيل" .21

حركة "السالـ اآلف"  ، أفعبد الرؤوؼ أرناؤوطنقاًل عف مراسميا ، 4/88/1083، رام اهلل، األيامنشرت 
اإلسرائيمية أعمنت انو قبؿ يوميف مف زيارة وزير الخارجية األمريكي جوف كيري أعمنت الحكومة اإلسرائيمية 

 828وحدة في الضفة الغربية و 1061وحدة إسرائيمية مف بينيا  1800عف مناقصات لبناء ما يزيد عمى 
وقالت في تقرير وصؿ أمس لػ"األياـ": "نشر المناقصات ىي الخطوة األخيرة قبؿ  ."القدس الشرقية"ي وحدة ف

الشروع في البناء، إذ انو بعد مرور عدة أشير عمى نشر المناقصات فانو سيتـ اختيار المقاوليف لمشروع في 
 أعماؿ البناء".

 114دة استيطانية في مستوطنة "الكناه" ووح 283وأشارت السالـ اآلف إلى أف المناقصات تشمؿ بناء 
وحدة في  18وحدة في "جفعات زئيؼ" و 102وحدة في "كرنيو شومروف" و 196وحدة في "معاليو ادوميـ" و

وحدة في مستوطنة "بيتار عيميت". ولفتت إلى أف "وحدة االستيطاف  238وحدة في "آدـ" و 80"ارئيؿ" و
 ي مستوطنة "بيت ايؿ"".وحدة ف 30مناقصة لبناء  أسبوعنشرت قبؿ 

 387أما بشأف البناء االستيطاني في القدس المحتمة فقد ذكرت "السالـ اآلف" أف المناقصات تشمؿ بناء 
وحدة تـ اإلعالف عنيا خالؿ زيارة سابقة  1500وحدة في مستوطنة "رامات شمومو" كجزء مف مخطط إقامة 

وحدة في مستوطنة "ىار حوماه  130لى ذلؾ بناء لنائب الرئيس األمريكي جو بايدف" وأضافت: "إضافة إ
 وحدة في مستوطنة "غيمو". 311، وبناء 2008ب" عمما أف المناقصة نشرت لممرة األولى في العاـ 

ف ىذه الوحدات جزء مف إقاؿ  إسرائيمي مسؤوؿ حكومي، أف 4/88/1083، السفير، بيروتوأضافت 
سجينًا فمسطينيًا في إطار  26ائيا حيف أطمقت سراح وحدة استيطانية أعمنت إسرائيؿ عف خطط بن 3500

 الدفعة الثانية مف أسرى ما قبؿ اتفاقية أوسمو األسبوع الماضي.
 

 الجيش اإلسرائيمي سيرد بقوة عمى حماسو  ..غزة مثيرة لمقمق منظاىرة األنفاق  :يعمون .20
يارتو مستشفى سوروكا في مدينة قاؿ وزير الدفاع اإلسرائيمي موشيو يعموف خالؿ ز  :أحمد رمضاف -راـ اهلل 

نياية  "إسرائيؿ"نتيجة انفجار لغـ في نفؽ كشفتو  أصيبواالذيف  األربعةبئر السبع لمعاودة الجنود الجرحى 
 إفقطاع غزة ويخترؽ الحدود مع احد المستوطنات المجاورة لمقطاع،  أراضيالفائت كاف يمتد مف  األسبوع

 أفاإلسرائيمية مثيرة لمقمؽ، مبينًا  األراضيسطينية في غزة باتجاه ظاىرة األنفاؽ التي تحفرىا فصائؿ فم
 الجيش اإلسرائيمي يعرؼ كيؼ يواجييا.

وحمؿ الوزير المسؤولية عف ىذه العممية وكافة العمميات التي تنطمؽ مف قطاع غزة لحركة حماس، متيميا 
" فقد اعتبر أحرونوت"يديعوت  "االستعداد الستئناؼ العنؼ ضد إسرائيؿ". وبحسب موقع صحيفةػب إياىا

لتنفيذ عمميات ضد إسرائيؿ"، مؤكدا في  األنفاؽيعموف أف "حماس تستعد الستئناؼ العنؼ مف خالؿ حفر 
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الوقت نفسو أف الجيش اإلسرائيمي استطاع فرض الردع ضد حماس في الحرب األخيرة. وأضاؼ أف 
عميو، ردا  ولة عف قطاع غزة وىي التي تسيطر"الجيش اإلسرائيمي سيرد بقوة عمى حركة حماس كونيا المسؤ 

 عمى أي عمؿ تقـو بو أي جية ضد إسرائيؿ".
 4/88/1083، المستقبل، بيروت

 
 غزة منضد التيديد الناجم عن حفر األنفاق  تعامل بحزمبني غانتز: الجيش سي .22

رئيس أركاف ، أف توكاالوعف ال ،غزةنقاًل عف مراسميا في ، 4/88/1083، الحياة الجديدة، رام اهللنشرت 
: "الجيش سيواصؿ عمؿ كؿ ما ىو ضروري ضد التيديد الناجـ إفقاؿ  زجيش االحتالؿ الجنراؿ بني غانت

 إفلدى عيادتو جرحى "كميف النفؽ"  وأضاؼعف حفر األنفاؽ عند الحدود الدولية بيف إسرائيؿ وقطاع غزة". 
 بؿ عاـ عشية إطالؽ عممية عمود السحاب"."األوضاع األمنية في منطقة الجنوب أفضؿ مما كانت عميو ق

قطاع غزة قائال: "إذا بادر الطرؼ اآلخر في غزة إلى تدىور األوضاع فيو سيتألـ كثيرا".  زوىدد غانت
: "إف قيادة المنطقة زوتعقيبا عمى موضوع إلغاء الحراسة في المستوطنات المحاذية لمقطاع قاؿ غانت

 سالحي الجو والبحرية تواصؿ الحرص عمى أمف السكاف باستمرار". الجنوبية وأجيزة االستخبارات ووحدات
قاؿ إف  زبني غانت ، أفوكاالتوال ،نقاًل عف مراسمو، 4/88/1083، الجزيرة نت، الدوحةوأضاؼ موقع 

. خطيراً  األنفاؽ التي تقاـ عمى حدود قطاع غزة تشكؿ تيديداً   يجب التعامؿ معو بكؿ حـز
 

 يواصل عممياتو في البحث عن أنفاق إضافية جيش اإلسرائيميال :"ىآرتس" .23
نقمت صحيفة "ىآرتس" عف مصادر في جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، قوليا إنو عمى  :أحمد رمضاف -راـ اهلل 

الرغـ مف تفجير النفؽ الفمسطيني نياية األسبوع الفائت، إال أف الجيش يواصؿ عممياتو في البحث عف أنفاؽ 
ضي اإلسرائيمية. وقد بذؿ جيش االحتالؿ عمى مدار الشير الفائت، جيودا داخؿ األرا إلىإضافية تصؿ 

مكثفة في ىذا السياؽ عمى الحدود اإلسرائيمية الفمسطينية مع قطاع غزة. وقالت الصحيفة إف "طواقـ مف 
سالح اليندسة في جيش االحتالؿ قامت قبؿ تفجير النفؽ األخير، بعمميات بحث عف أنفاؽ أخرى، وأف 

لعمؿ المتبعة تقضي بتوجيو عشرات الجنود لينتشروا في منطقة محددة ويحاولوا البحث عف منافذ طريقة ا
 ألنفاؽ جديدة تحت األرض".

وقاؿ مصدر رفيع المستوى في قيادة القطاع الجنوبي لمجيش اإلسرائيمي إننا "نبذؿ جيودا كبيرة في البحث 
يا وتدميرىا". ووفقا لتقديرات ضباط كبار في عف أنفاؽ جديدة والكشؼ عنيا، وسنواصؿ ذلؾ، بيدؼ كشف

قيادة المنطقة الجنوبية فمف المحتمؿ أف تكوف ىناؾ عشرات األنفاؽ التي قاـ الفمسطينيوف بحفرىا وتمتد إلى 
 داخؿ األراضي اإلسرائيمية.

 
ؾ وقاؿ ضابط مختص في مجاؿ الكشؼ عف األنفاؽ، في الجيش اإلسرائيمي، إنو مف الممكف أف تكوف ىنا

 أنفاؽ أخرى بنوعية عالية كتمؾ التي تـ الكشؼ عنيا في الشيور األخيرة.
 4/88/1083، المستقبل، بيروت

 
 لالنضمام فورًا إلى الحكومة: الفرصة سانحة لمسالم "العمل"تدعو  ليفني .24
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دعت وزيرة القضاء، المكمفة ممؼ المفاوضات مع الفمسطينييف، تسيبي ليفني، حزب العمؿ لالنضماـ إلى 
االئتالؼ الحكومي، مباشرة بعد االنتخابات التمييدية لرئاسة الحزب، وذلؾ لوجود فرصة سانحة وآتية 

 لمتوصؿ إلى اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف.
، جاءت دعوة ليفني خالؿ مشاركتيا في احتفاؿ بفوز مرشح حزبيا في االنتخابات "ىآرتس"وبحسب موقع 

يعمف حزب العمؿ باستمرار ضرورة التقدـ في العممية السممية، بؿ المحمية، التي اعتبرت أنو ال يكفي أف 
 عميو أف يدخؿ في االئتالؼ الحكومي لممساعدة في ذلؾ.

خالفًا لمماضي حيث لـ يكف ىناؾ أمؿ "وفي محاولة إلقناع قادة العمؿ بجدوى المشاركة، ادعت ليفني أنو 
ننا أف نضيعيا بسبب التركيبة الحالية لالئتالؼ أو فائدة ترجى مف دخوؿ الحكومة، توجد اآلف فرصة مف شأ

 ، التي فرضيا يئير لبيد عندما أدخؿ حزب البيت الييودي لمحكومة."الحكومي
 4/88/1083، ، بيروتاألخبار

 
 نطوي عمى ازدواجية أخالقيةي ستيطانانتقاد االو المفاوضات ليست عمى وشك االنييار شالوم:  .25

زير سيمفاف شالوـ، أف المفاوضات ليست عمى وشؾ االنييار، وىي رأى القيادي في حزب الميكود، الو 
، في سياؽ مقابمة مع اإلذاعة  تستمر رغـ الصعوبات غير البسيطة التي تعترضيا. وأضاؼ شالـو
اإلسرائيمية، أف االنتقادات التي توجييا بعض دوؿ العالـ إلى البناء في المستوطنات تنطوي عمى ازدواجية 

 إلى أف ىذا الموضوع ال يشكؿ شرطًا إلجراء المفاوضات.أخالقية، مشيرًا 
 4/88/1083، ، بيروتاألخبار

 
 سامي ة بالالو  "إسرائيل"ليبرمان يتيم وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بمعاداة  .26

دور ليبرماف، تصريحات وزيرة ج، أفي" اإلسرائيميالكنيستلػ"ىاجـ رئيس لجنة الخارجية واألمف التابعة 
 "إسرائيؿ"فريقيا، مايتي نكوانا ماشباف، حوؿ امتناع الوزراء في جنوب إفريقيا عف زيارة خارجية جنوب إ

 بسبب ممارساتيا ضد الفمسطينييف، واعتبرىا تصريحات معادية لمسامية.
مزيج مف "ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية عف ليبرماف قولو أمس، إف تصريحات الوزيرة الجنوب إفريقيا ىي 

حكومة جنوب إفريقيا تخمؽ أجواء معادية إلسرائيؿ ". وأضاؼ ليبرماف أف "امية كالسيكينفاؽ وعداء لمس
 ".ومعادية لمسامية، ستؤدي إلى أف تكوف االعتداءات ضد الييود في تمؾ الدولة مسألة وقت وحسب

 4/88/1083، الخميج، الشارقة
  
 
 

 "إسرائيل"عنف العصابات يقمق تقرير:  .27
، الميمة قبؿ 1948شيدت مدينة عسقالف، التي باتت إسرائيمية بعد العاـ  :برىـو جرايسي -الناصرة 

الماضية، انفجارا ىّز المدينة، وكاف محاولة اغتياؿ ألحد عناصر عصابات اإلجراـ، وىذه العممية الثانية 
التي تقع في المدينة في غضوف عشرة أياـ، في الوقت الذي تتصاعد فيو حرب عصابات اإلجراـ، وىذا 

، إال أف أجيزة تطبيؽ القانوف اإلسرائيمية تتراخى أماـ ظاىرة 48بعيدا أيضا عف شارع فمسطينيي ليس 
 اإلجراـ بيف العرب في سعي المؤسسة الحاكمة لضرب المجتمع العربي مف الداخؿ.
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وحسب اعتقاد الشرطة فإف انفجار الميمة قبؿ الماضية، كاف ردا عمى انفجار آخر، وقع قبؿ عشرة أياـ مف 
أخرى، أي إنيا مسألة تصفية حسابات بيف عصابات  إجراـىذا االنفجار، وأودى بحياة عنصر مف عصابة 

 اإلجراـ، وتتوقع الشرطة المزيد منيا في الفترة المقبمة.
مركزية كبرى، اثنتاف منيا  إجراـعصابات  8ما ال يقؿ عف  "إسرائيؿ"وحسب التقارير الرسمية، فإف في 

 أنحاءاسـ عائمة زعيميا، وىي منتشرة تقريبا في جميع  إليياف ىذه العصابات ينسب "عربية"، كؿ واحدة م
البالد، ولكف بشكؿ خاص في منطقة تؿ أبيب الكبرى، اعتقدت الشرطة وفي السنوات القميمة األخيرة، أنيا 

إال أف  وجيت ضربة قاصمة لعصابات اإلجراـ باعتقاليا عمى التوالي خمسة مف كبار قادة ىذه العصابات،
كؿ التقارير التي تنشر تباعا، تؤكد أف أولئؾ يواصموف قيادة عصاباتيـ مف داخؿ زنازينيـ، وكأف أمرا لـ 

