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 هالوقت الحاضر غير ممكنبمصالحة ال ...المفاوضات دوف نتائ ال يوجد شيا عم  األرض و : عباس 0

قاؿ الرئيس محمود عباس خالؿ اجتماع المجمس االستشاري لحركة فتح في مقر الرئاسة براـ اهلل، : راـ اهلل
ف ادعاءاتيا  020إف إسرائيؿ تجني  ،حدأمس األ مميوف دوالر سنويا مف استثمارىا لألغوار الفمسطينية، وا 

 .بالسيطرة عمى األغوار لدوافع أمنية كاذبة
المفاوضات أكد الرئيس انو "ال يوجد شيء عمى األرض ربما يكوف ىناؾ بعض التوترات في القريب  وحوؿ

رجنا األسرى وغير قادريف عمى تحمؿ ىذا ولذلؾ نزيد االستيطاف، والسبب فييا أف إسرائيؿ تقوؿ، نحف أخ
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يعني أنيـ ىـ مف ربط االستيطاف باألسرى، ىذه المعادلة قد تفجر الوضع، والمفاوضات ما زالت دوف 
 ."نتائج

وأضاؼ، اف االفراج عف أسرى )المؤبدات( ما قبؿ موسكو كاف مقابؿ "تجميد ذىابنا الى المنظمات الدولية 
جميعا دوف استثناء". وأضاؼ "أنو عندما يطمؽ سراح  104فترة ستة إلى تسعة أشير إذا خرج الػ خالؿ

أثناء الدفعة الثالثة أو الرابعة، سيذىبوف إلى بيوتيـ بجنسياتيـ، مشددا  104مف ضمف الػ 44أسرى أراضي 
وتحدثت إسرائيؿ عف عمى ضرورة احتفاظيـ بجنسياتيـ وأىمية أال تسقط عنيـ، منوىا إلى أنو إذا حصؿ 

 .اإلبعاد، فتكوف الصفقة انتيت ونذىب فورا إلى المنظمات الدولية
اف ما صدر مؤخرًا عف اسماعيؿ ىنية بشأف انياء االنقساـ "لـ يحمؿ اي شيء  عباسوعف المصالحة، قاؿ 

صر جديد" واعتبر اف "الحديث عف مصالحة في الوقت الحاضر غير ممكف" نظرًا لالوضاع الداخمية لم
 .وفي ظؿ الحديث عف "تدخالت حماس" بالشأف المصري

واضاؼ "نحف لـ نرد عميو، موقفنا مف المصالحة لـ يتغير منذ البداية.. نشكؿ حكومة انتقالية وانتخابات في 
، مرسوـ واحد أو مرسوماف حتى نذىب لالنتخابات، ىـ قالوا كؿ شيء اال االنتخابات، ألنيـ ال  نفس اليـو

ابات". وتطرؽ الى رفضو اقتراح تسمـ حرس الرئاسة لممعابر في غزة قبؿ المصالحة، بالقوؿ: يريدوف االنتخ
"كثيروف يطرحوف عمينا ما رأيكـ بالذىاب الستالـ المعابر؟ لماذا أستمـ المعبر...الفكرة لمحفاظ عمى حكـ 

نتحدث في  حماس في غزة، إذا أردت المصالحة بشكؿ كامؿ، ننيي االنقالب بشكؿ كامؿ، وبعد ذلؾ
 المعابر وفي غير المعابر
دولة في أوروبا وغيرىا ليا عالقات مع االستيطاف، وبدأنا نرسؿ رسائؿ ليا  48وقاؿ: 'اكتشفنا وجود 

رسالة لكؿ الدوؿ ىذه صاحبة العالقة لننبييا أنو ال يجوز ليا أف  22بالتدريج، وبعثنا حتى اليوـ األحد، 
 ي لألرض الفمسطينية.تساىـ في تعميؽ االستيطاف الالشرع

وكشؼ عف الدور الفمسطيني مف األلؼ الى الياء في االفراج عف مخطوفي أعزاز في سوريا، مستيجنا عدـ 
ذكر اي طرؼ ليذا الدور االنساني. وتحدث عف الورقة الفمسطينية التي قدمت حوؿ األزمة السورية، وأف 

ميركاف والروس ويعمموف عمييا ونتمنى الحؿ " سيعقد بناء عمييا، حيث اتفؽ عمييا األ2مؤتمر "جنيؼ 
 السممي لسوريا بسرعة.

 4/11/2013(، وكالة األنباا والمعمومات الفمسطينية )وفا
 
 عبد ربه: المفاوضات الحقيقية لـ تبدأ بسبب "عربدة" إسرائيؿ وكيري لف يحمؿ سوى الوعود 2

ة لمنظمة التحرير الفمسطينية أف وزير أشرؼ اليور: أعمف ياسر عبد ربو أميف سر المجنة التنفيذي - غزة
الخارجية األمريكي جوف كيري الذي يصؿ اليـو لمقاء الرئيس محمود عباس لمحديث عف العممية السممية 
"لف يحمؿ شيئا سوى الوعود"، وقاؿ أف زيارتو ربما اليدؼ منيا منع انييار المفاوضات، نافيا في ذات 

 قية قد بدأت باألصؿ مع الجانب اإلسرائيمي. الوقت أف تكوف العممية السممية الحقي
وقاؿ عبد ربو في تصريحات لإلذاعة الفمسطينية الرسمية في تعقيبو عف سب زيارة كيري اليـو لممناطؽ 
سرائيؿ، وما يقاؿ أنيا جاءت لمنع انييار المفاوضات، أنو ربما يكوف سبب منع انييار العممية  الفمسطينية وا 

ري لممنطقة، لكنو شدد في ذات الوقت عمى أنو ال وجود أصال ألي عممية سياسية السياسية ىو ما جاء بكي
 ومفاوضات.
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المسؤوؿ الفمسطيني الرفيع قاؿ أف الجانب الفمسطيني يترقب ما سيأتي بو الوزير كيري، لكنو عبر عف 
أتي بعد بضعة اعتقاده بأنو "لف يحمؿ شيئا كثيرا سوى الوعود المتكررة بأف ىناؾ انفراجة سياسية سوؼ ت

ونفى عبد ربو أف تكوف ىناؾ موافقة فمسطينية عمى السماح إلسرائيؿ بالمضي في عممية التوسع  أشير".
االستيطاني في ظؿ عممية المفاوضات، ووصؼ تصريحات بنياميف نتنياىو رئيس الحكومة اإلسرائيمية حوؿ 

دعوف أف أصحاب األرض الفمسطينية ىذا األمر بػ"المزاعـ"، وقاؿ "العالـ يقاطع المستوطنات، وىـ ي
 يسمحوف ليـ باالستيطاف".

ورأى أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أنو "ال سبيؿ إال الذىاب لمجمس األمف الدولي" 
 لحؿ القضية الفمسطينية، لػ "المطالبة باتخاذ إجراءات مف قبؿ مجمس األمف تجاه إسرائيؿ وانتياكاتيا".

 5/11/2013العربي، لندف،  القدس
 

 والفمسطينييف تتجه إل  الفشؿ إال في حاؿ تدخؿ أمريكي "إسرائيؿ"مفاوضات بيف : الفرانس برس 3
 ،اعمف مصدر فمسطيني مقرب مف ممؼ المفاوضات ووسائؿ االعالـ االسرائيمية: )وكاالت( -القدس المحتمة

 .الميركييفمحادثات السالـ متجية الى الفشؿ اال في حاؿ تدخؿ اأف 
الجانبيف االسرائيمي والفمسطيني »اشترط عدـ الكشؼ عف اسمو لوكالة فرانس برس اف  الذيمصدر القاؿ و 

لـ يتمقيا حتى االف اي مقترحات اميركية رسمية تتنبأ بانفراج في العممية السياسية واستئناؼ المفاوضات 
 «.بينيما

قاء تفاوضيا، قدـ خالليا الجانب الفمسطيني الموقؼ ل 14عقد خالؿ فترة الثالثة اشير اكثر مف »واضاؼ 
الفمسطيني لمحؿ فيما لـ يقدـ الجانب االسرائيمي حتى االف اي موقؼ تفاوضي واكتفى بدور المستمع او 

 مشيرا الى انو لـ يعمف قبوؿ او رفض المواقؼ الفمسطينية.« المعمؽ عمى المواقؼ الفمسطينية
ر االف بازمة حقيقية وىناؾ تباعد في موقفي الطرفيف حيث كاف مف تم»وبحسب المصدر فاف المفاوضات 

وكرر المفاوضوف «. المفترض اف يتـ تقميؿ اليوة او جسرىا ولكف الحقيقة انيا تتسع وتتعمؽ بيف الجانبيف
اي الضفة الغربية والقدس الشرقية  1208الفمسطينيوف مطمبيـ باف تجري المفاوضات عمى حدود عاـ 

 وقطاع غزة.
ممر امف بيف الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارىما وحدة »اكد المصدر اف االقتراح الفمسطيني ينص عمى و 

واشار «. جغرافية واحدة، ولدولة فمسطيف مياه اقميمية عمى البحر المتوسط تحدد وفقا لمقانوف الدولي
يتجاوز ذلؾ ثالث  دولة فمسطيف تقبؿ بانسحاب تدريجي لقوات االحتالؿ عمى اف»المصدر ايضا اف 

لف تقبؿ دولة فمسطيف باي وجود اسرائيمي عمى اراضييا بعد استكماؿ االنسحاب االسرائيمي »مؤكدا « سنوات
 «.وتقبؿ بوجود طرؼ ثالث عمى اراضييا ضمف اتفاؽ يتـ بينيا والطرؼ الثالث بمباركة مف الجامعة العربية

بة السيادة عمى اجوائيا ومعابرىا البرية وموانئيا صاح»وشدد المصدر الفمسطيني اف دولة فمسطيف ستكوف 
 %«.1,2البحرية والمجاؿ الكيرومغناطيسي وستقبؿ تبادال طفيفا لالراضي بالقيمة والمثؿ بنسبة 

حؿ عادؿ متفؽ »وفيما يتعمؽ بحؽ عودة الالجئيف الفمسطينييف اوضح المصدر انو يجب اف يكوف ىناؾ 
« وعمى دولة اسرائيؿ تحمؿ مسؤولياتيا ازاء مأساة الالجئيف 124رار عميو لقضية الالجئيف عمى اساس الق

 «.نستطيع التعيد بمبدأ انياء الصراع واالدعاءات»مؤكدا انو مف خالؿ ذلؾ 
وبحسب المصدر فإف الجانب االسرائيمي لـ يطرح مواقؼ رسمية وال رد رسمي عمى المقترحات الفمسطينية. 

مشيرا الى انو  1208ؿ الى اف الوفد االسرائيمي رفض القبوؿ بحدود وفيما يتعمؽ بالحدود اشار المسؤو 
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يجب اف يتـ تبادؿ االراضي حسب احتياجات اسرائيؿ االمنية وبحسب التغييرات الديموغرافية التي حصمت »
 «.وحتى االف 1208منذ عاـ 

ناطيسي ألف المنطقة يرفض الوفد االسرائيمي اقتساـ االجواء والمياه والمجاؿ الكيرومغ" وتابع المصدر
تخصيص خطوط لمطيراف وكميات مف المياه لكف دوف سيادة »موضحا اف االسرائيمييف اقترحوا « صغيرة

 «.عمى االجواء او داخميا
مجمؿ المواقؼ االسرائيمية تعني انو ال سيادة لمفمسطينييف عمى اي شيء، سواء »وخمص المسؤوؿ الى اف 

 «.او جوية كاف حدودا برية او بحرية او نيرية
 5/11/2013الدستور، عماف، 

 
 المفاوضات  إلنقاذ عباس يطمب مف كيري غدًا تدخاًل مباشراً "الحياة":  4

اف الرئيس محمود عباس سيطمب مف وزير « الحياة»قاؿ مسؤولوف فمسطينيوف لػ : محمد يونس -راـ اهلل 
اوضات التي تواجو خطرْيف كبيرْيف ىما: الخارجية األميركي جوف كيري تدخاًل اميركيًا مباشرًا النقاذ المف

التوسع االستيطاني، ورفض الجانب االسرائيمي الدخوؿ في جوىر العممية التفاوضية، وىي قبوؿ فكرة الدولة 
 والتفاوض عمى رسـ الحدود. 1208الفمسطينية عمى حدود عاـ 

 5/11/2013الحياة، لندف، 
 

 صادي دوف التقدـ بعممية السالـفي راـ اهلل: ال يمكف تحقيؽ تقدـ اقت الحكومة 5
راـ اهلل: أكد رئيس الحكومة الفمسطينية في راـ اهلل رامي الحمد اهلل أف مبادرة وزير الخارجية األمريكي جوف 

بميوف دوالر، ال يمكف تطبيقيا عمى أرض الواقع دوف إجراء  4.3كيري التي تستيدؼ القطاع الخاص بقيمة 
 .تقدـ ممحوظ عمى الصعيد السياسي

 5/00/3102قدس برس، 
 

 ترابي غزة تحّمؿ االحتالؿ المسؤولية الكاممة عف استشهاد األسيرفي  حكومةال 6
حممت الحكومة الفمسطينية في غزة سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي المسئولية الكاممة عف استشياد : غزة

ادارة سجوف االحتالؿ  الحكومة في بياف ليا متواتي  .األسير حسف عبد الرحيـ ترابي، في احد سجونيا
 عاما( يصارع مرض السرطاف دوف إعارتو أي اىتماـ أو توفير العناية الطبية لو. 23بترؾ االسير ترابي )

واستنكرت كافة اإلجراءات التي وصفتيا بػ "العنصرية واإلرىابية" بحؽ األسرى الفمسطينييف القابعيف في 
جراءات العنصرية تأتي في سياؽ التعذيب الممنيج الذي وقالت: "إف مثؿ ىذه اإل زنازيف وسجوف االحتالؿ.

دارة سجونيا بحؽ األسرى الفمسطينييف".  تتبعو قوات االحتالؿ وا 
ودعت الحكومة رئيس السمطة محمود عباس إلى "وقؼ المفاوضات مع االحتالؿ فورًا والى األبد، والعمؿ 

التي أصبح لدى الفمسطينييف الحؽ في التعامؿ عمى رفع قضايا جرائـ االحتالؿ لمحكمة الجنايات الدولية، 
 معيا"، وفؽ البياف.

 5/11/2013قدس برس، 
 

 أوسع مشاركة جماهيرية احتجاجا عم  زيارة كيري لمقاا عباس إل الفصائؿ تيسير خالد يدعو  7
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تب دعا تيسير خالد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، عضو المكوليد عوض:  - راـ اهلل
السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف االثنيف جميع القوى السياسية والمنظمات الجماىيرية العمالية 
والشبابية والطالبية والنسائية الى أوسع مشاركة جماىيرية في مظاىرة االحتجاج، التي تنظميا فصائؿ 

لممدينة لمقاء عباس، واحتجاجا عمى المنظمة في مدينة بيت لحـ غدا االربعاء احتجاجا عمى زيارة كيري 
السياسة االميركية غير االخالقية في صمتيا وتشجيعيا لمنشاطات االستيطانية االسرائيمية وانحيازىا االعمى 

 لسياسة دولة اسرائيؿ المعادية لمسالـ.
 5/11/2013القدس العربي، لندف، 

 
 موعدها حسب االتفاؽ وسمو فيأسرى أف الثالثة والرابعة مف تحرير اقراقع: الدفعت 8

قاؿ عيسى قراقع وزير شؤوف االسرى والمحرريف اف الدفعتيف الثالثة والرابعة مف تحرير اسرى اوسمو  :جنيف
 في موعدىا حسب االتفاؽ ما لـ يضع الجانب االسرائيمي العقبات اماـ ذلؾ.

ة والرابعة في وقتيا حيث واعرب قراقع في حديث مع مراسؿ معا في جنيف عف أممو اف تتـ الدفعتيف الثالث
ستكوف الدفعة الثالثة في التاسع والعشريف مف شير ديسمبر ليذا العاـ، والدفعة الرابعة في التاسع والعشريف 
مف شير آذار لمعاـ القادـ حسب االتفاؽ الذي ابرمو الرئيس محمود عباس، ونأمؿ اف ال يضع الجانب 

 االسرائيمي أي عقبة اماـ ذلؾ.
 5/11/2013إلخبارية، وكالة معًا ا

 
 قص  لف تتحقؽبتقسيـ المسجد األ "إسرائيؿ"حالـ أالهباش:  9

اكد وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الدكتور محمود اليباش اف المسجد األقصى وقبة الصخرة، وكافة : راـ اهلل
الـ اسرائيؿ األماكف الدينية االسالمية والمسيحية ىي حؽ خالص لمعرب والمسمميف والمسيحييف، واف اح

بتقسيـ المسجد األقصى لف تتحقؽ، فما ىذه األحالـ اال استمرار لسياسة اسرائيؿ العدوانية بحؽ كؿ ما ىو 
 عربي في القدس.

 5/11/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 
 قمة الكويت المخاطر اإلسرائيمية المحدقة بالقدسب: وزراا الخارجية العرب سيبحثوف رياض المالكي 10

أف القمة العربية األفريقية التي أشرؼ اليور: أعمف وزير الخارجية الفمسطيني الدكتور رياض المالكي أف  -غزة
مف الشير الجاري، ستبحث المخاطر التي تتيدد المسجد األقصى ومدينة القدس  12في ستعقد في الكويت 

 نة المقدسة.مف قبؿ إسرائيؿ، لتحديد الخطوات الواجب عمى العرب اتخاذىا لحماية المدي
 5/11/2013القدس العربي، لندف، 

  
 أزمة الكهرباا تنذر بتدهور الوضع اإلنساني والصحي والبيئيالحكومة في غزة:  11

انقطاع »في تقرير أصدرتو أمس عف تداعيات الحصار إف « حماس»قالت حكومة : فتحي صّباح -غزة 
«. الوضع اإلنساني والصحي والبيئيالتيار الكيربائي ينذر بمرحمة قاسية وصعبة مف الحصار عمى 

توقؼ محطة توليد الكيرباء مف شأنو إغراؽ قطاع غزة بمشاكؿ بيئية وصحية غير مسبوقة »وأضافت أف 
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نتيجة توقؼ عمؿ مضخات الصرؼ الصحي وما يترتب عمييا مف انعكاسات صحية كبيرة بيف صفوؼ 
 «.تيجة الظالـ الدامسالمواطنيف، وزيادة االصابات في حوادث الطرؽ في الشوارع ن

ساعة متتالية سيؤثر في شكؿ مباشر عمى صحة  14انقطاع التيار الكيربائي لفترة تصؿ الى »واعتبرت أف 
المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، خصوصا أقساـ الطوارئ والعناية المركزة وغرؼ العمميات 

ة واألشعة وبنوؾ الدـ وثالجات التطعيمات وحضانات األطفاؿ وغسيؿ الكمى والوالدة والمختبرات الطبي
 «.وثالجات األدوية الحساسة وخدمات الرعاية الصحية لألطفاؿ

خطورة توقؼ محطات معالجة مياه الصرؼ الصحي التي تضخ مباشرة الى مياه البحر، »وأشارت إلى 
مف فرص انتشار محدثة بذلؾ مكرىة صحية وبيئية ستترؾ انعكاسات صحية خطيرة عمى المواطنيف، وتزيد 

أزمة الغاز تؤثر تأثيرًا مباشرًا عمى »وفي قطاع الزراعة، قالت الحكومة إف  «.األمراض الخطيرة والمعدية
ف انخفاض كميات الغاز في الوزارة )الزراعة( انعكس سمبًا عمى قطاع الدواجف، اذ تحتاج  تربية الدواجف، وا 

ز شيريًا بغرض تدفئة صيصاف الدجاج الالحـ أو طف مف الغا 300تربية الدواجف في القطاع الى نحو 
 «.البياض أو الحبش

 5/11/2013الحياة، لندف، 
 

 : االعتقاالت التي ينفذها االحتالؿ وقود لممقاومة النطالؽ االنتفاضة مرزوؽأبو  03
قمػػؿ عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس موسػػى أبػػو مػػرزوؽ مػػف أىميػػة حممػػة االعتقػػاالت التػػي : القػػاىرة
قػػػػوات االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي ضػػػػد رمػػػػوز المقاومػػػػة، وأكػػػػد أف ىػػػػذه الحممػػػػة مػػػػف شػػػػأنيا الػػػػدفع باتجػػػػاه  تقودىػػػػا

( أوردىػػا عمػػى صػػفحتو الرسػػمية عمػػى 11|5وأكػػد أبػػو مػػرزوؽ فػػي تصػػريحات لػػو اليػػـو الثالثػػاء ) االنتفاضػػة.
تقاالت التي قادىػا موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" أف لواء المقاومة بقي مرفوعا عمى الرغـ مف كؿ االع

سنوات(،  8االحتالؿ، وقاؿ: "اعتقؿ االحتالؿ المئات مف أبناء شعبنا الشير الماضي منيـ عكرمة سويداف )
سنوات(، وغيرىـ مف رجاؿ المستقبؿ وقادتو. لـ تسػمـ النسػاء  10سنوات(، ولؤي صياـ ) 9وفرحات الرجبي )

رىّف.! وعاود االحتالؿ لممرة الثالثة اعتقػاؿ النػائبيف عػف أيضًا مف االعتقاؿ فػ لمى حدايدة ومنتيى الحيح وغي
"حمػػاس" األسػػتاذ نػػزار رمضػػاف واألسػػتاذ محمػػد بػػدر، ورافقيمػػا األسػػتاذ الجػػامعي عػػدناف أبػػو تبانػػة.! قيػػادات 
"حمػػاس" الموجػػودة فػػي السػػجف أضػػيؼ إلػػييـ القػػادة جمػػاؿ حدايػػدة وجمػػاؿ الطويػػؿ وحسػػيف أبػػو كويػػؾ وفػػرج 

اذا يظػػّف ىػػؤالء المجرمػػوفو ىػػؿ توقفػػت المقاومػػة رغػػـ مئػػات آالؼ االعتقػػاالت؟ ومئػػات وأضػػاؼ: "مػػ رمانػة.!"
آالؼ الشيداء؟ بقي المواء مرفوعًا رغـ اعتقاؿ كؿ ىؤالء األبطاؿ، وعجزت التسوية السياسية أف توفر البػديؿ 

كػػؿ يػػـو وقػػودا  ولػػو بحػػّده األدنػػى، فػػالحقوؽ ال يمكػػف أف تػػزوؿ بالتقػػادـ، وغيػػاب العػػدؿ وتكػػريس الظمػػـ يعطػػي
 جديدًا لممقاومة. نحف بانتظار االنتفاضة"، عمى حد تعبيره.

 5/00/3102قدس برس، 
 

 واألغوار  : ال أمف وال سالـ وال استقرار دوف القدس"لحركة فتح االستشاريالمجمس " 02
دى حركػة أكد المجمس االستشاري لحركػة فػتح فػي دورتػو السادسػة )دورة القػدس(، أف القػدس لػ :وفا -راـ اهلل 

فػػتح وكػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني خػػط أحمػػر، فػػال أمػػف وال سػػالـ وال اسػػتقرار فػػي عمػػـو ىػػذا الجػػزء مػػف العػػالـ إال 
 حينما تعود القدس إلى أرضيا الفمسطينية.
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جػػاء ذلػػؾ فػػي بيػػاف أصػػدره المجمػػس، اليػػـو اإلثنػػيف، عقػػب عقػػد دورتػػو السادسػػة فػػي مدينػػة راـ اهلل بحضػػور 
 لمجنة المركزية.الرئيس أبو مازف وأعضاء ا

وقد افتتح الجمسة أميف سر المجمس أحمد قريع 'أبو عالء'، حيث تال أسماء األعضاء لمتحقؽ مػف النصػاب، 
 عضوا مف المشاركة ألسباب مختمفة. 32عضوا ولـ يتمكف  75وبمغ عدد الحاضريف 

والمتطػػػػرفيف وقػػػػاؿ المجمػػػػس فػػػػي بيانػػػػو، إف القػػػػدس فػػػػي خطػػػػر، وأف ىجمػػػػة المسػػػػتوطنيف وغػػػػالة المتعصػػػػبيف 
الصياينة في القدس الشريؼ تشكؿ أكبر خطر يتيدد المدينة المقدسة، الفتا إلى أف ىذه اليجمة تجري بدعـ 
سياسي وعسكري ومادي مف قبؿ حكومة نتنياىو لتيويػد القػدس الشػريؼ، ومؤكػدا أف القػدس لػدى حركػة فػتح 

ي عمػـو ىػذا الجػزء مػف العػالـ إال حينمػا وكؿ الشعب الفمسطيني خط أحمرو فال أمػف وال سػالـ وال اسػتقرار فػ
 تعود القدس الى أرضيا الفمسطينية.