 يكف.
كذلؾ نقرأ أف ىذه العصابات تدير "اقتصادا" بمميارات الدوالرات سنويا، وحسب معطيات الشرطة عف العاـ 

ي دوالر، وىذا عدا فروع أخرى "القتصاد ، فإف االتجار بالمخدرات وحدىا بمغ أكثر مف مميار 2011
اإلجراـ"، مثؿ االتجار بالنساء وسوؽ الدعارة واألتاوى وغيرىا الكثير. وقالت الشرطة أمس، إنو في السنوات 

قتيال عدا عف عشرات  16الثالث األخيرة، طالت حرب التصفيات في جنوب منطقة تؿ أبيب وحدىا، 
طيات جزئية عف عشرات القتمى، ولكف الالفت لمنظر والمقمؽ مف الجرحى وتدمير ممتمكات، ولكف ىذه مع

 .48ناحيتنا، ىي معطيات اإلجراـ في شارع فمسطينيي 
 120، وقعت بيف عصابات اإلجراـ حوالي 2012وحسب تقارير الشرطة اإلسرائيمية، ففي العاـ الماضي 

، وأيضا الغالبية الساحقة منيا، جرائـ جريمة محاولة قتؿ، في غالبيتيا الساحقة جدا انتيت بمقتؿ المستيدؼ
قتؿ مرتبطة بعصابات اإلجراـ، ولكف الشرطة ال تنشر معطيات تفصيمية عنيا. كذلؾ نقرأ أنو في العاـ 

جريمة استخدمت فييا أنواع  370جريمة إطالؽ نار، وأكثر مف  900الماضي وقعت في الشارع العربي 
، أو قنابؿ صوتية تستخدـ لمترىيب وغيرىا، مف بينيا حوالي مختمفة مف القنابؿ، إف كانت قنابؿ متفجرة

 قنابؿ وعبوات، تـ وضع اليد عمييا وتفكيكيا قبؿ انفجارىا. 110
وتستفحؿ في الشارع العربي مظاىر العنؼ وىيمنة عصابات اإلجراـ في عدد مف البمدات، التي فييا أماف 

ف ظاىرة األتاوى، وتؤكد كؿ المعطيات أف كؿ ىذه المواطف في أدنى مستوياتو، وتنتشر في عدد مف األماك
الظاىرة ليست بعيدة عف أعيف الشرطة اإلسرائيمية وأجيزتيا االستخبارية، ولكف ىناؾ قصر يد مبرمج 

 إلىومنيجي في تعامؿ ىذه األجيزة مع العنؼ واإلجراـ، كامال ىو محصور في الشارع العربي وال يصؿ 
 الشارع الييودي.
ليؿ القوي عمى ىذا االستنتاج واالنطباع السائد بيف العرب عمى مدى السنيف، ظير أمس ولربما أف الد

األحد، في تقرير لمصحفي ينيؼ كوفوفيتش، في صحيفة "ىآرتس"، إذ يكتب تحت عنواف "مكافحة الجريمة 
يا ال في المجتمع العربي وضعت في اليامش"، أف الشرطة ال تمتفت لمجريمة في الشارع العربي طالما أن

تطاؿ الييود. ويصؼ كوفوفيتش في تقريره، مجريات جمسة لجنة الداخمية البرلمانية في الكنيست التي عقدت 
في األسبوع الماضي، ويقوؿ إف الضباط مندوب الشرطة في تمؾ الجمسة لـ يتحدث عف مواجية الشرطة 

ا لمعائمة الكبيرة(، ويقوؿ لعصابة عمى اسـ عائمة عربية في احدى المدف العربية )ال نذكرىا احترام
كوفوفيتش، "ألف الحديث عف عصابة إجراـ تنشط أساسا في المجتمع العربي، وجرائميا ال تصؿ تقريبا 
لمجميور الييودي، فبشكؿ تقميدي، تميز الشرطة بيف عصابات اإلجراـ األساسية الستة التي تنشط في كؿ 

 جراـ التي تنشط في داخؿ المجتمع العربي".البالد )بقصد العصابات الييودية( وبيف عصابات اإل
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، تطرح القضية بقوة عمى مستوى الفعاليات السياسية 48وعمى مستوى الداخؿ في مجتمع فمسطينيي 
واالجتماعية، وىناؾ نشاطات معينة تثقيفية، ولكف كؿ ىذا االىتماـ يبقى منقوصا بسبب غياب منيجي 

 لعصابات تستفحؿ في كثير مف المواقع.لتطبيؽ القانوف، فالجريمة مستمرة وىيمنة ا
 4/88/1083، الغد، عم ان

 
 : سكان الشمال والجنوب سيبقون رىينة بأيدي حزب اهلل والمقاومة الفمسطيني ةدراسة إسرائيمية .28

صّد اليجوـ الصاروخّي المتوّقع  "إسرائيؿ"زىير أندراوس: ما زاؿ النقاش حامي الوطيس حوؿ قدرة -الناصرة 
مواجية عسكرّية يُقّض مضاجع صّناع القرار في تؿ أبيب مف المستوييف السياسّي واألمنّي، في حاؿ نشوب 

وُيشغؿ مراكز األبحاث والمحمميف في محاولة لسبر أغوار ىذا الخطر المحّدؽ بالدولة العبرّية، والتي بحسب 
ف الشمالّية والجنوبّية ألؼ صاروخ مف الجبيتي 200المصادر الرسمّية في تؿ أبيب، قد تتعّرض لما ُيقارب 

بمشاركة إيراف وسورّية وحزب اهلل والمقاومة الفمسطينّية في القطاع، وفي ىذا السياؽ قالت دراسة صادرة عف 
السادات لمدراسات اإلستراتيجية إّف كيؿ المديح إليجابيات منظومة القبة الحديدية ىو مف  -معيد بيغف 

لردع اإلسرائيمية بالمرة، بؿ بالعكس، قاؿ معد الدراسة البروفيسور آفي السابؽ ألوانو، ذلؾ أنيا لـ ُتعزز قوة ا
كوبر، إنيا فتحت الباب عمى مصراعيو أماـ سباؽ التسمح في المنطقة، وتحديًدا مف قبؿ أعداء إسرائيؿ، 
ف الذيف ال يألوف جيدا في توجيو ضربة عسكرية لمدولة العبرية، الفًتا إلى أّف المنظومة المذكورة تحد م

 نجاح الجيش اإلسرائيمي في اتخاذ خطوات عقابية، بإدعاء أّف قوة الردع موجودة.
أّما د. نتاف فاربر، المتخصص في مجاؿ مواجية الصواريخ البالستية، فقد سرد لصحيفة )غموبس( 

، 2006اـ االقتصادّية رؤيتو النقدية لمفيوـ الحماية االعتراضية المعتمد إسرائيمًيا منذ حرب لبناف الثانية ع
 معتبرًا أّنو ليس عممًيا مف النواحي االقتصادية والعمالنية والتكنولوجية.

 800سُتواجو في الحرب المقبمة تيديًدا صاروخًيا يتمثؿ في نحو  "إسرائيؿ"وبيّنت حسابات أجراىا أّف 
صاروخ  1000إلى  500صاروخ سكاد تمتمكيا سورّية وما بيف  400صاروخ باليستي تمتمكيا إيراف ونحو 

ألؼ صاروخ  100تكتيكي )مف طراز فاتح وفجر( موجودة في حوزة حزب اهلل وحماس، وربما أكثر مف 
 قصير المدى لدى كؿ مف سورّية وحزب اهلل وحماس.

وأوضحت الدراسة أّف العديد مف الخبراء في إسرائيؿ عّبروا عف شكوكيـ في ما يتعمؽ بالقبة الحديدية، إذ أنو 
اعتراض ألؼ صاروخ، ال سيما وأنيا ستكوف ُممزمة باعتراض قاذفات صواريخ متعددة،  ال تكاد تتمكف مف

وأنيا منذ البداية لـ تتمكف مف الناحية التكنولوجية الدفاع عف المجمعات التي تقع بالقرب مف الحدود مع 
واع الصواريخ غزة، مثؿ ىذا الدفاع يتطمب أنظمة أخرى، مثؿ استعماؿ الميزر، كما أكدوا عمى أّف بعض أن

بإمكانيا التفوؽ عمى المنظومة واجتيازىا، وزادت الدراسة أّف القبة الحديدية ال ُيمكنيا بأي حاٍؿ مف األحواؿ 
الدفاع عف جميع المدف اإلسرائيمية، وعمى سبيؿ الذكر ال الحصر، تبقى البمدات اإلسرائيمية في الشماؿ 

 ومة الفمسطينية.والجنوب رىينة بأيدي حزب اهلل المبناني والمقا
كما قالت الدراسة إّف مشكمة القبة الحديدية ىي في التعامؿ مع كميات كبيرة مف الصواريخ التي سُتطمؽ 

ستكوف بمثابة محفٍز لسباؽ التسمح، كما أنو يشجع المنافسيف لمحصوؿ عمى كميات كبيرة مف  "إسرائيؿ"عمى 
 الصواريخ والقذائؼ الختراؽ المنظومة.

سوؼ يتـ تدميرىا مف قبؿ  "إسرائيؿ"د أضاؼ أّف حوالي ثمث الصواريخ التي ستطمؽ باتجاه أّما فاربر فق
سالح الجو، في حيف أف ثمثًا آخر لف يتـ إطالقيا أو ستتعرض ألعطاؿ تقنية، فيما الثمث األخير سوؼ 
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ء الجيش واألجيزة يحمؽ باتجاه أىدافو في العمؽ اإلسرائيمي، مؤّكًدا عمى أّف تقديره بات مقبواًل عمى خبرا
االستخبارية في إسرائيؿ. ورأى أّنو في ما يتعمؽ بالصواريخ البالستية البعيدة المدى، ستكوف منظومة الحماية 

صاروخ، أي نحو  1300و 1000االعتراضية مضطرة لمواجية نحو ثمث عددىا اإلجمالي الذي يراوح بيف 
بيتيا باتجاه أىدافيا ألنيا صواريخ دقيقة جًدا، صاروخ. أما الصواريخ التكتيكية، فسوؼ تنطمؽ غال 400

وىذا يعني أف المنظومات االعتراضية ستضطر إلى مواجية معظـ العدد اإلجمالّي ليذه الترسانة، كما 
ألؼ صاروخ  100ألؼ صاروخ قصير المدى مف أصؿ أكثر مف  30ستضطر إلى التعامؿ مع نحو 

 10الخبير إلى أّف تؿ أبيب ستحتاج خالؿ الحرب إلى  موجودة بحوزة سورّية وحماس وحزب اهلل. ولفت
مميارات دوالر لتغطية تكاليؼ الصواريخ االعتراضية، عمًما أّنيا بعد الحرب ستحتاج إلى مبمغ مشابو لتعبئة 
المخازف الخاصة بيذه الصواريخ والتي سوؼ تفرغ أثناء الحرب، وتساءؿ: ىؿ يعتقد أحد أف مغامرة بيذا 

 ويجيب يبدو أف أحدًا ال يؤمف بحماقة مف ىذا القبيؿ.الحجـ منطقية؟ 
 4/88/1083، القدس العربي، لندن

 
 إلنياء االنقسام الفمسطيني  مبادرة الدول العربية جامعةتسمم  تمرد غزةحركة  .29

 "تمرد غزة"العزب الطيب الطاىر: تمقت األمانة العامة لمجامعة العربية، أمس، مبادرة مف حركة  -القاىرة 
يميا إلى األميف العاـ الدكتور نبيؿ العربي، تدعو مف خالليا إلى إنياء االنقساـ الفمسطيني ورفع الظمـ لتسم

 .واالحتكاـ لصندوؽ االقتراع
وحممت المبادرة المسؤولية وبكؿ شفافية وصدؽ ألي طرؼ ال يتجاوب مع ىذه المبادرة وال يسعى إلنجاحيا 

 كائنا مف كاف.
ف كنا أىؿ ليا، وعمى حماس "ادرة: قاؿ مؤسسو المبمف جيتو و  نحف ال نبحث عف المواجية مع حماس وا 

الرضوخ لمطالب شعبنا، ونؤكد أننا نتحدث عف حقنا الدستوري في انتخاب السمطة التنفيذية والتشريعية 
 وترتيب بيتنا الفمسطيني الداخمي، وال يحؽ ألي كاف أف يصادر حقنا أو يعطمو ألجؿ مصالحو الذاتية، وبناء
عمى ذلؾ: إننا نعمف وبكؿ مسؤولية عف مبادرتنا وفي محاولة أخيرة لموصوؿ إلى أىدافنا المتمثمة بإنياء 
االنقساـ واالحتكاـ لصندوؽ االقتراع بداًل مف صندوؽ الرصاص والممارسات البوليسية، ومصادرة الحريات، 

مسؤوؿ أماـ اهلل والوطف والتاريخ. وأننا نضع جميع مكونات الشعب الفمسطيني عند مسؤولياتيا وىذا موقؼ 
وذكروا: أننا سنقوـ بتجميد تمردنا عمى ظمـ حماس في حاؿ حصولنا عمى وثيقة وقبؿ غروب شمس يـو 

توافؽ فييا حماس عمى إجراء االنتخابات العامة التشريعية، والرئاسية، عمى أف يشيد عمييا  8/11/2013
ا حركة فتح، وحركة الجياد اإلسالمي، والشخصيات كؿ فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية بما فيي

 االعتبارية والدينية والسياسية واالقتصادية التي عممت لمحصوؿ عمى ىذه الوثيقة ولـ تتخؿ عف مسؤولياتيا.
 4/88/1083، الخميج، الشارقة

 
 فمسطينيةآالف طفل ونحو ألف أسيرة  80ألف حالة اعتقال منذ العام ألفين بينيم  80تقرير:  .31

كشؼ تقرير صادر عف وزارة شؤوف األسرى والمحرريف عف واقع األسرى في سجوف  :ميسرة شعباف - غزة
مف الشير الفائت أنو منذ بدء انتفاضة األقصى  29أسيرا مف قدامى األسرى في  26االحتالؿ بعد تحرير 

 950، بينيـ ولغاية اليوـ ُسجؿ أكثر مف ثمانيف ألؼ حالة اعتقاؿ 2000أيموؿ  28في فمسطيف في 
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% مف مجموع 46مواطنة، وقرابة عشرة آالؼ طفؿ، وأكثر مف ستيف نائبًا ووزيرًا سابقًا ويشكموف ما نسبتو 
 أعضاء المجمس التشريعي، إضافة إلى مئات القيادات السياسية واألكاديمية والمينية.