وأضاؼ المجمس: كانت قضية األسرى قضية أولى وقضية ممحة، وجػرى إطػالؽ دفعتػيف مػف ىػؤالء مػع بػدء 
طػػالؽ أسػرانا، فإنمػػا تخػػدع  ف كانػػت اسػرائيؿ تػػروج ألكاذيػب الػػربط بػيف اليجمػػة االسػتيطانية وا  المفاوضػات، وا 

ف موقفنػػا مػػف نفسػػ يا وتخػػدع شػػعبيا، فاالسػػتيطاف فػػي القػػدس والضػػفة ال يمكػػف أف يكػػوف موضػػع مسػػاومة، وا 
حػدودا لػدولتنا الفمسػطينية فعمػى المسػتوطنيف  67االستيطاف ىو موقؼ مبدئي وحيػث نصػر عمػى حػدود عػاـ 

كػؿ جيػػوش ودولػة إسػرائيؿ أف يعػػوا ىػذه الحقيقػػة، فمػف يكػػوف مصػيرىـ فػي الضػػفة والقػدس أفضػػؿ مػف مصػػير 
 االحتالؿ في العالـ.

وقػػاؿ المجمػػس فػػي بيانػػو: إف قطػػاع غػػزة والضػػفة الغربيػػة والقػػدس الشػػريؼ ىػػي األرض التػػي يناضػػؿ شػػعبنا 
إلقامة دولتنا المستقمة عمييا، وأي مساس بوحدة ىذه األرض وبوحدة مكونات نظامنا السياسي لػف يكػوف مػف 

مػف االسػتحقاقات التػي تػنص عمييػا القػرارات الدوليػة، وقػد شأنيا غير العبث بالقضية الوطنية وغيػر اليػروب 
مرت ست سنوات عمى ىذا الحدث المأساوي، حيث داعبت األوىاـ والعوالـ الخيالية المفترضة عقوؿ قيادات 
حماس، فأداروا ظيػرىـ لكػؿ جيػود المصػالحة التػي سػعينا ونسػعى لتحقيقيػا، وبػالطبع لػـ يفػت الوقػت النجػاز 

قاعػدة أولويػة الحقػوؽ الوطنيػة بعػد كػؿ ىػذه التطػورات العاصػفة والمتالحقػة فػي المحػيط ىذه المصػالحة عمػى 
العربي، وأف فتح والرئيس محمود عباس بشكؿ خاص يحرصوف عمى اسػتعادة الوحػدة وعمػى العمػؿ المشػترؾ 
دا وضد منطؽ العزؿ أو القمع. ونتساءؿ إلى متى تقبؿ حماس الوضع المأساوي لشعبنا في قطاع غزة، وبعيػ

عػػف توجيػػو االتيامػػات فإننػػا فػػي حركػػة فػػتح نمػػد أيػػدينا إلخوتنػػا فػػي حمػػاس السػػتعادة وحػػدتنا الوطنيػػة ونحػػف 
نعػرؼ أف ىنػاؾ قػػوى كثيػرة فػػي المحػيط العربػي والػػدولي ال تريػد لنػػا أف نسػتعيد وحػدتنا وال تريػػد أف تػرى دولػػة 

لوطنية والمباشرة إلجراء االنتخابات فمسطيف مستقمة وعاصمتيا القدس. ومف ىنا فإف تشكيؿ حكومة الوحدة ا
 لممجمس التشريعي عمى قاعدة التكامؿ والتعاوف بيننا ىي أقصر الطرؽ الستعادة الوحدة الوطنية.

وحوؿ إعالف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتياىو أنو سيبني جدارا في األرض الفمسطينية عمى الحػدود 
لمحتؿ سػيبقى فػي يػد إسػرائيؿ خوفػا مػف تسػمؿ إيػرانييف تحديػدا لضػرب مع األردف واالدعاء بأف غور األردف ا

( مميػػوف 650إسػػرائيؿ، قػػاؿ المجمػػس: فػػي الواقػػع إف إسػػرائيؿ تسػػتغؿ أرضػػنا فػػي غػػور األردف وتػػربح سػػنويا )
دوالر وتسػػػيطر عمػػػى شػػػبكة الميػػػاه، أمػػػا مسػػػالة األمػػػف فيػػػي ليسػػػت إال أكذوبػػػة لػػػف يصػػػدقيا أحػػػد فػػػي زمػػػف 

لمقػػارات وفػػي زمػػف التكنولوجيػػا المتطػػورة التػػي أنيػػت األمػػف التقميػػدي واالختراقػػات التقميديػػة الصػػواريخ العػػابرة 
وعمييػا أف تنسػحب منيػا  67لمحدود، مؤكدا أف غور األردف ىي منطقة فمسػطينية واحتمتيػا إسػرائيؿ فػي عػاـ 

البمػػديف وال دوف قيػػد او شػػرط، وأف مسػػالة ترتيػػب الوضػػع عمػػى الحػػدود بػػيف األردف وفمسػػطيف مسػػالة تخػػص 
 شػأف إلسرائيؿ بيا.
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واختػػتـ المجمػػس بيانػػو بالتأكيػػد أف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية الممثػػؿ الشػػرعي والوحيػػد وىػػي الػػوطف المعنػػوي 
 لشعبنا في الداخؿ والخارج.

 4/00/3102، وكالة األنباا والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 في مصر المعادي ةمنطق منصات صواريخ قساـ قرب ثالثتنفي اكتشاؼ  حماس 04

نفت حركػة حمػاس، ظيػر اليػـو االثنػيف، مػا ذكرتػو صػحيفة "اليػـو السػابع" المصػرية  :القدس دوت كوـ -غزة
 منصات إطالؽ صواريخ لمقساـ بالقرب مف منطقة المعادي" في مصر. 3حوؿ "اكتشاؼ 

يػػب تسػػتيدؼ الػػزج واعتبػػر النػػاطؽ باسػػـ الحركػػة، سػػامي أبػػو زىػػري، فػػي تصػػريح صػػحفي لػػو ذلػػؾ بأنيػػا "أكاذ
باسػػـ حمػػاس فػػي الشػػأف المصػػري الػػداخمي، ومحاولػػة لتشػػويو صػػورة المقاومػػة الفمسػػطينية التػػي أخػػذت تسػػجؿ 

ودعػػا أبػػو زىػػري وسػػائؿ اإلعػػالـ المصػػرية لػػػ " التوقػػؼ عػػف تػػرويج األكاذيػػب  نجاحػػات كبيػػرة أمػػاـ االحػػتالؿ".
 التي ال تخدـ إال االحتالؿ".

 4/00/3102، القدس، القدس
 

 " تطالب باالنسحاب مف المفاوضات وحماية المصالحة الوطنيةديمقراطيةال" 05
دعا عضو المجنة التنفيذيػة لممنظمػة عضػو المكتػب السياسػي لمجبيػة الديمقراطيػة : نادية سعد الديف -عماف 

لتحريػػر فمسػػطيف تيسػػػير خالػػد إلػػػى "مشػػاركة جماىيريػػػة واسػػعة فػػي مظػػػاىرة االحتجػػاج التػػػي تنظميػػا فصػػػائؿ 
 في مدينة بيت لحـ األربعاء، احتجاجا عمى زيارة كيري واالنحياز األميركي المفتوح لالحتالؿ".المنظمة 

واعتبػػر، فػػػي تصػػػريح أمػػس، أف "التوسػػػع غيػػػر المسػػبوؽ فػػػي النشػػػاطات االسػػتيطانية واسػػػتكماؿ إقامػػػة جػػػدار 
المفتقػػدة، بحسػػبو،  الفصػػؿ العنصػػري يعػػّداف أحػػد أىػػـ انجػػازات كيػػري التفاوضػػية"، منتقػػدًا السياسػػة األميركيػػة

 "لمحد األدنى مف مصداقيتيا كوسيط في التسوية السياسية".
عػادة بنػاء  وطالب "باالنسحاب مف المفاوضات"، ووضع "خارطة طريؽ لحماية المصالح والحقػوؽ الوطنيػة وا 

األمػػـ المتحػػدة  العالقػػة مػػع الكيػػاف اإلسػػرائيمي باعتبػػاره احػػتالاًل كولونياليػػًا و"ابارتيايػػد" عنصػػريًا، والػػذىاب إلػػى
 ومحاكمة االحتالؿ عمى جرائمو".

 5/00/3102، الغد، عّماف

 
 "فدا" يحث عباس عم  إبالغ كيري عف االنتهاكات اإلسرائيمية 06

عبػػاس رئػيس السػمطة محمػود  عشػػية لقػاء ’ فػدا‘شػدد االتحػاد الػديمقراطي الفمسػطيني : راـ اهلل ػ وليػد عػػوض
ضرورة اف يقـو الرئيس الفمسطيني إبالغ الوزير االميركػي رسػالة كيري عمى ووزير الخارجية األمريكي جوف 

شديدة الميجة مفادىا أف اإلدارة األمريكية، بانحيازىا السافر إلسرائيؿ، ىي المسؤولة عف الغطرسة والعنجيية 
معػػػاف وتمػػػادي تػػػؿ أبيػػػب فػػػي إجراءاتيػػػا التعسػػػفية: مػػػف اسػػػتمرار لالسػػػتيطاف وتكثيػػػؼ لػػػو، ومػػػف  اإلسػػػرائيمية وا 

 تداءات لممستوطنيف، ومف اقتحامات لمحـر القدسي الشريؼ.اع
 5/00/3102، القدس العربي، لندف

 
 خططت لخطؼ جنود في عممية خانيونس "القساـ"إسرائيمي:  تحقيؽ 07
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رجحػػت التحقيقػػات التػػي أجراىػػا الجػػيش اإلسػػرائيمي حػػوؿ ظػػروؼ عمميػػة انفجػػار : وكػػاالت -القػػدس المحتمػػة
 قطاع غزة، أف كتائب القساـ كانت تنوي اختطاؼ جنود. العبوة في نفؽ خانيونس جنوب

العبػري إنػو بحسػب التحقيقػات فقػد كػاف عناصػر كتائػب القسػاـ عمػى أىبػة االسػتعداد عمػى « واال»وقاؿ موقع 
طوؿ مقطع النفؽ داخؿ حػدود القطػاع، وعمػى مػدخؿ النفػؽ اسػتعدادا لخطػؼ الجنػود، وعنػدما انفجػرت العبػوة 

نفجارات في المنطقة المحيطة، كانػت معػدة عمػى مػا يبػدو لعػزؿ الجنػود عػف بػاقي تـ تشخيص حدوث ثالثة ا
 الفرؽ العسكرية المتواجدة في المنطقة.

وأضاؼ أنو وفقا لمتحقيقات، فقد شخص الجيش اإلسرائيمي ساعة انفجار العبوة وجود فرقة مف مقاتمي القساـ 
حظ وجػػود خميػػػة أخػػرى تحمػػػؿ صػػواريخ مضػػػادة كانػػت قريبػػة مػػػف المكػػاف وتقػػػـو بأعمػػاؿ المراقبػػػة، وكػػذلؾ لػػػو 

 لمدبابات، حيث قامت دبابة بإطالؽ القذائؼ باتجاىيـ مما أدى إلى مقتميـ.
وأشار إلى إسراع عناصر القساـ بتدمير حائط داخؿ النفؽ ساعة دخوؿ قوات الجػيش اإلسػرائيميو وذلػؾ مػف 

 أجؿ صد أي تقدـ لمقوات اليندسية والروبوتات داخمو.
لسياؽ، تحدث ضابط في لواء غزة بجيش االحتالؿ أنو ليس بإمكانو أف ينفي وجود نية مبيتة لدى وفي ىذا ا

 عمى حد تعبيره.-الخمية المتواجدة في منطقة النفؽ لمياجمة الجنود ساعة وقوعيـ في الشرؾ 
 5/00/3102، السبيؿ، عّماف

 
 3102ضّد "إسرائيؿ" في تشريف أوؿ/ أكتوبر  عممية 026وقوع : الشاباؾ 08

أكػػد جيػػاز المخػػابرات اإلسػػرائيمية العامػػة )الشػػاباؾ( االثنػػيف أف ارتفاًعػػا طػػرأ عمػػى : وكػػاالت -القػػدس المحتمػػة
.  معدؿ العمميات واليجمات الفمسطينية التي نفذت في شير أكتوبر المنصـر

الضػػفة  وذكػػر الجيػػاز فػػي تقريػػره الشػػيري حػػوؿ التطػػورات األمنيػػة واألحػػداث الميدانيػػة التػػي شػػيدتيا منػػاطؽ
فػػي مسػػتوى العمميػػات « بسػػيًطا»الغربيػػة وقطػػاع غػػزة خػػالؿ شػػير تشػػريف األوؿ/أكتػػوبر المنصػػـر أف ارتفاًعػػا 

 مقارنة بشير أيموؿ/سبتمبر مف ىذا العاـ.
 32فػي أيمػوؿ وقػع منيػا  133عمميػة، مقابػؿ  136وبحسب التقرير فقػد شػيد شػير تشػريف أوؿ/أكتػوبر وقػوع 

 في ايموؿ. 25عممية في منطقة القدس مقابؿ 
، بينمػػا سػػجؿ  104عمميػػة مختمفػػة مقابػػؿ  99أمػػا فػػي منػػاطؽ الضػػفة الغربيػػة، فقػػد وقعػػت  فػػي أيمػػوؿ المنصػػـر

 في أيموؿ. 4عمميات مقارنة ب  5القطاع وقوع 
 10ويفصػػؿ الشػػاباؾ فػػي تقريػػره الشػػيري طبيعػػة تمػػؾ العمميػػات، حيػػث أشػػار إلػػى مقتػػؿ إسػػرائيمي واحػػد بتػػاريخ 

 4فػي غػور األردف، باإلضػافة إلػى إصػابة « بػروش ىبكعػاه»عمميػة طعػف فػي مسػتوطنة تشريف األوؿ خالؿ 
إسرائيمييف خالؿ تمؾ العمميات بما في ذلؾ الطفمة التي أصيبت في عممية الطعػف داخػؿ مسػتوطنة بسػاغوت 

 تشريف األوؿ. 5قرب راـ اهلل بتاريخ 
اؿ مدينة نابمس شماؿ الضفة في الخامس بينما أصيب جندياف خالؿ عممية دىس بالقرب مف قرية بزاريا شم

.  مف الشير المنصـر
جنػػود مػػف قػػوات الجػػيش فػػي عمميػػة تفجيػػر النفػػؽ شػػرؽ خػػانيونس جنػػوب  5ويشػػير التقريػػر أيًضػػا إلػػى إصػػابة 

 قطاع غزة في آخر أياـ الشير الماضي.
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 116قػػد وقعػػت ويضػػيؼ أف غالبيػػة العمميػػات المسػػجمة تػػأتي فػػي إطػػار عمميػػات إلقػػاء الزجاجػػات الحارقػػة، ف
عمميػة إلقػاء  117عمميػة، بينمػا وقػع فػي شػير أيمػوؿ  131عممية تنتمي إلى ىذه التصنيؼ مف مػا مجموعػو 

 عممية.   129حارقات مف ما مجموعو 
 5/00/3102، السبيؿ، عّماف

 
 لف يكوف هناؾ سالـ وال توقيع أي اتفاقية دوف تحرير كافة األسرىفتح:  09

ات محافظػػػة جنػػػيف، أمػػػس، الػػػذكرى السػػػنوية التاسػػػعة الستشػػػياد ياسػػػر محمػػػد بػػػالص: أحيػػػت فعاليػػػ -جنػػػيف 
د، كممػة الػرئيس أبػو مػازف مؤكػدا عمػى عضػوا المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح النائػب عػزاـ األحمػ وألقى. عرفات

لساف الرئيس: "أنو لف يكوف ىناؾ سالـ وال توقيع أية اتفاقية دوف تحرير كافة األسرى واألسيرات مف سجوف 
 الؿ".االحت

وقػػاؿ األحمػػػد: "إف إسػػػرائيؿ حاولػػػت أف تثيػػر العقبػػػات وتتنكػػػر لالتفػػػاؽ األخيػػر القاضػػػي بػػػإطالؽ سػػػراح كافػػػة 
األسرى القػدامى، تػارة بشػطب أسػماء أسػرى الػداخؿ والقػدس، وتػارة بمحاولػة اإلبعػاد، ولكػف قػرار الػرئيس كػاف 

طالؽ سراح الػ   تيـ لعائالتيـ وبيوتيـ".أسرى وعود 104واضحا بوجوب تنفيذ االتفاؽ كامال وا 
العػػالوؿ: "إنػػو ال يوجػػد ربػػط بػػيف قضػػية األسػػرى  محمػػودوعضػػوا المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح  مػػف جيتػػو، قػػاؿ

والمفاوضػػات، وال تفػػاوض أو جػػداؿ حػػوؿ حريػػة األسػػرى فػػي بػػاقي الػػدفعات، وسػػنبقى نناضػػؿ لتنفيػػذ االتفػػاؽ 
نجاحيػا عمػى اإلطػالؽ، وربمػا ال توجػد قػدرة عمػى بغض النظر عف المفاوضػات التػي ال يوجػد مػا يشػير إلػى 

 االستمرار بيا في ظؿ سياسات حكومة نتنياىو".
 5/00/3102، األياـ، راـ اهلل

 
 بعد مرور سنة عم  "عامود السحاب"ض عدد الصواريخ المنطمقة مف غزة اانخف ":معاريؼ" 31

حػوؿ نجػاح  اإلسػرائيميةالمػزاعـ  بمػرور سػنة عمػى حػرب "عػامود السػحاب" عمػى غػزة، تتػوالى: القدس المحتمة
، وفػػي ىػػذا السػػياؽ نقمػػت صػػحيفة "معػػاريؼ" فػػي موقعيػػا عمػػى الشػػبكة، اليػػـو أىػػدافياىػػذه الحػػرب فػػي تحقيػػؽ 

بتراجع وارتداع حركة حمػاس فػي  أفاداجري مؤخرا  اإلسرائيميتقييما لمجبية الجنوبية في الجيش  أفالثالثاء، 
 ائد جناحيا العسكري احمد الجعبري.العممية التي تـ فييا اغتياؿ ق إعقاب

العمميػة ضػربت، عمػى حػد تقيػيـ الجبيػة الجنوبيػة، قػػوة حمػاس بتصػفية ناشػطيف ميػدانييف وقػادة وكػذلؾ البنػػى 
 .إسرائيؿصواريخ بعيدة المدى باتجاه مركز  إطالؽالتحتية وقدرات التنظيـ وبينيا قدرتو عمى 

واكتشػػاؼ النفػػؽ بػػيف  إسػػرائيمييفخالليػػا سػػتة جنػػود  أصػػيب "معػػاريؼ" نقمػػت، انػػو بػػالرغـ مػػف العمميػػة التػػي  
سرائيؿقطاع غزة  عمميات ضد  بإخراج، وكذلؾ اكتشاؼ نفقيف في وقت سابؽ والتي تثبت محاوالت حماس وا 

،  بالرغـ مف ذلؾ ،فاف المعطيات عمى االرض تفيد باف حماس تراجعت خطوة الى الوراء منذ عممية إسرائيؿ
 "عامود السحاب".

عمميػة  200قييـ يستند الى مقارنة بيف الفترة الواقعة بعد حرب "الرصاص المصػبوب" والتػي نفػذت خالليػا الت
الفتػػرة الموازيػة ليػا والواقعػة بعػد عمميػة عػامود السػػحاب،  أضػعاؼصػواريخ ومػدافع ىػاوف، أي خمسػة  إطػالؽ
ناسػفة، مقابػؿ اربػع  حالػة وضػع عبػوات 20صواريخ مضػادة لمطػائرات و إطالؽاف عشر حاالت  إلى إضافة

 حرب "عامود السحاب". أعقبتحاالت في السنة التي 
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عمميػة العبػوة الناسػفة ضػد القػوات االسػرائيمية  أعقػابمػف عناصػرىا،  أربعػةحماس لـ ترد ايضا عمػى تصػفية 
وىػػو مػػا لػػـ يكػػف ليحػػدث فػػي الماضػػي، حيػػث كانػػت عمميػػة كتمػػؾ تسػػتدعي الػػرد، كمػػا قػػاؿ ضػػابط كبيػػر فػػي 

 بية.الجبية الجنو 
النار التػي تجػري بػيف  إطالؽواشارت الصحيفة، الى اف عناصر حماس ليسوا جزءا مف عمميات خرؽ وقؼ 

الفينة واالخرى، واف رجاليا يبذلوف الكثير مف الجيد لمحفاظ عمى  النظاـ في القطاع وعمى السياج الحدودي 
حباط  .إسرائيؿمحاوالت اطالؽ نار ضد  وا 

 5/00/3102، وكالة سما اإلخبارية
 

 "إسرائيؿ" الدولّية والمقاطعة ضدّ  : فشؿ المفاوضات مع الفمسطينييف سيزيد الضغوطعميدرور 30
أنيى الجنراؿ في االحتياط يعقوؼ عميدرور، أمس مّياـ منصبو كرئيس : زىير أندراوس  -الناصرة 

كوىف. وفي حفؿ تسميـ لممجمس األمنّي القومّي اإلسرائيمّي، وتسّمـ مكانو نائب رئيس الموساد السابؽ يوسي 
المناصب، أفادت صحيفة ىآرتس العبرّية، االثنيف، تناوؿ عميدور األخطار المحّدقة بإسرائيؿ وتحدث عف 

 المخاطر وعف اإلمكانيات، عف التحديات وعف سبؿ مواجيتيا مف قبؿ تؿ أبيب. 
لعممية السممّية مع الفمسطينييف ووّجو عميدرور تحذيًرا واضًحا وجميًّا مفاده بأّف انييار ما ُيطمؽ عمييا با

سيؤّدى إلى ازدياد الضغوط الدولّية والمقاطعة ضد إسرائيؿ ومحاوالت نزع الشرعّية عنيا. مشيًرا في الوقت 
ذاتو إلى أّنو في حاؿ انييار المفاوضات فإّف ذلؾ سُيوفر أسباًبا لكؿ الجيات التي تريد مقاطعة إسرائيؿ 

ى اتجاىات في أوروبا لمقاطعة إسرائيؿ والتي قد تتصاعد في حاؿ انييار لتفعؿ ذلؾ، وأشار بوجو خاص إل
المفاوضات. ونقمت عنو الصحيفة قولو إّف المفاوضات مع السمطة الفمسطينية ميمة جًدا، مشددًّا عمى أّنو 

ورأى  يتحتـّ بذؿ الجيود مف أجؿ مواصمتيا، ألّنيا تؤثر بشكؿ إيجابّي عمى جميع الجبيات، عمى حّد تعبيره.
الجنراؿ عميدرور أّف ضعؼ مكانة الواليات المتحدة األمريكّية في الشرؽ األوسط يؤّدي إلى ضعؼ إسرائيؿ 

باراؾ أوباما، عميو أْف يأخذ بالحسباف أّف إسرائيؿ  أيًضا، وقاؿ إّف مف يتمّنى أْف يضعؼ الرئيس األمريكيّ 
مواصمة االستعداد، ألّنو لـ يحصؿ أي  ستضعؼ أيًضا. وفي حديثو عف إيراف، قاؿ عميدرور إّنو يجب

تغيير جوىرّي، منوًىا إلى أّف العقوبات االقتصادية، مع مواصمة التيديد بشف ىجوـ، تفعؿ فعميا. ونقمت 
الصحيفة عف وزراء شاركوا في االستماع إلى االستعراض األخير لعميدور قوليـ إّف المسألة اإليرانّية احتّمت 

، حيث قاؿ لموزراء إّنو في الجميورية اإلسالمّية اإليرانّية يوجد تغّير في كّؿ ما يتعّمؽ حّيًزا مركزًيا في حديثو
باستعداد اإليرانييف لمدخوؿ في المفاوضات حوؿ المّمؼ النووّي، وبرأيو فإّف مّرد ىذا التغيير ىو في بادئ 

قتصادّية والسياسّية القاسية األمر يتعّمؽ بالضغط الذي يعيشو النظاـ الحاكـ في طيراف بسبب العقوبات اال
 المفروضة عمى إيراف مف قبؿ الغرب. 