 59طفال و 570مف بينيـ مواطف(  2900) 2013منذ بداية العاـ بمغت حاالت االعتقاؿ وذكر التقرير أف 
أسير  5000ما زالت تحتجز في سجونيا قرابة  "إسرائيؿ"مواطنة. وتشير كافة اإلحصائيات الرسمية إلى أف 

غالبيتيـ العظمى مف الضفة الغربية، وعشرات األسرى العرب مف مصر واألردف وىضبة الجوالف السورية 
 ومركز توقيؼ. سجنا ومعسكرا 17المحتمة، وىؤالء موزعوف عمى قرابة 

طفؿ تقؿ أعمارىـ عف  200ومف بيف مجموع األسرى القابعيف اآلف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي يوجد 
أسيرة، إضافة الى وجود  13عاما، يحرموف مف أبسط حقوقيـ اإلنسانية. كما يوجد مف بيف األسرى  18
 ائبا منتخبا في المجمس التشريعي.ن 13

أكثر مف خمسيف ألؼ قرار  "إسرائيؿقد أصدرت "داري ما زالت متواصمة، و كما أف سياسة االعتقاؿ اإل
)ما بيف قرار جديد أو تجديد االعتقاؿ(، فيما يتواجد حاليا ما يقارب مف  1967باالعتقاؿ اإلداري منذ العاـ 

يزيد  ( معتقال إداريا دوف توجيو تيـ أو لوائح اتياـ ضدىـ، وأف بعض ممف اعتقموا إداريا أمضوا ما145)
 ات في السجف دوف تيمة أو محاكمة.عمى خمس سنو 

أسيرا يقضوف أحكامًا بالسجف  495ومع نياية تشريف األوؿ يوجد مف بيف مجموع األسرى المحكوميف 
المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة أو لمرات عدة. في حيف يبمغ عدد األسرى القدامى المعتقميف قبؿ إنشاء 

أسيرا منيـ مضى عمى  46أسيرا، وأف  52وبعد إطالؽ سراح الدفعة الثانية  1994السمطة الوطنية العاـ 
 عاما. 25منيـ مضى عمى اعتقاليـ أكثر مف  16عاما و 20اعتقاليـ أكثر مف 

أما األوضاع الصحية داخؿ سجوف االحتالؿ فيي سيئة وصعبة وتزداد سوءا وتدىورا، حيث وصؿ عدد 
أسيرًا في حاجة إلى عمميات عاجمة  170أسير يعانوف أمراضا مختمفة، بينيـ  1500األسرى المرضى نحو 

أسيرًا يقيموف  18أسيرًا يعانوف إعاقات مختمفة )جسدية وذىنية ونفسية وحسية(، و 70وضرورية، وقرابة 
 أسيرا أصيبوا بمرض السرطاف. 24بشكؿ دائـ فيما يسمى مستشفى سجف الرممة، و

 4/88/1083، المستقبل، بيروت
 
 
 
 

 : االحتالل يختطف أحد منفذي عممية األغوار من مركبة تابعة ألمن السمطةالضميرمؤسسة  .30
الؿ اعتقمت أحد منفذي عممية األغوار أّكدت مؤسسة "الضمير" لحقوؽ اإلنساف، أف قوات االحت: راـ اهلل

التي أسفرت عف مقتؿ ضابط في الجيش اإلسرائيمي، وذلؾ عقب اعتراض قوة مف جياز األمف الوقائي 
 التابع لمسمطة الفمسطينية والتي قامت باعتقالو مف منزلو في الخميؿ.

 3/88/1083، قدس برس
 

  جنوبي نابمسزراعية يقتحمون المسجد األقصى والجيش يجرف أراضي  مستوطنون .32
اقتحـ عدد مف الييود المتطرفيف ساحة المسجد األقصى، ورفعوا العمـ اإلسرائيمي،  :أحمد رمضاف - راـ اهلل

 وقاموا بتأدية صمواتيـ وىـ ينشدوف األغاني الدينية.
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الى ذلؾ، قامت جرافات االحتالؿ بتجريؼ اراضي المواطنيف في قرية قصرة جنوب مدينة نابمس. كما 
ىددت قوات االحتالؿ والمستوطنوف، سكاف قرية اـ الخير شرؽ بمدة يطا بإخالء القرية مف سكانيا لصالح 

  .المستوطنات المحيطة بالقرية
 4/88/1083، المستقبل، بيروت

 
 في قرى فمسطينية مأىولة اإلسرائيمي تدرب جيش االحتالل رفض شكوى منظمة حقوقية حول .33

مي في الضفة الغربية، لجيش االحتالؿ، بإجراء تدريبات عسكرية داخؿ سمح المدعي العسكري اإلسرائي
القرى الفمسطينية المأىولة بالسكاف في الضفة الغربية، مؤكًدا عمى قانونية ىذه التدريبات لممحافظة عمى 

 األمف والنظاـ في مناطؽ الضفة.
، فإف جيش االحتالؿ اقتحـ منظمةالووفؽ . في رده عمى شكوى وجييا أعضاء منظمة "ىناؾ قانوف" وذلؾ

العديد مف القرى الفمسطينية خالؿ فترات المساء، دوف تنسيؽ مسبؽ مع ساكنييا، بحجة أنو ينوي إجراء 
 تدريبات ليمية داخؿ القرية، مستعيًنا خالؿ تدريباتو بممتمكات المواطنيف الفمسطينييف في القرية.

 3/88/1083، 48عرب 
 

 ىانة الطالبا  في إغالق الجامعات و  "سرائيل"إلسياسة  رفضاً  "الحق في التعميمحممة " .34
، ردًا عمى سياسات "الحؽ في التعميـ"أطمؽ طالب جامعة بيرزيت قبؿ أياـ حممة : بديعة زيداف –راـ اهلل 

االحتالؿ اإلسرائيمي في اقتحاـ الجامعات واعتقاؿ الطالب عند الحواجز العسكرية، عالوة عمى اإلغالؽ 
لذي يحوؿ دوف وصوؿ الطالب إلى كمياتيـ. يضاؼ الى ذلؾ جدار الفصؿ العنصري وما المتكرر لممدف ا

يماتيـ ومدنيـ إلى حيث يرافقو مف صعوبات تعترض انتقاؿ األساتذة والطالب مف قراىـ وبمداتيـ ومخ
 الجامعات.

اص، عبر وتقوـ الحممة عمى الحشد ومناصرة القضية الفمسطينية في شكؿ عاـ وقضية التعميـ في شكؿ خ
التواصؿ مع طالب مف مختمؼ الدوؿ العربية والعالـ، لتعريفيـ بالواقع الصعب الذي يعيشو الطالب 
الجامعي وحتى تالمذة المدارس في فمسطيف، وذلؾ عبر تقنية االتصاؿ عف بعد )فيديو كونفرس(، عممًا أف 

 مكتب العالقات العامة في الجامعة ىو الغطاء الرسمي لمحممة.
 4/88/1083، لندنالحياة، 

 
 في القدسفمسطينية بناية سكنية  88إخطارات بيدم  .35

نقمت إذاعة االحتالؿ عف صحيفة "ىآرتس" العبرية في عددىا اليوـ االثنيف، أف بمدية القدس : القدس المحتمة
( عمارة سكنية، بزعـ أنيا شيدت "بدوف ترخيص" في حي 11االحتاللية شرعت في توزيع أوامر ىدـ لػ )

 خميس وحي رأس شحادة في الجانب الفمسطيني مف الجدار الفاصؿ.راس 
 4/88/1083، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 منظمات أىمية تحذر من تداعيات خطرة ألزمة الكيرباء في غزة  .36

، أمس، مف التداعيات الخطرة النقطاع التيار الكيربائي "الفمسطينية "شبكة المنظمات األىمية"غزة: حذرت 
ويمة في قطاع غزة، نتيجة عدـ توفر الوقود الالـز لتشغيؿ محطة توليد الكيرباء الوحيدة في لفترات ط
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القطاع . وأكدت في بياف، أّف انقطاع التيار الكيربائي بات يؤثر بشكؿ خطر في مختمؼ قطاعات الحياة 
 طاعات الحيوية.في قطاع غزة وفي مقدميا مرافؽ الصحة والمياه والصرؼ الصحي والتعميـ وغيرىا مف الق
 4/88/1083، الخميج، الشارقة

 
 "التزويد"عقب وقف إسرائيل لـ الغربية نفاد مخزون الوقود بالضفة .37

كد نائب نقيب أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية نزار الجعبري اف : أبترا –االراضي الفمسطينية 
ضخ المحروقات  "إسرائيؿ"بعد توقؼ ، بالمئة في المحطات 90الوقود بمشتقاتو المختمفة نفذ نفذ بنسبة 

بحسب مميوف دوالر  150 وىوالسقؼ األعمى  تياتجاوز قيمو  لمسمطة الفمسطينية بسبب تراكـ الديوف عمييا
. وأوضح اف وضع الوقود في الضفة سيكوف في حالة خطر شديد خالؿ بيف الطرفيف ما ىو متفؽ عميو

 ".إسرائيؿمف " ومية وجذرية لعقبة عدـ ضخالساعات القميمة المقبمة اف لـ توضع حموؿ عم
 4/88/1083، الرأي، عم ان

 
 سائق فمسطيني يدىس مستوطنة بشاحنتو قرب بيت لحم .38

أصيبت مستوطنة إسرائيمية، بجروح خطيرة، إثر دىس شاحنة ليا كاف يستقميا فمسطيني قرب مستوطنة 
شيود عياف أف عناصر مف الشرطة  "اليعازر" المقامة عمى أراضي بمدة الخضر جنوب بيت لحـ. وأفاد

 اإلسرائيمية وصموا إلى مكاف الحادث، وشرعوا بالتحقيؽ مع السائؽ الفمسطيني لمعرفة مالبسات الحادث.
 3/88/1083، 48عرب 

 
 الفمسطينيون أكبر الخاسرين من بين النازحين من سوريةتقرير إخباري:  .39

تامة بحياة الالجئيف كانوا أكبر الخاسريف مف النزوح يبدو أف الفمسطينييف الذيف باتوا جميعا عمى دراية 
ألؼ فمسطيني إلى الفرار مف سورية التي كانوا  50دفعت الحرب ما يقرب مف إذ الجماعي مف سورية. 

 يحظوف فييا بأفضؿ معاممة في العالـ العربي كمو.
جميف في لبناف والبالغ ورغـ أف العدد ال يمثؿ سوى جزء بسيط مف إجمالي عدد الالجئيف السورييف المس

ألؼ شخص إال أنو كاؼ لمضغط عمى المخيمات المكتظة بالسكاف وأف يعيد إلى األذىاف ذكرى  700
الحرب األىمية التي دارت رحاىا في لبناف ويرى البعض أف سبب اندالعيا ىو وصوؿ فصائؿ فمسطينية 

قضي الفمسطينيوف عمى وجو . وي1948في عاـ  "إسرائيؿ"مسمحة عمى مدى العقود التي تمت قياـ 
مينة ويخضعوف لقيود أكبر  70الخصوص أوقاتا صعبة في لبناف لكونيـ ممنوعيف مف شغؿ أكثر مف 

 قارات والحصوؿ عمى خدمات الدولة.بخصوص ممكية الع
ويواجو لبناف الذي يبمغ عدد سكانو أربعة مالييف نسمة صراعاتو السياسية الطاحنة واقتصاده الذي يئف مف 

ئر قطاعي السياحة واألعماؿ بسبب الحرب األىمية السورية. قد يكوف االنتقاؿ إلى المخيـ صعبا عمى خسا
الالجئيف الوافديف مف سورية بصفة خاصة حيث كانوا يتمتعوف ىناؾ بحؽ دخوؿ المدارس والحصوؿ عمى 

 ت الصحية وشغؿ الوظائؼ الحكومية.الخدما
وضع عمى ما ىو عميو سيقؼ البمد عمى شفا تفجر سكاني نو في حاؿ بقي الويرى البعض في لبناف، أ
عيف الحموة وخارجو. وأصبحت ىذه التوقعات المروعة شائعة لدى الكثيريف مخيـ وربما تفجر أمني داخؿ 

في لبناف الذي يتأثر نسيجو االجتماعي اليش عمى نحو خاص بالصراعات الطائفية التي تشيدىا منطقة 
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عف األذىاف معركة مخيـ نير البارد الفمسطيني في مدينة طرابمس بشماؿ لبناف الشرؽ األوسط. وليس ببعيد 
 .2007في عاـ 

وفي لبناف يعاني الالجئوف الفمسطينيوف في األساس مف حصار بيف دولتيف تصراف عمى الحفاظ عمى 
عظميـ مف المعادالت السكانية التي تقصييـ. ويخشى مسؤولوف لبنانيوف أف يؤدي استيعاب الفمسطينييف وم

 السنة إلى اإلخالؿ بالتوازف بيف السنة والشيعة والمسيحييف في البالد.
 3/88/1083، وكالة رويترز لألنباء