ولفت إلى أّنو عمى الرغـ مف حممة االنتقادات العالمّية إلسرائيؿ، يتحتـّ عمى صّناع القرار في تؿ أبيب عدـ 
إسرائيؿ  التنازؿ عف المجوء إلى الخيار العسكرّي ضّد الجميورّية اإلسالمّية، وأّكد في سياؽ حديثو عمى أفّ 

دىا،. وشّدّد عمى أّف التيديد الوجودّي الوحيد حتممؾ القدرات الحقيقّية لمقياـ بعممية عسكرّية ضّد إيراف و 
ذا كاف مف الممكف إزالة ىذا التيديد عف طريؽ المفاوضات فسيكوف  الموجود ضّد إسرائيؿ ىو إيراف، وا 

ذا ال، فيجب المجوء إلى طرؽ أخرى، عمى حّد   تعبيره.ممتاًزا، وا 
وأضافت الصحيفة أّنو خالؿ االستعراض تطّرؽ عميدرور إلى العقوبات التي فرضيا االتحاد األوروبّي قبؿ 
عّدة أشير ضّد المستوطنات في الضفة الغربّية، والقدس الشرقية وىضبة الجوالف العربّية السورّية المحتّمة، 
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الناحية السياسّية، وبالتالي أضاؼ أّنو يجب عمى  وقاؿ إّف االتحاد األوروبّي قرر الخروج ضّد إسرائيؿ مف
إسرائيؿ أْف تأخذ عمى محمؿ مف الجد الخطوة األوروبّية، التي اعتبرىا بمثابة مقاطعة اقتصادّية، وأْف تقـو 

 تؿ أبيب باإليضاح لألوروبييف أّف ليـ مصمحة في مواصمة التعامؿ االقتصادّي والعممّي مع إسرائيؿ. 
ؽ بالقضية السورّية، قالت الصحيفة، إّف الجنراؿ عميدرور شّدّد عمى أّف نظاـ الرئيس السورّي أّما في ما يتعمّ 

د. بّشار األسد، بات متعمًقا ومرتبًطا بمنظمة حزب اهلل المبنانّية في حربو ضّد المعارضة المسمحة، وىذه 
 كثر تقدًما وفتًكا. العالقة الوطيدة تدفع بالنظاـ السورّي إلى تزويد حزب اهلل باألسمحة األ

أّما في ما يتعّمؽ بمصر، فقد أبدى الجنراؿ اإلسرائيمّي تفاؤاًل، حيث أوضح، بحسب الصحيفة العبرّية، أّف 
جنراالت مصر تمّكنوا مف صّد المد اإلسالمّي في مصر، وبيذا مرروا رسالة إلى الدوؿ األخرى، وبحسبو، 

حركة المقاومة اإلسالمّية )حماس(. وقالت الصحيفة إّف  فإّف التطورات األخيرة في مصر أّدت إلى إضعاؼ
عميدرور تطّرؽ إلى قضيتيف إستراتيجيتيف اثنتيف: األولى مكانة أمريكا في الشرؽ األوسط، حيث قاؿ إّف 
العالـ يرى في إسرائيؿ والية مف واليات أمريكا، وبالتالي إذا ضعفت أمريكا، فإّف ىذا األمر سيؤّدي بطبيعة 

ـّ القضية الثانية التي تتطّرؽ إلييا فكانت األسمحة الكيميائّية والبيولوجّية الحاؿ إل ى ضعؼ إسرائيؿ، أ
 والنووّية التي تمتمكيا إسرائيؿ، بحسب المصادر األجنبّية.

ـّ  وقاؿ إّف تجريد سورّية مف أسمحتيا الكيميائّية ىي خطوة إيجابّية، الفًتا إلى أّنو إذا تّمت العممية كما ت
اؽ بيف واشنطف وموسكو، فإّف إسرائيؿ ستجد نفسيا أماـ سمسمة طويمة مف الضغوطات الدولّية، حيث االتف

سُيطالبيا المجتمع الدولّي بانتياج سياسة شفافة حوؿ ترسانة األسمحة غير التقميدّية التي تمتمكيا، بحسب 
 المصادر األجنبّية.

 5/00/3102، القدس العربي، لندف
 

 3104بداية  ة بيف السمطة و"إسرائيؿ"المتحدة ستطرح خطة سالـ دائمالواليات ": ميرتس" 33

وليد عوض: صرحت زعيمة حزب ميرتس االسرائيمي زىافا جالوف االثنيف لصحيفة ىأرتس بأف   -راـ اهلل 
، والتي 2014الحكومة االمريكية سوؼ تطرح خطة لسالـ دائمة بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف بداية عاـ 

االسرائيمي، في اشارة واضحة بأف الواليات المتحدة  –دئ الحؿ األمريكي لمصراع الفمسطيني تشمؿ مبا
 ستفرض حميا في حاؿ فشمت المفاوضات او بقيت تراوح في مكانيا.

وأضافت أنيا التقت مؤخرا مع بعض المسؤوليف الفمسطينييف واألمريكاف وكذلؾ العرب، ومف خالؿ ىذه 
، مؤكدة 2014ات المتحدة سوؼ تطرح خطة سالـ دائـ ينيي الصراع بداية عاـ المقاءات تبيف بأف الوالي

بأف جوف كيري وضع نتنياىو في صورة ىذا التوجو لمحكومة األمريكية، أثناء المقاء الذي جمعيما في 
وأكدت زىافا بأف الحكومة األمريكية سوؼ تطرح  ساعات. 7العاصمة االيطالية مؤخرا والذي استمر لمدة 

الخطة في شير كانوف ثاني القادـ، كونيا معنية مف الخروج مف دائرة التنسيؽ والتشاور الى دائرة الفعؿ ىذه 
مع تبادؿ  67الحقيقي، والتي ستشمؿ كافة القضايا الرئيسية وقياـ دولة فمسطينية عمى أساس حدود عاـ 

ة، وستكوف ىذه الخطة مبنية محدود لألراضي، وستكوف ىذه الخطة محددة بفترة زمنية يجري تقيـ كؿ مرحم
أيضا عمى خطة السالـ العربية لتحقيؽ السالـ في المنطقة، وسيرافؽ ذلؾ خطة اقتصادية لتطوير المنطقة 

 بما فييا ضخ مميارات الدوالرات في االقتصاد الفمسطيني.
 5/00/3102، القدس العربي، لندف
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، عمى قانوف رفع سف الزواج 04.11.2013صادقت الكنيست بالقراءتيف الثانية والثالثة، مساء اليوـ االثنيف 
 الى ثماف عشر سنة، مع إعطاء إمكانية استثنائية لممصادقة عمى حاالت زواج فوؽ جيؿ السادسة عشر.

ة حنيف زعبي، ومف المبادريف لمقانوف: "إف القانوف ىو وفي معرض تينئتيا عمى سف القانوف، قالت النائب
مف أحد القوانيف الجيدة والقميمة التي يصادؽ عمييا في الكنيست. فيو يدافع عف حؽ الفتاة والفتى في اختيار 
شريؾ حياتيـ دوف فرض عمى أساس معتقدات ونسؽ سائد أو بضغط مف العائمة، ودوف إغالؽ إلمكانية 

فرد عف طريؽ التعميـ والعمؿ، فالقانوف يؤكد عمى حؽ الفتاة في التعميـ والعمؿ كأساس التحقيؽ الذاتي لم
 لبناء أسرة سميمة".

 5/00/3102، 48عرب 
 

 تفقد سيطرتها عم  مستقبمها بفعؿ سياسة نتنياهو "إسرائيؿالعمؿ" بالكنيست: " حزبعف " نائب 34
رض يعقوؼ ىرتسوغ مف اف إسرائيؿ تفقد المعا« العمؿ»حذر النائب مف حزب : أسعد تمحمي -الناصرة 

الذي يتوجب عميو حسـ موقفو وما إذا كاف يدعـ حقًا رئيسة »سيطرتيا عمى مستقبميا بفعؿ سياسة نتنياىو 
وأضاؼ أف المطموب مف «. طاقـ المفاوضات تسيبي ليفني أـ أنو ينجر وراء المعسكر المتشدد في حكومتو

تطمع لتسوية حقيقية أو يواصؿ توسيع االستيطاف، وأف يحسـ بيف ما إذا نتنياىو أيضًا أف يقرر ما إذا كاف ي
 «.كاف يسيطر عمى سير المفاوضات أـ يقود إسرائيؿ إلى طريؽ مسدود

 5/00/3102، الحياة، لندف
 

 "إسرائيؿػ"غزة: إقامة دولة فمسطيف تهديد ل يدعو إلعادة احتالؿ بالكنيستنائب  35
نائب بالكنيست األسرائيمي "موتي يوغيؼ" مف البيت الييودي أكد أف ، 5/00/3102، الوفد، الجيزةذكرت 

أف إقامة دولة فمسطينية ستشكؿ تيديدا وجوديا دائما لدولة إسرائيؿ، معربا عف اعتقاده بأنو يجب عمى 
 إسرائيؿ مواصمة السيطرة عمى ييودا والسامرة.

ف حؿ الدولتيف اإلسرائيمية والفمسطينية يعرض وقاؿ يوغيؼ في تصريح لإلذاعة اإلسرائيمية اليوـ "االثنيف" أ
 أمف اسرائيؿ لمخطر.

طالب، جيش االحتالؿ إلى إعادة احتالؿ قطاع  يوغيؼ، أف 4/00/3102، فمسطيف أوف اليفوأضافت 
 غزة باعتباره "األمر الوحيد الذي ال مفر منو لمسيطرة عمى الوضع األمني القائـ".

يوغيؼ قولو: "إف الفمسطينييف حريصوف عمى تذكيرنا في كؿ وقت بأف ونقمت القناة العبرية السابعة عف 
لدينا عدوًا، ومنذ االنسحاب مف غزة وحماس والمنظمات اإلرىابية تعزز قوتيا، والمعركة المقبمة ستكوف أكثر 

شخص  1000وأضاؼ: "إنيـ يحفروف األنفاؽ باستمرار وال يستريحوف، فقد قرأت أف  صعوبة وخطورة".
ؿ يوـ األنفاؽ إلى داخؿ إسرائيؿ، ولذلؾ ال يمكف التعايش في ظؿ استعداداتيـ لمحرب في يحفروف ك

المستقبؿ، ولذا يجب معالجة ذلؾ جذريا، فاإلرىاب في تنامي خاصًة مع ظؿ إطالؽ الصواريخ أو تفجير 
 األنفاؽ".

فجيرىا دوف جنود وتابع "األنفاؽ ىي فخ لمموت يجب أف ال يذىب الجنود إلييا، بؿ تحديد مكانيا وت
ف لـ نسيطر  إسرائيمييف" وقاؿ: "ال مفر مف السيطرة عمى غزة، ففي نياية المطاؼ مصر عزلت قطاع غزة وا 

 فسنرى الشرارة الكبرى"، عمى حد تعبيره.
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 ينفي عزمه تمديد واليته في ديواف الرئاسة يزبير : معاريؼ 36
، أصدر بيانا نفى يزرئيس اإلسرائيمي شمعوف بير قاؿ موقع معاريؼ عمى الشبكة، مساء االثنيف، إف ديواف ال

قد سعى لتمديد فترة واليتو الحالية التي تنتيي بموجب القانوف اإلسرائيمي في تموز  يزفيو أف يكوف بير 
، قاـ بجس يزوقاؿ الموقع إف البياف صدر بعد أف بثت القناة الثانية خبرا قالت فيو إف شمعوف بير  .2014

ؿ السياسة وأعضاء كنيست حوؿ إمكانيات تعديؿ قانوف الرئاسة وتمديد واليتو نبض لدى اثنيف مف رجا
 لسنوات إضافية.

تمقى دعوات وتوجيات مف  يز، إف العكس مف ذلؾ ىو ما حصؿ واف بير يزوزعمت الناطقة بمساف ديواف بير 
في الرئاسة  يزر أطراؼ عدة مف الحمبة السياسية وىيئات شعبية ورسمية أخرى دعت فيو إلى تمديد والية بي

رفض ىذه العروض بشدة مؤكدا وجوب احتراـ  يزوتعديؿ القانوف اإلسرائيمي بما يالئـ ذلؾ، إال أف بير 
وأشار الموقع  القوانيف األساسية لمكنيست والتي تحدد فترة والية الرئيس في إسرائيؿ بسبع سنوات ال غير.

عاـ القادـ كؿ مف روبي ريفميف  الرئيس السابؽ إلى أنو مف المتوقع أف يتنافس عمى منصب الرئاسة في ال
 لمكنيست، مف الميكود، وبينياميف بف اليعيزر مف حزب العمؿ.

 4/00/3102، 48عرب 
 

 االقص  المسجد عم  طرح تقسيـ  العرب بالكنيست يهددوف باشعاؿ انتفاضة احتجاجاً  النواب 37
حث االسرائيمية امس االثنيف مف خالؿ وليد عوض: وضع ممؼ تقسيـ االقصى عمى طاولة الب –راـ اهلل 

اجتماع عقدتو لجنة الداخمية في الكنيست اإلسرائيمي لمناقشة مقترح قانوف تقسيـ المسجد المبارؾ بيف 
 المسمميف والييود، وتعديؿ الوضع القائـ الذي يحظر عمى الييود الصالة فيو.

مي عمى لجنة الداخمية في الكنيست لضماف وعرض نائب وزير األدياف اإلسرائيمي مقترح القانوف االسرائي
صالة الييود في االقصى بصفتو مكانا مقدسا لمييود كونو مقاما عمى انقاض الييكؿ الييودي المزعوـ وفؽ 
الرواية االسرائيمية. واثار طرح مقترح القانوف حفيظة النواب العرب في الكنيست االمر الذي ادى النسحابيـ 

 مف الجمسة.
كنيست عرب اف طرح موضوع صالة الييود في باحة المسجد االقصى او في ما يسمونو  واعتبر اعضاء

اشعاؿ لمنار في ‘لمنقاش في جمسة لجنة الداخمية في الكنيست االسرائيمي ىو بمثابة ’ جبؿ الييكؿ‘
 ’.المنطقة

خمية في وقامت االثنيف عضو الكنيست اليمينية مف حزب الميكود ميري ريغيؼ بادارة جمسة لجنة الدا
الكنيست لمناقشة موضوع السماح لمييود بالصالة في باحة المسجد االقصى بحضور نائب وزير االدياف 
ايمي دىاف مف حزب البيت الييودي الذي قدـ مقترحات بيذا الصدد، اال اف النقاش لـ يتوصؿ الى قرار. 

لتجمع الديموقراطي خالؿ واثارت ىذه االقواؿ اعضاء الكنيست العرب. وقاؿ جماؿ زحالقة مف حزب ا
  ’.اف طرح مثؿ ىذا الموضوع لمنقاش ىو اشعاؿ لممنطقة ويجب اغالؽ الجمسة وعدـ الخوض بو‘الجمسة 

اف ما تقولو ريغيؼ ىو تحريض عمى ‘مف جيتو قاؿ النائب احمد الطيبي مف القائمة العربية الموحدة 
إذا كاف ‘قراطية لمسالـ والمساواة فقاؿ اماـ المجنة اما النائب محمد بركة مف الجبية الديمو ’. انتفاضة ثالثة

عندىا ردت رئيسة الجمسة ريغيؼ بالقوؿ ’. ىناؾ مف سيحاوؿ تدنيس الحـر القدسي الشريؼ سيجدنا ىناؾ
ىذا حقنا في الدفاع عف األماكف المقدسة، ولؾ أف تفسري األمر ‘فرد عمييا بركة قائال ’ ىؿ ىذا تيديد؟‘

 ’.ا فقط مف أجؿ اشعاؿ حريؽ ولف تستطيعواكما تريديف، أنتـ ىن



 
 
 

 

 

           08ص                                    2137العدد:            5/00/3102 الثالثاا التاريخ:

نحف بانتظار قرار الحاخامية االسرائيمية الكبرى في ما اذا كاف ‘مف جيتو قاؿ نائب وزير االدياف ايمي دىاف 
واعترض نواب حزب شاس المتشدد عمى ىذا النقاش لرفض ابوىـ الروحي ’. يسمح لنا بالصالة اـ ال

 صالة في باحة االقصى.عوفاديا يوسؼ السماح لمييود بال
اذا توصمنا الى وضع في )جبؿ الييكؿ( عمى غرار تقسيـ المسجد االبراىيمي )في الخميؿ( ‘وتابعت ريغيؼ 

 ’.فسيكوف االمر مثاليا ومرتبا ومنظما
ال نريد الذىاب الى داخؿ االقصى او منعكـ )المسمموف( مف الصالة ىناؾ، لكننا نريد ‘وقالت ريغيؼ ايضا 

تشريف  28آمؿ باف نصمي في عيد االنوار القادـ في ‘، مضيفة ’ييود ايضا بالصالة في الباحةالسماح لم
اف تيديد الطيبي باشعاؿ انتفاضة ثالثة امر غير ‘واعتبرت ريغيؼ  ’.الثاني/نوفمبر في جبؿ الييكؿ

 ’.مسؤوؿ
 5/00/3102، القدس العربي، لندف

 
 ؿ كشي مميوف 870 "إسرائيؿ" مخصصات متقاعدي الشاباؾ والموساد تكمؼ: هآرتس 38

أفادت صحيفة ىآرتس أف معطيات التقرر السنوي لمحاسب الدولة العاـ تفيد بأف مجمؿ مخصصات التقاعد 
 871عمى  2013التي ستدفعيا دولة إسرائيؿ لمتقاعدي جيازي الشباؾ والموساد ستبمغ في العاـ الجاري 

ة تشير عمى أف مجمؿ ما ستدفعو الحكومة لمتقاعدي وأضافت الصحيفة أف المعطيات المذكور  مميوف شيقؿ.
مميوف شيقؿ لمتقاعدي جياز الموساد اإلسرائيمي. وبينت معطيات  429مميوف شيقؿ و 442الشاباؾ ىو 

وبحسب البيانات  ألؼ شيقؿ شيريا. 17وزارة المالية أف معدؿ الراتب التقاعدي لمجيازيف المذكوريف بمغ نحو 
مميوف شيقؿ فقط وأنو  538قد بمغت  2005ة التقاعد لمجيازيف كانت في العاـ الرسمية تبيف أف ميزاني

 %.60طرأت عمييا بزيادة بنسبة 

 4/00/3102، 48عرب 
 

 أحرونوت: المفاوضات تتناوؿ ممؼ القدس وسط خالفات بيف مولخو وليفني يديعوت 39
، إنو يستدؿ مف تسريبات صحافية أ ف المفاوضات الفمسطينية قالت صحيفة يديعوت أحرونوت صباح اليـو

جمسة تفاوضية توزعت عمى القدس وأريحا، وأف المفاوضات تناولت لغاية  15اإلسرائيمية، شممت لغاية اآلف 
اآلف وبشكؿ أساسي القضايا األمنية، نزوال عند طمب الجانب اإلسرائيمي، ولكف تـ أيضا التطرؽ لممفات 

 أخرى مثؿ الحدود، والمياه.
مؼ القدس ىو أحد القضايا الرئيسية المطروح عمى طاولة المفاوضات، ولكف وعمى ونقمت يديعوت أف م

الرغـ مف أف تفاصيؿ المفاوضات حوؿ القدس ال تزاؿ غير واضحة إال أف مصادر أكدت أف الطرفيف 
اإلسرائيمي والفمسطيني بحثا اقتراح "اإلبقاء عمى منطقة مفتوحة لمطرفيف" وأنو في ىذه المرحمة شب خالؼ 

اخؿ الوفد اإلسرائيمي، بيف الوزيرة ليفني وبيف موفد نتنياىو المحامي يتسحاؽ مولوخو، وأف عدـ التنسيؽ د
 في المواقؼ بيف الطرفيف، ظير أماـ الفمسطينييف في أكثر مف مرة ومناسبة.

 5/00/3102، 48عرب 
 

 السكاف في الضفةقرى فمسطينية مأهولة ببالعسكرّي اإلسرائيمّي يسمح لمجيش بالتّدرب  المّدعي 21
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زىير أندراوس: ُكشؼ النقاب أمس االثنيف عف أّف المّدعي العسكرّي اإلسرائيمي في الضفة  -الناصرة 
الغربية، أجاز لجيش االحتالؿ، بإجراء تدريبات عسكرّية داخؿ القرى الفمسطينية المأىولة بالسكاف في 

فظة عمى األمف والنظاـ في مناطؽ الضفة الغربّية، الضفة الغربية، مؤّكًدا عمى قانونية ىذه التدريبات لممحا
عمى حّد تعبيره. وقاؿ المّدعي العسكرّي في رّده عمى شكوى وجييا أعضاء منظمة )يش ديف(، ومعناىا 
بالعربّية يوجد قانوف، والتي يحتجوف فييا عمى اقتحامات جيش االحتالؿ المتكررة لقرى فمسطينية خالؿ الميؿ 

 و ال توجد أي مشكمة في إجراء الجيش تدريبات في القرى الفمسطينية.بدافع التدريب، إنّ 
وتابع المّدعي العسكرّي في رّده قائاًل إّف قانونية ىذا القرار تكمف في مبادئ االحتالؿ العسكرّي، إذ أّف القائد 

مى جيوزية العسكرّي، والذي يسيطر عمى المنطقة ممـز بالحفاظ عمى األمف والنظاـ فييا، وذلؾ بالحفاظ ع
 جنوده، حتى لو تطمب األمر التدرب في قرى فمسطينية مأىولة بالسكاف.

وبحسب منظمة )يش ديف( فإّف جيش االحتالؿ اإلسرائيمّي قاـ باقتحاـ العديد مف القرى الفمسطينية خالؿ 
ية، مستعيًنا فترات المساء، دوف تنسيؽ مسبؽ مع ساكنييا، زاعًما أّنو ينوي إجراء تدريبات ليمية داخؿ القر 

 خالؿ تدريباتو بممتمكات المواطنيف الفمسطينييف في القرية. 
 5/00/3102، القدس العربي، لندف

 
 "إسرائيؿ"حؿ مشكمة األنفاؽ التي تمتد مف غزة إل  بيواجه معضمة  سرائيميجيش اإلالعاشرة: ال القناة 20

رّي أمس النقاب عف أّف جيش االحتالؿ زىير أندراوس: كشفت القناة العاشرة في التمفزيوف العب -الناصرة 
يواجو صعوبة في إيجاد حموؿ لمشكمة األنفاؽ التي تمتد مف قطاع غزة إلى داخؿ إسرائيؿ، مشيرًة إلى أّف 
 الجيش بدأ بإرساؿ جنود مف سالح المشاة لمقياـ بعمميات تمشيط في المناطؽ الحدودية الكتشاؼ األنفاؽ. 

ه إلى أّف الجيش اإلسرائيمّي يعمؿ بحسب سيناريو أف حركة حماس قامت وأشار التمفزيوف في سياؽ تقرير 
بحفر العديد مف األنفاؽ الواصمة إلى داخؿ الدولة العبرّية إال أف الجيش اإلسرائيمي يجد صعوبة في منع 

 تمؾ األنفاؽ مف وصوليا إلى إسرائيؿ واكتشاؼ أماكنيا. 
ّف جيش االحتالؿ يقوـ في اآلونة األخيرة بإرساؿ جنود مف وعالوة عمى ذلؾ، لفت التمفزيوف العبرّي إلى أ

سالح المشاة لمقياـ بعمميات تمشيط في المناطؽ الحدودية لمبحث عف فوىات األنفاؽ أو أي إشارات أخرى 
تدلؿ عمى وجود نفؽ في المكاف. ونقؿ التمفزيوف عف ضابط وصفتو بأّنو رفيع المستوى في القيادة الجنوبية 

جراء قولو: ليس ل دينا أي شؾ بأّف حركة حماس ال تكؿ وال تمؿ، وأنيا تستغؿ أوقات التيدئة في التسمح وا 
 التدريبات وحفر األنفاؽ، وتعمـ طرؽ جديدة لمقياـ بعمميات ضد إسرائيؿ، عمى حّد تعبيره. 

ميات عمى باإلضافة إلى ذلؾ، أّكد الضابط عينو عمى أّف حركة حماس تحفر األنفاؽ لتمكنيا مف القياـ بعم
نطاؽ أوسع، األمر الذي يشكؿ خطًرا عمى جميع المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وأضاؼ قائاًل إّنو في 
األسابيع األخيرة شيدت المنطقة توتًرا كبيًرا عمى الحدود، فنحف نممس ذلؾ مف خالؿ عدد العبوات التي 

ي تقوـ بيا الفصائؿ الفمسطينّية، عمى حّد نكتشفيا، ومف خالؿ نصب العبوات الجديدة والعمميات األخرى الت
 قولو. 