 
 بنك إلقراض وتمويل المشاريع الصغيرة  إلنشاء  سمطة غزة تخطط  .41

غيرة، اهلل: تخطط وزارة االقتصاد في سمطة غزة إلنشاء بنؾ إلقراض وتمويؿ المشاريع الص عال عطا -غزة 
، لمحد مف الفقر والبطالة المتزايدة في القطاع يوما بعد آخر. وكانت غزة قد حمت في "بنؾ االمؿ"يحمؿ اسـ 

 عالميًا مف حيث أعمى معدالت الفقر وفؽ تقرير لمبنؾ الدولي. 44المرتبة الثالثة عربَيا والػ
يوف دوالر يتـ ضخيا خالؿ سنة مم 12بنؾ عمى تمويؿ المشاريع الصغيرة برأس ماؿ قيمتو الوتقوـ فكرة 

تقوـ مؤسسات  %30مف الميزانية المقررة لو و %30بحيث يتـ دفع مميوف دوالر كؿ شير تساىـ الحكومة بػ
يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ مموليف  %40المجتمع المدني العاممة في مجاؿ التنمية باالندماج بالتمويؿ و

قميمية ليذا الصندوؽ. خارجييف مف خالؿ مساعدات تقدميا مؤسسات دو  خمسة آالؼ  البنؾ سيدعـو لية وا 
ألؼ فرصة عمؿ دائمة لمعاطميف عف العمؿ  50مشروع صغير خالؿ عشر سنوات قادمة، توفر أكثر مف 

 وزير االقتصاد في الحكومة المقالة بغزة، عالء الرفاتي.، بحسب ما أفاد في مختمؼ المجاالت
 4/88/1083، القدس العربي، لندن

 
 ترفيو في مواجية التيويد "القدس كعك" .40

إنعاش الحياة في المدينة المقدسة، العاصمة المحتمة لمفمسطينييف، ىو ما تعمؿ عميو  :بديعة زيداف -راـ اهلل 
التي اجتمعت لتشجيع الحياة الثقافية والفنية واالجتماعية فييا. وفي ىذا اإلطار،  "عايشة يا قدس"مؤسسة 

لي، تمتمئ مدينة القدس بالفف واأللعاب والفعاليات الموسيقية والثقافية المتنوعة، عبر ولمسنة الثالثة عمى التوا
الذي استضافتو أخيرًا، ساحة مدرسة الطفؿ العربي العريقة في البمدة القديمة في  "كعؾ القدس"ميرجاف 

 .دير ياسيف الحتضاف األطفاؿ الناجيف مف مجزرة 1948التي أسستيا ىند الحسيني عاـ  ،القدس المحتمة
منى الدجاني، إحدى القائمات عمى الميرجانات، إلى أف الميرجاف الثالث الذي ييدؼ مف جيتيا أشارت 

إلى تثبيت اليوية الفمسطينية لمقدس في ظؿ ما تعانيو المدينة مف تيويد، استيدؼ األطفاؿ بالدرجة األولى. 
الشعب الفمسطيني، رغـ محاوالت إغراقو  وأثنت الدجاني عمى نجاح الميرجاف في إعادة حس العطاء لدى

في مستنقع الرضوخ لمتمويؿ األجنبي عبر قرابة عقديف مف الزماف. ولفتت إلى أف ما ميز الميرجاف ىذا 
كعؾ "تمرار ميرجاف رورة اسالعاـ، ىو التطوع بكؿ اندفاع مف اليافعيف، وىو ما دفعػنا لػتشديد عمى ض

وتوريػثيا لألجياؿ القادمة، بخاصة أننا منعزلوف في القسـ الشرقي مف  ،"عايشة يا قدس"، ومػبادرات "القدس
 المدينة عف بقية فمسطيف.

 4/88/1083، الحياة، لندن
 

 وزير الخارجية المصري: ال نؤمن بحصار غزة ونبحث كيفية تقديم الخدمات ليا بطريقة مشروعة .42
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في حيف : قابمة التي أجرتيا وكالة رويترزوزير الخارجية المصري نبيؿ فيمي الم : قاؿالقاىرة دينا عادؿ
قضايا محؿ اىتماـ  إلىفإننا بالتبعية نتطرؽ  -وقد أغمقنا عددا كبيرا جدا منيا وسنغمؽ بقيتيا-نغمؽ األنفاؽ 

 آخريف.
ال نؤمف بحصار غزة. نبحث الخيارات وكيؼ نقدـ السمع والخدمات لغزة بطريقة مقبولة لجميع وقاؿ: 

وف شبيات بطريقة مشروعة وليس مف خالؿ األنفاؽ لكف بينما نحف نتعامؿ مع الوضع األطراؼ المعنية وبد
يجيء رجاؿ أمف ويقولوف لنا إنيـ  -وىو ليس سيال في شماؿ سيناء-في الداخؿ والموقؼ في سيناء 

 يحتاجوف معرفة الداخؿ والخارج. نحف بحاجة لمسيطرة عمى المعابر والقيود زادت عمى التأشيرات لكنو ليس
 عقابا ألىؿ غزة. ىذا غير صحيح عمى اإلطالؽ.

 ما نراه في المشرؽ.. في سوريا.. واحد مف أخطر المشاكؿ والتيديدات في ىذه المنطقة منذ عقود.وأضاؼ: 
وىذا بالطبع لو آثاره عمى أمننا القومي لذا فيو يثير قمقنا. وقد سمعتموني أتحدث عمى مدى سنوات وأنا في 

 ية تسوية الصراع العربي اإلسرائيمي ومحاولة حؿ األمر مف خالؿ المفاوضات.مناصب مختمفة عف أىم
 3/88/1083وكالة رويترز لألنباء، 

 
 فمسطينيين وىم يزرعون عبوات ناسفة  ثالثةقتل يعمن مالجيش المصري  ":الخميج، الشارقة" .43

المصري عمى طريؽ أعمف مصدر أمني مصري أف ثالثة فمسطينييف لقوا حتفيـ برصاص الجيش : )د ب أ(
رفح الشيخ زويد. وقاؿ المصدر إف قوات الجيش رصدت الفمسطينييف الثالثة وىـ يزرعوف عبوات ناسفة 
وحاولت القبض عمييـ، غير أنيـ الذوا بالفرار فأطمقت النار عمييـ وأردتيـ قتمى، وأضاؼ أنو تـ ضبط 

  مخزف متفجرات في حي أبو سقؿ شرؽ العريش.
 4/88/1083الخميج، الشارقة، 

 
 

 اإلسرائيميينمكتبا سياحيا مع  880تحذر من خطورة تطبيع  "استحاألردن: حممة " .44
لمقاطعة المنتجات الصييونية المنبثقة عف جمعية  "استحِ "حذرت حممة : ليمى خالد الكركي -عماف 

ؿ ترتيب مناىضة الصييونية والعنصرية مف خطورة ما تقوـ بو بعض المكاتب السياحية بالتطبيع، مف خال
الرحالت السياحية إلى القدس وفمسطيف المحتمة وقياـ أصحاب تمؾ المكاتب بالتسويؽ لتطبيعيـ بحجج 

 وطنية، واستماتة بعضيـ في الدفاع عنو.
بعض المكاتب السياحية ضمف نشاطات  إلىبالتوجو  أعضائياالحممة اثر قياـ  أصدرتوجاء ذلؾ في بياف 

 وفقا لمحممة. "سبيؿ إحياء نفس المقاطعة ودعـ النيج المقاوـفي "متتابعة تقوـ بيا الحممة، 
تمؾ المكاتب عمى معرفة ودراية أّي خطيئة يرتكبوف، ويريدوف أال  أصحاب أف إلىالحممة في بيانيا  وأشارت

، في حيف تضاربت حجج المطبعيف مف أصحاب "تسجؿ مواقفيـ التي سيحاسبيـ عمييا األردنيوف األحرار
( مكتبا مطبعا، حسب أقواؿ أحد الموظفيف، فمنيـ مف أنكر 180حية التي بات يقدر عددىا )المكاتب السيا

تعاممو حتى ووجو بالقرائف، ومنيـ مف اعتبر خيانتو وجية نظر، ومنيـ مف الذ بالتالعب بالعواطؼ 
ر فمسطيف وكيؼ سنزو "الوطنية، وحتى الدينية، متحججيف باألمر الواقع، حيث نقؿ البياف عف أحدىـ قولو: 

ندخميا كراما محّرريف حسب شروطنا ال حسب شروط "، فيجيبو فريؽ الحممة: "دوف موافقة الصياينة؟
 ."الصياينة
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 4/88/1083الدستور، عمان، 
 

 تزداد فخرًا عندما يقاطعيا السيسي واألسد حماس: "الجماعة اإلسالمية" في لبنان .45
في جنوب لبناف، الدكتور بساـ حمود، في  "اعة اإلسالميةالجم"المسؤوؿ السياسي لػ  : قاؿنورما أبوزيد خوند

فخرًا عندما يقاطعيا أو يحاصرىا السيسي وبشار األسد؛ السيسي أغمؽ  "حماس"حوار مع الوطف، تزداد 
 "حماس"األنفاؽ التي ىي شرياف الحياة ليـ تحت عناويف واىية، وحتى اآلف ما مف دليؿ واحد عمى تورط 

أوعى مف أف تمعب ىذه المعبة، بؿ بالعكس ثبت بالتحقيقات  "حماس"مصر، وفي مسألة أمنية داخؿ 
، وتـ اعتقاؿ عدد "حركة حماس"مف أجؿ اتياـ  "فتح"المصرية ضموع محمد دحالف وجماعتو المنشقة عف 

 مف الفمسطينييف الذيف ينتموف لدحالف في أعماؿ إرىابية. 
روعيـ ىو اليجوـ عمى اإلسالـ السياسي، وحركة ألف مش وحيف سؤالو لماذا تمصؽ التيمة بحماس قاؿ:

كحركة مقاومة ليا خمفية إسالمية واضحة. نحف ال نخشى أبدًا مف تكالب الدنيا وكؿ الحكومات  "حماس"
األوروبية واإلدارة األميركية والعدو الصييوني والدوؿ العربية عمى اإلسالـ السياسي، بؿ ىذا يزيدنا إصرارًا 

 ى صواب. واطمئنانًا أننا عم
ودعـ المقاومة في مواجية الكياف  "حماس"لألسؼ الشديد عندما رفضت الدوؿ العربية دعـ  وقاؿ:

الصييوني والشعب الفمسطيني، بادرت إيراف وقّدمت مساعدات، ولكف عندما بدأت الثورة السورية وكاف 
موقفًا  "حماس"بمده، أخذت  بدعـ بشار األسد الذي يقتؿ شعبو ويدّمر "حزب اهلل"الموقؼ اإليراني وموقؼ 

مبدئيًا ولـ تنظر إلى أىمية العامؿ المادي الذي يقّصر فيو العرب أساسًا.. ألنيا اعتبرت في حينيا أف 
الظف بالحكاـ العرب،  نخطئولكف لألسؼ الشديد تبّيف أننا لـ  -التمويؿ يمكف تأمينو مف أمكنة أخرى.. 

شعارات لموصوؿ إلى كرسي الحكـ.. اآلف ىناؾ واقع وىو أف وثبت أف ال ىـ لدييـ، وفمسطيف كانت مجرد 
 غزة محاصرة.

 3/88/1083الوطن، الدوحة، 
 

 : تحييد لبنان عن الصراعات مع التزام القضية الفمسطينية"المقاء المسيحي المشرقي" .46
 أزماتمف  كما كاف متوقعًا، حّممت مقررات "المؤتمر المسيحي المشرقي" تبعة ما يعانيو المسيحيوفلبناف: 

سرائيؿ"النفط  إلى األوسطتتيدد وجودىـ في الشرؽ  ربطيا  أخرىمسؤولية  إلى إضافةوالمسمميف"  وأميركا وا 
 "األخطارالمؤتمر بالمسيحييف أنفسيـ، الذيف يجب في رأي المؤتمريف "تأكيد حضورىـ ومواجية 

شرقية" الختامية التي صدرت عف اختتـ المؤتمر أعمالو التي بدأت السبت بعرض "الوثيقة المسيحية المو 
أبرز ما تضمنتو الوثيقة، اعتبار الحضور المسيحي في لبناف ضرورة لوجود المسيحييف في كؿ و المقاء، 

المشرؽ واعتبار األمريف معًا شرطًا لسالـ المنطقة والعالـ، والتشديد عمى أّف ذلؾ مرتبط بمسؤوليات أربع، 
 ىي:

سرائيؿطقة بالنفط مسؤولية بعض الغرب الختزالو المن بفعؿ قياميا وبردود الفعؿ عميو،  إسرائيؿ، ومسؤولية وا 
ومسؤولية المسمميف في التغاضي عف األصوليات وعف ىجرة المسيحييف، وصواًل الى مسؤولية المسيحييف 
في تأكيد حضورىـ ومواجية األخطار. وكاف تأكيد، عمى المستوى المبناني، ألىمية تعزيز صالحيات 

برئيس قوّي في طائفتو ووطنو، وقانوف انتخاب يؤّمف المناصفة الفعمية والفاعمة، وتحييد لبناف عف الرئاسة 
وسياسة دفاعية  اإلسرائيميمع التزامو قضّية فمسطيف والصراع العربي  واإلسالميةالصراعات العربية 
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، مع التوقؼ باىتماـ خاص ال مركزية ميثاقية إدارية ومالية، واقتصاد منتج ال ريعيّ  إلىمنسجمة مع ذلؾ، 
 عند ثروتي المياه والبتروؿ.