 5/00/3102، القدس العربي، لندف
 

  "الخط األخضرداخؿ "الطالب العربو  األسرىضدّ  تنشط بالتحريضيمينّية ال "إـ ترتسو" منظمة 23
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زىير أندراوس: تستمّر حركة )إـ ترتسو( اليمينّية الصييونية في حممتيا عمى المؤسسات  -الناصرة 
لمينييف الذيف يعالجوف مسائؿ وقضايا تخّص المواطنيف العرب داخؿ ما ُيّسمى بالخط األخضر، وا

وفمسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة. واستيدفت )إـ ترتسو( في تقريرىا األخير أقساـ )عيادات( حقوؽ 
ة عبير بكر وقسـ اإلنساف التابعة لكمية الحقوؽ في جامعة حيفا، وىي قسـ حقوؽ السجيف بإدارة المحامي

 حقوؽ األقمية العربية الفمسطينية وقسـ حقوؽ اإلنساف في المجتمع. 
وقالت المحامية بكر: التحريض المغرض ضّد األسرى الفمسطينييف والمرافعات القانونية التي أقوـ بيا 
لمتحسيف مف أوضاعيـ داخؿ السجوف بدأ منذ سنوات، ووصمت قمتو بدّس طالب جواسيس داخؿ 

 اتي األكاديمية. عممي مستمر بتمثيؿ قضايا األسرى والسجناء جميًعا. محاضر 
الحديث عف حركة لـ تترّدد المحكمة بوصفيا شبيية بالحركات الفاشية، ولذا ال أستغرب مالحقتيا لكّؿ مف 

سواًء داخؿ السجوف أـ خارجيا، عمى حّد تعبيرىا.  -يجرؤ عمى فضح ممارسات االحتالؿ ضّد الفمسطينييف
انت صحيفة )معاريؼ( العبرّية قد نشرت عمى موقعيا اإللكتروني أمس االثنيف تفاصيؿ عف التقرير وك

الجديد الذي أعّدتو الحركة المتطرفة، وقاـ باإلشراؼ عميو د. شاحر غوالف. وقالت جامعة حيفا في رّدىا 
نشاطات سياسية وال  عمى ىذا التقرير: ىذه ادعاءات عارية عف الصحة. األقساـ القضائية ال تضمع في

تخدـ غايات سياسية أًيا كانت، ىدؼ األقساـ تمكيف مجموعات مستضعفة مف الحصوؿ عمى الظروؼ التي 
تستحقيا وفؽ القانوف اإلسرائيمي. وجاء في تقرير )إـ ترتسو( أّف قسـ حقوؽ األسرى في الجامعة وىو القسـ 

 2009سياسييف( مف أصؿ عشرة ممفات منذ عاـ الذي اعتنى بثمانية ممفات أسرى مصنفيف أمنييف )أسرى 
وأّف القسـ يمثؿ أسرى سياسييف مثؿ وليد دقة ويونس كريـ وراوي سمطاني، وىـ مف الداخؿ الفمسطينّي، 
وغيرىـ. وتقوؿ )إـ ترتسو( في تقريرىا التحريضي: الطالب الذيف يشاركوف في ىذه األقساـ ُيستغموف مف 

ممفات القضائية التي اختارتيا األقساـ تشكؿ مداميؾ ُمكممة في النضاؿ أجؿ تمثيؿ مخربيف ومغتصبيف، ال
 القومّي العربّي ضد الصييونية، عمى حّد تعبيرىا.

 5/00/3102، القدس العربي، لندف
 

 3102منذ بداية سنة  محاولة فمسطينية ألسر جنود إسرائيمييف أربعوف"والال":  22
محاولة نفّذتيا المقاومة  عف إحباط جيش االحتالؿ ألربعيفالناصرة: كشؼ ضابط إسرائيمي كبير، النقاب 

الفمسطينية ألسر جنود إسرائيمييف خالؿ العاـ الجاري، بيدؼ مبادلتيـ بأسرى فمسطينييف أسوة بما جرى 
، مقابؿ أكثر مف ألؼ 2011بالجندي جمعاد شاليط وصفقة التبادؿ التي أفرج عنو مف خالليا أواخر عاـ 

(، عف الضابط اإلسرائيمي ما 11|5قؿ موقع "والال" اإلخباري العبري، اليوـ الثالثاء )ون أسير فمسطيني.
مفاده بأف عدد المحاوالت الرامية لتنفيذ عمميات أسر لجنود إسرائيمييف التي تـّ رصدىا منذ مطمع عاـ 

ـّ إحباطيا مف قبؿ قيادة "المنطقة الوسطى" في ا 2013 لجيش الجاري، وصؿ إلى أربعيف محاولة ت
اإلسرائيمي وعناصر جياز المخابرات الداخمي "الشاباؾ"، موضحًا أنو تـ اعتقاؿ الخمية الفمسطينية التي 
خّططت ليذه العمميات في راـ اهلل األسبوع الماضي، بالتعاوف مع أجيزة أمف السمطة الفمسطينية في الضفة 

 الغربية المحتمة.
 5/00/3102قدس برس، 

 
 نفجار القادـ مع الفمسطينييفة تمنع اإل إجرااات ميدانيّ  هناؾ: السابؽ الشاباؾرئيس  24



 
 
 

 

 

           30ص                                    2137العدد:            5/00/3102 الثالثاا التاريخ:

ألقى رئيس جياز "الشاباؾ" الصييوني السابؽ "يوفاؿ ديسكيف"، محاضرة داخمية أماـ العشرات مف جنود 
وضباط الجياز، خالؿ زيارة شخصية، تطرؽ فييا إلى عدد مف المحاور الداخمية والخارجية، يمكف 

 تالية:تمخيصيا في النقاط ال
 الربيع العربي

قاؿ "ديسكيف"، إّف "الربيع العربي" لـ يجمب حتى اآلف اإلستقرار ألي دولة، لكنو جمب "ديمقراطية لمحشود 
الضخمة، وليس لمغالبية"، معتبرًا أّف الشعوب في الشرؽ األوسط أدركت فجأة قوتيا وقدرتيا عمى إحداث 

أف كتمة ضخمة مف البشر غير راضية سيجد النظاـ  ثورات واستبداؿ أنظمة حكـ، وأدركت ىذه الحشود
صعوبة في السيطرة عمييا، حتى لو لـ تكف أغمبية. وأشار "ديسكف" إلى أّنو مف الناحية السطحّية يمكف 
مالحظة أف كافة الشروط تتوفر لدينا كي تستيقظ الحشود الفمسطينّية، ففي الضفة الغربية يتصاعد التوتر 

لذيف يشعروف أف أراضييـ تصادر، ويشاىدوف البؤر اإلستيطانية والمستوطنات واإلحباط وسط السكاف ا
تبنى، ويدركوف حقيقة أف الدولة التي يأمموف بيا تبتعد عنيـ. وحتى اإلقتصاد لـ يعد شيئًا يمكف التعزي بو، 
ويتعاظـ اإلحساس بالقمع واإلضطياد، مقابؿ تصاعد الغضب بسبب اإلعتداءات المتواصمة مف قبؿ 

 لمستوطنيف "مخربي جباية الثمف".ا
وأوضح أّف الخطر ىو اإلحساس الذي بدأ يسود الجماىير الفمسطينية بأنو ال يوجد مستقبؿ، بؿ يوجد ماض 
فقط، والماضي ال يوجد فيو شيء جيد، والمستقبؿ لـ يعد قائمًا، لذلؾ تحصؿ البدائؿ اإلجتماعية العميقة 

% مف 70ة. مع إدراؾ أبعاد استبداؿ جيؿ مف الشباب الفمسطيني بشكؿ عاـ ببطء، وعمى مدار سنوات كثير 
عامًا، وىو جيؿ يرى ظاىرة "الربيع العربي" في الشرؽ األوسط، ويالحظ ضعؼ  35الفمسطينييف تحت جيؿ 

 السمطة الفمسطينية، ويعاني مف اإلقتصاد المخنوؽ تحت اإلحتالؿ.
ثقفيف خريجي الجامعات، لكف البطالة في صفوفيـ ىي وأّكد "ديسكف" أّف ىذا جيؿ يضـ نسبة عالية مف الم

األعمى، فمئات آالؼ الشباف المثقفيف كبروا تحت اإلحتالؿ ساخطوف وغاضبوف ومحبطوف وبدوف أمؿ، 
ويبحثوف عف ىدؼ لتفريغ ذلؾ، معتبرًا أّنو مف السيؿ تخميف ماذا يمكف أف يكوف ىذا اليدؼ، كؿ ذلؾ 

 ىا لمستوى تكفي فيو شرارة صغيرة إلحداث انفجار كبير.يشكؿ "أبخرة وقود" يتصاعد تركيز 
 فقداف السيطرة

وأضاؼ، أّنو عندما يكوف تركيز أبخرة الوقود مرتفعًا، فإف الشرارة الصغيرة قد تكوف حادث طرؽ، كما حصؿ 
، عممية ينفذىا ييودي ضد عرب، تفريؽ مظاىرة 1987في اإلنتفاضة األولى في كانوف األوؿ/ ديسمبر 

وشباف يتورط فييا جندي بدوف تجربة بإطالؽ نار يؤدي لمقتؿ متظاىريف، وحتى إشاعة تنشر، الفتًا  أطفاؿ
إلى أّف خروج حشود ضخمة مف الفمسطينييف لمشوارع سيناريو محتمؿ، وليس مستبعدًا، وطبيعة مثؿ ىذه 

اه الواحد الذي األحداث تخرج عف السيطرة. وتساءؿ "ديسكيف": ىؿ يمكف الخروج مف المسار ذي اإلتج
 يؤدي لمواجيات بدوف نياية ليا؟ المطموب أوال عدة فرضيات أساسية ميمة:

إستراتيجية "حؿ الدولتيف لشعبيف" ىي اإلستراتيجية التي تقود "إسرائيؿ"، وأنا مؤيد ليا، لكني أعتقد أننا •
ألف غالبية القضايا  قريبوف جدًا مف نقطة الالعودة التي ال يمكف بعدىا تحقيؽ ىذا الحؿ عمى األرض،

الجوىرية في الصراع تتركز في الضفة الغربية، والقضايا األكثر تعقيدًا ىي تسوية األراضي وحؽ العودة 
 األغوار. –وحؿ قضية القدس، وخاصة الحـر المقدسي والحدود الشرقية 

شكمة مصيرية في انقساـ السمطة الفمسطينية بيف فتح في الضفة الغربية، وحماس في قطاع غزة، يعتبر م•
 المحادثات، والقدرة عمى التوصؿ لتسوية نيائية وتامة.
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الخارطة السياسية االئتالفية الحالية في "إسرائيؿ" ال تسمح بتطبيؽ أية تسوية مع الفمسطينييف، كما أف عدـ •
ح بالتوصؿ الثقة بيف القادة يصعب التوصؿ لتسوية كالتسويات السابقة، واألجواء العامة في الطرفيف ال تسم

ونظرًا ألّف كؿ القضايا عمى الطاولة ثقيمة الوزف ومرتبطة بالحؿ، فإف اليدؼ األوؿ  إلتفاؽ يمكف تطبيقو.
الذي يجب السعي نحوه ىو التعايش الذي يشكؿ البنية التحتية لمتوصؿ الحقًا لمسالـ، ويجب أف يكوف مبنيًا 

"المعنية"، وىي الدوؿ ذات المصمحة الميمة في  عمى أرضية صمبة مف المصالح المشتركة لعدد مف الدوائر
مارات الخميج(، بما في ذلؾ قطر، وتركيا، وبالطبع الواليات  حؿ الصراع مثؿ )مصر واألردف والسعودية وا 

 المتحدة واإلتحاد األوروبي وروسيا ودوؿ أخرى.
ًا، ألنو سيوفر لػ"أبي وطالب "ديسكيف" بإدخاؿ األردف ومصر بشكؿ معمؽ لممفاوضات في مرحمة مبكرة نسبي

مازف" الشرعية العربية الميمة بالنسبة لو إلتخاذ قرارات حاسمة، ويتطمب ذلؾ نسيجًا مف المصالح المشتركة 
خالؿ المفاوضات، كاألمف والطاقة والمياه والمواصالت واإلقتصاد والزراعة، ويترجـ لسمسمة مف اإلتفاقيات 

ة تبادلية صحية بينيـ. وأشار إلى أّف "إسرائيؿ" تستطيع بمخزونات البعيدة المدى بيف الالعبيف، وخمؽ عالق
الغاز اإلستراتيجية وتكنولوجيا تحمية المياه والتكنولوجيا الزراعية المتطورة، أف تكوف العبًا مركزيًا ومؤثرًا في 

 المجاالت المذكورة.
مارات الخميج، التي  تستطيع أف تدعـ اقتصاديًا وسياسيًا وانتقؿ "ديسكيف" في حديثو إلى السعودية وتركيا وا 

الحؿ الذي يتـ التوصؿ إليو وتثبيتو، ثـ الواليات المتحدة وروسيا وأوروبا، وباقي الدوؿ ذات المصمحة 
الواضحة في حؿ الصراع، يجب أف تخمؽ محفزات إيجابية، سياسية واقتصادية، لكافة األطراؼ المعنية 

ساـ بيف قطاع غزة والضفة الغربية ال يمكف حميا في الزمف لمتوصؿ لتسوية. ونظرًا ألّف قضية اإلنق
المنظور، وغالبية القضايا المصيرية موجودة في الضفة، فإف مثؿ ىذا اإلتفاؽ يجب أف يبدأ في الضفة 
بسمسمة عمميات ممموسة لبناء الثقة في الفترة القريبة لخمؽ أجواء تساعد في التوصؿ إلى حؿ، مثؿ القياـ 

مف قبؿ القيادة الصييونية، كالحضور لراـ اهلل أماـ ىيئة مف كبار المسؤوليف في منظمة بخطوات جريئة 
التحرير أو قادة فتح، أو دعوة "أبي مازف" لمكنيست. واقترح "ديسكيف" الوصوؿ إلى تسوية لمقضايا العالقة 

 مف خالؿ األفكار التالية:
 إعطاء مخرج فمسطيني لمبحر أو لميناء.*
 تحمية المياه أو توفير المياه. شراكة في منشآت*
 التزاـ بتوفير الطاقة الكيربائية، والتزود بالغاز.*
 إقامة مناطؽ صناعية مشتركة لتطوير اإلقتصاد وخمؽ أماكف عمؿ.*

وأضاؼ أّف الجمع بيف القيادة الشجاعة، والتفكير اإلستراتيجي، وتنسيؽ التطمعات، وخمؽ األمؿ، والتفكير 
ار مع الجميور في كال الطرفيف، مف شأنو أف يحدث تحواًل يخرج "إسرائيؿ" مف المسار غير التقميدي، والحو 

 الحالي الذي يقود حتمًا إلى اإلنفجار القادـ.
 معيد أبحاث األمف القومي

 3/00/3102،  3944الترجمات العبرية 
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" ة السابؽقائد سالح البحرية الصييونيّ اعتبر  إشراؾ المستوييف العسكري  يضرور ال ، أّنو مف"اليعيزر مرـو
العناصر األساسية  ػ"إسرائيؿ"ذلؾ يوفر لالفتًا إلى أّف واألمني في المفاوضات الحاصمة مع الفمسطينييف، 

"إسرائيؿ" تعتمد عمى  . وأوضح "مروـ" أفّ والحسـ وىي: الردع واإلنذار ،التي تحمييا في ختاـ أي مفاوضات
أف يوجو عممو ضدىا، وجياز استخباري ُينذر بعمؿ عسكري وُيمّكف مف مف  "العدو"قوة عسكرية تردع 

، "العدو"إذا ىاجـ، بنقؿ سريع لممعركة ألرض  "العدو"حتياط في حاؿ فشؿ الردع، وييـز تجنيد قوات اإل
وأضاؼ أّنو مع  التيديد لمجبية الداخمية. وُتزيؿُتحسـ الحرب في وقت قصير، ُمعتبرًا أّف ىذه اإلجراءات 

يدد الجبية الداخمية، ُأضيفت دعامة الدفاع لمتصور والكاتيوشا التي تُ ظيور القذائؼ الصاروخّية البالستّية 
نشاء تفاوض بيإالعاـ، ب شاركة جيات بجانب م ياوبيف جيران ف "إسرائيؿ"عتبارىا عوامؿ ترمي لمنع حرب وا 

 ف. دولية، مما يتطمب دمج العمؿ الدبموماسي في التفكير والفعؿ األمنيي
  القناة العاشرة            

 3/00/3102، 3944التقرير المعموماتي 
 

 بالسجوف اإلسرائيمية فمسطيني واسع باستشهاد أسير وشعبي رسمي تنديد 26
عامػػا استشػػيد صػػباح  22حسػػف الترابػػي  مػػف نػػابمس، أف األسػػير، 5/00/3102وكالػػة معػػا اإلخباريػػة، قالػػت 

 .األخضراليـو الثالثاء، في مستشفى العفولة داخؿ الخط 
 إدارةأف  "معػػػا"مصػػػادر محميػػػة فمسػػػطينية مػػػف قريػػػة صػػػره غػػػرب نػػػابمس مسػػػقط رأس الشػػػييد الترابػػػي لػػػػ وأكػػػدت

.  المستشفى ابمغت عائمة الترابي رسميا خبر استشياده صباح اليـو
انت محامية وزارة األسرى ىبة مصالحة قالت إف االسير ترابي مصاب بسرطاف الدـ وحصؿ معػو انفجػار وك

 في األوعية الدموية وتقيؤ شديد لمدماء واف حالتو الصحية غير مستقرة.
مػػػف جانبػػػو قػػػاؿ رئػػػيس نػػػادي األسػػػير قػػػدورة فػػػارس اليػػػـو األحػػػد أف استشػػػياد الترابػػػي مؤشػػػر خطيػػػر عمػػػى مػػػا 

 سرى المرضى في سجوف االحتالؿ محمال سمطات االحتالؿ كامؿ المسؤولية عف استشياده.يتعرض لو األ
فعاليػػات فمسػػطينية اسػػتنكرت مػػف غػػزة، أف ، 5/00/3102وكالػػة الصػػحافة الفمسػػطينية، )صػػفا(، وجػػاء فػػي 

 الثالثاء استشياد األسير المػريض فػي سػجوف االحػتالؿ حسػف الترابػي، مطالبػة بمواصػمة التحركػات مػف أجػؿ
 الضغط لتحرير األسرى في سجوف االحتالؿ.

واسػػتنكرت الحكومػػة فػػي غػػزة كافػػة اإلجػػراءات العنصػػرية اإلسػػرائيمية بحػػؽ األسػػرى الفمسػػطينييف القػػابعيف فػػي 
سجوف االحػتالؿ وزنازينػو، والتػي كػاف آخرىػا فجػر اليػـو باستشػياد األسػير المػريض حسػف عبػد الحمػيـ ترابػي 

 غربية المحتمة.مف مدينة نابمس شماؿ الضفة ال
وحّممػػػت الحكومػػػة فػػػي بيػػػاف ليػػػا عمػػػى لسػػػاف النػػػاطؽ باسػػػميا إييػػػاب الغصػػػيف عبػػػر صػػػفحتو عمػػػى "فيسػػػبوؾ" 
دارة السػػجوف وىػػو يصػػارع  االحػػتالؿ كامػػؿ المسػػئولية عػػف استشػػياد األسػػير، الػػذي تركتػػو قػػوات االحػػتالؿ وا 

 مرض السرطاف دوف إعارتو أي اىتماـ أو توفير العناية الطبية لو.
جيتيػػا، نعػػت حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي الشػػييد األسػػير، مؤكػػدة أف سياسػػة اإلىمػػاؿ الطبػػي ىػػدفيا االنتقػػاـ  مػػف

عداميـ بشكؿ بطيء.  مف األسرى وا 
وحممت الحركة في بياف صحفي وصؿ وكالة "صفا" نسخة عنػو االحػتالؿ اإلسػرائيمي المسػؤولية الكاممػة عػف 

 خالؿ اإلىماؿ الطبي والحرماف مف العالج". استشياد األسير الترابي الذي "تمت تصفيتو مف
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مػػف جانبيػػا، أكػػدت لجػػاف المقاومػػة فػػي فمسػػطيف إف استشػػياد األسػػير الترابػػي يػػدؽ نػػاقوس الخطػػر مػػف أجػػؿ 
 تحرؾ عاجؿ وعمى مختمؼ المستويات إلنقاذ األسر مف سجوف القمع واإلىماؿ والقتؿ اإلسرائيمية.

رريف تواصػؿ المسمسػؿ اإلجرامػي البشػع بحػؽ األسػرى خاصػة بػدورىا، اسػتيجنت جمعيػة واعػد لألسػرى والمحػ
 المرضى وما يمارس بحقيـ مف إىماؿ طبي.

ولفتػػت الجمعيػػة فػػي بيػػاف ليػػا إلػػى أف االحػػتالؿ ماطػػؿ بػػاإلفراج عػػف األسػػير الترابػػي منػػذ لحظػػة اعتقالػػو وقػػاـ 
 بتصفيتو بشكؿ متعمد رغـ مناشدات عائمتو وعدد مف المؤسسات المعنية.

 
 مع االحتالؿ خالؿ مواجهات سنوات أربعقبؿ  بها أصيب بجروحمقدسي متأثرا  استشهاد 27

عامػا( مػف مخػيـ شػعفاط، متػأثرا بجػروح  27الشاب رامي باجس الزلبػاني ) االثنيفاستشيد مساء يوـ : القدس
 بعيار مطاطي اطمقو عميو الجنود خالؿ مواجيات، قبؿ أربع سنوات. إصابتونجمت عف 

في صدره، ظػؿ يعػاني طػواؿ ىػذه الفتػرة ويخضػع  أصيبة مختمفة اف الزلباني الذي وذكرت مصادر فمسطيني
لمعػالج، نتيجػػة االصػابة التػػي تسػػببت لػو بمشػػاكؿ صػػحية مزمنػة فػػي القمػب، وقضػػى معظػػـ الفتػرة متػػنقال بػػيف 

 المستشفيات والمراكز الصحية حتى أعمف مساء االثنيف استشياده.
لشػييد بػاجس الزلبػاني الػذي كػاف استشػيد بعػد دىسػو مػف قبػؿ احػدى الى اف الشييد رامي ىػو نجػؿ ا وأشارت

 الثالثاء تشييع الشييد رامي ومواراتو الثرى في مقبرة الرحمة. يوـدوريات االحتالؿ، موضحة انو سيتـ 
5/00/3102القدس، القدس،   

 
 ةفمسطينييف في سوري أربعة استشهاد 28

الجئػػيف فمسػػطينييف فػػي سػػورية، اثػػر االشػػتباكات  أربعػػةاعمنػػت مصػػادر فمسػػطينية عػػف استشػػياد : بيػػت لحػػـ
 الدائرة في مدنيا ومخيمتيا.

استشػياد الشػػاب رائػد أحمػد مػواس إثػػر  "معاػ"وأكػد تقريػر لمجموعػة العمػػؿ مػف أجػؿ فمسػطينيي سػػورية وصػؿ لػ
االشتباكات فػي مدينػة درعػا يػوـ أمػس، واستشػياد ثالثػة شػباف مػف أبنػاء مخػيـ خػاف دنػوف جػراء التعػذيب فػي 

 جوف النظاـ السوري )محمد قاسـ عمر، غياث قاسـ عمر، بيجت يعقوب(.س
وقاؿ تقرير مجموعة العمؿ إف سكاف مخيـ السبينة يعيشوف حالة مف الرعب والترقب بانتظار انتياء المعركة 

 بيف مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي.
5/00/3102وكالة معا اإلخبارية،   

 
 منذ بداية الحرب األهميةفمسطينيا في سورية الجئا  0733 استشهاد :تقرير 29

غزة ػ أشػرؼ اليػور: أعمنػت إحصػائية نشػرت أمػس أف عػدد الشػيداء مػف الالجئػيف الفمسػطينييف المقيمػيف فػي 
شػييدا، وأكػدت  1722سورية جراء االشتباكات الدائرة ىناؾ بسبب القتاؿ بػيف قػوات المعارضػة والنظػاـ، بمػغ 

إلػػى الخػػارج سػػيئة، وطالبػػت مػػف رئػػيس دائػػرة شػػؤوف الالجئػػيف فػػي منظمػػة  أيضػػا أف أوضػػاع مػػف فػػروا مػػنيـ
التحريػػر الفمسػػطينية النظػػر فػػي األوضػػاع المتػػدىورة لحيػػاة الالجئػػيف الػػذيف فػػروا إلػػى قطػػاع غػػزة، كونيػػا تػػزداد 

 سوءًا يومًا بعد يوـ.
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الء الالجئػػيف مػػف ىػػؤ  1722أف ’ مجموعػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ فمسػػطينيي سػػورية‘وذكػػر تقريػػر إحصػػائي جديػػد لػػػ
سػػقطوا كضػػحايا جػػراء الصػػراع الػػدائر فػػي سػػورية، بيػػنيـ ثمانيػػة سػػقطوا أوؿ أمػػس جػػراء اسػػتيدافيـ بصػػاروخ 

 أثناء محاولتيـ الخروج مف أحد الحواجز.
وأكػػدت المجموعػػة أف الحصػػار الػػذي تفرضػػو قػػوات النظػػاـ عمػػى مخػػيـ اليرمػػوؾ أكبػػر تجمػػع لالجئػػيف مسػػتمر 

 ’.يرزح تحت وطأة القصؼ اليومي‘عا يوما، وأف مخيـ در  112منذ 
5/00/3102القدس العربي، لندف،   

 
 آالؼ نسمة عشرةنحو مهددا بتهجير  عتـز هدـ حي في القدسي االحتالؿ 41

تعتـز سمطات االحتالؿ ىدـ عمارات سكنية ضخمة في حي رأس خميس بالقدس : ميند العدـ - القدس
عمارة ومبنى بالحي بحجة عدـ  70قت اخطارات عمى آالؼ نسمة، بعد أف عم 10بحجـ قرية يقطنيا نحو 

 وجود تراخيص بناء.
ففي حي رأس خميس، احد احياء مخيـ شعفاط الذي عزلو جدار الفصؿ العنصري عف مدينة القدس، 

عمارة ممتدة عمى طوؿ الجدار،  70تتالصؽ مئات المباني الضخمة، حيث تنوي سمطات االحتالؿ ىدـ 
 خيص لمبناء، وعدـ قانونية البناء.بحجة عدـ الحصوؿ عمى ترا

شقة سكنية بارتفاع عشرة طوابؽ، بحيث يبمغ  30وتضـ الواحدة مف العمارات المخطرة باليدـ اكثر مف 
ال يعرفوف الوجية المختصة  إنيـ أىالي الحيويقوؿ  وحدة سكنية. 2000مجموع المخطر أكثر مف 

ترفض االعتراؼ بيذه المناطؽ، كما انو مف الصعب  لالعتراض عمى ىذا القرار، خاصة اف بمدية االحتالؿ
 .إنشائوالحصوؿ عمى رخصة تنظيـ نظرا لغياب مخطط ىيكمي لمحي يرفض االحتالؿ 

5/00/3102القدس، القدس،   
 

 تحذير مف كارثة إنسانيةو لميـو الرابع عم  التوالي  بقطاع غزة الوحيدة الكهرباا محطةتوقؼ  40
في قطاع غػزة، أمػس، أف توقػؼ محطػة توليػد الكيربػاء الوحيػدة الفمسطينية ة أكدت الحكوم رائد الفي: -غزة 

في القطاع عف العمؿ كميًا مف شأنو تيديد مجمؿ المكونات الخدماتية الصحية والبيئيػة بمختمػؼ تفصػيالتيا، 
 ما ينذر بمرحمة قاسية وصعبة، األمر الذي حذرت منو مؤسسة حقوقية محمية.

إف توقػؼ عمػؿ محطػة توليػد الكيربػاء مػف شػأنو إغػراؽ غػزة “خمالتػي، فػي بيػاف، وقاؿ وزيػر الصػحة مفيػد الم
سػػاعات “وذكػػر أف ”. بمشػػاكؿ بيئيػػة وصػػحية غيػػر مسػػبوقة، جػػراء توقػػؼ عمػػؿ مضػػخات الصػػرؼ الصػػحي

، ”انقطاع التيار الكيربائي الطويمة قد تسبب بزيادة اإلصابة بحوادث الطرؽ في الشوارع جراء الظالـ الدامس
وفػي السػياؽ  .لى أف ذلؾ سيؤثر بشكؿ مباشر في صحة المرضى في المستشفيات والمراكػز الصػحيةمشيرًا إ

مػف أف تجاىػؿ أزمػة الكيربػاء الحاليػة فػي غػزة قػد تكػوف لػو آثػار ” مركػز الميػزاف لحقػوؽ اإلنسػاف“ذاتو، حذر 
 حميػا بأسػرع وقػت. إنسانية كارثية عمى األوضاع اإلنسانية في القطػاع، مطالبػة جميػع الجيػات بالعمػؿ عمػى

فػي المئػة مػف إجمػالي الطاقػة الكيربائيػة التػي يتػزود  40يذكر أف محطة التوليد تسيـ بتزويد القطاع بحوالي 
والخط المصري بالكمية الباقية التي ىػي أقػؿ مػف حاجػة القطػاع حتػى ” اإلسرائيمية“بيا، بينما تسيـ الخطوط 

 في ظؿ عمؿ المحطة بطاقتيا اإلنتاجية القصوى.
5/00/3102لخمي ، الشارقة، ا  
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 اإلفريقية وقؼ معاناة الالجئيف الفمسطينييف بسورية "العودة" يناشد القمة العربية مركز 43
لندف: وجو مركز العودة الفمسطيني رسالة عاجمة إلى األميف العاـ لجامعػة الػدوؿ العربيػة نبيػؿ العربػي طالبػو 

ات القمة العربية ػ اإلفريقية المرتقبة في الكويػت يػومي فييا بتضميف أوضاع الالجئيف الفمسطينييف ضمف ممف
تشػػريف ثػػاني )نػػوفمبر( الجػػاري، لمسػػاعدتيـ فػػي وقػػؼ معانػػاتيـ المسػػتمرة السػػيما تمػػؾ التػػي يعيشػػيا  20و 19

 الالجئوف الفمسطينيوف في سورية.
قمػة العربيػة اإلفريقيػة وأضافت الرسالة، التػي وقعيػا المػدير التنفيػذي لممركػز عرفػات بػو جمعػة: "إننػا نعتبػر ال

فرصػػة سػػانحة، لينػػاقش القػػادة العػػرب قضػػية فمسػػطينيي سػػورية، نظػػرًا لخطػػورة أوضػػاعيـ، وتفػػاقـ معانػػاتيـ، 
 وتزايد عدد الضحايا مف نساء وأطفاؿ وشيوخ داخؿ سورية وخارجيا.

 5/00/3102قدس برس، 
 

 في مقبرة بالخميؿاالحتالؿ جنود تنشر فيديو لتدريبات  هآرتس 42
نشر الموقع االلكتروني لصحيفة "ىآرتس" العبرية، مساء اليوـ االثنيف، مقاطع "فيديو" قالت الصحيفة : غزة

أنيا حصمت عمييا مف نشطاء منظمة "يش ديف"، ويظير فييا جنود إسرائيميوف وىـ يتدربوف في أراض 
 فمسطينية بالخميؿ، لمقياـ بتفريؽ تظاىرة لفمسطينييف.

لتقطت الخميس الماضي، في إحدى المقابر بالخميؿ، حيث كانت قوة إسرائيمية ووفقا لمموقع فإف الصور ا
تتدرب في أراٍض فمسطينية ولدى وصوؿ تظاىرة لممكاف قاـ مجموعة مف الجنود بإكماؿ تدريبيـ مف خالؿ 

 تفريؽ المظاىرة.
د اإلسرائيمييف الذيف وقالت الصحيفة، بأف ىذه الخطوة تأتي رغـ وثيقة مف النيابة العسكرية تحظر عمى الجنو 

يجروف تدريبات عسكرية في أراض فمسطينية التعرض لممدنييف، وتعريض حياة السكاف لمخطر أو إلحاؽ 
 أي ضرار بممتمكاتيـ والتشويش عمى حياتيـ.

 وأشارت إلى أف النيابة العسكرية ستنظر في الفيديو، الذي نشر الميمة، والتحقيؽ في ظروؼ الحادثة.
5/00/3102القدس، القدس،   

 
 رفح: زوارؽ االحتالؿ تطارد بالنيراف مراكب الصياديف والدبابات تمشط محيط خاف يونس 44

تعرضت مراكب الصياديف المبحرة قبالة سواحؿ محافظة رفح إلى إطالؽ النار والمطاردة مف  محمد الجمؿ:
 قبؿ زوارؽ حربية إسرائيمية، فجر أمس.

ي اتجاه الشاطئ في ساعة مبكرة مف الفجر وبدأت بإطالؽ وأكد صيادوف أف زوارؽ االحتالؿ تقدمت ف
 متقطع لمنار باتجاه مراكب الصياديف، قبؿ أف تشرع بمالحقة عدد منيا.

إلى ذلؾ، واصمت قوات االحتالؿ انتشارىا عمى طوؿ خط التحديد شرؽ محافظتي رفح وخاف يونس، نيار 
ند المصفحة في المنطقة خاصة في محيط معبري أمس، بعد أف أبقت عمى العديد مف الدبابات وناقالت الج

وكاف رجاؿ إنقاذ يساندىـ عشرات المتطوعيف كثفوا مف عمميات الحفر، نيار أمس،  "صوفاه" و"كيسوفيـ".
 بحثا عف جثماني شييديف ما زاال عالقيف داخؿ نفؽ يقع قرب خط التحديد شرؽ محافظة خاف يونس.

التوالي، بعد أف تمكف رجاؿ اإلنقاذ مف انتشاؿ جثماف الشييد  وتواصمت أعماؿ البحث لميـو الثالث عمى
 خالد أبو بكرة، أوؿ مف أمس.

5/00/3102األياـ، راـ اهلل،   
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 استيطاني لبناا شارع شجرة زيتوف غرب سمفيت 35االحتالؿ تقتمع  جرافات 45

 أراضييـمف  شجرة زيتوف بعد تجريؼ جزء 25اقتمعت جرافات االحتالؿ اكثر مف : نادر زىد - سمفيت
 «.بروخيف»لصالح شارع استيطاني يخدـ مستوطنة 

والتي تقع بيف أراضي بمدة بروقيف وقرية سرطة غرب « بروخيف»مستوطنة  أفمصادر رسمية  وأكدت
سمفيت تقوـ بعمميات بناء لشقؽ ووحدات استيطانية بعيدا عف وسائؿ اإلعالـ، وتشؽ الطرؽ الداخمية 

قرية سرطة قرابة كيمومتر، واف  أراضيواف طوؿ الشارع الذي التيـ جزءا مف  والخارجية لخدمة المستوطنة،
الرئيس والذي التيـ آالؼ الدونمات « عابر السامرة»الشارع اليدؼ منو ربط المستوطنة بما يسمى بشارع 

 المحافظة حتى اآلف. أراضيمف 
5/00/3102الحياة الجديدة، راـ اهلل،   

 
 عرفات وتكـر محرريها الستة بمهرجاف جماهيري ستشهادتحيي الذكرى التاسعة ال جنيف 46

 الرئيسمحمد بالص: أحيت فعاليات محافظة جنيف، أمس، الذكرى السنوية التاسعة الستشياد  -جنيف 
ياسر عرفات، وكرمت ستة أسرى محرريف، وىـ: محمد الصباغ، وىزاع السعدي، ومحمد التركماف، وأسامة 

 ف بني حسف.أبو حنانة، واحمد قدوره، وعثما
سعيد أبو عمي، وعضوا  د.وحضر الميرجاف وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع ووزير الداخمية 

المجنة المركزية لحركة فتح النائب عزاـ األحمد ومحمود العالوؿ، ومفتي القدس والديار المقدسة، الشيخ 
األمنية والقوى والفصائؿ والمؤسسات  محمد حسيف، ونائب محافظ جنيف، عبد اهلل بركات، وممثمو األجيزة

 والفعاليات واألطر النسوية والنقابية والجماىيرية وحشد مف األسرى المحرريف وذوي األسرى.
5/00/3102األياـ، راـ اهلل،   

 
 "أعياد الميالد"رفة دينية وتراثية في فمسطيف تزدهر مع ".. حالسنتوارية" 47

حؼ التراثية، والمجسمات الدينية المسيحية، مف خشب الزيتوف تشكؿ صناعة الت: بيت لحـ ػ قيس أبو سمرة
في مدينة بيت لحـ، بالضفة الغربية المحتمة، تاريخ وتراث فمسطيني يعود إلى ما قبؿ القرف السادس عشر 

 لمميالد.
وتشتير مدينة بيت لحـ، مسقط رأس السيد المسيح عميو السالـ، بمشاغؿ تراثية حرفية لصناعة تمؾ التحؼ، 

، حيث تزدىر ىذه الحرفة مع قرب االحتفاؿ بأعياد الميالد، وتوافد الحجاج "السنتوارية"طمؽ عمييا اسـ ي
 المسيحييف إلى المدينة المقدسة.

ويحرص الحجاج حسب منسؽ اإلعالـ في ووزارة السياحة الفمسطينية جريس قمصية عمى اقتناء التحؼ 
أىمية “تـ ذكرىا في الكتب السماوية، الفتا إلى ” اركةمب“المصنوعة مف شجرة الزيتوف، التي تعد شجرة 

 ”.التحؼ كونيا صنعت في أرض السالـ، ومف شجرة مباركة، في أرض مباركة
ىذه “زخريا زخريا، فمسطيني مسيحي صاحب ورشة إلنتاج التحؼ الفنية، يقوؿ بدوره لمراسؿ األناضوؿ 

موز الدينية المسيحية، مف صمباف، وتماثيؿ لمريـ ، وتنتج كؿ ما يتعمؽ بالر 1958الورشة تعمؿ منذ العاـ 
 ”.العذراء، والطفؿ يسوع، والمغارة، وزينة شجرة الميالد
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الحركة السياحية في المدينة بدأت بالتحسف “ويعتمد زخريا عمى شجرة الزيتوف إلنتاج تحفو، الفتا إلى أف 
الشقيقة والتيديد بضربة عسكرية عمى بعد أف تأثرت باألوضاع السياسية العامة في المنطقة كأوضاع مصر 

وتمر التحؼ حسب العامؿ إبراىيـ محمود في عدة مراحؿ لتصبح جاىزة لممتسوقيف، الفتا إلى أنيا  ”.سوريا
تحتاج إلى التقطيع والنحت والزخرفة والتمميس والدىاف، فػأصغر تحفة تعرض لمبيع تحتاج وقت وجيد “

 ”.كبيريف لتخرج بيذا الشكؿ
5/00/3102ربي، القدس، الع  

 
 أف تكوف مع مصر بدّ  مفاتيح القضية الفمسطينية كمها الحماد: المواا برهاف  

مع المواء برىاف  "األىراـ العربي"في الحمقة الرابعة واألخيرة مف الحوار الذي تنفرد بو : ىاني بدر الديف
الممؼ الفمسطيني،  جماؿ حماد، وكيؿ جياز المخابرات العامة األسبؽ، يكشؼ عف تفاصيؿ جديدة عف

حيث عمؿ كرئيس لموفد األمني المصري في إسرائيؿ، ويوضح تفاصيؿ صفقة تبادؿ األسرى بيف حماس 
سرائيؿ.. كما يؤكد أف الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي  ألنو أوقؼ مخطط إسرائيؿ وأمريكا لتحويؿ  "بطؿ"وا 

 ."ليبيا أخرى"مصر إلى 
نفخ في النار وأجج الخالفات مع حماس حتى وصمنا لالنقساـ..  اتيامات لمبعض في حركة فتح بأنووعف 

الفترة الصعبة ذكرت ىذه األسماء وغيرىا.. وكثرت  هالحقيقة أثناء ىذقاؿ: وتحديدا محمد دحالف وأنصاره، 
االتيامات حوؿ بعض الشخصيات بعينيا وبعالقات ليؤالء وبصالت مشبوىة مع إسرائيؿ.. وأنا ال أفضؿ 

أو ذكر األسماء أو حقيقة أىداؼ ىؤالء.. ألني كما قمت ال أممؾ ىذا الحؽ ألنو ممؾ خالص الكالـ اآلف 
لجياز المخابرات العامة الذي أنتمي إليو، برغـ بموغي سف التقاعد، فإف عالقتنا بيذا الجياز ال تنقطع سواء 

كبير عمينا، وسأظؿ ما كنت في الخدمة أـ خارجيا فيذا الجياز العظيـ والوطني ىو الذي عممنا ولو فضؿ 
إف أبعاد المؤامرة  حييت مدينا لو بالوفاء والوالء وكاتما ألسراره ومنضبطا لتعميماتو وكؿ ما أستطيع قولو

كانت كبيرة، وأف قوي دولية خططت لكي تصؿ القضية الفمسطينية إلى ىذا المستنقع وأف أطرافا عربية 
عضيـ كاف يعمـ، وعف عمالة كاممة، والبعض اآلخر اشتركت في ىذا التخطيط، ب -بكؿ أسؼ-وفمسطينية 

 استدرج بجيؿ وضيؽ أفؽ وعدـ وضوح رؤية وفي النياية النتيجة واحدة.
التيارات المتشددة موجودة في غزة بكؿ تأكيد، ونمت في الفترة األخيرة وقويت شوكتيا وىي مسمحة وقاؿ: إف 

كري لحماس أو بالتنسيؽ معو دوف معرفة القيادة بأسمحة حديثة وتأخذ تعميماتيا أحيانا مف الجناح العس
السياسية، وىذه ىي المشكمة.. فيناؾ بعض األطراؼ غير المسيطر عمييا، وبكؿ تأكيد فإف حماس أو 
غيرىا ستكوف قد ارتكبت خطأ كبيرا إذا ما استمرت عمى العمؿ بعيدا عف صانع القرار المصري، ألف 

 أف تكوف مع مصر.. فإبعاد مصر ىو إنياء لمقضية الفمسطينية.. مفاتيح القضية الفمسطينية كميا البد 
أف استمرار االنقساـ الفمسطيني الحالي خطأ إستراتيجي كبير، سيتحمؿ وزره تاريخيا القادة  ىولذلؾ أر 
الحاليوف جميعا دوف استثناء، وكؿ مف يعمؿ عمى استمراره أو عمى تعميقو، ألف المستفيد  فالفمسطينيو 
وحيد منو ىو إسرائيؿ، والفمسطينيوف منشغموف بمف يحكـ غزة بكؿ أسؼ بعد نجاح مؤامرة الحقيقي وال

إسرائيمية ػ أمريكية استخدـ فييا الجميع دوف أف يشعر الكثيروف منيـ، ولعبت دولة مثؿ قطر دورا سمبيا في 
الدور الحقيقي  ىذا االتجاه مستغميف شغفيا وطموحيا في أف تكوف ندا لمصر ولو بشكؿ شكمي، ولكي تفسد

والخط الواضح لمصر، بدال مف أف تدعـ الدور المصري وتعضده.. باختصار أوراؽ الممؼ الفمسطيني 
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نياء االنقساـ التوجو  األصمي موجودة في مصر، وعمي جميع المخمصيف إذا كانوا بالفعؿ يريدوف الحؿ وا 
 إلى القاىرة.

كانت المشكمة الحقيقية في حماس ألف الجناح قاؿ: وحوؿ العراقيؿ التي واجييا في مفاوضات صفقة شاليط 
العسكري والذي يقوده أحمد الجعبري في ذلؾ الوقت ىو الذي كاف يخفي جمعاد شاليط ويغير مكانو يوميا 

عاشتو، ولذلؾ كاف ال  ىأف ألتقي بأحمد الجعبري حت بدّ  وبميارة شديدة، وىو أيضا المسئوؿ عف إطعامو وا 
الفمسطينييف الذيف تريد حماس  ىصوصا بعد أف طمبت إسرائيؿ أسماء األسر أستطيع أف أكسب ثقتو، خ

اإلفراج عنيـ، ورفضت حماس تماما ىذا الطمب، وتمسكت إسرائيؿ بطمبيا، وكادت المفاوضات أف تتوقؼ 
 .نتيجة انعداـ الثقة بيف الطرفيف

يعطييا الشرعية، شرعية تريد مف تريد توقيعا فمسطينيا مف رأس السمطة وعف سؤالو ماذا تريد إسرائيؿ قاؿ: 
 -إف سمحت بقياميا  -خالليا تفريغ المشروع الفمسطيني كامال مف محتواه بحيث تصبح ىذه الدولة اليزيمة 

سرائيمجرد شكؿ خاو مف المحتوي والمضموف،  أعدت بعض الفمسطينييف لمقياـ بيذا الدور المعيف، إال  ؿوا 
ؿ ىذا المخطط الشيطاني، واضطر البعض مف ىؤالء العمالء أف الظروؼ التي حدثت منعتيـ مف استكما

إلى الوجود في الخارج لعؿ مرور الوقت يجعؿ الشارع العربي والفمسطيني ينسي أفعالو الشيطانية وخيانتو 
 ألىمو وقضاياه الوطنية.

ؿ ليـ وما يؤرقنا حاليا ىو موضوع الخالؼ الفمسطيني الداخمي، أو الخالؼ بيف فتح وحماس، وكنت أقو 
دائما: لقد رسـ شاروف كرسيا عمى الورؽ وترككـ تتصارعوف عميو بينما ىـ يبتمعوف أرضكـ ويغيروف 

 معالميا.
 //األهراـ العربي، القاهرة، 

 
 القبض عم  ضابط مف حماس تسمؿ إل  سيناا" تزعـ: األهراـ" 

القبض عمى ضابط مف  ماؿ سيناء مفتمكنت األجيزة األمنية في ش  : أحمد سميـ وحسناء الشريؼ -العريش 
في حركة حماس بقطاع غزة وذلؾ بعد تسممو إلى  حركة حماس ينتمي لكتائب القساـ الجناح العسكري

 الحدود المصرية بسيناء في منطقة صالح الديف مف احد األنفاؽ الحدودية مع قطاع غزة
ميو وفي حوزتو سالح إلى وقناصة وصرح مصدر أمني مسئوؿ بأف القوات المسمحة والشرطة ألقت القبض ع

 توب وقد تـ تحويمو إلى الجيات المعنية لمتحقيؽ معو. وطمقات نارية وجياز الب
 //األهراـ، القاهرة، 

 
 "إسرائيؿػ"ل : عقمية الجدراف لف تجمب أمناً أردني حكومي مصدر 51

مف األراضي  ر األردف جزءاً مسؤوؿ، أف األردف يعتبر غو  أردني أكد مصدر حكومي :تغريد الرشؽ - عماف
عمى  الفمسطينية المحتمة، وأف "السمطة الوطنية وحدىا ىي مف يقرر بشأنو". وجاء التأكيد الحكومي رداً 

تقارير صحفية، تحدثت عف "صدور قرار إسرائيمي بالبدء في التخطيط إلقامة جدار عمى طوؿ الحدود 
س، أشار المصدر إلى أف "عقمية الجدراف لف تجمب الفمسطينية األردنية". وفي تصريح خاص بػ"الغد" أم

نما المفاوضات الجادة والسالـ العادؿ والشامؿ".  األمف إلسرائيؿ، وا 
 5/00/3102، الغد، عّماف
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 األقص المسجد جبهة العمؿ اإلسالمي يديف االعتدااات الصهيونية المستمرة عم   حزب 50

المشؤوـ، يشكؿ سقوطًا أخالقيًا، وعماًل عدائيًا ضد  وعد بمفور إف اإلسالميقاؿ حزب جبية العمؿ  :عماف
الشعب الفمسطيني واألمتيف العربية واإلسالمية، ويحتـ عمى بريطانيا صاحبة الوعد وحمفائيا االعتذار 

جانب الشعب الفمسطيني في  إلىلمشعب الفمسطيني واألمتيف العربية واإلسالمية، كما يتطمب الوقوؼ بحـز 
 تحقيؽ كامؿ أىدافو الوطنية.نضالو العادؿ حتى 

االعتداءات  وأدافواستنكر الحزب التجسس األمريكي عمى الدوؿ العربية لصالح الكياف الصييوني، 
تواصؿ تدنيس المسجد األقصى المبارؾ، ومحاولة إصدار قانوف لصالة  إلىالصييونية المستمرة، مشيرًا 

عمى قطاع غزة، بحجة خطورة أنفاؽ المقاومة عمى  وكذلؾ العدواف الييود فيو يتـ بموجبو تقاسـ المسجد،
 أمف الكياف الصييوني.

داف الحزب استمرار المفاوضات مع العدو الذي يؤكد مواصمة االستيطاف، باعتباره السبيؿ الوحيد إلقامة أو 
 الكياف كما صرح رئيس الوزراء ووزرائو مؤخرًا.

 5/00/3102، الدستور، عّماف
 

 السياديةلمقرارات عباس خالفاً لسرًا عم  إدخاؿ أقارب توافؽ ألردنية السمطات ا": رأي اليـو" 53
 مف أقارب رئيس شخصاً  13عمى إدخاؿ أكثر مف  وافقت السمطات األردنية سراً  :ناصر الناصر - هللاراـ 

محمود عباس وزوجتو المتواجديف في سورية إلى المممكة وتأميف اإلقامة الشرعية ليـ  ةالفمسطيني السمطة
فمسطيني مف المقيميف  أيالسماح بدخوؿ  باتاً  تخذت منذ عاميف ومنعت منعاً افا لمقرارات السيادية التي خال

 في سورية وحممة الوثيقة السورية مف دخوؿ البالد.
ف المشار إلييـ ىـ أقارب مف الدرجة األولى لزوجة عباس ولو أب "رأي اليوـ"مصدر مطمع في راـ أهلل أبمغ 

مع دمشؽ وعماف وفي إطار ترتيب خاص لـ يعمف عنو  خموا بعد تدخؿ الرئيس شخصياً وىؤالء د شخصياً 
 وخالفا لقرار الحكومة األردنية.