 4/88/1083النيار، بيروت، 
 

 "إسرائيل"الخرطوم ترفض عرضًا إيرانيًا لنصب دفاع صاروخي مضاد لـ .47
كشؼ السوداف عف رفضو عرضًا إيرانيًا لبناء منصات دفاع صاروخية وأجيزة  عماد حسف: -الخرطوـ 

د بإجراء استفتاء في أبيي لمعرفة العدد الحقيقي لقبيمة جنوبية. وبرزت لمتصدي ألي عدواف إسرائيمي، وىد
 جديدة وسط عاصفة مف الخالفات حوؿ معاقبة اإلصالحييف. "إصالحية"مذكرة 

وأعمف وزير الخارجية السوداني، عمي كرتي، عف رفض باله عرضًا إيرانيًا لبناء منصات دفاع صاروخية 
في شرقي البالد. وقاؿ إف السوداف  "اإلسرائيمية"، لمتصدي لميجمات وأجيزة لمدفاع الجوي عف السوداف

وخرقيا لألجواء السودانية وصؿ إلى ضرب مستودعات  "إسرائيؿ"رفض العرض اإليراني رغـ أف أذى 
. وأكد أف العالقة مع إيراف لف تكوف عمى حساب الدوؿ العربية، مشيرًا إلى أنيا  أسمحة وذخائر في الخرطـو

 التعاوف في العمؿ العسكري غير الموجو ضد أي دولة عربية.ال تتعدى 
 4/88/1083الخميج، الشارقة، 

 
 الُمبارك: إغالق معبر رفح "جريمة" بتواطؤ من عباسمحمود أستاذ القانون الدولي  .48

قاؿ أستاذ القانوف الدولي، د. محمود المبارؾ: "إف النظاـ الحالي في مصر يغمؽ معبر : نبيؿ سنونو - غزة
ح الحدودي مع قطاع غزة، ألسباب غير مقبولة إطالًقا"؛ مؤكًدا أف ذلؾ يعتبر في القانوف الدولي "جريمة رف

 يرتكبيا النظاـ الحالي مف خالؿ إغالؽ المعبر".
في تصريح خاص بػ"فمسطيف": "إف النظاـ الحالي في مصر يغمؽ المعبر  -سعودي الجنسية–وقاؿ المبارؾ 

لمحتاجيف لمعالج، الذيف يريدوف السفر إلى مصر، أو الدخوؿ مف مصر إلى وبالذات في وجو المرضى وا
 غزة، ويحرميـ مف ذلؾ ألسباب غير مقبولة، وىذا يعتبر في القانوف الدولي جريمة".

ودعا المبارؾ الفمسطينييف في قطاع غزة، إلى "رفع صوتيـ أماـ حكومة رئيس السمطة محمود عباس، 
اإلنساف؛ ألف ىذه جريمة ال يمكف السكوت عمييا بكؿ المعايير الدولية، ليوصؿ صوتيـ إلى مجمس حقوؽ 

 بتواطؤ مف عباس، والسكوت عمى الظمـ بحؽ غزة غير مقبوؿ، والبد أف يتـ إحراجو".
وأكد أف "عمى السمطة الفمسطينية مسؤولية قانونية داخمية ودولية، ألف ميمة أي حكومة بالدرجة األولى ىي 

يا، والدفاع عنو، ال أف تتركو يموت جوًعا، ومرًضا، وحكومة عباس لـ تصنع شيًئا حتى تحقيؽ الرفاه لشعب
 لـ تطالب برفع الظمـ عف الحاالت اإلنسانية"؛ وفؽ قولو.

 4/88/1083فمسطين أون الين، 
 

 1084عن المعب في كأس ديفيز لمتنس  إيقافياتونس تأسف لقرار  .49
س باإليقاؼ لعاـ واحد عف المشاركة في كأس ديفيز لمتنس عوقبت تون: احمد عبد المطيؼ تونس - القدس

 .إسرائيميلفرؽ الرجاؿ بعدما أمر االتحاد الوطني أىـ العبيو بعدـ مواجية منافس 
وانسحب التونسي مالؾ الجزيري مف بطولة طشقند وىي واحدة مف بطوالت المستوى الثاني الشير الماضي 

 ب.أمير فينترو  اإلسرائيميقبؿ مباراتو ضد 
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 عالميا قد صدر لو أمر بتجنب خوض المباراة. 215وأبمغ شقيؽ الجزيري الصحفييف بأف الالعب المصنؼ 
نتعرض ألي عقوبة ألف مالؾ  إاللكف سممى الموليي التي ترأس االتحاد التونسي لمتنس قالت "كنا نتمنى 

 بؿ المقاء."الجزيري أصيب فعميا في آخر لحظة وقدـ شيادة تؤكد عدـ قدرتو عمى المعب ق
وأضافت لراديو شمس اؼ.اـ "نحف مع تحييد الرياضة عف السياسة ولـ نوجو مكتوبا رسميا لمجزيري 
لمطالبتو بعدـ المعب ضد المنافس اإلسرائيمي بؿ كاف مصابا والدليؿ انو لـ يشارؾ في منافسات الدورة 

 التالية."
في الصحافة خاصة العالمية كاف سببا في وتابعت "لـ نكف نستحؽ العقوبة لكف لألسؼ تداوؿ الموضوع 

وبرأ اتحاد العبي التنس المحترفيف الجزيري مف أي خطأ لكف االتحاد الدولي فرض العقوبة عمى  القرار."
 االتحاد التونسي.

 3/88/1083وكالة رويترز لألنباء، 
 

 قضية المستوطنات ال تمقى قبواًل وتعرقل األموركيري: أوباما أخبر نتنياىو بأن  .51
وزير الخارجية األميركي جوف مف القاىرة نقال عف يو بي أي، أف  4/88/1083الحياة، لندن، نشرت 
 الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، مع، واقع العالقات الثنائية بيف البمديف.مع بحث  كيري

أف قضية المستوطنات ال تمقى قاؿ كيري إف "الرئيس األميركي باراؾ أوباما أخبر رئيس الوزراء اإلسرائيمي بو 
 قبواًل وتعرقؿ األمور"، مطالبًا الجميع "التحدث بمغة السالـ".

 وكاف كيري وصؿ إلى القاىرة قبؿ ظير اليوـ، في زيارة تستغرؽ عدة ساعات.
ي بداية جولة نقال عف وكاالت مف القدس المحتمة أف كيري قاؿ ف 4/88/1083الخميج، الشارقة، وذكرت 
ا زلت متفائاًل ونحف في الواليات المتحدة سنبذؿ كؿ الجيود الالزمة لدفع العممية إلى األماـ بشكؿ م"إقميمية 

 . "منصؼ ومتوازف وبطريقة تتناسب مع تعقيد ىذه المسائؿ
بتسريع االستيطاف في القدس المحتمة مف  "إسرائيؿ"بتوترات حدثت أخيرًا وخصوصًا بعد قرار  وأقر كيري،
وجعمتيـ  "مف دوف شؾ فإف المستوطنات ىزت رؤية الناس"حدة سكنية. وقاؿ كيري و  1500خالؿ بناء 

الالزمة ليذه ". غير أنو دعا إلى ترؾ الفرصة "جاديف أـ ال"يتساءلوف عما إذا كاف المتفاوضوف 
 ."إننا جميعًا بحاجة إلى أف نعطي ىذه المفاوضات الفرصة التي تحتاج إلييا". وقاؿ "المفاوضات

 
 8973في حرب  أنقذتياالواليات المتحدة  أن "إسرائيل"تدرك  أنكيسنجر يريد  "ىآرتس": .50

 األميركيمقتطفات مف لقاء غير عادي مع وزير الخارجية  اإلسرائيميةنشرت صحيفة "ىآرتس"  أبيب:تؿ 
تحت عنواف "الحرب التي ال مفر منيا"  إسرائيميىنري كيسنجر الذي شارؾ في برنامج تمفزيوني وثائقي 

. وجاء في ىذه المقتطفات كما رواىا مراسميا عمير 1973لحرب رمضاف العاـ  األربعيفلؾ في الذكرى وذ
 اوريف ما يمي:

مف فيتناـ واالنزالؽ في أزمة ووترغيت،  األميركي، فقد كاف بداية االنسحاب باإلحداثمميئا  1983كاف عاـ 
، إسرائيميةتطمؽ مبادرة سالـ مصرية  أفوف السابؽ( نيكس األميركي)الرئيس  إدارةوفي ىذا العاـ قررت 

 .إسرائيؿ( في أكتوبر) األوؿتشريف  30ولكف ليس قبؿ انتخابات الكنيست المقررة في 
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قاؿ كيسنجر "بالنسبة لنا ممف ييتموف بالسياسة الخارجية، كنا نواجو مشكمة فيتناـ، والتحدي الصيني، و 
تئف تحت  األميركيةفي وقت كانت الرئاسة  اإلسرائيميةبية والحرب الباردة مع روسيا، وفوؽ ىذا الحرب العر 

 التحقيؽ". إجراءاتبداية 
حدود  أراضيعمى االنسحاب مف كؿ  إسرائيؿتحاشي الحرب بموافقة  باإلمكافكاف  إذاوردا عمى سؤاؿ عما 

 إشارة أيلدينا  . ولـ تكفأصيالاالقتراح  إذاكما اقترح السادات؟ قاؿ "لـ تكف لدينا وسيمة لمعرفة ما  1967
، بوجود انتشار آنئذلف تنظر في ىذا في الظروؼ الراىنة  إسرائيؿ أفباف سوريا توافؽ عميو، وكنا واثقيف 

 إلىنحولو  أفسوفياتي عمى امتداد قناة السويس، وغزو سوريا لالردف. كاف ذلؾ مقترحا عاما، رغبنا في 
 تعريؼ االنسحاب عرضة لمبحث". ، بطريقة يظؿ فيياأخرىاقتراح مضاد لمعمؿ مرحمة بعد 

 4/88/1083القدس، القدس، 
 

 كي ُيمول تيويد القدسيثري أمر ": معاريف" .52
يمعب ثري ييودي أميركي دورًا مركزيًا في تعاظـ وتيرة عمميات التيويد التي تستيدؼ مدينة : صالح النعامي

تمويؿ عمميات التيويد التي تستيدؼ القدس المحتمة. ويبدي الممياردير أورفينغ ميسكوفيتش حماسًا كبيرًا ل
 البمدة القديمة ومحيط المسجد األقصى وبمدة سمواف.

وذكر موقع صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية أف ميسكوفيتش يقوـ بتحويؿ األمواؿ لصالح منظمة "عطيرات 
مة ومحيطيا، كوىنيـ"، الييودية المتطرفة، التي تتولى اإلشراؼ عمى تنفيذ مشاريع التيويد في البمدة القدي

 والتي يتزعميا الحاخاـ شمومو أفنيري، أبرز حاخامات مستوطنات الضفة الغربية.
الذي جمع ثروتو مف خالؿ إدارة صاالت قمار بالواليات -وأشار تقرير نشره الموقع إلى أف ميسكوفيتش 

يع التيويد بالبمدة يقـو بتحويؿ أمواؿ طائمة لمنظمة "عطيرات كوىنيـ" لتدشيف أكبر عدد مف مشار  -المتحدة
 القديمة، وفي بمدة "سمواف".

وحسب الموقع، فإف التبرعات التي قدميا ميسكوفيتش لعبت دورًا مركزيًا في تدشيف مستوطنة "مدينة داود"، 
 التي أقيمت في قمب "سمواف"، والتي حولت حياة الفمسطينييف في البمدة إلى جحيـ.

 3/88/1083الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 "إسرائيل"ستقيم شركة تابعة ليا في  "86-ف"أمنتجة طائرات  "مارتن لوكييد" .53
" أنيا ستقيـ 16 –أعمنت شركة "لوكييد مارتف" األميركية التي تصنع الطائرات المقاتمة "اؼ : )يو بي أي(

 شركة تابعة ليا في إسرائيؿ مف أجؿ توثيؽ التعاوف بينيا وبيف الصناعات العسكرية اإلسرائيمية.
حيفة "معاريؼ" أف مدير عاـ األنشطة الدولية لشركة "لوكييد مارتف"، باتريؾ دوير، الذي يزور وذكرت ص

إسرائيؿ حاليا،أعمف في نياية األسبوع الماضي عف الشركة األميركية العمالقة ستقيـ شركة تابعة ليا في 
 إسرائيؿ وستشغؿ مئات العامميف فييا.

عف نيتيا شراء شركات إسرائيمية ودمجيا في الشركة الجديدة التي وفي موازاة ذلؾ أعمنت الشركة األميركية 
 ستقيميا في إسرائيؿ، لكف ليس واضحا بعد أية شركات إسرائيمية تريد "لوكييد مارتف شراءىا.

ونقمت الصحيفة عف دوير قولو إف إقامة الشركة الجديدة في إسرائيؿ ستكوف عمى غرار شركات تابعة ليا 
ويعمؿ في إسرائيؿ فرع لشركة "لوكييد  عامؿ. 5000عالـ وبينيا بريطانيا، والتي تشغؿ في دوؿ قميمة في ال
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 –مارتف"، يديره العميد في االحتياط شيكي شيني، الذي يتوقع أف يتولى منصب رئيس شركة "لوكييد مارتف 
 إسرائيؿ".

 4/88/1083النيار، بيروت، 
 

 "اليولوكوست"موقع إلكتروني يعرض مبيعات من  .54
لإلعالنات التجارية عمى  "ئي باي"البريطانية أف موقع  "ميؿ اوف صنداي"ذكرت صحيفة : رويترز – لندف

مف تذكارات اليولوكوست النازي مف بينيا مالبس كاف يرتدييا  30اإلنترنت استبعد مف قوائـ مبيعاتو نحو 
 عمى الموقع. ضحايا معسكرات االعتقاؿ بعد أف اكتشؼ تحقيؽ أجرتو الصحيفة أنيا عرضت لمبيع

وقالت الصحيفة إف مراسمييا وجدوا مجموعة أشياء عمى الموقع خالؿ األسبوع األخير مف بينيا ما طرحو 
 البائعوف بوصفو زيا كاماًل كاف يرتديو خباز بولندي توفي أثناء وجوده في معسكر االعتقاؿ النازي اوشفيتز.

ف الموقع "ئي باي"وأضافت الصحيفة أنيا أخطرت موقع  تذكارًا مف البيع وعرض تقديـ ىبة  30استبعد  وا 
 ألؼ دوالرًا( لمؤسسة خيرية مالئمة. 40ألؼ جنييًا إسترلينيًا ) 25قيمتيا 

ونقوـ باستبعادىا وال  "ئي باي"نأسؼ جدا إلدراج ىذه المفردات ضمف قوائـ "في بياف "ئي باي"وقاؿ موقع 
ظفيف لإلشراؼ عمى موقعنا ونستخدـ أحدث نسمح بإدراج أشياء مف ىذا القبيؿ ونخصص آالؼ المو 

 "تكنولوجيا الكتشاؼ األشياء التي ال يجب عرضيا لمبيع
 4/88/1083الحياة، لندن، 

 
 مميون شاب عربي بال عمل 10 .55

يشعر مالييف الشباب العاطميف مف العمؿ في منطقة شماؿ أفريقيا والشرؽ : محمد الشرقي -الرباط 
واألزمة  "الربيع العربي"دي األوضاع االقتصادية التي رافقت تداعيات األوسط، بخيبة أمؿ كبيرة مف تر 

مميوف باحث  20االقتصادية في منطقة اليورو، وتداعياتيما السمبية عمى توفير فرص عمؿ جديدة لنحو 
 في المئة مف المجموع العالمي. 10عف عمؿ، يمثموف نحو 

و مميوف شخص مف الشباب المتعمميف انضموا إلى وأظيرت إحصاءات نشرىا البنؾ الدولي قبؿ أياـ، أف نح
صفوؼ العاطميف مف العمؿ خالؿ السنوات الثالث األخيرة التي شيدت فييا المنطقة العربية حراكًا اجتماعيًا 
كانت دوافعو اقتصادية في األساس، قبؿ أف تتحوؿ إلى صراعات سياسية وخالفات مذىبية أضرت 

الدولية إلى أف تراجع النمو االقتصادي إلى أقؿ مف ثالثة في المئة بتطمعات الشباب. وأشارت المؤسسة 
إضافة إلى األزمات السياسية األخرى، كانت مف العوامؿ المباشرة الرتفاع بطالة الشباب في المنطقة العربية 
خصوصًا في مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب واألردف. وتمثؿ سورية الحالة المأساوية في المنطقة 

 بسبب الخراب والدمار الذي طاليا وتسبب في تشريد المالييف.
أف بطالة الشباب في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا تقدر بنحو  "منظمة العمؿ الدولية"وأظير تقرير حديث لػ 

في المئة بالنسبة لمذيف تتراوح أعمارىـ بيف  12.6في المئة وىو ضعؼ المعدؿ الدولي المقدر بنحو  25
 .2012مميونًا عاـ  74ة، والذيف بمغ عددىـ سن 24و 15

مميوف شخص جديد مف دوف عمؿ العاـ الماضي، كانت حصة المنطقة العربية األكبر  4،2ومف بيف 
في مصر واألردف، وزاد العدد  3،5خصوصًا لدى فئة الشباب. وزادت البطالة سبعة في المئة في تونس و

 يف.ألؼ في السنتيف األخيرت 100في المغرب نحو 
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ووفؽ التقارير الدولية لـ تعد الشيادة الجامعية ضامنة لمعمؿ في المنطقة بسبب ضعؼ النمو االقتصادي 
وعدـ مالءمة أنظمة التعميـ حاجات سوؽ العمؿ، وانسداد األفؽ بالنسبة لمراغبيف في اليجرة بسبب األوضاع 

في  12عاني بدورىا بطالة تقدر بنحو االقتصادية غير المشجعة في دوؿ االتحاد األوروبي القريبة التي ت
يطاليا.  المئة، وتتجاوز ىذه النسبة في إسبانيا واليوناف وا 

وكانت دوؿ االتحاد األوروبي قبؿ األزمة تستقطب سنويًا نحو نصؼ مميوف مياجر خصوصًا مف شماؿ 
 أفريقيا، قبؿ أف تتحوؿ اليجرة إلى مأساة إنسانية مطروحة عمى القمة األوروبية.

برت منظمة العمؿ أف األزمات السياسية واالجتماعية في المنطقة العربية، ساعدت سمبًا في زيادة أعداد واعت
العاطميف الشباب، بنسب تجاوزت المعدالت الدولية المسجمة، ما يستدعي البحث عف صيغ جديدة لمحد مف 

شة في المنطقة بسبب ضغط النمو تفاقـ مشكمة بطالة الشباب، التي تعتبر قنبمة موقوتة قد تأـز األوضاع الي
 الديموغرافي.

وعمى رغـ إنفاؽ المنطقة عشرات بالييف الدوالرات سنويًا عمى التربية والتعميـ، وتسخير نحو ستة في المئة 
عداد المقررات والمدرسيف، فاف معدالت البطالة  مف مجموع الناتج اإلجمالي عمى بناء المدارس والجامعات وا 

في المئة سنويًا منذ عقد عمى األقؿ، ويكاد ال يخمو بيت عربي مف وجود عاطؿ مف تتزايد بنحو خمسة 
 العمؿ، وترتفع النسب بارتفاع المستوى التعميمي.

 4/88/1083الحياة، لندن، 
 

  مميار دوالر خسائر الصناعة السورية  1.1 .56
شيرًا مف  31ة نتيجة أعمف وزير الصناعة السوري كماؿ الديف طعمة أف خسائر الصناعة السوري: أ ؼ ب

 القريبة مف السمطات. "الوطف"مميار دوالر، حسب ما نقمت عنو صحيفة  2،2النزاع، بمغت 
إف قيمة األضرار المباشرة وغير "وقاؿ الوزير خالؿ اجتماع مع مديري المؤسسات والشركات التابعة لموزارة: 

بداية األزمة ولغاية الشير الماضي بمغت  المباشرة التي لحقت بالقطاعيف العاـ والخاص )الصناعييف( منذ
 ."مميار دوالر( 2،2مميار ليرة ) 336حسب البيانات المتوافرة 

مميارات  106مميار ليرة، وأضرار القطاع العاـ نحو  230أف أضرار القطاع الخاص بمغت نحو "وأوضح 
عدـ القدرة عمى الوصوؿ  ، وأف ىذا الرقـ غير نيائي ويمكف أف يزيد بسبب"% مف اإلجمالي(68،5ليرة )

إلى بعض الشركات والمنشآت وتقدير األضرار بشكؿ واقعي، إلى جانب حساب بعض األضرار في شركات 
  ."القطاع العاـ حسب القيمة الدفترية، بينما القيمة الفعمية تتجاوز ذلؾ بكثير

 4/88/1083الخميج، الشارقة، 
 

 بين وعد بمفور واتفاق أوسمو .57
 سـد. عبد الستار قا

عاما والشعب الفمسطيني ومعو العرب والمسمموف يشتموف بمفور اإلنكميزي وحكومتو  96عمى مدى 
االستعمارية البغيضة بسبب وعده الذي قطعو لمييود بإقامة وطف قومي ليـ عمى أرض فمسطيف. بمفور 

سطيني ودفعو نحو لعيف، وكذلؾ كؿ الحكومات البريطانية المتعاقبة والتي تستمر بالتآمر عمى الشعب الفم
مزيد مف التنازالت لصالح الكياف الصييوني. لـ تتوقؼ بريطانيا عف االعتداء عمى الشعب الفمسطيني 
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والشعوب العربية عموما، وىي ما زالت األفعى السامة التي تدس أنفيا في كؿ صغيرة وكبيرة في المنطقة 
 .مف أجؿ إبقاء العرب ضعفاء غير قادريف عمى مواجية التحديات

لكف إذا قارنا بيف وعد بمفور واتفاؽ أوسمو نجد أف قياداتنا أجرمت أيضا بحؽ الشعب الفمسطيني، وربما 
 يكوف جرميا أشد وطأة مف جـر بمفور. وفيما يمي بعض المقارنة:

تحدث بمفور عف اإلقرار بالحقوؽ المدنية والدينية لمطوائؼ غير الييودية في فمسطيف. واتفاؽ أوسمو في  -1
 ره يعطي الفمسطينييف حؽ إدارة شؤوف الفمسطينييف في الضفة وغزة فقط، دوف أف يعطييـ سيادة.جوى
بمفور سمح بممارسة الحقوؽ الدينية، لكف أوسمو لـ يأت عمى ذكر ذلؾ، وواجو الفمسطينيوف صعوبات  -2

 المسجد.كبيرة في الوصوؿ إلى المسجد األقصى بعد أوسمو. ويحاوؿ الييود اآلف االستيالء عمى 
 لـ يذكر اتفاؽ أوسمو شيئا عف احتراـ األماكف المقدسة لممسمميف والمسيحييف. -3
بمفور لـ يجند الفمسطينييف ليكونوا وكالء أمنييف إلسرائيؿ، أما أوسمو فأضاؼ إلى قوة إسرائيؿ حراسا  -4

 جددا وىـ الفمسطينييف. حسب أوسمو، أصبح الفمسطيني حارسا عمى مممكة إسرائيؿ.
لـ يذكر بمفور التنسيؽ اإلداري والقانوني بيف الفمسطينييف والصياينة، لكف أوسمو نص عمى ىذا  -5

 التنسيؽ.
لـ ينص بمفور عمى أف األمف في فمسطيف بيد الصياينة، لكف أوسمو نص عمى أف األمف اإلجمالي في  -6

 بيد إسرائيؿ. 67األراضي المحتمة/
عتراؼ بحؽ الييود في فمسطيف، لكف الفمسطينييف اعترفوا في أوسمو لـ يطمب بمفور مف الفمسطينييف اال -7

 بإسرائيؿ ومنحوىا الصبغة القانونية التي وقؼ العرب جميعا ضدىا في فترة مف الزمف.
لـ يخرج الشعب الفمسطيني محتفال ب بمفور، لكف قيادة الشعب الفمسطيني طمبت مف الشعب االحتفاؿ  -8

 ىي اإلنجازات المذكورة أعاله.باإلنجازات التي حققتيا، و 
 فمف الذي يستحؽ المعنة؟ يبدو أف بمفور مسكيف مقارنة بقيادات الشعب الفمسطيني.

 3/88/1083المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 المقاومة: رحمة العودة لالبن الضال ومحورحماس  .58
 األميف إبراىيـ

مساءلة داخميا، وبيف قواعدىا. وما سيدور مف لحظة المواجية األىـّ. ىذه المرة ال« حماس»تقترب حركة 
داخؿ الحركة الفمسطينية األكثر تأثيرًا في تاريخ المقاومة الفمسطينية المعاصرة، سيستمر لوقت طويؿ، 
وستكوف لو أوجو عدة، مف العقائدي والفقيي والديني، إلى السياسي والتكتيكي، إلى التنظيمي واإلطار 

ة النتظار نتائج سريعة جدًا، باعتبار أف التحّوؿ الواقعي سينعكس اآلف القيادي. وقد ال تكوف ىناؾ حاج
 عمى صعيد الموقؼ السياسي لمحركة مف أزمات المنطقة.

، أو في ما يتعمؽ «اإلخواف المسمميف»كثيرة، سواء في ما خّصيا كجزء مف تنظيـ « حماس»أولويات 
فمسطيني، أو طرفًا رئيسيًا وفاعاًل بيف فمسطينيي بكونيا حركة مقاومة، أو شريكًا في إدارة شؤوف الشعب ال

في مصر، وتداعيات الحدث « اإلخواف»الشتات. وما يدىميا اآلف ىو نتائج االنقالب الذي أصاب حكـ 
ىناؾ عمى حكـ الجماعة ونفوذىا في السوداف وتونس وليبيا، إضافة إلى انعكاس كؿ ذلؾ عمى موقع 

 مف العراؽ إلى سوريا ولبناف. في أزمات كثيرة التعقيد،« اإلخواف»
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عادة توصيؼ خصومات أخرى عمى  األولويات فرضت عمى الحركة تظيير خصومات أساسية أو رئيسية، وا 
أنيا ثانوية ويمكف دفعيا إلى أسفؿ في سّمـ األولويات. لكف الذي يقدر عمى حسـ الصورة اليوـ ىو الدور 

 -ركزي لحمؼ المتضرريف مف المحور األمريكي نفسيا لمقياـ بو: المنسؽ الم« حماس»الذي ترّشح 
اإلسرائيمي والذي يضـ في جنباتو األردف ودولة اإلمارات العربية وقسمًا مف التيارات السمفية  -السعودي 

 الدعوية والجيادية الناشطة في أكثر مف مكاف.
ؿ القوؿ إف عمى ما تقـو بو اآلف. ىي تفضّ « المراجعة»ترغب في إطالؽ وصؼ « حماس»ال يبدو أف 

تطورات كبيرة حصمت تفرض قراءة سياسية جديدة، وتفرض، بالتالي، تحديد وجية، وصياغة تحالفات 
جديدة. والحركة، ىنا، ال تّدعي أنيا تسعى إلى دور مركزي في كؿ األمكنة. ىي تعرؼ تمامًا أف موقعيا 

أف موقعيا الرئيسي في المحور  الذي كاف مركزيًا وخسرتو ضمف محور المقاومة، ال يمكف أف يعّوض. كما
، ليس ىو الدور المركزي. ما يعني أنيا تحاوؿ صياغة موقع يحفظ ليا «اإلخواف»اآلخر الداعـ لحكـ 