جتياز افمسطيني مف حممة الوثائؽ السورية مف  الجئ 400ومنذ أكثر مف عاميف تمنع سمطات األردف نحو 
مع أطفاليـ  "سايبر ستي"سمو االمخيـ و مخيـ مغمؽ عمى حدود درعا وبيف ىؤالء مواطنيف أردنييف عمقوا في 

 أو أردنيات عمقف مع أزواجيف.
ستثناء خاص حيث تـ حجز غرؼ فندقية مف فئة خمسة نجـو اومف الواضح أف الرئيس عباس حصؿ عمى 

ألقارب الرئيس ألكثر مف أربعة أسابيع قبؿ تدبيرىـ في شقؽ خاصة وتاميف اإلقامة ليـ بالتعاوف مف 
 .الحكومة األردنية

، لندف  5/00/3102، رأي اليـو
 

 ال تعطينا حقا إال بالقوة "إسرائيؿ": اهللحزب  52

أكد عضو المجمس السياسي في حزب اهلل النائب السابؽ حسف حب اهلل أف المقاومة حررت لبناف واستعادت 
معظـ األسرى وطردت المحتؿ اإلسرائيمي وجعمتو غير قادر عمى أف يصمد في منطقة الجنوب والبقاع 

مف الجمعية  خالؿ لقائو في جنوب لبناف وفداً  ،الغربي كما في أية منطقة في لبناف. وأشار حسف حب اهلل
 ،محرريف فمسطينييف وممثموف عف جمعيات أىمية مختمفة في الجنوب 6المبنانية لألسرى والمحرريف يرافقو 

عطاءتفاىمات إلى أف حزبو لـ يسمؾ طريؽ التفاوض والقرارات الدولية واالتفاقيات وال العيود والتعيدات  وا 
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. وقاؿ "لقد تعممنا درسا كبيرا في الفترة التي األسرىمف أجؿ أف يخرج االحتالؿ مف ارض لبناف وتحرير 
مضت بأف إسرائيؿ ال يمكف أف تعطينا حقا ىو لنا إال بالقوة وأنيا ال يمكف أف تعطينا أمانا إال عندما نكوف 

 أقوياء.
جولة لموفد شممت معتقؿ الخياـ حيث كاف في استقباليـ عدد مف  4/11اإلثنيف  يوـ وكاف حزب اهلل قد نظـ

عف مراحؿ االعتقاؿ التي مروا بيا في المعتقؿ  مفصالً  األسرى المبنانييف المحرريف الذيف قدموا شرحاً 
 .اإلسرائيميوأساليب التعذيب التي كانوا يتعرضوف ليا عمى أيدي المحتؿ 

 5/00/3102، الوفد، الجيزة

  
 المحرريف مف سجوف االحتالؿ األسرىالندوة" تكـر وفد  دارلبناف: " 54

المحرريف  األسرىمع وفد  وتكريمياً  حوارياً  احتضنت "دار الندوة" في العاصمة المبنانية بيروت لقاءً  :بيروت
وبحضور  مف سجوف االحتالؿ الذي يزور بيروت بدعوة مف "لجنة عائالت لبنانية تساند عائالت فمسطينية"

 والقوى والفصائؿ المبنانية والفمسطينية. األحزابحشد مف الشخصيات ممثمي 
بدعوة مشتركة مف المنتدى القومي العربي والمجنة الوطنية  3/11حد وقد افتتح الحوار، الذي جرى مساء األ

فمسطيف ىي ف أ أكدصالح الدباغ الذي  .لمدفاع عف األسرى والمعتقميف في سجوف االحتالؿ الصييوني، د
بتحرير فمسطيف، ثـ تحدث رئيس المنتدى القومي العربي  إالاالسـ الحركي لمعروبة، واف العروبة ال تنتصر 

وشييد في فمسطيف  وأسيرالمحرريف تكريـ لكؿ مقاوـ  األسرىمحمد المجذوب الذي رأى في تكريـ وفد  .د
العاـ التحاد المحاميف العرب  واألميفية والوطف العربي، فيما قدـ المحامي عمر زيف رئيس المجنة الوطن

 بعض االقتراحات العممية لتفعيؿ حركة النضاؿ دعمًا لألسرى والمعتقميف.
 .األسرى"دروع الوفاء لألسرى" لوفد  تدمفي الختاـ قُ و 

 4/00/3102قدس برس، 
 
 تطورات القضية الفمسطينية  كيريبحث مع ي السعوديالعاهؿ  

ث خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز، ووزير الخارجية بح: الشرؽ األوسط - الرياض
األميركي جوف كيري، آفاؽ التعاوف بيف البمديف، وتطورات القضية الفمسطينية والوضع في سوريا، إضافة 

 إلى مجمؿ األحداث اإلقميمية والدولية وموقؼ البمديف الصديقيف منيا.
لعزيز استقبؿ في قصره بالرياض أمس الوزير جوف كيري والوفد المرافؽ لو، وكاف الممؾ عبد اهلل بف عبد ا

 والذي نقؿ لخادـ الحرميف الشريفيف تحيات وتقدير الرئيس األميركي باراؾ أوباما.
 //الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 : القضية الفمسطينية ستظؿ محور اهتمامناقطرأمير  

مف توجيو الموـ لمتقصير العربي بحؽ  يـ بف حمد آؿ ثاني إنو ال بدّ قاؿ أمير دولة قطر تم: صفا - الدوحة
القضايا العربية وعمى رأسيا القضية الفمسطينية، مجددا التأكيد عمى أف القضية الفمسطينية ستظؿ محور 

 اىتماـ دولة قطر.
كؿ عامؿ وعد آؿ ثاني في كممة لو بمجمس الشورى القطري صباح الثالثاء أف االنقساـ الفمسطيني يش

قامة الدولة الفمسطينية المستقمة.  إضعاؼ لجيود تحرير األرض وا 
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وشدد في الوقت ذاتو عمى أف استمرار الحكومة اإلسرائيمية في سياستيا االستيطانية في األراضي الفمسطينية 
 المحتمة يجعؿ مف الحؿ العادؿ لمقضية الفمسطينية ىدفا بعيدا.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 وحدة استيطانية جديدة في القدس  بناا  "إسرائيؿ"تديف قرار  السعودية 

وحدة استيطانية  أدانت السعودية قرار سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بناء : الشرؽ األوسط - الرياض
ات األحداث جديدة في مدينة القدس المحتمة، وأكد مجمس الوزراء السعودي، خالؿ مناقشتو، أمس، مستجد

تشكؿ عائقا أماـ السالـ "وتطوراتيا في المنطقة والعالـ، والجيود العربية والدولية بشأنيا، أف ىذه القرارات 
، "وانتياكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، كما تشكؿ اعتداء سافرا عمى الحقوؽ الثابتة لمشعب الفمسطيني

عمى إسرائيؿ ووقؼ تمادييا في انتياؾ القوانيف الدولية، مجددا مطالبة المممكة المجتمع الدولي بالضغط 
 وسعييا المستمر لتغيير الوضع في األراضي الفمسطينية المحتمة.

 //الشرؽ األوسط، لندف، 
 
 ليبي: نتبرأ ممف أطمؽ الّنار عم  الالجئيف الفمسطينييف برلماني 

بيا، جمعة السائح، بشدة أف تكوف الدولة الميبية نفى عضو المؤتمر الوطني العاـ في لي: نبيؿ سنونو - غزة
قد وّجيت أيًا مف أجيزتيا إلطالؽ النار عمى الالجئيف الفمسطينييف في عرض البحر، الشير الماضي، 
قائاًل: "لو لدّي إمكانيات لمحاربِة الذيف أطمقوا النار عمى الالجئيف الفمسطينييف في البحر لفعمت ذلؾ 

 شخصيًّا".
ة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سوريا قالت: "إف سفينة تقؿ مئات الالجئيف الفمسطينييف، انطمقت وكانت مجموع
مف الشير الماضي، وغرقت في عرض البحر المتوسط بعد أف أطمؽ خفر السواحؿ الميبي  مف ليبيا في 

ـ مالطا وجنوب النار عمييا، وعّطؿ محركاتيا"، وىو ما أكده أيًضا لػ"فمسطيف"، الجئوف ناجوف بعد وصولي
 إيطاليا.

 //فمسطيف أوف اليف، 
 
 لتحسيف أوضاع الالجئيف الفمسطينييف األونرواولي عهد الشارقة يشيد بجهود  

افتتح الشيخ سمطاف بف محمد بف سمطاف القاسمي ولي عيد ونائب حاكـ  واـ: - أحمد غناـ -الشارقة 
جئيف الفمسطينييف في مقر الجامعة األمريكية، في الشارقة صباح أمس معرضًا لألونروا عف مخيمات الال

الشارقة والذي يقاـ برعاية كريمة مف صاحب السمو الشيخ الدكتور سمطاف بف محمد القاسمي عضو 
المكاف.. الزماف.. الكرامة.. الحقوؽ: “المجمس األعمى حاكـ الشارقة رئيس الجامعة األمريكية تحت شعار 

 ”.طينييفتحسيف مخيمات الالجئيف الفمس
قاـ سمو الشيخ سمطاف بف محمد بف سمطاف القاسمي بتفقد أجنحة المعرض الذي اشتمؿ عمى أحدث 
اإلسيامات مف جانب المجتمعات األىمية في عممية تخطيط المخيمات وتحسينيا، واستمع سموه لشرح عف 

إعمار مخيـ  محتويات المعرض الذي ضـ صورا ومجسمات لمراحؿ التطوير في ىذه المخيمات ومراحؿ
 .البارد في لبناف الذي تعرض لتدمير في عاـ 
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في تحسيف أوضاع الالجئيف الفمسطينييف مف خالؿ تبنييا  "أونروا"وأشاد سموه بالجيود التي تبذليا وكالة 
 لمشاريع تطويرية لتحسيف أوضاع المخيمات.

يط العمراني لتحسيف أوضاع ويبرز المعرض المشاركة المجتمعية األولى مف نوعيا في عممية التخط
مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األوسط والتي تأتي بمبادرة مف األونروا ودعـ مف الوزارة األلمانية 

 ”.بي. إـ. زد“االتحادية لمتعاوف االقتصادي والتنمية 
ونروا في عماف، اف قاؿ الدكتور عصاـ المقدادي مدير دائرة البنى التحتية وتحسيف المخيمات في مكتب األو 

البنى التحتية وتحسيف “المعرض يمثؿ عينة مف بعض األعماؿ التي قامت بيا الدائرة ضمف برنامج 
، الذي يعنى بدراسة حالة المخيمات في سوريا واألردف ولبناف ومخيمات الضفة الغربية وقطاع ”المخيمات

كإحدى برامج األونروا  عمي في عاـ مخيمًا، حيث بدأ البرنامج عممو الف غزة والتي يبمغ عددىا 
التي تشتمؿ عمى برنامج لمتعميـ والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية وبرنامج القروض الصغيرة. 

 مميوف يورو حتى اآلف. موضحًا أف حجـ اإلنفاؽ عمى البنى التحتية وتحسيف ظروؼ المخيمات بمغ 
 //الخمي ، الشارقة، 

 
 تطمؽ مشروع التعميـ التفاعمي في مدارس القدس اإلماراتيةالخيرية  هيئة األعماؿ 

أطمقت ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية مشروعًا لمتعميـ التفاعمي في األراضي الفمسطينية بدأتو بطالب  :واـ
 مدينة القدس.

يرية اإلماراتية وزعت وقاؿ إبراىيـ راشد مدير مكتب الييئة في الضفة الغربية، إف طواقـ ىيئة األعماؿ الخ
أكثر مف سبعيف جيازًا تعمؿ بتطبيؽ الممس، وتحتوي عمى مناىج التعميـ الفمسطيني الذي يمكف عرضو 

 لمطمبة بشكؿ تفاعمي، حيث يحتوي عمى أصوات ورسوـ متحركة وآليات إلكترونية لمتشبيؾ والتصحيح.
ة وستدعمو ىيئة األعماؿ الخيرية وأوضح أف المشروع سيطبؽ أيضًا في مدارس عديدة بالضفة الغربي

اإلماراتية. ومف المتوقع أف يمتد ليشمؿ عشر مدارس فمسطينية بتكمفة تصؿ إلى مميوف درىـ. وأشاد 
الميندس عدناف الحسيني محافظ القدس بالمساعدات التي تقدميا ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية والييئات 

أشاد بدعـ المعيد العربي لأليتاـ، حيث ىو البذرة التي انطمقت  اإلماراتية األخرى لفمسطيف والقدس، كما
 منيا جامعة القدس.

 //الخمي ، الشارقة، 
 

 اإلدارة األميركية تقدـ مطمع العاـ المقبؿ مقترحات لدفع المفاوضات: مصدر غربي لػ"األياـ" 
ة األميركية تخطط ألف تقدـ مطمع قاؿ مصدر غربي لػ "األياـ" إف اإلدار  وكاالت: - عبد الرؤوؼ أرناؤوط

اإلسرائيمية، في وقت ابمغ فيو وزير الخارجية األميركي  -العاـ المقبؿ مقترحات لدفع المفاوضات الفمسطينية 
جوف كيري وزراء خارجية لجنة المتابعة لمبادرة السالـ العربية في اجتماع أخير في باريس أنو سيطمعيـ في 

 )قواعد توجييية(. ميركية لمحؿوقت لـ يحدده عمى مقترحات أ
وقاؿ المصدر، الذي فضؿ عدـ الكشؼ عف اسمو: "المقاربة التي اعتمدىا كيري لممفاوضات الفمسطينية 
اإلسرائيمية ىي أف تبدأ بتعريؼ األطراؼ، بعضيا البعض، عمى مواقفيا مف قضايا الحؿ النيائي، وىو ما تـ 

اولة تحديد المواقؼ مف ىذه القضايا والفجوات فيما بيف فعال في أوؿ شيريف مف المفاوضات ومف ثـ مح
 الطرفيف بشأنيا وىو ما يعتقد أنو يتـ قبؿ وصوؿ كيري إلى المنطقة".
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وقاؿ المصدر الغربي: "عندما ترى الواليات المتحدة األميركية أف الوقت مناسب، وبالتأكيد بعد عقد 
نياىو، فاف الواليات المتحدة ستقدـ الخطوط العامة اجتماعات ثنائية بيف الرئيس عباس ورئيس الوزراء نت

التي تعتقد أنيا ستساعد الطرفيف عمى الوصوؿ إلى حؿ قبؿ الموعد المحدد لمتوصؿ إلى اتفاؽ وىو شير 
 نيساف المقبؿ"مرجحا أف يتـ ذلؾ مطمع العاـ المقبؿ.

إلى اتفاؽ إطار ال يتضمف حد أمريف، إما التوصؿ أولكف المصدر الغربي أشار إلى أف "إسرائيؿ تفضؿ 
حموؿ واضحة لقضايا الوضع النيائي أو التوجو إلى اتفاؽ انتقالي يبقي قضايا القدس والحدود والالجئيف 

"ليس مف الواضح إلى أي حد اإلدارة األميركية ستكوف قادرة عمى إرغاـ  نوأمشيرا إلى  لمفاوضات الحقة"
 ط".الطرؼ اإلسرائيمي عمى القبوؿ بمقترحات حؿ وس

بالمقابؿ فقد ذكر أف "الجانب الفمسطيني يصر عمى أف يشمؿ الحؿ جميع قضايا الحؿ النيائي بدوف استثناء 
أشير بعد الوصوؿ إلى اتفاؽ كامؿ مع إبداء  وىو يطرح أف يجري صياغة معاىدة السالـ عمى مدى فترة 

ريجيا وضمف سقؼ زمني ال يتعدى تد مرونة بشأف التنفيذ بحيث يتـ االنسحاب اإلسرائيمي إلى حدود 
سنوات وىي بالمناسبة ذات الفترة التي استغرقيا االنسحاب اإلسرائيمي مف سيناء بعد التوصؿ إلى معاىدة  

 سالـ مع مصر".
مع تبادؿ طفيؼ  ولفت المصدر إلى أف "الحديث عف أف اإلدارة األميركية تريد حال يستند إلى حدود 

 عمميا غير جديد،ولكف السؤاؿ ىو ما إذا كانت إسرائيؿ ستقبؿ بذلؾ".متفؽ عميو لألراضي ىو 
بيت لحـ، أمس في الرياض  إلىجوف كيري المتوقع وصولو غدا  األميركينفى وزير الخارجية مف جيتو 

 .واإلسرائيمييف" غير المحادثات الجارية حاليا بيف الفمسطينييف أخرىخطة  أيوجود "
الواليات المتحدة تستعد لتقديـ مقترح  أف اإلسرائيمية اإلعالـا ورد في وسائؿ كما نفت متحدثة باسـ كيري م

 خاص بيا في كانوف الثاني المقبؿ لمخروج باتفاؽ مؤقت جديد وىو خيار يرفضو الفمسطينيوف.
اتفاؽ حوؿ الوضع النيائي بنياية فترة  إلىمصممة عمى التوصؿ  األطراؼوقالت جنيفر بساكي: "تظؿ كافة 

كيري ورئيس الوزراء  أف" في رد عمى مقاؿ نشرتو صحيفة يديعوت احرونوت ذكرت فيو أشيرة التسع
 التفاؽ مؤقت لوضع الخطوط العريضة لالتفاؽ النيائي. أميركيبنياميف نتنياىو وافقا عمى مقترح  اإلسرائيمي

 //األياـ، راـ اهلل، 
 
 فعت إيراف إل  طاولة المفاوضاتاإلسرائيمية والعقوبات هي التي د التهديداتهاغؿ:  

التيديدات اإلسرائيمية وضغط العقوبات  أفذكر وزير الدفاع األميركي تشاؾ ىاغؿ  :يو بي أي -واشنطف 
 ىما المذيف دفعا إيراف إلى طاولة المفاوضات لبحث قضية برنامجيا النووي.
اع األميركي إف كاف رئيس الوزراء وسأؿ الصحافي جيفري غولدبرغ مف شبكة )بمومبرغ( األميركية وزير الدف

رئيس الوزراء  أفأعتقد "اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو يستخدـ تكتيكات التخويؼ لنسؼ المفاوضات، فأجاب 
وأضاؼ  ."نتنياىو قمؽ بشكؿ مشروع، كأي رئيس وزراء إسرائيمي، بشأف مستقبؿ الحاجات ألمنية لبالده

 ح الشديد حوؿ مواقفو مف ىذه المسألة.تاريخًا طوياًل بالوضو  لنتنياىو أفىاغؿ 
 ."إسرائيؿ تعتبرىا تيديدًا وجودياً  أفتعمـ  إنياإيراف تستجيب لمضغط اإلسرائيمي المستمر، إذ  أفوتابع أعتقد 

، وسنرى إف كاف اإليرانيوف سيستمروف في السير " أفوأردؼ  كؿ ىذا دفع اإليرانييف إلى ما وصمنا إليو اليـو
 حوؿ البرنامج النووي اإليراني. "نتنياىو يحاوؿ عف عمد إعاقة سير المفاوضات أفأعتقد ال "وقاؿ  ."قدماً 

، لندف،   //رأي اليـو
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 % في المستمزمات% باألدوية والصحة العالمية: غزة تعاني مف عجز  منظمة 

ي حوار خاص أكَد ممثؿ منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة عبد الناصر صبح ف: ىدى بارود - غزة
الخطيرة كالسرطاف والقمب ىي ضمف الفاقد في  األمراض% مف األدوية الالزمة لعالج لػ"فمسطيف" أف 

 % مف المستيمكات الطبية.مخازف وزارة الصحة، ناىيؾ عف غياب 
الالزمة لرفد القطاع بالخدمات الصحية، وليس  األساسيةوقاؿ: إف " األدوية والمستيمكات ىي الوسائؿ 

إمكاف المريض أف يشفى دوف دواء، ناىيؾ عف صعوبة إجراء العمميات الجراحية في ظؿ غياب الوسائؿ ب
 الالزمة لذلؾ".

ولفت صبح إلى أف بعض المرضى يضطروف إلى شراء األدوية غير المتوفرة في المستشفيات في قطاع 
لغربية أو الدوؿ العربية التي غزة مف مراكز خاصة أو يتـ تحويميـ إلى مستشفيات خارج القطاع كالضفة ا

 تستقبؿ تحويالت مرضية مف السمطة الفمسطينية.
 //فمسطيف أوف اليف، 

 
 فمسطيني يساعد عم  توعية وتمكيف المقدسييف مف حقوقهـ -بريطاني  مشروع 

خارجية بدأت شبكة القدس لممناصرة المجتمعية، بتنفيذ برنامج مشترؾ مع وزارة ال: كفاح زبوف - راـ اهلل
 البريطانية، يمّكف الفمسطينييف في القدس الشرقية مف معرفة وتحصيؿ حقوقيـ أماـ السمطات اإلسرائيمية.

إننا نناضؿ ضد السمطات اإلسرائيمية في كؿ ": "الشرؽ األوسط"وقالت منار نجـ مدير عاـ الشبكة لػ
وطني والداخمية واليجرة، المؤسسات التي يصعب عمى الفمسطينييف تحصيؿ حقوقيـ منيا التأميف ال

 ."ومؤسسات أخرى
برنامجنا يقوـ عمى زيادة وعي المجتمع لحقوقو وتمكينو مف الدفاع عنيا وحمايتيا ومواجية "وأضافت: 

. وتابعت: "السياسات والقوانيف اإلسرائيمية، التي تحكـ أنظمة الخدمات الرسمية المقدمة لممواطف المقدسي
 ."توعية القانونية وتقديـ الخدمة االجتماعيةنقوـ بذلؾ عبر الدمج بيف ال"

ألؼ جنيو إسترليني، يمّكف الفمسطينييف في  تمّوؿ مشروعا بقيمة "وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنيا 
القدس الشرقية مف تحصيؿ حقوقيـ، مما يساعد في الحّد مف العراقيؿ في مسار المفاوضات ودفع عممية 

 ."السالـ
المشروع ييدؼ إلى إقامة شبكة مراكز استشارية يستفيد منيا مواطنو القدس الشرقية، "جية: وأضافت الخار 

 ."عبر مساعدتيـ عمى ضماف حقوقيـ القانونية، وحصة عادلة مف الخدمات البمدية
ضرورية نظرا لمتحديات الكثيرة التي يواجيونيا، وال سيما سعييـ لمحفاظ "واعتبر التقرير أف ىذه المساعدة 

ى حقيـ في اإلقامة، واستخداـ وسائؿ النقؿ العاـ، والحصوؿ عمى الرعاية الصحية والتعميـ والخدمات عم
 ."االجتماعية

شبكة القدس لممناصرة المجتمعية ىي الشريؾ المنفذ لممشروع والشبكة "وأشارت الخارجية البريطانية إلى أف 
دارية لمسكاف منظمة غير حكومية مستقمة مسجمة في األراضي الفمسطينية و  سرائيؿ تقدـ مساعدات قانونية وا  ا 

 ."الفمسطينييف في القدس الشرقية وفي األحياء المحيطة بيا
 //الشرؽ األوسط، لندف، 
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 مهدد بالتشتت والهزيمة... ما لـ يراجع مع حمفائه استراتيجيته "الحر الجيش" 
ي مؤتمر مغمؽ أخيرًا عمى أف وضع أجمع محمموف وخبراء عسكريوف اجتمعوا ف: رياض قيوجي -دبي 

بات حرجًا جدًا مع تشتت قياداتو وتحّوؿ جزء كبير مف قواتو عمى األرض إلى  "الجيش السوري الحر"
ميميشيا مسمحة ىميا المحافظة عمى السيطرة عمى أحياء أو مناطؽ في سورية لتبرير وجودىا مف أجؿ 

دوف إعطاء األىمية الكافية لمتنسيؽ مع الكتائب الحصوؿ عمى دعـ مالي وعسكري مف أطراؼ خارجية مف 
 األخرى لتحقيؽ اليدؼ المشترؾ واألىـ وىو إسقاط نظاـ الرئيس بشار األسد.

 "الجيش الحر"كما توقؼ المجتمعوف عند طغياف الحركات اإلسالمية والسمفية عمى عدد مف مجموعات 
راع داخمي ساىـ في تشتيت صفوؼ ىذه وبروز االنقساـ اإلثني بيف العرب واألكراد وتحّولو إلى ص

المجموعات في الشماؿ، حيث بدأت قوات النظاـ ولممرة األولى منذ عاـ بإحراز تقدـ ممحوظ في ىذه 
 المناطؽ.

 "القاعدة")داعش( المرتبطة بتنظيـ  "الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ"وتناوؿ بعض الخبراء مقاتمي 
العراقية، حيث طرحت تساؤالت حوؿ الطريؽ التي اتخذىا مقاتموف أفغاف ودخوليـ إلى سورية عبر األراضي 

مكاف وجود دور لممخابرات اإليرانية في تسييؿ  وباكستانيوف وآسيويوف لموصوؿ برًا إلى العراؽ وسورية، وا 
 "الجيش الحر"إذ أنو يشتت  -بحسب ما قاؿ خبراء  -يخدـ مصالح النظاـ السوري  "داعش"ذلؾ كوف وجود 

، ما "تنظيـ القاعدة اإلرىابي"قتاؿ أيديولوجي داخمي ويشّوه صورة الثورة السورية دوليًا عبر ربطيا بػ في 
 يعيؽ مّد الثوار بالسالح مف الدوؿ الغربية.

روسي لجعؿ سورية ساحة استنزاؼ لقوى التطرؼ  -كما انتقد خبراء النظرية التي تتحدث عف اتفاؽ غربي 
الجانبيف )الشيعي والسني( لديو مخزوف بشري كبير ويستطيع أف يستمر عمى الشيعي والسني، إذ أف كال 

ىذه الحاؿ لسنوات طويمة كما أف ساحة المواجية ال يمكف أف تبقى محصورة في سورية، بؿ إنيا ستتسع 
ف كانت موجودة  عمى األرجح لتطاوؿ كافة الدوؿ المحيطة ومف ضمنيا إسرائيؿ. وعميو فإف ىذه النظرية، وا 

 ، فيي لف تؤدي إلى أي نتيجة، عمى األقؿ عمى المدى القريب.فعالً 
كما كشؼ مسؤوؿ عسكري أميركي أف إدارة الرئيس باراؾ أوباما قد حسمت أمرىا وقررت عدـ الخوض بأي 

، إال في حاؿ حصوؿ تطورات ليست مغامرات عسكرية خالؿ فترة حكميا المتبقية حتى نياية عاـ 
عميو، فإف عمى حمفاء أميركا العرب، بخاصة ممف كانوا يراىنوف عمى تدخؿ عسكري حاليًا في الحسباف. و 

في سورية، أف يعيدوا النظر بحساباتيـ اإلقميمية، كما قاؿ العسكري األميركي. ويعتقد ىذا المسؤوؿ أف 
واشنطف جادة في مسعاىا لحؿ سممي مع إيراف وأنيا عمى األرجح قد تكوف توصمت إلى تفاىمات مع 

سكو حوؿ الخطوات المستقبمية في المنطقة وكيفية التنسيؽ لمحفاظ عمى مصالحيما. ويرجح أف ال يكوف مو 
بيكو، بؿ أف يكوف ىناؾ تقاسـ لمحصص بينيما عمى أساس أقاليـ  -ىناؾ تقاسـ لمدوؿ شبيو باتفاقية سايس 

اآلف. وسيعزز نشوء أقاليـ ضعيفة شبيية في الحاؿ القائـ في العراؽ  فيدراليةداخؿ دوؿ تحكميا حكومات 
مف فرص اعتراؼ دوؿ المنطقة والعالـ بإسرائيؿ عمى أنيا  فيدراليةذات صبغة مذىبية واثنية داخؿ أنظمة 

 دولة ييودية تجاور دويالت وأقاليـ سنية وشيعية وعموية وكردية.
مف  بإستراتيجيتياعيد النظر وعميو، فإف الخبراء يقولوف إف عمى الدوؿ العربية التي تدعـ الثورة السورية أف ت

مف استعادة زماـ المبادرة تحت قيادة فاعمة وقادرة وذلؾ عبر توحيد  "الجيش السوري الحر"أجؿ تمكيف 
شياوي والفئوي الذي ينتشر اليـو في يمصادر التمويؿ وحصرىا بقيادات يتـ اختيارىا بتأف إلنياء الطابع الميم

لمتنسيؽ بيف المجموعات التي باتت  إستراتيجيةأنفسيـ، وضع صفوؼ الثوار. كما يجب، بحسب الخبراء 
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مف  "الجيش الحر"مسمحة بدبابات ومدفعية وأسمحة ثقيمة وتمؾ التي تقاتؿ بأسموب حرب العصابات لتمكيف 
اإلفادة بشكؿ أكبر مف عممياتو الميدانية التي تتـ اآلف بشكؿ غير منّسؽ بحيث ال تتمكف مف الحفاظ عمى 

ميدانيًا ولفترة قصيرة. فقوات النظاـ السوري تُقاد حاليًا بشكؿ فّعاؿ مف قبؿ قيادة مشتركة تضـ  مكاسب ُتحقؽ
والحرس الثوري اإليراني، وبات واضحًا مدى نجاح تحّرؾ قواتيا عمى األرض والحفاظ عمى ما  "حزب اهلل"

ت الثوار وتنوع والءاتيـ تسيطر عميو مستخدمة ميميشيا المجاف الشعبية )الشبيحة(، مع اإلفادة مف تشت
 ومرجعياتيـ السياسية واأليديولوجية والدولية.

كما يبدو أنو عمى القوى العربية الداعمة لمثورة أف تدرس إمكاف تدخميا عسكريًا بشكؿ مباشر لحماية 
. "ما حؾ جمدؾ مثؿ ظفرؾ"مصالحيا في سورية عمى غرار ما تقوـ بو إيراف، عماًل بالمثؿ الشعبي القائؿ 

يجمع المراقبوف عمى أف ىذه الدوؿ تممؾ مف اإلمكانات والقوات ما يمّكنيا مف القياـ بذلؾ بشكؿ سريع و 
 وفعاؿ وبخاصة أف تسميحيا يتقدـ لجية الفعالية والحداثة عما يممكو النظاـ السوري بعقود مف الزمف.

 //الحياة، لندف، 
 

 في مواجهة األنفاؽ "قبة حديد"تخطط لػحماس و  "تبخر"تتوقع  "إسرائيؿإسرائيمية: " صحؼ 66
الكشػؼ عػف شػبكة أنفػاؽ غػزة أربػؾ القيػادة اإلسػرائيمية. فيػي تػدرؾ أف حركػة : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

غير معنية، في ىذه المرحمة عمى األقؿ، بتصعيد تجاه إسػرائيؿ، لكنيػا ال تسػقط مػف حسػاباتيا أف « حماس»
الخػروج مػف األزمػة « حمػاس»طقػة الحػدود الجنوبيػة تنػدرج ضػمف محػاوالت العمميات األخيرة التي شيدتيا من

يراف، عبر عمميات محدودة.  التي تواجييا في أعقاب الخالفات مع مصر وا 
وعمى رغـ ىذه التقديرات اإلسرائيمية، إال أف القيادتيف العسكرية والسياسية لـ تتوقفا عف التيديػد بعمميػة مقبمػة 

سػقوط طػائرة مػف دوف طيػار فػي غػزة، كانػت تقػـو بعمميػات اسػتطالع فػي القطػاع. حتمًا، ظيرت بوادرىا مع 
وىي عمميات لـ توقفيا إسرائيؿ، في مناطقيا الحدودية إال أنيا تنفذىا في شكؿ مكثؼ في كثير مف األحيػاف 

 قبيؿ تنفيذ العمميات الحربية أو عمميات االغتياؿ.
الوضعية الحالية في قطاع غزة وبػيف منطقػة الشػماؿ عنػدما  وخالؿ تقويميـ لمموضوع قارف اإلسرائيميوف بيف

. وكػاف 2000كانت إسرائيؿ مسيطرة عمى منطقة الحزاـ األمني في الجنوب المبناني قبيؿ انسحابيا فػي عػاـ 
المبنػػاني وبػػيف « حػػزب اهلل»الجػػيش اإلسػػرائيمي يتحػػدث خػػالؿ سػػيطرتو عمػػى المنطقػػة عػػف حػػرب أدمغػػة بػػيف 

اسػػتذكروا أف الحػزب كػػاف يبتكػر طرقػػًا جديػدًة لمياجمػة مواقػػع وقوافػؿ الجػػيش فػي منطقػػة خبرائػو العسػكرييف، و 
 الحزاـ األمني جنوبي لبناف باستمرار.

وعندما كاف يجد الجيش حمواًل عممية دفاعية وىجوميػة، كػاف الحػزب يػرد بتغييػر وسػائمو وخططػو، وكػاف ىػذا 
واليػػػوـ يػػػردد «. دة ال تفضػػػي إلػػػى نتػػػائج قطعيػػػةلعبػػػة مطػػػار »، أو «لعبػػػة شػػػطرنج طويمػػػة ومرىقػػػة»الوضػػػع كػػػػ 

الجيش اإلسرائيمي ىذه التسميات تجاه األنفاؽ التي نجحت التنظيمات الفمسطينية في إقامتيا، وىي بمعظميا 
 تحتوي عمى معدات وآليات متطورة وتصؿ حتى مشارؼ المستوطنات اإلسرائيمية في الجنوب.

، بػػدأت «حمػػاس»ة إقميميػػة، بػػدأت تتػػرؾ أثػػرًا شػػديدًا عمػػى يختمػػؼ الوضػػع فػػي غػػزة بسػػبب ظػػروؼ اسػػتراتيجي
، واتخػذت بعػدًا 2011بالعدواف اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة في شير تشريف الثاني )نوفمبر( مػف عػاـ 

المسمميف في مصر، وبمغػت أوجيػا فػي تػدمير غالبيػة األنفػاؽ الواصػمة مػا « اإلخواف»جديدًا مع إسقاط نظاـ 
واعتبػػرت شػػرياف الحيػػاة االقتصػػادي والعسػػكري لحركػػة حمػػاس )حيػػث عػػادت عمييػػا بفائػػدة بػػيف غػػزة وسػػيناء 

وفػػؽ  –مميػوف دوالر فػػي الشػػير(، وكػذلؾ عمػػى أىػػؿ قطػاع غػػزة. فالعػػدواف المػذكور، ضػػرب  230تصػؿ إلػػى 
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القػدرات جانبًا مف البنى التحتية لمحركة ومنعيا مف االستمرار في المقاومػة ومحاربػة إسػرائيؿ ب -اإلسرائيمييف 
التي كانت تتمتع بيا. فيما أحدث الخالؼ مع مصر أزمة خانقة فػي كػؿ مجػاالت الحيػاة لمحركػة باتػت تيػدد 

 استقرارىا.
يراف، في أعقاب الموقؼ مف أحداث سورية، انعكست ىي أيضًا عمى قػوة « حماس»كما أف الخالفات بيف  وا 

أي وقػػت مضػػى، فػػي حاجػػة ممحػػة لمخػػروج منيػػا. الحركػػة وقػػدرتيا وأدخمتيػػا فػػي أزمػػة، باتػػت اليػػوـ، أكثػػر مػػف 
 وأماـ وضع كيذا جاء مشروع األفاؽ.

بمغة التيديػد والتخويػؼ العمنػي. وىػـ فػي تقػاريرىـ الداخميػة يتحػدثوف عػف « حماس»في إسرائيؿ يتعامموف مع 
يراف.« حماس»  كحركة ضعيفة، بخاصة مع تدىور عالقاتيا مع مصر وا 

يعػة التػي تػذّرعت بيػا إيػراف أمػاـ مسػؤوؿ الحركػة، خالػد مشػعؿ لتأجيػؿ زيارتػو وفي رأي اإلسرائيمييف، فػإف الذر 
بادعػاء انشػػغاؿ اإليػػرانييف بػػالممؼ السػػوري، تعكػػس األزمػة التػػي تعيشػػيا الحركػػة، وفػػي رأي اإلسػػرائيمييف، فػػإف 

ـَ األسػػد لػػيس جديػػدًا، والقطيعػػة بػػيف االثنػػيف شػػبو مطمقػػة، وأضػػػيؼ « حمػػاس»غضػػب إيػػراف مػػف انتقػػاد  نظػػا
اعتبػػار آخػػر ىػػو أف إيػػراف برئاسػػة روحػػاني تفضػػؿ الػػدخوؿ مػػف البػػاب الرئيسػػي لمشػػرؽ األوسػػط ال مػػف طريػػؽ 

وىذه بالضبط مشكمة حماس، التي تضعفيا الخالفات الداخمية مع «. التيار المركزي»منظمات تعتبر عدوًا لػ 
 «.تمرد غزة»ظيور حركة 

سياسػػية غيػػر منفصػػمة عػػف األزمػػة االقتصػػاية، إذ إف وفػػي تحميػػؿ اإلسػػرائيمييف وضػػَع حمػػاس، فػػإف أزمتيػػا ال
مميوف دوالر كؿ شير بسبب ىدـ األنفاؽ وجمود التجارة مػع مصػر يتػرؾ  230خسارة حكومة حماس حوالى 

ف اقتصاد غزة الذي يعتمد نصفو عمى األنفاؽ غير قادر عمى إنشاء  أثره بوضوح عمى حاؿ ىذه الحكومة. وا 
ألفػًا مػف عامميػو. ويقػؼ  40يكفي مف الموارد المالية ليدفع األجور لحوالى  أماكف عمؿ جديدة وليس عنده ما

فػػػي المئػػػة فقػػػط مػػػف اإلنتػػػاج. وُأضػػػيؼ إلػػػى ىػػػذه المعطيػػػات، إعػػػالف وكالػػػة إغاثػػػة  9التصػػػدير عمػػػى حػػػوالى 
آالؼ الجػئ. وتكثػر فػي السػاحة ادعػاءات ارتفػاع  10الالجئيف أنيا ستضطر إلى اقتطػاع المسػاعدة لحػوالى 

المنتوجػػات األساسػية ونقػػص مػواد البنػػاء والصػعوبات الكبيػػرة التػي يواجييػػا آالؼ السػكاف فػػي الخػػروج أسػعار 
 مف القطاع بسبب إغالؽ معبر رفح.

ووفؽ الخبير في شؤوف الشرؽ األوسط، تسفي برئيؿ، فإف إسرائيؿ تستطيع أف تكوف في ظاىر األمر راضية 
داخؿ القطاع، وعف خطػط مصػر لتػدمير أنفػاؽ غػزة مف الخارج ومف « حماس»عف الضغط المستعمؿ عمى 

غػػالؽ المعػػابر وعػػف القطيعػػة مػػع إيػػراف. لكػػف، يحػػذر برئيػػؿ، مػػف أف ىػػذا الرضػػى يصػػاحبو تيديػػد ثابػػػت.  وا 
في أزمة شديدة جدًا، وحينما ال تكوف غزة فػي برنػامج العمػؿ السياسػي الغربػي، فإنيػا « حماس»فحينما تكوف 

طػػالؽ صػػواريخ إلحػػداث الػػرد اإلسػػرائيمي اآللػػي. قػػد تحػػاوؿ أف تجػػذب االنتبػػاه بػػنق ض وقػػؼ إطػػالؽ النػػار وا 
وبػذلؾ ال تضػر فقػط بالمسػيرة السياسػية، بػؿ تطمػح أيضػػًا إلػى تحديػد قواعػد وقػؼ إطػالؽ نػار جديػدة إلػػى أف 

لكػف ىػذه « حمػاس»تضطر مصر إلى تغيير سياستيا. وال يجب عمى إسرائيؿ أف ُتجري تفاوضًا مستقاًل مػع 
يئ لمحمود عباس فرصة لتطبيؽ المصالحة بشروط مريحة لو، وأف يضع بػذلؾ األسػاس لممسػيرة الظروؼ ُتي

أيضػًا. لكػف، ُيشػؾ كثيػرًا فػي أف يسػتعمؿ عبػاس أو إسػرائيؿ ىػذه « حمػاس»السممية التي تشتمؿ عمػى موافقػة 
 يقوؿ برئيؿ.« حماس ستتبخر ذات يوـ»الظروؼ كأداة ضغط سياسية، فكالىما عمى يقيف مف أف 

وعمى رغـ التناقضات بيف التيديدات العمنيػة والتقػديرات والتقويمػات الداخميػة فػي األجيػزة األمنيػة األسػرائيمية، 
إال أف إسرائيؿ تستعد عمػى مختمػؼ األصػعدة لمواجيػة ظػاىرة األنفػاؽ، إذ إف ىنػاؾ قناعػة لػدى االسػتخبارات 

غػزة، تحولػت إلػى مدينػة ضػخمة تحػت  أقامت شبكة أنفػاؽ فػي قطػاع« حماس»وغيرىا مف أجيزة األمف، أف 
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األرض يخطػػط القػػادة العسػػكريوف السػػتخداميا فػػي عمميػػات قتػػاؿ وتفجيػػر فػػي حػػاؿ قيػػاـ الجػػيش اإلسػػرائيمي 
بعمميػػة اجتيػػاح لقطػػاع غػػزة. وقػػد اسػػتدعى الجػػيش ثالثػػيف خبيػػرًا ىندسػػيًا لوضػػع خطػػط مواجيػػة خطػػر األنفػػاؽ 

أنفػػاؽ إضػػافية، واسػػتخداميا لخطػػؼ جنػػود إسػػرائيمييف.  والبحػػث عػػف وسػػائؿ تكنولوجيػػة مناسػػبة لمواجيػػة شػػؽ
وتوجػػو الجػػيش إلػػى كبػػار الخبػػراء فػػي المعاىػػد التكنولوجيػػة األكاديميػػة طالبػػًا تعػػاونيـ فػػي إيجػػاد صػػيغة تشػػبو 

 لمواجية الصواريخ، الستخداميا في عممياتيا في األنفاؽ.« القبة الحديد»منظومة 
« اإلخػواف المسػمميف»ف أساليب جديدة، تـ تطويرىػا خػالؿ فتػرة حكػـ سيناريوات إسرائيؿ لمحرب المقبمة تتضم

 في مصر، وتـ استخداميا أخيرًا ضد الجيش المصري ويتوقع أف تستخدميا الحركة ضد إسرائيؿ.
وعمى رغـ أف إسػرائيؿ تخشػى مػف أف تبقػى األنفػاؽ معبػرًا لموسػائؿ القتاليػة الحديثػة والمػواد المتفجػرة، إال أنيػا 

ا ومواجيتيا لخطر حماس إلى البحر. وأعمف سالح البحرية عف حػاؿ اسػتنفار اسػتعدادًا لمواجيػة نقمت دفاعي
 عمميات تيريب مف البحر باتجاه غزة بديمة عف األنفاؽ التي تـ ىدميا.

وتقوـ وحدات مف سالح البحرية بالتػدرب المكثػؼ فػي عػرض البحػر بعػد تقػارير ادعػت أف جيػات مقربػة مػف 
 لمسمحة تحاوؿ تيريب أسمحة ومعدات إلى غزة عبر البحر.حماس والتنظيمات ا

قد ابتدعوا وسائؿ أخرى الختراؽ الحدود اإلسرائيمية عبر البحر. « حماس»وتتوقع إسرائيؿ أف يكوف عسكريو 
وتحػػدث الجػػػيش عػػف نشػػػاط مممػػػوس لقػػوارب عسػػػكرية صػػػغيرة تسػػتخدميا حمػػػاس وتسػػػعى مػػف خالليػػػا لمقيػػػاـ 

زاء ىػذا الوضػع كثػؼ سػالح البحريػة « فػتح»تي قامػت بيػا بعمميات تذكر بالعمميات ال فػي فتػرة السػبعينات. وا 
المراقبػػة البحريػػة فيمػػا تبحػػث القيػػادة اإلسػػرائيمية فػػي نشػػر سػػفف حربيػػة تحمػػؿ صػػواريخ لمواجيػػة ىػػذه السػػفف 

 وعمميات التيريب.
 5/00/3102، الحياة، لندف
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 عبد الباري عطواف
ربما يكتشؼ قادة الحكـ العسكري في مصر فيما ىػو قػادـ مػف ايػاـ اف وجػود الػرئيس المنتخػب محمػد مرسػي 
في قفص الرئاسة، ارحـ بكثير، واقؿ كمفة، مف وجػوده خمػؼ القضػباف معػتقال، او متيمػا امػاـ قضػاة محكمػة 

احيػة القصػيرة والسػرية لمحاكمتػو احػد المؤشػرات الميمػة فػي ىزلية، وما جرى صباح امس اثناء الجمسة االفتت
 ىذا الصدد.

الحكػػػـ العسػػػكري كػػػاف ىػػػو الػػػذي يقػػػؼ فػػػي قفػػػص االتيػػػاـ، والنظػػػاـ القضػػػائي المصػػػري معػػػو، وكػػػذلؾ وسػػػائؿ 
االعػػالـ الرسػػمية والخاصػػة، فيػػذه المنظومػػة التػػي تشػػكؿ امتػػدادا لحكػػـ مبػػارؾ اعتقػػدت اف قمػػب نظػػاـ الػػرئيس 

ج بو خمؼ القضباف ومعو معظـ قيادات االخواف المسمميف مػف الصػفيف االوؿ والثػاني، سػينيي المنتخب والز 
االزمات المصرية كميا، ويعيد االمف واالستقرار والرخاء الى البالد، ولكػف مػا يحػدث ىػو العكػس تمامػا، رغػـ 

 كؿ عمميات التجميؿ والتزوير عمى الصعد كافة.
قفػػص االتيػػاـ االقػػوى مػػف سػػجانو الفريػػؽ اوؿ عبػػد الفتػػاح السيسػػي الػػرئيس محمػػد مرسػػي اثبػػت انػػو وىػػو فػػي 

الرئيس الفعمي لمبالد والجيش المصري الذي يتزعمو، معنويا عمى االقؿ، فالنظاـ المصري الحاكـ بػدا مرتبكػا 
في التعاطي مع المحاكمة وظروفيا، فمـ يكتؼ بتغيير مكاف انعقادىا قبؿ يـو واحد مػف بػدئيا، بػؿ بػدا ايضػا 
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فػػا مػػف نقػػؿ وقائعيػػا عمػػى اليػػواء مباشػػرة اسػػوة بمػػا فعمػػو المجمػػس العسػػكري السػػابؽ بقيػػادة المشػػير محمػػد خائ
دبابة  1500حسيف طنطاوي اثناء محاكمة الرئيس السابؽ محمد حسني مبارؾ، وحشد عشريف الؼ جندي و

 لحماية المكاف، وكأنو ذاىب الى حرب كبرى.
واف مػػػف ينبغػػػي ” رئػػػيس الجميوريػػػة“مسػػػات المحكمػػػة، انػػػو مػػػف حػػػؽ الػػػرئيس مرسػػػي اف يعمػػػف، وفػػػي اولػػػى ج

محاكمتيـ ىػـ مػف انقمبػوا عمػى الشػرعية، وعطمػوا االرادة الشػعبية، وحكػـ صػناديؽ االقتػراع فػي اوؿ انتخابػات 
 رئاسية حرة في ناريخ مصر.