 ىوامشيا ويسمح ليا بتجديد التواصؿ والتعاوف والتفاعؿ مع الجميع.
العربي والصحوة الربيع »بأف القراءة الجديدة تحتـ القوؿ إف « حماس»في ىذا السياؽ، يعتقدوف في 

صحيح أف األمريكييف، ومعيـ «. اإلسالمية تركا آثارًا سمبية كبيرة عمى محوري المقاومة ودوؿ االعتداؿ
سرائيؿ، خسروا مصر حسني مبارؾ، لكف محور المقاومة خسر استقرار سوريا، ولـ يربح مصر  السعودية وا 

تركيا في سوريا، إلى حزب اهلل في سوريا، إلى الجديدة. واضطّرت قوى مركزية إلى التوّرط بما أتعبيا، مف 
ضوء االنقالب المنّظـ الذي حصؿ في مصر بقيادة »التي تناقش وضعيا اآلف في « اإلخواف»كؿ حركة 
 «.السعودية

تعتبر، بصراحة، أف السعودية تمّثؿ اليوـ رأس حربة المشروع المناىض ليا. وىي ترى أف « حماس»
األمريكييف واإلسرائيمييف يضـ اإلمارات العربية واألردف وقوى سمفية، وىو المممكة توّرطت في تحالؼ مع 

في مصر، إلى « اإلخواف»ضد حكـ « االنقالب»مشروع يريد إقصاء كؿ اآلخريف، بدءًا مف تمويؿ وتنظيـ 
اإلعداد النقالب آخر في قطاع غزة، إلى السعي الى إطاحة النظاـ في سوريا، إلى محاصرة إيراف ودفعيا 

ضعافو. وترى إ أف السعودية « حماس»لى مواجية مع أمريكا، إلى الحممة عمى حزب اهلل بغية محاصرتو وا 
، ولذلؾ عادت لتواجو قطر وتركيا وعواصـ عربية وخميجية أخرى، «القائد األوحد»تتصرؼ عمى أنيا 

 ف يريد اآلتي:وبالتالي فإف الحركة تعتقد بأف المحور الذي تمعب السعودية دورًا محوريًا فيو اآل
 تثبيت االنقالب في مصر والسعي إلى توجيو ضربة لحماس في قطاع غزة. -
 شف حرب بال ىوادة إلسقاط حكـ الرئيس بشار األسد. -
 محاصرة حزب اهلل في لبناف تمييدًا لشف حرب ضده مف قبؿ كؿ خصومو. -
 ـ اإلسالمي في إيراف.التحريض ضد إيراف، ودفع الغرب إلى مواجية مباشرة ىدفيا ضرب النظا -
ونفوذىا في كؿ العالـ العربي، وتعزيز دور التيارات « اإلخواف المسمميف»القضاء عمى وجود حركة  -

 السمفية التي تقوـ بأعماؿ منافية لإلسالـ وقيمو.
بأنيا أماـ ميمة مركزية، فييا نقاش عميؽ مستمر مع إيراف، « حماس»، تشعر «القراءة»بناًء عمى ىذه 

مف اليجوـ السعودي. والحركة تدرس األمر مف « حمؼ المتضرريف»وضع استراتيجية جديدة لتنظيـ بغية 
زاوية أف في مقدورىا لعب دور مركزي في التقريب بيف إيراف مف جية، وتركيا وقطر مف جية ثانية، في 

في سوريا مف جية  مقابؿ أف تسعى إيراف إلى لعب دور داعـ لمتقارب بينيا مف جية وبيف حزب اهلل والنظاـ
 ثانية.
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وبحسب األجواء لدى قيادة حماس، فإف تقدمًا كبيرًا حصؿ عمى صعيد تحسيف العالقة مع إيراف، وقد 
استؤنؼ الدعـ اإليراني لكتائب عز الديف القساـ ولحكومة إسماعيؿ ىنية قبؿ فترة بعدما أدى توقفو إلى 

لى ت وقؼ مساعدات كانت تقدميا حكومة ىنية في صعوبات كبيرة واجيت الجناح العسكري لمحركة، وا 
مجاالت مختمفة، كذلؾ استؤنؼ التواصؿ عمى صعيد ممفات أكثر سخونة، مف العراؽ إلى سوريا إلى 

 المخيمات الفمسطينية.
ميتمة كثيرًا بدفع القطرييف واألتراؾ نحو تفعيؿ العالقة مع إيراف، وتسعى إلى بناء تفاىمات ال « حماس»

افة بخطوات سريعة أو حاسمة بالنسبة إلى الممؼ السوري. لكف الحركة تعرؼ، كما تركيا تمـز األطراؼ ك
وقطر، أف إيراف التي تمتمؾ استراتيجية خاصة في المنطقة، تعّوؿ كثيرًا عمى تحّوؿ في السياسة التركية 

الؿ أمور ، بنفسيا، بدور إضافي في سوريا مف خ«حماس»والقطرية إزاء سوريا. وىي ترغب في أف تقـو 
 كثيرة.

في تركيا وقطر إشارات عمالنية وخطوات ربما لـ تظير كميا إلى العمف بعد، لكنيا تدؿ عمى تحّوؿ في فيـ 
قرار ضمني بفشؿ مشروع  تركيا وقطر لكؿ التطورات الحاصمة في الممؼ السوري خالؿ السنة األخيرة، وا 

فوذ المتعاظـ لمسعودية ولمجماعات الوىابية إسقاط الرئيس بشار األسد، وكذلؾ خشية تركيا وقطر مف الن
 المتصمة بيا، في قمب قوى المعارضة السورية، السياسية منيا والمسمحة.

تقدـ مقبوؿ. تقوؿ قيادة الحركة اليوـ، بعد عاميف ونصؼ عمى األزمة، إّف اليدؼ األمريكي « حماس»لدى 
س تمبية طموحات الشعب السوري أو دعـ اإلسرائيمي مف الحممة عمى النظاـ في سوريا لي -السعودي  -

طاحة  مسيرة اإلصالحات، بؿ إطاحة حكـ يدعـ تيارات إسالمية مناىضة لمفكر الوىابي والفكر التكفيري وا 
اإلشارة مف جديد إلى أف النظاـ في سوريا قّدـ ليا دعمًا « حماس»حكـ يدعـ قوى المقاومة. وىنا ال تفوت 

 لـ تقدمو أي دولة عربية.
ليستا في إسقاط « اإلخواف المسمميف»تقوؿ لقواعدىا إف مصمحة المقاومة في فمسطيف، ومصمحة  الحركة

ف كؿ نقاش حوؿ توصيؼ النظاـ حاليًا ليس أولوية وليس ممزمًا ألحد، وخصوصًا  النظاـ السوري، وا 
ف مصمحة فمسطيف والمقاومة في فمسطيف ىي في تعزيز العالقة مع إيراف وحزب اهلل«حماس»لػ  وقوى ، وا 

المقاومة في المنطقة. وبالتالي فإف الحركة تمارس دورًا خاصًا عمى صعيد احتواء مجموعات مقاتمة في 
سوريا تضـ مقاتميف محسوبيف عمييا، وكذلؾ لعب دور خاص لتحييد المخيمات الفمسطينية في سوريا ولبناف 

ف مف واجبيا العمؿ عمى تعزيز الحوار والت واصؿ مع كؿ األطراؼ الفاعمة في ىذا عف األزمات القائمة، وا 
 المحور.

ثّمة تغييرات كبيرة حصمت عمى الصعيد «. حماس»اليوـ يدور نقاش كبير داخؿ األطر القيادية في 
التنظيمي وعمى صعيد آلية اتخاذ القرار في الييئات القيادية المركزية، ونقاش واضح حوؿ مكاف وجود 

 طريقة التعامؿ مع عواصـ مثؿ القاىرة والخرطوـ وبيروت ودمشؽ. رئيس الحركة والقيادات البارزة، وحوؿ
خالؿ حكميـ في مصر، وحوؿ « اإلخواف»اليوـ يدور نقاش واسع داخؿ الحركة حوؿ األخطاء التي ارتكبيا 

مراجعة السياسة العامة ليذا التيار خالؿ العاميف الماضييف، وثّمة نقاش إضافي يخص القوى الجيادية في 
يفية ضماف مسار سياسي وتنظيمي ال يجعؿ الجناح العسكري رىينة أي تطور سياسي مفاجئ. الحركة وك

 لكف أىـ ما يدور في أروقة حماس ىو: كيؼ تعود حركة مقاومة، وفقط مقاومة؟!
، ولو مع صياغة جديدة لمعالقة معيا. ولدى حزب اهلل قرار مركزي بالتعاوف «حماس»في إيراف، ترحيب بػ

رة وكؿ الثقة، لكف وفؽ ِعبر المرحمة الماضية. وفي سوريا، رغبة في انتظار رسائؿ جدية واستعادة الحرا
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وعمالنية مف جانب الحركة، تساعد النظاـ عمى استئناؼ العالقة. أما في فمسطيف، فثّمة مخاوؼ مف 
مقاومة، مغامرات ليست مجيولة األب، قد تقود إلى حرب أىمية فمسطينية، يكوف ىدفيا توجيو ضربة إلى ال

 وتغطية المساعي األمريكية لفرض تسوية تقضي عمى ما تبّقى مف فمسطيف.
 4/88/1083األخبار، بيروت، 
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 حنيف زعبي
خرجت الناصرة مف ىذه االنتخابات بنتيجة تاريخية تمثؿ انتياء حقبة وابتداء أخرى. ومسؤولية البدايات أكبر 

يايات. ىنا ال بد مف القوؿ إف االنتخابات مف ورائنا، وعمى الجميع احتراـ نتائجيا وأخطر مف مسؤولية الن
 وتينئة الرئيس المنتخب، متمنيف لو النجاح.

عقود،  4وقد قررت الناصرة أنيا تريد أف تنيي حقبة ساد بيا ممارسة وخطابا غير نقدييف لسمطة دامت 
مدارس، وال في الشوارع وأزقة السوؽ واألحياء المنسية، سمطة ال ترى ما يحدث داخؿ األحياء، وال داخؿ ال

وىي جميعيا منسية دوف استثناء. سمطة تعتمد عمى بيوت منغمقة عمى ذاتيا، ومكاتب مغمقة، ومصالح 
مغمقة عمى نفسيا. إزاء ذلؾ نتجت حركة احتجاج عفوية، مفتوحة عمى كؿ شيء، قابمة لتمقؼ مف يستطيع 

 تت مجتمع وغيبت مدينة."تخميصيا" مف أسر سمطة فت
وصّوت النصراويات والنصراويوف، "تصويتا احتجاجيا"، ضد شخص ال يريدونو، وضد نيج ال يريدونو، ولـ 
تكف أسئمة االنتخابات تدور حوؿ "ماذا نريد" و"مف ىو األفضؿ لمناصرة"، وبقيت ىذه األسئمة بحاجة لمف 

 يحمميا، ولمف يتحمؿ مسؤوليتيا. 
حتاج لحركة احتجاج فقط، بؿ تحتاج، أساًسا، لحركة تغيير حقيقي، تغيير في المفاىيـ لكف الناصرة ال ت

وليس في السمطة فقط، في العقوؿ والنفوس وليس في الوظائؼ والمشاريع فقط. في البنية الذىنية والوجدانية 
 التي مزقت مدنية المدينة، وحولتيا لكتؿ مف الفئويات والحسابات الطائفية.

 تحتاج لعفوية، بؿ تحتاج لرؤية وإلستراتيجية، ولتخطيط ولمشاريع مدروسة، ولمف يرجح العممية والمدينة ال
والكفاءات في طريقة إدارة البمد وقيادتيا، ويربطيا بمكانتيا السياسية والمدنية. أىالي الناصرة بحاجة لمف 

  تآكؿ ضمف واقع غير ودود.يحقؽ طموحاتيـ، ولمف يبني ليـ طموحاتيـ، ولمف يرد ليـ أحالميـ عندما ت
"القائمة األىمية" كانت الوحيدة التي خرجت مف مناخ احتجاجي سائد، وطالبت بالمزيد، وأعادت ترميـ 
طموحات تستحقيا مدينة بحجـ الناصرة، وطرحت أسئمة تضع تصورا لممطموب، وال تكتفي باالحتجاج مف 

ي مجتمع نريد"، و "أي قيادة نريد"، ىي أسئمة حممناىا الوضع القائـ. "أي مدينة نريد"، "أي ناصرة نريد"، "أ
 خالؿ االنتخابات وأجبنا عمييا، ولـ ينتو دورىا بعد، بؿ عمينا أف نستمر في نحمميا إلى ما بعد االنتخابات.

طارا واضحيف لخطاب جديد، لو مف الشجاعة ومف  قرأت "القائمة األىمية" احتياج المدينة، وبنت أفقا وا 
ا يجعمو يكشؼ عما حاولت اطراؼ ليا مصمحة تغطيتو: التصويت اليوياتي. حيث لـ تفشؿ المسؤولية م

السمطة السابقة في خطاب التحديث العمراني فقط، بؿ فشمت في مشروع الحداثة األساسي، خمؽ ىوية 
اؼ قومية عصرية في أكبر "مدينة" عربية بقيت لنا في وطننا. وكاف ليذا الخطاب الذي جير الطوائؼ ألىد

سياسية، تأثير كبير عمى نمط التصويت االحتجاجي، وكاف واضحا مف أطفاؿ المدارس صفوؼ الرابع 
والخامس والسادس الذيف بكوا "طابيف" عمى مقاعدىـ الدراسية ) فقط ىذا المنظر كفيؿ بأف يرسـ لنا حجـ 

طريقيا إلى البموغ( أف مأساتنا، ومقدار ما نيدـ مف أجياؿ. نحف ال نربي أجياال، نحف نيدميا وىي في 
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القضية تتعدى عدـ فوز رئيس بمدية، وتتعدى خسارة سمطة، بؿ ىي خسارة بمد. ىنالؾ مف يشعر، أنو خسر 
البمد بخسارتو لمسمطة، ىنالؾ مف يشعر أف انتماءه ىو لسمطة وليس لبمد وليس لشعب، ىنالؾ مف يشعر أف 

ىـ واألخطر، أف ىنالؾ مف أسس لذلؾ، ىنالؾ مف عالقتو بالبمد وبشعبو تمر عبر عالقتو بالسمطة. واأل
 استفاد مف ذلؾ. 