الب ومػػف حقػػو ايضػػا اف يشػػكؾ فػػي ىػػذا القضػػاء الػػذي قبػػؿ عمػػى نفسػػو اف يحػػاكـ رئيسػػا منتخبػػا اطػػاح بػػو انقػػ
عسػػكري وفػػؽ جػػرائـ ممفقػػة، فالقضػػاء المسػػتقؿ العػػادؿ يػػرفض اف يتنػػازؿ عػػف حياديتػػو واسػػتقالليتو، ويقبػػؿ اف 

 يتحوؿ الى قضاء مسيس.
الرئيس مرسي لـ يرتكب اي جريمة جنائية يعاقب عمييا القػانوف، واذا كانػت ىنػاؾ جريمػة وقعػت فعػال، فيػي 

، ومػف تعػرض لمقتػؿ والتعػذيب واالعتقػاؿ ”بعوضة“لـ يقتموا  تمؾ التي ارتكبت في حقو وجميع زمالئو، فيؤالء
التعسفي السياسي فيـ انصارىـ سواء اولئؾ الذيف ُقتموا بدـ بارد اماـ قيادة الحرس الجميوري او اآلخريف في 

 ميداني رابعة العدوية والنيضة برصاص قوات االمف والجيش او دىسا بدباباتيـ وجرافاتيـ.
الى الرئيس مرسي مفبركة، والمحاكمة سياسية بالدرجة االولى، فػالقوؿ انػو حػرض عمػى جميع التيـ الموجية 

القتػػؿ ممجوجػػة وغيػػر مقنعػػة، فكيػػؼ يحػػرض الرجػػؿ عمػػى القتػػؿ لممتظػػاىريف والمحتجػػيف امػػاـ قصػػره وجميػػع 
ىػػؤالء مػػف معارضػػيو وكػػادوا يقتحمػػوف القصػػر لقتمػػو وسػػحمو واضػػطر لمخػػروج مػػف بػػاب خمفػػي لمنجػػاة بحياتػػو، 

مانية مف الضحايا العشرة مف انصاره، ثـ كيؼ يقؼ في قفص االتياـ بتيمة التحريض عمى القتػؿ وادوات وث
القتؿ، اي وزير الداخمية ومساعديو ما زالوا في مناصبيـ، لـ توجو ليـ اي تيمة عمػى غػرار الحبيػب العػادلي 

ا اقػػدما عمػػى فػػض اعتصػػاماتيما ومسػاعديو، واالكثػػر مػػف ذلػػؾ ارتكبػػوا مجػػازر فػػي الميػػدانيف المػػذكوريف عنػػدم
 بالقوة والرصاص الحي؟

ولعػػػؿ التيمػػػة االسػػػخؼ التػػػي يواجييػػػا الػػػرئيس مرسػػػي تمػػػؾ المتعمقػػػة بتخػػػابره مػػػع حركػػػة المقاومػػػة االسػػػالمية 
حماس? فمتى كاف االتصاؿ مع االشػقاء المقػاوميف جريمػة تسػتحؽ االدانػة والسػجف، ألػـ يكػف نظػاـ الػرئيس “

حماس? ويستضيؼ قياداتيا في افخػـ فنػادؽ مصػر، ويفػرش ليػـ السػجاد “بحركة مبارؾ ورموزه عمى اتصاؿ 
االحمرفػػي كػػؿ مػػرة تطػػأ اقػػداميـ مطػػارات مصػػر ومعابرىػػا؟ ولػػـ نسػػمع مطمقػػا، ونحػػف الػػذيف تابعنػػا محاكمػػات 

حمػػاس? بػػؿ لػػـ نسػػمع اي ذكػػر فػػي “ىػػؤالء جميعػػا، تيمػػة واحػػدة يحػػاكموف مػػف اجميػػا، لتخػػابرىـ مػػع حركػػة 
حركػػػة الفمسػػػطينية ىػػػذه، فػػػاذا كػػػاف التخػػػابر مػػػع حمػػػاس تيمػػػة فيجػػػب اعػػػادة محاكمػػػة مبػػػارؾ، المحاكمػػػات لم

 والجامعة العربية، وقادة جياز المخابرات المصري القدامى والجدد.
الػػرئيس مرسػػي مػػا زاؿ الػػرئيس الشػػرعي لمصػػر، اتفقنػػا معػػو او اختمفنػػا، فػػاذا كػػاف ارتكػػب اخطػػاء فتػػرة حكمػػو، 

ازماتيػػا، فحسػػابو سياسػػي فػػي االنتخابػػات البرلمانيػػة والرئاسػػية، ومػػف قبػػؿ الشػػعب وفشػػؿ فػػي انقػػاذ الػػبالد مػػف 
شػػػيرا فقػػػط، وجػػػاءت حافمػػػة بالمظػػػاىرات  12عبػػػر صػػػناديؽ االقتػػػراع ثػػػـ اف فتػػػرة حكػػػـ الرجػػػؿ لػػػـ تػػػزد عػػػف 

واالحتجاجات واالعتصامات واعماؿ البمطجة مف قبؿ خصومو مف انصار النظاـ السابؽ الذيف عقػدوا العػـز 
 افشالو وحكمو ولـ يعطوه الفرصة الصالح اخطائو او حتى التقاط انفاسو.عمى 

الذيف يستحقوف المحاكمػة فعػال ىػـ مػف اطػاحوا بػرئيس منتخػب، وارسػموا الػدبابات والجرافػات لسػحؽ محتجػيف 
سػممييف فػي رابعػػة العدويػة وامػػاـ قيػادة الحػػرس الجميػوري، وحولػوا مصػػر الػى ديكتاتوريػػة عسػكرية، وصػػادروا 

 أي اآلخر، وكمموا وسائؿ االعالـ، واجيضوا حرية التعبير ابرز انجازات الثورة المصرية العظيمة.الر 
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مصر بحاجة الى رجؿ قوي فعال، يجسد الخيار الثالث، يضع حدا ليذه الميازؿ، ويعيد الييبة لمدولة ويحتػـر 
لتعػايش ونبػذ االقصػاء وبػدوف الشرعية، ويؤسس لديمقراطية حقيقية ترتكز الػى المصػالحة الوطنيػة، وتكػريس ا

 ذلؾ، وفي ظؿ النزاعات الثأرية االنتقامية التي نراىا حاليا ال نعتقد اف البالد ستشيد استقرارا قريبا.
، لندف  5/00/3102، رأي اليـو

 
" أـ انهيار المفاوضات؟انتقاليٌّ حؿٌّ " 68  " أـ "نهائيٌّ

 ىاني المصري
ؼ الجػػانبيف، بػػؿ إف القضػػية أعقػػد مػػف ذلػػؾ، ألف الجانػػب أوضػػحت المفاوضػػات أّف اليػػّوة سػػحيقة بػػيف مواقػػ

الفمسطيني عرض مواقفو مف جميػع القضػاياو أمػا الجانػب اإلسػرائيمي فيػو يػراوغ وال يطػرح مواقفػو، بحجػة أنػو 
لف يفعؿ ذلؾ قبؿ االتفاؽ عمى الترتيبات األمنية التي تطاؿ كؿ شيء، ويريد االتفاؽ عمييا قبؿ االتفاؽ عمى 

د السياسػػػية، أو ألنػػػو يريػػػد أف يضػػػمف أوال موافقػػػة فمسػػػطينية عمػػػى أف إسػػػرائيؿ "دولػػػة لمشػػػعب خارطػػػة الحػػػدو 
 الييودي"، وأي حؿ يجب أف يضمف إنياء الصراع والكؼ عف المطالب.

أمػا الحقيقػػة فيػػي أف حكومػػة نتنيػػاىو تخشػػى مػػف أف عػرض مواقفيػػا سيعرضػػيا إلػػى انتقػػادات دوليػػة لتطرفيػػا، 
إلػػى انييارىػػا، ألف فػػي داخميػػا أحزاًبػػا أكثػػر تطرفًػػا حتػػى مػػف رئػػيس حكومتيػػا  كمػػا تخشػػى مػػف أف يػػؤدي ذلػػؾ

 المتطرؼ جًدا.
كما أف طػرح مواقػؼ الجػانبيف يمكػف أف يسػّيؿ عمػى األميػركييف تقػديـ "حػؿ وسػط" ال ترغػب بػو إسػرائيؿ رغػـ 

 أنو سيكوف منحاًزا حتًما ليا ألنيا تريد كؿ شيء.
ثالثػة أشػير مػف المفاوضػات أف أقصػى مػا تقبمػو إسػرائيؿ حػؿ انتقػالي  الحصيمة التي يمكف الخروج منيا بعػد

جديػػد يػػراد لػػو أف يكػػوف نيائًيػػا، ومػػا يطالػػب بػػو أبػػو مػػازف حػػؿ نيػػائي، ومػػا تسػػعى إليػػو اإلدارة األميركيػػة حػػؿ 
ذا تعذر ذلؾ تسعى لتجسيٍر ما بيف الحّميف النيائي واالنتقالي، بحيث يكو  ف نيائي يتـ تطبيقو عمى مراحؿ، وا 

لدينا االتفاؽ عمى إقامة دولة "ذات حدود مؤقتة" مترافًقا مع االتفاؽ عمى عناصػر التسػوية الدائمػة التػي يتفػؽ 
 عمى تطبيقيا عمى مراحؿ.

معالـ الحؿ االنتقالي الذي يفضمو نتنياىو ليبرماف ال يختمػؼ عػف "اتفػاؽ أوسػمو"، بػؿ ىػو مرشػح ليكػوف أسػوأ 
وبيف إقامة دولة يقاؿ إنيا  2000أيموؿ  28األمور إلى ما كانت عميو قبؿ منو، وحدوده تتراوح ما بيف إعادة 

"ذات حدود مؤقتة"، فػي حػيف أنيػا فػي الحقيقػة اسػتمرار لمحكػـ الػذاتي، ويػراد ليػا أف تكػوف دائمػة، أمػا قضػايا 
مار الوضػع النيػػائي فيػتـ تأجيميػػا مقابػؿ مػػنح السػػمطة جػزًءا مػػف األراضػي المصػػنفة )ج(، ومنحيػا حػػؽ االسػػتث

 فييا مف أمواؿ الدوؿ المانحة التي تعفي االحتالؿ مف مسؤولياتو وتجعمو احتالؿ "خمس نجوـ".
أما معالـ الحؿ النيائي الذي يمكف أف يطرحو كيري ضػمف حػؿ انتقػالي أو بمعػزؿ عنػو، ويحػاوؿ أف يفرضػو 

%، ويمكػف أف 6.5ة عمى الطرفيفو فيي ستكوف أقؿ مما طرحو إييود أولمرت، فيو طرح تبػادؿ أراٍض بنسػب
% أو أكثػػػػر، ويػػػػتـ كػػػػذلؾ تقسػػػػيـ القػػػػدس عمػػػػى أسػػػػاس ضػػػػـ األحيػػػػاء العربيػػػػة لمدولػػػػة 7.5تزيػػػػد النسػػػػبة إلػػػػى 

 الفمسطينية، وضـ "األحياء الييودية"، أي المستوطنات المقامة في القدس الشرقية، إلسرائيؿ.
ية الالجئيف وفؽ حؿ متفؽ عميػو أما األقصى والبمدة القديمة مف القدس فتكوف دولية، في حيف سيتـ حؿ قض

كمػػا جػػاء فػػي "المبػػادرة العربيػػة"، وعمػػى أسػػاس "معػػايير كمينتػػوف"، عمػػى أف تكػػوف الدولػػة الفمسػػطينية منزوعػػة 
نمػػا عػػف طريػػؽ تمبيػػة  السػػالح، ولػػيس بالضػػرورة كمػػا تعػػّرؼ ذلػػؾ إسػػرائيؿ بمػػا ينفػػي أي سػػيادة ليػػذه الدولػػة، وا 
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حتفظ إسرائيؿ بتواجد عمى نقاط عمى الحدود لفترة أقؿ مما تطالب بيا معظـ المطالب اإلسرائيمية، مثال بأف ت
 إسرائيؿ.

وبالرغـ مف أف المضموف التفصيمي لممفاوضات ال يزاؿ سػريًّا، وأف كيػري ىػو المفػّوض بالتصػريح عنيػاو إال 
نيائي،  أف ما يتسرب يشير إلى أف األطراؼ الثالثة ستحاوؿ االتفاؽ عمى حؿ نيائي أو انتقالي مغطى بحؿ

ألنيا تدرؾ أف عواقب عدـ االتفاؽ وانييار المفاوضات ستكوف وخيمة عمييـ جميًعا، خصوصا عمى السمطة 
الفمسػػطينية التػػي ال يمكػػف أف تبقػػى عمػػى مػػا ىػػي عميػػو لفتػػرة طويمػػة، فإمػػا أف تتحػػوؿ إلػػى دولػػة ولػػو مػػف دوف 

ف الفمسػػطينييف سػػيجربوف خيػػارات حػػدود عمػػى أمػػؿ أف تتحػػدد حػػدودىا فػػي المسػػتقبؿ، أو أف تنيػػار، سػػواء أل
أخػػػػرى تػػػػؤدي إلػػػػى مجابيػػػػة مػػػػع إسػػػػرائيؿ، أو ألف العػػػػالـ سػػػػيكؼ عػػػػف تحمػػػػؿ تكػػػػاليؼ االحػػػػتالؿ إلػػػػى األبػػػػد، 
وخصوًصا إذا كانت ىذه التكاليؼ الباىظة ال تؤدي إلى السالـ أو األمف واالستقرار، ال سيما وأف أقصى ما 

ـ" تأجيػؿ االنفجػار القػادـ مػف دوف ضػماف أف حدتػو سػتكوف أمكف تحقيقػو طػواؿ فتػرة مػا تسػمى "عمميػة السػال
 أقؿ.

أبػػو مػػازف أبػػدى اسػػتعداده لمموافقػػة عمػػى حػػؿ انتقػػالي إذا ترافػػؽ ذلػػؾ مػػع االتفػػاؽ عمػػى مبػػادئ التسػػوية الدائمػػة 
وعمػى جػدوؿ زمنػػي لتنفيػذىا عمػػى مراحػؿ، ألف فشػؿ المفاوضػػات سػتكوف لػػو نتػائج وخيمػة: منيػػا مجابيػة مػػع 

او وتفاقـ األزمة المالية لمسمطة، بما ينذر بانييارىاو واحتماؿ نشوب انتفاضة غيػر مسػيطر عمييػاو إدارة أوبام
 أو عودة الفوضى والفمتاف األمني في ظؿ عدـ إيماف القيادة بوجود إمكانية لبمورة بديؿ كفاحي.

ي صػػالح إسػػرائيؿ األنكػػى واألمػػر أف الحػػؿ الػػذي يمكػػف أف تفرضػػو اإلدارة األميركيػػة الػػذي يصػػب جوىرًيػػا فػػ
يمكف أال تقبمو حكومة نتنياىو، وىذا سيؤدي إما إلى سعي اإلدارة األميركية إلخضػاعيا، ولػو اقتضػى األمػر 
يجػػػػاد ائػػػػتالؼ أقػػػػؿ تطرفًػػػػا منػػػػو، ألف إقامػػػػة دولػػػػة فمسػػػػطينية ولػػػػو  إلػػػػى محاولػػػػة إسػػػػقاط االئػػػػتالؼ الحػػػػاكـ وا 

سػػرائيمية بالمواصػفات المبينػػة فػي ىػػذا المقػاؿ التػػي ال تجعميػا دولػػة  سػػتراتيجية أميركيػة وا  حقًػا مصػػمحة أمنيػة وا 
حتى لو لـ تدرؾ الحكومة اإلسرائيمية ذلؾو أو ال تسعى لفػرض الحػؿ عمػى إسػرائيؿ واالكتفػاء ببمػورة عناصػر 

 التسوية الدائمة مف دوف اشتراط الموافقة المسبقة عمييا مف الطرفيف، خصوًصا الجانب اإلسرائيمي.
عمى القيادة الفمسطينية القبوؿ بحؿ انتقالي مع صيغة تسوية نيائية أميركية ال توافؽ طبًعا، مف الصعب جًدا 

عمييػػا إسػػرائيؿ، ولكػػف الحػػؿ االنتقػػالي المغطػػى بحػػؿ نيػػائي توافػػؽ عميػػو إسػػرائيؿ أقػػؿ صػػعوبة، خصوًصػػا إذا 
 حصؿ عمى غطاء عربي ودولي.

لمتابعػػة العربيػػة" ووضػػعيا بالصػػورة، فػػي ىػػذا السػػياؽ يمكػػف أف نضػػع الحػػرص األميركػػي عمػػى إدخػػاؿ لجنػػة "ا
والسػعي عمػى الحصػوؿ عمػػى موافقتيػا وضػغطيا عمػى الفمسػػطينييفو ألف مػف دوف الضػغط والغطػاء العػػربييف 
مف المستحيؿ عمى الجانب الفمسطيني القبػوؿ بمػا يعػرض عميػو مػف حمػوؿ انتقاليػة أو نيائيػة تصػفى القضػية 

 الفمسطينية.
 و العرب والعالـ؟!فيكؼ سيرفض الفمسطينيوف ما قبم

إذا وصػػػمنا إلػػػى ىػػػذه النقطػػػة، أي إلػػػى حػػػؿ انتقػػػالي مغطػػػى بحػػػؿ نيػػػائي ال يمبػػػي الحػػػد األدنػػػى مػػػف الحقػػػوؽ 
الفمسػطينية، ولػيس مػػف السػيؿ أف نصػػؿ إلييػا بسػػبب وطنيػة إسػػرائيؿ أوال قبػؿ كػػؿ شػيء، ونقػػوؿ ىػذا آسػػفيف، 

 اإلرادة.ألف الجانب الفمسطيني في حالة ضعؼ وانقساـ وفقداف لالتجاه و 
ذا  إف الحرص الحقيقي عمى إفشاؿ ىذه الحموؿ التصفوية االنتقالية أو النيائية يتطمب التحرؾ مػف األمػس، وا 
لـ يتـ ذلؾ فيجب التحرؾ منذ اليوـ وليس الغد وقبؿ أف نصؿ إلى ىذه النقطةو وذلؾ مف خالؿ ترتيب البيت 

عطاء األولوية إلنياء االنقساـ واسػتعادة ال وحػدة عمػى أسػس وطنيػة وديمقراطيػة وشػراكة حقيقيػة، الفمسطيني وا 
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والشروع في بناء بدائؿ عممية مقنعة عػف المفاوضػات الثنائيػة برعايػة أميركيػة، التػي قػادت وحتًمػا سػتقود إلػى 
الكوارث، ويتطمب ذلؾ السعي لجمع أوراؽ القوة والضغط الفمسطينية والعربية واإلسػالمية واإلقميميػة والدوليػة، 

قطػػع الطريػػؽ عمػػى إمكانيػػة تبمػػور اتفػػاؽ )أميركػػي روسػػي أوروبػػي دولػػي عربػػي( عمػػى حسػػاب بحيػػث يمكػػف 
 القضية الفمسطينيةو تمييًدا لمواصمة الطريؽ لتحقيؽ األىداؼ الوطنية.

 5/00/3102، األياـ، راـ اهلل
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 باراؾ رابيد

ر، جمسػػة الحكومػػة أمػػس لتقػػديـ تقػػدير الوضػػع االخيػػر فػػي حضػػر مستشػػار االمػػف القػػومي، يعقػػوب عميػػدرو 
واليتػػو. المسػػيرة السػػممية مػػع الفمسػػطينييف، النػػووي االيرانػػي، الحػػرب االىميػػة فػػي سػػوريا، عػػدـ االسػػتقرار فػػي 

 مصر ومكانة الواليات المتحدة في العالـ كانت فقط بعضا مف المسائؿ التي تحدث عنيا في الجمسة. 
ي السػنتيف والنصػؼ االخيػرة الرجػؿ االقػوى فػي السػاحة السياسػية االمنيػة فػي اسػرائيؿ عميدرور، الػذي كػاف فػ

وأحد أقرب المستشاريف لرئيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو، قػدـ لمػوزراء استعراضػا وصػفو بعػض الحاضػريف فػي 
 فقد تحدث عف تيديدات ولكنو تحدث ايضا عف فرص. عف مخاطر وآماؿ. ’. صادؽ وواعٍ ‘الغرفة بانو 

واحتػػؿ الموضػػوع االيرانػػي قسػػما ىامػػا فػػي اسػػتعراض عميػػدرور. وحسػػب بعػػض المصػػادر التػػي اطمعػػت عمػػى 
مضػػاميف اسػػتعراض عميػػدرور، ادعػػى مستشػػار االمػػف القػػومي بانػػو طػػرأ فػػي ايػػراف تغييػػر فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ 

ط الػػذي باالسػػتعداد لخػػوض المفاوضػػات مػػع الغػػرب. ولكػػف ىػػذا التغييػػر ينبػػع أوال وقبػػؿ كػػؿ شػػيء مػػف الضػػغ
يعيشػػو النظػػاـ جػػراء العقوبػػات الدوليػػة الشػػديدة. ومػػف الجيػػة االخػػرى، فػػاف االيػػرانييف لػػـ يغيػػروا بعػػد سياسػػتيـ 

 بالنسبة لتخصيب اليورانيوـ. 
فقػط اسػتمرار العقوبػات الػى جانػب ‘، قػاؿ عميػدرور. ’بالضبط ليذا السبب مف الميـ االبقاء عمػى العقوبػات‘

وشدد باف عمى اسرائيؿ اف ’. ؤثراف عمى ايراف لمتقدـ في المفاوضات مع الغربالتيديدات الجادة باليجـو سي
تطرح سقفا متصمبا في كؿ ما يتعمؽ بمزايا التسوية بيف ايراف والغرب وذلؾ رغـ االنتقاد الذي يوجو الييا فػي 

حا لمعػالـ بػاف العالـ. ولفت إلى انو محظور ازالة الخيار العسػكري عػف الطاولػة مؤكػدا انػو فقػط اذا كػاف واضػ
فمػػػف تػػػتمكف االسػػػرة الدوليػػػة مػػػف تجاىػػػؿ مطالػػػب ’ لػػػدينا قػػػدرة حقيقيػػػة عمػػػى تنفيػػػذ عمميػػػة عسػػػكرية فػػػي ايػػػراف‘

 اسرائيؿ.
تواجػػػو اسػػرائيؿ تيديػػػد وجػػػودي واحػػد واضػػػح ويجػػب عمػػػؿ كػػػؿ شػػيء الزالتػػػو. اذا كػػاف ذلػػػؾ ممكنػػػا ‘وأضػػاؼ 

 ’. ىبالمفاوضات فميكف. واذا لـ يكف ممكنًا فإف ىناؾ وسائؿ أخر 
وكاف عميدرور بدأ مياـ منصبو في مكتب نتنياىو كصقر ايديولوجي وكرعػب لمدبموماسػييف االجانػب. ولكػف 
فػي اطػار منصػػبو أصػبح أحػد الشخصػػيات البراغماتيػة والمسػؤولية فػػي مكتػب نتنيػاىو وأحػػد المػوظفيف الكبػػار 

 االسرائيمييف االكثر قبوال في واشنطف وفي العواصـ االوروبية. 
فػػػي بدايػػػة واليتػػػو اعتبػػػر كمتماثػػػؿ مػػػع اليمػػػيف العميػػػؽ، تحػػػوؿ عميػػػدرور فػػػي نظػػػر المسػػػتوطنيف مػػػف شػػػخص 

مكتػػب نتنيػػاىو، بػػؿ اف وزيػػر الخارجيػػة افيغػػدور ليبرمػػاف كػػاف يمذعػػو ’ يسػػروي‘ومؤيػػدييـ فػػي الحكومػػة الػػى 
 ويدعي بانو يمكنو اف ينتسب الى ميرتس. 
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عميػػػػدرور بػػػػاف اسػػػػتئناؼ المسػػػػيرة السػػػػممية مػػػػع  وفػػػػي االسػػػػتعراض وجػػػػدت االمػػػػور تعبيرىػػػػا جيػػػػدا. فقػػػػد شػػػػدد
فشػػؿ المفاوضػػات ‘الفمسػػطينييف يسػػاىـ بشػػكؿ ذي مغػػزى فػػي مكانػػة اسػػرائيؿ الدوليػػة. وبالمقابػػؿ حػػذر مػػف أف 

 ’.’سيعمؽ فقط ميؿ المقاطعة والعزلة الدوليتيف عمى اسرائيؿ
ايػة بحػزب اهلل فػي اطػار حربػو في المسػألة السػورية شػدد عميػدرور عمػى أف نظػاـ االسػد طػور تعمقػا وثيقػا لمغ

ضد الثوار. وعمى حد قولو، فاف ىذا التعمؽ يدفع السورييف الى اف ينقموا سالحا أكثر تطورا وفتكا الػى حػزب 
 اهلل.
وبالمقابػػؿ، فػػي الموضػػوع المصػػري بػػدا عميػػدرور أكثػػر تفػػاؤال. فقػػد أوضػػح بػػاف جنػػراالت الجػػيش المصػػري ‘

نقمػوا رسػالة لػدوؿ اخػرى فػي المنطقػة ايضػا. وعمػى حػد قولػو، فػاف  نجحػوا فػي صػد الموجػة االسػالمية، وىكػذا
 التطورات في مصر أدت الى ضعؼ كبير لحماس في غزة. 

مسألتاف استراتيجيتاف ىامتاف حظيتا أيضا باالىتماـ. االولى تتعمؽ بمكانة الواليات المتحدة في العالـ بشػكؿ 
العػالـ ينظػر الػى اسػرائيؿ كفػرع لمواليػات المتحػدة عاـ وفي الشرؽ االوسط بشكؿ خاص. وعمى حد قولػو فػاف 

وليذا فاذا ما ضعفت مكانة الواليات المتحػدة فػي العػالـ سػيكوف لػذلؾ تػأثير سػمبي فػوري عمػى مكانػة اسػرائيؿ 
 ‘الدولية. 

امػا المسػألة الثانيػة التػي طرحيػا عميػدرور فكانػت تتعمػؽ بالسػالح النػووي، الكيميػائي والبيولػوجي الػذي تحػوزه 
ائيؿ حسب منشورات أجنبية. فقد اشار المستشار الى أف التقدـ في نزع السػالح الكيميػائي مػف سػوريا ىػو اسر 

تطور ايجابي ولكف يكمف فيو تحٍد مقمؽ بالنسبة السرائيؿ وقػدر عميػدرور بانػو اذا تػـ نػزع السػالح الكيميػائي 
دولػي يطالبيػا باظيػار شػفافية مف سوريا كما ىو مخطػط، فسػتجد اسػرائيؿ نفسػيا فػي حالػة دفػاع امػاـ ضػغط 

 ‘بالنسبة لمسالح غير التقميدي الذي يزعـ انو في حوزتيا. 
بعػػد جمسػػة الحكومػػة عقػػدت لعميػػدرور حفمػػة وداع فػػي مكتػػب رئػػيس الػػوزراء، حضػػرىا كػػؿ قػػادة جيػػاز االمػػف 

كػػاف واسػػرة االسػػتخبارات. كمػػا كانػػت ىػػذه حفمػػة اسػػتقباؿ لبػػديؿ عميػػدرور فػػي المنصػػب، يوسػػي كػػوىف، الػػذي 
 ’حتى قبؿ بضعة اشير نائبا لرئيس الموساد.
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