وحده الخطاب الذي يكشؼ حجـ مأساتنا، دوف أف يستنكؼ ودوف أف يعتكؼ، ودوف أف يضعؼ مف اإلشارة 
 -أخطر بكثير مف الفساد اإلداري نعـ جرائـ، وجرائـ إفساد الشعوب والمجتمعات- لممسؤوؿ عف ىذه الجرائـ

 ذي يستحؽ أف يبني ألي تغيير منشود. ىو الخطاب ال
لقد كنا الوحيديف الذيف حممنا مسؤولية فضح فساد السمطة السابقة، وفضح صناعة الطائفية واستغالليا 
سياسيا، ودورنا الحقيقي اآلف ىو أف نستمر فيما بدأناه وجعؿ خطاب التغيير ىو الخطاب المييمف حتى بعد 

امجا واقعيا شامال ومتميزا، ودورنا ىو أف يكوف ىذا البرنامج بوصمة لنا في انتياء االنتخابات. لقد طرحنا برن
 المجمس البمدي، بغض النظر عف موقعنا فيو.

قوى التغيير الحقيقية، تقؼ اآلف أماـ مسؤوليتيا، أينما كانت، في السمطة أـ في المعارضة، ومسؤوليتيا ىي 
ؼ عف السمطة، وأال تتعالى عمييا، "خوفا مف أف نتوسخ"، أوال في أف تكوف أمينة لخطابيا. عمييا أال تستنك

وىو ادعاء يحمؿ انعداـ ثقة، أكثر بكثير مما يحمؿ مف المسؤولية. وعمييا أال تخاؼ أيضا مف المعارضة. 
في الحالتيف، وضمف أجواء العفوية والبركة ، حيث المدروس والمخطط ىو فقط المصالح الخفية، تقؼ 

  كيمة الترشيد الرائدة، سواء كاف ترشيد السمطة أو ترشيد المعارضة."القائمة األىمية" كو 
و"القائمة األىمية" تقؼ أماـ امتحاف آخر، ليس أقؿ أىمية، وىو أف تعرؼ كيؼ تتواصؿ مع أولئؾ 
الميمشيف الذيف يحمموف خطابا يتراوح بيف اإلحباط والخالص، أف تعرؼ كيؼ تتواصؿ مع تيارات بشرية 

 فات المناخ السائد الذي خمفيا النظاـ القديـ. غير محصنة مف آ
ىذا ىو دورنا، كقائمة أىمية، وكغيوريف عمى مصمحة شعبنا والناصرة، وغيرتنا ليست موسمية، وليست 

 مؤقتة، بؿ ىي حقيقية وأصيمة كأصالة شعبنا، وشامخة كطموحو.
 1/88/1083، 48عرب 
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 أمير أورف
اإلسرائيمي بصفتو ظاىرة سياسية، عمى أثر الربيع العربي، قد يحيف موعده آخر االمر  تأخر مجيء الربيع

. والرجؿ المفتاح ىو باراؾ اوباما. إف زمنو المجدي باعتباره رئيسا قادرا عمى فرض ارادتو 2014في صيؼ 
 سينفد بعد سنة بالضبط، حينما تبدأ المنافسة في ترشح الحزبيف لمرئاسة.

في االشير القريبة في الوساطة بيف بنياميف نتنياىو ومحمود عباس قد ال يحدث أبدًا. إف ما لف يحدث 
وسيتبيف في غضوف نصؼ سنة أف أي ازمة ستحدث في إسرائيؿ ستكوف خارجية، مع االدارة األمريكية ألف 

و داخمية، نتنياىو لف يفي بنصيبو مف صفقة الحمب مع واشنطف )فالبقرة ُترضع بشرط أال يرفسيا العجؿ(، أ
 بسبب مسودة اتفاؽ مع الفمسطينييف.

في كؿ واحدة مف الحالتيف مع صمة أو دوف صمة بمحاكمة افيغدور ليبرماف، ستقوى الضغوط لحؿ الحكومة 
وتقديـ موعد انتخابات الكنيست. ونتنياىو أسير لميميف االستيطاني في الميكود وفي الخارج؛ وليذا فضؿ 
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معارضتو في وسط ما، فضمو عمى تجميد البناء في المناطؽ الذي ُيغضب االفراج عف سجناء ال تنحصر 
 المستوطنيف ومساعدييـ.

يستطيع بنياميف نتنياىو مف جية دستورية أف ُينتخب مرة اخرى دوف قيد ألف قيد السنوات السبع لواليتو الذي 
و. لكف قوتو قد استُنفدت مف كاف موجودا في قانوف االنتخاب المباشر لرئاسة الوزراء ُألغي مع القانوف كم

جية سياسية وىكذا فانو حتى لو فاز مرة اخرى برئاسة الميكود، وىو شيء ليس مؤكدا، فانو لف يؤثر في 
 اتجاه السفر، بؿ سيكوف سائؽ حافمة فقط.

في االنتخابات القادمة ستتاح فرصة لمؿء الفراغ بمركز المشيد السياسي ولمعدوؿ باتجاه سير السياسة 
ائيمية القاتؿ في مكانو. إف ازدياد الميكود تطرفا وازدياد إسرائيؿ بيتنا صغرا وحرب الجميع لمجميع في اإلسر 

شاس واخراج اليواء مف فقاعة يوجد مستقبؿ يمكف أف يزيد في الشوؽ الى بديؿ جريء والى سعي الى إنياء 
 الصراع مع الجيراف.

وبيف االفعاؿ غير بعيدة: ُيحتاج الى اعادة تنظيـ لكسر يبقى ىذا الى اآلف مجرد كالـ، لكف المسافة بينو 
الجمود، والى جبية انقاذ مف نتنياىو وآسريو تؤلؼ بيف رجاؿ أمف انتيت فترة تبريدىـ )يوفاؿ ديسكف ومئير 
دغاف وغابي اشكنازي، سيشوش التحقيؽ في قضية ىرباز عمى ذلؾ، لكف اىود اولمرت ونتنياىو وليبرماف 

ُتخبوا في حيف كانوا متيميف بقضايا أخطر وعاموس يادليف(، واىتماـ بقضايا المجتمع شغموا مناصب وان
واالقتصاد )موشيو كحموف(، وساسة ذوي خبرة أخرجوا أنفسيـ مف الكنيست الحالية )روني بار أوف وداف 

 مريدور(. ومف الطبيعي أف تشمؿ ىذه الجبية ايضا تسيبي لفني وحركتيا.
القائمة يوجد مف يأمموف وُيجيدوف أنفسيـ في التعبير عف أمميـ لدى االشخاص بيف المذكوريف في ىذه 

الصحيحيف أف ُيجعؿ عمى رأس ىذه القائمة شمعوف بيرس الذي تنتيي واليتو لمرئاسة في تموز. وقد طاب 
قائمة لبيرس في االنتخابات السابقة أف يراودوه ولـ يسارع الى طي اقتراح أف يستقيؿ مف الرئاسة وأف يقود 

حزبية مع شيمي يحيموفيتش في المكاف الثاني ولفني في المكاف الثالث، وحاولت لفني أف تدفع بالفكرة الى 
األماـ؛ وأصرت يحيموفيتش عمى الرئاسة. لكف الوضع مختمؼ اآلف، فيو ليس رئيسا يستقيؿ لمعودة الى 

ؽ نافوف الذي تحدى بيريز لكنو السياسة، وليس خارجا جديدا مف الرئاسة يتميى لحظة بوىـ ِبكر )اسح
 انسحب(، بؿ ىو رئيس متقاعد ُيجند نفسو لجيد أخير.

منذ نشأت الدولة ُشمؿ بيريز عمى الدواـ في مجموعة الحاصميف عمى أجورىا إذ كاف عامال في وزارة الدفاع 
لحزبية مف وعضو كنيست ووزيرا ورئيس وزراء ورئيسا. وليست بطالة المتقاعد لو. وىو سيغمؽ القائمة ا

كالعادة. ومف القاسي جدا أف نتوقع منو أف يحكـ سيجري تنافس داخمي في  120المكاف االوؿ ال المكاف الػ 
الرئاسة الفعمية لكنو يستطيع باعتباره قائد فريؽ وشريكا كبيرا أف يمقي في كفة الميزاف شأنو في الداخؿ 

 ناريو؟ ذلؾ متعمؽ برئيسيف: بيريز واوباما.والخارج في وقت قرار حاسـ مصيري. وىؿ سيتحقؽ ىذا السي
 3/88/1083ىآرتس 
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وزير خارجية بريطانيا األسبؽ جاؾ سترو قاؿ في حوار ديبموماسي داخؿ مجمس العموـ إف األمواؿ غير 
متحدة تستعمؿ لمسيطرة عمى السياسة الخارجية األميركية، المحدودة المتوافرة لموبي إسرائيؿ في الواليات ال

 في الدفاع عف إسرائيؿ.« المحرقة»واتيـ ألمانيا بعقدة 
سترو قاؿ الحقيقة وال شيء غير الحقيقة، وىو ال يعتـز العودة إلى البرلماف في االنتخابات المقبمة لذلؾ فيو 

ية والميكودية األميركية عميو متوقعة اختار منيا حر مف الضغوط في قوليا. وكانت ردود الفعؿ اإلسرائيم
 «.ال شيء مشروعًا في إىانة ال سامية»فقد كاف « كومنتري»عنواف مقاؿ في مجمة 

إذا كاف ما قاؿ سترو إىانة ال سامية فأنا أكرره ىنا ألنني أراه الحقيقة، وىي كممة تذكرني بشيء في 
موماسية العامة واليجرة )الييودية( التي رأسيا المستوطف يولي السياسة اإلسرائيمية فيناؾ اآلف وزارة الديب

 «.أمة حقيرة»أدلستيف، وىو عضو كنيست قاؿ يومًا إف العرب 
« شرح»فبعضيـ دعاة سالـ بامتياز، ولكف أقوؿ إف ىدؼ ىذه الوزارة، ىو « أمة حقيرة»لف أقوؿ إف الييود 

ارتييد واالحتالؿ والتدمير والتشريد. وكممة شرح بالعبرية السياسة اإلسرائيمية، أي شرح سياسة الجريمة واألب
 المستقبمية لجورج أورويؿ.« 1984»في رواية « وزارة الحقيقة»ما ذكرني بػ  Hasbaraىي 

ىو لف يفعؿ ألف العالـ كمو ضد إسرائيؿ، باستثناء أعضاء الكونغرس الذيف اشتراىـ الموبي، وحركة 
( تمؼ العالـ مف الجامعات األميركية والكنائس BDS« )قبة اسرائيؿالمقاطعة وسحب االستثمارات ومعا»

 الكبرى إلى االتحاد األوروبي، وحتى الشرؽ األقصى حيث ال تجد إسرائيؿ حميفًا واحدًا.
( التي تمتيف التشيير بكؿ مف فضح جرائـ إسرائيؿ أصدرت أخيرًا ADLرابطة مكافحة التشيير بالييود )

التقرير يستحؽ أف «. 2013ر جماعات معادية إلسرائيؿ في الواليات المتحدة سنة أىـ عش»تقريرًا عنوانو 
 يترجـ كاماًل إلى العربية ويوزع، مع رجاء أف يساعد العرب األميركيوف وغيرىـ مف ىذه الجماعات.

 في ىذه العجالة ال أستطيع غير االختصار إلى درجة االكتفاء بعناويف وىكذا:
نياء العنصرية )أو آنسر(، وىي تعارض إسرائيؿ وحروب أميركا ويغمب اعمموا اآلف لوقؼ الح - رب وا 

 عمييا العنصر النسائي.
 المسمموف األميركيوف مف أجؿ فمسطيف، وليا ألوؼ االتباع عمى اإلنترنت. -
 كود بنؾ )الشيفرة بالموف الزىري( نساء مف أجؿ السالـ، وىذه مقرىا واشنطف وليا ألوؼ االتباع. -
ء السبيؿ في أميركا الشمالية، وىي بيف أقدـ الجماعات وأكثرىا نشاطًا، وتؤيدىا جماعات مسيحية أصدقا -

 ميمة.
 لو كانت أميركا تعرؼ/ مجمس المصمحة الوطنية، وىذا يديره دعاة سالـ أميركيوف بارزوف. -
 إسرائيؿ. أصوات ييودية مف أجؿ السالـ، وأكثر أعضائيا مف دعاة السالـ الييود وتؤيد مقاطعة -
مجمس الشؤوف العامة اإلسالمي، وىذا نشط وناجح إلى درجة أنو يتعرض لحمالت مستمرة مف عصابة  -

 إسرائيؿ.
نوتري كاترا وىي جماعة ييودية نشطة جدًا يرأسيا الحاخاـ موشي بيريؾ، وأعضاؤىا مف غالة  -

 األرثوذكس الييود المعاديف إلسرائيؿ.
 ؤالء نشطوف في الجامعات األميركية ويسجموف نجاحات مستمرة.طالب لمعدالة في فمسطيف، وى -
الحممة األميركية إلنياء االحتالؿ اإلسرائيمي، واسميا يشرح عمميا، ومعو محاولة وقؼ المساعدات  -

 األميركية إلسرائيؿ.
 ؿ عمييا.أزعـ أف العالـ كمو أصبح ضد إسرائيؿ، والفضؿ في ذلؾ لحكومتيا اليمينية المتطرفة فأعماليا تد
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